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اإلهداء
ي.........
إلى والد َّ

كما ربٌانً صغٌراً,

رب ارحمهما........
فإنهما كانا من المؤمنٌن,
واغفر لهما..........
فإنهما كانا من الصالحٌن,
وأدخلهما جنات النعٌم,
برحمتــــن ٌا أرحم الراحمٌن.
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إضـــــاءة لرآنٌـة
ُ ْ
ْ َ
َ َ َ ُ َ َّ ٌ َ َ َ َ
اىنٌ
ٍ+ا ماُ ٍحَذ أبا أحذٍ ٍِِ سِج ِ
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ِّ َ َ َ َ
وىنِِ سصىه اىيهِ وخاتٌ اىْبِيني وماُ
ً
ُ ِّ َ ْ َ
َّ ُ
اىيه بِنو شيءٍ عيِيَا"
[األحزاب]04 :
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إضـــاءة شعـــرٌة
لييييي لييييس الييييدي يييييد و ييييود
أ دييييي اإل ييييلت دييييي الت يييياو
و ييي
ال تموليييوا ييييد لنييي

لييييييييييالرؤوه وحممييييييييييوا لر يييييييييي
لييييييي لييييييي تةييييييا ت وا ييييييت ا
ي طيييك بفيييا ليييدلطةوا بحيييد ل يييا

الماضً العالمة /عبدالرحمن بن ٌحٌى اإلرٌانً

-45 -

www.nashwannews.com

المحتوٌات
املدذىًاخ 8 .................................... ................................
دلــذًم 51 ................................... ................................
مذخـل دـاسًخـٍ :الذولح األمىًح والشىساخ العلىًح 41 ............................
الذولح العتاظٌح والشىساخ الضًذًح 82 .............. ................................
العلىًىن واالدجاه ندى الٌمن 84 ................ ................................
اإلمامح من الفوشج إىل الذولح 81 ................... ................................
اإلمامح من العاللٌح إلـى الذمىًح 22 .............. ................................

الفصل األول :الدولـــة الهادوٌـــة (5221 – 482هـ) 29...............
اإلمام املؤسس الهادي ًدٍ ةن الدعني ةن اللاظم 12 ..............................
الهادي ًشظخ دعىده وًىظع دولذه 11 ..............................
الهادي الذعىج والذولح 11 ...............................................
وفاج اإلمام الهادي 18 .....................................................
املشدىض مدمذ ةن الهادي 12 ................... ................................
النارص أخمذ ةن الهادي 14 ...................... ................................
أخفاد الهادي ًذشنىن الرصاع الذاخيل 11 ......... ................................
اإلمـام الدعـن ةـن الناصـش أخمذ 11 ............ ................................
املخذاس كاظم ةن النارص 17 ...................... ................................
املنذرص مدمذ ةن املخذاس كاظم 18 ................ ................................
املنصىس ًدٌى ةن النارص أخمذ 19............... ................................
الذاعٍ ًىظف ةن املنصىس ًدٌى 72 .............. ................................
معاسطح الذولح الهادوًح للذولح الضًادًح والٌعفشًح 71 ..............................
اإلمــامـــح من ةٌر الهادي إىل ةٌر العٌانٍ 77 ..................................
املنصىس اللاظم ةن عيل العٌانٍ 78 ............... ................................

-44 -

www.nashwannews.com

اإلمـام اللاظم ةن خعني الضًذي 85 .............. ................................
اإلمـام مدمذ ةن اللاظم الضًذي 84 ............... ................................
اإلمام صًذ ةن مدمذ ةن اللاظم الضًذي 82 ......... ................................
األئمح من الفشع الدعٌنٍ 81 .................... ................................
املهذي خعني ةن اللاظم العٌانٍ 87 .............. ................................
األمــشاء ةٌــر العٌانــٍ 95 ................... ................................
اإلمام أةى هاشم الدعن ةن عتذ الشخمن 98 ........ ................................
اإلمام املعٌذ لذًن هللا الناعؼٍ 92 ................. ................................
اإلمامح الضًذًح والذولح الصلٌدٌح 91 .............. ................................
النارص أةى الفذذ الذًلمٍ 97 .................... ................................
املدذعث خمضج ةن أةٍ هاشم 522 ................ ................................
املدذعث املدعن ةن أخمذ الهادوي 524 ........... ................................
املدذعث املدعـن ةـن الدعـن 528 .............. ................................
املدذعث عيل ةن صًذ ةن إةشاهٌم امللٌذ 528 ........ ................................
الذولح الصلٌدٌح 522 .....................................................................................

وجــاء عصـــر الملــون 527 ............. ................................
املذىهل أخمذ ةن ظلٌمان 528 ................... ................................
نشىان ةن ظعٌذ الدمريي 552 ................... ................................
علٌذج اإلمام أخمذ ةن ظلٌمان 587 ............... ................................
املنصىس عتذهللا ةن خمضج 522 ................... ................................

إةادج املؼشفٌح 557 .......................................................
إدانح املؼشفٌح 545 .......................................................
وفاج اإلمام عتذهللا ةن خمضج 548 .................. ................................
اإلمــام املشـشكـٍ مدمذ ةن منصىس ةن املفظل 542 ..............................
اإلمامح الضًذًح والذولح الشظىلٌح 541 .............. ................................
النارص مدمذ ةن عتذهللا ةن خمضج 547 ............ ................................
املذىهل أخمذ ةن عتذهللا ةن خمضج 548 ............ ................................
املعذظذ ًدٌى ةن مدعن الهادوي 549 .......... ................................
املهذي أخمذ ةن الدعني (أةى ػري) 582 ........... ................................
اإلمـام الدعن ةـن وهاط الدمضي 582 .......... ................................
املنصىس الدعن ةن ةذس الذًن 582 ............... ................................
اإلمـام ًدٌى ةن مدمذ الرساجٍ 581 ............. ................................

-48 -

www.nashwannews.com

املهذي إةشاهٌم ةن داج الذًن 587 ................ ................................
املذىهل املؼهش ةن ًدٌى املشدىض 588 ............ ................................
الىاسم املؼهش ةن املهذي مدمذ 522 .............. ................................
اإلمام املعاسض أخمذ ةن مذافع الذًلمٍ 524 ......................................
النارص عيل ةن صالح الٌدٌىي 528 ............. ................................
املؤًـذ ًدٌـى ةـن خمـضج 528 ................. ................................
املهذي عيل ةن مدمذ ةن عيل 521 ................ ................................
النارص مدمذ ةن عيل (صالح الذًن) 521 ......... ................................
املنصىس علـٍ ةـن صــالح الذًـن 527 ......... ................................
املهذي أخمذ ةـن ًدٌـى املشدظـى 527 ........... ................................
الهادي عيل ةن املؤًذ ةن جربًل 515 ............. ................................
املهذي صالح ةن عيل ةن أةٍ اللاظم 514 ......... ................................
املنصىس النارص ةن مدمذ ةن النارص 518 ........ ................................
املؤًذ مدمذ ةن املنصىس النارص 511 .............. ................................
املذىهل املؼهش ةن مدمذ ةن ظلٌمان الدمضي 511 ..................................
النارص مدمذ ةن ًىظف الهادوي 517 ........... ................................
املهذي إدسًغ ةن وهاط الدمضي 518 ............ ................................
الهادي عض الذًن ةن الدعن ةن املؤًذ 518 ........ ................................
املنصىس مدمذ ةن عيل الرساجٍ 519 ............. ................................
النارص الدعن ةن اإلمام عض الذًن 512 ........... ................................
اإلمامح الهادوًح ونهاًح الذولح الشظىلٌح 514 ......................................

بٌت شرف الدٌن ولدوم األتران 519 ...................................
املذىهل ًدٌى رشف الذًن 572 .................. ................................
كذوم األدشان 578 ............................... ................................
وفـاج اإلمـام شـشف الذًـن 572 ................. ................................
النارص املؼهش ةن رشف الذًن 571 .............. ................................
أوالد املؼهش ةن رشف الذًن 577 .................. ................................
اإلمام مجذ الذًن املؤًذي 579 .................... ................................
اإلمام أخمذ ةن عض الذًن املؤًذي 582 ............ ................................
املهذي الدعن ةن خمضج 585 .................... ................................
املدذعث عيل ةن إةشاهٌم (العاةذ) 584 ........... ................................
املدذعث عيل ةن إةشاهٌم (العالم) 584 ............ ................................
-42 -

www.nashwannews.com

النارص الدعن ةن عيل ةن داود 588 .............. ................................
املذىهل عتذهللا ةن عيل املؤًذي 582 ............... ................................

الفصل الثانً :الدولــة الماسمٌــة [5827-5221هـ] 587 ..............
املنصىس اللاظم ةن مدمذ 588 ................... ................................
املؤًذ مدمذ ةن اللاظم ةن مدمذ 595 ............ ................................
عرص املذىهل إظماعٌل ةن اللاظم ودىخٌذ الٌمن 592 ...............................
املنصىس أخمذ ةن اللاظم (أةى ػالث) 591 ......... ................................
الذاعٍ إةشاهٌم ةن مدمذ (أةى خىسًح) 591 ........ ................................

الذوفري ةاإللضام 598 .....................................................
دمشد ةالد ًافع 422 ......................................................
االخذفال ةٌىم الغذًش 424 ....................... ................................
املنصىس عيل ةن أخمذ ةن اللاظم 428 ............. ................................
وفاج املذىهل إظماعٌل 422 ....................... ................................
املهذي أخمذ ةن الدعن ةن اللاظم 422 ............ ................................
املهذي أخمذ وعصاةح الشفع 421 ................ ................................
املؤًذ مدمذ ةن املذىهل إظماعٌل 429 ............. ................................
أوًغ صمـانه 452 ........................................................
عصٌان ًافع والخؼىج األوىل يف ادجاه االنفصال 455 ...........
الذاعٍ عيل ةن خعني الشامٍ 454 ................ ................................
عرص االنلعام والذرشرم 452 .................... ................................
املهذي مدمذ ةن أخمذ ةن الدعن 451 ............. ................................
املنصىس ًىظف ةن املذىهل إظماعٌل 457 .......... ................................
ػاغٌح املنصىسج ظفاح املىاهث 442 .................................
دجذد الرصاع األرسي والخشوج العائيل 445 .......................
مذًنح املىاهث444 ........................................................
املهـذي والىفـذ الفاسظـٍ 448 ......................................
فذنح العاخش املدؼىسي 442 ..........................................
املهذي والفشاس الجماعٍ 441 ..........................................
العنىاخ األخريج واألوطاع الخؼريج 441 ...........................
خصاس املىاهث ووفاج صاختها 447 .................................

اإلمامة من االنمسام إلى االنهٌار 482 .....................................
اإلمام املنصىس خعني الشهاسي 485 ............... ................................
-41 -

www.nashwannews.com

الهادي خعن ةن كاظم ةن املؤًذ 484 .............. ................................
املذىهل كاظم ةن خعني ةن املهذي 488 ............ ................................
املؤًذ مدمذ ةن إظداق ةن املهذي 489 ............ ................................
املنصىس خعني ةن كاظم ةن خعني ةن املهذي 425 .................................
انفصال عذن ولدج 428 ................................................
آخش األئمح املعذربًن 421 ........................ ................................
املهذي عتاط ةن املنصىس خعني ةن املذىهل 421 ....................................
اإلمام أخمذ ةن مدمذ ةن رشف الذًن 427 ......... ................................
خصاس هىهتان 428 ......................................................
املهذي عتاط وددذًاخ العرص 429 .................................
املهذي عتاط واةن األمري 429 .........................................
دمشد العاخش أةٍ عالمح 415 ..........................................
التعشح الذنمشهٌح 414 ....................................................
دعمم انفصال عذن ولدج 412 .......................................
وفـاج املهـذي عتـاط 412 ............................................
املنصىس عيل ةن املهذي عتاط 411 ................ ................................
دناكص الٌمن من أػشافها 417 .......................................
املنصىس عيل واإلمـام الشىهانٍ 418 ................................
عصاةح الشوافع يف عرص الشىهانٍ 419 ..........................
وفاج املنصىس عيل 412 ...................................................
اإلمام الدعني ةن عتذهللا الوتيس 415 .............. ................................
اإلمام عيل ةن أخمذ ةن مدمذ إظداق 415 .......... ................................
املذىهل أخمذ ةن املنصىس عيل 418 ................ ................................
دمشد ةٌر رشف الذًن 418 .............................................
املذىهل أخمذ وآل ظعىد 411 ..........................................
هـذم اللتاب 411 .........................................................
وفـاج املذىهل أخمذ 417 ................................................
األمري كاظم ةن املذىهل أخمذ 417 ................. ................................
املهذي عتذهللا ةن املذىهل أخمذ 418 .............. ................................
دشهح سلٌلح وددذًاخ هتريج 419 ......................................
الهادي أخمذ ةن عيل الرساجٍ 419 ................ ................................
اهذعاح املخــاء 472 ....................................................

-41 -

www.nashwannews.com

وفاج املهذي عتذهللا 475 .................................................
عصـش الفىطـى واالنهٌـاس 474 ................. ................................
املنصىس عيل ةن املهذي عتذهللا 478 ................ ................................
الهادي كاظم ةن منصىس والدعني ةن عيل املؤًذي 471 ..............................
النارص عتذهللا ةن خعن 471 .................... ................................
اخذالل عــذن 477 ......................................................
الهادي مدمذ ةن املذىهل أخمذ 478 ............... ................................
سىسج الفلٌه ظعٌذ (صاخث الذنىج) 479 ........... ................................
وفاج الهادي مدمذ ةن املذىهل481 ...................................
املهذي عيل ةن املهذي عتذهللا 481 ................. ................................
املذىهل مدمذ ةن ًدٌى ةن املنصىس 487 ........... ................................
اإلمام االنذهاصي 487 .....................................................
املنصىس أخمذ ةن هاشم الىًيس 492 ............ ................................
املؤًذ العتاط ةن عتذالشخمن 495 ............... ................................
عيل ةن املهذي عتذهللا للمشج الشاةعح واألخريج 495 ...................................
الهادي غالث ةن املذىهل مدمذ 494 ............... ................................
املنصىس مدمذ ةن عتذهللا الىصًش 498 .............. ................................
املذىهل مدعن ةن أخمذ الشهاسي 492 ............ ................................
املنصىس خعني ةن مدمذ الهادي 491 ............. ................................
املهذي مدمذ ةن كاظم الدىسٍ 491 ............... ................................
الهادي رشف الذًن ةن مدمذ 497 ................ ................................

بٌـت حمٌد الدٌـن وبداٌة النهاٌة [5884-5827هـ] 499 ................
املنصىس مدمذ ةن ًدٌى خمٌذ الذًن 822 ........ ................................
اإلمام ًدٌى والٌمن املعارص 828 ................ ................................

اإلمام الظدٌانٍ 821 ...................................................
اإلمـام ًدٌـى وخشوج األدشان 821 .................................
اإلمام ًدٌى وظٌاظح االظذئصال 827 ..............................
ادفاكٌح الؼائف 828 .....................................................
همعاخ األخشاس ورصخاخ املناطلني 829 .........................
إمام التخالء 855 ..........................................................
نهاًـــح ػاغٌـــح854 ...............................................
الهادي عتذهللا ةن أخمذ الىصًش 858 ............... ................................

-47 -

www.nashwannews.com

ةٌر الىصًش واملعاسطح 852 ............................................
الرصاع عىل اإلمامح 851 .................................................
ظلىغ صنعاء 857 .......................................................
النعمان وةٌر الىصًش 858 ..............................................
شهـذاء سـىسج 5928م 859 ..........................................
اإلمام أخمذ خمٌذ الذًن 842 .................... ................................
أخمذ ًا جنآه845 .........................................................
والًـح العهـذ 848 ........................................................
خــشهح 11م 842 .......................................................
املذىهل عتذهللا ةن اإلمام ًدٌى 841 ................ ................................
عشاق الذماء 847 .........................................................
شهذاء 11م 848 ..........................................................
اإلمـام أخمذ وظنىاده األخـريج 849 .................................
اإلمام يف سومـا 882 ......................................................
سصاصاخ الشخمح884 ..................................................
املنصـىس مدمـذ التـذس (نهاًح املؼاف) 888 ......................................
الىستح الوربي والشىسج العظمى 881 .................................
اإلمام الدعن ةن ًدٌى خمٌذ الذًن 887 ........... ................................
أةناء اإلمام ًدٌى 889 ........................... ................................

الفصل الثالث :اإلمـامــة سموط الدولة وبماء الفكرة[825 ... ]..-5884
املجلغ األعىل لإلمامح 824 ....................... ................................
الدشب الععوشًح 822 ...................................................
ملدمح العتعني 821 .....................................................
أًا وػنٍ جعلر هىان دًنا 827 ......................................
اإلمامح وعىدج الشوح 812 ........................ ................................
خضب الدم وةٌان اإلمامح 815 .................... ................................
كشاءج نلذًح يف ةٌان اإلمامح 817 .................. ................................
الدىسٌح من الفوشج إىل الفذنح 872 ................. ................................
ةٌـان علمـاء الضًذًـح للذدزًش من أفواس الدىسٍ 878 ...............................
دنظٌم الشتاب املؤمن وخٌىغ املؤامشج 877 ......... ................................
انذالع املىاجهاخ 878 ....................................................
الـذوس الخاسجــٍ والذذخل اإلًشانٍ 882 .......... ................................

-48 -

www.nashwannews.com

ةذس الذًن الدىسٍ يف ملاةلح صدفٌح :الىالًح واإلمامح خاصح ةآل التٌر 888 .............
األفواس اإلمامٌح899 ........................... ................................ ..
ظماعا عتاد هللا أهل التصائش 222 ................. ................................
هؤالء هـم امللوٌىن اإلمامٌىن 228 ................ ................................
اإلمامح نوتح الٌمن الذاسًخٌح 229 ................. ................................
مىاجهـح االنتعـاز اإلمامٍ دعـىج لشـىسج سلافٌـح 254 ..............................
هلماخ الدم دشظم ظؼىس الىعٍ 251 ............. ................................
الذعلٌم املزهتٍ ومخاػشه عىل الىخذج الىػنٌح 259 ..................................
المالحق والجداول 241 .....................................................

املصــادس واملشاجــع 221 ...................... ................................

-49 -

www.nashwannews.com

تمــدٌم
بملت /صر طـ

صطفى

لٌس هنان ما هو أسووأ مون االسوتبداد فوً حٌواة اإلنسوانٌة علوى مختلوف
العصور ،فهو أصل الداء دائما فً حٌاة النواس فوال سوالم وال اسوتمرار وال
أمن طالما كان االستبداد ٌهوٌمن علوى حٌواتهم وٌوتحكم فوً مصوائرهم ..أموا
إن كان هذا اال ستبداد ٌبطش بالناس باسم (الودٌن) فإنوي ٌكوون أسووأ أنواعوي
على اإلطالق – كموا صونفي المفكور الراحول عبودالرحمن الكوواكبً – ألنوي
ْلب العبواد إراداتهوم وحٌواتهم
حٌنئذ ٌصادم سنن هللا فً الحٌاة واإلنسان و ٌَس ُ
وحوورٌتهم وجوووهر إنسووانٌتهم وهووم راضووون طووائعون ٌظنووون أنهووم بووذلن
ٌتمربون إلى هللا عز وجل بصمتهم وسوكوتهم ..ولوذلن كوان جووهر مماصود
الوودٌن ورسووالة اإلسووالم تتمثوول فووً اسووتعادة اإلنسووان لكرامتووي التووً أهوودرتها
األمووم والحضووارات السووابمة والتووً ٌووتلخ

مفهومهووا –هووذا الكرامووة -فووً

الحرٌة والمساواة والعودل والشوورف فوال ٌكوون اإلسوالم إسوالما بودون هوذ
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المرتكزات ألني بدونها سٌكون دٌنا مسوخا وسوٌكون غطوا ًء لتبرٌور اسوتبداد
الطغاة واضطهاد المسلمٌن بمٌم ومفهومات ما أنزل هللا بها من سلطان..
وبالفعل هذا موا حودث منوذ أول انحوراف حصول بتعطٌول مبودأ الشوورف
علوى ٌوود الخلٌفووة معاوٌووة بوون أبووً سووفٌان لتتوووالى االنتكاسووات واالنحرافووات
بصووور وأشووكال مختلفووة عموودٌا وفكرٌووا وسٌاسووٌا موون الوودول والجماعووات
فظهوورت مبووادف وأفكووار تشووكل فووً معظمهووا محوواوالت لت صووٌل انحرافووات
األدٌووان والحضووارات السووابمة إسووالمٌا مثوول مسووائل العنصوورٌة والطبمٌووة
وتوارث الحكم فً عائالت محددة ،وتداول الناس منوذ ذلون الحوٌن أحادٌوث
منسوووبة للنبووً × كلهووا تتصووادم موون نصووو

الموورآن ومماصوود الشوورٌعة

وأركووان اإلسووالم ،أراد واضووعوها موون خاللهووا أن ٌؤصوولوا الحتكووار الحكووم
والعلم وللعنصرٌة وللمبلٌوة وللطبمٌوة ولالسوتبداد ،دون أن ٌودرن النواس أن
من ٌفعلون كذلن إنما ٌسلبون من اإلنسان كرامتي التوً أعادهوا لوي اإلسوالم
من خالل تعطٌلهم لمبادف الحرٌة والمساواة والعدل والشورف.
إن الحكمووة الربانٌووة أدركووت مووا ٌمكوون أن ٌموون فٌووي البشوور مووون زالت
خطٌرة ولذلن التضت هذ الحكموة أن ٌو تً المورآن الكورٌم حاسوما ً فوً كول
المضوواٌا المتعلمووة بتنظووٌم حٌوواة النوواس وعاللوواتهم ،باعتبووار –أي الموورآن
الكرٌم -خاتم الكتوب السوماوٌة واألصول الوذي سوتماس علٌوي كول النصوو
واالجتهادات البشرٌة الحما ..ولذلن كوان المورآن ملٌئوا باتٌوات الدالوة علوى
سنن هللا عز وجل فً الكون واإلنسان والحٌاة لتظل نبراسا ً وهادٌا ً للبشرٌة
إلى ٌوم الدٌن ،ومن هذ السنن التً أخذت مدف واسعا فً كتابي الجلٌل موا
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بٌنووووي هللا سووووبحاني وتعووووالى موووون مخوووواطر ومسوووواوف أموووورا

(الكبوووور)

و(االسوتعالء) و(التبوواهً باألصوول وال ِعو ْورق) ومووا ٌنووتل عنهووا موون سوولوكٌات
ولٌم منحرفة ارتبطت (بوإبلٌس) و(بنوً إسورائٌل) فكانوت سوببا فوً غضوب
هللا علٌهم وسببا فً خروجهم عون طاعتوي عوز وجول ومصوادمتهم لسونة هللا
فً المساواة والعدل والحرٌة والشورف ..ومن ث َ ّم فمد أصوب نهول (إبلوٌس)
و(بنً إسرائٌل) فً الكبر والعنصرٌة مثال وعبرة فوً النهاٌوات الم سواوٌة
لكل من ٌسلن ذلن النهل وكذا فوً انعكاسواتي السولبٌة علوى الموٌم واألخوالق
اإلنسانٌة ،ونتائجي المدمرة على محٌطي البشري.
ولذلن عندما دخلوت أمتنوا مرحلوة االنحطواط المٌموً بورزت الكثٌور مون
األموورا

واالنحرافووات التووً جوواء اإلسووالم لٌنهٌهووا فووإذا بووالغزو الفكووري

المبكر منذ المرن الهجري األول لد سعى لت صٌلها ب دلوة وأحادٌوث وت وٌول
وتحرٌوووف للنصوووو

والمماصووود والثوابوووت ف خوووذت تنتشووور هنوووا وهنوووان،

ووصوولت رٌاحهووا إلووى الووٌمن عبوور نفوور موون هووواة السوولطة وعشوواق الحكووم
أواخر المرن الثالث الهجري جاءوا حاملٌن معهم لواء إخراج الٌمنٌوٌن مون
حالووة الفووتن التووً كووانوا ٌعٌشووونها لكوونهم –بمصوود أو بوودون لصوود -أسسوووا
لمشووارٌن فووتن بفكوورهم العنصووري عووانوا منهووا هووم مثلمووا عووانى منهووا بمٌووة
الٌمنٌٌن ،ألن العنصرٌة ال تولّد إال الكوارث والمصائب ..ولو أن المر
العنصري ٌمف عند ح ٍّ ّد معٌن لكان ٌمكن معالجتي لكني ٌولد من العنصورٌة
عنصوورٌات ال تنتهووً عنوود حوود ،فواضووعو الفكوور العنصووري فووً الووٌمن لووم
ٌحصروا حك اإلمامة فً ذرٌة اإلمام علوً بون أبوً طالوب كورم هللا وجهوي
على إطاللها بل حصرو فً جزء منها أسومو (بوالبطنٌن) لاصودٌن ذرٌوة
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ا إلمامٌن الحسون والحسوٌن بون علوً رضوً هللا عونهم ،فمون كوان مون نسول
غٌرهما من أبناء اإلمام علً ال تص والٌتي كالعالمة الشهٌد أحمد المطاع
رحمي هللا دٌنامو ثورة 5928م الذي لم ٌستطن األحرار تولٌتي اإلمامة ألني
من ذرٌة العباس بن علً رضً هللا عنهم رغم أني كان األكفو واألفضول..
ٌكتف العنصرٌون بذلن بل أنهم حصروا حوك الوالٌوة عملٌوا ً فوً ذرٌوة
ولم
ِ
اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن مؤسس المذهب والدولة الهادوٌة وهوو مون
ذرٌووة الحسوون بوون علووً ،ولووم ٌشووذ عوون الماعوودة سوووف خمسووة أئمووة بٌنمووا تووم
حرمان كل من ٌنتمً لذرٌة الحسٌن بن علوً مون الحوك فوً الوالٌوة لسوبب
بسٌط هو أنهم فً الغالب ٌنتمون للمذهب الشافعً فكول مون كوان شوافعٌا ال
ٌحوووك لوووي توووولً اإلماموووة ..ثوووم ازدادت الووودائرة ضوووٌما مووون مووورور الولوووت
فانحصوورت فووً ذرٌووة الماسووم بوون

 ،وكوول ذلوون كووان ٌووؤدي إلووى خشووٌة

المائمٌن على الحكم من بمٌة األسر الهاشمٌة الحسنٌة الهادوٌة باعتبار أنهوا
الوحٌدة التً ٌحك لها المنافسة بٌنما ال ٌحك ذلن لبمٌوة الٌمنٌوٌن مموا ٌجعول
هووذ العووائالت تتعوور

لمضوواٌمات وتصووفٌات وشووتى أنووواع االضووطهاد..

وهكذا فلم تنتل العنصرٌة إال عنصرٌات أسوأ وأضٌك وأبشن مون هوذا ،موا
ٌجعلنا ندرن لماذا كانت معظم األسر الهاشومٌة الحسونٌة تجود فوً االنتمواء
للسونة موالذا ومنجواة مون ابوتالءات العصوبٌة المذهبٌوة والعنصورٌة ورفضوا
للتمٌٌز السواللً علوى بمٌوة الخلوك ،وإال موا كوان أئموة السونة فوً الوٌمن مون
أبنووواء كبوووار تلووون األسووور أمثوووال اإلموووام

بووون إبوووراهٌم الووووزٌر صووواحب

(العواصووم والمواصووم فووً الووذب عوون سوونة أبووً الماسووم) ،والعالمووة
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إسووماعٌل األمٌوور صوواحب (سووبل السووالم) ،والحسوون الجووالل صووبا (ضوووء
النهار) وغٌرهم الكثٌر الكثٌر..
والصورة نفسها تتكرر فً العصر الحودٌث خوالل المورن العشورٌن فمود
س ونٌٌِّن األحوورار المناهضووٌن لنظووام اإلمووام
كووان الهاشوومٌون موون ضوومن ال َح َ
ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن ولوودموا الكثٌوور موون الشووهداء عمووب فشوول ثووورة 5928م،
وكووانوا كووذلن فووً حركووة 5911م ،وأخٌووورا ً شوواركوا فووً تنظووٌم الضوووباط
األحرار الذٌن فجروا ثورة  41سوبتمبر 5914م والتوً أعلنوت لٌوام النظوام
الجمهوووري ألول موورة فووً تووارٌ .الووٌمن ..فكٌووف ٌمكوون بعوود ذلوون المووول إن
األئمة ٌمثلونهم أو أن النظام الجمهوري اغتصب منهم الحكم الذي هو حك
سماوي لهم كما ٌدعً المتعصبون؟!
هذا كلي ٌدفعنا إلثارة سؤال هام هو :لماذا لم ٌستمر الٌمن طووال عهوود
األئمة؟ سؤال تبدو اإلجابة عني مس لة فً غاٌة األهمٌة والمرء ٌتعاطى من
تارٌخهم الطوٌل بالمراءة والت مل والتحلٌل ..وأظن أن رحلة بٌن دفتً هوذا
الكتاب المٌم الذي بٌن أٌدٌنا ستمكننا من االلتراب من إجابة هذا السؤال إن
لم نجود إجابتوي كاملوة مفصولي بوٌن ثناٌوا هوذ الصوفحات سوواء كانوت بشوكل
مباشر أم غٌور مباشور ،فهوذا الكتواب هوو األول مون نوعوي –حسوب علموً-
المخص

لتناول سٌرة األئمة فً الٌمن واحدا واحدا وبالتسلسول َمون ح َكوم

منهم أم َمن لم ٌحكم باعتبار أن سلسلتهم تمتد ألكثر من ألف سنة لكون مودة
حكمهم الفعلٌوة لود ال تزٌود عون أربعمائوة سونة ..ومون هنوا تو تً أهمٌوة هوذا
الكتاب الذي ٌهدف إلى كشف الصورة الحمٌمٌة ألولئن المستبدٌن –إال مون
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رحووم هللا وهووم للٌوول جوودا علووى أي حووال -وهووً صووورة حوواول أنصووارهم
تجمٌلها وتحسٌنها عبر التارٌ .فانطلت على البع

ولم تنط ِل على األكثر

ألنها من البشاعة بحٌث ٌصعب التغطٌة علٌها ،وإذا نج البع

فوً ذلون

لفترة معٌنة فإن الصورة الحمٌمٌة سرعان ما تتض وٌنكشف للجمٌون حالوة
تزٌٌف الوعً التً ولعوا ضحٌة لها.
لكنوً أظون بالممابول أنوي لود آن

أعرف أن هوذا الكوالم ال ٌوروق للوبع
األوان لكوووً نتحووودث بصوووراحة بعٌووودا ً عووون التنمٌوووك والمجوووامالت وتغطٌوووة
الحمووائك ألننووا نحوون الٌمنٌووٌن جمٌعوا ً شووركاء فووً هووذا الوووطن مهمووا اختلفووت

أعرالنا ومذاهبنا وانتماءاتنا الجهوٌة ..فمنذ الفتنوة التوً أشوعلها حسوٌن بودر
الوودٌن الحوووثً –رحمووي هللا وغفوور لووي -فووً محافظووة صووعدة صووٌف عووام
4222م وحاول أن ٌمدها إلى محافظات أخرف برزت إلى السط ظوواهر
سلبٌة تعكس وجود أمورا

كانوت مدفونوة تحوت الرمواد ،وهوً ظوواهر ال

ٌمكن الصومت عنهوا ألن انعكاسواتها خطٌورة علوى لحمتنوا الوطنٌوة الواحودة
ناصور الحووثً دون لٌود أو شورط سووف العتمواد أن
الموحدة ..فهنان َمون
َ
الرجوول وأنصووار ٌمثلووون المووذهب الهووادوي وأنهووم ٌوودافعون عنووي دون أن
ٌدري أحد فً وجي َمن ،ودون أن ٌدري أحد من هم هوؤالء الوذٌن ٌرٌودون
استئصووال المووذهب الهووادوي ..وهنووان موون ولووف موون الحوووثً العتموواد أنووي
ٌمثل إخواننا المنتمٌن للساللة الهاشمٌة الذٌن ٌتبعون المذهب الهادوي وأني
ٌدافن عن وجودهم(!) دون أن ٌدري أحد فً وجي من ،دون أن ٌدري أحود
موون هووم هووؤالء الووذٌن ٌسووتهدفونهم ..وهنووان بالممابوول موون اسووتفز مثوول ذلوون
الخطوواب المتعصووب فواجهووي بتعصووب مماثوول ف خووذ ٌسووًء بووال حسوواب لكوول
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أتباع المذهب الهواودي ولكول إخواننوا الهاشومٌن الوذٌن ٌتبعونوي ،فوإذا الوبالد
ستجد نفسها فً لحظة من اللحظات فً حالة فتنوة مذهبٌوة وسواللٌة سوتدمر
كل شًء لو لم ٌنتبي لها عموالء المووم وٌخمودونها لبول أن تثوور ،فمثول هوذ
اإلشكالٌات موجودة فً مجتمعات لٌسوت للٌلوة إال أن أساسوها ضوعٌف جودا ً
فً بلد كالٌمن اندمجت واختلطت أعرالي وأتبواع مذاهبوي منوذ لورون كثٌورة
ولووم تحوودث أي مواجهووات أو صووراعات إال عنوودما كووان ٌثٌرهووا األئمووة فووً
بع

مراحل تارٌخنا عندما كان بعضهم ٌسعى لفر

فكر ومذهبي وكل

ما ٌنتل عنهما بالموة!
إن هنووووان العدٌوووود موووون الحمووووائك البدٌهٌووووة –فووووً تصوووووري -التووووً إن
اسووتوعبناها سووندرن كووم هووم أغبٌوواء أو مغفلووٌن أو متوونمرٌن أولئوون الووذٌن
ٌدٌرون معواركهم الفكرٌوة والسٌاسوٌة بتلون الطرٌموة المموززة المودمرة لكول
مماصوود الوودٌن وممومووات الوحوودة والمووٌم الوطنٌووة الجمٌلووة ..وهووذ الحمووائك
البدٌهٌة ٌمكننا إجمالها فً النماط التالٌة:
أوالً :أن التوارٌ .ملوون للجمٌون ولٌسووت ملكٌتوي موزعووة علوى فئووات دون
فئات أخرف وعلى ذلن فإن تمٌٌم الحوادث التارٌخٌة وتحلٌلها حك للجمٌن،
فووإذا انتموود شووخ

مووا بع و

الظووواهر السوولبٌة التووً صوواحبت لٌووام النظووام

الجمهوري عام 5914م فال ٌعنً ذلن أني أساء لي وال ٌعنً أن ٌنبري كول
محبً الجمهورٌة للدفاع عن تلن األخطاء واتهام من انتمدها ب نوي ملكوً أو
أني ال ٌحب النظام الجمهوري طالما كان ذلن النمد موضوعٌا ولائموا علوى
شواهد حمٌمٌة ووثائك صحٌحة ..وبالمثل فإن من حوك أي باحوث أو دارس
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أن ٌنتمد تارٌ .األئمة طالما التوزم الموضووعٌة واسوتند علوى شوواهد وأدلوة
وثٌمة ال ٌعنً ذلون بحوال مون األحووال أنوي عنصوري لوي مولوف سولبً مون
الهاشوومٌٌن أو أنووي ٌرٌوود إلغوواء المووذهب الهووادوي ،كمووا ال ٌعنووً أن انتماداتووي
لإلمامووة هووً موجهووة ضوود الهاشوومٌٌن وال ٌجووب كووذلن أن ٌتصووور إخواننووا
الهاشمٌون أن أي نمد موجي لإلمامة أو للعنصرٌة والساللٌة هو نمود موجوي
لهووم ،فالماعوودة الشوورعٌة تمووول (أنووي ال تووزر وازرة وزر أخوورف) فمووا ذنووب
ورف مووا أن ٌكووون أبووو أو جوود مسووتبدا ً أو لوواتال أو مجرمووا مووا دام هووو
امو ٍّ
ٌمضً فً حٌاتي بما ٌرضى هللا؟! وهل ٌعنً ذلن أن النمد الموجي ألبٌي أو
جد هو نمد موجي لي؟!
وتثن أحوودا ألسووباب
ثانٌواً :أن اإلمامووة اضووطهدت الٌمنٌووٌن جمٌعووا ولووم تسو ِ
مذهبٌة أو عنصرٌة فاإلمام عبدهللا بون حموزة لتول أكثور مون مائوة ألوف مون
المطرفٌة رغم أنهم كانوا على نفس المذهب ،واألئمة عبر التارٌ .خاضوا
صراعات دامٌة من األسر الهاشمٌة التً ٌعتمدون أنها المنافس الوحٌد لهوم
على اإلمامة بموجب شروط اإلمامة األربعة عشر وهم كانوا بالت كٌد أكثر
دموٌة وعنفا تجا من ٌخالفهم الموذهب والمعتمود ،فحتوى عهود اإلموام ٌحٌوى
حمٌووود الووودٌن مارسووووا حملوووة اضوووطهاد كبٌووورة ضووود الطائفوووة اإلسوووماعٌلٌة
واعتبروا الشوافن كفار ت وٌل ..وهكذا لم ٌتركووا ٌمنٌوا إال وفوً للبوي جور
دام منهم ..ولذلن وجودنا الهاشومٌٌن فوً ممدموة صوفوف الثوائرٌن فوً ثوورة
ٍّ
5928م وحركووة 5911م وثوووورة 5914م كووودلٌل ال ٌمبووول الجووودل علوووى أن
األئمة أساءوا للناس جمٌعا دون استثناء.
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ثالثاً :ال توجد أي مشكلة فً المذهب الهوادوي مون الناحٌوة الفمهٌوة فهوو
من هوذ الناحٌوة مثلوي مثول غٌور مون الموذاهب التوً اختلفوت فوً كثٌور مون
فروع فمهوً العبوادات والمعوامالت فوالعبرة أخٌورا ً هوً بالودلٌل الوذي اسوتند
علٌي كل مذهب فً كل لضٌة من المضاٌا ..لكون المشوكلة تكمون باختصوار
فً الت صٌل الغرٌب للعنصرٌة فً المذهب بحصر حك الحكم فوً البطنوٌن
وما بنً علٌي من تماٌز ساللً فً أشٌاء كثٌرة أخرف وصلت حتى التمٌٌز
فً حك العلم ..ومعنى ذلن أن انتزاع العنصرٌة من المذهب لن تؤثر علٌي
فً شًء ،كموا أن هوذا ٌؤكود أن مواجهوة الدولوة لتمورد الحووثً فوً صوٌف
عام 4222م لم تكن بمصد استئصال المذهب كما زعم أنصار لكنها كانت
لولف تمرد مسل ضد الدولة ٌرتكز على الفكرة العنصورٌة المائلوة بحصور
حك الحكوم فوً البطنوٌن والتوً علوى ضووئها توم اعتبوار النظوام الجمهووري
خروجوا ً واضووحا علووى الوودٌن باعتبووار فووً نظوور الحوووثً وأنصووار (أوسوود
األمر لغٌر أهلي)!
رابعاً :أن المتغٌرات الضخمة التً مر بها الفكور اإلنسوانً فوً العصور
الحاضوور المرتكووز علووى تجووذٌر وت صووٌل مبووادف الدٌممراطٌووة والمسوواواة
وحموق اإلنسان لد جعلت من مثل تلن األفكوار العنصورٌة غرٌبوة وشواذة..
فما بالن بمجتمعاتنا المسلمة التً كانت مبادف الشوورف والعودل والمسواواة
والحرٌة جزءا أساسٌا ً ال ٌتجزأ من الدٌن الوذي آمنوت بوي لبول أربعوة عشور
لرنا ،فجاء من شوهي وأساء إلٌي وحاول أن ٌصوور ب نوي نموٌ

للشوورف

وللمساواة وللعودل وللحرٌوة لووال أن النظوام الجمهووري –فوً بالدنوا -أعواد
االعتبار للدٌن وصورتي األصٌلة النمٌوة ،وأعواد االعتبوار لمجتمعنوا الٌمنوً
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الووذي كووادت العنصوورٌة أن تمزلووي فعوواش الجمٌوون فووً ظلووي آمنووون متحوودون
نالوا حظهم من كل ما فاتهم من حٌاة العصر التوً حرمووا منهوا علوى عهود
األئمة دون تفرٌك بوٌن هاشومً ولحطوانً أو بوٌن شوافعً وهوادوي أو بوٌن
حاشدي وبكٌلً ومذحجً ..فاندمل الٌمانٌون وانكسرت العزلة االجتماعٌوة
التووً كرسووها األئمووة بٌوونهم واختلطووت أنسووابهم ومصووالحهم وذابووت الفوووارق
الساللٌة والمبلٌة والمذهبٌة والمناطمٌوة وأصوبحوا جسوما واحودا موحودا ً مون
المهرة شرلا ً حتى الحدٌدة غربا ً ومن صعدة شماالً حتى عدن جنوباً ..فهول
ٌعمل بعد ذلن أن ٌ تً بع

المهووسٌن بالتمٌٌز العنصري فٌعٌدوا النواس

مزلووا علووى خووالف مماصوود الوودٌن األصووٌلة ومبووادف العصوور الحوودٌث؟! إن
حركة عنصرٌة مثل حركة الحوثٌٌن ٌجب أن ٌتصدف لهوا الهاشومٌون لبول
غٌوورهم ألنهووا أرادت الحوودٌث باسوومهم وأنهووا سووتعٌد لهووم الحووك المغتصووب
والملوون المفمووود بٌنمووا غووالبٌتهم لووم ٌعووودوا ٌؤمنووون بمثوول ذلوون الفكوور الووذي
سٌعٌدهم إلى عصور تحرروا منها هم لبل غٌرهم.
إننوووا البووود أن نموووف جمٌعوووا ً ولفوووة واحووودة لمواجهوووة ظوووواهر التعصوووب
والتطرف التً تدمر المجتمعات واألوطان ،واألكٌد أن المعالجوات الثمافٌوة
والفكرٌووة هووً األسوولوب األهووم واألجوودف واألنفوون واأللوول ضووررا ً موون أي
أسالٌب أخرف ..وٌ تً هذا الكتاب الهام للباحث الودؤوب المتمٌوز المسوتنٌر
األستاذ عبدالفتا البتول كواحد من أهم اإلصودارات فوً السونوات األخٌورة
فووً هووذا المجووال فالكتوواب أخووذ موون مواصووفات صوواحبي التمٌووز واالعتوودال
واإلنصاف والموضوعٌة والحٌواد والمنهجٌوة العلمٌوة الموثموة فهوو بوذلن ال
ٌستهدف أحدا ً وال ٌسًء ألحد وال ٌتعصب لموذهب ضود موذهب وال ٌتمٌوز
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لسوواللة ضوود سوواللة بوول هووو ٌنصووف النوواس جمٌعووا وٌضوون كوول شووًء فووً
موضعي الصحٌ فٌعٌد للتارٌ .اعتبار وٌزٌل عني ما علك بي من لداسات
زائفة وٌمول لنا إن أولئن األئمة بشور ٌصوٌبون وٌخطئوون ولوٌس كموا ظول
أنصارهم ٌمنعون الناس بي عبر التارٌ .ب ن هللا لد اصطفاهم من دون بمٌوة
الخلك للحكم والعلم –تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا ً -فاستبدوا بعامة النواس
واستباحوا دماءهم وأموالهم ولم ٌعٌشوا وٌحكموا إال بالفتن والطغٌان باسوم
الدٌن ..و

ه ا تدتس أه ي هذا ال تاب الذ وضع ال ماط عليى الحيرو

ولصل وأج ل لس ثير

األ ور التس ا ت حيل التبيا

لدنيبةفا بحثيا

حتييى ييرل بال تيياي التييس ييرل بفيياأ وهييس تيياي أحييول ييا ت ييو
أجيال ا الجديدة التس لت تةد تةر

ليفييا

ع تاري فا ال ألل المليل ولذا لن هذا

ال تاب أحد أهت ال راجع التس يت ير الطرييك لنيباب ا و يتبي لفيت يا ليت
يةرليوه ويمييرؤوه عي تاري ييا الطوييل ال لبييد بيالايوت واألحي ا وال لييل
باال تصارات واأل جاد الة ي ..

صر ط

صطفى

ص ةاء
0442 /1/ 04ت
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مدخـل تـارٌخـً

الدولة األموٌة والثورات العلوٌة
لامووت الدولووة اإلسووالمٌة فووً المدٌن وة المنووورة علووى ٌوود الرسووول ×,
واسووتمرت عشوور سوونوات ,وبعوود وفاتووي تووولى أموور المسوولمٌن أفضوول
الصووحابة وأوالهووم بالخالفووة أبووو بكوور الصوودٌك رضووً هللا عنووي ,وكووان
ألبً بكر الدور األساسً فً مواجهة الفوتن التوً حصولت ,ولموا تووفً
الصدٌك اسوتخلف عمور بون الخطواب رضوً هللا عنوي ,فموام بواألمر أتوم
المٌوووام ,وكوووان أول مووون سووومً أمٌووور الموووؤمنٌن()1وفوووً عهووود توسوووعت
الفتوحوووات اإلسوووالمٌة ,وكوووان للٌمنٌوووٌن دور بوووارز وكبٌووور فوووً هوووذ
الفتوحات وخاصة فت بالد فوارس ,وكوان ألهول الوٌمن األثور الواضو
فً المادسٌة ,فهذا عمرو بن معدي كورب الزبٌودي أول مون هجوم علوى

( )1د .علً أحمد الكبسً مدرسة الحدٌث من الٌمن فً المرنٌن األول والثانً الهجرٌٌن ,طبعة
5241هـ 4222 /م ,جامعة صنعاء.
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لبٌلة الفرس( ,)1وجاء عثمان بن عفان رضً هللا عني بعود الفواروق ثوم
الخلٌفة الرابن علً بن أبً طالوب رضوً هللا عنوي ولود سوارت األموور
فووً الدولووة الراشوودٌة علووى مووا رسوومي المؤسووس األول الرسووول × موون
العودل والمسواواة والشوورف ,فعواش المسولمون فوً بحبوبوة مون العوٌش
واألموون واالسووتمرار ,وفووً السوونوات األخٌوورة للدولووة الراشوودٌة بوورزت
خٌوووط الفتنووي السووبئٌة ,وظهوورت المكائوود الٌهودٌووة ,والتمووت موون األحموواد
الفارسووٌة ,والنزعووات الشووعوبٌة وكانووت فتنووة ممتوول عثمووان بوون عفووان
رضوً هللا عنوي سوببا ً فوً حودوث كثٌور مون الفوتن األخورف ,التوً ألموت
بظاللهووا علوووى األحوووداث التوووً تلتهوووا ,وزاد مووون انتشوووار الفوووتن ظهوووور
السووبئٌة أتبوواع عبوودهللا بوون سووب الٌهووودي الووذي كووان موون غووالة الزنادلووة,
ومؤسووس الرافضووة ,فموود أظهوور الغلووو فووً علووً بوون أبووً طالووب ولووال
بالن

والوصٌة والعصمة ,وكان لعبد هللا بون سوب وأتباعوي دور كبٌور

وخطٌر فً تحرٌن األحماد وتغذٌة الفتن التً أدت إلوى ممتول علوً بون
أبً طالب رضً هللا عني ,وتوولى الخالفوة مون بعود ابنوي الحسون لمودة
سوتة أشووهر وبووذلن انتهووت الفتورة الراشوودٌة ثالثووون عاموا ً (22 -55هووـ)
كما أخبر بذلن الرسول×.
ثوووم تنوووازل الحسووون لمعاوٌوووة ابووون أبوووً سوووفٌان وبووودأ الحكوووم الملكوووً
الوراثً وخالل حكم معاوٌة بن أبً سفٌان الذي استمر لرابة عشورٌن
عاما ً عادت إلى المسولمٌن الطم نٌنوة األمور الوذي أثوار أحمواد األعوداء،
وكان أن ولّى معاوٌة ابني ٌزٌد خلفا ً لي ومن ما كان ٌتمٌز بي ٌزٌود مون
( )1السابك صــ ( .) 558
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الموة والشجاعة إال أن الفتنة كانت أكبر منوي( ,)1والتحودٌات أعظوم مون
لدراتي فمد رفو

الحسوٌن رضوً هللا عنوي مباٌعوة ٌزٌود وخورج علٌوي,

ولم ٌستمن لنص الناصوحٌن لوي بعودم الخوروج ومون ذلون ثوار الحسوٌن
وخرج ولم ٌمدر الظروف التً لدرها من حولي وبوذلوا لوي النصو مون
أجلها(.)2
وكان ممتل الحسٌن سنة 15هـ جرٌموة بشوعة زادت مون الفوتن التوً
أصابت الدولة اإلسالمٌة ,واستفاد منهوا أعوداء األموة ,وبعود وفواة ٌزٌود
بن معاوٌة سنة  12هـ تولى الخالفة ابنوي معاوٌوة بون ٌزٌود بون معاوٌوة
الذي تنازل ,وتمت البٌعة لعبدهللا بن الزبٌر ,الذي باٌعي المسولمون فوً
مكة المكرمة ثم فً دٌار اإلسالم ,باسوتثناء البلمواء األردن حٌوث خورج
علٌوي موروان بون الحكووم الوذي اسوتطاع انتوزاع الخالفووة مون عبودهللا بوون
الزبٌر ولتلي ,واسوتمر الحكوم بعود ذلون وراثٌوا ً فوً ذرٌوة موروان حٌوث
تولى الحكم مون بعود ابنوي عبودالملن بون موروان ,ثوم أبنواء عبودالملن (
الولٌوود ,وسوولٌمان ,وٌزٌوود ,وهشووام ) ,وكانووت الفتوحووات اإلسووالمٌة لوود
تواصوولت فووً عهوود بنووً أمٌووة ,وتحسوونت أوضوواع النوواس ,وخاصووة فووً
عهد الخلٌفة عمر بن عبدالعزٌز بن مروان بن الحكم بن أمٌة.
ولد شوهدت الخالفوة اإلسوالمٌة فوً العصور األمووي اتسواع رلعتهوا
حتووى وصوولت إلووى الصووٌن شوورلا ً واألنوودلس غرب وا ً وتطووورت فووً هووذا
( )1محمود شاكر ,التارٌ .اإلسالمً ,الجزء التاسن ،المكتب اإلسالمً ،بٌروت ،الطبعة األولى
5227هـ5981 /م.
( ) 2د .عبدالمنعم النمر ,المؤامرة على الكعبة من المرامطة إلى الخمٌنً.

-28 -

www.nashwannews.com

العصوور الكثٌوور موون الصووناعات وظهوورت العدٌوود موون اإلبووداعات ،ممووا
أسهم أسهاما ً واضحا ً فً توطٌد دعائم الحضارة اإلسالمٌة وازدهارهوا
وانتشارها.
وكان الٌمن خوالل هوذ الفتورة والٌوة مون والٌوات الدولوة اإلسوالمٌة
واستمرت كذلن فً إطار الخالفة العباسٌة إال أن النزعات االنفصوالٌة
عوون الدولووة اإلسووالمٌة لوود أثوورت علووى والٌووة الووٌمن وخاصووة علووى ٌوود
العلوووٌٌن ولوود أدف ذلوون إلووى ضووعف الدولووة األموٌووة ثووم انهٌارهووا سوونة
584هـ ولٌام الدولة العباسٌة على أنماضها.
وكان العلوٌون وأنصارهم بعد استشهاد اإلمام الحسٌن بن علً بون
أبً طالب سنة 15هـ ,لد انمسموا إلى فرلتٌن:
األولى :زعمت أن اإلمامة تكون بالوراثة ,وأنها تورث من األكبور
من ذرٌة الحسٌن فكان اإلمام عندهم هوو علوً بون الحسوٌن ثوم توجهووا
بعوود وفاتووي إلووى ابنووي األكبوور

بوون علووً (البووالر) ,وهووؤالء ٌمثلووون

الجذور األولى لفرلة اإلمامٌة االثنى عشرٌة.
الثا ييييي  :لالووووت إن اإلمامووووة ال تسووووتحك بالوراثووووة وإنمووووا بالفضوووول
والدعوة ,وهذ الفرلة توؤمن بو ن اإلماموة فوً أهول البٌوت ,ولوم ٌبواٌعوا
أحدا ً بعٌني حتى ٌظهر من أهل البٌت من هو أهول لإلماموة ,داعٌوا ً إلوى
الكتاب والسنة ,وهذ الجماعة شكلت الجوذور األولوى للزٌدٌوة( )1وكوان
( )1عبدهللا إسماعٌل تعلٌمات على اإلمامة عند االثنى عشرٌة ،الطبعة األولى 5259هـ /
5998م ،عمان  -األردن.
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علً بن الحسٌن لد ترن الثوورة والخوروج أو الودعوة لنفسوي باإلماموة,
وتوجي نحو العلم والعبادة ,فكان رحموي هللا كثٌور الحودٌث عالٌواً ,رفٌموا ً
ورعاً ,وبعد وفاتي سنة 91هـ ,سار على نهجي ابني األكبر

بن علً

المعوووروف بالبوووالر الوووذي لوووم ٌشوووتغل بالسٌاسوووة ,وعكوووف علوووى العلوووم
والعبووادة ,ولوود اتفووك الحفوواظ علووى االحتجوواج بووي ,وكانووت وفاتووي سوونة
552هـ فً عهد الخلٌفة هشام بن عبدالملن الذي حكم من سنة 521هوـ
التوف
إلى سنة 541هوـ وفوً هوذ الفتورة بورز نجوم زٌود بون علوً الوذي
ّ
النوواس حولووي ,وانعموودت لووي البٌعووة موون غالبٌووة العلوووٌٌن وأخووذ باإلعووداد
للثورة والخروج على هشام بون عبودالملن سونة 545هوـ ,واسوتجاب لوي
شووٌعتي وأنصووار باسووتثناء شوورذمة موون الووذٌن اشووترطوا للخووروج معووي
البووراءة موون الشووٌخٌن أبوً بكوور وعموور رضووً هللا عنهمووا ,وهووؤالء هووم
الرواف الذٌن دعا علٌهم اإلمام زٌد بن علً لائالً:
(اللهم اجعل لعنتن ولعنة آبائً وأجدادي ولعنتً على هوؤالء الوذٌن
رفضونً وخرجوا من بٌعتً كما رفو

أهول حورورف علوً بون أبوً

طالب و حاربو ).
وكان من جملة الخارجٌن والثائرٌن من اإلمام زٌد ابن أخٌي جعفور
الصادق بن

البوالر ,ومون أن جعفور لوم ٌودعُ لنفسوي باإلماموة كموا لوم

ٌوودعُ أبووو وال جوود  ,إال أن المووائلٌن بانتمووال اإلمامووة وراثووة أكوودوا علووى
وارن عمووي زٌوودا ً فووً الثووورة
إمامتووي بعوود أبٌووي البووالر موون أنووي ناصو َور وشو َ
والخووروج ,فعنوودما أراد زٌوود الخووروج موون المدٌنووة إلووى الكوفووة لووال لووي
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جعفر أنا معون ٌوا عوم فو مر زٌود بو ن ٌخلفوي فوً المدٌنوة وبوذلن ٌكوون
جعفر الصادق أول المؤتمٌن باإلمام زٌد وبالتالً كوان زٌودٌا ً ولوم ٌكون
إثنووى عشوورٌا ً وال إمامٌ وا ً وال جعفرٌ واً !...أمووا شخصووٌة جعفوور الصووادق
عنوود الوورواف اإلثنووى عشوورٌة لوودٌما ً وحوودٌثا ً فهووً شخصووٌة أخوورف
مخترعة ٌنسبون إلٌي ألواالً باطلة ,وأحادٌث منكرة منهوا الموول بالتمٌوة
وأني ال دٌن لمن ال تمٌة لي(.)1
وكانووت ثووورة اإلمووام زٌوود لوود انتهووت باستشووهاد سوونة 544هووـ ,ولوواد
الثورة من بعد ابني ٌحٌى الذي لتل سنة 541هـ ,وساهم العلوٌون فوً
هذ الفترة فً إسماط الدولة األموٌوة سونة 584هوـ ,وبعود ذلون اسوتطاع
العباسٌون االنفراد بالحكم وإلصاء أبناء عمومتهم العلوٌٌن.

( )1عبدهللا إسماعٌل تعلٌمات على اإلمامة ،سابك صـ.41
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الدولة العباسٌة والثورات الزٌدٌة
شووكل الزٌوودٌون والعلوٌووون عموم وا ً معارضووة لوٌووة ومسوولحة ضوود
السوولطة الشووورعٌة المتمثلوووة بالدولوووة العباسووٌة ,وخوووالل ذلووون زاد عووودد
الخووارجٌن والمتمووردٌن وموون أبوورزهم

بوون عبوودهللا بوون الحسوون ابوون

الحسوون بوون علووً أبووً طالووب والمعووروف بووالنفس الزكٌووة ,والووذي كووان
خروجوووي وثورتوووي بالمدٌنوووة أٌوووام الخلٌفوووة العباسوووً جعفووور المنصوووور,
وانتهت ثورتي بممتلي سنة 521هـ بالمدٌنة المنورة.
وبعد ممتل النفس الزكٌة خرج أخوو إبوراهٌم بون عبودهللا بالبصورة,
وكان ممتلي فً نفوس السونة (521هوـ) ,كموا خورج أخوهموا إدرٌوس بون
عبدهللا سنة 572هـ فً المغرب وأسس هنان دولة.
وكانت ثورة وخروج الحسوٌن بون علوً بون الحسون بون الحسون بون
علً بن أبً طالب المعروف (بالفخً) من أهم وأبرز المواجهات بٌن
العلوٌٌن والعباسٌن ,فمد جرت بٌن الطرفٌن سنة 519هـ معركوة لورب
مكة المكرمة انتهت بممتل الحسٌن (الفخً) وعدد من أنصار .
وتتابعت الثورات ,واستمر الخروج المسل ضد الخالفة اإلسالمٌة
ممثلوووة بالدولوووة العباسوووٌة ولووود أدت هوووذ الثوووورات واالنتفاضوووات إلوووى
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زعزعووة األموون واالسووتمرار ,وشووغل الخالفووة اإلسووالمٌة عوون المضوواٌا
الكبرف ,واألمور العظمى ,مثل الفتوحات وسد الثغوور ,ونشور العلووم,
والتوسووون فوووً اتداب وسوووائر الفنوووون ,والعجٌوووب أن العلووووٌٌن كوووانوا
ٌ خووذون علووى األموووٌٌن والعباسووٌٌن اسووتئثارهم بالسوولطة وراث وةً ,وفووً
نفوووس الولوووت ٌطوووالبون بالخالفوووة واإلماموووة لهوووم دون غٌووورهم وراثوووة
فٌهم(.)1
والحك أن كل الخارجٌن على الدولوة العباسوٌة لوم ٌكون لهوم حوك أو
شوورعٌة تخووولهم وتوودفعهم إلووى المٌووام بمووا لوواموا بووي ,سوووف البحووث عوون
السوولطة والصووراع علووى الحكووم ,فموود كووان الصووراع سٌاسووٌا ً ال دٌنٌ واً,
ودنٌوٌا ً ال أخروٌاً ,وكانت المطالبة بحك آل البٌت فوً الحكوم والسولطة
لمووٌ

الخووارجٌن وشووعار الثووائرٌن الووذٌن نظووروا إلووى خووروج اإلمووام

الحسٌن بن علوً سونة 15هوـ علوى ٌزٌود بون معاوٌوة ,ولوم ٌنظوروا إلوى
تنازل اإلمام الحسن بن علً سنة 25هـ لمعاوٌوة بون أبوً سوفٌان حٌوث
ولوون الطرفووان صوولحا ً حموون دموواء المسوولمٌن ف صووب االلتووداء بووالنموذج
المماتل وإهمال النموذج المسالم!!

( )5محمود شاكر ,التارٌ .اإلسالمً ,الجزء التاسن ,الطبعة األولى5227 ,هـ 5981 /م ,المكتب
اإلسالمً – بٌروت – لبنان.
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العلوٌّون واالتجا نحو الٌمن
وموون كوول المالبسووات التووً أحاطووت بووالخروج والثووورات العلوٌووة
والزٌدٌوة فموود شوكلت فووً مجملهووا ممودمات هامووة ,وأسوس مهمووة إللامووة
الدولة الهادوٌة فً الٌمن.
حٌووث اسووتمر خووروج العلوووٌٌن ,وتواصوولت ثووورات الزٌدٌووة ضوود
الدولووة العباسووٌة ,وكووان موون أهووم وأبوورز هووذ الحركووات التووً مهوودت
الطرٌوووك إللاموووة الدولوووة الزٌدٌوووة فوووً الوووٌمن ,ثوووورة

بووون إبوووراهٌم

(طباطبا) بن إسماعٌل بن إبراهٌم بون الحسون بون الحسون بون علوً بون
أبً طالب ,الذي كان خروجي فً عهد الم مون.
وكان عصر الم مون متمٌزا ً بكثرة الخارجٌن علٌي سواء كانوا مون
العلوٌٌن أم من غٌرهم ومنذ اللحظات األولى عبّر الم مون عن رغبتي
فً إطفاء ثورات العلوٌٌن فً الٌمن الذٌن هم فً الوالن زٌدٌون(.)1
من الكوفة خرج

بون إبوراهٌم المعوروف بوـ (ابون طباطبوا) ولوام

بإرسال ابن عموي إبوراهٌم بون موسوى المعوروف بوالجزار إلوى صوعدة,
ولد وصل إبراهٌم بن موسى بن جعفر بن

بن علً بن الحسٌن بون

أبً طالب المعروف (بالجزار) إلى صعدة وتمركز فٌها لت سٌس دولوة
( )1زٌد بن علً الوزٌر ،عنودما ٌسوود الجفواف ،م سواة التموذهب ،مركوز البحووث والتوراث الٌمنوً،
الطبعة الثانٌة 5242هـ 4228 /م.
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علوٌووة زٌدٌووة منافسووة للدولووة العباسووٌة ومنووذ ذلوون الولووت بوودأ الوجووود
الزٌوودي فووً الووٌمن( ،)1وكووان

بوون إبووراهٌم (طباطبووا) لوود تغلووب علووى

الكوفة وسواد العراق ,ولام بإرسال أخٌي الماسم بون إبوراهٌم (الرسوً)
إلى مصر للدعوة إلٌي ,وكانت هذ الحركة التً شملت (الكوفة وسواد
العراق ثم صعدة فً الٌمن ,والدعوة فً مصور) مون األخطوار الكبٌورة
التً هددت الدولة العباسٌة ,ولكنها فشلت ,فمد أخفك الماسم بن إبراهٌم
فووً دعوتووي فووً مصوور ,بٌنمووا لووام إبووراهٌم بوون موسووى (الجووزار) بنشوور
دعوتي فً صعدة ولكني أخذ بمتول كول المخوالفٌن والمعارضوٌن للودعوة
العلوٌة والدولة الزٌدٌة وأسرف بالمتل حتى سومً (بوالجزار)( )2وذلون
لشوودة مووا لووام بووي موون المتوول والهوودم والتخرٌووب ,فموود هوودم سوود الخووانك
المشهور برحبان من بالد صعدة ,بل إنوي هودم صوعدة ,ولوم ٌتورن سودا ً
وال أثرا ً إال نسفي وهدمي ,واستمر كذلن حتى وفاة
من بعود إماموا ً للعلووٌٌن بون بون زٌود بون علوً بون الحسوٌن بون
علووً بوون أبووً طالووب ,فلمووا أسوور هووذا اإلمووام انحلّووت أمووور الطووالبٌن
بن إبراهٌم ولام

العلوٌٌن بالٌمن والحجاز(.)3
وفً هذ األثناء استطاع الماسم بون إبوراهٌم بعود وفواة أخٌوي

بون

إبراهٌم التخفوً والفورار مون العباسوٌٌن فوً بوالد فوارس ,ثوم انتمول بعود
ذلن سرا ً إلى مصر داعٌا ً لنفسي باإلمامة وأعلن خروجي وثورتوي ضود
( )1د.عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع تارٌ .الٌمن اإلسالمً فً المرون األربعة األولى صـ.514
( ) 2عبدالرحمن بن علً الدٌبن ،الفضل المزٌد على بغٌة المستفٌد فً أخبار مدٌنة زبٌد صـ،21
تحمٌك دكتور ٌوسف شلحد ،مركز الدراسات والبحوث الٌمنً ،صنعاء ،طبعة .5988
( )3الســابك.
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الدولة العباسٌة ,وبعد محاوالت كثٌرة ,وجهود كبٌورة بوذلها الماسوم بون
إبووراهٌم أخفووك فووً نشوور دعوتووي أو إلامووة دولتووي ,ونتٌجووة لهووذا الفشوول
واإلخفاق فمد استمر الماسم بن إبوراهٌم بعود ذلون فوً الحجواز ,وتحدٌودا ً
(الرس) التً أصبحت ممرا ً إللامتي وموطنا ً ألسورتي ,وكوان
فً منطمة ّ
سوً عون
ذلن فً حدود سنة 448هـ حٌث تخلى الماسم بون إبوراهٌم الر ّ
اإلمامة واشتغل بالعلم والعبادة.
سوً علوى لودر كبٌور مون العلوم والفموي حتوى أصوب
وكان الماسم الر ّ
()1
ٌمثل اتجاها ً ومذهبا ً فً إطوار المدرسوة الزٌدٌوة عرفوت (بالماسومٌة)
كما أني اشتهر باسم (نجوم اتل) ,ولود عواش اإلموام الماسوم بون إبوراهٌم
(بالرس) من سنة 448هـ إلى وفاتي سنة 421هوـ ,وأصوب ٌنسوب إلٌوي
وٌمال الماسم الرسً ,مؤسسا ً بوذلن بٌوت الرسوً الوذي خورج منوي أئموة
الدولة الزٌدٌة الهادوٌة فً الٌمن.
وكان الزٌودٌون لود أسسووا دولوة فوً طبرسوتان سونة 412هوـ بمٌوادة
الحسن بن زٌد الذي أسس دولوة فوً جنووب بحور لوزوٌن توولى حكمهوا
بعد ممتل أخٌي

بن زٌد من سنة 474هـ إلى 487هـ.

كما ت سست فً طبرستان فً بالد الودٌلم دولوة زٌدٌوة بمٌوادة اإلموام
الناصر االطوروش سونة 825هوـ وهوو مون المعاصورٌن لإلموام الهوادي
ٌحٌووى بوون الحسووٌن بالدولووة والوودعوة حٌووث نسووتطٌن المووول إن الزٌدٌووة
أبو زهرة ،اإلمام زٌد ,حٌاتي وعصر وآراؤ الفمهٌة ،المكتبة اإلسالمٌة ،بٌروت ،بدون
()1
تارٌ..

-15 -

www.nashwannews.com

أسست دولتٌن فً نهاٌة المرن الثالث الهجري دولوة الهوادي فوً الوٌمن
ودولووة الناصوور فووً الوودٌلم ,وكووان كوول موون الهووادي والناصوور لوود أسووس
مذهبا ً ونشر دعوة ثوم ألوام دولوة ورسو .سولطة ,فهنوان فرلوة مون فورق
الزٌدٌووة توودعى الناصوورٌة نسووبتي إلووى اإلمووام الناصوور االطووروش ,وموون
الواض أن بٌنهما (الناصر والهادي) هدفا ً مشتركا ً وربما اتفالوا ً مسوبما ً
بت سٌس دولوة زٌدٌوة للمضواء علوى الدولوة العباسوٌةٌ ,موول إبوراهٌم بون
علً الوزٌر:
((إن الفكوورة واحوودة والموونهل واحوود بوول واالنطاللووة واحوودة ,فبٌنمووا
انطلك اإلمام الهادي لنشور الودعوة فوً الوٌمن انطلوك اإلموام االطوروش
لنشرها فً بالد إٌران))(.)1
واإلمووام الناصوور االطووروش هووو الحسوون بوون الحسوون بوون علووً بوون
الحسن بن عمر بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالوب المعوروف
لطرش أصاب أذنٌي ,كان مولد سونة 482هوـ ووفاتوي سونة
باالطروش
ٍّ
822هـ.
ولووود تتابعوووت ذرٌتوووي فوووً حكوووم الدولوووة الزٌدٌوووة فوووً بوووالد الووودٌلم
وطبرستان ,فً نفس الولت الوذي تتوابن فٌوي أبنواء الهوادي وأحفواد فوً
حكم الدولوة الزٌدٌوة فوً الوٌمن ,والتوً اسوتمرت مون سونة 482هوـ إلوى
سنة 5884هـ.
الحكٌم ،لراءات فً الفكر الزٌدي ،حوار من األستاذ إبراهٌم الوزٌر ،دار المنهل ،بٌروت،
()1
الطبعة األولى 5252هـ 5998 -م.
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اإلمامة من الفكرة إلى الدولة
لامووت اإلمامووة عنوود الزٌدٌووة علووى أسوواس فكووري وشوورعً ٌؤكوود علووى
حصرها فً أبناء الحسن والحسٌن ،هوذا الموول جعلوي اإلموام الهوادي ٌحٌوى
بن الحسٌن (نظرٌة) ثم انتملت النظرٌة إلى التطبٌك ,وكان جود الماسوم بون
إبراهٌم الرسً ٌرف أن اإلمامة مخصوصوة وٌسوتدل بموا روي أن اإلماموة
فً لرٌش وٌعلل ذلن بمرابة لرٌش من الرسول × وٌخرج بنتٌجة من هوذ
المرابة أن أوالد فاطمة أكثر لربا ً من بمٌة لرٌش إلى النبوً × ,وبنوى علوى
ذلن رأٌي أن اإلمامة فً موضن مخصو
والحسٌن

وهذا الموضن هو أبناء الحسن

(.)1

لمد استطاع اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن بما ٌمتلكوي مون لودرات
ومووؤهالت علمٌووة ولٌادٌووة أن ٌجعوول نظرٌووة حصوور اإلمامووة جووزءا ً موون
عمٌوودة الهادوٌووة حتووى أصووبحت موون المضوواٌا الهامووة واألمووور المهمووة،
حٌث أصب حصر اإلمامة فً البطنوٌن واجبوا ً مون الواجبوات الشورعٌة
وودون فوووً كتوووبهم وموووراجعهم ومصوووادرهم ,ومووون أبرزهوووا
كموووا هوووو مو ّ
وأشهرها كتواب (األزهوار) لإلموام المهودي أحمود بون ٌحٌوى المرتضوى
( )1د .علً زٌد ,معتزلة الٌمن دولة الهادي وفكر  ,صـ ,87الطبعة الثانٌة5981 ,م ,مركز
الدراسات والبحوث الٌمنً ,صنعاء ,دار العودة ,بٌروت.
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المتوفى سنة 822هـ حيي ذ ير :وٌجوب علوى المسولمٌن شورعا ً نصوب
إمام :مكلف ,ذكور ,حور( ,علووي ,فواطمً) ولوو عتٌموا ً ال مودعً ,سولٌم
الحووووواس واإلطووووراف ,مجتهوووود ,عوووودل ,سووووخًٌ ,ضوووون الحموووووق فووووً
مواضعها ,م َدبّر أكثور رأٌوي اإلصوابة ,ممودام حٌوث تجووز السوالمة ,لوم
ٌتمدمي مجاب ,وطرٌمها الدعوة ,وال ٌص إمامان(.)1
وهذا اعتماد جمٌن الهادوٌة لدٌما ً وحدٌثا ً ٌمول بدر الدٌن الحوثً:

(الوالٌووة بعوود رسووول هللا × لعلووً علٌووي السووالم وموون بعوود ألخٌووار
أهل البٌت الحسن والحسٌن وذرٌتهموا األخٌوار والوالٌوة لمون حكوم هللا
بهووا لووي فووً كتابووي وسوونة رسووولي × رضووً النوواس بووذلن أم لووم ٌرضوووا
فاألمر إلى هللا وحد وال دخل للشورف)(.)2
وٌمول الحوثً عن األئمة الذٌن حكموا الٌمن ألف عام:
(واستمرت النعموة الكبورف علوى الوٌمن باسوتمرار دولوة الودٌن ولٌوام
األئمة الهادٌن أهل العلم والعمل والصبر والنص  ..أئمة الهودف وأهول
الزهد والورع والصبر

()3
والجهاد)

بن علً الشوكانً ،السٌل الجورار المتودفك علوى حودائك األزهوار ،دار ابون حوزم ،بٌوروت،
()1
الطبعة األولى 5241هـ 4222 /م.
( )2بدر الدٌن الحوثً ،إرشاد الطالب ,صـ ،57 ،51الطبعة األولى 5252هـ 5992 /م ،دار
الحكمة الٌمانٌة ،صنعاء.
( ) 3السابك  ،صـ.72
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وٌستدل هؤالء وغٌرهم – بحدٌث – ٌروني – فً كتبهم وٌعتمودون
صحتي ,من أني ظاهر البطالن ,وهذا ن

الحدٌث(( :من سومن داعٌتنوا

– أهل البٌت – فلم ٌجبي – كبي هللا على منخرٌي فً نار جهنم))!!

()1

وبالجملووة فووإن هووؤالء وفووك لناعوواتهم المذهبٌووة ٌوورون اإلمامووة حم وا ً
شووورعٌا ً فوووً البطنوووٌن ال ٌجووووز لغٌووورهم وأي حووواكم –غٌووور فووواطمً–
مغتصب حك الغٌر ٌجب الخروج علٌي ومماتلتيٌ .مول العالمة الزٌدي
ٌحٌى عبدالكرٌم الفضٌل:
((وأمووا الزٌدٌووة فٌفضوولون أن ٌكووون الحوواكم موون أهوول البٌووت علووٌهم
السوووالم ولهوووم أدلوووتهم التوووً تمضوووً بوجووووب تمووودٌم آل الرسوووول علوووى
غٌرهم ,ولٌس فً هذا ما ٌعوق دون نصب رئٌس للدولوة مون غٌورهم,
فً حال عدم وجود اإلمام الفاطمً لكونهم ال ٌطلموون علٌوي اسوم اإلموام
بل ٌموم ب مر الرئاسة ,ألني من مذهب الزٌدٌة أني فً حال عودم وجوود
اإلمام الشرعً فإن كل من عرف فً نفسوي أنوي ٌصو لفعول شوًء وال
إمووام جوواز لووي فعلووي ,وانتصووابي علٌووي ,ولووي أن ٌمووارس سوولطة رئووٌس
الدولة))(.)2
وموون تعوودد شووروط اإلمامووة ,إال أن الشوورط (العلوووي الفوواطمً) هووو
األسوواس وال ٌهووم بعوود ذلوون أي شووروط أو مووؤهالت ،لموود جنووت هووذ
النظرٌة على األسرة الهادوٌة لبل الجناٌة على الٌمن كما أنها غرسوت
( ) 1سالم ٌحٌى عزان ،حوار فً اإلمامة ,صـ ،98الطبعة األولى 5242هـ 4228 -م ،مركز
التراث الٌمنً.
(ٌ )2حٌى عبدالكرٌم الفضٌل ,من هم الزٌدٌة ,صـ.11 ،12
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فً نفوس إخواننا الفاطمٌٌن الشعور ب نهم متمٌزون عن اتخرٌن غٌور
مؤمنٌن بالمساواة(.)1
لموود بنوووى األئموووة دعوواٌتهم الكاذبوووة وادعووواءهم الباطوول لحوووك الحكوووم
والووتحكم فووً رلوواب المسوولمٌن وحووك السووٌطرة لهووم وحوودهم ..بنووو ذلوون
على الدجل والخداع والتضلٌل ،وتحرٌف الشرٌعة اإلسالمٌة ،وتشووٌي
مبادئها العادلة ،ولم ٌترددوا عن الكوذب باصوطناع األحادٌوث المختلموة
على رسول هللا لتثبٌت حك الملن لهم دون المسلمٌن.
لمد تجاهل األئمة أن لاعدة الفضل فوً اإلسوالم تمووم علوى التمووف,
والعموول الصووال  ,فموواذا ٌجوودي النسووب والمرابووة فهووذا ولوود نووو علٌووي

ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ
َّ ُ َ ْ َ
ٍِ أه ِيل ِإّه عَو غيرش
السالم ما غنى عني نسبي ِ +إّه ىيش ِ
َ
ح"[هوود ]21 :وهوذا والود إبوراهٌم علٌوي السوالم موا أجودت لرابتوي..
اى
ص ِ ٍ

وهذا أبوو لهوب عوم النبوً× موا أجودت لرابتوي ..فالمربوة لرابوة الودٌن ال

لرابة الطٌن( ..)2وأي ادعواء للتكورٌم واألفضولٌة بغٌور موا أوضوحي هللا
فوً كتابووي أو علووى لسووان رسووولي فإنمووا هووً أمووانً بغٌوور برهووان ,وهووً
شووبٌهة ب مووانً أهوول الكتوواب ...فممٌوواس التكوورٌم فووً اإلسووالم التموووف
والتموف فمط ,ومن ادعى أفضلٌة أو تكرٌما ً بغٌر ذلن فما هوً إال لغوة
إبلوووٌس الوووذي تكبووور علوووى أمووور هللا وانتصووور للنوووار علوووى الطوووٌن كبووورا ً
وغروراً..
( )1عبدهللا بن عبدالوهاب الشماحً ،الٌمن الحضارة واإلنسان ،منشورات المدٌنة ،بٌوروت ،الطبعوة
الثالثة 5221هـ 5981 -م.
( )2عبدالملن الشٌبانً ،الٌمن مكانتها فً المرآن والسنة ،طبعة  ،5997دار المجد – صنعاء.
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إن منهل هللا ٌمول لكل مفتخر بغٌر التمووف دعوهوا فإنهوا منتنوة,

()1

ألووم ٌموول الرسووول × البنتووي وحبٌبتووي والبمٌووة موون ذرٌتووي(( :يييا لاط يي
اع لييس لين س ال أغ ييس ع يين ي
ال يييا

نييييا))..؟! ألييت يمييل(( :ال يجيي ييس

باألع يييال وتجيييييو س باأل ييياب))..؟! لمووود كوووان مووون المضووواٌا

الجوهرٌة أني × لم ٌعش لي ابن من أبنائي الوذكور حتوى ال تصوب هوذ
َ َ َ ُ َ َّ ٌ َ َ َ َ
ٍِ
ذ
النبوة وسٌلة للتمٌز وبابا ً للتفواخر وٍ+ا ماُ ٍحَذ أبا أح ٍ ِ
َ

ْ

ُ ْ

اىنٌ" [األحزاب.]22 :
ِسج ِ

إن مون اإلسوواءة البالغوة والدامٌووة للرسووول × أن ٌلصوك بووي محاباتووي
لذرٌتووي موون علووً وفاطمووة ،وجعلهووم حكام وا ً علووى المسوولمٌن إلووى ٌوووم
المٌامة ،ولو كانوا غٌر أكفاء!! فهل من منطك المرآن وأمور بالشوورف
أن ٌنفذها الرسول على هذا الوجي؟ وهل من منطك الرسول والرسوالة
أن ٌلغً الرسول كل الكفاءات فً األموة وٌحصورها فوً ذرٌتوي( )2وهللا

َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ
ه أتقامٌ"[الحجرات.]58 :
عْذ اىي ِ
ٌمولِ + :إُ أمشٍنٌ ِ

وصدق نشوان بن سعٌد الحمٌري بمولي:
لتييييي

ييييي األعييييياجت وال يييييودا والةيييييرب

ل الر يييييول هيييييت أتبيييييا

ليييييو ليييييت ي ييييي لييييي ال لرابتييييي

صييلى ال صييلس علييى الطيياغس أبييس لفييب

وكذب الحسن الهبل عندما لال:
( ) 1حمود هاشم الذارحً ،صحٌفة الصحوة.
) (1د .عبدالمنعم النمر ،المؤامرة على الكعبة من المرامطة إلى الخمٌنً ،مكتبة التراث اإلسالمٌة –
الماهرة ،بدون تارٌ..

-18 -

www.nashwannews.com

لتييييييي

ؤ س رهط األد و بال ب

ل ال بيييييييس هيييييييت أتبيييييييا

وع ييييييد ا أ فييييييت أب يييييياء لاط يييييي

وهييو الصييحي بييل نيين وال ريييب

التووً تعوور

فالنسووب موون العوووار

ل دمٌووٌن فهووو كووائن فاسوود ال

محالووة ولووٌس ألحوود موون أهوول الخلٌمووة شوورف متصوول فووً آبائووي ..ثووم إن
نهاٌة كل شرف وحسب فً أربعة آباء ولد اعتبرت األربعة فوً نهاٌوة
الحسب فً باب المد والثناء لال ×(( :ال ريت اب ال يريت ابي ال يريت
يو

ب يةموب ب

حاق ب

براهيت)) وهذا ٌدل على أن األربعة

اتباء نهاٌة فً الحسب(.)1
لموود اسووتغل الحوواكمون فووً الووٌمن االنتسوواب إلووى الرسووول × أسوووأ
استغالل لتضلٌل الشعب وتخدٌر  ،استغلوا جهول األموة وسوذاجتها بعود
أن أوهموها أن من خالفهم ومن خورج عون طواعتهم ٌعود مون األشومٌاء
المخلوودٌن فووً النووار ،وأن طاعووة اإلمووام هووً موون طاعووة هللا ،والخووروج
عن طاعة اإلمام هو خروج عن طاعة هللا(.)2
وموون أن لاعوودة حصوور اإلمامووة فووً أسوورة أو سوواللة ٌنووال وٌهوودم
المبادف اإلسالمٌة فً المساواة والعدالة والشورف والحرٌة ,باإلضوافة
عرضت لاعدة ُ حصر اإلمامة الٌمنَ لسلسلة مون الحوروب
إلى ذلن فمد ّ
والفووتن ,طٌلووة أحوود عشوور لرنوواً ,لووم توونعم الووبالد خووالل ذلوون بحووالوة
االستمرار وبرو الطم نٌنة ,فمن اإلصرار العجٌب والتعصوب الشودٌد
) (2ممدمة ابن خلدون صـ ،528،529طبعة دار العودة ،بٌروت5988 ،م .
( )2عبدهللا علً الحكٌمً ،دعوة األحرار ،وزارة اإلعالم والثمافة – صنعاء ،طبعة 5985م.
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عترف لي باإلمامة إال
لحصر اإلمامة فً هذ الساللة ,فإن أي إمام ال ٌُ َ
إذا خرج شاهرا ً سٌفي ،داعٌا ً إلى نفسي وهوذا مبودأ فوً ظواهر السوالمة
وحمٌمتي الخطر حٌث ٌؤدي إلى االلتتال( ,)1فمبدأ الخروج من المبوادف
البرالووة التوووً حملهوووا األئمووة فوووً الوووٌمن والووذي فوووت أبوووواب الصوووراع
والمتال ،فمن ناحٌوة ال تجووز اإلماموة لودٌهم إال للعلووي الفواطمً ومون
ناحٌة أخرف ال بد من الخروج وال ٌجوز الخوروج إال لعلووي فواطمً,
ومن هنا ظهر تعدد األئمة والصراع على السلطة.
لمد استغل األئمة الحكام هذ النظرٌة وعملوا على تغذٌة النزاعوات
العنصرٌة ,وإشاعة األفكار الطبمٌة ,وترسوٌ .المفواهٌم الطائفٌوة ,حتوى
أصبحت صلة األئمة بالٌمنٌٌن هً صلة السوٌد والمسوود ,وأنهوم درجوة
أدنى من درجتهم ,فاإلمامة من أساسوها فكورة مذهبٌوة طائفٌوة انسوحمت
وحرمت علوٌهم لٌوادة بلودهم فمود لاموت هوذ
شخصٌة الٌمنٌٌن فً ظلها
ّ
النظرٌة اإلمامٌة علوى أن الخالفوة ال تجووز إال فوً العلووٌٌن مون أبنواء
فاطمة(ٌ ،)2مول الشاعر والمؤرخ أحمد الشوامً" :لعول مون واجبوً
ال كمووؤرخ بوول كناص و ٌتحوورف الصووواب أن أفص و عوون وجهووة نظوور
التنعت بها منوذ أمود بعٌود وفحواهوا بو ن األجودف (للفواطمٌٌن) واألخلوك
بهووم االبتعوواد عوون الوالٌووة العامووة والسووٌما إذا كووان لووم ٌصوول إلٌهووا موون
ٌطموون فٌهووا إال شوواهرا ً سووٌفي ,ولووم أتوصوول إلووى لنوواعتً هووذ إال بعوود
دراسووووة ألسووووباب ومسووووببات المنسووووً والكوووووارث التووووً حلووووت بهووووم
( ) 1د .عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع ,تارٌ .الٌمن فً المرون األربعة األولى ،الطبعة الخامسة
5241هـ 4222 /م.
( ) 2محمود الزبٌري ,اإلمامة وخطرها على وحدة الٌمن.
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(الفوواطمٌٌن) وبووالٌمنٌٌن خووالل أحوود عشوور لرنواً ,ولووو لووم ٌكوون موون تلوون
المنسً إال الصراع المرٌر الوذي نشوب عودة مورات لودٌما ً وحودٌثا ً بوٌن
ورثة (النظرٌة) والذي رأٌنا فٌها وشاهدنا كٌوف ٌمتول األخ أخوا وكوان
من نتائجي التناحر بٌن أوالد العم وذوي المربى وأبناء األسرة الواحودة
موون آل الهووادي أو العٌووانً أو السوولٌمانٌٌن أو الحمووزات إلووى آل شوورف
الوودٌن أو الماسووم وأخٌوورا ً آل الوووزٌر وحمٌوود الوودٌن الكتفٌنووا بووذلن عبوورة ً
()1
وعظة".
إن حصوور اإلمامووة فووً أبنوواء فاطمووة نظرٌووة ال ٌهضوومها ذوق وال
بالفساد واألوهام موبوء بالفمر

تنتصر معها دعوة إال فً مناخ مرٌ

والجهل واالضطهاد ,إن التمسن بهذ النظرٌة كما جنى علوى الموذهب
الهادوي فمد صٌر األسرة الفاطمٌة فً الٌمن شوبي معزولوة عون األموة,
وهل من الحكموة أن ٌسوتمر إخواننوا الفواطمٌون متمسوكٌن بهوذ الفكورة
والنظرٌوة العتٌموة التوً أضورت بالموذهب الزٌودي وأضورت بووالمؤمنٌن
بي ,ولود عارضوها منوذ المودم بعو

أعوالم مون العلووٌٌن والزٌدٌوة ,لمود

كان فً وسن الهادي وغٌر لو عدلوا عن دعوتهم الضوٌمة أن ٌنطلمووا
بالٌمن وب نفسهم إلى آفاق واسعة(.)2

( ) 1أحمد بن الشامً ,تارٌ .الٌمن الفكري فً العصر العباسً السفر األول ,صـ ,545الطبعة
األولى 5227هـ 5987 -م ,دار النفائس ,بٌروت ,لبنان.
( ) 2عبدهللا بن عبدالوهاب الشماحً ,الٌمن اإلنسان والحضارة ,صـ ,559الطبعة الثالثة 5221هـ
5981 /م.
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اإلمامة من الساللٌة إلـى الدموٌة
بسبب حصر اإلمامة فوً هوذ السواللة ومعهوا مبودأ الخوروج تموزق
الٌمن كما أدف ذلن الخراب والدمار والمشواكل والفوتن واالضوطرابات
والمحن فمد أصبحت الصراعات السٌاسٌة والمواجهوات الدموٌوة صوفة
سائدة ,وثمافة راسوخة فوً توارٌ .الدولوة اإلمامٌوة الهادوٌوة إال أن أحودا ً
عور هوذا األمور أي اهتموام ٌوذكر وال أولوو عناٌوة أو
من المؤرخٌن لم ٌُ ْ
اهتمام ,فمود أذهبوت هوذ الصوراعات المنواع المثوالً عون وجوي اإلماموة
الهادوٌوووة ولوووم ٌتبوووك إال عنصووورٌتها المنفووورة إلوووى جانوووب فسووواد األئموووة
الجاهلٌن وترفعهم من أتباعهم بنسبهم الفاطمً(.)1
لمد بدأ الصراع من ت سٌس الدولة على ٌد اإلموام الهوادي ٌحٌوى بون
الحسٌن سنة 482هـ واستمر بٌن م ٍّ ّد وجزر حتى نهاٌة الدولة الهادوٌوة
وانهٌارهاٌ ،مول الدكتور حسٌن بن عبدهللا العمري:
"أصب الصرا تمليدا د غ الحيياة ال يا يي واالجت اعيي ب ي يت
اال م ييات وااللتتييال بييي الطييا حي وال تصييارعي

( )1الشماحً ,صـ.519
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الحيييا ت حتيييى أرهيييك ال جت يييع ولميييدت الدولييي ال ر يييي ال ييييطرة
وا جرلت البلد لى

وات طويل

الفوضى"(.)1

ولد أخذ هذا الصراع الدموي أشكاالً مختلفة واتجاهات متعددة:
 الصوووراع مووون الرافضوووٌن لإلماموووة والمعارضوووٌن ل ئموووة مووونالزعامووات المبلٌووة مثوول آل الضووحان ,وآل طرٌووف ,بنووً ٌعفوور,
وغٌرهم من الزعامات المحلٌة والمبلٌة.
 الصووراع موون الوودول الٌمنٌووة (الصوولٌحٌة ,الحاتمٌووة ,الرسووولٌة،الطاهرٌووووة) ,والصووووراع موووون الوووودول التووووً لامووووت فووووً الووووٌمن
(األٌوبٌة ,الممالٌن الجراكسة ,العثمانٌٌن).
وإذا غاب أو خف الصراع من اتخرٌن برز الصراع الوداخلً فوً
إطار األسر والبٌوت الهادوٌة كموا حودث بوٌن بٌوت الهوادي والعٌوانً,
وبٌت الهادي والحمزات وغٌر ذلن.
 الصووراع داخوول البٌووت الواحوود ,واألسوورة الواحوودة ,وكووان أولصراع من هذا النوع لد حودث بوٌن أحفواد اإلموام الهوادي الوذٌن
أشووعلوا نووار الحوورب لسوونوات طوٌلووة أدت إلووى خووراب صووعدة
المدٌمة.
وأخذ الصوراع أشوكاالً أكثور م سواوٌة حٌوث تصوارع وتماتول اتبواء
واألبناء ,واإلخوة وأبناء العمومة ,كموا حودث بوٌن اإلموام شورف الودٌن
( ) 1د .حسٌن العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،الطبعة األولى 5258هـ5997 /م ،دار
الفكر – دمشك.
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وابنوووي المطهووور ,وكالوووذي حصووول فوووً عهووود اإلموووام المهووودي صووواحب
المواهب ,وموا جورف بوٌن اإلموام الناصور أحمود بون ٌحٌوى حمٌود الودٌن
وإخوتي.
وهووذ الصووراعات جعلووت األئمووة ٌموودمون لنووا صووورا ً للمحوواربٌن
ونماذج للمماتلٌن الذٌن أسرفوا فً المتل وأدمنوا سفن الدماء كموا عبور
عن ذلن اإلمام أحمد بن سلٌمان:
وأل لييييييييييتل لبيليييييييييي بمبيليييييييييي
وأل

وأل يييييلب

يييو األرض ع يييا يييرع

ييييي الةيييييدا أرواحيييييا

مةييييييا ثييييييارا أو د ييييييا ييييييفاحا

وأل طيييييييير عليييييييييفت ييييييييفا ا

تييييد الييييبلد يييي الييييد ا ألييييداحا

وكوووان مووون الطبٌعوووً والمنطموووً أن ٌووورتبط هوووذا الصوووراع وسوووفن
الووووودماء ,بالهووووودم والتخرٌوووووب ,وإشووووواعة الفوضوووووى ,وانعووووودام األمووووون
واالستمرار ,واألمر الخطٌر أن مصلحة الشعب ومصلحة البالد كانوت
مطروحووة تمام وا ً موون حسوواب األئمووة ألنهووم موون جانووب ال ٌمثلووون هووذا
الشعب بل إنهم لٌ نفون أن ٌكونوا ممثلٌن لي ،فهم ٌعتبرون أنفسوهم مون
نصر أسمى ووطنٌ ٍّة أرلى ،وهم أسٌاد هذا الشوعب غٌور منبثموٌن مون
ع ٍّ
صوفوفي ،بوول هووم مفروضوون علٌووي ،وألنهووم مون جانووب آخوور ال ٌحبووون
هوووذ الوووبالد والٌوووزدهٌهم تارٌخهوووا وأمجادهوووا ،بووول إن كلموووة (الووووطن)
و(الٌمن) و(سب ) و(حمٌر) و(لحطان) وغٌر ذلن من الكلموات إذا هوً
جاءت فوً معور

التمجٌود واالعتوزاز أثوارت فوٌهم أموارات الغضوب

الشوودٌد واالمتعووا

المرٌوور والوٌوول كوول الوٌوول لموون تشووتم فٌووي رائحووة
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الحوووب واالعتوووزاز بهوووذ األر

الطٌبوووة وتارٌخهوووا المجٌووود وشوووعبها

العظٌم(.)1
لمد دمرت اإلمامة كل لوٌم الخٌور والمعوانً الحضوارٌة فوً النفسوٌة
الٌمنٌة ,حٌث عادت بها إلوى ظلموة الجهول واالسوتبداد والفوتن والودماء,
فلووم تتوورن اإلمامووة طوووال حكمهووا وفووً كوول مراحلهووا سوووف ذكرٌووات
سوداء ملطخة بالدماء(.)2
وفً الممابل عمل األئمة على محوك العلوم ومسو .المعرفوة ،وتهودٌم
دعوووائم النوووور والهووودف ،وعملووووا علوووى تثبٌوووت لٌووول الجهووول ،وترسوووٌ.
دعائموووي ،وتعمٌوووك جوووذور  ،لمووود حوووارب األئموووة كووول مظووواهر العلوووم
والمعرفة ،وكان لهم وسائلهم الماسٌة فً تجهٌول الشوعب ،ولفول أبوواب
المعرفة فً وجهي وفً سحك كل مواهبي وملكاتي(.)3
وطووال التوارٌ .الٌمنووً لوام عودد موون العلمواء والمصولحٌن ,بكشووف
الحمائك ,وتوضٌ الولائن ,وٌعد العالمة المجودد والمصول المفكور
بن إسماعٌل األمٌر لطبا ً من ألطاب العلماء الهاشمٌٌن األحرار وٌمثول
النضال النبٌل ضود النزعوة اإلمامٌوة المتعصوبة ,ولود ا ُتهوم بالعوداء تل
البٌت رغم أني منهم( ،)4وابن األمٌر أكثر العلماء والمصلحٌن لووة فوً
محمود الزبٌري ،المنطلمات النظرٌة فً فكر الثورة الٌمنٌة ،دار العودة – بٌروت ،الطبعوة
() 1
األولى 5988م.
( ) 2نصر طي مصطفى ,من ممدمة كتاب مصرع االبتسامة.
( ) 3محمود الزبٌري ،المنطلمات النظرٌة فً فكر الثورة الٌمنٌة ،صـ .88
( ) 4محمود الزبٌري اإلمامة وخطرها على وحدة الٌمن صـ.41
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نمووود اإلماموووة ,وفضووو األئموووة ,والتندٌووود بالمظوووالم والمفاسووود ،وكشوووف
العٌوووب والمثالووب فووً ألوالووي وأشووعار وخطبووي وكتاباتووي ،ولوود بوورزت
شجاعتي ومصدالٌتي فً لصٌدتي "سماعا ً عباد هللا" وهوً لصوٌدة رائٌوة

ما تركت مجتمعا ً إال ترددت علوى مسوامعي وال مسوجدا ً إال أنشودت فٌوي

لبوول الصووالة وبعوودها فصووارت أبٌاتهووا علووى كوول لسووان( )1والمصووٌدة
طوٌلة ومنها هذ األبٌات:
يييييي اعا عبيييييياد أهييييييل البصيييييياير
أيييييييدل لي ييييييا بييييييي ت نيييييير أح ييييييد
ليييا عصييب ضييلت ع ي الحييك والفييد
بيييييد ليييييون األرض يييييا لتيييييداؤ ت
أ ال يييييتت الحجيييييال ليييييس ليييييب لةلييييي
يفيييييييييدي ت بليييييييييي حيييييييييي ييييييييييرا ت
ليييييي فييييييور ت
بييييييذتت تيييييياب
وييييييا عصيييييب ييييي هانيييييت لا ييييي ي
وأحللييييييييتت ييييييييا حييييييييرت جفييييييييرة
ت ييييييياويتت ليييييييس يييييييل ليييييييب لةليييييييتت
أتيييييييتت بدصيييييي ا الضييييييلالت لفييييييا
ألتييييييت بييييييلد جييييييورا وجيت ييييييوا
ووليييييييييتت أ يييييييير الةبيييييييياد نييييييييرار ت
ل يييييا يفةيييييل اليييييدجال ثيييييل صييييي ية ت
لدلةيييييال ت ليييييو ر يييييت حصيييييرا لةيييييدها

لمييييييول ليييييي ي فييييييس ييييييات ال ييييييوا ر
ويفييييييدت يييييي ب يا يييييي ييييييل عييييييا ر
و اليييييت ليييييى ألةيييييال طيييييا ولييييياجر
ل يييييا ل يييييت ليييييس لةل يييييت ييييي يييييا ر
لفةل ييييت لييييس الجييييور لةييييل فييييا ر
يميييييول :ب يييييت و ليييييرت يييييوا ر
وليييييت تة ليييييوا ييييي بييييي و ييييياهر
لييى ييت تييرو الجييور حييد ال فييا ر
ونييير ذ يييوب ال ليييك ذ يييب ال جييياهر
أ ييييييابر ت لييييييس لةلفييييييت األصيييييياغر
وجيييييييييييييييتت بييييييييييييييد وا ال ييييييييييييييا ر
ب يييييا يييييودت ييييي وجيييييوه اليييييدلاتر
و ييييييييولتت أع ييييييييالفت ييييييييل ييييييييا ر
لييييل تنيييي توا يييي بةييييد هييييذا ب ييييالر
ال ل يييييت لييييس الييييد يا ييييداد ال حييييابر

وفً لصٌدة أخرف ٌخاطب األئمة:

( ) 1تفسٌر ابن األمٌر الصنعانً صـ 422تحمٌك هدف بن سعد المباطً الطبعة األولى 5241هـ
4222-م مركز الكلمة الطٌبة للبحوث والدراسات العلمٌة صنعاء.
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ييييي لتت نييييي ل هيييييذا المطييييير بيييييي ت
و ل ييييت لييييد رلييييى لييييس لييييت لطةتيييي
لمييييد وا الةييييدل واإل صييييا لييييس أ ييييت

ييييييل ليييييي لطةيييييي لفيييييير وع ييييييرا
رالييييييس ييييييا رلاهييييييا لبييييييل ييييييوا
لييييد طييييال يييي ت لفييييت لييييت وعييييدوا

ومن جرائم األئمة أنهم عملوا على إحكام العزلة للوٌمن ،وإلاموة أسووار
من الظالم حولهوا ،وتعموٌم سوجن حوائطوي مون الحدٌود ٌضوعون فٌوي شوعبها
مكبالً بكل المٌود المادٌة والمعنوٌة ..ولد نجو الحكوم اإلموامً الخبٌوث فوً
فر

عزلة صارمة حاسمة على الوٌمن حتوى أصوبحت ال تعورف بوالد هللا

الواسعة الفجاج

()1

يييياذا دهييييى لحطييييا لييييس لح يييياتفت
جفيييييييل وأ يييييييراض و ليييييييت ليييييييادح
وال يييييا بيييييي بيييييل ليييييس رجليييييي
أو يييييياي لييييييت ييييييييدر ييييييا ي تابييييييي
واالجت ييييييييييييا جري يييييييييييي أ لييييييييييييي
ييي ق
والنيييةب ليييس يييل ال ييييو
وعليييييييي يييييييا أ يايييييييادر أرضييييييي
ثيييييييروا بد حييييييياء اليييييييبلد ود يييييييروا

بيييييييييييؤ أ وليييييييييييس ل ييييييييييياتفت الت
و اليييييييييييي و جاعيييييييييييي و ييييييييييييات
ليييييييدأ وليييييييس ل يييييي البلييييييييغ لجيييييييات
ييييييي فت أ يييييييج اليييييييدهر أت عيييييييدات
والةليييييييييت ثيييييييييتأ وال يييييييييلت حيييييييييرات
األوصييييال ضييييطفد الج يييياب يضييييات
هربيييييييييييياأ و ال لالحييييييييييييياة ح ييييييييييييات
ع را فييييييييييييياأ ل يييييييييييييد فت ألايييييييييييييات

( ) 1الزبٌري ،المنطلمات صـ .94
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الفصل األول

الدولـــة الهادوٌـــة (1006 – 284هـ)
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اإلمام المؤسس :الهادي ٌحً بن الحسٌن بن
الماسم
(الفكــرة طـرٌـك السلطـة
والدعـوة سبٌــل الدولــة)
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اإلمـام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن
(298 – 284هـ)
هووـوٌ :حٌ وى بوون الحسووٌن بوون الماسووم بوون إبووراهٌم بوون إسووماعٌل بوون
إبووراهٌم بوون الحسوون بوون الحسوون بوون علووً بوون أبووً طالووب ,الهاشوومً,
العلوي ,الحسنً ,المدنً ,ثم الٌمنوً الصوعدي( ,)1مولود سونة 421هوـ,
سً ,ورث الثوورة والودعوة مون جود الماسوم
ونش تي فً بٌت الماسم الر ّ
الرسً وترعرع فً كنف والد الحسٌن بن الماسم الذي لم ٌعرف عنوي
االشتغال بالسٌاسة وال البحث عن السلطة.
وٌمكن الموول أن اإلموام الهوادي وجود اإلموام الماسوم الرسوً ابتعودا
عوون فكوور اإلمووام زٌوود السٌاسووً ففووً حووٌن كووان اإلمووام زٌوود ال ٌمووول
بالوراثة السٌاسٌة ،كانا الماسم وحفٌد الهادي ٌرٌان المرشٌة والحصور
فً البطنٌن(.)2
س وٌة – بعوود وفوواة الماسووم سوونة 421هووـ بوودون
وكانووت األسوورة  -الر ّ
زعوٌم لووي ،ولائود مهوواب ,وإموام مجواب ,ولموا بلو ٌحٌوى بون الحسووٌن
الخامسووة والثالثووٌن أصووب ابوورز العلوووٌٌن فووً عصوور  ,ورأس وزعووٌم

بن زبارة ,أئمة الٌمن تارٌ .جامن ألئمة الٌمن الهاشمٌٌن ،مطبعة النصر الناصرٌة –
()1
تعز ،طبعة 5874هـ 5914 /م.
( ) 2زٌد بن علً الوزٌر ،م ساة التمذهب.
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بٌووت الماسووم الرسووً وموون وجووود والوود فموود باٌعووي جمٌوون بٌووت الرسووً
باإلمامة عندما وجدوا أني ٌمتلن مؤهالت الزعامة وشروط اإلمامة.
ومنذ ذلن الولت أصب ٌحٌى بن الحسٌن إماما ً وتلمب بالهادي وموا
علٌووي إال الخووروج والوودعوة لنفسووي ,فموود كووان عالمووا ً واسوون المعرفووة,
شجاعا صاحب طمو كبٌر ,وتطلن شدٌد إللامة دولة (علوٌوة زٌدٌوة)
تمضً على الدولة العباسٌة وتحمل لواء الخالفة اإلسالمٌة ,ولذلن فمود
توجي إلى  -طبرستان  -فً محاولة أولٌة إللامة دولوة ,إال أنوي لعوامول
كثٌوورة أخفووك فووً ذلوون وكووان اختٌووار طبرسووتان لبعوودها عوون الدولووة
العباسٌة ولطبٌعتهوا الجبلٌوة والنتشوار الموذهب الزٌودي فٌهوا ولكنوي مون
()1
الرس فً الحجاز مسمط رأسي.
كل ذلن لم ٌفل  ,فعاد إلى ّ

الرس بالحجاز توجي اإلمام ٌحٌى بن الحسٌن نحو الوٌمن
ومن جبل ّ
فووووً رحلتووووي األولووووى سوووونة 482هووووـ التووووً كانووووت رحلووووة استكشووووافٌة
اسووتطالعٌة ,عوور خاللهووا نفسووي علووى المبائوول الٌمنٌووة طالبووا ً موونهم
المساندة فً دعوتي والنصرة إللامة دولتي ,لكني لم ٌلكَ االستجابة التوً
كان ٌنتظرها فعاد إلى ممر إلامتي فً جبل الرس(.)2
وخالل الفترة من سنة 482هـ إلى سنة 482هـ ظول اإلموام الهوادي
فً جبل الرس وربما تنمل فً أماكن أخرف وفً كل األحوال فمد كوان
( ) 1أشواق مغلس ,تجدٌد فكر اإلمامة عن الزٌدٌة فً الٌمن ،الطبعة األولى  ،5997مكتبة مدبولً
– الماهرة.
ٌحٌى الحداد ,التارٌ .العام للٌمن ,الجزء الثانً ,صـ 441،441الطبعة األولى 5227هـ /
()2
5981م ،منشورات المدٌنة ،بٌروت.
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ٌعد العدة إلعالن دعوتي وإلامة دولتي ،وكان ٌهدف إلى ت سوٌس لاعودة
لنشر مذهبي وإلامة دولتي والمضاء على الدولة العباسٌة(.)1
وجاءت الفرصة 482هـ عندما لام بع

رجال خوالن صعدة مون

آل فطٌمووة بوودعوة اإلمووام الهووادي الووذي وجوود فووً ذلوون لحظووي تارٌخٌووة
لت سٌس الدولة ونشر الدعوة فً الٌمن فإذا كان لد فشول فوً طبرسوتان
فإني لد كسب هنان أعدادا ً كبٌورة مون األنصوار واألتبواع الوذٌن سوٌكون
لهم دور فً مساندتي فً الٌمن.
ومن خوفي من الفشل مرة أخرف فمد رأف اإلمام الهوادي فوً نجوا
الداعٌووة اإلسووماعٌلً منصووور الووٌمن بوون حوشووب داللووة علووى سووهولة
المهمة ,وخاصة بعد أن وجد فً دعووة بعو

المبائول الٌمنٌوة الفرصوة

التارٌخٌووة ,واللحظووة الذهبٌووة لتحمٌووك مشووروعي بت سووٌس دولووة علوٌووة
زٌدٌووة تشوومل العووالم اإلسووالمً وإخراجووي موون عووالم الخٌووال إلووى عووالم
التجسٌد(.)2
وهكووذا توجووي الهوادي إلووى صووعدة ومعووي عوودد موون الموووالٌن لووي موون
العلووووٌٌن ,ومنهوووا بووودأ معركوووة إلاموووة الدولوووة ,ونشووور الووودعوة ,تدفعوووي
طموحات شدٌدة ,وعزٌمة حدٌدٌة ,وشخصٌة لوٌة ,وكان وصولي إلوى
صووعدة فووً شووهر صووفر سوونة 482هووـ ,ولووم ٌكوود ٌسووتمر ,حتووى رف و

( ) 1أشواق مغلس ,تجدٌد فكر اإلمامة ،سابك.
( )2د .علً زٌد ,معتزلة الٌمن ،دولة الهادي وفكر صـ ,18مركز الدراسات والبحوث الٌمنً
صنعاء ،دار العودة – بٌروت ،الطبعة الثانٌة .5981
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وجود وأنكر إلامتي معظم زعماء المبائل ,لال اإلمام أحمد بن سولٌمان
فً كتابي حمائك المعرفة:
"

الفيياد أجاب ي لييوت ي أهييل الييي

و الف ي أ ثييرهت لحييارب

()1

ال ال ي وحاربوه"

كمووا وصووف المووؤرخ (ابوون سوومرة) لوودوم الهووادي إلووى الووٌمن بالفتنووة
حٌث لال:
"ثت لحك اليي

لي ليس

ير ال ايي الثالثي وأ ثير ال ايي الرابةي

لت تا ع ي تا  :لت المرا ط ولد ع ت الةراق والنيات والحجيا أ
لى الحك يحييى بي الح يي ل يا

والفت الثا ي  :أ النري

الفاد

ليييات ليييس صيييةدة و يييالي

صييي ةاء ودعيييا ال يييا

ا تمراره لس ص ةاء وهذه لت أهو

ليييى التنييييع ع يييد
"()2

األولى

ومنذ وجود فً الٌمن إلى وفاتي دخل الهادي فً حوروب ومعوارن
من العدٌد من المبائل الٌمنٌوة المعارضوة لوجوود  ,والمناهضوة لحكموي,
مثل آل ٌعفور ,وآل طرٌوف ,وآل الروٌوة ,وآل الضوحان ,وغٌورهم مون
الرافضووٌن لووي ,والثووائرٌن علٌووي الووذٌن تظوواهروا ضوود وخرجوووا إلووى
الشوووارع ٌصووٌحون لووائلٌن (ال نرٌوود العلوووي ٌوودخل بلوودنا)( ,)3كمووا لووام
الرافضون لي بنهب أثمالي وإخراجي من صنعاء.
( )1نمالً عن بن علً األكوع ,ممدمة كتاب لرة العٌون ,الطبعة الثانٌة 5922هـ ,صـ.98
( )2عمر بن علً بن سمرة الجعدي ,طبمات فمهاء الٌمن صـ 71بتحمٌك فؤاد السٌد ,بدون تارٌ..
( )3سٌرة الهادي للعلوي ,صـ ,427نمال عن الحداد ,صـ ,582جـ.4
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وكانت الحوروب بوٌن الطورفٌن سوجاالً ,وكوان اإلموام الهوادي ٌمطون
أعنوواب الخووارجٌن علٌووي ,وٌهوودم مووزارعهم ,ومنووازلهم مبووررا فعلووي بمووا
فعلي الرسول الكرٌم من ٌهود بنً النظٌر فً لطن نخٌلهم ,ولد أسورف
فوووً التشوووبٌي والفعووول سوووامحي هللا!( ,)1وكوووان الهوووادي ٌسووومً الجنوووود
المحاربٌن الوذٌن ٌو تون مون طبرسوتان للمتوال معوي بالمهواجرٌن تشوبٌها ً
لهم ب ولئن المهواجرٌن الوذٌن هواجروا بودٌنهم مون مكوة إلوى المدٌنوة(,)2
وعرف عني االعتداد بالنفس والمبالغة فً ذلون ,حتوى لوال أحود أتباعوي
وأنصار :
"و ي ةت

ييا ال أحصييي ذا اجت ييع ع ييده ال ييا

أطةت و س ل ا لمدتت

ر ول

يمييول :و

لييي

()3

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال ن ص "!!

الهادي ٌرس .دعوتي وٌوسن دولتي
انطلك الهادي من صعدة إلى نجوران وغٌرهوا مون المنواطك ,وكوان
لصوونعاء عظووٌم اهتمامووي حتووى اسووتطاع دخولهووا سوونة 488هووـ بمسوواعدة
عاملهووا  -أبووً العتاهٌووة  -الووذي سوولمي ممالٌوود األمووور فٌهووا ,موون وجووود
الكثٌووور مووون الرافضوووٌن للهوووادي ,والكوووارهٌن لوجوووود مووون الزعاموووات
الٌمنٌة الذٌن استطاعوا إخراجي من صنعاء.
ٌحٌى الحداد ,التارٌ .العام للٌمن ،الجزء الثانً ،دار المدٌنة – بٌروت ،الطبعة األولى
()1
5227هـ 5981 -م.
( )2د .علً زٌد ،معتزلة الٌمن دولة الهادي وفكر  ،مركز الدراسات والبحوث الٌمنً صنعاء،
دار العودة – بٌروت ،الطبعة الثانٌة 5981م.
( )3مؤلف سٌرتي هو :علً بن بن عبدهللا العلوي العباسً.

-72 -

www.nashwannews.com

ولما وصل المدد من طبرستان والحجاز عزز اإلمام الهادي لواتوي
ودخل صنعاء مرة أخرف ,ومكث فٌهوا عاموا ً كوامالً ٌماتول جٌووش بنوً
ٌعفر وبنً طرٌف داخل صنعاء وخارجها ,وكان ال ٌنتهً من معركوة
()1

إال وٌستعد ألخرف ,حتى أنهكتي الحرب.

بعد صنعاء توجي الهادي نحو شبام كوكبان ,وواصول تمدموي جنوبوا ً
حتى وصل إلى ذمار ورداع ,ثم عاد إلى صونعاء ,واسوتمرت معاركوي
من آل طرٌف وآل ٌعفر كما دخل فً معارن ومواجهوات شودٌدة مون -
المرامطة  -الذٌن كانوا ٌنافسوني على حكم الٌمن.
وخالل أربعة عشر عاما ً مدة بمواء اإلموام الهوادي فوً الوٌمن (482
– 498هـ) لضاها فوً لتوال متواصول ,وحوروب مسوتمرة ,بودأها وفوً
نٌتوووي جعووول الوووٌمن منطلموووا ً ونمطوووة ارتكووواز للسوووٌطرة علوووى الخالفوووة
اإلسالمٌة ,والمضاء على الدولة العباسٌة ,ولكن اإلمام الهوادي -رحموي
هللا -مات وهو ٌحوارب للحفواظ علوى سولطتي فوً صوعدة ,البمٌوة البالٌوة
من دولتي.
وموون المهووم التنبٌووي علووى أن الجنووود المووادمٌن موون طبرسووتان كووانوا
سواعد اإلمام الهادي وأخل

لواتي ,وهم الوذٌن سوماهم  -بالمهواجرٌن

– وٌعرفون فً كتوب التوارٌ .الٌمنٌوة – بوالطبرٌٌن – الوذٌن كوانوا هوم
الحوورس الشخصووً لووي بٌوونهم ٌطمووئن علووى حٌاتووي ,وال ٌماتوول إال معهووم,
( ) 1عبد الفتا شواٌف ,اإلموام الهوادي ولٌوا ً وفمٌهوا ً ومجاهوداً ،صوـ ،578الطبعوة األولوى 5252هوـ -
5989م.
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ومووووتهم فوووً المعوووارن ٌعتبووور استشوووهادا فوووً سوووبٌل غاٌوووة إسوووالمٌة
عظٌمة(!!)1

اإلمام الهادي الدعوة والدولة
وموون ت سووٌس الدولووة لووام اإلمووام الهووادي بترسووٌ .الوودعوة ,فموود كووان
إماما ً مجتهداً ,وعالما ً بارعاً ,وفمٌها ً محممواً ,أسوس موذهبا ً جدٌودا ً عورف
بالهادوٌة ٌخالف مذهب اإلمام زٌد ,ولم ٌبك لمذهب زٌود مون األصوول
والفروع شًء ,ومن ذلن فمد تغلب اسم المذهب الزٌدي علـى المذهب
الهادوي ,فالزٌدٌوة فوً الوٌمن منسووبة إلوى اإلموام زٌود ,وإن لوم ٌكونووا
على مذهبي فوً مسوائل الفوروع ,فمون لوال بإماموة زٌود فهوو  -زٌودي -
وإن لم ٌلتزم مذهبي فً الفروع ,لذلن فإن الموذهب الهوادوي ٌتسوم ب نوي
معتزلووً فووً األصووول ,وحنفووً فووً الفووروع ,موون بع و

االجتهووادات

األخرف التً تراكمت عبر المرون.
وكووان اإلمووام الهووادي لوود تتلمووذ علووى أبووً الماسووم البلخووً المعتزلووً,
وأخووذ عنووي األصووول وعلووم الكووالم ,ولووم ٌخوورج الهووادي عوون مووذهب –
المعتزلة – باستثناء اإلمامة وحصرها فً أبناء الحسن والحسٌن ,ولود
اعتمد اإلمام الهادي فوً اسوتنباط فمهوي علوى أدلوة مروٌوة عون أسوالفي,
ولم ٌلتفت إلى األدلة المروٌة عند أهل السنة(.)2
( )1الدكتور علً زٌد ،دولة الهادي وفكر  ،سابك.
( ) 2إسماعٌل بن علً األكوع ,الزٌدٌة نش تها ومعتمداتها ،صـ ،88 ،84دار الفكر – دمشك،
الطبعة الثالثة 5258هـ 5997 -م.
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ومن أشهر المسائل التً خالف فٌها الهوادي  -اإلموام زٌود  -حصور
اإلمامة فوً أبنواء فاطموة (الحسون والحسوٌن) ولود جعول اإلموام الهوادي
وخلفاؤ من األئمة من بعود مسو لة –اإلماموة -ركنوا ً مون أصوول الودٌن
كمووا حصووروها علووى أوالد البطنووٌن الحسوون والحسووٌن وحرموهووا علووى
من سواهم مهما كانت مرتبتي العلمٌة.
وإذا تولى أحد من غٌر العلوٌٌن الحكم فإني فوً نظور بعو

علمواء

المووذهب الزٌوودي بووا ٍّ كووافر كفوور ت وٌوول الغتصووابي حووك غٌوور بتولٌووي
للرئاسووة العامووة للمسوولمٌن وهووو لووٌس موون أوالد البطنووٌن ،لووذلن ٌجووب
()1

محاربتووي ولتلووي كمووا أفتووى بووذلن اإلمووام المنصووور عبوودهللا بوون حمووزة
بمولي:
ليمطةييييييييو ل يييييييي يييييييي لييييييييي
ذ صيييييييار حيييييييك الايييييييير يدعيييييييي

أ يييييا اليييييذ ع يييييد جيييييدود ليييييي
ويؤت يييييييييييو ضيييييييييييحوة ب يييييييييييي

وفاة اإلمام الهادي
بعوود سوونوات موون المتووال والحووروب شووعر اإلمووام الهووادي بانهٌووار
مشوووروعي الكبٌووور بإلاموووة خالفوووة إسوووالمٌة تمووووم علوووى أنموووا
العباسٌة ,وهاهً حدود دولتي تتمل
صغٌرة ,فً حدود صعدة ,وبعو

الدولوووة

 ,وتنكمش ,وتنحصر على منطمة
مون نجوران ,وتحوت وطو ة الشوعور

( ) 1إسماعٌل بن علً األكوع ،هجر العلم ومعاللي فً الٌمن ،دار الفكر ،الطبعة األولى 5251هوـ -
5991م.
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بالغربوة واإلخفواق ٌشواهد اإلموام الهوادي مشوروعي الكبٌور ٌوتحطم أموام
ناظرٌي ,وتتهاوف آخر أحالمي بعد أن خذلي الٌمنٌون خذالنا ً كبٌراً.
نتٌج وةً لووذلن وفووً أٌامووي األخٌوورة أخووذ اإلمووام الهووادي ٌتعاموول بشوودة
ولسوة من االنتفاضات التً لامت ضد  ,فإذا بي ٌضٌف إلى موا عورف
عنووي موون (هوودم للبٌوووت ولطوون للووزروع موون نخٌوول وأعنوواب وغٌرهووا)
تخرٌب اتبار ومصادرة المٌوا بول وتودمٌر المورف ب كملهوا لرٌوة لرٌوة
كما ذكر ذلن مؤلف سٌرتي وأحد أكبر مساعدٌي(.)1
لموود أمضووى الهووادي أٌامووي األخٌوورة وهووو فووً نجووران ,ولمووا كووان فووً لرٌووة
الحصوون منهووا ألعوود الموور

عوون الخووروج ,ولمووا لتوول عوودد كبٌوور موون أنصووار ,

اضطر ذلن إلى الخروج وجمن فلول أنصوار  ,وتموٌوة عوزائمهم ,والعوودة إلوى
صعدة ,حٌث اشوتد فٌهوا مرضوي األخٌور الوذي تووفً منوي( ,)2وكانوت وفاتوي سونة
498هـ بٌنما كان المتال ٌدور على مشارف صعدة وأطرافها(.)3
وكان الهادي عند وفاتي لم ٌتجاوز الثالثة والخمسٌن من عمر وكان لوي مون
أوالد الذكور (  ,أحمد ,وحسٌن) ودفن بجامن صعدة ,ولبر مشوهور موزور,
ولام باألمر من بعد بوصٌة مني ولد

المرتضى(.)4

( ) 1علً زٌد ,معتزلة الٌمن دولة اإلمام الهادي وفكر  ,صـ.94
( ) 2الحداد صـ ،588جـ. 8
( ) 3علً زٌد صـ.91
بن إسماعٌل الكبسً ,اللطائف السنٌة فً أخبار الممالن الٌمنٌة ,صـ ,22الطبعة األولى
() 4
5241هـ4221 ,م ,مكتبة الجٌل الجدٌد صنعاء.
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اإلمام المرتضى بن اإلمام الهادي
(301 – 299هـ)
كانت وفواة اإلموام المؤسوس الهوادي ٌحٌوى بون الحسوٌن بعود معركوة
متصوولة وحووروب مسووتمرة دامووت أربعووة عشوور عام وا ً تراجعووت خاللهووا
حدود دولتي ,وزادت التحدٌات التً واجهوت دعوتوي ,وعلوى إثور وفاتوي
وبوصووٌة منووي بوٌوون ابنووي

فووً المحوورم موون سوونة 499هووـ( )1وتلمووب

بالمرتضى ،وكان لبل تولٌي اإلمامة ٌمٌم فً بٌت بووس بصونعاء()2ولود
عوورف عنووي كثوورة العلووم واالنشووغال بالعبووادة ٌمووول المووؤرخ

بوون

زبارة:
"أ ير ال ؤ ي

اإل ات األواه ال رتضى ليدي

أبيو الما يت دمحم

بييي اإل يييات الفييياد يحييييى بييي الح يييي بييي اإل يييات الما يييت الر يييس

( )1أحمد المطاع ,تارٌ .الٌمن اإلسالمً ،تحمٌك عبدهللا الحبشً ،منشورات المدٌنة – بٌروت،
الطبعة األولى 5227هـ 5981 /م.
( )2عبدالسالم الوجٌي ,أعالم المؤلفٌن الزٌدٌة ،صـ ،5258مؤسسة اإلمام زٌد بن علً الثمافٌة،
عمان – األردن ،الطبعة األولى 5242هـ 5999 /م.
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الح س الةلو

الفاني س الحجيا

الي يس ال لميب (جبرييل أهيل

()1

األرض)".

لمد تردد المرتضى كثٌرا ً لبل أن ٌولّى اإلمامة بعد أبٌوي وحوٌن لبول
تولٌها على مض بعود إلحوا أنصوار وألربائوي وضون شوروطا ً أراد
من ورائها الحصول علوى دعوم حمٌموً مون الوذٌن طلبووا منوي مواصولة
المشوووار الووذي بوودأ والوود اإلمووام الهووادي المتمثوول باإلعووداد واالنطووالق
لغزو بغداد واستعادة الخالفة اإلسالمٌة(.)2
وعندما رأف اإلمام المرتضى أن تحمٌك هوذا المشوروع الحلوم بعٌود
المنال التصر فً حكمي على مدٌنة صعدة ,ونجران ,وهمدان ,وخوالل
ثوووالث سووونوات مووودة حكموووي دخووول فوووً معوووارن مووون المنووواوئٌن للدولوووة
الهادوٌة ,كما استطاع أن ٌحمك بع

االنتصارات على المرامطة.

ولما رأف أشٌاء سواءتي مون عشوٌرتي لورر تورن اإلماموة ,واالبتعواد
عن الزعامة ,وألام بع

بنً عمي للنظر بٌن الناس ,كما لام بتسورٌ

المماتلٌن الموادمٌن مون طبرسوتان الوذٌن كوان ٌسومٌهم والود المهواجرٌن
وكانوا أخل

لواتي.

وعنوودما وجوود العلوٌووون منصووب اإلمامووة فارغواً ,وكرسووً الزعامووة
شاغراً ,وفً محاولة إلنماذ ما ٌمكن إنماذ تم استدعاء أحد أبناء اإلموام
بن زبارة ,أئمة الٌمن ،تارٌ .جامن أئمة الٌمن الهاشمٌٌن ،صـ ،19مطبعة النصر
()1
الناصرٌة ،تعز  ،طبعة 5874هـ 5914 /م.
( )2د .علً زٌد ,تٌارات معتزلة الٌمن فً المرن السادس الهجري ,صـ ,51الطبعة األولى
5997م ,المركز الفرنسً للدراسات الٌمنٌة – صنعاء.
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الهادي من الحجاز ,وهو أحمد بن الهادي الوذي اجتمون علٌوي العلوٌوون
وباٌعو إماما ً( ,)1والتفوا من حولي لٌواصلوا المعركة التً بدأها اإلموام
المؤسس الهادي.
وكانت وفاة اإلموام المرتضوى

بون الهوادي ٌحٌوى بمدٌنوة صوعدة

فً المحرم سنة 852هـ أثناء إمامة أخٌي الناصر أحمد.

( )1تارٌ .المطاع ,سابك.
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الناصر أحمد بن اإلمام الهادي
(325 – 301هـ)
بعووود اعتوووزال اإلموووام المرتضوووى

بووون الهوووادي اسوووتدعى أنصوووار

اإلمامة أخا أحمد وكما ٌذكر زبارة فمد كانوت بٌعوة الناصور أحمود بون
الهووادي بصووعدة فووً صووفر سوونة 825هووـ وكووان مموون باٌعووي (صوونو )
المرتضوووى

بووون الهوووادي وغٌووور مووون العلمووواء األعوووالم والسوووادات

والمشاٌ .واألعٌان ,وهو أمٌر المؤمنٌن الناصر أبوو الحسون أحمود بون
اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن بوون الماسووم الرسووً العلوووي الهاشوومً
(الٌمنً) المجدد للدٌن بالبالد الٌمنٌة للمرن الثالث من الهجرة(.)1
بعد تبوئوي منصوب اإلماموة ,كتوب اإلموام الناصور أحمود بون الهوادي
رسووالة إلووى جماعووة الزٌدٌووة فووً (طبرسووتان) ٌطلووب موونهم متطوووعٌن
ٌنضومون إلٌووي وٌعاونونوي فووً تموٌووة سولطتي كمووا فعلوووا مون لبوول عنوودما
حضووروا إلووى الووٌمن لوودعم والوود الهووادي إلووى الحووك( ,)2ولوود اسووتطاع
الناصوور أحموود بسووط نفوووذ كووامالً علووى صووعدة ونواحٌهووا ودخوول فووً
( )1زبارة صـ ،92أئمة الٌمن جـ .5
( )2أ.د وٌلفرد مادلونل ,ترجمة د .علً المبانً ,سٌرة اإلمام أحمد بن ٌحٌى الناصر لدٌن هللا ,مجلة
المسار ,العدد الثالث عشر5241 ,هـ 4222 -م.
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معووارن موون المرامطووة ,كمووا دخوول فووً صووراعات موون أعووداء والوود موون
زعماء المبائل الٌمنٌة المعارضٌن لوجود العلووٌٌن فوً الوٌمن وخاصوة
المبائوول الوالعووة مووا بووٌن صووعدة ونجووران ,إال أنووي لووم ٌوودخل صوونعاء فموود
وجد نفسي أمام أمر ال طالة لي بمماومتي فلوم ٌحواول االتجوا جنوبوا ً مون
صووعدة حتووى ال ٌصووطدم بدولووة بنووً ٌعفوور التووً كانووت تسووٌطر علووى
صوونعاء آنووذان ,فانحصوور صووراعي موون المبائوول الٌمنٌووة الوالعووة مووا بووٌن
صعدة ونجران حتى وفاتي ,ولٌس صحٌحا ً موا توذكر بعو المصوادر
التارٌخٌة من أن اإلموام الناصور دخول مدٌنوة عودن بثالثوٌن ألوف مماتول
فإذا كان لم ٌستطن دخول صنعاء فكٌف ٌستطٌن الوصول إلى عدن؟
وكان اإلمام الناصر لد مكن (العلوٌٌن) من المناصب العالٌة ,التوً
انفردوا بها وشعروا باالستعالء علوى أهول الوٌمن وكوان فوٌهم عودد مون
الشوووعراء الوووذٌن كوووانوا ٌممتوووون الوووٌمن وأهلهوووا ,وٌتنووواولون أعراضوووهم
باألذف ,فما كان بالعالمة الكبٌور والموؤرخ المودٌر لسوان الوٌمن الحسون
بن أحمد الهمدانً إال أن التحم العمبة مدافعا ً عن لوموي ,رافعوا ً لوذكرهم
ف نش ()1لصٌدتي الدامغة التً مطلعها:
أال يييييييييييييا دار لييييييييييييوال ت طمي ييييييييييييا

لن ييييييييييييا ييييييييييييايلو ل بري ييييييييييييا

ولوود فتحووت هووذ المصووٌدة علووى الهموودانً سووبل االتهووام فموود وصووفي
الزٌدٌون ب ني سبابا ً ألهل البٌت ولموا انتشورت هوذ المصوٌدة وتوداولتها
أمر اإلمام الناصر أحمد بن الهادي بسوجن الهمودانً لعودة
أ ْلسنة الناس َ
( )1هجم العلم جـ ,صـ ،954سابك.
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أٌووام ثووم بعوودها أطلووك سووراحي بعوود توودخل رؤسوواء خوووالن بوون عموورو,
واسووتمر اإلمووام الناصوور وموون معووي موون المتعصووبٌن بتلفٌووك تُهووم شوونٌعة
ضد الهمدانً كذبا ً وبهتانا ً ولاموا بسجني مرة ثانٌة(.)1
وكانووت آخوور حووروب اإلمووام الناصوور أحموود بوون الهووادي موون األمٌوور
حسوووان آل ٌعفووور حٌوووث انهوووزم فٌهوووا جوووٌش اإلموووام ثوووم اشوووتدت علتوووي
وتوودهورت صووحتي ممووا اضووطر إلووى العووودة إلووى صووعدة حٌووث وافتووي
المنٌة هنان سنة 841هـ(.)2
وبعد وفاتي لام العلوٌون بمباٌعة ابني األمٌر ٌحٌى بن الناصر أحمد
إماما ً ولمبو بالمنصوور ,والوذي اختلوف مون أخوٌوي (الحسون والماسوم),
حٌووث أشووعلها اإلخوووة الثالثووة حرب وا ً مرٌوورة ,ومعووارن طاحنووة تهوودمت
بسببها مدٌنة صعدة المدٌمة.
وموون العجٌووب أن جمٌوون المووؤرخٌن لووم ٌووذكروا عووام والدة اإلمووام
الناصر كما لم ٌذكروا سبب بمائي فً الحجاز وعدم مشاركتي والد !

( )1السابك صـ.958
( )2تارٌ .الحداد صـ 524جـ ،4سابك.
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أحفاد الهادي ٌدشنون الصراع الداخلً

َ َ
َ َ ُ ْ َ
قيو ىهٌ ال
ُ ْ +و ِإ ُرا ِ
َ ْ
ِرري
ضرذوا
تف
اْ ْس ُِ
َ
َّ ِ َ
َ ُِ
قررراىىا ِإَّرررا ّحرررِ
ُ َ َ َ َّ ُ ْ
ُ ْ
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ُ َ
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[البمرة]54-55 :

-81 -

www.nashwannews.com

اإلمـام الحسـن بـن الناصـر أحمد
(329 – 325هـ)
بعد وفاة اإلمام الناصر أحمد بن اإلمام الهوادي ٌحٌوى سونة 841هوـ
بدأ الجٌل الثالث فً عصر األئمة الهادوٌة فً الٌمن ,وفً الولت ذاتوي
بدأ مسلسل الصراع الداخلً والنزاع العائلً حٌث أعلن كل من:
ٌ -5حٌى بن الناصر أحمد بن الهادي ٌحٌى بن الحسٌن نفسي إماموا ً
وتلمب بالمنصور ولام معارضا ً لي أخو :
 -4لاسووم بوون اإلمووام الناصوور أحموود بوون الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن
وتلمب بالمختار ,وفً الولت ذاتي لام معارضا ً لهما األخ الثالث:
 -8الحسووون بووون اإلموووام الناصووور أحمووود بووون الهوووادي ,ونتٌجوووة لهوووذا
التعوووار والتنوووازع فمووود دشووون اإلخووووة األعوووداء ,أول صوووراع داخووول
األسرة الهادوٌوة ,وأشوعلوها حروبوا ً مرٌورة ,وصوراعات عنٌفوةٌ ,موول
المؤرخ الكبٌر ٌحٌى بن الحسٌن:
"جيييرت ليييس أييييات أوالد ال اصييير ييي الفيييت والحيييروب يييا يطيييول
نييرح

فييا حصييول لت ي ولةييت لييس صييةدة لتييل ليفييا الح ييي بي
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اإل ييات الفيياد

ييراب صييةدة المدي ي

وليييل أ

ييا لييس أيييات أوالد

()1

ال اصر ب بب ثرة ال ح "

هووذا وكووان اإلمووام الحسوون بوون الناصوور لوود تحووالف موون أعووداء أخٌووي
اإلمام المختار لاسم بن الناصر الذي كان جانبي ألوف فً الغالب ,ولود
دخل المختار بعد وفاة أخٌوي الحسون بصوراعات وتحالفوات مون الشوٌ.
ابن الضحان الحاشدي.
وأثناء هذا الصراع كان خوراب صوعدة علوى ٌود الحسون بون ناصور
وأخٌوي المختوار حسوب مووا ذكور الموؤرخ زبووارة( ,)2وذلون سونة 849هووـ
وهً نفس السنة التً توفً فٌها اإلمام الحسن بن الناصر أحمد ,وذلن
فً بالد سحار صعدة(.)3

( )1زبارة ،أئمة الٌمن.
( )2زبارة ،أئمة الٌمن ،صـ.11
( ) 3تارٌ .الحـداد ,الجزء الثانً صـ.424
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اإلمـام المختار لاسم بن الناصر
(345 -325هـ)
لوام المختووار لاسوم بوون اإلموام الناصوور أحمود سوونة 841هوـ معارضوا ً
أخوٌي المنصوور ٌحٌوى بون الناصور والحسون بون الناصور ,حٌوث دخول
اإلخوووة فووً حووروب وصووراع ولتووال ودمووار تهوودمت بسووبب ذلوون مدٌنووة
صعدة واختل األمون وخربوت الموزارع ,أموا الحسون فكموا علمنوا سوابما ً
كانت وفاتي سنة 849هـ.
أمووا اإلمووام المختووار لاسووم فموود واصوول دعوتووي وإمامتووي ودخوول فووً
صراع من أخٌي اإلمام المنصور ٌحٌى بن الناصر وتحوالف مون عودو
ابوون الضووحان الحاشوودي ضوود أخٌووي ,ثووم انفوو

التحووالف بووٌن اإلمووام

المختار وابن الضحان سنة 821هوـ وتجودد المتوال بٌنهموا وخوالل ذلون
استطاع ابن الضحان الحاشدي الموب

علوى اإلموام المختوار لاسوم بون

اإلمام الناصر واعتمالي وسجني فً لصر رٌدة.
وبمً اإلموام المختوار فوً سوجن ابون الضوحان الحاشودي حتوى لموً
حتفي فً السجن وذلن سنة 821هوـ( ,)1ولٌول أن ابون الضوحان لتلوي أو
سممي وبعد وفاتي لام ابني

ل خذ بث ر أبٌي.

( )1أئمة الٌمن ,جـ 5صـ.11
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المنتصر

بن المختار لاسم

عمووب وفوواة اإلمووام المختووار أو ممتلووي سوونة 821هووـ فووً سووجن ابوون
الضحان الحاشدي لام ابني المنتصر ف خذ بث ر أبٌي( ,)1ودعا لنفسي
باإلمامة وتلمب بالمنتصر ،ومن العجٌب أن جمٌن المصوادر التارٌخٌوة
(حسب علمً) لم توذكر توارٌ .دعووة اإلموام المنتصور بون المختوار
لاسووم وال موودة دعوتووي وال حتووى تووارٌ .وفاتووي ,وكوول مووا تووذكر أنووي لووام
باإلمامة ٌطلب الث ر ألبٌي وأن وفاتي كانت فً صعدة.
وفووً هووذ األثنوواء كووان عمووي المنصووور ٌحٌووى مووازال علووى دعوتووي
وإمامتي.

المنصور ٌحٌى بن الناصر أحمد
(367 – 325هـ)

كانت دعوة اإلموام المنصوور ٌحٌوى بون الناصور أحمود بصوعدة بعود
وفاة والد سنة 841هـ ,وكما عرفنا فمد عارضوي أخوو الماسوم الملموب

( )1عبدالواسن بن ٌحٌى الواسعً ،تارٌ .الٌمن المسمى فرجة الهموم واألحزان فً حوادث
وتارٌ .الٌمن ،صـ ،585الدار الٌمنٌة للنشر والتوزٌن ،الطبعة الثالثة.
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المختووار والممتووول سوونة 821هووـ ,وأخووو الحسوون بوون الناصوور المتوووفى
سنة 849هـ.
وكوووان الصوووراع موووازال مسوووتمرا ً بوووٌن اإلخووووة األعوووداء مووون سووونة
841هـ ,حٌث استمر اإلمام المنصور بدعوتي وأصر على إمامتي التً
احتفظ بها حتى وفاتي فً سنة 811هـ ولٌل سونة 817هوـ ,بعود أربعوٌن
سوونة موون دعوتووي وإمامتووي ,وثالثووة وسووتٌن سوونة موون مولوود  ,وفووً سوونة
818هـ أعلن ابني ٌوسف بن المنصور ٌحٌى دعوتي لإلمامة( ,)1وبذلن
بدأ الجٌل الرابن من بٌت الهوادي ,وكموا ٌوذكر ابون خلودون فوً ممدمتوي
فإن:
" يل ح ييب و يب ونيير

فايتي ليس أربةي بياء ذليين أ بييا س

ال جد عالت ب ا عا اه لس ب اي و حال على أ باب بماي واب ي
بةده بانرة ألبي ليد ي ع ي ذلين وأ يذه ع ي ال أ ي
ذلين تمصيير ال يا ع بالنيسء ثييت ذا جياء الثالي

ي

مصير ليس

يا ح ي االلتفيياء

والتمليد لدلصر عي الثيا س تمصيير ال مليد عي ال جتفيد ثيت ذا جياء
الرابع لصر ع طريمتفت ج ل وأضا ال لل الحال

لب اء جدهت

واحتمرهييا ويتييوهت أ ي ال ييب وييير الفضييل لي علييى أهييل عصييبت
ليحتمييرهت بييذلن ويحتمرو ي ويييديلو
ال بت و

ي لييى ييواه ي أهييل ذليين

لروع لت و لرو هذا وتيذو ليرو األول هيذا ليس

ال لون وه يذا ليس بييوت المباييل واأل يراء وأهيل الةصيبي أج يع ثيت
( )1زبارة ,صـ.71
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لس بيوت أهل األ صار ذا ا حطت بيوت ندت بيوت أ ر

ي ذلين

()1

ال ب واألربة اآلباء فاي لس الح ب".

الداعً ٌوسف بن المنصور ٌحٌى
(403 – 368هـ)
عمووب وفوواة اإلمووام المنصووور ٌحٌووى بوون اإلمووام الناصوور أحموود بوون
الهادي سنة 817هـ ,دعوا لنفسوي باإلماموة ابنوي ٌوسوف مون مدٌنوة رٌودة
موون بووالد البووون حاشوود عووام 818هووـ( ,)2ولووم ٌكوون ٌوسووف هووذا ٌمتلوون
شروط اإلماموة حسوب الموذهب الهوادوي ,ولوذلن فمود اشوتهر بالوداعً,
كما أني كان فً مولف ضوعف أموام لووة الزعاموات الٌمنٌوة التوً دخول
معها فً صراع ,فمد لامت الحورب بوٌن الوداعً ٌوسوف والشوٌ .لوٌس
بن

بن أحمد الضحان الذي كان األلوف وكفتي األرج ولموا انحواز

الشوٌ .اسووعد بوون الحسوون بوون أبوً الفتووو الخوووالنً إلووى جانووب الووداعً
ٌوسف رجحت كفتي واستطاع السٌطرة على صنعاء سنة 819هوـ إلوى
سنة 875هـ ثم إن الوداعً ٌوسوف اسوتمر فوً مدٌنوة حووث ونمول إلٌهوا
أهلي.
( )1ممدمة أبن خلدون ,صـ.528،529
( ) 2زبارة ,أئمة الٌمن.
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وفً عهد تم نهب صنعاء ,كما توم خوراب العدٌود مون الودور ,ولموا
كوووان الوووداعً ٌوسوووف فوووً حالوووة مووون الضوووعف لعووودم امتالكوووي شوووروط
اإلمامة ,فمد برز على مسر الحٌاة السٌاسٌة منافس جدٌد وهو الماسم
بن اإلمام الماسوم الرسوً والوذي أعلون نفسوي

بن علً بن عبدهللا بن
إماما ً وتلمب بالمنصور واشتهر بالعٌوانً ,ودخول مدٌنوة صوعدة لحورب

الداعً ٌوسف ولامت بٌن اإلمامٌن المتنافسٌن والمتصوارعٌن حوروب
ومواجهات فوً صوعدة ,اسوتطاع خاللهوا اإلموام العٌوانً بموتوي وبطشوي
هزٌمة عدو وابن عمي الداعً ٌوسف ,كما تهودمت بسوبب ذلون مدٌنوة
صوووعدة ,مموووا أدف بالوووداعً ٌوسوووف للفووورار والتنوووازل عووون اإلماموووة,
والركون إلى الهدوء والسكون ,واستمر كذلن حتى وفواة اإلموام الماسوم
العٌانً سنة 898هـ.
وبعد وفواة العٌوانً لوام اإلموام الوداعً ٌوسوف بون اإلموام المنصوور
ٌحٌى بالدعوة لنفسوي باإلماموة مون جدٌود ,معارضوا ً المهودي حسوٌن بون
الماسم العٌانً واإلمام الماسم الزٌدي ,وأعلن كل إموام مونهم معارضوتي
ل خر( ,)1وبعد ألل من عام توفً اإلموام الماسوم الزٌودي سونة 892هوـ,
ولووام موون بعوود ولوود اإلمووام بوون الماسووم الزٌوودي معارضووا ً اإلمووام
المهوودي حسووٌن ابوون الماسووم العٌووانً ,واإلمووام الووداعً ٌوسووف ,ثووم اتفووك
اإلمووام الزٌوودي االبوون موون الووداعً ٌوسووف علووى حوورب اإلمووام حسووٌن
العٌانً ,حٌث كونا جبهة واحدة ضد  ,وكان الصراع فً حمٌمة األمور
بٌن الزٌدي والعٌانً ,أما الداعً ٌوسف فمد كان الحلموة األضوعف مون
( )1زبارة ,أئمة الٌمن.
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حظي العاثر ,حتوى همودان التوً كانوت معوي تنكورت لوي ,مموا دفعوي إلوى
ترن الصراع السٌاسً ,وانتمل إلى رٌدة ومنهوا إلوى صوعدة حٌوث لوزم
منزلي واستمر فٌها حتى وفاتي سنة 228هـ ولبر فٌها(.)1
وبوفوواة اإلمووام الووداعً ٌوسووف بوون المنصووور ٌحٌووى انتهووى الوودور
األول موون الدولووة الهادوٌووة (228 - 482هووـ) ظهوور خووالل هووذا الوودور
ثمانٌووووة أئمووووة عارضوووووا الدولووووة الزٌادٌووووة والٌعفرٌووووة باإلضووووافة إلووووى
الزعاموات المبلٌووة موون بنووً الضووحان والحاشوودي وآل طرٌووف وآل أبووً
الفتو الخووالنً وغٌورهم ,كموا دشون أحفواد الهوادي الصوراع الودموي
فً إطار األسورة الحاكموة ,وتوزامن هوذا الصوراع الودموي مون خوراب
صوووعدة المدٌموووة ,كموووا أدف ذلووون إلوووى ضوووعف اإلماموووة الزٌدٌوووة ولووووة
الزعامات المبلٌة الٌمنٌة وخاصةً فً عهد الداعً ٌوسف بن المنصوور
الذي كان أضعف األئمة فً هذ الفترة.

( ) 1المطاع صـ (  ,) 452والحداد صـ (  ) 541جـ.4
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األئمة الذٌن لاموا خالل هذ الفترة (403 – 284هـ)
م االســـــــــــــم
5

إمامتـي

الهادي ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم (الرسً)

498-482هـ

مالحظـات
اإلمووام المؤسووس لوودم
من الحجاز

4

(ابني) المرتضى

بن اإلمام الهادي

825-499هـ

تنازل عن اإلمامة

8

(أخو ) الناصر أحمد بن اإلمام الهادي

841-825هـ

لدم من الحجاز

2

(ابني) الحسن بن اإلمام الناصر أحمد بن الهادي

849-841هـ

1

(أخو ) المختار لاسم بن اإلمام الناصور أحمود بون
الهادي
بن المختار لاسم بن الناصر

1

(ابني) المنتصر

7

المنصور ٌحٌى بن الناصر أحمد بن الهادي

821-841هـ

؟

لتووول علوووى ٌووود ابوووون
الضحان
لام ألخذ الث ر ألبٌي
تصووارع وتماتوول موون

817-841هـ

أخوٌووووووووي المختووووووووار
والحسن

8

(ابنووي) الووداعً ٌوسووف بوون المنصووور ٌحٌووى بوون
الناصر أحمد
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اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن

الناصر أحمد

المرتضى
حسٌن
ت(852هـ)

الحسٌن

ت(841هـ)

المنصوووووووووووووووووووووووووووور ٌحٌوووووووووووووووووووووووووووى

المختار لاسم
ت(821هـ)

ت(849هـ)

الداعً ٌوسف
ت(228هـ)
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معارضة الدولة الهادوٌة
للدولة الزٌادٌة والٌعفرٌة
لامووت الدولووة الهادوٌووة بمعارضووة الدولووة الزٌادٌووة التووً تنسووب إلووى
مؤسسها األمٌر

بن عبودهللا بون زٌواد الوذي أرسولي الخلٌفوة العباسوً

الم و مون إلخموواد الثووورات واالضووطرابات فووً الووٌمن ,وبسووبب العووون
المادي والمعنوي الذي حصل علٌي بن زٌاد من العباسٌٌن فمد استطاع
لموون الثووورات وإلامووة دولووة لوٌووة مزدهوورة بسووطت نفوذهووا إلووى أجووزاء
الٌمن الطبٌعٌة( ,)1ولم تخرج عون بنوً زٌواد إال بوالد صوعدة بعود لودوم
اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسوٌن مون الحجواز معارضوا ً ومنافسوا ً للدولوة
الزٌادٌة والٌعفرٌة.
لمد ألام بنوو زٌواد ألول مورة فوً توارٌ .الوٌمن اإلسوالمً أول دولوة
امتدت حدودها من حضرموت إلى مكة ,مستملة عن الدولوة المركزٌوة
للخالفووة اإلسووالمٌة فووً بغووداد ,وأصووب

بوون عبوودهللا بوون زٌوواد كملوون

مسووتمل ال تربطووي ببغووداد إال الخطبووة واالنتموواء الروحووً ,ولوود اخووتط
مدٌنة زبٌد واتخوذها عاصومة لدولتوي ولوم تكون زبٌود معروفوة بحاضورة
( )1الحداد ,صـ ,99الجزء الثانً.
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لدولة إسالمٌة لبل

بن زٌاد الذي ضم والٌتوي المركزٌوة دولوة لوٌوة

ضاربة األطناب عرف فً ظلها الٌمن من ظفار عمان وحتى "ٌلملوم"،

ولد خضن لحكم ابن زٌاد بنو ٌعفر الحوالٌون فً صنعاء(.)1
كما عار

األئمة الهادوٌٌن الدولة الٌعفرٌة التً تنسوب إلوى ٌعفور

بووون عبووودالرحٌم الوووذي كوووان والووود عبووودالرحٌم إبوووراهٌم الحووووالً نائبوووا ً
لصنعاء عن جعفر بن علً الهاشمً الذي كان والٌا ً علوى نجود والوٌمن
للخلٌفة العباسً المعتصم.
ولمووا توووفً األمٌوور عبوودالرحٌم لووام ابنووي ٌعفوور بوون عبوودالرحٌم الووذي
ٌعتبر مؤسس الدولة الٌعفرٌة التً اسوتمرت مون سونة 897 – 441هوـ
وكانت عاصمتها شبام ,وامتد نفوذهوا إلوى صونعاء وحضورموت وبمٌوة
الووٌمن ودخوول بنووو ٌعفوور فووً صووراع موون الدولووة الهادوٌووة التووً أسسووها
اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن سنة 482هوـ معارضوا ً الدولوة الٌعفرٌوة
والدولة الزٌادٌة والزعامات المبلٌة والمٌادات الٌمنٌة.

( )1د .عبدالولً الشمٌري ،ألف ساعة حرب ،صـ  ،41الطبعة الثالثة 5251هـ5991 /م.
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اإلمــامـــة
من بٌت الهادي إلى بٌت العٌانً
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المنصور الماسم بن علً العٌانً
(393 – 389هـ)
كوان عهود اإلمووام الوداعً ٌوسووف بون اإلموام الناصوور أحمود أضووعف
مراحوول الدولووة الهادوٌووة فووً طورهووا األول ,فموود لووام الووداعً بووبع
المناوشووات المحوودودة ,والمواجهووات المعوودودة ,اصووطدم خاللهووا بموووة
الزعامات المبلٌة ,مما اضطر لالنكفاء والتراجن(.)1
ولد شجن ضعف وتراجن الوداعً ٌوسوف علوى ظهوور إموام جدٌود،
ومنووافس خطٌوور ،لوودم موون بووالد عسووٌر أال وهووو :الماسووم بوون علووً بوون
عبووودهللا بووون بووون اإلموووام الماسوووم بووون إبوووراهٌم (الرسوووً) الحسووونً
المعروف بالعٌانً نسبةً إلى مدٌنة عٌان( ,)2وهو من  -بٌوت الرسوً –
وٌلتمً من اإلمام الهادي عند الماسم الرسً حٌث أن جد اإلمام العٌانً
(

بن الماسوم) هوو عوم اإلموام الهوادي ٌحٌوى بون الحسوٌن ولوذلن فوإن

الصراع بٌن اإلمام العٌوانً والوداعً ٌوسوف ٌو تً فوً إطوار الصوراع
داخل البٌت (الرسً).
أعلن الماسم العٌوانً نفسوي إماموا ً منافسوا ً ومعارضوا ً للوداعً ٌوسوف
سووونة 889هوووـ وتلموووب بالمنصوووور ,واتخوووذ مدٌنوووة عٌوووان ممووورا ً إللامتوووي
( ) 1د .علً زٌد ,تٌارات معتزلة الٌمن فً المرن السادس الهجري ,صـ ،58المركز الفرنسً
للدراسات الٌمنٌة ،الطبعة األولى 5997م .
( ) 2زبارة ,صـ.71
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وعاصمة لدولتي ,وفً هذا الولت كان الداعً ٌوسف فوً صوعدة التوً
ولف أهلها معي ,مما دفن اإلموام العٌوانً لحشود لواتوي ,وجمون أنصوار
وتمدم نحو صعدة فدخلها( ,)1والحك بها الخراب والودمار ,وطورد منهوا
الداعً ٌوسف.
وبعوود أن عووزز اإلمووام العٌووانً سووٌطرتي علووى صووعدة ,وولووى ابنووي
جعفر علٌها( ,)2جعل لي نصف حاصالت وإٌورادات صوعدة ,والنصوف
اتخر ألبناء عمومتي (أوالد الهادي) بمن فٌهم الداعً ٌوسوف ترضوٌة
لهم وتهدئوة بعود أن نوزع مونهم اإلماموة ولهور الوداعً ٌوسوف وأرغموي
على السمن والطاعة.
وخووالل فتوورة حكمووي (889هووـ 898 -هووـ) اسووتطاع اإلمووام الماسووم
العٌوانً بموتوي وبطشوي أن ٌمود نفوووذ إلوى بوالد حجوة ,وٌودخل صوونعاء,
ووصل إلى بالد ذمار وعنس التوً ولوى علٌهوا الماسوم الزٌودي ,وأثنواء
ذلوون خرجووت علٌووي وخالفتووي بووالد نجووران ممووا دفعووي إلووى تجهٌووز جووٌش
لمماتلة أهلها لخروجهم علٌي ,فمتول مونهم الكثٌور ,وألتلون أعنوابهم وهودم
مزارعهم ومساكنهم(.)3
ومن أني لد أعطاهم نصف حاصالت وإٌورادات بوالد صوعدة إال أن
أوالد الهوادي لوم ٌسووتطٌعوا تمبول هووذا المنوافس الجدٌود علووى موا ٌعدونووي
مٌووراثهم فووً اإلمامووة لووذلن فموود أعلنوووا الخووروج علووى اإلمووام العٌووانً
( ) 1المطاع ,صـ.588
( ) 2الحداد ,صـ 521جـ.4
( ) 3الحداد ,صـ 521جـ .4
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وجرت بٌن الطرفٌن حروب ومواجهات لم ٌحمك خاللها أوالد الهوادي
شووٌئا ً ٌووذكر ولكنهووا أدت إلووى ضووعف اإلمووام العٌووانً وتملوو نفوووذ ,
وخاصةً بعود لٌوام الزعاموات المبلٌوة مون آل الضوحان وآل أبوً الفتوو
الخووالنً بوإعالنهم الحوورب ضود اإلمووام العٌوانً حٌووث أخرجووا عاملووي
من صنعاء وطردو منها.
وأمام هذ التحدٌات استعان اإلموام العٌوانً بعاملوي علوى بوالد ذموار
الماسووم الزٌوودي الووذي اسووتطاع اسووتعادة صوونعاء موون الزعامووات المبلٌووة
الٌمنٌة بعد مواجهة أظهر خاللها الزٌدي ممدرة وشجاعة جعلتي ٌشوعر
ب نووي ألوووف موون اإلمووام العٌووانً فولوون بٌنهمووا خووالف ووحشووة وعووداوة
تطورت إلى مواجهات وحروب.
ولد استطاع الزٌدي خالل المواجهات من العٌانً المب

على ابني

جعفوور وإخوتووي واعتمووالهم فووً للعووة بنووً شووهاب ,بعوودها أعلوون الماسووم
الزٌوودي خروجووي علووى اإلمووام العٌووانً ودخوول فووً تحووالف موون الووداعً
ٌوسف مما دفن اإلمام العٌانً للتنازل عن مناطك نفوذ للماسم الزٌودي
ممابل إطالق أوالد .
بعد ذلن ركن اإلمام الماسم العٌانً إلوى الهودوء والدعوة ,ثوم اعتلوت
صحتي وكانت وفاتي فوً شوهر رمضوان سونة 898هوـ فوً مدٌنوة عٌوان
وبها دفن(.)1

 - 1عبد السالم الوجٌي أعالم المؤلفٌن الزٌدٌة ,صـ .778
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اإلمـام الماسم بن حسٌن الزٌدي
(394 – 393هـ)
هو :لاسم بن حسٌن بن

بن حسٌن بون

بون الماسوم بون ٌحٌوى

بن الحسٌن بن اإلمام زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبوً طالوب,
كووان لدومووي موون الطووائف أثنوواء إمامووة الماسووم العٌووانً حٌووث أصووب موون
أعظم لواد وأكبر أنصار .
فً بداٌة األمر لام اإلمام العٌانً بتعٌٌن الماسوم الزٌودي والٌوا ً علوى
بالد ذمار وعنس ,وعندما لوام آل الضوحان الحاشودي وآل أبوً الفتوو
الخوووالنً بطوورد عاموول اإلمووام العٌووانً موون صوونعاء وأخرجووو منهووا,
تحرن الماسوم الزٌودي واسوتطاع دخوول صونعاء واسوتعادتها ,عنود ذلون
عظم أمور الماسوم الزٌودي ,وأصوب أكثور لووة ً مون اإلموام العٌوانً ,مموا
أدف إلى خالف بٌن الرجلٌن تطورت إلى صراعات لام خاللها الماسم
الزٌدي باالستٌالء على صنعاء ,والمب

على أمٌرها جعفر بن اإلموام

العٌانً ,واعتمل معي إخوتي وأودعهم فً للعة بنً شهاب.
ثم إن الماسم الزٌدي وفً إطار صراعي من اإلموام العٌوانً تحوالف
من اإلمام الداعً ٌوسوف بون المنصوور ٌحٌوى بون الناصور ولصود مون
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هذا التحالف شك العصا بٌن اإلمام العٌانً والداعً ٌوسف ,وممارسة
الضووغوط علووى اإلمووام العٌووانً الووذي أصووب فووً مولووف ال ٌحسوود علٌووي
وأمووام هووذ التحوودٌات وموون أجوول إطووالق سوورا أوالد تنووازل اإلمووام
العٌانً بمعظم المنواطك التوً تحوت نفووذ للماسوم الزٌودي الوذي أصوب
الحوواكم الفعلووً ,واسووتمر كووذلن حتووى وفوواة اإلمووام العٌووانً فووً رمضووان
سنة 898هـ ,عندها أعلون الماسوم الزٌودي نفسوي إماموا ً معارضوا ً حسوٌن
بن الماسم العٌوانً ,ولاموت بوٌن اإلموامٌن المتنوازعٌن (الماسوم الزٌودي,
وحسٌن العٌوانً) حوروب وصوراعات ,ولكون األجول لوم ٌسوعف اإلموام
الماسم الزٌدي بتحمٌك المزٌود مون االنتصوارات حٌوث وافتوي المنٌوة فوً
شهر محرم سونة 892هوـ بمدٌنوة ذموار ,ولبور جنووبً جوامن ذموار(,)1
وعمب وفاتي لام ابنوي وأعلون نفسوي إماموا ً منافسوا ً ومعارضوا ً اإلموام
المهدي حسٌن بن الماسم العٌانً.

( )1زبارة ، ,أئمة الٌمن ،صـ .84
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اإلمـام بن الماسم الزٌدي
(403 – 394هـ)
بن الماسم الزٌودي ,نفسوي إماموا ً معارضوا ً

عمب وفاة والد أعلن
ومنافسا ً للمهدي حسٌن بن الماسم العٌانً ,ولامت بٌن اإلموامٌن حسوب
العادة حروب وصراعات ،تحالف خاللها اإلمام

بن الماسم الزٌدي

من اإلمام الداعً ٌوسف بن المنصور ٌحٌوى ,الوذي عواد للظهوور مورة
أخرف ,ومجددا ً دعوتي لإلمامة و ُمعلنا ً رغبتي فً الزعامة.
لووام اإلمووام

بوون الماسووم الزٌوودي واإلم وام الووداعً ٌوسووف بتشووكٌل

جبهووة واحوودة ومعسووكر موحوود ضوود اإلمووام حسووٌن بوون الماسووم العٌووانً,
واستطاعا االستٌالء على صنعاء واالسوتمرار فٌهوا لمودة نصوف شوهر,
لووام بعوودها اإلمووام العٌووانً باسووتعادة صوونعاء وولووى علٌهووا أخووا األمٌوور
جعفر بن الماسم العٌانً ,كما لام فً نفس الولت بهودم بٌووت ومسواكن
المخالفٌن لي والمناوئٌن لوجود .
وفوووً ممابووول هوووذا الهووودم والتخرٌوووب أعلووون أهوووالً صووونعاء التمووورد
والعصٌان علوى اإلموام المهودي حسوٌن العٌوانً الوذي اتخوذ المزٌود مون
العنف والهودم والتخرٌوب ضود أهوالً صونعاء ,إال أن هوذ اإلجوراءات
الشوودٌدة والعنٌفووة لووم تخموود ثووورتهم ,بوول سوواعدت اإلمووام
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الزٌدي على دخول صنعاء مرة ثانٌة ,والذي لوام باالنتموام مون أنصوار
()1
حسٌن العٌانً انتماما ً شدٌداً.
وهكذا اسوتمرت دورة العنوف وموجوة المتوال والصوراع بوٌن اإلموام
بوون الماسووم الزٌوودي واإلمووام حسووٌن بوون لاسووم العٌووانً الووذي لحووك
بالزٌدي وطارد حتى أدركوي فوً حمول صونعاء ولتلوي ,وكوان ذلون فوً
صفر سنة 228هـ ,وبعد ممتلي لوام ولود زٌود بون اإلموام

بون الماسوم

الزٌدي.

اإلمام زٌد بن

بن الماسم الزٌدي

عمب ممتول والود لوام زٌود بون اإلموام

بون الماسوم الزٌودي ل خوذ

بثو ر والوود موون لاتلووي اإلمووام المهوودي حسووٌن العٌووانً حٌووث جوورت بووٌن
اإلمامٌن (العٌانً االبون والزٌودي الحفٌود) حوروب وصوراعات كثٌورة,
استطاع خاللها العٌانً تحمٌك انتصارات على منافسي الزٌدي الذي لم
تذكر المصادر التارٌخٌة ما حدث لي وال تارٌ .وفاتي.

( )1الحداد ,صـ 515جـ.4
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والجدٌر بالذكر أن األئمة مون بٌوت الزٌودي هوم الوحٌودون مون بوٌن
األئمووة موون ذرٌووة اإلمووام زٌوود بوون علووً بوون الحسووٌن بوون علووً بوون أبووً
طالب ,وٌمثلون من اإلمام ٌحٌى بن حمزة واإلمام الهادي شرف الدٌن
واإلمام المهدي

بن الماسوم الحووثً الفورع الحسوٌنً (أبنواء الحسوٌن

بوون علووً بوون أبووً طالووب) فووً تووارٌ .اإلمامووة الزٌدٌووة ,والهادوٌووة فووً
الٌمن.
فباسووتثناء هووؤالء األئمووة السووتة ،فووإن كوول األئمووة البووالٌن موون الفوورع
الحسنً(ذرٌة الحسن بن علً بن أبً طالب).
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األئمة من الفرع الحسٌنً
[ذرٌة اإلمام الحسٌن بن علً بن أبً طالب]
 اإلمام الماسم بن حسٌن الزٌدي المتوفى سنة 892هـ.
 ابني اإلمام

بن الماسم الزٌدي الممتول سنة 228هـ.

 ابني اإلمام زٌد بن

الزٌدي.

 اإلمام المؤٌد ٌحٌى بن حمزة المتوفى سنة 729هـ.
 اإلمام الهادي شرف بن
 اإلمام المهدي

المتوفى سنة 5827هـ.

بن لاسم الحوثً المتوفى سنة 5859هـ.
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نسب اإلمام الزٌدي واألئمة من الفرع الحسٌـنً
علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب

البالر

األمام زٌد

جعفر

حسٌن
الصادق

موسى الكاظم

ٌحٌـى

علــً

لاسـم

محمـد

محمـد
حسٌن

علــً

محمـد

جعفـر
إدرٌس

حسٌن
الماسم الزٌدي ت(892هـ)
أحمد
محمـد

األمام

إبراهٌم

األمام زٌد

علــً
ٌوسف
إبراهٌم
علــً
حمـزة
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اإلمام المؤٌد ٌحٌى
ت(827هـ)
من ذرٌتي اإلمامان المهدي بن
لاسم الحوثً والهادي شرف الدٌن

اإلمام المهدي حسٌن بن الماسم العٌانً
(404 – 393هـ)
كان لإلمام المنصور الماسم بن علً العٌوانً عنود وفاتوي سوتة أوالد
ذكووور هوومٌ :حٌووى ,وجعفوور ,وعلووً ,وسوولٌمان ,وعبوودهللا ,والحسووٌن(,)1
وكووان موون المتولوون أن ٌوورث اإلمامووة ابنووي األكبوور جعفوور الووذي كووان لوود
تمووورس بوووالحكم والحووورب ,وتوووولى إموووارة صوووعدة ,وصووونعاء لوالووود ,
وتعوور ل سوور واالعتمووال ,وكانووت المفاج و ة أن ٌتووولى اإلمامووة ابنووي
األصغر حسٌن الذي كان عمر ال ٌتجاوز تسعة عشر عاموا ً ,ولوم ٌورد
لي ذكر فً حٌاة والد .
أعلوون حسووٌن بوون الماسووم العٌووانً نفسووي إمام وا ً موون (لاعووة) وتلمووب
ووور معنووووا سووووابما ً فموووود دخوووول بحووووروب ومواجهووووات
بالمهوووودي وكمووووا مو ّ
وصراعات من اإلمام الماسوم الزٌودي ,ثوم ابنوي

( )1المطاع ,صـ.855
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الولت ذاتي دخل فً صراع من الداعً ٌوسف بن المنصور ٌحٌى بون
الناصر أحمد بن الهادي.
وكان اإلمام المهدي حسٌن بن الماسم العٌانً لد ادعوى أنوي المهودي
المنتظر الذي بشر بي النبً × ,بل وكما ٌذكر الحجوري فمد ادعى أني
ٌوحى إلٌيٌ ,مول العالمة

بن إبراهٌم الوزٌر:

"إن المهوودي حسوووٌن العٌوووانً خووورج موون موووذهب الزٌدٌوووة ,بووول مووون
المذاهب اإلسالمٌة ,وادعوى أنوي أفضول مون رسوول هللا × ,وأن كالموي
أنفوون موون كووالم هللا عووز وجوول ,وتابعووي علووى ذلوون طائفووة مخذولووة موون
()1
الزٌدٌي لد انمرضت بعد انتشار"
ولوود اعتوور
لائالً:

علووى المهوودي حسووٌن العٌووانً أحوود شووعراء عصوور

ٌا مدعً الوحً أن الوحً لد ُختما
بالمصطفى ف ر عن نفسن الوهما
ولد أكد اإلمام المتوكل أحمد بن سلٌمان المتوفى سنة 111هـ علوى
طغٌان المهدي العٌانً وخروجي عن دائرة اإلسالم ,ودعاوٌي الظاهرة
الووبطالن( ,)2والحووك أن كوول المووؤرخٌن والمحممووٌن الزٌدٌووة موون أهوول
اإلنصاف والموضوعٌة ,لد أثبتوا فساد وبطالن عمٌودة المهودي حسوٌن
( ) 1الرو الباسم ,صـ ,518نمالً عن مصادر الحبشً ,صـ.147
( ) 2أحمد الشامً ،تارٌ .الٌمن الفكري فً العصر العباسً األول ،الجزء األول ،الطبعة
األولى 5227هـ 5987 -م ،دار النفائس -بٌروت.

-552 -

www.nashwannews.com

العٌانً ,وأن الذٌن ٌدافعون عني إنما من باب التعصب والهوفٌ ،موول
األستاذ أحمد

الشامً فً تارٌ .الٌمن الفكري:

"فمووا نملووي اإلمووام أحموود بوون سوولٌمان فووً النصووف األول موون الموورن
السادس ومعاصر  -مسلم اللحجوً  -وتكفٌور العالموة إبوراهٌم الووزٌر
للمهدي العٌانً ثم إثبات ذلون مون لبول الموؤر َخٌن الكبٌورٌنٌ :حٌوى بون
الحسٌن ,وأحمد بن صال بون أبوً الرجوالٌ ,بودد حجوة المودافعٌن عون
العٌووانً لوودٌما ً وحوودٌثاً ,وموونهم العالمووة المعاصوور مجوود الوودٌن المؤٌوودي
الذي ولف مولف الدفاع عن المهدي العٌانً!! ومن االحتورام والتمودٌر
تراء شٌخنا العالمة مجد الدٌن المؤٌدي أطوال هللا عمور ولكون لهووف
()1
النفوس سرٌرة ال تعلم".
ومن الدالئل والبراهٌن التً تثبت وتؤكد ضالل وانحوراف المهودي
العٌوانً وجووود فرلوة تسوومى بالحسوٌنٌة عرفووت فوً تووارٌ .الزٌدٌوة ,فموود
تابعي عدد كبٌر من الناس شكلوا هذ الفرلة ولالوا ب ن المهودي حسوٌن
العٌانً حً لم ٌمت ,وأني أفضل من رسوول هللا ,وأن كالموي أبهور مون
()2
المرآن إلى غٌر ذلن من ألوالهم وضالالتهم"
وكان أخو جعفر بن الماسم العٌانً هو صاحب –إشاعة– أن أخا
حسٌن حً لم ٌمت ,ألجل ذلن لم ٌدع باإلماموة حتوى ال ٌنوال

نفسوي,

فكٌف ٌدعو لإلمامة وأخو حوً لوم ٌموت ومون المفارلوات العجٌبوة ,أن
هوذ الفرلوة (الحسووٌنٌة) اسوتمرت لرابووة ثالثوة لورون موون أوائول الموورن
( ) 1السابك.
( )2هجر العلم صـ.5159
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الخامس إلى الثامن ,ومن ذلن لم ٌعمل أحد من أئمة الٌمن الحكام علوى
المضاء علٌها ,ومحاربتهوا باعتبارهوا فرلوة ضوالة ,مضولة ,حتوى أكثور
األئمة دموٌة ووحشٌة اإلمام عبدهللا بن حموزة فمود غو

الطورف عون

ضالل وانحراف هذ الفرلة ,التً تصر ب لوال كفرٌة ال ت وٌول لهوا.
فوً الممابول لوام بالمضواء علوى فرلوة المطرفٌوة وأبادهوا إبوادة جماعٌووة,
لتوول مائووة ألووف موون رجالهووا وسووبى نسوواءهم وأطفووالهم ,ولضووى علووى
تراثهم ,ألنهم لالوا بجواز اإلمامة فً غٌر الفواطمٌٌن وأنهوا تصو فوً
عامة المسلمٌن.
وكان ممتول اإلموام المهودي حسوٌن بون الماسوم العٌوانً سونة 222هوـ
على ٌد آل الضحان من لبائل همدان ولبر فً رٌدة( .)1ولتل وهوو لوم
ٌبلوو  82سوونة وكانووت دعوتووي لإلمامووة 892هووـ وادعوواء أنووي المهوودي
المنتظر سنة 225هـ(.)2
لال صاحب البسامة:
وليييال ليييوت :هيييو ال فيييد ت ييير
يييييي ا ت يييييار ت ف يييييا طفيييييرة

لل ييييا :ييييذبتت ح ييييي غييييير ت يييير
الت على البيض والص صا الذ ر

ولوووال الجعووود بووون الحجووواج الووووداعً (صوووهر نشووووان بووون سوووعٌد
الحمٌري):

( )1الحجري مجموع بلدان الٌمن ولبائلها ,صـ.871
( )2عبدالبالً بن عبدالمجٌد الٌمنً ،تارٌ .الٌمن والمسمى بهجة الزمن فً تارٌ .الٌمن تحمٌك
مصطفى حجازي ،الطبعة الثانٌة5981 ،م ،دار الكلمة صنعاء.
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أ ييييا الح ييييي لمييييد حييييواه ال لحييييد
لت بفييييييييوا يييييييييا غيييييييياللي لن يييييييي

وٌمول المؤرخ

بن

ال ييييؤو األ ييييد
واغتاليييي اليييي
لييييس ذ عييييرار ويح ييييت تنييييفد

زبارة:

"أن من جهلة شٌعة المهدي حسٌن بون الماسوم العٌوانً ونحووهم مون
()1

ٌزعم أني لم ٌمتل ,وأني المهدي المنتظر الذي بشر بي الرسول ×".

( ) 1أئمة الٌمن ,صـ.81
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األمــراء بٌــت العٌانــً
عمب ممتل اإلمام المهدي حسٌن بن اإلمام المنصوور لاسوم العٌوانً
سنة 222هـ ,دخلوت اإلماموة مرحلوة كموون وتراجون ,وسوادت سونوات
للمووة ومضووطربة ,انمطعووت عوون صوونعاء اإلمووارة( ,)1وموون محوواوالت
بع أمراء بٌت العٌانً إال أنهم لم ٌحمموا شٌئا ً ٌذكر.
أما األمٌر جعفور الوذي كوان كبٌور بٌوت العٌوانً فإنوي لوم ٌودع لنفسوي
باإلمامة ,لمولي ب ن أخوا – حوً لوم ٌموت  -وكانوت وفواة األمٌور جعفور
بن اإلمام الماسم العٌانً سنة 221هـ ,ولوام مون بعود أخوو محسون بون
الماسووم العٌووانً ,الووذي كووان صوواحب علووم إال أنووي كووذلن لووم ٌوودع لنفسووي
باإلمامة ,كما أني لم ٌحصل على نفوذ أو سلطة حتى وفاتي.
وفووً سوونة 218هووـ لووام محتسووبا ً لاسووم بوون جعفوور بوون اإلمووام الماسووم
العٌانً ,وذلن للتصدي والولوف ضود الوداعً علوً بون

الصولٌحً

الذي استطاع محاصرة األمٌر لاسم بن جعفر فً حصن – الهرابوة –
من وادعة ,لمدة سبعٌن ٌوموا ً وبعود إطوالق سوراحي توجوي إلوى الجووف
وهنان كان ممتلي سنة 218هـ أما أخو
( )1الحداد صـ ,518جـ.4
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المعروف بوذي الشورفٌٌن فمود توجوي إلوى شوهارة ,ولوام هنوان محتسوباً,
ولكنووي لووم ٌحمووك شووٌئاً ,فموود حاصوورتي لوووات المكوورم أحموود بوون علووً
الصوولٌحً ,ثووم انشو ّ
وك عنووي أخووو سوونان الدولووة بوون جعفوور العٌووانً سوونة
219هـ ,وولن بٌن أتباع األخوٌن لتال وحروب.
وكانت وفاة األمٌر ذي الشرفٌن بن جعفر العٌانً بشوهارة سونة
278هـ( ،)1وشهارة األمٌر نسبةً إلٌي وفٌي لبر  ,ومن ذرٌوة األمٌور
بٌت األمٌور فوً غربوان وٌعرفوون ببنوً الغربوانً أموا بٌوت األمٌور فوً
صنعاء فإنهم من ولد األمٌور ٌحٌوى بون حموزة بون سولٌمان أخوً اإلموام
بن إسماعٌل األمٌر المتوفى

عبدهللا بن حمزة ,ومنهم العالم الشهٌر
سنة 5584هـ(.)2

وبٌت المنصوور فوً شوهارة مون ذرٌوة اإلموام المنصوور حسوٌن بون
الماسم بن اإلمام المؤٌود

بون الماسوم المتووفى سونة 5585هوـ ,ولبور

فٌهوووا ,كموووا ٌسوووكن شوووهارة بٌوووت المتوكووول مووون أوالد أحمووود بووون اإلموووام
المتوكل إسماعٌل بن اإلمام الماسم بن
وفً شهارة لبر اإلمام الماسم بن
ولد اإلمام المؤٌد

بن الماسم بن

.
المتوفى سنة 5249هـ ،ولبور
المتوفى سنة 5212هـ.

( )1هجر العلم صـ.5212
بن أحمد الحجري ,مجموع بلدان الٌمن ولبائلها ,تحمٌك الماضً إسماعٌل بن علً االكوع
() 2
صـ 95جـ 4الطبعة الرابعة 5241هـ 4222 -م  -مكتبة اإلرشاد – صنعاء.

-551 -

www.nashwannews.com

-551 -

www.nashwannews.com

اإلمام أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن
(426 – 418هـ)
فً ظل غٌاب اإلمامة الزٌدٌة ,وتراجعها وبروز الزعاموات المبلٌوة
والدول الٌمنٌة ,وفً سنة 258هـ ظهر:
أبو هاشم الحسن بن عبودالرحمن بون ٌحٌوى بون عبودهللا بون الحسوٌن
بن الماسم بن إبراهٌم (الرسً) والذي لَ ِد َم من الشام كما ذكور المطواع,
وموون الحجوواز كمووا ذكوور الواسووعً وزبووارة ,وتلمووب بالمعٌوود لوودٌن هللا,
وكانت دعوتي من حصون (نواعط) الشوهٌر ,ثوم سوار إلوى مو رب وفٌهوا
األمٌر عبودالمؤمن بون أسوعد بون أبوً الفتوو الوذي باٌعوي وتابعوي وألوام
عند .
وبوودعم ومسوواندة الشووٌ .ابوون أبووً الفتووو الخوووالنً انطلووك اإلمووام
المعٌد لدٌن هللا أبو هاشم إلى صنعاء ,ثم غادرها متوجها ً إلى ذموار ثوم
سار معي إلى مخالف جعفر ودخلوا عاصمتي مدٌنوة إب وكانوت عوودة
اإلمام أبو هاشم إلى ذمار.
وفوووً سووونة 285هوووـ اسوووتدعى ابووون أبوووً حاشووود اإلموووام الحسووون بووون
عبدالرحمن إلى صنعاء فوصلها ولبث فٌهوا ثمانٌوة أٌوام اسوتعمل علٌهوا
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عامالً وخرج إلى رٌودة وسوار إلوى نواعط وكانوت وفاتوي فوً نفوس هوذ
السنة 285هـ(.)1
هذا ولد اختلف المؤرخون حول وفاة اإلموام أبوً هاشوم الحسون بون
عبدالرحمن ومكانها ,فمد ذكور الواسوعً أن وفاتوي كانوت سونة 241هوـ,
بٌنما لوال زبوارة سونة 288هوـ ,وأموا الكبسوً فمود ذكور أن وفاتوي كانوت
سنة 285هـ ,وكوذلن الخوالف والون حوول مكوان وفاتوي فمٌول فوً نواعط
ولٌول فوً رٌودة ,كمووا ولون الخوالف فوً لدومووي مون الشوام أم العووراق أم
الحجاز؟ وتذكر بع

المصادر التارٌخٌة أني لدم إلوى الوٌمن مون ولود

حمزة الذي ٌنسب إلٌي الحمزات فً الٌمن.

اإلمام المعٌد لدٌن هللا الناعطً
ذكر المطاع فً تارٌ .الٌمن اإلسالمً ما ٌلً:
(ودخلووت سوونة 258هووـ وفٌهووا ظهوور شووخ

مجهووول االسووم بنوواعط

وتلمب باإلمام المعٌد لدٌن هللا ,وسار إلى م رب وبها عبدالمؤمن أسوعد
بون أبوً الفتوو الخووالنً فو كرم الخووالنً نزلوي وألوام النواعطً عنوود
بن إسماعٌل الكبسً ,اللطائف السنٌة فً أخبار الممالن الٌمنٌة ,صـ ،11تحمٌك أبو حسان
()1
خالد أبا زٌد واالذرعً ،مكتبة الجٌل الجدٌد صنعاء ،الطبعة األولى 5241هـ 4221 -م.
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وكتب إلى النواحً بدعوتي ,وكان ٌسطر كتبي من عبدهللا اإلمام المعٌد
لدٌن هللا الداعً إلوى طاعوة هللا الودام ألعوداء هللا بهوذ الفخفخوة تسولط
علووى عمووول السووذج البسووطاء وتابعووي منصووور بوون أبووً الفتووو  ,ولمووا
وصوول كتابووي إلووى صوواحب الكوودرا أعوواد مختوموا ً فغضووب منصووور بوون
أبووً الفتووو وكتووب إلووى سووب بوون عبدالحمٌوود وأخٌووي عبوودالمؤمن ٌحثهمووا
علووى النهووو

موون اإلمووام ,وسوواروا إلووى مسووور ,فلمووٌهم منصووور فووً

جٌوش عظٌمة ثم لصد اإلمام صونعاء ومعوي منصوور فودخلها فوً جنود
كبٌوور ,وخطووب لووي لاضووً صوونعاء باإلمامووة فعظوم شو ن المعٌوود ,وغلووظ
أموور وارتفوون دخانووي ,وأنفووذ والتووي إلووى جمٌوون المخووالٌف ,وٌوورحم هللا
المائل:
و ييييييل ليييييير

يييييياجت لييييييس

يييييي

يييييي لييييييي بييييييدأ

لفييييييو نييييييبي

وألام بصونعاء أٌاموا ً ثوم سوار إلوى حوراز ،فلمٌتوي عونس وبكٌول علوى
بركة ضاف فسار إلى الهان وألام بهوا سوبعة أٌوام ثوم انتمول إلوى ذموار,
وأمر بعمارة حصن هران.
ودخلت سنة 259هوـ فٌهوا هورع المعٌود إلوى مخوالف جعفور ,ومعوي
صاحب حصن كحالن والمنصور بن أبً الفتو  ,ف لام بإب وانمواد لوي
أهل المخالف ثم إني رجن إلى هران بمراسولة مون عونس التوً تونمرت
علٌي بع

()1

لبائلها ولتلتي فً ذي الحجة سنة 245هـ.

( )1المطاع ،تارٌ .الٌمن اإلسالمً صـ ,442تحمٌك الحبشً ط5227 ،5هـ5981-م منشورات
المدٌنة–بٌروت.
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اإلمامة الزٌدٌة والدولة الصلٌحٌة
(532 – 439هـ)
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اإلمـام الناصر أبو الفت الدٌلمً
(444 – 337هـ)
فً هذ الفترة التً اتجهت اإلمامة الزٌدٌة نحوو التراجون واالنهٌوار
والتمهموور واالختفوواء وتحدٌوودا ً سوونة 282هووـ ,دعووا فووً بووالد الوودٌلم لنفسووي
باإلمامة أبو الفت الدٌلمً ,ولكني فشل ولم ٌلك االستجابة ,وبعد إخفالي
فً بالد الدٌلم سا فً األر

ووصل مكة ,ومنها توجي نحوو صوعدة

حٌث وجد الفرصوة سوانحة ,والمناخوات مالئموة ,فو علن دعوتوي الثانٌوة
وذلن سنة 287هـ ونسب هذا اإلمام كما ذكر ذلن زبارة هو:
اإلمووام األعظووم الشووهٌد أبووو الفووت الناصوور بوون الحسووٌن بوون
عٌسى بن

بوون

بن عبدهللا بن أحمود بون عبودهللا بون علوً بون الحسون بون

زٌد بن الحسن بن علً بن أبً طالوب (المعوروف بالودٌلمً)( ,)1وذكور
الواسعً فً تارٌخي أني لد لٌل فً نسب اإلمام الدٌلمً غٌر ذلن(.)2
بعوود وصووولي إلووى صووعدة فووً شوووال سوونة 287هووـ جموون اإلمووام أبووو
الفت الدٌلمً العساكر وأخورب بعو

الودور بهوا ونهوب بعو

أهلهوا,

ولتل فً مجز من لرف صعدة الجموع من لبائل خوالن( ,)3وبعد ذلون
توجووي إلووى صوونعاء ,واسووتعمل علٌهووا رجووالً موون أوالد اإلمووام الماسووم
( )1زبارة ,صـ.92
( )2الواسعً ,صـ.582
( ) 3زبارة ,صـ.94
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العٌانً أمٌرا ً ل مراء وصرف لي ربون موا حصول لإلموام مون إٌورادات
وزكاة!!
بعوود ذلوون فسوود األموور وولوون الخووالف بووٌن اإلمووام الوودٌلمً وأمٌوور
األمراء جعفر بن الماسم العٌانً الذي تحالف من ابون أبوً حاشود وابون
أبوً الفتوو  ,مموا دفون باإلموام الودٌلمً إلوى االنتموام حٌوث أمور بخووراب
دور بنً الحارث ,ودور بنوً موروان( ,)1مموا أدف إلوى غضوب الشوٌ.
بن أبً حاشد والشٌ .ابن أبً الفتو  ,حٌوث دخوال صونعاء فرفعوا منهوا
عمال اإلمام الدٌلمً وطردا أصحابي من الجامن ولطعا الخطبة لي(.)2
أثناء ذلن وما إن بدأ اإلمام الدٌلمً باالستمرار والتوسن حتى ظهر
سلطان الملن الصولٌحً الوذي دخول صونعاء وانتشور أمور وعوال شو ني
وتوسوون نفوووذ  ,ممووا دفوون باإلمووام الوودٌلمً إلووى الفوورار منووي ,وفووً سوونة
222هووـ ولعووت معركووة كبٌوورة ,ومواجهووة شوودٌدة بووٌن الملوون الصوولٌحً
واإلمام الدٌلمً فً ذمار انتهت بهزٌمة جٌش اإلمام وممتلي ,ودفن فوً
المكان الذي عرف من ٌومئذ بـ (لاع الدٌلمً) شرلً مدٌنة ذمار(.)3
وكان اإلمام الدٌلمً لد اختط حصن ظفار ذي ذٌبوٌن وجعلهوا ممورا ً
إللامتي ,ولم ٌظهر من بٌت الودٌلمً الموادم مون بوالد فوارس سووف هوذا
اإلمام (أبو الفت الدٌلمً) وأحد أحفاد وهو اإلمام أحمد بون مودافن بون

( )1المطاع ,صـ.441
( )2زبارة السابـك.
( )3الحداد ,صـ 511جـ.4
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الفتحوً الوودٌلمً الووذي لووام سوونة 749هووـ معارضوا ً اإلمووام ٌحٌووى بوون
الحمزة.
وبٌت الدٌلمً لٌسو من بٌت الهادي وال من بٌت الرسوً وإنموا مون
ذرٌة الحسن بن زٌد بن الحسن بن أبً طالوب ,ومون هوذا الفورع كوذلن
األئمة من بٌت السراجً وهم:
 -5اإلمام ٌحٌى بن حمد السراجً المتوفى سنة 191هـ.
 -4اإلمام

بن علً الوشلى السراجً المتوفى سنة  952هـ.

 -8اإلمام أحمد بن علً السراجً المتوفى 5451هـ
فٌكون عدد األئمة من ذرٌة الحسن بن زٌد بن الحسن بون علوً بون
أبوووً طالوووب خمسوووة؛ ثالثوووة مووون بٌوووت (السوووراجً) ،واثنوووان مووون بٌوووت
(الدٌلمً).
 -2اإلمام أبو الفت الدٌلمى الممتول سنة 222هـ.
 -1اإلمام المعار

أحمد بن مدافن الفتحً الدٌلمً.
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اإلمـام المحتسب حمزة بن أبً هاشم
( 459 – 452هـ)
وفووً سوونة 214هووـ لووـام :حمووزة بوون اإلمووام أبووً هاشووم الحسوون بوون
عبدالرحمن بون ٌحٌوى بون حسوٌن بون الماسوم بون إبوراهٌم (الرسوً) بون
إسماعٌل بن إبوراهٌم بون الحسون بون الحسون بون علوً بون أبوً طالوب,
محتسبا ً لعدم توفر شروط اإلمامة ومن أن بع المبائل لد باٌعوت هوذا
اإلمووام إال أن نفوووذ الملوون الصوولٌحً لووم ٌسووم لووي بالتوس ون وممارسووة
الحكم.
فموود لامووت لوووات الملوون علووً بوون

الصوولٌحً بمواجهووة اإلمووام

الداعً حمزة بون أبوً هاشوم ,وولعوت بوٌن الطورفٌن حوروب ومعوارن
شوودٌدة ,وخاللهووا اسووتطاع جووٌش الصوولٌحً بمٌووادة عووامر بوون سوولٌمان
الزواحوً هزٌموة جوٌش اإلموام المحتسووب حموزة بون أبوً هاشوم وممتلووي
وذلن سنة 219هـ ,ولبر فً بٌت الجالد من بالد أرحب وهو مشوهور
ومزار ,وٌحكى لي كرامات كثٌرة(.)1

( )1تارٌ .المطـاع ,صـ.427 ،421
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واإلمام حمزة بن أبً هاشم هذا هوو جود الحموزات فوً الوٌمن ومون
ذرٌتي اإلمام المنصور عبد هللا بن حمزة المتوفى سونة 152هوـ ,ولوٌس
من الحمزات اإلمام المؤٌد ٌحٌى بن حمزة المتوفى سنة 729هـ.
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نسب الحمزات وبٌت الهادي
الحسٌن بن الماسـم بن إبراهٌم (الرسـً)
الحسٌن
الهادي ٌحٌــى
محمـد

عبدهللا
أحمد الناصر

ٌحٌـــى

المختار الماسم

عبدالرحمن
الحسـن (أبو هاشم)

المنتصر

الداعً حمـــزة

عبدهللا

علــــً

الناصـر
ٌحٌــى

أحمد

حمـــزة
ٌحٌــى

سلٌمــان

محمـد

حمـــزة
المنصور عبدهللا

محفـوظ
ٌحٌـى
محسـن

أحموووووووود

الووووووووداعً ٌحٌـووووووووـى
داود
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اإلمام المحتسب المحسن بن أحمد الهادوي
فووً هووذ الفتوورة المظلمووة وتحدٌوودا ً سوونة 155هووـ وصوولت إلووى الووٌمن
دعوووة أبووً طالووب( )1واإلمووام ٌحٌووى بوون

بوون اإلمووام المؤٌوود بووا بوون

أحمد بن الحسٌن الهارونً الذي دعا فً بالد الدٌلم وبعوث دعوتوي إلوى
الٌمن فتلما هوا األمٌور المحسون بون أحمود بون اإلموام الماسوم المختوار بون
اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن ,مسووتجٌبا ً
لوودعوة اإلمووام الهووارونً (أبووو طالووب) ,ودخوول هووذا اإلمووام المسووتجٌب
المحسوون بوون أحموود فووً صووراع موون اإلمووام الووداعً علووً بوون زٌوود بوون
إبراهٌم الملٌ بن الناصر أحمد بن الهادي ٌحٌى بن الحسٌن.
ولٌام إمام هادوي استجابة لدعوة إمام فارسً من بالد الدٌلمٌ ,عبور
عن درجة االنهٌار والسموط الذي وصلت إلٌي اإلمامة الزٌدٌة فً هذ
الفتوورة ,فلووم ٌعوود لوودف بٌووت الهووادي أو العٌووانً أو غٌوورهم موون األسوور
العلوٌوووة الرسوووٌة أي ممووودرة علوووى النهوووو

باإلماموووة ,وخاصوووة بٌوووت

الهادي الذٌن ٌعتبرون اإلمامة حمهم الشورعً وملكهوم المكتسوب ,ومون
ذلن ٌموم أحد أحفاد الهادي والٌا ً على الٌمن نٌابة عن إمام الدٌلم(!)2

( )1تارٌ .الواسعً ,صـ.581
( )2د .علً زٌد ,تٌارات معتزلة الٌمن فً المرن السادس الهجري.
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اإلمـام المحتسب المحسـن بـن الحسـن
كما لام المحسن بن الحسن مستجٌبا ً لدعوة إمام (الدٌلم) أبوً طالوب
الهووارونً ,ثووم إنووي دعووا لنفسووي باإلمامووة بعوود ذلوون مسووتمالً عوون دعوووة
الهارونً ,ومازال ٌودعو لنفسوي باإلماموة ودخول فوً لتوال مون الباطنٌوة
وهو الذي لتل عامر الزواحً( ,)1واسوتمر اإلموام المحسون بون الحسون
فً دعوتي الضعٌفة وإمامتي الهزٌلة حتى لتلي أهل صعدة.

المحتسب علً بن زٌد بن إبراهٌم الملٌ
فً خضم هذا السموط واالنهٌار الذي وصلت إلٌوي اإلماموة الزٌدٌوة
خالل هذ الفتورة ووسوط البلبلوة واالضوطرابات لوام شوخ شوبي أ ُ ّموً
موون أحفوواد اإلمووام الهووادي وهووـو :علووً بوون زٌوود بوون إبووراهٌم الملووٌ بوون
اإلمام الناصر أحمد بن اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسوٌن ,الوذي لوم ٌكون
ٌمتلوون أٌ وا ً موون شووروط اإلمامووة سوووف أنووي هووادوي علوووي وكمووا ٌووذكر
المؤرخ ٌحٌى بن الحسٌن فمد كان علً بن زٌود للٌول العلوم ولوم ٌحورز
شوروط اإلماموة ,ومون كول هوذ الظوروف والمالبسوات فوإن هوذا اإلمووام
( )1تارٌ .الواسعً.
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(شبي األمً) دخل فً صراع من اإلمام المستجٌب المحسن بون أحمود,
الذي لام نٌابةً عن إمام الدٌلم أبً طالب الهارونً.
وكان ممتل علوً بون زٌود سونة 185هوـ ,ولود رثوا اإلموام أحمود بون
سوولٌمان – الووذي كووان موون أتباعووي وأنصووار بمرثوواة طوٌلووة ,ذكوور فٌهووا
نصٌحتي لي وعدم لبولها مني ومستهلها:
ضيع الح ت لت يرنيد وليت يصيب
دعيييييا ابييييي ييييييد للبي يييييا لدعوتييييي

واغتاليي الييدهر بالحر ييا وال صييب
()1
وغيييره لييد دعييا لييد ا ولييت جييـب

هذا ولد كانت دعوة اإلمام أحمد بن سلٌمان فً سونة 184هوـ وهوً
نفس السنة التً توفت فٌها الملكة سٌدة بنت أحمد الصلٌحً.

الدولة الصلٌحٌة
(552 – 439هـ)
وكووان الصوولٌحٌون فووً هووذ الفتوورة لوود بسووطوا نفوووذهم علووى عموووم
الٌمن حٌث استطاع الملون علوً بون

الصولٌحً توحٌود الوٌمن تحوت

حكمووي الووذي بوودأ سوونة 289هووـ واسووتمر حتووى ممتلووي سوونة 219هووـ وفووً
عهد عاشت الدولة الصلٌحٌة أزهى مراحلها وأوج مجدها ,فمد توالت
( )1الكبسً ,اللطائف السنٌة ,صـ.81
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انتصارات الملون علوً بون

الصولٌحً علوى كثٌور مون أموراء الوٌمن

ورؤسائها( ,)1وامتد نفوذ إلى مكة فً الحجاز وإلى بوالد حضورموت,
واختفى الهادوٌون والعٌانٌون الذٌن ولن أمراؤهم فً لبضتي(.)2
وبعد ممتل الملن الصلٌحً خلفوي ابنوي المكورم أحمود بون علوً الوذي
تمكون مون لمون االضووطراب وأعواد للدولوة هٌبتهووا عموب اغتٌوال والوود ,
ولد أشرن المكرم زوجتي سٌدة بنوت أحمود الصولٌحً فوً األمور ,وفوً
سوونة 279هووـ انتموول موون صوونعاء إلووى ذي جبلووة بمخووالف إب بمشووورة
زوجتوووي ,وبعووود وفاتوووي انفوووردت السوووٌدة بوووالحكم وموووازال أمووور الدولوووة
الصلٌحٌة لائما ً إلى وفاتها فً جبلوة سونة 184هوـ ,ولبرهوا فوً الجوامن
الكبٌر بجبلة.
وكانوووت سوووٌدة بنوووت أحمووود والصووولٌحٌون لووود اتخوووذوا مولفوووا ً موالٌوووا ً
للخالفووة الفاطمٌووة فووً مصوور بعوود انمسووام الفوواطمٌٌن إثوور موووت الخلٌفووة
المستنصر سونة 287هوـ ولموا تووفً الخلٌفوة المسوتعلً ابون المستنصور
سوونة 291هووـ واصوول الصوولٌحٌون الوووالء البنووي اتموور ،وكانووت الوودعوة
اإلسماعٌلٌة بما تحمل من أفكار والمٌل إلى الت وٌل الباطنً غٌر لابلوة
لالنتشار العلنً فً أوساط العاموة ولعول هوذا المودر مون عودم االنتشوار
هو ما جعل الخالفة الفاطمٌة تختفً مون المواهرة دون أن تتورن أتباعوا ً

( )1الحـداد ,صـ 511جـ.4
( )2الشماحً ,صـ.582
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ٌواصوولون دعوتهووا فووً مصوور( ,)1وكووذلن األموور فووً الووٌمن بعوود الدولووة
الصلٌحٌة.

ملــون الدولــة الصلٌحٌــة
االســـــــــم

م

 5الملن علً بن
 4ابني المكرم

الصلٌحً

حكمـي

مالحـظات

219-289هـ

اغتٌل وهو فً طرٌمي إلى الحل

بن علً الصلٌحً

279-219هـ

 8زوجتي سٌدة بنت أحمد الصلٌحً

184-279هـ

تنازل عن الحكم لزوجتي بسبب
مرضي
نملت العاصمة من صنعاء إلى
جبلة

األئمة الزٌدٌة الذٌن عارضوا الدولة الصلٌحٌة
م

دعوتـي

االســــــــــــــم

-287
222هـ
-214
219هـ

5

الناصر أبو الفت الدٌلمً

4

الداعً حمزة بن أبً هاشم

8

الداعً المحسن بن أحمد بن المختار
المحتسب المحسن بن الحسن بن
الناصر
المحتسب علً بن زٌد بن إبراهٌم

2
1

( )1د .علً

زٌد ,تٌارات معتزلة الٌمن ,صـ.82
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وجــاء عصـــر الملــون
(614 – 532هـ)
َ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ
عزة
+إُ اىَيىك إرا دخي
ىاقش َيت أِضذوها وجعيىا أ ِ
َ ْ َِ َ َّ ً َ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ
ىل يفعيىُ " النمـل ()87
رى ت ومز ِ
أه ِيها أ ِ
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اإلمـام المتوكل أحمد بن سلٌمان
(565 – 532هـ)
بعوود ممتوول اإلمووام علووً بوون زٌوود سوونة 185هووـ وعمووب أفووول الدولووة
الصلٌحٌة بوفاة الملكة سوٌدة بنوت أحمود الصولٌحً سونة 184هوـ ,أعلون
أحمد بن سلٌمان بن بن المطهر بون علوً بون اإلموام الناصور أحمود
بن اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن نفسي إماما ً وتلمب بالمتوكل وكانوت
دعوتي من عمران الخارد(.)1
وٌعتبر هذا اإلمام من أكابر أئمة الزٌدٌة وعلمائها ,وأكثرهم شوهرة
وت و ثٌراً ,فموود بوودأ دعوتووي (سوونة 184هووـ) وهووو شوواب فووً الثالثووٌن موون
عموور ٌزخوور بالحٌوٌووة والحماسووة ,فارس وا ً مموواتالً ,ومحارب وا ً جسوووراً,
خوووا

معوووارن كثٌووورة ,ودخووول فوووً مواجهوووات عدٌووودة ,ولمووود جعلوووت

المعووارن الكثٌوورة التووً خاضووها حٌاتووي معركووة متصوولة ,وجعلووت منووي
بطاشا ً عنٌفا ً( ,)2كما عبر عن ذلن شعرا ً ٌمولي:
ألح ييييييييي صيييييييييوار ا ور احيييييييييا
وألليييييييييييييتل لبيلييييييييييييي بمبيلييييييييييييي
وألجليييييو األليييييك عييييي ديجيييييوره
وأل يييييو األرض ع يييييا يييييرع
وألر يييييي بفيييييا ال صييييييب وأهلييييي

وألبييييييدل ييييييع ال يييييي اح يييييي احا
وأل يييييييلب ييييييي الةيييييييدا أرواحيييييييا
حتيييى يةيييود دجيييى ال يييلت صيييباحا
مةيييييييا ثيييييييارا أو د يييييييا يييييييفاحا
وأل جحييييييييي ليييييييييو فت جاحيييييييييا

( )1هجر العلم ,صـ.187
( )2علً زٌد ,تٌارات معتزلة الٌمن ,صـ.18
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وأل طييييير علييييييفت يييييس يييييفا ا

تيييييد اليييييبلد ييييي اليييييد ا أليييييداحا

وكوووان اإلموووام أحمووود بووون سووولٌمان لووود دخووول فوووً حوووروب عسوووكرٌة
وصووراعات دموٌووة موون السوولطان حوواتم بوون

الٌووامً ,حٌووث اسووتطاع

التغلب علٌي ودخل صنعاء وأخرب دار السلطان حاتم التً بناها علوى
صفة الماهرة ,والتً لم ٌكن فً الٌمن مثلها(.)1
وبعوود دخولهووا عووٌن اإلمووام أحموود بوون سوولٌمان جعفوور بوون عبدالسووالم
علووى لضوواء صوونعاء وبعوود موورور سوونة اسووتطاع السوولطان حوواتم الٌووامً
استعادة صنعاء مون ٌود اإلموام أحمود بون سولٌمان وجورت بوٌن الفورٌمٌن
حروب شدٌدة ,وصراعات على السلطة عنٌفة.
كما دخل اإلمام أحمد بن سلٌمان بحروب وصراع من األمراء مون
بٌت العٌانً أوالد اإلمام الماسوم العٌوانً ,وأثنواء الحورب بوٌن الطورفٌن
تمكوون أوالد العٌووانً موون أسوور واعتمووال اإلمووام أحموود بوون سوولٌمان ولووم
ٌفرجوووا عنووي إال بعوود توسووط السوولطان علووً بوون حوواتم بوون أحموود لوودف
الشوورٌف فلٌتووة بوون لاسووم الماسوومً العٌووانً كبٌ ور آل العٌووانً فووً تلوون
الفتوورة ,ثووم إن اإلمووام أحموود بوون سوولٌمان وصوول إلووى السوولطان علووً بوون
حاتم الٌامً لتمدٌم شكر على ما فعلي فً سبٌل اإلفراج عني.
كما سانده بعد ذلك بقوات في حربو ألوالد العياني ,يقول أحمد دمحم الشامي:

"إنووي لموون سووخرٌة الووزمن أن تكووون نهاٌووة هووذا اإلمووام الزٌوودي علووى
أٌوودي أحفوواد إمووام زٌوودي ولووٌس ذلوون فحسووب بوول وٌسووتنجد أوالد اإلمووام
( )1هجر العلم ,صـ ,188جـ.5
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بالسلطان علً بن حاتم خصم أبٌهم وابن خصمي إني لمثل بشون تخوزف
لووي وجووو الطووامعٌن ,والشوون أن اإلمووام أحموود بوون سوولٌمان لوود لسووعي
األسى ,حتى أصابي العمى ,ولوم تُطول مدتوي فمود لضوى نحبوي فوً شوهر
ربٌن اتخر سنة 111هـ"

()1

أحمد بن سلٌمان ونشوان بن سعٌد الحمٌري
باإلضافة إلى المعارن الحربٌة ,والمواجهات العسكرٌة ,فمد خا
أحمد بن سولٌمان معوارن فكرٌوة ,ومواجهوات شوعرٌة ,كوان مون أهمهوا
المعركة من العالمة العالموة المجتهود نشووان بون سوعٌد الحمٌوري ,فمود
جرت بٌن الرجلٌن مهواترات كالمٌوة ,ومسواجالت شوعرٌة ,حٌوث كوان
نشوووووان الحمٌووووري موووون المنكوووورٌن لحصوووور اإلمامووووة فووووً البطنووووٌن,
والرافضٌن إلمامة أحمد بن سلٌمان وفً ذلن ٌمول:
عجايييييب الييييدهر أنييييتات وأعجبفييييا
ييييا أح ييييد بيييي ييييلي ا ب ييييؤت

ا ييي نيييدت ليييس ابييي ال يييذيري
علييى البري ي لييس يييط ي الصييو

فرد علٌي اإلمام أحمد بن سلٌمان:
نيييييييييوا نييييييييييةس ذا ا رتييييييييي

و ذا نيييييييفت ل اعيييييييي ليفييييييييود

( )1الشامً ,تارٌ .الٌمن الفكري ،صـ.278
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فرد نشوان:
يييت ييييا عبيييد ذ يييرت بيييد س
أو ليييييي هييييياجر أ يييييت أ ييييي ل يييييا

ييي فت لميييد أصيييبحت عبيييد جيييدود
يييييا ييييدعس الةتييييك باييييير نييييفود

وكووان نشوووان بوون سووعٌد الحمٌووري لوود سووعى لإلمامووة ولكنووي أخفووك,
ولهذا فمد أثارت دعوتي لإلمامة ثائرة أئمة الٌمن وأشٌاعهم فً عصر
وبعد عصر ,ولد لمى من العلوٌٌن تعالٌا ً على لومي ,ووجد هضما ً لهوم
موون الحموووق( ,)1وخالفووي موون اإلمووام أحموود بوون سوولٌمان وموون كوول أئمووة
الزٌدٌة وعلمائها المتعصبٌن ٌ تً علوى خلفٌوة رأٌوي فوً اإلماموة وأنهوا
تصل فً الناس جمٌعاً ,كما عبر عن ذلن بمولي:
أوليييييى ال يييييا بييييياأل ر اليييييذ
اي يييييا ييييي يييييا ال يجفيييييل ييييي
أبييييييييييض الجليييييييييدة أو أ يييييييييودها
أيفيييييييييا النييييييييييةس هييييييييييا للميييييييييد
ييييييا رأيييييييتت لب ييييييس عييييييد ا يييييي
ودعيييييييوا اللةييييييي ل ييييييي يييييييالف ت

هييييييو أتمييييييى ال ييييييا وال ييييييؤت
ورد الفضييييييييييل بيييييييييي وال يييييييييي
أ فييييييييييييييييي رو ييييييييييييييييي واألذ
طال يييييا ا يييييتولى عليييييين الو ييييي
ورت ليييييييس اليييييييدي لليييييييتت ييييييي
علييييييييى يييييييي يلةيييييييي
لة يييييييي

( )1الماضً إسماعٌل بن علً األكوع ,نشوان بن سعٌد الحمٌري والعصر الفكري والسٌاسً
والمذهبً فً عصر  ،دار الفكر دمشك ،الطبعة األولى 5258هـ 5997 -م.
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عمٌدة اإلمام أحمد بن سلٌمان
هذا وٌعتبر اإلمام أحمد بن سلٌمان من كبار األئموة بول إنوي أكبورهم
منووذ اإلمووام الهووادي بووال منووازع ,كمووا كووان موون أكثوورهم علموا ً وت لٌفوا ً(,)1
()2

ومن سعة علموي ,ورسووخ لدموي ,فمود كوان ٌعتنوك موذهب الجارودٌوة
وٌمٌل إلى اإلثنى عشرٌة حٌث لال(( :وع د ا أ

ي تميدت عليى أ يير

ال يؤ ي علييس (عليي ال ييلت) أو لييدت عليي بةيد ال بييس × لمييد ل ي
وجحد حم وهو الر ( ة )أ لا يك يالت وليد تفيدد
بال ار وال

ال يال ي

والبيوار وليد صي أ فيت ل يوه حمي وأ يروه ييف

غير جاهلي وال نا ي ))(.)3
وكووان أحموود بوون سوولٌمان ٌمووول بووالتكفٌر بوواإللزام ,وموون اجتهاداتووي
الباطلة ولٌاساتي الفاسدة ,الفتوف التً أصدرها بتحرٌم زواج الفاطمٌوة
من غٌر فاطمً هوذ الفتووف الجوائرة ,والرؤٌوة الفاسودة ,التوً رسوخت
العنصووورٌة ,وعمموووت الطبمٌوووة وحرموووت موووا أحووول هللا ,فكوووم حرموووت
المؤمنووات النكووا لكبرٌوواء األولٌوواء واسووتعظامهم ألنفسووهم ,كمووا ٌمووول
( )1عبدهللا الحبشً ,مصادر الفكر العربً اإلسالمً فً الٌمن ،صـ ،181مركز الدراسات
والبحوث الٌمنٌة  -صنعاء.
ً
( )2الجارودٌة فرلة من فرق الزٌدٌة الغالٌوة ,نسوبة إلوى أبوً الجوارود ,الوذي لوال فٌوي اإلموام جعفور
الصادق( :لعني هللا فإني أعمى الملب أعمى البصٌرة) ,ولال فٌي بون سونان( :أبوو الجوارود لوم
ٌمت حتى شرب المسكر وتولى الكافرٌن) الفهرست البن الندٌم.
ٌحٌى سالم عزان ,الصحابة عند الزٌدٌة ,الطبعة األولى5241 ,هـ 4222 -م مركز
()3
البحوث الٌمنً – لندن.

-587 -

www.nashwannews.com

العالمة ابن األمٌر الصنعانً" :للمد ةت الفاط يات ي جفي اليي
ا أحيل

لفي ليس ال ياح لميول بةيض أهيل يذهب (الفادويي ) أ ي
لياط س وهيذا ليي

يحرت اح الفاط ي ال

الفيياد (عليي ال ييلت) بييل ول ب اتي

يذهبا إل يات ال يذهب

ي الطبييريي و ييا نييد هييذا

لي ا ".

المول لس أيات اإل ات أح د ب

وٌضووٌف ابوون األمٌوور لووائالً( :اللهووم إنووا نبوورأ إلٌوون موون شوورط ولَّوود
الهوف ,وربا الكبرٌاء ,وللناس فً هذ المس لة عجائب ال ٌدور علٌها
()1

دلٌل غٌر الكبرٌاء والترفن).

وكانت وفاة اإلمام أحمد بن سلٌمان سونة 111هوـ بعود  82سونة مون
حكمووي ,ولبوور فووً مدٌنووة حٌوودان وكووان مولوود فووً جهووات حوووث سوونة
122هـ( )2وبوفاة اإلمام المتوكل أحمود بون سولٌمان طوٌوت صوفحة مون
صووفحات ملووون الهادوٌووة وأئمووة الزٌدٌووة الكبووار ,فموود كووان موون أكبوورهم
وأكثرهم نهضة وعزما ً وشموخا ً(.)3
ولود لوام مون بعوود ابنوي األمٌور ٌحٌوى سوونة 117هوـ فوً بوالد صووعدة
ودعا لنفسي باإلمامة ولكني فشل ولم ٌستطن المٌام بو ي دور ولوم ٌحموك
أي شًء وكان ممتلي على ٌد الحمزات.

( )1ابن األمٌر الصنعانً ،سبل السالم ،كتاب النكا .
( )2زبارة صـ.527
( )3الحداد ,صـ 817جـ.4
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نسب اإلمام أحمد بن سلٌمان
اإل ات ال اصر أح د اب الفاد

ال صور يحيى

(ت 503هـ)

علـــس

ال تار لا ت

براهيت

الح

ال لي
طفر

الداعس يو
يــد
ت(040هـ )

اإل ات الداعس علـس
ال متول (351هـ)

دمحم

طفر

لي ا
دمحم

اإل ات ال تو ل أح د
ت (  335هـ )

طـفر
األ ير يحيى
(لتل الح ات)

رتضى
يحيـى
اإل ات ال طفر
ت(592هـ)
براهيت

أح د

اإل ات ال فد دمحم
ت ( 207هـ )

ال اصر
اإل ات الواثك طفر
ت(271هـ )

من ذرٌتي
اإلمام
المتوكل
محسن أبن
أحمد

ت(5491هـ )
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المنصور عبدهللا بن حمزة
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اإلمـام المنصور عبدهللا بن حمزة
(614 – 583هـ)
كووان اإلمووام المتوكوول أحموود بوون سوولٌمان لوود أعوواد لإلمامووة الزٌدٌووة
هٌبتها وعزز شوكتها ,كما أنوي أعادهوا لبٌوت – الهوادي – بعود غٌوابهم
عنها فترة من الزمن ,فمد انتملت اإلمامة إلى بٌت العٌانً ثوم بٌوت أبوً
هاشم جود الحموزات وكوان الحموزات لود ابتعودوا عون اإلماموة ,وتركووا
الزعاموة بعوود ممتول اإلمووام الووداعً حموزة بوون أبووً هاشوم سوونة 219هووـ,
حٌث لم ٌدع أحد من أوالد وأحفاد حتى ظهر عبدهللا بن حموزة الوذي
دعوووا لنفسوووي محتسوووبا ً سووونة 188هوووـ ,ثوووم إماموووا ً سووونة 198هوووـ وتلموووب
بالمنصور.
وهذا اسمي وتمام نسبي :عبدهللا بن حمزة بون سولٌمان بون حموزة بون
علً بن اإلمام الداعً حمزة بن أبً هاشم الحسن بون عبودالرحمن بون
ٌحٌى بن عبودهللا بون الحسوٌن بون الماسوم بون إبوراهٌم الرسوً ,وواضو
مون هوذا النسوب أن اإلموام عبودهللا بون حموزةٌ ,لتموً مون اإلموام الهوادي
عنوود الحسووٌن بوون الماسووم الرسووً فٌكووون جوود اإلمووام عبوودهللا بوون حمووزة
(األكبوور) عبوودهللا بوون الحسووٌن أخ وا ً لإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن,
فالحمزات من بٌت الرسً ولٌسو من بٌت الهادي.
كوووان اإلموووام المنصوووور عبووودهللا بووون حموووزة المولوووود سووونة 115هوووـ
صاحب طموو شودٌد ,وتطلون للزعاموة كبٌور ,وذا بو س شودٌد ,ولسووة
-525 -

www.nashwannews.com

كالحدٌوود ,وتعصووب لمذهبووي وسوواللتي عظووٌم ,وكووان ٌتطلوون إلووى إسووماط
الخالفووووة العباسووووٌة ,وإلامووووة دولووووة  -علوٌووووة زٌدٌووووة – تحكووووم العووووالم
اإلسالمً ,كما عبر عن ذلن شعرا ً بمولي(:)1
ال تح يييبوا أ صييي ةاء جيييل ييي ربس
واذ يير ذا نيييت تنييجي س وتطريبييس

وال ذ يييار ذا يييا أنييي ت ح ييياد
ييييير الجيييييياد عليييييى أبيييييواب بايييييداد

كانت دعوتي األولى فً الجوف سنة 188هـ محتسبا ً وعٌون الناس
نوواظرة إلووى األمٌوورٌن الكبٌوورٌن ٌحٌووى ,و

ابنووا أحموود بوون ٌحٌووى بوون

ٌحٌى بن الناصر بن الحسن بن عبدهللا المعتصم با بون

المنتصور

بن لاسم المختار بن أحمد الناصر بن الهادي ٌحٌى بن الحسوٌن ,وكانوا
ٌصوولحان لإلماموووة ,لووذلن فمووود كتوووب اإلمووام عبووودهللا بوون حموووزة إلٌهموووا
ٌخبرهما بدعوتي ,فنه

إلوى صوعدة ,فتلموا األمٌوران فوً جوٌش كبٌور

من خوالن الشام وغٌرهم وباٌعو (.)2

إبادة المطرفٌة
وفووً بداٌووة إمامتووي دخوول اإلمووام المنصووور عبوودهللا بوون حمووزة فووً
معووارن وحووروب موون المخووالفٌن لووي ,وخاصووة بعوود تجدٌوود دعوتووي سوونة
198هـ ,فمد كان شودٌد التعصوب لنظرٌوة حصور اإلماموة فوً البطنوٌن,
باعتبووار ذلوون شوورطا ً واجبووا ً وجوبووا ً شوورعٌا ً ال ٌجوووز مخالفتووي ,وفووً
الممابل كانوت المطرفٌوة التوً تنسوب إلوى مؤسسوها مطورف بون شوهاب
( )1هجر العلم صـ.5487
( )2الكبسً ,اللطائف السنٌة ,صـ.522
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تمووول بوو ن اإلماموووة تصوول فووً عمووووم النوواس ,وال ٌعترفووون بالنسوووب
الفاطمً والعلوي والمطرفٌوة فرلوة مون فورق الهادوٌوة ٌتوابعون اإلموام
الهادي باألصول والفوروع ولوم ٌخوالفو إال بو نهم – أنكوروا – الشورط
الفواطمً لإلماموة ولووالوا أنهوا تصو فوً عموووم المسولمٌن لهووذا فمود لووام
اإلمام عبدهللا بون حموزة وأحودث فوً المطرفٌوة المتول ,والهودم وموارس
ضودهم اإلرهواب والعنوف والمسووة ,لووذلن فمود تفور لهوم فمتول رجووالهم
وسبى نساءهم وأطفالهم وهدم مسواكنهم وخورب موزارعهم وممتلكواتهم
فلم تشفن لهم كثرة عبادتهم وزهودهم وأعموال البور ,وخدموة الفكور ,بول
إني أصدر حكمي الجائر ضدهم ,ونفذ بكل لسوة ووحشوٌة ,حٌوث حكوم
على مناطمهم وهجرهم ب نها دار حرب وما أدران ما دار الحرب عند
عبدهللا بن حمزة:
"تمتوول مموواتلتهم ,وتسووبى ذرارٌهووم وٌمتلووون بالغٌلووة والمجوواهرة وال
تمبل توبة أحد منهم".
وهكذا تشكلت م ساة المطرفٌة بهذ المسوة والهمجٌة ,علوى ٌود هوذا
السفا الطاغٌة الذي أخذ فً إبادة المطرفٌة كل م خذ ,إبوادة جماعٌوة,
وجرٌمووة بحووك اإلنسووانٌة ,حتووى الووذٌن تخلوووا وتركوووا معتمووداتهم خوف وا ً
على حٌاتهم لم ٌسلموا منوي ,وأكثور مون ذلون فمود – كفّور – عبودهللا بون
حمووزة المطرفٌووة وكوول موون للوودهم أو ٌحووبهم أو ٌحسوون الظوون بهووم ,بوول
وكفر كل من ٌشكن بكفرهم ,ولد وصل بي التعصب والغلو إلوى تكفٌور
كل من ال ٌتبعي من الزٌدٌة ووسن دائورة (التكفٌور) حتوى شومل تكفٌور
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جمٌن المسلمٌن ما عدا أنصار حٌث ٌمول((( :)1لمد ص ل ا فر أ ثير
هذه األ )).
لموود واصوول اإلمووام المنصووور بووا عبوودهللا بوون حمووزة "جهوواد " ضوود
المطرفٌة ولام بمالحمتهم أٌنما كانوا ,وفً أي منطمة حلوا ,أبوادهم فوً
ولوش وفووً هجوورة لاعووة التووً أبوواد خضووراءها ,وأتلووف تراثهووا العلمووً
وهوودم وأخوورب مسوواجدها ,وطوواردهم حتووى وصوول إلووى ذمووار وعوونس
ٌسفن الدماء وٌمتول األبرٌواء ,وٌهلون الحورث والنسول وٌموارس العنوف
واإلرهاب فً وحشٌة ال مثٌل لهوا حتوى اسوتطاع عبودهللا بون حموزة أن
ٌمضً على المطرفٌة أفرادا ً وأفكارا ً وألزمهم ماال ٌلزمٌ ،مول المؤرخ
ٌحٌى بن الحسٌن(:)2
"ورأٌووت لإلمووام المنصووور بوووا فووً الوودرة الٌتٌمووة  -أو غٌرهوووا -
التشنٌن العظٌم علٌهم وإلزامهم ما ألزم من اإللزام الشنٌن".
لموود كووان اإلمووام المنصووور عبوودهللا بوون حمووزة فووً حربووي وإرهابووي
ولضائي على المطرفٌوة ٌنطلوك مون خوالل رؤٌوة فكرٌوة ونظورة عمدٌوة
فووً لضووٌة اإلمامووة وحصوورها فووً البطنووٌن ,فموود أصوودر فتوووف وحكم وا ً
ٌن

على لتل وإعدام كول مون ٌودعً اإلماموة ,وٌسوعى نحوو الزعاموة

وٌتطلن إلوى السولطة والرئاسوة ,وهوو غٌور فواطمً علووي ,ولود ضومن
حكمي هذا بمولي:
( )1د .علً زٌد ,تٌارات معتزلة الٌمن فً المرن السادس الهجري.
(ٌ )2حٌى بن الحسٌن ,المستطاب نمالً عن كتاب ,حوار فً المطرفٌة ,الفكر والم ساة ,لزٌد
الوزٌر ,الطبعة األولى 5248هـ 4224 -م ,مركز التراث والبحوث الٌمنً.
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يييييا ليييييول ت ليييييس يييييؤ صيييييوات
حبيييييييير ب ييييييييل غييييييييا ض عييييييييلت
وهيييو ليييى اليييدي الح يييي ي ت يييس
و اليييييي أصييييييل لييييييى ل الح يييييي
بييل هييو يي أرلييع بيييت لييس الييي
ثيييييت أ بييييير ييييييدعو ليييييى اإل ا ييييي
يييييا ح ييييي ع يييييد ثمييييياة الفضيييييل
ولييييت ي يييي يييي ةنيييير وأهلييييس

وحييييييييييييييد جتفييييييييييييييد لييييييييييييييوات
وذ ييييييره لييييييد نييييييا لييييييس األ ييييييات
ح ييييييت الييييييرأ صييييييحي الج ييييييت
وال ليييييييى ل الح يييييييي ال يييييييؤت
لييييد ا ييييتو ال يييير لدييييي والةليييي
ل ف يييييييييي ال ؤ يييييييييي الموا يييييييييي
ل يييييا ت ييييياء أصيييييل عييييي أصيييييلس
أهيييل ال يييا وضيييع عليييت الر ييييل

هووذ فحوووف الفتوووف وجوووهر الموضوووع :هوول ٌجوووز لمسوولم عابوود،
زاهد ،عالم ،لائم ،مشهور ,من أرفن بٌوت الٌمن ..إال أني لٌس مون آل
الحسوون وال موون آل الحسووٌن هوول لمثوول هووذا أن ٌوودعو لنفسووي باإلمامووة,
ٌتطلن إلى منصب الرئاسة ؟!!
اإلجابة صاغها عبدهللا بن حمزة نفسي وأصدرها حكماً:
أ يييييا اليييييذ ع يييييد جيييييدود ليييييي
وييت يييييييييييو ضييييييييييييحوة ب ييييييييييييي

ليمطةييييييييو ل يييييييي يييييييي لييييييييي
ذ صيييييييار حيييييييك الايييييييير يدعيييييييي

وهكذا أصدر عبودهللا بون حموزة حكموي الجوائر ,ورأٌوي الباطول ,فوً
حك كل من ٌدعً اإلمامة وهو من خارج البطنٌن ,وكل من ٌرنو إلوى
الزعامة وهو لٌس من آل الحسن وال الحسٌن ,وفوً هوذا الحكوم وضون
عموبتٌن لجرٌمة واحدة:
 أما العموبة األولى :فهً لطن لسان مثل هذا الشخ

من فمي.

 ثم ت تً العموبة الثانٌة :إعدامي وممتلي فً ولت الضوحى ,حتوى ٌصوب
أوالد أٌتاموا ً وٌصووب هووو عبوورة لكوول موون ٌتجوورأ أو ٌوودعً حووك الغٌوور
والعجٌووب أن أحوودا ً موون أئمووة وعلموواء الهادوٌووة – لوودٌما ً وحوودٌثا ً – لووم
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ٌنكر هذا الحكم الجائر ,بل واألعجب واألغرب أن ٌموم بع

هوؤالء

العلموواء بالت كٌوود علووى حكووم عبوودهللا بوون حمووزة والتصوودٌك علٌووي ,فهووذا
العالمة الهادي بن إبراهٌم الوزٌر لد أكد وصدق ذلن فً كتابوي نهاٌوة
سووئل عوون
التنوٌووي فووً إزهوواق التموٌووي ,فووً المس و لة العاشوورة ,حٌووث ُ
مسوواواة نشوووان بوون سووعٌد الحمٌووري الٌمنووً المحطووانً ب هوول البٌووت!!؟
فكان جواب العالمة الهادي بن إبراهٌم الوزٌر كالتالً:
"لد حكم علٌي المنصور بوا عبودهللا بون حموزة بمطون لسواني ولتلوي,
وهووذ رواٌووة المنصووور بووا عوون آبائووي علووٌهم السووالم وال أصوودق منووي
رواٌوة وال أفضوول منووي هادٌواً ,رضووٌنا بحكمووي وبرواٌتوي واكتفٌنووا بهدٌووي
()1

وهداٌتي!!"

لمد جعل عبدهللا بن حمزة – النسوب – هوو مٌوزان الفضول وأسواس
َّ

التفاضوول وأهموول التموووف واإلٌمووان ,ونسووى وتجاهوول لولووي تعووالىِ + :إُ
َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ
ه أتقامٌ" بحٌث أصبحت المضوٌة عنود  ,أن
عْذ اىي ِ
أم شٍنٌ ِ

أكوورمكم عنوود هللا العلوووي ,الفوواطمً ,أنظوور إلووى أي درجووة موون الغلووو

والتعصب كان ٌفكر عبدهللا بن حمزة عندما لال:
ب ييييييس أح ييييييد ييييييادات األ ييييييت
ليييي عليييى ربيييس اعتيييراض ألحيييد
لييييت يجةييييل ال لييييب ييييواء واأل ييييد
ييييا ليييوت ليييي اليييدر ليييدرا يييالبةر
ييييييييييل وال الجييييييييييوهر ال ييييييييييدر
و مييييول هييييذا نيييي ا و غلييييب

بيييذا لفيييت رب ال ييي اوات ليييد ح يييت
يفةيييييل يييييا نييييياء تةيييييالى و جيييييد
ليييياطرحوا ثييييوب الة يييياء والح ييييد
ييييييالحجر
وال ال ضييييييار األبيييييير
يييييمر
لفيييييس ليييييول ت هيييييذا ييييي
ال ي ييييتو الييييرأ لييييدي ا والييييذ ب

( - )1هجر العلم.

-521 -

www.nashwannews.com

إدانة المطرفٌة
ومن العجٌب أن بع

علماء الهادوٌة لدٌما ً وحدٌثا ً ٌصورون علوى

إدانة المطرفٌة بشتى الوسائل ألن بوراءة المطرفٌوة ٌعنوً إدانوة عبودهللا
بوون حمووزة الووذي ال ٌجوووز إدانتووي ونموود ومحاسووبتي فووال بوود موون اختووراع
واكتشوواف األدلووة والبووراهٌن التووً توودٌن المطرفٌووةٌ ,مووول بوودر الوودٌن
الحوثً:
"إن تنزٌوووي المطرفٌوووة والجوووزم ببوووراءتهم ٌعنوووً الطعووون فوووً اإلموووام
(عبدهللا بن حمزة) علٌي السالم ,وإلحالهم لي ب هول التعصوب الموذهبً,
ومن عرف الحمٌموة عورف براءتوي مون ذلون ..ففوً هوذا الزموان أظهور
النواصب ,لٌتوصلوا إلى ذم وتحمٌور

الخالف فً ش ن المطرفٌة بع

()1

أئمة الهدف وتبن النواصب واغتر بكالمهم من لٌس مثلهم!!"

بع

ولووود أثوووار األسوووتاذ زٌووود بووون علوووً الووووزٌر ملوووف المطرفٌوووة الفكووور
والم سوواة ,فووً مجلووة المسووار التووً ٌصوودرها مركووز التووراث والبحوووث
الٌمنً فً لندن ,حٌث لام بنمد اإلمام عبدهللا بن حموزة ,والتعواطف مون
المطرفٌة وم سواتهم التارٌخٌوة ,وخورج بنتٌجوة هاموة وخالصوة مهموة,
فً هذ المضٌة حٌث ذكر أن" :اإل ات عبد
بال ي
لى ال ي

ب ح ة أباد ال طرليي

بةد ا عج عي التاليب علييفت بيالملت ولة ير أ االحت يات
هس حج ال فل

()2

"

( )1زٌد بن علً الوزٌر ,حوار فً المطرفٌة ,صـ.41
( )2سابك ,صـ.42
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وٌؤكوود زٌوود بوون علووً الوووزٌر علووى أن :تجاهوول فكوور ضووخم كفكوور
المطرفٌووة ,وحوودث جسووٌم كإبووادتهم ,موون المسووتحٌل تمام وا ً تجنبووي ,وأن
لضٌة الصدام أصبحت جزءا ً من تارٌ .ال ٌمكن تناسوٌي ,ومون ثوم فوإن
الحدٌث عن المطرفٌة فكرا ً وم سواة هوو اسوتمرار توارٌخً متورابط ,ال
ٌمكوون بتوور موون لضووٌتي ..فهووً لضووٌة مثووارة أردنووا أم لووم نوورد وسووتظل
مثووارة مووا دام هنووان تووارٌٌ .كتووب ,بعضووهم بمصوود اإلنصوواف وتبرئووة
المظلوووم ,وبعضووهم بمصوود غوور

سٌاسووً الهوودف منووي تشوووٌي تووارٌ.

()1

األئمة كلهم.

لمووود أثوووارت ممووواالت زٌووود الووووزٌر وأججوووت مشووواعر وعواطوووف
المتعصبٌن والمملودٌن ,والغوالة الجامودٌن ,وفوً ممودمتهم – بودر الودٌن
الحوووثً – الووذي أخووذ فووً الوودفاع عوون – عبوودهللا بوون حمووزة – والووذي
ٌجمن بٌنهما (الحوثً وعبدهللا بن حمزة) هو الغلو والتعصب الموذهبً
والتعالً السواللً ,هوذ اتفوات التوً ٌتفوك فٌهوا كول منهموا حٌوث ٌموول
عبدهللا بن حمزة مفتخرا ً ب صلي وساللتي:
ح يييييييدا ل ييييييي أييييييييد ا بةصييييييي ت
صيييييير ا بح ييييييت الواحييييييد ال ييييييا
و يييي عصييييا ا ييييا لييييس ال يييييرا
ولييييو أ يييي صييييات وصييييلى واجتفييييد
وصيييييير الثيييييوب يفيييييا والج يييييد
ثييييييت عصييييييى لاي ييييييا ال نييييييفورا
حت ييييييييييبا أل يييييييييير ت مفييييييييييورا
و يييا ييي أهيييل الجحييييت الحا يييي

وا تصيييييييي ا بفضييييييييل ورح تيييييييي
لييييييييين رلييييييييياب ذو اإلي يييييييييا
بييييييي يييييييد لرعييييييو أو ها ييييييا
ووحيييييييييييد تةيييييييييييالى وعبيييييييييييد
ولييييييات بالطاعيييييي بييييييالة ت األنييييييد
ولييييييييال ل ييييييييت تابةييييييييا ييييييييد ورا
ل ييييييييا لةو ييييييييا بفييييييييا ثبييييييييورا
وأ يييييييي ليفييييييييا يمي ييييييييا هاويييييييييي

( )1سابك ,صـ.84
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وفاة اإلمام عبدهللا بن حمزة
فً ٌوم الخمٌس الثانً عشر من المحرم سنة 152هوـ تووفً اإلموام
المنصور عبدهللا بن حمزة ولبر فً كوكبان ,ثم نمل إلى حصن ظفوار
فمبر فٌي مشهور مزور ,وكان لي عنود وفاتوي مون أوالد الوذكور:

,

أحمد ,داود ,علً ,إبراهٌم ،سلٌمان ،الحسون ،موسوىٌ ،حٌوى ,لاسوم(,)1
ولووام موون بعوود ولوود عووز الوودٌن – محتسووبا ً – حٌووث لووم ٌبلو درجووة
اإلمامة المعتبرة عند أهل مذهبي( ,)2وعارضي اإلمام الداعً ٌحٌى بون
محسوون بوون محفوووظ الهووادوي المتوووفى سوونة 181هووـ ,بٌنمووا كانووت وفوواة
اإلمام المحتسب

عز الدٌن بن عبدهللا بن حمزة سونة 148هوـ ,ولوام

من بعد أخو أحمد شمس الدٌن الذي تلمب بالمتوكل وعارضوي اإلموام
المهدي أحمد بن الحسٌن المعروف (ب بً طٌر) الممتول سنة 111هـ.
وكووان الصووراع بووٌن أبنوواء عبوودهللا بوون حمووزة واألئمووة اتخوورٌن فووً
إطار الصراع بٌن بٌت الهادي والحموزات الوذي سوٌتكرر كثٌورا ً وتمور
معنا نماذج كثٌرة مني.
( )1زبارة ,أئمة الٌمن ,صـ 528جـ.5
( )2الكبسً ،اللطائف السنٌة ,صـ.544
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اإلمــام المشـرلـً
بن منصور بن المفضل
بوون منصووور بوون

أثنوواء محنووة المطرفٌووة وفووً سوونة 152هووـ لووام
المفضل منكرا ً على اإلمام عبدهللا بن حمزة ما فعلي بالمطرفٌوة ومعلنوا ً
تضووامني معهووم ومعارضووتي لعبوودهللا بوون حمووزة ودعووا لنفسووي باإلمامووة
وعرف بالمشرلً ,هذا ولد جهز اإلمام عبدهللا بون حموزة جٌشوا ً بمٌوادة
أخٌي األمٌور ٌحٌوى بون حموزة لمماتلوة اإلموام المشورلً ولكنوي لوم ٌظفور
بي(.)1
واإلمووام المشوورلً هووو أخووو

العفٌووف وزٌوور اإلمووام عبوودهللا بوون

حمزة ,والذي لمب (بالوزٌر) وهوذا اسومي ونسوبي:

بون منصوور بون

المفضل بن الحجاج بن علً بن ٌحٌى بن لاسم بن الوداعً ٌوسوف بون
اإلمام المنصور ٌحٌى بن اإلمام الناصر أحمد بن اإلمام الهوادي ٌحٌوى
بن الحسٌن.
وعرف نسلي بنل الوزٌر وهم أسرة وبٌت معروف فً الٌمن ,ومن
ذرٌة

العفٌف العالمة المجدد

بن إبوراهٌم الووزٌر المتووفى سونة

822هووـ ,وأخووو العالمووة الهووادي بوون إبووراهٌم الوووزٌر الووذٌن موون ذرٌووة
اإلمام المنصور

بن عبدهللا الوزٌر المتوفى سنة 5827هـ.

( )1الحداد صـ 575جـ.8
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اإلمامة الزٌدٌة والدولة الرسولٌة
(840 – 614هـ)
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الناصر بن عبدهللا بن حمزة
( 623 – 614هـ)
عمب وفاة اإلمام المنصور عبدهللا بن حمزة سونة 152هوـ لوام ولود
األكبوور – عووز الوودٌن – محتسووبا ً ألنووي لووم ٌسووتوف شووروط اإلمامووة,
والذي تلمب بالناصر ,وأصب كبٌر الحمزات وزعٌمهم.
وفً نفس السنة لام معارضا ً أحد أحفاد الهادي وهو اإلموام الوداعً
ٌحٌى بن محسن بن محفوظ الذي خرج من صعدة إلى بعو نواحٌهوا
لجموون أنصووار وعسوواكر  ,ولمووا رجوون إلووى صووعدة وجوود الحمووزات لوود
دخلوهووا( ,)1ولامووت بووٌن الطوورفٌن حووروب وصووراعات ,أخووذت أبعوواد
الصووراع األسووري بووٌن بٌووت الهووادي بمٌووادة الووداعً ٌحٌووى بوون محسوون
والحمووزات بمٌووادة الناصوور بوون عبوودهللا بوون حمووزة ,وبووٌن األسوورتٌن
صوراع وث و ر وخاص وةً عمووب ممتوول األمٌوور ٌحٌووى بوون اإلمووام أحموود بوون
سلٌمان (الهادوي) على ٌد الحمزات.
هذا ولد استمرت الحروب بٌن الطرفٌن عدة سونوات ظهور خاللهوا
األمٌر نور الدٌن عمر بن علً بون رسوول – والٌوا ً – علوى الوٌمن مون

( )1زبـارة ،أئمة الٌمن ,صـ.522
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لبل الملن المسعود األٌوبً ,وكانت وفاة اإلمام الناصور

عوز الودٌن

بون عبوودهللا بوون حمووزة سوونة 148هووـ ,ولوام موون بعوود أخووو أحموود شوومس
الدٌن الذي تلمب بالمتوكل.

المتوكل أحمد بن عبدهللا بن حمزة
(656 – 623هـ)
عموووب وفووواة اإلموووام المحتسوووب الناصووور عوووز الووودٌن بووون اإلموووام
المنصور عبدهللا بن حمزة لام من بعد إماموا ً وزعٌموا ً للحموزات أخوو
أحمد (شمس الدٌن) الذي تلمب بالمتوكول وكانوت دعوتوي لإلماموة علوى
سووبٌل االحتسوواب ألنووي لووم ٌكوون ٌمتلوون شووروط ومووؤهالت اإلمامووة وفووك
المذهب الهادوي.
ولما كان ضعٌفا ً فً إدارتي فشل فً بسط نفووذ  ,أو توسوٌن حكموي,
أو ترسٌ .إمامتي ,وأصب كبٌر الحمزات وزعوٌمهم ,لوذلن فوإن العدٌود
من المؤرخٌن ال ٌعدوني وأخا عز الدٌن من األئمة الحكام المعتبورٌن,
وزاد موون ضووعف هووذا اإلمووام وللووة حٌلتووي لٌووام الدولووة الرسووولٌة سوونة
141هـ.
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فمد استمل السلطان نور الدٌن عمر بن علً بن رسول بحكوم الوٌمن
وخلن طاعة بنً أٌوب وأصب مموثالً للخلٌفوة العباسوً ونائبوا ً لوي علوى
الووٌمن ,وزادت األمووور تعمٌوودا ً علووى المتوكوول أحموود شوومس الوودٌن لٌووام
المهدي أحمد بن الحسوٌن (الهوادوي) صواحب ذي بوٌن إماموا ً معارضوا ً
لي وذلن سنة 121هـ ,فمام اإلمام المتوكول أحمود بون عبودهللا بون حموزة
بالتحالف من الدولة الرسولٌة لمواجهة اإلمام المهدي أحمد بن الحسٌن
المعووووروف بووووـ(أبً طٌوووور) ,ولامووووت بووووٌن الطوووورفٌن معووووارن عدٌوووودة
وصراعات عنٌفة ,وفً إحدف هذ المعارن استطاع الحموزات وبودعم
الرسولٌن من لتل اإلمام المهدي صاحب ذي بوٌن وذلون سونة 111هوـ,
ولما لتل لطعوا رأسوي وجواءوا بوي إلوى منافسوي أحمود شومس الودٌن بون
اإلمام عبدهللا بن حمزة الذي كانت وفاتي فً نفس سنة (111هـ).

المعتضد ٌحٌى بن محسن الهادوي
(636 – 614هـ)
عرفنووا سووابما ً لٌووام اإلمووام

عووز الوودٌن عمووب وفوواة والوود اإلمووام

المنصور عبدهللا بن حمزة سنة 152هـ ,وفوً نفوس الولوت لوام منافسوا ً
ومعارضا ً وداعٌا ً لنفسي باإلمامةٌ :حٌى بن محسن بون محفووظ بون
بوون ٌحٌووى بوون ٌحٌووى بوون الناصوور بوون الحسوون بوون عبوودهللا بوون اإلمووام
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المنتصر

بن اإلمام المختار لاسم بن اإلمام الناصر أحمد بن اإلمام

الهادي ٌحٌى بن الحسٌن ,والذي تلموب بالمعتضود بوا  ,وكانوت دعوتوي
بنواحً بالد صعدة.
وفً بداٌة أمر خورج اإلموام المعتضود ٌحٌوى بون محسون إلوى بوالد
الش ام لجمن أنصار وعساكر  ,ولما رجون إلوى صوعدة وجود الحموزات
لد دخلوها( ,)1ونتٌجوة لوذلن وكالعوادة فمود لاموت بوٌن الطورفٌن حوروب
ومعارن استمرت سنوات طوٌلة ,وأخذت أبعادا ً أسرٌة وعشائرٌة بوٌن
بٌت الهادي بمٌادة اإلمام المعتضد ٌحٌى بن محسون بون محفووظ وبٌوت
الحمزات بمٌادة اإلمام المحتسوب

عوز الودٌن بون عبودهللا بون حموزة,

وبٌت الهادي فً صراعهم من اتخرٌن ٌشعرون أنهوم أصوحاب الحوك
الشووورعً والمكتسوووب باإلماموووة وأن الحموووزات وغٌووورهم مووون البٌووووت
واألسر طارئون علٌها ومغتصبون لها.
وأثناء هذ الحروب والصوراعات انصورف اإلموام المعتضود ٌحٌوى
بن محسن عن اإلمامة وابتعد عن السٌاسة ضٌما ً من الحروب وهروبوا ً
من الدماء والدمار وخلد إلى الدعة والراحة حتوى وفاتوي سونة 181هوـ,
ومون َمون ٌنسوب إلٌوي آل الوداعً بصوعدة وبنوً الشوامً
ودفن بسوالٌنِ ,
وبٌت األخفش(.)2

( )1زبارة ,صـ.522
( )2الحجري ,مجموع بلدان الٌمن ولبائلها ,صـ 222جـ.4
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المهدي أحمد بن الحسٌن (أبو طٌر)
(656 – 646هـ)
سنة 121هـ دعا لنفسي باإلمامة أحمد بن حسٌن بن أحمد بن الماسم
بن عبدهللا بن الماسم بن أحمد بن أبوً البركوات إسوماعٌل بون أحمود بون
الماسووم بوون

بوون الماسووم بوون إبووراهٌم الرسووً ,والووذي تلمووب بالمهوودي

وٌعرف بصاحب ذي بٌن ,ولد استجابت لي العدٌود مون المنواطك ,ولوام
بشن الغارات على كثٌر من جهات همدان وكوكبان(.)1
وكوووان لٌوووام اإلموووام المهووودي أحمووود بووون الحسوووٌن منافسوووا ً للحموووزات
ومعارض وا ً للدولووة الرسووولٌة التووً بسووطت نفوذهووا فووً مختلووف منوواطك
الٌمن ,وأصب السلطان نور الدٌن عمر بن رسوول هوو الحواكم الفعلوً
للٌمن ,واإلمام الشرعً للبالد ,وفوً محاولوة إلسوماط الدولوة الرسوولٌة
ومحاربتهووا عموود اإلمووام المهوودي أحموود بوون الحسووٌن حلفوا ً موون الحمووزات
بمٌووادة أحموود شوومس الوودٌن بوون اإلمووام عبوودهللا بوون حمووزة ,ولامووت بووٌن
سوٌٌن والملوون الرسووولٌٌن) حووروب وصووراعات،
الطورفٌن (األئمووة الر ّ
وسوورعان مووا دب الخووالف واالخووتالف بووٌن اإلمووام المهوودي أحموود بوون
الحسوووٌن والحموووزات ,وتطوووور هوووذا الخوووالف إلوووى صوووراع وحوووروب,
وولعت بٌنهم ولعوة عظٌموة ,كانوت الودائرة علوى الحموزات ,حٌوث لتول

( )1اللطائف السنٌة ,صـ.549
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من جندهم ثالثمائة ونٌف وثمانٌن لتوٌالً وأسور آخورون ومونهم مون فودا
نفسي ومنهم من هلن من الجراحات (الجرو )(.)1
وأثناء هذ الصراعات تحالف الحموزات مون الدولوة الرسوولٌة ضود
عدوهم وابن عمهم اإلمام أحمد بون الحسوٌن (الرسوً) وجورت حوروب
وخطوب بٌن الطرفٌن ،ولد أدف ذلن إلى تموٌة الدولة الرسولٌة بمٌوادة
السلطان المظفور ٌوسوف بون عمور بون علوً بون رسوول الوذي اسوتطاع
تحمٌوووك انتصوووارات كبٌووورة علوووى المهووودي أحمووود بووون الحسوووٌن بتعووواون
ومساندة األمراء الحمزات ,وفً رمضان سونة 114هوـ ولعوت معركوة
(الحصوٌات) لتوول فٌهووا كثٌوور موون أعٌووان وأنصووار المهوودي ,موونهم الفمٌووي
العالم الشهٌر حمٌد بن أحمود المحلوى( ,)2المعوروف بالشوهٌد الوذي كوان
موون أكووابر أصووحاب اإلمووام المهوودي أحموود بوون الحسووٌن ,وهووو صوواحب
كتاب الحدائك الوردٌة.
وأثناء هذ المعارن عزز األمٌر شمس الودٌن أحمود بون عبودهللا بون
حمزة من عاللتي بالسلطان المظفر الذي أعطا العطاٌوا ,وفوً الممابول
لووام شوومس الوودٌن بموود السوولطان بالمصووائد ,وخووالل ذلوون توسوون نفوووذ
الدولة الرسولٌة وامتد من حضرموت إلى مكوة المكرموة ،وفوً الولوت
ذاتي أصودر بعو العلمواء فتووف بوبطالن إمامتوي وأنكوروا علٌوي أشوٌاء
كثٌرة فً سٌرتي .مما أدف إلى اضطراب األمور على اإلمام أحمد بون

( )1اللطائف السنٌة ,صـ.582
( )2السابك ،صـ.581
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الحسووٌن حٌووث خوورج علٌووي عوودد موون أنصووار وأتباعووي وفووً مموودمتهم
الشٌ .أحمد بن الرصا (.)1
وهكذا سارت األمور ضد اإلمام المهدي أحمد بن الحسٌن ,خوروج
بع أنصار وأعواني ,وفتوف بع العلماء ببطالن إمامتي ,وتعواون
ال حمزات من الملن الرسوولً ضود  ,وأموام هوذ التحودٌات ولعوت سونة
111هـ معركة شرسة بٌن اإلمام المهدي أحمد بن الحسٌن والخارجٌن
علٌوووي مووون الحموووزات وغٌووورهم ,وأثنووواء المعركوووة تخلوووى جنوووود اإلموووام
المهودي عنوي وكوان ممتلوي فوً هوذ المعركوة علوى ٌود الحموزات وبوودعم
ومساندة من الرسولٌن.
ولمووا لتوول رحمووي هللا سوونة 111هووـ لطعوووا رأسووي وجوواءوا بووي إلووى
منافسي أحمد بن عبدهللا بن حمزة ولد نمل إلى عدة أماكن واستمر لبر
فً ذي بٌن ,وأصب ٌعرف بصاحب ذي بٌن و(أبو طٌر) والشهٌد(.)2
لال عني مجد الدٌن المؤٌدي:
"وكان هذا اإلمام المهدي (أبً طٌر كثٌر الشوبي بجود (المصوطفى)
خلما ً و ُخلماً ,دعوا إلوى هللا ونكوث بٌعتوي األشومٌاء البغواة ولتلوو ومشوهد
فً ذي بٌن"(.)3
ولبر اإلمام المهدي أبوو طٌور مشوهور ٌوزور النواس وٌتبركوون بوي
ولٌل إني ظهرت لي كرامات بعد موتي( ,)1وصار لوي الحوظ األوفور مون
( )1الحداد ,صـ 528جـ.8
( )2هجر العلم ،جـ.4
( ) 3التحف الفاطمٌة ,شر الزلف اإلمامٌة ,المؤٌدي.
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اعتموواد النوواس بمشووهد وكثوورة األولوواف علٌووي حتووى صووار أهوول البلوودان
معتاشٌن على أولافي لرنا ً بعد لرن(.)2

( )1تارٌ .الواسعً ,صـ.597
( )2اللطائف السنٌة ,صـ.522
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اإلمـام الحسن بـن وهاس الحمزي
(668 – 656هـ)
فووً الٌوووم الثالووث موون ممتوول اإلمووام المهوودي (أبووً طٌوور) لووام ٌوودعو
لنفسي باإلمامة :الحسن بن وهاس بن أبً هاشم بن

بن الحسوٌن بون

لاسم بن حسٌن بن اإلمام حمزة بن أبوً هاشوم الحسون بون عبودالرحمن
بن ٌحٌوى بون عبودهللا بون الحسوٌن بون الماسوم بون إبوراهٌم (الرسوً) بون
إسووماعٌل بوون إبووراهٌم بوون الحسوون بوون الحسوون بوون علووً بوون أبووً طالووب
(الرسً الحمزي).
ومنذ البداية كرره النراإ امام رو وانوررفوا ونرو واا موروا حولرو فقراف ب مر نو رو
سنة 118ىر وكانت وفاتو بوعدة سنة 188ىر.
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المنصور الحسن بن بدر الدٌن
(670 – 657هـ)
وفً سنة 117هـ دعا الحسن بن بدر الدٌن

بن أحمود بون ٌحٌوى

بن ٌحٌى بن الناصر بن الحسن بن عبدهللا بون اإلموام المنتصور

بون

اإلمام المختار لاسم بون اإلموام الناصور أحمود بون اإلموام الهوادي ٌحٌوى
بن الحسٌن وتلمب بالمنصور.
وكانت دعوتي بهجرة رغافة من جهات صعدة ,وكوان إماموا ً جامعوا ً
للشووروط حوواول بووث دعوتووي ولكنووي أخفووك ,فموود خذلووي النوواس ,فعوواد إلووى
صعدة بدون سلطة وكانت وفاة اإلمام المنصور الحسن بون بودر الودٌن
الهادوي فً هجرة رغافة سنة 172هـ.
وكانت الدولة الرسولٌة خالل هذ الفترة وتحت حكم الملن المظفر
لوود وحوودت الووٌمن فووً شووكل الفٌدرالٌووة –المعروفووة حالٌ وا ً -لكوول أرجوواء
الٌمن ،وكانت بذلن ألوف دولة عرفها التارٌ .الٌمنً ..وعندما شواخت
أتاحت الفرصة ل ئمة العلوٌٌن الشٌعة(.)1

( )1د .عبدالولً الشمٌري ،ألف ساعة حرب ،صـ .49
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اإلمـام ٌحٌى بن السراجً
(696 – 659هـ)
أٌووام حكووم الملوون المظفوور الرسووولً وإبّووان ازدهووار وتوسوون الدولووة
الرسولٌة وتحدٌدا ً سنة 119هوـ دعوا لنفسوي باإلماموةٌ :حٌوى بون بون
أحمد بن

بن عبدهللا بن حسن (سراج الدٌن) بون عبودهللا بون

حسن بن علً بن

بون

بن جعفر بن عبدالرحمن بن لاسم بن الحسن بون

زٌد بن الحسون بون علوً بون أبوً طالوب المعوروف (بالسوراجً) نسوبةً
إلى جد حسن سراج الدٌن(.)1
كانووت دعوتووي معارض وا ً اإلمووام الحسوون بوون بوودر الوودٌن ,ولوود تموودم
السووراجً إلووى جبوول ٌنوواع موون الحٌمووة ف لووام عنوود لوووم موون (بنووً فوواهم)
الووذٌن أصووبحوا شووٌعتي وأنصووار  ,ثووم إنهووم غوودروا بووي ولبضوووا علٌووي
وسلمو لعامل الملن المظفر على صونعاء سونجر الشوعبً ,الوذي أخوذ
وكحلي حتى عمى وذلن سنة 112هـ.
السوووراجً للتووودرٌس مووون

بعووودها انصووورف اإلموووام ٌحٌوووى بووون
محفوظاتووي ,فموود كووان إمامووا ً كبٌوورا ً فووً مووذهب الزٌدٌووة ,واسووتمر فووً

( )1زبـارة ,صـ.582
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التدرٌس حتوى وفاتوي سونة 191هوـ ودفون بمسوجد األجوذم المسومى اتن
مسجد الوشلً(.)1
ووالد اإلمام السراجً كان لد لدم من العراق من والد اإلمام ٌحٌوى
بن حمزة فً المئة السابعة (المورن الهجوري السوابن) ,كموا ذكور زبوارة
فً أئمة الٌمن.

المهدي إبراهٌم بن تاج الدٌن
(674 – 670هـ)
أثناء سٌطرة الدولوة الرسوولٌة علوى صونعاء وفوً سونة 172هوـ لوام
إبراهٌم بن تاج الدٌن أحمود بون بودر الودٌن

بون أحمود بون ٌحٌوى بون

ٌحٌى الناصر بن الحسن بن عبدهللا بون اإلموام المنتصور

بون اإلموام

المختووار لاسووم بوون اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون
الحسٌن بإعالن نفسي إماما ً وتلمب بالمهدي.
كانت دعوتي من حصن ظفار الظاهر ,ثوم سوار إلوى الرحبوة شومال
صنعاء فرف

أهل تلن البالد إجابة دعوتي ومؤازرتي ونصورتي خوفوا ً

من والوً صونعاء مون لبول الملون المظفور سونجر الشوعبً ,وأثنواء ذلون
( )1الواسعً ,صـ.599
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دخل اإلمام المهدي إبراهٌم بن تاج الدٌن فوً حوروب وصوراعات مون
الملن الرسولً المظفر ٌوسف ,حٌث ولعوت عودة معوارن ,منهوا ولعوة
بٌت حنب

حٌث لتل من الفرٌمٌن ممتلة كبٌرة ،ثم التموى الفرٌموان فوً

أفك غربً ذمار سنة 172هـ وكوان السولطان المظفور لود بوذل األمووال
ألصحاب اإلمام المهدي الوذٌن لوالوا لويٌ(( :وا موالنوا ال طالوة لنوا الٌووم
بالسلطان ,ف رجن عنا)) فمال لهم اإلمام المهدي (( :معاذ هللا أن أرجون
بعد أن حضورت الحورب)) ,فتفرلووا عنوي وثبوت اإلموام المهودي وللٌول
من أصحابي حتى تم اعتمالي من لبل لوات السولطان الرسوولً المظفور
الذي أحسن إلٌي عندما وصل إلى تعز عاصمة الدولة الرسولٌة أسٌراً.
وكان اإلمام المهدي إبراهٌم بن تاج الدٌن لد ذكور هوروب أنصوار
من حولي ,وخٌانتهم لي بعد أن أخذوا األموال من السلطان المظفور فوً
لصٌدة وفٌها ٌمول:
واييييب اليييدهر ليييس ألةالفيييا عجيييب
يييييييوت حييييييدة واألبطييييييال عاب يييييي
حتييى ذا ييا بةييض األهييل وثم ي
أبييد نييمالاأ وأ فييى ي ة ي

والحييرب لفيي و ة ييى لف يي الحييرب
يييي الف اهيييي والنييييةبس ضييييطرب
وغيييييره لضييييي ال يييييلطا واليييييذهب
وجيياء بالايييدر ال يي حيييي يحت يييب

هذا ولد استمر اإلمام المهدي أسٌرا ً فً سجن الرسولٌن بتعز حتوى
وفاتي سنة 188هوـ ,وكوان لود توم أسور سونة 172هوـ وهوً نفوس السونة
التووً دعووا فٌهووا لنفسووي اإلمووام المتوكوول المطهوور بوون ٌحٌووى المرتضووى
المعروف بـ(المظلل بالغمام).
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المتوكل المطهر بن ٌحٌى المرتضى
(697 – 674هـ)
فً العام الذي تم فٌي أسر اإلمام المهدي إبراهٌم بن تاج الدٌن سونة
172هـ ,لوام باإلماموة المطهور بون ٌحٌوى بون المرتضوى بون الماسوم بون
المطهر بن علً بن اإلموام الناصور أحمود بون اإلموام الهوادي ٌحٌوى بون
الحسٌن ,والذي تلمب بالمتوكل وٌعرف بـ(المظلل بالغمامة).
واصوول هووذا اإلمووام المعارضووة والحوورب للدولووة الرسووولٌة ,وكانووت
الحرب بٌني وبٌن الملن الرسولً المظفر ٌوسف بن عمر بن علوً بون
رسووول ,والووذي كانووت وفاتووي سوونة 192هووـ ,وكانووت موودة ملكووي  21سوونة
عمووان إلووى
وهووو أعظووم ملووون بنووً رسووول ,فموود حكووم الووٌمن موون ظفووار ُ
صووعدة ,موون معارضووة األئمووة الهادوٌووة لووي ,ولوود سووما اإلمووام المتوكوول
المطهر بن ٌحٌى (التُبن األكبر)(.)1
وبعوود وفووواة السووولطان المظفووور دخوول اإلموووام المتوكووول المطهووور فوووً
صراع من ابني المؤٌد داود ,ولامت بوٌن الطورفٌن معركوة (تنعوٌم) مون
جبل اللوز ,ولما كان السلطان المؤٌد داود لرٌب الهجوم على المطهور
أرسوول هللا كمووا ٌووذكر مؤرخووو اإلمامووة سووحابا ً كثٌف وا ً التصووك بوواألر ,

( )1الكبسً ,اللطائف السنٌة ,صـ.521
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وأخفى المطهر عني ,فرحل هو ومن معي ونجوا ,فلذلن سمً (المظلول
بالغمامة)(.)1
هذا وكانت وفاة اإلمام المتوكول المطهور بون ٌحٌوى المرتضوى سونة
197هووـ ولٌوول سوونة 199هووـ واألول أرجو ( ,)2ولووام موون بعوود ولوود
والذي تلمب بالمهدي وكانت دعوتي بهجرة حوث ،وكوان صواحب علوم
واسن ٌدل على ذلن مصنفي الذي سما (المنهل الجلً من فمي زٌود بون
علً) ودخول فوً حوروب مون الدولوة الرسوولٌة معارضوا ً الملون المؤٌود
داود بن ٌوسف المتوفى سنة 745هـ.
ولد التصر حكم اإلمام المهدي

بن المطهر فً نهاٌة أمر على

صونعاء حتوى كانووت وفاتوي بحصوون ذي مرمور سونة 748هووـ ولٌول سونة
749هـ ,ولام من بعد ولد المطهر.

( )1الواسعً ,صـ.422 ،599
( ) 2هجر العلم ,صـ.147
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الواثك المطهر بن المهدي
(802 – 729هـ)
تموودم نسووبي أثنوواء الحوودٌث عوون أبٌووي وجوود  ,ودعوتووي بعوود وفوواة والوود
اإلمووام المهوودي

بوون المطهوور سوونة 748هووـ ولٌوول سوونة 749هووـ وفووً

نفس الولت دعا لنفسي باإلمامة كل من:
 اإلمام علً بن صال بن اإلمام المهدي إبراهٌم تاج الدٌن.
 اإلمام ٌحٌى بن حمزة.
 اإلمام أحمد بن مدافن الفتحً الدٌلمً.
أمووا الواثووك المطهوور بوون

بوون المطهوور فموود تنحووى لإلمووام المؤٌوود

ٌحٌوى بون حمووزة ,وباٌعوي وتابعووي حتوى وفاتووي سونة 729هووـ ,وبعود وفوواة
اإلمووام ٌحٌووى بوون حمووزة لووام اإلمووام الواثووك داعٌ وا ً لنفسووي باإلمامووة موورة
ثانٌة ,وعندما أعلن اإلموام المهودي علوً بون

بون علوً بون منصوور

بن المفضل دعوتي من حصن ثال سنة 712هـ تنحوى لوي اإلموام الواثوك
وباٌعي وتابعي واستمر على بٌعتي وكوذلن فعول مون ابنوي اإلموام الناصور
بن علً ,وهكوذا لودر لهوذا اإلموام الودعوة ثوم التنحوً واسوتمر علوى
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ذلوون حتووى وفاتووي سوونة 824هووـ ,وكووان مولوود سوونة 724هووـ فهووو موون
المعمرٌن.
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نسب اإلمام الواثك المطهر بن

بن المطهر وأبٌي وجد

ال اصـــر أح د ب الفاد يحيى
براهيـت

ال صور يحيـى

علـــس

ال تار لا ـت

الح ـ
الداعس يو

طفــر

ال تصر

ح ـد
ح ــــــد

طفــر

لي ـا

ح ــد

اإل ات ال تو ل أح د
ت355

طفــر

األ ير يحيـى

لا ــت
طفــر
رتضى
يحيـى
ال تو ل ال طفــــــر
ت 592
براهيـت

ال فد

ح ــد

أح د
ت 209
ال اصــر
اإل ات ال تو ل ح ــ
ت 1093هـ

الواثك ال طفــــر
ت  740هـ

ح ـــد
اإل ات

ال اصــر
ت 752
ال ؤيد ح ـــد ت  947هـ
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اإلمام المعار أحمد بن مدافن الدٌلمً
(  - 729؟ )
لام معارضا ً اإلمام المؤٌد ٌحٌى بن حمزة ,ولكني لم ٌسوتطن تحمٌوك
شًء ٌذكر ,ولم ٌوذكر زبوارة توارٌ .مولود وال وفاتوي ,واكتفوى بتوارٌ.
دعوتي لإلمامة سنة 749هـ ,معارضا ً اإلمام ٌحٌى بن حمزة(.)1
وهذا اإلمام من أحفاد اإلمام أبوً الفوت الودٌلمً ,وهوذا اسومي وتموام
بون عبوا بون

بون الحسوٌن بون اإلموام

نسبي :أحمد بن مدافن بون

الناصوور أبووو الفووت الوودٌلمً بوون حسووٌن بوون

بوون

بوون عٌسووى بوون

عبدهللا بن أحمد بن عبدهللا بن علً بن الحسون بون زٌود بون الحسون بون
علً بن أبً طالب.

( )1زبارة ,صـ 524جـ.5
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اإلمام الناصر علً بن صال الٌحٌوي
( 730 – 729هـ)
كانت دعوتي سنة 749هوـ معارضوا ً اإلموام المؤٌود ٌحٌوى بون حموزة
ولد مر الحودٌث عون جود اإلموام إبوراهٌم بون تواج الودٌن المتووفى سونة
188هـ ,وهذا اسمي ونسبي:
علً بن صال بن اإلمام إبراهٌم بون تواج الودٌن بون أحمود بون بودر
الوودٌن

بوون أحموود بوون ٌحٌووى بوون ٌحٌووى بوون الناصوور بوون الحسوون بوون

عبدهللا بن اإلمام المنتصر

بن المختوار لاسوم بون الناصور أحمود بون

اإلموام الهوادي ٌحٌوى بون الحسوٌن بون الماسوم بون إبوراهٌم (الرسوً) بون
إسماعٌل بن إبراهٌم بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب.

اإلمـام المؤٌـد ٌحٌـى بـن حمـزة
(749 – 729هـ)
مولد بمدٌنة صونعاء سونة 119هوـ ودعوتوي مون بوالد صوعدة وبوالد
الظاهر وبالد الشرف سنة 749هـ وهذا اسمي ونسبي:
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ٌحٌى بن حمزة بن علً بن إبراهٌم بن ٌوسف بن علً بن إبوراهٌم
بن

بن أحمد بن إدرٌس بن جعفر بن علً بون

بوون موسووى الكوواظم بوون جعفوور الصووادق بوون

بون علوً الرضوا

البووالر بوون علووً زٌوون

العابدٌن بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب ,وتلمب بالمؤٌد.
وقد ناف و كل من:

 الواثك المطهر بن

بن المطهر (ثم تنحى).

 الناصر علً بن صال بن إبراهٌم بن تاج الدٌن.
 أحمد بن علً بن أبً الفت الدٌلمً.
وجرت بٌن هوؤالء األئموة الحوروب والصوراعات ,وكوان لود تنحوى
لإلمووام ٌحٌووى بوون حمووزة ,اإلمووام المطهوور بوون

بوون المطهوور وأحموود

الفتحً ,وبعد فترة مون الحوروب والصوراع انصورف اإلموام ٌحٌوى بون
حمزة عن الزعامة وطلك اإلمامة ,واشتغل بالعلم والعبادة ,وانتمل إلوى
لصر هران بذمار فسكني إلى أن توفً هنان سنة 729هـ.
واإلمووام المؤٌوود ٌحٌووى بوون حمووزة موون أكووابر العلموواء ,فموود تبحوور فووً
جمٌن العلوم ,وصنف فً مختلف الفنون ,ولوي مٌول إلوى اإلنصواف مون
طهوووارة اللسوووان ,وسوووالمة الصووودر ,وكوووان كثٌووور الوووذب عووون أعووورا
الصحابة المصوونة( ,)1ولوي كتواب بعنووان (الرسوالة الوازعوة للمعتودٌن

بن علً الشوكانً ،البدر الطالن بمحاسن ما بعد المرن السابن ,صـ ،829تحمٌك دكتور
()1
حسن العمري ،دار الفكر – دمشك ،الطبعة األولى 5259هـ 5989 -م.
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عوون سووب أصووحاب سووٌد المرسوولٌن) وموون مؤلفاتووي المشووهورة كتوواب
(االنتصار) وهو فً ثمانٌة عشر مجلداً.
ولد اعتمد علٌي اإلمام أحمد بن ٌحٌى المرتضى عند تصنٌفي كتواب
(األزهار) ,وكان الموؤرخ الجنودي لود وصوف ٌحٌوى بون حموزة بكموال
العلوووم ورسووووخ الووودٌن ولووووال حسووود األشوووراف لوووي السوووتمام إماموووا ً فوووإن
اإلجماع منعمود علوى صوالحي لوذلن( ,)1ولود ذكور لوي بعو

الموؤرخٌن

كرامات ومنها:
"أن التراب الذي فوق لبر إذا وضن فً محل لم ٌبك فٌوي حٌوة وال
ثعبان ,وٌبمى نفن هذا التراب سنة ,ومن كراماتي أنهوم ٌتعمودون إطفواء
المصووبا الوووذي فووً لبتوووي ثوووم ٌشوواهدون المصوووبا بعوود ذلووون مشوووتعالً
()2
متمدا ً"
ولال اإلمام الشوكانً:
"وممووووا شوووواع علووووى األلسوووون أنووووي إذا دخوووول رجوووول ٌووووزور لبوووور
اإلموووووام ٌحٌوووووى بووووون حموووووزة ومعوووووي شوووووًء مووووون الحدٌووووود لوووووم تعمووووول
()3

فٌي النار بعد ذلن ولد جربت ذلن فلم ٌص "

( )1هجـر العلم ,صـ.125
( )2تارٌ .الواسعً ,صـ.425
( )3البـدر الطالن ,صـ.814
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المهدي علً بن بن علً
(774 – 750هـ)
دعوتووي لإلمامووة عمووب وفوواة اإلمووام ٌحٌووى بوون حمووزة ,وأٌووام الملوون
الرسولً (المجاهد) وذلن سنة 712هـ ,وهذا اسومي وتموام نسوبي :علوً
بن

بن علً بن ٌحٌى بن منصور بن المفضل بن الحجاج بن علوً

بن ٌحٌى بن الماسم بن اإلمام الداعً ٌوسف بن اإلمام المنصور ٌحٌى
بن اإلمام الناصر أحمد بن اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن الوذي تلموب
بالمهدي.
دخوول بصووراع موون الحمووزات فووً صووعدة ,ولوواد لواتووي ابنووي الناصوور
صال الدٌن الذي كان لي سٌفي الماضوب ,وسوناني الناشوب( ,)1واسوتمر
اإلمام المهدي علوً بون

فوً دعوتوي وإمامتوي دون شو ن ٌوذكر حتوى
الفوالل فوً مدٌنوة ذموار ,ثوم لوام

وفاتي سنة 774هـ بعد إصابتي بمور

ابنووي الناصوور بنموول جثتووي فووً تووابوت إلووى صووعدة ولبوور هنووان ,ولووام
باإلمامة من بعد ولد الناصر

المعروف بصال الدٌن.

( )1اللطائف السنٌة ,صـ.517

-572 -

www.nashwannews.com

الناصر بن علً (صال الدٌن)
(793 – 774هـ)
دعا لنفسوي بعود وفواة والود سونة 772هوـ ,وتلموب بالناصور وٌعورف
بالناصوور صووال الوودٌن وكووان لوود اسووتولى علووى العدٌوود موون المنوواطك
معارضا ً الملن الرسولً األفضل ,ومحاربا ً للباطنٌة حٌث دمر بالدهوم
ولتلهم ,وكان لد برز فً العلوم واستمر فوً صونعاء ,حتوى وفاتوي فٌهوا
سنة 798هـ ,ودفن بمبتوي إلوى جانوب مسوجد المشوهور بمسوجد صوال
الدٌن( .)1ومولد سنة 789هـ.

اإلمام المنصور :علـً بـن صــال الدٌـن
( 793ـ 840هـ)
***

( )1البـدر الطالن ,صـ.728
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اإلمام المهدي :أحمد بـن ٌحٌـى المرتضـى
( 793ـ 840هـ)
عمب وفاة اإلمام الناصور صوال الودٌن

بون علوً سونة 798هوـ لوام

ولد علً بالدعوة لنفسي باإلمامة وتلمب بالمنصور ,وفوً نفوس الولوت
أعلن ابن عمي أحمد بن ٌحٌى المرتضى نفسي إماما ً وتلمب بالمهدي.
أ ا اإل ات ال صور لفو:
علً بن اإلمام الناصر صال الدٌن

بن اإلمام المهدي علً بن

بن علً بن ٌحٌى بن منصور بن المفضل بن الحجاج بن علً بون
ٌحٌى بن الماسم بن اإلمام الداعً ٌوسف بن اإلمام المنصور ٌحٌى بن
اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن بوون اإلمووام
الماسووم الرسووً ,مولوود سوونة 771هووـ ,حكمووي سوونة 798هووـ ,وفاتووي سوونة
822هـ.
أ ا اإل ات ال فد لفو:
أحمد بن ٌحٌى المرتضى بن المفضل بن منصوور بون المفضول بون
الحجواج ,بون علوً بوون ٌحٌوى بون الماسوم بوون اإلموام الوداعً ٌوسوف بوون
اإلمام المنصور ٌحٌى بن اإلمام الناصر أحمد بن اإلمام الهوادي ٌحٌوى
بن الحسٌن بن اإلمام الماسم الرسً ,مولد سونة 712هوـ ,دعوتوي سونة
798هـ ,وفاتي سنة 822هـ.
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ولد لامت بٌن هذٌن اإلمامٌن حوروب وصوراعات اسوتطاع خاللهوا
المنصووور علووً بوون صووال الوودٌن أن ٌلحووك بمنافسووي اإلمووام أحموود بوون
ٌحٌى المرتضى هزٌمة تم بعدها أسر واعتمالي وسوجني سوبن سونوات,
ثم استطاع المهدي بعد ذلن الفرار مون السوجن واالبتعواد عون السٌاسوة
واالنشغال بالعلم والعبادة.
فمد كان اإلمام المهدي أحمد بن ٌحٌى المرتضى أكثر علما ً من ابن
عمووي اإلمووام المنصووور علووً بوون صووال الوودٌن والووذي باٌعووي عوودد موون
العلماء ولالوا بجواز مباٌعة المفضول من وجوود الفاضول ,ومون الوذٌن
باٌعو العالمة المجودد

بون إبوراهٌم الووزٌر وأخوو العالموة الهوادي

بن إبراهٌم والماضً عبدهللا بن حسن الدواري ,وغٌرهم من العلماء.
وفً الممابل فمد باٌن اإلمام المهودي أحمود بون ٌحٌوى عودد آخور مون
العلموواء وبووذلن تشووكل معسووكران متنافسووان ,دخووال فووً حووروب دموٌووة
ومواجهووات عسووكرٌة ,اسووتطاع جووٌش المنصووور فووً واحوودة موون هووذ
المواجهووات اعتمووال اإلمووام المهوودي بعوود استسووالمي فووً مدٌنووة (معبوور)
واستسوولم معووي عوودد موون أنصووار  ,وموون هووذا فموود لووام عسووكر اإلمووام
المنصور بمتل مجموعة من أصوحاب اإلموام المهودي بعود استسوالمهم؟
وكان من بٌن الممتولٌن ثمانٌة فمهاء ,والذٌن نجوا من المتل توم أسورهم
ودخلوا بهم مدٌنة ذمار دخلةً منكرة.
بعوود ذلوون لووام عسووكر اإلمووام المنصووور ب خووذ اإلمووام المهوودي ممٌوودا ً
ومعووي عوودد موون الفمهوواء ,واتجهوووا بهووم نحووو صوونعاء فلمووا التربوووا منهووا
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أحاط بهم السفهاء ٌؤذونهم ,ثم بعد ذلن تم سجن اإلمام أحمد بون ٌحٌوى
المرتضى بمصر صنعاء سنة 792هـ واستمر إلى سونة 825هوـ ,وبعود
سووبن سوونوات لضوواها فووً السووجن اسووتطاع اإلمووام المهوودي الفوورار إلووى
حصن ظفٌر من بالد حجة ,وترن التلموب بو مٌر الموؤمنٌن حتوى وفاتوي
بالطواعون( ,)1سونة 822هوـ ،ولود كووان مولود سونة 712هوـ ،ولبور فووً
ظفٌر حجة.
وكان اإلمام المهدي أحمد بن ٌحٌى المرتضى لد ألوف كتابوي الوذائن
الصٌت (األزهار) وهو فً سجن الملعة بمصر صونعاء ,وفوً ظوروف
بالغة الصوعوبة ,وحراسوي مشوددة ,ول زهوار شورو كثٌورة جوداً ,كوان
المؤلووف أحموود بوون ٌحٌووى المرتضووى أول الشوورا فووً (البحوور الزخووار)
مجلدان و(الغٌث المدرار) من أربعة مجلدات ,كما لامت أختوي العالموة
دهمووواء بنوووت ٌحٌوووى المرتضوووى المتوفووواة سووونة 887هوووـ بوضووون شووور
ل زهار فً أربعوي مجلودات ,ثوم تتابعوت الشورو إلوى خمسوة وثالثوٌن
شوورحا ً فووً عصوور اإلمووام الشوووكانً الووذي شوور األزهووار شوورحا ً نموودٌا ً
وتحلٌالً فً (السوٌل الجورار المتودفك علوى حودائك األزهوار) أموا أشوهر
الشرو وأكثرها تداوالً فهو شور العالموة عبودهللا بون أبوً الماسوم بون
مفتا المتوفى سنة 877هـ وهو الشر الذي علٌي اعتماد طالب العلم
الزٌدي(.)2
( )1زبارة ,صـ.851
( )2د .حسٌن العمري ,اإلمام الشوكانً رائد عصر دراسة فً فمهي وفكر  ,الطبعة األولى دار
الفكر المعاصر بٌروت – 5255هـ 5992 -م.
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ورغوووم علموووي وفضووولي فمووود كوووان اإلموووام المهووودي أحمووود بووون ٌحٌوووى
المرتضى متعصبا ً لمذهبي تعصوبا ً شودٌداً ,وٌشوهد علوى ذلون بعو موا
جاء فً األزهار كما ٌشهد لولي:
ذا نييييت أ ت تييير ل ف ييين يييذهبا
ليييد ع ييين ليييول النيييالةس و الييين
و يييذ ييي أ يييا ليييولفت ورواتفيييت

ي جييين يييوت الحنيير يي لفييب ال ييار
وح بييل وال ييرو ع ي ةييب األحبييار
رو جد ع جبرايييل عي البيار

ونتٌجووة لهووذا التعصووب فموود ظهوور الخووالف واالخووتالف بووٌن اإلمووام
المهدي أحمد بون ٌحٌوى المرتضوى وابون عموي العالموة المجودد

بون

إبراهٌم الوزٌر الذي ولف من اإلمام المنصور علوً بون صوال الودٌن
وضد المهدي أحمود بون ٌحٌوى المرتضوى ,ولود عورف العالموة المجودد
الوزٌر بكتابي (العواصم من المواصم فً الذب عون سونة أبوً الماسوم),
ف كثٌورا ً مون علمواء
هذا ولود تحمول العالموة بون إبوراهٌم الووزٌر أذ ً
عصر المملدٌن ,حتى من أهلي وإلى عصرنا ,فاضوطر إلوى االعتوزال
فووً الجبووال ,فموود كووان مجتهوودا ً اجتهووادا ً مطلموا ً وملتزموا ً بالوودلٌل وعووامالً
بالكتاب والسنة ،رحمة هللا علٌي.
والعجٌب أن وفاة العالمة

بن إبراهٌم الوزٌر سنة 822هـ ,هوً

نفس السنة التً توفً فٌهوا اإلموام المهودي أحمود بون ٌحٌوى المرتضوى,
وكووذلن توووفً اإلمووام المنصووور علووً بوون صووال الوودٌن كووان فووً نفووس
(السنة 822هـ) .
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الهادي علً بن المؤٌد بن جبرٌل
(836 – 796هـ)
أثناء الصراع بٌن اإلمام المنصور علً بن صوال الودٌن ,واإلموام
المهدي أحمد بن ٌحٌى المرتضى ,وتحدٌدا ً سنة 791هـ ,لوام معارضوا ً
علً بن المؤٌد بن جبرٌل بن المؤٌد بون أحمود بون ٌحٌوى بون أحمود بون
ٌحٌى بن ٌحٌى بن الناصر بون الحسون بون عبودهللا بون اإلموام المنتصور
بوون اإلمووام المختووار لاسووم بوون اإلمووام المنصووور ٌحٌووى بوون اإلمووام
الناصووور أحمووود بووون اإلموووام الهوووادي ٌحٌوووى بووون الحسوووٌن ,والوووذي تلموووب
بالهادي.
وكانووت دعوتووي فووً هجوورة لطووابر موون خوووالن صووعدة ,معارضووا ً
المنصور علً بن صال الدٌن ,ومتعاونا ً من المهودي أحمود بون ٌحٌوى
المرتضووى ,بعوود فوورار موون السووجن ,ولوود اسووتمرت العاللووة بووٌن اإلمووام
الهوووادي والمهووودي ودارت بٌنهموووا الكتوووب والمراسوووالت ,وكوووان اإلموووام
الهادي علً بن المؤٌد لد شون الغوارات علوى صوعدة وبالدهوا ,وحواول
دخولها ولكني أخفك ولم ٌمدر على تحمٌوك شوًءٍّ ٌوذكر حتوى وفاتوي فوً
عهد اإلموام المنصوور علوً بون صوال الودٌن سونة 881هوـ ولبور فوً
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هجرة فللي من بالد الشام بجهة صعدة عن ثمانٌن سنة( ,)1وكان مولود
سنة 717هـ.

المهدي صال بن علً بن أبً الماسم
(849 – 840هـ)
هو :صال بن علً بن

بن أبً الماسم بن

بن جعفر بون

بون الحسووٌن بوون الحسووٌن بوون أحموود بون ٌحٌووى بوون عبوودهللا بوون ٌحٌووى بوون
الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن( ,)2أعلوون دعوتووي
عمووب وفوواة اإلمووام المنصووور بوون الناصوور صووال الوودٌن سوونة 822هووـ
معارضا ً اإلمام المنصور الناصر بن واإلمام المتوكول المطهور بون
بن سلٌمان ,حٌث دخل الثالثة األئمة فً حروب وصراعات وكان
اإلمام صال الذي باٌعي بع

علماء صنعاء ٌمول :أنا أصل لإلمامة

والمطهر ٌصل لها ودعوتً سابمة(.)3
وكان المهدي صال فً بداٌة إمامتي لد ولن فوً األسور واالعتموال
واسووتطاعت زوجتووي الشوورٌفة فاطمووة بنووت الحسوون بوون صووال الوودٌن
( )1زبارة ,صـ.842
( )2زبارة ,صـ.845
( )3الكبسً ,اللطائف السنٌة صـ.572
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إطووالق سووراحي وتوجهووت معووي إلووى مدٌنووة صووعدة ,وموون صووعدة جهووز
جٌشا ً وتوجي نحو حدة بن شهاب ولامت بٌني وبٌن لاسم سونمر حوروب
ومواجهات انهزم فٌها اإلمام المهدي صال بن علً ولتل جماعة مون
أصووحابي وأثنوواء صووراعي موون اإلمووام المنصووور الناصوور ولوون اإلمووام
المهدي صال بن علً فً األ ْسر ،حٌث لام المنصور باعتمالي ونهوب
جمٌوون مووا فووً محطتووي موون األموووال وسووجني بصوونعاء حتووى مووات سوونة
(829هـ) (.)1

اإلمام المنصور الناصر بن
(867 – 840هـ)
هووو :الناصوور بوون

بن الناصر

بوون الناصوور بوون أحموود بوون اإلمووام المتوكوول

(المضلل بالغمام) المطهر بن ٌحٌوى بون مرتضوى بون مطهور بون لاسوم
بن مطهر بن

بن مطهر بن علً بن اإلمام الناصر أحمد بن اإلموام

الهادي ٌحٌى بن الحسٌن.
كانووت دعوتووي عمووب وفواة اإلمووام المنصووور علووً بوون صووال الوودٌن
واإلموووام المهووودي أحمووود بووون ٌحٌوووى المرتضوووى سووونة 822هوووـ وتلموووب
( )1السابك ,صـ.844
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بالمنصور ,وأصب ٌعرف باإلموام المنصوور الناصور ,فالناصور اسومي
الع َلوووم والمنصوووور لمبوووي ولووود تعوووار وتصوووارع مووون اإلموووام المتوكووول
المطهر بن

واإلمام المهدي صال بن علً(.)1

وكووان اإلمووام المنصووور الناصوور أصووغر الثالثووة سوونا ً وأللهووم علم واً,
ولكن ساعدتي األٌام وألبلت إلٌي( ,)2فدعتوي همتوي العالٌوة إلوى معارضوة
ومحاربووة اإلمووام المطهوور واإلمووام صووال علووى حداثووة سووني ولصووور
علمووي عنهمووا( ,)3ودخوول فووً صووراع ومواجهووات موون الدولووة الطاهرٌووة
واسوتولى علوى صونعاء ,وكووان لود سوجن منافسووي المتوكول المطهور فووً
ذمار ,كموا ولون اإلموام المهودي صوال فوً أسور  ,وبموً مسوجونا ً إلوى
وفاتي سنة 829هـ.
بعد ذلن انملبت األمور على اإلموام المنصوور الناصور واضوطربت
أحوالووي آخوور أٌامووي ,حٌووث اسووتطاع منافسووي اإلمووام المطهوور الفوورار موون
السجن ,كما تغلب علٌي بنو طاهر مما دفعي للفرار والهروب من ذمار
متوجهووا ً نحووو صوونعاء وفووً الطرٌووك غوودر بووي أهوول (عرلووب) الووذٌن
استضافو ثم لبضوا علٌي وسلمو إلى اإلمام المطهر الذي لوام بسوجني
وحبسي فً كوكبان انتماما ً مني.

( )1اللطائف السنٌة ,صـ.519
( )2السابـك ,صـ.572
( )3السابـك ,صـ.572
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واستمر اإلمام الناصر فً السجن من سنة 811هوـ إلوى وفاتوي سونة
817هـ ثم نمل إلى صنعاء ,ولبور بمبوة اإلموام صوال الودٌن ,ولوام مون
بعد ولد

بن الناصر الذي تلمب بالمؤٌد.
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المؤٌد بن المنصور الناصر
(908 – 867هـ)
بعد أسر والد لوام اإلموام المؤٌود
المظفر عوامر بون طواهر وعور

بون الناصور باالتصوال بالملون

علٌوي تسولٌم صونعاء ممابول خمسوٌن

ألف دٌنار ف جابي إلى ما طلب ,وتم لبنً طاهر االستٌالء على صنعاء
وخطب لهم فً منابرها.
وفوً ممابوول ذلون وافووك بنووو طواهر علووى بموواء اإلموام المؤٌوود

بوون

الناصر فوً لصور بصونعاء لوٌس لوي مون األمور شوًء ,حسوب االتفواق
الذي أُعطً الملون المظفور بموجبوي دخوول صونعاء واالسوتٌالء علٌهوا,
وتعٌن

بن عٌسى البعدانً والٌا ً على صنعاء.

وكانت وفواة المؤٌود

بون اإلموام المنصوور الناصور سونة 928هوـ

ومولوود سوونة 818هووـ ,وهووذا اسوومي وتمووام نسووبي :المؤٌوود
المنصووور الناصوور بوون

بوون اإلمووام

بوون الناصوور بوون أحموود بوون اإلمووام المتوكوول

(المظلل بالغمام) المطهر بن ٌحٌى بن مرتضى بن مطهر بن لاسم بون
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مطهر بن

بن مطهور بون علوً بون اإلموام الناصور أحمود بون اإلموام

الهادي ٌحٌى بن الحسٌن.

المتوكل المطهر بن بن سلٌمان الحمزي
( 879 – 840هـ)
هذا اإلمام أحد الثالثة الذٌن تنافسوا وتصارعوا على اإلمامة عموب
وفاة اإلموام المنصوور علوً بون صوال الودٌن سونة 822هوـ ,ولود سوبك
ذكر أجزاء من سوٌرتي فٌموا سوبك ،أموا اسومي ونسوبي فهوو :المطهور بون
بوون سوولٌمان بوون ٌحٌووى بوون الحسووٌن بوون حمووزة بوون علووً بوون

بوون

اإلمام الداعً حمزة بون أبوً هاشوم اإلموام الحسون بون عبودالرحمن بون
ٌحٌى بن عبدهللا بن الحسٌن بن الماسم بن إبراهٌم الرسً ,والذي تلمب
بالمتوكووول ,مولووود فوووً أول المووورن التاسووون الهجوووري( ,)1سووونة 825هوووـ
ودعوتي سونة 822هوـ ووفاتوي بمدٌنوة ذموار سونة 879هوـ ,ولود لوام مون
بعد محتسبا ً ولد عبودهللا بون المطهور بوذمار إلوى أن أخرجوي منهوا بنوو
طاهر(.)2

( )1زبارة صـ.881
( )2السابك صـ.824
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الناصر بن ٌوسف الهادوي
( 893 – 879هـ )
فووً السوونة التووً توووفً منهووا اإلمووام المتوكوول المطهوور بوون بوون
سوولٌمان الحمووزي (879هووـ) لووام بوون ٌوسووف وتلمووب بالناصوور ولووم
ٌسووتطن تحمٌووك شووًء ,فلووم ٌلتفووت إلٌووي إال الحمووزات الووذٌن ألوواموا لووي
الخطبة فوً صوعدة برهوة مون الزموان( ,)1واسوتمر دون حكوم أو سولطة
حتى وفاتي سنة 898هـ ,وكان لد عارضي كل من :المهدي إدرٌس بون
وهاس الحمزي ,والهادي عز الدٌن بن الحسن بن الهادي.

( )1اللطائف السنٌة صـ.577
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المهدي إدرٌس بن وهاس الحمزي
كانووت دعوتووي موون حصوون ظفوور بووبالد الظووافر بووالمرب موون ذي بووٌن
معارضا ً اإلمام الناصر بن ٌوسف وتلمب بالمهدي وهوو مون أحفواد
اإلمام الداعً حمزة بن أبً هاشم الممتول سنة 219هـ.
والعجٌب أن المصادر التارٌخٌة لم تذكر توارٌ .مولود وال دعوتوي,
وال وفاتي ,والكثٌر منها لم تذكر ضمن األئمة الحكام.

الهادي عز الدٌن بن الحسن بن المؤٌد
(900 – 879هـ)
لام معارضا ً اإلمام الناصر

بن ٌوسف سنة 879هـ ,وهذا نسوبي

ولمبووي :عووز الوودٌن بوون الحسوون بوون اإلمووام الهووادي علووً بوون المؤٌوود بوون
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جبرٌل بن المؤٌد بن أحمد بن ٌحٌى بون أحمود بون ٌحٌوى بون ٌحٌوى بون
الحسن بن عبدهللا بن اإلمام المنتصور

بون اإلموام المختوار لاسوم بون

اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن ,وتلمووب
بالهادي ,مولد سنة 821هـ.
وكوان هوذا اإلموام الهوادي عوز الوودٌن أكثور علموا ً مون منافسوي اإلمووام
بن ٌوسف كما أن لي شغفا ً بالعلم عظٌماً ,ولدٌي من التسلٌم
الناصر
للحوك واتبواع الودلٌل موا لوم ٌكون بغٌور ( ,)1وكانوت وفاتوي سونة 922هووـ,
ولبوور بمبووة جوود اإلمووام الهووادي علووً بوون المؤٌوود ,ودعووا بعوود وفاتووي ابنووي
الحسوون بوون عووز الوودٌن الووذي تلمووب بالناصوور والووذي عارضووي اإلمووام
المنصور

بن علً السراجً.

المنصور بن علً السراجً
(910 – 900هـ)
لام ٌدعو لنفسي باإلمامة معارضا ً اإلمام الناصر الحسون بون اإلموام
عز الدٌن ،وكانت دعوتي فً لرٌة المابل ,حٌث باٌعوي عودد مون علمواء
وأعٌان الهادوٌة وتلمب بالمنصور بٌنما استمر البع
( )1البدر الطالن.
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منافسي ومعارضوي اإلموام الناصور الحسون بون عوز الودٌن ,الوذي تماسوم
معي مناطك نفوذ األئمة المعتاد فً الٌمن األعلى.
ودخل اإلمام المنصور

بن علً السراجً فً صوراع وحوروب

من السلطان عامر بن عبدالوهاب ,فمود حواول اإلموام السوراجً دخوول
ذموووار ومنافسوووة الملووون عوووامر بووون عبووودالوهاب ,وبعووود عووودة معوووارن
ومواجهات بٌن الطرفٌن استطاع عوامر بون عبودالوهاب هزٌموة اإلموام
السراجً وأسر وأودعي سجن لصر صونعاء فوً شوهر رمضوان سونة
952هووـ واسووتمر حتووى شووهر ذي المعوودة موون السوونة نفسووها حٌووث كانووت
وفاتي بالسجن فً الثانً عشر من ذي المعدة سنة 952هـ ،بٌنما مولود
سنة 821هـ( ,)1ودفن فً مسجد الوشلً المعروف بصونعاء إلوى جنوب
جد اإلمام ٌحٌى بن

السراجً ,وعلٌهما لبة عظٌمة(.)2

وهذا اسم اإلمام السراجً ونسبي:
علً بن أحمد بن اإلمام ٌحٌى بن

بن علً بن

بن أحمود بون

(السراجً) بن أحمود بون

بون

جعفر بن عبدالرحمن بن الماسم بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن علوً
بن أبً طالب.

( )1زبارة ,صـ.812
( )2الكبسً ,صـ.591
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الناصر الحسن بن اإلمام عز الدٌن
(929 – 900هـ)
هـو :الحسن بن اإلمام عز الدٌن بن الحسن بن اإلمام الهوادي علوً
بن المؤٌد بن جبرٌل بن المؤٌد بن أحمد بن ٌحٌوى بون أحمود بون ٌحٌوى
بوون ٌحٌووى بوون الحسوون بوون عبوودهللا بوون اإلمووام المنتصوور

بوون اإلمووام

المختووار لاسووم بوون اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون
الحسووٌن ,دعووا لنفسووي باإلمامووة سوونة 922هووـ بعوود وفوواة والوود وتلمووب
بالناصر.
ولكني لم ٌلك االستجابة المطلوبوة ,فمود عارضوي العدٌود مون العلمواء
واألعٌان ,وكان من أبرز معارضٌي ومنافسٌي اإلمام المنصور

بون

علً السراجً ,ولموا لوم ٌجود موراد مون اإلماموة والزعاموة ألبول علوى
العلم والعبادة وكان اإلمام الناصر الحسن بن عز الودٌن لود اسوتمر فوً
إمامتووي حتووى لٌووام اإلمووام شوورف الوودٌن سوونة 954هووـ ,ولووام موون بعوود
معارضا ً لإلمام شرف الدٌن ابني اإلمام مجد الدٌن بون الحسون بون عوز
الدٌن ,وذلن سنة 949هـ.
عرف اإلموام الناصور الحسون بون عوز الودٌن بوالفللً نسوبةً إلوى
ولد ُ
(فللة) ,كما ٌعرف بالٌحٌوي نسبةً إلى جد ٌحٌى بن ٌحٌى بن الحسون,
ولوود ظهوور موون بٌووت الٌحٌوووي والفللووً عوودد موون األئمووة ذكرنووا بعضووهم
سابما ً وسن تً على البع اتخر الحما ً بمشٌئة هللا عز وجل.
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اإلمامة الهادوٌة ونهاٌة الدولة الرسولٌة
(858 – 626هـ)
ت سست الدولة الرسولٌة سنة (141هـ) على أنما

الدولة األٌوبٌة

فمد كان بنو رسول فً خدمة األٌوبٌٌن حتى آخر ملووكهم المسوعود بون
الكاموول الووذي توووفً سوونة 141هووـ وحٌووث لووم ٌكوون هنووان موون ٌخلفووي فووً
الٌمن من أفراد بٌت آل أٌوب فمد أعلن علوً بون عمور الرسوولً نفسوي
ملكا ً على الٌمن.
والرسوووولٌون نسوووبةً إلوووى جووودهم بووون هوووارون الوووذي كوووان مووون
الممربٌن للخلٌفة العباسً المستنجد والوذي اختصوي برسوائلي إلوى الشوام
ومصر ف طلك علٌوي اسوم (رسوول) ثوم إنوي انتمول إلوى الوٌمن مون أوالد
بصووحبة الملوون األٌوووبً توووران شووا ب و مر موون الناصوور صووال الوودٌن
األٌووبً ,حٌووث اسووتمر بنووو رسووول فوً خدمووة األٌوووبٌٌن طوووال حكمهووم
للٌمن (119هـ 141 -هـ) وعمب وفاة الملن المسعود بن الكامل استمل
علووً بوون عموور الرسووولً عوون الدولووة األٌوبٌووة ,والتووً كانووت مووا تووزال
لائمة فً مصر والحجاز والشام.
وهكذا بدأت الدولة الرسولٌة بالملن نور الدٌن علً بن عمور الوذي
تلمب بالمنصور ,ودخل فً صراعات من األئمة الهادوٌوة الوذٌن كوانوا
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فً مرحلة من الضوعف والتودهور ,وكانوت وفواة الملون عمور بون علوً
بن رسول سنة 127هوـ وخلفوي ابنوي المظفور ٌوسوف الوذي اسوتمر فتورة ً
طوٌلوة حٌوث امتود حكموي مون سونة 127هوـ إلوى 192هوـ ,ثوم خلفوي ابنوي
األشرف بون المظفور ٌوسوف والوذي كانوت وفاتوي سونة 191هوـ ,وخلفوي
أخو المؤٌد داود بن المظفر ٌوسف والذي حكم مون سونة 191هوـ إلوى
745هـ (انظر الجدول).
وتعتبووور الدولوووة الرسوووولٌة أشوووهر دولوووة عرفهوووا توووارٌ .الوووٌمن فوووً
عصور المدٌمة والحدٌثة ,فمد انتشر العلوم فوً دولوة بنوً رسوول وعوم
أكثر المدن والمرف الٌمنٌوة ,واعتنوت الدولوة الرسوولٌة بالبحوث العلموً
وكرمووت العلموواء( ،)1وبوورغم اتخوواذ الرسووولٌٌن لمدٌنووة تعووز عاصووومة
لدولتهم فمد بمٌت صنعاء معمالً لوٌا ً فً ٌدهم(.)2
وكما ٌذكر المؤرخ الخزرجً فً العمود اللؤلؤٌة فإن بنوً رسوول:
"من ذرٌة جبلة بن األٌهم بن الحارث الوذي تنصور (ارتود عون اإلسوالم
ودخل النصرانٌة) ولحك بالروم وألام هنان إلوى أن هلون ثوم ألوام ولود
فً بالد الروم ,ثم انتملوا إلى بالد التركمان فسكنوا هنان من لبٌلة مون
لبائووول التركموووان ف لووواموا بٌووونهم وتكلمووووا لغوووتهم وبعووودوا عووون العووورب
فانمطعت أخبارهم عن كثٌر من الناس ,فلما خرج أهل هوذا البٌوت إلوى
( )1عبدهللا الحبشً حٌاة األدب الٌمنً فً عصر بنً رسول ,الطبعة الثانٌة 5982م,
منشورات وزارة اإلعالم والثمافة -صنعاء.
( )2دكتور عبدالرحمن ٌحٌى الحداد ،صنعاء المدٌمة المضامٌن التارٌخٌة والحضارٌة ،مؤسسة
العفٌف الثمافٌة ،صنعاء ،الطبعة األولى 5994م.
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العووراق نسووبهم موون ٌعوورفهم إلووى غسووان ونسووبهم موون ال ٌعوورفهم إلووى
التركمان"(.)1

( )1علً بن الحسن الخزرجً ,العمود اللؤلؤٌة فً تارٌ .الدولة الرسولٌة صـ ,87الطبعة الثانٌة
5228هـ 5988 -م.
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أهم إصالحات الدولة الرسولٌة فً الٌمن ما ٌلً:
 .5توحٌد الٌمن الطبٌعٌة كلها تحت حكمهم بل ووصول حكمهوم
إلى مكة المكرمة والطائف وحتى "عٌذاب" حدود مصر.
 .4تشوووجٌن العلوووم والعلمووواء وطلبوووة العلوووم ورعووواٌتهم ،ولهوووذا
ازدهرت فً عهودهم العلوم سواء العلوم الشرعٌة أو علوم
المورآن أو علووم الحوودٌث أو علووم اللغووة أو العلووم الطبٌعٌووة
والعملٌووة موون طووب وحسوواب وجبوور وممابلووة وهندسووة وفلوون
وزراعة أو العلوم االجتماعٌة.
 .8ورثت الدولة الرسولٌة -وهً امتوداد للدولوة األٌوبٌوة -فكورة
الموودارس العلمٌووة التووً أنشووئت فووً الووٌمن فووً عهوود صووال
الوودٌن األٌوووبً رحمووة هللا علٌووي ،ولكوون الرسووولٌٌن توسووعوا
فٌها توسعا ً كبٌرا ً حتى عمت المدارس العلمٌة أغلب المورف
والمدن الٌمنٌة.
 .2ظهرت المكتبات العامة والخاصة والتً اشترٌت لها الكتب
من جمٌن األلطار العربٌة واإلسالمٌة.
 .1إنشاء المساجد الكثٌرة سوواء منهوا الصوغٌرة أو الكبٌورة فوً
مختلوووف المووودن الٌمنٌوووة ومووون أهوووم هوووذ المسووواجد "جوووامن
المظفر" الذي ما ٌزال لائما ً إلى الٌوم فً مدٌنة "تعز".
 .1إصوووال الطووورق وحفووور اتبوووار والسوووماٌات فوووً كثٌووور مووون
األماكن.
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 .7اهتموا بالحرمٌن الشرٌفٌن وطرلهما فابتنوا فٌهما المودارس
العلمٌووووة وأصوووولحوا الطوووورق والسووووماٌات للموووواء ،وعمووووروا
الرباطات للعلم وإلٌواء أهل السوبٌل والغربواء وأولفووا لكول
ذلن األولاف الجزٌلة.
 .8أصلحوا فوً الجانوب الزراعوً وجواءوا بوالحبوب مون الهنود
وعملوووا المشوواتل فووً أكثوور موون مكووان وخاصووة فووً تهامووة
واألدوٌة والغٌول وزرعوا فً زبٌد المم واألرز.
 .9اهتموا باألٌتام ورعاٌتهم وتعلٌمهم ومعاونتهم(.)1
ولد انتهى سلطان بنً رسول سنة (818هـ) والذٌن حكمووا لرابوة
(482سنة) ولاموت بعودهم دولوة بنوً طواهر الوذٌن كوانوا نوابوا ً وعمواالً
للرسولٌن ،حٌث لام بنو طاهر بحرب األئمة الزٌدٌوة نٌابوة عون الدولوة
الرسولٌة ،وخاصة فً منطمة رداع التً كانوت خوط الودفاع (األموامً)
ضد التوسن (اإلمامً) ,وكان األئمة الزٌدٌة لود شوددوا هجمواتهم علوى
الدولة الرسولٌة منذ دبّ الضعف فٌها ولوال انمسام الزٌدٌوة فٌموا بٌونهم
لبسطوا نفوذهم على مناطك أوسن فً الٌمن(.)2

( )1عبدالملن الشٌبانً ،مسٌرة اإلصال  ،الطبعة األولى5258هـ  ،5998 -دار السالم – تعز،
دار ألراء – صنعاء.
( )2الحداد ,صـ 451جـ.8
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جدول بملون وخلفاء الدولة الرسولٌة
(858 - 626هـ)
م

حكمـــــــــي
هجــري
مٌــالدي

االســــــــــــــم

5

المنصور عمر بن علً بن
(الرسول)

4

المظفـر ٌوسـف بن المنصور عمـر

192 - 127هـ

8

األشرف عمر بن المظفر ٌوسف

191 - 192هـ

2

المؤٌد داود بن المظفر ٌوسف

745 - 191هـ

1

المجاهد علً بن المؤٌد داود

712 - 745هـ

1

األفضل العباس بن المجاهد علً

778 - 712هـ

7
8
9
52
55
54
58

هارون

األشرف إسماعٌل (األول) بن األفضل
العباس
الناصر أحمد بن األشرف إسماعٌل
(األول)
المنصور عبدهللا بن الناصر أحمد
األشرف إسماعٌل (الثانً) بن الناصر
أحمد
الظاهر ٌحٌى بن األشرف إسماعٌل
(األول)
األشرف إسماعٌل (الثالث) بن الظاهر
ٌحٌى
المظفر ٌوسف بن عمر بن إسماعٌل
(األول)
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127-141هـ

828 - 778هـ
 847 - 828هـ
 882 - 847هـ
885 - 882هـ
824 - 885هـ
821 - 824هـ
827 - 821هـ

- 5449
5429م
- 5429
5491م
- 5491
5497م
- 5497
5845م
- 5845
5818م
- 5818
5871م
- 5871
5222م
- 5222
5242م
- 5242
5247م
- 5247
5248م
- 5248
5288م
- 5288
5225م
- 5225
5228م
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52

818 - 827هـ

المسعود بن إسماعٌل (الثانً)
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شجرة نسب بنً رسول
()1
818 - 141هـ 5212 -5449 /م
رســـــــول
علـً
المنصور عمر األول
المظفر ٌوسف

األشرف عمر

المؤٌد داود
الثانً
المجاهد علً
األفضل العباس
األشرف إسماعٌل األول

عمر

الناصر أحمد

الظاهر ٌحٌى

المظفر ٌوسف
أحمد

األشرف إسماعٌل
األشرف إسماعٌل
الثالث

عبدهللا
الثانً

( )1عنوان الشرف الوافً.
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المسـعود
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األئمة الهادوٌون المعاصرون والمعارضون للدولة الرسولٌة
م

االســــــــــــم

الفترة

5

اإلمام المعتضد ٌحٌى بن محسن بن محفوظ

181 - 152هـ

4

المتوكل أحمد بن المنصور عبدهللا بن حمزة

111 - 141هـ

8

المهدي أحمد بن الحسٌن (صاحب ذي بٌن)

111 - 121هـ

 2الحســن بــن وهـاس الحمزي
 1المنصور الحسن بن بدر الدٌن
 1المنصور ٌحٌى بن السراجً
 7المهدي إبراهٌم بن تاج الدٌن
المتوكل المطهر بن ٌحٌى المرتضى (المظلل
8
بالغمامة)
المهدي بن المتوكل المطر بن ٌحٌى
9
المرتضى
الواثك المطهر بن المطهر المهدي بن
52
المتوكل
 55المؤٌد ٌحٌى بن حمزة
 54أحمد بن علً الفتحً الدٌلمً

118 - 111هـ
172 - 117هـ
112 - 119هـ
172 - 172هـ
197 - 172هـ
725هـ 748 -هـ
824 - 749هـ
729 - 749هـ
- 749

هـ

 58الناصر علً بن صال
 52المهدي علً بن بن علً
 51الناصر بن المهدي علً صال الدٌن

782 - 749هـ
778 - 712هـ
798 - 778هـ

 51المنصور علً بن صال الدٌن
 57المهدي أحمد بن ٌحٌى المرتضى
 58الهادي علً بن المؤٌد بن جبرٌل
 59المتوكل المطهر بن بن سلٌمان الحمزي
 42المهدي صـال بــن علـً
 45المنصور الناصر بن

822 - 798هـ
822 - 798هـ
881 - 791هـ
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بٌت شرف الدٌن ولدوم األتران
(1006 – 912هـ)
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المتوكل ٌحٌى شرف الدٌن
(965 - 912هـ)
عمووب وفوواة اإلمووام المنصووور بوون علووً السووراجً الوشوولً سوونة
952هووـ فووً سووجن الملوون عووامر بوون عبوودالوهاب لووام معارض وا ً الدولووة
الطاهرٌةٌ :حٌى شرف الدٌن بن شمس الدٌن بون اإلموام المهودي أحمود
بن ٌحٌى المرتضى بن أحمد بن مرتضوى بون مفضول بون منصوور بون
مفضول ابوون الحجوواج بوون علووً بوون ٌحٌوى بوون الماسووم بوون اإلمووام الووداعً
ٌوسف بن اإلموام المنصوور ٌحٌوى بون اإلموام الناصور أحمود بون اإلموام
الهادي ٌحٌى بن الحسٌن ,وتلمب بالمتوكل.
وكانت دعوتي سنة 954هـ فوً حصون الظفٌور بوبالد حجوة ,واسومي
مركب (ٌحٌى شرف الدٌن) ,وجد هو اإلموام المهودي أحمود بون ٌحٌوى
المرتضى صاحب كتاب (األزهوار) المتووفى سونة 822هوـ ,ومثلموا أن
جد ألبٌي إماما ً فمد كان جد ألمي كذلن إماما ً فوالدتي هً :دهماء بنوت
اإلمووام المتوكوول المطهوور بوون

بوون سوولٌمان الحمووزي المتوووفى سوونة

879هـ(.)1
جاءت دعوة اإلمام شورف الودٌن والدولوة الطاهرٌوة فوً أوج لوتهوا
وأعظم سلطانها ,فمد تمكن الملن عامر بن عبدالوهاب من بسوط نفووذ
( -)1زبارة ,صـ.819
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علوووى غالوووب منووواطك الوووٌمن والسووولطان عوووامر بووون عبووودالوهاب آخووور
سالطٌن آل طاهر ،وأشدهم بائسا ً وأطولهم مدة فً الحكوم ،حٌوث حكوم
مدة ثمانٌة وعشرٌن عاما ً(.)1
وفً هذ الفترة بدأ نفوذ الممالٌن فً الٌمن وكانت لواتهم لد طلبت
موون السوولطان عووامر بوون عبوودالوهاب الوودعم والمسوواعدة لهووم فووً حماٌووة
ثغور المسولمٌن مون الغوزو الصولٌبً البرتغوالً ,الوذي بودأ ظهوور فوً
شووواطا البحوور األحموور ,وعنوودما لوودم لائوود لوووات الجراكسووة حسووٌن
الكردي طالبا ً التعاون والدعم من السلطان عامر أشار علٌوي مستشوار
الخوا

علوً بون

البعودانً بعودم تمودٌم أي دعوم أو مسواعدة ,فوجود

اإلمووام شوورف الوودٌن فووً ذلوون الفرصووة السووانحة واسووتغل هووذا المولووف
الخاطا من السلطان عامر ومود ٌود المسواعدة للجراكسوة ودخول معهوم
فووً تحووالف ضوود السوولطان عووامر بوون عبوودالوهاب فموود اسووتطاع اإلمووام
شوورف الوودٌن اسووتغالل الوجووود المملوووكً فووً تحمٌووك مصووال خاصووة
على حساب الدولة الطاهرٌة.
فموود بعووث اإلمووام شوورف الوودٌن خطاب وا ً إلووى لائوود الحملووة المملوكٌووة
حسٌن الكردي وألصك بالسلطان عوامر تهموة التعواون مون البرتغوالٌٌن
حتى ٌثٌر حفٌظة الممالٌن ضدهم وهو أمر لم ٌحصل(.)2

()1د .عبدالولً الشمٌري ،ألف ساعة حرب  ،صـ .82
( )2أحمد سالم شٌبان ،الوجود المملوكً فً الٌمن ،صـ  ،512الطبعة األولى 4224م جامعة عدن.
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وكووان اإلمووام شوورف الوودٌن لوود تعوواون موون الممالٌوون لوودخول الووٌمن,
وشوووجعهم للنوووزول فوووً جزٌووورة كموووران ,وإغووورائهم علوووى آل طووواهر
ومحاربة السلطان عامر بن عبدالوهاب(.)1
ولووود جووورت بوووٌن الطووورفٌن حوووروب وصوووراعات اسوووتطاع خاللهوووا
الممالٌن بدعم وتعاون اإلمام شرف الدٌن من بسط نفوذهم على الوٌمن
وهزٌمووة ولتوول الملوون عووامر بوون عبوودالوهاب سوونة 948هووـ 5157 /م,
وبذلن سمطت الدولة الطاهرٌة فً معظم أجزاء الٌمن ب ٌودي الممالٌون
الذٌن تفولوا باألسلحة النارٌة التً لم ٌكن للٌمنٌٌن عهد بها آنذان(.)2
وبممتوول الملوون عووامر بوون عبوودالوهاب برصاصووات الممالٌوون وسوون
اإلمام شرف الدٌن نفووذ ثوم إنوي دخول بصوراع وحوروب مون الممالٌون
وفووً هووذا الصووراع ولووف الحمووزات موون الممالٌوون ضوود اإلمووام شوورف
الدٌن ,وكان خروج الممالٌن الجراكسة من الوٌمن سونة 921هوـ ,عموب
ذلوون مباشوورة لووام اإلمووام شوورف الوودٌن بضوورب المبائوول المناوئووة لووي,
واألسر (الفاطمٌة) المنافسة ,وفً ممدمة هذ األسور الحموزات ,ودخول
معهوم فووً صووراع وحووروب ,انتهوت بعموود هدنووة وصوول بووٌن الطوورفٌن,
ودخل فً صراعات من منافسٌي من األسر والبٌوت الهادوٌة األخورف
والشخصٌات الطامعة فً الحكم واإلمامة ومنهم اإلمام الناصر الحسن
بن اإلمام عز الدٌن الذي استمر على دعوتي حتى وفاتي سنة 949هـ.

( )1الحـداد ,صـ ,7جـ.2
( )2الحـداد ,صـ 51جـ.2
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ثووم تحووالف الحمووزات موون اإلمووام المعووار

مجوود الوودٌن بوون الحسوون بوون

عزالدٌن ولد استطاع اإلمام شرف الدٌن إخضاع كول لبٌلوة علوى حود ,
وضوورب لبٌلووة بوواألخرف ,وسوواعد علووى ذلوون لائوود لواتووي ابنووي المطهوور
الذي انتهل فً حربي للمبائل سوبٌل اإلرهواب ,والعنوف والمسووة ,بمطون
األٌدي واألرجل من خالف ,ولتل األسورف كموا فعول مون األسورف فوً
( )
عوورف عوون المطهوور بوون اإلمووام
بووالد ع ونس وموون لبٌلووة خوووالن  , 1فموود ُ

شرف الدٌن لساوة الملب ,وشدة الوبطش ,واإلسوراف فوً المتول إرهابوا ً
للخصووم ,حتووى وصوول بووي األموور إلووى لتوول األسوورف وذلوون فووً مخالفووة
للشرع والعرف والتمالٌد ,وفً إحدف معاركي من الطاهرٌٌن لتل مونهم
أعدادا ً كبٌرة ,وأسر (ألفوٌن) أمور بمطون رأس ألوف مونهم ,وأرسول بمٌوة
األسرف األلف إلى صنعاء وجعل كول أسوٌر ٌحمول رأس لتٌول ,ثوم إنوي
أمور جنوود الوذٌن أرسوولهم مون األسورف أن ٌمطعووا رؤوس (األسوورف)
لبل أن ٌُطل والد من نافذة لصر  ,ولد أغضب هذا التصرف مختلوف
األوساط الٌمنٌة باعتبوار مخالفوة للشورع والعورف ,حتوى والود اإلموام
شرف الدٌن لال" :اللهم أنً أبرأ إلٌن مما فعل المطهر".

( )1السابـك ,صـ 81جـ.2

-427 -

www.nashwannews.com

لدوم األتران
فً هذ األثناء وتحدٌدا ً سنة 921هـ 5188 /هـ كوان لودوم األتوران
األول إلى الٌمن ,ودخلوا بحروب من اإلمام شرف الدٌن الذي كوان لود
طووال حكمووي وإمامتووي ممووا دفوون ولوود السووفا المطهوور للخووروج علٌووي
وإعووالن عصووٌاني رغبوووة فووً الحكووم ,وعشوووما ً للسوولطة ,حٌووث اسوووتغل
المطهر وجود المووات العثمانٌوة واسوتعان بهوم ضود والود  ,وكموا ٌوذكر
اإلمووام الشوووكانً فووً البوودر الطووالن فموود كانووت الصووراعات بووٌن اإلمووام
شرف الدٌن وولد المطهر من أسباب استٌالء األتران علوى كثٌور مون
جهات الٌمن(.)1
وبل المطهر بن شرف الدٌن غاٌة العموق والعصٌان عندما أرسول
جنوود وعسووكر إلوى الجووراف لمتوال والوود وانتهوان مووا أوجوب هللا موون
احترامي وطاعتي ,وفً سنة 918هـ ,دخل المطهر صنعاء فاستمر فٌها
وضرب السكة باسمي ودخول النواس فوً طاعتوي وحكموي ,ولوب
جماعة ممن تولوا كثٌرا ً من أعمال والد (.)2

( )1البدر الطالن.
( )2زبـارة ,صـ.249
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وفـاة اإلمـام شـرف الدٌـن
بعوود هوووذ المتغٌوورات ذهوووب بصوور اإلموووام شوورف الووودٌن ,واشوووتغل
بالطاعات واستمر فً الظفٌر وكان اإلمام المتوكل ٌحٌوى شورف الودٌن
بن شمس الدٌن بن اإلمام المهدي أحمد بون ٌحٌوى المرتضوى مون كبوار
األئموووة ,باإلضوووافة إلوووى كونوووي مووون كبوووار العلمووواء ,إال أنوووي كوووان شووودٌد
التعصووب لمذهبووي ,شوودٌد الوط و ة علووى موون خالفووي ,فموود هوواجم العالمووة
المجدد بن إبراهٌم الوزٌر هجوموا ً عنٌفوا ً وشونن علٌوي تشونٌعا ً كبٌورا ً
تعصباً ,وتحامالً لمولف العالمة ابون الووزٌر ضود جود اإلموام المهودي
أحمد بن ٌحٌى المرتضى صاحب (األزهار) وبل اإلموام شورف الودٌن
فووً خصووومتي وعداوتووي للعالمووة المجوودد بوون إبووراهٌم الوووزٌر حتووى
لال عني (( :رل ع ذهب أهل لى ذهب الضلل وانتفر دمحم بي
بييراهيت الييو ير ب ييا ي ييمط عدالتي وي رجي عي حييد لبييول الروايي
والنفادة))(.)1
ولوود كووان لإلمووام شوورف الوودٌن دور كبٌوور فووً انتشووار وذٌوووع كتوواب
(األزهار) لجود المهودي أحمود بون ٌحٌوى المرتضوى ,حٌوث لوام بنشور
وتدرٌسي أثناء حكمي وسلطاني ,وفً سنة 911هـ توفً اإلمام المتوكول
علووى هللا شوورف الوودٌن ٌحٌووى بوون شوومس الوودٌن ,وحضوور موتووي ولوود

( )1هجر العلم ومعاللي فً الٌمن.
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عبدهللا وولد المطهر وولد رضً الدٌن ,ولبور فوً لبتوي التوً عمرهوا
لنفسي بمرب لبة جد اإلمام المهدي أحمد بن ٌحٌى المرتضى(.)1

الناصر المطهر بن شرف الدٌن
(980 – 953هـ)
عرفنوا كٌوف خورج المطهور علوى والود شورف الودٌن ,وأرسول إلٌوي
جنووود وعسوواكر إلووى الجووراف وتعوواون موون األتووران ،ثووم إن المطهوور
دخل صنعاء سنة 918هـ وأعلن نفسي إماما ً وتلمب بالناصر ،وضورب
العملووة باسوومي واعتموول بع و أعوووان والوود وواصوول لصووتي المعروفووة
ووحشووٌتي المعهووودة بمتوول األسوورف والرهووائن ولطوون األٌوودي واألرجوول
من خالف كما ذكر حفٌود عٌسوى بون لطوف هللا بون المطهور فوً كتابوي
(رو الرو ) من أن جد المطهور دمور دٌوار خووالن ولطون األعنواب
واألشجار(.)2
ومن جرائم المطهر بن شرف الدٌن ,لٌامي بربط أصحاب وأعووان
الشوورٌف صووال بوون أحموود بعوود استسووالمهم لووي فربطووت أرجلهووم إلووى
الجمووال فسووحبتهم علووى وجوووههم حتووى تمزلووت وتنوواثرت أجسووامهم فووً
( )1اللطائف السنٌة فً أخبار الممالن الٌمنٌة ,بن إسماعٌل الكبسً ,صـ.418
( )2عٌسى بن لطف هللا ،رو الرو فً ما حدث التاسعة من الفتنة والفتو  ،تحمٌك إبراهٌم
الممحفً ،الطبعة األولى 524هـ 4228 -هـ ،مركز عبادي للدراسات والنشر -صنعاء.
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الطرلات ! وكان ذلن أمام لائدهم صال بون أحمود الوذي أمور المطهور
بضرب عنمي وأن ال ٌمبر وال ٌدفن ,وٌظل فً العراء.
وكان المطهر لود دخول فوً مرحلوة الحموة فوً حورب مون األتوران,
وتمكوون سوونة 971هووـ موون دخووول صوونعاء ,وبعوود سوونوات موون المتووال
والصراع كانت وفاة المطهر بن اإلمام شرف الدٌن فً رجب 982هـ
 /نوفمبر 5174هـ ولد ذكر الكبسوى فوً اللطوائف أن المطهور لود تواب
وندم عما جرف مني إلى والد (.)1
وبوفاة المطهر انتهى دور (بٌت شرف الدٌن) فً الزعامة والحكوم
واإلمامووة ,وإن بمووى لهووم موون مكانووي فووً مسوومط رأس األسوورة كوكبووان,
حٌث برز منهم أعوالم سواهموا فوً الحٌواة الثمافٌوة والسٌاسوٌة فٌموا توال
من ت رٌ .البالد(.)2

( )1الكبسً ,اللطائف السنٌة.
( )2د .حسٌن بن عبدهللا العمري ,ت رٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ,صـ ,59طـ5258 ,5هـ -
5997م ,دار الفكر ,دمشك.
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أوالد المطهر بن شرف الدٌن
عمب وفاة اإلمام المطهر بن شورف الودٌن سونة 982هوـ اضوطربت
أمور اإلمامة الزٌدٌة ,واشتعلت الصراعات السٌاسٌة بٌن أوالد الوذٌن
تماسموا البالد وتفرلوا وصاروا كما لال الشاعر(:)1
وتفرليييييييوا نيييييييةبا ل يييييييل لبيلييييييي

ليفييييييا أ ييييييير ال ييييييؤ ي و بيييييير

وموون ضووعفهم وتفوورلهم فموود كووان أوالد المطهوور بوون شوورف الوودٌن,
ٌشعرون أنهم أصحاب حك فً اإلمامة ,بعد أبوٌهم وجودهم وراثوة ,كوالً
منهم لي لطعة ومنطمة:
 علً ٌحٌى بن المطهر :فً بالد ثال وعمران وجبال عٌال ٌزٌد.
 لطـف هللا بن المطهر :من ذي مرمر وبالد ونصف بالد الشرق.
 عبدالرحمن بن المطهر :بالد حجة وما إلٌها.
 غوث الدٌن بن المطهر :حصن عفـار.
 حفظ هللا بن المطهر :نصف بالد الشرق.
 واستمل أحمد بن الحسٌن المؤٌدي ببالد صعدة.

( )1رو الرو  ,صـ.589
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وعارضهم اإلمام الناصور الحسون بون علوً بون داود سونة 981هوـ,
كل إمام ال ٌعترف باتخر ,وتحالف بعضوهم مون المووات التركٌوة التوً
وجدت فً ذلن فرصة لبسط نفوذها وتوطٌد سلطتها.
وكمووا هووً العووادة ,فموود ولوون الخووالف وحوودث الشووماق ,وتطووور إلووى
الحرب والمتال بٌن اإلخوة فمود دخول (علوً ٌحٌوى) فوً صوراع دمووي
من أخٌوي عبودالرحمن ،وبعٌودا ً عون تفاصوٌل وأحوداث هوذ الصوراعات
التوووً سوووئمناها ومللنوووا منهوووا ,فمووود تضوووجر النووواس وتموووززوا مووون هوووذ
الصراعات مما أوجد حالة من االستٌاء والورف

ألموراء بٌوت شورف

الدٌن المتماتلٌن على اإلمامة ,والمتنازعٌن على الزعامة.
وأمام هذا الضعف واالنهٌوار لاموت اإلدارة التركٌوة التوً كانوت لود
بسوووطت نفوذهوووا علوووى معظوووم منووواطك الوووٌمن باعتموووال األموووراء أوالد
المطهوور بوون شوورف الوودٌن وإرسووالهم إلووى اسووتانبول حٌووث لووام المائوود
التركوووً حسووون باشوووا سووونة (992هوووـ) بوووالمب

علوووٌهم وأرسووولهم إلوووى

السلطان العثمانً فً عاصمة الخالفة ,من اإلمام الحسون بون علوً بون
داود( ,)1وكانت وفاتهم فً تركٌا ,وكان أولهم وفواة ً بون الهوادي بون
المطهر الذي توفً فوً مصور أثنواء الرحلوة إلوى اسوتانبول ,أموا غووث
الدٌن بن المطهر فمد توفً فً المسطنطٌنٌة سنة 991هـ ,وتوفً حفوظ
هللا بوون المطهوور سوونة 999هووـ ,ولطووف هللا بوون المطهوور سوونة 5252هووـ,

الشلً الٌمنً ,السناء الباهر بتكمٌل النور السافر فً أخبار المرن العاشر ,تحمٌك إبراهٌم
()1
بن أحمد الممحفً ,الطبعة األولى5421 ,هـ 4222 -م ,مكتبة اإلرشاد ,صنعاء.
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وعلووً ٌحٌووى بوون المطهوور سوونة 5257هووـ ,وكووان آخوورهم وفوواة ً اإلمووام
الحسن بن علً بن داود سنة 5242هـ.

اإلمام مجد الدٌن المؤٌدي
أثناء صراع اإلمام شرف الدٌن من الحمزات ,لام معارضا ً لوي مون
هجرة فللة من بالد صعدة مجد الدٌن بن اإلمام الحسون بون اإلموام عوز
الوودٌن بوون الحسوون بوون اإلمووام الهووادي علووً بوون المؤٌوود بوون جبرٌوول بوون
المؤٌد بن أحمد بن ٌحٌى بن أحمد بون ٌحٌوى بون ٌحٌوى بون الحسون بون
عبوودهللا بوون اإلمووام المنتصوور

بوون اإلمووام المختووار الماسووم بوون اإلمووام

الناصر أحمد بن اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن.
وهووو موون أسوورة عرفووت الحكووم وعشوومت اإلمامووة ,ولوود جهووز اإلمووام
شووورف الووودٌن جٌشوووا ً كبٌووورا ً بمٌوووادة ولووود المطهووور لحووورب هوووذا اإلموووام
المعووار

مجوود الوودٌن ,وكانووت صووعدة مسوورحا ً لمعووارن طاحنووة بووٌن

الطوورفٌن ,اسووتخدم خاللهووا المطهوور بوون شوورف الوودٌن أسوولوبي الوحشووً
وسلوكي اإلرهابً ضد المخوالفٌن بمتول األسورف ولطون رؤوسوهم ,مموا
دفن باإلموام مجود الودٌن المؤٌودي إلوى تورن اإلماموة ,واالنصوراف إلوى
العلم والعبادة ,حتى وفاتي سنة 924هـ ,وكان ومولد سنة 881هـ.
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اإلمام أحمد بن عز الدٌن المؤٌدي
( 988 – 958هـ )
فً سنة 918هـ لام داعٌا ً لنفسوي باإلماموة :أحمود بون عوز الودٌن بون
الحسوون بوون اإلمووام عووز الوودٌن بوون الحسوون بوون اإلمووام الهووادي علووً بوون
المؤٌد بن جبرٌل الحسنً الٌحٌووي الفللوً( )1وتلموب بالهوادي ,واسوتمام
لووي األموور فووً جهووات صووعدة ,وتلمووت دعوتووي بووالد االهنوووم وبووالد عووذر
والسودة ولب

عمالي واجبات تلن البالد.

ثووم إنووي دخوول فووً حووروب موون الحمووزات بمٌووادة ناصوور بوون أحموود
الحمزي الجوفً الوذي اسوتطاع االسوتٌالء علوى صوعدة ,وعنودما طلوب
اإلمووام الهووادي أحموود بوون عووز الوودٌن المؤٌوودي ,المسوواعدة والعووون موون
الووووالً التركوووً ازدمووور باشوووا ضووود الحموووزات ,اسوووتطاع ازدمووور باشوووا
دحرهم وهزٌمتهم ,واستولى على صعدة وجعول أعموال الوبالد الشوامٌة
إلى أحمود بون الحسوٌن المؤٌودي ,وكانوت وفواة اإلموام الهوادي أحمود بون
عز الدٌن المؤٌدي سنة 988هـ.

( )1زبـارة ,صـ.228
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المهدي الحسن بن حمزة (961 – 960هـ)
وفً سنة 912هـ لام الحسن بن حمزة بن علً بن

بن علوً بون

بن سلٌمان بن إسحاق بن سلٌمان بن علً بن عٌسى بن الماسم بون
علً بن بن صال الدٌن بن الماسم بن إسماعٌل بن عبدهللا بون
بن اإلمام الماسم الرسً وأعلون نفسوي إماموا ً فوً بوالد شوظب ,معارضوا ً
اإلمام المطهر بن شرف الدٌن ,ولد استجابت لي بع

المبائل.

ولكووون المطهووور بووون شووورف الووودٌن اسوووتطاع مطووواردة هوووذا اإلموووام
الضعٌف الذي كان لد وضن زكاة االهنوم عند مشواٌخها عنودما اسوتمر
فٌهووا ,ولمووا رجوون فووارا ً موون المطهوور وجوود المشوواٌ .لوود اسووتهلكوا الزكوواة
أثناء غٌابي ,ثم إنهم خذلو  ,وبعد أن اشتدت حالتوي كوان ال ٌ كول إال موا
وجد مون الشوجر ونحوهوا ,ثوم إن المطهور أخورب بٌتوي وبعود ذلون كوان
الصل فٌما بٌنهما ,فعمر المطهر بٌتوي ورجون إلٌوي وأجورف لوي كفاٌتوي,
وكانت وفاتي سنة 915هـ(.)1

( )1زبـارة ,أئمة الٌمن ,صـ.228
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المحتسب علً بن إبراهٌم (العابد)
(983 – 980هـ)
وفً سنة 982هـ لام محتسبا ً اإلمام :علً بن إبوراهٌم بون علوً بون
بن صال بن

بن أحمد بن الماسم بن ٌحٌى بن األمٌور داود بون

ٌحٌى بن عبدهللا بن الماسوم بون سولٌمان بون علوً بون
الماسووم بوون

بون ٌحٌوى بون

بوون اإلمووام الماسووم الرسووً ,المعووروف (بالعابوود) ,والووذي

كانت وفاتي سنة 988هـ(.)1

المحتسب علً بن إبراهٌم (العالم)
(1006 – 980هـ)
وفً نفس السنة (982هـ) لام محتسبا ً اإلمام :علوً بون إبوراهٌم بون
علً بن إبراهٌم بن علً بن المهدي بن صال بون علوً بون أحمود بون
اإلمام

بن جعفر بن الحسن بن فلٌتوة بون علوً بون الحسوٌن بون أبوً

البركات بن الحسن بون أبوً البركوات الحسون بون الحسون بون علوً بون
( )1السابـك ,صـ.271

-457 -

www.nashwannews.com

بوون اإلمووام الماسووم الرسووً ,المعووروف (بالعووالم) ,الووذي

الماسووم بوون

كانت وفاتي 5221هـ(.)1
وكان لٌام هذٌن اإلمامٌٌن المحتسبٌن من بالد الشورف بعود تضورر
أهل هجرة الشاهل من جور الفتى وردان شاوش عامول أوالد المطهور
بن اإلمام شرف الدٌن على أهل تلن البالد.

الناصر الحسن بن علً بن داود
(1024 – 986هـ)
هـو :الحسن بن علً بن داود بن الحسن بن اإلمام علً بون المؤٌود
بن جبرٌل بن المؤٌد بن أحمد بن األمٌور شومس الودٌن ٌحٌوى بون أحمود
بن ٌحٌى بن

بن الناصر بن الحسن بن عبودهللا بون اإلموام المنتصور

بن اإلمام المختار لاسم بن اإلمام الناصور أحمود بون اإلموام الهوادي
ٌحٌى بن الحسوٌن ,كانوت دعوتوي سونة 981هوـ معارضوا ً أوالد المطهور
شرف الدٌن وتلمب بالناصر.
ومنووذ البداٌووة دخوول فووً صووراع ومواجهووات موون األمووراء موون بٌووت
شرف الدٌن ,الوذٌن كوانوا ٌتصوارعون فٌموا بٌونهم ولود شواركت بعو
( )1السابـك ,صـ.271
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األسر الهادوٌة فً هذا الصراع متحالفوة مون أوالد المطهور بون شورف
الوودٌن ضوود اإلمووام الناصوور بوون علووً بوون داود الووذي تووم اعتمالووي سوونة
992هوـ فووً عهوود الوووالً التركووً سوونان باشووا الووذي أرسوولي ومعووي أوالد
المطهر إلى عاصمة الخالفة العثمانٌة ,وكانت وفواة اإلموام الحسون بون
علً داود سنة 5242هـ فً استانبول.

المتوكل عبدهللا بن علً المؤٌدي
(1006 – 994هـ)
وفً نفس السنة التً تم فٌها اعتمال اإلمام الحسن بن علً بن داود
وأوالد المطهر بن شورف الودٌن ,لوام :عبودهللا بون علوً بون الحسون بون
اإلمووام الهووادي عووز الوودٌن بوون الحسوون بوون اإلمووام علووً بوون المؤٌوود بوون
جبرٌل بن المؤٌد بن أحمد بن ٌحٌى بون أحمود بون ٌحٌوى بون ٌحٌوى بون
الناصوور بوون الحسوون بوون عبوودهللا بوون اإلمووام المنتصوور

بوون اإلمووام

المختووار لاسووم بوون اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون
الحسٌن ,وتلمب بالمتوكل وٌعرف (ب بً عالمة).
ولم ٌحمك هذا اإلمام شٌئا ً ٌوذكر ,ولوم ٌمون لدعوتوي أثور ,حتوى ظهور
اإلمام الماسم بن سونة 5221هوـ معلنوا ً دعوتوي وإمامتوي ,فموام اإلموام
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المتوكل عبدهللا بن علً المؤٌدي بالتنازل لوي عون اإلماموة واسوتمر فوً
صوعدة والٌوا ً علٌهووا ,ثووم حوودث خووالف وشووماق بووٌن اإلمووامٌن (المؤٌوودي
والماسووم بوون

) ,ولامووت بٌنهمووا حووروب وصووراعات تعوواون خاللهووا

اإلمام المؤٌدي من األتران ضد اإلمام الماسم بون

الوذي أرسول إلٌوي

بهذ األبٌات(:)1
ييييييت تباييييييس هييييييدت دييييييي دمحم
أو ييييت ت ييييبط لييييس غيابيييي باطييييل
لييييوال ا نيييياالس بييييالحروب وأهلفييييا

لد يييييييا ال رييييييييد ألي ييييييي بيييييييدعايت
لد ييييييا ال يييييييل ل فييييييا بةيييييي ايت
لوجيييييييدت ف ييييييين لم ييييييي للليييييييت

وفً هذ الفتورة سوطن نجوم اإلموام الماسوم بون

وعوال شو ني وفوً

الممابوول تراجوون اإلمووام عبوودهللا بوون علووً المؤٌوودي (أبووو عالمووة) والووذي
كانت وفاتي سنة 5257هـ.
وبووذلن نطوووي صووفحة الدولووة الهادوٌووة التووً بوودأت سوونة 482هووـ
باإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن واختتمت بهذا اإلموام المتوكول عبودهللا
المؤٌووودي ,وباإلموووام الماسوووم بووون

تبووودأ المرحلوووة الثانٌوووة مووون عصووور

اإلمامة الزٌدٌة فً الٌمن والتوً تعورف بالدولوة الماسومٌة وفٌهوا انتملوت
اإلمامة الزٌدٌة من دور المعارضة إلى دور الحكم والملن المطلك.

( )1البدر الطالن ,صـ.119
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الدول الٌمنٌة التً عارضها األئمة الزٌدٌة
فً الدولة الهادوٌة (1006 – 284هـ)
م

الدولــــ

 5الدولة الزٌادٌة
 4بنـو ٌعفـــــر
 8بنـو نجــــا
 2الدولة الصلٌحٌة
 1بنـو زرٌـــــن
 1بنـو حاتــــم
 7بنـو مهــــدي
 8الدولة الرسولٌة
 9الدولة الطاهرٌة

الفــترة

الةاص و اطك
ال فوذ

428هـ 229 -هـ
859م 5259 -م

زبٌــــد

441هـ 898 -هـ
822م 5228 -م
228هـ 111 -هـ
5258م 5515 -م
289هـ 185 -هـ
5228م 5588 -م
272هـ 119 -هـ
5278م 5572 -م
292هـ 119 -هـ
5525م 5572 -م
118هـ 119 -هـ
5519م 5572 -م
141هـ 818 -هـ
5449م 5212 -م
818هـ 924 -هـ
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الفصل الثانً
الدولــة الماسمٌــة
(1382 - 1006هـ)
صرخة من داخل البٌت
وييييا عصيييب ييي هانيييت لا ييي ي
ألتيييييت بيييييلد جيييييورا وجييييييتت
يفيييييييدي ت بليييييييي حيييييييي ييييييييرا ت
لدلةيييال ت ليييو ر يييت حصيييرا لةيييدها
ل ييييييا ع ييييييا تة لييييييو باالييييييل

لييى ييت تييرو الجييور حييد ال فييا ر
ب يييييا يييييودت ييييي وجيييييوه اليييييدلاتر
يمييييييول ب ييييييت و لييييييرت ييييييوا ر
ألل ييييييت ليييييس اليييييد يا يييييداد ال حيييييابر
ول ييييييييي ي ليييييييييس لطيييييييييا ولييييييييياجر

العالمة ابن األمٌر الصنعانً
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اإلمـام المنصور الماسم بن
(1029 – 1006هـ)
كانووت اإلمامووة الزٌدٌووة فووً مرحلتهووا األولووى (الدولووة الهادوٌووة) لوود
انتهت باإلموام المتوكول عبودهللا بون علوً المؤٌودي ،الوذي كانوت دعوتوي
عمب اعتموال المووات التركٌوة لإلموام الحسون بون علوً بون داود وأوالد
المطهر سنة 992هـ ،وكان اإلمام المؤٌدي الذي ٌعرف (ب بً عالموة)
لوود اسووتمر علووى إمامتووي ودعوتووي دون تحمٌووك شووًء ٌووذكر ،حٌووث كووان
األتران العثمانٌون ٌسٌطرون على معظم مناطك الٌمن.
وفووً سوونة 5221هووـ لووام معارضووا ً الماسووم بوون

الووذي مهوود لووي

األتران الطرٌك لمضائهم على األمراء أوالد المطهر بون شورف الودٌن
واإلموووام الحسووون بووون علوووً بووون داود ،فمووود اسوووتغل اإلموووام الماسوووم هوووذ
المتغٌرات وتمكن من اكتساب المبائل الزٌدٌة والتفافها حولي (.)1
واإلمووام الماسووم بوون

موون أحفوواد الهووادي ونسوول الناصوور أحموود،

وذرٌة الداعً ٌوسف ،وهذا اسمي وتمام نسبي :الماسم بن
بن

بون علوً

بن علً بن الرشٌد بن أحمد بن الحسٌن بن علوً بون ٌحٌوى بون

( )1الشماحـً ،صـ.518
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بن ٌوسف االشل بن الماسم بن ٌوسف الداعً بن اإلموام المنصوور
ٌحٌووى بوون اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن،
مولد سنة 917هـ طلب العلم على شٌوخ عصر حتى فاق فوً العلووم
وحموووك منطولهوووا والمفهووووم ،دعوووا لمباٌعتوووي فوووً شوووهر محووورم سووونة
5221هوووـ( ،)1وتلموووب بالمنصوووور ،واتخوووذ مووون شوووهارة ممووورا ً إللامتوووي
وعاصمة لدولتي ومعمالً لمٌادتي.
وفً بداٌة دعوتي دخل اإلمام المنصوور الماسوم بون

فوً حوروب

من اإلمام المتوكل عبدهللا بن علوً المؤٌودي الوذي تحوالف مون األتوران
ضد اإلمام الماسم بن

الذي أرسل إلٌي بهذ األبٌات:

ييييييت تباييييييس هييييييدت دييييييي دمحم
أو ييييت ت ييييبط لييييس غيابيييي باطييييل
لييييوال ا نيييياالس بييييالحروب وأهلفييييا

لد يييييييا ال رييييييييد ألي ييييييي بيييييييدعايت
لد ييييييا ال يييييييل ل فييييييا بةيييييي ايت
لوجيييييييدت ف ييييييين لم ييييييي للليييييييت

وفً هذا الولت واصل اإلمام الماسم حروبي ومعاركي ضد األتران
حمك فً بعضها انتصوارات وأخفوك فوً بعضوها اتخور ،وصوار ٌنتمول
من مكان إلى مكان وجرت لوي خطووب وحوروب وكوروب وكوان توارة ً
ٌنتصووور وٌفوووت الوووبالد الٌمنٌوووة ،وتوووارة ً تتكووواثر علٌوووي جٌووووش األتوووران
وٌخرجوني عنها ،ومازال هكذا حتى أني فً بع

األولوات لود ال ٌجود

هو ومن معي ما ٌ كلون عند اختفائهم فٌ كلون من نبات األر

( )1الشوكانً ،البدر الطالن ،صـ.111
( )2السابك ،صـ.118 ،117
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أمووراء بٌووت شوورف الوودٌن موون

وخووالل هووذ المعووارن تعوواون بع و

األتران ضد اإلمام الماسم ومن هوؤالء :أحمود بون
بوون شوورف الوودٌن ،و

بون شومس الودٌن

بوون عبوودهللا بوون شوورف الوودٌن ،وعبوودالرحٌم بوون

المطهر بن شرف الدٌن ،وهوذا األخٌور كوان عامول األتوران علوى بوالد
حجووة ،ولوود حوواول المووب

علووى اإلمووام الماسووم ولكنووي لووم ٌفلوو  ،فموود

اسووتمرت المواجهووات والحووروب بووٌن اإلمووام الماسووم واألتووران بووٌن كو ٍّور
وفر ومد وجزر ،حتى عمد الطرفان صلحا ً وهدنة.
ففً سنة 5248هـ عمد اإلمام الماسم صلحا ً من الوالً العثمانً
باشووا علووى أن ٌكووون لإلمووام الماسووم الحووك فووً حكووم المنوواطك الشوومالٌة
لصنعاء وٌعترف بشرعٌة الوجود التركً فً الوٌمن ،وكانوت مودة هوذا
االتفووواق عشووور سووونوات ،ولووود تووووفً اإلموووام الماسوووم فوووً العوووام التوووالً
(5249هووـ) ،بعوود أن أصووب اإلمووام المعتوورف بشوورعٌتي موون األتووران
والٌمنٌٌن على السواء ،فلم ٌكن ألبناء الماسم بون

منوازع فوً أحمٌوة

الخالفة بعد (.)1
وبذلن أسس اإلمام الماسم بون

الحكوم ألسورتي بٌوت الماسوم ،وبوي

بدأت الدولة الماسمٌة التً توارثت الحكم من بعد حتوى لٌوام ثوورة 41
سووبتمبر 5914م ،فكانووت بووذلن أطووول َموون ح َكووم موون مختلووف األسوور
والبٌوت الهاشمٌة الٌمنٌة فً تارٌ .الدولة الزٌدٌة الطوٌل (.)2

( )1العمري ،تارٌ .الٌمن المعاصر ،صـ.42
( )2العمري ،تارٌ .الٌمن المعاصر ،صـ.44
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وكموا ٌووذكر حفٌود المووؤرخ ٌحٌوى بوون الحسوٌن بوون الماسوم فووإن جوود
اإلمام الماسم بن

كان جارودي العمٌودة مون الوذٌن ٌسوبون الصوحابة

وأنووي تولووف فووً آخوور عموور عوون سووب صووحابة رسووول هللا × وخلفائووي
الراشدٌن.
هذا وكان لإلمام الماسم عند وفاتوي سونة 5249هوـ تسوعة مون أوالد
الذكور وهم:
-5

(اإلمام المؤٌد ت سنة 5212هـ).

 -4حسن (ت سنة 5228هـ).
 -8حسٌن (ت سنة 5212هـ).
 -2علـً (لتل سنة 5245هـ).
 -1أحمد (نافس أخا المتوكل إسماعٌل علوى اإلماموة ثوم تنوازل لوي
وكانت وفاتي سنة 5211هـ وٌعرف ب بً طالب).
 -1إسماعٌل (اإلمام المتوكل حكم من 5287 – 5212هـ).
ٌ -7حٌىٌ -8 .وسف -9 .عبدهللا.
ولد تولى اإلمامة من بعود والود وراثوةً االبون األكبور لإلموام الماسوم
( ) الووذي تلمووب بالمؤٌوود ،واسووتمر حكمووي موون (5212 – 5249هووـ)،
وفً عهد خرج األتران من الوٌمن وخلفوي أخوو إسوماعٌل الوذي تلموب
بالمتوكل وحكم من (5287 – 5212هـ).
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المؤٌد بن الماسم بن
(1054 – 1029هـ)
بعوود وفوواة اإلمووام الماسووم بوون

خلفووي ابنووي األكبوور

والووذي تلمووب

بالمؤٌد ،وبدأ حكمي بإلرار الصول الوذي عمود والود مون األتوران سونة
5248هـ ،حٌث استمر العمل بي حتى تم نمضي سنة 5281هـ مما أدف
إلووى اشووتعال المواجهووات بووٌن اإلمووام المؤٌوود والموووات التركٌووة ،حٌووث
استطاع المؤٌد تحمٌك انتصوارات كبٌورة علوى األتوران ودخول صونعاء
سنة 5288هـ وعٌن ابني ٌحٌى عامالً علٌها.
بعد ذلن استمر ضعف وتراجون نفووذ األتوران مموا دفعهوم للخوروج
من الٌمن سونة 5221هوـ ،حٌوث اسوتطاع اإلموام المؤٌود بعود ذلون بسوط
نفوووذ علووى معظووم منوواطك الووٌمن ،ولوود اعتموود فووً لٌووادة الجٌوووش علووى
إخوتوي فموود كوان أخووو الحسوون بمثابوة لائوود لواتووي والرجول الثووانً بعوود ،
وكان الحسٌن مسئوالً عن ذمار والمنطمة الوسطى ،وأحمد أمٌرا ً علوى
صعدة وشمال البالد وإسماعٌل فً تعز والٌمن األسفل.
ومما ٌجدر ذكر أن اإلمام المؤٌد كان ٌمثل اإلمامة الزٌدٌة البعٌودة
عن أُبهة ال ُملن ( ،)1فمد تمٌز عهد المؤٌد الذي اسوتمر لرابوة ربون لورن
(5249هـ 5212 -هـ) فً بع

الحاالت بالعودل والرفوك بالنواس ،إال

( )1الشماحـً ،صـ.511
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أني اشتهر ب خذ الزكاة بالملٌل والكثٌور دون التمٌود بالنصواب الشورعً،
ومن آرائي الفمهٌة عدم تورٌوث ذوي األرحوام وإباحوة زكواة بنوً هاشوم
لبعضهم بعضا ً من فمرائهم ،كما أنوي كوان ٌورف تحورٌم زواج الفاطمٌوة
من غٌر فاطمً.
هذا وكان اإلمام المؤٌد لد دخل سنة 5228هوـ فوً صوراع مون ابون
أخٌووي أحموود بوون الحسوون بوون الماسووم الووذي خوورج علٌووي عمووب وفوواة والوود
(الحسوون بوون الماسووم) ،والووذي كووان موون أبوورز المووادة العسووكرٌٌن ألخٌ وي
المؤٌد

 ،فمد طمن ابن أخٌي أحمد بن الحسن بالسٌطرة على موا كوان

تحووت ٌوود والوود ولمووا لووم ٌحصوول علووى ذلوون تموورد وخوورج علووى عمووي
المؤٌد ،وجرت بٌنهما حروب وصراعات انتهت بصل .
اإلمووام المؤٌوود

بوون الماسووم

وفووً عاصوومة حكمووي شووهارة موور
مرضي األخٌر ،ولم ٌعُ ْد من إخوتي سوف (أحمد أبو طالب) الذي كوان
حرٌص وا ً علووى أن ٌكووون لرٌب وا ً منووي فووً مرضووي هووذا لٌكووون لووي الحووظ
بخالفتوووي وأخوووذ البٌعوووة مووون كبوووار العلمووواء المتواجووودٌن فوووً شوووهارة،
و(إسماعٌل) الذي كان ٌرف أني أحك باإلمامة وألدر على الزعامة من
أخٌي أحمد الذي ٌكبر سونا ً ونتٌجوةً لوذلن فمود دخول (أحمود وإسوماعٌل)
فً صراع على اإلماموة ولتوال علوى الزعاموة بعود وفواة اإلموام المؤٌود
بوون الماسووم سوونة 5212هووـ ،والووذي دفوون بشووهارة جوووار أبٌووي تارك وا ً
اإلمامة الزٌدٌة مسٌطرة على معظم مناطك الٌمن ،ف صب بٌت الماسوم
بال منافس وال منازع.
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عصر المتوكل إسماعٌل بن الماسم
وتوحٌد الٌمن
(1087 – 1054هـ)
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المنصور أحمد بن الماسم (أبو طالب)
( 1076 – 1054هـ )
بوون الماسووم سوونة

موون شووهارة وعمووب وفوواة أخٌووي اإلمووام المؤٌوود
5212هووـ أعلوون أحموود بوون الماسووم نفسووي إمام وا ً وتلمووب بالمنصووور وفووً

الولوت ذاتوي عارضوي أخوو إسووماعٌل مون مدٌنوة ضووران آنوس وتلمووب
بالمتوكل ،وكما ٌمول ابن اخٌهما المؤرخ ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم:
"فمد كان إسماعٌل ٌورف أنوي األولوى بهوذا الشو ن وأنوي المبورز علوى
سووائر األلووران ،وأن غٌوور موون الووداخلٌن علووى هووذا المنصووب العظووٌم
طفٌلً لٌس بمحمل لي وال مستمٌم"

()1

هووذا ولوود جوورت بووٌن األخوووٌن المتنووازعٌن واإلمووامٌن المتنافسووٌن
حوروب وصوراعات كووان اإلموام المنصوور أحموود بون الماسوم األضووعف
وخاصووةً بعوود ولوووف أحموود بوون الحسوون و بوون الحسوون موون اإلمووام
المتوكوول إسووماعٌل ،ممووا أدف إلووى ضووعف معنوٌووات اإلمووام المنصووور
أحموود أبووو طالووب ( ،)2والووذي تعوور

إلووى هزٌمووة أمووام لوووات أخٌووي

إسماعٌل.
(ٌ )1ومٌات صنعاء فً المرن الحادي عشر ،للمؤرخ ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم ،تحمٌك /عبدهللا
بن الحبشً ،طـ5991 ،5م ،منشورات المجمن الثمافً ،أبو ظبً ،اإلمارات.
( )2البدر الطالن ،صـ.512
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وعمووب هزٌمتووي استس ولم اإلمووام المنصووور أحموود بوون الماسووم ل موور
الوالن وذهب بنفسي إلى أخٌي المتوكل إسماعٌل بضوران آنس وتنازل
لي عن اإلمامة ،وباٌعي على السمن والطاعة ،ومون جانبوي لوام المتوكول
إسووماعٌل بتولٌتووي علووى بووالد صووعدة ومووا حولهووا ،واسووتمر كووذلن حتووى
وفاتي سنة 5271هـ وكوان مولود سونة 5227هوـ ،وذرٌتوي ٌسوكنون فوً
الروضة وٌعرفون ببٌت (أبو طالب).

الداعً إبراهٌم بن (أبو حورٌة)
(1082 – 1054هـ)
أثناء الصراع بٌن األخوٌن المنصور أحمد والمتوكل إسوماعٌل لوام
معارضا ً لهما ومتطفالً على بٌت الماسم :إبوراهٌم بون بون أحمود بون
عووز الوودٌن بوون علووً بوون الحسووٌن بوون اإلمووام عووز الوودٌن بوون الحسوون بوون
اإلمام الهادي علً بن المؤٌد بن جبرٌل بن المؤٌد بون أحمود بون ٌحٌوى
بوون أحموود بوون ٌحٌووى بوون ٌحٌووى بوون الناصوور بوون الحسوون ابوون عبوودهللا بوون
اإلمام المنتصر

بن اإلمام المختار لاسم بن اإلمام الناصر أحمد بن

اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن الملمب (أبو حورٌي).
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والذي اسوتمر معارضوا ً للمتوكول إسوماعٌل بون الماسوم وكوان ٌتوردد
فوووً إمامتوووي حتوووى اضوووطربت أموووور  ،فتوووارة ٌبووواٌن اإلموووام المتوكووول
إسوماعٌل ،وتووارة ٌظهوور بمائوي علووى دعوتووي وتكوورر منوي ذلوون ولووم ٌكوون
معي ما ٌعول بي من جند وأتباع ( ،)1حتى كانت وفاتي سنة 5284هـ.

المتوكل إسماعٌل بن الماسم
(1087 – 1045هـ)
وهكووذا لُوودر لإلمووام إسووماعٌل بوون الماسووم الووذي تلمووب بالمتوكوول أن
ٌتربن على كرسً الزعامة وٌتملد زمام اإلمامة ،فلم ٌموف فوارق السون
بٌنووي وبووٌن أخٌووي أحموود (أبووو طالووب) موون أن ٌبسووط نفووذو  ،وٌمووارس
سلطتي ،بعد أن لام أخو بالمباٌعة على السمن والطاعة علوى أن ٌكوون
لي بالد صعدة.
وٌُعود المتوكوول إسوماعٌل بوون الماسوم أول موون جمون بووٌن لمبوً الملوون
س وٌٌن موون إلامووة دولووتهم
واإلمامووة وفووً أٌامووي بل و تمكوون العلوووٌٌن الر ّ
بالٌمن التً طالموا ضوحوا مون أجلهوا ،ففوً عهود دخلوت جمٌون أجوزاء
عموان إلوى حودود
الٌمن تحت نفووذ الدولوة الماسومٌة الرسوٌة مون حودود ُ
( )1الشوكانً ،البدر الطالن.
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نجوود ،وكووان عصوور أزهووى عصووور الدولووة الرسووٌة الهادوٌووة ،وفٌووي
تحمموووت الوحووودة الٌمنٌوووة( ،)1واختفوووت وتالشوووت الحكوموووات المحلٌوووة،
والوودول الٌمنٌووة ،ولووود سوواعد الحوووظ بخووروج المووووات التركٌووة ،حتوووى
أصبحت الٌمن إلطاعٌة بٌد الدولة الماسمٌة.
والحووك أن الووٌمن شووهدت فووً عهوود المتوكوول إسووماعٌل اسووتمرارا ً لووم
تشهد منذ فترة طوٌلة ،ونتٌجة لهذا االستمرار النسوبً فمود ازدهور فوً
عصر العلم وكثرت هجر ( ،)2وكوان المتوكول إسوماعٌل ٌعطوً العلوم
مكانوة كبٌوورة ،وٌرعوى العلموواء ،وٌفووٌ

علوٌهم موون بٌووت األموووال مووا

ٌحتاجونوووي ،مموووا دفووون العلمووواء علوووى التووو لٌف ونشووور العلووووم ،وكوووان
ٌصووطحب فووً تنملووي موون وإلووى ضوووران أكووابر العلموواء ،وطلبووة العلووم
ٌ خذون عني ما ٌرٌدون (.)3

التكفٌر باإللزام
وكان المتوكل إسماعٌل من علمي وسعة معارفي ٌبعوث العلمواء إلوى
المرف لنشر فمي الهادوٌة بٌن أهلها حتى ٌتحولوا إلى هذا المذهب ،فمود
كان ٌتعصب لمذهبي إلى درجوة أنوي كوان ٌموول بكفور األتوران! وٌودخل
فً حكمهم من واالهم ولو كان معتمد ٌخالف معتمدهم وهذا ما ٌعورف
بووالتكفٌر بوواإللزام ،حٌووث أن األتووران حسووب زعووم المتوكوول إسووماعٌل
( )1الشماحً ،صـ.511 ،511
( )2هجر العلم ،صـ ،5278جـ.4
( )3العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث المعاصر ،صـ.14
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(كفار) والكفار إذا استولوا على بالد وملكوها ،ولو كانت من أراضوً
المسوولمٌن تعتبوور بووالدا ً كفرٌووة ألن أهلهووا ألوواموا تحووت أواموور ولٌووادة
الكفار!.
ولد ترتب على هذا االجتهاد الخاطا والرأي الباطول أحكوام جوائرة
فً حك أهول الوٌمن األسوفل ،حٌوث أصوبحت هوذ المنواطك عنود اإلموام
المتوكل خارجٌة كفرٌة ألنها مناطك ألام فٌها األتوران (الكفوار) والبلود
الذي تظهر فٌوي كلموة الكفور تصوب كفرٌوة ولوو كوان أهلهوا وسوكانها ال
ٌعتمدون الكفور ،وال ٌمولوون بممالوة أهلوي ،إنوي التكفٌور بواإللزام ! تكفٌور
اتخر وهو ال ٌعتمد الكفر وال ٌمول ب ي ممالة فٌها كفر أو شبهة كفر.
إن األتران مسلمون مؤمنون فٌهم العباد والزهاد والعلماء والفمهواء
والمووادة والزعموواء والفوواتحون العظموواء ،فكٌووف ٌصووبحون كفوواراً ،هوول
ألنهووم موون أهوول السوونة؟! أم ألنهووم جوواءوا موون خووارج الووٌمن ؟! إذا كووان
األمر كذلن فإن جمٌن األئمة الزٌدٌة جاءوا من خارج الٌمن ،وهم فوً
هووذا الجانووب مثوول األتووران تمام وا ً فووإذا كووان األتووران العثمووانٌون غووزاة
ومحتلٌن فكذلن األئمة الهادوٌون.
وإذا افترضنا جدالً (كفور األتوران) فموا ذنوب الوبالد التوً حكموهوا،
والمنوواطك التووً ملكوهووا ،فكٌووف ٌجوووز تكفٌوور أنوواس مووا رضوووا بعمٌوودة
فاسدة؟! ،ونحون ال نمور وال نعتورف بفسواد عمٌودة األتوران بول عمٌودتهم
صحٌحة أص وأصوب مون عمٌودة اإلموام المهودي الحسوٌن بون الماسوم
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العٌانً وأتباعي من الحسٌنٌة وعمٌدة األتوران أحسون وأسولم مون عمٌودة
اإلمام المهدي أحمد بن الحسن بن الماسم الرافضً.
هووذا ولوود لووام عوودد موون علموواء المووذهب الهووادوي بووالرد علووى اإلمووام
المتوكوول إسووماعٌل موضووحٌن بطووالن ممالتووي ،ومؤكوودٌن فسوواد اجتهوواد
ومن الذٌن ردوا علٌي ابن أخٌي المؤرخ الشهٌر والعالمة الكبٌور ٌحٌوى
بن الحسٌن بن اإلمام الماسوم الوذي رد علٌوي اإلموام المتوكول معارضوتي
وصمم على رأٌي ولال عن تكفٌر األتران والتكفٌر باإللزام عموماً:
[إنهووا أصووول معلومووة (عنوودنا) ب دلتهووا المطعٌووة ،ومدونووة فووً كتووب
أئمتنا وسلفنا رضوان هللا علٌنا وعلٌهم ال ٌنكر ذلن عنهم أحد ممون لوي
أدنى بصٌرة ومعرفة]

()1

ممن رد علٌي الحسٌن بن عبدالمادر بن علً بن الحسوٌن بون اإلموام
المهدي أحمد بن الحسن الذي لال فً لصٌدتي المشهورة:
ليييالوا :يييا فت ييي اعيل عيييال فت
يميييييول :أ ج يييييود التيييييرن يييييالرة
ييول هييذا وال فييو دعييت
بلييي
هيييذه ال يييياالت ال تجيييد لييييوت غيييد

ألتييييييياهت ب مييييييييال لييييييييي برهييييييييا
دا ييت لفييت ي ج يييع المطيير بلييدا
ليييييي رغبتفيييييا ليفيييييا لفيييييا نيييييد
ذا لضيييى بيييي أهيييل األرض دييييا

وموون الووذٌن ردوا علووى المتوكوول إسووماعٌل ممولت َوي الباطلووة العالمووة
عبدهللا بن علً الوزٌر صاحب كتاب (طبك الحلوف) ،والعالموة أحمود

( )1بهجة الزمن ،أخبار سنة 5218هـ ،للمؤرخ ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم ،ولد نشر بتحمٌك،
عبدهللا الحبشً ،بعنوانٌ ،ومٌات صنعاء فً المرن الحادي عشر 5221هـ 5299 -هـ ،الطبعة
األولى5991 ،م ،منشورات المجمن الثمافً ،أبو ظبً ،اإلمارات.
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بووون علوووً بووون الحسووون الشوووامً المتووووفى سووونة 5275هوووـ ،والعالموووة
عبووودالعزٌز الضووومدي المتووووفى سووونة 5278هوووـ والعالموووة عبووودالمادر
المحٌرسً ،والعالمة الحسن بن أحمد الجالل المتوفى سونة 5282هوـ،
صاحب رسالة براءة الذمة فً نصٌحة األئمة ،باإلضافة إلى عدد آخر
من العلمواء والفمهواء الوذٌن أكودوا علوى بطوالن هوذ الممولوة باعتبارهوا
إلدام على (التكفٌر) وهو هجوم ال ٌنبغوً علوى ذي لوب وحوذر ،فكٌوف
بموون كووان موون العلووم والنظوور ،ألن التكفٌوور والتفسووٌك إنمووا ٌكووون بتوووفر
ووجود األدلة الماطعة والبراهٌن الساطعة.

تمرد بالد ٌافن
وكانوووت بوووالد ٌوووافن لووود خالفوووت اإلموووام المتوكووول إسوووماعٌل ،فجهوووز
إلخضوواعها ولوود

بوون إسووماعٌل ،ثووم عووزز بموووات أخوورف تمكنووت

جمٌعهوووا مووون إخضووواع ٌوووافن مووورة أخووورف ،وفوووت الطرٌوووك إلوووى بوووالد
حضرموت التً كوان أمٌرهوا بودر بون عبودهللا بون عمور الكثٌوري الوذي
ثار علٌي ابن أخٌي بدر بن عمر الكثٌري سنة 5212هـ وألر المتوكول
على والٌة األظفار الحبو

من بالد حضرموت ،وفً عام 5272هوـ

أسوووند اإلموووام المتوكووول والٌوووة الشوووحر علوووى سووواحل حضووورموت إلوووى
السلطان علً بن بدر بن عبدهللا الكثٌري ،كما جهز فً عوام 5275هوـ
األمٌوور أحموود بوون الحسوون بوون الماسووم علووى رأس جووٌش كبٌوور إلووى بووالد
الفضلً فً أبٌن واضطر السلطان حٌدرة الفضلً إلى تسلٌم نفسي إلٌي
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بعد أن است ذني عن طرٌوك سولطان الواحودي ،وأعواد أحمود بون الحسون
نفوذ الدولة الماسمٌة إلى بالد الفضلً وغٌرها فً المنطمة (.)1
وأثنوواء المتووال موون لبائوول ٌووافن بوورزت الشوودة لوودف جووٌش المتوكوول
إسماعٌل والمبالغة فً المتول ،باإلضوافة إلوى المسووة علوى النواس ،وموا
نتل عن ذلون مون ظلوم وجوور ،مموا دفون بالعالموة المجتهود الحسون بون
أحمد الجالل إلوى كتابوة رسوالة نمدٌوة ونصوٌحة شورعٌة سوماها (بوراءة
الذمة فً نصٌحة األئمة) وكان الجالل لد تجاوز فوً اجتهاداتوي الكثٌور
من المواعد الجامدة فً المذهب الزٌدي وغٌرها من المذاهب ،بموا فوً
ذلن رأٌي فً عدم ثبوت اإلمامة فً آل البٌت (.)2

( )1تارٌ .الحداد ،صـ.98 ،95
( )2د .حسٌن العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،صـ.14
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االحتفال بٌوم الغدٌر
كان اإلمام المتوكل إسماعٌل أول من سن االحتفال بٌوم الغدٌر فوً
الٌمن (الثامن عشر من ذي الحجة من كل عام) وذلون سونة 5278هوـ،
بنصٌحة من ابن أخٌي ولائد لواتوي األمٌور أحمود بون الحسون بون الماسوم
(اإلمام المهدي فٌموا بعود) والوذي كوان ٌمٌول وٌعتنوك موذهب الورواف
االثنووى عشوورٌةٌ ،مووول المووؤرخ الزٌوودي ٌحٌووى بوون الحسووٌن بوون اإلمووام
الماسم فً بهجة الزمن أحداث سنة 5278هـ:
[ولس هذه ال

ابتدأ أح د ب الح

نةار يوت الادير لس ثيا

عنيير يي ذ الحجيي ب نيير األعييلت واأللوييي وال تو ييل
التييد ب ي لفةل ي
الح

]

يي اعيل

ي بةييد وهييو (بحبييور) ل ييا وصييل لي ي أح ييد ب ي

()1

وك وان اإلمووام المتوكوول إسووماعٌل لوود أجوواز صوورف زكوواة الهاشوومً
الغنً فً الهاشمً الفمٌر ،وتشرٌعي أخذ الزكاة فً الملٌل والكثٌر دون
التمٌد بالنصاب الشرعً(.)2

(ٌ )1حٌى بن الحسٌن ،بهجة الزمن ،تحمٌك الحبشً.
( )2تارٌ .الحداد ،صـ 95جـ.2
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المنصور علً بن أحمد بن الماسم
لبٌل وفاة المتوكل إسماعٌل بشهور للٌلوة أعلون ابون أخٌوي علوً بون
أحمد بون اإلموام الماسوم الخوروج علٌوي والودعوة لنفسوي باإلماموة وتلموب
بالمنصور.
ولد برر المنصور علوً بون أحمود تمورد وعصوٌاني لعموي المتوكول
إسووماعٌل بكبوور سووني ومرضووي الوودائم وعجووز عوون إدارة شووئون الدولووة
ولٌامي بدعم وتشجٌن األمٌر أحمد بن الحسن بن الماسم ،باإلضافة إلوى
مٌوول المتوكوول إسووماعٌل إلووى أوالد وأبنائووي علووى حسوواب بمٌووة أفووراد
األسرة الحاكمة من بٌت الماسم.
ونتٌجووة لووذلن فموود تطووور الخووالف بووٌن اإلمووام المعووار

المنصووور

علً بن أحمد (أبو طالب) وعمي المتوكل إسماعٌل ،واشوتعل الصوراع
بٌنهما ونشبت الحرب والمواجهوات التوً اسوتطاع فٌهوا جوٌش المتوكول
إسماعٌل بمٌادة األمٌر أحمد بن الحسن بن الماسوم هزٌموة جوٌش اإلموام
المنصور علوً بون أحمود بون الماسوم ،والوذي اسوتمر والٌوا ً علوى صوعدة
حتى وفاة المتوكول سونة 5287هوـ ،حٌوث لوام معارضوا ً اإلموام المهودي
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أحمد بن الحسن بن الماسم ثم معارضا ً المؤٌد الصغٌر

بن المتوكول

لاسم.

وفاة المتوكل إسماعٌل
هووذا وكانووت وفوواة اإلمووام المتوكوول إسووماعٌل بوون الماسووم فووً جمووادف
اتخورة سوونة 5287هووـ ودفون فووً جبوول ضوووران( )1ولوام موون بعوود ابوون
أخٌووي أحموود بوون الحسوون بوون الماسووم الووذي تلمووب بالمهوودي والمعووروف
بصاحب الغراس.

( )1اللطائف السنٌة ،الكبسً ،صـ.871
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المهدي أحمد بن الحسن بن الماسم
(1092 – 1078هـ)
عموب وفواة اإلمووام المتوكول إسووماعٌل سونة 5287هوـ بوورز عودد موون
عشوواق الزعامووة وهووواة اإلمامووة موون بٌووت الماسووم وغٌوورهم موون البٌوووت
الفاطمٌة ،فمد دعا لنفسي فً ولت واحد كل من:
 -5الحسٌن بن الحسن بن الماسم من رداع.
 -4الماسم بن المؤٌد بـن الماسم من شهارة.
 -8علـً بن أحمد بن الماسم من صعدة.
 -2محمـد بن عبدهللا بن الماسم من بـرط.
 -1أحمد بـن إبراهٌـم المؤٌدي من صعدة.
 -1محمـد بـن علـً الغربانً من بـرط.
 -7عبووودالمادر بووون الناصووور مووون أحفووواد اإلموووام شووورف الووودٌن مووون
كوكبان.
 -8أحمد بـن الحسن بن الماسم من الغراس.
وكوووان هوووذا األخٌووور (أحمووود بووون الحسووون بووون الماسوووم) مووون ألووووف
المتنافسٌن على اإلمامة والمتصارعٌن على الزعاموة ،نظورا ً لشوجاعتي
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وخبرتي الحربٌة ،فمد تمكن بما لَويُ مون المهابوة أن ٌمطون الطرٌوك علوى
بمٌة المنافسٌن.
حٌث استطاع هزٌمة ابن عمي لاسم بن المؤٌود بعود معركوة خاسورة
تنووازل إثرهووا األخٌوور فووً مطلوون سوونة 5288هووـ ،وكووذا فعوول موون أخٌووي
حسٌن بن حسن بن الماسم الذي لزم اإللامة فً دار بمدٌنة رداع على
(.)1

أن ال ٌباٌن أخا المهدي أحمد وال ٌموم ب ي حركة مناوئة لي

وهكذا استطاع أحمد بن الحسن بون الماسوم الوذي تلموب بالمهودي أن
ٌمضووً علووى منافسووٌي فموود كووان لائوودا ً عسووكرٌا ً بارعوا ً ومحاربوا ً شووجاعا ً
حتى عرف بـ(سٌل اللٌل) ألنوي كوان ٌهواجم أعوداء كالسوٌل لوٌالً ،ومون
شووجاعتي وخبراتووي الحربٌووة فموود كووان تحصووٌلي العلمووً ضووعٌفاً ،ولووم
ٌستوف شروط اإلمامة ولم ٌكن مؤهالً لهذا المنصب ،لوذلن فمود باٌعوي
كثٌر من الناس محتسباً ،وحاول بعضهم تبرٌر إمامتي من جهلويٌ ،موول
(أبو طالب) فً تارٌخي:
"وانتراط االجتفاد لس اإل ات ال دليل علي أ وحفي بيضي اإل يلت
هو الذ يلتفت لي أ ولت يةر

هذا النسء لي

بك

()2

األي "

( )1الحـداد ،صـ.91
( ) 2محسن بن الحسن بن الماسم (أبو طالب) ،الشذور العسجدٌة فً الخالفة المهدوٌة األحمدٌة،
صـ 518تحمٌك عبدهللا الحبشً ،الطبعة األولى 5255هـ 5992 -م ،مطابن المفضل ل وفست.
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المهدي أحمد وعصابة الرف
وكما عرفنا فإن اإلمام المهدي أحمد بن الحسن كان من لادة اإلمام
إسماعٌل بن الماسم وهو الذي أشوار علٌوي باالحتفوال بٌووم الغودٌر ،فمود
كان ٌمٌل إلى عمٌدة الرواف

االثنى عشرٌة ٌموول ابون عموي الموؤرخ

المنصف ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم:
" ا ال فد أح د ب الح

ب الما ت ير عميدة اإل ا يي بيل

عميدة الرالض أ و ا ي فر نةار يوت الايدير ليس ج ييع دتي وليس
عفده ارتفع ند النية وا ت ل تحت ح ايت

ا على نيا لت

لس الرلض و ب الصحاب أ ثال :يحييى بي الح يي بي ال ؤييد دمحم
ب الما تأ والح

الفبلأ وأح د عبدالبالس ال للسأ وغيرهت

عصاب الرلضأ ونرار ال لك"

()1

ونتٌجة لهذا التوجي فمد ظهرت فً عصر المهدي أحمد بون الحسون
بن الماسم ،فئة مون األدبواء كلهوا تودعً التشوٌن وحوب آل البٌوت ،وكوان
م ن أشهرهم الشاعر الحسن الهبل الذي جر ذلون إلوى التشوٌن المغوالً
إلى أن جاوز فً الرف

حود  ،وحكوم سوٌفي فوً الصوحابة حود  ،ولوال

(ٌ )1حٌى بن الحسٌن ،أنباء الزمن ،تحمٌك الحبشً.
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بالتكفٌر ونفّر المتولفٌن غاٌة التنفٌر ،كما ذكور ذلون الحٌموً فوً طٌوب
السمر (.)1
والحسن بن علً الهبل كما ذكر الشوكانً أشعر شعراء الوٌمن بعود
سوبابا ً للصوحابة (،)2
األلف على اإلطوالق ،إال أنوي كوان رافضوٌا ً شودٌدا ً َّ
بل درجة كبٌرة فً السب والطعن ،وٌؤكد الشواعر والمحموك علوً بون
علووً صووبرة ( ،)3علووى أن الهبوول وظووف ممدرتووي الشووعرٌة فووً مٌولووي
الرافضوووٌة ،حٌوووث ٌمووورر الهبووول وٌؤكووود فوووً أكثووور مووون لصوووٌدة علوووى
اغتصاب أبً بكر وعمر وعثمان حك علً فً الخالفة ،وأنهوم ظلمووا
فاطمة ومن ذلن لولي:
لةيييييي أبييييييا ب يييييير الطيييييياغس وثا ييييييي
ثلثييييييي لفيييييييت ليييييييس ال يييييييار لييييييي
ييييييييا رب ليييييييدلة فت وألةييييييي حيييييييبفت
تميييد وا صييي و يييير الر يييل واغتصيييبوا

والثال ي الييرج عث ييا ب ي عفا ييا
يي تحييت يي ل لرعييو وها ا ييا
وال تمييييت لفييييت لييييس ال ييييير ي ا ييييا
يييييا أحيييييل ب تييييي ل يييييا وعيييييدو ا

وهكووذا نوورف الغلووو والتشووٌن لوود انتشوور فووً عهوود اإلمووام الرافضووً
المهدي أحمد بن الحسن بن الماسم الوذي شوجن مون كوان علوى شواكلتي،
وٌمووول ممالتووي ،وموون شوودة تعصووبي وكراهٌتووي للصووحابة رضوووان هللا
علووٌهم فموود أموور المهوودي أحموود بوون الحسوون أثنوواء حكمووي بكشووط أسووماء

( )1عبدهللا الحبشً ،األدب الٌمنً فً عصر خروج األتران األول من الٌمن ،صـ 288طـ،5
5221هـ 5981 -م ،الدار الٌمنٌة للنشر والتوزٌن ،دار المنهل ،بٌروت.
( )2الشوكانً ،البدر الطالن.
( )3علً بن علً صبرة ،الحسن بن علً جابر الهبل ،وزارة اإلعالم والثمافة ،صنعاء ،دار
المختار -دمشك ،بدون تارٌ..
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الخلفاء الراشدٌن من حول المحراب فً جامن صنعاء كموا حكوى ذلون
ابن عمي المؤرخ ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم فً أنباء الزمن (.)1
هذا وكانت السنوات الخمس التً لضاها المهدي أحمود بون الحسون
فووً الحكووم حووروب وصووراع ولتووال إلووى وفاتووي سوونة 5294هووـ بحصوون
مرمر بغراس السر ،ونسبةً لذلن ٌعرف بصواحب الغوراس ،وٌموال إنوي
كان لد أصٌب برصاصة فً فخذ كوتم أمرهوا حتوى عواد إلوى الغوراس
فكانت سبب الوفاة ،ولد دفن بجامعي الكبٌور الوذي بنوا بوالغراس وكوان
ضرٌحي معتمدا ً فٌي تزور العامة من الناس (.)2
وكان مولد المهدي أحمد بن الحسن فً نفس السنة التً تووفً فٌهوا
جد اإلمام الماسوم بون 5249هوـ وبموتوي دبّ الصوراع بوٌن األسورة
الماسوومٌة ،فموود خلفووي اإلمووام المؤٌوود (الصووغٌر) بوون اإلمووام المتوكوول
إسووماعٌل الووذي نافسووي ونازعووي علووى اإلمامووة عوودد موون إخوتووي وبنووً
عمومتي(.)3

( )1أنباء الزمن ،تحمٌك الحبشً.
( )2العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،صـ.79
( )3الشماحً ،صـ.511
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المؤٌد بن المتوكل إسماعٌل
(1097 -1092هـ)
بعد وفاة اإلمام المهدي أحمد بن الحسن بون الماسوم سونة 5294هوـ،
بوواٌن غالبٌووة العلموواء واألعٌووان بوون المتوكوول إسووماعٌل إماموا ً والووذي
تلمب بالمؤٌد ،وعارضي ونافسي عدد من إخوتي وبنً عمومتي ومنهم:
( -5أخو ) علـً بن المتوكل إسماعٌل من مدٌنة إب.
( -4أخو ) الحسن بن المتوكل إسماعٌل من تهامــة.
( -8ابن عمي) الحسٌن بن الحسن بن الماسم من رداع.
( -2ابن عمي) الماسم بن المؤٌد (الكبٌر) بن الماسم.
( -1ابن عمي) علً بن أحمد (أبو طالب) بن الماسم من صعدة.
كما عارضي من خارج بٌت الماسم:
 -5الحسٌن بن عبدالمادر بن عبدالرب شرف الدٌن من كوكبان.
ولووود دخووول اإلموووام المؤٌووود (الصوووغٌر) بووون المتوكووول إسوووماعٌل
بحروب من هؤالء المنافسوٌن الوذٌن أذعنووا لوي نظورا ً لمكانتوي والتفواف
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معظم األعٌان والعلماء حولوي ،ولبلووا علوى مضو

بسولطتي الشوكلٌة،

وإمامتووي الفخرٌووة ،حٌووث كووان كوول واحوود موونهم ٌمووارس مطلووك نفوووذ
وسلطتي فً المناطك التً ٌسٌطر علٌها ،ولوم ٌكون للمؤٌود الصوغٌر أي
نفوذ على المناطك التً ٌحكمها هؤالء المنازعون لي فً اإلمامة (.)1
ولوود اسووتغل إخوتووي وبنووو عمومتووي ورعووي وتموووا فاسووتبدوا بوواألمر
وتجرؤوا علٌي ،وكان كل واحد منهم إماما ً وحاكما ً مطلموا ً فوً المنطموة
التً تحت ٌد ف خو علً بون المتوكول بوالٌمن األسوفل لوي دولوة مماثلوة
وصولة مكملوة اسوتبد بوالٌوة تلون الوبالد ،وصواحب المنصوورة

بون

المهدي أحمد بن الحسن مستمل ب عمال الحجرٌوة وموا إلٌهوا ،والحسوٌن
بن الحسن بن الماسم برداع والمشورق إلوى أعموال حضورموت ،وعلوً
بن أحمد بن الماسم مستمل بمدٌنة صعدة وأعمالها ،وحسن بن المتوكول
إسماعٌل كان فً اللحٌة نافذ األوامر إلى زبٌد وبٌوت الفمٌوي ،والحسوٌن
بن

بن أحمد (أبو طالب) فً عمران مستمل ببالد حاشد وبكٌل إلوى

أعمال صعدة ،وحسوٌن بون المتوكول بصونعاء وأعمالهوا ( ،)2ولاسوم بون
المؤٌد الكبٌر

على شهارة.

أوٌس زمـاني
وكوان اإلمووام بون المتوكوول إسوماعٌل فووً الثامنوة واألربعووٌن موون
عمر عندما تولى اإلمامة ،ولموب نفسوي بالمؤٌود تٌمنوا ً بعموي المؤٌود
( )1هجر العلم ،صـ 5418جـ.8
( )2اللطائف السنٌة ،الكبسً ،صـ.887 ،881
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بن الماسم ،ف طلك علٌي لمب المؤٌد (الصغٌر) للتمٌٌوز بوٌن االثنوٌن (،)1
ولد اتفك غالبٌة المؤرخٌن على أنوي مون أعودل األئموة ،فلوم ٌُسومن عنوي
الجووور فووً شووًء موون أمووور  ،وكووان كثٌوور العبووادة كثٌوور البكوواء ،دائووم
الخشٌة  ،ال ٌتناول شٌئا ً من بٌوت األموال ومجلسي معموور بالعلمواء
الصالحٌن ،ولراءة العلوم وتوالوة المورآن ،ولود صوار عدلوي فوً الرعٌوة
مثالً مضروبا ً ( ،)2فكان رحمي هللا أوٌس زمانوي ،وفضوٌل أوانوي زاهودا ً
فً الدنٌا مؤثرا ً اتخرة ،ال ٌ كل من بٌت الموال شوٌئا ً وال ٌلوبسٌ ،و نس
بالصالحٌن وٌستوحش من المترفٌن.
ولما كان اإلمام المؤٌد الصغٌر بهوذ الصوفات فوً الدولوة الماسومٌة
أصب نظٌر عمر بن عبودالعزٌز فوً الدولوة األموٌوة ،ونتٌجوةً لوذلن لوم
ٌكن لي إال االسم والخطبة والمظاهر الشكلٌة.

عصٌان ٌافن والخطوة األولى فً اتجا االنفصال
وفووً عهوود المؤٌوود الصووغٌر أعلنووت لبائوول ٌووافن العصووٌان ورف و
السلطة المركزٌة فً صنعاء ،ولامت بطرد عامل اإلموام فٌهوا ،وبوذلن
بدأت خطوات انفصال المناطك الجنوبٌة والشرلٌة ،وشكل ذلن خطورا ً
علووى نظووام اإلمامووة ممووا دفوون باإلمووام المؤٌوود الصووغٌر لحشوود وتجهٌووز
الجٌوش التً لم تتمكن من إنهاء العصٌان والمضاء على التمرد.

( )1العمري ،تارٌ .الٌمن ،صـ.85
( )2الشوكان ،البدر الطالن ،صـ.111
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لمد تحول هذا الغضب والعصٌان إلى ثورة صوعُب السوٌطرة علٌهوا
وأصبحت ٌافن شووكة فوً حلوك دولوة اإلموام المؤٌود واألسورة الماسومٌة
الحاكمة ،وخالل المعارن التً جرت من لبائول ٌوافن ذهوب الكثٌور مون
الموادة مون أموراء بٌوت

المتلى فً محاولة استعادتها ،ومون بٌونهم بعو
الماسم ،ومات كمودا ً ولهورا ً لائود تلون الحملوة الفاشولة األمٌور حسوٌن بون
المهدي أحمد بن الحسن بن اإلمام الماسم.

الداعً علً بن حسٌن الشامً
دعوووا لنفسوووي باإلماموووة معارضوووا ً اإلموووام المؤٌووود

بووون المتوكووول

إسماعٌل ،ولكني لم ٌجد من الناس استجابة لدعوتي ،ثم إني جدد دعوتوي
ومعارضووتي بعوود وفوواة المؤٌوود الصووغٌر ،ولكنووي أخفووك مجووددا ً أمووام لوووة
صاحب المنصورة

بن أحمد بن الحسون اإلموام الموادم ،هوذا وكانوت

وفوواة اإلمووام الووداعً علووً بوون الحسووٌن بوون عووز الوودٌن الشووامً سوونة
5542هـ ،ومولد سنة 5288هـ.
ولاة ال ؤيد الصاير
تضاعفت المشاكل على األسرة الحاكمة عندما تعموك الخوالف بوٌن
اإلمووام الشووكلً المؤٌوود

الصووغٌر وأخٌووي األمٌوور علووً بوون المتوكوول
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إسووماعٌل الووذي كووان ٌحكووم تعووز وإب ومووا جاورهمووا وسووبك أن تنووازل
ألخٌي على الرغم من اعتماد بجدارتي باإلمامة.
وكان اإلمام المؤٌد الصغٌر المولود سنة 5242هوـ لود اخوتط مدٌنوة
(معبر) فً جهران ،وسماها بهذا االسم ألنهوا كانوت معبورا ً للمسوافرٌن
بٌن صنعاء وعدن ،بٌنما كانت إلامتي فً ضوران آنس.
وفً شهر رمضوان عوام 5291هوـ  /أغسوطس 5181م وصول إلوى
اإلمام المؤٌد الصغٌر الخبر المفواجا بمووت أخٌوي األمٌور علوً والوذي
ربما ٌكون لد تعر

لسكتة للبٌوة وهوو فوً مدٌنوة إب ،وبعود ألول مون

سنة كانت وفاة أخٌي اإلموام المؤٌود الصوغٌر

بون المتوكول( ،)1حٌوث

توفً فً الثالث عشر مون شوهر جموادف اتخور سونة 5297هوـ ،وٌموال
أني مات مسموماً ،وكان لد أوصوى إلوى أخٌوي ضوٌاء الودٌن ٌوسوف بون
المتوكوول إسووماعٌل ( )2وبوفوواة المؤٌوود الصووغٌر انتهووت المرحلووة األولووى
من الدولة الماسمٌة ،فمد اختلف من بعد آل الماسم فرلاً ،وملا بعضهم
من بع

خوفا ً وفرلاً ،وطمن الكل باإلمامة وكادت تموم المٌامة(.)3

( )1العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،صـ.82
( )2تارٌ .أبو طالب ،صـ.599
( )3السابــك.
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عصر االنمسام والتشرذم
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المهدي بن أحمد بن الحسن
(1130 – 1097هـ)
شكلت وفاة اإلمام الزاهد العادل المؤٌد (الصوغٌر)

بون المتوكول

إسووماعٌل ،سوواعة الصووفر النطووالق الطووامعٌن موون أجوول السوولطة ،حٌووث
النظر عن الشروط واألهلٌة ( ،)1وكموا حودث

ساد منطك الغلبة ،بغ
سابما ً وسوٌحدث الحموا ً فمود كوان الصوراع والمتوال هوو الوسوٌلة الوحٌودة

لتووداول السوولطة ،فموود دخوول عوودد موون الطووامعٌن والطووامحٌن موون بٌووت
الماسم فً صراع ولتال دموي شرس وعنٌف.
فمد تنافس وتصارع بعد وفاة المؤٌد الصغٌر كل من:
ٌ -5وسف بن إسماعٌل بن الماسم (صنعاء).
 -4حسٌن بن إسماعٌل بن الماسم.
 -8الحسٌن بن الحسن بن الماسم ( رداع ).
 -2علـً بن أحمد بن الماسم ( صعدة ).
 -1الحسٌن بن
-1

بن أحمد بن الماسم (عمران وحاشد).

بن أحمد بن الحسن بن الماسم (منصورة الحجرٌة).

( )1العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر.
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 -7الحسٌن بن عبدالمادر بن الناصر بن عبدالرب بن شرف الودٌن
الذي تلمب بالمتوكل (بالد كوكبان).
 -8علً بن حسٌن بن عز الدٌن الشامً.
وخالل هذ الفترة كان إبوراهٌم بون المهودي أحمود بون الحسون علوى
والٌووة ذمووار ،وأخووو إسووحاق بوون المهوودي فووً حبووٌش وذي السووفال موون
لواء تعز وممر بذي أشورق ،وحسوٌن بون علوً بون المتوكول إسوماعٌل
بمً لي من الوالٌة بعد وفاة والد فً إب والعودٌن ،وحسون بون
على ما َ
المتوكل إسماعٌل فً تهامة ،وكانت كوكبان فً هذ الفتورة ومنوذ وفواة
اإلمام شرف الدٌن تحوت سوٌطرة أوالد وأحفواد الوذٌن موثلهم فوً هوذا
الولت العالم األدٌب الشاعر الحسٌن بون عبودالمادر شورف الودٌن الوذي
كان أمٌورا ً علوى كوكبوان ،ودعوا لنفسوي عموب وفواة المؤٌود الصوغٌر
(.)1
وموون أن اإلمووام المؤٌوود الصووغٌر كووان لوود أوصووى باإلمامووة ألخٌووي
ٌوسف منعا ً للخالف والشوماق والصوراع والمتوال إال أن كول واحود مون
هووؤالء الطووامعٌن والمتنافسووٌن شووكل مركووز لوووة بموون لووف حولووي موون
أنصار وألرباء وممربٌن ومحرضٌن وأصحاب مصال ( ،)2كول واحود
ٌترب باتخرٌن الدوائر وٌعمل بسرعة لكسب االعتوراف والشورعٌة
التً لم ٌعد االحتكام فٌها عملٌا ً إلوى شوروط ولواعود النظرٌوة الزٌدٌوة،
( )1السابـك ،صـ.89
( )2العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،صـ.542
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بون

بل ساد منطك الموة والغلبة ،وهذا ما تحمك ألكثرهم لوة وغلبة
أحمد بن الحسن ،الذي كان سوفاكا ً للودماء عظوٌم المووة ( ،)1بسوط نفووذ

بالتفوق العسوكري والودهاء السٌاسوً ،فوً الولوت الوذي كوان خالٌوا ً مون
العلم مفلسا ً من الفمي مثول والود اإلموام المهودي أحمود بون الحسون الوذي
كان جاهالً متعصباً.

المنصور ٌوسف بن المتوكل إسماعٌل
لمد كوان التنوافس والصوراع بوٌن ٌوسوف بون المتوكول إسوماعٌل بون
الماسم الذي تلمب بالمنصوور ،وابون عموي

بون أحمود بون الحسون بون

الماسم الذي تلمب بالمهدي ،وكان التنافس بٌنهما ٌموم على عدة معاٌٌر
فكالهما أبناء أئموة وملوون فٌوسوف بون اإلموام المتوكول إسوماعٌل و
بوون اإلمووام المهوودي أحموود ،وبٌنمووا كووان المنصووور ٌوسووف أجوودر وألوودر
على اإلمامة ،فمد كان أكثر علما ً وأدبا ً ومعرفة من منافسوي وابون عموي
بون أحمود بون الحسون الوذي كوان أكثور منوي لووة ً

صاحب المنصورة
وشوودة وبطشوا ً وكمووا ٌمووول المووؤرخ الشووجنً فووً التمصووار(( :دعييا لييى
ف

يو

ب ال تو ل وتلمب بال صور ل ا لب لس في ال ريي

( )1اللطائف السنٌة ،صـ.889
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ل حفيا بطرلي أ ثييت ابت هييا (أ اإل ا ي ) صيياحب ال صييورة وجييو
لس أ ذها
ضةي

بتلن الصورةأ و ا

اليرأ أ و تيب ليي

ل ا ع ي ا اجيدا لياضيا عجيوال

ليون ليار

بال اصيير والفيياد وال فييد و ييدة للتي

واالعياجت و ر يا وتلميب
ييبع وعنييرو

أضيييحت ج رتييي ر يييادا تيييذروه الريييياح و يييا

ي أ ثييت

عليييى يييل نيييسء

()1

متدرا))

وهكذا تشكلت الخارطة السٌاسٌة فً هذ الفترة ،فمد دخل اإلمامان
المتنافسان فً صراعات دموٌوة ومواجهوات عسوكرٌة ،وشوكال تٌوارٌن
ومعسكرٌن:
 المعسكر األول :بمٌادة اإلموام المهودي

بون أحمود بون الحسون ومعوي

عدد للٌل من أتباعي وأنصار فً منصورة الحجرٌة من لواء تعز.
 المعسكر الثانً :بمٌادة اإلمام المنصور ٌوسوف بون المتوكول إسوماعٌل
ومعي أخوتي حسٌن وحسن ومحسون ،وباإلضوافة إلوى األئموة اتخورٌن
المعارضوٌن للمهوودي والنوالمٌن علٌووي ،وانضوم إلووى هوذا المعسووكر ابنووي
عبدهللا الذي تمورد علوى والود وانحواز إلوى خصومي اإلموام ٌوسوف بون
المتوكوول ،وزاد موون لوووة هووذا المعسووكر انضوومام عوودد موون كبووار أعٌووان
بٌت الماسم ومنهم :إسحاق بن المهدي أحمود بون الحسون أخوو صواحب
المنصورة اإلمام المهدي
( )1الشجنً ،التمصار ،تحمٌك:
5992م ،مكتبة الجلٌل الجدٌد.

بون أحمود الوذي تجمون ضود أبنواء عموي،
بن علً االكوع ،صـ ،88 ،85الطبعة األولى5255 ،هـ -
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أبنائووي باإلضووافة إلووى منافسووٌي وأعدائووي ،وتوجهوووا

وأخوتووي ،وبع و
جمٌعوا ً علووى مووا فووٌهم موون خوالف واخووتالف إلووى منصووورة الصوولو فووً

بالد الحجرٌوة لمتالوي وحربوي ،وإرغاموي علوى تورن اإلماموة ،والتنوازل
عن الزعامة.
واستطاع هذا المعسكر الذي كان بزعامة اإلموام المنصوور ٌوسوف
بوون المتوكوول إسووماعٌل موون تجهٌووز جووٌش كبٌوور وتوجهوووا إلووى عوودوهم
اإلمام المهدي

بن أحمد بن الحسن فً ممر إلامتي بالمنصوورة التوً

لاموا بحصارها وتشودٌد الخنواق علٌهوا حتوى كوادت تسومط فوً أٌودٌهم،
كمووا صووور ذلوون الشوواعر سووعٌد بوون
المهدي

السوومحً حٌووث لووال (بلسووان)

بن أحمد صاحب المنصورة:

يميييييول وليييييد ضييييياق ال ييييياق دمحم
أخ واب ي صييلب وابيي عييت تحييالفوا
ولييييو ييييا ر حييييا واحييييدا التميتيييي

وحييل بيي داعييس الييرد والحييواد
ل ييييا تتمييييس يييي فت ر يييياح عوابيييي
ول ييييييي ر ييييييي وثيييييييا وثالييييييي

وهكذا لامت بٌن الجانبٌن معارن ومواجهات كانت كفة ٌوسوف بون
المتوكوول لائوود جووٌش المحاصوورٌن هووً الراجحووة ،حٌووث ضووعفت رو
المماومووة لوودف صوواحب المنصووورة وجنووود  ،باإلضووافة إلووى نفوواد الموواء
علووٌهم( ،)1وموون التووراب النصوور لمعسووكر اإلمووام ٌوسووف بوون المتوكوول
تدخل المدر لصال الراهب المحارب (صواحب المنصوورة) إذ هطلوت
أمطار غزٌورة أدت إلوى اضوطراب معسوكر المحاصورٌن والمهواجمٌن

( )1تارٌ .الحداد ،صـ 525جـ .8
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( )1معسكر ٌوسف المتوكل وأنصوار الوذٌن وجودوا أنفسوهم أموام دهواء
وشدة صاحب المواهوب الوذي تمكون مون للوب نتوائل المعركوة والتغلوب
علٌهم جمٌعا ً وانتصار على الجٌوش المهاجمة واألعداد الغفٌورة التوً
ُمنٌووت بشوور هزٌمووة ،فموود تمكوون صوواحب المنصووورة موون المووب

علووى

الزعماء وكبار المادة المعارضٌن لي وكان فوٌهم ابنوي عبودهللا الوذي كواد
ٌهم بمتلي (.)2
وهكذا استطاع صاحب المنصورة من هزٌمة أعدائي وأسر جماعوة
من أكابرهم ،وشرد اتخرٌن ،وصفا لي الولت ولم ٌبوك لوي مخوالف إال
عي بعد ذلن جماعة منهم فغلبهم وسجنهم كاإلمام ٌوسوف بون
لهر وناز َ
َ
المتوكوول ( ،)3الووذي اسووتمر علووى دعوتووي وإمامتووي ومعارضووتي للمهوودي
صاحب المنصورة.
وكووان لوود سووبك لإلمووام المهوودي صوواحب المنصووورة أن خوورج علووى
والد اإلمام المهودي أحمود بون الحسون بون الماسوم وعصوا ف رسول إلٌوي
ابني علً بن أحمد بن الحسن من لوة لت دٌبي ،ولكني لم ٌتمكن من عمول
أي شووًء ،إذ اسووتمر

بوون أحموود بوون الحسوون فووً إمارتووي ( ،)4وهكووذا

نوورف أن عصووٌاني لوالوود ٌتواصوول إلووى إخوتووي وأبنائووي وأبنوواء عمومتووي

()1
()2
()3
()4

العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،صـ.97
السابك ،صـ.97
البدر الطالن ،صـ.151
هجر العلم ،صـ.5117
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وغالبٌووة أسوورتي الووذٌن اتفموووا جمٌعوا ً علووى عداوتووي موون اختالفوواتهم فٌمووا
بٌنهم.

من طاغٌة المنصورة إلى سفا المواهب
بعوود أن تمكنووت سووطوتي وتكوواثرت أجنوواد وتوسووعت أحالمووي انتموول
اإلمام المهدي

بن أحمد بن الحسن من المنصوورة إلوى بوالد ذموار،

وعند وصولي مدٌنة ذمار أمر بمتل الفمٌي زٌد بون علوً الجملوولً ،فمود
كوووان سوووفاكا ً للووودماء بمجووورد الظنوووون والشوووكون ( ،)1وظالموووا ً غشووووماً،
وسفاحا ً بطاشاً ،حتى شاع على األلسن أني ٌ تٌي فوً اللٌول مون ٌخاطبوي
ب ن ٌمتل فالنا ً وٌنهب مال فالن فإذا كان النهار عمل بجمٌن ذلن (.)2
ثم انتمل هذا السفا من ذمار إلى رداع ،وهنان نشر دعوتي الثانٌوة
سووونة 5524هوووـ وتلموووب بالهوووادي ،وأثنووواء وجوووود فوووً رداع أراد هووودم
المدرسووة العامرٌووة ألنهووا حسووب اعتموواد موون آثووار الطوواهرٌٌن الووذٌن
ٌعتبرهم (كفار ت وٌل) ،ولكني تراجن عن ذلن بعود أن نصوحي الماضوً
علً بن أحمد السماوي ،وبعد عامٌن من بمائي فً رداع أسوس الهوادي
بوون أحموود بوون الحسوون مدٌنووة الخضووراء علووى بعوود مٌوول موون مدٌنووة
رداع.

( ) 1السـابــك.
( ) 2السـابــك.
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تجدد الصراع األسري والخروج العائلً
وفووً سوونة 5552هووـ تجوودد الصووراع األسوورف بووٌن اإلمووام الهووادي
المهوودي بوون أحموود بوون الحسوون وعمووي حسووٌن بوون حسوون بوون الماسووم
وحودث المتووال بٌنهمووا ،وانتهووى بووالمب علوى عمووي وإرسووالي ممٌوودا ً إلووى
سووجن حصوون كوكبووان حٌووث أمضووى بووي عشوور سوونوات خوورج بعوودها
لٌموت فوً صونعاء سونة 5545هوـ ،وهوً نفوس السونة التوً تووفً فٌهوا
أخو العالم األدٌب ،الشاعر ،الفلكً إسوحاق بون المهودي أحمود بعود أن
أمضى فً سجن أخٌي ثالث عشرة سنة (.)1
وفووً سوونة 5525هووـ خوورج اإلمووام المنصووور ٌوسووف بوون المتوكوول
إسماعٌل ومعي بع

أنصار وأتباعي علوى ابون عموي المهودي

بون

أحمد بن الحسن ،وبعد فشل هذا الخروج والتمرد فورلهم وأودعهوم فوً
السجون حٌث أمضى اإلمام ٌوسف بن المتوكل بن الماسم سوبعة عشور
عاما ً فً سجن ابن عمي اإلمام المهدي صاحب المواهب.
بعوود ذلوون خوورج علٌووي (ابوون عمووي) أمٌوور صووعدة علووً بوون أحموود بوون
الماسم وجرت بٌنهما حروب لتل فٌها ابني إسماعٌل بن اإلموام المهودي
بن أحمد بن الحسن الذي كانت لي حروب من مختلوف لبائول حاشود
فً عمران وخمر ومن سفٌان وبكٌل وكوذلن مون أهول ٌوافن ،ومون بوالد
الحواشب ومراد وبٌحان (.)2
( )1العمري ،صـ.528
( )2الحـداد ،صـ.528

-412 -

www.nashwannews.com

ومن أنوي لوم ٌكون عالموا ً فمود كوان اإلموام المهودي صواحب المواهوب
ٌتشبي ب هل العلم وٌجالسهم وٌسواعد علوى ذلون علمواء حضورتي رغبوا ً
ورهبا ً ولي تصنٌف غرٌب الش ن سما (الشمس النٌرة) نمل فٌي مسائل
موون مؤلفووات جوود أبٌووي اإلمووام الماسووم بوون

 ،ولكنهووا غٌوور مرتبووة وال

منمولوووة علوووى أسووولوب ،بووول ال ٌووودري المطلووون علوووى ذلووون الكتووواب موووا
موضوعي وال موا غور

مؤلفوي ،ومون هوذا فكوان ٌمورؤ علٌوي جماعوة

من أكابر العلماء ولٌس فً وسعهم نصوحي وتعرٌفوي بالحمٌموة لموا جبول
علٌي من الطٌش وتعجٌل العموبة (.)1

مدٌنة المواهب
وهكووذا تبوورز صووفات هووذا اإلمووام المهوودي موون سووفن الوودماء ،ونهووب
األمووووال ،والغووودر والخٌانوووة وسوووجن أعماموووي وألربائوووي ،وبنووواء الووودور
والمصور فمد أنفك على بناء مدٌنة الخضوراء األمووال الكثٌورة وبعودها
انتمل إلى مدٌنة المواهب التً عمرها شورلً مدٌنوة ذموار علوى مسوافة
ثالثة أمٌال ( ،)2والتً أنفك علٌها األموال الطائلة وفٌها كان اسوتمرار
وإلامتي وإلٌها ٌنسب ،وٌعرف اإلمام المهدي هذا بـ(صاحب المواهب)
ٌمول العالمة اإلمام

بن إسماعٌل األمٌر(:)3

ال واهيييب ليييد نييياهدت صييياحبفا

و ييا لييس جييوده الةييارض الفييت

( )1البدر الطالن ،صـ.151
( )2زبارة ،نشر العرف ،صـ 221جـ ،4الطبعة الثانٌة 5221هـ 5981 -م مركز الدراسات
والبحوث.
( )3السابك ،صـ.227
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ييييييفان ييييييل دت عيييييياداه صيييييياحب
هتييييان ييييل ح ييييى لييييت يطاوعيييي
وحيييي أدبيييرت األليييدار ع ييي أتيييت
وعيييياد أعوا يييي عو ييييا علييييي ولييييت
وضاق عينا ولد ضاق الفضاء ب يا
و يييييار ليييييردا وليييييس أب ايييييي عيييييدد

فيييرق ييي بيييي اليييرأ والبيييد
ييت يي ةالييل أ لهييا و يي ييد
لييييي ال ميييييادير باآلليييييات وال حييييي
ي فةيييي أهييييل وال ييييال ييييع ال يييي
لد ا يحويي ي ييل و ي يد
ل يييي فت والمييييوا لييييس جفييييوة اليييي

المهـدي والوفـد الفارسـً
وفً مدٌنة المواهب التً تجلت فٌها مظاهر األبهة والملن ،استمبل
اإلمووام المهوودي بوون أحموود بوون الحسوون سوونة 5558هووـ ،وفوودا ً فارسووٌا ً
كبٌرا ً أرسلي ملن فارس الشاة حسٌن بن سلٌمان بن الشواة عبواس ،ولود
مكووث هووذا الوفوود فووً ض وٌافة المهوودي صوواحب المواهووب أربعووة أشووهر
وعند مغادرتي أرسل معهوم هوداٌا ثمٌنوة للشواة مون بٌنهوا سوبعون فرسوا ً
مسرجة(.)1
وفوووً هوووذ السووونة 5558هوووـ خطوووب اإلموووام المهووودي ابنوووة صوووال
الرصا ولبل زفافها إلٌي منون إخوانهوا ذلون ،ولموا بلو ذلون المهودي
كاد ٌخرج عون إهابوي تمٌوزا ً مون الغوٌظ ،فاسوتعد لحوربهم ،وجهوز لوذلن
جٌشوا ً بمٌووادة ٌحٌووى بوون علووً بوون المتوكوول إسووماعٌل ( ،)2وبهووذا الجووٌش
الجرار لهر بنً الرصا وغلبهم وتزوج ابنوتهم بوالموة والغلبوة ،كموا
استولى على اإلمامة بالموة والغلبة.

( )1تارٌ .أبو طالب.
( )2السابك ،صـ.825
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ٌمول ابن األمٌر بلسان اإلمامة:
نييي ت بل يييا الحيييال طيييول جفاهيييا
نيييييردة يلفيييييو بفيييييا غيييييير فيييييؤ
وي حفيييييا ال عييييي وليييييس ونييييياهد
لمييييد ل ييييت ذا صييييار يلييييثت ييييدها
يييتل لفيييا
ذا أللتيييت ييي ييي

و يييادت ول ييي ييي يجييييب يييداها
وي ةفييييييا عيييييي أهلفييييييا وح اهييييييا
عليييييى أ ييييي يييييره بايييييير رضييييياها
لتييييى لييييي أهييييل أ يريييييد هواهييييا
تلمففيييييييا ليييييييي يطيييييييييل جفاهييييييييا

فتنة الساحر المحطوري
سوونة 5558هووـ لووام المهوودي صوواحب المواهووب بووإطالق سوورا ابوون
عمووي ومنافسووي اإلمووام ٌوسووف بوون المتوكوول إسووماعٌل موون السووجن ،بعوود
زموون طوٌوول فووً األسوور ( 57سوونة) وألزمووي السووكون بصوونعاء وألطعووي
بع بالد سنحان(.)1
وفً السنوات األخٌرة لحكم اإلموام المهودي سوفا المواهوب ولعوت
فتنة المحطوري الساحر التً اسوتمرت لرابوة أربعوة أشوهر ،فمود ظهور
فً منطمة الشرف من بالد حجة إبوراهٌم بون علوً المودومً المشوهور
بوووالمحطوري ،الوووذي كوووان سووواحرا ً بارعووواً ،ومبووودعا ً بعمووول الطالسوووم،
باإلضووافة إلووى لدرتووي علووى اإللنوواع ،ممووا أكسووبي العدٌوود موون األنصووار
واألتباع ،الذٌن اشتهروا بسفن الدماء ،ونهب األموال ،وبل من عظوٌم
سحر المحطوري وأتباعي أنهم ألنعوا الناس والعوام ب ن الرصوا ال
ٌؤثر فٌهم.

( )1السابـك.
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والعجٌب أن الرصاصة إذا بلغت إلى أحدهم أمسكها بٌد وأرجعهوا
إلووى صوواحبها ،ولوود ارتجووت الوودٌار الٌمنٌووة لهووذ الحادثووة ،بوول وسووائر
الدٌار ،حتى لٌول إن سولطان الوروم كتوب إلوى نائبوي بمصور ٌسو لي عون
هذا المائم بالٌمن الذي ال ٌعمل فً أصحابي السال والرصا

(.)1

ومووون غرائوووب هوووذ الفتنوووة أن المحطووووري السووواحر وأصوووحابي إذا
توجهوا إلى حصن من الحصون فتحو فً أسرع ولت ،وإن كوان فوً
غاٌووة الحصووانة ،وألجوول ذلوون خوواف المهوودي صوواحب المواهووب موون
المحطوري وأصحابي ،وجورت بوٌن الطورفٌن حوروب ومعوارن كبٌورة
انتهووت بهزٌمووة المحطوووري الووذي تووم المووب

علٌووي وسووجني ثووم ضوورب

عنمي فً صعدة بعود أن أفتوى العدٌود مون العلمواء بمتلوي لموا ارتكبوي مون
جرائم المتل والنهب ولطن الطرق والسحر.

المهدي والفرار الجماعً
نتٌجووة لطغٌووان اإلمووام المهوودي صوواحب المواهووب وطٌشووي ولسوووتي،
فمد زاد من كراهٌة الناس لي ،وفوق ظلموي وبطشوي وفسواد  ،جواء كبور
سني وخرفي ،وكان لد فر إلى خارج الٌمن عدد كبٌر من ألربائي وبنوً
عمومتي وحتى من أوالد ومنهم الحسن بون المتوكول ٌوسوف الوذي فور
ومعووي أهلووي وأوالد إلووى مكووة ،وكووان لوود سووبمي إلٌهووا أخووو الحسووٌن بوون
المتوكل ،كما فر هاربا ً من بطشي عبدهللا بون ٌحٌوى بون بون الحسون
بن اإلمام الماسم ،والحسٌن بن عبدالمادر أمٌر كوكبان.
( )1الشوكانً ،البدر الطالن ،صـ.151
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كمووا فوور لوونفس األسووباب الشوواعر المعووروف أحموود بوون أحموود بوون
اتنسً المشهور بـ(الزنمة) والذي لج إلى شرٌف مكة وأمٌر الحجواز
أحمد بن غالب ومدحي بمصٌدة ٌحرضي فٌها على النهوو

إلوى الوٌمن

وإنماذ أهلي مون ظلوم المهودي وجوور وطغٌانوي ( ،)1وفوً هوذ المصوٌدة
لال اتنسً:
عليييوت الجفييير ليييد طميييت
يييوال
لد فض لى الي ال ي و لد عبثت
و يييي فت يييي دعييييا للحييييك حت ييييبا
تبييييييت يييييييداه وأيييييييد بايةتيييييي علييييييى

بح ييب ليين لييس األرضييي لدحت ييب
بيييي األراذل أهييييل الباييييس والةطييييب
ب ع ي أ وهيو أطاييى ي أبييس لفييب
ييييا يييييدعسأ فييييا ح اليييي الحطييييب

وكان لد لام سنة 5557هـ اإلمام الوداعً إبوراهٌم النعموً فوً بوالد
تهامة معارضا ً المهدي صاحب المواهب ،ولكني لم ٌحمك شٌئاً.

السنوات األخٌرة واألوضاع الخطٌرة
وفووً السوونوات األخٌوورة موون حكووم المهوودي صوواحب المواهووب شووكل
المعارضون لي والحالدون علٌي معسكرا ً كبٌرا ً ٌضم أعدادا ً كبٌورة مون
رموز ولادة وأعٌان األسرة الحاكمة من بٌت الماسم وبٌت المهدي.
ومن توفر الظروف المناسبة ،والمناخات المالئمة أعلن حسوٌن بون
الماسم بن اإلمام المؤٌد

بن الماسوم التمورد والخوروج علوى صواحب

المواهووب الكهوول ،حٌووث اس وتطاع حسووٌن بوون الماسووم (الووذي دعووا لنفسووي
باإلمامة وتلموب بالمنصوور) لٌوادة المعسوكر المعوادي للمهودي صواحب
( )1األكوع ،هجر العلم ،صـ.5119
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المواهب ،ولود انتشورت دعوتوي سونة 5541هوـ ،فوً المنواطك الشومالٌة
وبع

تهامة ،وأصب ٌعرف باإلمام المنصور حسٌن الشهاري.
وبهذا التمرد شعر المهدي بالخطر وأصب بحاجة إلى لائد محنون،

عمووي ابوون عمووي
وأمٌوور لوووي لمواجهووة هووذا الخووروج والتموورد الووذي تز ّ
حسووٌن بوون الماسووم الشووهاري ومعووي غالبٌووة األسوورة الحاكمووة ،حٌووث لووام
المهدي صاحب المواهب بإطالق سرا ابن عمي لاسوم بون حسوٌن بون
الحسن من السجن ،بعد أن أدرن أن المولف ٌتطلب ذلن لمواجهة هوذا
التمرد والعصٌان.
وخرج حسوٌن بون الماسوم مون السوجن ووضون علوى المهودي بعو
الشووروط ،وموون ذلوون إعطائووي كافووة الصووالحٌات وإطووالق ٌوود فووً كوول
األمور لٌتمكن من مواجهة اإلمام الجدٌد والخطر الكبٌور ،وبالفعول فمود
توجووي لائوود جووٌش صوواحب المواهووب إلووى صوونعاء واسووتطاع االسووتٌالء
علٌها ،وحمك انتصارات هامة على أعداء المهودي صواحب المواهوب،
وكانووت المفاج و ة التووً فجرهووا هووذا المائوود لاسووم بوون حسووٌن ،أنووي أعلوون
تحالفووي موون اإلمووام الجدٌوود المنصووور حسووٌن بوون لاسووم الشووهاري وبمٌووة
المعارضٌن والمناوئٌن لإلمام الكهول والحواكم الظوالم المهودي صواحب
المواهب.

حصار المواهب ووفاة صاحبها
وبوووذلن توسووون المعسوووكر المعوووار

للمهووودي ،حٌوووث أصوووب ٌضوووم

غالبٌووة بٌووت الماسووم ،باإلضووافة إلووى أمٌوور كوكبووان
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عبووودالمادر ،ولوووام هوووذا المعسوووكر بتوحٌووود صوووفوفي ،وتجهٌوووز جٌوشوووي
والتوجي نحو مدٌنة المواهب عاصمة اإلمام المهودي ،واسوتطاع جوٌش
المعارضووٌن بمٌووادة لاسووم بوون حسووٌن ،وحسووٌن بوون لاسووم ،ومعهمووا كوول
المعارضووٌن لإلمووام المهوودي موون إخوتووي وبنووً عمومووي وبعو

ألربائووي

حصار مدٌنة المواهب ،واستمر هذا الحصار لرابة شهر ولعت خاللي
معووارن شرسووة ،ومواجهووات عنٌفووة ،تووذكرنا بمووا حوودث للمهوودي موون
حصار فً منصوورة الصولو فوً الحجرٌوة لبول ثالثوٌن عامواً ،وهوا هوو
نفووس المعسووكر المعووار

والنووالم والكووار للمهوودي

بوون أحموود بوون

الحسون الووذي اضووطر للتنووازل عوون اإلمامووة للمنصووور حسووٌن بوون لاسووم
الشهاري تحت وط ة الحصار وشدة المتال.
وبووذلن أصووب المنصووور حسووٌن بوون لاسووم الشووهاري إمام وا ً شوورعٌا ً
معترفا ً بي مون غالبٌوة األسورة الحاكموة وفوً هوذ األثنواء وتحدٌودا ً سونة
5548هـ لوام المائود العسوكري لاسوم بون حسوٌن بخلون اإلموام المنصوور
الشهاري ،وأعلن نفسي إماما ً وتلمب بالمتوكل ،وبذلن فت جبهتٌن:
الجبهووة األولووى :فووً المنطمووة الشوومالٌة ضوود حلٌفووي السووابك اإلمووام
المنصور الشهاري.
الجبهوووة الثانٌوووة :اتجوووي جنوبوووا ً لمتوووال عموووي اإلموووام الكهووول ،المهووودي
صوواحب المواهووب الووذي كووان مووازال محاصوورا ً فووً عاصوومتي موون لبوول
جوٌش اإلموام الجدٌود والطوام الخطٌوور المتوكول لاسوم بون حسوٌن ،ولوود
ولعت معركة شدٌدة فً شهر رمضان من عوام 5582هوـ سومن النواس
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بعودها الصوراخ ٌنطلوك مون مدٌنوة المواهوب ،ووصولت األخبوار بمووت
اإلمام المهدي ،فكان ذلن فرجا ً بعد الشدة على الجمٌن ألن األمور كوان
لد اشتد على المحاصرٌن والمحصورٌن ،عنود ذلون كتوب أوالد اإلموام
المهدي إلى اإلمام المتوكل لاسم بن حسوٌن مسوتعطفٌن ،ف جواب علوٌهم
بما تمور بوي أعٌونهم وأرسول بنمود واسون صولة لهوم وألرحوامهم ،ثوم أمور
اإلمام المتوكل لاسم بن حسٌن بإخراج المدافن من مدٌنة المواهب إلوى
ذمار ورداع وصنعاء (.)1
وهكووذا كانووت وفوواة طاغٌووة ،ونهاٌووة ظووالم ،فوور وفوورج للجمٌووون،
وعبوورة لموون ٌعتبوور ولوود رثووا الشوواعر حسووٌن بوون علووً بوون المتوكوول
إسماعٌل بمصٌدة منها:
ييا لييس األ ييا س ييا ي جييس ي المييدر
ضيييييى دمحم ال فيييييد وليييييد فيييييذت
لييت ت ييع ال يييل ع ي يييوت صييرع
ضييى وراح و ييار الحييرب ييةرة
ورات ييا رات يي صيير و يي فيير
يييا طالييب األ ي ح ي ال ييير بتييدرا
ال ي ييييدع ن يييي د يييييان رلفييييا

ليييا ب ف ييين ذا يييا يييت ذا حيييذر
أح ا يي لييس ج يييع األرض ليياعتبر
ح يييت المضييياء وليييت تيييردد ييييد الميييدر
وللب يييييييادق رعييييييياد بيييييييل طييييييير
لةال ال يوت عي صير وعي فير
حييو ال جيياة ليين ال ييرء لييس طيير
لايييدرها يييا ال يييار ليييس الحجييير

وكانوووت وفووواة اإلموووام المهووودي صووواحب األلمووواب الثالثوووة (المهووودي،
الهادي ،الناصر)( ،وصواحب المنصوورة ،والمواهوب)،
المهدي أحمود بون الحسون بون اإلموام الماسوم بون

بون اإلموام

فوً شوهر رمضوان

سوونة 5582هووـ ،عوون ثووالث وثمووانٌٌن سوونة موون مولوود الووذي كووان سوونة
( )1زبارة ،نشر العرف لنبالء الٌمن بعد األلف ،صـ ،229جـ.4
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5227هـ ،وبعد ثالث وثالثٌن سنة من حكمي الذي ابتدأ سونة 5297هوـ
فً مدٌنة المنصورة الوالعوة رأس جبول الصولو بالحجرٌوة والتوً اتخوذ
منها ممرا ً إللامتوي األولوى ،ثوم انتمول منهوا إلوى ذموار ورداع ،وكوان لود
اخووتط مدٌنووة الخضووراء بووالمرب موون رداع ثووم مدٌنووة المواهووب التووً
اتخذها ممورا ً إللامتوي ومركوزا ً لعاصومتي حتوى وفاتوي فٌهوا ،ولود اشوتهر
المهدي صاحب المواهب ب ني ٌ خذ المال من الرعاٌا بوال تمودٌر وٌنفوك
بال بتمدٌر ،وكوان الوٌمن مصوونة مون الجوور والجباٌوات ،فلموا لوام هوذا
اإلمام أخذ الموال مون حلوي وغٌور حلوي كموا ٌوذكر اإلموام الشووكانً فوً
البدر الطالن.
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اإلمامة من االنمسام إلى االنهٌار
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اإلمام المنصور حسٌن الشهاري
(1131 – 1124هـ)
بن اإلموام الماسوم بون

،

هو :حسٌن بن لاسم بن اإلمام المؤٌد
وكما عرفنا سابما ً فمد خرج وتمرد على صاحب المواهب وأعلن نفسي

إمام وا ً وتلمووب بالمنصووور واشووتهر بالشووهاري نسووبة إلووى شووهارة مسوومط
رأسي ،وأصب ٌعرف بالمنصور حسٌن الشهاري ،وشكل خطورا ً علوى
اإلمام الكهل المهدي صاحب المواهب.
وكان المنصور الشوهاري لود تلموى الودعم والمسواندة مون أمٌور أبوً
عوورٌش فووً جووازان عووز الوودٌن المطٌبووً ،كمووا ولووف معووي بنووو النعمووً،
ودخوووول اإلمامووووان (المنصووووور حسووووٌن الشووووهاري والمهوووودي صوووواحب
المواهب) فً حروب شودٌدة ومعوارن طوٌلوة ،أدت إلوى هزٌموة جوٌش
صاحب المواهب فً أكثر من منطمة ،مما دفعي إلى إطالق سرا ابن
أخٌي لاسم بن حسٌن من السجن لمواجهوة زحوف المنصوور الشوهاري،
ولد استطاع المائود المحنون لاسوم بون حسوٌن تحمٌوك انتصوارات لجوٌش
المهدي صاحب المواهب ،ولكني سرعان ما انملب علٌوي ،وتحوالف مون
المنصور الشهاري وشكال جبهة واحدة ضود اإلموام صواحب المواهوب
الذي اضطر للتنازل عن اإلمامة تحت ضغط ولوة أعدائي.
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وبذلن أصب المنصور الشهاري هو اإلموام الشورعً المعتورف بوي
من األسرة الحاكمة ،فمد ُخطوب لوي فوً خطبوة الجمعوة وغٌور ذلون مون
شكلٌات اإلمامة ومتطلبات الزعامة.

وفاة المنصور الشهاري
وفً الوالن فمد كان الحل والعمد واألمور والنهوً والسولطة الحمٌمٌوة
للمائد المحنن والسٌاسً المراو لاسم بن حسٌن بن المهودي أحمود بون
الحسوون بوون الماسووم ،الووذي اتخووذ المنصووور الشووهاري سوولما ً للوصووول
للسلطة ،حٌث أعلن سنة 5548هـ نفسي إماما ً وتلموب بالمتوكول ،وكوان
أكثوور لوووة ودهوواء ومهووارة ،فموود تلمووى المنصووور الشووهاري عوودة هووزائم
وانتكاسات من جٌش المتوكل لاسم بون حسوٌن ،حتوى ُ
غلوب علوى أمور
وتنكرت علٌي الملوب ومالت عني لوذهاب موا فوً ٌود مون األمووال (،)1
ثووم إنووي عوواش بعوود ذلوون متوونمالً بووٌن هجوورة حوووث وحبووور وشووهارة ثووم
هجرة الخموس وفٌهوا تودهورت صوحتي ،ثوم نمول محمووالً علوى أعنواق
الرجال إلى شوهارة مسومط رأسوي حٌوث وافوا األجول فٌهوا ٌووم الثالثواء
 /57رمضووان 5585هووـ ( ،)2وكووان عنوود وفاتووي فووً الواحوودة والخمسووٌن
من عمر  ،فمد كان مولد سنة 5282هـ.

( )1زبارة ،نشر العرف.
( )2هجر العلم ،صـ.5295
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الهادي حسن بن لاسم بن المؤٌد
عموووب وفووواة اإلموووام المنصوووور حسوووٌن بووون لاسوووم الشوووهاري سووونة
بون

5585هـ ،بواٌن علمواء شوهارة أخوا حسون بون لاسوم بون المؤٌود
الماسم بن إماموا ً وتلموب بالهوادي ،معارضوا ً ومنافسوا ً المتوكول لاسوم
بن حسٌن.
ولما كان منافسي لوٌا ً فمد رجن الهادي حسون بون لاسوم عون دعوتوي

وتنازل للمتوكل لاسم بن حسٌن الذي أعطا ممابول ذلون إٌورادات بوالد
وصاب.
وبهووذا التنووازل صووفا الجووو لإلمووام المتوكوول لاسووم بوون حسووٌن الووذي
امتدت إمامتي إلى 5589هـ.

المتوكل لاسم بن حسٌن بن المهدي
( 1139 - 1128هـ )
سبك الكالم عن هذا اإلمام أثناء الحدٌث عن اإلمام المهودي

بون

أحمد (صاحب المواهب) الذي كوان لود اعتملوي وسوجني نظور لموا ٌمثلوي
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من خطر ،ولما أعلن اإلمام المنصور حسوٌن الشوهاري سونة 5527هوـ
الخروج والتمرد على صواحب المواهوب اضوطر هوذا األخٌور ألطوالق
سرا ابن عمي لاسم بن حسوٌن مون السوجن لمواجهوة خطور المنصوور
الشهاري.
وكمووا عرفنووا فموود اسووتطاع لاسووم بوون حسووٌن لٌووادة جووٌش المهوودي
صووواحب المواهوووب وحموووك انتصوووارات علوووى جوووٌش اإلموووام المتمووورد
المنصووور الشووهاري ،وكانووت المفاج و ة عنوودما أعلوون لاسووم بوون حسووٌن
االنضوومام إلووى المعسووكر المعووادي للمهوودي صوواحب المواهووب بمٌووادة
المنصووور الشووهاري الووذي أصووب إمام وا ً شوورعٌا ً معترف وا ً بووي موون جمٌوون
غالبٌووة األسورة الحاكمووة ،ولمووا كووان المنصووور الشووهاري فووً حالووة موون
الضووعف فموود تمكوون لاسووم بوون حسووٌن موون إعووالن نفسووي إمام وا ً وتلمووب
بالمتوكل.
وفووت بووذلن جبهووة لتووال وصووراع موون اإلمووام المنصووور الشووهاري
شووماالً ،وفووً الولووت ذاتووي موون اإلمووام الهوودف صوواحب المواهووب جنوبواً،
واسوووتمر المتوكووول لاسوووم بووون حسوووٌن ٌحوووارب فوووً جبهتوووٌن ،وحموووك
انتصووارات فووً معاركووي حتووى وفوواة المهوودي صوواحب المواهووب سوونة
5582هـ ثم وفاة المنصور الشهاري سنة 5585هوـ وبوذلن صوفا الجوو
للمتوكل لاسم بن حسٌن الذي انفرد بالحكم واستبد باألمر ،حتى أصب
أكثوور ظلموا ً واسووتبدادا ً موون المهوودي صوواحب المواهووب ،وكمووا عبوور عوون
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ذلن العالمة ابن األمٌر الصنعانً فً لصدٌتي المشهورة (سماعا ً عبواد
هللا) بمولي:
وليييد يييتت تر يييو
وللييتت يير ال فييد
صييييدلتت لمييييد ييييا
ل ييييل لتييييى لييييد ييييا

ييي يييا ليييبل ت
لييد بييا جييوره
ال لييييوت و ييييا
ينيييي و لةاليييي

ب لييت وجييور لييد جيير لييس الةنيياير
ل يييييل ييييي يع ليييييس األ يييييات و يييييا ر
ب ل يييييت ليييييد صيييييار أعيييييدل جييييياير
و يييييرت لييييد صييييار أح يييي نييييا ر

هذا ولد اتخذ اإلمام المتوكل لاسم بون حسوٌن بون المهودي أحمود بون
الماسوووم صووونعاء ممووورا ً اللامتوووي وعاصووومة لحكموووي ،ومووون ذلووون الولوووت
(5585هوووـ) ،أصوووبحت صووونعاء عاصووومة لإلماموووة الزٌدٌوووة والدولوووة
الماسمٌة ،واستمرت كذلن حتى اإلمام ٌحٌى بن حمٌد الدٌن.
وكما استطاع المتوكل لاسم بن حسوٌن مون نمول مركوز اإلماموة مون
ممرها التملٌدي فً صعدة إلى صنعاء ،فمد استطاع كوذلن نمول اإلماموة
إلى أبنائي وأحفاد وذرٌتي ،منتزعا ً ذلن من أعٌوان وأسور بٌوت الماسوم،
فموود تووولى اإلمامووة موون بعوود ابنووي المنصووور حسووٌن بوون المتوكوول لاسووم
(5515 5589هـ) ،ثم أبناؤ وأحفاد على النحو التالً:
 المتوكل لاسم بن حسٌن بن المهدي المتوفى سنة 5589هـ.
( ابني) المنصور حسٌن بن المتوكل لاسم المتوفى سنة5515هـ.
( ابني) المهدي عباس بن المنصور حسٌن المتوفى سنة5589هـ.
( ابني) المنصور علً بن المهدي عباس المتوفى سنة 5442هـ.
( ابني) المتوكل أحمد بن المنصور علً المتوفى سنة 5485هـ.
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( ابني) المهدي عبدهللا بن المتوكل أحمد المتوفى سنة 5415هـ.
( ابني) المنصور علً بن المهدي عبدهللا المتوفى سنة 5472هـ.
ولبل أن نملوب صوفحة المتوكول لاسوم بون حسوٌن ٌجودر بنوا التولوف
للٌالً وإعطاء المارف الكرٌم خالصة ما سبك من أئمة الدولة الماسمٌة،
بهوودف ترتٌووب األحووداث التووً تووداخلت وتشووابكت وخاصووة منووذ اإلمووام
المهدي صاحب المواهب الذي تداخلت إمامتي من المنصوور الشوهاري
والمتوكل لاسم بن حسٌن بن المهدي.
لموود تنووافس وتماتوول علووى السوولطة خووالل الفتوورة الماضووٌة (– 5221
5589هـ) عدد كبٌر من هوواة اإلماموة وعشواق الزعاموة ،ولكون الوذٌن
حكموا فعلٌا ً ونشروا دعوتهم عملٌا ً هم:
 اإلمام المؤسس المنصور الماسم بن
( ابني) المؤٌد الكبٌر

(5249 – 5221هـ)

بن الماسم (5212 – 5249هـ)

( أخو ) المتوكل إسماعٌل بن الماسم (5278 – 5212هـ)
( ابن أخٌي) المهدي أحمد بن الحسن بن الماسم (5294 – 5278هـ)
بووون المتوكووول إسوووماعٌل بووون الماسوووم

( ابووون عموووي) المؤٌووود الصوووغٌر
()5297 – 5294

( ابن عمي) المهدي صاحب المواهب
بن الماسم (5582 – 5297هـ)
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( ابن عمي) المنصور حسٌن بن لاسم بون المؤٌود الكبٌور

بون الماسوم

(5585 -5542هـ)
 المتوكوول لاسووم بوون حسووٌن بوون المهوودي أحموود بوون الحسوون بوون الماسووم
(5589 – 5548هـ)
أ ا األي

ال ةارضو ل ثر و فت:

 المنصوووور أحمووود (أبوووو طالوووب) بووون الماسوووم الوووذي عوووار

المتوكووول

إسماعٌل.
( ابنووي) المنصووور علووً بوون أحموود أبووو طالووب بوون الماسووم الووذي عووار
المتوكل إسماعٌل.
 الحسٌن بن الحسن بن الماسم (عار
 الماسم بن المؤٌد الكبٌر


المهدي أحمد بن الحسن).

بن الماسم.

بن عبدهللا الماسم.

 علً بن المتوكل إسماعٌل بن الماسم (عار

أخا المؤٌد الصغٌر).

 الحسن بن المتوكل إسماعٌل بن الماسم.
 الحسٌن بن الحسن بن الماسم (عار

المؤٌد الصغٌر).

ٌ وسوووف بووون المتوكووول إسوووماعٌل الماسوووم (عوووار
المواهب).
 حسٌن بن المتوكل إسماعٌل.
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 حسن بن لاسم بن المؤٌد الكبٌر

بن الماسم (عار

المتوكل لاسوم

بن حسٌن سنة 5585هـ).
و

ال ةارضي

 الوووداعً إبوووراهٌم بووون

ارل األ رة الما

ي ذ ر:

المؤٌووودي أبوووو حورٌوووة (عوووار

المتوكووول

إسماعٌل).
 الداعً

بن علً الغربانً.

 عبدالمادر بن الناصر شرف الدٌن.
( ابني) الحسٌن بن عبدالمادر بن الناصر شرف الدٌن.
 علً بن حسٌن بن عزالدٌن الشامً.
وموون خووالل موووا سووبك نسووتطٌن الخوووروج بعوودة مالحظووات ونتوووائل
ومنها:
حكم من أوالد اإلمام المؤسس اثنان هما:
 المؤٌد الكبٌر

بن الماسم.

 المتوكل إسماعٌل بن الماسم.
حكم من ذرٌة المؤٌد الكبٌر

بن الماسم حفٌد :

 اإلموووام المنصوووور حسوووٌن بووون لاسوووم بووون المؤٌووود الكبٌووور المعوووروف
بالمنصور حسٌن الشهاري.
حت

أب اء ال تو ل

اعيل اب :
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 المؤٌد الصغٌر

 ،بٌنما أخفك أخو ٌوسف فً دعوتي لإلمامة.

من أحفاد اإلمام المؤسس الماسم بن

تولى اإلمامة المهدي أحمد

بوون الحسوون بوون الماسووم (صوواحب الغووراس) ،ثووم لووام ابنووي

المعووروف

بصاحب المواهب.
موون ذرٌوووة المهووودي أحمووود بووون الحسووون (صووواحب الغوووراس) توووولى
اإلمامووة حفٌوود المتوكوول لاسووم بوون حسووٌن بوون المهوودي أحموود ثووم ابنووي
المنصور.


البٌوت التً ظهرت خالل هذ الفترة فً إطوار بٌوت الماسوم ،بٌوت

المؤٌد الكبٌر ،بٌت المتوكل إسماعٌل ،بٌت المهدي أحمود بون الحسون،
بٌووت إسووحاق بوون المهوودي ،بٌووت أبووو طالووب أحموود بوون الماسووم ،بٌووت
الشهاري ،بٌت المتوكل لاسم بن حسٌن ومنهم بٌت الباشا بتعز..
لام بع

أمراء بٌت شورف الودٌن معارضوٌن بٌوت الماسوم وسووف

تسووتمر هووذ المعارضووة فووً المرحلووة المادمووة ،وٌ و تً هووذا التعووار
والصووراع فوووً إطوووار التنوووافس التملٌوودي حٌوووث أن بٌوووت شووورف الووودٌن
ٌعتبرون بٌت الماسم منافسٌن لهم فً اإلماموة والزعاموة ،وكوان اإلموام
الماسم فً بداٌة إمامتي لد دخل فً صراع من بع أمراء بٌت شرف
الدٌن الذٌن ولفوا من الموات التركٌة كما عرفنا سابماً.
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المؤٌد بن إسحاق بن المهدي
(1176 – 1136هـ)
سنة 5581هـ خرج

بن إسحاق بون المهودي معارضوا ً ابون عموي

لاسووم بوون حسووٌن بوون المهوودي وتلم وب بالمؤٌوود ودخوول معووي فووً حووروب
وصراعات ،وخوالل ذلون لوام العالموة المصول ابون األمٌور الصونعانً
بالوساطة والصل بٌن الطرفٌن ،حٌث تم االتفاق علوى أن ٌمووم اإلموام
المعار

بن إسحاق بالتنوازل عون دعوتوي وإمامتوي ممابول إعطائوي

وإلطاعي هو وإخوتوي بٌوت إسوحاق بوالد الوروس ،باإلضوافة إلوى ألفوٌن
لرش تسلم من عائدات مٌناء المخاء.
ولد استمر هذا الصول حتوى وفواة اإلموام المتوكول لاسوم بون حسوٌن
سوونة 5589هووـ ،عنوودها لووام اإلمووام

بوون إسووحاق موورة أخوورف داعٌ وا ً

لنفسي باإلمامة وتلمب هذ المرة بالناصر منافسا ً ومعارضوا ً حسوٌن بون
المتوكووول لاسوووم ،الوووذي كوووان لووود دعوووا لنفسوووي بعووود وفووواة والووود وتلموووب
بالمنصوووووور ،وكالعوووووادة دخووووول اإلماموووووان المتنازعوووووان فوووووً حوووووروب
وصووراعات ،وخووالل هووذ الحووروب والصووراعات احتشوود جمٌوون بٌووت
إسحاق من اإلمام الناصر

بن إسحاق ،كما انضم إلٌوي األمٌور أحمود

بن المتوكل لاسم أمٌور تعوز ضود أخٌوي المنصوور حسوٌن بون المتوكول،
كموا ولووف مون اإلمووام ابون إسووحاق كبٌوور مشواٌ .حاشوود الشوٌ .علووً بوون
لاسم األحمر.
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وبهذا التحالف شوكل اإلموام الناصور

بون إسوحاق خطوورة حٌوث

رجحووت كفتووي ،وزادت لوتووي ،ممووا دفوون باإلمووام المنصووور حسووٌن بوون
المتوكوول لاسووم للتنووازل بعوود حووروب وخطوووب ،وصووفا األموور لإلمووام
الناصوور

بوون إسووحاق الووذي باٌعووي النوواس فووً عموووم الووبالد ،ونفووذت

أواموور فووً غالووب المطوور الٌمووانً( ،)1فموود كووان موون أئمووة العلووم المجموون
علووى جاللووتهم ونووبلهم وإحوواطتهم بعلوووم االجتهوواد ،ولووي فووً اتداب ٌوود
طولى(.)2
وبعوود أن أصووب اإلمووام

بوون إسووحاق حاكموا ً شوورعٌاً ،عوواد اإلمووام

المنصور حسٌن بن المتوكل لاسم ونكوث بٌعتوي وخورج علٌوي ،وجورت
بٌنهمووا للموورة الثانٌووة حووروب وخطوووب ،وصووراعات ومواجهووات أدت
إلى هزٌموة اإلموام الناصور بون إسوحاق وانتصوار اإلموام المنصوور
حسٌن بن لاسم الذي أسر وسوجن عوددا ً كبٌورا ً مون بٌوت إسوحاق مونهم:
ٌحٌى بن إسحاق أمٌر بٌت الفمٌي ،ونائبي أحمد بن إسحاق ،وعبدهللا بن
إسحاق عامل عمران ،والحسن بون إسوحاق عامول ثوال ،وإسوماعٌل بون
بوون إسووحاق عاموول المخوواء وغٌوورهم موون بٌووت إسووحاق وموون بٌووت
الماسم.
وبهووذ الهزٌمووة التووً تعوور

لهووا اإلمووام الناصوور

بوون إسووحاق

انحصر نفوذ وتملصت سلطتي إلى حدود بالد كوكبوان ،ومون ذلون فمود
استمر اإلمام المنصوور حسوٌن بون الماسوم فوً محاربتوي حتوى اضوطر
( )1البدر الطالن ،صـ.128
( )2السابــك ،صـ.22
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إلووى الرضوووخ وعوودم المماومووة ،وإعووالن البٌعووة للمنصووور ،علووى أن
ٌكووون لووي عائوودات بووالد كوكبووان ،وكووان ذلوون فووً حوودود عووام 5528هووـ
تمرٌبا ً(.)1
بعوود اعتزالووي السٌاسووة وتنازلووي عوون اإلمامووة اشووتغل

بوون اسووحاق

بوووالعلم والعبوووادة وسوووكن صووونعاء فتلموووا المنصوووور حسوووٌن بووواإلجالل
واإلعظووام والتبجٌوول واالحتوورام ،وع ورف لووي حمووي وأجوورف لووي رزلووي،
وطٌووب خوواطر  ،ووفووى لووي بالشووروط التووً اشووترطها عنوود المباٌعووة،
واسووتمر

بوون إسووحاق علووى ذلوون إلووى وفاتووي فووً دار ببٌوور العووزب

بصنعاء سنة 5517هـ ،ودفن فً ممبرة خزٌمة(.)2

المنصور حسٌن بن لاسم بن حسٌن بن المهدي
(1161 -1139هـ)
أعلون نفسوي إماموا ً كمووا عرفنوا عموب وفواة والوود المتوكول لاسوم سوونة
5589هـ وتلمب بالمنصور وفً الولت نفسي لام اإلمام

بن إسوحاق

( )1الحـداد ،صـ 554جـ.2
بن زبارة ،نشر العرف لنبالء الٌمن بعد األلف ،المجلد الثالث ،صـ ،51 ،51طبعة
()2
مركز الدراسات والبحوث الٌمنً ،صنف سنة 5221هـ 5981 -م.
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داعٌا ً لنفسي باإلمامة وتلمب بالناصر ،وحسب الماعودة فمود لاموت بٌونهم
حروب وصراعات.
وكووان الشووٌ .علووً بوون لاسووم األحموور كبٌوور مشوواٌ .حاشوود لوود أعلوون
بن إسحاق ،وأرسل لإلمام المنصور حسوٌن

ت ٌٌد ومساندتي لإلمام
بن لاسم خطابا ً أغلظ لي فٌي المول وتوعود بشور مسوتطٌر ،ف ضومر لوي

المنصووور الشوور ( ،)1بسووبب هووذا المولووف واللهجووة التووً جوواءت فووً
رسوالتي ،حٌووث لووام اإلمووام المنصووور حسوٌن باسووتدعاء الشووٌ .علووً بوون
لاسم األحمر للتباحث معي فً النزاع الحاصل ،وبعود الحووار والنمواش
خرج اإلمام المنصور مون مخٌموي وأوعوز لمووال ذي الفموار بو ن ٌمتول
الشٌ .األحمر ،ثم عاد اإلمام المنصور إلى صنعاء ورأس ابن األحمر
علووى رمو بٌوود أحوود جنووود ( ،)2وانطلووك بووي أمووام جموووع المبائوول ،التووً
ثارت لهذا الفعل الشنٌن.
ونتٌجةً لذلن انتفضت المبائل وأطلمت الرصا  ،حٌوث لُتول وزٌور
اإلمام المنصور الماضً حسٌن بون أحمود الحٌموً ،كموا انضومت لبٌلوة
بكٌل إلوى لبٌلوة حاشود ضود اإلموام المنصوور حسوٌن بون المتوكول لاسوم
ومون اإلموام بون إسوحاق الوذي تمكون بعود ذلون مون بسوط نفووذ بعوود
تنازل منافسي المنصور حسٌن بن الماسم الوذي نكوث بالصول والبٌعوة،
وخورج علوى الناصور بون إسوحاق ووجود العوون والسوند مون بعو
المبائل.
( )1هجر العلم ،صـ.284 ،285
( )2تارٌ .الحداد ،صـ 555جـ.2
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ولامت بوٌن اإلموامٌن مورة أخورف حوروب شرسوة ومعوارن دامٌوة،
انتصر فٌها المنصور حسوٌن ضود خصومي وابون عموي الناصور بون
إسوووحاق ،الوووذي تنوووازل عووون اإلماموووة وتووورن الزعاموووة واشوووتغل بوووالعلم
والعبادة ،كما عرفنا سابماً.
وبوذلن اسوتطاع اإلموام المنصووور حسوٌن اسوتعادة السولطة واإلمامووة
بعد هزٌمة خصمي ،وسجن وتشرٌد بٌت إسحاق ،وكان ذلن فً حودود
سنة 5528هـ.

إنفصال عدن ولحل
وفً سنة 5521هـ تمكن السلطان فضل بن علً السوالمً العبودلً
موون (فصوول) عوودن ولحوول موون سوولطة األئمووة ،وٌعتبوور هووذا االنفصووال
النهائً واألخٌر لعدن ولحل عن الٌمن الطبٌعً حٌث اسوتمر ذلون إلوى
تحمٌك الوحدة الٌمنٌة سونة 5255هوـ 5992 /م فوً عهود الورئٌس علوً
عبدهللا صال .
وفً سنة 5514هـ أعلن أحمد بون المتوكول لاسوم أمٌور تعوز تمورد
وخروجي على أخٌي اإلمام المنصور حسٌن بن المتوكل لاسم ،وجورت
بووٌن األخوووٌن صووراعات مسوولحة وحووروب دموٌووة اسووتمرت لسوونوات
طوٌلووة ،سووفكت فٌهووا دموواء غزٌوورة موون الجووانبٌن ،ونووال النوواس بسووببها
مشوومة عظٌمووة ،واختلووت حٌوواة المنوواطك السووفلى والجنوبٌووة موون الووٌمن،
واضطرب أمرها( ،)1وانعدم فٌها األمن واالستمرار.
( )1العمـري ،مائة عام من تارٌ .الٌمن ،صـ.582
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واستمرت هذ الحروب إلى أن لام مصول الوٌمن الكبٌور وعالمتهوا
العظٌم ابن األمٌر الصنعانً بعمد صل بٌنهما ،سرعان ما انفورط هوذا
الصل  ،وعاد المتال والصراع بٌن األخوٌن:
صييييي وا ليييييد يييييميا ب ييييياء واحيييييد
جرحيييييا لليييييوب الةيييييال ي ل الفيييييا

والفضيييل يييال ييي يييل األ يييوي
ييييييي يييييييرهت ال (دت األ يييييييوي )

ولد استمر الصوراع والمتوال إلوى وفواة اإلموام المنصوور حسوٌن بون
اإلمام المتوكل لاسم بن حسٌن بن اإلمام المهودي أحمود بون الحسون بون
الماسم ،وذلن سنة 5515هـ ،ولام مون بعود ولود المهودي عبواس الوذي
عارضي عمي أمٌر تعز أحمد بن المتوكل.
وبذلن انتمل الصراع إلى ابن أخٌي المهدي عباس ،الذي طلوب مون
العالمة ابون األمٌور التودخل والصول بٌنوي وبوٌن عموي األمٌور أحمود بون
المتوكل ،ولد استطاع ابن األمٌر بعلمي الغزٌر ،وللبوي الكبٌور ،احتوواء
الخووالف وإنهوواء الصووراع حٌووث نج و فووً إلنوواع أمٌوور تعووز أحموود بوون
المتوكوول لاسووم بولووف الحوورب واالعتووراف بووابن أخٌووي المهوودي عبوواس
إماما ً وإعطائي البٌعة والسمن لي والطاعة.
وكانت وفاة أمٌر تعز أحمد بون المتوكول لاسوم سونة 5514هوـ ،ولود
دامت والٌتي على بالد تعوز لرابوة ثالثوٌن عامواً ،وهوو جود آل المتوكول
فً تعز المعروفٌن ببٌت الباشا الذٌن ٌنسبون إلى هذا األمٌر أحمود بون
المتوكل لاسم بن حسٌن بن المهدي أحمد بن الحسون بون اإلموام الماسوم
بن .
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آخر األئمة المعتبرٌن
اإلمام المهدي عباس بن المنصور
(1189 – 1161هـ)
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المهدي عباس بن المنصور حسٌن بن المتوكل
(1189 – 1161هـ)
توووولى اإلماموووة وراثوووةً خلفوووا ً لوالووود اإلموووام المنصوووور حسوووٌن سووونة
5515هووـ ،وٌعتبوور المهوودي عبوواس آخوور األئمووة ذوي الشو ن فووً تووارٌ.
اإلمامووة فووً الووٌمن ،فموود كووان أفضوول موون أبٌووي المنصووور حسووٌن وجوود
المتوكل لاسم ،وأفضل من ابني المنصور علً وحفٌد المتوكول أحمود،
وكان الناس ٌتولعون أن ٌخلف المنصوور حسوٌن ابنوي األكبور علوً إال
أن مووؤامرة كانووت تحووان خٌوطهووا داخوول المصوور ،فموود اسووتطاعت أم
عباس الجارٌة إزاحة األمٌر علً بن المنصوور وإسوناد اإلماموة البنهوا
عباس الذي كانت أموي جارٌوة سووداء ،وذات حظووة كبٌورة لودف والود
المنصووور حسووٌن ،ولوود ذكوور الرحالووة الوودانمركً (نٌبووور) الووذي زار
الٌمن فً عهد المهدي عباس أن مالمحي ولوون بشورتي كوان لرٌبوا ً مون
أمي السوداء (.)1
وهذا اسمي وتمام نسبي إلى جد اإلمام الماسم:

( )1توركٌل هانس ،من كوبنهاجن إلى صنعاء ،ترجمة
طبعة 5988م.
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عبوواس بوون اإلمووام المنصووور حسووٌن بوون اإلمووام المتوكوول لاسووم بوون
حسٌن بن اإلمام المهدي أحمد بن الحسن بن اإلمام الماسم بن
تلمب بالمهدي.
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اإلمام أحمد بن بن شرف الدٌن
(1181 – 1161هـ)
بون حسوٌن شورف

شكل إعالن أمٌور كوكبوان العالموة أحمود بون
الدٌن خطرا ً كبٌرا ً على اإلمام المهدي عباس فً بداٌة حكمي ،فمد كوان

أمٌوور كوكبووان موون فحووول الرجووال ودهوواة العصوور ،وعظموواء الرؤسوواء،
وفوق ذلن فهو سلٌل بٌت شرف الدٌن األسرة الحاكمة لبل بٌت الماسم
حٌث جاء إعالني اإلمامة ترجمة لطموحات بٌت شرف الدٌن وشوولهم
وحنٌنهم للحكم والسلطة ،واإلمامة والزعاموة التوً انتزعهوا مونهم بٌوت
الماسم.
لمد رأف اإلمام المعار المؤٌود أحمود بون شورف الودٌن ،أنوي أحوك
باإلمامة ،وألٌك بالزعامة ،باعتبار أكبر سنا ً وأكثور علموا ً مون المهودي
عبوواس ،باإلضووافة إلووى أن جماعووة موون أهوول صوونعاء أرسوولوا إلٌووي وهووو
أمٌر كوكبان ٌباٌعوني إماما ً وهذا اسمي وتمام نسبي:
أحمد بن

بن حسٌن بن عبدالمادر بون الناصور بون عبودالرب بون

علً بن شمس الدٌن بن اإلمام شرف الدٌن ،الذي تلمب بالمؤٌد.
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وفً محاولة منوي لمعالجوة المشوكلة عور

المهودي عبواس الصول

على أمٌر كوكبان ،حٌث أرسل إلٌوي العالموة عبودهللا بون لطوف البواري
الكبسً ٌدعو إلى الدخول فً الطاعة وعمد البٌعة ،ممابل أن ٌكون لوي
عائوودات بووالد كوكبووان وٌضوواف إلٌهووا بووالد خفوواش وملحووان ( ،)1إال أن
اإلمام المعار أحمد شرف الدٌن رف هوذا العور  ،وأصور علوى
دعوتي وإمامتي ،وأمام هذا التحودي جهوز المهودي عبواس جٌشوا ً لحورب
صووواحب كوكبوووان ،وولعوووت خطووووب وحوووروب ( ،)2وحووودثت معوووارن
ومواجهات عنٌفة ،سمط خاللها المتلى ب عداد كبٌرة.

حصار كوكبان
استطاع جٌش المهدي عباس أن ٌضرب على كوكبان حصارا ً مون
جمٌن الجهات ،مما دفن بمنافسوي صواحب كوكبوان إلوى مباٌعتوي ،وعمود
صوول بووٌن الطوورفٌن احووتفظ بموجبووي صوواحب كوكبووان بعائوودات بووالد
باإلضافة إلى بالد حفاش وملحان.
واستمر هذا الصول مودة سونة واحودة ،وفوً العوام التوالً جودد أمٌور
كوكبووان اإلمووام أحموود شوورف الوودٌن خروجووي وتموورد  ،وكوورر المهوودي
حروبي ،وإرسال جٌوشي ،وولعوت بوٌن الطورفٌن للمورة الثانٌوة معوارن
عنٌفة وحوروب عظٌموة ،شوارن فٌهوا أمٌور كوكبوان بنفسوي ولاتول لتواالً
شدٌداً ،وبعد فترة مون الصوراع والمتوال اسوتطاع جوٌش اإلموام المهودي
( )1العمـري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن الحدٌث.
( )2الشوكانً ،البدر الطالن ،صـ.542
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عبووواس هزٌموووة اإلموووام أحمووود شووورف الووودٌن ،وإنهووواء تمووورد ودعوتوووي
واعترافي بالمهدي عباس ومباٌعتي.
بعد ذلن استمر أحمد بن

بن حسوٌن شورف الودٌن أمٌورا ً وحاكموا ً

على كوكبان وبالدها ،ولد اشتهر بتنفٌذ األحكام الشرعٌة وأخذ الزكواة
بموووا ٌطوووابك الشووورٌعة ،كموووا أنوووي اهوووتم بنشووور علوووم السووونة فوووً كوكبوووان
ونواحٌها ،وأمر بهدم لباب الموتى ،ومصادرة األموال المولوفة علٌها
( ،)1واسووتمر علووى ذلوون إلووى وفاتووي سوونة 5585هووـ وكووان مولوود سوونة
5544هـ.

المهدي عباس وتحدٌات العصر
لمد كان المهدي عباس إماما ً فطنوا ً ذكٌوا ً عوادالً ،لووي التودبٌر عوالً
الهمة ،منمادا ً إلى الخٌر ،مائالً إلى أهول العلوم ،محبوا ً للعودل ،ولوي هٌبوة
شدٌدة حتى عظم سولطاني ،واشوتهر ذكور  ،وبوي انودفعت مفاسود كثٌورة،
كانت موجودة لبل خالفتي ،وكان وزٌر الفمٌوي أحمود بون علوً النهموً
من محاسن الزمان لي محبةً للخٌر وإلباالً على الطاعة ومٌالً إلى أهول
العلم والصال  ،ومؤاساة ً للضعفاء من صدق لهجة ،وحسن اعتماد (.)2
ولوود واجووي المهوودي عبوواس تموورد وعصووٌان بعوو

المبائوول الووذٌن

ٌشووونون غووواراتهم علوووى صووونعاء ،وٌتوجهوووون إلوووى المنووواطك السوووفلى
والوسوووطى مووون الوووٌمن ،وخاصوووة منطموووة إب ونواحٌهوووا فٌعٌثوووون فوووً
( )1هجر العلم ،صـ 5884جـ.2
( )2البدر الطالن ،صـ.844
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األر

فسوووواداً ،وٌمومووووون بوووودور تخرٌبووووً أدف إلووووى زعزعووووة أموووون

واسووتمرار المنطمووة ،وإخافووة وتهدٌوود النوواس ،واسووتطاع المهوودي عبوواس
بمهابتي إٌماف أعمال النهب والسلب.

المهدي عباس وابن األمٌر
بعد ذلن حاولت هوذ المبائول الودخول مون بواب إظهوار الغٌورة علوى
موذهب أهوول البٌووت والتحوورٌ

ضود العلموواء المتحووررٌن موون المذهبٌووة

أمثووال العالمووة ابوون األمٌوور الووذي زعموووا أنووي وأهوول صوونعاء ٌخووالفون
مذهب أهل البٌت ،حٌث أخوذ بعو

أتبواع ابون األمٌور ٌرفعوون أٌودٌهم

وٌضمونها فً الصالة ( ،)1وكان من جملة ما أخذ هؤالء المتعصبون
والمخربووون علووى العالمووة المجوودد ابوون األمٌوور ،باإلضووافة إلووى عملووي
بالسنة ،أني ذات مرة خطب الجمعة فً جامن صنعاء ولم ٌوذكر بعو
أئمة الٌمن فً الخطبة الثانٌة كما جرت العادة ،فثار علٌوي المتعصوبون
من جهلوة النواس بتحورٌ

مون (ٌوسوف العجموً الفارسوً) الوذي لودم

إلووى الووٌمن موون بووالد فووارس لنشوور االثنووى عشوورٌة فووً الوودٌار الزٌدٌووة،
وكووان موون ب وٌن المتعصووبٌن والثووائرٌن ضوود ابوون األمٌوور بع و

ألووارب

المهدي عباس ،الذي اضطر إلوى اعتموال الجمٌون؛ مثٌوري الفتنوة وابون
األمٌر ( ،)2وطرد الرافضً الفارسً إلى خارج الٌمن.

( )1العمري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن الحدٌث ،صـ.47 ،41
( )2الماضً إسماعٌل بن على االكوع ،الزٌدٌة نش تها ومعتمداتها ،،صـ ،28الطبعة الثالثة
5258هـ .5997 -
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وكان اعتمال المهدي عباس للعالمة ابن األمٌور خوفوا ً علوى حٌاتوي،
فموود كووان المهوودي ٌعوورف ابوون األمٌوور ولوودر وعلمووي والتزامووي بالسوونة،
وأنووي أصووب عرضووة لسووخط المملوودٌن موون العلموواء والمتعصووبٌن موون
العوام الذٌن ناصبو العداء ،وتنمروا على لتلي ،وهكوذا هوم العاموة فوً
كل زموان ومكوان أتبواع كول نواعك ،وبموً فوً السوجن فتورة ،ثوم أطلموي
المهوودي عبوواس واسووتمرت العاللووة بٌنهمووا والمراسووالت والمخاطبووات
وكوان ابوون األمٌور لوود أنكوور علوى اإلمووام المهوودي عبواس اسووتمالن غٌوول
البرمكً.
وكما عرفنا فمد كان البن األمٌر جهود كبٌرة وعظٌمة فوً إصوال
ذات البٌن وتهدئة األموور والتوفٌوك بوٌن المتخاصومٌن والمتصوارعٌن،
ولد عاصر ابن األمٌر خمسة من بٌت الماسم ،فمد كان مولد فوً عهود
اإلمووام المهوودي صوواحب المواهووب سوونة 5299هووـ ،ثووم عاصوور اإلمووام
المنصور حسٌن بون الماسوم ،ثوم اإلموام المتوكول الماسوم بون حسوٌن ،ثوم
المنصووور حسووٌن بوون المتوكوول لاسوووم ،والناصوور

بوون إسووحاق بووون

المهدي ،ثم اإلمام المهدي عباس بن المنصور حسٌن ،الوذي فوً عهود
توفً ابن األمٌر سنة 5584هـ.

تمرد الساحر أبً عالمة
فً نفس المنطمة التً ظهر فٌهوا السواحر المحطووري أٌوام المهودي
صاحب المواهب ،ظهر الساحر أحمد بن الحسن المكنى بوـ(أبً طٌور)
والمشهور بـ(أبً عالمة) ،والذي كان ٌمارس السحر والكهانوة ،ومثول
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المحطوووري كووان لووي أتبوواع وأنصووار انتشووروا فووً العدٌوود موون المنوواطك
وأخذوا بالهدم والتخرٌب.
ولد أعلون أبوو عالموة السواحر خروجوي علوى المهودي عبواس ومعوي
مجووامٌن موون أنصووار وأتباعووي ،وكانووت أعووداد موون لبائوول لحطووان فووً
عسٌر لد ولفت من أبً عالمة ،ثوم إنهوم ألسوباب غٌور معروفوة انملبووا
وت مروا علٌي ولتلو  ،وأرسلوا برأسوي إلوى المهودي عبواس ،الوذي كوان
لوود أللمووي هووذا الخووروج والتموورد الووذي لوواد شووخ

ال توجوود تفاصووٌل

حمٌمٌة عني وعن طبٌعة دعوتوي ( ،)1وهول هوو دجوال وسواحر أم داعٌوة
وثائر؟

البعثة الدانمركٌة
وصوولت إلووى الووٌمن فووً عهوود المهوودي عبوواس بعثووة أوروبٌووة موون
الدانمرن تتكون من سوتة أعضواء بٌونهم عوالم نباتوات ،وعوالم لغوٌوات،
ومهنوودس ،ومسووا أراضووً ،ورسووام ،وطبٌووب ،وخووادم ،وكانووت هووذ
الرحلة العلمٌة التً اسوتمرت مون سونة 5715م إلوى سونة 5717م أول
بعثة أوروبٌة إلى الجزٌرة العربٌة.
ولد لام أحد أفراد البعثوة وهوو المهنودس (كارسوتن نٌبوور) بتسوجٌل
تفاصوٌل الرحلوة الم سوواة التوً لووام بنشورها الكاتووب الودانمركً توركٌوول

( )1العمري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن ،صـ.41 ،41
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هانسن وترجمها إلوى العربٌوة األسوتاذ

أحمود الرعودي بعنووان (مون

كوبنهاجن إلى صنعاء).
وفً ثناٌا هذا الكتاب التارٌخً والوثائمً الهام ٌدرن الموارف حجوم
الم سوواة التووً كووان ٌعٌشووها الشووعب الٌمنووً تحووت حكووم اإلمامووة الفاسوود
واألئموووة الظوووالمٌن ،فمووود الترنوووت تعاسوووة أعضووواء البعثوووة بم سووواة هوووذا
الشعب.
والكتاب جدٌر بالمراءة واالهتمام والمطالعة ،وفٌي وصف (نٌبوور)
اللماء من المهدي عباس ،الذي استمبلهم ممابلة رسمٌة حضرها وزٌور
الفمٌووي أحموود النهمووً وكووان اإلمووام جالس وا ً علووى عرشووي وعلووى امتووداد
الجدران ٌمف صفان طوٌالن من الزعماء ،أخوذو مباشورة إلوى اإلموام
لتمبٌل ٌد الٌمٌن باطنها وظاهرها ،وتمبٌل ثوبي المتودلً علوى ركبتٌوي،
وأثنوواء التمبٌوول ٌعلووو هتوواف المنووادي بكلمووات تعنووً (هللا ٌحفووظ اإلمووام)
وٌردد بعد جمٌن الحضور هذ الكلمات ب على صوتهم (.)1
وكووان (نٌبووور) الوحٌوود فووً البعثووة الووذي ٌجٌوود اللغووة العربٌووة إال أنووي
واجووي بعو

الصووعوبات فووً فهووم اللغووة الدارجووة فووً صوونعاء ،وخووالل

الحوودٌث موون اإلمووام اضووطر لالسووتعانة بمتوورجم ،وفووً األخٌوور أشووار
ما لدٌهم من أشٌاء عجٌبة ،فعرضووا

(نٌبور) لزمالئي للبدء فً عر

المنظووووار ،والتلسووووكوب ،وممٌوووواس الحوووورارة ،والبوصووووالت ،وبعوووو
الرسوووم المنحوتوووة والخوورائط والرسووووم البٌانٌوووة ،ولوودم نٌبوووور لإلموووام
 - 1كوبنهاجن إلى صنعاء ،صـ.855 ،852
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المهووودي عبووواس ،ولووووزٌر الفمٌوووي أحمووود النهموووً بعووو

الهوووداٌا مووون

الساعات ،كموا أرسول لهوم اإلموام إلوى منوازلهم هدٌوة عبوارة عون كوٌس
لكل منهم ٌحتوي على مبال مالٌة ( ،)1ثم عر

علوٌهم اإلموام اإللاموة

فً صنعاء لمدة سنة كاملة ،ولكن رئٌس البعثة نٌبوور رفو

( ،)2وبعود

الممابلة سم لهم اإلموام بوالتجول بحرٌوة فوً شووارع صونعاء والسووق
الكبٌر ،ووصف نٌبور األزلة واألسواق المتخصصة وما تحتوٌي.
ولبل مغادرتهم صنعاء ،توجوي أعضواء البعثوة األربعوة (حٌوث كوان
لد مات منهم اثنان فً الوٌمن) لتودٌون اإلموام المهودي عبواس الوذي لودم
لهووم هووداٌا أخوورف منهووا ثوووب عربووً وجمووال وأموووال ( ،)3وانطلمووت
الرحلوة مون صوونعاء إلوى بٌووت الفمٌوي عبوور الجبوال ووسووط األمطوار موون
مر

الحمى الذي الزم أعضاء البعثة األربعة المتبمٌن الذٌن وصولوا

إلووى المخوواء وهووم فووً غاٌووة اإلنهووان ( ،)4وغووادروا المخوواء فووً الثالووث
والعشرٌن من أغسطس سنة 5718م ( ،)5ولود تووفً بمٌوة أفوراد البعثوة
بعد مغوادرتهم الوٌمن ،ولوم ٌتبوك علوى لٌود الحٌواة إال المهنودس (نٌبوور)
الذي عاد إلى بالد سالما ً غانماً ،ولام بتسجٌل تفاصٌل الرحلة.

()1
()2
()3
()4
()5

السابـك ،صـ.854
السابـك ،صـ.858
كوبنهاجن إلى صنعاء ،صـ.851
السابـك ،صـ.857
السابـك ،صـ.842
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تعمك انفصال عدن ولحل
وفووً عهوود المهوودي عبوواس تعمووك انفصووال عوودن ولحوول ،فموود حوواول
بسط نفوذ علٌهموا وأرسول حملوة عسوكرٌة بمٌوادة الشوٌ .عبودالرب بون
وهٌووب العلفووً ،ولكوون السوولطان عبوودالكرٌم بوون فضوول العبوودلً اسووتطاع
الصمود أمام لوات العلفً ،الذي انسحب وعاد إلى والٌتي فً العودٌن،
ولام بعد ذلن العلفً بثورة على اإلمام المهدي عباس بهدف االنفصال
بالٌمن األسفل عن حكم األئمة أسوة ً بالمناطك الجنوبٌة (.)1

وفـاة المهـدي عبـاس
على الرغم من أن المهدي عباس كوان أفضول مون والود المنصوور
حسٌن ،وجود المتوكول لاسوم ،وأفضول كوذلن مون ابنوي المنصوور علوً
وحفٌد المتوكل أحمد ،ومن كل صفاتي الطٌبة ،فمد كان للرجل نموائ
وعلٌووي منخووذ ،وموون ذلوون جشووعي فووً شووراء األراضووً حتووى انتهووى بووي
األمر إلى الطامة الكبرف وهً شراء األولاف من األمووال وإخراجهوا
عن الولفٌة إلى الملكٌوة ،وموال الولوف كموا هوو معوروف ال ٌحول بٌعوي
وال المناللووة بووي ،لووذلن فموود عووار

هووذا األموور عوودد موون العلموواء موون

أبرزهم العالمة ابن األمٌر ،الوذي أنكور علوى المهودي عبواس اسوتمالن
جدولٌن غٌلٌن رئٌسٌٌن للمٌا الغٌل األسوود وغٌول البرمكوً وهموا مون
(.)2

األمالن العامة!

( )1تارٌ .الحداد ،صـ 558 ،557جـ.2
( )2العمـري ،مئة عام ،صـ.88
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وفً كل األحوال فمد حاول المهدي عباس إعطاء الدولة الماسومٌة،
واإلمامة الزٌدٌة شٌئا ً من المهابة ( ،)1وخالل عمدٌن من الزمن شهدت
الووٌمن اسووتمرارا ً نسووبٌاً ،لملووة وغٌوواب ظوواهرة الخووروج والتنووافس علووى
اإلمامووة ،والتووزاحم علوووى الزعامووة ،فموود رسووو .فووً األذهووان ،حصووور
اإلماموووة فوووً األسووورة الحاكموووة وراثوووة ووالٌوووة للعهووود ،حٌوووث توووم أوالً
حصرها فً بٌت الماسم ،ثم ضالت الدائرة فً بٌوت المهودي أحمود بون
الحسن ،وتحدٌدا ً فً حفٌد المتوكل لاسوم بون حسوٌن بون المهودي الوذي
خلفووي ابنووي المنصووور حسووٌن ،ثووم انتملووت السوولطة بعوود وفاتووي إلووى ولوود
المهدي عباس.
وكان مولد اإلمام المهدي عباس بن اإلمام المنصور حسوٌن بمدٌنوة
إب سوونة 5585هووـ ،ولوود توورن لورثتووي وألاربووي وأرحامووي ثووروة مووون
الضووٌاع والمووزارع العدٌوودة ونحوهووا ،وكانووت وفاتووي فووً صوونعاء سوونة
5589هـ ،عن ثمان وخمسٌن سنة من مولد وتسن وعشورٌن سونة مون
إمامتي ،وأوالد الوذكور حوٌن وفاتوي هوم :المنصوور علوً و

والماسوم

وٌوسف وأحمد وإسماعٌل (.)2
وعمب وفاة اإلمام المهدي عباس باٌن النواس بكول سوهولة وسالسوة
ابني األكبر علً الذي كوان لود سوكن لصور صونعاء بو مر والود  ،وكوان
أمٌر األجناد ووالً صنعاء منذ سنة 5574هـ ،لذلن فمود باٌعوي العلمواء

( )1الشماحً ،صـ.581
( )2زبارة ،نشر العرف ،الجزء الثانً ،صـ.48
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والحكووام وآل اإلمووام وسووائر النوواس علووى اخووتالف طبموواتهم ( ،)1وتلمووب
بالمنصور.

المنصور علً بن المهدي عباس
(1224 – 1189هـ)
كان المنصور علً لد توولى فوً عهود والود إموارة األجنواد وإموارة
صنعاء وأصب بذلن ولٌا ً للعهود ،ألجول ذلون وبعود وفواة والود المهودي
عباس سنة 5589هـ تولى اإلمامة وتملد الزعامة بكل هدوء وسالسة.
ومووون أنوووي كوووان محبوووا ً وشوووغوفا ً بالفروسوووٌة ،ورجووول سوووٌف ،إال أن
المنصوووور علوووً اشوووتهر بحبوووي للراحوووة والدعوووة ،والهووودوء والعزلوووة،
والترف والطرب ،وكما ٌذكر الواسعً فً تارٌخي فإني:
" يييلن

يييالن ال ليييون وجةيييل لييي ثلثييي و راءأ ووالهيييت ج ييييع

األ ييييورأ ولييييت ينييييتال بنييييسء يييي أ ييييور
واإلصلحات لس ص ةاء وحولفا
االحتجاب وال يل لى ال اء

ل تيييي أ ال بالة يييياير

ال حلت ال نفورةأ و ا دأبي
الحراير واإل اء"

( )1البدر الطالن ،صـ.212 ،218
( )2الواسعً ،صـ.482
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ولد اتفوك معظوم الموؤرخٌن وفوً ممودمتهم الموؤرخ الرسومً لسوٌرة
المنصور فً كتابوي الحوور العوٌن ،علوى أن اإلموام المنصوور علوً بون
المهوودي عبوواس لوود اسووترخى لل ُملوون ومووال إلووى اللووذات وحٌوواة التوورف
والبذخ والسورف فوً الم كول والمطعوم واللوذات واإلكثوار مون الوزواج،
والتنووواء السووورائر الحسوووان ،والجوووواري الموووال  ،كموووا أكثووور مووون بنووواء
المصوووور وزخرفتهوووا بووو نواع الزخوووارف وأصوووناف النمووووش ،وت ثٌثهوووا
بو فخر الرٌوواش وأثموون الفوورش ،وممووا زاد الطووٌن بلووة أنووي أطلووك العنووان
لعشٌرتي وذوٌي وأغدق علٌهم الوظائف والمناصب.

تنال

الٌمن من أطرافها

كان حكم المنصور علً عوامالً مون عوامول انهٌوار صور اإلماموة
الزٌدٌة وإعالنا ً بانتهاء الدولة الماسومٌة ،حٌوث أضواف لمفاسود اإلماموة
ومظالم األئمة الخلود إلى الدعة والركون إلى الراحة واالحتجواب عون
النوواس ومجالسووة النسوواء ،وبسووبب ذلوون اضووطربت األمووور ،وخرجووت
بع

أطراف البالد عن طاعتي ،وتم حصار صنعاء مون لبول المبائول،

كمووا انتشوور الفسوواد وكثوور السوولب والنهووب ،وفووً عهوود اسووتولى شوورٌف
المخالف السلٌمانً حمود بن أحمد بن أبً مسومار علوى تهاموة ٌسواند
سوولطان نجووود عبووودالعزٌز بووون

بووون سوووعود كموووا اسوووتولى فوووً عهووود

اإلنجلٌز على جزٌرة مٌون على مضٌك باب المندب.
وبالجملة فمد تدهورت األوضواع فوً عهود المنصوور علوً تودهورا ً
كبٌووراً ،ووصوول األموور إلووى احووتالل لبائوول بوورط وادي ظهوور ،واسووتمل
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الشوورٌف حمووود بتهامووة ،وزاد األموور تعمٌوودا ً والوضوون خطووورة نشوووب
خالف بٌن المنصور علً الذي طال حكمي وابني أحمد الذي كان ٌودٌر
األمور فً السنوات األخٌرة من حكم والد .
وكانووت لبائوول بكٌوول لوود توجهووت فووً عهوود المنصووور نحووو الووٌمن
األسفل وذلون سونة 5424هوـ فعواثوا بوي شوهرا ،ثوم عوادوا إلوى بالدهوم،
وانفت الشر بٌنهم ،وألمى هللا العداوة والبغضاء بٌنهم(.)1

المنصور علً واإلمـام الشوكانً
ولود اإلمووام الشوووكانً فووً عهوود المهوودي عبوواس (5578هووـ) ،وبووز
نجمي فً عهد اإلمام المنصور علً الوذي عٌنوي سونة 5429هوـ لاضوً
المضوواة بعوود وفوواة الماضووً ٌحٌووى بوون صووال السووحولً ،وكووان اإلمووام
الشوووكانً لوود اعتووذر فووً البداٌووة ألنووي مشووغول بووالعلم ،فمووال لووي اإلمووام
المنصووور :المٌووام بووواألمرٌن ممكوون ،فمووال لوووي الشوووكانً :سووٌمن منوووً
االستخارة

واالستشارة ألهل الفضل وما اختار هللا ففٌي الخٌر.

ووفد إلى اإلموام الشووكانً غالوب مون ٌنتسوب إلوى العلوم فوً مدٌنوة
صنعاء ،وأجمعوا على أن اإلجابة واجبة ،وأنهم ٌخشون أن ٌودخل فوً
هووذا المنصووب الووذي إلٌووي مجموون األحكووام الشوورعٌة فووً جمٌوون األلطووار

( )1لطف هللا ابن أحمد حجاف ،درر حور العٌن بسٌرة اإلمام المنصور علً وإعالم دولتي
المٌامٌن ،صـ ،422تحمٌك إبراهٌم بن أحمد الممحفً ،مكتبة اإلرشاد – صنعاء ،الطبعة األولى
5241هـ 4222م.

-825 -

www.nashwannews.com

الٌمنٌة من ال ٌوثك بدٌني وعلمي ،فمبول الشووكانً منصوب المضواء (،)1
وأصوب لاضوً المضواة وموون كبوار لوادة الوورأي والمشوورة فوً المصوور
اإلمامً ،واستمر علوى ذلون طووال عهود المنصوور علوً ثوم عهود ابنوي
المتوكل أحمد المتوفى سنة 5485هـ إلى عهد ابنوي المهودي عبودهللا بون
المتوكل أحمد المتوفى سنة 5415هـ.
وخالل هذ الفترة التوً تموارب  22سونة ،لوام الشووكانً بودور هوام
لٌس فً مجال المضاء فحسب ،بل وفً الحٌواة السٌاسوٌة والفكرٌوة (،)2
وكانت وفاتي سنة 5412هـ.

عصابة الرواف
وموون الوورواف

فً عصر الشوكانً
الووذٌن عاصووروا اإلمووام الشوووكانًٌ :حٌووى بوون

الحوووثً ،الووذي كووان ٌصوورخ بوواللعن وسووب الصووحابة .ولمووا بل و األموور
اإلمام المنصور علً ،أمر بنمل الحوثً من الجامن الكبٌر ،فمام بع
أنصووار الحووووثً برفووون أصوووواتهم بوواللعن والسوووب فوووً الجوووامن الكبٌووور
بصنعاء ،ومنعوا إلامة صالة العشاء ،وخرجوا من الجوامن ٌصورخون
فً الشوارع بلعن األموات واألحٌواء ،ورجمووا البٌووت ،وأفرطووا فوً
ذلن حتى كسروا كثٌرا ً من الطالات(( ، )3أي النوافذ).

( )1البدر الطالن ،صـ.217
( )2العمري ،تارٌ .الٌمن ،صـ.522
( )3الشوكانً ،البدر الطالن..
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ونتٌجة لذلن ،لام اإلمام المنصور علً بحبس الحوثً والمشاركٌن
معووي بوواللعن والوورجم ،وتووم البحووث عوون بمٌووة المشوواغبٌن والمباشوورٌن
للوورجم .وكووان بٌوونهم موون ثبووت تلبسووهم بالسوورلة موون بعوو

البٌوووت،

فضربوا وعزروا بضرب المرافن على ظهور جماعة منهم .وبعد أٌام
أرسل جماعة منهم ممٌدٌن بالسالسل إلى حبس جزٌرة زٌلن ،وآخورٌن
إلى حبس (كموران) وكوان مون بٌونهم إسوماعٌل النعموً؛ لتجواوز الحود
فً تعصبي(.)1
وهكووذا لووم ٌمتصوور نشوواط المتعصووبٌن موون دعوواة الرافضووة اإلمامٌووة
على مجرد استثارة العامة أو ثلب كبار علماء الزٌدٌة ،بل العمل علوى
التفرٌك بٌن اإلخوة فً اإلسالمٌ ،شجعهم فً ذلن بعو ذوي األهوواء
من المتنفذٌن فً الدولة ،فمود وجود فوً مختلوف مراحول التوارٌ .بعو
المتعصوووبٌن والمتوووزمتٌن مووون الزٌدٌوووة ،الوووذٌن كوووان علمووواء الزٌدٌوووة
ومجتهوودوها ٌنعتووونهم بالرافضووة لرفضووهم خالفووة الشووٌخٌن ،وتطوورف
بعضهم وبلغوا فً تطرفهم ح ّد إغماط حوك كبوار الصوحابة ،بول وحتوى
ثلب أعراضهم ،وهوم بهوذا وغٌور ٌنسوبون إلوى اإلمامٌوة والجارودٌوة،
وكثٌرا ً ما كوان ٌحودث بٌونهم وبوٌن علمواء الزٌدٌوة فوً صونعاء وبعو
الحواضر ،مجادالت وخالفات كانوت تتطوور فوً بعو األحواٌٌن إلوى
احتكاكات ومشاغبات بٌن غالة الرواف والمعتدلٌن من الزٌدٌوة ،فمود
واجووي العلموواء المجتهوودون أمثووال :اإلمووام الشوووكانً ،وموون لبلووي ابوون

( )1د .العمري ،اإلمام الشوكانً ،رائد عصر  ،سابك..
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األمٌر ،وكبار العلماء ـ أولئن المتعصبٌن الذٌن ٌمحموون معهوم جهوالء
الناس والعامة منهم(.)1

وفاة المنصور علً
وكان حكم المنصور لد طال ،وخاصة بعد أن شاخ وخرف ،فو فتى
اإلمام الشوكانً بعزلي ولٌوام ابنوي المتوكول أحمود بشوئون الدولوة ،وفوً
العووام التووالً 5442هووـ كانووت وفوواة اإلمووام المنصووور علووً بوون المهوودي
عباس ،وتولى اإلمامة من بعد وراثة ابني أحمد الذي تلمب بالمتوكل.

اإلمام الحسٌن بن عبدهللا الكبسً
بون حسون الكبسوً لود توزعم سونة

وكان الحسوٌن بون عبودهللا بون
5444هـ تمردا ً ضد اإلمام المنصور علوً بون المهودي عبواس ،شوارن

فٌي عدد من آل الكبسً وآل (أبو طالب) ،حٌوث أرادوا خلون المنصوور
الذي أرسل ابني أحمد على رأس جٌش هوزم هوؤالء المتموردٌن وأخمود
هذ الثورة ،وكانوت وفواة اإلموام المعوار
فً السجن سنة 5448هـ(.)2
( )1د .العمري ،الشوكانً ،رائد عصر  ،صـ.97 ،91
( )2هجر العلم ،صـ ،5789جـ.2
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اإلمام علً بن أحمد بن

إسحاق

خوورج زعووٌم بٌووت إسووحاق فووً عصوور (علووً بوون أحموود بوون

بوون

إسحاق) على اإلمام المنصور علً بن المهدي عباس فً بالد أرحب،
ولووام بنصوورتي أهوول تلوون الجهووة ،فجهووز المنصووور علووً جٌش وا ً بمٌووادة
األمٌر مسرور لمحاربة اإلمام المتمرد علوً بون إسوحاق ،وجورت بوٌن
الطرفٌن صراعات دموٌة ومواجهات حربٌة ،ثم عمد الطرفان صلحاً،
سرعان ما انفرط ،فمد تحالفوت لبائول بورط مون علوً بون إسوحاق الوذي
خرج معهم إلوى منطموة حودة لحورب اإلموام المنصوور وولعوت حوروب
وفوور اإلمووام المتموورد علووً بوون
شوودٌدة انتصوور فٌهووا المنصووور علووً،
ّ
إسحاق إلى الٌمن األسفل ( ،)1ومعي حلٌفي لاضً برط العنسً.
وفً الطرٌوك حودثت حووادث لتول ونهوب ،واسوتمر توجوي علوً بون
إسووحاق والعنسووً جنوبوا ً حتووى وصوولوا جبوول بعوودان ،ف رسوول المنصووور
جماعووة موون عسووكر  ،فولعووت معركووة بووٌن الطوورفٌن بجبوول الشووماحً،
واسووتطاع ابوون إسووحاق وحلٌفووي العنسووً الفوورار موورة أخوورف ،ومضووت
ثالثة أعوام علوى عاللوة التحوالف بٌنهموا لاموا خاللهوا بمحواوالت غٌور
ناجحة فوً الهجووم علوى بعو منواطك الوٌمن األسوفل وغٌرهوا ،وكوان
ضحاٌاها فً الغالب المساكٌن من َّ
الزراع واألهالً (.)2
( )1البدر الطالن ،صـ.284
( )2د .حسٌن العمري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن ،صـ.552 ،529
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ومن بعدان أرسل اإلمام المتمرد علوً ابون إسوحاق فوً شوهر ربٌون
اتخر سونة 5599هوـ رسوالة ٌطلوب فٌوي المصوالحة ،ووافوك المنصوور
علووى الصوول  ،ووصوول ابوون إسووحاق إلووى صوونعاء وأمضووى فٌهووا أربوون
سنوات آمنا ً مطمئناً ،ولكن نتٌجة لغلو فً الرف تم اعتمال علوً بون
إسووحاق ،الووذي تطووور تشووٌعي موون السوونٌن إلووى المغوواالة المفرطووة األموور
الذي اضطر المنصور إلى أن ٌضعي فً لصر صنعاء من أسورتي بموا
ٌشبي اإللامة الجبرٌة ،حٌث أمضى ثمانً سنوات ،ولوم ٌلبوث أن تووفً
عام 5442هـ (.)1

( )1د .حسٌن العمري ،تارٌ .الٌمن المعاصر.
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المتوكل أحمد بن المنصور علً
(1231 – 1224هـ)
فً نفس اللٌلة التوً تووفً فٌهوا اإلموام المنصوور علوً ابون المهودي
عباس لٌلوة خوامس عشور رمضوان سونة 5442هوـ ،كانوت البٌعوة لولود
المتوكل أحمد ،وكان اإلمام الشوكانً أول من باٌعي ،ثم أخذ لوي البٌعوة
موووون إخوانووووي وأعمامووووي وسووووائر بٌووووت الماسووووم ،واألعٌووووان والعلموووواء
والرؤساء(.)1
وكان اإلموام المتوكول أحمود بون المنصوور علوً عكوس أبٌوي حازموا ً
عالالً ،حاول إصال ما أفسد والد  ،فلم ٌنظور لمصولحة نفسوي ومٌلهوا
ل طماع واالدناس ( ،)2كما كان على درجة عالٌة من الخبرة والكفواءة
العسكرٌة والسٌاسٌة ،فمد لام بحموالت عسوكرٌة فوً الشومال والجنووب
أعادت للدولة هٌبتها (.)3

( )1البدر الطالن ،صـ.91
( )2تارٌ .الواسعً ،صـ.485
( )3العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث ،صـ.521
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تمرد بٌت شرف الدٌن
وأثبت المتوكل أحمد أني صاحب شخصٌة ناشوطة وفاعلوة ،وأظهور
الجلووود والحوووزم وبعووود النظووور ،وخاصوووة أنوووي جووواء فوووً فتووورة سووواخنة
ومضووطربة ،فمووا ٌكوواد ٌخموود فتن وة أو عصووٌان فووً مكووان حتووى ٌظهوور
عصٌان آخور فوً مكوان آخور ( ،)1وكوان مون أخطور موا واجوي المتوكول
أحموود ،تموورد أمووراء بٌووت شوورف الوودٌن أصووحاب كوكبووان الووذٌن هووددوا
المتوكل باتصاالتهم بالحركة "الوهابٌة" ،والشرٌف حمود الذي اسوتمل
بتهامة.
وٌ و تً هووذا التموورد فووً إطووار الصووراع التووارٌخً بووٌن بٌووت الماسووم
وبٌت شرف الدٌن ،وعندما شعر المتوكل أحمد بالخطر مون آل شورف
الدٌن أمراء كوكبان ،أرسل الماضوً العالموة

بون ٌحٌوى السوحولً،

لدعوة آل شرف الدٌن للدخول فً طاعوة المتوكول وإعوالن الووالء لوي،
ولطوون أي اتصوواالت بالشوورٌف حمووود والحركووة "الوهابٌووة" ،واسووتطاع
الماضً السوحولً النجوا فوً مهمتوي التوً أسوعدت المتوكول باسوتمرار
األحوال ،واستمرار والء بٌت شرف الدٌن.
استمر هذا االستمرار والهدوء لرابة أربن سنوات ،عاد بٌت شورف
الدٌن مرة أخرف للتمرد والخوروج علوى السولطة المركزٌوة لإلموام فوً
صوونعاء ،ممووا دفوون بالمتوكوول أحموود وهووو صوواحب الخبوورة العسووكرٌة
والدراٌة السٌاسٌة إلى التوجي نحو كوكبان ٌمود جٌشا ً لممن هذا التمورد
( )1العمري ،مئة عام ،صـ.519
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المتكرر والخروج المستمر ،وبعد ثالثة أشهر من الحصار والمواجهة
اسوتطاع المتوكول المووب

علوى لووادة وأموراء بٌوت شوورف الودٌن ،وأخووذ

معي إلى صنعاء كبٌرهم شرف الدٌن بن أحمود المتووفى سونة 5425هوـ
وأخووا عبوودهللا بوون أحموود المتوووفى سوونة 5484هووـ وآخوورٌن موون كبووار
األسرة.
حٌث تم تعٌٌن الماضً الشاعر عبدالرحمن اتنسً والٌا ً علوى بوالد
كوكبان ،وأمضى آل شورف الودٌن أكثور مون عوام فوً ضوٌافة المتوكول
(معتملٌن) ،وأثناء ذلن لام اإلمام الشوكانً بوسواطة لودف المتوكول ،توم
بعوودها العفووو وإعووادة أمٌوور كوكبووان شوورف الوودٌن وأخووو عبوودهللا وبمٌووة
المعتملوٌن مون آل شورف الودٌن ( ،)1الوذٌن اسوتمروا بحكوم بالدهوم باسوم
اإلمام المتوكل ،واستجاب الجمٌن لذلن ،باستثناء عبدهللا بن أحمد الذي
توورن كوكبووان وذهووب إلووى أبووً عوورٌش وتحووالف موون الشوورٌف حمووود،
وبمً هنان حتى وفاتي سنة 5484هـ.
َ

المتوكل أحمد وآل سعود
وكان اإلمام المتوكل أحمد بن المنصور علوً لود دخول فوً صوراع
موووون الشوووورٌف حمووووود الموووودعوم موووون دولووووة آل سووووعود ودعوووووة
عبدالوهاب ،فمد أرسل المتوكل عدة حمالت إلخضاع الشورٌف حموود
لسلطتي وجورت عودة معوارن لوم تسوتطن جٌووش المتوكول إعوادة تهاموة
لسلطة اإلمامة ،فلج المتوكل إلى (والوً مصور
( )1الشوكانً ،البدر الطالن ،العمري ،ومئة عام.
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كووان فووً حوورب وصووراع موون آل سووعود والحركووة "الوهابٌووة" ونشووط
المتوكول خوالل هوذ الفتورة بمهووارة سٌاسوٌة ،وأسوالٌب دبلوماسوٌة عبوور
الرسائل والهداٌا ،ولد استفاد المتوكل من الحملة التً لام بها

علوً

باشوووا بووودعم وتشوووجٌن مووون السووولطان العثموووانً للمضووواء علوووى الحركوووة
"الوهابٌة" والدولة السعودٌة األولى(.)1
واسوتمرارا ً لسٌاسووتي الناجحووة ،وجهووود الدبلوماسووٌة عموول المتوكوول
أحمد علوى ربوط عاللوة مون صواحب نجود ،حٌوث تبوادل معوي الرسوائل،
وكانوووت الووودعوة الوهابٌوووة فوووً أوج انتشوووارها وعظوووٌم أمرهوووا ،وكوووان
المتوكوول ٌمصوود موون ربووط عاللووة موون صوواحب نجوود لمطوون دعووم الدولووة
السعودٌة والحركوة الوهابٌوة لعودو الشورٌف حموود صواحب المخوالف
السلٌمانً.

هـدم المباب
وفً هذ األثناء وصل من الدرعٌة عاصمة (الدولة والودعوة) وفود
مووون أصوووحاب نجووود وأتبووواع

بووون عبووودالوهاب ،وخووواطبوا المتوكووول

بضرورة هدم المبواب المنصووبة علوى لبوور الصوالحٌن واألئموة ،وردا ً
علووى هووذ الوودعوة ،لووام اإلمووام المتوكوول بجموون أعٌووان دولتووي وعلموواء
حضوورتي ،الووذٌن أجووابوا علٌووي ب نووي إذا كووان العموول بالشوورٌعة حمٌمووة ال
علووى أنهووا مداهنووة للنجوودي ،فووإن هووذ المبوواب ورفوون المبووور بدعووة ،كمووا
( )1العمري ،مئة عام ،صـ ،577 ،571وتارٌ .الٌمن المعاصر والحدٌث ،صـ ،521والبدر
الطالن.
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روي عون أمٌور الموؤمنٌن علوً بون أبوً طالوب كورم هللا وجهوي بهودمها
وتسوٌتها باألر

فرج المتوكل أحمد الهدم ،فهدمت المباب التً فً

صنعاء وما حولها لبة صال الدٌن ولبة المنصوور حسوٌن فوً األبهور
ولبة الصلٌحً ،ولم ٌبك إال لبة المتوكل للصالة ،كما هدمت لبة أحمود
بن الحسن بن الماسوم فوً الغوراس ،وأرسول اإلموام المتوكول أحمود إلوى
بمٌة النواحً للعمل بهذا(.)1

وفـاة المتوكل أحمد
كووان للجهووود التووً بووذلها اإلمووام المتوك ول أحموود بوون المنصووور علووً
خالل حكموي نتوائل إٌجابٌوة ،وثموار طٌبوة ،لوم تظهور إال فوً عهود ولود
المهوودي عبوودهللا ،فموود كانووت وفوواة المتوكوول أحموود وهووو فووً لمووة عطائووي
ونشاطي ،بعد إصوابتي بمور
عمر  15عاماً.

االستسوماء وذلون سونة 5485هوـ ،وكوان

( )1حولٌات ٌمانٌة من 5442هـ إلى 5851هـ ،لمؤلف مجهول ،تحمٌك عبدهللا الحبشً ،منشورات
وزارة اإلعالم والثمافة صنعاء.
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األمٌر لاسم بن المتوكل أحمد
صوى علوى أن ٌمووم مون بعود فوً منصوب
وكان المتوكل أحمد لد و ّ
اإلمامووة ابنووي لاسووم ،وألسووباب غٌوور معروفووة تووولى اإلمامووة ابنووي اتخوور
عبدهللا الذي تلمب بالمهدي.
وكان لاسم بن المتوكل صاحب مشاركة فً العلوم ومطالعة الكتب
وخاصة كتب الحدٌث والسونة ،وكوان ٌعمول بموا صو فٌوي الودلٌل ،كموا
أني صاحب دراٌة وتصور صحٌ تووفً سونة 5489هوـ ،ومولود سونة
5455هـ(.)1

( )1زبارة ،نٌل الوطر من تراجم رجال الٌمن فً المرن الثالث عشر ،صـ 571جـ.4
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المهدي عبدهللا بن المتوكل أحمد
(1251 – 1231هـ)
كان اإلمام المتوكل أحمد ابن المنصوور علوً ٌمٌول إلوى ولود لاسوم
الذي ن

ووصى على لٌامي بالخالفة ،ولم تساعد األٌام( ،)1فمود كوان

أخو عبودهللا أحسون حظوا فوً اسوتالم السولطة وتوولً اإلماموة ،وراثوة،
وال نعجب إذا رأٌنا اإلمام الشوكانً ٌبوادر إلوى مباٌعوة المهودي عبودهللا
إمامووا ً بعوود والوود  ،وٌ خووذ لووي البٌعووة موون جمٌوون آل الماسووم والرؤسوواء
الشوووكانً -رحمووي هللا -علووى وحوودة

واألعٌووان ،فووذلن نووابن موون حوور

الصف من الخروج والتمرد ،وأن مباٌعوة ابون اإلموام السوابك لود تمطون
الفرصووة علووى الطووامحٌن وعشوواق السوولطة ،موون الخووروج والحووروب
والصراعات ،ولد الترن اسم المهدي عبدهللا باإلمام الشوكانً ،فكانوت
بٌنهمووا عاللووة لوٌووة ،وصووحبة طوٌلووة ،كووان لهووا أثوور فووً نشوور العوودل
والتخفٌووف موون الظلووم ،وإلامووة الشوورع ،فموود اسووتطاع اإلمووام الشوووكانً
بحكم منصبي الوظٌفً فً المضاء األكبر ،ولربي الشخصً مون اإلموام
المهدي عبدهللا ،من إلامة العدل ونشر السنة وإصال بع
( )1حولٌات ٌمانٌة ،صـ ،58تحمٌك :الحبشً.
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تركة ثمٌلة وتحدٌات كبٌرة
لمد ورث المهدي عبودهللا عون أبٌوي وجود ال ُملون والسولطة ،ومعهموا
تحدٌات كبٌورة وعوائوك خطٌورة ،مون أبرزهوا انفصوال تهاموة وخوروج
الشرٌف حمود عن طاعة اإلمام فً صنعاء ،وكان للجهوود التوً بوذلها
المتوكوول أحموود عسووكرٌاً ،وسٌاسووٌاً ،ودبلوماسووٌا ً ثووم مواصوولة المهوودي
عبووودهللا نتوووائل إٌجابٌوووة ،أدت إلوووى عوووودة تهاموووة إلوووى حظٌووورة الدولوووة
الماسمٌة ،بعد تدخل

علً باشا الذي أرسل خلٌول باشوا لائود المووات

المصوورٌة النتووزاع تهامووة وتسوولٌمها إلووى إمووام صوونعاء بعوود مفاوضووات
تمووت سوونة 5482هووـ ( )1بووٌن ممثلووٌن عوون اإلمووام المهوودي وممثلووٌن عوون
خلٌل باشا ،وتم اسوتالم منواطك تهاموة كلهوا باسوتثناء أبوً عورٌش التوً
وافك المهدي أن ٌحكمها باسمي الشرٌف علً بن حٌدر ،وهكذا عوادت
سٌطرة إمام صنعاء على كل أراضً تهامة (.)2

( )1العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،صـ.521
( )2العمري ،مئة عام ،صـ.447
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الهادي أحمد بن علً السراجً
( 1250 – 1247هـ )
فً سنة 5427هـ أعلن أحمد بون علوً السوراجً معارضوا ً المهودي
عبدهللا وتلمب بالهادي.
ولد اجتمن إلٌي وأجاب دعوتي الكثٌر من أهل بالد خووالن وأرحوب
ونهم وغٌرها من المناطك ،واستطاع تجهٌز جوٌش لمحاصورة المهودي
عبدهللا فوً صونعاء ،ولكنوي فشول فوً تحمٌوك أي تمودم ،وتفرلوت المبائول
ب موووالفهم
موون حولووي بعوود أن أرسوول إلووٌهم المهوودي عبوودهللا َموون َك ِسوو َ
بوواألموال وٌؤكوود ذلوون الجرافووً فووً الممتطووف ،حٌووث لووال" :وتفرلييت
المبايل التس ا ت حول ص ةاء ع د ا أر لت األ وال لرؤ ايفا"

()1

وهكووذا انتهووى أموور اإلمووام الهووادي أحموود بوون علووً السووراجً ،الووذي
كانت وفاتي ،ولٌل لتلي سنة 5412هـ ،ولبر بموضن لتلي فوً بوالد نهوم
( ،)2وهو من جملة الورواف

الوذٌن ٌمولوون بسوب الصوحابة ،فمود كوان

جووارودي العمٌوودة ،وشووكل موون ابوون حرٌوووة السووماوي وآخوورٌن مدرسووة
الرف

والسب خالل هذ الفترة.

( )1الجرافً ،الممتطف ،نمالً عن :العمري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن ،صـ.488
( )2زبارة ،نٌل الوطر ،صـ.514
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اكتسا المخــاء
وفووً عهوود المهوودي عبوودهللا كانووت برٌطانٌووا اإلمبراطورٌووة التووً ال
تغٌب عنهوا الشومس ،فمود كانوت تحتول وتحكوم غالبٌوة الكورة األرضوٌة،
وكووان لإلنجلٌووز مصوونن فووً المخوواء وممووٌم برٌطووانً ،وألسووباب غٌوور
معروفة تم االعتوداء علوى المموٌم البرٌطوانً فوً المخواء ،بمٌوام حووالً
ثالثمئووة ٌمنووً بوواحتالل المصوونن البرٌطووانً ،وضوورب البحووارة الهنووود،
واالعتداء على ربان السفٌنة من لبل الجنود وحبسي(.)1
نتٌجةً لذلن لامت الموات البحرٌة البرٌطانٌة بمصوف مدٌنوة المخواء
موون أسووطول حربووً ،كمووا تووم إنووزال جنووود برٌطووانٌٌن اكتسووحوا مدٌنووة
المخاء ،عمب ذلن اضطر اإلمام المهدي عبدهللا إلى تولٌن معاهودة مون
اإلنجلٌز ومن أهم ما ورد فٌها:
 أن ٌكووون للممووٌم البرٌطووانً فووً المخوواء حوورس شووبٌي بووالحرس الووذي
للممٌم البرٌطانً فً البصرة وبغداد ،ولوي حرٌوة السوفر والحركوة إلوى
صنعاء وطلب ممابلة اإلمام.
 جمٌوون العمووال فووً المصوونن البرٌطووانً فووً المخوواء ٌتمتعووون بالحماٌووة
البرٌطانٌة ،وكذلن جمٌن التجار الهنود.
 تخفٌ
 تخصٌ

لٌمة الضرٌبة على الصادرات من البضائن البرٌطانٌة.
لطعة أر

لتكون ممبرة لرعاٌا برٌطانٌا.

( )1تارٌ .عدن وجنوب الٌمن ،ل ستاذ /حمزة علً لممان ،نمالً عن الحداد.
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وفاة المهدي عبدهللا
هووذا ولوود اسووتمرت التحرشووات والتوودخالت البرٌطانٌووة ،للشووواطا
الٌمنٌة حتى احتالل عدن سنة 5412هـ بعد وفاة اإلمام المهدي عبودهللا
بووثالث سوونوات فموود كانووت وفاتووي وهووو فووً لمووة شووبابي ،حٌووث توودهورت
صووحتي بصووورة سوورٌعة وكانووت وفاتووي فووً 1شووعبان سوونة 5415هووـ/
دٌسمبر 5881م ،وبوفاة المهدي عبودهللا دخلوت الوٌمن حمبوة مضوطربة
سووادتها الفووتن والفوضووى ،ثووم حكووم األتووران فووً الشوومال واإلنجلٌووز فووً
عدن (.)1

( )1العمري ،مئة عام ،صـ.489
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عصـر الفوضـى واالنهٌـار
(1307 - 1251هـ)
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المنصور علً بن المهدي عبدهللا
(1252 – 251هـ)
بعوود وفوواة اإلمووام المهوودي عبوودهللا بوون المتوكوول أحموود سوونة 5415هووـ
انتهت عملٌا ً اإلمامة الزٌدٌة ،وتالشت الدولوة الماسومٌة ،فمود كوان آخور
الملون أهل الصولة واإللدام والحل واإلبورام علوى حود تعبٌور الموؤرخ
الكبسً ،ذلن أن الٌمن بهذ الفترة دخلت حمبوة تارٌخٌوة جدٌودة سوادتها
موجووة موون الصووراع والفوضووى ،وكووان األئمووة علووى لوودر كبٌوور موون
الضعف والطمن واالستهانة بمسئولٌة اإلمامة التً سرت فٌهوا عوامول
التفسوو .والتفكوون ،ودبّ الضووعف وسووادت الفوضووى ،ووصوولت اإلمامووة
مرحلة االنهٌار ،مما سهل عودة األتران مرة أخرف ،وساعد اإلنجلٌوز
على احتالل عدن والمناطك الجنوبٌة ،فً الولت الذي كوان األئموة فوً
صنعاء مشغولٌن بالصراعات والحروب ،خاصوة ولود كثور الطوامعون
فً اإلمامة ،وازداد عدد هواة الزعامة ،حتى أصوبحت اإلماموة مهزلوة
وسخرٌة ولعب أطفال(.)1
لمد كان األئمة على لدر العصر ضعفا ً وطمعوا ً وصوراعا ً واسوتهانة
بمسوووئولٌة اإلماموووة وحمووووق الموووواطنٌن ،بووول وسوووٌادة الووووطن( ،)2فمووود
بن علً االكوع ،حٌاة عالم وأمٌر ،الطبعة األولى 5227هـ 5987 -م ،مكتب الجٌل
()1
الجدٌد ،صنعاء ،صـ.17
( )2العمري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن ،صـ.421
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أصبحت اإلمامة رخٌصة وهزٌلة ،ومهزوزة ،كثر األئمة وظهروا فً
أٌووام معوودودات ،ولكثوورة األئمووة وتعووددهم انعوودمت ألموواب اإلمامووة حتووى
صارت موضوعا ً لتندر وسوخرٌة أهول صونعاء ،ومون تلون النووادر أن
أحد األئمة بحث عن لمب لوي فموال لوي أحود أهوالً صونعاء :لمود وجودنا
لموالنوووا اإلموووام لمبوووا ً جدٌووودا ً وهوووو :اإلموووام النعووووذ بوووا !! هكوووذا بلغوووت
السخرٌة باإلمامة واألئمة فجاءت هذ النكتة "اإلمام النعوذ با " علوى
غرار اإلمام المنصور با  ،واإلمام المؤٌد با  ....بل وأكثر مون ذلون
صووارت اإلمامووة فووً هووذ الفتوورة تبوواع وتشووترف ك نهووا إحوودف السوولن
الرخٌصة فً سوق الكسادٌ ،حدثنا المؤرخ الجنداري فوً تارٌخوي هوذ
المصة:
"أ اإل ات نو الليل

بيت أبس طالب تم

اإل ا

ال مود وللت علي فمات الج ودأ و ا ه ان رجل
األي يي
لدوه

تي يير الحييالأ يمييال ليي أح ييد نيي
(نو اللييل) بد ي

لرش ل صب

ييمي

ثت أللي
ر

أحفاد

أ يمييدت ف يي ل ا يي

ا يا بيدال ع ي أ مابيل

ي ي

ا ا للت يبك ليفا غير يوت واحد" (.)1

وهووذا اإلمووام المنصووور علووً بوون المهوودي عبوودهللا نموووذج لمهزلووة
اإلمامة وسخرٌة األئمة ،فمود كوان المنصوور علوً الوذي توولى اإلماموة
عمووب وفوواة والوود المهوودي عبوودهللا سوونة 5415هووـ موون عجائووب اإلمامووة
وغرائووب األئمووة ،حٌووث تووولى اإلمامووة أربوون موورات ،وكووان أ ْبلَه وا ً فووً
( )1الجنداري ،نمالً عن :عالم وأمٌر ،صـ.72
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صووورة حوواذق ،مسوورفا ً فووً إنفوواق األموووال ،ونظوورا ً لووذلن فموود زاد موون
ضعف دولة األئمة ،فلم ٌمكث فً الحكم سوف عام وثالثة أشوهر ،ولوم
ٌكن ٌمتلن أي مون شوروط أو موؤهالت ،خوا ٍّل مون أي لودرة أو كفواءة،
ونظرا ً لذلن فمود ثوار علٌوي العسوكر ،ولواموا بوانمالب أبوٌ  ،إذ دخلووا
علٌووي إلووى دار فووً بسووتان المتوكوول ،وهووو عوون أموورهم غافوول ،فمبضوووا
علٌوي وأدخلووو السووجن ،ولووام مون بعوود ابوون عمووي عبودهللا بوون حسوون بوون
أحمد بن المهدي عباس.

الهادي لاسم بن منصور
والحسٌن بن علً المؤٌدي
وكان لد خورج علوى المنصوور علوً بون المهودي عبودهللا اثنوان مون
دعاة اإلمامة وعشاق الزعامة أما األول فهو :لاسوم بون منصوور الوذي
غووادر صوونعاء واتجووي إلووى الووٌمن األسووفل حٌووث اتخووذ موون تعووز مموورا ً
لدعوتي بعد أن تلمب بالهوادي ،وال نعورف الكثٌور عون أصولي ودعوتوي،
إال أني سلم تعز للمائد المصوري إبوراهٌم ٌ ُكون ،ممابول عشورة ألوف
وراتوب شووهري ممودار أربعووة آالف  ،واتخوذ موون المخواء سووكنا ً لووي
(.)1
( )1العمري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن ،صـ ،427وأنظر حولٌات ٌمانٌة ،صـ.18،12
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أمووا الثووانً فهووو حسووٌن بوون علووً المؤٌوودي ،الووذي كووان موون تالمٌووذ
اإلمام السراجً ،ومن مدرسوتي ذات التوجوي الشوٌعً( )1وكوان خروجوي
سنة 5415هـ إلوى صوعدة لودعوة أهلهوا باسوم اإلموام الناصور أحمود بون
الحسن الوذي كوان مون نفوس مدرسوة اإلموام المؤٌودي ،مدرسوة الورف
والسب ،فمد كان المؤٌدي جارودي العمٌدة.
وكانت وفاة اإلمام المؤٌدي سنة 5414هـ ،ولبور بجنوب لبور اإلموام
المتوكل أحمد بن سولٌمان بهجورة حٌودان مون بوالد خووالن الشوام ولٌول
أني مات مسموما ً (.)2

الناصر عبدهللا بن حسن
(1256 – 1252هـ)
بعد أن لام الجند والعسكر بخلن اإلموام المنصوور علوً بون المهودي
عبوودهللا سوونة 5414هووـ ،انتووزع اإلمامووة ابوون عمووي عبوودهللا بوون حسوون بوون
أحمد بن اإلمام المهدي عباس ،والذي تلمب بالناصر.
وكان أول عمول لوام بوي هوذا اإلموام هوو سوجن وحوبس عموي بون
المتوكووول أحمووود بووون المنصوووور علوووً باإلضوووافة إلوووى اإلموووام السوووابك
( )1السـابـك ،صـ.428
( )2نٌل الوطر ،صـ.892
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المنصور علً ،كما لام هذا اإلموام المتهوور بحوبس العدٌود مون العلمواء
واألعٌووان ،وخاصووة موون أهوول السوونة ،فموود كووان جووارودي العمٌوودة بوول
رافضووً اثنووى عشووري ،شوودٌد التعصووب سووبابا ً للصووحابة ،مغالٌ وا ً فووً
عداوة أهل السنةٌ ،نتمً إلى التٌار الرافضوً الوذي خورج مون الزٌدٌوة
إلى االثنى عشرٌة ،والذي عرف بالتشٌن المغالً والرف والتعصوب
والسب ،وهو امتوداد لتٌوار اإلموام المهودي أحمود بون الحسون بون الماسوم
وأصحابي الحسن الهبل ،وٌحٌى بن الحسٌن بن المؤٌد والمخالفً.
وكان ٌمثل تٌار الغلو والرف

فً هذ الفترة كل من:

 اإلمام أحمد بن علً السراجً. -الفمٌي

بن صال السماوي (ابن حرٌوة).

 اإلمام حسٌن بن علً المؤٌدي.وهذا اإلمام الذي نحن بصدد الحدٌث عني الناصر عبدهللا بن حسون
المولوووود سووونة 5441هوووـ ،والوووذي تتلموووذ علوووى اإلموووام أحمووود بووون علوووً
السراجً واإلمام حسٌن بن علً المؤٌدي وغٌرهم من أصحاب الزٌو
والهوووف ،الووذٌن تجوورؤوا علووى سووب الصووحابة ،وبل و تعصووبهم وشوودة
كووراهتهم ألهوول السوونة ،أن لوواموا بمحاولووة نووبش لبوور اإلمووام الشوووكانً،
بهدف إحراق رفاتوي ،ولود ولوف العدٌود مون العلمواء وأهول الورأي ضود
هوووذا العمووول األخووورق والتصووورف األهووووج ،ومنعووووا اإلموووام الرافضوووً
الناصر عبدهللا بن حسن وأتباعي الجهلة من تنفٌذ جرٌمتهم.
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وأعظم ما ٌشتغل بي هوؤالء الورواف وٌكتبونوي وٌحفظونوي مثالوب
الصحابة رضً هللا عنهم لٌتوصلوا إلى ما هوو غاٌوة لودٌهم مون السوب
والثلب ..وموا ٌمصود هوؤالء هوو الطعون علوى الشورٌعة وإبطالهوا ،ألن
الصحابة رضً هللا تعالى عنهم هم الذٌن رووا للمسلمٌن علم الشرٌعة
من الكتاب والسنة(.)1

إحتالل عــدن
وفً عهد هذا اإلمام الرافضوً عبودهللا بون حسون سومطت عودن بٌود
االحتالل البرٌطانً سنة (5411هـ5889/م) وكانت وفاتي ممتوالً سونة
5411هـ 5822 /م ،نتٌجةً لتعصبي وطٌشي.
بعد ممتل اإلمام الناصور عبودهللا بون حسون تونفس الكثٌور مون علمواء
صنعاء الصوعداء واستبشوروا بوذلن ،وخاصوةً أولئون الوذٌن اضوطهدهم
الناصوور ،وفووً الممابوول أصووٌب أصووحاب الناصوور والمتحمسووٌن لووي موون
أهل الرف والزٌ بخٌبة األمل والمنوط ( ،)2ولد أخوذ بعو أنصوار
ٌُؤلبون الناس ل خذ بث ر  ،وكوان مون بٌونهم ٌحٌوى بون حمٌود الودٌن
جد اإلمام ٌحٌى.

( )1الشوكانً ،أدب الطلب ،صـ  ،74مركز الدراسات والبحوث الٌمنٌة ،صنعاء ،طبعة 5979م.
( )2العمري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن ،صـ.488
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الهادي بن المتوكل أحمد
( 1259 – 1256هـ )
عمب ممتل اإلمام الرافضً الناصر عبدهللا بون حسون بون أحمود بون
المهوودي عبوواس سوونة 5411هووـ لامووت جماعووة م ون كبووار رجووال الدولووة
بإخراج بون المتوكول أحمود بون المنصوور علوً بون المهودي عبواس
من السجن ومباٌعتي إماماً ،وتلمب بالمتوكل ثم الهادي ( ،)1وخرج معوي
موون السووجن اإلمووام المنصووور علووً بوون المهوودي عبوودهللا ،الووذي اكتفووى
بالخروج من السجن مسرورا ً على أن دورا ً آخر مازال ٌنتظر (.)2
ولد امتد نفوذ الهادي بن المتوكل فً الٌمن األعلى من صونعاء
وحتى ٌرٌم ( ،)3واستمر إماموا ً مون سونة 5411هوـ إلوى سونة 5419هوـ،
وكان لد لام فوً أٌاموي األخٌورة باإلٌمواع بنائبوي فوً الحدٌودة ،كموا أولون
بعامل تعز والحجرٌة ،وكان اإلمام الهادي بن المتوكول أحمود ٌمووم
بتسلٌط أعواني على الناس ،ولد استطاع العبد فٌوروز مون التمورب إلٌوي
وتسلط على الناس وفعل المنكرات.
كما لام اإلمام الهادي بمصادرة وزٌر الماضً ٌحٌى بون علوً
االرٌانً وإبدالي بالسٌد حسٌن بن الشامً ،ونتٌجة لهذا ولغٌر مون
األسباب فمد استشرف الفساد فً مختلوف منواطك الوبالد ،وتملو نفووذ
( )1الحداد ،صـ 581جـ.2
( )2العمري ،مئة عام ،صـ.488
( )3الحداد ،السابك.
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اإلمووام الووذي توودهورت صووحتي وسوومطت دولتووي ،وفووً عهوود لووام الفمٌووي
سعٌد صاحب الدنوة بثورتي المباركة وحركتي المشهورة.
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ثورة الفمٌي سعٌد (صاحب الدنوة)
( 1256هـ)

يييا بيياه ييةيد يييا بيياه
أ يييييييل ت ا ال ح ييييييي
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الفمٌي سعٌد الثائر والشهٌد
كانت مناطك الٌمن األسفل خالل الفترة السوابمة نهبوا ً لطغٌوان لبائول
بكٌوول الشوومالٌة التووً اسووتغلت انحطوواط اإلمامووة وضووعف األئمووة ولوواموا
بممارسة النهب والسلب والظلم واستغالل الفالحٌن فً الوٌمن األسوفل،
وخاصةً فً المخالف األخضر (لواء إب) ،فمود اسوتوطنت لبائول بكٌول
هذ المنطمة منذ اإلمام المنصوور حسوٌن بون المتوكول لاسوم بون حسوٌن
وكذلن فً عهد المهدي عبدهللا.
ولمووا زاد طغٌووان هووؤالء المووادمٌن وتضوواعف ظلووم وفسوواد اإلمامووة
جاءت ثورة الفمٌي سعٌد بن صال بن ٌاسوٌن العنسوً الهتوار (صواحب
الوودنوة) موون مخووالف الشوووافً موون بووالد إب الووذي كانووت ثورتووي سوونة
5411هـ ضد اإلمام الهادي

بن المتوكل وضد حكم اإلمامة.

ومنذ بداٌة حركتي بورز الفمٌوي سوعٌد ثوائرا ً ومصولحا ً وصووفٌا ً تورن
العزلووة والدروشووة وتحووول إلووى مصوول اجتموواعً وثووائر وطنووًٌُ ،عبوور
عون جموواهٌر الشووعب والغالبٌوة موون الفالحووٌن والبسوطاء والعوووام الووذٌن
طحنتهم صراعات األئمة وأنهكوتهم طغٌوان المبائول ،لوذلن التفوت حولوي
أعوووداد كبٌووورة مووون ألوٌوووة إب وتعوووز وتهاموووة ومووون المنووواطك الجنوبٌوووة
والشوورلٌة ،ألنووي ركووز علووى هوودف واحوود هووو إزالووة الظلووم عوون كواهوول
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الفالحٌن ،ورفن عبث لبائل المسوم األعلوى الممٌموٌن فوً الوٌمن األسوفل
()1

ومعظمهم من بكٌل.

فموود كان وت منوواطك الووٌمن األسووفل إلطاعووات ٌوزعهووا األئمووة علووى
زعماء المبائل إلبعادهم عن صنعاء ممور سولطتهم ،وبوذلن ٌمووم هوؤالء
بالبسط على األراضً الزراعٌة والتسلط على المالن وأصحاب الحك
الذٌن شعروا بالظلم والمهانة ،لذلن وجود النواس فوً ثوورة الفمٌوي سوعٌد
طوووووق النجوووواة وسووووبٌل اإلنموووواذ فخرجوووووا فوووورحٌن ٌوووورددون األناشووووٌد
واألهازٌل والتً منها:
ييييييييييا بييييييييياه يييييييييةيد ييييييييييا بييييييييياه
أ ييييييييييييييييييييييييل ت ا ال ح يييييييييييييييييييييييي

ييييييييييييييييا صييييييييييييييياحب اليييييييييييييييد وة
والة ييييييييييييييييييييييي ر ال ؤبييييييييييييييييييييييي

وكووان الفمٌووي سووعٌد رجوول المرحلووة بحووك ،والمعبوور عوون تطلعووات
الجماهٌر بصدق ،ف عد العدة ،وشد المئوزر ،وأعلون نفسوي إموام الشورع
المطهر المهدي ،واستجاب لدعوتي كل الناس ،وتمكن فً ولت لصوٌر
من تموٌة سلطاني وتطهٌر مختلف المنواطك مون تلون المبائول ،وضورب
السكة (العملة) من الفضة الخالصوة وخطوب باسومي علوى المنوابر ،فوً
كل المناطك التً بسط نفوذ علٌها ،فمود شومل سولطاني كول منواطك إب
وتعز وامتد إلى زبٌد غربا ً وإلى ٌافن شرلاً ،ووصل إلوى ٌورٌم شوماالً،
ولد ساد العدل واألمن المناطك التوً حكمهوا الفمٌوي سوعٌد وبسوط نفووذ
فٌها ،وكما ٌذكر الكبسً فً تارٌخي فمد:

( )1تارٌ .الحداد ،صـ 587جـ.2
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"أجفل ليى الفميي

يةيد أهيل اليي

مييل صييد ( ي ارة) ليى

ي

عد وأتوه بال ذور وال ياة وضيرب الضيريب

ي الفضي ال الصي أ

وارتةييب ال نييرق وال اييرب حييي رأوا رجييال ب يييل لييد لييارلوا تليين
الحصييو و رجييوا ع فييا وارتحلييوا عي الييي
لمد ا تولى الفميي

يةيد عليى ال ف يدي

رعييوبي

فييوبي أ

ي ذ دمحم وأ يرجفت ي

()1

حصو نوا خ وجبال بواذخ"

وكووان التفوواف النوواس حووول الفمٌووي سووعٌد حمٌمٌوا ً عوون لناعووة ومحبووة،
ورغبة ال رهبوة ،فمود سواد األمون والعودل هوذ المنواطك التوً ٌحكمهوا،
ولما تمكن من إخراج المتغلبٌن من ذو بالٌمن األسوفل ،تمودم الفمٌوي
سووعٌد نحووو ٌوورٌم ،بهوودف إسووماط اإلمامووة الماسوومٌة( ،)2ممووا أفووزع إمووام
صنعاء الهادي بن المتوكل ،ومعي جمٌون بٌوت الماسوم وكول أنصوار
اإلمامووة الهادوٌووة ،فموود بوودأ الخوووف والملووك ٌنتوواب إمووام صوونعاء ودولتووي
الزٌدٌة كلها( ،)3ألني ٌنازع األئمة حمهم الشرعً كما ٌزعمون بحصور
اإلمامووة فووً البطنووٌن ،بٌنمووا هووذا الثووائر والعووادل لووم ٌكوون ٌمتلوون النسووب
الفاطمً!! ،ألجل ذلن فمد شنّن علٌي المتعصبون والجامدون مون أتبواع
اإلمامووة الهادوٌووة ،فمووالوا عنووي سوواحر ،وكوواهن ،ومشووعوذ ،وأنووي ادعووى
المهدوٌة كذبا ً وزوراًٌ ،مول صاحب الحولٌات:

( )1اللطائف السنٌة ،صـ.252
( )2الشماحً ،صـ.575
( )3العمري ،مئة عام ،صـ.498
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"وفووً جمووادف األولووى لسوونة 5411هووـ نشو ت فتنووة الفمٌووي سووعٌد فووً
الوٌمن األسوفل ،وهوذا (الشوٌطان) موا هوو إال أكبور أهول الطغٌوان ،الووذي
شك للمسلمٌن العصا وتبن هوا وعصى ولد صارت جمٌون الوبالد مون
جنووود البووواغً اللئوووٌم والطووواغً سوووعٌد ،لوووذلن فمووود أمووور اإلموووام الهوووادي
بووالتجهٌز ومووال عوون اإلمامووة والدعووة ووصوول ذمووار وبمووً فٌهووا أٌام واً،
وفً نصف شوهر رمضوان أمور بوالخروج إلوى ٌورٌم ،فولعوت الهزٌموة
()1
فً أصحاب سعٌد ،وأتاهم ب س هللا الشدٌد وهم نائمون"
وكان جٌش الفمٌوي سوعٌد كبٌورا ً ولوٌوا ً وكفتوي راجحوة ،حٌوث شوارن
معووي فووً هووذ الثووورة العدٌوود موون كبووار المشوواٌ .والزعامووات المحلٌووة
أمثال:
 -الشٌ.

بن لاسم بن علً بن صال من مخالف الشوافً.

 األمٌر سعٌد بن أحمد بن علً بون سوعد الجمواعً صواحب العودٌنتعز.
 الشٌ .حسٌن بن ٌحٌى عباد صاحب مخالف ذي رعٌن. -الشٌ .عبدهللا

فاضل صاحب مخالف العود والنادرة.

وهكذا سار الفمٌي سعٌد وجٌشي ،وأحاطت األجنواد بمدٌنوة ٌورٌم مون
كل جهة ،وضالت األحوال باإلمام الهادي وأصحابي ( ،)2وكان النصر
لاب لوسٌن أو أدنى مون الفمٌوي سوعٌد وجٌشوي ،لووال حودوث خٌانوة مون
( )1حولٌات ٌمانٌة ،صـ.522 ،92
( )2الكبسً ،اللطائف السنٌة ،صـ.252
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الداخل ،فمد كان من ضمن المشاركٌن فوً جٌشوي بعو
ذو

زعمواء لبائول

من بكٌل الذٌن أطلك سراحهم وجعلهم ضمن جٌشي ،وكان هوذا

هو الخط الذي أدف إلى الهزٌمة ،فمد أخط الفمٌي سعٌد عندما اسوتعان
ببع

زعماء بكٌل الذٌن لام بسجنهم عمب ثورتي ،وأعلنووا لوي الووالء

بٌنما كانوا ٌحملون علٌي الحمد والكراهٌة.
ولوود جوواءت الخٌانووة موون لبوول النمٌووب حسووٌن بوون سووعٌد أبووو حلٌمووة،
والنمٌب علً بون علوً الهٌوال ،وأتباعهموا الوذٌن كوانوا سوبب الهزٌموة،
فعنوودما وصوولت لوووات الفمٌووي سووعٌد إلووى ٌوورٌم وضووربت علووى اإلمووام
الهادي وأصحابي الحصار أوائل شوهر شووال سونة 5411هوـ  /نووفمبر
5822م ،وأثناء الحصار تواصال اإلمام الهوادي مون النمٌوب أبوو حلٌموة
وأصووحابي ،الووذٌن أكوودوا لووي أنهووم سوووف ٌمومووون بووالمب

علووى الفمٌووي

سوووعٌد وأعوانوووي ،فوووً أول هجووووم ٌمووووم بوووي جوووٌش الهوووادي ،وسوووتكون
الهزٌمة من الداخل.
وأثناء ذلن كانت لد وصلت إمدادات ومساعدات لإلمام الهادي من
خوووالن ونهووم وهموودان وتوجهوووا إلووى ٌوورٌم ،حٌووث اسووتطاعت لوووات
اإلمام الهادي التحام معسكرات جٌش الفمٌي سعٌد ،الذي لم ٌكون ٌتولون
هذ المفاجئة والسرعة ،وكانت المفاجئة األروع لٌام النمٌب أبو حلٌموة
وأصحابي بالمب

على لادة جٌش الفمٌي سعٌد من المشاٌ .والزعامات

فكانت الهزٌمة (الخٌانة)(.)1
( )1العمري ،مئة عام ،صـ.497
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بعد ذلن ومون كول موا حودث فمود أصور الفمٌوي سوعٌد وأنصوار علوى
سومارة ،الوذي ولعوت فٌوي
المواجهة والمماومة ،وتوم التراجون إلوى نمٌول ُ
معركة دامٌة وولن فٌها المتل والنهوب ،فحصولت حوروب عظٌموة آلوت
إلى أسر الفمٌي سعٌد واعتمالي ،ثم نهب لرٌتوي المسوماة (الودنوة) ،وغونم
عسكر الهادي جمٌن ما فً هذ البلدة.
بعد ذلن توجي اإلمام الهادي

بن المتوكل إلى مدٌنة إب ،وهنان

لام بإعدام الفمٌي سعٌد بضرب عنمي وصلبي سونة 5817هوـ 5825 /م،
وبووذلن فشوولت أول محاولووة جووادة ولوٌووة للمضوواء علووى الدولووة الماسوومٌة
واإلمامة الهادوٌة الزٌدٌة.
وبعد عودتي منتصرا ً لضى اإلمام الهادي

بن المتوكل عدة أٌوام

فً مدٌنة ضوران آنس ،وفً الولوت الوذي كوان فٌوي النمٌوب أبوو حلٌموة
ٌنتظر ممابل خدمتي التً لدمها لإلمام الهادي ،لرر اإلمام الهادي لطون
رأس أبً حلٌمة ،الذي خان الفمٌي سعٌد.
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وفاة الهادي

بن المتوكل

بعد فشل ثورة الفمٌي سعٌد وانتصوار اإلموام الهوادي لوام بإعوادة تووطٌن
لبٌلة ذو

الوذٌن طوردهم الفمٌوي ( ،)1هوذا وكانوت وفواة اإلموام الهوادي

بن المتوكل سنة 5419هوـ ،ولوام مون بعود للمورة الثانٌوة المنصوور
علً بن المهدي عبدهللا.

اإلمام المهدي علً بن المهدي عبدهللا
 للمـرة الثانٌـة -عمووب وفوواة اإلمووام الهووادي

بوون المتوكوول سوونة 5419هووـ لووام موون

بعوود ابوون أخٌووي اإلمووام المهوودي علووً بوون المهوودي عبوودهللا بوون المتوكوول
(للموورة الثانٌووة) ،وبدعوتووي هووذ ٌحوواول المنصووور علووً بوون المهوودي
عبدهللا إعادة االعتبار لنفسي ،حٌث لوام بتغٌٌور لمبوي مون المنصوور إلوى
المهدي ،كما أني لام بإطالق سرا كل السوجناءُ ،مظهورا ً للنواس حسون

( )1الحـداد ،صـ 591جـ.2
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نواٌا  ،حٌث لام بمتل العبد فٌروز الذي ظلم العباد وعبث بوالبالد أثنواء
حكم اإلمام الهادي

بن المتوكل.

باإلضافة إلى ذلن فمد لوام اإلموام المهودي علوً بون المهودي عبودهللا
بتعووٌن الماضووً ٌحٌووى ب ون علووً اإلرٌووانً وزٌوورا ً لووي ،وأثنوواء ذلوون لووام
بجولووة فووً بووالد ٌوورٌم ولعطبووة وحوواول إصووال أمورهووا ،كمووا صووادر
وأدب بع

األسر ،ومنها بٌت الفر من أهل االجلوب ،وبعود جولتوي

هووذ عوواد إلووى صوونعاء ،وفووً الولووت ذاتووي عوواد إلووى مووا كووان علٌووي موون
اإلسوووراف وإخوووراج الوووذخائر وإتوووالف بٌووووت األمووووال فٌموووا ال ٌنفووون،
فضعفت دولتوي ( ،)1وسومطت هٌبتوي ولوام معارضوا ً لوي مون أسورتي:
بوون ٌحٌووى بوون المنصووور علووً بوون المهوودي عبوواس ،الووذي كووان شوودٌد
الطمو للحكوم ،ولدٌوي رغبوة فوً الوصوول إلوى السولطة ،بو ي ثمون أو
طرٌمة ،ولامت بٌنهما حروب وصراعات.

( )1الكبسً ،اللطائف السنٌة.
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المتوكل بن ٌحٌى بن المنصور
(1266-1264هـ)
كان هذا اإلمام (

بن ٌحٌى بن المنصور علً بن المهدي عبواس

والووذي تلمووب بالمتوكوول) صوواحب طمووو بووال حوودود ،وحووب للزعامووة
وعشك لإلمامة ،وغورام بالسولطة ،حتوى أنوي كوان لود توجوي إلوى مصور
وطلووب موون

علووً باشووا تولٌتووي الووٌمن فوورف

 ،ثووم عوواد وتعوواون موون

الشرٌف حسٌن بن علوً بون حٌودر ولواد جٌشوي الوذي حموك انتصوارات
واستولى على عدة مناطك ووالٌات ،منها بالد رٌموة ،وحوٌس ،وتعوز،
وذي السووفال ،ومختلووف منوواطك الووٌمن األسووفل ،التووً انتزعهووا موون ٌوود
اإلمام علً بن المهدي عبدهللا.

اإلمام االنتهازي
لمد كان اإلمام المتوكل

بن ٌحٌى بن المنصور علً بن المهودي

عبوواس علووى اسووتعداد للتعوواون موون أي جهووة كانووت فووً سووبٌل السوولطة
والكرسووً ،فمود كووان انتهازٌوا ً إلووى ألصووى درجووة ووصووولٌا ً إلووى أعلووى
مرتبوة ،وكووان لوود دخوول فوً صووراع موون الشوورٌف حسوٌن بوون علووً بوون
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حٌدر ،الذي ساعد فً المضاء على اإلمام المنصور علً بون المهودي
عبدهللا.
ثووم لووام هووذا اإلمووام االنتهووازي المتوكوول

بوون ٌحٌووى بالتعوواون موون

األتووران ،حٌووث سووهل لهووم العووودة إلووى صوونعاء ،فموود خوورج إلووى منطمووة
صر غورب صونعاءٌ ،سوتمبل وٌرحوب بالحملوة التركٌوة ،التوً دخلوت
ع ِ
َ
صووونعاء بمسووواعدتي ٌووووم الخموووٌس  1رمضوووان 5411هوووـ ٌ 42 /ولٌوووو
5829م ،ولكوون الحملووة حوصوورت وأجبوورت علووى االنسووحاب بعوود ألوول
()1
من شهر ،حٌث استمرت على ساحل تهامة لفترة  48عاماً.
بن ٌحٌى فمد أصوب فوً نظور

ونتٌجة لما لام بي اإلمام المتوكل
الناس والشعب خائناً ،فكانت الثورة علٌي وخلعي وسجني ،فمام علً بن
المهدي عبدهللا باستغالل المولف وأعلن نفسي إماما ً للمرة الثالثوة ،عنود

ذلن انصبت المصائب على أهل صنعاء ،وتوالوت النوائوب ولوم تسوتمر
فٌها دولة ،بل ولعت كالخرلة الحمراء ٌتناولها كل حٌن أمٌر أو عالول
وبهذا األمر انمضت الدولة الماسمٌة (.)2

( ) 1د .حسٌن العمري ،حولٌات العالمة الجرافً ،طـ5254 ،5هـ 5994 -م ،دار الفكر ،دمشك.
( )2الكبسً ،اللطائف السنٌة ،صـ.257
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اإلمام المنصور /المهدي علً بن المهدي عبدهللا
 للمـرة الثالثـة -بعود سووموط اإلمووام االنتهووازي المتوكوول

بوون ٌحٌووى بوون المنصووور

علً بن المهودي عبواس بثوورة شوعبٌة نتٌجوة مسواعدتي الحملوة التركٌوة
لدخول صنعاء ،لوام اإلموام المودٌم الجدٌود /المنصوور المهودي علوً بون
المهوودي عبوودهللا للموورة الثالثووة ،وكووان أول مووا بوودأ بووي إمامتووي الثالثووة أن
أصدر أوامر بإعدام اإلمام المتوكل

بن ٌحٌوى ،وذلون بمطون رأسوي

داخل سجن صنعاء فً شهر محرم 5411هـ ،ومن المفارلوات أن هوذا
اإلمام الممتول فً السجن ،كوان لود لوام بمطون رأس رئوٌس بكٌول أحمود
بن صال ثوابة (.)1
لوم ٌسوتمر المهوودي علوً بوون المهودي عبوودهللا هوذ الموورة سووف عوودة
أشهر ،تم بعد ذلن خلعي.

( )1الشماحً ،صـ.575
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المنصور أحمد بن هاشم الوٌسً
(1269 – 1264هـ)
فً خضوم هوذ الفوضوى اإلمامٌوة ومون انهٌوار الدولوة الماسومٌة لوام
أحمد بن هاشم الوٌسوً الهوادوي سونة 5412هوـ إماموا ً فوً بوالد صوعدة
وتلمووب بالمنصووور ،وفووً البداٌووة لامووت بعوو

المبائوول بإخراجووي موون

المدٌنة إلى لرٌة الطل .
وفً سنة 5411هـ توجي اإلمام الوٌسً إلى بلود حووث ،ثوم وصول
بلدة خمر ،حٌث انماد لي شٌ .عمران الشٌ .ممبل الصعر ،وامتد نفوذ
إلى حجة وبالد الشرفٌن ،وكان فً ذلون األمور معارضوا ً اإلموام متعودد
األلماب علً بن المهدي عبدهللا ،الذي خرج بجمن وافر وجٌش متكاثر
من صونعاء وحوط علوى مدٌنوة عموران ،فحصولت حوروب متعوددة آلوت
إلى رجوع علً بن المهدي إلى صنعاء بخفً حنٌن (.)1

( )1الكبسً ،اللطائف السنٌة ،صـ.257
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المؤٌد العباس بن عبدالرحمن
(1269 – 1266هـ)
صوب أهوالً صونعاء لهوم إماموا ً
بعد خلن المهدي علً للمرة الثالثة ن َّ
العالمة عباس بن عبدالرحمن الوذي تلموب بالمؤٌود ،ودخول فوً صوراع
موون اإلمووام المووادم موون صووعدة أحموود بوون هاشووم الوٌسووً والووذي اسووتطاع
دخول صنعاء ،التً أصبحت ممسومة بوٌن اإلموامٌن المنصوور الوٌسوً
والمؤٌد عباس بن عبدالرحمن(من أحفاد اإلمام المتوكول إسوماعٌل ابون
الماسوووم) ،حٌوووث جووورت بٌنهموووا حوووروب وخطووووب اسوووتطاع خاللهوووا
المنصووور الوٌسووً السووٌطرة علووى صوونعاء ،واعتمووال منافسووي المؤٌوود
عباس بن عبدالرحمن وحبسي.
وكانوت وفوواة اإلمووام الوٌسووً سونة 5419هووـ ،وهووو أول إمووام ٌنووافس
بٌت الماسم وهو هادوي ولٌس لاسمً.
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اإلمام علً بن المهدي عبدهللا
للمرة الرابعة واألخٌرة
بعد سوٌطرة اإلموام أحمود بون هاشوم الوٌسوً علوى صونعاء ،وسوجني
اإلمووام عبوواس بوون عبوودالرحمن ،خوورج اإلمووام علووً بوون المهوودي موون
صوونعاء خوف وا ً موون اإلمووام الوٌسووً ،ثووم إنووي اسووتطاع العووودة موون بع و
أتباعي وحاصر صنعاء وتغلب على اإلمام الوٌسً ،وأعلن نفسي إماموا ً
وتلمب هذ المرة بالمنصور ،وبمً علوى ضوعف ووهون ،ثوم إنوي خورج
إلى بالد ٌرٌم وخبان ،وتلما الشٌ .عبدهللا مثنى فاضل ،وبمً مودة فوً
مدٌنة ٌرٌم ولم ٌحصل على طائل ولم ٌظفور بنائول ( ،)1وبٌنموا هوو فوً
بالد ٌرٌم إذ أعلن نفسي إماموا ً غالوب بون بون المنصوور الوذي تلموب
بالهادي وخلن اإلمام علً بن المهدي عبدهللا للمرة الرابعة واألخٌرة.

( )1الكبسـً ،اللطائف السنٌة ،صـ.259
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الهادي غالب بن المتوكل
(1270 – 1267هـ)
أعلوون نفسووي إماموا ً موون بوورط :غالووب بوون المتوكوول

بوون ٌحٌووى بوون

المنصووور علووً بوون المهوودي عبوواس بوون المنص وور حسووٌن بوون المتوكوول
لاسم بن حسٌن بن اإلمام المهدي أحمد بن الحسن بن اإلمام الماسم بون
وذلوون سوونة 5417هووـ ،وتلمووب بالهووادي ،وزحووف إلووى وادي ظهوور
الذي احتلي محاصورا ً اإلموام علوً بون المهودي عبودهللا لٌ خوذ منوي الثو ر
لمتلووي والوود فووً السووجن ودخوول اإلمامووان فووً صووراع وحووروب كانووت
صوووونعاء مسوووورحا ً لهووووذا الصووووراع الووووذي أدف إلووووى انتشووووار الفوضووووى
واضطراب األمن ،وإغالق أبواب البٌوت ،والمتاجر وإغالق الجوامن
والمساجد ،ومنها الجامن الكبٌر الذي استمر مغلما ً مدة شهرٌن تمرٌباً.
وأثناء هذا الصراع وفً إطار المهزلة واإلمامة ،خلن الناس اإلمام
وألوواموا أحموود أبووو طالووب الملمووب (شوووع اللٌوول)

الهووادي غالووب بوون
إمامواً ،وفووً حوودود سوونة 5472هووـ دعووا لنفسووي باإلمامووة
الوزٌر الذي تلمب بالمنصور.
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المنصور بن عبدهللا الوزٌر
( 1307 – 1270هـ )
أثناء هذ المهازل دعا إلى نفسي سنة 5472هوـ:
بن الهادي بن صال بن الهادي بن عبد المدوس بون

بون عبودهللا بون

بن أحمد بن إبراهٌم بن

بون ٌحٌوى

بن عبدهللا بن الهادي بون إبوراهٌم بون علوً

بن مرتضى بن مفضل بن منصور بن

بن مفضول بون الحجواج بون

علً بن ٌحٌى بن الماسم بن اإلمام الداعً ٌوسف بن اإلموام المنصوور
ٌحٌووى بوون اإلمووام الناصوور أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن،
المعروف بـ(الوزٌر) الذي تلمب بالمنصور.
ولوود باٌعووي العدٌوود موون العلموواء لورعووي وزهوود  ،إال أنووي كووان حوواد
األٌووام مووا أغضووبي فخلوون نفسووي موون

الطبوون ،فجوورف علٌووي فووً بعوو

اإلمامووة ،وانصوورف للعلووم والتوودرٌس والت و لٌف فووً بٌووت السووٌد وادي
السوور ( ،)1واسووتمر كووذلن إلووى وفاتووي فووً شووهر جمووادي اتخوورة سوونة
5827هـ وكانت وفاتي فً السور ،ولُبور هنالون وبنٌوت علٌوي لبوة وكوان
مولد سنة 5457هـ 5824 /م.
ولام من بعد إماما ً المتوكل محسن بن أحمد الهوادوي ،والوذي موال
إلٌي الناس لهمتي وكٌاستي.
( )1االكوع ،هجر العلم ،صـ 581جـ.5
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المتوكل محسن بن أحمد الشهاري
( 1295 – 1271هـ )
بوون عبوودهللا الوووزٌر عوون اإلمامووة

عمووب تخلووً اإلمووام المنصووور

بن أحمد بن حسن بن حسوٌن

سنة 5475هـ لام محسن بن أحمد بن

بن صال بن عبدالرحٌم بن البالر بون نهشول بون مطهور بون أحمود بون
عبدهللا بن

بن إبراهٌم بن اإلمام المطهر بن ٌحٌى بون مرتضوى بون
بون مطهور بون علوً بون اإلموام النوار

مطهر بن لاسم بن مطهر بن

أحموود بوون اإلمووام الهووادي ٌحٌووى بوون الحسووٌن ،والووذي تلمووب بالمتوكوول،
والمعروف بالشهاري ،وأصب ٌعرف بالمتوكل محسن الشهاري.
وكوووان المتوكووول محسووون الشوووهاري صووواحب هموووة ودراٌوووة مووودنٌا ً
وعسكرٌاً ،ولد دخول بصوراع ومناوشوات مون اإلموام المنصوور حسوٌن
بن

الهادي ،ومن غٌر من األئمة الذٌن ظهوروا خوالل هوذ الفتورة،

وكووان موون بووٌن أنصووار وأتباعووي

بوون ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن جوود اإلمووام

ٌحٌى (.)1
وكووان الشووٌ .أحموود بوون

الحٌمووً لوود تووولى إمووارة صوونعاء أٌووام

المحسوون الشووهاري ،ثووم تووولى موون بعوود إمووارة صوونعاء الشووٌ .محسوون
معٌ

.

( )1الشماحً ،صـ.571
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هذا وكانت وفاة المتوكل محسن بن أحمود الشوهاري سونة 5491هوـ
5878 /م ،ولد لام معارضا ً لي اإلموام (المشوعوذ) ( )1المنصوور حسوٌن
بن

الهادي.

المنصور حسٌن بن الهادي
(1279 – 1275هـ)
سنة 5471هـ لام المنصور حسٌن بون

الهوادي معارضوا ً اإلموام

المتوكوول محسوون بووون أحموود الشوووهاري ،ودخوول الطرفوووان فووً حوووروب
وصراعات فً إطار الفوضى اإلمامٌوة وانهٌوار الدولوة الماسومٌة ،ولود
لووام المنصووور حسووٌن بوون

الهووادي بوودخول صوونعاء والخووروج منهووا

أكثر من مرة ،وكانت وفاتي بمدٌنة حوث سنة 5479هـ 5818 /م.

( )1السابـك ،صـ.572
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المهدي بن لاسم الحوثً
(1319 – 1295هـ)
وعمووب وفوواة اإلمووام المتوكوول محسوون بوون أحموود الشووهاري لووام داعٌوا ً
لنفسي باإلمامة:

بن لاسم بن

بن إسماعٌل بون حسون بون

بون

حسٌن بن علً بون عبودهللا بون أحمود بون علوً بون حسوٌن بون علوً بون
عبدهللا بن

بن اإلمام ٌحٌوى بون حموزة بون علوً بون إبوراهٌم بون

بون أحموود بوون إدرٌووس بوون جعفوور بوون علووً بوون
الكوواظم بوون جعفوور الصووادق بوون

بوون علووً بوون موسووى

البووالر بوون علووً زٌوون العابوودٌن بوون

الحسوووٌن السوووبط بووون علوووً بووون أبوووً طالوووب ،والوووذي تلموووب بالمهووودي
والمعووروف بووـ(البرطً) نسووبةً إلووى بوورط التووً أعلوون منهووا دعوتووي سوونة
5491هـ.
وكووان اإلمووام الحوووثً (البرطووً) الووذي لووم ٌحمووك شووٌئا ً ٌووذكر موون
أنصوووار المتوكووول محسووون بووون أحمووود الشوووهاري ،وفوووً نفوووس السوووونة
(5491هـ) لام اإلمام الهادي شرف الدٌن بن
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الهادي شرف الدٌن بن
(1307 – 1295هـ)
عمب وفاة اإلمام المتوكل محسن بن أحمد الشهاري سونة 5491هوـ
لووام داعٌ وا ً لنفسووي :شوورف الوودٌن ب ون بوون عبوودالرحمن بوون حسوون بوون
أحمد بن حسن بن
بن عبدهللا بن

بن علً بن عبدهللا بن

بن اإلموام ٌحٌوى بون حموزة بون علوً بون إبوراهٌم بون

بن أحمد بن إدرٌس بن جعفر بن علً بن
بن جعفر بن

بون إبوراهٌم بون علوً
بون علوً بون موسوى

بن علً بن الحسٌن بون علوً بون أبوً طالوب ،والوذي

تلمب بالهادي الذي بث دعوتي من االهنوم ،ثم انتمل إلى صوعدة ،حٌوث
سكن حصن السنارة ،وجعلي ممرا ً لحكمي ودارا ً لمملكتي (.)1
وخالل إمامتي دخل الهوادي شورف الودٌن فوً حوروب ومعوارن مون
الموووات التركٌووة ،والمبائوول التووً تموودم الوووالء ل تووران ،وكانووت الموووات
التركٌووة لوود دخلووت صوونعاء سوونة 5489هووـ 5874 /م بمسوواعدة بع و
األئمووة ،وفووً الممابوول فووإن أئمووة آخوورٌن اتخووذوا موون حوورب ومماومووة
الوجود التركً فرصة لنشر دعوتهم وتثبٌوت إموامتهم ،فمود كسوبوا إلوى
جانب المٌادة تموٌة الدعوة الشٌعٌة الزٌدٌة (.)2

( )1هجر العلم ،صـ.5988
( )2الشماحً ،صـ.571
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الووذي كووان

وكووان ٌمووود لوووات اإلمووام الهووادي شوورف الوودٌن ولود
عالموووا ً كبٌووورا ً اشوووتغل بوووالعلم والووودعوة للعمووول بالكتووواب والسووونة ونبوووذ
()1

التملٌد.

وعند وفاة اإلمام الهادي شرف الدٌن سنة 5827هـ ،رش األعٌان
ابني إماما ً من بعد إال أني رف تولً الزعامة وتملد اإلمامة ،عنود
بوون ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن الووذي توجووي إلووى صووعدة

ذلوون بوورز العالمووة
لٌكون لرٌبا ً من مركز اتخاذ المرار باختٌار اإلمام.

وبالفعل استطاع حمٌد الدٌن البروز والحضور ،وأعلون دعوتوي
لإلمامووووة واسووووتالم ممالٌوووود الزعامووووة ،فتمووووت مباٌعتووووي إمامووووا ً وتلمووووب
بالمنصور ،وأخذ كل ما تركي سلفي اإلمام السابك الهادي شورف الودٌن
موون أس ولحة وعتوواد وأموووال وغٌرهووا ،كمووا لووام بتعٌووٌن العالمووة
اإلمام الهادي شرف الدٌن نائبا ً لي فً صعدة.

بوون

وبذلن بدأت دولة بٌت حمٌد الدٌن وفً الولوت ذاتوي دخلوت اإلماموة
الزٌدٌة الهادوٌة بداٌة النهاٌة.

( )1هجر العلم ،جـ.2
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بٌـت حمٌد الدٌـن وبداٌة النهاٌة
(1382-1307هـ1962-1889/م)
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المنصور بن ٌحٌى حمٌد الدٌن
(1322 – 1307هـ)
عمب وفاة اإلمام الهادي شرف الدٌن سنة 5827هـ لام داعٌا ً لنفسي
بن ٌحٌوى (حمٌود الودٌن) بون

باإلمامة العالمة:

بن ٌحٌى بن

بن إسوماعٌل بون

بون الحسوٌن بون اإلموام المنصوور الماسوم بون

،

وتلمب بالمنصور والذي كان مولود فوً صونعاء سونة 5412هوـ ،ونشو
فً حجر والد العالمة ٌحٌى حمٌد الدٌن (.)1
ولمب (حمٌد الدٌن) نسبة إلى جد ٌحٌى بن

بن إسماعٌل ،الذي

لمب بذلن لمصاهرتي آل حمٌد الدٌن بن المطهر شرف الدٌن أصوحاب
كوكبان (.)2
وكانووت اإلماموووة الزٌدٌووة الهادوٌوووة لوود انتهوووت عملٌووا ً بوفووواة اإلموووام
المهدي عبدهللا بن المتوكل أحمد سنة 5415هـ ،وسمطت فعلٌا ً وشوعبٌا ً
بوفاة اإلمام الهادي شورف الودٌن سونة 5827هوـ ،إال أن وجوود المووات
( )1علً بن عبدهللا اإلرٌانً ،سٌر اإلمام بن ٌحٌى حمٌد الدٌن ،المسمى بالدر المنثور فً
سٌرة اإلمام المنصور ،دارسة وتحمٌك د .عٌسى صالحٌة ،الطبعة األولى 5257هـ -
5991م ،دار التٌسٌر – عمان ،األردن.
( )2العمـري ،مئة عام من تارٌ .الٌمن.
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التركٌووة شو ّكل فرصووة مناسووبة ومعطٌووات مالئمووة لإلمووام المنصووور
حمٌد الدٌن للونف .فوً رو اإلماموة وإطالوة عمرهوا ،حٌوث بورز ومعوي
ولد الوحٌد ٌحٌى كمٌوادة لمماوموة الوجوود التركوً ،ولوم ٌكون ذلون مون
بوواب الوطنٌووة بموودر مووا كووان وسووٌلة لترسووٌ .حكمووي وتوطٌوود سوولطاتي،
حمٌوود الوودٌن كووان ٌنطلووك فووً

باإلضووافة إلووى أن اإلمووام المنصووور

محاربتي ل تران من منطلك مذهبً ،فمود كوان شودٌد التمسون بالمبوادف
الزٌدٌة والهادوٌة ( ،)1بل وكان جارودٌا ً شودٌد التعصوب والمغواالة فوً
تشٌعي وأخذ بما لالي اإلمام المتوكل إسوماعٌل وغٌور بتكفٌور األتوران
ألنهم على المذهب السنً.
وبال اإلمام المنصور

حمٌد الدٌن فً تكفٌور األتوران ،والمسووة

فً معاملتهم ،وامتد ذلون إلوى كول مون ٌسوالمهم أو ٌتعواون معهوم ،فإنوي
ٌ مر بمتلوي واغتٌالوي ،كموا حودث مون الماضوً
فوً ذلوون سوجل حافوول ،ولصو

بون

جغموان ،ولوي

كثٌورة تثبووت تعصوبي واعتنالووي مووذهب

الجارودٌة.
فموود أظهوور اإلمووام المنصووور

حمٌوود الوودٌن فووً أكثوور موون مناسووبة

عداء الشدٌد للعالمة ابن األمٌر الصنعانً ،وفً الولت ذاتوي كراهٌتوي
للعمل بالسنة ،وكان ابني ٌحٌوى عكوس والود  ،فمود كانوت لوي مٌوول لعلوم
السنة والعمل بها ،مت ثرا ً بشوٌخي العالموة أحمود بون عبودهللا الجنوداري،

( )1الشماحً ،صـ.584
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وكووان والوود اإلمووام المنصووور ٌووردد :لموود تجنوودر الولوود ٌحٌووى أي ت و ثر
بالجنداري ،وكثٌرا ً ما ٌحذر من الجندرة.
وكووان اإلمووام المنصووور اتخووذ موون لفلووة عووذر إحوودف بطووون حاشوود،
ممرا ً إللامتي ،وعاصمة دولتي ،كما لوام بتعٌوٌن العالموة الزاهود بون
اإلموام الهووادي شوورف الوودٌن نائبوا ً لووي فوً بووالد صووعدة ،بٌنمووا كووان ولوود
ٌحٌى لائد لواتي فً معركتي وحربوي مون اإلدارة العثمانٌوة ،والتوً كوان
نفوذهووا الواسوون فووً الووٌمن األسووفل وتهامووة ،وذلوون لعوودة أسووباب منهووا
سهولة وصول اإلمدادات العسكرٌة ،ولعدم وجود خالفات مذهبٌة بوٌن
أهل هذ المناطك واألتران ،بٌنما كانوت المواجهوات شودٌدة والمعوارن
طاحنة فً الٌمن األعلى.
وموون وجووود بعو

السوولبٌات فموود كووان لووإلدارة العثمانٌووة فووً والٌووة

الووٌمن عوودة إٌجابٌووات ،ولامووت بجملووة موون اإلجووراءات والتنظٌمووات،
وإنشاء نظام إداري جدٌد ،كما لامت بشك الطرلات فوً منواطك جبلٌوة
وعوورة ،وتووم إدخووال أسووالن (البوورق) سوونة 5492هووـ 5878 /م ،كمووا
جلبت سنة 5492هـ 5877 /م مطبعة عربٌوة وتركٌوة عثمانٌوة ،صودر
عنها أول صحٌفة ٌمنٌة هً صحٌفة صنعاء(.)1
ومن تواصل المواجهات والحروب بٌن اإلمام المنصوور

ومعوي

ابني ٌحٌى من جانب ،والموات التركٌة من جانب آخر ،فلم ٌستطن أحد
الطرفٌن تحمٌك نصر حاسم ضد اتخر ،فمد كانت المواجهات سوجاالً،
( )1العمري ،تارٌ .الٌمن الحدٌث والمعاصر ،صـ.518 ،514
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واستمر الوضن كذلن حتى وفاة اإلمام المنصوور

حمٌود الودٌن سونة

5844هوـ 5922 /م وخلفووي ابنووي الوحٌوود ٌحٌوى الووذي تووزامن حكمووة موون
الٌمن المعاصر.
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اإلمام ٌحٌى والٌمن المعاصر
(1367-1322هـ1948-1904/م)
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المتوكل ٌحٌى بن حمٌد الدٌن
(1367 – 1322هـ)
ولد اإلمام ٌحٌى فً مدٌنة صونعاء عوام 5481هوـ 5819 /م ،ونشو
فً كنف والد اإلمام المنصور

بن ٌحٌى حمٌد الدٌن ،وبدأ ٌموارس

المٌوادة السٌاسووٌة والعسوكرٌة فووً ظول حكووم والود المتسووم باالضووطراب
والمماومة ضد األتران (.)1
دعا لنفسي باإلمامة بعد وفاة والود سونة 5844هوـ 5922 /م وتلموب
بالمتوكل ،وعمر خمسة وثالثون عاماً ،وكان ٌخشى من لٌوام العالموة
بن اإلموام الهوادي شورف الودٌن بالودعوة لنفسوي باإلماموة ،باعتبوار
فووً نظوور العلموواء والنوواس عامووة أولووى وأجوودر وأحووك باإلمامووة ،ولكوون
الحظ كان من اإلمام ٌحٌى ،حٌث رف

العالموة

بون اإلموام شورف

الوودٌن تووولً اإلمامووة للموورة الثانٌووة ،واسووتمر فووً عملووي السووابك كنائووب
لإلمام فً بالد صعدة.
ومن ذلن فلم تكن طرٌك السلطة أمام اإلمام ٌحٌى مفروشوة بوالورد
فموود ولووف ضوود عوودد موون العلموواء واألعٌووان وأهوول الحوول والعموود الووذٌن
صوورحوا بعوودم التنوواعهم بووي إمام واً ،وعنوود توجه وي إلووى مجلووس المباٌعووة
( )1د .أحمد لاٌد الصائدي ،حركة المعارضة الٌمنٌة فً عهد اإلمام ٌحٌى بن حمٌد الدٌن،
صـ ،88الطبعة الثانٌة5241 ،هـ 4222 -م ،مركز الدراسات والبحوث الٌمنً ،صنعاء.
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اصطحب اإلمام ٌحٌى الشٌ .ناصور بون مبخووت األحمور شوٌ .مشواٌ.
حاشد ،من أجل أن ٌمطن الطرٌك أمام العلمواء الوذٌن موازالوا متورددٌن
فووً اختٌووار إمامواً ،حٌووث مووارس الشووٌ .ناصوور بوون مبخوووت الضووغوط
المختلفة على العلماء الموجودٌن الذٌن اضطروا لمباٌعوة اإلموام ٌحٌوى
حمٌد الدٌن رهبةً ال رغبة.

اإلمام الضحٌانً
موون الشخصووٌات

بوودأ اإلمووام ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن حكمووي بووالتخل
الكبٌوورة التووً ولفووت ضوود اختٌووار إمام واً ،باإلضووافة إلووى الشخصووٌات
الموٌة التً ٌشعر أنها تشكل خطرا ً علٌي ،فمام بمتل كل من:
 -5شٌخي وأستاذ الماضً

بن إسماعٌل جغمان.

 -4الماضً إسماعٌل بن ٌحٌى الردمً.
 -8الشٌ .أحمد كحٌـل – من الحٌمة.
 -2الشٌ .سعٌد علً دودة – من همدان.
وكان العالمة الحسن بن ٌحٌى بن علً بن أحمد بن لاسم بن حسون
بن علً بن

بن أحمد بن حسون بون زٌود بون

بون أبوً الماسوم بون

اإلمام علً بون المؤٌود بون جبرٌول بون المؤٌود (الضوحٌانً)( ،)1لود دعوا
لنفسي باإلمامة معارضا ً اإلمام ٌحٌى وتلمب بالهادي.

( )1نزهة النظر ،صـ.5425
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ودخل معي فً حوروب دموٌوة ومواجهوات عسوكرٌة اسوتمرت عودة
سنوات ،اسوتطاع خاللهوا اإلموام ٌحٌوى هزٌموة اإلموام الضوحٌانً الوذي
ترن السٌاسة وابتعد عن اإلمامة واشوتغل بوالعلم والعبوادة ،حٌوث تفور
للعلم تدرٌسا ً وت لٌفا ً حتى وفاتي سنة 5828هـ(.)1

اإلمـام ٌحٌـى وخروج األتران
ٌبدأ حكم اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن سنة 5844هوـ 5922 /م متزامنوا ً
موون أوائوول الموورن العشوورٌن المووٌالدي وبداٌووة تووارٌ .الووٌمن المعاصوور،
وكان أول دخوول لإلموام ٌحٌوى إلوى صونعاء فوً إبرٌول سونة 5921م /
5848هـ ،وذلن بعد انسحاب األتوران منهوا إلوى حوراز ،ثوم اسوتطاعت
الموات التركٌة التحام صنعاء وطرد اإلمام ٌحٌى الذي توجي إلوى بوالد
حاشووود ،حٌوووث واصووول مواجهاتوووي ضووود األتوووران علوووى شوووكل حوووروب
عصووابات ،وكووان اإلمووام ٌحٌووى ٌنطلووك فووً حربووي ل تووران موون خووالل
تفكٌوور محوودود بحٌووث التصوورت مطالبووي خووالل المفاوضووات موون الوفوود
الووذي بعثووت بووي الحكومووة التركٌووة علووى االعتووراف بووي كحوواكم دٌنووً
تنحصوور صووالحٌاتي فووً مجووال المضوواء وإلامووة الحوودود الشوورعٌة ،موون
بماء السلطة المالٌة واإلدارٌة بٌد األتران.
وكانوووت الحكوموووة العثمانٌوووة لووود رفضوووت هوووذ الشوووروط ،وبسوووبب
اسووتمرار المتووال فتحووت الحكومووة العثمانٌووة بوواب المفاوضووات وأرسوولت
إلى صنعاء وفدا ً مون كبوار علمواء مكوة ،ولموا لوم تثمور كول المحواوالت
( )1هجر العلم ،صـ.584
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للتوصل إلى اتفاق ،سادت حالة من الحرب حتوى عمودت اتفالٌوة دعوان
(.)1
ولوود شووكل صوول دعووان سوونة 5849هووـ 5955 -م ،اسووتجابة ملحووة
وضرورٌة لما عانا الجانبان من وٌوالت الحوروب ،باإلضوافة إلوى أن
هووذا الصوول حمووك للنوواس إنجووازا ً وأتووا لهووم االنصووراف إلووى شووئونهم
وممارسووة حٌوواتهم الٌومٌووة بصووورة طبٌعٌووة ،وموون أن االتفوواق لووم ٌموون
اإلمام ٌحٌى استمالالً تاماً ،إال أني أعطا بع الحموق (.)2
ولد جاءت نتائل الحرب العالمٌة األولى لصوال اإلموام ٌحٌوى ،فمود
أدف هزٌمووة تركٌووا فووً هووذ الحوورب إلووى سووحب لواتهووا ،وبووذلن أصووب
اإلمام ٌحٌى هو الحاكم المطلك للٌمن ،ودخل صنعاء محاطا ً بهالوة مون
حووب الجمووواهٌر وتمدٌسوووها ،ومهابوووة واحتووورام ٌمووو ن الملووووب ،ف سوووس
مملكتووي فووً شوومال الووٌمن وتوورن الجووزء اتخوور فووً جنوووب الووٌمن بٌوود
االحووتالل اإلنجلٌووزي ،ولموود عووزز حكووم اإلمووام ٌحٌووى الفكوورة التارٌخٌووة
الثابتووة بعوودم لوودرة نظووام اإلمامووة علووى تطوووٌر الووٌمن ..وخووالل أربعووة
وأربعٌن عاما ً من حكم اإلمام ٌحٌى سٌطر الجمود والشلل على الحٌواة
االلتصادٌة والثمافٌة والعمرانٌة فً الٌمن كلها.)3(.

( )1أحمد لاٌد الصائدي ،حركة المعارضة الٌمنٌة فً عهد اإلمام ٌحٌى ،صـ.82 ،88
( )2الحـداد ،التارٌ .العام للٌمن.
( )3الدكتور عبدالرحمن ٌحٌى الحداد ،صنعاء المدٌمة ،المضامٌن التارٌخٌة والحضارٌة ،الطبعة
األولى5994 ،م ،المؤسسة العفٌف الثمافٌة ،صنعاء.
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اإلمام ٌحٌى وسٌاسة االستئصال
وبعد خروج األتران موارس اإلموام ٌحٌوى
سٌاسووووة االستئصووووال للشخصووووٌات البووووارزة
وخاصووة تلوون التووً ولفووت معووي موون زعموواء
المبائووول ،فكوووان ال ٌعطوووً المناصوووب إال مووون
ترتضووووٌي طبٌعووووة الحوووواكم المسووووتبد ،والملوووون
الموي الحمود الكنود ،فاختار عبودهللا الووزٌر،
وعلووووً الوووووزٌر ،وٌحٌووووى بوووون

المتوكوووول

اإلمام ٌحٌى

الشووهاري ،وعبوودالملن بوون عبوودالرحمن المتوكوول الشووهاري ،والماضووً
عبووودهللا العموووري ،وآل مطهووور ،وآل الجرافوووً ،وآل إسوووحاق ،وفووووق
الجمٌوون ٌجلووس اإلمووام ٌحٌووى حاكموا ً مطلموا ً ال تعوورف الرحمووة إلووى للبووي
الماسً مسلكاً ،فمد كان حمودا ً ال ٌنسى أٌة زلة ،بخٌالً حتى على نفسوي
وذوٌي(.)1
لمد كوان باسوتطاعة اإلموام ٌحٌوى أن ٌحلّوك بوالٌمن فوً آفواق عالٌوة،
وأن ٌحمك منجزات غالٌة ،ولكن منعي من تحمٌك ذلون :عملوي المنغلوك،
وفكر الجامد ،وظلمي البائن ،وبخلي الفواحش ،مموا جعلوي ٌسوٌر بوالٌمن
نحو الهاوٌة ،وٌجعلها لرٌة نائٌة ،فبٌنما كوان ركوب البشورٌة لود جواوز
فووً مسووٌرتي عصوور النهضووة والووتحم أبووواب العصوور الحوودٌث ،كانووت
الٌمن فً عهد اإلمام ٌحٌى مازالت تعٌش فً أوهام المورون الوسوطى،
( )1الشماحـً.
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وتتخووبط فووً متاهووات موون الضووالل ال حوودود لهووا ،فالشووعب الٌمنووً فووً
عهوود حووً كالمٌووت ومٌووت كووالحً ،حوورم الشووعب موون كوول شووًء ..لموود
كانووت كوول دلٌمووة فووً سوونً حكووم اإلمووام ٌحٌووى الطوٌوول طاحونووة هائلووة
تسحك عظام الشعب ،وتنهش لحمي وتفري جلد (.)1

اتفالٌة الطائف
بٌنما كانت الشوعوب األخورف تونه

وتتمودم وتتطوور ،فهوذا الملون

عبدالعزٌز بن سعود استطاع توحٌد المناطك الخاضعة لحكمي فً نجود
والحجاز تحت اسم المملكة العربٌوة السوعودٌة ،وذلون سونة 5815هوـ /
5984م ،والذي دخل فً حرب من اإلمام ٌحٌى انتهت بتولٌون معاهودة
الطووائف المشووهورة ،سوونة 5818هووـ 5982 /م والتووً وضووحت الحوودود
بٌن البلدٌن ،كما اعتورف اإلموام ٌحٌوى بالحودود الشوطرٌة للوٌمن وولون
من اإلنجلٌز معاهدة صدالة وتعاون ،وبعمد هاتٌن المعاهودتٌن (معاهودة
الطائف ،والمعاهدة من اإلنجلٌز) انتهت متاعوب اإلموام مون السوعودٌٌن
وخفت من برٌطانٌا (.)2

همسات األحرار وصرخات المناضلٌن
وكانت هزٌمة اإلمام ٌحٌى أمام الموات السعودٌة سونة 5982م ،لود
أدت إلووى انهٌوار معنوٌاتووي ،وزوال هٌبتووي فووً للوووب النوواس ،فصوودرت
( )1عبدالستار الحلوجً ،الزبٌري شاعر الٌمن ،طـ 5918م.
( )2د .الصائدي ،المعارضة ،صـ.89
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ألول مرة المنشورات التً تكشف مفاسد  ،وتفضو مسواوئي ،وخاصوة
نظام الرهائن ب خذ أبنواء المبائول لٌضومن الووالء وعودم الخوروج ،فوزاد
هووذا األموور موون تشوووٌي صووورة اإلمووام ٌحٌووى ،الووذي تعموود اإلسوواءة إلووى
زمالئي وأعواني والمؤٌدٌن لي فً بداٌة حكمي.
ومن كل المتغٌورات التوً شوهدتها المنطموة فوً تلون الفتورة وشوهدها
العووالم ،فموود كووان حكووم اإلمووام ٌحٌووى ٌتسووم بالفردٌووة والظلووم المطلووك،
والجمود والجور ،والعزلوة واالنغوالق الكامول ،لمود ورث اإلموام ٌحٌوى
حمٌود الودٌن كول مسوواوف ومفاسود ومظوالم األئمووة السوابمٌن ،وتمٌوز فووً
مسووو لة الظلوووم والبخووول ،فهنوووان إجمووواع واتفووواق بوووٌن النووواس عوووامتهم
والخاصووة علووى بخوول اإلمووام ٌحٌووى وظلمووي ،حتووى أن ذلوون أصووب موون
المعلوم بالضرورة ،وال ٌحتاج إلى دلٌل أو إثبوات ٌموول الشواعر أحمود
الشامً:
أيفييييييييا ال ييييييييتبد بيييييييياأل ر لي ييييييييا
أ يييييت ألة يييييت نيييييةب ا باليييييدواهس
أ ييييييت ألب ييييييت ثييييييياب ال ييييييا
أ يييييت يييييا أ يييييت ل يييييت ال ثييييياال
ال حييييييييياء ال عفيييييييي ال احتنييييييييات
يييييييييل ل يييييييييوة و ليييييييييت ولتييييييييين
أيفيييا النيييةب يييي ترضيييى هوا يييا
ييي ترضييى الحييياة لييس عيي غييير

فييييي اليييييوطء يييييا أ ييييين يييييالت
أ ييييييت أل يييييييت لو يييييي بييييييال اعت
أ ييييييت د ييييييت طفييييييره بال يييييي ايت
يييييي ضييييييلل ضييييييب بال يييييي ثت
ال وليييييييييار ال نييييييييي ي ال تيييييييييراحت
لجفيييييييييول و يييييييييتاي وعيييييييييالت
ليييييييت تبميييييييى وطييييييييا بال ا يييييييت
ييييتفات لييييس ييييلب اليييين هييييايت

وأمووام ذلوون بوودأت مراحوول النضووال موون الهمسووات األولووى للمناضوول
الحاج

المحلوي ..وصرخات الزبٌوري وكلموات النعموان ،وغٌورهم
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من الطالئن األولى ل حرار والمناضلٌن الذٌن أخذوا بتشوكٌل وتكووٌن
الهٌئات والمنظمات واالتجاهات ومنها:
هٌئووة النضووال التووً أسسووها أحموود بوون أحموود المطوواع بصوونعاء سوونة
5812هووـ ،حووزب األحوورار فووً عوودن بمٌووادة الزبٌووري والنعمووان سوونة
5818هـ ،جمعٌة اإلصوال

بمدٌنوة إب برئاسوة الماضوً

بون علوً

األكووووع والماضوووً عبووودالرحمن اإلرٌوووانً ،هوووذ المنظموووات الوووثالث
وغٌرها من األعمال الجماعٌة والفردٌة اتفمت على هدف واحود ٌتمثول
بنسف حكم اإلمام ٌحٌى وأسرتي.
لمد جعلت سٌاسة اإلمام ٌحٌى الشعب الٌمنً ٌعٌش حٌواة سوٌئة ،بول
م ساوٌة ،وحٌاة بئٌسة ،بل شمٌة ،مون جهول وفمور وأمورا
وانغالق ظلمات بعضها فوق بع
ييياذا دهيييى لحطيييا ليييس لح ييياتفت
جفييييييل وأ ييييييراض و لييييييت لييييييادح
وال ييييا بييييي بييييل لييييس رجليييي
أو ييييياي ليييييت ييييييدر يييييا ي تابييييي
واالجت ييييييييييا جري يييييييييي أ لييييييييييي
يق
والنييةب لييس ييل ال يييو
وعلييييييي ييييييا أ ياييييييادر أرضيييييي
ثييييييروا بد حيييييياء الييييييبلد ود ييييييروا

وحرموان،

.
بيييييييييؤ أ وليييييييييس ل ييييييييياتفت الت
و اليييييييييي و جاعيييييييييي و ييييييييييات
لييييييدأ وليييييس ل ييييي البلييييييغ لجيييييات
ييييي فت أ يييييج اليييييدهر أت عيييييدات
والةليييييييت ثيييييييتأ وال يييييييلت حيييييييرات
األوصيييال ضيييطفد الج ييياب يضيييات
هربيييييييييياأ و ال لالحييييييييييياة ح ييييييييييات
ع را فييييييييييياأ ل يييييييييييد فت ألايييييييييييات
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إمام البخالء
ومن عجائب اإلمام ٌحٌى وكل أمر عجٌب أنوي لوم ٌكون ٌهوتم بو مر
من أمور اإلسوالم وأركانوي مثول اهتماموي بالزكواة ،وكو ن بمٌوة األركوان
لٌسووت موون اإلسووالم ،واألكثوور غرابووة أنووي كووان ٌعوورف مصووادر الزكوواة
وكٌووووف ٌ خووووذها ،بكوووول لسوووووة وشوووودة ،وٌتجاهوووول وٌنسووووى مصووووارفها
الشوورعٌة! ،وموون أنووي كووان عالم وا ً بوول مجتهووداً ،إال أن همووي الوحٌوود هووو
جمن المال من حلي ومن غٌر حلوي ،وٌ خوذ الزكواة فوً الملٌول والكثٌور،
وكان ٌشرف بنفسي على خزن األموال النمدٌوة فوً المخوازن واأللبٌوة،
فووإذا امووت المخووزن ألفوول علٌووي بمغووالك وألفووال محكمووة ،ثووم ٌ و مر بسوود
الباب باألحجار(.)1
لموود كوودس وكنووز األموووال الكثٌوورة ،والمنوواطر الممنطوورة موون الووذهب
والفضة ،مالٌٌن من الرٌاالت الفرنسٌة

ماري ترٌزا الذي هو من

الفضة الخالصة ،والغرابة ال تتولف عن هلعوي الشودٌد ،وبخلوي الكبٌور،
ولكن الغرابة األشد ،واألمر األعجب أٌن ذهبت تلون األمووال؟ خاصوة
أن اإلمام ٌحٌى لم ٌنفك شٌئا ً ٌذكر ال على الشعب وال حتى علوى نفسوي
! والحك أن األمر أكثور مون الغرابوة ،وأكبور مون الحٌورة(( :أ ي نيسء
أ بر

الب ل ب ثيرأ لمد ا رجل غريبا لى أبةد الحدودأ لمد يا

اإل ييات يحيييى يح ييت الييي

بطريميي غريبيي وعجيبيي أ وأ ييت تصيياب

بالييدوار ع ييد ا تف يير لييس أ الييي

لييس تصي

( )1هجر العلم ،صـ 5781جـ.4
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دار

أو جا ةيات أو طيرقأ الحميمي أ ي

ي الصيةب عليى الواحيد

ا أ ي رد ردا ا ل يةطس صورة ع تلن األ

))(.)1

نهاٌـــة طاغٌـــة
لمود بلو األمور غاٌتوي ،وأصووب وجوود اإلموام ٌحٌوى أمورا ً ال ٌطوواق،
وحكم هذ األسرة ال ٌعمل ،فكانوت ثوورة 28م الدسوتورٌة ،التوً ولودت
فاشلة وبدأت خاطئة باختٌار عبودهللا الووزٌر إماموا ً دسوتورٌا ً بودٌالً عون
اإلمووام ٌحٌووى ،حٌووث كووان هووذا االختٌووار وهووذا اإلجووراء خط و تارٌخٌ وا ً
ارتكبي أحرار 28م ،ثم ت تً إشواعة مووت اإلموام ٌحٌوى التوً أدت إلوى
نشوور المٌثوواق الوووطنً ومعووي أسووماء أعضوواء الحكومووة الدسووتورٌة ،ثووم
ٌ تً ممتل اإلمام ٌحٌى لٌشوكل كول ذلون سلسولة مون األخطواء أدت إلوى
فشل الثورة ونجوا الطاغٌوة أحمود حمٌود الودٌن ،الوذي اسوتطاع بدهائوي
وذكائي ،ولسوتي وشدتي أن ٌضرب عصفورٌن بحجر واحد ،لمود شوكل
إذاعة ونشر المٌثاق وأسماء رجال الثورة حرجوا ً شودٌدا ً ومولفوا ً صوعبا ً
فووً صوونعاء ل حوورار واإلمووام ٌحٌووى علووى ح و ٍّد سووواء ،وعنوودما طلووب
اإلمووام ٌحٌووى موون ولوود أحموود سوورعة الوصووول موون تعووز إلووى صوونعاء
لمواجهة المولف تعمد ولً العهد الت خر والتباطؤ ،حتى ٌتٌ الفرصوة
ل حوورار للووتخل

موون والوود ولتلووي ،وكووان بالفعوول مووا تولعووي ،بوول مووا

خطط لي ب ن األحرار بعد نشر المٌثاق وأسماء رجال الثوورة ولادتهوا،
( )1أحمد جابر عفٌف ،شاهد علً الٌمن ،أشٌاء من الذاكرة ،طـ4222 5م ،مؤسسة العفٌف
الثمافٌة ،صنعاء.
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سٌمومون بمتل والد فً صنعاء ولتلي هو فوً تعوز وهوذا موا توم ،فكوان
ممتوول اإلمووام ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن فووً صوونعاء ،فووً  7ربٌوون اتخوور سوونة
5817هووـ 5928/4/57 /م ،وفووً نفووس الٌوووم إعووالن عبوودهللا بوون علووً
الووزٌر نفسوي إماموا ً وتلموب بالهوادي ،معارضوا ً ولوً العهود أحمود حمٌود
الدٌن الذي تلمب بالناصر.

الهادي عبدهللا بن أحمد الوزٌر
(ثورة 48م)
ولوود اإلمووام عبوودهللا بوون أحموود الوووزٌر فووً هجوورة بٌووت السووٌد سوونة
5827هـ 5889 /م ،وكوان اإلموام ٌحٌوى لود وال الحكوم والمضواء سونة
5882هـ ،وهو فً السابعة والعشورٌن مون عمور وفوً سونة 5822هوـ
أرسلي إلى مدٌنوة إب التوً كانوت تابعوة للوواء تعوز لٌمورر أموور الزكواة
وهً موا كوان ٌهوتم ب مرهوا اإلموام ٌحٌوى مون أركوان اإلسوالم الخمسوة،
ولد أرسلي اإلمام ٌحٌى عودة مورات علوى رأس حموالت ضود المنواطك
والمبائل المتمردة.
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ولد اشتهر الوزٌر خالل هذ الفترة شوهرة واسوعة فوً طوول الوٌمن
وعرضها لكثرة غزواتي وحمالتي العسوكرٌة حتوى طغوت شوهرتي علوى
شهرة اإلمام نفسي ،لذلن فمد وجد فً نفسي أهلٌة لتولً اإلمامة.
وكانت سٌاسة اإلمام ٌحٌى المستبدة والظالمة ،خالل سنوات حكمي
المظلموووة ،لووود أدت إلوووى تكووووٌن معارضوووة وطنٌوووة ،تكونوووت مووون لووووف
متباٌنة ،وأسهمت فٌها لوف خارجٌة كاإلخوان المسلمٌن وأفوراد البعثوة
العسكرٌة العرالٌة ،وكانوت لكول لووة مون هوذ المووف أسوبابها الخاصوة
التً دفعت بها إلى صف المعارضة (.)1

بٌت الوزٌر والمعارضة
ومنذ انضمام بٌوت الووزٌر إلوى دائورة المعارضوة (ألسوباب خاصوة
بهم) ،تم وضن اسم عبدهللا بون أحمود الووزٌر لتوولً اإلماموة ،بعود وفواة
اإلموام ٌحٌووى حمٌوود الودٌن وفوواة ً طبٌعٌووة ،فموود كوان موتوي متولعوا ً ولرٌبوا ً
نظرا ً لكبر سني وتدهور صحتي.
ولد لعب الفضٌل الورتالنً الوذي أرسولي اإلخووان المسولمون دورا ً
أساسٌا ً فً وضن الترتٌبات الالزمة النتمال اإلماموة ،بعود مووت اإلموام
ٌحٌى موتا ً طبٌعٌا ً إلوى اإلموام عبودهللا الووزٌر ،وشوملت هوذ الترتٌبوات
وضوون (المٌثوواق الوووطنً المموودس) وتحدٌوود أسووماء أعضوواء الحكومووة،
وتسوومٌة الموووظفٌن الشوووروٌٌن وموودراء الوووزارات وتووم االحتفوواظ بهووذ
( )1د .الصائدي ،صـ.488
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الترتٌبات سراً ،لتعلن فور موت اإلمام ٌحٌى لمطون الطرٌوك أموام ولوً
العهد (.)1
وكووان األحوورار لوود وضووعوا نسووخة لهووذ الترتٌبووات فووً عوودن عنوود
الزبٌري والنعموان ونسوخة فوً المواهرة عنود اإلخووان المسولمٌن ،علوى
أسوواس نشوورها فووور سووماع خبوور موووت اإلمووام ٌحٌووى ،ولوود تمكوون ولووً
العهد أحمد عبر جواسٌسي وعٌوني من كشف ومعرفوة هوذ الترتٌبوات،
ولووام بنشوور إشوواعة خبوور وفوواة والوود اإلمووام ٌحٌووى ،وعنوود سووماعهم هووذا
الخبوور الكوواذب لووام األحوورار فووً عوودن والموواهرة بنشوور كافووة الترتٌبووات
(المٌثوواق الوووطنً المموودس وأسووماء رجووال ولووادة الثووورة) ،األموور الووذي
دفعهم إلى اغتٌال اإلمام ٌحٌوى فوً  57فبراٌور سونة 5928م ،وبالتوالً
تم اإلعالن عن تولً عبدهللا بن أحمد الوزٌر اإلمامة وتلمب بالهادي.
الصراع على اإلمامة
موون جانبوووي أعلووون ولوووً العهووود أحموود نفسوووي إماموووا ً شووورعٌاً ،وتلموووب
بالناصر ،وبذلن ظهر الصراع والحرب بٌن اإلموامٌن المتنافسوٌن كموا
هوً العوادة ،ولكنهوا هوذ المورة أخوذت غطواء الثوورة الدسوتورٌة ،بٌنموا
الصراع فوً الوالون بوٌن بٌوت حمٌود الودٌن وبٌوت الووزٌر ،بول لمود فوت
اغتٌال اإلمام ٌحٌى شوهٌة األسور الهاشومٌة والبٌووت الهادوٌوة األخورف
للدخول فً اللعبة ،والتنافس على اإلمامة.

( )1السـابـك ،صـ.425
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وكان اإلمام أحمد لد توجي نحو حجوة لت لٌوب المبائول ضود األحورار
والثووورة الدسووتورٌة ومواجهووة اإلمووام عبوودهللا بوون أحموود الوووزٌر ،الووذي
أرسل إلٌي اإلمام أحمد برلٌة جاء فٌها:
" ي أ ييير ال ييؤ ي ال اصيير لييدي
ال تو ييل علييى
يحيييى ح يييد الييدي

أح ييد ب ي أ ييير ال ييؤ ي

يحيييى ب ي أ ييير ال ييؤ ي ال صييور بييا دمحم ب ي
لييى ال ا ي الييذليل الحمييير عبييد

الييو ير ..لمييد

ارتميت ر بيا صيةبا عي طرييك الايدر وال يا ي أ و ين ت يمط ليى
الفاوي لس المريب ذليل حميراأ و س احي

ليين بد صيار

اليذي

ُ ْ َ ْ ُ
َ َ َ
حيرُ اىَنرش
تر ف ين
تحيت ضيرباتفت ةفيرا لرييدا  +وال ي ِ
َّ ِّ ُ َّ َ ْ
ه" والةالب لل تمي و ال تةا ".
بأه ِي ِ
اىضيئ ِإال ِ

لموود كووان األحوورار فووً غفلووة موون رغبووة عبوودهللا الوووزٌر فووً السوولطة
الخووروج

وبحثووي عوون اإلمامووة فووً إطووار األسوورة الهادوٌووة ،فموود رف و
لمواجهة اإلموام أحمود وهوو لوادم مون حجوة خوفوا ً علوى السولطة ،وكوان
بماؤ فً صنعاء من أهم أسباب فشل الثورة.

والجوودٌر بالووذكر أنووي لوود سووبك اتفوواق األحوورار موون عبوودهللا الوووزٌر
لتولً اإلمامة بعد موت اإلمام ٌحٌى ،سوبمي اتفواق آخور ،توم بوٌن سوٌف
اإلسووالم حسووٌن بوون اإلمووام ٌحٌووى ،وعلووً حمووود شوورف الوودٌن ،وعلووً
عبدهللا الوزٌر ،الذٌن اتفموا على أن ٌكون عبدهللا بن أحمد الووزٌر هوو
اإلمام بعد وفاة اإلمام ٌحٌى وفاة طبٌعٌة (.)1
( )1هجر العلم.
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وألجوول ذلوون وعمووب ممتوول اإلمووام ٌحٌووى فووً 5928/4/57م ،توجووي
عبوودهللا الوووزٌر إلووى لصوور صوونعاء لحصووانتي ،فجعلووي مموورا ً لووي ،وأعلوون
للناس أن اإلمام ٌحٌى لود تووفً ،ولوم ٌوذكر أنوي لتول ،ولبول ذهابوي إلوى
المصر كتوب رسوالة إلوى سوٌف اإلسوالم الحسوٌن بون اإلموام ٌحٌوى هوذا
نصها:
"سووٌف اإلسووالم الحسووٌن بوون أمٌوور المووؤمنٌن حفظووي هللا وسووالم هللا
وإنا إلٌي راجعون.

علٌكم إنا
بلا ييا اآل

ييوت وال ييا أ ييير ال ييؤ ي رضييس

للبي لس الدورة لا يجبر صاب ا وج يع ال
بك

ت ليف ت أ تت واألخ /عليس بي عبيد

ح ييود (نيير
ليس تةي

ع ي فت ب ي ت

ل ي أ وب اء عليى يا
(اليو ير) واألخ /عليس

الييدي ) والحللييس (الماضييس ح ييي الحللييس) وغيييرهت

ي 1532هييـ بالمييات بياأل ر بةيد وليياة وال يا عليي ال ييلت

والت ات على ذلنأ و ا تردد

ع وت الطبمات لس الي

الةل ياء

ال ييادات حتييى رؤ يياء الجيييش بميييا س بيياأل ر بةييد اإل يياتأ وال بايةي
علييى تيياب

و ي ر ييول × لييوال ولةييل لييد لبلييت

ييتةي ا بييا أ

بتايا بذلن رضاه".
وهكذا أعلن عبدهللا الوزٌر نفسي إماما ً وتلمب بالهادي ،ولكن اإلمام
أحموود اسووتطاع الووذهاب إلووى حجووة وحشوود الحشووود وألّ وب المبائوول ألخووذ
الث ر من لتلة أبٌي ،وسرعان ما استجابت هذ المبائل بعود أن أبوا لهوم
اإلمام أحمد نهب بٌووت األحورار بشورط أن ٌعتملووهم جمٌعوا ً وال ٌفلوت
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الخوروج

منهم أحد ،وعلى رأسهم اإلموام عبودهللا الووزٌر ،الوذي رفو
من صنعاء لمواجهة جٌش اإلمام أحمد وبمً فٌها خائفا ً على العرش.

سموط صنعاء
وهكذا سمطت صنعاء بٌد اإلمام أحمد وأتباعوي ،وتوم اعتموال اإلموام
الوزٌر بسهولة وٌسر ،ولو أني صمد ودافن عن نفسوي لكوان أشورف لوي
وأكرم من تسولٌم أمور إلوى ٌود عودو اللودود اإلموام أحمود ( .)1فمود كوان
عبوودهللا الوووزٌر رحمووي هللا تعووالى موون األسووباب الرئٌسووة التووً عجلووت
بسووموط صوونعاء فعووالوة علووى كونووي متزمت وا ً ومتعصووبا ً وأكثوور تملٌدٌووة
وضوٌك أفوك مون اإلموام ٌحٌوى فإنوي كوان أٌضوا ً متورددا ً ومسوتبداً..وكان
ٌشن فً األحرار وال ٌتفك من آرائهم(.)2

النعمان وبٌت الوزٌر
وكووان العدٌوود موون األحوورار وفووً مموودمتهم األسووتاذ أحموود

نعمووان

ٌرون أن اإلمام ٌحٌى وأوالد خٌر من آل الوزٌر ،وٌعلل النعمان هوذا
المولف ب نوي ٌورف آل الووزٌر متكبورٌن مظوالمٌن وجامودٌن ومتشوددٌن
أكثر من بٌت حمٌد الدٌن ،باإلضوافة إلوى ذلون فمود كوان بوٌن األسورتٌن
ث ر ألن اإلمام ٌحٌوى فوً بداٌوة األمور اعتمود علوى رجوال بٌوت الووزٌر
فً حكم الٌمن ولم ٌعتمد على أوالد .
( )1هجر العلم ،صـ.421 ،424
( )2حمٌد أحمد شحرة ،مصرع االبتسامة ،صـ  ،424الطبعة األولى 5989م ،المركز الٌمنً
للدراسات اإلستراتٌجٌة – صنعاء.

-872 -

www.nashwannews.com

وعنوودما كبوور أوالد اإلمووام ٌحٌووى ن ّحوى رجووال بٌووت الوووزٌر ووضوون
أبنوواء مكووانهم ،فمكووان الصووراع بووٌن األسوورتٌن علووى السوولطة واإلمامووة
وموون الخط و أن ٌصووب بٌووت الوووزٌر بوودالً عوون بٌووت حمٌوود ال ودٌن ألن
هؤالء نسخة من أولئن بل إنهم شركاء فً الحكم والظلم(.)1
وفً صبٌحة ٌووم الخموٌس  49جموادي األولوى سونة 5817هوـ أمور
اإلمام أحمد بضرب عنك اإلمام الوزٌر فً فناء الدار التً كان معتمالً
فٌها ،فً حجة ،ولد نمل رأس اإلموام الووزٌر مون ثالثوة شوهداء آخورٌن
إلووى صوونعاء ووضووعت علووى نوافووذ وزارة الصووحة إلرهوواب النوواس،
عر
ولٌل :إن رأس اإلمام الوزٌر ُ

على نسواء اإلموام ٌحٌوى لٌتشوفٌن

منووي ،ولوود لووام اإلمووام أحموود بهوودم بٌوووت آل الوووزٌر فووً صوونعاء وفووً
هجرة بٌت السٌد نكاٌوة بهوم ،وتخوٌفوا ً لمون ٌفكور فوً النٌول منوي أو مون
سٌاستي أو ٌطمن فً منازعة الحكم(.)2

( )1مذكرات أحمد نعمان ،صـ  ،518 ،517تحرٌر الدكتور علً
الماهرة ،الطبعة األولى 4228م.
( )2السـابـك ،صـ.427
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شهـداء ثـورة 1948م
كان إعدام رجال ثورة 28م دون محاكمة أو استجواب وذلن على الترتٌب اتتً(:)1

ت

اال ــــــت

5

عبدهللا الوزٌر (اإلمام)

4
8

زٌد بن علً الموشكً
محمـد الوزٌـر

2
1
1
7
8
9
52
55
54
58

بن حسن أبو راس
حسن صال الشاٌف
أحمد المطـاع
بن الوزٌر
عبدهللا بن الوزٌر
محـً الدٌن العنسـً
أحمد الحـورش
صالــ المسمـري
حســٌن الكبسـً
علً بن عبدهللا الوزٌر

52

الخـادم غالـب

51

عـزٌز ٌعنـً

51

محسن علً هارون

57
58
59
42
45
44
48
42
41

عبدهللا صال الحسٌنً
عبدهللا الحسٌنً
ولد
محمـد رٌمــان
علـً العتمــً
لائد الحسٌنً
مصل بن محسن هارون
العنجبــة
سنهــوب
الذٌـــب

41

الرئٌس جمال جمٌل

التاريـخ
 49جمادي األولى
سنة 5817هـ
 82جمادي األولى
سنة 5817هـ
 1جمادي الثانٌة
سنة 5817هـ
 5رجـب سنة 5817هـ

 7ربٌن الثانً سنة
5818هـ 5929 -م

 7ربٌن الثانً سنة 518هـ
فـً تعـز
تم إعدامهم فً صنعاء
بإشراف األمٌر الحسن بن ٌحٌى حمٌد
الدٌن
ٌوم  7ربٌن األخر سنة 5818هـ
تم إعدامي وهو صائم ٌوم  57رمضان
5818هـ

( )1علً بن علً صبر ،شهداء ثورة 5928م ،مركز الدراسات والبحوث ،صـ.157
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47
48

علً بن ناصر المردعً
محمـد الحمـزي

فـً حجـة
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اإلمام أحمد حمٌد الدٌن
(1382-1367هـ1962-1948/م)
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الناصر أحمد بن ٌحٌى حمٌد الدٌن
(1382 -1367هـ)
هنوووا نحووون فوووً الفصووول األخٌووور مووون توووارٌ.
اإلمامة وعصور األئموة ،وهوذا اإلموام أحمود بون
ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن آخوور األئمووة الهادوٌووة وهووو
ٌمثووول نهاٌوووة النهاٌوووة ،فمووود كوووان وهوووو ٌموووارس
طغٌانووي واسووتبداد ٌحفوور لبوور اإلمامووة وٌسوودل
السووتار علووى آخوور فصووول هووذ الم سوواة والنكبووة
التً شكلت وتشوكل الخطور األكبور علوى الوٌمن
والٌمنٌٌن ماضٌا ً وحاضرا ً ومستمبالً.
كووان سووٌف اإلسووالم أحموود بوون اإلمووام ٌحٌووى ٌنتظوور بفووار الصووبر
وشوودٌد الشوووق منصووب اإلمامووة وتمل ود الزعامووة ،وشووكلت ثووورة 28م
فرصووة سووانحة ومالئمووة ،حٌووث اسووتطاع بدهائووي الشوودٌد خلووط األوراق
على والد واألحرار ،وتخل من الجمٌون ،وإعوالن نفسوي إماموا ً علوى
الٌمن وتلمب بالناصر.
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أحمد ٌا جنا
كووان اإلمووام الناصوور أحموود معروف وا ً منووذ صووغر بووالطٌش ،وسوورعة
االنفعال ،وكثرة الغضب ،حتى اشتهر عنود عاموة النواس ب نوي أحمود ٌوا
جنا فمد كان سفاحا ً فتاكاً ،ال ٌتورع عن سفن الدماء حتى دماء ألورب
الناس إلٌي (.)1
وفوق ذلن فمد كان ٌعٌش فً مناخ من الشن والرٌبوة وسووء الظون
حتووى فووً ألوورب النوواس إلٌووي ،ولوود أدف هووذا إلووى تعزٌووز لسوووتي وشوودتي
وبطشووي وانغاللووي وعزلتووي ،مسووتخدما ً كوول األسووالٌب والوسووائل التووً
ترس .حكمي الفردي ،ونظامي االستبدادي.
وكووان اإلمووام أحموود لوود بوودأ حكمووي بمتوول وإعوودام ثوووار 28م ،علووى
فترات متباعدة حتى ٌبث الخوف والرعب بٌن النواس ،وٌوذل وٌخورس
أي صوت حر ،أو كلمة حك.
لمد ورث اإلمام أحمد كل مساوف ومفاسد اإلمامة ،وزاد علٌهوا أنوي
مكوووورو وغٌوووور مرغوووووب عنوووود معظووووم رجوووواالت الووووٌمن بموووون فووووٌهم
الشخصٌات الهاشمٌة ،وبع بٌت حمٌد الدٌن ،الذٌن كانوا ٌورون فوً
إمامتوي وحكمووي خطو ً كبٌووراً ،وشورا ً مسووتطٌراً ،ومون ذلوون كلوي فموود كووان
ٌهز الشعر وتضحكي الفكاهة ،إني شخصٌة تلتموً حولهوا المتنالضوات
ونبت فً ظلها الشون والورد ( ،)2لذلن فإن الحودٌث عون اإلموام أحمود
( )1هجر العلم ،صـ 857جـ.5
( )2الشماحـً.
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مثل والد حدٌث ذو شجون ،وٌحتواج إلوى أسوفار ومجلودات ،ولصو
وحكاٌات لٌس ممامها فً هذا الكتاب الذي نتناول فٌي اإلموام أحمود فوً
إطار تارٌ .اإلمامة وعصر األئمة.
وخووالل الفتوورة موون 28م إلووى 11م عموول اإلمووام أحموود علووى ترسووٌ.
حكمووي ،وتوطٌوود ملكووي ،حسووب زعمووي ،فبعوود المتوول واإلعوودامات وسووفن
الدماء عمد إلى إشاعة الخوف وبث الرهبوة فوً عمووم النواس وأصوب
ٌعرف ب حمد ٌا جنا  ،وأني مصروف ال توؤثر فٌوي الرصوا

 ،وعموك

هووذ الخرافووات والشووائعات الجهوول والتخلووف الفظٌوون الووذي كووان ٌعٌشووي
الشعب الٌمنً فً ظل حكمي.

والٌـة العهـد
لموود اعتموود اإلمووام أحموود أن سٌاسووتي الدموٌووة وإدارتووي االسووتبدادٌة،
وبكوول ممارس واتي الخاطئووة لوود أصووب فووً أمووان وسووالم ،فووال معارضووة
تجوورؤ علووى التصوورٌ  ،وال منافسووة تموودر علووى التوضووٌ  ،وفووً سووٌاق
هذا االطمئنان الكاذب ،والسراب الخداع ،أصدر اإلموام الناصور أحمود
لوورارا ً بتعٌووٌن ابنووي البوودر ولٌ وا ً للعهوود ،ممووا عمووك وأظهوور تووذمر إخوتووي
وأفووراد أسوورتي موون هووذ الخطوووة التووً ٌحتكوور بهووا اإلمامووة فووً أبنائووي
وذرٌتي.
وعندما أعلن إخوتي بوضو وصوراحة رفضوهم لتوولً ابنوي والٌوة
العهوود ،شووعر اإلمووام أحموود بو نهم أصووبحوا ٌشووكلون خطوورا ً علٌووي وعلووى
ولد  ،وخاصة األمٌر الحسون بون اإلموام ٌحٌوى الوذي كوان أكبور إخوتوي
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وأكثرهم رغبة فً اإلماموة ،وبحثوا ً عون الزعاموة ،وكانوت فكورة والٌوة
العهوووود لوووود انطلمووووت موووون سووووجن حجووووة ،وبواسووووطة بعوووو

األحوووورار

والمناضوولٌن أمثووال االرٌووانً والنعمووان والشووامً وصوولت الفكوورة إل وى
البدر

الوذي تشوٌن بهوا ،ثوم اتسون إطارهوا ،وبودأت تالعوب عواطوف

اإلمام أحمد ،الذي بدأ بتودعٌم مركوز ابنوي البودر فوً الوداخل والخوارج،
وأصووب ٌنشوور إلووى مووا ٌسوومعي موون الثنوواء علووى ابنووي واالنمبووا

موون

إخوتي ومحاولة إزاحتهم من طرٌمي (.)1
وكووان الشوواعر الكبٌوور أحم ود

الشووامً موون أكثوور الووداعٌن لهووذ

الفكرة واستطاع أن ٌفجر المولف بالدعوة العلنٌة بوالٌوة العهود للبودر،
حٌث لام خطٌبا ً فً حفلة الجٌش بالحدٌدة فً عٌد الفطر سنة 5878هـ
5912 /م وأنشد لصٌدتي المشهورة بالمجلجلة والتً جاء فً مطلعها:
يحييييك لنييييةر اليييييوت أ يتح ييييا

لتصيييياس ليييي الييييد يا وتحتفييييل ال يييي ا

وفٌها ٌوجي كالمي للبدر:
ذا ليييييت ت ييييي أ يييييت ال ليفييييي بةيييييده
ليييل بضيييت للنيييةب روح وال عليييت

ولييياء ونييي راأ بيييل لضييياء حت يييا
ليييييي راييييييي حتييييييى ي ييييييب جف ييييييا

ولد سار هذان البٌتان علوى كول لسوان ،وانتشورت البٌعوة للبودر فوً
عموم الٌمن وعاد سٌف اإلسالم عبدهللا الذي كان فً الخارج (.)2

( )1الشماحـً ،صـ.492
( )2رٌا التغٌر فً الٌمن ،صـ ،249الطبعة األولى5221 ،هـ 5982 -م.

-878 -

www.nashwannews.com

حــركة 55ت
وبذلن ظهر االحتكان بٌن اإلمام أحمد وإخوتوي بشو ن والٌوة العهود،
وكان اإلمام أحمد لد ارتا بمووت أخٌوي سوٌف اإلسوالم إبوراهٌم بحجوة
مسووموما ً فووً السووجن ،ثووم بموووت أخٌووي سووٌف اإلسووالم ٌحٌووى بوون اإلمووام
ٌحٌى ولد كان ٌحٌى هذا أخطر إخوتي وأشرفهم نفساً ،ولٌول أن اإلموام
أحمد تخل

مني بالسم ،ومهما ٌكن فمد ارتوا بموتوي ،كموا ز ّج اإلموام

ب خوٌي إسماعٌل وعلً فً سوجن حجوة ،وكوان أخوو الحسون لود أعلون
معارضتي لوالٌوة العهود علوى صوفحة جرٌودة اإلٌموان الرسومٌة ،بحٌوث
أصب الصراع بٌن ولً العهد البدر وعمي الحسن علنٌواً ،وأصوب كول
واحد منهما ٌستمٌل المبائل إلى صوفي ( ،)1وفوً هوذ األثنواء لوام اإلموام
أحمووود بتكلٌوووف أخٌوووي الحسووون بالسوووفر لحضوووور موووؤتمر بانووودونل فوووً
اندونٌسووٌا 5911م ،ثووم المٌووام بزٌووارة العدٌوود موون الوودول ،وكانووت هووذ
الخطوة تعنً نفً الحسن الذي أصب ٌمثل خطورا ً علوى البودر ،وعلوى
اإلمام أحمد نفسي الذي كان ٌعتمد فوً هوذ الظوروف أن إخوتوي ٌعودون
العدة الغتٌالي.
وبنفوووً الحسووون إلوووى خوووارج الوووٌمن ،شوووعر اإلموووام أحمووود باألموووان
واالطمئنان ،ولم ٌعد هنان ما ٌزعجي وٌكدر أمور  ،وخاصوة أن أخوا
األمٌر عبدهللا كان ضعٌفا ً وال ٌشكل خطوراً ،ولوم ٌتصوور اإلموام أحمود
أن تصدر مني أي حركة ضد وضد ولً عهد  ،وأما أخوو عبواس بون
( )1الشماحـً ،صـ.498
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اإلمام ٌحٌى الذي كان فً صنعاء فمد اشوتهر بانغماسوي فوً الشوهوات،
باإلضافة إلى جهلي ،وبذلن اطمو َّن اإلموام الناصور أحمود ،ولوم ٌودر إال
بالممدم أحمد الثالٌا وهو ٌحاصر لصر وٌطالبي بالتنازل عون اإلماموة
ألخٌي عبدهللا.

المتوكل عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى
وهكوذا أعلوون عبوودهللا بوون اإلمووام ٌحٌووى نفسووي إماموا ً بعوود تنووازل أخٌووي
اإلمام أحمد الذي اضطر تحت تهدٌد المووة مون التنوازل الظواهري عون
اإلمامووة ألخٌووي عبوودهللا الووذي تلمووب بالمتوكوول ،ولوود ركوون لووادة الحركووة
االنمالبٌوووة السووواذجة إلوووى تووودهور صوووحة اإلموووام أحمووود ،وإدمانوووي علوووى
المهدئات ونسووا وتجواهلوا ذكواء وحنكتوي ،وشودتي ولسووتي ،لوذلن فمود
ترن اإلمام الجدٌد المتوكل عبدهللا أخا اإلمام الناصور أحمود محاصورا ً
فً لصر بعدد للٌل من العسكر.
وفوووً بداٌوووة إمامتوووي ضوووم اإلموووام عبووودهللا إلٌوووي أكثووور أفوووراد األسووورة
الحاكمة ،واستطاع إلناعهم بنظرٌتي ،كما كلف أخا العباس الوذي كوان
فً صنعاء بتشكٌل الحكومة الجدٌدة ،وانتشر الخبر وذاع األمور داخول
الووٌمن وخارجووي ،وصوودق اإلمووام عبوودهللا وموون معووي مووا ورد فووً وثٌمووة
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التنازل التً كتبها اإلمام أحمد من باب المناورة وكسب الولوت ،وكوان
الماضوً عبودالرحمن اإلرٌوانً مون المؤٌودٌن لهوذ الحركوة بٌنموا ولوف
ضدها عدد كبٌور مون األحورار وخاصوة الوذٌن كوانوا مموربٌن مون ولوً
العهد

البدر أمثال األستاذ النعمان.

وفووً غضووون خمسووة أٌووام اسووتطاع اإلمووام أحموود بدهائووي وشووجاعتي
ومن خالل عاللاتي من فون الحصوار والخوروج مون لصور واالتصوال
بعوودد موون أنصووار  ،وفووور خروجووي موون لصوور توجووي إلووى مموور وزارة
الخارجٌة التً ٌتواجد فٌهوا أخوو اإلموام عبودهللا الوذي أصوٌب بالدهشوة
وهو ٌشاهد أخا (المرٌ والمخلوع والمحاصر) أمامي وجهوا ً لوجوي،
وأثنوواء هووذ المفاجئووة المدهشووة لووام اإلمووام أحموود باعتمووال أخٌووي اإلمووام
عبدهللا لائالً لي" :أبصر يا طلس جفرا ي يفةل الرجال"
فً إشارة إلى سذاجة ما لام بي عبدهللا ومن معي من الضباط ولوادة
حركة 11م.

عشاق الدماء
وفً الولت الذي تم فٌي اعتموال اإلموام عبودهللا فوً تعوز ،توم اعتموال
أخٌي العباس رئٌس الحكومة التً لم تتشكل بعد ،فً صنعاء ،وتوم نمول
عبدهللا والعباس إلى حجة معتمل اإلمام وسجني ،وكان العدٌد من أفوراد
األسوورة والممووربٌن والموورالبٌن ٌعتموودون أن اإلمووام أحموود سوووف ٌكتفووً
بسووجن أخوٌووي موودة طوٌلووة أو لصووٌرة أو ٌموووم بنفٌهمووا خووارج الووٌمن،
ولكن اإلمام الطاغٌة والحاكم السفا خٌوب كول التولعوات ولوام بإعودام
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أخوٌي عبدهللا والعباس بال رحمة وال شفمة وال مراعاة للمربى ،وبوذلن
ت كد للجمٌن دموٌوة اإلموام أحمود وطغٌانوي وعشومي لسوفن الودماء ،وهوذا
األموور لووٌس غرٌبوا ً علووى نظووام اإلمامووة ،وعصوور األئمووة ،وصووراعاتهم
الوراثٌة ،فكم لام أخ على أخٌوي ،وكوم خورج ابون أخ علوى عموي ،وابون
على أبٌي فً التارٌ .اإلمامً بالٌمن (.)1
ولوود علووك ولووً العهوود البوودر علووى إعوودام عمٌووي عبوودهللا والعبوواس
متسائالً:
 هل ٌمكن لإلنسان أن ٌمتل إخوتي؟
فرد علٌي أحمد

الشامً:

 نعم سٌدي وفً وسن اإلمام أحمد وأمثالي أن ٌمتلوا حتى أبناءهم(.)2

شهداء 55م
وبنفس الوحشٌة والهمجٌة لام اإلمام أحمد بمتل وإعودام المشواركٌن
فووً حركووة 5911م وكووان ٌشوورف بنفسووي علووى هووذ اإلعوودامات التووً
ٌحشووود لهوووا الجمووواهٌر والحضوووور الشوووعبً وتموووام احتفووواالت وحفوووالت
لإلعدامات ،فً مٌدان العرضً بتعوز ،والوذي عورف بعود ذلون بمٌودان
الشهداء ،حٌث تم لتل وإعدام كل من:

( )1عبدهللا البردونً ،الٌمن الجمهوري ،الطبعة الخامسة5997 ،م ،صـ ،821دار األندلس
للطباعة والنشر.
( )2رٌا التغٌٌر فً الٌمن.
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 -5الممدم أحمد الثالئً.
 -4الشٌ .علً الغولً.
 -8الشٌ .علً المطري.
 -2الشٌ .محسن الصعر.
-1

بن حسٌن عبدالمادر.

 -1الماضً ٌحٌى السٌاغً.
 -7الماضً حمود السٌاغً.
 -8أحمد الجـدري.
 -9أحمد معصـار.
-52

عبدالرحمن باكر.

-55

أحمد الدفعً.

-54

حسٌن الخبانً.

-58

علً السمـة.

باإلضافة إلى لٌام اإلموام أحمود بإعودام أخوٌوي عبودهللا والعبواس فوً
حجة ،كما تم إعدام عبودهللا الشوامً صوهر العبواس فوً صونعاء ،وكوان
الماضً عبدالرحمن االرٌانً لد عاد من مٌدان اإلعدام.

اإلمـام أحمد وسنواتي األخـٌرة
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عمب لتل أخوٌي عبدهللا والعباس ومن لبلهما إبوراهٌم ،وٌحٌوى ،لوام
اإلمام أحمود بتعزٌوز وترسوٌ .والٌوة العهود البنوي البودر
حولي بعو

الوذي التوف

األحورار

الووووذٌن ٌعتموووودون أنووووي
أفضوووول موووون والوووود ،
ولدٌووووووي رغبووووووة فووووووً
إصووووووال األوضوووووواع
وتنفٌووووووووووذ مطالووووووووووب
األحوورار ،وكووان ولووً العهوود البوودر ٌجوون فووً سٌاسووتي الخارجٌووة إلووى
الحكومة السوفٌتٌة والصٌن الشعبٌة ،فظهر البدر بمظهر المنفت الوذي
والتووف حولووي فووً هووذ الفتوورة مجموعووة موون الشووباب
ٌمبوول التطووور،
ّ
المستنٌرٌن لمواجهة عمي الحسن وأنصار الذٌن كانوا ٌمفوون ضود أي
تطور أو تمدم وٌجنحون نحو االنغالق والجمود.
وكان الحسن بن اإلمام ٌحٌى لد طلب من أخٌوي اإلموام أحمود عموب
ذلن ،ولرر نفوً

انمالب 5911م العودة إلى الٌمن ،ولكن اإلمام رف
أخٌي الحسن خارج الٌمن ألني ٌشكل تهدٌودا ً وخطورا ً علوى ولوً العهود،
ومن باب الترضٌة والتهدئة لام اإلمام أحمد بتعٌٌني منودوبا ً للوٌمن لودف
األمم المتحدة.
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اإلمام فً رومـا
فووً هووذ األثنوواء كانووت صووحة اإلمووام أحموود فووً توودهور مسووتمر،
وخاصة أني أدمون علوى الموورفٌن والمهودئات ،ألجول ذلون لورر السوفر
إلووى إٌطالٌووا للعووالج ،مطمئن وا ً علووى ملكووي ومملكتووي ومعتموودا ً علووى ابنووي
وولً عهد  ،كموا كلوف الماضوً أحمود السوٌاغً نائوب اإلموام فوً لوواء
إب بمساعدة ولً العهد بضبط أمور الدولة.
وكان سفر اإلمام إلى روما فً شهر شوال سونة 5878هوـ الموافوك
ذوٌوووي

إبرٌووول سووونة 5919م ،واصوووطحب معوووي باإلضوووافة إلوووى بعووو
وحاشٌتي ،الشخصٌات التوً ٌورف فٌهوا خطورا ً علٌوي وعلوى ولوً عهود

وموونهم الماضووً عبوودالرحمن االرٌووانً الووذي كووان اإلمووام ٌموودر وٌجلووي
وٌحترمي وفً نفس الولت ٌرف فٌي خطرا ً وخطورة.
ولوود حوواول بعوو

األحوورار والمصوولحٌن اسووتغالل غٌوواب اإلموووام

أحمد ،حٌث التف هؤالء حول ولً العهد للمٌوام بعودد مون اإلصوالحات
الجزئٌة ،وتعٌٌن شخصٌات جدٌدة فً أجهزة الدولة ،وفوً الممابول فمود
لام أصحاب المصال الخاصة ،والنظرة الضوٌمة بالتعواون مون أنصوار
الحسن فً إثارة المشاكل ،وإحداث االضوطرابات بهودف زعزعوة ثموة
اإلمووام أحموود بولوود وولووً عهوود  ،واخووتلط الحابوول بالنابوول ،وخرجووت
األمور من ٌد ولً العهد فمد تمرد الجٌش النظامً فوً تعوز وصونعاء،
وبدأ ٌثٌر الرعب والذعر( ،)1وزاد الطٌن بلوةً والوضون اضوطرابا ً لٌوام
( )1الشماحـً ،صـ.859
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بع

المبائل بالتمرد والسلب والنهب والسٌطرة على بعو

المصوال

الحكومٌة ،والمرافك الرسمٌة ،وأصب الوضن ٌودل علوى وجوود تمورد
وعصٌان مدنً وعسكري.
الب ودر ب و ن األمووور تنووذر بعوالووب

وعنوود ذلوون شووعر ولووً العهوود
وخٌمووة ،وآثووار جسووٌمة ،وخوفوا ً موون تووداعٌات المولووف لوورر االسووتعانة

بمبائل حاشد وبكٌل ،باإلضافة إلى عودد مون األحورار ورؤسواء المبائول
األخرف إلٌماف الفوضى وضبط األمور وتهدئة األوضاع.
وعندما بل ذلن اإلمام أحمد فً روما ،لرر فورا ً العودة إلى الوٌمن
لبل استكمال عالجوي وعنود وصوولي الحدٌودة لادموا ً مون روموا كوان فوً
استمبالي الماضً أحمود السوٌاغً الوذي اسوتدعا اإلموام أحمود ولوال لوي:
وهللا (أللحطن) رأسن(.)1
لموود رأف اإلمووام أحموود بذكائووي ودهائووي ،أن دخووول المبائوول الٌمنٌووة
صنعاء ٌشكل خطرا ً على اإلمامة وعلى ملكوي وحكموي ،لوذلن فمود كوان
أول عمل لإلمام عمب عودتي من روما إرسال حملوة عسوكرٌة لت دٌوب
حاشد ،والتنكٌل بزعمائها الداعٌن إلسماط النظام اإلمامً وإلامة نظوام
جمهوري.
وبعووود هوووذ الحادثوووة ،عووواد اإلموووام أحمووود إلوووى اسوووتعمال الموووورفٌن
والمهدئات بشكل كبٌر ،وكان كثٌرا ً ما ٌردد:
( )1سنان أبو لحوم ،الٌمن حمائك ووثائك عشتها ،صـ ،525جـ  ،5الطبعة الثانٌة 4222م ،مؤسسة
العفٌف الثمافٌة،
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ييييييييياذا يرييييييييييدو ال در درهيييييييييت

اإل ا ييييي ال يطيييييو لفيييييا عليييييت

رصاصات الرحمة!
بعوود المضوواء علووى التموورد والعصووٌان وخموود حركووة المبائوول ،ظوول
اإلمام أحمد متنمالً بٌن حمام السخنة بتهاموة ،وبوٌن الحدٌودة معتمودا ً أنوي
لد لضى على كل ثورة وحركة ( ،)1وفً هذ الفترة وأثنواء زٌوارة لوام
بها إلى مستشوفى الحدٌودة فوً شووال سونة 5882هوـ  /موارس 5915م،
لام ثالثة من األحرار بوإطالق النوار علٌوي ،حٌوث أطلوك عبودهللا اللمٌوة،
الهندوانة خمس رصاصات على اإلموام أحمود الوذي

و العلفً ،و
سوومط موودعٌا ً الموووت ،وعنوودما لووام الثالثووة األحوورار بتملٌووب جسوود وهووو
مضوورجا ً بدمووي ،ولوود تمكوون موون ضووبط أعصووابي وأصووب وك نووي جثووة
هامدة ،ثم كانت دهشتهم عندما علموا أني مازال علوى لٌود الحٌواة ،مموا
دفن بالعلفً إلى االنتحوار ،أموا رفٌموا اللمٌوة والهندوانوة فموب

علٌهموا

وبعد تعذٌب ومحاكمي أعدما (.)2
بعد ذلن استمر اإلمام أحمد ٌعانً من آثار الرصا

التً جرحت

جسمي وكبرٌائي وجعلتي سجٌن لصر ورهٌن األلم والفراش أكثور مون
سنة ،حتى كانت وفاتي متو ثرا ً بجروحوي ٌووم الخموٌس  45ربٌون اتخور

( )1الحـداد ،صـ 511جـ.1
( )2الشماحً ،صـ.848

-887 -

www.nashwannews.com

سنة 5884هـ الموافك  59سبتمبر 5914م ،ولام من بعود ولود وولوً
عهد البدر

الذي تلمب بالمنصور وكان حكمي مدة أسبوع.
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اإلمـام المنصـور محمـد البـدر
(نهاٌة المطاف)
كان اإلمام الناصر أحمود حمٌود
الوودٌن لوود أكوود فووً آخوور خطوواب لووي
على تولٌوة ولود

البودر اإلماموة

من بعد  ،وبالفعل فعمب وفاة والود
فووً  59سووبتمبر 5914م أعلوون
البووووووودر نفسوووووووي إماموووووووا ً وتلموووووووب
بالمنصووور ،وعمووب تولٌووي اإلمامووة
لووام البوودر بإلموواء خطاب وا ً نارٌ وا ً أكوود
فٌوووي علوووى أنوووي سٌسوووٌر علوووى نهووول
أبٌي ،وأني سوف ٌضرب بٌد من حدٌد كل من تسول لي نفسي مناهضوة
الحكووم الجدٌوود ،وعموول هووذا الخطوواب علووى اسووتفزاز األحوورار وأظهوور
البدر على حمٌمتي وأني نسخة من أبٌي وجد .
وعموووب هوووذا الخطووواب سوووارع األحووورار والمووووف الوطنٌوووة بترتٌوووب
األوراق إلسماط النظام اإلمامً ،وفً الممابول عملوت األسورة الحاكموة
على توحٌد صوفوفها لمواجهوة األحورار ،فمود شوعرت األسورة الحاكموة
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بٌت حمٌد الودٌن وأنصوارهم المموربٌن بوالخطر المحودق بهوم وباإلماموة
عمومواً ،فعموودوا العووزم علووى مواجهووة الموووف الوطنٌووة وجمٌوون األحوورار
والمضواء علوٌهم ،ألجول ذلوون فمود التوف بٌوت حمٌوود الودٌن وغٌورهم موون
األسر الهاشمٌة حول اإلمام البدر ،بما فً ذلون أنصوار األمٌور الحسون
الذٌن كوانوا ضود البودر كوولً للعهود ،حٌوث أظهوروا ت ٌٌودهم لوي حاكموا ً
على الٌمن بعود أبٌوي وتوم االتحواد بوٌن جمٌون األطوراف فوً أسورة بٌوت
حمٌد الدٌن صفا ً واحدا ً فً مواجهة األحرار والموف الوطنٌة.
وفً هذا االتجا بعث األمٌور الحسون ابون اإلموام ٌحٌوى برلٌوة ت ٌٌود
ومباٌعووة البوون أخٌووي اإلمووام البوودر مؤكوودا ً عودتووي موون الوالٌووات المتحوودة
األمرٌكٌة من بمٌوة األموراء المتواجودٌن خوارج الوٌمن ،وردا ً علوى هوذ
البرلٌة والمباٌعة أرسل اإلمام البدر إلى عمي برلٌةً ٌمول فٌها:
لى

و األ ير ي

اإل لت الح ي ابي أ يير ال يؤ ي حف ي

أ أن ي ر ت يييد لتف يييت ت الاالي ي وتدييييد ت الييذ

ييا أ لييد الييت

بييرليت ت أثرهييا الة يييت لييس ف ييس ولييس أو يياط الةايل ي ال ال ي ولييس
فييو

ال ليييي التييس ت ت يير ييا ال ييير وتد ييل لي ييا ال حال ي علييى

الواجبات الدي ي .
يد أحيب أ أضيع تحيت

ير ت أ يرا أه يتي ع ي ي ليس هيذه

اآلو ي (لال ملي ) ي بةييض النييباب ييي ا نييباب ال نييايخ حاصييل
وتاذيفت المياهرةأ وليد تيدهورت األ يلق الةا ي وضيةفت ال ةتميدات
ي ا حب اآللأ وع د أ را أحب ناءه ا :األول :وضيع جلي
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للنييور يمضيييس عليييى دعيياو الت يييلط واإل فيييراد واال يييتيثارأ وأ
والمتت.

ت و وا على رأ

األ يير الثييا س :وهييو األهييت ع ييد أ ألاييس لمييب ايييب لييس ع ييوت
الي

وتح ليو لميب اييب اإل يات أ يتت لميط ..وال يلط غيير يلط

اإل ات وأ تت.
والثال  :عادة الترا
أ

تحييرن ييع ال ي

اآل ر 1570هـ"

حب اآلل ليى فيو

اإل يوا أ وعلي يا

وب ييرع أ وعجل يوا اإللييادة .تيياريخ  03ربيييع

()1

الوثبة الكبرف والثورة العظمى
وفووً  48ربٌوون اتخوور سوونة 5884هووـ لووام تنظووٌم الضووباط األحوورار
بمسووواندة جمٌووون المووووات الشوووعبٌة والعسوووكرٌة والمدنٌوووة بموووا فوووً ذلووون
الهاشمٌون األحرار بالوثبة الكبورف والخطووة العظموى حٌوث أصودرت
لٌادة الثورة لٌلة السادس والعشرٌن من سبتمبر األوامر بوالهجوم علوى
لصر البشائر ممور إلاموة اإلموام البودر ،حٌوث لاموت أول دبابوة بتوجٌوي
نداء لإلمام وأفراد الحرس الملكً بتسلٌم أنفسوهم وعودم المماوموة حمنوا ً
للدماء.
كمووا أكوودت لٌووادة الثووورة والتزمووت لإلمووام البوودر علووى أنهووا مسووتعدة
لترحٌلووي عل وى طووائرة خاصووة تنملووي إلووى أي مكووان ٌرٌوود خووارج الووٌمن
حفاظ وا ً علووى الوودماء وصووونا ً ل موون واالسووتمرار ،ولكوون اإلمووام البوودر
( )1الحـداد ،الجزء الخامس ،صـ.582
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رف و االستسووالم وفضوول المماومووة ،حٌووث سووارعت لوووات حراسووتي
بووإطالق النٌووران علووى األحوورار الووذٌن ٌحاصوورون لصوور البشووائر ،بعوود
ذلووون انطلموووت أول طلموووي مووون دبابوووات الثوووورة علوووى المصووور ،وبعووودها
انتشرت الدبابات حول المصر وحودثت مواجهوات عنٌفوة بوٌن األحورار
وأفراد الحرس الملكً ،وكان ذلن فً لٌل األربعاء السادس والعشرٌن
من سبتمبر ،حٌوث انودلعت المواجهوات فوً السواعة الحادٌوة عشور لوٌالً
واستمرت إلى ساعات الصبا األولوى مون ٌووم الخموٌس  /47سوبتمبر
5914م.
وكان أفراد الحرس الملكوً ٌمواتلون بشراسوة وٌودافعون عون المصور
بموة وبسالة ،ومعهوم اإلموام البودر الوذي اسوتمر ٌماتول وٌمواوم حتوى رأف
المولووف ٌنهووار والمصوور أصووب خراب وا ً واألحوورار ازدادوا التراب واً ،عنوود
ذلوون لووام البوودر بووالتخفً والتنكوور والفوورار موون بعوو ألربائووي ،وبٌنمووا
األخبار تتردد عن ممتلي اسوتطاع البودر الوصوول إلوى الحودود السوعودٌة
بمعاونة بع رجال المبائل ،وكوان عموي األمٌور الحسون لود أعلون نفسوي
إماموا ً فووور سووماعي خبوور ممتلووي وبعوود اإلعووالن عوون إنووي مووازال علووى لٌوود
الحٌاة وبضغط من الملن سعود بن عبدالعزٌز تنازل الحسون ابون اإلموام
البن أخٌي اإلمام البدر حٌوث لواد االثنوان ومعهموا فلوول األسورة الحاكموة
وبماٌا اإلمامة الهالكة الحورب ضود الثوورة والجمهورٌوة ،والتوً مازالوت
مستمرة حتى الٌوم.
لصيييييف ا ال ليييييت والطاييييييا لصيييييفا

وحط يييييييييا الفيا يييييييييل والوثا يييييييييا

ل ح يييييييييييده تةييييييييييينلى ذ هيييييييييييدا ا

و يييييي داء اإل ا يييييي لييييييد نييييييفا ا

ثميييييييييل

و ييييييييييياه يراعيييييييييييا أو ييييييييييي ا ا

ل ييييييي يحليييييييت ب يييييييابو
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لميييييييل لليييييييواه ي وليييييييد ت يييييييادوا

ح يييييار ع يييييير ليييييد أ يييييى أتا يييييا

أليميييييييييوا ال أبيييييييييا ل يييييييييت أليميييييييييوا

لمييييييد وضيييييي ال بييييييد وا ييييييتبا ا

الحييييييييي الرلطيييييييياء بيييييييياق

يحيييييييرن بيييييييي نيييييييدلي الل يييييييا ا

ويحمييييييي جيل يييييييا ييييييي ا عاليييييييا

ويورثييييييييي الةيييييييييداوة والضييييييييياا ا

بماييييييييا الفت ييييييي ال بييييييير ألاليييييييت

فا يييييييا يييييييا فاهيييييييا يييييييا فا يييييييا

حيييييييذار يلةبيييييييوا بال يييييييار باييييييييا

تنيييييييةل بيت يييييييا حربيييييييا عوا يييييييا

لفيييييييل يتورعيييييييو وليييييييد أتييييييياهت

حييييدي الفصييييل ذ يييي ةوا البيا ييييا

أليميييييييييوا ال أبيييييييييا ل يييييييييت أليميييييييييوا

لمييييييد وضيييييي ال بييييييد وا ييييييتبا ا

ل ييييييييييييا ييييييييييييبت بر ال عطيييييييييييياء

عليييييى عفيييييد بييييي ا ةميييييدت ييييييدا ا

ل ح يييييييييييده تةييييييييييينلى ذ هيييييييييييدا ا

()1

ورأ

و ييييي داء اإل ا ييييي ليييييد نيييييفا ا

اإلمام الحسن بن ٌحٌى حمٌد الدٌن
عرفنا سابما ً كٌف شكل الحسن بن اإلمام ٌحٌوى حمٌود الودٌن خطورا ً
على ابن أخٌي البدر عندما كان ولٌا ً للعهد ،وكٌوف أنوي أعلون بصوراحة
ووضووو رفضووي إعطوواء البوودر والٌووة العهوود ،ونتٌجوةً لووذلن لووام اإلمووام
أحمد بإرسالي ونفٌي إلوى خوارج الوٌمن ،وبعود فشول حركوة 11م وممتول
( )1لشاعر الكبٌر األستاذ /علً بن علً صبرة،
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أخوٌي عبدهللا والعباس طلب األمٌر الحسن العوودة إلوى الووطن ،إال أن
اإلمام أحمود رفو ذلون وألزموي بالبمواء خوارج الوٌمن منفٌوا ً ومون بواب
الترضووٌة والتهدئووة كلفووي بالووذهاب إلووى نٌوٌووورن كمنوودوب للووٌمن لوودف
األمم المتحدة.
واستمر الحسن فً نٌوٌورن منذ ذلن الولت حتى وفاة أخٌي اإلموام
أحمد فوً  59سوبتمبر 5914م ،حٌوث أعلون مون هنوان مباٌعتوي وت ٌٌود
البن أخٌي اإلمام البدر ،وأثناء المواجهات بٌن األحرار وأنصوار البودر
انتشر الخبر بممتل البدر عبر وسائل اإلعوالم المختلفوة ،فتوجوي األمٌور
الحسوون موون نٌوٌووورن إلووى لنوودن ،ومنهووا انتموول إلووى السووعودٌة ،وهنووان
عورف أن البودر لوم ٌُمتول ظهورت
أعلن نفسي إماما ً وتلمب بالواثك ولموا ُ
معووالم النووزاع بٌنهمووا ،فمووام الملوون سووعود بوون عبوودالعزٌز ملوون المملكووة
العربٌوووة السوووعودٌة بالتووودخل والضوووغط علوووى اإلموووام الحسووون وإلزاموووي
بالتنازل عن دعوتي وإمامتي باعتبار اإلمام البدر هوو المعتورف بوي ،ثوم
تعوواون الحسوون والبوودر ومعهمووا أحموود

الشووامً وغٌوورهم موون بماٌووا

اإلماموووة لحووورب الثوووورة والجمهورٌوووة التوووً اسوووتمرت مووون 5914م –
5972م.
وبعوود هزٌمووة الموووات اإلمامٌووة وترسووٌ .الثووورة والجمهورٌووة ولٌووام
المصالحة الوطنٌوة اختوار األمٌور الحسون بون اإلموام ٌحٌوى اإللاموة فوً
نٌوٌووورن إلووى وفاتووي ،والجوودٌر بالووذكر أن الحسوون هووذا كووان مثوول أبٌووي
اإلمام ٌحٌى ظالما ً غشوما ً ومثلي فً بخلي ،وبرز ذلن جلٌا ً عنودما كوان
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والٌوا ً علوى لووواء إب وتحدٌودا ً فووً سونة 5814هوـ عنوودما تعرضوت عوودة
مناطك فً الٌمن لمجاعة شدٌدة ومنها لواء إب الذي كان الحسن والٌوا ً
علٌي ،وكان الناس لشدة المجاعة ٌنزحون مون البووادي واألرٌواف إلوى
مدٌنوووة إب بالمئوووات واتالف ٌشوووكون الجووووع وال ٌجووودون موووا ٌسووودون
الرمك ،فكانوا ٌتسالطون موتى تحت سمن وبصر هذا الحواكم والووالً
ترف لي عٌن وال ٌخشن لي للب لموت هؤالء ،وخوزائن
الظالم الذي ال
ّ
الدولة مملوءة ب صناف الحبوب.
وكان المادرون من أهل إب ٌطعمون من ٌسوتطٌعون إطعاموي ،ولود
تطوع أحد ٌهود المدٌنة واسومي داود الصوبٌري( )1بشوراء األكفوان لمون
ٌموت من هؤالء الجوعى أمام دار الحكوموة ،ونتٌجوة لهوذا الظلوم أنشو
الماضً عبدالرحمن بن ٌحٌوى اإلرٌوانً لصوٌدتي المشوهورة التوً ٌنودد
فٌها بمظالم الحسن بن اإلمام ٌحٌى والتً جاء فً مطلعها:
يييييا ال ليييييت ليييييس ال ةييييياد يييييلت

وهييييييييو لل ليييييييين ةييييييييول هييييييييدات

وفٌها ٌوجي كالمي لإلمام ٌحٌى:
أ صيييييي ال ييييييا يييييي ب ييييييين و ال
لل ييييييياذا ترضيييييييى بيييييييال لت رعاييييييييا
هييييييذه صيييييير أتييييييت يييييي لييييييواء
لييييد تييييولى أ ورهييييا الحييييا ت ال طييييـ
ح ييييييي ابييييييي اإل يييييييات ال أح ييييييي
أ ييييييييذت ال ييييييييا وأرهمييييييييت ال ييييييييا
يد يييذ ال يييال يفتييين الةيييرض ال ي يييـ

أ صيييييييفتفت ييييييي دو ييييييين األييييييييات
ن و ييييي فت غيييييدا ي يييييو ال صيييييات
ب لييييييييييييي ت و لفييييييييييييا لييييييييييييدات
ليييييك لفيييييو األ يييييير وهيييييو اإل يييييات
ليييييييييي وال عيييييييييداه ال يييييييييمات
و فييييييا لييييييت ييييييي جفت عييييييدات
لييييييييت يييييييي ال يييييييياء واألرحييييييييات

( )1هجر العلم ،صـ.5712
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أبناء اإلمام ٌحٌى
كان األمٌر الحسن بن اإلمام ٌحٌى ثالث إخوتي الذكور.
 بٌنما اإلمام الناصر أحمد بن اإلمام ٌحٌوى حمٌود الودٌن هوو األكبورمن بٌن إخوتي ،فمد كان مولد سنة 5858هـ.
 -واالبن الثانً لإلموام ٌحٌوى هوو األمٌور

البودر بون اإلموام ٌحٌوى

الذي كان مولد سنة 5851هـ ،وٌعتبر أفضل أبنواء اإلموام ٌحٌوى,
ولد كان لدٌي رغبة فً إصال األوضاع والتغٌٌور نحوو األفضول،
وكان والد لد عٌني أمٌرا ً ووالٌا ً على لواء الحدٌودة ،وكانوت وفاتوي
وهو فً رٌعان شبابي غرلا ً فً شاطا الحدٌدة سنة 5812هـ ،ولد
حزن علٌوي الكثٌورون كموا رثوا العدٌود مون الشوعراء ومونهم :أمٌور
الشعراء أحمد شولً الذي رثا فً لصٌدتي لال فً مطلعها:
ضييييى الييييدهر بيييياب

ييييات الييييي

وأود بيييييييي ي نييييييييباب اليييييييي

 أما رابن أبناء اإلمام ٌحٌوى فهوو األمٌور علوً الوذي لُتول ٌووم ثوورة 41سبتمبر وكان مولد سنة 5847هـ.
 الحسٌن بن اإلمام ٌحٌى لُتل ٌوم الثورة الدستورٌة سنة 5817هوـ،وكان مولد 5848هـ.
 األمٌر عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى وكان والد لود عٌنوي والٌوا ً فوً لوواءالحدٌوودة ،ثووم عٌنووي وزٌوورا ً للمعووارن ،كمووا كلفووي لٌنوووب عنووي فووً
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حضور مجلس جامعة الدول العربٌة وتولٌن مٌثواق الجامعوة ،كموا
تولى وزارة الخارجٌة ألخٌي اإلمام أحمود وكوان ممتلوي عموب فشول
حركة 5872هـ الموافك 5911م ،وكان مولد سنة 5882هـ
 إبووراهٌم بوون اإلمووام ٌحٌووى وكووان لوود انضووم إلووى األحوورار فووً عوودنمعارضووا ً لحكووم والوود اإلمووام ٌحٌووى ،وتووم تعٌٌنووي رئٌسووا ً لمجلووس
الوووزراء فووً حكومووة الثووورة الدسووتورٌة ،وبعوود فشوولها تووم اعتمالووي
وإرسوالي إلووى حجوة حٌووث سووجن فوً أحوود بٌوووت اإلموام ٌحٌووى ولوود
مووات مسووموما ً فووً ٌوووم الثووانً والعشوورٌن م ون شووهر شووعبان سوونة
5817هـ.
 المحسووون بووون اإلموووام ٌحٌوووى لُتووول مووون أخٌوووي الحسوووٌن ٌووووم الثوووورةالدسوووتورٌة  57نووووفمبر 5928م الموافوووك  7ربٌووون اتخووور سووونة
5817هـ.
 المطهر بن اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن. إسماعٌل بن اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن. الماسم بن اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن. عبدالرحمن بن اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن. ٌحٌى بن اإلمام ٌحٌى. العباس بن اإلمام ٌحٌى.-897 -
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الفصل الثالث

اإلمـامــة ..سموط الدولة
وبماء الفكرة
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المجلس األعلى لإلمامة
مووون أول محاولوووة جوووادة لتغٌٌووور نظوووام الحكوووم فوووً 5928م ،توالوووت
األحوووداث حٌوووث شوووهدت السووونوات التالٌوووة محووواوالت حمٌمٌوووة للثووووار
(األحوورار) وتكوواتف الشوورائ االجتماعٌووة المختلفووة لملوون نظووام الحكووم
اإلموووامً مووون جوووذور بشوووتى الوسوووائل ،واسوووتبدالي بنظوووام جمهووووري
دستوري عادل ،وكلل كفا الشعب الٌمنً بالنجوا مون لٌوام ثوورة 41
سووبتمبر 5914م ،ولووم ٌكوون الوصووول إلووى ذلوون بمثابووة انتهوواء للصووراع
المرٌوور الووذي دفعووي المووواطن موون دمووي ومالوي واسووتمرار  ،ولكوون بداٌووة
ف
ف خٌورة حمموت للوبالد الثوورة والجمهورٌوة ولوو ً
صراع جدٌد بٌن لو ً
معادٌووة تكالبووت إلجهووا الثووورة محاول وةً إرجوواع عجلووة الزمووان إلووى
الوراء من خالل السعً إلعادة األئمة إلوى السولطة والودفن بوالبالد إلوى
حالة مستمرة من عدم االستمرار ،ولم تنت ِي هذ المحاولة إال بعد كسوب
الجمهورٌة لنتائل المصالحة الوطنٌة عام 5972م(.)1
لموود أزاحووت الثووورة الٌمنٌووة عوون صوودر شووعبنا حكم وا ً فردٌ وا ً سوواللٌا ً
وراثٌوا ً منغلموا ً لووم ٌكون مجورد نظووام سٌاسوً لوائم علووى المووة والسوولطان
فحسووب وإنمووا كووان ثموورة مباشوورة لتصووور سٌاسووً ضووٌك ٌمووزق األمووة
وٌسووت ثر فٌهووا بوواألمر والنهووً ،ولووذا فالنظووام الجمهوووري ٌمثوول منجووزا ً
( )1د .أحمد علً البشاري ،األحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة ،صـ ،2الطبعة
األولى ،إبرٌل 4228م.
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حضـارٌا ً أنمـذ الشعب مـن استبداد الحكم الملكً المنغلك( )1وتعد ثوورة
 41سووبتمبر ثموورة للثووورات والحركووات ابتوودا ًء موون 5928م وموورورا
بحركة 5911م وحركة 5918م ،وانتهاء بحركوة 5912م .وثوورة 41
سبتمبر هً تتوٌل لكل ذلن الجهاد والنضال والذي شوارن فٌوي العلمواء
األحرار والتجار والمشائ .واألعٌان والمثمفون والضباط(.)2
لموود صوونن الٌمنٌووون فووً  41موون سووبتمبر ٌومووا ً مجٌوودا ً خالوودا ً ٌوووم
التحوورر واالنعتوواق موون عهووود اإلمامووة المظلمووة محممووٌن بووذلن منعطف وا ً
تارٌخٌا ً ٌمود اإلنسان الٌمنً إلى حٌاة العزة والكرامة:
وثيييييييييدرت ييييييييييا صييييييييي ةاء رلةيييييييييت رؤو ييييييييي ا بةيييييييييد ا يييييييييار
أ رجيييييييييييت ييييييييييي ل اتييييييييييين الحبليييييييييييى أعاصيييييييييييير ال فيييييييييييار
وولييييييييييدت هييييييييييذا اليييييييييييوت بةييييييييييد ترلييييييييييب ليييييييييين وا ت ييييييييييار
لييييييييييدتى ييييييييييا نيييييييييياءت رادات ال ييييييييييى وهيييييييييي ا تصييييييييييار
يو ييييييييييييييييا مد يييييييييييييييي و رضيييييييييييييييية أ ا ي ييييييييييييييييا ال بييييييييييييييييار
يو يييييييييييا ييييييييييييبمى اليييييييييييد ال ييييييييييياعات وصيييييييييييول الف يييييييييييار

يييييييييييل ت أييييييييييييياديفت ب يييييييييييياة الفجيييييييييييير عنيييييييييييياق ال را يييييييييييي
البييييييييييييييياذلي فو يييييييييييييييفت ليييييييييييييييس (لييييييييييييييييل الميا ييييييييييييييي )
وضيييييييةوا اليييييييرؤو عليييييييى األ ييييييي و ليييييييوا وجييييييي اإل ا ييييييي
صييييييييي ةوا ضيييييييييحى ( يييييييييبت بر) الايييييييييالس ل فضيييييييييت ا عل ييييييييي
رجييييييييوا للييييييييت تيييييييييب علييييييييى ألييييييييواهفت نيييييييي ابت ييييييييا
يت يييييييييييردو عليييييييييييى ال يييييييييييلت ويبصيييييييييييمو ه يييييييييييا ا ييييييييييي

أييييييييييي المصييييييييييور ت يييييييييياثرت رعبييييييييييا وألييييييييييوا الرييييييييييياش
( )1التجمن الٌمنً لإلصال  ،برنامل العمل السٌاسً.
( )2عبدالملن الشٌبانً ،مسٌرة اإلصال  ،صـ  ،522سابك
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أيييييييييي اليييييييييذي تيييييييييدلفوا يييييييييمطوا يييييييييا يييييييييمط ال فييييييييياش
ليييييييس ار يييييييا احترليييييييوا يييييييا احترليييييييت عليييييييى ال يييييييار الفيييييييراش
()1
يييييييييات الطاييييييييياة ال يييييييييال و ونيييييييييةب ا ال ليييييييييوت عييييييييياش

الحرب العسكرٌة
لمد كان سموط اإلمامة كدولة ونظام بٌنما اسوتمرت كفكورة ومونهل،
حٌث اسوتطاعت المووف اإلمامٌوة عموب لٌوام الثوورة أن تجمون صوفوفها
وتوحد كلمتها ،والتفت كول األسور والبٌووت التوً حكموت الوٌمن ،وتلون
التً كانوت تنتظور دورهوا فوً الحكوم واإلماموة ،وأخوذت مجتمعوة بشون
حرب عسكرٌة ضود النظوام الجمهووري ،وكوانوا ٌعملوون جمٌعوا ً تحوت
راٌة اإلمام المخلوع البدر وعموي الحسون نائبوا ً لوي ،بٌنموا توولى األدٌوب
والشووواعر الكبٌووور أحمووود

الشوووامً وزارة خارجٌوووة المووووف الملكٌوووة

والتٌارات اإلمامٌة.
لموووود صوووومدت الثووووورة والجمهورٌووووة فووووً وجووووي الموووووف اإلمامٌووووة
والظالمٌووة ،التووً حصوولت علووى الوودعم والمسوواندة موون بع و

األنظمووة

العربٌة والودول الغربٌوة بموا فٌهوا الدولوة الٌهودٌوة (إسورائٌل) حٌوث توم
تجنٌوود المرتزلووة ودعووم اإلمووامٌن باألسوولحة والعتوواد الحربووً والخبووراء
والمدربٌن(.)1

( )1دٌوان عبدالعزٌز الممال  ،دار العودة -بٌروت ،الطبعة الثالثة 5988م ،ولد المى هذا المصٌدة
فً إذاعة صنعاء ٌوم  49سبتمبر 5914م.
( )1الحـداد ،صـ ،451الجزء الخامس.
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فمد كان المرتزلة من الخبراء العسكرٌٌن والسٌاسوٌٌن األجانوب هوم
العمود الفمري لجٌش اإلمام البدر ،فمود كوان المستشوار السٌاسوً للبودر
األمرٌكووً (بووروس كونوودة) بٌنمووا كووان مستشووارة العسووكري (انتووونى
()1

بوٌل)

وأمووام صوومود الموووات الجمهورٌووة شووكلت الموووف اإلمامٌووة مجلس وا ً
لإلمامووة برئاسووة األمٌوور

بوون الحسووٌن بوون اإلمووام ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن

باعتبار ألوف من البدر على الصمود وألدر علوى جمون شومل األسورة
والملكٌٌن فً جبهة واحدة ،وفً هوذ األثنواء أخوذ الملكٌوون ٌضواعفون
موون أعووداد المرتزلووة موون أفرٌمٌووا وأوروبووا وأمرٌكووا وأغوودلوا علووٌهم
األموووووال واألسوووولحة ،وعمووووب حركووووة  1نوووووفمبر 17م بوووودأ الملكٌووووون
ٌوزعون المتفجرات فً مختلف مناطك الٌمن وطرلاتها بهدف إحوداث
بلبلوووة وإلوووالق األمووون ،واسوووتطاعت المووووات اإلمامٌوووة الوصوووول إلوووى
مشارف صنعاء وحصارها حٌث أعلنت أكثر من مورة سوموط صونعاء
ونهاٌة النظام الجمهوري بهدف إضعاف معنوٌات الٌمنٌٌن.

( )1سلطان ناجً ،التارٌ .العسكري للٌمن ،دار العودة – بٌروت ،الطبعة الثانٌة 5988م.
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ملحمة السبعٌن
وخووالل ذلوون تكونووت المماومووة الشووعبٌة فووً مختلووف الموودن الٌمنٌووة
للوووودفاع عوووون صوووونعاء موووون الموووووات المسوووولحة ورفوووون الجمٌوووون شووووعار
(الجمهورٌة أو الموت) ،وكانوت ملحموة السوبعٌن ٌوموا ً التوً بودأت فوً
األول موون دٌسوومبر 5917م وانتهووت فووً الثووامن موون فبراٌوور 5918م،
ومن شدة الحصار وكثافة النٌران إال أن الموات الجمهورٌة اسوتطاعت
دحر الموات اإلمامٌة وهزٌمتها.
لموود خوواب ظ ون اإلمووامٌٌن وتحطمووت آمووالهم أمووام االلتفوواف الشووعبً
والزخم الجماهٌري والت ٌٌود اإللهوً الوذي أحواط بوالثورة والجمهورٌوة،
وتوووم دحووور فلوووول الملكٌوووة ،وبوووذلن أدركوووت المووووف اإلمامٌوووة اسوووتحالة
المواجهة العسكرٌة إلسماط الثورة والجمهورٌة وبرز مون ذلون الولوت
الكووالم حووول المصووالحة الوطنٌووة ،حٌووث أراد النظووام الجمهوووري ولووف
المعووارن الدموٌووة وأراد اإلمووامٌون الوودخول فووً جولووة موون الصووراع
السٌاسوووً والفكوووري فمووود دخووول اإلموووامٌون المصوووالحة رهبوووة ال رغبوووة
وضووورورة ال لناعوووة وكوووان دخووووولهم فوووً الجمهورٌوووة أفواجوووا ً لنموووول
المواجهة من الحرب العسكرٌة إلى األعمال الفكرٌة.
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ووجوود التٌووار اإلمووامً فووً المصووالحة الوطنٌووة هروبوا ً موون الهزٌمووة
واالنهٌووار فوو علنوا الوووالء للثووورة والجمهورٌووة ،إال أن ذلوون ال ٌعنووً
اإلٌمان بالثورة وال التولف عن محاولة الكٌد لها والنٌل منها (.)1

()1

بن عمٌل االرٌانً ،فً رحاب الثمافة الٌمنٌة ،صـ.72
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أٌا وطنً َجعلتُ هوان دٌنا ً
وفووً خضووم الحوورب العسووكرٌة والمواجهووة المسوولحة أذاع بوووق موون
أبواق الدعاٌة اإلعالمٌة لفلول اإلمامة لصٌدة سماها (دامغة الدوام )،
الشووامً –رحمووي

وفٌهووا ٌووذكر الشوواعر والسٌاسووً المخضوورم أحموود
هللا -أن حٌوواة الٌمنٌووٌن كانووت عووذابا ً وحروب وا ً وفوضووى ال نهاٌووة لهووا ثووم

ادعى أن العدل واالستمرار والسعادة لم تتحمك للوٌمن إال منوذ أن ظهور
فٌها األئمة وأكد الشوامً فوً لصوٌدتي أن الشوعب الٌمنوً ٌحمول ل ئموة
كوول إكبووار وتموودٌس ووالء ،وأن ثووورة سووبتمبر جحووود لجمٌوول األئمووة
وتموورد علوووى الشوورعٌة وفوووً المصووٌدة الكثٌووور موون السوووباب والتحمٌووور
للشعب الٌمنً باإلضافة إلى التعصب واالستعالء علٌي.
وردا ً علوووى هوووذا الكوووذب واالفتوووراء لوووام الشووواعر الكبٌووور والووووطنً
الغٌووور األسووتاذ مطهوور بوون علووً اإلرٌووانً بإنشوواء ملحمتووي المعروفووة
(المجد واأللم) التً لام خاللها بالدفاع عن شعبي ووطنوي وإبوراز مونثر
وأمجاد الٌمن والٌمنٌوٌن ،وفضو مسواوف ومظوالم اإلماموة واإلموامٌن،
وكووان مطهوور اإلرٌووانً فووً هووذ الملحمووة صووادلا ً فووً لغتووي ،هادئ وا ً فووً
لهجتووي ،موضوووعٌا ً فووً أسوولوبي ،والمصووٌدة طوٌلووة نختووار منهووا هووذ
األبٌات (:)1
أييييييا وط يييييس جةليييييت هيييييوان دي يييييا
و ييييي يف ييييير ب ثلييييين ييييييا بيييييلد

وعنييييييت علييييييى نييييييةايره أ ي ييييييا
ل ييييييييا ية ييييييييي لييييييييوت اللي ي ييييييييا

( )1الشاعر مطهر بن علً االرٌانً الٌحصبً الٌمانً ،المجد واأللم ،الطبعة األولى5917 ،م.
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بييييييييلد ل يييييييي لل جييييييييد ت هييييييييو
هيييو اإل يييا ييي لحطيييا نيييمت
ل ييييييي ي يييييييدل بمحطيييييييا يجبييييييي
لييييييي ح لفا ييييييي التييييييياريخ تيييييييال
لليييييو غييييي ال يييييا بيييييذ ر ليييييوت
لميييييد ييييي ل الر يييييول بفيييييت لفبيييييوا
ل يييييال اليييييدي ألصيييييى يييييا يرجيييييى
لييييييييوت
ليييييييين يف يييييييير بييييييييدي
و يييييا رجيييييو عليييييى هيييييذا جييييي اء
وال باييييييس علييييييى أحييييييد نيييييي و ا
وال أ دهييييس لييييس األرض بييييرا
و صييييييب ييييييادة وال ييييييا طييييييرا
ولييييييت يييييي عت بييييييد الح ييييييت حييييييك
وليييييييت يييييييذ ر فا ر يييييييا ا ت ا يييييييا
ييييييييى
أال ييييييييا ل ييييييييذ ر ييييييييي
أ يييييى والوجيييييوه الصيييييفر تبيييييد
أ ييييى والاييييراب علييييى الروابييييس
ييييييييييتجيرا
يفييييييييييا ر باألي يييييييييي
أيف ييييييير باإل ا ييييييي وهيييييييس فييييييير
ويجةييييييل ليلفييييييا صييييييبحا ويبييييييد
ويييييي عت نيييييرها األنيييييمى ةي يييييا
أال أ األي ييييييييييي ليييييييييييت ي و يييييييييييوا
لطييييع ييي وحيييوش الاييياب ضيييار
لمييييييييد بييييييييذتفت األلطييييييييار بييييييييذا
تبييييييا وا وأدعييييييوا حمييييييا ضيييييياعا
ييييييابحفت ول يييييي
أطييييييالوا يييييي
وهيييييييت ي فيييييييو أ يابيييييييا حيييييييدادا
أ اليييييييوا عييييييي وايييييييياهت يييييييتارا
و ا يييييييت لت ييييييي ع يييييييياء ع يييييييت

بفييييييييا تيفييييييييا رؤو الفا ري ييييييييا
طيييييييييياه الييييييييييدرب لل تميييييييييييد ي ا
يييي التيييياريخ ييييا ي حييييو ال و ييييا
و ليييييييييل يةيييييييييش بيييييييي ضيييييييي ي ا
ل ييييييييا ب ييييييييا يييييييي ال تر ي ييييييييا
ل صيييييييييييرت ج يييييييييييودا ثايري يييييييييييا
و ييييييييال ح ييييييييد صييييييييرا بي ييييييييا
لييييييييي ح الفيييييييييا رو الاالبو يييييييييا
يييييو صييييير الحميمييييي جاهيييييدي ا
وال أ متييييييييييييييييد تدلفي يييييييييييييييييا
وبييييييييال يلء نييييييييس ةرضييييييييي ا
عبيييييييييييد دو ييييييييييا تصييييييييييارو ا
ل يييييييييا طايييييييييس بييييييييي تح ي يييييييييا
ول يييييييييييييا صيييييييييييييد ال فتري يييييييييييييا
جراحييييييا ييييييا أ ييييييد ل وال نييييييفي ا
بايييييييا البييييييؤ واأللييييييت الييييييدلي ا
ي ميييير يييي نييييفيد األ يييي عي ييييا
علييييييييى التيييييييياريخ ور ال اذبي ييييييييا
يييييييييتفي ا
ويةبييييييييي بالحميمييييييييي
ضييييييللتفا هييييييد والمييييييب ي ييييييا
د ييييييييييا للبلييييييييييي لييييييييييد ييييييييييي ا
يييييييو ليييييييي ييييييي ال تبربري يييييييا
ت ييييييييلل لييييييييس رابة ييييييييا لةي ييييييييا
لتيييييييييياهوا حو ييييييييييا تنييييييييييردي ا
وراغيييييييييوا روغييييييييي ال تثةلبي يييييييييا
هيييييييييييت ب يوطييييييييييي يتصييييييييييييدو ا
وأنييييييييييييدالا بفييييييييييييا يتل و ييييييييييييا
و يييييييييييادوا باإل ا ييييييييييي ةل ي يييييييييييا
رابة ييييييييييا وأللمييييييييييت ال يييييييييي و ا
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وغييييييالوا لييييييس تةصييييييبفت وأبييييييدوا
و ييييت ييييي ييييرة نيييييفدت بيييييلد
ولييييييت يةييييييد األي يييييي غييييييير ذ يييييير
لويييييييييل ل ا يييييييي يييييييي ييييييييلت
لتلييييين هيييييس اإل ا ييييي ليييييت ت لييييي

ل ييييييا الباضيييييياء والحمييييييد الييييييدلي ا
جييييييييييرايت ت جييييييييييل ال ت يييييييييييد ي ا
لبيييييييييييي ي دريييييييييييي اليييييييييييذا رو ا
ووييييييييل لألي ييييييي ييييييي ال ي يييييييا
ييييو بييييؤ الحييييدي ل بري ييييا
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اإلمامة وعودة الرو
وخالل الفترة من 5992 - 5972م دخل التٌار اإلمامً الملكً فً
بٌووات شووتوي وعموول سووري ،حٌووث أصووبحت الثووورة والجمهورٌووة موون
الثوابت الوطنٌة التوً ال ٌسوتطٌن أحود المجواهرة بعودائها ومعارضوتها،
واسووتمر الوضوون كووذلن خووالل عموود السووبعٌنٌات والثمانٌنووات والثمافووة
اإلمامٌة خائفوة للموة مرتعشوة غٌور لوادرة علوى أخوذ المبوادرة ،أو نشور
أفكارها ،والتروٌل لثمافتها ،وخصوصا ً من انتشار التعلٌم المعتمد على
الكتوواب والسووونة واتبووواع الووودلٌل ،بعٌوودا ً عووون التعلوووٌم الموووذهبً ،وبووودأت
األفكوووار السووواللٌة والعنصووورٌة تتحسووور وتتراجووون ،لصوووال المسووواواة
واألخوة والمواطنة الصالحة.
ومووون لٌوووام الوحووودة الٌمنٌوووة فوووً مووواٌو 5992م الموافوووك 5252هوووـ
وإعالن الدٌممراطٌة والتعددٌة السٌاسٌة ،وجد التٌار اإلموامً الفرصوة
مناسبة لالنبعاث من جدٌود ،والخوروج مون العمول السوري إلوى العلنوً،
والمجووووواهرة بوووووبع

األفكوووووار اإلمامٌوووووة ،ونشووووور الثمافوووووة السووووواللٌة

والعنصرٌة ،عبور الكتوب والدراسوات والبحووث ،حٌوث توم نشور وطبون
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العدٌد من المؤلفات والتحمٌمات التً تؤكد على وجوب حصور اإلماموة
فً البطنٌن ،وتمدم صورة زائفة عن تارٌ .اإلمامة وعصر األئمة.
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حزب الحك وبٌان اإلمامة
ومووون لٌوووام األحوووزاب وت سوووٌس التنظٌموووات السٌاسوووٌة ،وفوووً إطوووار
التعددٌووة والدٌممراطٌووة أعلوون عوودد موون الشخصووٌات الهادوٌووة عوون لٌووام
حزب الحوك أوائول عوام 5995م ،ومنوذ البداٌوة بورز هوذا الحوزب علوى
أساس مذهبً ساللً ذي توجي إمامً ،فمد تشكلت الهٌئة العلٌا لحوزب
الحك على النحو التالً:
 -5مجد الدٌن بن

المؤٌدي

 -4بوودر الوودٌن الحوووثً

رئٌس الهٌئة العلٌـا.
نائووب رئووٌس الهٌئووة

العلٌا.
 -8محمــد محمـد المنصور

عضو الهٌئة العلٌا.

 -2أحمد محمـد الشامــً

األمٌن العام لحزب الحك.

 -1حمـود عبـاس المؤٌــد

عضو الهٌئة العلٌـا.

 -1لاسـم محمـد الكبســً

األمٌن العام المساعد.

 -7عبدالكرٌم

الخٌوانً

 -8حســن محمـد زٌــد
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بـن ٌحٌى المنصور

-9

عضو اللجنة التنفٌذٌة.

-52

أحمد لاسـم الدٌلمــً

-55

ماجـد لاسـم المتوكـل عضو اللجنة التنفٌذٌة.

-54

عبدهللا حمـود العـزي

عضو اللجنة التنفٌذٌة.

عضو اللجنة التنفٌذٌة.

وكووان موون أهووم وأبوورز مووا لووام بووي حووزب الحووك فووً خطوتووي األولووى
إصدار بٌان اإلمامة الشهٌر ،هذا البٌان المثٌر للجدل ٌبودو فوً ظواهر
التخلووً عوون فكوورة اإلمامووة ( ،)1وعنوود الت موول فووً هووذا البٌووان ولراءتووي
لراءة واعٌة ،نجد أني تمسن باإلمامة وت كٌد لهوا( ،)2وهوذا نو
الذي صاغي أمٌن عام حوزب الحوك ،الماضوً أحمود
علٌووي بع و

البٌوان

الشوامً وولون

لووادة الحووزب ،ونشوورتي صووحٌفة الوحوودة فووً العوودد ()41

بتارٌ 52( .جمادي األول 5255هـ الموافك 5992/55/48م).

( )1أشواق غلٌس ،تجدٌد فكر اإلمامة ،صـ.578
زبارة ،صحٌفة الوحدة.
()2
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((بٌان اإلمامة

))

ُ ْ
َ ْ ُ َ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
رٌ
الحمد المائول+ :وٍا ماُ سبل ِىيه ِيرل اىقرشي ب
لي َّ ًٍ
َِ ُ
َّ
ََ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
وأهيها ٍص ِيحىُ ،وىرى شراء سبرل ىجعرو اىْراس أٍرت
َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ
َ
حٌ سبرل و ِىرز ِىل
س
ِ
ٍ
ال
إ
،
ني
ف
ي
ت
خ
ٍ
ىُ
اى
ز
ي
ال
و
ة
ذ
اح
و
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َِ ُ ْ
خيقهٌ" [هود]559-557 :

صدق هللا العظٌم.
وبعد فإن هللا جلت حكمتيٌ ،ؤكد لنا فٌموا نتلووا مون لرآنوي فوً هوذ اتٌوة
وغٌرهووا بوو ن سووالمة العبوواد موون عذابووي وتحصوونهم موون غضووبي مرهووون
باالستمامة واالسوتدامة فوً الحور علوى صوال وإصوال شوئون حٌواتهم
ودٌنهم وأني ال ٌهلكهم وهوم مصولحون ٌتعواطون الحوك فٌموا بٌونهم ،وأنوي موا
كان وال ص وال استمام إهالكهم ظلما ً تنزٌها ً لذاتي عون الظلوم ،وإٌوذانا ً بو ن
إهالن المصلحٌن ظلم ،وأنوي لوو شواء الضوطرهم إلوى أن ٌكونووا أهول ملوة
واحوودة وهووً ملووة اإلسووالم لكوون كالمووي تعووالى ٌتضوومن نفووً االضووطرار بوول
مكنهم من االختٌوار الوذي هوو أسواس التكلٌوف ،فواختلفوا ولوذلن لوال تعوالى:
َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ ََ ُ َ ُ ْ َ
حٌ سبرل" مون أنواس هوداهم هللا
فنيِ ،إال ٍِ س ِ
+وال يزاىىُ ٍخت ِي ِ
ولطف بهم فاتفموا على دٌن الحوك غٌور مختلفوٌن فٌوي ،وكانوت اإلشوارة فوً
َ َ َ ََ َ ُ ْ
لولي تعإلى + :و ِىزىِل خيقهٌ" ،إلى ما د ّل علٌي كالمي األول وتضمني
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من التمكٌن واالختٌار الذي كان عني االختالف (خلمهم) لٌثٌب مختار الحك
بحسن اختٌار وٌعالب مختار الباطل بسوء اختٌار .
ونحن بعود هوذا البٌوان فوً كتواب هللا نمود ٌود االبتهوال إلوى هللا أن ٌجعلنوا
ممن شملتهم رحمتي ولطوف بهوم واتفمووا بحسون اختٌوارهم علوى دٌون الحوك
وكوووانوا ممووون ٌسوووتمعون الموووول فٌتبعوووون أحسوووني ٌصووولحون وال ٌفسووودون
وٌجمعون وال ٌفرلون.
وإذا كان هللا سبحاني وتعالى لد جعل االشتغال بالمضواٌا العاموة فوً
إصال أمور عباد هوو عمواد الحٌواة وسوبٌل النجواة الووالً مون عذابوي
وغضوبي فوال ٌهلون معووي المصولحون ،فإنوي ولوفوا ً عنود هوذ التوجٌهووات
واإلنووذارات الربانٌووة ..وتطبٌموا ً لشوورف وراثووة األنبٌوواء التووً خو بهووا
رسوول هللا العلموواءٌ ،كووون لزاموا ً وأموورا ً محتموا ً علٌنووا أن ننظوور فووً
أهم ما اختلفت فٌي األمة اإلسالمٌة وفرق شملها فجعلهوا شوٌعاً ،وأنوزل
بها البالٌا والوٌالت أنواعاً ،ولد كان أهم وأعوم دواعوً االخوتالف هوو
تنوووازع (اإلماموووة) وصووووراعها وهوووو مووووا أكووود وأٌوووود وحمموووي العووووالم
الشهرسووتانً فووً كتابووي الملوول والنحوول فووً الجووزء األول حٌووث ٌمووول:
سو ّل سوٌف فوً اإلسوالم
(وأعظم خالف بٌن األمة خالف اإلمامة إذ موا ُ
س ّل على اإلمامة فً كل مكان).
على لاعدة دٌنٌة مثل ما ُ
ونحوون إذا نظرنووا فووً هووذا األموور إلووى ألوووال المختلفووٌن فٌووي نجوود
المووذاهب األربعووة تحصوور (اإلمامووة) فووً لوورٌش عموالً بمووا ٌووروف موون
حوودٌث( :األئمووة موون لوورٌش) هكووذا عموم وا ً دون تخصووٌ بطوون موون
بطونهووا ،ونجوود غٌوورهم موون الشووٌعة ٌجعلونهووا فووً الصووال موون أولووً
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المربى أهل البٌوت ،ولهوم احتجواجهم ولكول اجتهواد  ،ومون هنوا اتسوعت
الشمة وعظمت المشمة فسالت الدماء أنهارا ً فً سوبٌل موا كوان اإلسوالم
غنٌوا ً عنووي ولائموا ً بدونووي وإنمووا أحوودث فطووورا ً فٌووي وشوومولا ً فووً صوورحي
وتمزلا ً فً جسم األمة اإلسالمٌة.
ولووئن رجعنووا إلووى مولووف الصووحابة رضوووان هللا علووٌهم مهوواجرٌن
وأنصارا ً بعد موت رسول هللا لنجدنهم لم ٌطٌموا حودٌثا ً مروٌوا ً عون
رسول هللا فً تعٌٌن أحد ل مر بعد ولم ٌحتل الخلٌفة أبوو بكور رضوً
هللا عني على المنازعٌن فً األمر من األنصار إال ب ن المهواجرٌن هوم
شجرة الرسول وأن العرب ال تدٌن إال لهذا الحً من لرٌش كموا روي
وموا كوان األمور ذكور جورف بوي علووى لسواني فوً مولوف كوان أحووج مووا
ٌكووون لالحتجوواج بووي ولووو كانووت األنصووار تعلمووي لتمٌوودت بنصووي دون
معارضووتي وكووالم اإلمووام علووً كوورم هللا وجهووي فووً لولووي( :ولمووا احووتل
المهوواجرون علووى األنصووار ٌوووم السوومٌفة برسووول هللا فلجوووا علووٌهم فووإن
ٌكن الفلل بي فالحك لنا دونهم وإن ٌكن بغٌر فاألنصار على دعوواهم)
كووالم واض و فووً أنووي ال ن و ٌحووتل بووي ألحمٌووة هووذا دون ذلوون سوووف
الموورب والمرابووة موون رسووول هللا أو السووبك فووً اإلسووالم والفضوول فووً
األعمال كما فً غٌر .
وإذا كووان كوول مووا جوورف لوود كووان لووي مبرراتووي الزمنٌووة ،وصووٌغتي
التارٌخٌة البشورٌة السٌاسوٌة فوإن األمور ٌختلوف فوً سواعتنا التوً نحون
فٌها وٌومنا الذي ٌجب فٌي أن ٌكون االهتمام األكبر بصوال وإصوال
شووئون أمووة اإلسووالم واسووتمامة أمورهووا وجموون كلمتهووا ومحووو محاولووة
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التفاضل فً صفوفها وهو ما جهر بي اإلمام علً رضً هللا عني وهوو
ٌموووول( :وهللا ألسووولمن موووا سووولمت أموووور المسووولمٌن) ،فصوووال أموووور
المسلمٌن واالهتمام بسالمتها ٌكون فً نظور اإلسوالم فووق كول اعتبوار
وهو ما تضافرت علٌي األدلة الشرعٌة ،وغفل عني الكثٌور فوً أزماننوا
هذ وإذا كان المول باإلمامة ٌمس مصلحة المجتمن فهو لوول باطول ال
ٌلتفووت إلووى لائلووي وال ٌعووول علٌووي وال نوودٌن بووي فوجوووب تنصووٌب األمووة
رئٌسا ً لها إنموا هوو إللاموة الحوك ودفون الباطول وحماٌوة بٌضوة اإلسوالم
وجموون شوومل األنووام وهووً أدرف بمصوولحتها وموون هووذا المنطووك تكووون
األموووة هوووً المفوووو إلٌهوووا أمرهوووا تضوووعي حٌوووث شووواءت باختٌارهوووا
وباعتبار أن ال ُمؤمر علٌها إنما هو وكٌل عنها فال ٌتصرف بشوًء مون
شئونها إال برضاها واختٌارها.
والموورآن لود كووان خطابووي لمجموعهووا فعو ّم ولووم ٌخو فووً كثٌوور موون
اتٌوات +يا أيها اىزيِ أٍْىا" فهوم خالئوف األر فوً كتواب
هللا باستخالف من هللا ٌنصبون ألمرهم أجٌرا ً عونهم مون ٌطمئنوون إلٌوي
لحكمهم وتتووفر فٌوي رغبوتهم ورضواهم (وأمورهم شوورف بٌونهم) ،وهللا
ٌمول( :إن خٌر مون اسوت جرت المووي األموٌن) ،والعوام ال ٌمصور علوى
غٌور
أموٌن ُ ْ
لووي ْ َ
أجٌور َّ َ
فٌهوا ْ فوً ْ َ
الحوك َ ُ
أهول َ ْ َ
سببي فالحكم أمانوة ٌضوعها َّ
ه أتقامٌ"،
عْذ اىي ِ
متمٌدٌن بعورق وال نسوب ِ +إُ أمشٍنٌ ِ
وبهذا الفهم لال أبو مسلم الخوالنً فٌما ٌروي لمعاوٌة لما دخول علٌوي:
السالم علٌن أٌها األجٌر .ولم ٌمل األمٌر.
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هذا اجتهادنا نمطن بي لسان كول شوغب لمولودي اللهوب ونسومعي كول
من هب ودب انطاللوا ً مون أصوولنا ولواعودنا الكلٌوة الثابتوة المتسوامحة
(ب و ن كوول مجتهوود مصووٌب) وأن (تملٌوود الحووً أولووى موون تملٌوود المٌووت)
وٌجمن كلمتها وٌؤلوف للوبهوا
سائلٌن من هللا أن ٌصل أمر أمة
وٌوحوود صووفها حتووى تكووون عنوود وصووفها (خٌوور أمووة أخرجووت للنوواس)..
()1
وهللا المستعان لكل إنسان.
المولعون أصحاب الفضٌلة العلماء:
محمـد بن محمـد المنصـور
أحمد بن

بن علً الشامً

حمـود بن عبـاس المؤٌــد
لـاسـم بن محمـد الكبسـً

(لراءة نمدٌة فً بٌان اإلمامة)
بملت /دمحم عبد

( )1صحٌفة الوحدة العدد ( 52 )41جمادي األول 5255هـ 5992/55/58 -م.
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إن الكثٌر من الذٌن لرءوا البٌان لراءة عابرة لد تصوروا فعالً إنوي
نفووً لوجووود موون ٌوودعو باإلمامووة ،فإننووا سوونمف ولفووة تفصووٌلٌة لٌكتشووف
المارف فً النهاٌة وبعد إزالة غمو

البٌان أني تثبٌت وت كٌد لموا أراد

المولعون علٌي نفٌي إذ كان الملفوت فوً البٌوان عباراتوي التوً صوٌ بهوا
فبداٌتي أظهرت أني دح

لتهمة وجهت إلى الموولعٌن علٌوي ،والملفوت

كذلن أن البٌان أمام المت مل فٌي ،المتفح

لعباراتوي وأسولوبي ٌستشوف

مني صحة االتهام ال نفٌي وٌخرج مني بنتٌجة مفادها تثبٌت اإلماموة فوً
البطنٌن (أبناء الحسن والحسٌن) ،من مالحظة أني جواء فوً ولوت لوٌس
فٌي الحكم فً ٌد مون ٌعتمودون بحصورها فوً البطنوٌن ولهوذ المالحظوة
من الدالالت الشًء الكبٌر.
وهنان أمران اثنان ٌجب علٌنا اثباتهما لبل التطورق إلوى التفاصوٌل
وهما:
األمر األول :تطرق البٌان لإلمامة ككلموة ومصوطل سٌاسوً عوام،
ولٌس كنظام محدد حكم الوٌمن مرتكوزا ً علوى أفضولٌة عورق مون البشور
علوووى غٌووور باحتكوووار اإلماموووة فٌوووي وعووودم جوووواز خروجهوووا عنوووي ألن
اإلمامة كمصطل سٌاسوً ال غبوار علٌوي فهنوان (إماموة هودف ،وإماموة
ضالل) وكنا نتوخى أن تكون ألفاظ البٌان دلٌمة ومحددة..
والبٌان بذلن نسف الشكل والمصوطل ولوم ٌنسوف المضومون الوذي
ارتبط ب ذهان الٌمنٌٌن من كل األعراق (المنصفون منهم جمٌعاً) فجواء
فً البٌوان (بعود أن أصوبحت أي اإلماموة ال مكوان لهوا وال لبوول للحكوم
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باسمها إال فً حدود معناها اللغوي من المودوة الحسونة) فبودت المضوٌة
وك نهووا لضووٌة مصووطل سٌاسووً فمووط ولووٌس المضوومون فكو نهم ٌموورون
المضمون من تغٌٌر الشكل فال ب س أن ٌكون (رئوٌس جمهورٌوة) بودالً
عن (إمام) ،ولكن المهم أن ٌكون مون البطنوٌن ،وك نهوا أٌضوا ً لوو كوان
لها مكان أو لبول للحكم باسمها فال مانن من إعادة الشكل ألني األصول
ولكن العلة فموط أنهوا (أصوبحت ال مكوان لهوا) وهوذ العبوارة كانوت فوً
ممدمة البٌان.
وبهووذا ٌتضوو أن ممدمووة البٌووان لووم تتجووي فووً طرٌووك نسووف شووكل
اإلمامة إال بسبب عدم وجود لبول لي ،وفً تصوري أن البٌان لو كوان
جادا ً لكان بالصورة التالٌة فً ممدمتي:
(فتوف شورعٌة صوادرة عون بعو

علمواء الوٌمن متعلموة بموضووع

حصر حك الحكم فً البطنٌن داحضٌن بها كل موا جواء فوً هوذا األمور
وكل ما ارتكز علٌي من اعتبارات األفضولٌة العرلٌوة التوً ال أصول لوي
فً كتاب هللا وسنة رسولي ×.
فالمشكلة التارٌخٌوة للوٌمن لوم تكون (اإلماموة) كمصوطل ولكنهوا فوً
المضمون الذي تم تلبٌسها بي وهو حصر الحكم فً البطنٌن.
األمر الثانً :كنوا نتولون أن ٌتعور

البٌوان ل سوس التوً ارتكوزت

علٌها اإلمامة فً الٌمن ،وهً أسس أفضلٌة العورق الهاشومً (العلووي
الفاطمً) على غٌر بما فٌها من:
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 -5إخوووراج للعرلٌوووة عموووا جعلهوووا هللا لهوووا مووون سوووبب وهوووو التعوووارف
َ َ َ ْ َ

ُ ْ

ُ ُ

ً

َ َ َ

َ

َ َ َ ُ

ائو ِىتعاسِىا".
َ+جعيْامٌ شعىبا وقب ِ

َّ

 -4 -4التفاضل بمعاٌٌر لسرٌة (بالعرق) ولد جعلي هللا بالتموف ِ +إُ
َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ
ه أتقامٌ".
عْذ اىي ِ
أ م شٍنٌ ِ

 -8المماصد العامة الستخالف اإلنسان فوً األر

 ،ووحود األصول،

ومعٌوووار الجوووزاء الكسوووبً وسوووموط معٌوووار النسوووب ٌووووم الجوووزاء،
وغٌرها كثٌر وواض فً ذلن.
إذ إن مبوودأ األفضووولٌة هوووذا الووذي ارتكوووزت علٌوووي فٌمووا بعووود مسووو لة
(الزعم) بالوصٌة بالخالفة لإلمام علً كرم هللا وجهي أدف إلوى حصور
حوك الحكوم فوً العلووي الفواطمً بول وحصور حوك العلوم ووجووب أخوذ
الناس لي من هذا العرق.

المالحظـات المفصـلة:
تشكٌن فً حدٌث لرٌش:
ٌمول البٌان :ونحن إذا نظرنا فً هذا إلى ألوال المختلفوٌن فٌوي نجود
المووذاهب األربعووة تحصوور حووك اإلمامووة ،فووً لوورٌش عم والً بمووا ٌووروف
حووودٌثا ً اإلماموووة فوووً لووورٌش هكوووذا عموموووا ً دون تخصوووٌ

بطووون مووون

بطونهووا ،ونجوود غٌوورهم موون الشووٌعة ٌجعلونهووا فووً الصووال موون أولووً
المربى أهل البٌت ولهم احتجاجهم ولكل اجتهاد .
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فإذا ت ملنا فً هذ الفمرة فنستشف منها لناعتهم بعودم صوحة حودٌث
لوورٌش إذ وصووفو (بمووا ٌووروف حوودٌثاً) موون أنووي حوودٌث صووحٌ إال أن
داللتي لن تكون لطعٌة من بمٌوة اتٌوات واألحادٌوث فوً هوذا الموضووع
فهو ألرب إلى أن ٌكون حدٌثا ً إخبارٌا ً ألني ٌعبر عن عرف لائم العون
شرع واجب مثلي مثل حدٌث (األذان فً الحبشة) فهوو حودٌث إخبواري
وإال اللتضى أن ٌكون جمٌن المؤذنٌن من الحبشة.
ونجد فً البٌان أٌضا ً عبارة (هكذا عموما ً دون تخصٌ
بطونها) فٌها إٌحاء أني البد من تخصٌ

بطن من

بطن من بطون لورٌش وهوم

بذلن ٌلمحوون إلوى (بنوً هاشوم) وٌسوتفٌدون مون تخصوٌ

لورٌش فوً

عضد بنً هاشوم واسوتحمالهم لإلماموة باعتبوار بنوً هاشوم مون لورٌش،
وفً ممابل عدم لناعتهم بحدٌث لرٌش بسبب عدم تخصٌ

بطون مون

بطونها فإن البٌان ٌظهور التعواطف الواضو مون الجانوب اتخور عنودما
ٌمول( :ونجد غٌرهم من الشٌعة ٌجعلونها فً الصال من أولً المربى
أهوول البٌووت ولهووم احتجوواجهم) فجملووة ولهووم احتجوواجهم فمووط فٌهووا تثبٌووت
وت كٌد لهذا االحتجواج ،دون أن ٌظهوروا بمواذا احوتل هوذا الطورف كموا
أظهروا االحتجاج الوذي اسوتند إلٌوي الطورف اتخور وٌنمودو  ،ونتسواءل
لماذا لم ٌوردوا عبوارة (ولهوم احتجواجهم الوذي ٌدعونوي) حتوى ٌتسواوف
عر

الطرفٌن؟!
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تشكٌن فً الصحابة:
ٌعور البٌووان مولووف الصووحابة رضوووان هللا علووٌهم فٌمووول( :ولووئن
رجعنا إلى مولف الصحابة رضوان هللا علٌهم مهاجرٌن وأنصارا ً بعود
موت الرسول

لنجدنهم لم ٌطٌمووا حودٌثا ً مروٌوا ً عون رسوول هللا فوً

تعٌٌن أحد ل مر بعد ).
وأنا هنا ألف من هذ الفمرة وخاصة عبارة (لم ٌطٌموا) التً عودت
إلوى لسوان العورب ألت كود مون معناهوا فوجودت أن معنوى الطالوة الموودرة
وٌطٌك أي ٌتحمل ،وهذا ٌعنً وجود حدٌث مروي عن رسول هللا بعود
موتووي لووم ٌطمووي أو لووم ٌتحملووي ولووم ٌمبلووي الصووحابة ،وهووذا فووً حوود ذاتووي
تشووكٌن فووً إٌمووان الصووحابة بعوود موووت رسووول هللا × فهوول ٌعنووً هووذا
اإلٌحاء بردتهم أو شًء مون ذلون ت كٌودا ً لموا ورد فوً الكثٌور مون كتوب
التراث اإلمامً ب ني (ال ٌتم اسوم اإلٌموان لمون لوم ٌعتمود بوجووب والٌوة
اإلمام علً كرم هللا وجهي بعد رسول هللا

وأني األولوى بمماموي وأنوي

من كذب ذلن فهو فً دٌن هللا فاجر وعند جمٌن المسلمٌن كافر.
وٌستمر البٌان فً الت كٌد علوى هوذا التشوكٌن فوً الصوحابة وٌموول:
(ولم ٌحتل الخلٌفة أبو بكر رضوً هللا عنوي علوى المنوازعٌن فوً األمور
موون األنصووار إال ب و ن المهوواجرٌن هووم شووجرة الرسووول وأن العوورب ال
تدٌن إال لهذا الحً من لورٌش كموا ٌوروف ،وموا كوان للحودٌث الموروي
باختصا

لرٌش فً األمر ذكر جرف بي على لساني فوً مولوف كوان
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أحوج ما ٌكون لالحتجاج بي ولو كانوت األنصوار تعلموي لتمٌودت بنصوي
دون معارضة).
والبٌان بذلن ٌؤكد على إنكار حدٌث لرٌش بحجة عدم ورود على
لسان أبً بكر الصدٌك وعدم علم األنصار بي ،وفً نفس الولت ٌوذكر
أن الصووحابة لووم ٌطٌموووا حوودٌثا ً مروٌ واً ،أي أن هنووان حوودٌثا ً آخوور غٌوور
حوودٌث لوورٌش أنكوور الصووحابة ورفضووو ولووم ٌطٌمووو  ..فمووا هووو هووذا
الحدٌث ؟!
إن البٌان ٌمصد بذلن معنوى واحودا ً وهوو الون
كرم هللا وجهي بعد رسول هللا

بوالٌوة اإلموام علوً

وهو ما سٌت كد لنوا بعود للٌول ،مون أن

البٌان أشار إلى أن ادعواء األنصوار اسوتحمالهم ل مور ٌؤكود علوى عودم
وجووود ن و

فووً لوورٌش ،ونحوون نمووول أن ادعوواء األنصووار اسووتحمالهم

ل موور ٌؤكوود علووى عوودم وجووود نو

فووً لوورٌش أو فووً الوصووٌة ،وكنووا

ن موول موون البٌووان اإلشووارة لووذلن ،إال أن عوور

األموور بهووذا األسوولوب

الملتوي ٌثٌر الشن تجا الهدف الحمٌمً من هذا البٌان وهو موا سنشوٌر
إلٌي فٌما بعد.

ت صٌل للمرابة:
وٌمضً البٌان بعد ذلن فً محاولة الت كٌود علوى عودم رضوا اإلموام
علً كرم هللا وجهي بخالفة أبً بكر الصدٌك رضً هللا عني وأني كوان
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ٌرف أني أحك مني بالخالفة وحاشوا لإلموام علوً أن ٌكوون كوذلن عنودما
حوواول البٌووان أن ٌثبووت ذلوون بمووا أورد منسوووبا ً لإلمووام علووً حٌووث لووال
البٌان:
(وكووووالم اإلمووووام علووووً كوووورم هللا وجهووووي فووووً لولووووي( :ولمووووا احووووتل
المهوواجرٌن علووى األنصووار ٌوووم السوومٌفة برسووول هللا فلجوووا علووٌهم فووإن
ٌكن الفلل بي فالحك لنا دونهم وإن ٌكن بغٌر فاألنصار على دعوواهم)
كووالم واض و فووً أنووي ال ن و

ٌحووتل بووي ألحمٌووة هووذا دون ذان سوووف

الموورب والمرابووة موون رسووول هللا أو السووبك فووً اإلسووالم والفضوول فووً
األعمال كما فً غٌر ).
ومن أن المعروف أن المهاجرٌن لم ٌحتجوا على األنصار برسوول
هللا وال ب و نهم شووجرتي ،ولكوونهم احتجوووا ب و ن العوورب ال توودٌن إال بهووذا
الحووً موون لوورٌش كمووا جوواء فووً كتووب التووارٌ .الموثمووة ،والفووارق بووٌن
األموورٌن كبٌوور فووالعرب كووانوا ٌوودٌنون لووذلن الحووً موون لوورٌش موون لبوول
البعثووة النبوٌووة بسووبب مكانووة لوورٌش السٌاسووٌة والدٌنٌووة ولووٌس بسووبب
انتساب رسول هللا

إلى لرٌش.

وبرغم ذلن فمد حاول البٌان أن ٌؤصل لمضٌة المرابوة الطٌنٌوة ولوم
ٌنفها ،من أن النزعة الطٌنٌة العرلٌة نزعوة جاهلٌوة جواء اإلسوالم لٌموٌم
بناء على أنماضها وٌمٌم العاللات اإلنسانٌة على أساس العمٌدة أوالً.
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تنالضــــات:
بعد ذلون ٌوورد البٌوان كالموا ً جموٌالً ثوم ٌنالضوي حٌوث ٌموول البٌوان:
(وإذا كوووان كووول موووا جووورف لووود كوووان لوووي مبرراتوووي الزمنٌوووة ،وصوووٌغتي
التارٌخٌة البشورٌة السٌاسوٌة فوإن األمور ٌختلوف فوً سواعتنا التوً نحون
فٌها ٌومنا الذي ٌجب فٌي أن ٌكوون االهتموام األكبور بصوال وإصوال
شووئون أمووة اإلسووالم واسووتمامة أمورهووا وجموون كلمتهووا ومحووو محاولووة
التفاضل فً صفوفها وهو ما جهر بي اإلمام علً رضً هللا عني وهوو
ٌموووول( :وهللا ألسووولمن موووا سووولمت أموووور المسووولمٌن) فصوووال أموووور
المسلمٌن واالهتمام بسالمتها ٌكون فً نظور اإلسوالم فووق كول اعتبوار
وهو ما تضافرت علٌي األدلة الشرعٌة).
كٌوف نفهوم موون البٌوان لصوود إلغواء كوول موا جوورف بحكوم أنووي كوان لووي
مبرراتووي الزمنٌووة وال ٌوجوود عوور

منصووف لوورأي الطوورفٌن والتحٌووز

واض من طرف على طرف ،فكٌف ٌكوون الهودف (صوال وإصوال
شئون األمة) وال ٌوتم العور

لورأي الطورفٌن بصوورة منصوفة حسوب

لول كل طرف فٌهما)؟!
وكٌف ٌكون هدف البٌان محو محاولة التفاضول فوً صوفوف األموة
وهو ٌعتبر المرب والمرابوة بول وٌجوزم ب نوي (ال نو

ٌحوتل بوي ألحمٌوة

هوووذا دون ذان سووووف المووورب والمرابوووة مووون رسوووول هللا أو السوووبك فوووً
اإلسالم والفضل فً األعمال كما فً غٌر ).
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كٌف توضن المرابة فً ممابل السوبك فوً اإلسوالم بول وتمودم علٌوي،
ثم ٌدعً محو محاولة التفاضل ؟!
ثووم إن الكووالم الووذي أورد البٌووان علووى لسووان اإلمووام علووً كوورم هللا
وجهي فً لولي( :وهللا ألسلمن موا سولمت أموور المسولمٌن) إضوافة إلوى
أن الصووحابة لووم ٌطٌموووا حوودٌثا ً فووً تعٌووٌن أحوود ل موور بعوود رسووول هللا
ٌعنً أن حدٌث الوصٌة ال غبار علٌوي مون حٌوث صوحتي ،فهول فوً
إثارة هذا الموضوع اتن اهتمام بصال وإصال شئون األموة وجمون
كلمتها ومحو لمحاولة التفاضل واهتمام بسالمتها ؟
كموووا أن فوووً هوووذا إٌحووواء بووو ن المعاصووورٌن لنوووا سٌسووولمون بحمهوووم
المنصووو

علٌووي بووزعمهم (فووً الشووروط األربعووة عشوور) لتسوولم أمووور

المسلمٌن فمط ولوال هذا السبب لما تنازلوا عون حمهوم (الشورعً!) فوً
اإلمامة والرٌاسة!!
وإذا كانت المناعة أن كل ذلن الكالم الجمٌل هو ما تضوافرت علٌوي
األدلة الشرعٌة فلماذا ٌؤكود البٌوان علوى المرابوة الطٌنٌوة وٌمودمها علوى
السبك فً اإلسالم والفضل فً األعمال ..ألٌس هذا تنالضا ً ؟!
ثم إذا كانت الصورة التارٌخٌة بنفس الشكل الوذي عرضوت بوي فوً
البٌووان وبغ و

النظوور عوون وجهووة النظوور األخوورف فهووذا ٌعنووً وجووود

حوودٌث بالوصووٌة لإلمووام علووً كخلٌفووة لرسووول هللا عوون أموور موون هللا،
وموادام موضوووع الوصووٌة ٌتعلووك بشووخ
فترة زمنٌة محددة هً عمب وفواة الرسوول
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ٌحتموول أي اجتهوواد وال عووذر للصووحابة وال حتووى لإلمووام علووً فووً عوودم
االلتووزام بووي ب و ن ال ٌطٌووك الصووحابة هووذا الحوودٌث (كمووا ٌوودعون) أو أن
ٌسلم اإلمام علً (كما ٌزعمون) لتسلم أموور المسولمٌن ..كوالم ال ٌمبلوي
العمل والنتٌجة أن الصوحابة جموٌعهم بموا فوٌهم اإلموام علوً ،لود خوالفوا
أمر هللا وأمر رسولي ف عوذ با من هذا المول وممن ٌمول بي.
كٌف ٌسولم اإلموام علوً كورم هللا وجهوي وهوو ذلون الشوجاع الوذي ال
ٌخوواف فووً هللا لومووة الئووم وكٌووف ٌكووون لووي رأي أو اجتهوواد موون وجووود
الن

الذي ٌلم إلٌي البٌان وال اجتهاد من ن

.

لموود لاتوول اإلمووام علووً كوورم هللا وجهووي الووذٌن خرجوووا علٌووي عنوودما
اختٌر بالشورف أفال ٌماتل الذٌن خرجووا علوى نو

ملوزم بتعٌٌنوي كموا

ٌلم البٌان؟!
إن المووول بمثوول هووذا الكووالم لوون ٌووؤدي إال إلووى فرلووة بووٌن المسوولمٌن
وتمزٌك صفوفهم ،لن هللا ٌوا أمٌور الموؤمنٌن مون أن تكوون جبانوا ً خفوت
على نفسن وعلى أمور المسلمٌن وعصٌت هللا ورسوولي بمجورد مووت
المصطفى

وآثرت السوالمة ،ولكوم هللا ٌوا صوحابة رسوول هللا صولى

هللا علٌووي وآلووي وسوولم ٌووا موون رضووً هللا عوونكم موون فوووق سووبن سووماوات
ورسولي كذلن فلستم بحاجة إلى أن ٌرضى عنكم غٌرهما..
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الخالصـــــة
ٌواصل البٌان نفً اإلمامة كشكل فٌموول :وإذا كوان الموول باإلماموة
ٌموس مصولحة المجتمون فهوو لوول باطول ال ٌلتفوت إلوى لائلوي وال ٌعوول
علٌووي وال نوودٌن بووي فوجوووب تنصووٌب األمووة رئٌسوا ً لهووا إنمووا هووو إللامووة
الحووك ودفوون الباطوول إذا ً فوواألمر مشووروط هنووا ،فووإذا لووم تكوون اإلمامووة
(الشكل) تمس مصلحة المجتمن فإنها ممبولة بل هوً األصول كموا ٌفهوم
من كالمهم ومعنى ذلن أن الرئاسة هً الشكل الجدٌد الذي ٌؤمنون بوي
طالما لم ٌمس المضمون الذي ٌن

علوى حصور هوذا الحوك فوً أبنواء

البطنووٌن الحسوونً الحسووٌنً حسووب مووا جوواء فووً الفموورات السووابمة موون
البٌان!
وفً األخٌر ٌمول البٌان :فالحكم أمانة ٌضوعها أهول الحوك فٌهوا فوً
أجٌوور لوووي أمووٌن غٌوور متمٌوودٌن بعوورق وال نسووب إن أكوورمكم عنوود هللا
اتموواكمو وبهووذا الفهووم لووال أبووو مسوولم الخوووالنً فٌمووا ٌووروي لمعاوٌووة لمووا
دخل علٌي السالم علٌن أٌها األجٌر ولم ٌمل األمٌر.
هذا الكوالم عنودما ٌكوون منفصوالً عموا لبلوي ٌكوون جموٌالً وال غبوار
علٌي لكني مسبوق بنماط ٌصعب تجاوزها وهً:
-5

عوودم نفووً األفضوولٌة العرلٌووة بوول واإلصوورار علووى ت كٌوودها
وإثباتها.
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-4

ت كٌد الوصٌة وعدم تحمل الصحابة لها وعدم لبولهم بها.

-8

تموودٌم معٌووار المرابووة فووً شووروط الحوواكم علووى السووبك فووً
اإلسالم والفضل فً األعمال.

-2

الكالم المنسوب لإلمام علً كورم هللا وجهوي ب نوي سٌسولم موا
سلمت أمور المسلمٌن.

لهووذا نجوود أن البٌووان ٌمصوود عوودم التمٌوود بووالعرق تمٌووة ،لتسوولم أمووور
المسلمٌن فمط وللت كٌد فمد أورد عبارة أجٌر ،أم ماذا ٌمصود البٌوان مون
إٌووراد مووا لالووي أبووو مسوولم لمعاوٌووة بعوود عبووارة عوودم التمٌوود بنسووب ؟ ثووم
أتسوواءل لموواذا أورد البٌووان عبووارة (أهوول الحووك فٌهووا) وموون هووم (أهوول
الحك) هؤالء؟!
ولماذا لم ٌبٌن أصوحاب البٌوان بوضوو مون هوم (أهول الحوك فٌهوا)
فلو كانوا ٌمصدون األمة كلها لمالوا (األمة) بوضوو أموا إٌوراد عبوارة
(أهووول الحوووك فٌهوووا) فواضووو أن لهوووذا الحوووك أهوووالً ٌحصووور فوووٌهم ولووود
ٌحاولون الرد ب نهم ٌمصدون (أهل الحل والعمد) فلماذا لم ٌوردوا هوذ
العبوارة بصوراحة إننووا نفهوم عبوارة (أهوول الحوك فٌهوا) فووً إطوار النموواط
الموووذكورة آنفوووا ً أي أن الممصوووود هوووم أبنووواء البطنوووٌن ،ولهوووذا فوووإنهم إذا
اختواروا حاكموا ً مون غٌوورهم فلون ٌكوون إال (أجٌووراً) فوً نظورهم ولووٌس
(أمٌرا ً للمؤمنٌن) أو حتى (إماماً).
إننا فً ختام هوذا المموال النمودي لوذلن البٌوان ،إنموا نهودف إلوى لفوت
نظوور علمائنووا األفاضوول أننووا الٌوووم بحاجووة إلووى رؤٌووة متجووردة موون كوول
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الموروثووات البغٌضووة ،ال أن تحموول تلوون الموروثووات إلووى عصوورنا هووذا
وٌتم إحٌاؤها وت كٌدها وترسٌخها فً النفوس !
إن خالصووة هووذا البٌووان أن هنووان وصووٌة موون رسووول هللا صوولى هللا
علٌووي وآلووي وسوولم بووالحكم موون بعوود لإلمووام علووً كوورم هللا وجهووي وأن
الصووحابة خووالفوا هووذ الوصووٌة ورفضوووا تولٌووة اإلمووام علووً ،وأنووي فووً
الممابل تنازل عن حمي ممابل سوالمة دمواء المسولمٌن وأن أحفواد اإلموام
علً ،الذٌن هم أهل الحوك سوٌتنازلون عون حمهوم فوً الحكوم واإلماموة،
ألن اإلمامة لم ٌعد لها لبول الٌوم فإذا جاء ٌوم تمبول فٌوي فوال موانن مون
عودة الحوك ألصوحابي ،وألنهوم سوٌتنازلون عون هوذا الحوك لتسولم دمواء
المسلمٌن الٌوم ،لكن ما ٌنبغً عملي على األلل هو أن ٌتوولى أصوحاب
هذا الحك اختٌار الحاكم األجٌر!!
تلن خالصة ذلن البٌان ولسنا ندري ما الذي دعا علماؤنا األفاضل
ألن ٌتورطوا بالتولٌن علوى مثلوي ،إذ أنهوم أكودوا ورسوخوا موا ودوا أن
ٌنفو واستخدموا المتشابي من األلفاظ والعبارات فهول الهودف مون ذلون
أن ٌتم اإلٌحاء لكل من ٌمرأ البٌان لراءة عابرة ب ن الموولعٌن علٌوي لود
تخلوا عون هوذا الفكور ،وفوً الولوت نفسوي فإنوي سوٌتم التعموٌم لمواعودهم
الحزبٌة بحمٌمة موا ورد فوً البٌوان وأنوي لوٌس فٌوي أي تراجون أو تنوازل
عن تلن األفكار الخطٌرة كاألفضلٌة العرلٌة ،وحوك أبنواء البطنوٌن فوً
اإلمامة والحكوم ،والتشوكٌن فوً موالوف الصوحابة بعود وفواة رسوول هللا
.
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إننووا نؤكوود أننووا كنووا نتمنووى موون علمائنووا األفاضوول أن ٌصوودروا بٌان وا ً
شافٌا ً ٌحسمون فٌي بوضو لضاٌا الخالف تلن.
هذ بع

المالحظوات البسوٌطة التوً أحببوت توضوٌحها فوً البٌوان

حتى ٌكشف غموضي وعدم بٌاني ،ودالالت ذكور بعو

األحوداث التوً

تفرق بٌن المسلمٌن كما أشرنا فً بداٌة ممالنا هذا.
أس ل هللا سبحاني وتعالى أن ٌرٌنا الحك حما ً وٌرزلنا اتباعوي وٌرٌنوا
الباطل باطالً وٌرزلنا اجتنابي.
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الحوثٌة من الفكرة إلى الفتنة
كان حزب الحك لد شارن فً انتخابات 98م وحصل على ممعودٌن
فً محافظة صعدة:
 -5حسٌن بدر الدٌن الحوثً

الدائرة (.)492

 -4عبدهللا عٌظي الرزامً

الدائرة (.)491

وكووان حسووٌن بوودر الوودٌن الحوووثً موون لٌووادات حووزب الحووك الهامووة
والنشووطة ،كمووا أنووي ٌوصووف بالووذكاء واإلطووالع وهووو ذو طمووو وفكوور
مغوواٌر لمووا علٌووي محٌطووي الزٌوودي ووالعووي السٌاسووً ،وموون ذلوون عوودم
رضووا عوون حووزب الحووك ولووم ٌعجبووي توجووي الحووزب السٌاسووً ،ف و علن
حسٌن بدر الدٌن الحوثً انسحابي ووالد من حوزب الحوك ومعوي ثالثوة
ألف من أنصار  ،حٌث تمدموا باستمالة جماعٌة من حزب الحك (.)1
وعمب سوموط حسوٌن الحووثً فوً انتخابوات 5997م وسون أنشوطتي
ومد نفوذ  ،حٌث لام بإنشواء فوروع لتنظوٌم الشوباب الموؤمن فوً العدٌود
موون المنوواطك وخاصووة فووً محافظووة صووعدة ،وصوونعاء المدٌمووة ،وعموول
التنظووٌم موون خووالل المراكووز والمنتوودٌات والجمعٌووات الخٌرٌووة ،وكووان
( )1مجلة المنتدف ،العدد ( )88 ،87شعبان ،رمضان 5241هـ  -سبتمبر ،أكتوبر 4222م.
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ٌحصوول علووى دعووم مووالً موون السوولطة باعتبووار ٌموووم ب عمووال دعوٌووة
وأنشطة تربوٌة.
كموووا توسووون نشووواط تنظوووٌم الشوووباب الموووؤمن لٌشووومل فوووت محوووالت
الصووووتٌات والمرئٌوووات ،التوووً تمووووم بنشووور المحاضووورات والووودروس
والفعالٌات والبحوث التً تشكل المنهل التنظٌمً الذي جن نحو الغلوو
والتشدد ،وخرج من دائرة الفكر الزٌدي الهادوي إلى الفكور الرافضوً
االثنوووى عشوووري ،مووون التمسووون بحصووور اإلماموووة فوووً البطنوووٌن الحسووون
والحسٌن وأبنائهما ،والتشدد فً ذلن.
وخووالل عوودة سوونوات تمكوون الحوووثً موون تكوووٌن تنظووٌم مسوول لووادر
علووى المواجهووة العسووكرٌة ،واتخووذ موون حووزب هللا اللبنووانً مثوواالً فووً
االسوووتعداد العسوووكري ،ونمووول عنوووي شوووعار المووووت إلسووورائٌل ..المووووت
ألمرٌكووا ،حٌووث أخووذ شووباب التنظووٌم تردٌوود هووذا الشووعار كواجووب دٌنووً
عمب صوالة الجمعوة فوً المسواجد التوً ٌسوٌطرون علٌهوا ومنهوا جوامن
اإلمووام الهووادي بصووعدة ،والجووامن الكبٌوور بصوونعاء ،ولوود شووكل الشووعار
والهتافوووات إزعاجوووا ً فوووً المسووواجد وفوضوووى فوووً بٌووووت هللا مموووا دفووون
السلطات األمنٌة إلى منعي ومالحمة من ٌموم بي ،وعلى ذمة الشعار تم
اعتمال العشرات بل المئات من الشباب المتحمس والمغامر.
وعنووودما أدرن حسوووٌن الحووووثً أنوووي وأتباعوووي لووووة عسوووكرٌة وكتلوووة
تنظٌمٌة ،أظهر التمرد والخروج علوى السولطة المركزٌوة فوً صونعاء،
والسووولطة المحلٌوووة بصوووعدة ،وأصوووب ٌتصووورف وكووو ن المنووواطك التوووً
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ٌتواجوود فٌهووا منوواطك حكووم ذاتووً ،وبعوود رفضووي التعوواون موون الدولووة،
ورفضي اإلفصوا عون أعمالوي وأنشوطتي باإلضوافة إلوى بعو

الودالئل

األخرف ،والتً أكدت وجود خطوورة حمٌمٌوة مون هوذا التنظوٌم وطووال
سوونة ونصووف رف و حسووٌن بوودر الوودٌن الحوووثً تسوولٌم نفسووي للدولووة
باإلضوووافة إلوووى اسوووتمرار بتوزٌووون األمووووال واألسووولحة ،ونظووورا ً لعووودم
تجاوبووي ،وإعالنووي العصووٌان والخووروج علووى الدولووة اتخووذت األجهووزة
األمنٌووة لوورارا ً بووالمب علٌووي وتسوولٌمي للعدالووة والتحمٌووك معووي حووول
الملٌشووٌات التوووً ٌمودهوووا ،واألمووووال التوووً ٌوزعهوووا ،وعنووودما وصووولت
الموووات األمنٌووة إلووى المنطمووة التووً ٌتحصوون بهووا الحوووثً وبعوود تطوٌووك
المنطمة رف

تسلٌم نفسي ولام بالعدوان على الموات الحكومٌوة ،التوً

لامت بالرد ،وبذلن بدأت الحرب التً لورر الحووثً وأنصوار دخولهوا
إلتوودا ًء ب سووالفي موون األئمووة الووذٌن اتخووذوا موون صووعدة مسوورحا ً للمتووال
والصراع طوال ألف سنة.
وكووان عوودد موون علموواء المووذهب الزٌوودي الهووادوي لوود أصوودروا لبوول
المواجهات المسلحة ب سبوعٌن تمرٌبا ً بٌانوا ً تحوذٌرا ً مون المودعو حسوٌن
بدر الدٌن الحوثً ،ونشر البٌان فً صحٌفة األمة الناطموة باسوم حوزب
الحك.
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بٌـان علمـاء الزٌدٌـة للتحذٌر من أفكار الحوثً
بسم

َ ُ َ ُ
َّ
َ َ َ َ ٌ
ه".
ب ِ
اس و ِىيْزسوا ِ
ميحرلا نمحرلا هللا +هزا بًّلغ ِىيْ ِ

إلى كافة أبناء المذهب الزٌدي وغٌرهم من أبنواء األموة اإلسوالمٌة،
وفمنا هللا وإٌاكم ألمر هللا فً لولوي ( ::وإذ أخوذ هللا مٌثواق الوذٌن أوتووا
الكتاب لتبٌنني للناس وال تكتموني) ،ولولي تعإلى( :إن الذٌن ٌكتمون موا
أنزلنوا مون البٌنووات والهودف موون بعود موا بٌنووا للنواس فووً الكتواب أولئوون
(( :مون انتهور صواحب بدعوة

ٌلعنهم هللا وٌلعونهم الالعنوون) ،ولولوي
مو هللا للبوي أمنوا ً وإٌمانواً)) ولمولوي (( :إذا ظهورت البودع ولوم ٌظهور
العالم علمي ،فعلٌي لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعٌن)).
ولمووا ظهوور فووً المووالزم التووً ٌموووم بنشوورها وتوزٌعهووا حسووٌن بوودر
الدٌن وأتباعي ،التً ٌصر فٌها بالتحذٌر من لراءة كتب أئموة العتورة،
وكتووب علموواء األمووة عموموواً ،وعلووى وجووي الخصووو كتووب أصووول
الدٌن ،وأصول الفمي ،وإلٌكم بع
-5

نصوصي من ذلن:

مووا ذكوور فووً ملزمووة تسوومى (معرفووة هللا ووعوود ووعٌوود )
الوودرس الخووامس عشوور صووـ ،87السووطر العاشوور ،لووال فووً
سٌاق كالم لي( :ثم وجدنا أنفسنا فً األخٌر إذا بنا كنا نمطن
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أٌامنا من كتب وإذا هً ضالل كلها ،من أولها إلى آخرهوا،
ككتووب أصووول الفمووي بمواعوود  ،وإذا هووً وراء كوول ضووالل
نحوون علٌووي ،ووراء لعووود الزٌدٌووة ،وراء ضوورب الزٌدٌووة،
وراء هوووذ الروحٌوووة المتدنٌوووة لووودف الزٌدٌوووة ،التوووً تختلوووف
اختالفوووا ً كلٌوووا ً عموووا كوووان علٌوووي السوووابمون مووون أهووول البٌوووت
وشووٌعتهم ،وهووً التووً نسووهر ونراجوون الوودروس فٌهووا ،وهووً
هوووً مووون نحملهوووا إلوووى المسووواجد وموووا أبعووودها عووون والووون
المساجد ..ال .كالمي).
-4

ما ذكر فً ملزمة تسمى (مسوئولٌة طوالب العلووم الدٌنٌوة)
صـ 51السطر الثامن عشر ،لال فٌها( :أنا أشعر من خوالل
ت ملً للمرآن الكرٌم ،ومن خالل ت ملً للوالن – ولد أكوون
مخطئا ً عند الكثٌر – أن الزٌدٌة تعٌش حالة من الذلوة أسووأ
من التً ضربت على بنً إسرائٌل .علماؤنا وطالب علمنا
ومجتمعنا كلي ،نعٌش فً حالة مون المسوكنة أسووأ مون التوً
ضربت على بنً إسرائٌل ..ال .كالمي).

-8

لووال فووً نفووس الملزمووة صووـ 57السووطر الثووانً عشوور( :أنووا
شخصوٌا ً أعتموود أن مون أسوووأ موا ضووربنا وأبعودنا عوون كتوواب
هللا ،وأبعوودنا عوون دٌوون هللا ،عوون النظوورة الصووحٌحة للحٌوواة
وللوودٌن ،وأبعوودنا عوون هللا سووبحاني وتعووالى هووو علووم أصووول
الفموي .صووراحة ألولهووا :إن فوون أصووول الفمووي هووو موون أسوووأ
-281 -

www.nashwannews.com

الفنون ،وإن علم الكالم الذي جاء بي المعتزلة هو من أسووأ
األسباب التوً أدت بنوا إلوى هوذا الوالون السوٌا ،أبعودتنا عون
هللا ،أبعدتنا عن رسولي ،عن أنبٌائي ..ال.).
وغٌر ذلن من األلوال التً تصر بتضلٌل أئمة أهل البٌوت علوٌهم
السالم ،من لدن أمٌر المؤمنٌن علً علٌي السوالم ،ومورورا ً ب ئموة أهول
البٌووت ،وإلووى عصوورنا هووذا ،والتووً ٌووتهجم فٌهووا علووى علموواء اإلسووالم
عموم واً ،وعلووى علموواء الزٌدٌووة خصوصووا ً وفٌمووا ٌووذكر موون األلوووال
المبطنة من الضالالت التً تنافً اتٌات المرآنٌة الوواردة بالثنواء علوى
أهوول البٌووت المطهوورٌن ،وتنووافً حوودٌث الثملووٌن المتووواتر ،وحوودٌث (ال
تووزال طائفوووة مووون أمتووً علوووى الحوووك ظوواهرٌن) ،فمووون أثنوووى علٌوووي هللا
ورسوولي ال ٌكوون ضواالً ،بول الضووال مون خوالف هللا ورسوولي وإجموواع
األمة .فبنا ًء على ما تمدم ،رأف علمواء الزٌدٌوة المولعوون علوى البٌوان،
التحوووذٌر مووون ضوووالالت الموووذكور وأتباعوووي ،وعووودم االغتووورار ب لوالوووي
وأفعالي التً ال تمت إلى أهل البٌت وإلى المذهب الزٌدي بصولة ،وأنوي
ال ٌجوووز اإلصووغاء إلووى تلوون البوودع والضووالالت وال الت ٌٌوود لهووا ،وال
الرضا بها ومن ٌتولهم منكم فإني مونهمو وهوذا بوراءة للذموة ،وتخلصوا ً
أمام هللا من واجب التبلٌ  .وهللا الموفك (.)1
المولعون على البٌان:
 -5العالمة

بن

المنصور.

( )1صحٌفة األمة.
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 -4الماضً أحمد

الشامً.

 -8العالمة حمود عباس المؤٌد.
 -2صال بن أحمد فلٌتي.
 -1حسن

زٌد.

 -1إسماعٌل عبد الكرٌم شرف الدٌن.
-7

علً العجري.

 -8حسن أحمد أبو علً.
-9
-52

حسن الحمزي.
حسن عبد هللا الهادي.
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تنظٌم الشباب المؤمن وخٌوط المؤامرة
لموود أثبتوووت الحوثٌوووة بجمٌووون خٌوطهووا واتجاهوووات اسوووتمرار الفكووورة
الشٌطانٌة والثمافة الظالمٌة ،بالتمٌز الساللً والتعصب الموذهبً ،وأن
سموط النظام اإلمامً كدولة ال ٌعنً سموطي كفكرة ،وفوً الولوت ذاتوي
أثبتوووت األحوووداث أن الثوووورة والجمهورٌوووة خٌارنوووا ،ففوووً ظووول الثوووورة
والجمهورٌووة تعلمنووا بعوود تجهٌوول وفهمنووا إسووالمنا فهم وا ً نمٌ وا ً بعوود غٌوواب
للوعً فر

علٌنا عمدا ً لسونوات شوكالً لرونوا ً مون الماضوً وخرجنوا

منطلمووٌن إلووى الحٌوواة بعوود أن كنووا لووابعٌن مكبلووٌن بمٌووود التخلووف فووً
مغارات االنحطاط(.)1
وتنظٌم الشباب المؤمن ٌُعورف ب نوي حركوة شوٌعٌة ٌسوٌر علوى نموط
حووزب هللا فووً لبنووان سٌاسووٌا ً واجتماعٌ وا ً وثمافٌ وا ً ودٌنٌ وا ً وتربوٌ واً ،وإن
كانت تزعم أنها زٌدٌة المذهب ،ولكون اتصوالها مون إٌوران وحوزب هللا

عبدهللا الٌدومً ،صحٌفة الصحوة ،العدد ( )482الخمٌس  /4ربٌن ثانً 5254هـ الموافك
()1
5995/52/52م.
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ٌثبت مٌولها إلى فرلة الشوٌعة االثنوى عشورٌة ،والمعروفوة فوً التوارٌ.
اإلسالمً بفرق اإلمامٌة والرافضة والجعفرٌة(.)1
لم ٌمتصر فكر الحوثً وتنظٌمي علوى محافظوة صوعدة وضوواحٌها،
بل توسن ونشوط فوً محافظوات أخورف ،ففوً أمانوة العاصومة صونعاء،
الحظت األجهزة األمنٌة النشواط الوذي ٌمووم بوي بعو

الشوباب وبشوكل

جموواعً ،حٌووث كووان أولئوون الشووباب ٌتجهووزون عمووب صووالة الجمعووة،
وٌسٌرون بشكل جماعً منطلمٌن من الجامن الكبٌور ،مورددٌن هتافوات
((هللا أكبوور ،الموووت ألمرٌكووا ،الموووت إلسوورائٌل ،اللعنووة علووى الٌهووود،
النصر لإلسالم)) وهو نفس الشوعار الوذي توردد الثوورة اإلٌرانٌوة منوذ
انطاللتهووا وحتووى ٌومنووا هووذا ،حٌووث أصووب غطووا ًء سٌاسووٌا ً تنظٌرٌ واً ،ال
والعا ً عملٌاًٌ ،هدف إلى كسب تعاطف الجماهٌر لٌس إال.
ٌحمووول زعوووٌم التنظوووٌم حسوووٌن بووودر الووودٌن الحووووثً عمٌووودة وفكووور
الرافضة ،فهو ٌعلون سوب الصوحابة جهواراً ،وٌكثوف مون حملتوي علوٌهم
وٌطعن فً الخلفاء الراشدٌن :أبً بكر وعمر وعثمان ،وخاصة عمر،
وٌعتموود أن الوالٌووة ال تص و إال فووً البطنووٌن الحسوون والحسووٌن ،أبنوواء
اإلمام علً رضً هللا عنهم أجمعوٌن ،وٌمود فوً الصوحٌحٌن والسونن،
وٌهون من ش ن السنة.

( )1حسن عبدهللا الحاشدي ،مجلة المنتدف ،العدد ( )87،88شعبان رمضان 5241هـ سبتمبر
وأكتوبر 4222م.
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اندالع المواجهات
لمد تفاج ت أجهزة الدولة المختلفة بتحول حسٌن بدر الدٌن الحووثً
وتنظٌمووي (الشووباب المووؤمن) موون حركووة سووعت إلووى دعمهووا ،كحركووة
علمٌووة دٌنٌووة مسووالمة ،إلووى حركووة مسوولحة ومنظمووة ومجهووزة باألسوولحة
المختلفة ،بدأت باإلعالن عن تمردها متجهة اتجاها ً آخر.
وبعوود انوودالع المتووال مووا بووٌن لوووات الجووٌش واألموون وبووٌن الحركووة،
كانت أهم التهم التً وجهتها الدولة إلى الحوثً وتنظٌمي :االدعواء بو ن
الحوووثً ٌووزعم ب نووي المهوودي المنتظوور ،وأنووي منوون تسوولٌم الزكوواة للدولووة
ورفوون علم وا ً غٌوور علووم الدولووة ،كمووا أنووي ٌسووعى إلووى الفرلووة بووٌن أبنوواء
المجتمن ،بتبنٌي الدعوة إلى أفكار غرٌبة عن المجتمون تهودف إلوى بوذر
الطائفٌة والمذهبٌة.
لووووم ٌوووودر فووووً خلوووود حسووووٌن بوووودر الوووودٌن الحوووووثً ،نتٌجووووة للهالووووة
االستعراضٌة الضخمة التً كان ٌمٌمها فوً صوعدة وضوواحٌها احتفوا ًء
بعٌووود الغووودٌر ،أن األمووور سووووف ٌنتهوووً بوووي (بووودراما) دامٌوووة أدت إلوووى
مصوورعي فووً لعوور كهووف مظلووم فووً شووعب سوولمان ،إحوودف ضووواحً
محافظة صعدة ،فمد كان ٌبدو فً زهو وبٌن أنصار ومرٌدٌي ،وك نوي
لوود ملكهووا شوورلا ً وغربواً ،فالرجوول لووم ٌكوون ٌعوووز النسووب الهاشوومً ،أو
ٌنمصووي المووال والجووا  ،فموود كانووت تلوون الهالووة واالحتفوواالت ٌبوودو علٌهووا
مظوواهر البووذخ :كانووت صووعدة وضووواحٌها تهتووز موون أصوووات األسوولحة
النارٌووة الخفٌفووة والمتوسووطة والثمٌلووة ،احتفوواء بٌوووم (الغوودٌر) وب بعوواد
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الفكرٌة لدف الشٌعة ،وٌبودو حسوٌن بودر الودٌن الحووثً ،الوذي ٌوصوف
بالذكاء واالطوالع الواسون ،شوابا ً ذا طموو وفكور مغواٌر لموا هوو علٌوي
محٌطي الزٌدي ووالعي السٌاسً واالجتماعً.
لمد كشفت الفتنة التً أٌمظها الحوثً االبن ثم األب ،وجود موؤامرة
كبٌوورة ،ال تهوودد السوولطة المائمووة وال الحكومووة الحالٌووة ،وإنمووا تسووتهدف
النظوام الجمهووري والدولوة الٌمنٌووة الحدٌثوة ،وإعوادة السولطة اإلمامٌووة،
والفكرة العنصرٌة.
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الـدور الخارجــً والتدخل اإلٌرانً
أثنووووووواء المواجهوووووووات
الدامٌوووة فوووً فتنوووة تمووورد
الحوثً االبن واألب ،بودأ
الحوووووودٌث عوووووون الوووووودور
الخووووووووووارجً متوجهووووووووووا ً
ب نظار إلى إٌوران ،كوون
لٌووادة التنظووٌم ومرجعٌاتووي
تحمل نفس الفكر الثووري
االثنوووى عشوووري ،والوووذي
ٌعد المذهب الرئٌس إلٌران ،إضافة إلى ِمنَ ٍّ لودمت للعدٌود مون الطلبوة
الٌمنٌووٌن للدراسووة فووً حوووزات (لووم) ،أضووف إلووى ذلوون الوودور الفكووري
والثمافً الذي تلعبي العدٌود مون مؤسسوات الحورس الثووري فوً الوٌمن،
كموووا بووورز الووودور الخوووارجً واضوووحا ً عموووب التحمٌموووات التوووً أجرتهوووا
األجهووزة األمنٌووة بعوود االنتهوواء موون الفتنووة األولووى ،والتووً كشووفت عوون
تورط مرجعٌات دٌنٌة ورجال أعموال شوٌعة فوً دول الخلوٌل فوً دعوم
(التنظٌم).
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ومنذ ولت مبكر أدرن الٌمنٌون أن هنان لوف خارجٌة ضوالعة فوً
فتنة الحوثً ومن معوي ،ولوم ٌطول األمور كثٌورا ً حتوى بودت بووادر ذلون
تظهوور فووً العدٌوود موون المصووادر اإلعالمٌووة الرسوومٌة ،وخاصووة بع و
المنابر الممربة من لوات الحكومة والتً أشارت أكثر من مرة إلوى أن
التحمٌمووات والمضووبوطات التووً لوودٌها تشووٌر إلووى وجووود توودخل خووارجً
كبٌر كان لي الجهد الواض فً دعم فتنة الحوثً ونلحوظ بوضوو فوً
أكثووور مووون خطووواب لووورئٌس الجمهورٌوووة ،الت كٌووود علوووى أن هنوووان لووووة
خارجٌووة دعمووت تموورد الحوووثً ،وأن المخطووط للفتنووة أعوود لووي خووارج
البالد.
لكووون تلووون التصووورٌحات لوووم تكووون توووذكر جهوووة محوووددة ،وٌبووودو أن
مرجعٌوووات اتٌوووات الشوووٌطانٌة فوووً النجوووف ولوووم لوووم تسوووتطن الصوووبر
والسوووكوت كموووا هوووو المفتووور

فوووً مثووول هوووذا التولٌوووت الوووذي تعٌشوووي

المنطمة ،وأبت الحمٌة العصوبٌة والعمدٌوة إال أن تكوون حاضورة بشوكل
جلً ،ففً الولت الذي ٌرز فٌوي أبنواء العوراق تحوت نٌوران االحوتالل
األمرٌكووً ،الوووذي أهلوون الحووورث والنسووول ،ودنووس الممدسوووات وانتهووون
األعرا

 ،ونهب خٌرات العوراق وثرواتوي بشوكل ٌوومً ال نظٌور لوي،

نجوود أن عملٌووات العمووائم السوووداء موون مرجعٌووات وآٌووات لوود أصووابها
الصمم والتبلد حٌال تلون العظوائم ،ولوم تصودر حتوى بٌانوا ً واحودا ً منوددا ً
لالحتالل ،فضالً عن اإلعالن للجهاد فصدق من لال(( :فالود الشوًء ال
ٌعطٌي)).
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المهم أن هذ الموف صمتت إزاء كل موا ٌحودث فوً بالدهوا صومت
المبووور ،لكنهووا بوودت فووً فتنووة الحوووثً ولادتووي فووً الووٌمن وك نهووا حامٌووة
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ُ َ
زيِ آٍْىا وٍرا يخرذعىُ ِإال
اى
و
ه
اىي
ىُ
ع
اد
الحمى+ :يخ
ِ
َ ُ َ ُ ْ َ َِ َ ْ ُ ُ َ
أّفضهٌ وٍا يشعشوُ".
َّ

لمد لامت الحوزة السٌستانٌة فوً النجوف بتوزٌون بٌوان علوى وسوائل
اإلعالم العالمٌة بعنوان (نداء إلوى محافول حمووق اإلنسوان فوً العوالم)،
ومن أهوم موا ورد فوً هوذا البٌوان :أن الشوٌعة فوً الوٌمن سوواء الزٌدٌوة
مووونهم أو اإلمامٌوووة االثنوووى عشووورٌة ٌتعرضوووون لحملوووة مسوووعورة مووون
االعتموواالت والمتوول الموونظم منووذ نشوووب األزمووة بووٌن الحكومووة الٌمنٌووة
وحسووٌن الحوووثً وأتباعووي كمووا خرجووت الدبلوماسووٌة اإلٌرانٌووة الرسوومٌة
مون نطوواق التمٌووة والمراوغووة إلووى نطواق الحوورب الكالمٌووة ضوود الووٌمن،
وظهر ذلن جلٌا ً فً وسائل اإلعالم اإلٌرانٌة التً لامت بعو لنواتهوا
الفضائٌة بتغطٌة غٌور محاٌودة ل حوداث دعموت فٌهوا وبشوكل مكشووف
المتمووردٌن وأتبوواعهم ولووم ٌمتصوور األموور علووى ذلوون ،بوول تبنووى أعلووى
المرجعٌات الشٌعٌة االثنى عشرٌة التحرٌ

ضد الٌمن ،عبور تشوجٌن

الطلبووة الٌمنٌووٌن الدارسووٌن فووً حوووزات لووم والنجووف ،لتسووٌٌر مسووٌرات
احتجاجٌة وتحرٌضٌة ضد السٌاسوة والنظوام الٌمنوً ،كموا وعوزت تلون
المرجعٌووات إلووى أتباعهووا والحوووزات الخاضووعة لهٌمنتهووا بشووكل أعمووى
للتندٌوود باالضووطهاد وحوورب اإلبووادة التووً ٌتعوور
عشرٌة فً الٌمن.
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وموون متابعووة األحووداث وتووداعٌاتهاٌ ،ظهوور أن التوودخالت اإلٌرانٌووة
السافرة لائمة على تنسٌك وتكامل خطتي المرجعٌوات العمائدٌوة ،وٌنفوذ
السٌاسووٌون ،وٌووروج لووي اإلعووالم اإلٌرانووً واسووتغالل الطلبووة الٌمنٌووٌن
الذٌن ٌدرسون فوً طهوران للمٌوام بنشواط سٌاسوً وخاصوة موا ٌمووم بوي
المدعو عصام العماد المموٌم فوً إٌوران الوذي ٌؤكود انتمالوي مون الزٌدٌوة
إلى االنثى عشرٌة وأني رئٌس ما ٌسمى بوالمجلس الشوٌعً األعلوى فوً
الٌمن.

بدر الدٌن الحوثً فً ممابلة صحفٌة
()1
الوالٌة واإلمامة خاصة بنل البٌت
* هل هنان خالف جدي بٌن السنة والشٌعة؟
 كٌف الٌ ..ضحن ..أوالً الخالف فً والعوة صوفٌن وفوً التتوالسبعٌن ألفا ً بسبب خالف علً ومعاوٌة.
* هل مازال خالف والتتال علً ومعاوٌة مشكلتنا بعد  52لرناً؟
 ال ..مشووكلتنا اتن مشووكلة إٌمووان وكفوور ..مشووكلة أمرٌكووا وموونمعها ومشكلة اإلسالم ومن معي.
( )1صحٌفة الوسط ،بتارٌ4221 / 2 / 1 .م.
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* أٌن دوركم كمرجعٌة شٌعٌة فً التمرٌب بٌن الشٌعة والسنة؟
 الخالف لد سبك ،ما هو إال تكرار للماضً.* ٌعنً هل أنتم من إثارة الخالف اتن بعد  52لرناً؟
 مووا هووو رأٌووً ..وال هووو ولتووي وٌجووب أن ٌتوحوود المسوولمون ضوودالكفار وضد أعداء الدٌن.
* فً صعدة حودثت حورب وكوان سوببها موا سومً بالشوباب الموؤمن
أٌن كنتم منها بالذات؟
 هً لضٌة إسوالم وتودعو إلوى الثبوات علوى اإلسوالم وتحوذر موناالنحراف إلوى الكفوار وموواالتهم وإعوالن معواداتهم كموا أوجبوي
هللا فً المرآن حٌث ٌمول «لمد كان لكم أسوة حسنة فً إبوراهٌم
والوذٌن معووي إذ لووالوا لموومهم إنّووا بوورآف مونكم وممووا تعبوودون موون
دون هللا كفرنووا بكووم وبوودا بٌننووا وبٌوونكم العووداوة والبغضوواء أبوودا ً
حتى تؤمنووا بوا وحود »« ،لمود كوان لكوم فوً رسوول هللا أسووة
حسنة لمن كان ٌرجو هللا والٌوم اتخر ومن ٌتوولى فوإن هللا هوو
الغنً الحمٌد».
* هل كنتم المرجعٌة للشباب المؤمن؟
 هذا مرجعٌة دٌن ما ..والمرجعٌوة فوً الحمٌموة هوو الولود حسوٌنأمووا لضووٌة الشووباب المووؤمن فهووً لضووٌة معارضووة أمرٌكووا ألن
أمرٌكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لامت ضد اإلسالم
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والمسوولمٌن صووراحة وكووان الولوود حسووٌن ٌوودعو المسوولمٌن إلووى
الثبات على اإلسالم وإلى الحذر من تودخل أمرٌكوا فوً اإلسوالم
وتغٌٌرها لي والثبات أمام ذلون بوإعالن الشوعار اإلسوالمً حتوى
ٌكوون حوواجزا ً موا بٌوونهم وبووٌن أمرٌكوا لكووً ال تودخل علووٌهم بو ي
طرٌمة وحٌنما ثبتوا على الشعار ضد أمرٌكا طاردتهم.
* هوول ٌسووتاهل النووداء بهووذا الشووعار أن تووراق دموواء المسوولمٌن موون
أجلي؟
 الحفوواظ علووى اإلسووالم ٌسووتحك ،ألن هللا لووال« :ولوووال دفوون هللاالناس بعضهم ببع

لفسدت األر

».

* ألوووم ٌكووون مووون األولوووى التنوووازل عووون هوووذا الشوووعار حفظوووا ً لووودماء
المسلمٌن؟
 نعم ..لكن ما هو فعلنا ..ونحن لوم نموف إال ولفوة دفواع فموط ولومٌكن مولفنا هو مولف االبتداء لنماتل.
* لماذا كان مولفن غٌر مسموع أثناء أحداث صعدة؟
 ألنً كنت بعٌدا ً فً نشور وألن الولد حسٌن كان هو األصل.* ولكنن مرجعٌة أساسٌة؟
 نعم مرجعٌة الودٌن والموذهب ولود كانوت لوبالً أموا مرجعٌوة هوذالمضٌة فهو الولد حسٌن.
* لماذا لم تنصحوا الولد حسٌن بالتراجن عن مولفي؟
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 ال ...ألنووي هووو المصووٌب عنوودنا كونووي ٌوودعو إلووى حماٌووة اإلسووالممن تغرٌر إسرائٌل وأمرٌكا وإفساد مكاٌدها.
* هنان لاعدة فمهٌة تمول :إن دفن الضرر ممدم على جلوب المنفعوة
ولكن الذي حدث هو الضرر ولم تحصل المنفعة؟
 الضرر حودث علوى اإلسوالم واألهوم هوو حماٌوة اإلسوالم والوذيحدث هو دفن الضرر عن اإلسالم وحماٌتوي وهوو أهوم مون دفون
الضرر علٌنا.
* بعوود كوول مووا حوودث موون لتوول موون الطوورفٌن ،هوول تعتموود أنووي تووم دفوون
الضرر عن اإلسالم؟
 كان علٌي أن ٌبدي جهد ولد بل وسعي وعلى المورء أن ٌسوعىإلى الخٌر جهد ولٌس علٌي أن تتم المطالب.
* ٌطر أن حسٌن كان ٌدعً اإلمامة؟
 هووذا كووذب ..لووم ٌوودع اإلمامووة ولوود جوووب علووى الوورئٌس أن لووٌسغرضوووي الرئاسوووة وإنموووا ٌنصووو لحماٌوووة اإلسوووالم ودفووون مكاٌووود
أمرٌكا وإسرائٌل.
* ما هً عاللتن بالرئٌس وهل التمٌت بي؟
 لم التك بي.* أبـداً؟
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 ال ...التمٌت بي لبل سنتٌن.* كٌف كان مولفي منكم فً ذلن الولت؟
 كانووت لضووٌة ثانٌووة حٌنمووا كنووت فووً إٌووران وطلبنووً لٌس و لنً إنكان معً دعم من إٌران ف جبتي بالنفً.
* ولكن هل لكم عاللة بإٌران؟
 ال ...ال توجد لدٌنا عاللة بوإٌران وإنموا كانوت تمووم علٌنوا حموالتمن جهوة المشواٌ .فوً ولوت دفاعنوا عون اإلسوالم .وكانوت السولطة
تمول أن المشاٌ .كان ٌُضللون علٌها.
 وٌتابن :ولد فررت أثناء الحمالت العسكرٌة إلى إٌران.* وترتب على ذلن دعم مالً وبالذات لحسٌن؟
 ال ...لٌس صحٌحاً.* ٌمال أن مولفكم كان من االنفصال وأنن شخصوٌا ً التمٌوت بالشوهٌد
جار هللا عمر للتخطٌط لذلن؟
 هذا كذب ولم ٌحدث.* هل مازلت تعتمد أن اإلمامة هً فً البطنٌن؟
 نعووم هووً فووً البطنووٌن إذا كووانوا موون كتوواب هللا ،وكووانوا موون صووالاألمة فهم ألوف من غٌرهم فً هذا الش ن.
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* ولكن من هم من خوارج البطنوٌن أال ٌحوك لهوم أن ٌحكمووا ونحون
نحتكم للدستور؟
 ٌحكم بالدستور نعم ولكن بالعدالة.* حتى وإن كان من غٌر الساللة الهاشمٌة؟
 نعـم.* أعتبرها فتوف منن أني ٌجوز أن ٌحكم أٌوا ً كوان ولوو مون غٌور آل
البٌت؟
 -هنان نوعوان ،نووع ٌسومى اإلماموة وهوذا خوا

بونل البٌوت ونووع

ٌسمى االحتساب وهذا ٌمكن فً أي مؤمن عودل أن ٌحتسوب لودٌن
هللا وٌحمً اإلسالم وٌو مر بوالمعروف وٌنهوى عون المنكور ولوو لوم
ٌكن من البطنٌن.
* كٌف توفك بٌن هذٌن النوعٌن؟
 -ال ٌوجد تعار

ألني إذا انعدم اإلمام ٌكون االحتساب.

* وفً ظل وجود اإلمام؟
 هوووذا ٌكفوووً ألن اإلموووام هوووو ألووووف علوووى المٌوووام بحماٌوووة اإلسوووالموإصال األمة.
* طٌووب كٌووف نوفووك بووٌن كالموون فووً ضوورورة وجووود إمووام وبووٌن
االحتكام للدستور الذي ٌموم على أسس االختٌار الدٌممراطً؟
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 «ما نمدر نوفك بٌنهم وال إلٌنا منهم».* الدٌممراطٌة واالنتخابات كٌف تنظر إلٌها؟
 االنتخاب والدٌممراطٌة طرٌمة لكن اإلمامة طرٌمة ثانٌة.* أٌهما ترج أنت أو تفضل؟
 إذا كانوووت اإلماموووة صوووحٌحة وشووورعٌة علوووى موووا ٌمتضوووٌي المووورآنوالسنة هً األفضل من كل شًء.
* ٌعنً هل أنتم من الدٌممراطٌة؟
 نحن من العدالة وال نعرف الدٌممراطٌة هذ .* ولكن ولدن وصل إلى مجلس النواب من خالل هذ الدٌممراطٌوة
ولٌس ألني من آل البٌت أو هاشمً؟
 نعم ..نحن ال نعرف إال اسم العدالة.* لو عدنا إلى أحوداث صوعدة ٌموال أن الورئٌس دعوان حٌنهوا وأنوت
رفضت؟
 ال أدري أن كنووت موودعواً ،أنووا ال أدري ولكنووي دعووانً بعوود الحووربوطلووب منووً الحضووور إلووى صوونعاء ووعوود أنووً إذا حضوورت فإنووي
سٌصوول كوول شووًء وٌنفووذ طلبوواتً ومنهووا إخووراج المسوواجٌن وكووف
التعوودي علووى أصووحاب الولوود حسووٌن وتوورن المطوواردة والمالحمووة
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وهذا لم ٌتم من أنً اتن موجود فً صنعاء منذ شوهرٌن وبودوري
نفذت ولكنهم لم ٌنفذوا ولم ٌتم أي شًء.
* اتن بدأت تثار لضٌة الزٌدٌة والسلفٌة بشكل الفت للنظر ..لماذا
هذا التولٌت بالذات من أن التعاٌش كان لائماً؟
 ألن أمرٌكا ضد الدٌن والسلطة هنا تطبك أغراضها.* هووذا هووو إذا السووبب الووذي موون أجلووي ولعووت أحووداث صووعدة ..موون
تحمل المسؤولٌة؟
 الرئٌس.* وحسٌن أٌن دور وهو الذي رف

الوصول إلى الرئٌس؟

 حسٌن ما عند تعدي ألني نص األمة والحكام نصوٌحة مون خواللالمحاضوورات ولووم ٌوودع إلووى نفسووي ولووم ٌطلووب الرئاسووة ولوود اعتووذر
للرئٌس.
* ولكوون عووددا ً موون علموواء الزٌدٌووة أفتوووا بتجوواوز حسووٌن للمووذهب
الزٌدي وزٌغي عني ومن هؤالء أحمد الشامً؟
 دعوتوووي موجوووودة فوووً الموووالزم وٌمكووون لراءتهوووا وهوووً أٌضوووا ً فوووًأشرطة ٌمكن سوماعها واإلطوالع علوى أن اإلنسوان ٌسوتخدم العمول
فً هذا اإلطالع.
* أنت هل اطلعت علٌها؟
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 نعم سمعتها ولرأتها.* إذا كٌف تفسر مولف علماء الزٌدٌة حٌنما أفتوا بضاللي؟
 هم تابعون للدولة ربما ألنهم ٌخافون منها.* بعوود االنتهوواء موون دعوووة حسووٌن جوواءت لضووٌة الغوودٌر .الشووٌعة
ٌحاولون جعلها لضٌة رئٌسٌة من أنها لم تكن موجودة بهذا الشكل منوذ
عمد من الزمن؟
 كانت ظاهرة ولكنهم أظهروهوا بمووة حٌنموا منعوهوا ،هوذا الظهووربسبب المنن.
* هل االحتفال بٌوم الغدٌر ضرورة دٌنٌة؟
 فٌها مصلحة دٌنٌة ألن فٌها إظهار لوالٌة أمٌر الموؤمنٌن علوً بونأبً طالب ألن رسوول هللا × أثنواء عودتوي مون حجوة الووداع جمون
المسوولمٌن فووً الطرٌووك وكووان اإلسووالم فووً عووز لوتووي وأعلوون لهووم
والٌة أمٌر المؤمنٌن من بعود لوال« :أٌهوا النواس ألسوت أولوى بكوم
موون أنفسووكم ،لووالوا :بلووى ٌووا رسووول هللا ،فمووال لهووم :اللهووم موون كنووت
موال فعلً موال اللهم عاد من عادا وانصر من نصور » ،وهوذا
احتل بي أمٌر المؤمنٌن أثناء حربي مون معاوٌوة .وناشود النواس فوً
الرحبة وشهد لي كثٌرون.
* هوووذ المسووو لة مازالوووت خالفٌوووة ،ألصووود فهوووم موووا عنوووا الرسوووول
بخطبتي؟
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 هو خالف الملون والرؤساء.* ألصد خالفا ً بٌن علماء السنة والشٌعة؟
 السلطة تموي جانب السنة ..وآل البٌت ومن معهم فوً جانوب آخورمستضعفٌن.
* ولكن إثوارة مثول هوذ األموور واسوتدعاء حوروب علوً ومعاوٌوة،
هل هً لضٌتنا فً الولت الحاضر أم أن هنان مشاكل أخرف؟
 المسئول عنها من أثارها .ونحن لم نثرها.* كٌف وأنتم مازلتم تلعنون معاوٌة حتى الٌوم؟
 هذا لاتل أمٌر الموؤمنٌن وكوان مون جملوة الفئوة الباغٌوة التوً لتلوتعمار بن ٌاسر الذي لال عني الرسول ×(( :تمتلن الفئوة الباغٌوة))،
وهذا حدٌث مشهور حتى بٌن السنة.
* ولكن كالهما لد أصبحا فً ذمة هللا وهو ٌحكم بٌنهما؟
 ال ...ألن هللا لووال «ٌووا أٌهووا الووذٌن آمنوووا كونوووا لوووامٌن بالمسووط»،ولكوون «فووً نوواس ٌشووتوا ٌعتموووا علووى المضووٌة وٌشووتوا ٌظهووروا
خالف الحمٌمة ونحن نظهر الحمٌمة».
* المسوو لة اتن هووً مسوو لة سٌاسووٌة وإال فووإن السٌسووتانً المرجوون
الشٌعً األكبر فً العراق ٌمف إلى جانب أمرٌكا؟
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 موووا لنوووا ولهوووم ..طرٌموووة الزٌدٌوووة مختلفوووة عووون طرٌموووة السٌسوووتانًالجعفرٌة.
* ولكن حسٌن لٌل أني لد تبنى هذا المذهب؟
 غٌر صحٌ  ..هذ دعاٌة كاذبة مثلها مثل ما لالوا أني ادعى النبوةواإلمامة ،كلي كذب.
* هل تشعر أن هنان استهدافا ً تل البٌت مثالً؟
 نعم ...نحن نحس بوذلن ألن السولطة تورف أن مولفهوا ٌكوون ألووفموون أمرٌكووا ألن هووذ تكوور الشووٌعة وٌعتموودون أنهووم إذا اسووتهدفوا
الشٌعة فإن هذ لوة لهم.
* ولكن ٌمال أنكم تحواولون إعوادة الوزمن إلوى الووراء بالودعوة إلوى
اإلمامة؟
 هذا غٌر صحٌ نحن ندعو إلى الدٌن وحماٌة اإلسالم.* أنت كمرجن شٌعً موجود هل تمر بشرعٌة النظام المائم؟
 ما علٌنا من هذا الكالم ..ال تحرجنً.* اطلعت على بع

مالزم حسٌن وكان فٌها نوع من الغلوو ..ولود

حدث ما حدث إال أن ما ٌؤخذ علٌن أنن لم تنصو حسوٌن وال السولطة
لتهدئة األمور وك نن كنت على الحٌاد؟
 ال ال ...لم أكن محاٌداً ..كنت من الولد حسٌن.-211 -
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* ولكنن لم تعبر عن ذلن؟
 إال عبرت.* من خالل ماذا؟
 بلسانً.* السلفٌون اتن ٌزداد تواجدهم وكوان مركوزهم فوً صوعدة ..كٌوف
تنظر إلٌهم؟
 لمد ردٌت علٌهم وألّفتُ ضدهم كتبا ً ورأًٌ أنهم لاموا ضد الزٌدٌوةودعوا الناس إلى التوحٌد باسم أنهم مشركون وردٌت علٌهم.
* أٌن تضعهم من اإلسالم؟
 فً زعمهم أنهم من اإلسالم ..أنهم ال ٌدعون إلى الكفر لكون معهومخالف من آل البٌت وٌخالفون طرٌمتنا فً توحٌد هللا وهوم ٌنسوبون
إلى هللا أشٌاء ما هوً عنودنا وٌنسوبون إلوى الرسوول أشوٌاء موا هوً
عندنا صحٌحة وعداوتهم لنا أشد ما ٌكون.
* ما هً أوجي العداوة التً أظهروها؟
 السب والكذب علٌنا وفً كتاب اسمي رٌواشًء.
* وماذا عن اإلخوان المسلمٌن؟
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 لٌس لنا عاللة بهوم فهوم بعٌودون عنوا ولوٌس بٌننوا توداخل ال خوالفوال وفاق ،نحن نعرف بحمٌموتهم أٌوام الشوٌ .حسون البنواء والشوهٌد
سٌد لطب ولكن اتن ال نعرف طرٌمتهم.
* وكٌف تنظور إلوى األحوزاب السٌاسوٌة األخورف مثول االشوتراكٌٌن
والناصرٌٌن والبعثٌٌن؟
 نحن ال نتكلم عن أحد ..نحن نرٌد كتاب هللا وسنة رسول هللا وهذاعندنا هو الحك.
* هل ٌوجد فً الٌمن مرجعٌة علٌا للشٌعة؟
 الشٌعة الزٌدٌة طرٌمتهم غٌر الشٌعة الجعفرٌة.* هل هنان مرجعٌة للزٌدٌة فً الٌمن؟
 مرجعٌتهم علماؤهم.* ولكن لبل أحداث صعدة وبعود فتووف علمواء الزٌدٌوة حودث هنوان
نوع من االنمسام وبالذات فٌما ٌخ

حسٌن بعد أن أفتوى علمواء كوانوا

ٌعدون من مراجن الزٌدٌة؟
 الووذٌن أفتوووا بالباطوول لٌسووو مرجعٌووة الزٌدٌووة وال ٌجوووز اتبوواعهمبالباطووول ،فالمرجعٌوووة هوووً لمووون كوووان علوووى الحوووك ولمووون تمسووون
بالمرآن.
* المشكلة أن المرآن الكول ٌرفعوي وٌودعو إلوى التمسون بوي ..المورآن
أصب شعار الكلٌ ،دعو لي السلفٌون واإلخوان والشٌعة والسنة؟
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 -الووبع

ٌرفعووي سٌاسووة مثوول عموورو بوون العووا

والسوولفٌون (هووً

دعاٌة منهم) ألنهم ٌمولون أن السنة حاكمة علوى المورآن وهوذا مون
ألوووالهم وٌشووتوا السوونة البخوواري ومسوولم ممووا ٌعنووً أن البخوواري
ومسلم حاكم على المرآن ونحن ال نمول بهذا.
* ماذا تمولون أنتم؟
 نحوون نمووول أن الموورآن األصوول وغٌوور إن وافمووي فهووو الحووك وإنخالفي فهو دلٌل على أني غٌر صحٌ .
* أنووووتم تمولووووون أن آل البٌووووت أطهووووار مطهوووورٌن وكوووو نهم جوووونس
مصطفى؟
 نحن ال نمول أطهار مطهرٌن بالجملة.* ولكن االصوطفائٌة والتعوالً مازالوت موجوودة فكلموة سوٌدي التوً
تسبك االسم هً داللة على ذلن؟
 هو تمٌٌز للنسب النبووي فمود روف مسولم وأحمود بون حنبول وغٌورعوووون رسووووول هللا × أن هللا اصووووطفى كنانووووة موووون ولوووود إسووووماعٌل
واصوووطفى كنانوووة مووون لووورٌش واصوووطفى مووون لووورٌش بنوووً هاشوووم
واصطفانً من بنً هاشم ،هذا حدٌث ٌمول بي حتى السنة.
* ولكوووون الرسووووول ٌمووووول «ال فضوووول لعربووووً علووووى أعجمووووً إال
بالتموف»؟
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 الرواٌووة التووً عنوودن ضووعٌفة ..التموووف عنوود آل البٌووت ألوووف موونغٌرهم.
* ٌظوول مووا للتووي فٌووي نظوور ألن هنووان موون آل البٌووت موون هووو أكثوور
فساداً؟
 نعم فً من هو ظالم لنفسي.* لماذا بدالً من أن ٌتبنوى حسوٌن مسو لة الشوعار وغٌور كوان ٌتبنوى
لضاٌا الناس المتمثلة بالفمر والفساد؟
 ال ،ال ..حماٌووة اإلسووالم أه وم موون كوول شووًء ..هنووان إسووالم وكفووروأمرٌكا ترٌد أن تنتم

من المورآن ،تشوتً تبعود جوذور اإلرهواب

بووودعوف أن المووورآن إرهوووابً والرسوووول إرهوووابً ،هوووذ ترٌووود أن
«تطٌر اإلسالم تماما ً» وال بد أن ٌكوون للمسولمٌن مولوف فوً هوذا
الش ن.
* ولكوون أنووتم لووم تحوواربوا أمرٌكووا أنووتم حوواربتم جنووود الدولووة والووذٌن
لتلوا كانوا جنودا ً مسلمٌن؟
 ال لم نحاربهم ..هم الذٌن حاربونا.* ألول كان ممكن أن ٌمدم حسٌن تنازالت لصون دم المسلم؟
 كووان الواجووب علووى غٌوور أن ٌحتوورم دم المسوولم ألن حسووٌن ولووفمولف حك وفً محلي ولم ٌخرج أو ٌغزو أحدا ً ولوم ٌودع إلوى لتول
أحد ،لمد جاءوا إلى بلد .
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* ألست نادما ً على ممتل حسٌن؟
 ال لست نادماً ..عندي الشهادة سعادة «وال تحسبن الذٌن لتلووا فوًسبٌل هللا أمواتا ً بل إحٌاء عند ربهم ٌرزلون».
* هل ما حدث سٌؤثر على الزٌدٌة كمذهب؟
 ال بل تزٌد لوة فً دٌنها وإن ضوعف التصوادها وحالهوا الودنٌوي..فهؤالء رجال ألوٌاء وأبطال.
* موون أٌوون حصوول حسووٌن علووى كوول هووذ األسوولحة التووً واجووي بهووا
الدولة؟
 الباري ٌسر لي «للٌل للٌل» وهو ما فً شًء ..هً بنوادق عادٌوةوالشعب كلي مسل من لبل ولٌس نحن فمط.
* الوورئٌس لووال أنووي دعووا حسووٌن أكثوور موون موورة للتفوواهم إال أنووي كووان
؟

ٌعاند وٌرف
 ال لم ٌرفحرٌ

ولكني لال عند اإلمكان ..ألني لد ظهر لي أن الورئٌس

على إبعاد ألن الرئٌس لد خاف أن ٌ خذ علٌي الوالٌة.

* هل أنت مستعد لممابلة الرئٌس؟
 إذا كان هنان ما ٌوجب الممابلة.* على األلل لطر المضاٌا؟
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 لمد طلب الرئٌس منوا الخوروج إلوى صونعاء حتوى ال ٌتجمون النواسحولنا ولال أن السلطة مستعدة لتنفٌذ جمٌون الطلبوات ،ووعود بوذلن
الوورئٌس وعلووً محسوون األحموور والتزموووا ولووالوا لصووال الوجمووان
التزم وهذا وجهً ولود حضورنا منوذ شوهرٌن ولوم ٌوفووا بوالتزامهم
ونحن مازلنا نطالب.
* فً حالة إذا لم ٌتم شًء ماذا سٌكون علٌي مولفكم؟
 هللا أعلم.* الووورئٌس فوووً األصووول زٌووودي وأنوووتم تتهمونوووي بمحاربوووة الموووذهب
الزٌدي ..كٌف ذلن؟
 ال أدري وأنت اس ل الرئٌس ،هو المسئول عني.* لمد دعم الرئٌس حسٌن بالمال؟
 غٌوور صووحٌ الوورئٌس لووم ٌوودعم حسووٌن ولووو بوومستعدون ألن نرجن أي

واحوود ونحوون

للرئٌس.

* إذا ً من كان ٌدعم حسٌن؟
 البوواري سووبحاني وتعووالى وت و تً لووي موون جهووات عدٌوودة مسوواعداتعٌنٌة تتمثل فً المواد الغذائٌة كالمم وموا أشوبي ذلون وهوو ٌحمول
دٌونا ً كبٌرة ,ونحن اتن نمضً الودٌون ولود كوان ٌكتبهوا بخطوي إال
أن الدولة أخذتها.
* كم عدد المسجونٌن على ذمة لضٌة الشباب المؤمن؟
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 ال ندري بالضبط ،ربما حوالً األلف.* ما هً الكلمة التً توجهها للرئٌس؟
 -ال ألول لي شوٌئاًٌ ..حكوم هللا بٌننوا ٌووم المٌاموة فٌموا ٌخو

المضواٌا

السابمة لمود لتول ثالثوة مون أوالدي وثالثوة مون أوالد أخوًٌ .تودخل
ٌحٌى لٌصح لائالً إنهم أربعة بما فٌهم حسٌن ،ولكن والد ٌشكن
بمتل حسٌن لائالً :ال أدري هل هو صحٌ أم ال.
* هل تسلمت جثمان حسٌن؟
 -ال ..لم نستلم جثتي ال هو وال غٌر ولد رف

الرئٌس.

* ٌعنً لست مت كدا ً أني لتل؟
 هللا أعلووم ...أنووا متووردد ..الماضووً ٌحكووم هللا بٌننووا وبٌنووي والمسووتمبلعلٌي أن ٌفً بما وعد.
* موون جووانبكم هوول هنووان نٌووة لتطبٌوون األوضوواع فووً صووعدة لٌعووود
السالم واألمان؟
 هللا أعلم ..إذا ..هٌ الباري أسبابي.* أتحدث عنكم أنتم؟
 لٌس فً جانبنا شًء ،هم الذٌن اعتدوا علٌنا.* السوولطة تطلووب موونكم إظهووار حسوون النٌووة وبالووذات موون المرجعٌووة
الشٌعٌة؟
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 -لد هً من أعظم البوادر أننا جٌنا إلى عندهم ..إٌش عاد نفعل.
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األفكار اإلمامٌة ..لراءة نمدٌة
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سماعا ً عباد هللا أهل البصائر
ييييي اعا عبييييياد أهيييييل البصييييياير
أييييييدل لي يييييا بيييييي ت نييييير اح يييييد
وليييييت يييييير ح و يييييا عليييييي د ييييييا
ث ليييييييت ت أيييييييي الت اصييييييي للفيييييييد
أضيييةتت وصيييايا ال صيييطفى وهجيييرتت
وجيييتت بييد ر يي يب ييس ذوو الفييد
ليا عصب ضيلت عي الحيك والفيد
بييييد لييييون األرض ييييا التييييداؤ ت
أ ال ييييتت الحجييييال لييييس لييييب لةليييي
يفييييييييدي ت بلييييييييي حييييييييي يييييييييرا ت
لييييي فيييييور ت
بيييييذتت تييييياب
راجيييييي – صييييييرتت األرض لفيييييا
لييييذان الرعايييييا لييييس الييييبلد تفرلييييت
ولييد رضيييت بالةنيير ي الفييا لفييا
لليييت تم ةيييوا حتيييى أ يييذتت ج ييييع يييا
ذا ييييييلت عييييي جيييييور ت ولةيييييال ت
لميييييل لمضييييياة ال يييييوء ال در درهيييييت
أ يييييا أ يييييذ ال يثييييياق ربيييييس عليييييي ت
ل ةييتت بد ييذ ال يييحت يي فت وبالرنيييا
ةيياذير راجييت ع ييد بلييي ال ييو
وللييييتت ل ييييولى األ يييير يد ييييذ ييييالفت
و ييييا ييييا ييييوال ت عليييييفت و ييييا
ويد يييييذ بيييييال مول ييييي فت عميييييارهت
وي ييييي يييييا ليفيييييا لي يييييو جبي ييييي
( )1لمصل الٌمن الكبٌر وعالمتها الشهٌر البدر

()1

لميييييول لييييي ي فييييييى يييييات ال ييييييوا ر
ويفييييييدت يييييي ب يا يييييي ييييييل عييييييا ر
دل يييييتت عيييييدوا لميييييده غيييييير ضييييياير
وأيييييي الت يييييا س للةيييييل وال فيييييا ر
طريمتييييييي ليييييييس فيييييييي واألوا ييييييير
ويضيييحن ييي يييل رجييي و ا ييير
و الييييت ليييييى ألةيييييال طيييييا ولييييياجر
ل ييييا ل ييييت لييييس لةل ييييت يييي ييييا ر
لفةل يييييت ليييييس الجيييييور لةيييييل فيييييا ر
يميييييول ب يييييت و ليييييرت يييييوا ر
ولييييت تة لييييوا يييي بيييي و يييياهر
وضيييييي تت الة ييييييال نيييييير ال ةانيييييير
ولارلييييت األوطييييا ييييو الة ييييا ر
وت يييييية أعنييييييار تصييييييير لةانيييييير
حوتييي و يييا ليييد أحييير ت ييي ذ ييياير
أجابييييييت علي ييييييا بالييييييد و البييييييوادر
أ يييا ل يييت ليييس صيييحفت يييفت ليييا ر
بيييد ت صيييحوا بيييالحك أهيييل ال يييا ر
ودالةيييييتت عييييي فت ب يييييي ال ةيييييياذر
و يييا هيييس ال ضيييح ليييس ال يييا ر
ييييطوة جيييياير
ذا يييا عليييييفت يييا
غييييدا فمييييا أ ييييوالفت لييييس الة يييياير
ويةيييرض ع يييا ليييد تليييى ليييس الت ييياثر
ييع ال فيير ي يييوت ن ي ال ييراير
بن إسماعٌل األمٌر.
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ويييييا عصييييب يييي هانييييت لا يييي ي
وأحلليييييييتت يييييييا حيييييييرت جفيييييييرة
وجيييييو تت أ يييييذ ال يييييو بدرضييييي ا
ولليييتت ييير ليفيييا صيييال لليييور
ت يييييياويتت لييييييس ييييييل لييييييب لةلييييييتت
أأحللييييييييتت أ ييييييييذ ال يييييييياة وأ لفييييييييا
ورديييييييتت يييييي ال تيييييياب ب يييييي ة ت
أتيييييييت بدصيييييي ا الضييييييلالت لفييييييا
وأ يييييا الجييييي اءات التيييييس يييييل ليلييييي
لفيييس ((بردليييا أ)) أ فميييت وحنينييي
لميييييد أثيييييرت هيييييذ المبييييياي بيييييي ت
ل ييا لييد رأي ييا لييس الح ييي ب ي طالييب
وبيييا ل يييت ييي غيييير نييين غري ييي
وحييييييابيتت الجييييييا س ألجييييييل لرابيييييي
أ ييييييابر ت لييييييد ييييييي وا لصييييييلحفت
بنلطيييييياعفت ييييييا حييييييرت أ ييييييذه
وأنيييي ع طييييب ييييا يمييييول طيييييب ت
يييييابر ا يييييت لل يييييواع والفيييييد
ألتييييييت بييييييلد جييييييورا وجيييييييتت
وولييييييييتت أ ييييييير الةبييييييياد نيييييييرار ت
وليييد يييتت تر يييو ييي يييا ليييبل ت
وللييتت يير ال فييد لييد بييا جييوره
صيييييدلتت لميييييد يييييا ال ليييييوت و يييييا
ل ييييل لتييييى لييييد ييييا ينيييي و لةاليييي
و يييا أ يييذ األوليييا ليييط وال انيييت ت
وال أ ييييير ((النيييييج س)) يد يييييذ الفيييييا
لباأل ييذ ييت لييد أغلمييت ي ييدار
ييياجد
و يييت ليييس بييييد أغلميييت ييي
ولييييس يييي ييييت لرييييي لييييد تةطلييييت

لييى ييت تييرو الجييور حييد ال فييا ر
ونييير ذ يييوب ال ليييك ذ يييب ال جييياهر
وتوليرهييييا ل ييييا علييييى ييييل تيييياجر
ورب يييييييييت أدر ب يييييييييل الضييييييييي اير
أ ييييييابر ت لييييييس لةلفييييييت األصيييييياغر
ييينحلل أهيييل ال يييبت صييييد الج ايييير
لميييييييرا و عطيييييياء الا ييييييس ال يييييياثر
وجيييييييتت بييييييد وا األ ييييييور ال ييييييا ر
ت ييي ى ييييارا وهيييس حيييد الفيييوالر
و ييييييير ل يييييييار ولفيييييييو ل يييييييا ر
وليييد فيييرت ليييس يييل بييياد وحاضييير
وتمطيةيييييي لمييييييى بج ييييييب ال مييييييابر
ول يييي طييييرحتت لوليييي ثييييوب يييياتر
و نيييي أ ي ييي ي ت ليييس ال حاضييير
و غضيييايفت عييي وجبيييات األوا ييير
ل يييييييحما وبةيييييييدا بةيييييييد ذا لأل يييييييابر
ييي ال يييذب ال نيييور ليييوق ال يييابر
ل ييييا بالفييييا عييييادت ل يييي رة ييييا ر
ب ييييا ييييودت يييي وجييييوه الييييدلاتر
و يييييييولتت أع يييييييالفت يييييييل يييييييا ر
ب لييت وجييور لييد جيير لييس الةنيياير
ل يييييل ييييي يع ليييييس األ يييييات و يييييا ر
ب ل يييييت ليييييد صيييييار أعيييييدل جييييياير
و يييييرت لييييد صييييار أح يييي نييييا ر
يييياجد ا لييييس عصييييره يييي لييييادر
ييير
لييييا بيييي يييد ور وييييا ييي
و ييت ي ييبيل لييد غييدا غييير عييا ر
وأغلييييييك ليفييييييا ييييييجد لألنيييييياعر
ييييياجدها عييييي يييييل تيييييال وذا ييييير
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وليييو تنيييتر تلييين ال ييياجد باعفيييا
ويييييا و راء ال ييييوء يييييا نيييير لرليييي
لييييى أ حييييي لييييس الضييييلل أ ييييتت
أ ييييا ((بييييالحريبس)) النييييمس اعتبييييرتت
هييو الييرأ لييس ييل الضييلالت لفييا
ول يييييي ت جيييييييتت بدضييييييةا ل يييييي
ولليييتت ييير األجبيييار أ يييوالفت لفيييت
ول يييييي دعييييييوا ل ال ليفيييييي لفييييييت
و ييييي فيييييتت ييييي نيييييره ول ييييياده
ل ييييا يفةييييل الييييدجال ثييييل صيييي ية ت
لدلةييييال ت لييييو ر ييييت حصييييرا لةييييدها
وييييييا عل ييييياء اليييييدي يييييالس أرا يييييت
أ ا األ ر بيال ةرو وال فيس لرضي ت
لن هت عصيو ت ليدجروهت وهياجروا
ذا ييييا هييييذا حييييال ليييياض وعييييالت
ولييييت ت تفييييوا عيييي غييييي ت لترلبييييوا
ل يييييييا ع يييييييا تة ليييييييو بااليييييييل
ولييييد أر ييييل اآليييييات يييي ولييييا
ر يييييا ت بمحيييييط يييييا ييييي ة ا ب ثلييييي
أجيبييييوا عبيييياد صييييوت اصيييي

و ييييا بييييالى بصييييفم ا يييير
بييييب
وأ بيييييييي أعييييييييوا ل يييييييياه و يييييييير
ألييييييييدر لييييييييادر
جفلييييييييتت بييييييييد
لفيييييس لةلييييي لل ليييييك أع يييييت اجييييير
وأول يييييي نيييييياد الضييييييلل آل يييييير
و دتيييت عليييى يييا نييياده ييي يييا ر
ييييييذوها عليييييييفت يييييييا والة الب ييييييادر
وأعييييييوا فت يييييي حييييييا ت و ييييييؤا ر
( رد ا ) (واب الحال) أهل الةنياير
لييييل تنييييت وا يييي بةييييد هييييذا ب ييييالر
ألل يييييت لييييس الييييد يا ييييداد ال حييييابر
يييييرات األوا ييييير
تااضييييييتت عييييي
لدعرضيييتت عييي ذان عيييراض هييياجر
ت يييالوا ب صييير اليييدي أجييير ال فييياجر
وحييييييال و ييييييير أو أ ييييييير يييييياهر
صييييييواعك لفييييييار و ييييييطوة لييييييادر
ول يييييييي ي لييييييييس لطييييييييا وليييييييياجر
ول ييي غفليييتت عييي ييي ا ال واجييير
يييييحاب باإلغاثييييي ييييياطر
وحيييييب
دعييييا ت بصييييوت اليييي يييي اصيييير

-217 -

www.nashwannews.com

هؤالء هـم الملكٌون اإلمامٌون

()1

إذا كان ٌووم  41سوبتمبر لود أنهوى البنٌوة السٌاسوٌة لنظوام عنصوري
استمر أكثر من ألف عام ،فإن البنٌة الفكرٌة لهوذا النظوام لوم تنتو ِي ،وإن
كانووت لوود اختلووت علووى موودف السوونوات الماضووٌة موون عموور الثووورة..
وهاهً الٌوم هذ البنٌة الفكرٌة تحاول أن تستعٌد توازنهوا فوً محاولوة
لالنبعواث موون جدٌوود مسوتفٌدة موون بماٌووا التو ثٌر العمائودي لهووا فووً نفوووس
العامة والبسطاء.
وال شوون أن انشووغال لووادة الثووورة وأنصووارها بالوودفاع عنهووا وتثبٌووت
الجمهورٌة لود شوكل أحود المعولوات أموام تحطوٌم البنٌوة الفكرٌوة للنظوام
الملكوووً اإلموووامً ،ثوووم االنشوووغال بالبنووواء والتنمٌوووة ..ولووووال أن الحركوووة
اإلسالمٌة لد تنبهت لهذا األمر منذ ولت مبكر ،فظلوت تصوب جهودهوا
نحو احتفاظ الثورة بالهوٌة اإلسالمٌة وذلن فً مواجهوة المود الٌسواري
والعلمانً الجارف حٌنها من أجل أال ٌنطبن فً أذهوان النواس – ظلموا ً
وزورا ً – أن الثوووورة لاموووت ضووود اإلسوووالم الوووذي كوووان ٌمثلوووي النظوووام
اإلمامً ...وال أحد بالت كٌد ٌنكر دور األستاذ الزبٌري رحمي هللا علوى
هووذا الصووعٌد وموون بعوود أتباعووي وتالمٌووذ موون أبنوواء الحركووة اإلسووالمٌة
الذٌن ناضلوا من أجل دسوتور إسوالمً ،ومون أجول منواهل إسوالمٌة ال
( )1نصر طي مصطفى ،صحٌفة الصحوة ،الصفحة السابعة ،العدد ( )485السنة السابعة ،الخمٌس
 55ربٌن أول 5254هـ الموافك 5995/9/59م.
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مذهبٌة ،ومون أجول تشورٌعات ولووانٌن إسوالمٌة ال مذهبٌوة ،ومون أجول
ولف المد الٌساري ،ومن أجل مٌثاق وطنً إسالمً المنهل ..ال!!.
وموون هووذ الجهووود كلهووا ،فلووم ٌكوون اجتثوواث الفكوور اإلمووامً الملكووً
بوواألمر السووهل ،فهووو فكوور عمٌووك الجووذور فووً األر

الٌمنٌووة ،وعموور

الثووورة حتووى الٌوووم ال ٌكفووً للمضوواء علووى فكوور عموور مئووات السوونٌن،
خاصة فً دولة شوحٌحة اإلمكانٌوات كودولتنا ..لكننوا ال ٌنبغوً أن نغفول
أن هذ الجهود لود أحودثت اخوتالالً كبٌورا ً فوً بنٌوة هوذا الفكور وأٌمظوت
الكثٌر من النائمٌن ونبهت الكثٌر مون الغوافلٌن ..ولهوذا السوبب نكتشوف
أن الملكٌٌن هم أحمد ما ٌكونون على اإلسالمٌٌن ،وهوذا الحمود ملمووس
فً كل أنشطتهم ..أٌا ً كانت هذ األنشطة.

الملكٌة ..الفكرة!
ولما سبك كلي ال زلنا نتحدث عون الملكٌوٌن وسونظل حتوى ٌو ذن هللا
بانحسووووار فكوووورهم المعوووووج ..وهووووو فكوووور ال ٌملوووون مووووؤهالت البموووواء
واالسووتمرار ألنووي فكوور ٌتصووادم موون الوودٌن وموون الفطوورة ،وألنووي فكوور
عنصري ..وكل فكر ٌتصف بهذ الصفات فإن نهاٌتي محتومة بمشوٌئة
هللا عز وجل!
ولنوووا أن نطووور هنوووا تسووواؤالً هامووواً ..فعنووودما نتحووودث عووون الملكٌوووة
والملكٌوووٌن واإلماموووة واإلموووامٌٌن ،فهووول نمصووود أشخاصووواً ..،أم نمصووود
عرلاً ..أم نمصد نظاماً ..أم نمصد فكرة!!.
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ألول بملء الفوم ..نحون عنودما نتحودث عون المكٌوة والملكٌوٌن واإلماموة
واإلمامٌٌن فإنما نمصد الفكرة ..وبالتالً نمصد مون ٌوؤمن بهوذ الفكورة
أٌا ً كان أصولي أو لونوي! فلوو كنوا نمصود أشخاصواً ..لموا كنوا بحاجوة ألن
مهما ظلوا وعاشووا فوإنهم فوانون وسوٌكون

نتعب أنفسنا ألن األشخا
الزمن كفٌالً بالمضاء علٌهم وعلى ما ٌحملوني!

ولوووو كنوووا نمصووود عرلوووا ً معٌنوووا ً لصوووادمنا سووونن هللا سوووبحاني وتعوووالى
وفطرتي التً فطر النواس علٌهوا ..ولموا كوان هنوان فوارق بٌننوا جمٌعواً،
ألن العصبٌة للعرق مر

واحد أٌا ً كان هذا العرق!

كموووا أن شوووواهد الحوووال تؤكووود أن هنوووان متعصوووبٌن للفكووورة الملكٌوووة
اإلمامٌة من كل األعوراق ..وفوً نفوس الولوت تجود الموؤمنٌن باإلسوالم
الصحٌ من كل األعراق كذلن ،فمد ولف المجددون أمثال ابن األمٌور
وابن الوزٌر والشوكانً والممبلً على اخوتالف عصوورهم علوى نفوس
الخووط فووً الوودفاع عوون الصووورة الحمٌمٌووة لإلسووالم والوودفاع عوون سوونة
رسول هللا صلى هللا علٌي وعلى آلي وسلم وللدفاع عن صوحابتي جمٌعوا ً
رضوان هللا علٌهم ..كذلن ولف المطاع والكبسً والموشكً جنبا ً إلوى
جنب من الزبٌوري والحوورش والسونٌدار فوً ثوورة 28م ضود الطغٌوان
والفهووم الكهنوووتً للوودٌن ..لٌؤكوودوا للبشوورٌة موون جدٌوود أن اإلسووالم جوواء
لٌسوون النوواس جمٌع وا ً علووى اخووتالف أعوورالهم وألوووانهم ،وأن مووا ٌمنوون
الناس من الفهم الصوحٌ لهوذا الودٌن إنموا هوو الهووف والكبور ..مرضوا
إبلٌس وبنً إسرائٌل!!
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ولو كنا نمصد نظاما ً بعٌنوي الكتفٌنوا بالحودٌث عون بٌوت حمٌود الودٌن
ومظالمهم ومساوئهم ،لكن بٌت حمٌد الدٌن لم ٌكونوا بودعا ً مون األمور،
وإنما كانوا امتدادا ً لفكرة واحدة حكموت أنظموة متعوددة مئوات السونٌن..
ناهٌون عوون أن بٌووت حمٌود الوودٌن هووم أرلووى مراحول اإلمامووة فووً تووارٌ.
شووعبنا ..إذ حوودث نوووع موون االنفتووا علووى بمٌووة المجتموون فووً عهوودهم –
ممارنا ً بالطبن بما كان علٌي األمر من لبلهم – وتوسن التعلٌم للٌالً..
إذا ً فونحن عنودما نتحودث عوون الملكٌوة واإلماموة هنووا فوً الوٌمن فإننووا
نمصد الفكرة التً ٌصب كل من ٌؤمن بها ملكٌا ً إمامٌاً ..ولكن موا هوً
أبرز ركائز هذا الفكر ؟!

الركائـز:
لعل أبرز ركائز الفكر الملكً اإلمامً فً بالدنا والتً تم الت صٌل
لها فً أبرز كتبي ومناهجي منذ ما ٌزٌد عن ألف عام هً:
التعصب للعنصر اعتمادا ً ب فضلٌتي علوى بمٌوة البشور( ،فبركوة) كول
ما ٌلزم لت صٌل هذا االعتماد دٌناً ،بحٌث ٌصوب مون خالفوي سوواء كوان
من نفس العورق أو مون غٌور مغضووبا ً علٌوي ،وٌصوب كول مون ٌعتمود
سواء كان من نفس العرق أو من غٌر من أهل الجنة ممدماً!
ولووود انبنوووى علوووى الركٌوووزة الموووذكورة آنفوووا ً فكووورة احتكوووار السووولطة
وحصوورها كمووا ٌمووال فووً (البطنووٌن) ،وهووً نتٌجووة طبٌعٌووة ألفضووولٌة
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العرق ..كما أنها – بوالطبن – صوورة مون صوور الملكٌوة ألن الوراثوة
فً الحكم متوفرة فٌها وإن كانت اتسعت من األسرة إلى العرق!!
كما انبنى على نفس الركٌوزة األولوى فكورة احتكوار العلوم ،واعتبوار
أن األمة لد ضلت ووردت موارد الهالن عندما أخذت العلوم مون غٌور
هووذا الصوونف المفضوول عرلواً ..والنتٌجووة أن كوول مووا ٌوورد موون علوووم موون
غٌوورهم إنموووا سوووتودي باألموووة إلوووى الهووالن والضوووالل بووودءا ً مووون كتوووب
الصووووحا وانتهوووواء باجتهووووادات بمٌووووة علموووواء األمووووة ..كمووووا أن فكوووورة
(المرجعٌووة) التووً نسوومعها الٌوووم تتووردد هووً امتووداد دبلوماسووً ومهووذب
لفكرة احتكار العلم!!
ربمووا كانووت هووذ أبوورز الركووائز التووً ٌموووم علٌهووا الفكوور الملكووً
اإلمامً فً بالدنا وهً ركوائز الزالوت موجوودة ونلمسوها فوً الوالون،
وتفضحها الممارسات العملٌوة وفلتوات األلسونة واأللوالم التوً ال تخفوى
على كل متابن لبٌب!
وهً ركائز نجودها تتصوادم مون فطورة هللا التوً فطور النواس علٌهوا
ومن الدٌن الذي ارتضا هللا لخلمي والمتناسك من الفطرة السوٌة ..فوا
فطر الناس على العبودٌوة لوي والحرٌوة أموام خلموي ،والملكٌوون ٌرٌودون
أن ٌمسموا الناس إلى سادة وعبٌد!
وهللا فضل الناس على بعضهم بوالتموف ..والملكٌوون فضولوا النواس
علووى بعضوووهم بالنسوووب والعووورق ولسوووموا المجتمووون إلوووى طبموووات جووواء
اإلسالم لٌمحوها وٌزٌلها!
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وهللا جعل الحكم شورف بٌن الناس ..والملكٌون حصروا الحكم فوً
نسووب واحوود واعتبوورو (تثبٌووت موون هللا) زاعمووٌن وجووود (وصووٌة) مووا
أنزل هللا بها من سلطان!
فهووذا الفكوور المنحوورف ٌنبعووث الٌوووم موون جدٌوود فووً شووكل حركووات
وأحزاب ،مجلدات وكتٌبات ،محاضرات وحلمات..

تنبٌهـات:
إذا ً ولد اتض لنا بجالء من خالل ما سبك أن الملكٌوة فكور ولٌسوت
عرلا ً ونسبا ً فالبد أن ننو إلى ما ٌلً:
ٌحوواول بع و الملكٌ وٌن أن ٌصوووروا للبسووطاء والغووافلٌن أننووا حووٌن
ننتمدهم إنما نستهدف نسوبا ً معٌنوا ً وذلون فوً محاولوة السوتدرار العطوف
وإثارة الفتنة والنعرات وصرف األنظار عنهم ..وهوذ بوالطبن أسوالٌب
مكشوفة ومعروفة ونعتمد أن المدر الذي اكتسبي الناس مون الووعً منوذ
لٌام الثورة المباركة كفٌل ب ن ٌفض هذ األسالٌب!
كمووا ٌحوواول بع و

الملكٌووٌن أن ٌوووحً كووذلن للبسووطاء والعامووة أن

الممصووود بووالملكٌٌن هووم أتبوواع اإلمووام زٌوود رضووً هللا عنووي والسووائرون
علوووى نهجوووي ..وهوووذا جوووزء مووون المغالطوووات التوووً ٌحووواول بهوووا هوووؤالء
الملكٌووٌن الت و ثٌر العوواطفً فووً العامووة والبسووطاء واسووتثارتهم ..موون أن
اإلمووام زٌوود رضووً هللا عنووي أبعوود مووا ٌكووون عوون الفكوور المنحورف الووذي
ٌحملي هؤالء الملكٌون ..فهم ٌتاجرون باسمي دون أن ٌلتزمووا بمنهجوي
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المعروف والوارد فً مسند وهو منهل سونً صوحٌ بودءا ً مون (هٌئوة
الصالة) وانتهاء برأٌي فوً الحكوم وصوحابة رسوول هللا صولى هللا علٌوي
وعلى آلي وسلم!
وٌحووواول الملكٌوووون فوووً حوووربهم الشوووعواء ضووود اإلسوووالمٌٌن – أن
ٌصفوهم ب نهم (وهابٌون) وذلون السوتثارة الورأي العوام ضودهم ..ومون
المضحن أن نكتشوف أن تهموة الوهابٌوة لدٌموة فمود ألصوموها علوى ابون
األمٌوور والشوووكانً ثووم علووى ثوووار 28م والٌوووم علووى كوول موون ٌلتووزم
بالكتاب والسنة!

اإلمامة نكبة الٌمن التارٌخٌة

()1

إن ٌوم السادس والعشرٌن من سبتمبر عوام 5914م هوو ذلون الٌووم
الووذي انطلمووت فٌووي عووزائم الرجووال لتوودن صوورو أعتووى ظلووم وأعنووف
طغٌان ،ظلم لم ٌعتمد على سال تملٌدي من تلن األسلحة التً ٌمتلكهوا
الشوووعب فٌماوموووي بهوووا وطغٌوووان لوووم ٌعتمووود علوووى جبوووروت شوووخ
أشخا

أو

من الممكن التنمر علٌهم وإنهاؤهم كموا هوو الحوال فوً معظوم

بالد هللا ..إال أني طغٌان وظلم جاء للشعب الٌمنً مون بواب ال ٌسوتطٌن
( )1حمدف السنٌدار ،صحٌفة الوحدة ،العدد ( ،)75األربعاء  51ربٌن الثانً 5254هـ الموافك
5995/52/48م.
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فٌي اإلنسان فً الٌمن أن ٌغلمي ..إني من باب الدٌن واإلنسان فً الوٌمن
مشدود إلى الدٌن بطبعي ..بحوب الودٌن وبحوب كول متودٌنٌ ..تعلوك للبوي
بكل من ٌعٌدو إلى الودٌن ..فلوبس الطغواة الظلموة لبووس الودٌن وتحلووا
بي فً ظاهرهم ..وطرلوا باب الشوعب الٌمنوً ففوت للبوي وبوالد لهوم..
غر مظهرهم وانخدع بتمتماتهم وهمهماتهم وظن أنوي بوذلن إنموا ٌعلوً
راٌووة اإلسووالم ..وتحوورن الطغوواة الظلمووة علووى تووارٌ .الووٌمن المشوورق
ومسخوا حركة العلم فً الٌمن وغٌبوها ..مسوخوا توارٌ .علمواء الوٌمن
وغٌبووو وشوووهو  ..ثووم بوودؤوا فووً إجووراء غسووٌل موو .ألبنوواء الووٌمن..
فحرف الطغاة الظلمة معانً المورآن واعتسوفوا تفسوٌر فجعلووا المورآن
ك ني ما أنزل إال لخدمتهم وإللامة مملكتهم ..أخذوا بالمتشابي مون آٌوات
المرآن ..وضعوا األحادٌث لتخودمهم وتؤسوس مملكوتهم ونسوبوها ظلموا ً
وزورا ً إلى بع األئمة ممون ٌنتسوبون لإلموام (علوً) رضوً هللا عنوي
مثل جعفر الصادق و البالر وزٌد بن علً رضً هللا عنهم أجمعٌن
وغٌرهم وهم فً اعتمادي أبرٌاء من كل موا نسوب إلوٌهم مخالفوا ً لكتواب
هللا وسوونة رسووولي ك ولكوون هووؤالء الطغوواة الظلمووة اسووتغلوا تعلووك أبنوواء
الٌمن باإلسالم وحبهم لرسول هللا ك وكل من التدف بوي اسوتغل الطغواة
هووذا الحووب وذلوون التعلووك باإلسووالم فموودموا ألبنوواء الووٌمن إسووالما ً ٌخوودم
مصووالحهم هووم وٌؤسووس ملكهووم هووم ..لوودمو علووى أنووي اإلسووالم وغٌوور
باطل جعلوا العلم حكرا ً علٌهم وكل علم من غٌرهم ٌعتبر باطالً موا لوم
ٌكن ذلن العلم محمما ً لرغباتهم وأهوائهم ..جعلوا الحكم حكرا ً لهم ..بول
إنهم ربطووا ذلون بو وامر هللا وبو ن هللا سوبحاني وتعوالى لود جعول الحكوم
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فووٌهم وحاشووا هللا سووبحاني أن ٌفوورق بووٌن النوواس وٌمٌووز بٌوونهم علووى غٌوور
التموف ..وحاشا رسول هللا ك ..أن ٌكون لد جاء لٌؤسس ملكا ً أو ٌبنً
أسرة ..أو ٌجعل أناسوا ً سوادة وأناسوا ً عبٌودا ً فإنموا هوو رحموة للعوالمٌن..
ولكوون موواذا نعموول ولوود ابتلٌووت الووٌمن بنفوووس طاغٌووة مرٌضووة حرفووت
معانً المرآن ووضعت األحادٌوث ،وزورت التوارٌ .واتخوذت أسوالٌب
الغدر والمخادعة ..لتبنً طبمة وتؤسس ملكا ً وتفرق النواس جعلووا مون
أنفسهم سادة وغٌرهم ..عبٌداًًً  ..إن هنان من عرف العهد البائد الوذي
دكتووي ثووورة  41سووبتمبر وهنووان موون لووم ٌعوورف ذلوون العهوود البغووٌ

..

الووذي كووان

فالووذٌن عرفوووا بالت كٌوود ال ٌنسووون الفموور والجهوول والموور
مخٌموا ً علووى كول ربوووع الووٌمن وأبنواء الووٌمن ..بالت كٌود عرفوووا كٌووف أن

الشعب الٌمنً كوان ممسوما ً إلوى طبموات موا أنوزل هللا بوذلن مون سولطان
وال جاء بي

ك بل إن ما أنزلي هللا وما جاء بي رسوول هللا إنموا كوان

لٌدن بي كل تمسٌم جاهلً وكل تفرٌك بٌن الناس وكل استعباد للناس.
إن موا نعانٌوي الٌووم امتوداد لتلون العصوور المظلموة ..فالوذٌن حكمووا
الٌمن بعد الثورة لم ٌنزلووا مون السوماء ..إنموا هوم مون أبنواء هوذ األموة
وال نظن ولتوا ً لصوٌرا ً هوو عمور الثوورة إلوى اتن ٌمكون أن ٌمحوً كول
لووورون المسووو .والتجهٌووول واالسوووتعباد واالسوووتبداد وسووونجد مووون بعووو
تصرفاتنا فً بٌوتنا من أهلنا ،وأوالدنوا مون جٌراننوا ،مون موظفٌنوا ،مون
زمالئنا سنجد أن هنان رواسب لد تختلف مون شوخ

تخور رواسوب

موون تلوون العصووور المظلمووة ..عصووور الطغٌووان الرهٌووب التووً موورت
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بنبائنووا وأجوودادنا ..تربوووا علٌهووا وتعلموووا علٌهووا وعاشوووا بهووا كوو مور
مسلمة.
إن ثووورة السووادس والعشوورٌن موون سووبتمبر لوود نملتنووا فع والً موون ذلوون
النفك المظلوم ..أخرجتنوا إلوى الهوواء الطلوك ..إننوا الزلنوا نطورد الهوواء
الفاسد من داخلنا والذي أ ُرغمنا على استنشالي منذ أواخر المرن الثالث
الهجري ،ولكننا فً طرٌمنا إلى استبدالي كلي وبصورة نهائٌوة ،بوالهواء
النمً والوتخل نهائٌوا ً مون الهوواء الفاسود واسوترداد صوحتنا وعافٌتنوا،
كما كانت فً صدر اإلسالم عنودما كنوا فوً ممدموة الصوفوف ننشور موا
جاء بي من عدل ومساواة وحرٌة وعلم وسنصل بوإذن هللا فكول الودالئل
والمؤشرات تدل على هذا وما ذلن على هللا بعزٌز..
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مواجهـة االنبعـاث اإلمامً
()1
دعـوة لثـورة ثمافٌـة
الٌوم وبعد مرور هذ األعوام مون عمور الثوورة تنبعوث لووف الهودم
التارٌخٌووة موون جدٌوود ،تنبعووث اإلمامووة بتلوون النفسووٌة وبتلوون الخصووائ
وبتلن النزعة التً تغلب الدم على المٌم وأواصور الطوٌن علوى أواصور
الدٌن فوً شوكل أحوزاب متعوددة الوجوو موحودة الوجهوة والهودف وفوً
شووكل نشوواط علمووً ٌكوورس الفكوور اإلمووامً وٌعمووك التعصووب المووذهبً
والتملٌد األعمى باعتبار أن عودة النظوام اإلموامً لون تكوون إال بإٌجواد
أرضووٌتي المناسووبة المتمثلووة فووً الفكوور اإلمووامً وفووً شووكل التغلغوول فووً
جهوووواز الدولووووة المووووالً واإلداري والوصووووول إلووووى مراكووووز حساسووووة
والتحالفوووات السٌاسوووٌة الداخلٌوووة واالتصووواالت الخارجٌوووة مووون المووووف
المشابهة والتغلغل داخل األحزاب ومحاولة توجٌهها وتو جٌل الصوراع
فٌمووا بٌنهووا وضوورب بعضووها بووبع

وفووً شووكل التوونمر علووى المنوواهل

الدراسووٌة التووً كرسووت الخووط السوونً البعٌوود عوون التعصووب ،وفووً شووكل
التشكٌن فً التٌوار اإلسوالمً الوذي هوو امتوداد للخوط التجدٌودي لعلمواء
( )1حارث عبدالحمٌد الشوكانً.
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الوووٌمن مووون أمثوووال الممبلوووً والووووزٌر واألمٌووور والشووووكانً ووصووومي
بالوهابٌة.
وهكوووذا ٌطلموووون اإلشووواعات علوووى كووول توجوووي سووونً تجدٌووودي كموووا
وصووموا موون لبوول أولئوون العلموواء وثوووار الووٌمن عبوور مراحوول الثووورة
المتعالبة باعتبار أن هذا التٌار هو الموة الوحٌدة المادرة علوى فضوحهم
والولوووف أمووامهم وفووً شووكل دغدغووة المشوواعر العرلٌووة لوودف بع و
المٌووادات الحزبٌووة آملووٌن موون خاللهووا أن ٌسوومطوا النظووام الجمهوووري
وٌمٌمووووا النظوووام اإلموووامً وإن كنوووا نعتمووود أن تلووون المٌوووادات بثمافتهوووا
المعاصرة ووعٌها بخطورة النزعة العنصرٌة علوى مسوتمبل الوٌمن لون
تستجٌب لهؤالء المصابٌن بجنون العظمة.
وأخٌوورا ً فووً شووكل الحمووالت اإلعالمٌووة الواسووعة التووً تتحوودث عوون
الفساد ومدف تدهور األوضاع وتعمد الممارنوات بالنظوام اإلموامً وأنوي
كان أرحم وأخف ،وأنا هنا ال أدافن عن الفساد وال أحاول توزٌٌن وجوي
لبووٌ فهووو والوون وٌجووب أن ننموود ونطالووب بتحسووٌن األوضوواع ولكنووً
أرف و

االطروحووات التووً تحوواول اسووتغالل سوووء األوضوواع للتبشووٌر

باإلمامووة ومحاولووة تهٌئووة النفوووس لمبولهووا وأرف و

العووودة إلووى عهووود

الورق التوً داسووت علوى كرامووة هوذا الشووعب لبول أن توودوس علوى لوتووي
ّ
والتووً زٌفووت وعٌووي وأفسوودت عمٌدتووي لبوول أي شووًء آخوور ،والملكٌووون
بووارعون فووً إطووالق اإلشوواعات وتوظٌووف الغٌوور لصووالحهم موون حٌووث
ٌشعرون ومن حٌث ال ٌشعرون.
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ولموود تحممووت الرؤٌووة االستشوورافٌة للشووهٌد الزبٌووري موون أن اإلمامووة
سووتظل خطوورا ً مسووتمبلٌا ً علووى الووٌمن والسوور فووً ذلوون أن الثووورة هوودمت
اإلمامة كنظام ولم تهدمها كفكر وكعمٌدة.
إن اإلمامة مذهب عمدي تتتبن المتشابي من اتٌات واألحادٌث على
طرٌمووة أهوول الزٌو وتفسوور الوودٌن تفسووٌرا ً عنصوورٌا ً غٌووب مفهوووم األمووة
وأحوول محلووي مفهوووم الطبمووة والطائفووة والعنصوور وجعوول العلووم والسوولطة
حكوورا ً لهووم وغٌووب مفهوووم الشووورف وحووك الشووعب فووً اختٌووار لٌاداتووي
وممثلٌي تحت ستار (الوصٌة – والبطنٌن – وظل هللا فً األر

).

وحتى تكتمل حلمات هذا التتبن للمتشابي تم الطعن فً السونة الغوراء
والوووثلم فوووً شخصوووٌات الصوووحابة رضووووان هللا علوووٌهم وأكووول لحمهوووم
وتكفٌورهم ورفوون بعو

البشوور عون مسووتوف بشوورٌتهم بادعوواء العصوومة

لهم.
و ِلٌَتم تمرٌر هذا كلي هدم األخالق والمٌم التً هً أسواس العاللوات
اإلنسانٌة وأبا الكذب والخداع والتنمر وكل ذلن تحت ستار (التمٌة).
إن هووذا الفكوور اإلمووامً فكوور منحوورف فووً أصووولي وفروعووي ،ف وا
سووبحاني وتعووالى فووً التصووور (اإلمووامً) ٌفاضوول بووٌن النوواس بحسووب
أحسووابهم وأنسووابهم ودمووائهم التووً لووم ٌكوون لهووم رأي فووً اختٌارهووا ولووم
ٌفاضووول بٌووونهم بحسوووب تموووواهم وأعموووالهم الصوووالحة عكوووس التصوووور

َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ
ره أتقرامٌ
عْذ اىي ِ
اإلسالمً النمً ِ +إُ أمشٍنٌ ِ

.]58
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الرسوول × فوً التصوور اإلموامً لووٌس نبٌوا ً أرسول رحموة للعووالمٌن
وإنما هو ملن جاء ٌورث أهلي وذرٌتي الملن والسلطة.
والنبووً بحسووب أطروحووات اإلمامووة نبووً فاشوول وحاشووا أن ٌكووون
كذلن ألني لم ٌسوتطن أن ٌربوً أصوحابي فبمجورد أن موات انملبووا علٌوي
جمٌعووا ً إال أربعووة موونهم كمووا ٌزعمووون رغووم تزكٌووة الموورآن للصووحابة
رضوان هللا علٌهم وتلون النمواذج العظٌموة التوً لودموها للبشورٌة وكول
هوذا الحمود مون اإلماموة علوى الصوحابة ألنهوم اجتمعووا فوً السومٌفة فووً
أول مؤتمر شوروي ٌعرفي العالم الختٌار خلٌفوة المسولمٌن ولوم ٌعملووا
بمنطوووك الملووون والوراثوووة الوووذي جووواء اإلسوووالم وكووول العموووالء لهدموووي
ومحاربتي.

ْ ْ َ ُ ُ َ
ْ َ ْ َ
َ ُ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ ُ
هٌ ِإُ يقىىرىُ ِإال
اه
رى
ِ
أ
رِ
ٍ
ِ ِ
َ ً +مبشث م ِيَت تخرشُ ِ
زبا"[الكهف.]1 :
م ِ
َّ

إن ثورة سبتمبر التً هدمت اإلمامة نظاما ً تحتاج إلوى ثوورة ثمافٌوة
لهدم اإلمامة :فكرة وعمٌودة محرفوة ،موا لوم فوإن مسوتمبل الوٌمن سوٌكون
مجهوالً!!.
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كلمات الحك ترسم سطور الوعً

()1

وكلمات الحوك تتواصول لترسوم سوطور الووعً فوً أذهوان جمواهٌر
شووعبنا ،ولتشووكل بلمعووان معانٌهووا وهوول الحمٌمووة الموواحً لظووالم الجهوول
وزٌووف الباطوول وخداعووي ،نجوود أن جملووة موون الحمووائك البوود أن تتض و
معالمها لكول مون فموي معوانً الحٌواة الحورة الكرٌموة ،ولكول مون اعتنوك
اإلسالم الصافً النمً من كل شوائب المصال واألهوواء ،ولوم ٌتلووث
فكوور ب باطٌوول الخصوووم ،ولكوول موون لووم تصووب عٌنووا بعمووى األلوووان أو
للبي بغشاوة الضالل.
أولى هذه الحمايك :أن البشر كل البشر مسلمهم وكوافرهم ٌنتسوبون
إلووى أب واحوود وأم واحوودة همووا آدم وحووواء علٌهمووا السووالم ،وأن هووذا
النسب ال ٌعنً إال أن كل نطفة تكون منهوا إنسوان موا ،هوً فوً أصولها
وتكوٌنها ولونها غٌر مغواٌرة فوً األصول والتكووٌن واللوون ألي نطفوة
تكووون منهووا إنسووان آخوور ..مهمووا تنوواءت بهووم األوطووان ،واختلفووت بهووم
األلسن واأللوان ..فالكل تدم ،وآدم من تراب.
وكول خرافووة عرلٌوة نازٌووة موا هووً إال محو

افتووراء ،وكول تفوواخر

باألنساب ما هو إال اتباع لهوف إبلٌس الوذي ٌعتبور أول مبتودع للتفواخر
فً هذا الباب ((أنا خٌر مني خلمتنً من نار وخلمتي من طٌن)) وأني ال
( ) 1بملم /عبدهللا الٌدومً ،صحٌفة الصحوة ،العدد ( )482السنة السابعة ،الخمٌس  4ربٌن ثانً
5254هـ الموافك 5995/52/52م.
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اخوتالف وال تمواٌز بوٌن البشور إال باتبواع الحوك واجتنواب الباطوول ،وأن
المسوولمٌن ال ٌعرفووون لهووم نسووبا ً ٌفتخوورون بووي إال نسووب العمٌوودة التووً
تووربطهم ب و بً األنبٌوواء إبووراهٌم علووٌهم جمٌع وا ً أفضوول الصووالة وأزكووى
التسلٌم ((وجاهدوا فً هللا حك جهاد هو اجتباكم وموا جعول علوٌكم فوً
الدٌن من حرج ملة أبٌكم إبراهٌم هو سماكم المسلمٌن من لبل)).
وأن أي نسب غٌر نسب اإلسالم ال معنى لي إال التعارف فٌما بٌننوا
وال نرا مؤهالً لكفاءة فً دٌن أو دنٌاٌ(( ..ا أٌها الناس إنا خلمناكم من
ذكووور وأنثوووى وجعلنووواكم شوووعوبا ً ولبائووول لتعوووارفوا إن أكووورمكم عنووود هللا
أتماكم)).
الحميم الثا ي  :أن اإلسالم لم ٌعود ضورورة لمطور مون األلطوار أو
جنسٌة مون الجنسوٌات ،وإنموا أصوب ضورورة بشورٌة ماسوة ال منوا
لهووا منووي ،خروجوا ً موون التٌووي الووذي تحٌووا  ،والصووراع الووذي تعووانً منووي،
وحفاظا ً على حضارة هً نتاج لعصارة أفكار البشر.
ومغاربهووا أن

وواجووب علٌنووا نحوون المسوولمٌن فووً مشووارق األر
نمدم اإلسالم للبشرٌة نظٌفا ً كما نزل من السماء ..وعلٌنا أن نزٌل عنوي

ما لحك بي من أدران الجاهلٌة فً عصور التخلف ،وما علك بمفاهٌمي
من تحرٌف علماء السلطة ،وموا سوعى لوي أصوحاب األهوواء ومرضوى
الوووذات مووون محووواوالت للوووً عنوووك لواعووود وأسسوووي تطوٌعوووا ً لخدموووة
طموحوواتهم ،وتسووخٌرا ً لتنفٌووذ موونربهم فووً االسووتعالء واالسووتكبار علووى
بمٌة خلك هللا!..
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الحميمي الثالثي  :أننووا فووً ٌموون اإلٌمووان والحكمووة أبنوواء وطوون واحوود
وعمٌدة واحودة فكٌوف ٌكوون لبعضونا حوك السوٌادة وبعضونا اتخور حوك
الذٌلٌة ؟!
وكٌووف ٌكووون لبعضوونا ونحوون أبنوواء عمٌوودة واحوودة وطوون واحوود حووك
الحكم وٌكون على بعضنا الخضوع واالتباع ؟!
إننووا إخوووة فووً العمٌوودة والوووطن والوودم ولووم ٌسوون لتفرٌمنووا إال الفكوور
التشووطٌري الووذي حملووي وٌحملووي موون لووي مصوولحة ف وً تمزٌووك الشووعب
وإضعافي وجعل بعضي مسلمٌن والبع

اتخر (كفار ت وٌل)!..

إننووا فووً حاجووة إلووى ولفووة ت موول ومراجعووة لكوول موالووف (الملكٌووٌن)
المضادة لكل من ٌدعو إلى وحدة صفنا ،والى وحدة التصور العمائودي
لشعبنا.
إننا فً حاجة إلى ولفة جادة ودراسة متفحصوة لكول األسوباب التوً
دفعت وتدفن بالملكٌٌن فً الماضً والحاضر إلى استمرار إصورارهم
على ترسوٌ .الطائفٌوة السٌاسوٌة فٌموا بٌننوا فوً كول مجالسوهم وكتابواتهم
وخطوبهم وفتواواهم ،ورغبوتهم فوً أن ٌبموى الهوادوي هادوٌوا ً والشووافعً
شافعٌاً ،وٌماومون بكل إمكاناتهم أي محاولة تهودف إلوى الوتالع جوذور
الطائفٌة السٌاسٌة والخالف المذهبً ؟!
الحميم الرابة  :أننا فً صحٌفة الصحوة عندما بدأنا فوً األسوابٌن
الماضٌة فً طورق موضووع الفكور الملكوً والسوٌما بعود مورور تسوعة
وعشرٌن عاما ً على لٌوام الثوورة والجمهورٌوة موا كوان ٌخطور فوً خلود
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أحدنا ،وال ٌدور فً حسباننا أن مثل ذلن الفكور ال ٌوزال ٌحتول مسواحة
 ،وما كنوا نتصوور أن ٌنبوري للودفاع عنوي هوذا الحشود

من تفكٌر البع

ممن توهمنا أال ٌكون بٌنهم اتفاق!..
وولفووة فاحصووة علووى ردود الفعوول نجوود أن هجومووا ً لوود ُ
شوو ّن علووى
"الصوووحوة" مووون أفوووراد ٌعتنموووون الماركسوووٌة إلوووى أفوووراد مووووغلٌن فوووً
الماسونٌة إلى آخرٌن غارلٌن فً وحل العلمانٌة إلوى أنواس كنوا نعودهم
من األبرار؟!
أولوٌس هوذا المولوف ضود صووحٌفة الصوحوة ٌسوتحك مون كول عالوول
ومنصووف أن ٌضوون لووي أكثوور موون عالمووة اسووتفهام وعالمووات تعجوووب
كثٌرة؟!!
الحميمييي ال ا ييي  :أن الثوووورة والجمهورٌوووة خٌارنوووا ..ففوووً ظووول
الثورة والجمهورٌة تعلمنوا بعود تجهٌول ،وفهمنوا إسوالمنا فهموا ً نمٌوا ً بعود
غٌاب للوعً فر

علٌنوا عمودا ً لسونوات شوكلت لرونوا ً مون الماضوً،

وخرجنا منطلمٌن إلى الحٌواة بعود أن كنوا لوابعٌن مكبلوٌن بمٌوود التخلوف
فً مغارات االنحطاط!..
هنان ممارسوات خاطئوة مون بعو
هنووووان بعوووو

المسوئولٌن فوً دوالب الحكوم..

االنحووووراف عوووون الوووونهل السوووووي ..هنووووان الكثٌوووور موووون

الممارسووات الالمسوووئولة ..هنووان كووول ذلوون ..إال أن أملنوووا فوووً هللا أوالً
وأخٌرا ً ٌجعلنا على ٌمٌن ب ننا سنتجاوز كل السولبٌات وكول الصوعوبات
والمعولات.
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ونحون علوى ثموة موون أن ٌومنوا مهموا كانوت معاناتنووا فٌوي أفضول موون
أمسنا ،وأن غدنا سٌكون بإذن هللا أفضل من والعنا الذي نحٌا !..
تلن بع

الحمائك ،وذلون فهمنوا لودٌننا ،وعلوى أبنواء شوعبنا عموموا ً

ومثمفٌنا بالذات أن ٌختاروا بٌن فهم ٌجعل منهم بشرا ً سووٌاً ،وبوٌن فهوم
للوودٌن ٌجعوول موونهم مجوورد لطٌوون فووً حظٌوورة موون ٌتصووور نفسووي سووٌدا ً
علٌهم!..
إننا جمٌعا ً بفهمنا الصحٌ لإلسالم نحفظ ماء الوجي لشوعبنا ،ونمنون
عن األجٌال من بعدنا انحناء األعناق وتموس الظهور!!

التعلٌم المذهبً ومخاطر على الوحدة الوطنٌة

()1

ٌجمن المرالبون والمحللون والخبراء السٌاسٌون الٌوم أن المخطوط
الصهٌونً المادم فً المنطمة العربٌة ٌرتكز بشوكل أساسوً علوى إثوارة
النعرات الطائفٌة والمذهبٌة وإحٌاء وتشجٌن األللٌوات الدٌنٌوة والعرلٌوة
والمذهبٌوووة ،ودعوووم كووول توجوووي ٌفضوووً إلوووى تعمٌوووك تلووون النزاعوووات..
فووالمخطط الصووهٌونً ٌموووم علووى أسوواس تفتٌووت المنطمووة المحٌطووة بووي
( )1نصر طي مصطفى ،صحٌفة  41سبتمبر ،العدد ( )841الخمٌس  5رجب 5258هـ الموافك
 44أكتوبر 5998م.
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ودعم لٌام دوٌالت طائفٌة ومذهبٌة وعرلٌة ،وهوو موا ٌفسور لنوا الكثٌور
موون الظووواهر والممارسووات التووً نشوواهدها الٌوووم فووً بالدنووا وفووً دول
أخوورف موون محوواوالت حثٌثووة إلحٌوواء النعوورات المذهبٌووة والعنصوورٌة
والطائفٌة هو جزء من مشوروع ٌشومل المنطموة كلهوا سوواء أدرن ذلون
المتورطون فٌي أم لم ٌدركوا ..وكنوت أظون أن التٌوار العنصوري الوذي
ٌمود هذ النزعات سٌؤوب إلى رشد بعد سوموط المخطوط األول الوذي
شهدتي الفترة االنتمالٌة وبل ذروتي أثناء األزمة السٌاسوٌة ولفوظ أنفاسوي
باالنتصووار الوحوودوي علووى المشووروع االنفصووالً فووً ٌولٌووو 5992م،
لكن على ما ٌبدو فإن هذا التٌار لم ٌتعظ من دروس وعبور تلون الفتورة
ولووم ٌووتعلم موواذا تعنووً ((الوحوودة الوطنٌووة)) لشووعب عووانى موون التمزٌووك
فتوورات طوٌلووة علووى ٌوود األنظمووة اإلمامٌووة والسووالطٌنٌة واالسووتعمارٌة
التً لم ٌكن لها من هم سووف تودمٌر هوذا الشوعب وتفتٌتوي إلوى طوائوف
ومووذاهب وطبمووات وتكوورٌس النزاعووات المبلٌووة والمناطمٌووة حتووى لٌووام
ثورتً  41سبتمبر و 52أكتوبر اللتوٌن شوكلتا نمطوة االنطوالق بوالوطن
إلى دخول العصر الحدٌث وتكرٌس كل لٌم الخٌور والوحودة والمسواواة
والحرٌة والشورف وخاصة منذ ٌووم الثوانً والعشورٌن مون مواٌو الوذي
الت م فٌي اإلنسان واألر

واإلرادة ،ورغم الفرحة الٌمنٌة العارموة إال

أن هذا التٌار اعتبر أن التعددٌة والحرٌوة التوً جواءت مون الوحودة هوً
فرصووتي لتوودمٌر هووذ الوحوودة وتمزٌمهووا موون جدٌوود ،وأخووذت محاوالتووي
تفشوول الواحوودة بعوود األخوورف ،لووذلن فمووا أن حلووت أعٌوواد الثووورة الٌمنٌووة
(سوووبتمبر وأكتووووبر) حتوووى انفلتوووت أعصوووابهم وراحووووا ٌتخبطوووون فوووً
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ممووواالتهم وخطابووواتهم بهووودف النٌووول مووون الثوووورة ومنجزاتهوووا ،وأخوووذوا
ٌتحوودثون عوون المووذهب والمذهبٌووة وك و ن الووٌمن والٌمنٌووٌن مووا عرفوووا
ألنفسهم وجودا ً وال هوٌة إال بالمذهب والمذهبٌوة ..رغوم أن هوذا التٌوار
العفن ٌدرن جٌدا ً أني لم ٌتسٌد علوى هوذا الشوعب ولوم ٌذلوي وٌغرلوي فوً
التخلف والفمر والجهل والجووع والمور

إال باسوم العصوبٌة المذهبٌوة

والعرلٌة.
وعلى العموم فمن الواض أن هوذا التووتر العصوبً والنفسوً الوذي
ٌعٌشوني فٌما ٌكتبون وٌمولون ٌعبر عن حالة من الملوك والخووف علوى
مخططاتهم المستمبلٌة الهادفة إلى إحٌاء فكرهم السٌاسً الذي ٌجعلوون
الحدٌث عون الموذهب غطواء لوذلن الهودف وإال فهول ٌعمول ونحون علوى
أبووواب الموورن الحووادي والعشوورٌن أن ٌسووتمٌت أنوواس فووً الوودفاع عوون
مووذهب – أٌووا ً كووان هووذا المووذهب – وك نووي لووادر علووى حوول المشوواكل
والمعضالت المعمدة التً تواجي الٌمن والعالم ؟!
والغرٌووب فووً مولووف هووؤالء أنووي ٌسووتوي بٌوونهم المتوودٌن والمخوورف
والمتشوووودد والعلمووووانً والمعمووووم والدبلوماسووووً والمثمووووف والجوٌهوووول
فجمووٌعهم ٌعبوورون عوون للمهووم ومخوواوفهم علووى مووا ٌسووموني ((المووذهب
الزٌدي)) رغم أني لم ٌكن هنوان فوً ٌووم موا وجوود لموذهب زٌودي فوً
الٌمن ألن ما هو موجود هوو الموذهب الهوادوي المنسووب إلوى مؤسسوي
اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسوٌن الوذي اختلوف فوً الكثٌور مون األصوول
والفروع عما جاء بي اإلمام زٌد بن علً رضً هللا عني.
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ودعونوووا نتحووودث بوضوووو أكثووور ..نمطوووة الخوووالف األساسوووٌة بوووٌن
الشعب الٌمنً والتٌار العنصري تمثل فً لضٌة (الوحدة الوطنٌة) بموا
تعنٌي هذ الوحدة من اندماج اجتماعً ومنطلمات فكرٌة وأسوس ثمافٌوة
موحوودة ،بٌنمووا ٌوورف هووذا التٌووار أن كٌانووي ووجووود لووائم علووى تفكٌوون
الوحوودة الوطنٌووة والحٌلولووة دون أي تماسوون اجتموواعً ومنوون أي توحوود
ثمافً وفكري وتدمٌر كل الوسائل التً تستهدف أن ٌجتمن الناس على
رؤٌة فمهٌوة موحودة ترتكوز علوى الكتواب واألصو واأللووف مون السونة
كما كان علٌي األمر لبل أن تحل بهذا الشعب العظٌم نكبة اإلماموة لبول
أكثر من ألف عام والتوً أخوذت تمزلوي وتودمر كول خصائصوي النفسوٌة
والحضارٌة وتهٌمن علٌي باسم الساللٌة والمذهبٌة!!.
وهووذا التٌووار ٌسووتند الٌوووم فووً حركتووي علووى إحٌوواء التعلووٌم المووذهبً
المناطك المبلٌة التً ال ٌزال حظهوا مون التعلوٌم

باصطٌاد ألبناء بع
بسٌطاً ،فٌموم هوذا التٌوار بتلمٌونهم مبادئوي وأفكوار وهوً مبوادف وأفكوار
تتصادم كلٌا ً من التوجهات التربوٌة والتعلٌمٌة والفكرٌة والوطنٌة التوً
جاءت بها الثورة والجمهورٌة والتوً سواهمت بشوكل حاسوم فوً إنشواء
أجٌال موحدة الفكورة والوجهوة منوذ أواخور السوتٌنٌات وحتوى الٌووم مون
خووالل المنوواهل الدراسووٌة والتشوورٌعات المانونٌووة ذات الرؤٌووة الفمهٌووة
الموحدة ..ولد أدرن التٌار العنصري مخاطر هوذ التوجهوات الوطنٌوة
على كٌاني ومستمبلي فاستغل أجواء الحرٌوة والتعددٌوة التوً جواءت بهوا
الوحوودة الٌمنٌووة لٌشوورع فووً إحٌوواء التعلووٌم المووذهبً وٌحوواول توودارن مووا
ٌمكني تداركي ،ناهٌن عن أدوار السٌاسٌة التً لام بها خالل السونوات
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الماضٌة فً الفتنة السٌاسٌة سواء بٌن المؤتمر واالشتراكً فوً الفتورة
االنتمالٌوووة أو بوووٌن الموووؤتمر واإلصوووال واالشوووتراكً عموووب انتخابوووات
5998م.
إضافة إلى أدوار المعرفٌوة فوً إذكواء النعورات المبلٌوة والمناطمٌوة
والطائفٌة خالل تلن الفترة الصعبة!.
ووفما ً للمثل الشعبً (مخرب غلب ألوف عموار) ٌمضوً رهوان هوذا
التٌووار علووى توودمٌر كوول المكتسووبات التووً حممتهووا الثووورة علووى رصووٌد
الوحدة الوطنٌة خصوصا ً إذا ما تركت لي الساحة لٌعبوث بهوا وإال فإنوي
ٌعلم أني ال ٌمثل أي ثمل شعبً وأني ال ٌملون مشوروعا ً وطنٌوا ً وأنوي فوً
أحسوون األحوووال سووٌحرم نفسووي موون االنوودماج داخوول المجتموون وسووٌحٌل
نفسووي إلووى أللٌووة معزولووة ٌشووار إلٌهووا بكوول سووٌئة ونمٌصووة ..إال إذا لووام
عموالء هووذا التٌووار بووالحجر علووى عناصور الطائشووة وولفهووا عنوود حوودها
واالنضوومام إلووى اإلجموواع الوووطنً واإلسووهام فووً الجهووود الهادفووة إلووى
ترسٌ .الوحدة الوطنٌة الٌمنٌة وإذابة كل النعرات والنزعات فً بوتموة
الوطن!.
إننووا عنوودما نتحوودث عوون الوودور الخطٌوور الووذي ٌتبنووا هووذا التٌووار موون
خالل التعلٌم المذهبً الذي ٌشجعي ال ننطلك من فورا بول نسوتند علوى
حمائك تارٌخٌة وممارسات معاصرة معروفة للجمٌن ..فإذا كان الجٌول
الووذي ٌووتعلم هووذا النوووع موون الفمووي ال ٌعتوورف بوالٌووة أبووً بكوور وعموور
وعثمان فكٌف ٌمكن لي الٌوم أن ٌعتورف بالنظوام الجمهووري وٌعتورف
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بوالٌة زعمائي منذ المشٌر السالل وحتى الرئٌس علوً عبودهللا صوال ،
خاصة وأن النظام الجمهووري لوام علوى أنموا

نظوام ٌعتبور فوً نظور

هذا التٌار هو النظام الشرعً؟! هذا نموذج واحود وأمامنوا مون النمواذج
األخوورف مووا هووو أسوووأ وأبشوون ،لنوودرن خطووورة هووذا التعلووٌم المتعصووب
لووٌس فمووط علووى الوحوودة الوطنٌووة ولكوون علووى الوودٌن نفسووي ألنووي لوون ٌبووك
للدٌن أي معنى بعود اإلسواءة إلوى شخصوٌات أبوً بكور وعمور وعثموان
واعتبارهم مغتصبٌن للسلطة مخالفٌن ألوامر هللا ورسولي!!
بكل للب صادق نموول لحملوة هوذا الفكور إنوي ال مكوان لوي الٌووم فوً
الووٌمن ،وال مكووان لووي فووً هووذا العصوور ،وإن التحوودٌات الموجووودة الٌوووم
تحتوواج إلووى جهووود الجمٌوون والوووى أصووحاب الوورأي والعلووم واالجتهووواد
لٌتعاملوا معهوا فوً ضووء الكتواب والسونة الصوحٌحة والمماصود العاموة
للشرٌعة ..والبود أن ٌودرن هوؤالء أن الوٌمن لود تجواوز مرحلوة الخطور
بالنسبة للوحدة الوطنٌة وأن أٌة محواوالت لإلسواءة إلٌهوا وتودمٌرها لون
تكون أكثر من فتنة تعر

أصوحابها لموا ٌكرهوون خاصوة إذا اتجهوت

الدولووة والحكومووة لبووذل جهووود تسووتهدف توحٌوود منوواهل إعووداد العلموواء
والفمهووواء والمجتهووودٌن وسوووحب البسووواط مووون تحوووت التعلوووٌم الموووذهبً
العنصري بكل أنواعي ،وبحٌث ٌرتكز على نفس النهل الوحدوي الذي
ٌعتمد على الكتواب واألصو مون الودلٌل فوً السونة لتحوافظ الوٌمن علوى
هذا النهل المتمٌز الذي كوان وال ٌوزال ٌشوكل ضورورة حتمٌوة لتجواوز
مخلفات عهود اإلمامة وفكرها المرٌ
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الخـدٌعـة
ييييييييييا ابييييييييي ه يييييييييدا أ يييييييييت بلايييييييييت ل ييييييييي
ادعو ييييييييييييييييا وأ فييييييييييييييييروا اال ييييييييييييييييت ا
ادعو ييييييييييييا بييييييييييييا بالر ييييييييييييل بييييييييييييالمر
بال هييييييييييييييييييييد بييييييييييييييييييييالتمو بالديا يييييييييييييييييييي
بةييييييييييييد أليييييييييييي

يييييييييييي ال يييييييييييي ي رأي ييييييييييييا
لولييييييييين الحيييييييييك واضيييييييييحا ليييييييييس اإلبا ييييييييي

ليييييييييييت تجييييييييييييد أ يييييييييييي لروهييييييييييييا بد فييييييييييييار
حييييييييييييييييييييداد وجرعوهييييييييييييييييييييا اإلها يييييييييييييييييييي
ليييييييييييت تجيييييييييييد نيييييييييييةبن ال يييييييييييريت ليييييييييييدياا
وعليييييييييييييييى ع مييييييييييييييي تييييييييييييييير ثةبا ييييييييييييييي
لييييييييييي

ليييييييييييس الييييييييييدي

ييييييييييييد و يييييييييييود
لييييييييييييييييييييدلرؤوه وحممييييييييييييييييييييوا لر ييييييييييييييييييييي

دييييييييييييي اإل ييييييييييييلت دييييييييييييي الت يييييييييييياو
لييييييييييييييي
ال تمولييييييييييييوا يييييييييييييد لنيييييييييييي

لييييييييييييييي تةييييييييييييييا ت وا ييييييييييييييت ا

و يييييييييييي
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ي طييييييييييك بفييييييييييا لييييييييييالطةوا بحييييييييييد ل ييييييييييا

الماضً /عبدالرحمن بن ٌحٌى اإلرٌانً -رئٌس الجمهورٌة
األسبك
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المالحك والجداول
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خلفـاء وملـون بنـً أمٌـة (584 – 22ىر)
م

االســــــم

الفـــترة

مالحــظات

5

معاوٌة بن أبً سفٌان بن حرب بن أمٌة

 12 -22هـ

مؤسس الدولة

4

ٌزٌد بن معاوٌة ٌن ابً سفٌان

12 -12هـ

8

معاوٌة بن ٌزٌد بن معاوٌة

 12 – 12هـ

تنازل

2

مروان بن الحكم بن العا

11 -12هـ

مؤسس لفرع
المروانً

1

عبدالملن بن مروان بن الحكم

81 -11هـ

1

الولٌد بن عبدالملن بن مروان

91 -81هـ

7

سلٌمان بن عبدالملن بن مروان

99 -91هـ

8

عمر بن عبدالعزٌز بن مروان

525 -99هـ

9

ٌزٌد بن عبدالملن بن مروان

521 -525هـ

52

هشام بن عبدالملن بن مروان

541 -521هـ

55

الولٌد بن ٌزٌد بن عبدالملن بن مروان

541 -541هـ

54
58
52

بن أمٌي

) بون الولٌود بون عبودالملن

ٌزٌد (النال
بن مروان
ابوووراهٌم بووون الولٌووود بووون عبووودالملن بووون
مروان
مروان بن

بن مروان بن الحكم
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خامس الخلفاء
الراشدٌن

541 -541هـ

حكم خمسة أشهر

541 -541هـ

شهرٌن

584-547هـ

لتل أخر ملن بن
أمٌي
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خلفاء وملون الدولة العباسٌة خالل الفترة (من 584هـ 882 -هـ)
م

االســــــــــــــــم

حكمة

وفاتي

5

بن علً بن عبدهللا بن
أبو العباس السفا
عباس

584هـ

581هـ

4

أبو جعفر المنصور

581هـ

518هـ

518هـ

519هـ

519هـ

572هـ

1

(أخو ) هارون الرشٌد بن المهدي

572هـ

598هـ

1

(ابني)

األمٌن بن هارون الرشٌد

598هـ

598هـ ممتلي

7

(أخو ) عبدهللا الم مون بن هارون

598هـ

458هـ

8

(أخو ) المعتصم بن هارون

458هـ

447هـ

9

(ابني) الواثك هارون بن المعتصم

447هـ

484هـ

484هـ

427هـ لتل

427هـ

428هـ

428هـ

414هـ لتل

414هـ

411هـ لتل

411هـ

411هـ
479هـ

8
2

52
55
54

(ابني)

المهدي بن المنصور

(ابني) موسى الهادي بن

المهدي

(أخو ) المتوكل جعفر بن المعتصم بن هارون
الرشٌد
(ابني) المنتصر بن المتوكل جعفر بن
المعتصم

المستعٌن أحمد بن

المعتصم

58

المعتز بن المتوكل جعفر
المعتز بن بن الواثك هارون بن
المعتصم
المعتمد أحمد بن المتوكل

411هـ

51

المعتصم أحمد بن الموفك

479هـ

489هـ

57

(ابني) المكتفً علً بن المعتصم

489هـ

491هـ

58

الممتدر جعفر بن المعتصم

491هـ

842هـ

842هـ

ــــــ

42

الراضً أحمد بن الممتدر

844هـ

849هـ

45

المتمً إبراهٌم بن الممتدر

849هـ

888هـ

52
51

59

(أخو ) الماهر

بن المعتصم
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44

المستكفً

888هـ

48

المطٌن الفضل بن الممتدر

882هـ
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أبرز ثورات العلوٌٌن وخروج الزٌدٌٌن على الخالفة
اإلسالمٌة
(الدولة األموٌة والعباسٌة)

()1

م

االســــــــــــم

الزمان

المــــكان

5

الحسٌن بن علً بن أبً طالب
زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً
طالب
ٌحٌى بن زٌد بن علً بن الحسٌن
عٌسى بن زٌد بن علً بن الحسٌن
بن عبدهللا بن الحسن بن الحسن السبط
بن علً بن أبً طالب
إبراهٌم بن عبدهللا بن الحسن بن الحسن بن
علً بن أبً طالب
الحسٌن بن علً بن الحسن بن الحسن بن
علً بن أبً طالب (الفخً)
إدرٌس بن عبدهللا بن الحسن بن الحسن بن
علً بن أبً طالب
ٌحٌى بن عبدهللا بن الحسن بن الحسن بن
علً بن أبً طالب
بن سلٌمان بن داود بن حسن بن
الحسٌن السبط
بن إبراهٌم (طباطبا) بن إسماعٌل بن
إبراهٌم بن الحسن السبط
إبراهٌم (الجزار) بن موسى بن جعفر بن
بن علً بن الحسٌن
الماسم (الرسً) بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن
إبراهٌم بن الحسن السبط

 15هـ

كربــالء

544هـ

الكوفــة

4
8
2
1
1
7
8
9
52
55
54
58

547هـ
588هـ
521هـ

المدٌنة
المنورة

521هـ

البصرة

519هـ

مكـــة

572هـ

المغرب

571هـ

الدٌلم

592هـ

المدٌنة لتل

599هـ

الكوفـة

أرسلي بن إبراهٌم
إلى الٌمن
جد اإلمام الهادي
ومؤسس البٌت الرسً

( )1ناصر الدٌن شا  ,العمائد الشٌعٌة :تعرٌف بالفرق الشٌعٌة ونمدها ،الطبعة األولى 5227هـ /
5987م
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م
52
51
51
57
58
59
42
45
44
48
42

االســــــــــــم
بن لاسم بن علً بن عمر بن علً زٌن
العابدٌن

بن صال بن عبدهللا بن موسى بن
عبدهللا بن الحسن المثنى
ٌحٌى بن عمر بن زٌد بن علً بن الحسن
بن علً بن أبً طالب
حسن بن زٌد بن بن إسماعٌل بن
الحسن بن زٌد بن الحسن
أحمد بن عٌسى بن الحسٌن الصغٌر بن
علً زٌن العابدٌن
بن جعفر بن حسن بن جعفر بن الحسن
بن الحسن السبط
إسماعٌل بن ٌوسف بن إبراهٌم بن موسى
بن عبدهللا بن الحسن المثنى
(األكبر) بن موسى بن عبدهللا بن
موسى بن عبدهللا بن الحسن المثنى
بن حسن بن بن إبراهٌم بن الحسن
بن زٌد بن الحسن السبط
حسن بن بن جعفر بن عبدهللا بن حسن
بن علً زٌد العابدٌن
بن حسٌن بن جعفر بن موسى الكاظم
بن جعفر الصادق

الزمان

المــــكان

459هـ

خرســـان

488هـ

لرب المدٌنة

481هـ

البصـرة

41هـ

طبرستان

412هـ

السري -
الدٌلم

415هـ

الكوفة

مكة المكرمة حكم 17
ٌوما ً
412هـ

المدٌنة لتل

411هـ

المدٌنة

411هـ

طبرستان –
لتل

475هـ

المدٌنــة

41

ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم (الرسً) بن
إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن الحسن
بن الحسن بن علً بن أبً طالب (اإلمام
الهادي)

482هـ

41

الحسن بن الحسن بن علً بن الحسن بن
عمر بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً
طالب (االطروش)

825هـ
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مؤسس
الدولة
الهادوٌة فً
الٌمن سنة
482هـ
أسس الدولة
الزٌدٌة فً
طبرستان
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م

االســــــــــــم

الزمان

المــــكان
معاصر لإلمام
الهادي

جعفر بن بن حسن بن بن موسى
 47بن عبدهللا بن موسى بن عبدهللا المح بن
الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب
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وح فا هو
رل لس
وأوالده و فت أنرا
رهت النري ح ي
وا
ب علس الذ تةاو ع
بريطا يا ضد الدول الةث ا ي .
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جدول باألئمة الزٌدٌة (5884 – 482هـ)
م
5
4
8
2
1
1
7
8
9
52
55
54
58
52
51
51
57
58

االســــــــــــم
المؤسس الهادي بن ٌحٌى بن
الحسٌن
(ابني) اإلمام المرتضى بن
الهادي
(أخو ) الناصر أحمد بن الهادي
(ابني) الحسن بن الناصر بن
الهادي
(أخو ) المنصور ٌحٌى بن
الناصر بن الهادي
(ابني) الداعً ٌوسف بن الناصر
بن الهادي
المختار لاسم بن الناصر بن
الهادي
(ابني) المنتصر بن المختار
لاسم بن الناصر بن الهادي
المنصور الماسم بن علً العٌانً
(ابني) المهدي حسٌن بن الماسم
العٌانً
اإلمام الماسم بن الحسٌن الزٌدي
(ابني) اإلمام بن الماسم
الزٌدي
(ابني) اإلمام زٌد بن بن
الماسم الزٌدي
اإلمام المعٌد لدٌن هللا الناعطــً
اإلمام أبو هاشم الحسن بن
عبدالرحمن
(ابني) الداعً حمزة بن أبً
هاشم
الناصر أبو الفت الدٌلمً
المحتسب المحسن بن أحمد بن

الفــترة

مالحظــات

498 - 482هـ

لدم من الحجاز

825 - 499هـ
841 - 825هـ

لدم من الحجاز

849 - 841هـ
817 - 841هـ

تماتل من إخوتي

228 - 817هـ

تماتل من اإلمام العٌانً

821 - 841هـ
غٌر معروف

لام ل خذ بث ر أبٌي

898 - 889هـ

لدم من الحجاز

228 - 898هـ

أدعى المهدوٌة

892 - 898هـ

لدم من الطائف

222 – 892هـ

لتلي الحسٌن العٌانً

غٌر معروف
241 - 258هـ

مجهــــول
لدم من العراق ولٌل
من الشام ولٌل من
الحجاز

219 - 214هـ

لتلي الصلٌحٌون

241 - 258هـ

222 - 287هـ
لدم من إٌران
لاما سنة 155هـ استجابة لدعوة اإلمام
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م

االســــــــــــم

الفــترة

المختار بن الناصر
59
42
45
44
48
42
41
41
47
48
49
82
85
84
88
82
81
81
87
88
89

مالحظــات

الهارونً من بالد فارس

المحتسب المحسن بن الحسن بن
الناصر

المحتسب علً بن زٌد بن
إبراهٌم الملٌ
المتوكل أحمد بن سلٌمان
المنصور عبدهللا بن حمزة
المحتسب عز الدٌن بن عبدهللا
بن حمزة
المحتسب شمس الدٌن بن عبدهللا بن
حمزة

المعتضد ٌحٌى بن محسن بن
محفوظ
المهدي أحمد بن الحسٌن (أبو
طٌر)
اإلمام الحسن بن وهـاس
الحمزي
اإلمام الحسن بن بدر الدٌن
اإلمام ٌحٌى السراجــــً
المهدي إبراهٌم بن تاج الدٌن
المتوكل المطهر بن ٌحٌى
المرتضى
(ابني) المهدي بن مطهر
(ابني) الواثك المطهر بن
مطهر
المؤٌد ٌحٌى بن حمزة
اإلمام أحمد بن علً الفتحً
الدٌلمً
الناصر علً بن صال الدٌن
المهدي علً بن بن علً
الناصر (صال الدٌن) بن
علً
(ابني) المنصور علً بن الناصر
صال الدٌن

غٌر معروف

لتل سنة 185هـ

111 - 184هـ
152 - 188هـ
148 - 152هـ
111 - 141هـ

تحالف من الرسولٌٌن

181 - 152هـ

تصارع من الحمزات

111 - 121هـ

لتلي الحمزات

118 - 111هـ
172 - 117هـ
191 - 117هـ
172 - 172هـ
192 - 172هـ
748 - 725هـ
824 - 749هـ
729 - 749هـ
…… - 749
هـ
782 - 749هـ
774 - 712هـ
798 - 778هـ
822 - 798هـ
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ُحسٌنً
معـار
معـار
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م

االســــــــــــم

الفــترة

مالحظــات

25

المهدي أحمد بن ٌحٌى
المرتضى

822 - 798هـ

سجني المنصور علً
بن الناصر صال
الدٌن

24
28
22
21
21
27
28
29
12
15
14
18
12
11
11
17
18

الهادي علً بن المؤٌد بن
جبرٌل
(ابني) المؤٌد بن الهادي علً
بن المؤٌد
المنصور الناصر بن أحمد بن
الناصر
(ابني) المؤٌد بن الناصر
أحمد بن الناصر
المهدي صال الدٌن بن علً بن
لاسم
المتوكل المطهر بن سلٌمان
الحمزي
(ابني) المحتسب عبدهللا بن
المطهر
المهدي إدرٌس بن وهاس
الحمزي
الناصر بن ٌوسف بن
صال الدٌن
الهادي عز الدٌن بن الحسن بن
الهادي علً المؤٌد
(ابني) الناصر الحسن بن عز
الدٌن
المنصور بن علً الوشلً
المتوكل ٌحٌى شرف الدٌن
اإلمام مجد الدٌن بن الحسن بن
عز الدٌن المؤٌدي
اإلمام أحمد بن عز الدٌن
المؤٌدي
المهدي الحسن بن حمزة
المطهر بن شرف الدٌن

881 - 791هـ
غٌر معروف
817 – 822هـ
928 - 817هـ
829 - 822هـ
879 - 822هـ
…… - 879
هـ
غٌر معروف
898 - 879هـ
922 - 879هـ
949 - 922هـ
952 - 922هـ
911 - 954هـ
…… -
924هـ
988 - 918هـ
915 - 912هـ
982 - 918هـ
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تحالف من بنً طاهر
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م
19
12
15
14
18
12

االســــــــــــم
المحتسب علً بن إبراهٌم
(العابد)
المحتسب علً بن إبراهٌم
(العالم)

المؤٌد

بن الماســـم

11
11

الداعً إبراهٌم المؤٌـدي

17

المتوكل إسماعٌل بن الماسم
المنصور علً بن أحمد بن
الماسم
المهدي أحمد بن الحسن بن
الماسم
المؤٌد (الصغٌر) بن
المتوكل إسماعٌل بن الماسم

75

الداعً علً بن حسٌن بن عز الدٌن
الشامً

19
72

74
78
72
71
71

988 - 982هـ

- 982
5221هـ
- 981
اإلمام الحسن بن علً بن داود
5242هـ
- 992
المتوكل عبدهللا بن علً المؤٌدي
5221هـ
5249-5221هـ
المنصور الماسم بن محمـد

المنصور أحمد بن الماســم

18

الفــترة

مالحظــات

5212-5249هـ

اعتملي األتران
وسجنو فً استانبول
عارضي اإلمام الماسم
بن
مؤسس الدولة الماسمٌة
خرج األتران فً
عهد

5212هـ
وفاتي 5271هـ
5212هـ
معارضا ً
وفاتي 5287هـ
5287-5212هـ
لام معارضا ً عمي المتوكل إسماعٌل أواخر
حكمي
معارضا ً

5294-5287هـ

صاحب الغراس

عارضي عدد من
5297-5294هـ
إخوتي وبنوا عمومتي
معارضا ً

المهدي بن أحمد بن الحسن
بن الماسم
المنصور ٌوسف بن المتوكل
معارضا ً
إسماعٌل بن الماسم
المنصور حسٌن بن لاسم بن
5585-5542هـ
المنصور الشهاري
المؤٌد (الكبٌر) بن الماسم
المتوكل لاسم بن حسٌن بن أحمد
5589-5548هـ
بن الحسن بن الماسم
المؤٌد بن إسحاق بن أحمد
معارضا ً
بن الحسن بن الماسم
5582-5297هـ
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صاحب المواهب
واأللماب الثالثة
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م
77
78
79
82
85
84
84
88
82
81
81
87
88
89
92
95
98

االســــــــــــم
المنصور حسٌن بن المتوكل
لاسم بن حسٌن بن المهدي
(ابني) المهدي عباس بن
المنصور حسٌن
اإلمام أحمد بن بن شرف
الدٌن
المنصور علً بن المهدي
عباس
اإلمام علً بن أحمد بن بن
إسحاق
اإلمام حسٌن بن عبدهللا الكبسً
اإلمام إسماعٌل بن أحمد
المغلسً الكبسً
المتوكل أحمد بن المنصور علً
بن المهدي عباس
المهدي عبدهللا بن المتوكل أحمد
بن المنصور علً بن المهدي
عباس
الهادي أحمد بن علً السراجً
المنصور علً بن المهدي
عبدهللا بن المتوكل أحمد
اإلمام الحسٌن بن علً المؤٌدي
الناصر عبدهللا بن حسن بن
أحمد بن المهدي عباس
الهادي بن المتوكل أحمد بن
المنصور علً بن المهدي
عباس
المتوكل بن ٌحٌى بن
المنصور علً بن المهدي
عباس
اإلمام حسٌن بن المتوكل أحمد
بن المنصور علً
المؤٌد عباس بن عبدالرحمن بن

الفــترة

مالحظــات

5515-5589هـ
5589-5515هـ

آخر األئمة المعتبرٌن

لام معارضا ً المهدي عباس سنة 5515هـ
5442-5589هـ

حكم  81سنة
معارضا ً
معارضا ً
معارضا ً

5485-5442هـ
5415-5485هـ
معارضا ً المهدي عبدهللا سنة 5427هـ
خلن وعاد لتولً اإلمامة أربن مرات
وكانت وفاتي سنة 5472هـ
معارضا ً
5411-5414هـ
5419-5411هـ
-.........
5411هـ
معارضا ً سنة 5412هـ
تنازع هو واإلمام الوٌسً على صنعاء
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م

92
91
91
97
98
99
522
525
524
528
522
521
521
527

االســــــــــــم
(من أحفاد اإلمام المتوكل
إسماعٌل
الهادي غالب بن المتوكل بن
ٌحٌى بن المنصور علً بن
المهدي عباس
المنصور بن عبدهللا الوزٌر
المتوكل محسن بن أحمد
الشهاري
المنصور حسٌن بن الهادي
المهدي

بن لاسم الحوثً

الهادي شرف الدٌن بن
المنصور بن ٌحٌى حمٌد
الدٌن
المتوكل ٌحٌى بن حمٌد
الدٌن
الهادي الحسـن الضحٌانــً
الهادي عبدهللا بن أحمد الوزٌر
الناصر أحمد بن ٌحٌى حمٌد
الدٌن
المتوكل عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى
حمٌد الدٌن
المنصور البدر بن اإلمام
أحمد حمٌد الدٌن
الواثك الحسن بن اإلمام ٌحٌى
حمٌد الدٌن

الفــترة

مالحظــات

5472-5417هـ
5475-5472هـ

خلــن نفســي

5491-5475هـ
5479-5471هـ
لم ٌستمر على اإلمامة
وكانت وفاتي سنة 5859هـ
5827-5491هـ
حسٌنً
مؤسس
5844-5827هـ
بٌت حمٌد الدٌن
5817-5844هـ
منافسا ً اإلمام ٌحٌى سنة 5844هـ
5884-5817هـ
معارضا ً أخا اإلمام أحمد
لم ٌستمر سوف أسبوع ولامت ثورة
سبتمبر
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األئمة الحكام فً الدولة الزٌدٌة (5884 – 482هـ)
الفــترة

العاصمة/
مكان
دعوتي

مالحظـــات

5

الهادي ٌحٌى بن الحسٌن بن
الماسم الرسً

498-482هـ
حكم  52سنة

صعـد

المؤسس لدم من
الحجار

4

المرتضى بن الهادي ٌحٌى بن
الحسٌن بن الماسم

825-499هـ
حكم  8سنوات

صعـد

تخلى عن اإلمامة

8

الناصر احمد بن الهادي ٌحٌى
بن الحسٌن

841-825هـ
حكم  41سنة

صعـد

لدم من الحجاز

2

المنصور ٌحٌى بن الناصر
احمد بن الهادي

811-841هـ
حكم  25سنة

صعـد

تماتل من إخوتي

1

الداعً ٌوسف بن المنصور
ٌحٌى بن الناصر احمد

228-817هـ
حكم  81سنة

صعـد

عارضي اإلمام العٌانً
ودخل معي فً صراع
وحروب

7

المنصور الماسم بن علً
العٌانً

898-889هـ
حكم  2سنوات

عٌــان

8

(ابني) المهدي حسٌن بن الماسم
العٌانً

222-898هـ
حكم  55سنة

9

اإلمام أبو هاشم الحسن بن
عبدالرحمن الرسً

241-258هـ
حكم  8سنوات

م

االســــــــــــم

(ابني) الداعً حمزة بن أبً
52
هاشم

219-214هـ
حكم  7سنوات

 55الناصر أبو الفت الدٌلمً

222-287هـ
حكم  7سنوات

المتوكل احمد بن سلٌمان
51
الهادوي

111-184هـ
حكم  88سنة
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ناعـط

صعـد

لدم من الحجاز
وعار الداعً
ٌوسف
أدعى أني المهدي
المنتظر
لدم من الحجاز ولٌل
من الشام ولٌل من
العراق
لتلي الصلٌحٌون وهو
جد الحمزات فً
الٌمن
لدم من بالد إٌران
ولتلي الصلٌحٌون
دخل فً حروب
وصراع من بنً
حاتم ومن بٌت
العٌانً
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الفــترة

العاصمة/
مكان
دعوتي

 51المنصور عبدهللا بن حمزة

152-188هـ
حكم  85سنة

صنعـاء

الناصر عز الدٌن بن
57
عبدهللا بن حمزة

141-152هـ
حكم  54سنة

المتوكل احمد شمس الدٌن بن
58
عبدهللا بن حمزة

111-141هـ
حكم  82سنة

المعتضد ٌحٌى بن محسن بن
59
محفوظ

181-152هـ
حكم  44سنة
111-121هـ
حكم 52
سنوات

م

االســــــــــــم

المهدي احمد بن الحسٌن (أبو
42
طٌر)

مالحظـــات
كفر المطرفٌة
وأبادهم إبادة جماعٌة
لام بعد وفاة والد
محتسبا ً ودخل فً
صراع من اإلمام
المعتضد
لام محتسبا ً ودخل فً
صراع من المهدي
احمد بن حسٌن
دخل فً حروب من
الحمزات
لتلي الحمزات بدعم
وتشجٌن الدولة
الرسولٌة
لام عمب ممتل اإلمام
المهدي ٌحٌى بن
الحسٌن

اإلمام الحسن بن وهاس
45
الحمزي

118-111هـ
حكم  54سنة

 44اإلمام الحسن بن بدر الدٌــــن

172-117هـ
حكم  58سنة

 48اإلمام ٌحٌى السراجً

117هـ دخل فً صراع من الدولة الرسولٌة واكحلي
والً صنعاء حتى أعما وكانت وفاتي سنة 191هـ

 42المهدي إبراهٌم بن تاج الدٌن

172-172هـ
حكم  2سنوات

المتوكل المطهر بن ٌحٌى
41
المرتضى

192-172هـ
حكم  42سنة

(ابني) المهدي بن المطهر
41
بن ٌحٌى المرتضى

748-725هـ
حكم  47سنة

 48المؤٌد ٌحٌى بن حمزة

729-749هـ
حكم  42سنة

-128 -

اعتملي الرسولٌون
وسجنو

كان غزٌر العلم
واسن المعرفة
حسٌنً ،عُرف
بولوفي ضد من ٌسب
الصحابة
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م

االســــــــــــم

 49المهدي علً بن

بن علً

الفــترة
778-712هـ
حكم  48سنة

(ابني) الناصر (صال الدٌن)
82
بن المهدي علً

798-778هـ
حكم  42سنة

(ابني) المنصور علً بن
85
الناصر صال الدٌن

822-798هـ
حكم  27سنة

المهدي احمد بن ٌحٌى
84
المرتضى

822-798هـ
حكم  27سنة

الهادي علً بن المؤٌد بن
88
جبرٌل

881-791هـ
حكم  82سنة

المهدي صال الدٌن بن علً
82
بن الماسم

829-822هـ
حكم  9سنوات

المنصور الناصر بن احمد بن
81
الناصر

817-822هـ
حكم  47سنة

بن سلٌمان

879-822هـ
حكم  89سنة

الناصر بن ٌوسف بن
87
صال الدٌن
الهادي عز الدٌن بن الحسن بن
88
الهادي علً

898-879هـ
حكم  52سنة
922-879هـ
حكم  45سنة

(ابني) الناصر الحسن بن عز
89
الدٌن بن الحسن

949-922هـ
حكم  49سنة

بن علً الوشلً

952-922هـ
حكم 52

المتوكل المطهر
81
الحمزي

 22المنصور
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العاصمة/
مكان
دعوتي

مالحظـــات
لام عمب وفاة المؤٌد
ٌحٌى بن حمزة

عارضي المهدي
احمد بن ٌحٌى
المرتضى صاحب
(األزهار)
لام معارضا ً
المنصور علً بن
صال الدٌن الذي
سجني  7سنوات
لام معارضا ً
المنصور علً بن
صال الدٌن
لام هؤالء الثالثة
متعارضٌن عمب
وفاة المنصور علً
بن صال الدٌن سنة
822هـ
ودخلوا فٌما بٌنهم فً
صراع وحروب

عارضي المنصور الوشلً واستمر
فً دعوتي إلى أٌام اإلمام شرف
الدٌن
لام معارضا ً اإلمام
السابك ومات فً

www.nashwannews.com

م

االســــــــــــم

الفــترة
سنوات

المتوكل ٌحٌى شرف الدٌن بن
25
شمس الدٌن
 24اإلمام المطهر بن شرف الدٌن
 28اإلمام الحسن بن علً بن داود
المتوكل عبدهللا بن علً
22
المؤٌدي
 21المنصور الماسم بن
21

(ابني) المؤٌد

بن الماسم بن

(أخو ) المتوكل إسماعٌل بن
27
الماسم بن
(ابن أخٌي) المهدي احمد بن
28
الحسن بن الماسم
(ابن عمي) المؤٌد الصغٌر
21
بن المتوكل إسماعٌل
المهدي بن المهدي احمد
27
بن الحسن بن الماسم

العاصمة/
مكان
دعوتي

مالحظـــات
سجن بنً طاهر

911-954هـ
لام معارضا ً الدولة
شهـارة
حكم  28سنة
الطاهرٌة
خرج على والد
982-918هـ
وتمرد علٌي ،وعُرف
حكم  47سنة
بالوحشٌة
981هـ واعتملي األتران وأرسلو إلى استانبول
وفٌها كانت وفاتي سنة 5242هـ
تنازل لإلمام الماسم بن ثم دخل
5221-992هـ
معي فً حروب وكانت وفاتي سنة
حكم  54سنة
5257هـ
-5221
اإلمام المؤسس
5249هـ
شهـارة
حارب األتران
حكم  48سنة
-5249
حارب األتران
5212هـ
شهـارة
وخرجوا فً عهد
حكم  48سنة
-5212
فً عهد توحدت
ضوران
5287هـ
الٌمن الطبٌعٌة
آنس
حكم  84سنة
-5287
اعتنك عمٌدة
5294هـ
الغــراس
الجارودٌة
حكم  1سنوات
-5294
أعدل األئمة
ضوران
هـ
5297
وأكثرهم ورعا ً
آنس
حكم  1سنوات
-5297
دخل فً صراع
المنصورة
5582هـ
وحروب من العدٌد
والمواهب
حكم  88سنة
من ألربائي
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الفــترة

العاصمة/
مكان
دعوتي

المنصور حسٌن بن لاسم بن
28
المؤٌد بن الماسم

-5542
5585هـ
حكم  7سنوات

شهـارة

المتوكل لاسم بن حسٌن بن
29
المهدي احمد

-5548
5589هـ
حكم  55سنة

صنعـاء

م

االســــــــــــم

(ابني) المهدي عباس بن
15
المنصور حسٌن
(ابني) المنصور علً بن
14
المهدي عباس
(ابني) المتوكل احمد بن
18
المنصور علً
(ابني) المهدي عبدهللا بن
12
المتوكل احمد
(ابني) المنصور علً (الثانً)
11
بن المهدي عبدهللا

خرج على صاحب
المواهب ثم خلعي
المتوكل لاسم بن
حسٌن (التالً)
خرج على المهدي
صاحب المواهب
وخلن المنصور
حسٌن الشهاري

معارضا ً المتوكل لاسم
بن حسٌن بن المهدي
احمد بن الحسن بن
الماسم سنة 5581هـ ثم
معارضا ً ولد
المنصور حسٌن سنة
5589هـ

المؤٌد بن إسحاق بن
المهدي احمد بن الحسن بن
الماسم

(ابني) المنصور حسٌن بن
12
المتوكل لاسم

مالحظـــات

-5589
5515هـ
حكم  42سنة
-5515
5589هـ
أخر األئمة ال ُمعتبرٌن
صنعـاء
حكم  48سنة
-5589
فً عهد بدأ انهٌار
5442هـ
الدولة الماسمٌة
صنعـاء
حكم  81سنة
وتفكن الٌمن
-5442
حاول إصال ما
5485هـ
صنعـاء
أفسد والد
حكم  7سنوات
-5485
بوفاتي انتهت الدولة
5415هـ
الماسمٌة من الناحٌة
صنعـاء
حكم  42سنة
العملٌة
تولى اإلمامة سنة 5415هـ و ُخلن منها أربن مرات
خالل فترة  48سنة متمطعة ووفاتي سنة 5472هـ
صنعـاء
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دخل فً حروب
وصراع من اإلمام
بن إسحاق

www.nashwannews.com

م

الفــترة

االســــــــــــم

الناصر عبدهللا بن حسن بن
11
احمد بن المهدي عباس
الهادي بن المتوكل احمد
17
بن المنصور علً (األول)
المتوكل بن ٌحٌى بن
18
المنصور علً (األول)
(ابني) الهادي غالب بن
19
المتوكل بن ٌحٌى
المنصور أحمد بن هاشم
الوٌسً
 12المنصور

بن عبدهللا الوزٌر

المتوكل محسن بن احمد
15
الشهاري
 14المنصور حسٌن بن

الهادي

الهادي شرف الدٌن بن
18
الحسٌنً
المنصور
12
الدٌن

بن ٌحٌى حمٌد

(ابني) المتوكل ٌحٌى بن
11
المنصور حمٌد الدٌن

-5414
5411هـ
حكم  2سنوات
-5411
5419هـ
حكم  8سنوات
-5412
5411هـ
حكم  4سنتان
-5417
5472هـ
حكم  8سنوات
-5412
5419هـ
-5472
5475هـ
حكم  5سنة
-5475
5491هـ
حكم  52سنة
-5471
5479هـ
حكم  2سنوات
-5491
5827هـ
حكم  54سنة
-5827
5844هـ
حكم  51سنة
-5844
5817هـ
حكم  21سنة
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العاصمة/
مكان
دعوتي

مالحظـــات

صنعـاء

لُتل لتعصبي وتهور
وغلو فً تشٌعي

صنعـاء
صنعـاء

فً عهد لامت ثورة
الفمٌي سعٌد صاحب
الدنوة
تعاون من األتران
فً دخولهم صنعاء
وعُرف ب ني انتهاري

صنعـاء

صنعـاء

تخلى عن اإلمامة فً
لحظة غضب وكانت
وفاتي سنة 5827هـ

صنعـاء

بدأ بمحاربة األتران

صنعـاء

لام معارضا ً المتوكل
محسن الشهاري
دخل فً حروب من
األتران
مؤسس دولة بٌت
حمٌد الدٌن

صنعـاء

اشتهر بالظلم
واالستبداد واالنغالق
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م

االســــــــــــم

(ابني) الناصر احمد بن ٌحٌى
11
حمٌد الدٌن
(ابني) المنصور
17
احمد حمٌد الدٌن

البدر بن

الفــترة
-5817
5884هـ
حكم  51سنة
-5884
5884هـ
حكم أسبوع
واحد
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العاصمة/
مكان
دعوتي

مالحظـــات

تعــز

اشتهر بالطٌش
وسفن الدماء

صنعـاء

أخر أئمة الزٌدٌة
الحكام فً الٌمن
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األئمة المعارضون فً الدولة الزٌدٌة (5884 – 482هـ)
م
5

االســــــــــــم
اإلمام الحسن بن الناصر احمد بن الهادي
ٌحٌى بن الحسٌن

المختار لاسم بن الناصر احمد بن الهادي

المحتسب المحسن بن احمد بن المختار لاسم

4

المنتصر بن المختار لاسم بن الناصر
احمد بن الهادي

8

اإلمام الماسم بن حسٌن الزٌدي

2

(ابني) اإلمام

1

(ابني) اإلمام زٌد بن
الزٌدي

1

اإلمام المجهول المعٌد لدٌن هللا الناعطً
الناصر

بن لاسم بن حسٌن الزٌدي
بن لاسم بن حسٌن

عز الدٌن بن عبدهللا بن حمزة

المتوكل احمد شمس الدٌن بن عبدهللا بن
حمزة
المحتسب المحسن بن الحسن بن الناصر
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مالحظــــــــات
لام سنة 841هـ معارضا ً
أخوٌي المنصور ٌحٌى
والمختار لاسم ودخل الثالثة
فً حروب دامٌة
تماتل من أخوٌي المنصور
والحسن وكان ممتلي على ٌد
ابن الضحان
لام سنة 155هـ استجابة
لدعوة اإلمام الهارون فً بالد
فارس
لام ل خذ ب ثر أبٌي سنة
821هـ
معارضا ً اإلمام المنصور لاسم
العٌانً وابني المهدي حسٌن
العٌانً
معارضا ً المهدي حسٌن
العٌانً سنة 892هـ وممتلي
على ٌد حسٌن العٌانً سنة
222هـ
لام ل خذ بث ر والد من المهدي
حسٌن العٌانً ولم ٌحمك شٌئا ً
ٌُذكر

ظهر سنة 258هـ فً ناعط
ووفاتي سنة 245هـ
لام بعد وفاة والد محتسبا ً
ودخل فً صراع من اإلمام
المعتضد
لام محتسبا ً ودخل فً صراع
من المهدي احمد بن حسٌن
لام سنة 155هـ استجابة
لدعوة اإلمام الهارون فً بالد
فارس
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االســــــــــــم

م

المحتسب علً بن زٌد بن إبراهٌم الملٌ
(ابني) الواثك المطهر بن

بن المطهر

7

اإلمام احمد بن علً بن مدافن الفتحً الدٌلمً

8

اإلمام الناصر علً بن صال الدٌن

52

المؤٌد

55

المهدي إدرٌس بن وهاس الحمزي
المؤٌد بن الهادي علً بن المؤٌد بن
جبرٌل
المحتسب عبدهللا بن المطهر بن سلٌمان
الحمزي

52

اإلمام مجد الدٌن بن الحسن بن عز الدٌن

51

اإلمام احمد بن عز الدٌن المؤٌدي

51

المهدي الحسن بن حمزة

57

المحتسب علً بن إبراهٌم (العابد)

58

المحتسب علً بن إبراهٌم (العالم)

54
58

بن الناصر احمد
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مالحظــــــــات
لام محتسبا ً وكان شبي أمً
وممتلي سنة 185هـ
749هـ تنافس من عدة أئمة
وتنحى لإلمام المؤٌد
ٌحٌى بن حمزة
عار اإلمام المؤٌد ٌحٌى
بن حمزة سنة 749هـ
معارضا ً اإلمام المؤٌد ٌحٌى
بن حمزة سنة 749هـ ووفاتي
سنة782هـ
لام عمب وفاة والد سنة
817هـ وتحالف من بنً
طاهر وكانت وفاتي سنة
928هـ
لام عمب وفاة والد اإلمام الهادي
علً سنة 881هـ

لام بعد وفاة والد سنة 879هـ
ولم ٌحمك شًء
لام معارضا ً اإلمام شرف
الدٌن وابني المطهر وكانت
وفاتي سنة 924هـ
لام سنة 918هـ معارضا ً
اإلمام المطهر بن شرف الدٌن
وكانت وفاتي سنة 988هـ
لام سنة 912هـ معارضا ً
اإلمام المطهر بن شرف الدٌن
الذي طارد وهزمي وكانت
وفاتي سنة 915هـ
لام محتسبا ً سنة 982هـ
ووفاتي سنة 988هـ
لام محتسبا ً سنة 982هـ
ووفاتي سنة 5221هـ
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م

االســــــــــــم

59

المنصور احمد (أبو طالب) بن اإلمام الماسم
بن

42

اإلمام الداعً إبراهٌم المؤٌدي

45

المنصور علً بن احمد (أبو طالب) بن اإلمام
الماسم

44

اإلمام إبراهٌم بن عز الدٌن المؤٌدي (أبو
حورٌة)

48

اإلمام الداعً علً بن حسٌن بن عز الدٌن
الشامً

42

المنصور ٌوسف بن المتوكل إسماعٌل بن
الماسم

41

الهادي حسن بن لاسم بن المؤٌد (الكبٌر)
بن الماسم

47

اإلمام احمد بن

48

اإلمام علً بن أحمد بن
المهدي احمد

49

اإلمام الحسٌن بن عبدهللا الكبسً

بن حسٌن شرف الدٌن
بن إسحاق بن
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مالحظــــــــات
لام سنة 5212هـ معارضا ً أخا
المتوكل إسماعٌل وجرت بٌنهما
حروب

لام سنة 5212هـ
معارضا ً اإلمام المتوكل
إسماعٌل بن الماسم
لام معارضا ً عمي المتوكل
إسماعٌل أواخر حكمي ثم
معارضا ً المهدي احمد بن
الحسن بن الماسم
معارضا ً المتوكل إسماعٌل
سنة 5212هـ ووفاتي سنة
5284هـ
لام معارضا ً المؤٌد (الصغٌر)
بن المتوكل إسماعٌل سنة
5294هـ
معارضا ً اإلمام المهدي
صاحب المواهب الذي دخل
معي فً حروب وصراعات
طوٌلة سنة 5297هـ
معارضا ً المتوكل لاسم بن
حسٌن بن المهدي احمد بن
الحسن بن الماسم سنة
5585هـ
لام من كوكبان معارضا ً
المهدي عباس سنة 5515هـ
ودخل فً صراع وحروب
معارضا ً المنصور علً بن
المهدي عباس ودخال فً
صراع وحروب وسجني
المنصور لغلو فً التشٌن
لاد تمردا ً ضد المنصور علً
بن المهدي عباس
سنة5444هـ
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م
82

اإلمام إسماعٌل بن احمد بن المغلس الكبسً

85

الهادي احمد بن علً السراجً

84

اإلمام الحسٌن بن علً المؤٌدي

88

اإلمام حسٌن بن المتوكل احمد بن المنصور
علً

82

المؤٌد عباس بن عبدالرحمن
بن الماسم الحوثً الحسٌنً

81

المهدي
(البرطً)

81

الهادي الحسن الضحٌانً

87

الهادي عبدهللا بن احمد الوزٌر

88

المتوكل عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن

89

الواثك الحسن بن اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن
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مالحظــــــــات
لام معارضا ً المنصور علً
وكانت وفاتي بذمار
لام سنة 5427هـ معارضا ً
المهدي عبدهللا بن المتوكل
احمد
معارضا ً المنصور علً
(األول) بن المهدي عبدهللا
سنة 5415هـ
دعا لنفسي سنة 5412هـ فً
ذمار معارضا ً
أئمة صنعاء
عار المنصور احمد بن
هاشم الوٌسً ودخل معي
بصراع وتم سجني
دعا لنفسي من برط سنة
5491هـ
ولم ٌحمك شًء
لام معارضا ً اإلمام ٌحٌى
حمٌد الدٌن سنة 5844هـ
ودخل معي فً صراع
وحروب
لام عمب ممتل اإلمام ٌحٌى
حمٌد الدٌن سنة 5817هـ
منافسا ً الناصر احمد بن حمٌد
الدٌن
معارضا ً أخا الناصر احمد
حمٌد الدٌن سنة 5872هـ وتم
إعدامي فً نفس السنة
دعا لنفسي عمب سماعي خبر
ممتل البدر ثم تنازل لي
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خالصة الخالصة
وهب يييييييا ت الح يييييييت ذ يييييييتت
وصر ا ل ت ليس ال ل يات ج يدا
و ييت دو ييت لييد ذرل ييا الييد و
ج ييا ييلل ال ي ي الطييوال
ولل ييييييا ي ييييييا و أهييييييل ل ييييييا
ول ي علييى رغييت يير ال ي ي

تفي ييييو لييييس بمييييع الييييي
وصييييرتت ب ييييا ل ييييا عالييييي
لتبميييييييى لليييييييوب ت يييييييالي
د ا يييييا ب يييييت حيييييرة غاليييييي
وال عانييييت الميييييت البالييييي
بمييييتت عليييى أرضييي ا جاليييي
الشاعر الكبٌر /عبدهللا حمران
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المصــادر والمراجــن
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المراجـن والمصـادر
 أح د ب أح د ال طا : تووارٌ .الووٌمن اإلسووالمً موون سوونة 422هووـ إلووى سوونة 5221هووـ،
تحمٌوووك عبووودهللا بووون

الحبشوووً ،الطبعوووة األولوووى 5227هوووـ -

5981م ،منشورات المدٌنة – بٌروت.
 أح د ب عبد رب :

العمووود الفرٌووود ،تحمٌوووك د .مفٌووود

لمٌحوووي ،الطبعوووة األولوووى

5222هـ 5988 -م ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت.
 أح د ب دمحم النا س: توووارٌ .الوووٌمن الفكوووري فوووً العصووور العباسوووً ،الطبعوووة األولوووى
5227هـ 5987 -م ،دار النفائس – بٌروت.
 رٌا التغٌر فً الٌمن ،الطبعة األولى 5221هـ 5982م.
 أح د جابر عفي : شاهد على الٌمن أشٌاء من الوذاكرة ،مؤسسوة العفٌوف الثمافٌوة –
صنعاء ،الطبعة األولى 4222م
 أح د الت نيبا : الوجووود المملوووكً فووً الووٌمن ،الطبعووة األولووى 4224م ،جامعووة
عدن.
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 أح د لايد الصايد : حركة المعارضة الٌمنٌة فً عهد اإلموام ٌحٌوى بون حمٌود الودٌن
(5817 – 5844هووووووـ 5928 – 5922 /م) ،الطبعووووووة الثانٌووووووة
5241هووووـ 4222 -م ،مركووووز الدراسووووات والبحوووووث الٌمنووووً –
صنعاء.
 أح د على البنار : األحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة فوً الجمهورٌوة الٌمنٌوة ،دراسوة
تحلٌلٌوة وثائمٌووة لبوورامل العموول السٌاسووً ،الطبعووة األولووى ،مجلووة
الثوابت – صنعاء.
 أح د دمحم ة ا : موذاكرات ،تحرٌور د .علوى

زٌود ،مكتبوة مودبولً – المواهرة،

الطبعة األولى 4228م
اعيل ب علس األ و :
 المدخل إلى هجر العلم ومعاللي ،دار الفكر المعاصر – بٌروت،
الطبعة األولى 5251هـ 5991 -م.
 هجوورة العلووم ومعاللووي فووً الووٌمن ،دار الفك ور – دمشووك ،الطبعووة
األولى 5251هـ 5991 -م.
 الزٌدٌووة نش و تها ومعتمووداتها ،دار الفكوور ،دمشووك ،الطبعووة الثالثووة
5258هـ 5997 -م.
 نشوووووان بوووون سووووعٌد الحمٌووووري والصووووراع الفكووووري والسٌاسووووً
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والمووذهبً فوووً عصووور  ،دار الفكوور – دمشوووك ،الطبعوووة األولوووى
5258هـ 5997م.
 أنواق أح د ال : تجدٌوود فكوور اإلمامووة عنوود الزٌدٌووة فووً الووٌمن ،مكتبووة موودبولً –
الماهرة ،الطبعة األولى 5997م.
الح ب أح د الف دا س:
 اإلكلٌوول ،الجووزء األول ،تحمٌووك

بوون علووً األكوووع ،الطبعووة

الثالثة 5227هـ 5981 -م ،منشورات المدٌنة – بٌروت.
 بدر الدي الحوثس: إرشوواد الطالووب ،إعوووداد:

ٌحٌووى سوووالم عووزان ،دار الحكموووة

الٌمانٌة – صنعاء ،الطبعة األولى 5252هـ 5992 -م.
 تور يل ها : موون كوبنهوواجن إلووى صوونعاء ،ترجمووي

أحموود الرعوودي ،طبعووة

5988م ،دار العودة– بٌروت.
 ح ي عبد الة ر (الد تور): تووارٌ .الووٌمن الحوودٌث والمعاصوور ،دار الفكوور– دمشووك ،الطبعووة
األولى 5258هـ5997 -م.
 حولٌوووات العالموووة الجرافوووً ،دار الفكووور المعاصووور – بٌوووروت،
الطبعة األولى 5254هـ 5994 -م.
 حولٌووات المووؤرخ جحوواف السوونوات األولووى موون سووٌرة المهوودي
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عبدهللا ،دار الفكر -دمشك الطبعة األولى 5998 -5259م.
 اإلموووام الشووووكانً رائووود عصووور  ،دار الفكووور – دمشوووك الطبعوووة
األولى 5255هـ 5992 -م.
 مائة عام من تارٌ .الٌمن الحدٌث.
ح يد أح د نحرة:
 مصووورع االبتسوووامة ،الطبعوووة األولوووى 5998م ،المركوووز الٌمنوووً
للدراسات اإلستراتٌجٌة – صنعاء.
 يد ب علس الو ير: حوار عن المطرفٌوة :الفكور والم سواة ،مركوز التوراث والبحووث
الٌمنً – صنعاء /لندن ،الطبعة األولى 5248هـ .4224 -
 عندما ٌسوود الجفواف ،م سواة التموذهب ،مركوز البحووث الٌمنوً،
الطبعة الثانٌة 5242هـ4228 -م.
لطا اجس:
 التوووارٌ .العسوووكري للوووٌمن (5917 – 5889م) ،دار العوووودة –
بٌروت ،الطبعة الثانٌة 5988م.
ا أبو لحوت:
 الوووٌمن حموووائك ووثوووائك عشوووتها ،الجوووزء األول ،الطبعوووة الثانٌوووة
 ،4222مؤسسة العفٌف الثمافٌة.
عبدالبالس عبدال جيد الي ا س:
 تارٌ .الٌمن – المسمى :بهجوة الوزمن فوً توارٌ .الوٌمن ،تحمٌوك
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مصطفى حجازي ،دار الحكمة صنعاء ،الطبعة الثانٌة 5981م.
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 عبدالرح ب لدو : ممدمة ابن خلدون ،دار العودة بٌروت ،طبعة 5985م.
 -عبدالرح

ب علس الديبع:

 لوورة العٌووون فووً أخبووار الووٌمن المٌمووون ،تحمٌووك

بوون علووً

األكوع ،الطبعة الثانٌة 5229هـ 5988 -م.
 الفضل المزٌد على بغٌة المستفٌد فً أخبار مدٌنوة زبٌود ،تحمٌوك
دٌ .وسف شلحد ،مركز الدراسات والبحووث الٌمنوً – صونعاء،
طبعة 5988م.
 عبدالرح عبدالواحد النجا (د تور): تووارٌ .الووٌمن اإلسووالمً فووً الموورون األربعووة األولووى ،الطبعووة
الخامسة 5241هـ 4222 -م.
 عبدالرح يحيى الحداد (د تور): صووونعاء المدٌموووة المضوووامٌن التارٌخٌوووة والحضوووارٌة ،الطبعوووة
األولى  ،5994مؤسسة العفٌف الثمافٌة – صنعاء.
 عبدال لت ب عبا الوجي : أعالم المؤلفٌن الزٌدٌة ،مؤسسة اإلموام زٌود بون علوً الثمافٌوة –
عمان ،الطبعة األولى 5242هـ 5999 -م.
 عبدال تار الحلوجس: الزبٌري شاعر الٌمن ،طبعة 5918م.
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 عبدالة ي ال مال (الد تور): لووراءة فووً فكوور الزٌدٌووة والمعتزلووة ،دار العووودة – بٌووروت ،الطبعووة
5988م.
 دٌووووان عبووودالعزٌز المموووال  ،دار العوووودة – بٌوووروت ،الطبعوووة الثانٌوووة
5988م
 عبدالفتاح ناي : اإلمووام الهووادي :والٌ وا ً وفمٌه وا ً ومجاهووداً ،الطبعووة األولووى 5252هووـ -
5989م.
 عبدال ةت ال ر (الد تور): المووؤامرة علووى الكعبووة موون المرامطووة إلووى الخمٌنووً ،مكتبووة التووراث
اإلسالمً – الماهرة ،بدون تارٌ..
 عبدال لن النيبا س: الووٌمن مكانتهووا فووً الموورآن والسوونة ،دار المجوود للطباعووة والنشوور –
صنعاء طبعة 5997م.
 عبدالولس الن ير (الد تور): 5222 ساعة حرب ،الطبعة الثالثة 5991م.
 دٌوان درر النحور البون هتمٌول ،مؤسسوة اإلبوداع للثمافوة واألداب –
صنعاء ،الطبعة األولى 5997م.
 عبدالوا ع ب يحيى الوا ةس: تووارٌ .الووٌمن ،المسوومى فرجووة الهموووم والحووزن فووً حوووادث وتووارٌ.
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الٌمن ،الدار الٌمنٌة للنشر والتوزٌن ،الطبعة الثالثة بدون تارٌ..
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 عبدالوهاب ب عبدالرح البريفس: طبمات صلحاء الٌمن ،المعروف بتارٌ .البرٌهوً ،تحمٌوك عبودهللا بون
الحبشً ،مكتبة اإلرشاد – صنعاء ،الطبعة الثانٌة 5252هـ 5992 -م.
 عبد علس الح ي س: دعوة األحرار ،وزارة اإلعالم والثمافة – صنعاء 5985م.
 عبد ب عبدالوهاب الن احس: الووٌمن اإلنسووان والحضووارة ،منشووورات المدٌنووة – بٌووروت ،الطبعووة
الثالثة 5221هـ 5981 -م.
 عبد دمحم الحبنس: مصوووادر الفكووور العربوووً اإلسوووالمً فوووً الوووٌمن ،مركوووز الدراسوووات
والبحوث الٌمنً – صنعاء ،بدون تارٌ..
 األدب الٌمنً عصر خروج األتران األول مون الوٌمن ،الودار الٌمنٌوة للنشور
والتوزٌن ،دار المناهل – بٌروت ،الطبعة األولى 5221هـ 5981م.
 حٌاة األدب الٌمنً فً عصر بنً رسول ،منشوورات وزارة اإلعوالم
والثمافة -صنعاء ،الطبعة الثانٌة 5982م.
 عبد البردو س: الووٌمن الجمهوووري ،دار األنوودلس للطباعووة والنشوور ،بٌووروت ،الطبعووة
الخامسة 5997م.
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اعيل:
 عبد دمحم تعلٌمات على اإلمامة عند االثنوى عشورٌة ،الطبعوة األولوى 5259هوـ/
5998م ،عمان – األردن.
عبد دمحم نبب الارا :
 ابوون األمٌوور الصوونعانً ومنهجووي فووً كتابووي سووبل السووالم ،منشووورات
جامعة صنعاء ،طبعة 5241هـ 4222 -م.
علس ب الح ال رجس:
 العمووود اللؤلؤٌووة فووً تووارٌ .الدولووة الرسووولٌة ،تحمٌووك بوون علووً
األكوع ،الحوالً ،مركز الدراسات والبحوث الٌمنً – صونعاء ،دار
اتداب – بٌروت ،الطبعة الثانٌة 5228هـ 5988 -م.
 علس ب علس صبرة: الحسن بن علً جابر الهبل ،وزارة اإلعالم والثمافوة – صونعاء ،دار
المختار – دمشك ،بدون تارٌ..
 علس ب عبد اإلريا س: سووٌرة اإلمووام بوون ٌحٌووى حمٌوود الوودٌن ،المسوومى بالوودر المنثووور فووً
سٌرة اإلمام المنصور ،دارسة تحمٌك د .عٌسى صالحٌي ،الطبعة
األولى 5257هـ 5991 -م ،دار البشٌر – عمان ،األردن.
 علس دمحم يد (د تور): تٌارات معتزلة الٌمن فً المرن السوادس الهجوري ،المركوز الفرنسوً
للدراسات الٌمنٌة – صنعاء ،الطبعة األولى 5997م.
 معتزلة الٌمن دولة الهادي وفكر  ،مركز الدراسات والبحوث الٌمنوً
– صنعاء ،دار العودة – بٌروت ،الطبعة الثانٌة 5981م
رة الجةد :
 ع ر ب علس ب طبمووات فمهوواء الووٌمن ،تحمٌووك فووؤاد سووٌد ،دار الملووم – بٌووروت ،بوودون
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تارٌ..
نر الدي :
 عي ى ب لط رو الرو فٌما حدث بعد المائة التاسعة من الفوتن والفتوو  ،تحمٌوك
إبوووراهٌم بووون أحمووود الممحفوووً ،مركوووز عبوووادي للدارسوووات والنشووور –
صنعاء ،الطبعة األولى 5242هـ 4228 -م.
ب أح د جحا :
 لط درر نحوووور العوووٌن بسوووٌرة اإلموووام المنصوووور علوووً وأعوووالم دولتوووي
المٌوووامٌن ،تحمٌوووك إبوووراهٌم بووون أحمووود الممحفوووً ،مكتبوووة اإلرشووواد –
صنعاء ،الطبعة األولى 5241هـ 4222 -م.
 دمحم أبو هرة: اإلموووام زٌووود حٌاتوووي وعصووور وآراؤ الفمهٌوووة ،المكتبوووة اإلسوووالمٌة –
بٌروت ،بدون تارٌ..
اعيل ال ب س:
 دمحم ب اللطائف السنٌة فً أخبار الممالن الٌمنٌة ،تحمٌك أبو حسان خالود أبوا
زٌووود األذرعوووً ،مكتبوووة الجٌووول الجدٌووود – صووونعاء ،الطبعوووة األولوووى
5241هـ 4221 -م.

-182 -

www.nashwannews.com

 دمحم ب الح النج س: حٌوواة اإلمووام الشوووكانً – المسوومى كتوواب التمصووار ،تحمٌووك الماضووً

بوون

علووً األكوووع ،مكتبووة الجٌوول الجدٌوود – صوونعاء الطبعووة األولووى 5255هووـ -
5992م.
 دمحم ب أح د الحجر : مجموووع بلوودان الووٌمن ولبائلهووا ،تحمٌووك الماضووً إسووماعٌل بوون علووً
األكوع ،دار اإلرشاد صنعاء ،الطبعة الثاثة 5241هـ 4222 -م.
 دمحم ب ابس ب ر ب أح د النلس الي س: عمد الجواهر والدر فً أخبوار المورن الحوادي عشور ،تحمٌوك إبوراهٌم
الممحفووً ،مكتبووة اإلرشوواد – صوونعاء مكتبووة توورٌم الحدٌثووة ،الطبعووة
األولى 5242هـ 4228 -م.
 السناء الباهر بتكمٌل النور السافر مون أخبوار المورن العاشور ،تحمٌوك
إبراهٌم بن أحمد الممحفوً ،مكتبوة اإلرشواد ،صونعاء ،الطبعوة األولوى
5241هـ 4222 -م.
 دمحم ب عميل اإلريا س: فً رحاب الثمافة الٌمنٌة.
 دمحم ب علس األ و : حٌوواة عووالم وأمٌوور ،مكتبووة الجٌوول الجدٌوود – صوونعاء ،الطبعووة األولووى
5227هـ 5987 -م.
 دمحم ب علس النو ا س: البوودر الطووالن بمحاسوون مووا بعوود الموورن السووابن ،تحمٌووك د.حسووٌن بوون
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عبوودهللا العمووري ،دار الفكوور – دمشووك ،الطبعووة األولووى 5259هووـ -
5998م.
 السوووٌل الجووورار المتووودفك علوووى حووودائك اإلزهوووار ،دار ابووون حوووزم –
بٌروت ،الطبعة األولى 5241هـ 4222 -م.
 دمحم ب دمحم بارة: أئمووة الووٌمن تووارٌ .جووامن ألئمووة الووٌمن الهاشوومٌٌن ،مطبعووة النصوور
الناصرٌة تعز ،طبعة 5874هـ 5914 -م.
 نزهوووة النظووور فوووً رجوووال المووورن الرابووون عشووور ،مركوووز الدراسوووات
والبحوث الٌمنً – صنعاء ،الطبعة 5979م.
 نشوور العوورف لنووبالء الووٌمن بعوود األلووف ،مركووز الدراسووات والبحوووث
الٌمنً – صنعاء ،الطبعة الثانٌة 5221هـ 5981 -م.
 نٌل الوطر فوً توراجم رجوال المورن الثالوث عشور ،مركوز الدراسوات
والبحوث الٌمنً – صنعاء ،بدون تارٌ..
 دمحم ب يحيى الحداد: التووارٌ .العووام للووٌمن ،منشووورات المدٌنووة – بٌ وروت ،الطبعووة األولووى
5227هـ 5981 -م.
 دمحم علس أح د ال ب س (د تور): مدرسووة الحوودٌث فووً الووٌمن فووً الموورنٌن األول والثووانً الهجوورٌٌن،
جامعة صنعاء ،طبعة 5241هـ 4222 -م.
 دمحم ح ي الفرح:-184 -
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 االنتخابوووات النٌابٌوووة متعوووددة األحوووزاب فوووً الوووٌمن 5997م ،دراسوووة
تحلٌلٌة وثائمٌة ممارنة بانتخابوات 5998م ،مركوز دراسوات المسوتمبل
– صنعاء ،الطبعة األولى 5998م.
 دمحم ح ود ال بير : المنطلمووات النظرٌووة فووً فكوور الثووورة الٌمنٌووة ،دار العووودة – بٌووروت
الطبعة األولى 5988م.
 اإلمامة وخطرها على وحدة الٌمن.
دمحم الح يت: لراءات فوً الفكور الزٌودي ،حووار مون األسوتاذ إبوراهٌم الووزٌر ،دار
المنهل بٌروت ،الطبعة األولى 5252هـ 5998 -م.
 دمحم يحيى الت ع ا : حوار فً اإلمامة ،مركوز التوراث والبحووث الٌمنوً – لنودن ،الطبعوة
األولى 5242هـ 4228م.
 الصووحابة عنوود الزٌدٌووة ،مركووز التووراث والبحوووث الٌمنووً – لنوودن،
الطبعة األولى 5241هـ 4222 -م.
 لرشوووٌة الخالفوووة تشووورٌن دٌنوووً أم رؤٌوووة سٌاسوووٌة ،مركوووز التوووراث
والبحوث الٌمنً – الطبعة األول 5241هـ 4222 -م.
 دمحم ع ارة (د تور): مسووولمون ثووووار ،دار الشوووروق المووواهرة – بٌوووروت ،الطبعوووة الثالثوووة
5228هـ 5988 -م.
 جد الدي ال ؤيد : التحف الفاطمٌة شر الزلف اإلمامٌة.
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 لوامووون األنووووار فوووً جوامووون العلووووم واتثوووار وتوووراجم أولوووً العلوووم
واألنظوووار ،مكتبوووة التوووراث اإلسوووالمً – صوووعدة ،الطبعوووة األولووووى
5252هـ 5998 -م.
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 ح ب الح ب الما ت (أبو طالب): تارٌ .الٌمن ،تحمٌك عبودهللا الحبشوً ،الطبعوة األولوى 5255هوـ 5992م،
مطابن المفضل ل وفست – صنعاء.
 ح ود نا ر: التوووارٌ .اإلسوووالمً ،الطبعوووة األولوووى  ،5981 /5227المكتوووب اإلسوووالمً –
بٌروت.
 طفر ب علس اإلريا س: المجد واأللم ،الطبعة األولى 5917م.
 اصر الدي ناة: العمائووود الشوووٌعٌة ،تعرٌوووف بوووالفرق الشوووٌعٌة ونمووودها – الطبعوووة األولوووى
5227هـ 5987م.
 نوا ب ةيد الح ير : الحوووور العوووٌن ،تحمٌوووك كموووال مصوووطفى ،دار آزال للطباعوووة – بٌوووروت،
المكتبة الٌمنٌة  -صنعاء ،الطبعة الثانٌة 5981م.
 هد ب ت دمحم المباطس: تفسٌر ابون األمٌور الصونعانً ،مركوز الكلموة الطٌبوة للبحووث والدراسوات
العلمٌة – صنعاء ،الطبعة األولى 5241هـ 4222 -م.
 يحيى ب الح ي ب الما ت: بهجة الزمن ،تحمٌك عبدهللا الحبشوً ،بعنووان ٌومٌوات صونعاء فوً المورن
الحادي عشر (5299 – 5221هـ) ،منشورات المجمن الثمافً ،أبو ظبً
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اإلمارات العربٌة المتحدة ،الطبعة األولى 5991م.
 يحيى عبدال ريت الفضيل: من هم الزٌدٌة.
 ؤل جفول: صووفحات مجهولووة موون تووارٌ .الووٌمن ،تحمٌووك الماضووً حسووٌن السووٌاغً،
مركز الدراسات والبحوث الٌمنوً  -صونعاء ،الطبعوة الثانٌوة 5222هوـ -
5982م.
 حولٌات ٌمانٌة ،تحمٌك عبدهللا بن

الحبشً ،وزارة اإلعالم والثمافوة –

صنعاء ،بدون تارٌ..
 ر الدرا ات والبحو الي س: ثوووورة 5928م ،الموووٌالد والمسوووٌرة والموووؤثرات ،دار العوووودة – بٌوووروت،
الطبعة األولى 5984م.
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للمؤلف تحت الطبن
 -5الوسطٌة رؤٌة منهجٌة :عالمٌة الخطاب وهٌمنة الكتاب.
 -4مووون معوووالم شووورعة التخفٌوووف والرحموووة :التٌسوووٌر فوووً الفتووووف
والتبشٌر فً الدعوة.
 -8إٌاكم والعنف :الدٌن ٌسر والشرٌعة سمحة.
 -2السلفٌة المعاصرة :رؤٌة نمدٌة.
 -1اإلمام الشوكانً :أراؤ النمدٌة ومعاركي الفكرٌة.
 -1شر األصول العشرٌن لإلمام البنا.
 -7لضاٌا المرأة :رؤٌة شرعٌة ونظرة تجدٌدٌة.
 -8إخوان الٌمن :من العمل اإلسالمً إلى الحزب السٌاسً.
 -9ثنائٌة الن
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والمصد فً الفكر اإلسالمً.

ولفات نمدٌة من كتاب أعالم المؤلفٌن الزٌدٌة.
الووورواف

لوووادمون :لصوووة الغوووزو األنثوووى عشوووري للفكووور

الزٌدي.
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منهجٌة التٌسٌر فً الفمي اإلسالمً المعاصر.

