حََّّب ِ ِ
َِ َ َه َ ب َّ ِ ِ َيص َ
بجِض َيبئ َابِا َم َ
فِااُه َا َ
ص َّتُه ََابِا َّبِِ َّ ُ
َح ْ
َتَّبِله َُشف َيِ َعبلِمًَّب
َوك ََش ُف َ
تِ َغ ْر َ َ

ِ

َق ُلبًَّبِا َقَََّّّ ْل ِ َغ ُرر َ َّ ُ
َّبِالَََّّّ َ ْ ا ِ
ِ

ِ

مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)

مقدمة مكتبة أهل البيت (ع) ِ


احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني
الطاهرين ،واعد:
َ
ذ
َ
َ ُّ َ
َ َ َُ َْ ُ ذ َ ذُ
ول إِذا
جيبوا ِ ِ
ّلِل ول ِلرس ِ
فاستجابة لقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين ءامنوا است ِ
ْ ُ ْ ْ ُ ُذٌ َْ ُ َ َ
َ َ ُ َ ُْ ُ
دَعك ْم ل ِما ُي ِييك ْم﴾ [األنفال ،]24ولقوله تعاىلَ ﴿ :و َْلكن مِنك ْم أمة يدعون إَِل
َْ ْ َْ ُ َ َْ ْ
َْ َ َ َ ُْْ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ ُ َ
وف َوينه ْون ع ِن المنك ِر َوأوَلِك ه ُم المفلِحون﴾ِ[آل عمران،]104
ْي َويأم ُرون بِالمع ُر ِ
اْل ِ
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ُ ُ َ َْ ْ ذ َْ ذَ
ُْ َ
ولقوله تعاىل﴿ :قل َل أسألك ْم علي ِه أج ًرا إَِل الم َودة ِِف الق ْرب﴾ [الشورى،]23
ذ َ ُ ُ ذ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ
اْل ْيت َو ُي َط ِّه َر ُكمْ
َ
ولقوله تعاىل﴿ :إِنما ي ِريد اّلِل ِِلذهِب عنكم الرجس أهل
ِ
ذ
ذ
َ ُّ ُ ُ ذ ُ َ َ ُ ُ
ِين َء َام ُنوا اَّل َ
وُلُ َواَّل َ
َت ْطه ً
ِين
ْيا﴾ ِ[األحزاب ،]33ولقوله تعاىل﴿ :إنما و ِِلكم اّلِل ورس
ِ
ُ ُ َ ذ َ َ َُُْ َ ذ َ َ َُْ َ ُ َ
ي ِقيمون الصَلة ويؤتون الزَكة وهم راكِعون﴾ [املائدة.]55
ولقول رسول اهلل ÷((:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من
بعدي أبد ًا كتاب الله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا
حتى يردا عيل احلوض)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح،
من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي
أمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء)) ،ولقوله ÷:
((من رسه أن حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛
فليتول علي ًا وذريته من بعدي؛ وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛
ورزقوا فهمي وعلمي)) اخلرب ،وقد بني ÷ بأهنم:
ُخلقوا من طينتي؛ ُ
ٍ
بكساء
عيل ،وفاطمة ،واحلسن واحلسني وذريتهام  -%عندما ج َّللهم ÷

وقال(( :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا)).
ً
استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع)
ُُمث ً
ال يف الزيدية ،أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل
البيت املطهرين  ¢ع ررب ن ررش ما خلفه أئمتهم األطهار  %وشيعتهم
األبرار  ،¤وما ذلك إال لثقتنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل
البيت  %هي مراد اهلل تعاىل يف أرضه ،ودينه القويم ،ورصاطه املستقيم،
عرب عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشية السليمة ،وملا ورد يف كتاب
وهي ُت ر
اهلل عز وجل وسنة نبيه ÷.
واستجاب ًة من أهل البيت  ¢ألوامر اهلل تعاىل ،وشفقة منهم بأمة
جدهم ÷ ،كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية
الطاهرة عىل مرور األزمان ،ويف كل مكان ،ومن تأمل التاريخ وجدهم
قد ضحوا بكل ٍ
غال ونفيس يف سبيل الدفاع عنها وتثبيتها ،ثائرين عىل العقائد
اهلدَّ امة ،منادين بالتوحيد والعدالة ،توحيد اهلل عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل،
واإليامن بصدق وعده ووعيده ،والرضا بخريته من خ رلقه.
وإر ُثه،
وش ُعه ،ومرا ُد رسول اهلل ÷ ر
وألن مذهبهم  ¢دي ُن اهلل تعاىل ر
فهو ٍ
باق إىل أن يرث اهلل األرض وم رن عليها ،وما ذلك إال مصداق قول رسول
اهلل ÷(( :إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض)).
(واعل رم أن اهلل جل
قال والدنا اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع):
ر
جالله مل يرتض لعباده إال دين ًا قوي ًام ،ورصاط ًا مستقي ًام ،وسبي ً
ال واحد ًا ،وطريق ًا
ََ ذ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ذ ُ ُ َ َ َ ذ ُ
قاسط ًا ،وكفى بقوله عز وجل﴿ :وأن هذا ِِصاِط مست ِقيما فات ِبعوه وَل تت ِبعوا
ََذ ُ َذُ َ
ُّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ ُ ذ ُ
السبل فتف ذرق بِك ْم عن س ِبي ِل ِه ذل ِك ْم َوصاك ْم ب ِ ِه لعلك ْم تتقون﴾ [األنعام.]153

َ َ ذ َ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َ
اْلق أه َو َاءه ْم لفسد ِت
﴿ول ِو اتبع
وقد علمت أن دين اهلل ال يكون تابع ًا لألهواءِ :
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ذ ذ َ ُ
َ َ ُ
ذ ََ ُ َ َْْ ُ
﴿فماذا بعد اْلق إَِل الضَلل﴾ ِ[يونسَ﴿ ،]32شعوا
﴾ [املؤمنونِ ،]71
السموات واْلرض ِ
ْ
َ
َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ ْ
ذُ
ين ما ل ْم يأذن ب ِ ِه اّلِل﴾ [الشورى.]21
لهم مِن ادل ِ
ُ
َ
َ
َ
َْ
َ َ ْ َ
َ
وقد خاطب سيد رسله ÷ بقوله عز وجل﴿ :فاست ِق ْم كما أم ِْرت َومن تاب
ََ َ ََ َْ َْ ذُ َ ََْ ُ َ
ََ َْ َُ َ ذ َ َ َُ َََ ذ ُ
ون َب ِص ٌ
ِين ظلموا فتمسك ُم
ْي  112وَل تركنوا إَِل اَّل
معك وَل تطغوا إِنه بِما تعمل
ذ ْ َْ َ َ ُذ َ ُْ َ ُ َ
ذ ُ ََ َ ُْ ْ ُ
اّلِل مِن أو ِِلاء ثم َل تنَصون[ ﴾113هود] ،مع أنه ÷
ون ِ
انلار وما لكم مِن د ِ
ومن معه من أهل بدر ،فتدبر واعترب إن كنت من ذوي االعتبار ،فإذا أحطت عل ًام
بذلك ،وعقلت عن اهلل وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك ،علمت
َ َ ُّ َ
ُ
عرفان احلق واتباعه ،ومواالة أهله ،والكون معهم﴿ ،يا أيها
أنه يتحتم عليك
ُ
ذ َ َ َُ ذُ ذَ َ ُ
ذ
َ
َ
َ
اَّلِين ءامنوا اتقوا اّلِل وكونوا مع الصا ِدقِي﴾ [التوبة ،]119ومفارق ُة الباطل وأتباعه،
َ َ ْ َََذُ ْ ْ ُ
َ َ ُ َْ ً ُْ ُ َ ذ
ك ْم َفإ ذن ُه م ِْن ُه ْ
اّلِل
َل
﴿
،
]
51
[املائدة
﴾
م
ومباينتهم ﴿ومن يتولهم مِن
َتد قوما يؤمِنون ب ِ ِ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َْ
اءهم أو أبن َ
اِل ْو ِم ْاْلخِر يوادون من حاد اّلِل ورسوُل ولو َكنوا َءاب َ
َو ْ َ
اءهم أو إِخوانهم أو
ِ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ َ ذ ُ َ ُ ِّ َ َ ُ ذ ُ َ
َ ََُ
ك ْم أ ْو ِ َِلاءَ
َ
ْيته ْم﴾ [املجادلة﴿ ،]22يا أيها اَّلِين ءامنوا َل تتخِذوا عدوي وعدو
ع ِش
ُُْ َ َْ ْ َْ َ ذ
تلقون إِِل ِهم بِالمودةِ﴾ [املمتحنة ،]1يف آيات ُتترىل ،وأخبار ُمترىل ،ولن تتمكن من معرفة
احلق وأهله إال باالعتامد عىل حجج اهلل الواضحة ،وبراهينه البينة الالئحة ،التي
هدى اخللق هبا إىل احلق ،غري معرج عىل هوى ،وال ملتفت إىل جدال وال مراء،
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ُ ُ
ونوا َق ذوامِيَ
وال مبال بمذهب ،وال حمام عن منصب﴿ ،يا أيها اَّلِين ءامنوا ك
ْ ْ ُ َ َ ذ َ َْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ
اْل ْق َرب َ
ي﴾) [النساء. ]135:
ّلِل ولو لَع أنف ِسكم أ ِو الو ِادلي ِن و
بِال ِقس ِط شهد َاء ِ ِ
ِ
ويرس مكتبة أهل البيت(ع) أن تقدم لك أخي املؤمن الكريم كتاب (التُّحف
شح الزُّ لف اإلمام َّية) ،تأليف اإلمام احلجة املجدد للدين /جمدالدين بن
الفاطم َّية ر

حممد بن منصور املؤيدي(ع) – (1332هـ1428 ،هـ) ،إمام األمة ،ونجم العرتة،
وسفري اإلسالم
م رن قال يف شأنه العلامء األعالم« :وح ريدُ ع رْصه يف القيادة الروح َّية،
ُ
( -)1التحف الفاطمية شح الزلف اإلمامية.

لتجد ريد معرفة ُن ُظمه األساس َّية ،و ُمنرت ُج الثروة ال ُع رظمى من علوم الع ررتة النبوية،
ر
املطهرة من تيارت املبادئ اإلحلادية ،عامل ُ العامل الوحيد،
رسح الرشيعة
َّ
وحامي ر

ونحريرها وحجتها ،اإلمام
والناقدُ الث رب ُت املسدَّ ُد الرشيد ،ربَّاين الع ررتة وحاف ُظها،
ُ
املجدد لرتاث آل الرسول ،والقاموس املحيط بع رلمي املعقول واملنقول» « ،رأ ُس
َّبي والكتاب ،ك ُ
ُ
اهل الدر ين األعظم،
ولب اللباب،
العرتة،
وإمام الف ررتةُّ ،
وخليفة الن ر
ُ
وسنا ُم ُه األفخم ،م رن زاحم بمنركبيه الكواكب ،ونطح هبامته النُّجوم الثواقب ،وبلغ
الغاية القصوى يف املكارم والفضائل واملناقب ،م رن أ رسلس رت له ُّ
كل العلوم قيادها،

ُ
أسفار املعارف ،وسجد له
احلكمة والعبقر َّي ُة زمامها ،وركع رت له
لمت إليه
وأ رس ر
ُ

ع رل ُم اللسان ،وخدم ُه ع رل ُم البالغة والبيان ،تربَّع عىل ع ررش الدر رين والع رلم ،وأخذ
بزمام ُسلطان الع رلم ود رولته أكثر من ن رصف ق رر ٍن ،فجدَّ د ال َّل ُه به معامل الدر رين وشائعه،
وأحيا به ما مات ،ور َّد بسعيه ما فات ،فهو خ رري ُة ال َّله يف القدر املايض ،وصفو ُت ُه
َ ََ ُ ذُ ُ
َ َ َ ْ ُ ذ ُْ
اء َواّلِل ذو
اّلِل يؤتِي ِه من يش
لتجديد الدر ين يف رأس هذا الق ررن﴿ ،ذل ِك فضل ِ
َْ ْ َْ
يم﴾» .
الفض ِل الع ِظ ِ
وسيأيت يشء من سريته املباركة يف ترمجة املؤ رلف يف آخر هذا الكتاب للسيد
العالمة احلسن بن حممد الفييش رمحه اهلل تعاىلِ .
وقد صدر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت (ع):
-1الشايف ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ ،مذي ً
ال بالتعليق
الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/
احلسن بن احلسني بن حممد ¦ 1388هـ.
-2م رطل ُع ال ُبدُ رور وجمرم ُع ال ُب ُح رور يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف/القايض
) - (1من كالم للسيد العالمة /احلسن بن حممد الفييش رمحه اهلل تعاىل.
) - (2من كالم للسيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض املؤيدي الضحياين حفظه اهلل تعاىل.

العالمة املؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال ¦1029 ،هـ -
1092هـ.
-3مط رال ُع األ رنو رار ومش رار ُق الش ُم روس واأل رقم رار  -ديوان اإلمام املنصور باهلل
عبداهلل بن محزة(ع) 614 -هـ.
 -4جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
-5حماس ُن األ رزهار يف ت رفص ريل مناقب الع ررتة األ رطه رار ،شح القصيدة التي نظمها
اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد
بن أمحد املحيل اهلمداين الوادعي ¦ 652 -هـ.
 -6جمموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان
بن حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
-7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف /اإلمام أمحد بن
هاشم(ع)  -ت 1269هـ.
 -8لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428هـ.
 -9جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع) ،تأليف/
اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10شح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع)  -ت 614هـ.
-11صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
 -12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار
وشيعتهم األخيار ،ل ُم رختْصه /السيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد

حفظه اهلل تعاىل ،اختْصه من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن
العجري ¦.
-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن
إبراهيم الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب حييى بن
احلسني اهلاروين(ع)  424 -هـ.
-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم (ع) تأليف /أمحد بن موسى الطربي .¥
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن
إبراهيم الوزير(ع) 822 -هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن
حممد بن كرامة ¦ 494 -هـ.
 -18عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجة /جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-19أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع)،
تأليف /أمحد بن سهل الرازي ¦.
-20الوافد عىل العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن
إبراهيم الريس(ع)  246 -هـ.
 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-23املختْص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به لكل مكلف من العبيد ،تأليف /القايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي  ¥ت 1282هـ.
 -24مخسون خطبة للجمع واألعياد.

-25رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة
عبداهلل بن محزة(ع) ت614هـ.
-26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-29النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) 1343هـ.
-30سبيل الرشاد إىل معرفة رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن
بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.
-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب
الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن
احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)245هـ -
298هـ.
-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن
زيد العنيس ¦ 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين
حممد بن أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن
إبراهيم الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت رَّحر رير ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن
ُ -36
احلسني اهلاروين(ع) 424 -هـ.
-37جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319هـ.

-38القول السديد شح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني
بن حييى بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة/
حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-41معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)1332( ،هـ 1428 -هـ).
-43من ثامر الع رلم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-44التحف الفاطمية شح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
والضم واجل رهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات
الرفع َّ
-45املنهج األقوم يف َّ
حي عىل خ رري ا رلعمل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ رف ُع األع ُّم،
َّ
تأليف /اإلمام احلجة /جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).
-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-47البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين
بن حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن
القاسم بن إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.
-49املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن احلسن(ع)ت900هـ).
-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة الفاضل :عيل بن
صالح بن عيل بن حممد الطربي.

-51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف
اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل ،)10
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة
والسالم ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة حممد بن
حييى هبران (ت957 :هـ).
-58املوعظة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319-هـ.
-59أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-60املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط ،تأليف السيد العالمة/
حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-61سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء الثاين احلركات وتركيب
الكلامت ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-62سلسلة تعليم مبادئ احلساب /األعداد احلسابية اجلزء الثاين ،إصدارات
مكتبة أهل البيت (ع).
-63املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-64املناهل الصافية شح املقدمة الشافية ،تأليف /العالمة لطف اهلل بن حممد الغياث
الظفريي ،ت 1035هـ.

 -65الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤل ،تأليف /السيد
العالمة أمحد بن حممد لقامن ،ت 1037هـ.
-66األنوار اهلادية لذوي العقول إىل معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤول ،تأليف/
الفقيه العالمة أمحد بن حييى حابس الصعدي ،ت1061هـ.
 -67جممع الفوائد املشتمل عىل بغية الرائد وضالة الناشد ،تأليف اإلمام احلجة/
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
 -68كتاب احلج والعمرة ،تأليف اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور
املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-69املسطور يف سرية العامل املشهور ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض
حفظه اهلل تعاىل.
-70حمارضات رمضانية يف تقريب معاين اآليات القرآنية  ،تأليف السيد العالمة /حممد
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-71زبر من الفوائد القرآنية ونوادر من الفرائد والقالئد الربانية ،تأليف السيد العالمة/
حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-72املنتزع املختار من الغيث املدرار املعروف برشح األزهار ،تأليف العالمة عبد اهلل بن
مفتاح رمحه اهلل تعاىل.
-73متن غاية السؤل يف علم األصول للسيد العالمة احلسني بن اإلمام القاسم بن حممد
(ع) ت (1050هـ).
-74درر الفرائد من خطب املساجد ،تأليف السيد العالمة عبد اهلل بن صالح العجري
رمحه اهلل تعاىل.
-75الكاشف األمني عن جواهر العقد الثمني ،تأليف الفقيه العالمة حممد بن حييى
مداعس (ت 1252هـ).
وهناك الكثري الطيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل،
نسأل اهلل تعاىل اإلعانة والتوفيق.
ونتقدم يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل

اجلليل إىل النور -وهم ُك ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان
احلسنات ،وأن جيزل هلم األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/
وختام ًا نترش ُ
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
باعث كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث
أهل البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به (ع) فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا
نعمتك يف الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم علمنا ما
َذَ ْ
اغف ْر َ َنلا َو ِِل ْخ َوان َِنا ذاَّل َ
ِين
ينفعنا ،وانفعنا بام علمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿ربنا
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ِ
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ِ
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ِ
[احلرش] ،نرجو اهلل التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،واهلل أسأل أن يصلح العمل
ليكون من السعي املتقبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة
ِّ
املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابةَ ﴿ ،رب
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اْلا ت ْرض ُاه
أو ِزع ِِن أن أشكر ن ِعمتك ال ِِت أنعمت لَع ولَع و ِادلي وأن أعمل ص ِ
ُ ِّ ذ ِّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ ْ ُ ْ
ََ ْ ْ
َ
وأصلِح ِِل ِِف ذري ِِت إِِّن تبت إِِلك وإِِّن مِن المس ِل ِمي﴾ [األحقاف.]15
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
ِ/
ديرِاملكهبة ِ

تقاريظ


لقد كان يل شف مطالعة الكتاب التأرخيي اجلليل كتاب (التحف شح الزلف)
لصاحب الفضيلة موالنا وشيخنا احلجة مفتي اليمن السيد جمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي احلسني اليامين رضوان اهلل عليه ،وكان حينذاك خمطوط ًا بيد أحد
تالميذ فضيلته حفظه اهلل.
ويرسين اليوم بل ويرشفني أن أقدمه للقارئ الكريم يف طبعته األوىل ملا عساه أن
يطلع من كثب عىل جانب هام من تاريخ األئمة اهلداة من آل الرسول الكريم َّ
صىل
اهلل عليه وآله وس َّلم يف اليمن بصفة خاصة وغري اليمن بصفة عامة.
ولقد كتب الكثري عن تأريخ األئمة يف اليمن ولكنهم ما بني ُمق رْص إىل حد
اإلهامل ،وما بني حافل بام ال فائدة فيه؛ مع العلم بأن التأريخ اليمني بصفة عامة،
وتأريخ األئمة بصفة خاصة ما يزال يف حاجة ماسة إىل الدراسة والتحليل واملقارنة
عىل أسس علمية منهجية حديثة.
وقد جاء كتاب (التحف والزلف) يف الوقت الذي يتطلع فيه كل العامل إىل اليمن
عقيدة وتأرخي ًا وثقافة وتقاليد ،منهج ًا سياسي ًا وسلوك ًا اجتامعي ًا..إلخ ،ليستنري هبذه
املعلومات.
وكتاب (التحف) عىل صغر حجمه قد استوعب من الفوائد العلمية والتأرخيية
ما مل يستوعبه أي كتاب يف هذا الباب وتربز قيمته العلمية والتأرخيية يف اجلوانب
اآلتية:
-1اقتصاره عىل ذكر األئمة اهلداة معرض ًا عمن سواهم ُمن مل يبلغ املستوى

الالئق باإلمامة الرشعية واخلالفة النبوية ،وإنام رفعه احلظ إىل عرش اإلمامة نتيجة
ظروف زمنية وعوامل اجتامعية.
-2اشتامله عىل أهم األفكار العلمية التي اختص هبا هذا اإلمام أو ذاك أو تبناها
وكان له اليد الطوىل يف شحها وإخراجها إىل حيز الوجود نقية صافية من التعقيد
والغموض والتعصب.
-3اشتامله عىل ذكر أكرب الشخصيات العلمية اإلسالمية ،ومنهم الذين غمطهم
املؤرخون وجتاهلوا لسبب أو آلخر مكانتهم العلمية واالجتامعية.
-4توضيحه ألكثر املسائل التي كثر فيها األخذ والرد بني العلامء وتبيني احلق
فيها مدع ًام باحلجة والربهان ،وللمؤلف رضوان اهلل عليه مؤلفات كثرية غري هذا؛
أمهها:
أ-كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار ،وهو كتاب ضخم حافل
وقيم ،وقد طبع.
ب-كتاب اجلواب الكايف عىل أسئلة الشايف ،وقد طبع يف الرياض باسم (عيون
الفنون).
ج-فصل اخلطاب يف تفسري خرب العرض عىل الكتاب.
وله حفظه اهلل رسائل كثرية ،ومنها :الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل رسالة
صاحب التبديع والتضليل.
وقد سلك املؤلف رضوان اهلل عليه يف مجيع مؤلفاته مسلك العلامء املنصفني
املؤثرين للحق ولو عىل أنفسهم يف قوة بيان ودقة تعبري وأنصع حجة ،ومن عرف
املؤلف عل ًام وخلق ًا واستقامة عرف احلق واإلنصاف جمسد ًا يف كل مؤلفاته القيمة
ورسائله النافعة.

ولذلك فقد انترشت مؤلفاته يف كل األوساط العلمية يف اليمن انتشار الضوء مع
الفجر أو احلياة مع الربيع ،وقام العلامء واألدباء بتقريظها واإلشادة بأمهيتها وقيمها
العلمية نظ ًام ونثر ًا ،وعسى أن تتاح الفرصة جلميع هذه التقريظات وإخراجها يف
جملد واحد لالنتفاع هبا من الناحية الفنية واألدبية والعلمية.
أما كتاب (التحف) فقد قرظه الكثري من األدباء والعلامء ومن أكابرهم السادة:
بدر الدين بن أمري الدين احلوثي ،احلسني بن عيل حابس ،احلسن بن حممد الفييش،
حممد بن حييى مرغم ،صالح بن أمحد فليته ،صالح بن أحسن نور الدين ،قاسم بن
أمحد املهدي.
غرو فاملؤلف حفظه اهلل قد تربى يف حجر العلم والزهد والتقى وعاش يف
وال ر
جمتمع بمدينة صعدة اليامنية غاص بالعلم واألدب ،فياض باخللق واالستقامة ويف
بيت يشع بالنور ويزخر بالفضل ويفيض بمكارم األخالق.
وال أقصد هبذا التعريف باملؤلف حفظه اهلل فهو أعرف من املعرفة وأجل
وأسمى من اإلطناب يف الوصف ،ومن أراد االطالع عىل الرتمجة الكاملة لفضيلته
فعليه بالرتمجة التي ألفها تلميذه الزميل األخ حسن الفييش حرسه اهلل.
حفظ اهلل املؤلف وأطال مدته ونفع بعلومه ،وهدانا مجيع ًا إىل الصـراط املستقيم،
والسالم عليكم.
حرر يف  24من ذي القعدة سنة 1389هـ
كتبه :عيل بن عبدالكريم الفضيل رشف الدين


احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وبعد:
فلقد يرس اهلل يل وشفت باالطالع عىل كتاب التحف شح الزلف ملؤلفه موالنا
رباين آل حممد ،حجة اهلل عىل خلقه ،املجتهد املطلق ،واملجدد املحقق ،املوىل:
جمدالدين بن حممد بن منصور احلسني املؤيدي ،حفظه اهلل وأبقاه ،ونفع اإلسالم
واملسلمني بعلمه ،ومتعهم بحياته ،وأمدهم من بركاته.
فوجدت التحف القيمة الثمن حتف ًا مليئة بالنور واهلداية والعلم والدراية هيتدي
ُ
هبا احلائر ،ويستيضء بنورها أويل البصائر ،وال يستغني عنها أحد من األكابر
واألصاغر يف املستقبل واحلارض ،وهي الضالة املنشودة لكل عامل والبغية املطلوبة
لكل متعلم.
إن هذا الكتاب مع صغر حجمه يعطيك من العلم واملعرفة ما تعجز أنت
كنت لست شاعر ًا:
قلت مقرظ ًا ـ وإن ُ
وغريك أهيا املطلع عن مجة علمه .هذا ،وقد ُ
ُق ُ
أعــــىل ُ
ف
الغــــر ر
ف
ملـــن أ رهـــدى التُّحـــ ر
ولـــوا
ُســــكرناك يف ر
ر
ف
ووصـــــ ريه مـــــ رن بـــــالنج ر
حممـــــ ـ ٍد
ع رنـــــ ـد النبـــــــي َّ
جمـــــد ديـــــن اهلل يـــــا
يـــــا ر

ف
خـــــ رري األوائـــــل واخللـــــ ر

يـــــا ف رخـــــر آل املصـــــطفى

ف
الســـــل ر
يف احلـــــارضين ويف َّ

أ رهـــــد ريت نـــــور ًا صـــــادع ًا

ف
للم رســـــلمني بـــــال كلـــــ ر
ُ

ونشـــــ رـرت ع رلـــــ ًام نافعــــ ـ ًا

ف
شحــــك للزلــــ ر
بضـــــياء ر

بحـــر ع رلمـــك ســـيد ري
مـــ رن ر

ف
الصـــد ر
أخرجـــت مكنـــون َّ
ر

األئمــــــ
نـــــور تس رلســـــل يف َّ
َ

ف
ملــــن عــــر ر
ـــــة والــــدعاة
ر

فاســـــل رم و ُد رم ذخـــــر ًا لنـــــا
ر

يـــا بـــن الكـ ـرام أويل َّ
ف
الشـ ــر ر

ُثــــ َّم الصــــال ُة عــــىل النبــــي

وآلــــه مــــا الطــــ ُري صــــف
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ومام قاله القايض العالمة شف اإلسالم حسني بن عيل حابس املتوىف يف سنة
1369هـ تقريظ ًا للزلف والتحف يقول فيه:
ٍ
ُ
اآلفــاق
طــرب لــه
شــمس النهــار تغــريت واهتــز مــن
نــور بــه
ُ
َ
ُ
مشـــتاق
واخللـــق كلهـــم لـــه

ـدر أضــحى كاســف ًا لوجــوده
والبـ ُ
ٍ
أئمـــة
زال العنـــاء بـــه جلمـــع

ُ
اإلشــفاق
حنفــاء قــد وافــاهم

ـت
باعوا النفــوس وجاهــدوا فتبينـ ر

ُ
طــ ُ
إشاق
ـرق اليقـــني فللهـــدى

شم األنوف مطهرون مــن الـ َّـردى
رف العدى وشحاك كــل معانـ ٍ
ـد
حت ُ

ُ
اإلرفــاق
ُصــ ُ َرب وســريام هبــا
ُ
مهـــراق
فـــدماء أعـــداء هلـــم

موالي قد أوجــزت غــري مقصـ ٍـر

وبــدُ رر نظمــك ُر رصــعت ُ
أوراق

مــوالي جمدالــدين يــابن حممــد

الســـ َّب ُاق
ال غـــرو حقـــ ًا أنـــتم ُّ

فلقـــد نثـــرت آللئـ ـ ًا وزبرجـــد ًا

ُ
طـــاق
ُح َّفـــت بنـــور للنظـــام ن

يا راجيـ ًا ح رصــر األئمــة هــاك مــا

أ َّم رلـ ـت حيلـــو نشــــره ومــ ُ
ـذاق

أعنــي اليواقيــت الثمينــة ســمطها

عقــــد بــــه تتقلــ ـد األعنــــاق

عربيــة صـــدرت بغـــري تكلــف

فــاحلق أن املســك صــار يــراق

ينبيــك ر
إن أتــت الريــاح روائــح

روح املحـــب وللعـــدى إحمــ ُ
ـاق

فجــزاك ربــك كــل خــري دائــ ًام

ال ربنـــا الــ ُ
وحبـــاك فضـ ـ ً
ـرزاق

ثــم الصــال ُة مــع الســالم ألمحــد

واآلل مـــن أصـــفاهم اخلـــال ُق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم ،ومام كتبه سيدي العالمة نجم األكرمني الويل
بن الويل بن الويل بدرالدين بن أمري الدين بن احلسني احلوثي :¤


احلمد هلل عىل النعم ،والصالة والسالم عىل سيد األمم ،وعىل آله ينابيع احلكم،
ومصابيح ال ُظلم ،وبعد:
فإن كتاب (الزلف اإلمامية والتحف الفاطمية) حدائق بسامة أ رنو ُارها ،ومطال ُع
ف ال ُّظلم أ رنو ُارها ،تض َّمن اإلفادة مع اإلجادة ،ر
احل رسنى
بدور تكرش ُ
واشتمل عىل ُ

وزيادة ،وقدر قرظه ب رع ُض اإلخوان فأ رحسنُوا ،وسبكُوا ع رقيان مد رحيه فأ رخل ُصوا
وأ رتقنُوا ،وسلكُوا ت ربيان حماسنه فأ رصل ُحوا وب َّينوا.

فأ رجر ري ُت قلمي جمرى أ رقالمهم يف القراط ريس ،ر
وإن ك ران كابرن الل ُب رون ال ُب رزل
واستنَّت الفص ُال حتى
القناع ريسُ ،
وحق َّيف املث ُل :حتكَّكت الع رقر ُب باأل رفعى ،ر
والرشح،
الق ررعا ،ولي رغتف رر ت رقص رري ري يف املدر ح يف جنرب تنرب ريهي عىل م رض ُم رون املترن َّ ر

ُن
فاصفح الص رفح اجلم ريل ،فإهنا وإن تك ر
وقد ُجدر ُت هبا وما لد َّي قل ريل ،فإن ق َّلت ر
كالبدر ر يف الوم ريض فإهنا مل تز رد عىل أول الثالث الب ريض:
الر روض األنيق
أت ريــت ر
بلؤ ُلــؤ الب رحــر العم ريــق و ُجدر ت بر روضة َّ
وأ ردن ريـ ـت ُ
القطـــوف ملجتن ريهـــا

الرف ريــق
ُ
وجــدر ت بت رُحفــة األخ َّ
السـح ريق
كاملسـك َّ
ونشـ ٍر فـاح ر

ت ُعــ ـدُّ أئمـــ ًـة كــــا ُنوا كرامــ ـ ًا

إلنقـــاذ العب ريــد مـــن احلر ريــق

ً
ت ُعــــدُّ
أئمــــة مــــن آل طــــه

للم رس ـتق ريم مــن الطر ري ـق
ُه ـدُ وا ُ
ٍ
ر
مـــاض رقيـــق
مهنـــ ٍد
بكـــل َّ

ٍ
بــنظم كــاجلواهر وهــي ع رقــدَ

كُر ك ريف القــوا حــني القـ روا
وت رذ ُ
كُر مـ رن خصائصـهم كثــري ًا
وتـ رذ ُ

ٍ
ـذي حجـــر ُمف ريــق
وآيـــات لــ ر

تعـــدُّ جمـــدر د اإليـــامن مـــن ُرهم

املــر روق
ومقتــول ال ُبغــاة ذوي ُ

وتذكُر فيه أ رع ُصــر ُه رم و رحتصــي
ُ

به األنســاب يف القـ رول النســيق

ـمنرته ُنكتـ ـ ًا حسـ ـان ًا
وكـ ـ رم ضــ َّ
وذلــك كل ـه مــع ُح رس ـن س ـ رب ٍك

فصــول الــدُّ رر يف الع رقـد العق ريـق
ٍ
ٍ
جيــــاز دق ريــــق
وإيضــــاح وإ

وذاك َّ
بحـ ـر ع رلـ ـ ٍم
ألن ع رنـ ـدك ر

وأنــت حتــب إحتــاف الص ـد ريق

بحــر ع رلــ ٍم
فلمــا كــان عنــدك
ُ

البحــر العميــق
أتيــت ر
بلؤ ُلــؤ ر

ـــــــــــــــــــــــــــ


احل رمدُ هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني
وطهرهم تطهري ًا – وبعد:
الطاهرين الذين أذهب ا ُ
هلل عنهم الر رجس َّ
ات
التُّح ُ
لرش ٍح وضع ُه ُمؤ رل ُفه لتفص ريل ما تض َّمن رت ُه األبري ُ
ش ُح الزُّ لف ،هو راس َم ر
ف ر

الشعرية التي نظمها َّ
ر
أئمة أهل البيت(ع) الذ رين تض َّمن ُهم
الشار ُح ن رف ُسه يف تعداد َّ
ُ
اإلسالمي من بدايته إىل هنايته ،وقد كانت البداي ُة بأمري املؤمنني عيل بن أيب
التاريخ ر

طالب(ع) والنهاية ع رْص املؤ رلف ر رمح ُة اهلل عل ريه.

تضمن ذكرر س ررية أئ َّمة أ رهل البيت(ع) من َّأوهلم إىل آخرهم الذي ينتهي
 -1أنه َّ
بع رْص املؤ رلف(ع).
تاب عىل ُع ُي رون مسائل العقيدة املثارة بني السنَّة والش ريعة.
 -2راشتمل الك ُ
تضمن ت رزييف ما أثار ُه ا ُمل ربط ُل رون من ُّ
الشبه املو َّجهة إىل أئ َّمة أ رهل الب ريت(ع)
-3
َّ

وإىل سريهم ،وما جرى من ُرهم وب رينهم ،وإبطال ما ا رفرت رو ُه عليهم يف سريهم ُز رور ًا
وهبتان ًا.
ُر
كل ع ر ٍ
ف رمحة اهلل عليه إىل ذكرر ُع ُيون ال ُعلامء يف ر
ْص حتى
 -4تع َّرض املؤ رل ُ
ع رْصه.
 -5وفيه ذك ُرر أنساب بُ ُي روتات بني هاشم يف اليمن ،مع الغاية ُ
الق رصوى يف د َّقة
تدريج األنساب.

ُ
يشتمل عىل ذكرر سالسل ُط ُرق الرواية واإلسناد لعلوم الزيدية خصوص ًا،
-6
ولعلوم غريهم عموم ًا.
األثر عن س ريد البرش وهو أن
 -7وفيه التَّنبيه عىل ذكرر املجدر دين الذين ورد فيهم ُ
اهلل تعاىل ي ربع ُث يف ر رأس ر
كل مائة سن ٍة يف هذه األ َّمة م رن جيدر ُد هلا دينها ،هذا معنى
الرواية.
 -8ومن ُم ريزاته أنه صاد َر عن ناص ٍح شف ريق ،تكا ُد ن رف ُس ُه أن تس ريل عىل صفحات
ُكتُبه ح ررس ًة وأسف ًا عىل تف ُّرق األ َّمة عن احلق ،وانتهاجها ل ُس ُبل الباطل.
وبعد ،فمن احلق ريق با ُمل رسلم أن يتع َّرف عىل أئمة الدر ينُ ،
رب
رس رول ر
وخلفاء ُ
العاملني ،الذ رين أ روجب اهلل تعاىل عىل لسان ر ُسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم الر ُج روع
الكتاب م رو ُض رو َع
وس ُل روك سبيلهم  ،فهذا
ُ
إليهم يف الدر ين ،واإلهتداء هبدر هيمُ ،
للتعريف هبم ،وتفصيل ما ينبغي من أخبارهم ،وما جتب معرفته من أحواهلم.
أئمة أهل البيت(ع) الداعني إىل اهلل املجاهد رين يف
ومؤ رل ُ
ف التحف هو واحدَ من َّ
رأس الزيدية وم ررج ُعها بال ُمناز ٍع وال ُمدافعٍ ،بل مل يأت  -يف كبري ظني-
سبيل اهللُ ،

م رث ُل ُه منذ زمن اإلمام عبداهلل بن محزة (ع) إىل ع رْصنا هذا يف حتقيق العلوم
و رحتصيلها ،والرسوخ املتبالغ يف مجيع أنواعها ،مع ما هو عليه من الغاية والنهاية يف
والزهادة والعبادة والكرم َّ
واهلمة العالية التي ال
والشجاعة،
فضائل التقوى والورع َّ
َّ

ُ
اسيات حتى
الر
ات ،وال ت رقوى عىل ر ردها
تقف يف وجهها
ُ
احلواجز والعقب ُ
ُ
اجلبال َّ
آخر أيامه رمحة اهلل عليه وبركاته ،وعىل اجلملة فهو سالم اهلل عليه يف عظ ريم منرزلته
قرين زيد بن عيل والقاسم واهلادي والنارص واملنصور.
ُ
ٍ
وأئمتُه منذ ُقب ريل غياب سلطان
تعرض له
ُ
املذهب الزيدي ومحلتُه َّ
وغري خاف ما َّ
ُ
رف رمحة اهلل عليه
األئمة وإىل اليوم من املحاوالت اجلاهدة لط رمسه ،وقد أ ردرك املصن ُ
الروايس وأ رظهر ذكرر أهل
ذلك فوقف يف و رجه تلك املحاوالت وقوف اجلبال َّ

ألوهلم وآخرهم.
البيت(ع) ونادى بفضلهم وإحياء آثارهم واإلنتصار َّ
ُ
رسول اهلل
وموضوع هذا الكتاب هو واحدَ من أعامله يف هذا املجال ،وصدق
ُ
صىل اهلل عليه وآله وسلمَّ :
اإلسالم ولي ًا م رن رأهل بيتي
((إن عنرد كل بدعة ُيكا ُد هبا
ُ
....إلخ)).
احلق ،وأحيا ذكرر رأهله
السالم نعش اهلل املذهب َّ
فبجهاده ر
واجتهاده عليه َّ
ر
األعداء امل ربطل رني ،وعىل ر رغم مكررهم املاكر ،وسعيهم
وأشياعه وأ رتباعه عىل ر رغم ر
رت.
اجلاد املتواصل الذي ال يني وال ي رف ُ ُ
ومام ساعد ُه عىل ذلك جالل ُة ش رخصيته ،وما هو عليه من املهابة والفخامة،
باإلضافة إىل ُش ُي روع ذكرره ،و ُظ ُه رور ف رضله عند القر ريب والبع ريد والصغري والكبري،
جي ُر رؤ لذلك أحدَ عىل الوقوف يف طر ريقه ،حتى يف بالد احلرمني الرشيفني -فإنه
فلم ر
ررش هناك ذكرر أهل البيت(ع) وذكرر مذهبهم ،بل إنه كان يقر ُأ
رمحة اهلل عليه  -كان ين ُ ُ
عىل النَّاس يف ُكتُبه يف املسجد النبوي والناس حملقون عليه ي رستم ُعون.
أئمة أهل البيت(ع) أنه كان ُيكرث ُر الرت ُّدد عىل
ومن أعامله التي أحيا هبا ذكرر َّ
ويذكر
ب يف تر ُّدده الكثري من النَّاس،
زيارة مشاهد
ويصطح ُ
األئمة والعلامء ،ر
ُ
َّ
األئمة ،فلام رأ رت ُه الزيدية ُيكرث ُر ذلك صن ُعوا مثله -ملا هلم فيه من
فضل زيارة
ر
َّ
أئمة أهل البيت(ع) وعلامء ُهم املشهورين،
األسوة احلسنة  -فعر ُفوا بسبب ذلك َّ
األئمة ر
السالم الذي
واشتهر أ رم ُرهم يف هذا العْص ،وهو عليه َّ
فانتعش بذلك ذك ُرر َّ

اكتشف م رشهد اإلمام القاسم بن ابراهيم(ع) بعد ر
ف مكا ُن ُه
أن كان خفي ًا ال ُي رعر ُ
يرس اهلل
بالت رحد ريد ،وقد بذل يف سبيل ذلك ُج رهد ًا كبري ًا لسنوات طويلة إىل أن َّ
تعاىل عىل يديه إظهار ذلك املقام.

اإلرشاد وفت ُرح مدارسه ،ونجح يف هذا املرشوع
ومن جل ريلِ أعامله فت ُرح باب ر
اليوم.
الباب م رفت رُوح ًا إىل ر
نجاح ًا كبري ًا ،وال زال ذلك ُ

رشها بعد حتقيقها
ومن أ رعماله يف ذلك املجال ط رب ُع كتب أهل البيت(ع) ون ر ُ

واملبالغة يف ت رصح ريحها ،ومن آثاره يف هذا املجال مركز أهل البيت(ع) ،ومديره
ولده العالمة إبراهيم بن جمدالدين حفظه اهلل ،وقد صدر عنه طباعة الكثري من كتب
أهل البيت(ع) وشيعتهم .¤
احلق
الصاد ُع بحقائق ر
وأخري ًا فمصن ُ
رف هذا الكتاب هو اإلمام املجدر د للدر ينَّ ،
احلق من م رهواة التَّلف ،وا رنتزع ُه من خمالب ذوي الب رغي
املبني ،الذي ا رنتشل َّ
والرسف ،وأعاد له ُح َّلت ُه البه َّية ،وز َّين ُه بز رينته ُ
القدر س َّية ،فجزا ُه اهلل عن رأهل ن رحلته ما
َّ
والر رضوان ،وأح َّل ُه يف
الرمحة ر
ي ررَض من جزيل العطايا والدَّ رجات ،وأ رسبغ عليه َّ

وأوليائه الذين جهد عىل إ رعالء ذكررهم ،ون ررش
أ رعىل ُغرف اجلنان ،وأ رحلق ُه بأ رحبابه ر

ف رضلهم ،وأ رنفق ُع ُمر ُه يف اإلنتصار هلم ،والدر فاع عنهم ،وإ رظهار ح رقهم ود رينهم،

وشغل لسان ُه بال َّثناء عليهم ،ر
بالشوق إليهم ،والتت ُّبع آلثارهم ،والوله
واشتغل ق رل ُب ُه
ر
ألوليائهم ،والعداء أل رعدائهم.
واحل رزن ملصائبهم ،والوالء ر
لذكررهمُ ،
ٍ
بكل ُمنرتس ٍ
وحقيق ر
ب
َ
ب إىل جامعة َّ
بأئمته الذين ينرتس ُ
الزيدية أن يكون عىل م رعرفة َّ
يف دينه إليهمَّ ،
ألهنم
الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم َّ
فإن معرفتهم من تامم معرفة َّ

احلق ،وب َّلغوه إىل اخللق ،وجاهدُ وا يف ذلك حق اجلهاد.
خلفاؤه الذين مح ُلوا دينه َّ
ُ

وهم ُ
ألهل اإلسالم ،وخلفاء الرسول صىل اهلل عليه
القدر و ُة واألسو ُة احلسن ُة ر
واهتدى
وآله وسلم لتبليغ د رينه وبيان ر
احلق عند اإلختالف ،م رن سلك سبيل ُهم ر
هبدر هيم نجا ،وم رن مال عنهم وسلك غري سبيلهم ض َّل وغوى .
ُ
نسأل اهلل أ رن جيعلنا من العارفني ر
بفضلهم ،وصىل اهلل وسلم عىل
بحقهم ،املوقن رني ر
حممد وعىل أهل بيته ال َّطاهرين.
س ريدنا َّ

حممد بن عبداهلل عوض
ربيع األول 1435هـ

أبيات الزلف
-1أال أ ُّهيــا الو رســ ُ
نان مــا أ رنــت صــان ُع

ب ال حمالـــة واقـــ ُع
إذا حـــ َّل خ رطـــ َ

بجمعــه
ُ -2هنالــك ال مــ را َل ُعنيـــت ر
َّ
اللــذات أ رعظــ ُم ز راجــ ٍر
-3ويف هــادم

وال وز َر إال التُّقـــ ـى لـــ ـك نـــ ـاف ُع
مصـــار ُع ُ
تتلـــو ب رعـــد ُه َّن مصـــار ُع

هم
يم ر
-4خت َّلــوا عــن الــدُّ نيا وبــاد نعــ ُ
األجــد ُ
اث َّأنــك راحــ َل
ُ -5ختــ رربك ر

يـــات البالقـــ ُع
يار اخلال
ُ
وت رلـــك الـــدر ُ

-6وع َّمــا قل ٍ
هن ســاك َن
يــل رأنــت فــ ري َّ

وقـدر أ رقفـر رت ع رنـك ُ
القـرى واملجـام ُع

-7أمــا لــك ع رقــ َل ت رستيضــ ُء هبدر يــه

كأ َّنـ ـك يف األ رنعـ ـام يـــا صـــاح راتـ ـ ُع

وآيــــات ر رب العــــاملني ُمنــــري َة
-8
ُ
ٍ
للربيـــة ُم رنـــذ َر
-9أتـــى ُكـــ َّل قـــ ررن َّ
 -10إىل ر
رسهــا عنــد رأمحــ ٍد
أن تنــاهى ُّ
الرســالة غ ريهبــ ًا
 -11وشــ َّق ب ُف ررقــان ر

ـات قواطــ ـ ُع
عــــىل خ رلقــ ـه والب رينـــ ُ

وضــ َّمت ُره ُم ب رعــد ُ
الق ُصــور املضــاج ُع

للرشــــك قــــام ُع
وداعٍ إىل
َّ
الــــر رمحن ر ر
هلل مـ ـ رن هـــو سـ ـام ُع
ني ا ُ
فنـ ـادى أمـ ـ ُ
فــأشق ُبرهــ َ
ان مــن الــو رحي صــاد ُع
ر

نبيــــه
 -12وملــــ َّا أبــــان ا ُ
هلل أمــــر ر

الرشـ ـائ ُع
للم رسـ ـلمني َّ
وقـ ـدر ُم رهـ ـد رت ُ
وأوضـــح ُه التنز ُ
يـــل إ رذ هـــو راكـــ ُع
ر

إهلـ ـ ُه
 -14وب َّلـ ـغ مـ ـا أ روحـ ـى إليـــه ُ

الق رربـــى أمـــ َ
بـــأن ذوي ُ
َّ
ان فتـــاب ُعوا
نجــ ـوم ســ ـ ٍ
امء يف األنــ ـام طوالــ ـ ُع
ُ
ُ

رسول اهلل ربعـدهام الـ رـرَض
 -16فس ربطا ُ

ص لـــيس فيـــه ُمنـــاز ُع
إمامـــان نـــ َ

ـف الـ ر
ـذكرر غال رتـ ُه َّأم ـ َة
 -17وزيــدَ حليـ ُ
بــن ز ريــ ٍد عــاد هلل ثــائر ًا
وحييــى ُ
 -18ر

ف ـال ُقدر ســ رت بــالرفض كيــف ُتســار ُع

املرتضـــى ووصــ َّي ُه
 -13أقــام أخــا ُه ر
ض مـ ـ رن اهلل الز َم
 -15واليـ ـت ُُهم فـ ـ رر َ

وم رهــد ُّي رأهــل البيــت مــ رن ذا ُيــداف ُع

ـني قــدر
ـراهيم ُثـ َّم احلسـ ُ
 -19ويت ُرلـو ُه إبـ ُ
ـن حممـ ٍد
بن ع ربـداهلل وابـ ُ
 -20و ُم روسى ُ
 -21ونال رت لم رخ ُذول ال ُّطغـاة بب رصــر ٍة
ـني شـق ُيق ُه
بن ز ٍيد واحلسـ ُ
 -22وع ريسى ُ

و رأمحــدُ مــ رن للف رقــه يف الــدين واضــ ُع

يــس ســ َّم رت ُه ال ُبغــا ُة ونجلــ ُه
 -23وإ ردر ُ

يح ديــــن اهلل قــ ـ رت ً
ال ُتتــــاب ُع
مصــ ـاب ُ

حممــدَ
 -24وصــ رفو ُة رإبــر راه ريم جــ َّىل َّ
 -25خت َّلــل مــا بــ رني اإلمــامني داعيــ ًا

ايع
يس ن رعـــم املبـــ ُ
ومـــ رن بعـــده َّ
الـــر ر ُّ
حممـــ ٍد وهــــو يــــاف ُع
حممـــدَ بـــ ُ
ـن َّ

وللسـ ـ رم جـ ـار ُع
دعـ ـا بعـــد ُه رحييـ ـى ُّ
ـيل ر
إن د ُم اآلل ضـــ ـائ ُع
فــــذاك عــــ ي
ُذؤابــــة إبــــراهيم غــــدر ر ًا طالئــــ ُع

الرضا وابــن جعفـ ٍـر
وهنم س َّم ر
-26وم رأ ُم ُ ُ

ب فـــاج ُع
الصـــوام فاخل رطـــ ُ
حممـــد ًا َّ

حممــدَ
 -27ون رجــ ُل ُســليامن اإلمــ ُام َّ

املـــريض كـــان التَّطـــ ُاو ُع
وللقاســـم ر

 -28و ُم رعتصــ ُم األ رقــوام ســ َّم ُحم َّمــد ًا

وذلـــك مـــ رن يف ال َّطالقـــان ُيشـــاي ُع

حممــدَ
وإســماع ُيل ُثــ َّم َّ
 -29وحييــى ر
ـم ُحممـ ـ ٍد
-30وباحلسـ ـن الـــداع ري ثــ َّ

ني أمحــــدَ إذ ُتتــــاي ُع
عــــ َيل ُحســــ َ
أخ ريـــه ثـــو رت يف الظـــاملني الزعـــاز ُع

ـوة ذائـ ـد ًا
 -31وأ رظهـ ـر أ رعـ ـالم النبــ َّ

ـن احلســني ُيق ـار ُع
عــن الــدر ين حييــى بـ ُ

اجليـل أ رفضـ ُل قــائ ٍم
 -32وعـارص ُه يف ر

و رأبســ ُل مــ رن يــدر عى إذا انحــاز هــال ُع

بن القاسم الف رر ُد ب رعـد ُه
-33كذا احلس ُن ُ

فلــ رم يبـ ـق يف جـ ـ ريالن للحــ رـق مـ ـان ُع

وأسب ُ
املرتضــى وشـق ُيق ُه
اط حييى ر
 -34ر

بســ ـ ريف ريهما مــــا إ رن ُتعــ ـدُّ الوقــ ـائ ُع

ور حييــى وصـن ُرو ُه
 -35ويت ُل ُ
وهام املن ُرصـ ُ
ف من أبناء حييــى بــن أمحـ ٍ
ـد
ويوس ُ
ُ -36
ر
 -37ومن يف عي ٍ
وابنـ ُه
أعلـن الــدين ُ
ان ر
ر

ب رائــ ُع
هــو القاســ ُم
املختــار واخل رطــ ُ
ُ
وقـــدر خانـــ ُه مـــ رن للدَّ يانـــة خـــال ُع

-38ويف ح رقل صنعا خ ري ُله قدر تـوارد رت

وأرد رت إمامـــ ًا ملر ُ
يكـــ رن ع رنـــ ُه دافـــ ُع
ر

و ُمنرتصـــ َـر بـــاهلل بالســـ ريف خـــاف ُع

اهلدى امل رهد ُّي و رهـو ُحم رمـدَ
-39وداعي ُ

يع لبــان الع رلــم للعــدر ل رافــ ُع
رضــ ُ

 -40وج رعفـ ـ َر القـ ـ َّو ُام وابنـــاه ب رعـ ـده
 -41وبـــاألخوين اهلاشـ ـميني أمحــ ٍ
ـد
ر

اهلـــداة َّ
الســـواط ُع
الثـــائ ُرون َّ
ُ
نجـــوم ُ
وحييــى تــداع رت عــن ُذراهــا البــدائ ُع

مــنهم
احلق رينــ ُّي
ُ
 -42و ُم رســت رظه َر ثــم ُ

رات هوامـــ ُع
بحـــ ُار ُعلــــو ٍم زاخـــ َ

 -43ون رفـ َس زكـ رت والنــارصان تتابعـا

أبــو الفــتح َّ
ني ُاملس ـار ُع
احلس ـ ُ
والش ـ ُ
هم ُ

الرضــا
ثــم ُ
ابنــ ُه وأبــو ر
ُ -44مو َّف ُقنــا َّ
حممــ ٍد
 -45وســار عـــىل منرهـــاج أل َّ

رهم أصــاب ُع
بالســيف م ـن ر
فك ـ رم ُغري ـ رت َّ

 -46وقـــ رام بأثقـــال اإلمامـــة رأمحـــدَ

ٍ
لألصــل تــاب ُع
طالــب
أبــو
والفــر ُع ر
ر
ســـ ـل ُيل ســـــلي ٍ
امن فللـــــه بـــــار ُع
ر

 -47ودعــو ُة ع ربــداهلل عــ َّم ســن ُاؤها

املنصــور للع رلــم كــار ُع
القــائم
هــو
ُ
ُ

حسن ُثـ َّم مـ رن
 -48وحييى
اإلمام ُ
بن ُامل ر
ُ

بـــذيبني مقتـــو ً
ال فـــام فـــاز خـــاد ُع

ـدي مــن آل هاشـ ٍ
ـم
 -49فيـا أمحــدُ املهـ ُّ
 -50وحييى السـراجي دعـا بعـد أمحـ ٍ
ـد
ر
ُّ
ر

يمك عــن رضــوان مــوال ُه شاسـ ُع
خص ُ
وأود رت عـــدا ُه األخســــرين قـــوار ُع

ور رأهل البغي واحلس ُن الــذي
أس ُ
-51وم ُ

ألنـــــواره يف اخلـــــافقني مطـــــال ُع
ر

ابنـ ُه
واملهدي ُ
ب
ُّ
الس رح ُ
-52ومن ظ َّلل رت ُه ُّ
-53وجم الع ُلوم البحر حييى بــن محـ ٍ
ـزة
ُ
ُّ ُ
رُ

تــىل ن ُ
جلــ ُه ثــم انثنــى وهــو طـــائ ُع
هلل ســــام ُع
األقــــوام وا ُ
وعارضــــ ُه
ُ

ارص الــذي
وابن ـ ُه َّ
ـيل ُ
الن ـ ُ
 -54وق ـام عـ َ

األمـــور الشـــنائ ُع
ُأبيـــد رت بيمنـــا ُه
ُ

املهدي من غيث ع رلمـه
 -55وقدر سبق
ُّ
حممـــ ٍد
 -56وبـــ َّـرز يف م رضـــمار آل َّ

بحــره َّ
الزخــار ت رصــ ُفو الرشــائ ُع
ومــن ر
ـيل فهـــادي ر
اخللـ ـق بالف رضـ ـل دار ُع
عــ ي

-57وقد رضبا ص رفح ًا عن القائم الــذي

ُأبيـــد بـــه مـــ رن يف اخلليقـــة خـــان ُع

اإلمــام ُمطهــ َر
 -58ومــ رن بعــده قــام
ُ

ُّ
والكـــل واز ُع
املهـــدي
ويف ع رصــــره
ُّ

أنبـــأت بوفاتـــه
 -59ووالـــدُ نا مـــ رن
ر

َ
كَّت بـــذاك املســـام ُع
م
الئكـــة ُســـ ر

حممـــدَ
ثـــم اإلمـــ ُام َّ
 -60وصـــفو ُته َّ

واألمـ ـ ُر شـــائ ُع
أقامـ ـا قنـــاة الـــدر ين
ر

-61ويف شف الدين اإلمام ابن شمســه

رس لإلمامــــــة المــــــ ُع
تبــــــ َّني َ

-62وس رب ُط اإلمام النارص املجــدُ بعــد ُه

اإلســالم م رنــ ُه صــنائ ُع
فمــدَّ رت عــىل ر
ُ

والنارص احلس ُن الذي
-63وهادي الورى
ُ

األرو ُام فــــالك رل ُم بــــاخ ُع
لــــ ُه أرس ر

شقـ ًا وم رغربـ ًا
 -64وط َّهرها ُ
املنصـ ُ
ور ر

رب العــــاملني صعاصــــ ُع
فأعــــدا ُء ر

 -65و َّثل ُعـ ُروش الظــالمني و ُأ رورد رت

املرهفــات اليالمــ ُع
الــرتك منــ ُه ر
عــىل ُّ ر

 -66وعاملُ رأهـل الب ريـت ر
ـاتم
لأللـف خـ َ

هـــو القـ ـائ ُم الـــدَّ اعي إىل اهلل ضـــار ُع

 -67وبــدر ُر اهلــداة ر
حممــدَ
األكــرمني َّ

ور ســ ـاط ُع
مؤيــ ـدُ ديــــن اهلل فــــالن ُ

 -68وم رن ب رعدُ رإس ُ
ـى
امعيل رأكـر رم بـه فتـ ً

السـ ـعي يـــان ُع
و ر
نجـ ـ ُل أخيـــه أمحـــدُ َّ

ـارص ديننــا
 -69وع ـارض رإس ـامعيل نـ ُ

إمـــ َام ر
ألطـــراف َّ
الشـــمائل جـــام ُع

 -70وبالقاسم ري البحــر والفـذ قاسـم

وس ـ ربط احلس ـني الب ـدر ر فاض ـ رت من ـاب ُع

حممـدَ
 -71ومـ رن َّأيـد الــدر ين احلنيــف َّ

ُســ ـالل ُة رإســ ـماعيل ن رعــ ـم ُاملتــ ـاب ُع

امعيل من آل محـ ٍ
-72ويف الك ربس رإس ُ
ـزة

الســــراج ُّي الشـــهيدُ ُيبـــاي ُع
وقـــام ر
ُأصـ ـيب هبمــ ٍ
ـدان فخـ ـاب املخـــاد ُع
ر

الضــاللة أمحــدَ
 -74وز رلــزل رأركــان َّ

ـور للظ رلــم راد ُع
اهلــدى املنصــ ُ
إمــ ُام ُ

 -75وم ـ رن بعــده الب ـدر ُر األغ ـ ُّر حمم ـدَ

الم ح َّتـــى ُاملنـــاز ُع
أقـــ َّر لـــ ُه ر
األعـــ ُ

اإلسالم إ رذ قـام ُحمرسـ َن
 -76وقدر نعش ر

ف رأمحـــــد َي ُمصـــــار ُع
إمـــــ َام ر ُؤ َ

 -77وواىف عــىل رأس الــ َّثالث ُجمــدر َد

تف َّجـــ ـر م رنـــ ـ ُه لألنـــ ـام الينـــ ـاب ُع

ُ -78هو ا رل ُم ررتـدي ُبـ ررد اإلمامـة داعيـ ًا

إىل اهلل للــــ َّن رفس َّ
الشـــــريفة بــــائ ُع

بن القاسم الســاب ُق الـ رـرَض
 -79حممدَ ُ

اهل ـدى ب رح ـ َر م ـ رن الع رل ـم واس ـ ُع
إم ـ ُام ُ

املؤيـد والــذي
احلسـ ُ
ـن َّ
ني بـ ُ
 -73وقام ُ

عمـه
 -80وإ رذ ُحبس ر
الم قــام ابـ ُ
ـن ر
األع ُ

هــو القــائ ُم اهلــادي وح َّلــ رت وقــائ ُع

األعـداء سـ ريف ًا ُمه َّنـد ًا
-81وس َّل عــىل ر

فالضـــدُّ خاضـــ ُع
ور ر
ُحم َّمـــدَ ُ
املنصـــ ُ

-82وأورد رأهل الب رغي حوض ًا م رن الـ َّـردى

السـ ـ رم نـــاق ُع
ودار هبـــم كـ ـ َ
أس مـــن ُّ

-83ع ـىل ه ـذه ح َّت ـى مض ــى لس ـب ريله

ومـــا لقضـــاء اهلل يف ر
اخللـــق مـــان ُع

يـــق َّإيـــاك إ َّ ُهنـــم
 -84فإ َّيـــاك وال َّت رفر ُ

ـوثقى فـ ُ
ـذوا الغـ ري نـاز ُع
العـ ررو ُة الـ ُ
ُهـ ُم ُ

باتـ ُه
-85وهـذا إمـ ُام الع رصــر رحييـى ُظ ُ

هلــ ـا يف قــ ـالل َّ
الظــ ـالمني مواقــ ـ ُع

 -86وعـارص ُه اهلـادي ُثـ َّم صـف رت لـ ُه

الســـعادات طـــال ُع
ومـــا ُهـــو إال يف َّ

 -87وي رعل ُم مـا قـد كـان رأو ُهـو كـائ َن

ُمصـــ رو ُرنا ُســـ ربحان ُه جـــ َّل صـــان ُع
عـــىل رأمحـــ ٍد واآلل مـــا قـــام راكـــ ُع

 -88وصـ َّىل كمـا يـ ررَض وسـ َّلم ر ُّبنـا

ــــــــــــــــــــ


التحف شرح الزلف

ح ْ ُ ح ُ ُّ ح ح ْ ح ح ْ
ح حسنح
املنزل يف أفصح بيان وأوضح برهانَ{ :نن نقص عليك أ
احلمد هلل ر
ْ
ح
ْح
ح حْ ح ْح ْ ح ح ح ُ ْح ح
الق حص ِص بِما أوحينا إَِلك هذا القرءان} [يوسف ،]3:والصالة والسالم عىل إمام
املرسلني وخاتم النبيني رمحته للعاملني ،وحجته عىل اخللق أمجعني ،أيب القاسم
رسول اهلل وصفوة اهلل ،حممد بن عبداهلل بن عبد املطلب بن هاشم ،وعىل آله عرتته
الذين اختصهم بالصالة عليهم معه يف الصالة ،وحرم عليهم كام حرم عليه الزكاة،
وجعل أجر رسالته املودة لذوي قرباه ،وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا،
وأباهنم تبيان ًا واضح ًا منري ًا حني مدَّ عليهم كساءه ،وقرهنم يف وجوب التمسك هبم
يف خرب الثقلني املعلوم بكتاب اهلل:
ـو ُم والقـ ُ
ف قـدر ر ُه رم
ـاعر ر
ـرآن فـ ر
والقـ ر

حممـــد
ثقـــالن لل َّثقلـــني
ُّ
نـــص َّ

ُ
فضائل ل رس ُت أحصـي عـدَّ ها
وهلم
ر

مــ رن رام عــدَّ ُّ
الشــهب مل تتعـــدَّ د

ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل واسع عليم ،ورضوان اهلل عىل صحابته
األبرار ،من املهاجرين واألنصار ،والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فقد تكرر الطلب من العلامء العاملني ،والفضالء املخلصني ،إلعادة طبع شح
الزلف نفع اهلل تعاىل به ،ملا أن الطبعة األوىل قد أشفت عىل التامم ،فكان اإلسعاف
لذلك املرام ،وقد مجع ذلك الكتاب عىل صغر حجمه ،وإجياز لفظه مامل جيتمع يف
غريه بفضل اهلل تعاىل وتسديده ولطفه وتأييده ،واشتمل عىل املهم من السرية النبوية
واخلالفة العلوية ،وأعالم األمة املحمدية ،وعيون املسائل الدينية ،باألدلة العقلية
والنقلية ،من اآليات القرآنية واألخبار النبوية ،والطرق إىل كتب األسانيد املروية،

وغري ذلك مام يعرفه ذووا اهلمم العل َّية ،ذلك من فضل اهلل علينا وعىل الناس ولكن
حتصلت بحمد اهلل سبحانه يف هذه النسخة املعدَّ ة
أكثر الناس ال يشكرون ،وقد َّ
دات مفيدة ،وإحلاق امللحق املنفصل يف األصل كل يشء يف حمله،
للطبع زيا َ
وتصحيح األخطاء التي كانت يف األصل وهي يسرية ،أكثرها مطبعية ،وتقديم
وتأخري ملناسبة حسنة ،وتنقيحات لبعض العبارات مستحسنة ،فهذه الطبعة هي
املرجوع إليها عند اإلختالف بعد العرض والتصحيح عىل هذه النسخة التي سيطبع
املصححة ،وعسى أن تكون هذه الطبعة
عليها إن شاء اهلل تعاىل ،وعىل األوىل
َّ
كاألوىل حمروسة عن اخلطأ يف اإلعراب واألنساب ،واحلمد هلل املنعم الوهاب،
وإليه سبحانه املرجع واملآب ،واملرجو منه تعاىل أن ينفع به م رن وقف عليه من أويل
األلباب ،وأن جيعله من األعامل املقبولة ،واآلثار املكتوبة ،وأن جيزل لنا وملن
يشارك يف نرشه املثوبة إنه قريب جميب ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه
حح ُح ُ ح ُْ ح
ي }:
ب
خ
أنيب ،وأقول يف خالصة تاريخ احلياة{ :وَل ينبِئك مِثل ِ ر
وأنافـــ رت حـــ رو ً
ال كط ررفـــة عـــني
قد مض رت وانقضـ رت ثامنــون عامـ ًا
ٍ
مل ر
جهــاد ون رشـــر ع رلــ ٍم وديــن
مــ رن
كنــت أ ررجــو ُه فيهــا
أحقــ رق مــا
ُ
رب ـاه يف الــدار رين
ف وا رل ُط ـ ر
واع ـ ُ
وأي ـدر وســدر رد
ر
وارح ـ رم ر
ـاغفر ر
رب فـ ر
ف َّ
وال أقول كام قال:

َّ
إن الثامنـــــــــني وبُ رل رغتهـــــــــا

ـمعي إىل ُتـ رر ُجامن
قــدر ر
أحوجـ رت سـ ر

بل أقول حتدث ًا بنعمة اهلل سبحانه وعظيم لطفه وامتنانه:
ـت ســمعي إىل ُت ـ رر ُجامن
إن الثامنـــــني بفضـــــل اإللـــــه
مــا أحوجـ ر
لكنهــا قــد أوهنــت مــن قــواي

التــــوان
وأبــــدلترني بالنشــــاط َّ
ر

ومل تـــــــ ـد رع َّيف ملســـــــــتمتعٍ

سـ ـوى لســـاين وكـــذاك اجلنـ ـان

وأر ُجـــ ـو ُه ر
أن
أ رد ُعـــ ـو بـــــه اهلل ر

ريزلفنــــي يف ُغرفــــات اجلنــــان

وأقول يف سادس وعرشين شعبان سنة 1416هـ :
خـــــامس رإين إىل اهلل راجـــــ ُع
وذا
ـع
َ
أنـــاف عـــىل عقـــد الثامنـــني رابــ ُ
ورص ُت أبا األ رجداد رأر ُجو صـالح ُه رم
ر
رمحــن ع رفــو ًا ور رمحــ ًة
وأر ُجــوك يــا
ُ
ر

ففضـــ ُلك واســـ ُع
وســـائر رأوالدي ر
وح رســن ختــا ٍم إننــي لــك ضــار ُع
ُ

ُحرر عىل شواغل وعوامل ،كفانا اهلل واملؤمنني مهمات العاجل واآلجل ،اللهم
صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد
جميد ،واختم لنا باحلسنى ووفقنا ملا حتب وترَض /18 .شعبان الوسيم /عام
 1413للهجرة النبوية ،عىل صاحبها وآله أفضل الصلوات والتسليم.
كتبه املفتقر إىل امللك املقتدر سبحانه ،املرجتي لعفوه وغفرانه ،املستمد للدعاء
من مجيع إخوانه :جمد الدين بن حممد بن منصور احلسني املؤيدي غفر اهلل هلم
وللمؤمنني.
ــــــــــــــ

(ُ -)1أ رحلق هذا يف التاريخ املذكور.


التحف شرح الزلف

احلمدُ هلل الذي جعل اإلمامة للنبوة خلف ًا وتامم ًا ،وأناط هبام من تبليغ أماناته
وأداء رساالته فروض ًا وأحكام ًا ،إكام ً
ال منه جل وعال للحجة ،وتبيان ًا لواضح
املحجة ،فاختار من الربية أعالم ًا جعلهم أمناء رسه ،ومحلة هنيه وأمره ،فال زال
قائمهم إمام ًا يتلو إمام ًا ،أولئك الذين قرهنم اهلل بكتابه ورفع هلم يف ملكوت قدسه
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واحلكمة ،وهداة هذه األمة ،الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا،
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وِت خيا كثِيا}269
{يؤ ِِت اْل ِكمة من يشاء ومن يؤت اْل ِكمة فقد أ ِ
[البقرة ،]269والصالة والسالم عىل إمام املرسلني ،وخاتم النبيني ،وآله الطاهرين.
وبعد:

فيقول املفتقر إىل اهلل تعاىل جمد الدين بن حممد بن منصور بن أمحد بن عبداهلل بن
حييى بن احلسن بن حييى بن عبداهلل بن عيل بن صالح بن عيل بن احلسني بن اإلمام
املؤمتن اهلادي إىل احلق عز الدين بن احلسن لطف اهلل به فيام قىض ،ووفقه ملا حيب
ف اإل َم ِ
عََل الزُّ َل ِ
ف ال َفا ِ
طم ِّي ُة َ
ام َّي ِة) قد نظمها تقريب ًا لطالبي آثار
ُّح ُ
ويرَض :هذه (الت َ

أهل بيت نبيهم ،وتسهي ً
ال النتوال ذلك عليهم.
وملا كان اتصال الدين بآل حممد ،ومعني العلوم من مناهلهم ُت رورد ،ال جرم تعني
عىل من التزم اإلستمساك بالعروة الوثقى ،وامليش عىل سنن الفرقة الوسطى ،أن ال
جيهل أحوال م رن هبم اقتدى ،وهبداهم اهتدى.

نعم ،وس ُنبني إن شاء اهلل تعاىل بعد كل بيت م رن فيه من األئمة ،ونسبه ،وتارخيه،
ومؤلفاته ،وأوالده ،وملعة من أخباره.
توجه الطلب ُمن
وإنام دعا إىل ذلك  -مع توفر الشواغل ،واعتوار العوامل ُّ ،-
تنبغي إجابته ،وأنه مل يكن ألصحابنا ُمؤ َّلف جامع للمقصود ،وإنام يقتْص املؤ رلف منهم
عىل طائفة ُمن اختار ذكرهم ويرتك كثري ًا ُمن سبقه من أئمة اهلدى املتفق عىل إمامتهم
إحالة عىل م رن سواه ،مع عدم التحقيق للمهم من أنساهبم ،ومؤلفاام ونحوها،
واإلطناب يف غريه.
وأما من األيام األخرية فليس ثمة ما ُي رعتمدُ عليه سوى خمتْصات يف ذكر بعض
القائمني وترك اآلخرين مع اشتامهلا عىل اخلبط الكثري ،كام يعلم ذلك املطلع
اخلبري .
( -)1كقول القايض عبد الواسع يف كتابه فرجة اهلموم واحلزن الطبعة الثانية عام 1990ـ 1991م،
وهو كذلك يف الطبعة األوىل يف سياق مؤلفات اإلمام املهدي ،ما لفظه :وعارضه املنصور باهلل
عيل بن صالح..إىل قوله :وهو الذي متَّم شفاء األمري احلسني..إلخ كالمه ،واملعلوم أن الذي متَّم
الشفاء التتمة األوىل صالح بن اإلمام إبراهيم بن تاج الدين ،والثانية صالح بن اجلالل كام سيأيت
يف ترمجة اإلمام إبراهيم بن تاج الدين .%
وكقوله :وأما عيل بن صالح فلم يزل قائ ًام باألمر إىل أن تويف شهر حمرم سنة 840هـ ،ويف هذه السنة..إىل
قوله :ومات املشهورون بالعلم والفضل منهم اإلمام املهدي صاحب األزهار ،وعيل بن صالح
الدين ،والعالمة هبجة املدارس أمحد بن حييى حابس صاحب املؤلفات النفائس..إلخ كالمه.
قلت :واملعلوم أن وفاة القايض العالمة أمحد بن حييى حابس ريض اهلل عنه سنة إحدى وستني وألف
كام سيأيت يف تر مجة اإلمام أيب هاشم احلسن بن عبد الرمحن ،فهذا التاريخ املذكور قبل وجود
القايض فضالً عن وفاته ،وهذا أنموذج يسري يد ُّلك عىل اخلبط الكثري.
وكقول الشوكاين يف البدر الطالع ـ الطبعة األوىل سنة ثامن وأربعني وثالثامئة وألف ـ يف ترمجة اإلمام
عز الدين بن احلسن  :ŉومن مجلة شيوخه اإلمام حممد بن عيل الوشيل..إلخ ،وقد ع َّلقت عليه
بقويل :هذا غلط واضح؛ فاإلمام عز الدين شيخ اإلمام حممد بن عيل الوشيل  ¤كام هو
معلوم ،قال الشوكاين يف ترمجة اإلمام عز الدين  :#وبرع يف مجيع الفنون وصنَّف وهو دون
العرشين..إىل قوله :ثم ملا كمل يف مجيع العلوم دعا الناس إىل مبايعته ،وقد قال قبل ذلك :وهو
ُّ
يدل عىل تبحره يف عدة علوم..إىل قوله :وهو من أكابر أئمة اآلل يف العلم والعمل والكرم وسائر
=

وقد أردنا االستكامل ملا أشنا إليه بإعانة اهلل وتسديده عىل أبلغ ما يمكن من
االختصار ،وقد يكون بعض البسط عند ذكر األئمة السابقني القتضاء املقام ذلك،
وكذا بعض املتأخرين ،الذين مل تكن قد ُد رونت سريهم يف املؤلفات الكبار،
ونتعرض لفوائد نافعة إن شاء اهلل من فنون العلم ليست من مقاصد السري ،ونلمح
إىل عيون أصحاب األئمة  %املعتمد عليهم يف الرواية والدراية ،من نجوم
علامئهم وأشياعهم ريض اهلل عنهم ،ونجعل عوض اإلطناب يف السري واألخبار
تلك الفوائد العلمية التي هي أجل نفع ًا ،وأعظم موقع ًا.

وقد تيرس بحمد اهلل تعاىل عند التأليف مكنون الذخائر املصونة ،فاملعتمد يف
األخذ (اإلفادة ) لإلمام أيب طالب ،و(املصابيح) أليب العباس  ،و(األماليات)
أليب طالب  ،واملرشد باهلل  ،و (الشايف) للمنصور باهلل  ،و (ينابيع النصيحة)
اخلصال الرشيفة ،وله شغف بالعلم عظيم..إلخ كالمه.
وقال الشوكاين يف ترمجة صالح بن أمحد املؤيدي يف تاريخ وفاته ما لفظه :تويف سنة ثامن وأربعني
وألف ،كذا باللفظ وباألرقام ،وقد ع َّل رق ُت عليه بقويل :الصواب سنة أربع وأربعني وألف كام يف
طبقات الزيدية ،ويف موضع من مطلع البدور ،ويف موضع آخر كام هنا ،وقد أوجب اإلعتامد عىل
صح رحتُه.
ذلك اخلطأ يف شح الزلف ،وقد َّ
( -)1اإلف ادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف :اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني اهلاروين املتوىف سنة
(424هـ).
( -)2املصابيح من أخبار املصطفى واملرتىض واألئمة السابقني من ولدهام الطاهرين ،للسيد أيب
العباس :أمحد بن إبراهيم احلسني املتوىف سنة (353هـ).
( -)3أمايل أيب طالب املسمى :تيسري املطالب.
( -)4املرشد باهلل حييى بن احلسني الشجري املتوىف سنة (479هـ) له أماليان :أحدهام :اإلثنينيةُ ،س رميت
بذلك إلمالئها يوم اإلثنني ،و ُيسمى :األنوار يف الفضائل والسري ،وثانيهام :اخلميسيةُ ،س رميت
اخلميسية إلمالئها يوم اخلميس.
( -)5الشايف لإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة املتوىف سنة (614هـ) ،أجاب به عىل رسالة اخلارقة
التي أ َّلفها الفقيه ابن أيب القبائل.

لألمري احلسني  ،و(األنوار) لإلمام احلسن  ، %و (مقاتل الطالبيني) أليب
الفرج .
و(العيون) للحاكم  ،و(شح النهج) البن أيب احلديد  ،و(املروج)
للمسعودي  ،و(تاريخ ابن جرير الطربي ) ،و(التهذيب) البن حجر ،
حلميد الشهيد  ،و(قواعد عقائد آل حممد) للديلمي ،
و(احلدائق الوردية) ُ
و(شح البسامة) للزحيف  ،و(الرتجامن) البن مظفر  ،و(الآليل املضيئة)
للرشيف .
( -)1ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة ،تأليف :األمري احلسني بن بدر الدين املتوىف سنة
(663هـ).
( -)2أنوار اليقني يف إمامة أمري املؤمنني أرجوزة وشحها ،تأليف :اإلمام احلسن بن بدرالدين ،املتوىف
سنة (670هـ).
()3ـ مقاتل الطالبيني ،تأليف :العالمة املؤرخ األديب أيب الفرج عيل بن احلسني األصفهاين ،املتوىف سنة
(356هـ).
( -)4العيون للعالمة احلافظ أيب سعيد املحسن بن كرامة اجلشمي ،املتوىف سنة (494هـ).
( -)5شح هنج البالغة :تأليف العالمة األديب :عبد احلميد بن أيب احلديد ،املتوىف سنة (655هـ).
( -)6مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،تأليف :الرحالة الكبري واملؤرخ اجلليل أيب احلسن عيل بن
احلسن املسعودي ،املتوىف سنة (346هـ).
( -)7تاريخ الطربي املسمى (تاريخ األمم وامللوك) تأليف :حممد بن جرير الطربي ،املتوىف سنة
310هـ.
( -)8اذيب التهذيب :تأليف احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين املتوىف سنة (852هـ).
( -)9احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية ،تأليف :العالمة الشهيد محيد بن أمحد املحيل ،املتوىف سنة
(652هـ).
( -)10قواعد عقائد آل حممد ملحمد بن احلسن الديلمي ،املتوىف سنة (711هـ).
( -)11ويسمى :مآثر األبرار يف تفصيل جممالت جواهر األخبار ،ويسمى أيض ًا :اللواحق الندية
للحدائق الوردية ،وهو شح للبسامة ـ منظومة السيد صارم الدين يف السرية والتاريخ ـ ملحمد بن
عيل الزحيف ،املتوىف بعد سنة (916هـ).
( -)12الرتجامن املفترح لثمرات كامئم البستان ،تأليف :العالمة أمحد بن حممد بن حييى بن مظفر ،املتوىف سنة
(925هـ).
( -)13الآليل املضيئة شح البسامة أيض ًا ،تأليف :السيد العالمة أمحد بن حممد بن صالح الرشيف ،املتوىف
سنة (1055هـ).

و(التحفة العنربية) ملحمد بن املتوكل عىل اهلل  ،و(طبقات الزيدية) إلبراهيم
بن القاسم  ،و(الدامغة) للحسن بن صالح الداعي  ،و(املقصد احلسن) البن
حابس  ،و(مطلع البدور) البن أيب الرجال  ،وغري ذلك من سري األئمة
ومؤلفاام ريض اهلل عنهم ،وسنضيف إىل كل مؤ َّلف ما ُأخذ منه.
وأما األنساب فلم يمكن االعتامد إال عىل املشجرات الصحيحة ملا يف املؤلفات
من عدم التصحيح للغلط من الناسخني.
وأخذت عىل كل ناقل لكتابنا هذا نفع اهلل به أن يبذل
غت اجلهد يف ذلك،
ُ
وقد أبل ُ
وسعه يف التصحيح لتتم اإلفادة املقصودة إن شاء اهلل تعاىل.
هذا ،ومقاماام وصفاام يف األمهات ،قد خدمها العلامء منهم ومن أوليائهم
األثبات ،وكفاهم ما أثنى عليهم اهلل تعاىل يف الذكر املنزل ،وعىل لسان جدهم
املرسل ،فهم أهل التنزيل والتأويل ،والتحريم والتحليل ،خرية اهلل من ذؤابة
إبراهيم اخلليل ،ومحلة حجته من ساللة إسامعيل ،وورثة خاتم النبيني وسيد
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( -)1التحفة العنربية يف املجددين من أبناء خري الربية ،تأليف السيد أيب عالمة حممد بن املتوكل عىل
اهلل عبداهلل بن عيل بن احلسني بن اإلمام عز الدين ،املتوىف سنة (1044هـ).
( -)2طبقات الزيدية وهي الطبقات الكربى ،وتسمى :نسامت األسحار يف طبقات رواة الفقه
واآلثار ،تأليف :السيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم ،املتوىف سنة (1143هـ).
( -)3منظومة يف سري األئمة ،وله عليها شحان كبري وصغري ،وهو العالمة احلسن بن صالح الداعي
املتوىف سنة (1120هـ).
( -)4املقصد احلسن واملسلك الواضح السنن ،تأليف :القايض العالمة أمحد بن حييى حابس،
املتوىف سنة (1061هـ).
( -)5مطلع البدور وجممع البحور يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف :القايض العالمة أمحد بن صالح
بن أيب الرجال ،املتوىف سنة (1092هـ).
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َّ ُ ُ ْ ح ح ْ ُ
ت حو ُي حطه حر ُك ْم حت ْطه ً
يا} [األحزاب،]33
ِب عنك ُم
اَّلل َِلذه
الرج حس أهل اْلحيْ ِ
ِ
ِ
ِ
ح
ح
ح
ُْ ح
ُ ُ حح
ُْ ح
ْ َّ ْ َّ ح
وقال عز من قائل{ :قل َل أ ْسألك ْم عليْهِ أج ًرا إَِل ال حم حودة ِِف الق ْرب} [الشورى،]23
ح
َّ ح
اَّلل حوأحط ُ
ِين حء حام ُنوا أحط ُ
ِيعوا َّ ح
وقال تبارك وتعاىل{ :يحا أ ُّي حها َّاَّل ح
الر ُسول
ِيعوا
حُ
ْ
ح ْ حُ ح ْح
ْ ُْ
ْ ُ
ْحْ
اسألوا أهل اَّلِك ِر إِن كن ُت ْم
ول اْلم ِر مِنك ْم} [النساء ،]59وقال تعاىل{ :ف
وأ ِ
ح
َّ ح ْ ح ُ ْ ٌ ح ُ ح
ح حْحُ ح
ِك ق ْو رم
َل تعلمون[ }43النحل ،]43وقال جل وعال{ :إِنما أنت منذِر ول ِ
ح
ها رد[ }7الرعد.]7
وملا وفد عىل رسول اهلل ÷ نصارى نجران أمره اهلل أن يسلك معهم طريقة
ح ُ ْ ح ح حْ ح ْ ُ حْح حح ححْح ح ُ ْ ح ح حح
اءنا
األنبياء من قبله ،فقال عز وجل{ :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ون ِس
حُْ
ح ح ح ُ حُْ
ُ
اءك ْم حوأنف حس حنا حوأنف حسك ْم} [آل عمران ،]61فدعا ÷ أصحاب الكساء،
ون ِس

وهم :أخوه وابن عمه عيل بن أيب طالب ،وابنته سيدة النساء وخامسة أهل الكساء،

وولداهم السيدان احلسنان ،فأظهر اهلل باملباهلة معجزة الرسول ،وأوضح للخلق
عظم منزلة أهل بيت النبوة.
ومن جالئل نعم اهلل عىل عباده أنه مل جيعل الرسالة يف بيت إال جعل ذرية ذلك
َّ ح ح ح ْ ْ ح ْ ُ ح ح ْ ح
ُ َّ ح َّ
َت حد
النبي قوام حجته ،وأعالم بريته{ ،سنة اَّللِ ِِف اَّلِين خلوا مِن قبل ولن ِ

َّ ح ً
ح ْ ح ُ َّ
ل ُِس َّنةِ اَّللِ تبْدِيَل[ }62األحزاب ،]62قال تبارك وتعاىل يف آل إبراهيم{ :ر
ْحة اَّللِ
ح ححح ُُ ح حْ ُ ْ ح ْح ْ
َّ ُ ح ٌ ح
ْ
ٌ
ح
َميد[ }73هود ،]73وقال جل جالله:
وبرَكته عليكم أهل اْلي ِ
ت إِنه ْحِيد ِ
َّ
ام حب ْع ُض ُه ْم أ ح ْو حل ب حب ْعض ِف ك ح
{ حوأُولُو ْاْلح ْر ح
ِ
اب اَّللِ} [األحزاب ،]6وقال سبحانه
ِت
ح
ِ
ر
ِ
ِ
ح ح حْ
ُ
ُ
ْل ْق حنا به ْم ُذر َّي حت ُه ْم حوماح
َّ
ْ
ْ
ِين حء حام ُنوا حو َّات حب حعتْ ُهم ذريت ُ
وتعاىل { :حو َّاَّل ح
أ
ان
يم
إ
ب
م
ه
ِِ
ِِ ر
ِ
ِ
َّ ُ ح ْ ح ُ ح ْ ُ ح ْ ح ُ
ححْح ُ
اه ْم م ِْن حع حملِه ْم م ِْن ح ْ
َش رء} [الطور ،]21وقال تعاىل{ :اَّلل أعلم حيث َيعل
أَلن
ِ
ح
رِ حساَلح ُه} [األنعام ،]124وكم أتى اهلل يف كتابه املع َّظم ،وعىل لسان رسوله املكرم ،يف
اختياره ألهل بيت النبوة من قرابة خاتم األنبياء ،وس ريد األوصياء ،مهابط احلكمة،
ومساقط الرمحة ،جعلنا اهلل ُمن استضاء هبدي أنوارهم ،وارتوى من معني
املقربة إىل رضاه وتقواه ،وأن ينفع
سلساهلم ،ونسأل اهلل أن يكون ذلك من األعامل ر
به ،وجيعل أعاملنا خالصة لوجهه.
وهذا أوان اإلبتداء واهلل املستعان ،وعليه التكالن.
ــــــــــــــــ


احلمد هلل وسالم عىل عباده الذين اصطفى:
الزلف:
الو ْس ُ
اـا ِن ُع
نان ما َأ ْنـ َ َ
-1أال َأ ُُّّيا َ
ُ -2ه ِ
نالــ َ ال َمــ ْا نل عُ نِيــ َ ب ْم ِعــ ِه
ـِ ِ
-3ويف َهـا ِم ِ الَّـ َّ
اَ َأعْ َ ـ ُم رَ ْا ِ ـر
ِ

يم ْم
-4خت َََّّـوا عــن الــدُّ نيا َو َبـا َم َن ِع ـ ُ
ختــ ِّك َ األ ْ ــدَ ا ُ َّأنــ َ َر ِ
َ ُ -5
احــ نل

وعَمـا َق َِّيــل ْأنـ َ َِّـ ْي َّن َسـا ِك نن
َّ -6
-7أ َما َل َ ْ
هبدْ يـ ِه
عَقـ نل َس ْتت َِضــي ُء َ

العـــاِري ُم ِنـــ نة
-8
ُ
ا َ
وآيـــاَ َر ِّ
لَّكيــة ُم ْنــ ِِ نر
َ -9أســك ُكــ َّل َقــ ْرن َّ

بــ ن ال حم ََالــ َة ِ
إذا َحــ َّل َط ْ
واقــ ُع
وال َورَ نر إال الت َُّقــــك َلــــ َ َنــــا َِّ ُع
ِ

صـ ـارِ ُت ُ
صـ ـارِ ُت
ستَّـ ـو َب ْعـ ـدَ ُه َّن َم َ
َم َ
وضــ َّم ْت ُ ُم َب ْعــدَ ُ
اِضــا ِ ُع
صــورِ َ
َ
الق ُ

يار ايالِ
يــاَ ال َب ِقــ ُع
ُ
و ِس َّْــ َ الــدِّ ُ
القـ َرمل واِ َ ـ ِ
عَنـ َ ُ
ام ُع
َ ْ
و َقدْ َأ ْق َف َر ْ
اــاع َر ِاســ ُع
كَ َأ َّنــ َ يف األ ْن َعــا ِ يــا
ِ
نـــاَ َق ِ
واطـــ ُع
عـــَل َط َّْ ِقـــ ِه والب ِّي
ُ

الـــر ْن َِن لَّ ِّ ــــ ْر ِ َقـــ ِ
ام ُع
و َمات إل
َّ

التحف:
اعلم أ َّنا قد أعرضنا عن البيان ملا يف هذه املنظومة من اإلعراب ،والْصف،
واملعاين والبيان؛ ألن ذلك خيرجنا عن املقصود ،ويعود بالنقض عىل الغرض
املطلوب ،فال امل النظر يف تلك األبواب ،ال سيام يف مواضع منها ،فإهنا
أشت لك
ختتل بإغفاهلا املعاين ،ويبطل البيان ويضمحل التحسني ،ولذلك
ُ
هبذا اخلطاب.
أقرها املؤلف ،وأيض ًا يف نسخة اإلنسان ،متت من
( -)1يف األصل :السكران ،وهذه نسخة َّ
املؤ رلف(ع).
( -)2اخلطب :األمر اجلسيم ،واملراد هنا :املوت.

ويف هذا إشارة إىل األنبياء الذين أ َّكد اهلل هبم عىل العباد حجة العقل ،وأنزل
ح ْ ح ح ْ ح ح ح ح ْ ح ح ح ح ْ ح ح ْ ح َّ ح
َح ع ْن
معهم يف البالد امليزان والعدلَِ { ،لهل ِك من هلك عن بيِن رة ويحيا من
َّ ح ْ ح ْ ح ح ْ ح حح
َّ
ِإَون َّ ح
اَّلل ل ح حس ِم ٌ
يع حعل ٌ
ِيم[ }42األنفال ،]42:قال اهلل تعاىل{ :إِنا أوحينا إَِلك كما
بحي ِ حن رة
ح
ح
ْ ح ح
حْ ح ْح ح ُ
ِيم ْ
وح حوانلَّبي ح
ي م ِْن حب ْع ِده ِ حوأ ْو ححيْ حنا إ حَل إب ْ حراه ح
ر
حاق
ِإَوس حماعِيل ِإَوس
أوحينا إَِل ن
ِ ِ
ِِ
ح
ح
ْ
ح ح
ح ح ح ُّ ح ح ُ ُ ح ح ح ُ ح
حْ ح ح
حو حي ْع ُق ح
ارون حو ُسليْ حمان حو حءاتي حنا د ُاود
اط وعِيَس وأيوب ويونس وه
وب حواْل ْس حب ِ
ح ُ
حح ح
ً حْ ح ْ ُ حح ح
ً ح حْ ْ
حز ُب ً
ورا 163حو ُر ُسَل قد ق حصص حناه ْم عليْك م ِْن قبْل حو ُر ُسَل ل ْم نق ُصص ُه ْم عليْك
حح
ح ح ُ ْ ح ح َّ ح ُ ح
ح ح َّ ح َّ ُ ُ ح ح ْ
ون ل َّ
ً ح
كل ً
ِلن ِ
اس لَع
ّشين ومنذِرِين ِلِ َل يك
وَكم اَّلل موَس ت
ِيماُ 164ر ُسَل ُمب ِِ
َّ
الر ُسل حو حَك حن َّ ُ
يزا ححك ً
اَّلل حعز ً
اَّللِ ُح َّج ٌة حب ْع حد ُّ
ِيما[ }165النساء.]165 -163:
ِ
ِ
واعلم أنه ُروي عن رسول اهلل ÷ :أن األنبياء مائة ألف وأربعة

وعرشون ألف ًا ،والرسل ثالثامئة وثالثة عرش ،والكتب املنزلة مائة وأربعة كتب،
ُأ رنزل عىل شيث  #مخسون صحيفة ،وعىل إدريس  #ثالثون ،وعىل

إبراهيم  #عرش ،وعىل موسى  #عرش والتوراة ،وعىل داود  #الزبور،
واإلنجيل عىل عيسى  ،#والقرآن عىل حممد ÷ ،أنزلت صحف
إبراهيم  #أول ليلة من شهر رمضان ،والتوراة لست منه بعد الصحف
بسبعامئة عام ،والزبور الثنتي عرشة ليلة منه بعد التوراة بخمسامئة عام،
واإلنجيل لثامين عرشة ليلة منه بعد الزبور بألفي عام ،والفرقان ألربع وعرشين
ليلة منه بعد اإلنجيل بستامئة وعرشين عام ًا .
( -)1أي البيت األخري.
( -)2اخلرب :أخرجه السيد أبو العباس احلسني يف املصابيح ،قال السيد أبو العباس :أخربنا إسحاق
بن إبراهيم اجلديدي بإسناده عن أيب ذر – ص  .133 ،132وقال السيد احلافظ حممد بن
إبراهيم الوزير يف اإليثار  :73رواه ابن حبان ،والبيهقي يف دالئل النبوة  4 /9بإسناد رين حسن رني،
من املؤ رلف(ع).

قال السيد اإلمام أبو العباس أمحد بن إبراهيم  :#أخربنا عيل بن احلسني
العبايس بإسناده عن ابن عباس ،قال( :كان من آدم إىل نوح ألفا سنة ومائتا سنة،
ومن نوح إىل إبراهيم ألف ومائة وثالث وأربعون سنة ،ومن إبراهيم إىل موسى
مخسامئة ومخس وسبعون سنة ،ومن موسى إىل داود مخسامئة وتسع وتسعون سنة،
ومن داود إىل عيسى ألف سنة وثالث ومخسون سنة  ،ومن عيسى إىل حممد ستامئة
سنة صىل اهلل وسلم عىل أرواحهم الطاهرة).
الزلف:

 -10إل ْ
أنـد
ِسهــا ِعنــدَ ْ َ
أن َس َ
ناهك ِ ُّ
وش َّق ُبف ْر َق ِ
َ -11
الرســال ِة يَ ْي َ بــا
ان ِّ

هلل َمــ ْن هــو َســ ِ
ام ُع
َّنــا َممل ِأمــريُ ا ُ
َ
رهـ ن
اـا ِم ُت
َّأرش َق ُب َ
ـو ْح ِي َ
ان مــن الـ َ
َْ

التحف:
هو النبي األكرب ،والرسول اخلاتم العاقب

املطهر ،صفي اهلل عىل اخلالئق،

وخمتاره يف العلم السابق ،منتهى أنباء الساموات ،وم ربلغ أسباب الرساالت:
أبوالقاسم حممد بن عبداهلل بن عبد املطلب  -واسمه شيبة  -بن هاشم  -واسمه
عمرو  -بن عبد مناف بن ُقَص بن كالب بن ُم َّرة بن كعب بن ُلؤي بن غالب بن
ف رهر بن مالك بن النرض  -وهو قريش  -بن كنانة بن ُخزيمة بن ُمدر ركة بن إلياس بن
مرض بن نزار بن معد بن عدنان.
وقد حقق السيد العالمة أبو عالمة حممد بن اإلمام املتوكل عىل اهلل عبداهلل بن
( -)1وقد سبق بأن الزبور قبل اإلنجيل بألفي عام ،فلعله هنا ألفا سنة؛ ليطابق الرواية األوىل ،متت من
املؤلف(ع).
( -)2الغيهب :الظالم.
( -)3العاقب :اسم من أسامء النبي ÷ ،ومعناه :الذي ليس بعده نبي.

عيل بن احلسني بن اإلمام عز الدين :نسب رسول اهلل ÷ ،وسرية كل واحد من
آبائه يف (روضة األلباب ).
قال ÷(( :إن اهلل أنزل قطعة من نور ،فأسكنها يف صلب آدم فساقها حتى
قسمها جزئني فجعل جزء ًا يف صلب عبداهلل ،وجزء ًا يف صلب أيب طالب،
فأخرجني نبي ًا ،وأخرج علي ًا وصي ًا)) .
وعنه ÷ ،عن جربيل أنه قال(( :يا حممد ق َّلبت مشارق األرض ومغارهبا،
فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم)) .
وقال ÷(( :إن اهلل اصطفى من ولد آدم إبراهيم ،واصطفى من ولد إبراهيم
إسامعيل ،واصطفى من ولد إسامعيل كنانة ،واصطفى من كنانة قريش ًا ،واصطفى
من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم))  ،وهم زرع إبراهيم اخلليل،
( -)1روضة األلباب وحتفة األحباب وبغية الطالب ونخبة األحساب يف معرفة األنساب ،املعروف
بمشجر أيب عالمة ،وهو ع رُمد َة يف األنساب.
( -)2انظر كتاب الشايف لإلمام احلجة املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،ج – 1ص  ،329طبعة
 ،139تنبيه الغافلني
مكتبة أهل البيت(ع) ،ونحوه يف شح هنج البالغة البن أيب احلديد ج-20
ححْ ْ ح حح ح
عن فضائل الطالبيني للحاكم اجلشمي – سورة الشعراء عىل قوله تعاىل﴿ :وأنذِر عشِ يتك
ْاْلحقْ حرب ح
ي﴾.
ِ
( -)3أخرج نحوه أبوالعباس احلسني ريض اهلل تعاىل عنه يف املصابيح ( )92-91عن عائشة،
وأخرجه اإلمام املرشد باهلل (ع) يف األمايل اخلميسية ( )156/1بلفظ :قال رسول اهلل ÷:
((قال يل جربيل  :#يا حممد قلبت األرض مشارقها ومغارهبا فلم أجد ولد أب خري ًا من بني
هاشم)) ،وأشار إليه اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) يف شح الرسالة الناصحة (،)452/1
وأخرجه أمحد بن حنبل يف الفضائل ( )628/2رقم ( )1073والسمهودي يف جواهره
(ص ،)214وانظر :الشفاء للقايض عياض ( ،)131/1سبل اهلدى والرشاد للصاحلي الشامي
( ،)236/1كنز العامل (/11برقم  ،)31913فيض القدير (/4برقم  ،)6074جممع الزوائد
(.)217/8
( -)4أخرجه أبوالعباس احلسني  ¥يف املصابيح عن واثلة بن األسقع  ،91واإلمام املرشد باهلل
يف األمايل اإلثنينية يف الباب األول يف نسب النبي ÷ ( ،)5واإلمام أمحد بن سليامن(ع) يف
أصول األحكام برقم  ،337ويف حقائق املعرفة  ،448وانظر :شح الرسالة الناصحة لإلمام
=

أسكنهم اهلل بيته املعظم ،ووالهم احلرم املحرم.
وأمه ÷ :آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب.
ولد ÷ يف عام الفيل يف شهر ربيع األول ،سنة اثنتني وثامنني وثامنامئة من
تاريخ اإلسكندر ذي القرنني . #
وتويف أبوه قبل أن يولد ،وتوفيت أمه باألبواء  -موضع بني مكة واملدينة  -وله
ست سنني.
وكفله جده شيبة احلمد عبد املطلب ،وتويف  -بعد أن أوىص به إىل ابنه أيب طالب
 وله  $وس َّلم ثامن سنني.وحكَّم رت ُه قريش يف وضع ركن الكعبة وهو يف مخس وعرشين سنة ،وفيها تزوج
خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قَص ريض اهلل عنها ،وتوفيت هي
وكافل رسول اهلل ÷ ونارصه أبو طالب قبل اهلجرة بثالثة أعوام ،وبعثه اهلل إىل
اخللق وهو يف أربعني سنة.
ونزل إليه روح القدس جربيل األمني  #يوم االثنني يف شهر ربيع األول ،ويف
السري أنه يف شهر رمضان.
بعض ر
وقبضه اهلل صبح يوم االثنني من شهر ربيع األول سنة ثالث وستني من عام
عبداهلل بن محزة(ع)  ،357تتمة الشفاء لصالح بن ابراهيم بزيادة فأنا صفوة الصفوة وخرية
اخلرية ،وانظر :صحيح مسلم (/4برقم  ،)6077 ،2276سنن الرتمذي ( /5برقم ،)3605
صحيح ابن حبان ( 14برقم  ،)6333السنن الكربى للبيهقي ( 7برقم  ،)13542مسند أيب
يعىل ( /13برقم  ،7485مسند أمحد ( 4برقم  ،)17027كنز العامل  ،31983املسند اجلامع
برقم  ،12060السرية النبوية البن كثري ( ،)89/1الشفاء للقايض عياض ( ،)82،166/1فقه
السرية للغزايل ( )53/1وغريهم.
( -)1حتقيق مولده ÷ يوم اإلثنني التاسع من شهر ربيع األول عام الفيل قبل اهلجرة بـ 53سنة،
املوافق  20أو  22شهر إبريل سنة 571م ،انظر :األعالم  ،219 ،218 /6الرحيق املختوم .53

الفيل ،وثالث وعرشين من البعثة ،وإحدى عرشة من اهلجرة ،ودفن ÷ يف
حجرته املباركة يف موضع وفاته.
ولد ÷ وبعث وهاجر ودخل املدينة وقبض يوم االثنني.

قال أمري املؤمنني فيام رواه عنه اإلمام زيد بن عيل (( :%كان رسول اهلل ÷
أبيض اللون مرشب ًا بحمرة ،أدعج العينني  ،سبط الشعر  ،دقيق الع ررنني  ،أسهل
املرسبة َّ ،
كث اللحية  ،كان شعره مع شحمة أذنه إذا طال،
اخلدين ،دقيق
ُ
كأنام عنقه إبريق فضة ،له شعر من ُل َّبته إىل رسته ،جيري كالقضيب ،مل يكن يف صدره
وال يف بطنه شعر غريه ،إال نبذات يف صدره ،شثن الكف والقدم  ،إذا مشى كأنام
يتق َّلع من صخر ،وينحدر يف صبب ،إذا التفت التفت مجيع ًا ،مل يكن بالطويل،
أطيب من املسك ،مل أر قبله وال بعده
ريح عرقه
ُ
وال العاجز اللئيم ،كأنام عرقه اللؤلؤُ ،
مثله ÷)).

القاسم ،وبه ُيكرنى ،وهو أكرب ولده ،تويف بمكة ،ثم زينب ،ثم عبداهلل وهو
الطيب ،ويقال :الطاهر ،ولد بعد النبوة ومات صغري ًا ،ثم أم كلثوم ،ثم فاطمة -
توفيت بعد النبي ÷ بستة أشهر وعمرها ثامن وعرشون سنة ،وقيل :دون ذلك
( -)1الدعج :شدة السواد ،وقيل :شدة سواد العني يف شدة بياضها ،متت.
( -)2السبط من الشعر :املنبسط املسرتسل.
( -)3العرنني :األنف ،وقيل :رأسه.
( -)4املرسبة ـ بضم الراء ـ :ما دق من شعر الصدر سائالً إىل اجلوف.
( -)5أي كثري شعرها.
( -)6شثن الكف والقدم :أي أهنام يميالن إىل الغ رلظة.

وهو األصح ،كام أوضحه يف طبقات الزيدية ،وأفاده ابن حجر يف فتح الباري
وجامع األصول ،ويدل عليه ترتيب والدام ،ويف جامع األصول أهنا أصغر بنات
النبي ÷  ،-ثم رقية .وهؤالء خلدجية بنت خويلد &.
وإبراهيم ،أمه مارية القبطية.
وغزواته ÷ التي شهدها بنفسه :سبع وعرشون غزوة:
َّفي التنة األول :بعث الرسول ÷ عمه أسد اهلل محزة بن عبد املطلب
 #غازي ًا ،وكان أول جهاد يف اإلسالم.
ويف التنة الثانية :غزوة (بدر الكربى) التي اجتث اهلل هبا املرشكني ،و ُقتل
فيها عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف ،وذلك أنه خرج من صف
املرشكني عتبة ،وشيبة ،والوليد ،رؤساء قريش وأبطاهلم ،فربز هلم من صف
أمري املؤمنني الوليد ،وقتل
رسول اهلل ÷ :عيل ،ومحزة ،وعبيدة ،% ،فقتل ُ

محز ُة شيبة ،واختلفت بني عبيدة وعتبة رضبتان قتل كل منهام صاحبه ،ويف هذه
ح ح
ح ْ ح َّ ح ح ح
ْ
ح ْ ح
ِين كف ُروا
ان اخ حت حص ُموا ِِف رب ِ ِهم فاَّل
ان خصم ِ
املبارزة أنزل اهلل تعاىل{ :هذ ِ
ُقط حع ْ
اب م ِْن نحار يُ حص ُّ
ت ل ح ُه ْم ث حِي ٌ
اْل ِم ُ
ب م ِْن فح ْو ِق ُر ُءو ِسه ُم ْ ح
يم[ }19احلج] ،وُمن
ِ
ِ
ر
روى نزوهلا فيهم البخاري .
ويف الثالثة :غزوة (أحد) ،وفيها ُقتل أسدُ اهلل احلمزة بن عبد املطلب ،والشهداء
األبرار رضوان اهلل وسالمه عليهم ،وظهر للويص :ذو الفقار.
وفيها قتل الويص  #بني عبد الدار ،وهم أصحاب رايات املرشكني.
ويف الرابعة :جالء بني النضري.
( -)1صحيح البخاري ( )1458/4باب قتل أيب جهل برقم ( ،)3747صحيح مسلم
( ،)2323/4وللمزيد انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة
جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) ج/3ص /72ط ،1ج/3ص /ط ،2ج،110/3ط.3

ويف ايامتة :يوم األحزاب ،وقد اجتمع ألوف من أعداء اهلل يريدون اصطالم
ْ ح ُ ُ ْ ْ حْ ُ ْ ح ْ حْ حح ْ ُ ْ ْ
اإلسالم ،كام قال اهلل تعاىل{ :إِذ جاءوكم مِن فوق ِكم ومِن أسفل مِنكم ِإَوذ
ح ح
ُّ ح
حُ ح
ْحْ ح ُ حح
َّ
ُ ح
وب ْ ح ح
ت الْ ُقلُ ُ
ج حر حوتظ ُّنون بِاَّللِ الظ ُنونا 10ه حنال ِك
ت اْلبص
ار حو حبلغ ِ
زاغ ِ
اْلنا ِ
ُْ ح ُْ ْ ُ ح
ون حو ُزلْزلُوا زل ْ حز ًاَل حشد ً
ِيدا[ }11األحزاب ،]11 -10:فخرج الويص ،#
ابت ِِل المؤمِن
ِ ِ
وقتل فارس العرب وقائدها عمرو بن عبد ٍ
هلل به املرشكني ،وث َّبت بذي
ود ،وهزم ا ُ
الفقار يف ذلك اليوم وغريه قواعد اإلسالم.
احلديبية ،ونزول فريضة احلج.
ويف التامسة :صلح ُ
ويف التنة التابعة :فتح اهلل له خيرب ،وظهرت معجزة الرسول ÷ ملا
أخربهم بأن اهلل يفتح عىل يد أخيه ،وفيها وصل من هجرة احلبشة أخوه جعفر بن
أيب طالب .#
ويف التنة الثامنة :غزوة (حنني) ،وفيها وقف الرسول يف وجه العدو ،وقد
اهنزم املسلمون كافة ،ومل يبق معه إال أمري املؤمنني ،وعمه العباس ،وابنه الفضل،
وأربعة من أوالد عم رسول اهلل ÷ ،و ُقتل معهم أيمن بن عبداهلل ابن موالة
رسول اهلل ÷ أم أيمن ،فأنزل اهلل سكينته عىل رسوله ،وعىل هؤالء املؤمنني
الذين ثبتوا.
قال العباس يف ذلك:
نصـرنا رســول اهلل يف احلــرب ســبعة

وقد فـ َّر مـ رن قــد فـ َّر عنــه وأقشــعوا

وثامنُنـــا القـــى احلـــامم بســـيفه

بـــــام م َّســـــه يف اهلل ال يتو َّجـــــ ُع

وَّي ا :غزوة مؤتة ،و ُقتل جعفر بن أيب طالب  ،#وزيد بن حارثة ،وعبداهلل
بن رواحة ،ومن معهم من الشهداء  ،¤وفتح اهلل لرسوله ÷ مكة ،وأمره
أن يباهل نصارى نجران بأهل الكساء.
ويف التنة التاسعة :ب َّلغ أمري املؤمنني  #سورة براءة يوم احلج األكرب ،وفيها:

استخلفه رسول اهلل ÷ عىل املدينة ملا خرج إىل غزوة تبوك.
ويف العارشة :حجة الوداع ،وفيها مجع الرسول ÷ اخللق يوم غدير خم
لتبليغ ما أمره اهلل به يف وصيه ،وتأكيد واليته ،وأخربهم أنه خ َّلف فيهم كتاب اهلل
وعرتته ،وأهنام لن يفرتقا حتى يردا عليه احلوض.
وِساياه :سبع وأربعون رسية ،وبعوثاته يف الزكاة :اثنتا عرشة بعثة ،وكل ذلك
ُمد َّو َن يف البسائط.
وسيأيت ما ال يستغنى عنه قريب ًا ،اللهم صل عليه وآله وبارك وترحم وحتنن
وسلم ما تعاقب امللوان  ،واختلف الن رَّريان.
******

( -)1امللوان :الليل والنهار.

الزلف:
 -12وِـــ َّا َأبـــ َ
نبيـــ ِه
ان ا ُ
أمـــ َر ِّ
هلل َ
ِ
 -13أ َقا َ َ
وواـ َّي ُه
اِر َس َضــك
أطا ُه ْ

لَّم ْتـ َِّ ِمريَ ال َّ ــ َرا ِئ ُع
و َقدْ ُم ِّ ـدَ ْ
َ ُ
يــل إ ْذ هــو َر ِ
ح ُه التنزِ ُ
اكــ ُع
وأو َضــ َ
ْ

التحف:

هو سيد الوصيني ،وأخو سيد النبيني ،دعوة إبراهيم ،ومقام هارون ،مستودع
األرسار ،ومطلع األنوار ،وقسيم اجلنة والنار ،وارث علم أنبياء اهلل ورسله الكرام،
عليهم أفضل الصالة والسالم ،أبو األئمة األطايب ،أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
واسمه عبد مناف -بن عبد املطلب ،وعنده التقى النسبان الطاهران الزكيان،نسب النبي والويص.
واستخلفه ÷ يف مقامه ملا خرج إىل اهلجرة يف السنة األوىل وفيها
آخى ÷ بني املسلمني ،وأخربهم أنه أخوه ،وهو وصيه ،وابن عمه ،وباب
مدينة علمه.
وات اهلل عل ريه يوم اجلمعة الثامن عرش يف ذي احلجة احلرام سنة
بويع له صل ُ
( -)1ذهب بعض الناس إىل املنع من الصالة عىل غري األنبياء عليهم الصالة والسالم إال تبع ًا مع
ُ ح ح
ك حع حل ْيه ْم حص حل حو ٌ
ات م ِْن حرب ِ ِه ْم
ورود ذلك يف كتاب اهلل سبحانه وسنة رسوله ÷﴿ :أولئ ِ
ِ
ُ َّ
ححْحٌ
ح ُ
﴾ [البقرة﴿ ،]157ه حو اَّلِي يُ حص ِِل حعل ْيك ْم﴾ [األحزاب ،]34كيف يتجارس من يدعي العلم إىل
ْحة ِ
ور
املنع مام شعه اهلل تعاىل ورسوله ÷ ،ومن الواضح أنه ال ُي َّ
صىل إال عىل أهل البيت الذين شع
اهلل تعاىل الصالة عليهم يف الصالة ،ومن العجب دعواهم أن ذلك صار شعار الروافض وهو افرتاء
بل هو شعار ألولياء آل حممد ÷ ،وعىل فرض صحته ،فهل يرتك ما شعه اهلل سبحانه وسنَّه
رسول اهلل ÷ ألن الروافض فعلوه ،ومع هذا فيقال هلم :وترك ذلك واملنع منه شعار النواصب،
فلم ال ختالفوهنم دفع ًا لتهمة النصب املجمع عىل قبحه ،ومؤ َّداه بغض أهل البيت ،وهو نفاق
بالنصوص النبوية ،وقد تك َّلف القايض الشوكاين ملنع الصالة عىل غري النبي ÷ ،واملقصود
=

مخس وثالثني ،ويف مثل هذا اليوم كان غدير خم ،وهلذا االتفاق شأن عجيب.
ويف سنة ست وثالثني كان قتال الناكثني  ،وهم :أصحاب اجلمل طلحة،
والزبري ،وعائشة وأتباعهم ،كان عدة القتىل ثالثني ألف ًا.
ويف سنة سبع وثالثني كان قتال القاسطني  -معاوية وأهل الشام ومن معهم -
بصفني انقضت وقعاته عن سبعني ألف قتيل.
منها( :ليلة اهلرير) قتل فيها الويص(ع) ستامئة قتيل ،بستامئة رضبة ،مع كل
رضبة تكبرية.
ويف سنة تسع وثالثني كان قتال املارقني ،وهم اخلوارج بالنهروان ،وهذا طرف
من مشاهد الرسول ووصيه العظام عليه وآله أفضل الصالة والسالم.
أفراد أهل البيت ،إذ ال يصىل عىل غريهم ،بأن قال :إهنا شعار له ÷.
ُ ح َّ
فنقول :كيف صار هذا الشعار ر
املختل ُق مانع ًا للعمل باآليات القرآنية نحو قوله تعاىل﴿ :هو اَّلِي
ُ ح ح
ك حعلحيْه ْم حصلح حو ٌ
ححْ ُ ْ ح حح حُُ
ُ ح
ات م ِْن حربهمْ
يص ِِل عليكم ومَلئِكته﴾ [األحزاب ،]34وقوله تعاىل﴿ :أولئ ِ
ِِ
ِ
ح ح ْحٌ
ْحة﴾ ....اآليات [البقرة ،]157ومانع ًا للعمل بسنة رسول اهلل ÷ نحو قوله(( :اللهم صل
ور
وصل عليهم﴾ ،ومانع ًا للعمل بآيات التأيس كقوله
عىل آل أيب فالن)) بأمره تعاىل بقولهِ ﴿ :
َّ ُ ْ ح ٌ ح ح ح ٌ
حح ح ح ح ُ
تعاىل﴿ :لق ْد َكن لك ْم ِِف حر ُسو ِل اَّللِ أسوة حسنة﴾...اآلية [األحزاب ،]21فأبطل القايض
االستدالل هبذا كله ،وأتى بام ينقيض منه العجب مام ال حاجة للتطويل بذكره ،متت من
املؤلف(ع).
( -)1قال ابن حجر :وقد ثبت عند النسائي يف اخلصائص ،والبزار ،والطرباين ،من حديث
ت بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني)) ،ذكره احلافظ ابن حجر يف تلخيص
عيل ُ (( :#أم رر ُ
احلبري ،ثم قال :والناكثني :أهل اجلمل؛ ألهنم نكثوا بيعته ،والقاسطني :أهل الشام؛ ألهنم جاروا
عن احلق يف عدم مبايعته ،واملارقني :أهل النهروان؛ لثبوت اخلرب الصحيح(( :أهنم يمرقون من
الدين كام يمرق السهم من الرم َّية)) انتهى بلفظه من (شح التحفة العلوية) ،وهو يف األصل
بلفظ :الناكثني..إلخ ،حكاية للخرب ،وإال فهو مرفوع ،وقد خر رج ُت هذه األخبار وغريها يف
لوامع األنوار نفع اهلل به ،متت من املؤلف(ع).
انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار ج /2ص  /504ط ،1ج /2ص /563
ط ،2ج،657/2ط.3

يف املصابيح :عن اإلمام زيد بن عيل  ŉقال :سمعت أيب يقول( :كان أمري
املؤمنني(ع) رج ً
ال دحداح البطن  ،أدعج العينني ،كأن وجهه احلسان القمر ليلة
البدر  ،ضخم البطن ،عظيم املرسبة ،شثن الكف  ،ضخم الكسور  ،كأن
عنقه إبريق فضة ،أصلع ،ليس يف رأسه شعر إال خفاف من خلفه ،ملنكبيه ُمشاشتان

كمشاشتي السبع  ،إذا مشى تك َّفأ وم رار جسدُ ه....إىل قوله :ال يستبني عضده من
ذراعه ،قد ُأ ردمج إدماج ًا ،مل يغمز ذراع رجل قط إال أمسك بنفسه ،لونه إىل السمرة،
بالعز _ ).
أذلف األنف  ،إذا مشى إىل احلرب هرول ،مؤ َّيد ر

قال اإلمام أبو طالب يف اإلفادة :احلسن واحلسني § ،واملحسن درج
صغري ًا ،وزينب الكربى ،وأم كلثوم الكربى؛ أمهم فاطمة بنت رسول اهلل ÷.
وحممد أبو القاسم  -تويف سنة إحدى وثامنني  ،-والعباس ،وعثامن ،وجعفر،
وعبداهلل ُقت ُلوا بال َّطف مع احلسني _.
وأبو بكر ،وعبيداهلل ،وعمر ،وعمر األصغر ،وحممد األوسط ،وحممد األصغر،
( -)1قال يف القاموس :دحدح وداح بطنه :ع ُظم واسرتسل ،متت من املؤلف(ع).
( -)2كذا يف املصابيح  ،328-327ويف وقعة صفني :كأن وجهه القمر ليلة البدر حسن ًا ،واحلسان
صفة للوجه ،والقمر خرب كأن ،وهو بالضم اجلامل ،يقال :وح ُسن كك ُرم ونْص فهو حاس َن
وحس َن وحسنيَ كأ ٍ
ور َّمان ،انتهى من القاموس ،قاله املؤلف(ع).
مري وغُراب ُ
( -)3املرسبة :الشعر وسط الصدر إىل البطن ،وشثن :غليظ.
( -)4الكسور مجع كرس بكرس الكاف ،عظم الساعد مام ييل النصف منه إىل املرفق ،متت من
املؤلف(ع).
( -)5املشاش :عظام رؤوس املفاصل.
( -)6الذلف :بحركة صغر األنف واستواء األرنبة ،ق .وهو مستملح ،أساس البالغة.
( -)7رواه أبو العباس يف املصابيح  ،328-327عن حممد بن جعفر القرداين ،بإسناده عن زيد بن
عيل .ŉ

وعمر األوسط عىل قول بعضهم ،والعباس األصغر ،وجعفر األصغر ،وعبدالرمحن
 أمه أمامة بنت أيب العاص  ،-وأمها زينب بنت رسول اهلل ÷  ،-وحييى،وعون درجا صغريين.
وذووا العقب منهم مخسة :احلسن ،واحلسني ،وحممد ،والعباس ،وعمر.
والبنات :اثنتان وعرشون بنت ًا ،انتهى بتْصف.

ولنذكر صفة مقام واحد من مقاماته  ،#وذلك حال قدومه حلرب
تضمن من هيئته  ،#وهيئة املجاهدين معه من املهاجرين
أهل اجلمل ،ملا
َّ
واألنصار .¤
قال املنذر بن اجلارود :ملا قدم عيل  ¥البْصة ،دخل مام ييل الطف ،فأتى
فخرجت أنظر إليه فورد موكب يف نحو ألف فارس يقدمهم فارس
الزاوية ،
ُ
عىل فرس أشهب  ،عليه قلنرسوة  ،وثياب بيض ،متق رلد سيف ًا ،معه راية ،وإذا
مدججني يف احلديد والسالح،
تيجان القوم األغلب عليها البياض والصفرةَّ ،
فقلت :من هذا فقيل :أبو أيوب األنصاري ،صاحب رسول اهلل ÷،
ُ
وهؤالء األنصار وغريهم.
ثم تالهم فارس آخر ،عليه عاممة صفراء ،وثياب بيض ،متقلد سيف ًا ،متنكب
قوس ًا  ،معه راية؛ عىل فرس أشقر ،يف نحو ألف فارس ،فقلت :من هذا فقيل:
()1ـ الزاوية :موضع قرب البْصة ،كانت به الوقعة املشهورة بني احلجاج ،وعبد الرمحن بن
األشعث.
( -)2الشهبة :لون بياض يصدعه بياض يف خالله ،وقال أبو عبيدة :الشهبة يف ألوان اخليل أن ت ُشق
معظم لونه شعر َة أو شعرات بيض.
( -)3القلنسوة :من مالبس الرؤوس.
( -)4تنكب القوس :ع َّلقها يف منكبه.

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتني.
ثم مر بنا فارس آخر عىل فرس كميت ،معتم بعاممة صفراء حتتها قلنسوة بيضاء،
وعليه قباء أبيض مصقول ،متقلد سيف ًا ،متنكب قوس ًا ،يف نحو ألف فارس من
الناس ،ومع راية ،فقلت :من هذا فقيل :أبو قتادة بن ربعي.
ثم مر بنا فارس آخر ،عىل فرس أشهب ،عليه ثياب بيض ،وعاممة سوداء قد
سدهلا بني يديه ومن خلفه ،شديد ُ
األدمة  ،عليه سكينة ووقار ،رافع صوته بقراءة
القرآن ،متقلد سيف ًا ،متنكب قوس ًا ،معه راية بيضاء يف ألف من الناس ،خمتلفي
التيجان ،حوله مشيخة وكهول وشباب ،كأن قد ُأ روقفوا للحساب ،السجود قد أثر
يف جباههم ،فقلت :من هذا فقيل :عامر بن يارس يف عدة من الصحابة من
املهاجرين واألنصار وأبنائهم.
ٍ
فرس أشقر  ،عليه ثياب بيض ،وقلنسوة بيضاء ،وعاممة
ثم مر بنا فارس عىل
صفراء ،متنكب قوس ًا ،متقلد سيف ًاُّ ،
ختط رجاله يف األرض ،يف ألف من الناس،
الغالب عىل تيجاهنم الصفرة والبياض ،معه راية صفراء ،قلت :من هذا قيل :قيس
بن سعد بن عبادة يف األنصار وأبنائهم ،وغريهم من قحطان.
ثم مر بنا فارس عىل فرس أشهب  ،ما رأينا أحسن منه ،عليه ثياب بيض،
وعاممة سوداء قد سدهلا بني يديه ،بلواء ،قلت :من هذا قيل :هو عبداهلل بن
العباس يف عدة من أصحاب الرسول ÷.
ثم تاله موكب آخر ،فيه فارس أشبه الناس باألول ،قلت :من هذا قيل:
عبيداهلل بن العباس.
( -)1األدمة يف اإلنسان :السمرة ،ويف احليوان :لون مرشب سواد ًا أو بياض ًا.
( -)2الشقرة يف اخليل :محرة صافية حيمر معها العرف والذنب.
( -)3كذا ،ويف مروج الذهب :أشهل ،والشهلة يف العني :أن يشوب سوادها زرقة.

ثم تاله موكب آخر فيه فارس أشبه الناس باألولني ،قلت :من هذا قيل :قثم
بن العباس ،أو معبد بن العباس.
ثم أقبلت املواكب والرايات يقدم بعضها بعض ًا ،واشتبكت الرماح.
ثم ورد موكب فيه خلق من الناس ،عليهم السالح واحلديد ،خمتلفوا
الرايات ،يف أوله راية كبرية ،يقدمهم رجل شديد الساعدين ،نظره إىل األرض
أكثر من نظره إىل فوق ،كأنام عىل رؤوسهم الطري ،وعن يمينه شاب حسن
الوجه ،وعن ميرسته شاب حسن الوجه ،وبني يديه شاب مثلهام ،قلت :من
هؤالء قيل :هذا عيل بن أيب طالب ،وهذان احلسن واحلسني عن يمينه وشامله،
وهذا حممد بن احلنفية بني يديه معه الراية العظمى ،وهذا الذي خلفه عبداهلل بن
جعفر بن أيب طالب ،وهؤالء ولد عقيل ،وغريهم من فتيان بني هاشم ،وهؤالء
املشائخ أهل بدر من املهاجرين واألنصار ،فساروا حتى وصولوا املوضع
املعروف بالزاوية؛ فصىل أربع ركعات ،وعفر خديه عىل الرتبة ،وقد خالط ذلك
دموعه ،ثم رفع يديه يدعو( :اللهم رب الساموات وما أظلت ،واألرضني وما
أقلت ،ورب العرش العظيم ،هذه البْصة أسألك من خريها ،وأعوذ بك من
شها ،اللهم أنزلنا فيها خري منزل وأنت خري املنزلني).

ومن مواقف صفني ما ذكر من القتال الدائر بني عك ومهدان ،حيث اشتد
قتال القوم ،وجاء أمر يشيب النوايص ،ثم إن أمري املؤمنني  #التفت إليهم،
فقال( :حتى متى ختلون بني هذين احليني ،وقد تفانوا وأنتم وقوف تنظرون ،أما
ختافون املقت من اهلل ) ثم َّ
سل سيفه واقتحم يرضب يف عك وخلم حتى خرق
الصفوف وهو يقول:
ومبــتهج بــاملوت مــا إن يــرى لــه

عن الفتية املاضني بــاألمس مقعــدا

وتنافسوا القتال مع أمري املؤمنني(ع) ،فلم يزالوا يقتتلون حتى الليل ،فأجلوا
السكوين ألمري
يومهم ذلك عن أربعة آالف قتيل ،وتع َّرض عمر بن حصني َّ
املؤمنني  #وهو غافل ،فلام كاد أن يناله بالرمح استعرضه سعيد بن قيس
اهلمداين ،فقصم ظهره بالرمح ،فنادى الناس :الفارس خلفك يا أمري املؤمنني
فالتفت  #فإذا هو رصيع ،فقال سعيد بن قيس  -وقد كان قتل فارس ًا من ذي
رعني :-
ـني
لقـــد فجعـــت بفارســـها رعــ ُ

ُ
الســكون
كــام فجعــت بفارســها

ُ
أقـــول لـــه ورحمـــي يف صـــاله

ُ
العيــون
وقــد قــ َّرت بمصـــرعه

أترجـــو ر
أن تنـــال وأنـــت حـــي

ُ
يكــون
أبــا حســن فــذا مــا ال

ٍ
حـــرب
أال أبلـــ رغ معاويـــة بـــن

اليقــني
ورجــم الغيــب يكشــفه
ُ

بأنــ ـا ال نــــزال لكــــم عــــدو ًا
َّ

احلنــني
طــوال الــدهر مــا ســمع
ُ

أمل ترنــــــا ووالينــــــا عليــــــ ًا

أبـــ ًا بـــر ًا ونحـــن لـــه بنـــون

وأنــــا ال نريــــدُ بــــه ســــواه
َّ

الثمـــني
وذاك الرشـــد واحلـــظ
ُ

وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف ذلك قصيدته الغراء املشهورة التي
ق َّلد هبا قبائل اليمن وسام الفخر إىل يوم القيامة:
فوارســها محــر النحــور دوامــي
رأيــت اخليــل تقــرع بــالقنى
وملــا
ُ
ابن هند يف الكالع وحيصب
ونادى ُ

وكنـــدة يف خلـــم وحـــي جـــذام

تيم رمــ ُت مهــدان الــذين ُهــ ُم ُهــ ُم
َّ

إذا نـــاب أمـــر ُجنتـــي وســـهامي

ـت فـــيهم دعـــوة فأجـــابني
فناديــ ُ

فــوارس مــن مهــدان غــري لئــام

( -)1الرفع للرضورة ،كام جر النون يف قوله( :وقد جاوزت حدَّ األربعني) ،وكفى بسعيد بن قيس
فهو عريب خالص ،وبعض العرب يعرب امللحق بجمع املذكر السامل عىل النون ،وقد ورد يف
احلديث :اللهم اجعلها عليهم سنين ًا كسنني يوسف ،متت من املؤلف(ع).

فــوارس ليســوا يف احلــروب بعـ َّـزل

غــداة الــوغى مــن شــاكر وشــبام

ومن أرحب ُ
الشم املطاعني بــالقنى

وهنـــم وأحيـــاء الســـبيع ويـــام

ووادعــة األبطــال خيشــى مصــاهلا

بكــل صــقيل يف األكــف حســام

ومن كــل حـ ٍ
ـي قــد أتتنــي فــوارس

كـــرام لـــدى اهليجـــاء أي كـــرام

يقــودهم حــامي احلقيقــة ماجــد

ســعيد بــن قــيس والكــريم حمــامي

بكـــل ُردينـــي وعضـــب ختالـــه

إذا اختلــف األقــوام ســيل عــرام

حر نارهــا
فخاضوا لظاها واصطلوا َّ

كـــأهنم يف اهلـــيج شب مـــدام
ُ

جــزى اهلل مهــدان اجلنــان فــإهنم

ســامم العــدا يف كــل يــوم ســامم

هلم تعرف الرايــات عنــد اختالفهــا

وهــم بــدؤا للنــاس َّ
كــل حلــام

رجــ َ
ـال حيبـــون النبـــي ورهطـــه

هلــم ســالف يف الــدهر غــري أيــام

هــم نصـــرونا والســيوف كأهنــا
ُ

حريـــق تل َّظـــى يف هشـــيم ُثـــامم

هلمـــدان أخـــالق وديـــن يزينهـــا

وبــأس إذا لوقــوا وحــد خصــام

وجد وصــدق يف احلــديث ونجــدة
ـت بواب ـ ًا عــىل بــاب جنـ ٍ
ـة
فلــو كنـ ُ َّ

وعلـــم إذا قـــالوا وطيـــب كـــالم
لقلــت هلمــدان ادخلــوا بســالم
ُ

وقال أمري املؤمنني ( :#يا معرش مهدان أنتم درعي ورحمي ،وما نْصتم إال اهلل
ورسوله ،وما أجبتم غريه) ،فقال سعيد بن قيس ،وزياد بن كعب األرحبي( :أج ربنا
اهلل ورسوله وأجبناك ،ونْصنا اهلل ورسوله ثم إياك ،وقاتلنا معك من ليس مثلك،
فارم بنا حيث شئت) ،فقام عامر بن قيس العبدي ،وهو فارس القوم ،فقال :يا أمري
املؤمنني إذا رمت هبمدان أمر ًا فاجعلنا معهم ،فإنا يداك وجناحك ،فقال عل ريه
السالم( :وأنتم عبد القيس سيفي وقويس) ،فرجع هبا العبدي إىل قومه.
َّ
(لقلت ملن
قيل :ملا قال أمري املؤمنني ( :#فلو كنت بواب ًا..البيت) قال رجل:
ُ
دان ا رد ُخ ُلوا بسالم) ،فقتله مهدان بحوافر خيلهم ،ورضبوه بنعاهلم ،فأمر أمري

املؤمنني  #بدفع ديته من بيت املال ،وقال :قتيل (ع رم َّيا).
وملا بعث الرسول ÷ علي ًا  #إىل اليمن وقرأ عليهم كتاب
رسول اهلل ÷ أسلمت مهدان كلها يف يوم واحد ،وكتب بذلك إىل
مهدان) ثالث ًا،
خر ساجد ًا ،وقال( :السال ُم عىل ر
الرسول ÷ ،فلام قرأه َّ
وكانوا أنصار عيل .#
ويف قبائل اليمن يقول ولده اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني  :%ملا
قاموا بنْصة اإلسالم معه ،يف قصيدة طويلة:
َ
عــىل اهلــول إقــدام ليـ َ
ُحتـــ ُّ
ـب
يامنيـــ َة هلـــا
ف بـــه
ـوث طوالـ ُ
خيـــل َّ
دعــاهم
ُقــ ُروم أجــابوا اهلل حــني
ُ
فــام زالــت األخبــار ُ رختــرب أهنــم

قواضــب
بــأيامهنم بــيض حــداد
ُ
ـب
سينص ــرنا مــنهم جيــوش كتائـ ُ

ومنها:
وناديــت مهــدان ًا وخــوالن كلهــم
ُ

ـب
ومــذحج واألحــالف واهلل غالـ ُ

تـــذكرين نيـــاام خـــري عصـــبة

ـب
من الناس قد عفت عليها اجلنائـ ُ

من أصحاب بدر والنضــري وخيــرب

ـب
وأحــد هلــم يف احلــق قـدر م ًا مناقـ ُ

مهنـ ـد
الفجـ ـار كـــل َّ
ف ُت رعمـ ـل يف َّ

ـب
ُ
وتـ رريض إالهـ ًا سـ َّبحته الكواكـ ُ

وي رظهـ ـ ُر ُح ركـ ـ ُم اهلل بـــني عبـ ـاده

ُ
ـب
ومتــأل بالعـــدل املنـــري اجلوانــ ُ
ـحائب
كام يذهب املحل ُامل َّ
شت السـ ُ

كتـــاب اهلل بعـــد مامتـــه
وحييـــا
ُ

وحييــا بنــا َ
مغــارب
شق وحتيــا
ُ

وع رســر َة
وعـ رري ُ
ب عورات ُ
وت رذه ُ

وموضع هذا يف سريته  ،#ولكن اليشء باليشء يذكر.
تويف ويل املؤمنني وإمامهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#إلحدى
وعرشين ليلة من شهر رمضان ،بعد أن رضبه أشقى اآلخرين ابن ملجم لعنه اهلل
يوم اجلمعة ثامن عرش شهر رمضان ،ألربعني من اهلجرة.

قكه :يف املشهد املقدس بالكوفة.
عمره :كعمر النبي ÷ ،ثالث وستون سنة ،قال عبد املجيد بن عبدون يف
بسامته:
وأجزرت سيف أشقاها أبا حسن
ٍ
بخارجــة
ول ريتهــا إ رذ فــد رت ع رمــر ًا

وأ رمكن رت من حســني راحتــي شـ رمر
فد رت علي ًا بمــن شــاء رت مــن البرشـ

وقال ابن الوزير:
أبــرا إىل اهلل مــن ع رمــ ٍ
رو وصــاحبه

واألشــعري ومــروان ومــن برســ

ومن مــوارق جــاءت بــالبوائق مــن

بني اخلالئق وانقــادت لكــل جـري

إىل قوله:
ومـ رن نواصـب ضـ َّل رت يف عقائـدها

قامت ملــ ٍ
ـأثور وال أثـ ـر
ومـــا راسـ ـت ر

عــاد رت عليـ ًا وعـاد رت ب رعـد ُه حسـن ًا

ثمِ احلسني لضــغن يف النفــوس غــر

الزلف:
وب ََّّــ َ َمــا َأ ْو َحــك إليــه إ َ ُــ ُه
َ -14
 -15والي ُت ُ م ََّ ْر ن
ض ِمـ ْن اهلل الرِ ن

أمــ ن
بــأن َذ ِوي ُ
َّ
َّتــا ِب ُعوا
ان َ
الق ْربــك َ

األنــا ِ َ
ط َو ِالــ ُع
ن ُ ــو ُ َســامء يف َ

الزلف:

مام أوحى اهلل إىل نبيه ÷ وأظهره ألمته عىل لسان وصيه عيل بن أيب طالب
_ ،قوله( :أهيا الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله اهلل عىل األنبياء من قبلكم
( -)1أي الليايل املتقدم ذكرها يف قوله:
مـــا لليـــايل أقـــال اهلل عثرتنـــا
متت من املؤلف(ع).

مــن الليــايل وخانتهــا يــدُ الغــري

يف عرتة نبيكم ،فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصالب أصحاب السفينة،
هؤالء مثلها فيكم ،وهم كالكهف ألصحاب الكهف ،وهم باب الس رلم ،فادخلوا
يف السلم كافة ،وهم باب حطة من دخله ُغفر له ،خذوا عني عن خاتم املرسلني،
حجة من ذي حجة ،قاهلا يف حجة الوداع(( :إ رين تار َك فيكم ما ر
إن متسكتم به لن
تضلوا من بعدي أبد ًا :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن
عيل احلوض)) .
يفرتقا حتى يردا َّ
ولقد كشف اهلل له ما ينالونه من جفاء األمة ،وميل اخللق عنهم إال من تداركته
العصمة ،ولقد أراه مصارعهم ،وتو ُّثب اجلبابرة عىل منربه من بني أمية الطاغية،
حتى عدَّ هم يف بعض مواقفه ÷ واحد ًا واحد ًا .
( -)1البحث مستوىف حول هذا احلديث وخمرجيه يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار
لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،ج /1ص /51ط ،1ج/83 /1ط، 2
ج -1ص 100وما بعدها ،ط.3
تركت ختريج مثل هذا احلديث ألنه مل يكن يف مقام االحتجاج ،وقد خرجت األخبار املحتج
(-)2
ُ
فأجبت بام لفظه:
هبا يف آخر الكتاب ،وقد ُسئ رل ُت عن طرق هذا اخلرب يف احلرم الرشيف،
ُ
أخرج ابن أيب حاتم ،وابن مردويه ،والبيهقي يف الدالئل ،وابن عساكر عن سعيد بن املسيب ،قال:
فأوحى اهلل إليه(( :إنام هي دنيا أعطوها))
رأى النبي ÷ بني أمية عىل منابرهم ،فساءه ذلك
ح ح ح ح ْ ح ُّ ْ ح َّ ح ح ْ ح ح َّ ْ ح ً
ح َّ
ج حرةح
َّ
الش ح
فقرت عينه ،وهو قوله تعاىل﴿ :وما جعلنا الرؤيا ال ِِت أريناك إَِل ف ِتنة ل ِلن ِ
اس و
َّ
ْح ُْ حح
ُْ
ْ
آن﴾ [اإلرساء ،]60قال فخر الدين الرازي يف تفسريه (ج 20ص237ـ :)238
الملعونة ِِف القر ِ
ً
وهذه رواية عطاء عن ابن عباس ،ثم قال أيضا :قال ابن عباس( :الشجرة امللعونة يف القرآن) بنو
أمية ،ومثله يف الشايف (ج 1ص )176عن احلاكم اجلشمي بسنده ،قال :ورأى رسول اهلل ÷
يف املنام بني مروان يتداولون ،وقال النيسابوري يف تفسريه يف تفرس سورة القدر :ذكر القاسم بن
مفضل ،عن عيسى بن مازن ،عن احلسن بن عيل (( :ŉأن رسول اهلل ÷ رأى يف منامه
رواية :ينزون عىل منربه نزو القردة ،فشق ذلك
بني أمية يطأون منربه واحد ًا بعد واحد ـ ويف
عليه ،فأنزل اهلل﴿ :إنَّا حأن ْ حز ْنلحاهُ ِف حَلْلحةِ الْ حق ْدر 1حو حما أح ْد حر ح
ي مِنْ
اك حما حَلْلح ُة الْ حق ْدر 2حَلْلح ُة الْ حق ْدر حخ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حْ
ح
أل ِف ش ْه رر﴾ [القدر1:ـ ،]3يعني ملك بني أمية)) ،وروى السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص ()20
رأى بني أمية عىل منربه ،فساءه
عن الرتمذي بسنده إىل احلسن بن عيل  :ŉأن النبي ÷
َّ ح ْ ح ْ
حْح ْح
ْ
ُ
ح
أعطيناك الكوثر﴾ [الكوثر ،]1ونزلت﴿ :إِنا أنزنلاه ِِف َللةِ القدرِ﴾..إىل
ذلك ،فنزلت﴿ :إنا
ْح ْ ح ٌْ ْ حْ ح
ْ
قوله﴿ :القدرِ خي مِن أل ِف شه رر﴾ يملكها بنو أمية يا حممد.
=

قال القاسم :فعددنا فإذا هي ألف شهر ال تزيد وال تنقص ،قال :وأخرج هذا احلديث احلاكم يف
مستدركه ( ،) 170 /3وابن جرير يف تفسريه ،وساق سنده إىل عبد املهيمن بن عباس بن سهل،
حدثني أيب ،عن جدي ،قال(( :رأى رسول اهلل ÷ بني احلكم بن أيب العاص ينزون عىل
ْ
القردة ،فساءه ذلك ،فام استجمع ضاحك ًا حتى مات ،وأنزل اهلل يف ذلك ﴿ :حو حما حج حعل حنا
منربه نزو
ُّ ْ ح َّ ح ح ْ ح ح َّ ْ ح ً
َّ
الرؤيا ال ِِت أريناك إَِل ف ِتنة ل ِلن ِ
اس﴾)) قال :إسناده ضعيف ،لكن له شواهد من حديث عبداهلل
بن عمر ،ويعىل بن مرة ،واحلسن بن عيل وغريهم ،وقد أورداا يف كتاب التفسري (الدر املنثور
309 /5ـ  ،)310واملسند ،وأشت إليها يف كتاب أسباب النزول (أسباب النزول  ،)137وعنه
÷(( :إن أهل بيتي يلقون من أمتي قتالً وترشيد ًا ،وإن أشد قومنا لنا بغض ًا بنو أمية ،وبنو
املغرية ،وبنو خمزوم)) أخرجه احلاكم (املستدرك  ،)487 /4وقال :صحيح اإلسناد ،كنز العامل
 11برقم ( ،) 31074وقال :أخرجه نعيم بن حامد يف (الفتن) ،وقد استوفيت طرق هذه األخبار
وغريها يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار.
وقد ساق القايض الشوكاين يف فتح القدير طائفة من األخبار هبذا املعنى ،وزاد :وأخرج ابن مردويه
(سمعت رسول اهلل ÷ يقول ألبيك وجدك إنكم
عن عائشة ،أهنا قالت ملروان بن احلكم:
ُ
الشجرة امللعونة يف القرآن) ،قال الشوكاين :ويف هذا نكارة ،وع َّلل ذلك بأن جد مروان مل يدرك
زمن النبوة.
قلت :وذلك ساقط إلمكان أن ال تكون الالم للتبليغ بل بمعنى (عن) كام يف قوله تعاىل ﴿ :حو حق حال َّاَّل ح
ِين
ُ ح ح
َّ ح ح ُ
ح
ِين ح
آم ُنوا ل ح ْو حَك حن حخ ْ ً
ك حف ُروا ل ََِّّل ح
ِين قالوا
يا حما حس حبقونا إَِلْهِ﴾ [األحقاف ،]11وقوله تعاىل﴿ :اَّل
ْ
ِ ِِلخ حوان ِ ِه ْم ﴾...اآلية [آل عمران ،]168أي عنهم ويف شأهنم ،وهنا كذلك ،أي يقول عن أبيك وجدك،
وهذا هو الذي جيب املصري إليه ،فال معنى للتشكيك يف الرواية الصحيحة ـ التي هلا شواهد
متظافرة ،بل متواترة ـ بمثل هذا التعليل العليل ،وأيض ًا فلو كانت الالم للتبليغ ألمكن ذلك باعتبار
(احلكم) فهو خماطب ،وعطف والده عليه تغليب ًا ،وهذا واضح للمنصفني.
ويف البخاري ( 85 /9ـ كتاب الفتن ـ باب قول النبي ÷(( :هالك أمتي..إلخ)) بسنده) :قال أبو
هريرة :سمعت الصادق املصدوق يقول(( :هلكة أمتي عىل يدي غلمة من قريش)) ،قال مروان:
شئت أن أقول بني فالن لفعلت ،قال يف اجلزء  13ص8ـ 9
لعنة اهلل عليهم غلمة ،فقال أبو هريرة :لو ُ
ب من لعن مروان الغلمة املذكورين ،مع أن الظاهر أهنم من ولده،
من فتح الباري( :تنبيه) ُيتعج ُ
فكأن اهلل أجرى ذلك عىل لسانه ليكون أشد يف احلجة عليهم لعلهم يتعظون ،وقد وردت أحاديث يف
لعن احلكم والد مروان وما ولد ،أخرجها الطرباين وغريه ،وغالبها فيه مقال ،وبعضها جيد.
وروى احلاكم يف كتاب الفتن واملالحم عن عبد الرمحن بن عوف ،قال :ال يولد ألحد مولود إال أتى
به إىل رسول اهلل ÷ فيدعو له ف ُأ ردخل عليه مروان بن احلكم ،فقال :هو الوزغ بن الوزغ
امللعون بن امللعون ،ثم قال :صحيح اإلسناد ،ثم روى احلاكم عن عمر بن مرة اجلهني ،وكانت
له صحبة ،قال :إن احلكم بن العاص استأذن عىل رسول اهلل ÷ فعرف صوته ،فقال :ائذنوا
له لعنة اهلل عليه ،وعىل من خيرج من صلبه إال املؤمن منهم ،وقليل ما هم ،يرشفون يف الدنيا
ويضيعون يف اآلخرة ،ذووا مكر وخديعة ،يعرفون يف الدنيا وماهلم يف اآلخرة من خالق ،انتهى
من املؤلف(ع).

وات اهلل عل ريه وآله وسالمه ملا رجع من سفر له وهو متغري
وقال ألمته صل ُ
اللون(( :أهيا الناس إين قد خ َّل رف ُت فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت وأرومتي ،
عيل احلوض ،أال وإين انتظرهام ،أال وإين أسألكم يوم القيامة
ولن يفرتقا حتى يردا َّ
عيل يوم القيامة ثالث رايات من هذه األمة:
يف ذلك عند احلوض ،أال وإنه سري ُد َّ

راية سوداء فتقف ،فأقول :من أنتم فينسون ذكري ،فيقولون :نحن أهل التوحيد
من العرب ،فأقول :أنا حممد نبي العرب والعجم ،فيقولون :نحن من أمتك،
فأقول :كيف خلفتموين يف عرتيت ،وكتاب ريب فيقولون :أما الكتاب فضيعنا،

وأما عرتتك فحرصنا عىل أن نبيدهم ،فأويل وجهي عنهم ،فيصدرون عطاش ًا قد
اسو َّدت وجوههم ،ثم تر ُد راية أخرى أشد سواد ًا من األوىل ،فأقول هلم م رن أنتم
فيقولون كالقول األول :نحن من أهل التوحيد ،فإذا ذكرت اسمي ،قالوا :نحن
من أمتك ،فأقول :كيف خلفتموين يف الثقلني ،كتاب اهلل وعرتيت فيقولون :أما
الكتاب فخالفنا ،وأما العرتة فخذلنا ،ومزقناهم كل ُمزق ،فأقول هلم :إليكم
عني ،فيصدرون عطاش ًا مسودة وجوههم ،ثم تر ُد عيل راية أخرى تلمع نور ًا،
فأقول :من أنتم فيقولون نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى ،نحن أمة حممد،
ونحن بقية أهل احلق ،محلنا كتاب اهلل ربنا ،فأحللنا حالله وحرمنا حرامه ،وأحببنا
ذرية حممد ،فنْصناهم من كل ما نْصنا به أنفسنا ،وقاتلنا معهم من ناواهم،
فأقول هلم :أبرشوا فأنا نبيكم حممد ،ولقد كنتم كام وصفتم ،ثم أسقيهم من
حويض ،فيصدرون رواء ،أال وإن جربيل أخربين بأن أمتي تقتل ولدي احلسني
بأرض كرب وبالء ،أال ولعنة اهلل عىل قاتله وخاذله أبد الدهر أبد الدهر)) انتهى
اخلرب النبوي الرشيف ،أخرجه احلاكم اجلشمي ¦ يف كتاب السفينة عن
عبداهلل بن العباس ريض اهلل عنهام ،وله شواهد.
( -)1األرومة وتضم األصل ،انتهى.

رسه أن حييا حيايت،
وقال ÷ فيام رواه اإلمام املنصور باهلل (( :#من َّ

ويموت ميتتي ،ويدخل جنة عدن التي غرسها ريب بيده ،فليتول عيل بن أيب
طالب ،وأوصياءه فهم األولياء واألئمة من بعدي ،أعطاهم اهلل علمي وفهمي،
وهم عرتيت من حلمي ودمي ،إىل اهلل أشكو من ظاملهم من أمتي ،واهلل لتقتلنهم
عز وجل شفاعتي)) .
أمتي ال أناهلم اهلل َّ
وله طرق يف كتب السنة قد استوفينا املختار منها يف كتابنا (لوامع األنوار) نفع
اهلل به ،وسيأيت يف الفصل األخري من هذا الكتاب ما فيه بالغ لقوم عابدين.
ويف اخلرب الذي رواه اإلمام أبو طالب بإسناد أهل البيت  ،¢إىل أمري
املؤمنني  ،#قال( :زارنا رسول اهلل ÷ فعملنا له خزيرة )...وساق احلديث
حتى قال  -حاكي ًا عن النبي ÷( :-ثم استقبل القبلة ،فدعا اهلل جل ذكره ما
شاء ،ثم أكب إىل األرض بدموع غزيرة مثل املطر ،ثم أكب إىل األرض ففعل
ذلك ثالث مرات ،فهبنا أن نسأله ،فوثب احلسني فأكب عىل رسول اهلل ÷
وبكى ،فضمه إليه ،وقال له :بأيب أنت وأمي وما يبكيك فقال :يا أبت رأيتك
تصنع ما مل تصنع مثله ،فقال :يا بني إين رسرت بكم اليوم رسور ًا مل أرس بكم قبله
مثله ،وإن حبيبي جربيل أتاين فأخربين أنكم قتىلَّ ،
وأن مصارعكم شتى ،فأحزنني
ذلك ،فدعوت اهلل لكم ،فقال احلسني  :#يا رسول اهلل ،من يزورنا عىل تشتتنا
وتباعد قبورنا ! ،فقال رسول اهلل ÷(( :طائفة من أمتي ،يريدون بذلك بري
فأخذت بأعضادهم ،فأنجيهم من
وصلتي ،إذا كان يوم القيامة زرام باملوقف،
ُ
أهواهلا وشدائدها)).
( -)1البحث مستوىف حول هذا احلديث وخمرجيه يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار
لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) ،ج /1ص /14ط ،1ج/1ص ،43ط،2
ج -1ص  ،49ط.3

والباب فيام ورد يف أهل بيت النبوة عن جدهم ÷ ال يتهيأ انحصاره،
والتطويل فيه خيرجنا عن املقصود ،فلو تعرضنا لبيان طرق أحد األخبار الواردة
فيهم لضاق عنه هذا املقام ،وإنام نأيت يف كتابنا هذا بام حيتمله تربك ًا بكالم الرسول يف
أهل بيته صلواته اهلل عليه وعليهم وسالمه.
ولقد صرب رت معهم العصابة املرضية ،والبقية الفائزة الزكية ،عىل وقع السيوف،
وجترع احلتوف ،ووقفوا حتت ألوية أئمتهم ،وائتمروا بأمرهم ،وانتهوا بنهيهم،
وسفك رت دماؤهم بني أيدهيم ،وأقاموا فرائض اهلل عىل
وحفظوا وصاة نبيهمُ ،
األمم ،ولبوا كتاب اهلل فيام ألزمهم به وحكم ،فسلكوا منهج التبيني ،وظفروا بام
وعدهم يف الذكر املبني.
قال الويص  #يف نعتهم ونعت أئمتهم(( :ال َّل ُه َّم بىل ال ر
ض م رن قائ ٍم
خت ُلو راأل رر ُ
ب ُح َّج ٍة ،ك ريال ت رب ُطل ُحج ُج ال َّله وب رينا ُت ُهُ ،أولئك راألق ُّلون عد ًدا ،راأل رعظ ُمون عنرد ال َّله
قدر ًرا ،هب رم يدفع ال َّل ُه عن ُحجج ُه ،حتَّى ي ُر ُّد روها إىل ُنظرائ ُه رم ،وي رزر ُعوها يف ُق ُلوب

استال ُنوا ما راست روعر ُه ا رل ُم ررت ُفون،
أ رشباهه رم ،هجم هب ُم ا رلع رل ُم عىل حقيقة األ رمر ،ف ر
ٍ
احها ُمع َّلق َة با رلمح رل
وأن ُسوا بما راست روحش م رن ُه اجل راه ُل رون ،صح ُبوا الدُّ رنيا بأبردان أ ررو ُ
راأل رعىلُ ،أولئك ُخلفا ُء ال َّله يف أ ررضه ،والدُّ عا ُة إىل دينه)) يف كالم له _.
******

( -)1رواه يف أمايل اإلمام أيب طالب(ع)  -الباب التاسع  -ص  ،108طبعة مكتبة احلياة.

الزلف:
ِ -16
رس ِ
َّت ْب َ
الر َض
ول ا ِ
هلل ب ْعدَ هام ِّ
با ُ

امــ ِ
ـين َّيـــه ُم َنــارِ ُت
َ لــ َ
ان َنــ ن
إ َم َ

التحف:

أما السبطان فهام اإلمامان احلسنان ،أبوهام الويص ،وجدهام الرسول ،وأمهام
فاطمة البتول ،وجداام خدجية بنت خويلد  -أول من آمن باهلل ورسوله وصدَّ ق
وات اهلل عل ريهم وسالمه.
بكلامته  -صل ُ
فيام صح لنا أنه مل يكن بينهام إال مدة احلمل والوضع ،ونزل بتسميتهام جربيل
األمني .#
(مولده  :#يف النصف من رمضان سنة ثالث للهجرة ،وقيل :للنصف من
شهر شعبان سنة ثالث للهجرة).
افته :قال اإلمام أبو طالب  :#كان #يشبه رسول اهلل ÷ من أعاله
من عند رأسه إىل رسته ،وكان أبيض اللون ،فصيح اللسان ،قال فيه النبي ÷:
((له هيبتي وسؤددي)) .
الت
بيعته َع ََّ ْيه َّ

 :بويع له  #يوم االثنني ،لثامن بقني من شهر رمضان

سنة أربعني ،وخرج لقتال معاوية ،وعسكر بالنخيلة ،فغدر به أصحابه
فاضطر للمصاحلة.
( -)1رواه اإلمام أبوطالب  #يف كتاب اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،انظر :شح هنج البالغة
البن أيب احلديد ( ،)10/16اذيب التهذيب ( ،)299/2اذيب الكامل ( ،)400/6تاريخ
دمشق ( ،)230/13أسد الغابة يف معرفة الصحابة (.)467/5

وملا غدرت به األمة الغادرة ،ونكثت عهده اجلبابرة ،ورفضت قول أبيه الرسول
وات اهلل عل ريه وعىل آله وسالمه(( :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا،
صل ُ
وأبوهام خري منهام))  ،اضطر إىل مهادنة بني أمية ،وصعد املنرب فقال  -بعد محد
اهلل ،والثناء عليه ،والصالة عىل النبي ÷ ( :-أهيا الناس واهلل ما بني جابلق
وجابلص ابن بنت نبي غريي وغري أخي ،فليكن استامعكم لقويل عىل قدر
معرفتكم بحقي ،أهيا الناس :إنا كنا نقاتل وفينا الصرب واحلمية ،فقد شيب الصرب
باجلزع ،وشيبت احلمية بالعداوة ،وإنكم أصبحتم اليوم بني باكينيٍ :
باك يبكي لقتىل
صفني خاذل ،وباك يبكي لقتىل النهروان ثائر ،وإنكم قد ُدع ري ُتم إىل ٍ
أمر ليس فيه
رَض وال نصفة ،فإن كنتم تريدون اهلل واليوم اآلخر حاكمناهم إىل ظبات
السيوف  ،وأطراف الرماح ،وإن كنتم تريدون الدنيا أخذنا لكم العافية).
قال يف الشايف  -عند ذكر هذه اخلطبة  :-فتنادى الناس من جوانب املسجد:
البقية البقية .
قال يف القاموس :جابلص  -بفتح الباء والالم أو سكوهنا  :-بلد يف املغرب
ليس وراءه إنيس ،وجابلق :بلد باملرشق.
أوالمه :قال اإلمام أبو طالب  :#احلسن -وكان ويص أبيه ،ووايل صدقته،-
وزيد ،وعمر ،والقاسم ،وأبو بكرُ ،قتال بال َّطف ،وعبداهلل كذلك ،وعبدالرمحن،
واحلسني ،وطلحة اجلود  -جدُ ه طلحة بن عبيداهلل  ،-وإسامعيل ،ويعقوب،
( -)1البحث مستوىف حول هذا اخلرب يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام
احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،ج /2ص /521ط ،1ج/2ص  ،583ط ،2ج– 2
ص 688وما بعدها ،ط.3
( -)2الظبة كثبة :حد السيف ،أو سنان ،أو نحوه ،اجلمع :أظب وظبات وظبون بالضم والكرس،
وظبى كهدى ،متت من املؤلف(ع).
( -)3الشايف ( ،)508/1طبعة مكتبة أهل البيت(ع).

وحممد ،وجعفر ،ومحزة.
والعقب منهم الثنني :احلسن ،وزيد ،انتهى بتغيري.
وسمه معاوية بن أيب سفيان كافأه اهلل ،تويف سنة مخسني من اهلجرة وعمره ست
َّ
وأربعون سنة ،قال ابن عبدون:
ٍ
حسن
ويف ابن هن ٍرد ويف ابن املصطفى

أتــ رت ب ُم رعضــلة األلبــاب والفكــر

ٍ
خلمس خل رون من شهر شعبان سنة أربع للهجرة).
(ولد :#
الت  :قال اإلمام أبو طالب :كان ُي رشب ُه رسول اهلل ÷ من
افته عَ ََّ ْيه َّ
رسته إىل قدم ريه ،وكان أبيض اللون ،وروي أنه كان إذا قعد يف موضع يف ظلم ٍة
ُ َّ
ُ رهيتدى إليه ،لبياض جبينه ون رحره.
الت
أوالمه عَ ََّ ْيه َّ

 :عيل األكرب  -يف قول العقيقي ،وكثري من الطالبية ،وهو

األصغر يف قول الكلبي ،ومصعب بن الزبري وكثري من أهل النسب  -وله العقب،
وعبداهلل ،وعيل األصغر قتال مع أبيهام ،وجعفر درج صغري ًا.
قلت :تويف عيل بن احلسني سنة أربع وتسعني ،وولده حممد بن عيل سنة سبع
عرشة ومائة ،وعمر كل منهام ثالث وستون .أفاده يف مقاتل الطالبيني عن الصادق.
خرج  #من املدينة حني ورد نعي معاوية ،و ُطلب بالبيعة ليزيد وامتنع من
ذلك ،يوم األحد لليلتني بقيتا من رجب سنة ستني إىل مكة ،ودخلها ليلة اجلمعة
لثالث خلون من شعبان ،ووردت عليه كتب أهل الكوفة كتاب بعد كتاب -وهو
بمكة  -بالبيعة يف ذي احلجة من هذه السنة.
( -)1ويف الطربي وابن كثري :سنة أربع عرشة ،واالختالف يف مثل هذا كثري ،واألمر يسري .متت من
املؤلف(ع).

وملا وافته بيعة أهل الكوفة خرج من مكة سائر ًا إليها لثامن خلون من ذي
وروي أنه ملا أراد اخلروج إىل العراق خطب أصحابه؛ فحمد اهلل وأثنى
احلجةُ ،
ت وأ ردبر معرو ُفها فلم يبق إال صبابة
عليه ،ثم قال :إن هذه الدنيا قد تن َّكر ر
كصبابة اإلناء ،وخسيس عيش كاملرعى ،أال ترون أن احلق ال ُي رعم ُل به ،وأن
الباطل ال ُينرهى عنه ،لريغب املرء يف لقاء ربه فإين ال أرى املوت إال سعادة،
واحلياة مع الظاملني إال شقاوة.
فقام إليه زهري بن القني العجيل ،فقال :قد سمعت مقالتك هديت ،ولو كانت
الدنيا باقية وكنا خملدين فيها ،وكان يف اخلروج مواساتك ونْصتك الخرتنا اخلروج
فجزاه احلسني بن عيل  ŉخري ًا ،ثم قال:
منها معك عىل اإلقامة فيهاَّ ،
إذا مــا نــوى حقــ ًا وجاهــد مســل ًام
عار عــىل الفتــى
سأميض وما باملوت َ
وواس ـى الرجــال الصــاحلني بنفســه

وفـــارق مثبـــور ًا وجاهـــد جمرمـــا

عشــت مل أنــدم وإن ُّ
فــإن
ُ
مــت مل ُأملر

وتــ ررغام
كفــى بــك داء ًا أن تعــيش ُ

فلام نزل بستان بني عامر كتب إىل حممد أخيه وأهل بيته :من احلسني بن عيل إىل
حممد بن عيل وأهل بيته ،أما بعد :فإنكم إن حلقتم يب استشهدتم ،وإن ختلفتم عني مل
تلحقوا النْص والسالم.
إل قوله :فلام واىف كربالء ،قال :يف أي موضع نحن
قالوا :بكربالء.
قال :ك رر َب واهلل وبالء ،هاهنا مناخ ركابنا ومهراق دمائنا.
وروينا عن زيد بن عيل عن أبيه  ŉأن احلسني بن عيل ’ خطب
إل قولهُ :
أصحابه ،فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال( :أهيا الناس ،خط املوت عىل بني آدم كخط
ر
القالدة عىل جيد الفتاة ،ما أ رولعني بالشوق إىل أساليف اشتياق يعقوب  #إىل

يوسف وأخيه ،وإن يل ملْصع ًا أنا القيه كأين أنظر إىل أوصايل تقطعها وحوش
الفلوات غرب ًا وعفر ًا ،قد مألت مني أكراشها ،رَض اهلل رضانا أهل البيت ،نصرب
عىل بالئه ليوفينا أجور الصابرين ،لن تشذ عن رسول اهلل حرمته وعرتته ،ولن
تفارقه أعضاؤه ،وهي جمموعة يف حضرية القدس تق ُّر هبم عينه ،وينجز هلم عدته،
من كان فينا باذل مهجته فلريحل فإين راحل غد ًا إن شاء اهلل ،ثم هنض إىل عدوه).
إل قوله :فقام احلسني  #فيهم فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل
النبي ÷ ،ثم قال :تب ًا لكم أيتها اجلامعة وترح ًا ،أفحني استْصختمونا
وهلني متحريين فأرصخناكم موجفني مستعدين ،سل رل ُتم علينا سيف ًا يف رقابنا.
إل قوله :فهال لكم الويالت جتهمتمونا والسيف مل يشهر ،واجلأش طامن،
والرأي مل يستخف ،ولكن أرسعتم إلينا كطرية الذباب ،وتداعيتم تداعي
الفراش ،فقبح ًا لكم فإنام أنتم من طواغيت األمة ،وشذاذ األحزاب ،ونبذة
الكتاب ،ونفثة الشيطان ،و ُعصبة اآلثام ،وحمريف الكتاب ،ومطفئي السنن ،وقتلة
أوالد األنبياء ،ومبيدي عرتة األوصياء ،وملحقي العهار بالنسب ،ومؤذي
املؤمنني ،ورصاخ أئمة املستهزئني ،الذين جعلوا القرآن عضني ،وأنتم ابن حرب
وأشياعه تعتمدون ،وإيانا حتاربون.
إل قوله :أال لعنة اهلل عىل الناكثني الذين ينقضون األيامن بعد توكيدها ،وقد
جعلتم اهلل عليكم كفيالً ،وأنتم واهلل هم ،أال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني
اثنتني ،بني القتلة والذلة ،وهيهات منا أخذ الدنية ،أبى اهلل ذلك ورسوله
واملؤمنون ،وخدود طابت ،وحجور طهرت ،وأنوف محية ،ونفوس أبية ،ال تؤثر
مصارع اللئام عىل مصارع الكرام ،أال قد أعذرت وأنذرت ،أال إين زاحف هبذه
األرسة عىل ق َّلة العتاد وخذلة األصحاب.
ب الفرس حتى تدور بكم
إل قوله :أال ثم ال تلبثون بعدها إال كريثام ُت ررك ُ

إيل أيب ،فأمجعوا أمركم وشكاءكم ثم كيدوين مجيع ًا وال
الرحى ،عهد ًا عهده َّ
تنظرون ،إين توكلت عىل اهلل ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب عىل
ٍ
رصاط مستقيم ،اللهم احبس عنهم قطر السامء ،وابعث عليهم سنني كسني
يوسف ،وسلط عليهم غالم ثقيف ،يسقيهم كأس ًا مرة ،فال يدع فيهم أحد ًا إال قتله،
قتلة بقتلة ورضبة برضبة ،ينتقم يل وألوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم ،فإهنم
غرونا وكذبونا وخذلونا ،وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري.
ثم قال :أين عمر بن سعد ،ادعوا يل عمر ،فدُ عي له ،وكان كاره ًا ال حيب أن
يأتيه ،فقال :يا عمر ،أنت تقتلني تزعم أن يو رليك الدع ُّي بن الدعي بالد ري الري
وجرجان ،واهلل ال تتهنأ بذلك أبد ًا ،عهد ًا معهود ًا ،فاصنع ما أنت صانع فإنك ال
تفرح بعدي بدنيا وال آخرة ،ولكأين برأسك عىل قصب ٍة قد ُنصب رت بالكوفة
يرتاماها الصبيان ويتخذونه غرض ًا بينهم.
واستشهد السبط األصغر أبو عبداهلل احلسني ،وله ست ومخسون سنة ،قتله
أجناد يزيد بن معاوية بن أيب سفيان ،يف كربالء ،يوم اجلمعة عاش حمرم احلرام،
سنة إحدى وستني ،قتل هو وأهل بيته من أوالده وأوالد أخيه احلسن وأوالد
الويص ،مل خيلص منهم إال من حفظ اهلل به نسل نبيه ،وكذلك من أوالد عقيل
بن أيب طالب ،وأوالد جعفر بن أيب طالب ،ومن أوليائهم صلوات اهلل عىل
أرواحهم الطاهرة املقدسة.
كح رمرة السامء ،والشجرة ،ونبع الدم ،والظلمة ،ومل
وبعد قتلهم أظهر اهلل آياتُ ،
يشكوا يف نزول العذاب.
وأخرب احلسني _ من حرض قتله من فراعنة األمة بام عهد إليه الويص يف
خطبة طويلة ،وأنبأهم بام يالقون بعد قتله من أصناف العذاب ،وأن اهلل سينتقم
منهم ،وبتسليط غالم ثقيف ،وغريه من اجلبابرة.

وعجل اهلل له العذاب
هذا ،ومل يبق أحدَ ُمن حرض قتل احلسني  #إال
َّ
يف الدنيا ،فمنهم من ُأ رحرق بالنار ،ومنهم من أخذه اجلذام ،ومنهم من
استهواه اجلنون ،ومل خيرج أحد منهم من الدنيا إال وقد شهر اهلل عقوبته عىل
رؤوس اخلالئق.
أخرج اإلمام املرشد باهلل بسنده إىل سعيد بن جبري عن ابن عباس ريض اهلل
عنهم ما لفظه(( :أوحى اهلل إىل حممد ÷ :أين قتلت بيحيى بن زكريا سبعني
ألف ًا ،وإين قاتل بابن بنتك سبعني ألف ًا ،وسبعني ألف ًا)) ،وأخرجه احلاكم يف
املستدرك وغريه.
وأما الرضا ،فهو :اإلمام أبو حممد احلسن بن احلسن السبط ،قيامه  #يف أيام
عبد امللك .سمه الوليد بن عبد امللك بن مروان األموي كافاه اهلل.
سويف :وله من العمر ثامين أو سبع وثالثون سنة ،أفاده يف املصابيح واحلدائق،
ودفن يف البقيع.
وهو ُمن حرض الطف مع عمه احلسني بن عيل ،وزوجه ابنته فاطمة ،وهي أم
أوالده :عبداهلل الكامل ،وإبراهيم ر
الشبه ،واحلسن املثلث ،وله من غريها :داود،
وجعفر  ،%وسيأيت ذكرهم يف آخر كتابنا .

( -)1األمايل اخلميسية ( ،)190/1مستدرك احلاكم ( .)196-195/3انظر كتاب لوامع األنوار
لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) ،ج/1ص /346ط ،1ج /1ص ،438
ط ،2ج -1ص  ،629ط.3
( -)2يف شح قولنا:
ـق َّإيـاك إ َّهنُـم
 -84فإ َّياك والتَّ رفريـ ُ

الوثقى ُ
فذوا الغ ري ناز ُع
ُه ُم ال ُع ررو ُة ُ

ويف كالم اإلمام اهلادي إىل احلق ،املروي يف (شح األساس) ما يدل عىل أن
وات اهلل عل ريهم من دعاة األئمة ،حيث قال:
سيد العابدين عيل بن احلسني صل ُ
األخيار من ذرية احلسن واحلسني أوهلم عيل بن احلسني ،وآخرهم املهدي ،ثم
األئمة فيام بينهام.
وذلك أن تثبيت اإلمامة عند أهل احلق يف هؤالء األئمة من اهلل عز وجل عىل
لسان رسول اهلل ÷ ،فمن ث َّبت اهلل فيه اإلمامة واختاره واصطفاه ،وبني فيه
صفات اإلمام ،فهو اإلمام عندهم ،مستوجب لإلمامة ،لقول النبي ÷(( :من
أمر باملعروف ،وهنى عن املنكر من ذريتي ،فهو خليفة اهلل يف أرضه ،وخليفة كتابه،
وخليفة رسوله)) ..إىل آخره.
******

( -)1كتاب األحكام ( ،)505/2باب القول يف فضل اإلمام العادل.

الزلف:
َّيف ِّ
أمـ نة
َ -17وريدن َح ُ
الِكْرِ يَا َل ْت ُه َّ

ـف ُس َتـارِ ُت
بالرَّض كَيـ َ
ََّ ُقدِّ َس ْ
ِ

التحف:

هو اإلمام فاتح باب اجلهاد واالجتهاد ،الغاضب هلل يف األرض ،ومقيم أحكام
السنة والفرض ،أبو احلسني زيد بن عيل سيد العابدين بن احلسني السبط ،وهو أخو
باقر علم األنبياء ،وهو جمدد املائة األوىل.
أصح األقوال.
الت  :سنة  75للهجرة عىل ر
مولده عَ ََّ ْيه َّ

وات اهلل عل ريه وآله وسالمه(( :يبعث اهلل هلذه األمة
قال صاحب الرشيعة صل ُ
عىل كل مائة سنة من جيدر ُد هلا دينها)) ،هبذا اللفظ رواه األمري احلسني  #وغريه.
يمن عىل أهل دينه يف رأس كل مائة سنة برجل
ويف بعض الروايات(( :إن اهلل ُّ
من أهل بيتي يبني هلم أمر دينهم)) ،وهذا احلديث مام نقلته األمة واحتجت به،
وأخرجه بمعناه أبو داود ،والطرباين بسند صحيح ،واحلاكم يف املستدرك.
أفاده أمحد بن عبداهلل الوزير ،قال :وعىل اجلملة فحديث التجديد جممع عليه بني
أهل املذاهب كلها.
وقال اإلمام زيد بن عيل  - ŉيف الكالم الذي رواه عنه صاحب املحيط
خماطب ًا ألصحابه ( :-وحيكم أما علمتم أنه ما من قرن ينشأ إال بعث اهلل عز
وجل منا رجالً ،أو خرج منا رجل؛ حجة عىل ذلك القرن ،علم ُه م رن علمه،
( -)1للمزيد انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) ،ج /2ص /447ط ،1ج /2ص  ،492ط ،2ج -2ص -545ط.3

وجهله من جهله).
قلت :وهذا من ُمؤدى قول الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه وآله يف اخلرب
الذي روته طوائف األمة ،وأمجع عىل صحته اخللق ،وهو(( :إين تارك فيكم ما
إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي ،إن
اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض))  ،وهو من تامم
حجج اهلل عىل عباده.
وسنبني املجدر دين ،عىل رؤوس املئني ،إىل عْصنا هذا ،سنة مخس وستني
وثالثامئة وألف من دون اعتبار بالكرس يف السنني ،مهام كان يصدق عليه أنه يف
رأس املائة ،كام حقق ذلك بعض علامئنا املحققني.
افته :قال يف اإلفادة :كان  #أبيض اللون ،أعني  ،مقرون احلاجبني ،
تام اخللق ،طويل القامة ،كث اللحية ،عريض الصدر ،أقنى األنف ،أسود الرأس
واللحية ،إال أن الشيب خالط يف عارضيه ،وكان ُيش َّبه بأمري املؤمنني يف الفصاحة
والبالغة والرباعة.

وفيه آثار عن جده ،ويف سائر األئمة خصوص ًا وعموم ًا ،وسنأيت إن شاء اهلل تعاىل
بيشء من ذلك تربك ًا ،عند املرور عليهم.
قال اهلادي  :#ومام روى احلسني بن عيل بن أيب طالب  ،#قال :أخربين
( -)1البحث مستوىف حول هذا احلديث وخمرجيه يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار
لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،ج/1ص /51ط ،1ج/1ص  ،83ط،2
ج -1ص 100وما بعدها ،ط.3
( -)2األعني :واسع العينني.
( -)3القرن بالتحريك :التقاء احلاجبني.

أيب ،قال :حدثني رسول اهلل ÷(( :أنه سيخرج مني رجل يقال له زيد ،فينتهب
ملك السلطان ،ف ُي رقتل ،ثم يصعد بروحه إىل السامء الدنيا ،فيقول له النبيون :جزى
اهلل نبيك عنا أفضل اجلزاء ،كام شهد لنا بالبالغ ،وأقول أنا :أقررت عيني يا بني
وأد ريت عني)) إىل آخر اخلرب ،انتهى.
وخطب أمري املؤمنني عىل منرب الكوفة ،فذكر أشياء وفتن ًا ،حتى قال( :ثم يملك
هشام تسع عرشة سنة ،وتواريه أرض رصافة ،رصفت عليه النار ،مايل وهلشام جبار
عنيد ،قاتل ولدي الطيب املطيب ،ال تأخذه رأفة وال رمحة ،يصلب ولدي بكناسة
الكوفة( ،زيد) يف الذروة الكربى من الدرجات العىل ،فإن يقتل زيد ،فعىل سنة
أبيه ،ثم الوليد فرعون خبيث ،شقي غري سعيد ،ياله من خملوع قتيل ،فاسقها وليد،
وكافرها يزيد ،وطاغواا أزيرق)..إىل آخر كالمه _ .رواه اإلمام املنصور باهلل
وغريه من أئمة أهل البيت .

وملا ظهرت الضالالت ،وانترشت الظلامت ،وتفرقت األهواء ،وتشتت
اآلراء يف أيام األموية  -وإن كان قد نجم اخلالف يف هذه األمة من بعد وفاة
الرسول ÷ إال أهنا ع ُظمت الفتن وج َّلت املحن يف هذه الدولة  -وصار
متلبس ًا باإلسالم من ليس من أهله ،وادعاه من ال حيوم حوله ،وقام لرحض
الدين ،وجتديد ما أتى به رسول رب العاملني اإلمام زيد بن عيل يقدم طائفة من
أهل بيته وأوليائهم ،وهي الطائفة التي وعد اهلل األمة عىل لسان نبيها ÷ أهنا
لن تزال عىل احلق ظاهرة ،تقاتل عليه إىل يوم الدين ،أعلن أهل البيت ¢
( -)1كتاب الشايف لإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ( ،)579/1طبعة مكتبة أهل
البيت(ع).
( -)2جواب ل َّما.

اإلعتزاء إىل اإلمام زيد بن عيل بمعنى أهنم يدينون اهلل بام يدينه ،من :التوحيد،
والعدل ،واإلمامة؛ ليظهروا للعباد ما يدعوهنم إليه من دين اهلل القويم ،ورصاطه
املستقيم ،وكان قد أقام احلجة ،وأبان املحجة ،بعد آبائه  ،¢فاختاروه عل ًام
بينهم وبني أمة جدهم.
قال اإلمام الكامل عبداهلل بن احلسن بن احلسن( :العلم بيننا وبني الناس عيل بن
أيب طالب ،والعلم بيننا وبني الشيعة زيد بن عيل).
وقال ابنه اإلمام حممد بن عبداهلل النفس الزكية( :أما واهلل لقد أحيا زيد بن
عيل ما دثر من سنن املرسلني ،وأقام عمود الدين إذ اعوج ،ولن نقتبس إال من
نوره ،وزيد إمام األئمة) ،انتهى .فلم يزل دعاء األئمة ،وال يزال عىل ذلك إن
شاء اهلل إىل يوم القيامة.
وكان أبو حنيفة النعامن بن ثابت  -املتوىف سنة مائة ومخسني  -من تالمذة اإلمام
زيد بن عيل وأتباعه.

وحال اإلمام الريض ،السابق الزكي ،اهلادي املهدي ،زيد بن عيل ،وقيامه يف
أمة جده طافح بني اخللق ،ومل يفارقه إال هذه الفرقة الرافضة التي ورد اخلرب
الرشيف بضالهلا.
ب مفارقتهم له مذكور يف كتاب معرفة اهلل لإلمام اهلادي إىل احلق ،وغريه
وسب ُ
من مؤلفات األئمة واألمة ،فإن األمة أمجعت عىل أن الرافضة هم الفرقة الناكثة عىل
اإلمام زيد بن عيل ،ولكنها اختلفت الروايات يف سبب نكثهم عليه ،وأهل البيت
أعلم هبذا الشأن ،واقتدت هذه الفرقة بسلفها املارقة احلرورية ،كام قال اإلمام زيد
بن عيل :اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبائي وأجدادي ولعنتي عىل هؤالء القوم الذين

رفضوين ،وخرجوا من بيعتي ،كام رفض أهل حر روراء عيل بن أيب طالب ،#
حتى حاربوه .
وأما رواية العامة ،فقال يف تاريخ األمم وامللوك أليب جعفر حممد بن جرير
(وختوف زيد بن عيل أن
الطربي اجلزء ( )8ص 272حوادث سنة  122ما لفظه:
َّ
ُي رؤخذ فعجل قبل األجل الذي جعله بينه وبني أهل الكوفة..إىل قوله :فلام رأى
أصحاب زيد بن عيل الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد ،وأنه يدس
إليه ويستبحث عن أمره ،اجتمعت إليه جامعة من رؤوسهم ،فقالوا :رمحك اهلل ما
قولك يف أيب بكر وعمر.
..إل قوله :فقال هلم زيد :إن أشد ما أقول فيام ذكرتم إنا كنا أحق بسلطان
رسول اهلل ÷ من الناس أمجعني ،وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه ،ومل
يبلغ ذلك عندنا هبم كفر ًا ،قد ولوا فعدلوا يف الناس وعملوا بالكتاب والسنة.
قالوا :فلم يظلمك هؤالء إذا كان أولئك مل يظلموك ،فلم تدعو إىل قتال قوم
ليسوا بظاملني
َّقال :إن هؤالء ليسوا كأولئك إن هؤالء ظاملون يل ولكم وألنفسهم ،وإنام
ندعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه ÷ ،وإىل السنن أن ُ رحتيا وإىل البدع أن ُت رطفأ،
فإن أنتم أجبتمونا سعدتم ،وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل ،ففارقوه ونكثوا
بيعته ،وقالوا :سبق اإلمام ،وكانوا يزعمون أن أبا جعفر حممد بن عيل أخا زيد
بن عيل هو اإلمام ،وكان قد هلك يومئذ ،وكان ابنه جعفر بن حممد حي ًا ،فقالوا:
( -)1حر روراء بفتحتني وسكون الواو وراء أخرى وألف ُمدودة :موضع عىل ميلني من الكوفة ،نزل
به اخلوارج فنسبوا إليه.
( -)2للمزيد انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) ج/1ص /209ط ،1ج /1ص  ،276ط ،2ج 433/1وما بعدها ،ط.3

جعفر بن حممد إمامنا اليوم بعد أبيه ،وهو أحق باألمر بعد أبيه ،وال نتبع زيد بن
فسماهم زيد الرافضة.
عيل فليس بإمامَّ ،
قال :وكانت طائفة منهم قبل خروجه مروا إىل جعفر بن حممد بن عيل ،فقالوا
له :إن زيد بن عيل فينا ُيباي ُع أفرتى لنا أن نبايعه ،فقال هلم :نعم بايعوه ،فهو واهلل
أفضلنا وسيدنا وخرينا ،فجاءوا فكتموا ما أمرهم به).
وقال الذهبي يف سري أعالم النبالء ج 5ص 389يف ترمجة اإلمام زيد ما لفظه:
روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر..إىل قوله :وعنه ابن أخيه جعفر بن حممد،
وشعبة ،و ُفضيل بن مرزوق ،واملطلب بن زياد ،وسعيد بن خثيم ،وابن أيب الزناد،
وكان ذا علم وجاللة وصالح ،هفا وخرج فاستشهد.
إل قوله :قال عيسى بن يونس ،وجاءت الرافضة زيد ًا ،فقالوا :تربأ من أيب بكر
ثم قيل هلم الرافضة ،وأما
وعمر حتى ننْصك..إىل قوله :قالوا :إذ ًا نرفضك ،فمن َّ
الزيدية فقالوا بقوله وحاربوا معه.
السدي عنه ،قال :الرافضة حربنا مرقوا علينا.
وذكر إسامعيل ُّ
وروى عبداهلل بن أيب بكر العتكي عن جرير بن حازم ،قال :رأيت النبي ÷
كأنه متساند إىل خشبة زيد بن عيل وهو يقول :هكذا تفعلون بولدي !
الرواجني :أنبأنا عمرو بن القاسم ،قال :دخلت عىل جعفر الصادق
قال عباد َّ
وعنده ناس من الرافضة ،فقلت :إهنم يربؤون من عمك زيد ،فقال :برأ اهلل ُمن
تربأ منه ،كان واهلل أقرأنا لكتاب اهلل وأفقهنا يف دين اهلل ،وأوصلنا للرحم ما تركنا
وفينا مثله.
متأو ً
ال ،و ُقتل شهيد ًا وليته مل خيرج.
قال الذهبي :قلت :خرج ر
قلت :فهل جرى لتقديم املشائخ ذكر يف رواياام ،فنقلهم السم الرفض إىل من

السالم عىل املشائخ زور وهبتان ليس هلم عليه أي مربر ،فقد اتفقنا
قدم علي ًا عل ريه َّ
نحن وهم عىل أن الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن عيل .ŉ
قال نشوان احلمريي يف كتابه احلور العني يف ذكر الرافضة ما لفظه :فقال هلم
زيد :إن أبا بكر وعمر ليسا كهؤالء ،هؤالء ظاملون لكم وألنفسهم وألهل بيت
نبيهم ،وإنام أدعوكم إىل كتاب اهلل ليعمل به وإىل السنة أن يعمل هبا ،وإىل البدع أن
تطفأ ،وإىل ال َّظلمة من بني أمية أن ختلع وتنفى ،فإن أجبتم سعدتم وإن أبيتم خرستم
ولست عليكم بوكيل ،قالوا :إن برئت منهام وإال رفضناك ،فقال زيد :اهلل أكرب،
حدثني أيب عن رسول اهلل ÷ قال لعيل (( :#إنه سيكون قوم يدَّ عون حبنا
هلم نبز فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإهنم مرشكون)) اذهبوا فإنكم الرافضة ،ففارقوا
زيد ًا يومئذ فسماهم الرافضة ،فجرى عليهم هذا االسم.
وروى السيد أبو طالب حييى بن احلسني بن هارون احلسني يف كتاب الدعامة:
أن مجيع فرق األمة اجتمعت عىل إمامة زيد بن عيل  #إال هذه الفرقة التي تقدم
وعرف كامله الذي تقدم
ذكرها ،فقال ملا شهر فضله وتقدمه وظهر علمه وبراعتهُ ،
به أهل عْصه اجتمع طوائف الناس عىل اختالف آرائهم عىل مبايعته فلم يكن
الزيدي أحرص عليها من املعتزيل ،وال املعتزيل أرسع إليها من املرجي ،وال املرجي
من اخلارجي ،فكانت بيعته  #مشتملة عىل فرق األمة مع اختالفها ،ومل يشذ عن
بيعته إال هذه الطائفة القليلة التوفيق.
إل قوله :وكان أفضل العرتة؛ ألنه كان مشارك ًا جلامعتهم بوجوه مل يشاركوه
فيها ،فمنها اختصاصه بعلم الكالم  -الذي هو أجل العلوم وطريق النجاة ،والعلم
الذي ال ينتفع بسائر العلوم إال معه والتقدم فيه واالشتهار عند اخلاص والعام.
هذا أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ يصفه يف ص رنعة الكالم ويفتخر به ويشهد
له بنهاية التقدم ،وجعفر بن حارث يف كتاب الديانة ،وكثري من معتزلة بغداد

كمحمد بن عبداهلل اإلسكايف وغريه ينسبون إليه يف كتبهم ،ويقولون :نحن زيدية،
وحسبك يف هذا الباب انتساب املعتزلة إليه مع أهنا تنظر إىل الناس بالعني التي ينظر
هبا مالئكة السامء إىل أهل األرض مثالً ،فلوال ظهور علمه وبراعته وتقدمه عىل كل
أحد يف فضيلته ملا انقادت له املعتزلة.
إل قوله :ومام يدل عىل صحة ما رواه السيد أبو طالب من إجامع فرق األمة عىل
زيد بن عيل لما كان من فضله ُ
ويقرع الزيدية:
قول شاعر اخلوارج يرثي زيد ًا  #ر
أوالد د ررزة أســــلموك وطــــاروا
مــدى
يــا بــا حســني واألمــور إىل
ً
يــا بــا حســني لــو شاة عصــابة

علقتـــك كـــان لـــوردهم إصـــدار

وقال أيض ًا:
أوالد د ررزة أســــــلموك ُمبـــــ َّت ً
ال

يــوم اخلمــيس لغــري ورد الصــادر

ـرام جــدو ُده
تركوا ابــن فاطمــة الكـ ُ

بمكـــان مســـخنة لعـــني النـــاظر

وروى حسن بن عيل بن حييى بن أيب يعىل عن عمر بن موسى ،قال :قلت لزيد
بن عيل :أكان عيل إمام ًا
َّقال :كان رسول اهلل ÷ نبي ًا مرسالً ،مل يكن أحد من اخللق بمنزلة
رسول اهلل ÷ وال كان لعيل ما يذكر الغالية ،فلام قبض رسول اهلل ÷
كان عيل من بعده إمام ًا للمسلمني يف حالهلم وحرامهم ،ويف السنة عن نبي اهلل
وتأويل كتاب اهلل ،فام جاء به عيل من حالل أو حرام أو كتاب أو سنة كان رده عليه
كفر ًا ،فلم يزل ذلك حتى أظهر السيف وأظهر دعوته واستوجب الطاعة ثم قبضه
اهلل شهيد ًا.
ثم كان احلسن واحلسني ،فواهلل ما ادعيا منزلة رسول اهلل ÷ ،وال كان من
رسول اهلل ÷ من القول فيهام ما قال يف عيل  ،#وأيض ًا أنه قال :سيدا شباب
اجلنة ،فهام كام سامهام رسول اهلل ÷ ،وكانا إمامني عدلني ،فلم يزاال كذلك

حتى قبضهام اهلل تعاىل شهيدين.
ثم كنا ذرية رسول اهلل ÷ من بعدهام ولد احلسن واحلسني ،ما فينا
إمام مفرتضة طاعته ،وواهلل ما ادعى عيل بن احلسني أيب وال أحد منزلة
رسول اهلل ÷ وال منزلة عيل ،وال كان من رسول اهلل فينا ما قال يف احلسن
واحلسني ،غري أنا ذرية رسول اهلل ÷ ،فهؤالء يقولون حسدت أخي وابن
أخي ،أحسد أيب حق ًا هو له ،لبئس الولد أنا من ولد ،إين إذ ًا لكافر إن جحدته
حق ًا هو له من اهلل ،فواهلل ما ادعاها عيل بن احلسني ،وال ادعاها أخي حممد بن
عيل منذ صحبته حتى فارقني.
ثم قال :إن اإلمام منا أهل البيت املفروض علينا وعليكم وعىل املسلمني م رن
شهر سيفه ودعا إىل كتاب ربه وسنة نبيه وجرى عىل أحكامه و ُعرف بذلك،
فذلك اإلمام الذي ال تسعنا وإياكم جهالته.
فأما عبد جالس يف بيته ،مرخٍ عليه سرته ،مغلق عليه بابه ،جتري عليه أحكام
الظاملني ،ال يأمر بمعروف وال ينهى عن منكر؛ فأنى يكون ذلك إمام ًا مفروضة
طاعته
ويف فضل زيد ما روى حممد بن سامل ،قال :قال يل جعفر بن حممد :يا حممد ،هل
شهدت عمي زيد ًا
قلت :نعم.
قال :فهل رأيت فينا مثله
قلت :ال.
قال :وال أظنك واهلل ترى فينا مثله إىل أن تقوم الساعة ،كان واهلل سيدنا ما ترك
فينا لدين وال دنيا مثله.

وروى عن حممد بن عيل أنه قال  -وأشار إىل زيد  :-هذا سيد بني هاشم ،إذا
دعاكم فأجيبوه ،وإذا استنْصكم فانْصوه.

وملا دعا اخللق إىل كتاب اهلل وسنة جده ،أخربهم بام عهد إليه آباؤه بأنه س ُي رقت ُل
ب ،وأمرهم بالتثبت يف الدين ،وأن ال يقاتلوا عىل الشك.
و ُي رصل ُ
وقال _ حني خفقت عليه الرايات( :احلمد هلل الذي أكمل يل ديني،
واهلل ما يرسين أين لقيت حممد ًا ÷ ومل آمر يف أمته بمعروف ،ومل أهنهم عن
تأجج يل نار ،ثم ُقذ رف ُت
منكر ،واهلل ما أبايل إذا قمت بكتاب اهلل وسنة نبيه أنه َّ
فيها ،ثم رصت بعد ذلك إىل رمحة اهلل ،واهلل ال ينْصين أحد إال كان يف الرفيق
األعىل ،مع حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،وحيكم أما ترون هذا القرآن
بني أظهركم ،جاء به حممد ÷ ونحن بنوه ،يا معاش الفقهاء ويا أهل احلجا
أنا حجة اهلل عليكم).
وقال( :نحن األوصياء والنجباء والعلامء ،ونحن خزان علم اهلل ،وورثة وحي
اهلل ،وعرتة رسول اهلل ،وشيعتنا رعاة الشمس والقمر)  -أي أهل املراقبة للصلوات
يف هذه األوقات ،هبذا املعنى فرس كالمه النارص للحق .- #
وقال  -واملصحف منشور بني يديه ( :-سلوين ،فواهلل ما تسألوين عن حالل
وحرام ،وحمكم ومتشابه ،وناسخ ومنسوخ ،وأمثال وقصص ،إال أنبأتكم به ،واهلل
ما وقفت هذا املوقف إال وأنا أعلم أهل بيتي بام حتتاج إليه هذه األمة).
است د  :#يف زمن هشام بن عبد امللك األموي ،ليلة اجلمعة خلمس بقني
من حمرم سنة اثنتني وعرشين ومائة ،وله من العمر ست وأربعون سنة.

مجة ،حال قتله وصلبه وحتريقه ،منها :ظهور رائحة املسك منه بعد
وله كرامات َّ
صلبه ،حتى قال رجل آلخر :أهكذا توجد رائحة املصلوبني
فسمعا هاتف ًا يقول :هكذا توجد رائحة أبناء النبيني ،الذين يقضون باحلق
وبه يعدلون.
ومنها :أن اهلل تعاىل س َّخر ما يمنع من كشفه عند صلبه ،فنسجت عليه
العنكبوت ،فلام أزالوه اسرتخى من جسده من الرسة إىل الركبة ما سرت
مجيع ذلك.
ومن ا :أهنا ملا كثرت اآليات حال بقائه أحرقوه ،وذروه يف البحر ،فاجتمع يف
ذلك املوضع كهيئة اهلالل.
قال الديَّمي  -صاحب القواعد  :-قد رأيناه ،ويراه الصديق والعدو ،بال
ُ ُ ح ُ ْ ُ ُ ح َّ ح ْ
ْ
ح
وات اهلل عل ريه
منازع .انتهى{ .ي ِريدون َِلطفِئوا نور اَّللِ بِأفواهِ ِهم}...اآلية ،صل ُ
وعىل الباذلني أنفسهم يف رضاء اهلل حق ًا.
أوالمه :اإلمام حييى  -وجده أبو هاشم عبداهلل بن حممد بن احلنفية  ،-وعيسى،
وحممد ،واحلسني ،وأعقب هؤالء الثالثة من ولده .%
ومن أراد االستكامل لألخبار يف اإلمام ،واإلطالع عىل خطبه ومقاماته
ومواقفه فعليه بكتب اإلمام اهلادي إىل احلق ،واإلمام املؤيد باهلل ،وأيب طالب،
واإلمام أمحد بن سليامن ،وأيب العباس ،واملنصور باهلل ،واألمري احلسني ،وغريهم
من علامء األمة.
ومن مؤ ّلفاسه :كتاب تفسري القرآن ،وكتاب غرائب معاين القرآن ،وكتاب
اإليامن ،وكتاب الرد عىل املرجئة ،وكتاب اخلطب والتوحيد ،وكتاب االحتجاج

يف القلة والكثرة ،وكتاب فضائل أمري املؤمنني ،وكتاب الرسالة يف إثبات
الوصاية ،وكتاب الصفوة ،وكتاب تفسري الفاحتة ،وكتاب املناظرات ،وكتاب
املواعظ واحلكم ،واملجموعان احلديثي والفقهي.
صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آبائه الطاهرين.
******
الزلف:
هلل ثــا ِئرا
ـن رَ ْيـد َعـا َم ِ
وَييك بـ ُ
ْ َ -18
التحف :يف هِا البي

أهـ ِل البيـ ِ َمـ ْن ذا ُيـدا َِّ ُع
ي ْ
َو َم ْ ِد ُّ

إمامان:

الت  :سنة سبع وتسعني عىل األرجح.
مولده عَ ََّ ْيه َّ
قام  #بعد أبيه ،و ُقتل وعمره ثامن وعرشون سنة ،وكان قاتل حييى  #قد
رأى يف منامه أنه يقتل نبي ًا.
قال اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني ’ يف سياق األئمة :مثل :زيد بن
عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،إمام املتقني ،والقائم بحجة رب العاملني،
ومثل ابنه حييى بن زيد املحتذي بفعله.
الت
افته عَ ََّ ْيه َّ

 :كان قطط الشعر  ،حسن اللحية ،حني استوت ،وكان

مثل أبيه ’ يف الشجاعة ،وقوة القلب ،ومبارزة األبطال.
الت  :قال اإلمام أبو طالب يف اإلفادة :وأوالده  ¥الذي
أوالمه عَ ََّ ْيه َّ
أمجع عليه أصحاب األنساب من الطالبيني أنه ولد أم احلسن حسنة ،وقال غريهم:
( -)1القطط بفتحتني :شديد اجلعودة ،وقيل :احلسن اجلعودة.

له أمحد ،واحلسني .درجوا صغار ًا ،وأم احلسني درجت صغرية ،وأمجعوا أن ال بقية
ليحيى  .#انتهى باختصار.
ومن كالمه ألصحابه يف بعض مواقفه :يا عباد اهلل ،إن األجل حمررض ُة املوت،
وإن املوت طالب حثيث ،ال يفوته هارب ،وال يعجزه مقيم ،فأقدموا رمحكم اهلل إىل
عدوكم ،واحلقوا بسلفكم ،اجلنة اجلنة ...أقدموا وال تنكلوا ،فإنه ال شف أشف
من الشهادة يف كالم له ،وقال:
يــا ابــن ز ري ـ ٍد أل ـ ريس ق ـدر قــال رزي ـدَ
ُكـ ـ رن كز ريـ ـ ٍد فأنـــت ُم رهجـ ـ ُة ز ريـ ـ ٍد

ب احليــاة عــاش ذلــيال
مــن أحــ َّ
تتَّخـــ رذ يف اجلنـــان ظـــ ً
ال ظلـــ ريال

است د :يف أيام فرعون هذه األمة ،الوليد بن يزيد بن عبد امللك ُ
األموي ،بعد
صالة اجلمعة ،يف شهر رمضان سنة ست وعرشين ومائة.
واإلمام املهدي هو :اإلمام أبو القاسم حممد بن أيب األئمة عبداهلل الكامل
املحض بن احلسن بن احلسن السبط .%
افته :قال اإلمام أبو طالب  #يف اإلفادة :كان  #آدم اللون شديد األدمة،
قد خالط الشيب يف عارضيه.
قال اإلما ا امي إىل احلق حييى بن احلسني  ŉيف سياق األئمة :ومثل:
حممد بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ،الذي جاء يف اخلرب
عن رسول اهلل ÷ أنه خرج ذات يوم إىل باب املدينة ،فقال(( :أال وإنه
سيقتل يف هذا املوضع رجل من أوالدي ،اسمه كاسمي ،واسم أبيه كاسم أيب،
يسيل دمه من هاهنا إىل أحجار الزيت ،وهو النفس الزكية ،عىل قاتله ثلث
( -)1سمي املحض :ألنه مل يكن يف أمهاته أم ولد ،ويسمى أيض ًا رصيح قريش لذلك.

عذاب أهل النار)) .
قيامه :يف جامدى من هذه السنة  ،وبايعته املعتزلة مع الزيدية ،وفضالء األئمة.
وخرج معه جعفر الصادق  #املتوىف سنة ثامن وأربعني ومائة ،عن مخس وستني
سنة ،ثم استأذنه يف الرجوع؛ لكرب سنه وضعفه.
هم أبو الدوانيق بقتل جعفر الصادق ،فعصمه اهلل منه .وأخرج معه ولديه:
وقد َّ
موسى الكاظم ،وعبداهلل ،وكذلك اإلمام :عيسى بن زيد بن عيل ،واحلسني بن زيد
بن عيل .%
ويف أمايل اإلمام أيب طالب يف الباب التاسع والثالثني بسنده إىل عيل بن
موسى بن جعفر عن أبيه  ،%قال :أرسل أبو جعفر املنصور إىل جعفر بن
حممد  ŉليقتله ،فطرح سيف ًا ونطع ًا ،وقال :يا ربيع إذا أنا كلمته ثم رضبت
بإحدى يدي عىل األخرى فارضب عنقه ،فلام دخل جعفر بن حممد  ،ŉونظر
إليه من بعيد فرق أبو جعفر عىل فراشه  -قال :يعني حترك  ،-وقال :مرحب ًا بك
وأه ً
ال يا أبا عبداهلل ،ما أرسلنا إليك إال رجاء أن نقيض ذمامك ونقيض د رينك ،ثم
سأله مسألة لطيفة عن أهل بيته ،وقال :قد قىض اهلل دينك وأخرج جائزتك ،يا
ربيع ال متيض ثالثة ما قلته حتى يرجع جعفر بن حممد إىل أهله ،فلام خرج هو
والربيع ،قال :يا أبا عبداهلل أرأيت السيف والنطع ،إنام كانا وضعا لك ،فأي يشء
الرش يف وجهه قلت :حسبي
رأيتك حترك به شفتيك ،قال :نعم يا ربيع ،ملا رأيت َّ

الرب من املربوبني ،وحسبي اخلالق من املخلوقني ،وحسبي الرازق من
املرزوقني ،وحسبي اهلل رب العاملني ،حسبي من هو حسبي ،حسبي من مل يزل

حسبي ،حسبي اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
( -)1كتاب الشايف ( ،)616/1طبعة مكتبة أهل البيت(ع).
( -)2أي سنة استشهاده .متت من املؤلف(ع).

وكان اإلمام مالك بن أنس األصبحي  -املتوىف سنة مائة وتسع وسبعني ُ -يفتي
باخلروج مع اإلمام حممد بن عبداهلل وأخيه اإلمام إبراهيم بن عبداهلل ،وقرأ عىل
اإلمام جعفر بن حممد الصادق .%
واستشهد اإلمام حممد بن عبداهلل يف شهر رمضان الكريم ،سنة مخس وأربعني
ومائة ،وله من العمر :اثنتان ومخسون سنة ،وكان لقبه النفس الزكية ،وكان فيه خاتم
يف كتفه ،يشبه خاتم النبوة يف رسول اهلل ÷ ،ويف ذلك يقول الشاعر:
إذا مــا ابــن عبــداهلل فــيهم جتــردا
وإن الـــذي تـــروي الـــروا ُة لبــ رـني
هلل غــــريه
لـــه خـــاتم مل ُي رعطـــه ا ُ

وفيــه عالمــات مــن الـ رـرب واهلــدى

وقال ألهَّه :إين عىل قتال هؤالء ،فإن زالت الشمس ومطرت السامء فإين
مقتول ،وإن زالت الشمس ومل متطر السامء وهبت ريح فإين أظفر بالقوم ،ثم أمرهم
 أنه إذا أتت األمارة من اهلل التي تدل عىل قتله  -أن حيرقوا كتب ًا خاف عليها منأعداء اهلل ،وكان أشبه اخللق يف محالته باحلمزة بن عبد املطلب ،وكان عنده سيف
أمري املؤمنني _ ذو الفقار.
قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  :#ويف حديثه  #أنه كان إذا محل
عليهم سمعت فيهم قصفة كأجيج النار يف أمجة القصب  ،وكان يشبه يف الفصاحة
بجده عيل بن أيب طالب _ .
قال يف ال ايف  :وكان يقاتل بالسيف ،فيرضب رضب جده عيل بن أيب
طالب عليه أفضل الصالة والتسليم ،وقال  -ملا اهنزم عنه أصحابه  :-اللهم
( -)1األمجة حمركة :الشجر الكثري امللتف.
( -)2كتاب الشايف لإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،)618/1( ،طبعة مكتبة أهل
البيت(ع).
( -)3كتاب الشايف لإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،)617/1( ،طبعة مكتبة أهل
البيت(ع).

إهنم عجزوا عن احتامل أمرك ،واجلهاد مع ولد نبيك ،فاجعلهم يف حل من
بيعتي ،ثم عطف عىل الناس يف قلة من أصحابه ،أهل البصائر خاصة وأهل بيته،
وقاتل حتى قتل يف املوضع الذي أخرب جده الرسول ÷ أنه يقتل فيه ،يف
احلرم الرشيف من املدينة املطهرة.
واجلنود التي واجهته بالقتال ،أنفذها أبو الدوانيق ،عبداهلل بن حممد بن عيل بن
عبداهلل بن العباس ،وكان عبداهلل ُمن بايع اإلمام املهدي ،فنكث بيعته ،وادعى
امللك لنفسه ،كام تقدم يف ذكر من قتل يف أيامه من أهل البيت(ع).
قرب جسده الرشيف إىل جنب احلسن السبط .¢ ،
قال يف الببقاَ :حممد النفس الزكية..إىل قوله :حممد بن عبداهلل الكامل،
قال ابن عنبه :إنام لقب املهدي حلديث(( :إن املهدي اسمه اسمي ،واسم أبيه
اسم أيب))  ،وتطلعت إليه نفوس بني هاشم وعظموه ،وكان جم الفضائل
كثري املناقب.
حكى أبو الفرج أن املنصور أخذ بركابه ذات يوم حتى ركب ،فقيل له يف ذلك،
فقال :وحيكم ،هذا مهدينا أهل البيت ،وكان املنصور قد بايعه وألخيه إبراهيم مع
جامعة من بني هاشم.
قلت :ويف مقاتل الطالبيني بسند صحيح أن جامعة من بني هاشم اجتمعوا
باألبواء..إىل قوله :وقال أبو جعفر  -أي املنصور  :-بأي يشء ختدعون أنفسكم،
فواهلل لقد علمتم ما الناس إىل ٍ
أحد أصور  -أي أميل  -أعناق ًا ،وال أرسع إجابة
( -)1هذا عىل رواية يف مقاتل الطالبيني ،ومصابيح أيب العباس ،واملشهور أن قربه بباب املدينة حيث
قتل ،انتهى من املؤلف(ع).
( -)2للمزيد انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) ،ج /1ص /58ط ،1ج /1ص  ،91ط ،3ج – 1ص ،120ط.3

منهم إىل هذا الفتى  -يريد حممد بن عبداهلل  ،-قالوا :قد واهلل صدقت إن هذا هلو
الذي نعلم ،فبايعوا مجيع ًا حممد ًا ،ومسحوا عىل يديه.
وبسنده قال :بايع أبو جعفر حممد ًا مرتني ،إحداهام بمكة يف املسجد احلرام،
فلام خرج أمسك له بالركاب ،ثم قال :أما إنه إن أفىض إليكام األمر نسيت يل
هذا املوقف.
إىل قوله :وكان مالك بن أنس قد أفتى باخلروج مع حممد وبايعه ،فلذلك
تغري املنصور عليه ،فيقال :إنه خلع أكتافه ،انتهى.
َّ
وقد خرج له أبو داود ،والرتمذي ،والنسائي ووثقه ،وأما البخاري فقال :ال
يتابع عىل حديثه ،قال :فإذا كان هذا يف حق إمام من أئمة أهل البيت متفق عىل
جاللته وديانته فام ظنك بمن هو دونه.
قال عيسى بن زيد :لو أن اهلل أخربنا يف كتابه أن يكون بعد حممد ÷ نبي
لقلنا ذلك حممد بن عبداهلل.
قلت :ويف احلدائق الوردية ما روينا باإلسناد املوثوق به عن عمري بن الفضل

اخلثعمي ،قال :رأيت أبا جعفر -الذي لقب من بعد باملنصور -يوم ًا ،وذلك يف
زمن بني أمية ،وقد خرج حممد بن عبداهلل من دار أبيه ،وله فرس واقف عىل الباب
مع عبد له أسود ،فلام خرج وثب أبو جعفر فأخذ بركابه حتى ركب ثم سوى عليه
ثيابه عىل الرسج ،ومىض حممد ،فقلت له  -وكنت حينئذ أعرفه وال أعرف حممد ًا:-
م رن هذا الذي عظمته هذا اإلعظام.....إىل قوله :قال :هذا حممد بن عبداهلل بن
احلسن بن احلسن مهدينا أهل البيت.
وانظر إىل أيب جعفر امللقب باملنصور وصنيعه إىل حممد بن عبداهلل  ،ŉوإقراره
بفضله ،وما انتهى إليه حاله بعد ذلك من سفك دمه يف حرم رسول اهلل ÷
الذي حرم فيه عض شجره ،فكيف بغصن من أغصانه.

وروينا عن إبراهيم بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن أنه ُسئل عن أخيه
حممد  ŉأهو املهدي الذي يذكر
فقال :املهدي عدة من اهلل لنبيه ÷ وعده أن جيعل من أهله مهدي ًا مل يسمه
بعينه ،ومل يوقت زمانه ،وقد قام أخي بفريضته عليه يف األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،فإن أراد اهلل أن جيعله املهدي الذي يذكر ففضل اهلل يمن به عىل من يشاء من
عباده ،وإال فلم يرتك أخي فريضة اهلل عليه النتظار ميعاد مل يؤمر بانتظاره.
وروينا عن أيب خالد الواسطي ،قال :لقيت حممد بن عبداهلل بن احلسن بن
احلسن  %قبل ظهوره ،فقلت :يا سيدي متى يكون هذا األمر
فقال :وما يرسك منه يا أبا خالد
فقلت :يا سيدي وكيف ال ُأرس بأمر خيزي اهلل به أعداءه ،وينْص به أولياءه.
فقال :يا أبا خالد أنا خارج وأنا واهلل مقتول ،واهلل ما يرسين أن الدنيا بأرسها يل
عوض ًا عن جهادهم ،يا أبا خالد إن امر ًأ مؤمن ًا ال يصبح حزين ًا ويميس حزين ًا بام
يعاين من أعامهلم إنه ملغبون مفتون.
قال :قلت :يا سيدي واهلل إن املؤمن لكذلك ،ولكن كيف بنا ونحن مقهورون
مستضعفون ال نستطيع هلم تغيري ًا
فقال :يا أبا خالد إذا كنتم كذلك فال تكونوا هلم مجع ًا ،وانفذوا من أرضهم.
انتهى.
قال التيد أبو طال

 :#وروي عن احلسني بن زيد بن عيل  ،%قال:

شهد مع حممد بن عبداهلل من ولد احلسني أربعة :أنا ،وأخي عيسى ،وموسى
وعبداهلل ابنا جعفر.
املسودة اشرتك يف قتله بني يديه  #موسى وعبداهلل ابنا
وروى أن أول قتيل من ر

جعفر بن حممد ،وكانا حارضين معه يف مجيع جهاده حتى قتل ،وأعطياه بيعتهام
خمتارين متقربني إىل اهلل تبارك وتعاىل ،واستأذنه أبو عبداهلل جعفر بن حممد ’
لسنه وضعفه بالرجوع إىل منزله بعد أن خرج معه ،فأذن له ،وكانت رايته مع
األفطس احلسن بن عيل بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،وخرج معه املنذر
بن حممد بن املنذر بن عبداهلل بن الزبري ،وابن أيب ذيب ،وابن عجالن ،وخرج معه
مصعب بن عبداهلل بن الزبري ،وابنه عبداهلل بن مصعب ،وأبو بكر بن أيب س رربة الفقيه
الذي يروي عنه الواقدي ،وكان عمرو بن عبيد ،ونفر من أعيان املتكلمني من
معتزلة البْصة اختربوه ،ووقفوا عىل غزارة علمه ،ودعائه إىل القول بالعدل فبايعوه،
ومن الناس من أنكر أن يكون عمرو بايعه ،والصحيح هو األول ،ذكره السيد
أبو طالب .#
وقال يف ال ايف :كان ظهوره باملدينة..إىل قوله :وظهور دعوته بخراسان
ومبايعة مجهور أهلها له  #لليلتني بقيتا من جامدى اآلخرة سنة 145هـ مخس
وأربعني ومائة ،وروي :غرة رجب.
فخرج  #ر
متوشح ًا سيفه ،وهو يقول ألصحابه :ال تقتلوا ال تقتلوا ،ودخل
املسجد قبل الفجر ،فخطب الناس ،وملا حرضت الصالة نزل فصىل وبايعه الناس
طوع ًا إال شذمة ،وهرب رياح بن عثامن املري عامل أيب جعفر عىل املدينة ،وصعد
دار مروان ،فأمر هبدم الدرجة فصعد إليه من أخذه من هناك ،وجاءوا به إليه ،#
فسأله عن أخيه موسى ،فقال :أنفذته إىل أيب جعفر ،فبعث جامعة من الفرسان خلفه
فلحقوه فردوه إليه ،وخرج منها إىل مكة وبويع هنالك وعاد إىل املدينة.
إل قوله :وقد كان عمرو بن عبيد وأعيان املتكلمني بايعوه ،وبايعه علامء البْصة
بعد أن وقفوا عىل غزارة علمه ،وسعة فهمه ،واجتمع عليه الزيدية واملعتزلة والعلامء
من أهل الفقه واملعرفة ،وعلموا دعاءه إىل العدل والتوحيد ،وإقامة عمود اإلسالم،

وقد كان أبو جعفر من مجلة من بايعه ،وبايعه جعفر بن حممد  ،#وخرج معه ثم
أكب عىل رأسه فقبله ،واستأذنه يف الرجوع إىل منزله لسنه وضعفه ،وخرج معه
ولداه عبداهلل وحممد ابنا جعفر ،وكان أول قتيل من املسودة الفجرة قتاله واشرتكا
يف قتله ،وكان معه عيسى واحلسني ابنا زيد.
إل قوله :وفزع الناس إىل مالك بن أنس األصبحي يستفتونه يف بيعة حممد بن
عبداهلل والقيام معه ،فأفتاهم بوجوب ذلك عليهم..إىل قوله :وكان أبو جعفر ال
ينكر حق حممد بن عبداهلل وال يطمع يف األمر هو وال أحد من أهل بيته إال أن يكون
هلم شكة القرابة يف اخلدمة واملشايعة.
إل قوله :ووىل  #قضاء املدينة عبد العزيز بن املطلب املخزومي ،وكان عىل
ديوان العطاء عبداهلل بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة ،وعىل شطته
عبد احلميد بن جعفر.
إل قوله :وكان الناس يتحدثون بأمره ،وكان بني كتفيه خاتم يشبه خاتم
رسول اهلل ÷ ،قال فيه بعض شعراء الشيعة :وإن الذي تروي الرواة....إلخ.
البيتني السابقني ،وقال فيه بعض شعراء خراسان:
اخلـــري وانقطـــع الـــبال ُء
أتانـــا
إذا املهــــدي قــــام لنــــا وفينــــا
ُ
وقـــام بـــه عمـــود الـــدين حقــ ًا
بنفسـ ــي يثـــرب مـــن دار هــ ٍ
ـاد

َّ
ووىل اجلــ رو ُر وانكشـــف الغطـــا ُء
عليهــــا مـــ رن شــــواهده هبــــا ُء

إل قوله :وقتل يوم ُقتل سبعة عرش رج ً
ال من عفاريت اإلنس ،وحاد عنه ُمح ريد
بن قحطبة غري مرة ،وقد دعاه إىل الرباز ،وملا اهنزم عسكره  #بحيلة املرأة
اهلاشمية العباسية التي كانت يف املدينة....
إل قوله :وكانت اليد له ،أمر رت خادم ًا بقناع أسود رفعه يف منارة مسجد
رسول اهلل ÷ ،وأمرت خدام ًا هلا آخرين صاحوا يف العسكر :اهلزيمة اهلزيمة،

إن املسودة قد جاءوا من خلفكم ودخلوا املدينة ،فالتفت الناس فأبْصوا الراية
السوداء عىل املنارة فلم يشكوا يف ذلك ،فاهنزم الناس.
إيل يا محيد،
إل قوله :فقال :اللهم...إلخ الكالم السابق..،إىل قوله :وقال :ابرز َّ
رأيت رأيي.
قال :ال أبرز إليك وبيني وبينك ُمن ترى أحد؛ فمتى أنجحتهم ُ

قال اإلمام أبو طالب :وله كتاب (السري) املشهور ،وسمعت جامعة من فقهاء
أصحاب أيب حنيفة وغريهم يقولون :إن (حممد بن احلسن ) نقل أكثر مسائل
السري عن هذا الكتاب.
أوالمه :عبداهلل األشرت؛ قتل بكابل ،وله عقب ،وعيل واحلسن؛ قتال بفخ،
واحلسني؛ ذكره غري الطالبيني ،انتهى باختصار من اإلفادة.

ويف عْصه ظهرت العباسية ،وذلك أنه ملا قتل حييى بن زيد  ،ŉخرج أبو
مسلم اخلراساين

زاع ًام أنه آخذ بثأر أهل البيت ،ثم وضع امللك يف العباسية،

وسلط اهلل عليه امللك الثاين فقتله .
وكان عدة ملوك بني العباس سبعة وثالثني ملك ًا ،أوهلم أبو العباس السفاح،
( -)1قال والدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) يف كتابه لوامع األنوار (ج/1ص
/356ط ،1ج،450/1ط ،2ج،654/1ط :)3وأخذ عن أيب حنيفة أيض ًا العامل ُ الرباين ،حممدُ
بن احلسن الشيباين ،املتوىف سنة تسع وثامنني ومائة ،الراوي عن اإلمام حممد بن عبداهلل النفس
الزكية (ع) ،وغريه ،الصادع بكلمة احلق عند السلطان اجلائر هارون الغوي ،ملا أراد نقض أمان
اإلمام حييى بن عبداهلل (ع) ،فناله ما ناله؛ والقصة مشهورة ،انتهى.
( -)2ميزان اإلعتدال (/2برقم  ،)4976سري أعالم النبالء ( ،)56/11وللمزيد من أخباره انظر
تاريخ الطربي ،ج .7/6
( -)3يف شعبان سنة (137هـ).

واسمه كاسم أخيه عبداهلل ،وقد سبق نسبهم ،وهو الذي أنشده بعض الشعراء -
وكان أبقى من بني أمية بقية بعد أن رفع عنهم السيف  -هذه األبيات:
بالبهاليـــل مـــن بنـــي العبـــاس
أصــبح امللــك ثابــت اآلســاس
إىل أن قال:
ال ُتقـ ـيل رن عبـــد شـــمس عثـ ـار ًا

واقطعــن كــل رقلــة وغــراس

خـــوفهم أظهـــر التـــودد فـــيهم

كحـــر املـــوايس
مـــنكم
وهبـــم
ر
ُ

أقصـــهم أهيـــا اخلليفـــة واقطـــع

عنــك بالســيف شــافة األرجــاس

واذكــروا مصــرع احلســني وزيــد ًا

وقتــــي ً
ال بجانــــب املهــــراس

..إىل آخرها.
ح ح ح ُ
ثم قتلهم ،ومل يبق إال من له فسحة يف األجل ،وانتقم اهلل منهم { ،حوكذل ِك ن حو ِل
َّ
ْ ح
ح ْ ً
ي حبعضا} [األنعام ،]129:وبعد أن متكنوا ،وقع منهم اإلغالظ عىل آل
حبعض الظال ِ ِم

حممد ،والقتل والترشيد ،كام قال أبو فراس :
ٍ
تلـــك اجلـــرائم إال دون نـــيلكم
حرب وإن عظمــت
ما نال منهم بنو

وامتد زمن العباسية إىل أن خرج الترت إىل بغداد ،فسلطهم اهلل عليهم ،وقتلوا
املستعصم العبايس ،يف اليوم الذي قتل فيه اإلمام املهدي أمحد بن احلسني ،#
واملستعصم آخر ملوك بني العباس ،وقتل الترت يف بغداد ونواحيها ألف ألف
وثامنامئة ألف ،وأخربوا أكثر األرض ،وقد أشار إىل خروجهم الويص _
يف بعض خطبه.
( -)1بفتح الراء :النخلة ،متت ق .املهراس :صخرة منقورة يكون فيها ماء ،واملراد بالقتيل :احلمزة
بن عبدملطلب سيد الشهداء رضوان اهلل عليهم.
( -)2األم ر ُري ،أبُو فر ٍ
اس احلار ُ
ث ب ُن سعيرد بن محردان التَّغرلب ُّي َّ
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و ُختم بملك و ُهو أبُو فراس .و(ديوانُ ُه)م رش ُه رو َرُ .قتل سنة سبر ٍع ومخرس رني وثالث مائة ،وكُل ع ُُمره
سب َع وثال ُثون سن ًة.انظر سري أعالم النبالء (.)198/16

وكانت مدة ملك العباسية مخسامئة سنة ،ثم من بعد صار امللك يف اجلراكسة
واألتراك ،وكان ظهور علوي البْصة يف أيام املهتدي العبايس ،وهو الرابع عرش
من بني العباس ،وعلوي البْصة هو :عيل بن حممد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن
عيل السجاد بن احلسني بن عيل ،ومل يرتض أهل البيت سريته ،سلطه اهلل عىل
ظلمة بني العباس ،قتل من جنودهم مائتي ألف ومخسني ألف ًا ،وقيامه سنة ست
ومخسني ومائتني.

ويف أيام أيب الدوانيق امللك الثاين من بني العباس ،قتل :عبداهلل بن احلسن بن
احلسن ،سنة مخس وأربعني ومائة ،عن مخس وسبعني سنة .وأقام يف احلبس ثالث
سنني ،أفاده يف املقاتل.
وفيه بسند صحيح عن حييى بن عبداهلل بن احلسن ،قال :ملا حبس أيب عبداهلل بن
احلسن وأهل بيته جاء حممد بن عبداهلل إىل أمي ،فقال :يا أم حييى ادخيل عىل أيب
السجن ،وقويل له :يقول لك حممد بأنه يقتل رجل من آل حممد خري من أن يقتل
بضعة عرش رجالً ،فأتيته ،فدخلت عليه السجن ،فإذا هو متكئ عىل برذعة يف رجله
سلسلة ،قالت :فجزعت من ذلك ،فقال :مه ً
ال يا أم حييى فال جتزعي فام بت ليلة
مثلها ،قالت :فأبلغته قول حممد ،قالت :فاستوى جالس ًا ،ثم قال :حفظ اهلل حممد ًا،
ال ،ولكن قويل له :فليأخذ يف األرض مذهب ًا فواهلل ما نحتج عند اهلل غد ًا إال أنا
خلفنا وفينا من يطلب هذا األمر.
وفيه بسنده قال :حدثني عيسى بن زيد ،قال :حدثني صاحب حممد بن عبداهلل
أن حممد ًا وإبراهيم كانا يأتيان أباهام معتمني يف هيئة األعراب فيستأذنانه يف اخلروج،
فيقول :ال تعجال حتى متلكا ،ويقول :إن منعكام أبو جعفر أن تعيشا كريمني ،فال
يمنعكام أن متوتا كريمني.

ويف اهلامش :ابن األثري ( ،)11/5والطربي ( ،)194 /9وفيه قال :حدثني
أمحد بن حممد بن سعيد ،قال :أخربنا حييى بن احلسن ،قال :حدثنا غسان بن أيب
غسان من بني ليث ،قال :حدثني أيب عن احلسن بن زيد ،قال :دخلنا عىل عبداهلل بن
احلسن بن احلسن بعثنا إليه رياح نكلمه يف أمر ابنيه ،فإذا به عىل حقيبة يف بيت فيه
عيل ،فقال :يا ابن أخي واهلل
تبن ،فتكلم القوم حتى إذا فرغوا من كالمهم أقبل َّ
أعظم من بلية إبراهيم ÷ ،إن اهلل عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه،
لبليتي
ُ

وهو هلل طاعة ،قال إبراهيم :إن هذا هلو البالء املبني ،وإنكم جئتموين تكلموين يف
بابني هذا الرجل فيقتلهام وهو هلل جل وعز معصية ،فواهلل يا ابن أخي لقد
أن آيت َّ

كنت عىل فرايش فام يأتيني النوم ،وإين عىل ما ترى أطيب نوم ًا.

حدثنا عيل بن العباس ،قال :أنبأنا بكار بن أمحد ،قال :حدثنا احلسن بن احلسني
عن سليامن بن هنيك ،قال :كان موسى وعبداهلل ابنا جعفر عند حممد بن عبداهلل،
فأتاه جعفر فسلم ،ثم قال :حتب أن يصطلم أهل بيتك ،قال :ما أحب ذلك ،قال:
فإن رأيت أن تأذن يل فإنك تعرف علتي ،قال :قد أذنت لك ،ثم التفت حممد بعد ما
مىض جعفر إىل موسى وعبداهلل ابني جعفر ،فقال :احلقا بأبيكام فقد أذنت لكام،
فانْصفا ،فالتفت جعفر فقال :ما لكام قاال :قد أذن لنا ،فقال جعفر :ارجعا فام
كنت بالذي أبخل بنفيس وبكام عنه ،فرجعا فشهدا حممد ًا.
أخربنا عيل بن العباس ،قال :حدثنا حييى بن احلسن بن حممد بن عبد الواحد،
قال :حدثنا حييى بن احلسن بن الفرات عن غالب األسدي ،قال :سمعت عيسى بن
زيد يقول :لو أنزل اهلل عىل حممد ÷ أنه باعث بعده نبي ًا ،لكان ذلك النبي حممد
بن عبداهلل بن احلسن ،فقال حييى بن احلسن :فيام حدثني ابن سعيد عنه ،قال
يعقوب بن عريب :سمعت أبا جعفر املنصور يقول يف أيام بني أمية ،وهو يف نفر من
بني أبيه ،قال :ما يف آل حممد ÷ أعلم بدين اهلل وال أحق بوالية األمر من حممد
بن عبداهلل ،وبايع له ،وكان يعرفني بصحبته واخلروج معه ،قال يعقوب بن عريب:

فلام قتل حممد حبسني بضع عرشة سنة.
وَّيه :حدثني أمحد بن سعيد ،قال :حدثنا حييى بن احلسن ،قال :حدثني أبو
عبداحلميد الليثي عن أبيه ،قال :كان ابن فضالة النحوي خيرب ،قال :اجتمع
واصل بن عطاء ،وعمرو بن عبيد يف بيت عثامن بن عبد الرمحن املخزومي من
أهل البْصة ،فتذاكروا اجلور ،فقال عمرو بن عبيد :فم رن يقوم هبذا األمر ُمن
يستوجبه ،وهو له أهل
فقال واصل :يقوم به واهلل من أصبح خري هذه األمة حممد بن عبداهلل بن احلسن.
فقال عمرو بن عبيد :ما أرى أن نبايع وال نقوم إال مع من اختربناه وعرفنا سريته.
فقال له واصل :واهلل لو مل يكن يف حممد بن عبداهلل أمر يدل عىل فضله إال أن أباه
عبداهلل بن احلسن يف سنه وفضله وموضعه ،قد رآه هلذا األمر أهالً ،وقدمه فيه عىل
نفسه لكان لذلك يستحق ما نراه له ،فكيف بحال حممد يف نفسه وفضله.
إل قوله :خرج جامعة من أهل البْصة من املعتزلة منهم :واصل بن عطاء،
وعمرو بن عبيد وغريهام حتى أتوا سويقة ،فسألوا عبداهلل بن احلسن أن خيرج
هلم ابنه حممد ًا حتى يكلموه ،فطلب هلم عبداهلل فسطاط ًا ،واجتمع هو ومن
شاوره من ثقاته أن خيرج إليهم إبراهيم بن عبداهلل ،فأخرج إليهم إبراهيم..إىل
قوله :فحمد اهلل وأثنى عليه ،وذكر حممد بن عبداهلل ،وحاله ،ودعاهم إىل بيعته،
وعذرهم يف التأخر عنه ،فقالوا :اللهم إنا نرَض برجل هذا رسوله ،فبايعوه،
وانْصفوا إىل البْصة.
وروى بسنده ،قال :كان أبو خالد الواسطي ،والقاسم بن مسلم السلمي مع
حممد بن عبداهلل بن احلسن ،وكانا من أصحاب زيد بن عيل _ ،قال القاسم
بن مسلم ملحمد بن عبداهلل بن احلسن :يا أبا عبداهلل.....
إل قوله :فتناول سوطه من األرض ،ثم قال :يا قاسم بن مسلم ،ما يرسين أن

عيل كمعالق سوطي هذا ،وأين سئلت عن باب احلالل واحلرام،
األمة اجتمعت َّ
ومل يكن عندي خمرج منه.
وَّيه بتنده :شهد مع إبراهيم بن عبداهلل من أصحاب زيد بن عيل.....
إل قوله :سالم بن أيب واصل احلذاء ،ومحزة بن عطاء الربين ،وخليفة بن حسان
الكيال ،وكان أفرس الناس.
إل قوله :خرج مع إبراهيم بن عبداهلل عبدُ اهلل بن جعفر املدائني ،قال يف اهلامش
يف الطربي :ابن جعفر املديني ،قلت :هو والد عيل بن عبداهلل املديني ،املحدث
الكبري املعدود هو وولده من ثقات حمدثي الشيعة ،وهو شيخ البخاري وغريه.
واإلمام عبداهلل بن احلسن هو الذي صىل الفجر بوضوء العشاء ستني سنة.
واحلسن الثالث ،ابن احلسن الرضا ،ابن احلسن السبط :تويف  #يف السجن،
يف ذي القعدة ،سنة مخس وأربعني ومائة ،عن ثامن وستني سنة.
واإلمام إبراهيم الشبه بن احلسن بن احلسن ،تويف يف شهر ربيع األول ،سنة
مخس وأربعني ومائة ،وله سبع وستون سنة.
وعيل بن احلسن الثالث ابن احلسن الرضا بن احلسن السبط ،وهو والد اإلمام
احلسني بن عيل صاحب فخ ،وهو الذي قال له عمه عبداهلل بن احلسن :يدعو عىل
أيب الدوانيق ،فقال :إن لنا منزلة عند اهلل ال نناهلا إال هبذا ،أو أبلغ منه ،وإن أليب
الدوانيق موضع ًا يف النار ،ال يبلغه حتى ينال منا هذه البلية ،أو ما هو أعظم.
سويف  #يف حمبسهم باهلاشمية ،وهو ساجد ،وعمره مخس وأربعون سنة.
وأخوه العباس  #تويف يف شهر رمضان الكريم ،وهو ابن مخس وثالثني سنة،
وأخوهام عبداهلل ،تويف يوم األضحى ،وله ست وأربعون سنة ،وإسامعيل الديباج
بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن السبط.

وإطوسه :حممد الديباج األصفر ،ويعقوب ،وإسحاق ،أبناء إبراهيم بن احلسن
بن احلسن .#
ُقتل هؤالء برضوب من القتل ،فمنهم :من بُني عليه وهو حي ،ومنهم :من
ُس رمرت يداه يف األرض.
والذين ُدفنوا بشاطئ الفرات سبعة منهم ،قال رسول اهلل ÷ فيهم(( :يدفن
من ولدي سبعة بشاطئ الفرات مل يسبقهم األولون وال يدركهم اآلخرون)) .
روى يف تاريخ الطربي بسنده أن رياح ًا عامل أيب جعفر قال أليب البخرتي:
خذ بيدي ندخل عىل هذا الشيخ ،فأقبل متكئ ًا عيل حتى وقف عىل عبداهلل بن
احلسن ،فقال :أهيا الشيخ ،إن أمري املؤمنني واهلل ما استعملني لرحم قريبة ،وال
يد سلفت إليه ،واهلل ال لعبت يب كام لعبت بزياد وابن القرسي ،واهلل ألزهقن
نفسك ،أو لتأتيني بابنيك حممد وإبراهيم ،قال :فرفع رأسه إليه ،وقال :نعم ،أما
واهلل إنك ألزيرق قيس املذبوح فيها كام تذبح الشاة ،قال أبو البخرتي :فانْصف
قلت:
رياح واهلل آخذ ًا بيدي أجد ب ررد يده ،وإن رجليه ليخطان مام كلمه ،قالُ :
واهلل إن هذا ما اطلع عىل الغيب ،قال :إهي ًا ويلك ،فواهلل ما قال إال ما سمع،
قالُ :
فذبح ذبح الشاة.
وروى الطربي ص 194ج 9يف حوادث سنة 144هـ بسنده إىل احلسني بن
خيرج هبم من دار
زيد بن عيل  ،%قال :غدوت إىل املسجد فرأيت بني حسن ُ ر
مروان مع أيب األزهر يراد هبم الربذة ،فانْصفت فأرسل إ َّيل جعفر بن حممد
خير ُج هبم يف حمامل ،قال:
فجئته ،فقال :ما وراءك فقلت :رأيت بني حسن ُ ر
اجلس ،فجلست فدعا غالم ًا له ،ثم دعا ربه دعاء ًا كثري ًا ،ثم قال لغالمه :اذهب
( -)1ذكره يف مقاتل الطالبيني عن فاطمة بنت رسول اهلل ÷ (.)131/1

فإذا ُمح ُلوا فأت فأخربين ،فأتاه الرسول ،فقال :قد ُأ رقبل هبم ،قال :فقام جعفر بن
حممد ،فوقف وراء سرت شعر يبْص من ورائه وال يبْصه أحد ف ُطلع بعبداهلل بن
مسود ومجيع أهل بيته كذلك ،قال :فلام نظر إليهم جعفر
حسن يف حممل معادله ر
عيل ،فقال :يا أبا عبداهلل واهلل
مهلت عيناه حتى جرت دموعه عىل حليته ،ثم أقبل َّ

ال ُحتفظ هلل حرمة بعد هؤالء.

وروى هذا يف املقاتل عن جعفر الصادق ،وزاد بعد قوله :واهلل ال حتفظ هلل حرمة
بعد هؤالء :واهلل ما وفت األنصار وال أبناء األنصار لرسول اهلل ÷ بام أعطوه
من البيعة عىل العقبة ،ثم قال جعفر :حدثني أيب عن أبيه عن جده عن عيل بن أيب
طالب أن النبي ÷ قال له(( :خذ عليهم البيعة بالعقبة)) فقال :كيف آخذ
عليهم قال :خذ عليهم يبايعون اهلل ورسوله ،قال ابن اجلعد يف حديثه :عىل أن
يطاع اهلل فال يعىص ،وقال آخرون :عىل أن متنعوا رسول اهلل وذريته مام متنعون منه
أنفسكم وذراريكم  ،قال :فواهلل ما وفوا له حتى خرج من بني أظهرهم ثم ال أحد
يمنع يد ر
المس ،اللهم فاشدد وطأتك عىل األنصار.
قال يف كتاب حركة النفس الزكية ط الثانية عام 1406هـ ص ،79ما لفظه:
عقب ابن كثري عىل تعذيب آل احلسن ووفاام يف سجن املنصور ،فقال :فعىل
( -)1مقاتل الطالبيني  ،149مناقب أمري املؤمنني ملحمد بن سليامن الكويف  ،166شح هنج البالغة
( ،)44/6املعجم األوسط ( ،)207/2جممع الزوائد( ،)49/6ويف مسند اإلمام زيد بن
عيل(ع) :عن عيل عليهم السالم قال( :بايعنا رسول اهلل ÷ وكنا نبايعه عىل السمع والطاعة
يف املكره واملنشط ،ويف اليُ ررس وال ُع ررس ،ويف األثرة علينا ،وأن نقيم ألسنتنا بالعدل ،وال تأخذنا يف
اهلل لومة الئ ٍم ،فلام كثُر اإلسالم قال رسول اهلل ÷ لعيل (( :#أ رحل رق فيها وأن متنعوا رسول
اهلل وذريته مام متنعون منه أنفسكم وذراريكم)) ،قال :فوضعتها واهلل عىل رقاب القوم فوفا هبا
من وفا وهلك هبا من هلك)) ( ،)403ونحوه يف :أمايل اإلمام أيب طالب(ع)  – 98طبعة مكتبة
احلياة ،تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني  ،84شح الرسالة الناصحة  ،547هداية الراغبني إىل
مذهب العرتة الطاهرين .101

املنصور ما يستحقه من عذاب اهلل ولعنته ،قال يف اهلامش( :البداية ،)82 /10
وقال أيض ًا يف ص( :86بايع أهل املدينة حممد ًا عىل القتال معه ضد الظامل أيب
جعفر..إىل قوله :أيد كثري من العلامء حركة النفس الزكية ،منهم :عبداهلل بن يزيد بن
هرمز شيخ اإلمام مالك ،وحممد بن عجالن ،وكان موضع تقدير أهل املدينة ،وله
حلقة يف مسجد رسول اهلل ÷ ،وكانوا يلقبونه بـ(حسن البْصي املدينة) ،وأبو
بكر بن أيب سربة الفقيه ،وعبداهلل بن عامر األسلمي القاري ،وعبد العزيز بن حممد
الدراوردي ،كام أيده أحفاد الزبري بن العوام ،وكانوا فرسان ًا علامء كاملنذر بن حممد،
ومصعب بن ثابت ،كام أيدته القبائل العربية املجاورة للمدينة جهينة ،ومزينة،
وأسلم ،وغفار ،وخرج معه من الطالبيني املشهورين :موسى وعبداهلل ابنا جعفر
الصادق ،واحلسن ،ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبداهلل بن جعفر ،واحلسني
وعيسى ابنا زيد بن عيل ،وعيل وزيد ابنا احلسن بن زيد بن احلسن).
قال يف اهلامش :ويالحظ من هذا التعيني أن أهل املدينة بشكل عام كانوا
يؤيدون حممد ًا يف حركته حيث نجد املخزومي والزهري وال ُعمري والزبريي
من أمرائه وقواده.
وقال يف ص 94ما لفظه :إن عدد جيش املدينة الذي يدافع عنها قليل بالنسبة إىل
اجليش العبايس ،ولكنهم عوضوا عن هذه القلة بالبطولة الفردية ،التي تقف أمام
العرشات وتتغلب عليهم ،ويف اليوم األول قاد املدافعني عن املدينة عيسى بن زيد
بن عيل ،وقاتل هو بنفسه قتا ً
ال شديد ًا استمر من الصباح حتى الظهرية ،ووقعت
جراحات كثرية يف صفوف أهل املدينة ،ويظهر أن فرقة الرمي بالنُّشاب يف اجليش
العبايس كانت تقوم بدورها عىل أحسن وجه.
شعر عبداهلل بن جعفر بن املسور أن األمور ال تسري كام جيب فاقرتح عىل
حممد أن يذهب إىل مكة لعله جيد خمرج ًا وفسحة ليعيد تنظيم أموره وال يمكن

العباسيني من نفسه.
رفض حممد هذا االقرتاح وتذكر ما فعل يزيد بأهل املدينة وخيش أن تكرر نفس
احلادثة ،فكيف يرتكها هنب ًا للجيش العبايس ،وكيف يرتك أهلها يف وقت الضيق،
ويف اليوم الثاين اشرتك حممد يف القتال ،وكان يف مقدمة الصفوف ،وهو مشهور
بالشجاعة ويشبهونه بحمزة بن عبد املطلب ،ويصفه من رآه بأنه كان يفري الناس
فري ًا ،وقد قتل بيده يومها سبعني رجالً ،محل راية حممد عثامن بن حممد بن خالد بن
الزبري ،وكان شعاره :أحد أحد.
وحيم ُل عىل احلكاية ،قال :وهو شعار الرسول ÷ يوم حنني،
قلت :هكذا ُ ،ر
وأشار يف اهلامش إىل أن الطربي ذكره (ج 7ص.)586
قلت :وقال الطربي :حدثني حممد بن حييى ،قال :حدثنا عبد العزيز بن أيب ثابت
قال :انْصف حممد يومئذ قبل الظهر حتى جاء دار مروان فاغتسل وحتنط ،ثم
خرج ،قال عبد العزيز بن أيب ثابت :حدثني عبداهلل بن جعفر ،قال :دنوت منه،
فقلت له :بأيب أنت إنه واهلل مالك بام رأيت طاقة وما معك أحد يصدق القتال،
فاخرج الساعة حتى تلحق باحلسن بن معاوية بمكة فإن معه جلة أصحابك ،فقال:
يا أبا جعفر واهلل لو خرجت لقتل أهل املدينة.
قلت :ويف كتاب حركة النفس الزكية :ومعه ابن خضري؛ واسمه إبراهيم بن
مصعب بن الزبري ،وهذا األخري يناشد حممد ًا أن يرتك املدينة ويذهب إىل البْصة،
وهناك أخوه إبراهيم ،ويستطيع مجع الناس حوله مرة ثانية ،ولكن حممد ًا يرفض
هذا االقرتاح رفض ًا قاطع ًا كام رفض االقرتاح األول لذهابه إىل مكة ،وكأن حممد ًا
كان يعرف مصري ُه ،ولكنه يريد أن تكتمل املأساة كام اكتملت يف كربالء..إىل قوله:
ويقول البن خضري( :ال تبتلون يب مرتني).
قال :ويلتفت إىل ابن خضري ،ويطلب منه أن يذهب حيث شاء ،وهو يف حل

من مساعدته يف هذه الشدة ،ولكن النفوس الرشيفة ال تستطيع أن تتخىل عن
أصدقائها يف اللحظات احلرجة ،ولو كان ذلك يكلفها املوت ،فيقول له ابن
خضري :وأين املذهب عنك.
وهذا ما حصل مع احلسني بن عيل حني طلب من الذين حوله أن يرتكوه وحده
يواجه جيش العراقي ،ولكنهم رفضوا ،استأذن ابن خضري ودخل املدينة ،واجته
مباشة إىل السجن فأخرج أمري املدينة السابق رياح بن عثامن وأخاه عباس
وذبحهام ،وأحرق الديوان الذي فيه ذكر أسامء أصحاب حممد ،ثم رجع وقاتل مع
حممد حتى ُقتل ،وكان اخلراسانيون إذا رأوه ابتعدوا عنه وتفرقوا.
ومن الذين صمدوا وصربوا مع حممد قوم من مدينة جهينة يقال هلم :بنو
شجاع ،كرسوا أغامد أسيافهم ،وقاتلوا حتى قتل أكثرهم.
إل قوله :أراد حممد مبارزة ُمحيد بن قحطبة من قواد اجليش العبايس ،فرفض
قواد اجليش املعادي،
هذا األخري ،وكأن حممد ًا أراد هناية املعركة إما بقتل أكرب َّ
أو مقتله هو.
قلت :وقد ساق أكثر هذه األخبار يف الشايف واحلدائق الوردية وغريهام ،وإنام
آثرنا النقل من كتب العامة املوثوق هبم عند الفريقني لتأكيد احلجة عليهم.
وروى يف الشايف من طريق الطربي بسنده ،قال :ملا حج أبو جعفر سنة أربعني
حج تلك السنة حممد وإبراهيم ابنا عبداهلل بن احلسن ،وهام متغيبان فاجتمعوا بمكة،
وأرادا اغتيال أيب جعفر ،فقال هلم األشرت عبداهلل بن حممد بن عبداهلل :أنا أكفيكموه،
فقال حممد :ال واهلل ال أقتله غيلة حتى أدعوه ،فنقض عليهم أمرهم ذلك ،وكانوا قد
أمجعوا عليه ،فافرق

بني أقوال األئمة واجلبابرة إن كنت من أهل الدين

( -)1قاله اإلمام عبداهلل بن محزة  #لفقيه اخلارقة .متت من املؤلف(ع).

والبصرية..إىل آخر كالمه .#
قال :وكان شدة هرب حممد من أيب جعفر أن أبا جعفر كان قد عقد له بمكة
مع املعتزلة ،فهذا أبو جعفر قد نكث البيعة مضاف ًا إىل ما ركب من املعايص ،وقد
كان ال يدع هلل حرمة فيام ي ُشدُّ سلطانه.
إل قوله :ولقد صار الفقيه بمذهبه الواهي يف حرية ،إن توىل آخر العرتة سلخوا
وعروا عوده من حليه  ،وإن توىل جعفر بن حممد ،وعبداهلل بن احلسن
وجه مذهبه َّ
وأهل بيته فقد أمجعوا عىل عداوة بني العباس وختطيتهم ،وإن قال :إنام أريد احلسن
واحلسني  ،ŉوعيل بن احلسني واحلسن بن احلسن نقض عليه ذلك حفظ الوالء
ملعاوية ويزيد ،فهو يف مذهبه هذا كصاحب الثياب اخللقة كلام خاطها من جانب
اتك من جانب آخر ،فنعوذ باهلل من اعتقاد يؤدي إىل احلرية يف الدنيا واآلخرة.
******

( -)1اللحى :غلفة عود الشجرة .متت من املؤلف(ع).

الزلف:
 -19و َي ْت َُّو ُه
إبراهيم ُث َّم احلتــريُ قــدْ
ُ
التحف :يف هِا البي

ولَّتــ ِّم َ ــارِ ُت
َي َيــك ُّ
َم َعــا بعــدَ ُه َ ْ

ث ثة أئمة:

اإلمام أبو احلسن إبراهيم بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن السبط  ،%وهو
شقيق اإلمام حممد بن عبداهلل النفس الزكية.
الت  :سنة مخس وتسعني.
مولده عَ ََّ ْيه َّ
الت  :قال اإلمام أبو طالب  :#إنه كان سائل اخلدين ،خفيف
افته عَ ََّ ْيه َّ
العارضني ،أقنى األنف ،حسن الوجه ،قد أثر السجود يف جبهته وأنفه.
معا بعد قتل أخيه سنة ( )145وبايعته املعتزلة مع الزيدية ،وفضالء األئمة.
است د :يف أيام أيب الدوانيق يف ذي احلجة من هذه السنة ،وعمره مخسون سنة.
قلت :قال الطربي :ملا ُخرج ببني حسن قال إبراهيم بن عبداهلل بن حسن:
ـــــدار إمــــا نــ ـأ روك أو ق ُربــــوا
ذكرك الدر منــة القفـار وأهــل الـــ
ما ُ
ٍ
إال ســفاه ًا وقــد ت َّفزعــك َّ
كأنــ ـه ال ُع ُطــ ـب
الشـــ
ـب بلــــون َّ
ـيـــ ُ
ومــر مخســون مــن ســن ريك كــام
َّ

عــدَّ لــك احلاســبون إ رذ حســ ُبوا

..إىل قوله:
نفس ــي فــدت شـ ً
ـيبة هنــاك وظ رن ــ

نـــدب
ـ ُبوبـــ ًا بـــه مـــن قيـــوده
ُ

والســـادة الغـــر مـــن بنيـــه فـــام

نســــب
روقــــب فيــــه َإل وال
ُ

وأمهـــات مـــن العواتـــك أخــــ

ٍ
حســـب
وبه
ُ
حلـــم وبـــر ُيشـــ ُ
ـلصـــتك بـــيض عقائـــل ُعــ ُر ُب

كيـــف اعتـــذاري إىل اإللـــه ومل

ُي رشــهرن فيــك املــأثورة ُ
ب
الق ُضــ ُ

ومل أ ُقـــــدر غــــــارة ُمل رملمـــــة

ب
فيهـــا بنـــات الصـــريح تنرتحــ ُ

والســابقات اجليــاد واألســل الـــ

ذبــــــل فيهــــــا أســــــنة ُذ ُر ُب

حتــى نــويف بنــي ُنت ريلــة بالقســـ

ـــط بكيــل الصــاع الــذي احتلبــوا

بالقتـــل قـــت ً
ال وباألســـري الـــذي

يف القيــد أرسى مصــفودة ســلب

أصــبح آل الرســول أمحــد يف النـــ

ــــاس كـــذي عـــرة بـــه جـ ـر ُب

بؤسـ ـ ًا هلـــم مـــا جنـــت أكفهـــم

وأي حبـــل مـــن أمـــة قضـــبوا

وأي حبـــل خـــانوا املليـــك بـــه

شـــد بميثـــاق عقـــده الكـــر ُب

ـمنرت مــن
يــا حل ـق القيــد مــا تضـ َّ

ويف البكي :ملا قدم بعبداهلل بن حسن وأهله مقيدين فأشف هبم عىل النجف
قال ألهله أما ترون يف هذه القرية من يمنعنا من هذا الطاغية
قال :فلقيه ابنا حي ،احلسن وعيل ،مشتمل رني عىل سيفني ،فقاال له :قد جئناك
فم ررنا بالذي تريد ،قال :قد قضيتام ما عليكام ،ولن تغنيا يف
ياابن رسول اهلل ُ
هؤالء شيئ ًا.
إل قوله :فحبس بني حسن باهلاشمية..إىل قوله :أتى هبم أبو جعفر فنظر إىل
حممد بن إبراهيم بن حسن ،فقال :أنت الديباج األصفر
قال :نعم.
قال :أما واهلل ألقتل َّنك قتلة ما قتلتها أحد ًا من أهل بيتك ،ثم أمر باسطوانة مبنية
حي.
ففرقت ثم ُأدخل فيها فبنى عليه وهو ي
( -)1يف املقاتل( :يزينه) متت من املؤلف(ع).

قال :وحدَّ ثني الفضل بن دكني أبو نعيم ،قال :حبس من بني حسن ثالثة
عرش رجالً ،وحبس معهم العثامين وابنان له يف قْص ابن هبرية ،وكان يف شقي
الكوفة مام ييل بغداد ،فكان أول من مات منهم إبراهيم بن حسن ،ثم عبداهلل بن
حسن ،فدفن قريب ًا من حيث مات ،وإال يكن بالقرب الذي يزعم الناس أنه قربه
فهو قريب منه.
قال :وحدثني حممد بن أيب حرب ،قال :كان حممد بن عبداهلل بن عمرو حمبوس ًا
عند أيب جعفر ،قال :حتى كتب إليه أبو عون من خراسان أن أهل خراسان قد
تقاعسوا عني ،وطال عليهم أمر حممد بن عبداهلل ،فأمر أبو جعفر عند ذلك حممد بن
عبداهلل بن عمرو فرضبت عنقه ،وأرسل برأسه إىل خراسان ،وأقسم هلم أنه رأس
حممد بن عبداهلل ،وأمه فاطمة بنت رسول اهلل ÷.
قال يف ال ايف :وقد روى العقيقي الرشيف احلسيني مصنف كتاب
األنساب ،ما مثاله قال :كتب إ َّيل حامد خيربين عن حييى عن حامد بن يعىل عن
عمر ،قال :كنت مع حممد بن عبداهلل يف منزله فذكرنا النفس الزكية ،فخرجنا
حتى انتهينا إىل أحجار الزيت ،فقال :هاهنا يا أبا حفص تقتل النفس الزكية،
ومر بنا عيل بن
قال :ثم قال :واهلل لوددت أهنا قد قتلت ،وإن كنت أنا هوَّ ،
احلسني ،فقال :ما يقيمك يا أباعبداهلل هاهنا.
وقال :ذكرنا النفس الزكية ،فقال ابن عمك كذا وكذا ،فقال عيل بن احلسني:
ونفس هاهنا.
نفس تقتل باحلرم َ
إهنام نفسان؛ َ
وملا قتل بلغ العلم إىل أخيه إبراهيم بن عبداهلل  %وهو  #داعية أخيه
املهدي لدين اهلل عليهام الصالة والسالم يف البْصة ،وقد استوىل عليها وعىل كثري
مام واالها يوم العيد غرة شوال سنة مخس وأربعني ومائة ،فصىل بالناس صالة
العيد ،ثم رقى املنرب وخطب وذكر قتله ونعاه إىل الناس ،وبكى وبكى الناس،

ثم قال :اللهم إن كنت تعلم أن حممد ًا إنام خرج غضب ًا لدينك ونفي ًا هلذه النكتة
السوداء ،وإيثار ًا حلقك فارمحه واغفر له واجعل اآلخرة له خري ًا مرد ًا ومنقلب ًا من
الدنيا ،ومتثل:
أبا املنــازل يــا ُعـرب الفــوارس مــن
اهلل يعلــــم أين لــــو خشــــيتهمو
مل يقتلـــوه ومل أســـلم أخـــي هلمـــو

يفجــع بمثلــك يف الــدنيا فقــد فجعــا
ٍ
خوف هلم فزعا
أو أوجس القلب من
حتــى نمــوت مجيع ـ ًا أو نعــيش معــا

ويف املقاتل بعد ذكر هذه األبيات والدعاء ،ثم جرض بريقه ،وتراد الكالم يف
فيه ،وتلجلج ساعة ،ثم انفجر باكي ًا منتحب ًا ،وبكى الناس ،قال :فواهلل لرأيت
عبدالواحد بن زياد اهتز له من قرنه إىل قدمه ،ثم بلت دموعه حليته.
عيل يوم بعد قتل حممد إال استطلته حب ًا
إل قوله :قال إبراهيم بن عبداهلل :ما أتى َّ
للحاق به..إىل قوله :كان عىل ميمنة إبراهيم عيسى بن زيد.
وَّيه بتنده :حدثنا جعفر بن حممد م رن ف ريه إىل أذين ،قال :ملا قتل إبراهيم بن
عبداهلل بن احلسن ببامخرى حرسنا عن املدينة ،ومل يرتك فيها منا حمتلم حتى قدمنا
الكوفة فمكثنا فيها شهر ًا ،فتوقعوا فينا القتل ،ثم خرج إلينا الربيع احلاجب ،فقال:
أين هؤالء العلوية أ ردخلوا عىل أمري املؤمنني رجلني منكم من ذوي احلجا.
قال :فدخلنا إليه أنا واحلسن بن زيد ،فلام رصت بني يديه ،قال يل :أنت الذي
تعلم الغيب
قلت :ال يعلم الغيب إال اهلل.
قال :أنت الذي جيبى إليك هذا اخلراج قلت :إليك جيبى.
( -)1يف حاشية الشايف :املنازل عىل صيغة اسم الفاعل بضم امليم من تنازل األقران يف احلرب ،وعُرب مثله
بضم العني :القوي الذي ي ُش ُّق ما يمر به ،يقال :ناقة عرب أسفار ،أي :قوية .انتهى من املؤلف(ع).

إل قوله :أتدرون مل دعوتكم قلت :ال ،قال :أردت أن أهدم بيوتكم،
وأروع قلوبكم ،وأعقر نخلكم ،وأترككم بالرساة ال يقربكم أحد من أهل
احلجاز وأهل العراق.
إل قوله :إن سليامن أعطي فشكر ،وإن أيوب ابتيل فصرب ،وإن يوسف ظلم
عيل ،فأعدت.
فغفر ،وأنت من ذلك النسل ،قال :فتبسم ،وقال :أعد َّ
فقال :مثلك فليكن زعيم القوم وقد عفوت عنكم ،ووهبت لكم جرم أهل
البْصة ،حدثني احلديث الذي حدثتني عن أبيك عن آبائه عن رسول اهلل ÷،
قال :قلت :حدثني أيب عن آبائه عن عيل عن رسول اهلل ÷(( :صلة الرحم
تعمر الديار ،وتطيل األعامر ،وإن كانوا كفار ًا)) ،فقال :ليس هذا.
فقلت :حدثني أيب عن آبائه عن عيل عن رسول اهلل ÷ ،قال(( :األرحام
مع َّلقة بالعرش تنادي :اللهم ص رل م رن وصلني ،واقطع من قطعني)) قال :ليس هذا.
فقلت :حدثني أيب عن آبائه عن عيل عن رسول اهلل ÷ أن اهلل عز وجل
يقول(( :أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا اس ًام من اسمي ،فمن وصلها وصلته
ومن قطعها بتته)) ،قال :ليس هذا احلديث.
قلت :حدثني أيب عن آبائه عن عيل عن رسول اهلل ÷(( :إن ملك ًا من
امللوك يف األرض كان بقي من عمره ثالث سنني ،فوصل رمحه فجعلها اهلل ثالثني
سنة)) فقال :هذا احلديث أردت.
وملا أصابه السهم اعتنق فرسه ،وأطاف به أصحابه كالسور احلديد ،فقتل حوله
الرحال) عامل املعتزلة وعابدهم.
أربعامئة ،فيهم (بشري َّ
الرحال :مل خرجت عىل أيب جعفر
قال يف ال ايف :ولقد قيل لبشري َّ
قال :أدخلني ذات يوم بعض البيوت ،فنظرت إىل عبداهلل بن احلسن مسمور ًا

عيل إعظام ًا ملا رأيت ،وأعطيت اهلل عهد ًا ال
باملسامري إىل احلائط ،فخررت مغشي ًا َّ
خيتلف عليه سيفان إال كنت مع الذي عليه.
وكان يف م ريمنة ُج رنده اإلمام عيسى بن اإلمام زيد بن عيل.
وأمر اإلمام إبراهيم بن عبداهلل بعض قواده أن حيمل الراية ،وقال له :ال تربح،
فأخذها ومل يزل يقاتل حتى قتل اإلمام ،فام انثنى عن املوضع الذي أمره اإلمام أن
يقف فيه ،فقيل له :قد قتل اإلمام ،فقال :إنه قال :ال تربح ،فقاتل رمحه اهلل حتى ُعقر
فرسه ،فقاتل راج ً
ال حتى ُقتل.
قال اإلما ا امي  #يف األحكام :ومثل حممد بن عبداهلل وإبراهيم أخيه
املجتهدين املصممني يف أمر اهلل ،الذين مل تأخذهام يف اهلل لومة الئم ،الذين مضيا
قدم ًا قدم ًا صابرين حمتسبني ،وقد مثل بآبائهام وعمومتهام أقبح املثل ،وقتلوا أفحش
القتل ،فام ردعهام ذلك عن إقامة أمر خالقهام ،واالجتهاد يف رَض خالقهام،
فصلوات اهلل عىل أرواح تلك املشائخ وبركاته ،فلقد صربوا هلل واحتسبوا وما وهنوا
ح
وما جزعوا ،بل كانوا كام قال تعاىل وذكر عمن مىض من آبائهم حني يقول{ :ف حما
َّ
اَّللِ حو حما حض ُع ُفوا حو حما ْ
اَّلل َُي ُّ
اب ُه ْم ِف ح
حو حه ُنوا ل حِما أ ح حص ح
اس حت حًكنُوا حو َّ ُ
ِب
يل
ب
س
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قال يف رشع الن ج يف تعداد أخبار أمري املؤمنني :وكإخباره عن مقتل النفس

الزكية باملدينة ،وقوله :إنه يقتل عند أحجار الزيت ،وكقوله عن أخيه إبراهيم.
إل قوله :يقتل بعد أن ي رظهر ،و ُيقهر بعد أن يقهر ،وقوله فيه أيض ًا :يأتيه سهم
غ ررب تكون فيه منيته ،فيا بؤس ًا للرامي ُش َّلت يده ووهن عضده...إلخ ،وقد سقنا
األخبار املذكورة يف لوامع األنوار ج 1الطبعة األوىل ص.475
قال يف اِقاسل :خرج هارون بن سعد من الكوفة يف نفر من أصحاب زيد بن
عيل إىل إبراهيم بن عبداهلل بن احلسن ،وكان فيمن خرج معه عامر بن كثري الرساج،

وهو يومئذ شاب جلد شجاع ،ومحزة الرتكي ،وسامل احلذاء ،وخليفة بن حسان.
إل قوله :وأرسع الناس إليه ،ومل يبق أحد من أهل العلم إال تبعه ،وكان منهم
عباد بن العوام ،وهشيم بن بشري ،وإسحاق بن يوسف األزرق ،ويزيد بن
هارون ،ومسلم بن سعيد ،واألصبغ بن زيد  -وفيه قال أبو إسحاق الفزاري :-
جئت إىل أيب حنيفة ،فقلت له :ما اتقيت اهلل حيث أفتيت أخي باخلروج مع
إبراهيم بن عبداهلل بن احلسن حتى قتل ،فقال :قت ُرل أخيك حيث ُقتل يعدل قترله
خري له من احلياة ،قلت له :ما منعك أنت
لو ُقتل يوم بدر ،وشهادته مع إبراهيم َ
من ذاك ،قال :ودائع الناس كانت عندي.

وفيه بسنده ،قال :ما زلت أسمع أن شعبة كان يقول يف نْصة إبراهيم بن عبداهلل
للناس إذا سألوه :ما يقعدكم هي بدر الصغرى.
قلت :ويف الشايف ،وكان عامل ًا فاض ً
ال خطيب ًا مصقع ًا شاعر ًا مفلق ًا شجاع ًا بحيث
ال يبايل دخل عىل املوت أو خرج إليه ،واجتمع معه من الزيدية واملعتزلة وأصحاب
احلديث ما مل جيتمع مع أحد من أهل بيته  ،%ولسنا نستقَص العلامء الذين
بايعوه ،وإنام نذكر منهم األكثر ُمن بلغ إلينا علمه ،فمنهم :إبراهيم بن نميلة ،امللقب
ً
بالكامل عل ًام وعم ً
واملضا بن القاسم الثعلبي ،ومعاوية بن حرب بن
ال
وشجاعةَّ ،
قطن ،العامل الزاهد ،وع َّباد بن منصور الشامي ،وبشري الرحال ،ومطر الوراق،
وحكم املعتزيل ،وانطوى ديوانه عىل مائة ألف مقاتل.
وذكر أبو الفرج عيل بن احلسني بن حممد األصفهاين رمحه اهلل تعاىل يف كتابه
الذي ذكر فيه من خرج من الطالبيني..إىل قوله :خرج الناس كلهم مع إبراهيم بن
عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب .%
قال :وخرج أصحاب احلديث معه مجيع ًا :شعبة بن احلجاج ،وهشيم بن بشري،
وعباد بن العوام ،ويزيد بن هارون ،وقتل ولد هشيم.

إل قوله :وكان معه املفضل بن حممد الضبي صاحب اإلختيارات.
إل قوله :قال :حدثني إبراهيم بن سويد احلنفي ،قال :سألت أبا حنيفة ،وكان يل
مكرم ًا أيام إبراهيم ،قلت :أهيام أحب إليك بعد حجة اإلسالم :اخلروج إىل هذا
الرجل أو احلج ،قال :غزوة بعد حجة اإلسالم أفضل من مخسني حجة.
إل قوله :وخرج معه أبو خالد األمحر ،وخرج معه أبو داود الطهوي ،وهو الذي
روى عنه أبو نعيم ،وحسن وحسني العرنيان ،وغريهام من املحدثني ،وجنادة بن
وقوده إبراهيم  #عىل ثالثامئة ،وخرج مع إبراهيم  #األزرق بن ثمة
ُسويدَّ ،
الْصيمي متقلد ًا بسيفني ،وكان من أصحاب عمرو بن عبيد ،وبريدة األسدي،

وهاشم بن القاسم ،وشهد معه الوقعة ببامخرى عمرو بن عون ،وكان من خيار
أصحاب احلديث.
إل قوله :وملا قتل إبراهيم  ،#قال سفيان الثوري :ما أظن الصالة تقبل إال أن
الصالة خري من تركها ،وخرج مع إبراهيم  #من علامء الكوفة وأكابر أهلها وهم
من أصحاب سفيان :مؤمل بن إسامعيل ،وحنبص وكان جليل اخلطر.
إل قوله :وخرج معه داود بن املبارك اهلمداين عم بني حي ،وقتل معه يف املعركة
هؤالء ،ومام رثي به إبراهيم بن عبداهلل قول غالب بن عثامن اهلمداين من آل ذي
املشعار:
وقتيــــل بــــا مخــــرى الــــذي

نــــادى فأســــمع كــــل شــــاهدر

قــــــاد اجلنــــــود إىل اجلنــــــو

د تز ُّحـــف األســـد احلـــوار رد
ُ
واملربقــــــــات وبالرواعــــــــدر

فـــــــدعا لـــــــدين حممـــــــد

ودعـــوا إىل ديـــن ابـــن صـــايدر

باملرهفـــــــــات وبالقنـــــــــا

( -)1الغواضب.
( -)2ابن صايد :الذي كان يقال إنه الدجال.

فرمــــــاهم بلبــــــان أبلــــــق

ســــــابق للخيــــــل قائــــــدر

بالســـــيف يفـــــري مصـــــلت ًا

هامـــــاام بأشـــــدر ســـــاعدر

فــــــأتيح ســــــهم قاصــــــد

جلبينــــــه بيمــــــني جاحــــــدر

فهـــــوى رصيعـــــ ًا للجبيــــــ

ــــن ولـــيس خملـــوق بخالـــدر

وتبــــــــــدَّ دت أنصــــــــــاره

وثـــــوى بـــــأكرم دار واحـــــدر

نفســــي فـــداؤك مـــن رصيــــ

ـــــع غــــري ُمهــــود الوســــائدر

وفـــدتك نفســــي مـــن غريــــ
أي امـــــ ٍ
ـرئ ظفــــــرت بــــــه

ــــب الـــدار يف القـــوم األباعـــدر
أبنـــــــاء أبنـــــــاء الوالئـــــــدر

والصـــــ
فأولئــــك الشــــهداء ُّ

ــــرب الكـــرام لـــدى الشـــدائدر
ُُ

ونجـــــار يثـــــرب واألبـــــاطح

حيـــــث ُم رعــــتلج العقائـــــدر

أقـــــوت منـــــازل ذي طـــــوى

فبطــــاح مكــــة فاملشــــاهدر

واخل ريـــــف مــــــنهم فــــــاجلام

الظعـ ـن الرواشـــدر
ر بموقـــف ُ

فحيــــــاض زمــــــزم فاملقــــــا

م فصــــــــادر عنهــــــــا ووار رد
فبقيــــع يثــــرب ذي اللحائــــدر

أمســـت بالقـــع مـــن بنـــي الــــ

ـحســـن بـــن فاطمـــة األراشـــدر

فســــــــــويقتان فينبــــــــــع

ومام رثي به إبراهيم  #قول عبداهلل بن مصعب الزبريي:
ر
لســت يف هــذا بــألوم مـــنكام
أن
صــاحبي دعــا املالمــة واعلــام
يــا
ُ
َّ
وقفـــا بقـــرب ابـــن النبـــي وســـلام

ال بـــأس أن تقفـــا بـــه وتســـلام

( -)1بلبان :الرضاع ،وبالضم الكندر واحلاجات من غري فاقة بل من مهه مجع لبانه ،وبالفتح الصدر
أو وسطه أو ما بني الثديني أو صدر ذي احلافر ،انتهى من القاموس.
(-)2النجار :األصل ،ومعتلج :أي جمتمع.
( -)3أقوت والفي بالكرس قفر األرض كالقوا بالكرس وربد وأقوى نزل فيها ،الدار خلت كقويت.
( -)4الظعن مجع ظعينة ،والظعينة اهلودج فيه امرأة أو ال ،واملرأة ما دامت فيه اهلودج.

تضــمن خــري أهــل زمانــه
قــرب
َّ

حســب ًا وطيــب ســجية وتكرمــا

رج ـ ً
ال نفــى بالعــدل جــور بالدنــا

ونفــى عظــيامت الــذنوب وأنعــام

مل جيتنــب قصــد الســبيل ومل حيــد

عنـــ ُه ومل يفـــتح بفاحشـــة فـــام

لــو َّ
عظــم احلــدثان شــيئ ًا قبلــه

بعـــد النبـــي إذ ًا لكـــان ُامل رعظـــام

..إىل قوله:
ولقــد ُأصــ ربت كزيــده وحســينه

رزء ًا أذل املســـــلمني وأرغـــــام

ضــحوا بــإبراهيم خــري ضــحية

فتصــ ــرمت أيامــــه وتصــ ــرما

إىل قوله:
واهلل لـــو شـــهد النبـــي حممـــد

صــىل اإللــه عــىل النبــي وســلام

إشاع أ َّمتــــه األســــنَّة البنــــه

حتــى كســوه مــن حديدتــه دمــا

حقــ ًا أليقــن أهنــم قــد ضــ َّيعوا

تلــك القرابــة واســتحلوا امل رحرمــا

ومام ُرثي به ُ
قول حييى بن حممد بن عبد الرحيم بن ثوبان اليشكري ،إال أنه
ذكر جامعة من قتل من أهل البيت  %ومن حبس ،وع َّم بني حسن وبني
حسني وإخوام  ،%فأحببنا ذكرها؛ ألهنا ايج أحزان األولياء فتحملهم عىل
نقم الثأر من األعداء ،فقال:
إن الفتـــى األرحيـــي مـــن كرمـــا

ومل ينـــل يف احليـــاة مـــا ح ُرمـــا

وراقـــــــب اهلل يف رسائــــــــره

وكـــــان باألتقيـــــاء معتصـــــام

أنــــتم نفــــر
يــــا صــــفوة اهلل
ُ

ُن رس ـقى بكــم عنــد قحطنــا الــرهام

ســـبقتم النـــاس بالتمســـك بالــــ

وســـدتم األمـــام
ـحـــق بـــدي ًا ُ

عـــيل ومـــ رن
ودهـــم واجـــب
َّ

لـــيس يـــرى ذلكـــم فقـــد أثـــام

عــداام
يــا رب فاغضــب عــىل
ُ

حيــث اســتقروا وعجــل الــنقام

وابـــك إذا كنـــت باكيـــ ًا أبـــد ًا

والغـــر بعـــدهام
زيـــد ًا وحييـــى
َّ

واألخـــوين اللـــذين مـــا طلبـــا

فاخرتمــــا
إال طريــــق النجــــاة ُ

وابـــك حســـين ًا بفـــخ مصـ ــرعه

بــــر ًا تقيــــ ًا بــــاحلق معتصــــام

صـــىل علـــيهم أئمـــة ســــلفوا

رب رحـــيم وفـــاز مـــن رحـــام
ي

ولده :اإلمام احلسن بن إبراهيم ،وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
واإلمام أبو عبداهلل احلسني بن عيل بن احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن
احلسن السبط  ،%وأبوه هو الذي كانوا يعرفون يف احلبس األوقات برواتبه،
وكان يدعى العابد.
افته :قال اإلمام أبو طالب  :#كان  #أسود الرأس واللحية مل
خيالطه الشيب.
وكان اإلمام احلسني بن عيل يقسم باهلل إنه خياف أن ال تقبل منه صدقاته؛ ألن
الذهب والفضة والرتاب عنده بمنزلة واحدة.
معا يف املدينة يوم السبت إلحدى عرشة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة
تسع وستني ومائة.
وبايعه من رؤساء أهل البيت  :¢موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن
حممد الباقر ،وعبداهلل بن احلسن األفطس بن عيل املثنى بن عيل سيد العابدين بن
احلسني السبط ،وأخوه عمر ،واإلمام حييى ،واإلمام إدريس ،وسليامن أبناء عبداهلل
الكامل بن احلسن بن احلسن ،وإبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن
احلسن  -والد اإلمام القاسم بن إبراهيم الريس  ،-واحلسن بن اإلمام حممد بن
عبداهلل بن احلسن بن احلسن ،وعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن ،وغريهم من

جامعات أهل البيت وأوليائهم .¤
ورقى اإلمام احلسني بن عيل املنرب ،فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل
نبيه ÷ ،ثم قال :أهيا الناس أنا ابن رسول اهلل ،عىل منرب رسول اهلل ،يف مسجد
رسول اهلل ،أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ÷ ،أهيا الناس أتطلبون أثر
رسول اهلل ÷ يف احلجر والعود وهذا  -ثم مدَّ يده  -من حلمه ودمه
وخرج يف عصابة من آل حممد ،وهم ستة وعرشون رجالً ،وتوافوا هم
وشيعتهم إىل ثالثامئة وبضع عرشة عدة أهل بدر ،سالني سيوفهم ،داعني إىل اهلل،
عاملني بكتاب اهلل ،مواجهني ألعداء اهلل ،ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم،
والتقاهم من أحزاب الضالل ومجوع الباطل :أربعون ألف ًا أنفذهم موسى
امللقب اهلادي بن حممد بن أيب الدوانيق ،فدعاهم اإلمام ،ومن معه من جنود اهلل
إىل كتاب اهلل ،وإىل ما جاء به جده رسول اهلل ،فلم جييبوهم ،فحمل فيهم اإلمام،
ومحلت معه الطائفة عىل ما جرت به عادة األئمة من أهل بيت رسول اهلل حتى
أغرقوا األرض من دمائهم ،واستشهدوا يف سبيل اهلل رب العاملني.
بعض م رن شهد الوقعة :إنه رأى اإلمام وقد تنحى عنهم ،وهم يف أشد
قال ُ
القتال ،فدفن يف األرض شيئ ًا ،فظنه شيئ ًا نفيس ًا ،فلام انقىض القتال ،وقتل اإلمام
ومن معه رجع إىل املوضع الذي رأى اإلمام دفن فيه ،فوجده قطعة من جبني
اإلمام _.
مر منه رسول اهلل ÷
وكان املوضع الذي ُقتل فيه معروف ًا عند أهل البيتَّ ،
وصىل فيه ،فلام كان يف الركعة الثانية بكى ،فبكى الناس ،فلام أتم صالته ،قال:
ما يبكيكم
قالوا :ملا رأيناك تبكي بكينا يا رسول اهلل.
عيل جربيل  -ملا صليت الركعة األوىل  -فقال( :يا حممد إن رج ً
ال من
قال :نزل َّ

ولدك يقتل يف هذا املكان ،وأجر الشهيد معه أجر شهيدين) رواه يف الشايف .
جعفر الصادق من فخ ،وصىل فيه ،وقال :يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي يف
ومر
ُ
َّ
عصابة ،تسبق أرواحهم أجسادهم إىل اجلنة .
قال اإلما ا امي  #يف األحكام :ومثل احلسني بن عيل الشهيد ا ُمل رحرم
املجرد هلل سبحانه املصمم الباذل نفسه هلل يف عصابة قليلة من املؤمنني ،يأمرون
ر
باملعروف وينهون عن املنكر ،ويرضبُون و ُيرضبُون حتى لقوا اهلل عىل ذلك ،وقد
ريض اهلل عنهم ،وقبل فعلهم ،فرمحة اهلل وبركاته عليهم.
و ُق ِتل  -وهو حمرم هو وأصحابه  -وله من العمر إحدى وأربعون سنة ،وقتل
معه من أهل البيت سليامن بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن ،وعبداهلل بن إسحاق بن
إبراهيم بن احلسن بن احلسن ،وغريهم.
وروى اإلمام املنصور باهلل أن الذين حرضوا قتله اسودت وجوههم قاطبة ،
قال عبد املجيد بن عبدون يف بسامته:
وأ رسبل رت عرب ُة الــروح األمــني عــىل

د ٍم بفـــخ آلل املصـــطفى هـــدر

وملا اعرتض عليه بأن جربيل  #مل ُي رؤثر أنه بكى إال عىل احلسني السبط ،#
ات املؤمنني عىل..إلخ.
قال ابن الوزير يف بسامته :وأسبلت عرب ُ
قال اإلمام املنصور باهلل  #يف الشايف :وقد ذكرنا من وجوه من خرج
معه  #من أهل بيته ،وخرج معه من فضالء الناس :سعيد بن خثيم ،وعيل بن
هاشم املعروف بالربيد ،وحييى بن يعىل ،وعامر الرساج ،ونْص اخلفاف ،وكان
( -)1كتاب الشايف لإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ( ،)657/1طبعة مكتبة أهل
البيت(ع).
( -)2الشايف (.)657/1
( -)3الشايف (.)658/1

من الصاحلني ،وكان من حديثه ،قال :أصابتني رضبة فربت اللحم والعظم،
فبت ليلتي أ رعو ري منها ،وأنا أخاف أن جييئوين فيأخذوين إذا سمعوا الصوت
فغلبتني عيني ،فرأيت النبي ÷ وقد جاء فأخذ عظ ًام فوضعه عىل عضدي
فأصبحت وما أجد من الوجع قلي ً
ال وال كثري ًا.
قال :وملا حرضت حممد بن سليامن الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة ،فلم يفصح
هبا لسانه إال أنه يقول:
أال ليــت رأمــي مل تلــدر ين ومل أكــن

شهدت حسين ًا يوم فخ وال احلسـ رن
ُ

فلم يزل يردد هذا البيت حتى مات.
ومام رثي به قتىل فخ قول عيسى بن عبداهلل يرثي احلسني صاحب فخ :#
احلســــــن
بعــــــربة وعــــــىل
فألبكـــــني عـــــىل احلســـــني
ر
وعـــىل ابـــن عاتكـــة الـــذي

كفـــــن
أردوه لـــــيس بـــــذي
ر

ُتر ُكـــــ ـوا بفـــــــخ غـــــــدوة

ـوطن
يف غــــــري منزلــــــة الـــــ ر

كــــــانوا كرامـــــ ًا فانقضــــــوا

جــــــــبن
ال طائشــــــــني وال
ر

غســــــلوا املذلــــــة عنهمــــــو

غســــل الثيــــاب مــــن الـــ ر
ـدرن

هـــــدي العبـــــاد بحـــــبهم

املــــنن
فلهــــم عــــىل النــــاس
ر

قال :حدثني عيل بن إبراهيم احللوي عن نفسه ،قال :رأيت يف النوم رج ً
ال
يسألني أن أنشده هذه األبيات ،فأنشدته ،فقال :زد فيها:
ـن
كـــــــرام ســـــــاد َة
قـــــــوم
ـم مــ ر
ـم ومــ ر
ـم ثــ َّ
ـن هــ ر
مـــن هــ ر
َ
َ
( -)1ابن عاتكة :هو سليامن بن عبداهلل بن احلسن الرضا ،أخو النفس الزكية  .#متت من
املؤلف(ع).
( -)2بجدهم :نسخة .متت من املؤلف(ع).

وثالث م :اإلمام أبو احلسني حييى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن السبط ،أخو
اإلمام حممد بن عبداهلل النفس الزكية ،واإلمام إبراهيم .%
افته :قال اإلمام أبو طالب  :#كان  #آدم اللون ،حسن الوجه ،إىل
القْص.
معا  #بعد قتل اإلمام احلسني بن عيل ،وكان يف الوقعة التي قتل فيها،
وأصيب ذلك اليوم بثامن وسبعني نشابة التي استقرت يف درعه ،وخرج  #بعدها
إىل اليمن ودخل صنعاء ،وأخذ عنه علامء اليمن.
قال اإلمام اهلادي  #يف األحكام :وحييى بن عبداهلل بن احلسن القائم هلل
املحتسب ،الصابر هلل عىل الشدة والغضب.
وبعد دعائه اغتاله هارون الغوي ،أخو موسى الذي تقدم ،وقد كان أسلم عىل
يديه ملك الرتك ،وغدر به هارون يف قصة طويلة ،واختلف كيف وقع قتله.
وجال يف البلدان ودخل اليمن ،وأقام يف صنعاء شهور ًا ،وأخذوا عنه عل ًام كثري ًا،
ودخل بالد السودان ووصل بالد الرتكَّ ،
فتلقاه ملكها بأعظم ما يكون من اإلكرام،
وأسلم عىل يديه رس ًا؛ ألن حييى  #قال له :ال يقبل اهلل منك هذا إال باإلسالم،
أسلمت ظاهر ًا قتلني الرتك ،واستبدلوا يب ،فأسلم رس ًا ،وبث حييى #
قال :فإن
ُ
دعاته يف اآلفاق فجاءته كتبهم ببيعة مائة ألف من املسلمني فيهم الفقهاء والعلامء،
فقال حييى :ال بد من اخلروج إال دار اإلسالم ،فنهاه ملك الرتك عن ذلك ،فقال:
إهنم خيدعونك فال تغرت ،قال حييى :ال أستجيز فيام بيني وبني اهلل أن أقيم يف بالد
الرشك ومعي مائة ألف مقاتل ،فخرج إىل جبال الديلم.
وقال :إن للديلم معنا خرجة ،فأرجو أن تكون معي ،وهي ال شك كانت

استقر يف بالد الديلم وافاه من املائة األلف
مع النارص األطروش  ،#فلام
َّ
سبعون رجالً.
وبلغ اخلرب هارون الرشيد ،فضاقت عليه األرض برحبها ،وقطع اخلمر،
ولبس الصوف وافرتش اللبود ،وأظهر العبادة ،ومجع عسكر ًا عظي ًام قائده
الفضل بن حييى الربمكي فيه مخسون ألف مرتزق غري األتباع ،فيهم صناديد
وقواد ،وما استقل له اجليش إال بخمسني ألف ألف دينار ،و ُمحل رت معه أموال
جليلة للنفقات مع أموال املرشق التي بني يديه ،وأمره أن يبذل جلستان ما
انتهت إليه بغيته ،وكذلك أوصاه أن يعرض عىل حييى كل ٍ
أمر حيبه من أموال
وقطائع ،وصيانة جانبه ،واحرتام شيعته وشيعة أهل بيته  ،%وأن يسكن من
أرض اهلل حيث أحب ،وقد كان هارون أودع الفضل كتاب ًا إىل حييى إن امتنع
عليه جستان فيه األمان بأوثق ما يدخل حتت اإلمكان ،وبذل له من املال ألف
ألف ،وألف ألف ،وألف ألف  -أي ثالثة ماليني  ،-ومن القطائع ما أحب،
وأن ينزله من البالد ما شاء ،وحيث شاء.
فكتب حييى إىل هارون جواب كتابه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أما بعد ،فقد
عيل من األمان أن تبذل يل أموال املسلمني ،و ُت رقطعني
ُ
فهمت كتابك وما عرضت َّ
ضياعهم التي جعلها اهلل هلم دوين ودونك ،ومل جيعل لنا فيها نقري ًا وال فتيالً،

فاستعظمت اإلستامع له فض ً
ال عن الركون إليه ،واستوحشت منه تنزه ًا عن قبوله،
ُ
فاحبس عني أهيا اإلنسان مالك وإقطاعك ،وقضاء حوائجي ،فقد أ َّدب رتني أدب ًا
ناقص ًا  -يعني أمه  ،- #وولدتني عاق ًا ،فواهلل لو أن م رن ُقتل من أهيل ُترك ًا وديامل
عىل بعد أنساهبم مني وانقطاع رمحهم عني لوجبت عيل نْصام والطلب بدمائهم،
إذ كان منكم قتلهم ظل ًام وعدوان ًا ،اهلل لكم باملرصاد ملا ارتكبتم من ذلك ،وكفى
باهلل جازي ًا ومعاقب ًا ونارص ًا ألوليائه ،ومنتق ًام من أعدائه.

وكيف ال أطلب بدمائهم ،وأنام عىل ثأرهم واملقتول باجلوع والعطش والنكال،
وضيق املحابس وثقل األغالل ،وترادف األثقال ،أيب عبداهلل بن احلسن النفس
الزكية ،واهلمة السنية ،والديانة املرضية ،واخلشية والبقية ،شيخ الفواطم ،وسيد
أبناء هاشم طر ًا ،وأرفع أهل عْصه قدر ًا ،وأكرم أهل بالد اهلل فعالً ،ثم يتلوه إخوته
وبنو أبيه ،ثم إخويت وبنو عمومتي ،نجوم السامء ،وأوتاد الدنيا ،وزينة األرض،
وأمان اخللق ،ومعدن احلكمة ،وينبوع العلم ،وكهف املظلوم ،ومأوى امللهوف ،ما
منهم أحد إال من لو أقسم عىل اهلل لرب قسمه ،فام أنس من األشياء فال أنسى
مصارعهم ،وما حل هبم من سوء مقدرتكم ،ولؤم ظفركم ،وعظيم إقدامكم،
وقسوة قلوبكم ،إذ جاوزتم قتلة من كفر باهلل إفراط ًا ،وعذاب من عاند اهلل إرساف ًا،
ومثلة من جحد باهلل عتو ًا.
وكيف أنساه ما أذكره لي ً
عيل مضجعي ،وأقلقني عن موضعي،
ال إال َّ
أقض َّ

أمر عيل عييش ،وقْص عيل نفيس ،حتى وددت أين أجد السبيل إىل
وال هنار ًا إال َّ
االستعانة بالسباع عليكم ،فض ً
ال عن الناس ،وآخذ منكم حق اهلل الذي وجب
ٍ
صدر قد كثرت بالبله ،وأسكن قلب ًا
عليكم ،وأنتْص من ظاملكم ،وأشفي غليل

جم وساوسه من املؤمنني ،وأذهب غيض قلوهبم ولو يوم ًا واحد ًا ،ثم يقيض اهلل
َّيف ما أحب.
وإن أعش فمدرك ثأري داعي ًا إىل اهلل سبحانه عىل سبيل رشاد أنا ومن
اتبعني ،نسلك قصد من سلف من آبائي وإخويت وإخواين القائمني بالقسط،
الدعاة إىل احلق ،فإن أمت فعىل سنن ما ماتوا غري راهب ملْصعهم ،وال راغب
عن مذهبهم ،فيل هبم أسوة حسنة ،وقدوة هادية ،فأول قدويت منهم أمري املؤمنني
رضوان اهلل عليه ،إذ كان ما زال قائ ًام وقت القيام مع اإلمكان حت ًام ،والنهوض
بمجاهدة اجلبارين فرض ًا ،فاعرتض عليه من كان كالظلف من اخلف ،ونازعه

من كان كالظلمة مع الشمس ،فوجدوا لعمر اهلل من حزب الشيطان مثل من
وجدت ،فظاهرهم من أعداء اهلل مثل من ظاهرك ،وهم ملكان احلق عارفون،
وملواضع الرشد عاملون.
فباعوا عظيم أجر اآلخرة بحقري عاجل الدنيا ،ولذيذ الصدق بغليظ مرارة
اإلفك ،ولو شاء أمري املؤمنني هلدأت له ،وركنت إليه؛ بمحاباة الظاملني ،واختاذ
املضلني ،ومواالة املارقني.
فقال رابعهم :أنى يكون له اخلالفة والنبوة حسد ًا وبغي ًا ،فقدي ًام ما حسد النبيون
وآل النبيني الذين اختصهم اهلل بمثل ما اختصنا ،فأخذ عليهم تبارك وتعاىل ،فقال:
ح ْ ح ْ ُ ُ ح َّ ح ح ح ح ح ح ُ ُ َّ ُ ْ ح ْ
ضلِهِ حف حق ْد حءاتحيْ حنا حء حال إب ْ حراهِيمح
{أم َيسدون انلاس لَع ما ءاتاهم اَّلل مِن ف
ِ
ْ ح ح ح ْ ْ ح ح ح ح حْح ُ
اه ْم ُملْ ًًك حع ِظ ً
يما[ }54النساء.]54:
الكِتاب واْل ِكمة وءاتين
فجمع اهلل هلم املكارم والفضائل ،والكتاب واحلكمة والنبوة ،وامللك العظيم،
فلام أبوا إال تامدي ًا يف الغي ،وإرصار ًا عىل الضالل ،جاهدهم أمري املؤمنني حتى لقي
اهلل شهيد ًا رضوان اهلل عليه.
ثم تاله احلسن؛ سليل رسول اهلل ÷ وشبيهه ،وسيد شباب أهل اجلنة،
إذ كل أهلها سادة ،فكيف بسيد السادة ،فجاهد من كان أمري املؤمنني جاهده،
حتى كان باملدائن وثب عليه أخو أسد فوجاه يف فخذه ،فسقط ملا به ،وأيس
الناس من إفاقته ،فتبددوا شيع ًا ،وتفرقوا قطع ًا.
فلام ق ُْصت طاق ُته ،وعجزت قوته ،وخذله أعوانه ،سامل هو وأخوه معذورين
مظلومني موتورين ،فاستثقل اللعني ابن اللعني حيااام ،واستطال مداام ،فاحتال
باالغتيال البن رسول اهلل ÷ حتى نال مراده ،وظفر بقتله ،فمىض مسموم ًا
شهيد ًا ،مظلوم ًا وقيذ ًا.
وعرب شقيقه وأخوه وابن أمه وأبيه وشيكه يف فضله ،ونظريه يف سؤدده ،عىل

مثل ما انقرض عليه أبوه وأخوه ،حتى إذا ظن أن قد أمكنته حمبة اهلل من بوارهم،
ونْصة اهلل من اجرتامهم ،دافعه عنها أبناء الدنيا ،واستفرح هبا أبناء الطلقاء،
فبعد ًا للقوم الظاملني ،وسحق ًا ملن آثر عىل سليل النبيني اخلبيث ابن اخلبيثني،
فقتلوه ومنعوه ماء الفرات ،وهو مبذول لسائر السباع ،وأعطشوه وأعطشوا أهله
وقتلوهم ظل ًام ،يناشدوهنم فال جيابون ،ويستعطفوهنم فال يرمحون ،ثم اادوا
رأسه إىل يزيد اخلمور والفجور تقرب ًا إليه ،فبعد ًا للقوم الظاملني.
ثم توجهت جامعة من أهل العلم والفضل إىل جستان يف جيش ،فتذاكروا ما
حل هبم من ابن مروان ،فخلعوه وبايعوا احلسن بن احلسن ،ورأسوا عليهم ابن
األشعث إىل أن يأتيهم أمره ،فكان رأسهم غري طائل وال رشيد ،نصب العداوة
للحسن قبل موافاته ،فتفرقت عند ذلك كلمتهم ،وفل حدهم ،فمزقوا كل ُمزق،
فلام هزم جيش الطواويس احتالوا بجدي احلسن بن احلسن ،فمىض مسموم ًا
يتحسى احلرسة ،ويتجرع الغيظ ،رضوان اهلل عليه.
حتى إذا ظهر الفساد يف الرب والبحر ،شى زيد بن عيل هلل نفسه ،فام لبث أن قتل،
ثم صلب ،ثم حرق ،فأكرم بمْصعه مْصع ًا.
ثم ما كان إال طلوع ابنه حييى  #ثائر ًا بخراسان ،فقىض نحبه ،وقد أعذرا
رضوان اهلل عليهام.
وقد كان أخي حممد بن عبداهلل دعا بعد زيد وابنه  ،ŉفكان أول من أجابه
وسارع إليه جدك حممد بن عيل بن عبداهلل بن عباس وإخوته وأوالده ،فخرج
بزعمه يقوم بدعوته حتى خدع بالدعاء إليه طوائف.
ومعلوم عند األمة أنكم كنتم لنا تدعون ،وإلينا ترجعون ،وقد أخذ اهلل منكم
ميثاق ًا لنا ،وأخذنا عليكم ميثاق ًا ملهدينا حممد بن عبداهلل النفس الزكية ،اخلائفة
التقية املرضية ،فنكثتم ذلك ،وادعيتم من إرث اخلالفة ما مل تكونوا تدعونه قدي ًام

وال حديث ًا ،وال ادعاه أحد لكم من األمة إال تق ُّوالً كاذب ًا ،فها أنتم اآلن تبغون
دين اهلل عوج ًا ،وذرية رسول اهلل قت ً
ال واجتياح ًا ،فمتى ترجعون ،وأنى تؤفكون،
أو مل يكن لكم خاصة ولألمة عامة يف حممد بن عبداهلل فضل إذ ال فضل يعدل
فضله يف الناس ،وال زهد يشبه زهده يف الناس ،حتى ما يرتاجع فيه اثنان ،وال
يرتاد فيه مؤمنان ،ولقد أمجع عليه أهل األمصار من أهل الفقه والعلم يف كل
البالد ال يتخاجلهم فيه الشك ،وال تقفهم عنه الظنون ،فام ذكر عند خاصة وال
عامة إال اعتقدوا حمبته ،وأوجبوا طاعته ،وأقروا بفضله ،وسارعوا إىل دعوته ،إال
من كان من عتاة أهل اإلحلاد ،الذين غلبت عليهم الشقوة ،وغمطوا النعمة،
وتوقعوا النقمة من شيع أعداء الدين ،وأفئدة املضلني ،وجنود الضالني ،وقادة
الفاسقني ،وأعوان الظاملني ،وحزب اخلائنني.
وقد كان الدعاء إليه منهم ظاهر ًا ،والطلب له قاهر ًا ،بإعالن اسمه وكتاب
ف ذلك وال ُينركر ،و ُي رسم ُع وال
إمامته عىل أعالمكم (حممد يا منصور) ُي رعر ُ
جيه ُل ،حتى رصفتموها إليكم وهي ختطب عليه ،وكفحتموها عنه وهي مقبلة
ُر
إليه ،حني حرضتم وغاب ،وشهدتم إبرامها ونأى ،رغبة ُمن حرض ،وعظيم
جرأة ُمن اعرتض ،حتى إذا حصلت لكم بدعوتنا ،وهدأت عليكم بخطبتنا،
وقرت لكم بسببنا ،قالت لكم أجرامكم إلينا ،وجنايتكم علينا :إهنا ال توطأ
َّ
لكم إال بإبادة خرضائنا ،وال تطمئن لكم دون استئصالنا ،فأغري بنا جدك
املتفرعن فقتلنا الحق ًا بأثره فينا عند املسلمني ،لؤم مقدرة ،ورضاعة ُملكة ،حتى
أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر ،قبل بلوغ شفاء قلبه من فنائنا ،وهيهات أن يدرك
اس ذلك ،وهلل فينا خب َّية ال بد من إظهارها ،وإرادة ال بد من بلوغها.
الن ُ
متهجدة
فالويل لكم ،فكم من عني طاملا غمضت عن حمارم اهلل ،وسهرت
ر
هلل ،وبكت يف ظلم الليل خوف ًا من اهلل ،قد أسحها بالعربات باكية ،وسمرها
باملسامري املحامة ،فألصقها باجلدران املرصوفة قائمة ،وكم من غرة وجه طاملا

ناجى اهلل جمتهد ًا ،وعنى هلل متخشع ًا؛ مشوه ًا بالعمد ،مظلوم ًا مقتوالً ُمثوالً به
معنوف ًا ،وباهلل أن لو مل يلق اهلل إال بقتل النفس الزكية أخي حممد بن عبداهلل
¦ للقيه بإثم عظيم ،وخطب كبري ،فكيف وقد قتل قبله النفس التقية  -أيب
عبداهلل بن احلسن  -وإخوته وبني أخيه ،ومنعهم روح احلياة يف مطابقه ،وحال
بينهم وبني خروج النَّفس يف مطامريه ،ال يعرفون الليل من النهار ،وال مواقيت
الصالة إال بقراءة أجزاء القرآن جتزئة ،ملا عانوا يف آناء الليل والنهار حني الشتاء
والصيف حال أوقات الصالة ،قرم ًا منه إىل قتلهم ،وقطع ًا منه ألرحامهم ،وتر ًة
لرسول اهلل ÷ فيهم.
فولغ يف دمائهم ولغان الكالب ،ورضى بقتلهم صغريهم وكبريهم رضاوة
الذئاب ،وهنم هبم هنم اخلنزير ،واهلل له وملن عمل بعمله باملرصاد.
فلام أهلكه اهلل قاب رلتنا أنت وأخوك اجلبار الفض الغليظ العنيد ،بأضعاف
فتنته ،واحتذاء سريته ،قت ً
الربَّا حتى
ال وعذاب ًا وترشيد ًا وتطريد ًا ،فأكلتامنا أكل ُّ
لفظتنا األرض خوف ًا منكام ،وتأبَّدر نا بالفلوات هرب ًا عنكام ،فأنس رت بنا الوحوش
وأن رسنا هبا ،وألف رتنا البهائم وأل رفناها ،فلو مل جترتم أنت وأخوك إال قتل احلسني بن
عيل وأرسته بفخ لكفى بذلك عند اهلل وزر ًا عظي ًام ،وستعلم وقد علم ما اقرتف،
واهلل جمازيه وهو املنتقم ألوليائه من أعدائه.
ثم امتحننا اهلل بك من بعده ،فحرصت عىل قتلنا ،وظلمت األول واآلخر منا ،ال
ر
والنأي جار ،تتبعهم حيلك وكيدك حيث تسرتوا من بالد
يؤمنهم منك بعدُ دار،
الرتك والديلم ،ال تسكن نفسك وال يطمئن قلبك دون أن تأيت عىل آخرنا ،وال تدع
صغرينا ،وال ترثى لكبرينا ،لئال يبقى داع إىل حق ،وال قائل بصدق من أهله ،حتى
( -)1قوله :الربا كحبىل :الشاة إذا ولدت ،وإذا مات ولدها ،واحلديثة النتاج .انتهى من القاموس.

أخرجك الطغيان ،ومحلك الشنآن ،عىل أن أظهرت بغضة أمري املؤمنني ،وأعلنت
بنقصه ،وقربت مبغضيه ،وآويت شانئيه ،حتى أربيت عىل بني أمية يف عداوته،
وات اهلل عل ريهام،
وأشفيت غلتهم يف تناوله ،وأمرت بكرب قرب احلسني بن عيل صل ُ
وت رعمية موضعه ،وقتل زواره ،واستئصال حمبيه ،وأوعدت زائريه ،وأرعدت
وأبرقت عىل ذكره.
فواهلل لقد كان بنو أمية الذين وضعنا آثارهم مث ً
ال لكم ،وعددنا مساوئهم
احتجاج ًا عليكم  -عىل بعد أرحامهم  -أرأف بنا ،وأعطف علينا قلوب ًا من
مجيعكم ،وأحسن استبقاء ًا لنا ورعاية من قرابتكم ،فواهلل ما بأمركم خفاء ،وال
بشنآنكم امرتاء ،ومل ال جتاهدُ وأنت معتكف عىل معايص اهلل صباح ًا ومساء ،مغرت ًا
باملهلة ،آمن ًا من النقمة ،واثق ًا بالسالمة ،تارة تغري بني البهائم بمناطحة كبش
ومناقرة ديك وحمارشة كلب ،وتار ًة تفرتش اخلصيان ،وتأيت الذكران ،وترتك
الصلوات صاحي ًا وسكران ،ال يشغلك ذلك عن قتل أولياء اهلل ،وانتهاك حمارم اهلل،
فسبحان اهلل ما أعظم حلمه ،وأكثر أناته عنك وعن أمثالك ،ولكنه تبارك وتعاىل ال
يعجل بالعقوبة ،وكيف يعجل وهو ال خياف الفوت ،وهو شديد العقاب.
فأما ما دعوتني إليه من األمان ،وبذلت يل من األموال ،فمثيل ال تثني الرغائب
عزمته ،وال تنحل خلطري مهته ،وال يبطل سعي ًا باقي ًا مع األيام أثره ،وال يرتك جزي ً
ال
عند اهلل أجره بامل ٍ
ٍ
وعار باق ،هذه صفقة خارسة ،وجتارة بائرة ،أستعصم اهلل
فان
منها ،وأسأله أن يعيذين من مثلها بمنه وطوله.
أفأبيع املسلمني وقد سم رت إ َّيل أبصارهم ،أفأبيع خطريي باملكم ،وشف
ُ
موقفي بدرامهكم ،وألبس العار والشنار بمقامكم ،لقد ضللت إذ ًا وما أنا من
املهتدين.
واهلل ما أكيل إال اجلشب ،وال لبيس إال اخلشن ،وال شعاري إال الدرع ،وال

صاحبي إال السيف ،وال فرايش إال األرض ،وال شهويت من الدنيا إال لقاؤكم،
والرغبة يف جماهدتكم ولو موقف ًا واحد ًا ،انتظار إحدى احلسنيني يف ذلك كله يف
ظفر أو شهادة.
ح
وبعدُ  ،فإن لنا عىل اهلل وعد ًا ال خيلفه ،وحت ًام سوف ينجزه حيث يقول { :حوع حد
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ح
ح
ْ ح
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َّ ُ
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الص ِ ح
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ح ح
ْح ح ح
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ّشكون ِِب شي ًئا} [النور.]55:
مِن بع ِد خوف ِ ِهم أمنا يعبدون ِِن َل ي ِ
ْح
ح ُ ُ ح ْ ح ُ َّ ح ح َّ ح ْ ْ ُ
اس ُتضعِفوا ِِف اْل ْر ِض
وهو الذي يقول عز قائالً{ :ون ِريد أن نمن لَع اَّلِين
حو حَنْ حعلح ُه ْم أحئ َّم ًة حو حَنْ حعلح ُه ُم ال ْ حوارث ح
ِي[ }5القصص.]5:
ِ
ِ
فلام ورد جوابه أثنى وساده ،ومنعه رقاده ،وظن أن مدام قد قرب انقضائها،

فشاور أهل الرأي والوزراء والعامل ،وفقهاء السوء ،وقضاة اجلور ،فاستبهم عليهم
باب اخلطب ،وعظم الوجل ،وتناهى الكرب.
فقال أبو البخرتي

وهب بن وهب لعنه اهلل ،وكان من قضاته ،بل جعله

عيل أحتال لك حتى ُيس َّلم حييى من جستان ،قال:
قايض القضاة :يا أمري املؤمنني َّ
وكيف ويلك تعمل
مجع من وجوه أهل قزوين وزنجان ،والري وأهبر ومهذان ،وعلامئها من
قال :أ ُ
قدرت ،ويشهدون عند جستان أين قايض القضاة ،وأشهد أن حييى لك عبد.
ُ
غمه،
ويشهدون هم بمثل ذلك تقوية للخالفة ،فرسى عند سامعه هذه احليلة ُّ
ووجه من فوره إىل
مهه ،وأمر أليب البخرتي بثالثامئة ألف درهمَّ ،
وانجىل كربه و ُّ
( -)1أبو البخرتي باخلاء املعجمة وفتح الباء ،قال :وقد تصحف عىل كثري من الناس باحلاء املهملة.
متت من املؤلف(ع).

الفضل بن حييى ،وأمر َّ
أن من امتنع من الشهادة ُمن قد ذكره رضب عنقه،
واصطفى ماله ،ومن شهد ُأ ركرم و ُأ رسقط عنه اخلراج.
فجمع من العلامء من أهل اجلهات التي ذكرناها ،والنواحي التي سميناها
ُمن يعرفهم جستان ألف وثالثامئة ،فشهدوا له بأن أبا البخرتي قايض القضاة،
وشهد جلستان بأن حييى  #عبد هلارون ،وليس بابن بنت النبي عليه الصالة
والسالم وعىل آله.
وقد كان الفضل عرف بأن امرأة جستان غالبة عليه ،فطمع فيه من جهتها،
فأنفذ إليها من األلطاف واجلواهر والطيب والثياب ،حتى أرضاها وغلبت
عليه ،وأشارت عىل جستان بتسليمه إليهم ،فلام اجتمع هذان السببان ،قال
جستان ليحيى  :#يا حييى وما وجدت أحد ًا ختدعه بدعوتك غريي ،فقال له
(ع) :أهيا الرجل إن لك عق ً
ال فاجعله حك ًام دون هواك ،ولو أين كنت كام قالوا،
ما وجهوا إليك هبذا املال ،وال وجهوا هذا اجلند العظيم ،وأنفقوا املال اجلسيم؛
ألجل عبد هرب ،وال مجعوا من وجوه هذه األمصار من ترى ليشهدوا عندك
بالزور ،فابعث من تثق به يسأل عني يف هذه األمصار ويف غريها.
إل قوله :فامجع بيني وبينهم ،فقال :أفعل هذا ،فلام اجتمعوا عليه قام ،فقال:
احلمد هلل عىل ما أوالنا من نعمه ،وأبالنا من حمنه ،وأكرمنا بوالدة نبيه ،نحمده عىل
جزيل ما أوىل ،ومجيل ما ابتىل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شيك له ،وأشهد
وات اهلل عل ريه وعىل
أن حممد ًا عبده ورسوله ،انتخبه واصطفاه ،واختاره واجتباه ،صل ُ
آله أمجعني ،أما بعد :معاش العرب فإنكم كنتم من الدنيا برش دار ،وظنك قرار.
إل قوله :األعاجم لكم قاهرة ،وجنودهم عليكم ظاهرة..إىل قوله :ال حتلون
حال ً
ال ،وال حترمون حرام ًا ،وال ختافون أثام ًا ،قد ران الباطل عىل قلوبكم فال
تعقلون ،وغطت احلرية عىل أبصاركم فام تبْصون.

إل قوله :فبعث فيكم حممد ًا ÷ منكم خاصة ،وأرسله للناس كافة ،وجعله
بني أظهركم ليميز به بينكم ،وهو تعاىل أعلم بكم منكم ،فاستنقذكم من ظلمة
الظالل إىل نور اهلدى.
إل قوله :وسن لكم السنن ،وشع لكم الرشائع ،خافض ًا يف ذلك جناحه،
يشاوركم يف أمره ،ويواسيكم بنفسه ،ومل يبغ منكم عىل ما جاءكم به أجر ًا إال أن
تودوه يف قرباه ،وما فعل ÷ ذلك حتى أنزل اهلل فيه قرآن ًا ،فقال تبارك وتعاىل:
ُْ ح
ُ ْ ح ح ح ُ ُ ح ح ح ْ َّ ْ َّ ح
{قل َل أ ْسألك ْم عليْهِ أج ًرا إَِل ال حم حودة ِِف الق ْرب} [الشورى.]23:
فلام ب َّلغ رسالة ربه ،وأنجز له ما وعده من طاعة العباد ،والتمكن يف البالد،
ُدعي ÷ فأجاب ،فصار إىل جوار ربه وكرامته ،وقدم عىل البهجة والرسور،
وقد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،فوعده الشفاعة عنده ،واملقام
املحمود لديه ،فخ َّلف بني أظهركم ذريته ،فأخرمتوهم وقدمتم غريهم ،ووليتم
ال حتى ُجعل ُ
أموركم سواهم ،ثم مل نلبث قلي ً
مال ولده ح روز ًا ،و ُظلم رت ابن ُته
فدُ فن رت ليالً ،و ُقتل فيكم وصيه وأخوه وابن عمه وزوج ابنته.
ثم خذل وجرح وسم سبطه األكرب أبو حممد ،ثم قتل سبطه األصغر أبو
عبداهلل مع ثامنية عرش من أهل بيته األدنني يف مقام واحد ،ثم عىل أثر ذلك نبش
وأحرق بالنار ولد ولده ،ثم هم بعد ذلك يقتلون ويطردون ويرشدون يف البالد
إىل هذه الغايةُ ،قتل كبارهم ،و ُأيتم صغارهم ،وأرملت نساؤهم ،سبحان اهلل ما
عدو من عدوه ما لقي أهل بيت نبيكم منكم من القتل واخلوف والصلب،
لقي َ
وليس فيكم من يغضب هلم إال هزؤ ًا بالقول ،وإن زعمتم وقمتم معهم كي
تنْصوهم مل تلبثوا إال يسري ًا حتى ختذلوهم وتفرقوا عنهم.
إل قوله :تفخرون عىل العجم ،وتصولون عىل سائر األمم ،وقد عاقدمتوه
وعاهدمتوه أن متنعوه وذريته مام متنعون منه أنفسكم وذراريكم فسوءة لكم ثم

سوءة ،بأي وجه تلقونه غد ًا ،وبأي عذر تعتذرون إليه.
إل قوله :فلو فعلت السامء ما فعلتم لتطأطأت إذالالً ،واجلبال لصارت دك ًا،
واألرض ملارت مور ًا ،إين ألعجب من أحدكم يقتل نفسه يف معصية اهلل وال
ينهزم يقول بزعمه :ال تتحدث نساء العرب بأين فررت ،وقد حتدثت نساء
العرب بأنكم خفرتم أمانتكم ،ونقضتم عهودكم ،ونكصتم عىل أعقابكم،
وفررتم بأمجعكم عن أهل بيت نبيكم ،فال أنتم تنْصوهنم للديانة ،وما افرتض
اهلل عليكم ،وال من طريق العصبية واحلمية ،وال بقرب جوارهم وتالصق
دارهم منكم ،وال أنتم تعتزلوهنم فال تنْصوهنم وال تنْصون عليهم عدوهم،
بل صريمتوهم حلمة لسيوفكم ،وهنز ًا لشفاء غيظكم ،من قتلهم واستئصاهلم،
وطلبهم يف مظاهنم ودارهم ،ويف غري دارهم ،فْصنا طريدة لكم من دار إىل دار،
ومن جبل إىل جبل ،ومن شاهق إىل شاهق.
ثم مل ينفعكم ذلك حتى أخرجتمونا من دار اإلسالم إىل دار الرشك ،ثم مل
ترضوا بذلك من حالنا حتى تداعيتم علينا معرش العرب خاصة من دون العجم
من مجيع األمصار واملدائن والبلدان ،فخرجتم إىل دار الرشك تلذذ ًا منكم بقتلنا،
وتقرب ًا إىل ربكم باجتياحنا ،زعمتم أن ال يبقى بني أظهركم من ذرية نبيكم عني
تطرف ،وال نفس تعرف ،ثم مل يقم بذلك إال أعالمكم ووجوهكم وعلامؤكم
وفقهاؤكم ،واهلل املستعان.
إل قوله :فلام سمعنا كالمه وخطبته بكينا حتى كادت أنفسنا أن خترج ،قال:
وسبي رت
فقمنا وتشاورنا ،فقلنا :هل بقي لكم حجة أو علة لو ُقت رل ُتم عن آخركمُ ،
ذراريكم ،واصطفيت أموالكم كان خري ًا لكم من أن تشهدوا عىل ابن نبيكم
بالعبودية ،وتنفوه عن نسبه ،قال :فعزمنا أال نشهد.
قال :فقال أبو البخرتي :إن هذا حييى قد دخل الديلم..إىل قوله :وقد جازت

الرخصة يف الكذب واخلديعة يف احلرب.
إل قوله :واهلل لئن امتنعتم من الشهادة عليه لتقتلن عن آخركم ،ولتسبني
ذراريكم ،ولتؤخذن أموا ُلكم ،فتقدموا فشهدوا بأمجعهم.
إىل قول اإلمام حييى  #جلستان :فإن أبيت إال غدر ًا فانتظرين آخذ يل
وألصحايب األمان عىل نسخة أنسخها ،وأوجه هبا إىل هارون حتى أكتب إقراره،
ومجيع الفقهاء واملعدلني من بني هاشم ،فقبل ،فكتب إىل الفضل بذلك ،وكتب
الفضل إىل الرشيد ،فامتأل الرشيد رسور ًا وفرح ًا ،وعظم موقع ذلك عنده ،وأجاب
إىل العقد ليحيى.
وأشهد عىل نفسه من ذكره حييى  #من العلامء واهلاشميني ،منهم :عبد
الصمد بن عيل ،والعباس بن حممد ،وأخوه إبراهيم ،وموسى بن عيسى.
وهِه نتخة األمان:

بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا أمان..إىل قوله :ليحيى بن عبداهلل بن احلسن بن
احلسن بن عيل بن أيب طالب ،ولسبعني رج ً
ال من أصحابه ،أين أمنتك يا حييى
والسبعني رج ً
ال من أصحابك بأمان اهلل الذي ال إله إال هو الذي يعلم من أرسار
العباد ما يعلم من عالنيتهم ،أمان ًا صحيح ًا جائز ًا صادق ًا ،ظاهره كباطنه،
وباطنه كظاهره ،ال يشوبه غل ،وال خيالطه غش يتعلله بوجه من الوجوه ،وال
سبب من األسباب.
إل قوله :أعطي حييى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
والسبعني رج ً
ال من أصحابه عهد ًا خالص ًا مؤكد ًا ،وميثاق ًا واجب ًا غليظ ًا ،وذمة
اهلل وذمة رسوله ،وذمة أنبيائه املرسلني ،ومالئكته املقربني ،وأنه جعل له هذه
املواثيق والذمم ،وألصحابه يف عقدة مؤكدة صحيحة ،ال براءة له يف دنياه
وآخرته إال بالوفاء هبا.

إل قوله :فإن نقض ما جعل لك وألصحابك من أماهنم هذا ،أو خالفه إىل
أمر تكرهه ،أو أضمر لك يف نفسه غري ما أظهر ،أو أدخل عليك فيام ذكرت من
أمانه لك وألصحابك التامس اخلديعة لك أو املكر بك ،أو نوى غري ما جعل
لك الوفاء به ،فال قبل اهلل منه رصف ًا وال عدالً ،وزبيدة ابنة جعفر بن أيب جعفر
طالق منه ثالث ًا بتة.
وأن كل ُملوك له من عبد أو أمة ورسية وأمهات أوالد أحرار ،وكل امرأة
يتزوجها فيام يستقبل فهي طالق ،وكل ُملوك يملكه فيام يستقبل من ذكر أو أنثى
فهم أحرار ،وكل مال يملكه أو يستفيده فهو صدقة عىل الفقراء واملساكني ،وإال
فعليه امليش إىل بيت اهلل احلرام حافي ًا راجالً ،وعليه املحرجات من األيامن كلها،
وأمري املؤمنني هارون بن حممد بن عبداهلل خليع من إمرة املؤمنني واألمة من واليته
براء وال طاعة له يف أعناقهم ،واهلل عليه بام أكد ،وجعل عىل نفسه يف هذا األمان
كفيل ،وكفى باهلل شهيد ًا.
وأتى كتاب هارون وخطه بيده ،فقال حييى جلستان :هل بقي شك قال :أرى
أن تصالح ابن عمك ،قال :قد فعلت.
وترجل له
فلام انفصل حييى  #من ملك الديلم جستان تلقاه الفضل بن حييى
َّ
وقبل ركابه ،وذلك بمرأى من جستان فندم جستان وحينئذ أخذ ينتف حليته ،وحيثو
وض ريع.
الرتاب عىل رأسه تلهف ًا وحترس ًا ،وعلم أنه قد ُخدع ُ
إل قوله :فوثب عليه بنو عمه ،وقتلوه ،وم َّلكوا سواه من أهل بيت اململكة،
وخرس الدنيا واآلخرة.
إل قوله :فقدم حييى بن عبداهلل  #مع الفضل بغداد ،فلقيه الرشيد بكل ما
أحب ،وأمر له بامل كثري أربعامئة ألف دينار ،وأجرى له رواتب سنية ،وأنزله منز ً
ال
سني ًا بعد أن أقام يف منزل حييى بن خالد أيام ًا ،وكان يتوىل أمره بنفسه تعظي ًام له.

إل قوله :وكان من التابعني له حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع
بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف ،وهو أحد
دعاته وإخوانه ،وسادات أعوانه ،وابن ع رورك الليثي ،وابن سهل ،وبرش بن
املعتمر ،والفقيهان حممد بن عامر ،وخمول بن إبراهيم ،واحلسن بن احلسن،
وإبراهيم بن إسحاق ،واحلسن بن احلسني بن إسحاق ،وسليامن بن جرير ،وعبد
العزيز بن حييى الكناين ،وقليب بن إسامعيل ،وسعيد بن خثيم اهلاليل ،ويونس
البجيل ،وحبيب بن ارطأة ،وعدة كثرية ال يمكن حْصها يف هذا الكتاب من:
فقهاء املدائن ،وعلامء األمصار.
فلام كان من حييى يف بغداد ما كان استأذن هارون يف النهوض إىل املدينة ،فأذن له
فوصل إىل املدينة عىل ساكنها السالم ،فقىض ديون اإلمام احلسني الفخي ،ووصل
فقراء آل أيب طالب  %وأشياعهم وعامة املسلمني ،ووصل أرحام ًا ،وأعطى
عطايا أغنت أرباهبا ،وكان الفضل بن حييى وأبوه حييى قد وصلوه بأموال مجة أيض ًا،
ومل يدخر من ذلك املال شيئ ًا.
وكان الزبريي عبداهلل بن مصعب قد كسد سوقه عندهم ،فأراد النفاق بالكذب
والسعاية ،فسعى بيحيى بن عبداهلل إىل هارون وكتب إليه :أنا كنا نظن أن ليس يف
اإلسالم إال خليفة واحدة ،ثم اآلن قد صار عندنا يف املدينة خليفة يقصد من
اآلفاق ،ومن هذا وما شاكله ،فانتهى احلال إىل أن أزعجه هارون من املدينة إىل
بغداد ،وحرض الزبريي وجرى بينهم مناظرات مجة.
إل قوله :وإنام نذكر منه مقام ًا واحد ًا :ذكر حممد بن جرير يف تارخيه :أن
الزبريي دخل ذات يوم عىل الرشيد ،فقال :يا أمري املؤمنني إين واهلل قد خ رف ُت
عليك امرأتك وبنتك وجاريتك التي تنام معك وخادمك الذي خيدمك
ويناولك ثيابك ،وأخص خلق اهلل بك من قوادك وأبعدهم منك ،قال :فتغري
لو ُنه ،وقالُ :مَّاذا

قال  :قد جاءتني دعوة حييى ،فعلمت أهنا مل تبلغني مع العداوة بيننا وبينه
حتى مل يبق أحد خلف بابك إال وقد أدخله يف اخلالف عليك ،قال :وتقول هذا
يف وجهه قال :نعم.
قال الرشيد للفضل :أدخل حييى ،فدخل فأعاد القول الذي قاله ،فقال حييى
هلارون :لقد جاء بقول لو قيل ملن هو أقل منك فيمن هو أكرب مني ملا ُأفلت،
ولكني أباهله.
ر
فصل
قال :فافعل ،فقام حييى ،فصىل ركعتني ،وقال هارون للزبرييُ ،ق رم
ركعتني ،فقام فصىل ركعتني ،ثم برك حييى ،ثم قال :ابر ُر رك ،ثم ش َّبك يمينه يف
ٍ
مصعب إىل اخلالف
ت عبداهلل بن
يمينه ،ثم قال( :اللهم إن كنت تعلم أين دع رو ُ

عىل هذا  -يعني الرشيد ووضع يده عليه وأشار إليه  -فاسح رتني بعذا ٍ
ب من
ٍ
بعذاب من
وقويت ،وإال فك رل ُه إىل ح روله و ُق َّوته ،وا رسح رت ُه
عندك وك رلني إىل ح رويل َّ
عندك يا رب العاملني ،فقال عبداهلل :آمني يا رب العاملني).
قال َييك بن عبداهلل لعبداهلل بن مصعبُ :ق رل كام ُق رل ُت ،فقال :اللهم إن كنت

تعلم أن حييى بن عبداهلل مل يدر ُعني إىل اخلالف عىل هذا فك رلني إىل ح رويل و ُق َّويت
ٍ
بعذاب من
واسح رت ُه
واسح رتني بعذاب من عندك ،وإال فك رل ُه إىل ح روله و ُق َّوته ر
ر
عندك آمني يا رب العاملني.
وعىل اختالف الروايات أن الزبريي مل يلبث بعد حتليف حييى  #له
ومباهلته إياه أكثر من ثالثة أيام ،منهم من قال :مات من يومه ،ومنهم من قال:
ثانيه ،واألكثر :ثالثه.
وملا مجع هارون القضاة والفقهاء وأمرهم بالنظر يف كتاب أمان حييى ،وهل إىل
نقضه سبيل بحيلة من احليل ،ووجه من الوجوه ،كان فيهم حممد بن احلسن ،فنظر
فيه ،فلام أتقنه قام قائ ًام ،وقال :هذا أمان ال سبيل إىل نقضه ،ولو أجلئت أن أكتب مثله

ملا أحسنت ،فمن نقضه فعليه لعنة اهلل ،فحذفه هارون بدواة فشجه شجة خفيفة.
قال احلسن بن زياد :هو أمان  -بصوت ضعيف  ،-وصححه الفقهاء كافة؛
فقال أبو البخرتي  -لعنه اهلل  :-هذا منتقض  -تقرب ًا منه إىل هارون الغوي،
وإيثار الدنيا عىل اآلخرة  ،-فقال :أنت قايض القضاة ،وأنت أعلم بذلك،
فإن كان منتقض ًا فمزقه ،فقال ملرسور :مزقه يا أبا هاشم ،فقال :ال واهلل مزقه
أنت ،فمزقه ويده ترتعش ،وكان الزبريي حارض ًا ،فقال :شققت العىص يا حييى
وخالفت وفرقت جامعتنا ،وأردت العظيم بخليفتنا ،فقال حييى :من أنتم
رمحكم اهلل إنام الناس نحن وهؤالء ،وأنت عدو اجلميع ،فلام مل تقدر علينا طلبت
التشفي من بعضنا ببعض ،قال :فام تاملك هارون أن ضحك ضحك ًا شديد ًا،
وقام حييى إىل احلبس.
إل قوله :وكان يقال :لو ادعى أحد ألحد بعد النبي ÷ نبوة ألمكن أهل
حييى ادعاؤها له ملا ظهر يف أمره من اآليات يف يشء بعد يشء مدة حبسه ،وقد كان
هارون يفرج عنه ثم ينكص فيعيده ،وقد أخرجه مرة من احلبس وأعطاه مائة ألف
دينار ،واعتذر إليه ،ثم رده ،واخلالف يف أمره واقع مع اإلجامع عىل هالكه يف
أبسم أم باجلوع أم خنقوه ،أم بنوا عليه ،أم كيف كانت
السجن بأي سبب كان ذلكُ ،
القضية ،أم دفن حي ًا يف األرض ،واهلل املنتصف له من ظامله ،وقد كان كتب رقعة
وسلمها إىل حييى بن خالد ،وقال :يا أبا الفضل إن لصاحبك فينا إرادة فإذا أمضاها
فأعطه هذه الرقعة ،وكان فيها( :يا هارون إن املسترعدي قد تقدم ،واخلصم عىل
األثر ،واحلاكم ال حيتاج إىل بينة) ،فلام ظهر موت حييى أعطاه الكتاب ،قال :فام
إيل هبذا.
منعك أن تعطيني إياه يف حياته ،قال :كان عهد َّ
الت  :حممد  -وله العقب  ،-وعيسى ،وإبراهيم درجا،
أوالمه عَ ََّ ْيه َّ
وعبداهلل ،وصالح درجا ،انتهى باختصار.

وكان من دعاة اإلمام حييى بن عبداهلل :حممد بن إدريس املطلبي الشافعي
 ،¥املتوىف سنة ثالث ومائتني ،وهو من أجل أتباع آل حممد ،وأهل
اإلخالص يف والية أبناء الرسول ،وهو القائل:
فــرض مــن اهلل يف القــرآن أنزلــه
يــا أهــل بيــت رســول اهلل ح ـ ُّبكم
َ
كفــاكم مــن عظــيم الشــأن أنكــم

مـ رن مل يصـ رـل علــيكم ال صــالة لــه

وقوله:
ف باملحصب مــن منــى
يا راكب ًا ق ر

واهتف بواقــف خ ريفهــا والنــاهض

ف ثـــم نـــاد بـــأنني ملحمـــد
قـــ ر

لســت ببــاغض
وابن ريــه
ُ
ووصــيه ر

ر
إن كــان رفضــ ًا حــب آل حممـــد

فليشـــهد الـــثقالن أين رافضــــي

وأفعاله وأقواله يف هذا الباب أكثر من أن حتْص.
وكذلك غريه من علامء األمة احلنيفة ،وفضالء امللة الرشيفة ،ال يعدلون عن أهل
بيت نبيهم ،وال يميلون عن طريق هدايتهم.
فالشافعي أخذ العلم عن حييى بن خالد املدين ،وإبراهيم بن أيب حييى املدين،
وهام قرءا عىل اإلمام زيد بن عيل ،وكذلك أبو حنيفة النعامن بن ثابت املتوىف سنة
مائة ومخسني من تالمذة اإلمام زيد بن عيل وأتباعه ،ومالك بن أنس األصبحي
املتوىف سنة مائة وتسع وسبعني قرأ عىل اإلمام جعفر بن حممد الصادق  ،%وأفتى
باخلروج مع حممد بن عبداهلل وأخيه اإلمام إبراهيم بن عبداهلل  ،%وأمحد بن حنبل
املتوىف سنة (241هـ) أخذ عن الشافعي وألف املناقب.
( -)1املحصب :بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة :موضع بني مكة ومنى ،وحده من احلجون
إىل منى ،وقال األصمعي :حده ما بني شعب عمرو إىل شعب بني كنانة.

وغريهم من أتباع األئمة ،ودعاة أهل البيت الذين استجاب اهلل فيهم دعوة
ح
ح ْ حْ حْ
ح
ً
ْ
ح
ْ
َّ
ح
ْ
أبينا إبراهيم خليل اهلل يف قوله{ :فاجعل أفئِدة مِن انل ِ
اس تهوِي إَِل ِهم}
[إبراهيم ،]37:ومل يفارق آل رسول اهلل إال شذاذ املردة ،وطواغيت النفاق ،وليسوا
من أهل دين حممد عىل احلقيقة ،وإنام ينتحلون اإلسالم للتغرير والتلبيس عىل
أتباعهم العوام ،وكيف يكون عىل دين الرسول من فارق عرتته وورثته !
فهل املتخ رلفون عنهم إال سامرية أمة جدهم صلوات اهلل وسالمه عليه وآله
وقد َّ
أخر اهلل اجلزاء للعباد إىل يوم املعاد ملؤاخذام بأعامهلم بعد االستحقاق،
وإطالقهم يف هذه الدار ،ومتكينهم من اإلختيار ،فنسأل اهلل التوفيق واالستقامة.
******
الزلف:
حممد
هلل
بن عَ ْبدا ِ
ُ
َ -20و ُم ْو َسك ُ
وابن ّ
التحف :يف هِا البي

إن َم ُ ِ
ـيل ْ
اِل َضـــا ِئ ُع
ََّـــِا َ عـــ م

ث ثة أئمة:

اإلمام أبو احلسن موسى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن السبط بن عيل
عليهم الصالة والسالم ،وهذا اإلمام رابع األئمة من أوالد عبداهلل الكامل،
وكان من دعاة أخيه النفس الزكية.
وبعد قيامه ُأخذ وحبس حتى مات ،وعقبه  #من ولديه :عبداهلل ،وإبراهيم.

ومن ساللة عبداهلل :السيد الرشيف اإلمام أبو احلسن ُعيل ـ عىل صيغة التصغري
 -بن عيسى بن محزة بن وهاس بن أيب الطيب داود بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن

داود بن سليامن بن عبد اهلل بن موسى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن
أيب طالب  ،%وهو القائل:
أ ُمتــ رو ُت الب ُتــ رو ُل غ رضــبى ونــ ررَض

مــا كــذا ي رفعــ ُل الب ُنــ رون الكــر را ُم

وهو من مشائخ القايض شمس الدين عامل الزيدية جعفر بن أمحد بن
عبدالسالم ،وهو الذي َّ
حث القايض العالمة شيخ اإلسالم زيد بن احلسن البيهقي
 املتوىف سنة اثنتني وأربعني ومخسامئة  -عىل اخلروج إىل اليمن لنْصة احلق ،وهوالذي محل الزخمرشي عىل تأليف الكشاف ،وقد أشار إليه يف صدر الديباجة،
وترجم له يف مطلع البدور  ،وأورد شيئ ًا من فضائله.
وَّاسه :سنة نيف ومخسني ومخسامئة.
واإلمام أبو حممد عبداهلل بن اإلمام حممد بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل
وات اهلل عل ريهم.
الويص صل ُ
رحل يف أيام أبيه النفس الزكية إىل أرض السند يدعوهم إىل اإلسالم ،فدخل يف
دين اهلل منهم جيل كثري ،ووقع بينه وبني جنود العباسية قدر مخسني وقعة ،قتل فيها
ما يقرب من ثالثة آالف.
ثم ُقتل  #يف شعبان سنة إحدى ومخسني ومائة ،بعد قتل أبيه بخمس سنني،
وله ثالث وثالثون سنة ،قتله أبو الدوانيق ،ولو فتحنا الكالم فيمن ُقتل من الذرية
الطاهرة يف أيام هؤالء اجلبابرة لطال املقام.
وأما أبو الدوانيق هذا كافاه اهلل ،فقد أذهب بالسيف واألرس والسجن كرباء
( -)1مطلع البدور وجممع البحور للقايض العالمة أمحد بن صالح بن أيب الرجال (/293 -3برقم
 )912طبعة مكتبة أهل البيت(ع).

آل حممد ÷ ،وعىل اجلملة مل تزل سيوف الدولتني تقطر من دمائهم
ودماء شيعتهم.
واإلمام أبو احلسن عيل بن العباس بن احلسن بن احلسن السبط ،دعا إىل اهلل
سابق ًا ،وأرسه حممد بن أيب الدوانيق العبايس ،واستخلصه اإلمام احلسني بن عيل
الذي قتل بفخ ،ثم دس إليه العبايس السم ،فامت منه يف املدينة املباركة بجوار جده
الرسول ÷ ،وال عقب له.
******
الزلف:
ول ال ُّ
خ ُِ ِ
َ -21و َنا َل ْ لِ َم ْ
صـ َرة
بغَا ِة ب َب ْ

إبـــراهيم َيـــدْ َرا َ
ط ِئـــ ُع
ؤابـــ َة
َ
ُذ َ

التحف:

هو اإلمام احلسن بن اإلمام إبراهيم بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن
السبط ُ ،%أخذ يف أيام أيب الدوانيق املنصور العبايس ،واحتال يف حبس هذا
اإلمام ،وتوصل بنْصاين أرسله إىل البْصة يف نفر ،وكان هذا اإلمام فيها ،فأظهر
النْصاين العبادة والتنسك ،وأنه من أتباع أهل البيت حتى اغتال اإلمام احلسن بعد
أن وثق عليه ،ثم آل األمر إىل سجنه ،وهو الذي اغتاله أبو الدوانيق يف البْصة كام
حققه أبوالعباس ،خالف ما يف كلمة اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض حيث
يقول  -بعد ذكر إبراهيم بن احلسن بن احلسن :- %
ـــراهيم القــى ثــ َّم مــا هــو الق
وسليله يف البصـرة احلسن ابــن إبـــ

وقد تبعه غريه ،ومل يزل يف السجن إىل أن توىف أبو الدوانيق ،فخرج عىل يدي
بعض أتباع أهل البيت ،يف أيام املهدي العبايس حممد بن أيب الدوانيق ،وهو الثالث
من بني العباس.
******
الزلف:
بن رَ يد واحلتريُ َش ِق ُيق ُه
َ -22و ِع ْيتك ُ
الزلف :يف هِا البي

أن ـدُ َم ـ ْن ِ
ين َو ِ
اض ـ ُع
َو ْ َ
لَّف ْق ـ ِه يف الــدّ ِ

ث ثة أئمة:

اإلمام مؤتم األشبال أبو حممد عيسى بن زيد بن عيل بن احلسني السبط.
الت
افته عَ ََّ ْيه َّ

 :يف مقاتل الطالبيني عن احلسني بن زيد  - ŉوقد وصفه

لولده حييى بن احلسني  :-فإنه سيقبل عليك عند الغروب كهل ،طوال ،مصفر ،قد
أ َّثر السجود يف جبهته ،عليه جبة صوف ،ال يضع قدم ًا وال يرفعها إال ذاكر ًا هلل عز
وجل ،ودموعه تنحدر..إىل آخر كالمه.
الت
أوالمه عَ ََّ ْيه َّ

 :اإلمام أمحد ،وحممد ،وزيد ،واحلسني .%

وعن اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  #أن (حارض ًا) صاحب عيسى بن
زيد ملا جيء به إىل املهدي بن أيب جعفر ،قال له :أين عيسى
أعلم مكان طر ريد
قال :وما ُيدر ريني ،أخ رذتني فحب رستني ،وأخ رفت ُه فطر ردته ،فك ريف ُ
حمبوس
منك وأنا
َ
قال :ليس هكذا ،متى فارقته ،وعند من آخر عهدك به ،وما عندك من علمه

علمت له خرب ًا ،قال :واهلل لتدلني عىل خربه
قال :ما لقي ُته منذ توارى ،وال
ُ
أو ألقتل َّنك.
شكت يف دمه ،واهلل لو كان بني ثويب
قال :أدلك عليه تقتله ،وألقى جده وقد َّ
فرضب رت عنقه رمحه اهلل .وقد روى
وجسدي ملا
ُ
كشفت عنه ،فاقض ما أنت قاضُ ،
معناه املرشد باهلل ،واإلمام أبو طالب .ŉ
للمهج ،فهؤالء الذين ُرضبوا بالسيوف فام ازدادوا إال حب ًا،
فانظر إىل هذا البذل ُ

قال رسول اهلل ÷(( :قال يل ريب عز وجل ليلة أرسي يب :م رن خ َّل رفت عىل
أمتك يا حممد قال :قلت :أنت يارب أعلم ،قال :يا حممد إين انتجبتك لرسالتي،
واصطفيتك لنفيس ،وأنت نبيي وخرييت من خلقي ،ثم الصديق األكرب ،الطاهر
املطهر ،الذي خلق ُته من طينتك ،وجعل ُته وزيرك ،وأبا سبطيك الشهيدين السيدين
الطاهرين املطهرين ،سيدي شباب أهل اجلنة ،وزوجته خري نساء العاملني ،أنت
شجرة ،وعيل أغصاهنا ،وفاطمة ورقها ،واحلسن واحلسني ثامرها ،خلقتكم من
طينة عليني ،وخل رق ُت شيعتكم منكم ،إهنم لو رضبوا عىل أعناقهم بالسيوف مل
يزدادوا لكم إال حب ًا))  ،رواه اإلمام املنصور باهلل يف الشايف ،مسند ًا عن اإلمام
األعظم زيد بن عيل عن آبائه .¢
وروى النارص للحق عن جعفر الصادق ،عن آبائه ،عن النبي ÷ ،قال:
((إن يف السامء حلرس ًا وهم املالئكة ،وإن يف األرض حلرس ًا وهم شيعتك
يا عيل)) ،رواه يف احلدائق الوردية ،ويف رواية األمري احلسني  #هلذا اخلرب :لن
( -)1وردت بتثنية الضمري ومجعه ،وإفراده للمؤنث فاطمة أو الشجرة ،وأما التثنية واجلمع
فواضحان .متت من املؤلف(ع).
( -)2انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) ،ج/1ص /142ط ،1ج /1ص  ،199ط ،2ج /1ص /285ط.3
( -)3ذكره احلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،سورة الشعراء – .159

يغريوا ولن يبدلوا.
وروى الصادق عن الباقر حممد بن عيل ،أن نبي اهلل ÷ قال(( :إن عىل يمني
العرش رجا ً
ال وجوههم من نور ،وثياهبم من نور ،ما هم بنبيني وال شهداء ،يغبطهم
النبيون والشهداء ،قيل :من هم قال :أولئك أشياعنا ،وأنت إمامهم يا عيل)).
وروى يف احلدائق أيض ًا عن النارص للحق ،عن النبي ÷ قال(( :يدخل
اجل َّنة من أ َّمتي سبعون ألف ًا بغري حساب ،قال عيل :من هم يا رسول اهلل قال :هم
شيعتك وأنت إمامهم)) ،ويف رواية األمري احلسني  :#ثم التفت إىل عيل
فقال ...:اخلرب .
أديم األرض من دماء آل رسول اهلل ،ودماء شيعتهم:
ولقد امحر ُ
وحكَّمــوا الســيف يف هــام وأعنــاق
خاضوا املن َّيات يف م ررضات خالقهم
سيوف اآلل مــن ُقلـ ٍل
ُ
فكم أطارت

وكـــم د ٍم يف ســـبيل اهلل مهـــراق

قال السيد اإلمام علم أعالم البيت النبوي الرشيف ،الريض املوسوي -صاحب
هنج البالغة واملجازات النبوية ،وتلخيص البيان يف جمازات القرآن وغريها-
( -)1للمزيد حول هذه األخبار وخمرجيها انظر لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا
اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،ج/1ص/140ط ،1ج/1ص /196ط ،2ج/1
ص  ،281ط.3
( -)2هذان البيتان للمفتقر إىل اهلل جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي غفر اهلل هلم ،من قصيدة:
أجبت هبا عىل شيخنا الوالد العالمة حممد بن إبراهيم املؤيدي رمحه اهلل صدر ُرها:
ُ
الراقــي
أهــــذه ُدر َر تُ رطــــوى بــــأوراق
أم هــذه ســور ُي ررقــي هبــا َّ
ومنها بعد البيتني:
ٍ
ٍ
بل فوق مترن جواد حتــت َّ
خفـاق
فق َّل م رن مات حترف األنف ذا دعة
وقد نسبها صاحب مقدمة البحر يف الطبعة الثانية ص 25لإلمام املهدي  ،#وملا ع َّر رف ُت
صاحب الرتمجة بذلك اعتذر وكتب يف نسخته ما لفظه :انكشف أن هذين البيتني ملوالنا وشيخنا
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي حفظه اهلل .متت من املؤلف(ع).

أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى
الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل السجاد بن احلسني السبط -
املتوىف سنة ست وأربعامئة ،عن ستة وأربعني عام ًا -يف ترثيته للحسني ،¢
وقد خرج إىل ذكر العرتة:
أخــذ رت بــأطراف الفخــار فعــاذر

أن يصــبح الــثقالن مــن حســادها

..إىل أن قال:
يـــا عـــرتة اهلل راغضـــبي لنبيـــه

وتزحزحــي بــالب ريض عــن أغامدهــا

السالم بعد دعائه إىل اهلل يف أيام حممد بن أيب
سويف اإلمام عيسى بن زيد عل ريهما َّ
الدوانيق العبايس مسموم ًا ،يف اليوم الثالث من شعبان سنة ست وستني ومائة،
عمره مخس وأربعون سنة.
واإلمام احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني السبط .%
معا إل اهلل :بعد قتل اإلمام املهدي حممد بن عبداهلل النفس الزكية ،وكان يف
الوقعة ،استشهد أبوه اإلمام األعظم وهو صغري ،فرباه جعفر الصادق .%
أوالمه اِعقبون :حييى املحدث ،واحلسني ،وعيل .%
وَّاسه :سنة مائة وأربعني ،أفاده يف طبقات الزيدية ،وال يصح؛ ألنه شهد مع
اإلمام حممد بن عبداهلل  ،%واألقرب أنه يف حدود مائة وتسعني ،كام يف
التقريب ،واخلالصة.

واإلمام أبو عبداهلل أمحد بن عيسى بن زيد بن عيل بن احلسني السبط ،%
فقيه آل حممد ،وله األمايل املعروفة بعلوم آل حممد ،سامها اإلمام املنصور باهلل
(بدائع األنوار).
أوالمه :حممد ،وعيل.
تويف وقد جاوز الثامنني ،سنة سبع وأربعني ومائتني ،وقد كان حبسه الرشيد ،ثم
ختلص من حبسه ،وبقي يف البْصة إىل أن تويف.
******
الزلف:
ين َس َّم ْت ُه ال ُبغــا ُة و َن ََّـ ُه
 -23وإ ْمرِ ُ
التحف :يف هِا البي

هلل َقــ ْت ُستــاب ُِع
يــن ا ِ
صــابِي ُ ِم ِ
َم َ

إمامان:

اإلمام إدريس بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن السبط .%
قيامه :بناحية املغرب بعد أن أيس من أخيه اإلمام حييى بن عبداهلل  ،وهو
األئمة من أبناء الكامل .%
ُ
خامس َّ
( -)1ال ُي رشك ُل ذكر اإلمام أمحد بن عيسى(ع) وغريه من األئمة الذين مل يتمكنوا من ش رهر السيف،
إذ ليس املقصود يف كالم من اشرتطه من األئمة إال الدعوة واجلهاد عند التمكن ال خصوص
شهر السيف ،فإنام هو كناية عن الدعوة واجلهاد عند التمكن ،ومرا ُدهم بذلك الرد عىل من
يدعي اإلمامة ملن مل يصدر منهم دعوة وال جهاد ،وقد اتفقت الزيدية عىل إمامة اإلمام القاسم
بن إبراهيم(ع) وغريه ُمن مل يتمكنوا من اجلهاد ،واهلل املوفق .متت من املؤلف(ع).
( -)2أي تتابع قترل العرتة الطاهرة بغا ُة اجلبابرة ،ففاعل( :تتابع) مضمر يعود إىل البغاة .املؤلف(ع).
( -)3يعني يأسه من دعوة أخيه اإلمام حييى بن عبداهلل(ع) ،وذلك ملا تقدم من خديعة الرشيد له.

قال يف دعوته  -وقد ساق كالم ًا طوي ً
ال أوضح فيه احلجة من كتاب اهلل وسنة
جده -أما بعد:
فإين أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه ÷ وإىل العدل يف الرعية ،والقسم
بالسوية ،ورفع املظامل ،واألخذ بيد املظلوم ،وإحياء السنة ،وإماتة البدعة ،وإنفاذ
حكم الكتاب عىل القريب والبعيد ،وأذكركم اهلل يف ملوك جتربوا ،ويف األمانات
خفروا ،وعهود اهلل وميثاقه نقضوا ،وولد نبيه قتلوا ،وأذكركم اهلل يف أرامل
اختفرت ،ويتامى ُض ريعت ،وحدود ُع رطلت ،ويف دماء بغري حق سفكت ،فقد نبذوا
الكتاب واإلسالم ،فلم يبق من اإلسالم إال اسمه ،وال من القرآن إال رسمه.
إل قوله :فهذا عهد اهلل إليكم ،وميثاقه عليكم ،بالتعاون عىل الرب والتقوى ،وال
تعانوا عىل اإلثم والعدوان ،فرض ًا من اهلل واجب ًا ،وحك ًام الزم ًا ،فأين عن اهلل
تذهبون وأنى تؤفكون وقد جابت اجلبابرة يف اآلفاق شق ًا وغرب ًا ،وأظهروا
الفساد ،وامتألت األرض ظل ًام وجور ًا ،فليس للناس ملجأ ،وال هلم عند أعدائهم
حسن رجا ،فعسى أن تكونوا معاش إخواننا من الرببر اليد احلاصدة للجور
والظلم ،وأنصار الكتاب والسنة ،القائمني بحق املظلومني من ذرية خاتم النبيني،
فكونوا عند اهلل بمنزلة من جاهد مع املرسلني ،ونْص اهلل مع النبيني ،حتى قال :وأنا
املظلوم امللهوف ،الطريد الرشيد ،اخلائف املوتور ،الذي كثر واتروه َّ ،
وقل
نارصوه ،وقتل إخوته وأبوه ،وجده وأهلوه ،فأجيبوا داعي اهلل ،فقد دعاكم إىل اهلل،
ْح
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َيب د
اِع اَّللِ فليس بِمع ِ
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ح
ح ح ُ ُ ح ح
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ِ
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وإياكم من الضالل ،وهدانا وإياكم إىل سبيل الرشاد.
( -)1املوتور :املنقوص ،املرتوك فرد ًا.

وأنا إدريس بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب،
رسول اهلل ÷ وعيل بن أيب طالب  ¥جداي ،ومحزة سيد الشهداء،
وجعفر الطيار يف اجلنة عماي ،وخدجية الصديقة وفاطمة بنت أسد الشفيقة
جدتاي ،وفاطمة بنت رسول اهلل ÷ سيدة نساء العاملني ،وفاطمة بنت
احلسني سيدة ذراري النبيني أماي ،واحلسن واحلسني ابنا رسول اهلل ÷
أبواي ،وحممد وإبراهيم املهدي والزاكي أخواي ،فهذه دعويت العادلة غري
عيل ،ومن أبى ذلك فح َّظه أخطأ وسريى
اجلائرة ،فمن أجابني فله ما يل وعليه ما َّ

استحل رلت له حمرم ًا،
ذلك عامل الغيب والشهادة ،أين مل أسفك له دم ًا ،وال
ر
وأ رست رشهدُ ك يا أكرب الشاهدين ،وأستشهد جربيل وميكائيل أين أول من أجاب

وأناب ،فلبيك اللهم لبيك ،مزجي السحاب ،وهازم األحزاب ،مصري اجلبال
رساب ًا ،بعد أن كانت ص ًام صالب ًا ،أسألك النْص لولد نبيك ÷ إنك عىل
ذلك قادر ،والسالم.
وقد أكمل هذه الدعوة وغريها  -من دعوات اإلمام حممد بن عبداهلل
واإلمام إبراهيم بن عبداهلل ،واإلمام حييى بن عبداهلل ،ورسائلهم  -اإلما ُم
املنصور باهلل عبدُ اهلل بن محزة  #يف (الشايف) ،والعالم ُة محيد الشهيد يف
ُ
(احلدائق الوردية) .¥
ُ
السم ،فكانت وفاته ب ُطل ري ُطلة من
هارون الرشيدُ العبايس
وَّاسه :د َّس إليه
َّ
بالد األندلس ،سنة نيف وسبعني ومائة من اهلجرة ومشهده هبا.
ثم دعا ابنه إدريس بن إدريس بن عبداهلل  ،¢ومات سنة ثامين عرشة
ومائتني ،وأعقب اإلمام إدريس بن عبداهلل باملغرب ،وكثري من ذراري إخوته
األئمة يف جهات التهائم.

وأول من ملك مكة املرشفة من أوالد اإلمام موسى بن عبداهلل الرشيف جعفر
بن حممد بن احلسن بن حممد الثائر بن موسى الثاين بن اإلمام عبداهلل بن موسى
اجلون بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن ،ثم تداولت عىل احلرم الرشيف أيدي
األشاف من أبناء السبطني.
******
الزلف:
ا ْف َو ُة ْإبـ َر ِ
حممـدن
َ -24و َ
اه ْي َم َ ـ ََّل َّ
التحف :يف هِا البي

اإلمام أبو القاسم
الشبه

ِ
ِ
ايع
ومــن
اِبــ ُ
ع ِن ْعــ َم َ
بعــد ِه َّ
الــر ِّ ُّ

إمامان:

حممد بن إبراهيم بن إسامعيل الديباج بن إبراهيم

بن احلسن الرضا بن احلسن السبط بن الويص عيل بن أيب طالب

وات اهلل عل ريهم وسالمه.
صل ُ
قام يف الكوفة ،يوم اخلميس لعرش خلون من جامدى األوىل ،سنة تسع وتسعني
ومائة ،وبعث أخاه اإلمام القاسم بن إبراهيم إىل مْص للدعاء إىل اهلل ،وزيد بن
موسى الكاظم بن جعفر إىل البْصة ،فحرق دور بني العباس.
وبايعه اإلمام حممد بن حممد بن زيد بن عيل ،واإلمام حممد بن جعفر الصادق،
والسيد اإلمام عامل أهل البيت وعابدهم عيل بن عبيداهلل بن احلسني بن عيل بن
احلسني السبط  ،%وحييى بن آدم ،وأبو بكر ،وعثامن ابنا أيب شيبة ،وأبو ُنعيم
( -)1وقيل :أبو عبداهلل ،كذا يف الشايف ( )729/1طبعة مكتبة أهل البيت(ع) .متت من املؤلف(ع).
( -)2كان إبراهيم هذا أشبه الناس برسول اهلل ÷ ،وقد عدَّ ه اإلمام املهدي وغريه :من األئمة
الدعاة .من املؤلف(ع).

الفضل بن ُدكني ،وعبداهلل بن علقمة ،وغريهم ،وأنفذ أخاه اإلمام القاسم للدعاء،
وهو  -أي القاسم  - #يف ست وعرشين سنة.
روى علامء أهل البيت عن اإلمام زيد بن عيل أنه قال :يبايع لرجل منا عند
رضتني سنة تسع وتسعني ومائة يف عرش من جامدى األوىل يباهي اهلل
قْص ال َّ

به املالئكة.

عن الباقر حممد بن عيل سيد العابدين أنه قال :خيطب عىل أعوادكم يا أهل
الكوفة سنة تسع وتسعني ومائة من جامدى األوىل رجل منا أهل البيت يباهي اهلل
به املالئكة.
روى هذين اخلربين اإلمام املنصور باهلل يف الشايف ،والشهيد محيد يف احلدائق،
وأبو الفرج يف مقاتل الطالبيني من طريق أمحد بن سعيد اهلمداين ،عن حممد بن
منصور املرادي بسنده إىل اإلمام األعظم زيد بن عيل وأخيه الباقر .%
و ُقتل يف أيام اإلمام حممد بن إبراهيم ،وأيام اإلمام حممد بن حممد بن زيد من
جنود العباسية مائتا ألف ومخسون ألف ًا ،وكان املتويل لوزارة آل حممد والقيام
بنْصام واجلهاد معهم أبا الرسايا الرسي بن منصور الشيباين ُ ،قتل رمحه اهلل
يف أيام اإلمام حممد بن حممد بن زيد.
الت  :إسامعيل ،وجعفر ،وعبداهلل ،وأمحد ،وهم يف مْص
أوالمه عَ ََّ ْيه َّ
وغريها.
( -)1أحد األمراء العصاميني ،ثائر شجاع ،أثنى عليه أئمة أهل البيت(ع) وأولياؤهم كام يف الشايف
واملصابيح واحلدائق ومقاتل الطالبيني ،وال ُي رسم ُع فيه ويف أمثاله القدح من املنحرفني .متت من
املؤلف(ع) .قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) :كان علوي الرأي ذا مذهب قوي يف
التشيع ،انظر كتاب الشايف ( 736/1وما بعدها) ،املصابيح( -522وما بعدها) يف ترمجة اإلمام
حممد بن ابراهيم(ع) ،مآثر األبرار (.)332/1

الت
سويف عَ ََّ ْيه َّ

شهيد ًا لليلة خلت من رجب يف السنة املذكورة 199 -هـ ـ.

عمره :ست وعرشون سنة.
قال اإلمام املنصور باهلل  :#وكان أشجع من ُركرب فيه الروح .انتهى.
واإلمام أبو حممد نجم آل الرسول ،وإمام املعقول واملنقول ،القاسم بن إبراهيم
وات اهلل عل ريهم وسالمه.
بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن السبط صل ُ
قام  -ملا سمع بموت أخيه اإلمام حممد بن إبراهيم  -بمْص سنة تسع وتسعني
ومائة ،ولبث يف دعاء اخللق إىل اهلل إىل سنة ست وأربعني ومائتني.

ورد عن جده الرسول ÷ ما رواه أئمتنا أنه قال ÷(( :يا فاطمة إن
منك هادي ًا ومهدي ًا ومستلب الرباعيتني لو كان نبي بعدي لكان إياه)) .
وقيل للفقيه العامل حواري أهل البيت أيب جعفر حممد بن منصور املرادي :إن
الناس يقولون :إنك مل تستكثر من القاسم بن إبراهيم ،وقد طالت صحبتك له،
فقال :نعم ،صحبته مخس ًا وعرشين سنة ،ولكنكم ت ُظنُّون أ َّنا كلام أردنا كالمه
ك َّلمناه ،وم رن كان يقدر عىل ذلك منا ،وكنا إذا لقيناه ،فكأنام أشب حزن ًا لتأسفه
عىل األمة ،وما أصيب به من الفتنة من علامء السوء وعتاة الظلمة.
ٍ
ويقال للذي ي رلقيها :ربا ٍع كث ٍ
ُ
امن فا ذا
يات
الس ُّن التي بني الثَّنيَّة والناب ج :رباع َ
ُ
الرباعي ُة كثامنية :ر
(َّ -)1
وفرس ربا َع وربا ٍع وال نظري هلا سوى ث َ
امن
نصبرت رأمت رمت وقلت :ركبر ُت ب ررذ رون ًا رباعي ًا ومج َل
َ
وي َ
ناح وجو َار .أ.هـ ق ،من املؤلف(ع).
امن وش َ
( -)2العقد الثمني يف تبيني أحكام األئمة اهلادين لإلمام األعظم املنصور باهلل(ع)  ،139مآثر
األبرار ( ،)340/1هناية التنوية يف إزهاق التمويه للسيد اإلمام اهلادي بن ابراهيم الوزير ريض
اهلل عنه  ،188هداية الراغبني مذهب العرتة الطاهرين .255

ْص هبم،
وروي أنه سمع صوت طنبور يف جنده ،فقال :واهلل هؤالء ال ُي رنت ُ
وتركهم.
دعا إىل اهلل يف بعض الشدائد فامتأل البيت نور ًا.

قال اإلمام أبو طالب  :#كان  #تام اخللق ،أبيض اللون .انتهى.
أوالمه :حممد ،واحلسن ،واحلسني ،وسليامن ،وعيسى ،وموسى ،وعيل،
وإبراهيم ،ويعقوب ،وداود ،وإسامعيل ،وحييى.
قال اإلمام أبو طالب :وله من األصحاب الذين أخذوا العلم عنه الفضالء
النجباء ،كأوالده :حممد ،واحلسن ،واحلسني ،وسليامن ،وحممد بن منصور
املرادي ،واحلسن بن حييى بن احلسني بن زيد بن عيل ،وحييى بن احلسن بن
جعفر بن عبيداهلل بن احلسني بن عيل بن احلسني صاحب كتاب األنساب ،وله
إليه مسائل ،ومنهم :عبداهلل بن حييى القوميس العلوي ،الذي أكثر النارص للحق
 ¥الرواية عنه.
ومنهم :حممد بن موسى؛ احلواري العابد ،وقد روى عنه فقه ًا كثري ًا ،وعيل بن
جهشيار ،وأبو عبداهلل أمحد بن حممد بن احلسن بن سالم الكويف ،صاحب فقه
كثري ،ورواية غزيرة ،انتهى كالمه  #بلفظه إال تامم نسب حييى بن احلسن،
وهو امللقب العقيقي .#
ومن مؤ َّلفاسه :كتاب الدليل الكبري يف علم التوحيد ،قال اإلمام املنصور باهلل
عبداهلل بن محزة  #يف سياق كالم يف مؤلفات اإلمام القاسم :وحيكي مذاهب
الفالسفة ،ويتكلم عليهم يف الرتكيب واهليئة.
ويف كتاب الرد عىل ابن املقفع ونقضه كالمه يف اإلنتصار ،ويف الكتاب الذي

حكى فيه مناظرة امللحد بأرض مْص ،ويف كتاب الرد عىل املجربة ،ويف كتاب
تأويل العرش والكريس عىل املشبهة ،ويف كتاب الناسخ واملنسوخ ،ويف كالمه يف
فصول اإلمامة ،والرد عىل خمالفي الزيدية.
ويف كتاب الرد عىل النصارى ،وكتابه املعروف باملكنون يف اآلداب واحلكم،
احتوى عىل علم واسع ،وأدب جامع ،ووعظ نافع.
الت
قال َع ََّ ْيه َّ

 :ومن أراد أن يعلم براعته يف الفقه ،ودقة نظره يف طرق

اإلجتهاد ،وحسن غوصه يف انتزاع الفروع وترتيب األخبار ،فلينظر يف أجوبته
عن املسائل التي ُسئل عنها نحو مسائل جعفر بن حممد النريويس ،وعبداهلل بن
احلسن الكالري التي رواها النارص احلسن بن عيل األطروش ،ويف كتاب
الطهارة ،وكتاب صالة اليوم والليلة ،ويف مسائل عيل بن جهشيار ،ويف كتاب
اجلامع األجزاء يف تفسري قوارع القرآن ،ويف كتاب الفرائض والسنن ،التي
يروهيا ابنه حممد ،وليتأمل عقود املسائل التي عقدها فيها ،ويف كتاب املناسك،
إىل غري ذلك من الكتب فهي كثرية مشهورة موجودة عندنا ،فاحلمد هلل ،انتهى
كالم اإلمام املنصور باهلل .#
قلت :واعلم أنه كان أعظم احتفال األئمة القدماء  ¢ببيان علم التوحيد
ينج من الغرق إال من
والعدل ،وفرائض اهلل التي ضلت فيها غواة األمم ،ومل ُ
بحبلهم اعتصم ،ولدينهم التزم ،فإهنم حجج اهلل عىل خلقه ،والدعاة إىل دينه ،وما
زالوا يقارعون عىل دين اهلل الذي أتى به جدهم النبي املنذر ،وتاله يف القيام به
وتبليغه أبوهم الويص اهلادي ،مؤسس قواعد اإلسالم ،الضارب عليه بذي الفقار
هام املرشكني ،ومردة الطغام ،حتى أقام عمود اإلسالم بذلك العضب احلسام،
صىل اهلل عليهام وعىل عرتاام األطائب األعالم ،فهم من باب املدينة يغرتفون،
ولذلك األثر يقتفون ،كام قال اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل :#

وع رل ُمهم ُم رسـندَ عــن قـ رول جـدهم

عن جربئيــل عــن البــار ري إذا قـ را ُلوا

وهذا اإلمام وأخوه اإلمام حممد بن إبراهيم هام املجددان يف رأس املائتني.
تويف اإلمام القاسم وله سبع وسبعون سنة  ،ووالدهام إبراهيم بن إسامعيل
يلقب طباطبا .قال بعض السادة املحققني :معناه سيد السادات.
قلت :وهو أيض ًا لقب السيد اإلمام العامل املحقق واملجيد املف رلق أيب احلسن
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن
احلسن  ،%الذي يستشهد أهل البيان بقوله:
قـــــد ز َّر رأزراره عـــــىل القمــــر
ال ت رعج ُبـ ـوا مـــن بـ ـىل غاللتـــه
******
الزلف:
اإلمـا َم ِ
َ َ -25
ري َما ِعيــا
خت ََّّ َل ما َبـ ْ َ
ري َ

حممـــد وهـــو يـــا َِّ ُع
حممـ ـدن بــ ُ
ـن َّ
ّ

التحف:

هو اإلمام املؤيد باهلل حممد بن حممد بن زيد بن عيل بن احلسني السبط بن عيل
عليهم الصالة والسالم.
هنض إىل القيام بكتاب اهلل ،وإحياء فرائض اهلل سنة تسع وتسعني ومائة ،بعد
وفاة اإلمام حممد بن إبراهيم يف احلال ،وأنفذ فضالء أهل البيت وأوليائهم إىل
( -)1كذا يف الشايف ( )764/1وغريه ،والذي يفيده ما سبق يف ذكر أخيه من أن عمره كان ست ًا
وعرشين يف سنة تسع وتسعني ومائة ،وأن وفاته سنة ست وأربعني ومائتني أن عمره ثالث
وسبعون سنة .املؤلف(ع).
( -)2الغاللة بالكرس :شعار حتت الثوب ،أفاده القاموس .من املؤلف(ع).

أقايص األرض ،فخرج اإلمام املرتىض لدين اهلل إبراهيم بن موسى الكاظم بن
جعفر الصادق إىل اليمن ،فأذعن له اليمن بعد وقعة روي أنه قتل فيها من اجلنود
اجلزار ،وخرب سدَّ اخلانق بصعدة.
العباسية مخسة عرش ألف ًا ،وسمي بذلك َّ
ُ
املأمون بعد وقعات عظام ،وأحسن املأمون
نعم ،وأرس اإلمام حممد بن حممد
سمه بعد.
ُن ُزله ،وقيل :إنه َّ
سويف وهو يف ثامنية عرش عام ًا.
نعم ،قد يوجد يف أثناء هذه املنظومة تنوين العلم موصوف ًا بابن مضاف إىل
علم لرضورة الشعر ،ومن أحسن الرضورات رد اليشء إىل أصله كام يف املمتنع
من الْصف ،وقد قالوا :إن اليشء إذا خرج عن أصله ُر َّد إليه بأدنى عارض،
وهذا غري خفي ،وإنام أردنا اإليضاح ملن التبس عليه ،وقد وجد يف كالم العرب
وكالم األئمة ،كقوله:
جاريـــة مـــن قـ ـ ري ٍ
س بـــن ثعلبـــة

كريمــــة أخواهلــــا والعصــــبة

ذكره يف املغني ،وكقول اإلمام شف الدين :#
اهتـــز عـــرش اهلل بانيـــه
ملوتـــه
بــن معــاذ الكرامــة مــن
َّ
وســعدَ ُ
******

الزلف:
وابن عفر
الر َضا َ
وُنم َس َّم ِّ
َ -26و َم ْأ ُم ُ ُ
التحف :يف هِا البي

ي ْ
بــ ُ ََّــا ِ ُع
الصــ ّوا َ َّا َ
حممــدا َّ
ّ

إمامان:

اإلمام أبو احلسن عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد
الباقر بن عيل سيد العابدين بن احلسني السبط بن عيل الويص صلوات اهلل وسالمه
عليهم ،ولقب اإلمام الرضا ،وصف باملصدر مبالغة كعدر ل ،وليس بريض صفة عىل
فعيل خالف ما يف القاموس.
قال اإلمام احلسن بن بدر الدين يف األنوار:
املدره احل ررب بن موسى املرتضــى
الرضــــا
أو كعـــيل ذي املناقـــب ر
أوالمه :حممد التقي ،واحلسن ،وعيل ،وحسني ،وموسى.
بيعته :قال يف الشايف :وكان املأمون وأوالده وأهل بيته وبنو هاشم أول من
بايعه ،ثم الناس عىل مراتبهم ،واألمراء والقواد ،ومجيع األجناد ،وأعطى الناس
املأمون عطاء واسع ًا للبيعة ،ورضب اسمه يف السكة والطراز ،وجعل له يف اخلطبة
موضع ًا ،فكان إذا بلغه اخلطيب ،قال :اللهم صل عىل اإلمام الرضا عيل بن موسى
الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني سيد
شباب أهل اجلنة بن عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ،ثم يقول:
ٍ
خري من يشـرب ص روب الغمـام
هــــم
هــــم مــــا
آبــــاء
ســــت ُة
ر
ُ
ُ
هم ُ
( -)1املدره باهلاء وقف ًا ووصالً :الذكي ،يوصف به القلب واللسان .قال الرشيف يف حاشية
الكشاف :املداره مجع مدره ،وهو لسان القوم ،واملتكلم عنهم؛ ألنه لفصاحته يدرأ اخلصم وهو
باهلاء وقف ًا ووصالً .انتهى بلفظه من املؤلف(ع).

وكالم اإلمام يشري إىل أن البيعة كانت باإلمامة ،وكالم غريه أهنا بوالية العهد.
قال  :#وكانت بيعة املأمون لعيل بن موسى الرضا لليلتني خلتا من شهر
رمضان سنة إحدى ومائتني ،قال :وقلبوا السواد إىل اخلرضة ،ومن لبس السواد
ُم رزق عليه يف مجيع اآلفاق ،وكذلك كسوة البيت احلرام.
إىل أن قال :ثم دس عليه السم ،فقتله ،ومل خيتلف يف قتله بالسم ،ثم قال :كام
قال أبو فراس بن محدان:
الرضــا م ـ رن بعــد ب ريعت ـه
ب ـ ُاؤا بقتــل ر

وأبْصوا بعض يو ٍم ُر رشدهم وع ُموا

وغريهم ،قال اإلمام املنصور باهلل يف اجلزء الثاين
وأمجع عىل إمامته أهل البيت
ُ
من الشايف يف سياق كالم :وعىل أنا قد أمجعنا نحن وبنو العباس عىل إمامة عيل بن
موسى الرضا  ،#ومل نختلف يف ذلك نحن وال هم ،انتهى.
قال املنصور باهلل  :#وملا مات أظهر جزع ًا عظي ًام ،وقربه إىل جنب أبيه تودد ًا
وإظهار ًا لإلنصاف ،فغبي قرب هارون حتى كأنه مل يكن هناك ،ونسب املشهد إىل عيل
بن موسى الرضا ،فال ي رعرف أن هناك هارون إال أهل املعرفة ،وهكذا ينبغي أن
يكون احلق والباطل ،وإال فالدولة العباسية إىل اآلن ،ومنشأ الدعوة العباسية
خراسان ،فص َّغر اهلل الباطل ،وع َّظم احلق ،انتهى.
الت
وَّاسه عَ ََّ ْيه َّ
م

الت
ده عَ ََّ ْيه َّ

 :سنة ثالث ومائتني وله من العمر مخس ومخسون سنة.
 :بطوس ،قال فيه جده الرسول ÷(( :س ُت رقت ُل بضعة

ورها م رك ُر رو َب إال ن َّفس اهلل كربته ،وال مذنب إال غفر
مني بخراسان ،ما ي ُز ُ
اهلل ذنبه)) .
( -)1ذكره اإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) يف شح الرسالة الناصحة .279

واإلمام الصوام أبو عيل حممد بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل بن
احلسني السبط .%
معا إل اهلل بمكة املرشفة .قال يف طبقات الزيدية :قال الذهبي سنة مائتني.
ونابذ الظاملني ،وجاهد الفاسقني ،وكان يصوم يوم ًا ويفطر يوم ًا ،وكان
خيرج إىل الصالة يف مكة املكرمة يف ثالثامئة من الزيدية عليهم ثياب الصوف،
وو رجه إىل املأمون العبايس ،فتل َّقاه باإلنصاف،
وأرس  #بعد وقعات كثريةُ ،
ثم دس له السم.
سويف :سنة نيف ومائتني ،قربه بجرجان.
أوالمه :عيل ،والقاسم ،واحلسن ،وأعقابه متفرقون؛ منهم :بمْص،
وأصفهان ،ونيسابور ،وفارس ،وقزوين ،وشرياز ،والري ،وسمرقند ،وبغداد،
وخراسان.
******
الزلف:
َ -27و َن ْ ُل ُسـ ََّ َ
حممـدن
اإلمـا ُ َّ
يامن َ
التحف :يف هِا البي

ِ
كــان الت َ
َ
او ُت
ك
َّبــ ُ
ولَّقاســ ِم ْ
اِــر ِ ّ

إمامان:

اإلمام حممد بن سليامن بن داود بن احلسن بن احلسن السبط  ،%وهذا اإلمام
جد اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني  %من قبل األم ،وكان  #مع اإلمام حممد
بن إبراهيم  %أيام خالفته ،وملك املدينة ونواحيها ،ومات بعد موت اإلمام

حممد بن جعفر الصادق وله ستون سنة.
أوالمه :إبراهيم  ،وإسحاق ،وموسى ،واحلسن ،وسليامن ،وداود.
واإلمام القاسم بن عبداهلل بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل  ،%كان يف
عْص املتوكل العبايس ،وهو العاش منهم ،فأرسل إليه طبيب ًا قد طىل يده بالسم،
فمس يد اإلمام ،فام زال وجعها حتى مات .#

ومات يف أيام هذا املتوكل العبايس متواري ًا اإلمام عبداهلل بن اإلمام موسى بن
عبداهلل بن احلسن بن احلسن السبط .%
وكان وحيد عْصه ،ونسيج دهره ،وهو أحد األعيان من أهل البيت الذين
اجتمعوا يف دار حممد بن منصور املرادي ،وبايعوا اإلمام القاسم بن إبراهيم ،وهم
الثالثة املذكورون ،وأمحد بن عيسى بن زيد ،واحلسن بن حييى بن احلسني بن زيد،
وقد كان أراد املأمون بعد موت اإلمام عيل بن موسى الرضا أن يواصله ،وألف
رسالة طويلة إليه ،وأجاب عليه اإلمام عبداهلل بن موسى بجواب ،منه :فبأي يشء
تعتذر فيام فعلته بأيب احلسن _  -يعني اإلمام عيل بن موسى الرضا  -أبالعنب
الذي أ رطع رمته حتى قت رلت ُه به.

ح
فعلمت أن كتاب اهلل أمجع كل يشء ،فقرأ ُته فإذا فيه{ :يحاأ ُّي حها َّاَّل ح
ِين
إل أن قال:
ُ
ح ح ُ ح ُ َّ ح ح ُ ح ُ ْ ح ْ ُ َّ ح ْ
ْح ً
ُ
ج ُدوا فِيك ْم غِلظة} [التوبة،]123:
ءامنوا قات ِلوا اَّلِين يلونكم مِن الكفارِ وَلح ِ

( -)1صح أن من أوالده إبراهيم يف الشايف ،ومطلع البدور ،وشح الدامغة ،وطبقات الزيدية،
وإجازات املسوري ،وهامش عمدة الطالب ،وهو جد أيب العباس احلسني اآليت فيعتمد ذلك.
متت من املؤلف(ع).

ح ح
ْ ح َّ
فلم أ ردر م رن يلينا منهم،
َت ُد ق ْو ًما يُؤم ُِنون بِاَّللِ
ُ
فأعدت النظر فوجد ُته يقولَ{ :ل ِ
ح ُ ْ ح ْ ح ْ ح ُ ْ ْح
ْ
ْ
ُ ح ُّ ح ح ْ ح َّ
اد َّ ح
اَّلل حو حر ُس ح ُ
اءهم أو أبن ح
وَل حول ح ْو حَكنُوا حءاب ح
اءهم أو
حواَلح ْو ِم اْلخ ِِر يوادون من ح
ْ
ي حت ُه ْ
خ حو حان ُه ْم أ ح ْو حعشِ ح
عيل أن أبدأ من قرب مني ،فتدبرت
أن
فعلمت
،
]
22
[املجادلة:
}
م
ُ
إِ
َّ
فإذا أنت أرض عىل اإلسالم واملسلمني من كل عدو يل.
حتك قال :وأنت دخلت فيه ظاهر ًا ،وطفقت تنقض عراه عروة عروة ،فأنت
أشد عىل اإلسالم رضر ًا.

وظهر من آل حممد يف أيام املتوكل العبايس اإلمام أبو عبداهلل حممد بن صالح بن
عبداهلل بن موسى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن السبط  ،%فخدعوه حتى
أرسوه بـ(رس م رن رأى) وهو حفيد اإلمام عبداهلل بن موسى كام ترى.
******
الزلف:
َ -28و ُم ْعت َِص ُم ا َ
أل ْق َوا ِ َسـ َّم ُحم َّمـدا

ِ
بالِ َقــ ِ
وذلــ َ َمــ ْن يف ال َّ
ان ُي َ ــاي ُِع

التحف:

هو اإلمام أبو جعفر حممد بن القاسم بن عيل بن عمر األشف بن عيل سيد
وات اهلل عل ريهم وسالمه.
العابدين بن احلسني السبط بن عيل الويص صل ُ
املسودة وقعات كثرية،
كان هذا اإلمام يف أيام املعتصم العبايس ،وله مع
ر
ومات يف أيامه.
قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  :ŉإنه دعا بخراسان فاجتمعت إليه

الزيدية ،وأهل الفضل من املذاهب ،وانطوى ديوانه عىل أربعني ألف مقاتل.
وقال :كان يلبس ثياب الصوف األبيض ،وكان من العلم والفقه والدين
والزهد وحسن املذهب يف الغاية.
وذكر من افته :أنه ربرعة من الرجال ،أسمر ،قد أ َّثر السجود يف وجهه .قال:
وهو القائل بالعدل والتوحيد ،والداعي إليه ،وهو قدوة يف الزيدية ،انتهى.
وَّاسه :اختلف يف سبب موته ،قيل :مات يف واسط ،وقيل :بل مات يف السجن،
سمه املعتصم ،وقيل :توارى أيام املعتصم وأيام الواثق ،و ُأخذ أيام املتوكل
وقيلَّ :
فامت يف احلبس.
عمره ثالث ومخسون سنة ،ويف مقاتل الطالبيني ما معناه :أن خروجه من سجن
املعتصم سنة تسع وعرشين ومائتني ،انتهى .وعقبه بطربستان.
نعم ،وهذا اإلمام  #قبل اإلمام املتقدم  -وهو القاسم بن عبداهلل  ،-فال
يشكل ،فقد يقع التفاوت اليسري يف النسق ،بل قد ال يراد الرتتيب فيام أصله له،
كالفاء ،وثم ،فالفاء خترج يف عطف التفصيل عىل املجمل ،والذي أراه أن منه
ح ْ ح
ْ حح ْ ْ ُ
نحو قوله عز وجل{ :فان حتق ْم حنا مِن ُه ْم فأغ حرق حناه ْم} [األعراف ،]136:ألن اإلنتقام

جممل فصله باإلغراق ،ال كام زعم الزخمرشي أن فانتقمنا منهم أردنا اإلنتقام،
فإنام هو تنزيل عىل معتقد املعتزلة وغريهم أن إرادة اهلل تعاىل ألفعاله غري إمضائه
هلا ،وغري علمه باشتامهلا عىل املصلحة ،واهلل أعلم.
و(ثم) يف تفاوت مضموين اجلملتني لكوهنا للتعقيب برتاخ ،كام ذكر هذا أهل
املعاين ،وشواهده يف الكتاب العزيز ،وقد يكون الرتتيب يف اإلخبار ال يف
الوقوع كقوله:
َّ
إن مـــ رن ســـاد ثـــم ســـاد أبـــوه

ثــم قــد ســاد قبــل ذلــك جــدُّ ه

األوج ُه يف توجيه اآليات واألبيات ،وإن زعم ابن هشام أن غريه أنفع
وهذا هو ر

منه ،وا ُمل رهل ُة يف اإلخبار حاصلة من جهة املعاين عىل رأي من جيعلها للرتاخي.
هذا ،وال ت رغف رل عن املوجبات واملجوزات واملحسنات للف رصل والو رصل،
واهلل ويل التوفيق.
ودعا من أهل بيت النبوة يف هذا العْص اإلمام حممد بن جعفر بن اإلمام حييى بن
عبداهلل بن احلسن بن احلسن .%
وكان يركب ويطوف يف األسواق ،يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،وهو
اخلارج بتاهرت السفىل  ،وهو جد اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة من قبل
األم .%
الزلف:
حممـدن
وإس َما ِع ُيل ُثـ َّم َّ
َ -29وَييك ْ

أنـــدن إذ ُس َتـــاي ُِع
يل ُح َتـــرين َ
َعـــ ِ ن

التحف:

التتايع  -بمثناتني من أعىل فألف فياء مثناة من أسفل فعني مهملة  :-الدخول يف
الرش برسعة ،أي تتايع البغاة املتقدم ذكرهم إدخال هؤالء األئمة يف املكاره.
يف هِا البي

ستة أئمة:

اإلمام أبو احلسني حييى بن عمر بن حييى بن احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني
السبط .%
( -)1تاه ررت ـ بفتح اهلاء ،وسكون الراء ،وتاء فوقها نقطتان ـ :اسم ملدينتني متقابلتني بأقىص
املغرب يقال ألحدهام :القديمة وهي (العليا) ،ولألخرى احلديثة ،وهي (السفىل) .كذا يف معجم
البلدان ،ويقال هلا اآلن( :تيارت) وهي مدينة يف شامل اجلزائر.

قيامه :سنة ثامن وأربعني ومائتني ،قتل هذا اإلمام يف الكوفة يف أيام املستعني العبايس.
فكم د ٍم سفكوه ألئمة آل حممد الذين هم القائمون بالقسط يف األرض ،ومل
حيمل أهل البيت عىل هذا إال الغرية عىل دين اهلل ،والتلبية لكتاب اهلل ،صلوات
اهلل وسالمه عليهم.
ورثاه عيل بن العباس الرومي موىل بني العباس بقصيدة
بيت ،منها:
الم ور رحيـــ َ
ان ور رو َح ور رمحـــ َة
ســـ َ

تنيف عىل مائة

عليك وُمردو َد من ر
الظل س رجسج

واإلمام إسامعيل بن يوسف بن إبراهيم بن اإلمام موسى بن عبداهلل بن احلسن
بن احلسن السبط ،تويف سنة اثنتني ومخسني ومائتني يف أيام املعتز العبايس.
واإلمام حممد بن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن السبط ،%
خرج يف الكوفة ثم حبس حتى مات.
واإلمام عيل بن زيد بن احلسني بن عيسى بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن
أيب طالب .قيامه  #يف الكوفة بعد قتل اإلمام حييى بن عمر ،قتل شهيد ًا.
( -)1ذكرها اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) يف كتابه الشايف ( )808/1طبعة مكتبة أهل
البيت(ع) ،مطلعها:
ـوج
أي هنرج ريــك تــنره ُج
يم وأعــ ُ
أمامــك فــا رن ُظ رر َّ
طريقـــان شـ ـتَّى ُم رسـ ـتق َ
بــآل رســول اهلل فاخشــوا أو ارجتــوا
أال أهيــذا النــاس طــال رض ريــ ُرك رُم
أيف كــــل يــــوم للنبــــي حممــــد

( -)2السجسج :البارد .من املؤلف(ع).

قتيـــل زكـــي بالـــدماء ُمضــــ َّر ُج

واإلمام احلسني بن حممد بن محزة بن عبيداهلل

بن احلسني بن زين

العابدين  ،¢وهذا يف أيام املستعني العبايس.
واإلمام أمحد بن حممد بن عبداهلل بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن
بن احلسن السبط  ،%قتل يف أيام املعتمد العبايس بعد اإلمام عيل بن زيد بن
احلسني .%
******
الزلف:
ـم ُحم ّمـد
باحل َت ِن الدا ِع ِّي ثـ َّ
َ -30و َ
التحف :يف هِا البي

ِ
َ يف ال ــاِريَ الزَ َعــارِ ُت
ثــو ْ
أط ْيــ ِه َ

إمامان:

اإلمام احلسن بن زيد بن حممد بن إسامعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط
بن عيل .¢
معا يف أيام املتوكل العبايس ،وكان ظهوره سنة مخسني ومائتني عىل
طربستان ،ونواحي الديلم ،فأجرى فيهن أحكام اهلل ،وكان بينه وبني اجلنود
( -)1يف املقاتل :عبداهلل ،والصحيح ما يف األصل ،وللحسني األصغر ابن زين العابدين ولدان :عبداهلل
بالتكبري ،وهو والد اإلمام القاسم بن عبداهلل املتقدم يف شح :وللقاسم املريض..إلخ ،وعبيداهلل
بالتصغري والد محزة املذكور ،ووالد عيل بن عبيداهلل املتقدم الذي أوىص إليه اإلمام حممد بن إبراهيم،
ووالد جعفر احلجة املتقدم يف أصحاب اإلمام القاسم بن إبراهيم .متت من املؤلف(ع).
( -)2حتريك الياء يف مثل هذا للرضورة ،كام يف قوله:
لــــب
ُي رصــــب رحن إال هلــــ َّن ُم َّط
الغـــواين هـــل
ال بـــارك اهلل يف
ُ
ر

العباسية وقعات كثرية ،اهنزم عنه الناس يف بعض حروبه ،فوقف هو وأهل بيته
يف وجه عرشين ألف فارس.
قال اإلمام املنصور باهلل  :#فضارهبم بسيفه حتى تراد اجليش إليه .انتهى.
وحكك هِا اإلمام أبو طالب .#
قلت :وقد ُعرف م رن ع رلم املعاين أن القرينة املعنوية يف املجاز العقيل قد تكون
ُ
استحالة قيام املسند باملسند إليه عادة ،كقوهلم :هزم األمري اجلند ،فيقال :إال
هؤالء األئمة أعالم النبوة فاتصاف أفرادهم بذلك ثابت عادة،
نعم.
فثنـــى جنـــود املشــــركني وقـــد

لكيــد الـــدر ين واحتف ُلــوا
مج ُعــوا ر

وعَمر اِ دين اِقدسري :مشهد أمري املؤمنني ،والسبط احلسني بن عيل ،%
َ
ومن روائع شعر اإلمام احلسن ما كتبه إىل العباسية:
بالســيف ُ
نعلــو جامجــم الكفــر ره
ال ظلـــــم يف ديننـــــا وال أثــــر ره
يــــا قومنــــا بيعتــــان واحــــدة

ُ
بيعــة الشــجر ره
هاتــا وهــا تلــك

ر ُّدوا علينـــــا تـــــراث والـــــدنا

خامتــــ ُه والقضــــيب واحلــــرب ره

وبيــت ذي العــرش ســ رلموه لنــا

َ
عصــــابة طهــــر ره
منــــا
يليــــه َّ

فطاملـــــا د َّنســـــت مشـــــاعره

وأظهــر رت فيــه فســقها الفجــر ره

وَّاسه :سنة سبعني ومائتني ،وال بقية له .#
واإلمام أبو املطهر حممد بن زيد أخو اإلمام احلسن بن زيد .%
الت
قيامه عَ ََّ ْيه َّ

وأيام أخيه.

 :بعد وفاة أخيه بخراسان ،وع َّزت الذرية الطاهرة يف أيامه

وقام هبام سوق العدل والتوحيد ،ونفي اجلرب والتشبيه ،وسائر املذاهب الردية
من القدر واإلرجاء  ،وما أشبه حاهلام بقول القائل:
ُ
املنــزل
آي الكتــاب
لــو كنــت أدركــت النبــي حممــد ًا
أثنــى عليــك ُ
أحييـــت ديـــن اهلل بعـــد مامتـــه

ونصـــرته واخللــق أمجــع َّ
خــذ ُل

َ
ومنـــافق
َ
مـــارق
والنـــاس َّإمـــا
ُ

مســــلم ُم رست رســــل َم متــــذ رل ُل
أو
َ

ابن املقاتل الرضير اإلمام حممد بن زيد
والقصيدة الرائعة الفريدة التي مدح هبا ُ
مشهورة غراا بعد التغيري:
ال ت ُقـ رل بش ــرى ُ
وقـ رل يل ُب رش ــريان

غـــرة الـــداعي ويـــوم املهرجـــان

خلقـــ رت كفـــاه موتـــ ًا وحيـــاة

ُ
كُنـ ـه اجلنـــان
أخالقـ ـه ر
وحـــوت

فهــــو للكــــل بكــــل مســــتقل

بالعطايــــا واملنايــــا واألمـــــان

ومنها:
رف يف اجلود مــن غــري اعتــذار
مسـ َ

وعظــيم الــرب مــن غــري امتنــان

ُ
حيــدق األبطــال باألحلــاظ حتــى

يــرتك املقــدام يف شــخص اجلبــان

وهــو مــن أرســى رســول اهلل فيــه

وعل َّيـــــاه املعـــــىل واحلســـــان

أ رنجــز رت َّ
كفــاك و رعــد ًا ووعيــد ًا

وأحاطـــت لـــك بالـــدنيا اليـــدان

يف نحو أربعني بيت ًا  ،وما يذكره أهل البديع من أن اإلمام رضبه لقوله يف
مطلعها :ال تقل...إىل آخره بعيد ،فإن كان حقيقة فلعله ملا يف بعضها من الغلو ،
هلل فرد وابن ٍ
زيد ف رر ُد.
كام روي أنه أنشده :ا ُ ر َ ُ
( -)1انظر :مروج الذهب  ،345 ،344 ،343 /4متت من املؤلف(ع).
( -)2وهو قوله:
كل مـ رن قــال لــه يف الكــون ثــاين
كـــاف َر بـــاهلل والســـ ربع املثـــاين
متت من املؤلف(ع).

قل :اهللُ فرد وابن ٍ
فسجد اإلمام تواضع ًا هلل تعاىل ،وقال ،ر
زيد ع ربدُ  ،فهذا هو
ُ
ر َ
حيمل عليه.
الذي جيب أن ُ ر
الت
ُق ِتل عَ ََّ ْيه َّ

بعد وقعات عظيمة وجراحات كثرية يوم اجلمعة يف شهر

رمضان الكريم سنة ست وسبعني ومائتني.
ورثاه اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل األطروش بقصيدة تزيد عىل تسعة
وثالثني بيت ًا ،رواها اإلمام املنصور باهلل  #يف الشايف ،منها قوله:
ـزع
أللـــدر ين والـــدنيا تظـــل تف َّجـــع
أم أنت عــىل الــداعي تبكــي وجتـ ُ
حيـ ـ رني طـــول حياتـــه
وكانـــا بـــه َّ

فقد أصبحوا مــاتوا مجيعـ ًا وودعـوا

ر
فــإن أبــك ال أبكــي عليــه تكلفــ ًا

وإن أصــطرب عنــه فل َّصــرب أوجــع

ففقدانـــه أنســـى فـــؤادي عـــزاءه

وعلمنــي مــن بعــده كيــف أجــزع

لقد أمنت نفســي الرزايــا فــال ُأرى

أتوجــ ُع
وإن جــل خطــب بعــده َّ

فقم فانعه للشــرق والغــرب معلنـ ًا
ر

فقــد وقــع اخلطــب الــذي يتوقــع

فــال رزء  -إال رزؤه  -منــه أفظــع

وال يـــوم إال يومـــه منـــه أشـــنع

أصــيب بــه اإلســالم فاهنــد ُ
عرشـه

تتضعضــع
وأضــحت لــه أركانــه
ُ

عف ـت ُس ـبل املعــروف بعــد حممــد

وغــادر و رهنـ ًا يف العــىل لــيس يرفــع

ومات فامت احلزم والبأس والنـدى

ومــن كــان يف الــدنيا يض ــر وينفــع

وزال ملثــــواه عــــن أمــــة جــــده

وعرتتـــه طـــود مـــن العـــز أمنـــع

حتـــوطهم كـــف علـــيهم شـــفيقة

وعــني لــه إن هيجعــوا لــيس راجـ ُع

تفــرق مــن بعــد التــآلف شــم ُلهم
َّ

وكـــان بـــه شـــمل النبـــوة جيمـــع

تساوى الورى يف هلكه بعــد ملكــه

هـــم فيـــه ُمعـــ َّز ًى ُمف َّجـــع
فكل ُ

فلـــم أر إال ضـــاحك ًا يف حياتـــه

ر
ومـــذ مـــات إال باكيـــ ًا يتوجـــ ُع

فــال عــذر إذ مل يــدفع املــوت دونــه

وكنــا بــه ريــب احلــوادث نــدفع

عــىل أنــه لــو شــاء نجــا ُه ســي ُفه

ف كلمــح الــربق أو هــو رأرس ُع
وط رر َ

ـن أبـــى إال التـــأيس بعصـــبة
ولكــ ر

رصع
مــن آل رســول اهلل بــالطف ُ َّ

وملــــا رأى أن الفــــرار خزايــــة

وأن ســبيل املــوت للحــر أوســع

فأرســى جنانــ ًا ال هيــال إىل الــردى

وال هــو مــام يفــزع النــاس يفــزع

فـــام زال حيمـــي عرضـــه وذمـــاره

ويرشــع يف حــوض املنايــا ر
ويك ـر ُع

تناهبـــه زرق الظبـــاء حشاشـــة

هلــا ســائق منــه إىل املــوت أرسع

ولـــو مل خي رُنـــ ُه ســـي ُفه بانقطاعـــه

لظلــ ـت بــــه أعــــداؤه تتقطــ ـع

فخـ َّر ومل يـدر ُنس مــن العــار وجهــه

كام الح بــرق يف دجــى الليــل يلمــع

وما مات حتى مات من خوفه العدى

وكانـــت بـــه يف نومهـــا تتفـــزع

وهلل مـــاذا ضـــم حـــول رضحيـــه

وأعجــب منــه كيــف ال يتصــدع

وكان ـت بــه الــدنيا تضــيق برحبهــا

تظــل ومتســي منــه ختشــى وتطمــع

تـــروح املنايـــا والعطايـــا بكفـــه

سجا ً
ال عىل األدنى ومن هو أشســع

وانتقامـــه
إنعامـ ـه
ُ
أظـــل الـــورى ُ

ُيعـــز ُمواليـــه وعاصـــيه ُيقمـــع

ومنها:
فــإن أفــرح األعــداء مْصــع موتــه

فقد طال ما عاشوا وهــم منــه ُف َّجـع

فقلــت هلــم ال تشــمتوا بمصــابه

فــام مــنكم إال لــه املــوت ُم رشـــرع

فخري املنايــا ميتــة الســيف يف الوغــا

خري عيش ما عدى السيف يمنع
كام ُ

ومنها:
فبالســـيف حميانـــا ومنـــه مامتنـــا

كذا السيف باألخيــار مــا زال يولــع

لقــد عــاش يف الــدنيا مجــي ً
ال ُمنعــ ًا

ومات كري ًام عن محـى الــدين يمنــع

( -)1الزرق ـ بالضم ـ :النصال .متت من املؤلف(ع).

فيـــا راكبـ ـ ًا بلـ ـغ ســـالم ًا ورمحــ ًـة

بجرجــان قــرب ًا َّ
جيمــع
للــرب
ظــل
ُ
ر

ـن زيـــد حممـــد
بع رقوتـ ـه حـــل ابــ ُ

فحـــ َّـل بــــالء بالربيــــة مفظــــع

وأضحت بقاع األرض فيه تنافست

وودت مجيعــ ًا أهنــا هــي م رضــج ُع

فصـــىل عليـــه اهلل مـــا ذر شـــارق

وناح حــامم يف ذرى األيــك يســجع

مفجعــ ًا
ُ
فأقســمت ال ينفــك قلبــي َّ

عليه وعيني مــا دجــى الليــل تــدمع

فام ظنك بإمام هذا قول اإلمام النارص فيه.
الت
أوالمه عَ ََّ ْيه َّ

 :ولإلمام حممد ولدان :زيد ،واحلسن ،وأعقاهبام ببغداد

وطربستان والري.
وصحب اإلمام حممد بن زيد :أبو القاسم البلخي عبداهلل بن أمحد املعتزيل
املتوىف سنة تسع عرشة وثالثامئة ،وكان يقول :إنه يرى نفسه إذا كتب لإلمام كأنه
يكتب لرسول اهلل ÷.
حيكى خالفه
وكتب لإلمام (أبو مسلم حممد بن بحر األصفهاين ) الذي ُ ر
يف النَّسخ.
******
( 319 - 273( -)1هـ) عبد اهلل بن أمحد بن حممود الكعبي ،من بني كعب ،البلخي اخلراساين ،أبو
القاسم :أحد أئمة املعتزلة ،كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية ،وله آراء ومقاالت يف الكالم.
وهو من أهل بلخ ،أقام ببغداد مدة طويلة ،وتويف ببلخ .له كتب ،منها التفسري و تأييد مقالة أيب
اهلذيل وغريها .انتهى بتْصف من األعالم للزركيل (.)65/4
ٍ
(( -)2أبو مسلم االصفهاين) 322 - 254( ،هـ) حممد بن بحراألصفهاين ،أبو مسلم :وال ،من
أهل أصفهان ،معتزيل ،من كبار الكتاب ،كان عاملا بالتفسري وبغريه من صنوف العلم ،وله شعر،
ويل أصفهان وبالد فارس للمقتدر العبايس ،واستمر إىل أن دخل ابن بويه أصفهان سنة 321
هـ ،فعزل ،من كتبه (جامع التأويل) يف التفسري ،أربعة عرش جملد ًا ،مجع سعيد األنصاري اهلندي
نصوص ًا منه وردت يف (مفاتيح الغيب) املعروف بتفسري الفخر الرازي ،وسماها (ملتقط جامع
التأويل ملحكم التنزيل  -ط) يف جزء صغري .ومن كتبه (الناسخ واملنسوخ) وكتاب يف (النحو).
و(جمموع رسائله) ،انتهى من األعالم للزركيل (.)50/6

الزلف:
ـو ِة ِ
 -31و َأ ْ
ذائ ـدا
ظ َ ـ َر َأ ْع ـ َ النبـ َّ

بن احلتـ ِ
ـري ُي َقـارِ ُت
عن الدِّ ِ
ِ
ين َييك ُ

التحف:

هو اإلمام اهلادي إىل احلق املبني ،أبو احلسني حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب .%
ولد باملدينة املطهرة سنة مخس وأربعني ومائتني ،ومحل إىل جده القاسم ŉ
سم ريته
فوضع ُه يف ح رجره املبارك َّ
وعوذه ،وقال ألبيه :بم َّ
قال :حييى  -وقد كان للحسني َ
أخ يسمى حييى تويف قبل ذلك  -فبكى
القاسم حني ذكره ،وقال :هو واهلل حييى صاحب اليمن .وإنام قال ذلك ألخبار
ُروي رت بذكره.
وبقي القاسم  #بعد ذلك سنة واحدة ،وإىل ذلك أشار اإلمام الداعي حييى
بن املحسن بقوله:
ـم بالبشـــــاره
وأ رعلــــن القاســــ ُ

ٍ
بقـــــائم فيـــــه لـــــه أمـــــاره

مـــن اهلـــدى والعلـــم وال َّطهـــاره

قــد َّ
بــث فيــه املصــطفى أ رخبــاره

بفضــــله وأوجــــب ا رنتظــــاره
...إىل آخره.
الت
افته َع ََّ ْيه َّ

 :قال اإلمام املنصور باهلل  :#كان أسدي ًا أنجل

العينني  ،غليظ الساعدين بعيد ما بني املنكبني والصدر ،خفيف الساقني
( -)1النجل بالتحريك :سعة العينني.

والعجز ،كاألسد .
الت
قيامه َع ََّ ْيه َّ

 :سنة ثامنني ومائتني ،أقام اهلل به الدين يف أرض اليمن،

وأحيا به رسوم الفرائض والسنن ،فجدد أحكام خاتم النبيني ،وآثار سيد
الوصيني ،وله مع القرامطة اخلارجني عن اإلسالم نيف وسبعون وقعة ،كانت له
اليد فيها كلها ،ومع بني احلارث ،نيف وسبعون وقعة .وخطب له بمكة املرشفة
سبع سنني ،كام ذكر ذلك يف عمدة الطالب ،وغريه.
قال اإلما أبو طال

 :#وكان  -اإلمام النارص األطروش  -حيث الناس

عىل نْصة اهلادي حييى بن احلسني ،ويقول :من يمكنه أن ينْصه وقرب منه
فنْصته واجبة عليه ،ومن متكن من نْصيت وقرب مني فلينْصين.

وفيه آثار عن جده النبي وأبيه الويص ،منها :عن أمري املؤمنني  ،#قال( :ما
ف سائقها وناعقها ،ثم ذكر فتن ًة بني الثامنني واملائتني (قال):
من فتنة إال وأنا أ رعر ُ
فيخرج َ
رجل من عرتيت اسمه اسم نبي ،يميز بني احلق والباطل ،ويؤلف اهلل
ُ
قلوب املؤمنني عىل يديه).
وأشار الرسول ÷ بيده إىل اليمن ،وقال(( :سيخرج رجل من ولدي يف
هذه اجلهة اسمه حييى اهلادي ُ رحييي اهلل به الدر ين)) .
ويرس اهلل له علم اجلفر الذي أوحى اهلل إىل نبيه فيه علم ما يكون إىل يوم
َّ
( -)1الشايف (.)839/1
( -)2ذكره اإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) يف شح الرسالة الناصحة .398
( -)3أي يرس اهلل تعاىل وصوله إليه وفهمه معانيه ،وكان مكتوب ًا يف جلد ،ولذا سمي علم اجلفر ،قال
أبو العالء املعري:
=

القيامة ،وكان معه ذو الفقار سيف أمري املؤمنني ،وإىل ذلك أشار صاحب
البسامة بقوله:
من ُخص باجل رفر مــن أبنــاء فاطمــةٍ
َّ

وذي الفقار وم رن رأروى ظمى الفقر

ومن الشهادات التارخيية احلقة ما شهد به لإلمام اهلادي إىل احلق ولألئمة من
ُ
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري شح البخاري ،حيث ف َّرس هبم اخلرب
أهل البيت
النبوي املروي يف البخاري وغريه ،وهو(( :ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي
ُ
احلديث ببقاء األمر يف قريش باليمن من املائة
منهم اثنان))  ،فأفاد أنه صدق
الثالثة يف طائفة من بني احلسن ،قال :وال يتوىل اإلمامة فيهم إال من يكون عامل ًا
متحري ًا للعدل.
إل قوله :والذي يف صعدة وغريها من اليمن ،ال شك يف كونه قرشي ًا؛ ألنه من
ذرية احلسن بن عيل.
وقال الع مة إمام املحدثني يف عْصه ،مؤلف هبجة املحافل حييى بن أيب بكر
ألهـ ـل البيـــت ملـــا
لقـ ـدر عج ُبـ ـوا ر

أتـــاهم ع رلمهـــم يف م رسـ ـك ج رفـ ـر
أر رتـــ ـ ُه ُكـــ ـ َّل عـــ ـامر ٍة وق رفـــ ـر

املـــنجم وهـــي ُصـــغررى
ومـــ ررآ ُة
ر
وقد ذكره كثري من علامء اإلسالم ،وتكلم السيد العالمة حممد بن إسامعيل األمري يف كونه مام ختص
به أمري املؤمنني  #من العلوم ،وأنه غري داخل فيام روي عنه من خرب الصحيفة التي يف قراب سيفه،
إذ املقصود عدم اختصاصه بام جيب تبليغه إىل الناس كافة من علوم الرشيعة ،وليس هذا من علم
الغيب الذي استأثر اهلل به ،بل هو مام علمه اهلل رسوله ÷ من املغيبات ،كغلبة الروم ،وقتل الفئة
ح ُ ْحْ حح ْ
ب فَل ُي حظ ِه ُر
الباغية لعامر ح ،¥وقتال الناكثني واملارقني ،وغري ذلك ،كام قال تعاىلَ﴿ :عل ِم الغي
ح حِ ْ ْ
َّ ح ْ ح ح
ح ً
حح ح ْ
ح
ْ حُ
ول﴾ [اجلن26:ـ ،]27وقال تعاىل﴿ :ذل ِك مِن أنباءِ
ْلَع غيبِهِ أحدا ح 26إَِل م ِن ارتَض مِن رس ر
حْ ُ
ح
ب نوحِيهِ إَِلْك﴾ [آل عمران ،]44ويل يف ذلك رسالة (إيضاح األمر يف علم اجلفر) جواب
الغي ِ
سؤال ورد يف هذا من الزنداين ،واهلل املوفق .متت من املؤلف(ع).
( -)1انظر البحث حول هذا اخلرب النبوي يف كتاب لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع)،ج/2ص /594ط ،1ج /2ص  /659ط ،2ج / 2ص  / 806ط.3

العامري يف الرياض املستطابة ما لفظه :ثم يف زمن املعتمد واملعتضد واملقتدر إىل
املستعصم آخر ملوك العباسيني ،حترز أهل البيت إىل بلدان ال ُي رقد ُر عليهم فيها
مثل :جيالن وديلامن وما يواليها من بالد العجم ،ومثل نجد اليمن كصنعاء
وصعدة وجهااا ،واستوثق أمرهم وقاموا باإلمامة برشوطها قاهرين ظاهرين،
فقام منهم بنجد اليمن نحو بضع وعرشين إمام ًا أوهلم وأوالهم بالذكر اإلمام
اهلادي حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن
املثنى ،كان مولده باملدينة ،ومنشؤه باحلجاز ،وتعلمه به وبالعراق ،وظهور
عم هبا مذهب
سلطانه باليمن سنة ثامنني ومائتني ،وكان جاء إىل اليمن وقد َّ
القرامطة والباطنية ،فجاهدهم جهاد ًا شديد ًا ،وجرى له معهم نيف وثامنون
وقعة مل ينهزم يف يشء منها ،وكان له علم واسع ،وشجاعة مفرطة.
إل قوله :ثم قام بعد اهلادي ولدُ ه املرتىض حممد بن حييى ،ثم ولدُ ه النارص أمحد
بن حييى ،وكانا ُمن مجع خصال الكامل والفضل كأبيهام ،ودفنا إىل جنبه بصعدة،
ومن ذريتهام أكثر أشاف اليمن.
ثم ساق يف تعداد األئمة فأورد قطعة تارخيية ،وبحث ًا نفيس ًا يدل عىل غزارة علم
واطالع وإنصاف واعرتاف باحلق وبعد عن اإلنحراف.
حتى قال :وقد ذكر ابن اجلوزي وغريه :أن األئمة املتبوعني يف املذاهب بايع
كل واحد منهم إلمام من أئمة أهل البيت ،بايع أبو حنيفة إلبراهيم بن عبداهلل
بن احلسن ،وبايع مالك ألخيه حممد ،وبايع الشافعي ألخيهام حييى.
وقال ابن حزم صاحب املحىل  -يف ذكر أوالد اإلمام النارص  -ما لفظه:
واحلسن املنتخب ،والقاسم املختار ،وحممد (املهدي ) ،بنو أمحد النارص بن
( -)1زيادة من مجهرة األنساب البن حزم ،والصواب :واملهدي كام يف املشجر.

حييى اهلادي بن احلسني بن القاسم الريس بن إبراهيم طباطبا ،وليحيى هذا
امللقب باهلادي رأي يف أحكام الفقه قد رأيته مل يبعد فيه عن اجلامعة كل
البعد..إىل آخره.
وقال ن وان احلم ي يف كتاب احلور العني ص196ما لفظه :وأول من دعا
باليمن إىل مذهب الزيدية ونرش مذهب أئمتهم حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب،
ولقبه اهلادي إىل احلق ،فنزل بني خوالن ،وقال:
هيتـــزُّ عــ رـر ُش اهلل منهـــا األعظـ ـ ُم
إليــــــ ـ ًة
واهلل واهلل العظــــــــيم َّ
ملضـــمر
حســـني
إين لـــو ردك يـــا
ُ
َ
..إىل قوله:

يف اهلل أبديـــــه وحينـــ ـ ًا رأكـــ ـت ُُم

ولـــو رد ســـائر بيـــت آل حممـــد

ـيل وم رغـ ـن ُم
فـــودا ُدهم فــ رـر َ
ض عــ َّ

يـــن بحـــبهم وبـــدينهم
قـــوم أد ُ
َ

ـم
ونصوصهم أفتي اخلصوم ر
وأحكـ ُ

وملا انترشت فضائ ُله ،وظهرت أنواره وشامئله ،وفد إليه وفد أهل اليمن،
كر راجع ًا ملا
فسألوه إنقاذهم من الفتن ،فساعدهم وخرج اخلرجة األوىل ،ثم َّ
شاهد من بعض اجلند أخذ يشء يسري من أموال الناس ،فنزل بأهل اليمن من
الشدائد والفتن ما ال قبل هلم به ،فعاودوا الطلب وترضعوا إليه ،فأجاهبم
وخرج ثاني ًا عام أربعة وثامنني.
ومن ك مه اِأثور( :يا أهل اليمن لكم عيل ثالث :أن أحكم فيكم بكتاب اهلل
وسنة رسوله ÷ ،وأن ُأقدر م ُكم عند العطاء ،وأتقدَّ م ُكم عند اللقاء ،ويل
عليكم :ال ُّن رصح ،والطاعة ما أط رع ُت اهلل) .ولقد أقسم يف بعض مقاماته أنه ال يغيب
اعوه).
عنهم من رسول اهلل إال ش رخ ُص ُه (إن أط ُ

ولقد حكى عامل من علامء الشافعية  -وصل من العراق لزيارته  -من علمه
وعدله وفضله وسريته النبوية ما هبر األلباب ،وأنه شاهده يتوىل بيده الكريمة
معاجلة اجلرحى ،ويتوىل بنفسه إطعام اليتامى واملساكني ،وغري ذلك مام هو مشهور،
وعىل صفحات التاريخ مسطور.
إذا كان ف رض ُل املرء يف الناس ظــاهر ًا

فليس بمحتـ ٍ
ـاج إىل كثــرة الوصــف

وما نرش اهلل يف أقطار الدنيا أنواره ،وبث يف اليمن امليمون بركاته وآثاره  -منذ
أحد عرش قرن ًا  -إال لشأن عظيم ،ولقد مأل اليمن أمن ًا وإيامن ًا ،وعل ًام وعد ً
ال،
ومساجد ومعاهد ،وأئمة هدى ،وما أصدق قول القائل فيه :#
فســائل ُّ
والفجر حني بدا والصبح حني أضــا
الشــ رهب عنــه يف مطالعهــا
ر
سل سنَّة املصطفى عن نجل صاحبها

م رن َّ
علـم النــاس مســنون ًا و ُم رفرتضــا

وكراماته املنرية ،وبركاته املعلومة الشهرية مرشقة األنوار ،دائمة االستمرار عىل
مرور األعصار ،وما أحقه بقول القائل يف جده احلسني السبط _:
فطيب تــراب القــرب َّ
دل عــىل القــرب
أرادوا ل ُي رخ ُفــوا قــ ررب ُه عـــن ول ريـ ـه
ُ

ومن قصيدة له  #إىل الدعام بن إبراهيم األرحبي ،حيثه عىل اجلهاد يف
سبيل اهلل ،ويذكر سوابق مهدان مع أمري املؤمنني وأخي سيد املرسلني ،صلوات
( -)1الدعام األرحبي ( - 000نحو  298هـ) الدعام بن إبراهيم بن عبد اهلل بن يأس األرحبي :شيخ
كهالن ،بل سيد مهدان يف عْصه ،اشتهر بالنجدة والفروسية والدهاء واجلود .قال اهلمداين :وهو
وجبي رت
الذي قام عىل آل يعفر  -يف اليمن  -فاستلب اململكة منهم ،وملك بلدهم ،وتأ َّمر بصنعاءُ ،
ني إىل ساحل عدن (واستعان آل يعفر) باملوفق واملعتضد ،فخرج الدعام من صنعاء ،ثم عاد
إليه امل ُ
إليها مع اهلادي إىل احلق (حييى بن احلسني) سنة 288هـ ،وس َّلمه بلد مهدان ،وقاتل معه القرامطة
وغريهم ،وظل معه إىل آخر أيامه.انتهى من األعالم للزركيل (.)339/2

اهلل تعاىل وسالمه عليهم أمجعني:
اهن رض فقــد أ رمكنترنــا فرصــة الــيمن
ٍ
وســـابقات وإكرامـــ ًا ومكرمـــة

كانت مع ال َّطاهر اهلادي أيب احلسن

ويــوم صــفني والفرســان معلمــة

اجلـنن
ُ
ختوض يف غمرات املوت يف ُ

الر روع حا ٍم ويــوم النهــروان لكــم
و َّ

واحل ُصـن
والنقع مرتفع بالبيض ُ

ونصـــرهم ألمــري املــؤمنني عــىل
ٍ
ُ
شف
وقـ رم فــزد شفـ ًا يعلــو عــىل
بحمـــد اهلل ُ
نعرفـــه
ففيــــك ذاك ر

حمــض املــودة واإلحيــاء للســنن
ر
الس رلم والفــتن
إذ أنت ل ري ُث الوغا يف ر

ـام بــه
واستغنم األمــر هنضـ ًا يــا دعـ ُ

ما دام روح حيــاة الــنفس يف البـدن

وصـ رل فضــائل كانــت َّأول الـ َّـزمن

يف حي مهدان واألحيــاء مــن يمــن

..إىل آخرها.
فأجابه الدعام هبذا الشعر:
أتــى كتــاب إمــام صــادق لقــن

بــالفرض يأمرنــا منــه وبالســنن

ُ
رســـول اهلل يتبعـــه
هـــذا أبـــوه

ـام مــن بنــي احلســن
خ ُري الربايــا إمـ َ
ٍ
بحــالل يــا ذوي الفطــن
خ رذالنــه

وكيـــف ذاك ويف خـــم لطاعتـــه

فــرض علينــا بــه قــد قــام مل ُهيــن

أنت املقــدَّ م يــا ابــن املصــطفني فــام

الضغن
لنا سواكم برغم الكاشح
َّ

الر رشد والتوفيــق معتمــد ًا
أ رقد رم عىل ُّ

عىل اإللــه فعنــدي النصــر بالبـدن

ً
قاطبــــة
وبــــالبنني وبــــاألموال

وبالعشــائر مــن مهــدان يف ســنن

ت ررتى بنْصك يا ابن الطــاهرين كــام

تــرتى مــن املــاء أسـ َ
ـبال مــن املــزن

أبــو احلســني الزكــي اهلاشــمي فــام

( -)1احلصن :مجع حصان.
( -)2الكاشحُ :م رضمر العداوة.

ـوارس مــن مهــدان ناصـح ًة
معي فـ ُ

هلل صـــادقة يف القـــول والـــدر ين

أنا سنانك ُأ روهـي حـدَّ سـورة مــن

ناواك يــا ابــن رســول اهلل يف الــيمن

أقو ُد خيلــك رأمحـي عــن مكارههــا

بذي كعــوب ومـ ٍ
ـاض حــدُّ ه أرن

شفى الصــدور كتــاب أنــت كاتبــه

هــذا وأيقظنــا مــن ن رومــة الوســن

ذكرت سالف أجدادي الذين سعوا

يف نْص جدر ك يف ماض مــن الــزمن
حييــى اإلمــام بــال ع رج ـ ٍز وال غ ـبن

أنـــا خليفــتُهم يف ن رســل قائـــدهم
مــا بعــد قولــك مــن قـ ٍ
ـول فنتبعــه

والركن
يا ابن احلطيم ويا ابن احلجر ُّ

يا ابــن الــويص أمــري املــؤمنني ويــا

ن رسـل البتــول ومــن قــد فــاز بــاملنن

حبيل بحبلك موصــول بــال كــذب

بالرســن
والود منــي لكــم ينقــاد َّ

فاحف رظهـــا منحلـــة
إىل اتباعـــك ر

من سامعٍ لك ال ينســاك يف الــوطن
كجاحـ ٍد مــال مــن ج رهـ ٍل إىل وثـن

إنا نرى مــن تنحـى عـن واليــتكم
ومنها:

واعزم عــىل مــا آراك اهلل مــن رشـ ٍد

حتى متيــز عــن كشــف مــن املحـن

وتســــتبني فعــــايل يف مســــريكم

حق ًا وليس مقــايل فيــك بــاألفن

قال  #يف تفسريه آليات من كتاب اهلل :والقرآن ،فإنام نزل عىل العرب
ب ُلغتهم ،وخاطبهم اهلل فيه بكالمهم ،والنفس ُتدخلها العرب يف كالمها ً
صلة جلميع
ما تأيت به من مقاهلا ،وقد تزيد غري ذلك يف خماطبتها ،وما تسطره من أخبارها ،مثل:
( -)1أرن :نشط.
( -)2الرسن ـ حمركة ـ :احلبل ،وما كان من زمام عىل أنف.
( -)3أي الضعيف.

(ما) و (ال) ،وغري ذلك مام ليس له عندها معنى ،غري أهنا ُحت رسن به كالمها ،وتصل
به قيلها وقاهلا.
إل أن قال :ويف ذلك ما يقول الرمحن الرحيم  -فيام أنزل عىل نبيه من الفرقان
ح ْ ح
ح َّ
ح ُّ
ح ح ح ح ُ ُ
ارون حما حم حن حعك إِذ حرأ ْي حت ُه ْم ضلوا 92أَل
العظيم من قول موسى { :- #قال ياه
ح َّ ح ح ح ح ح ْ ح ح ْ
ت أم ِري[ }93طه ،]93 -92:إىل أن قال :ومثل هذا كثري فيام ن َّزل ذو
تتبِع ِن أفعصي

اجلالل واإلكرام.

ح َّ ْ ح ح ُ ْ ح ح ْ ُ ْ ح ح ًّ
ومن ذلك قوله سبحانه{ :فحب حما حر ْ ح
ت فظا
ْح رة مِن اَّللِ نلِ ت لهم ولو كن
ِ
ح
ْ
ح
ح ح ْ ح ْ ح ْ ح ُّ
ح
ح
ض ِه ْم
ب َلنفضوا م ِْن ح ْول ِك} [آل عمران ،]159:وقوله{ :فب ِ حما نق ِ
غل ِيظ القل ِ
ح ح
مِيثاق ُه ْم} [النساء..،]155:إىل آخر كالمه .

وقال  -مبين ًا ملا خاطب اهلل به اخللق  -وسألت عن قول اهلل سبحانه:
ماو ُ
ات حم ْطو َّي ٌ
{ حو َّ
الس ح
ات ب ِ حي ِمينِهِ} [الزمر ،]67:وهذا رمحك اهلل فمث َل رضبه اهلل هلم
ِ
مام تعرفه العرب ومتثل به ،وذلك أن العرب تقول ملالك اليشء :هو يف يده وهو
يف يمينه ،تريد بذلك تأكيد امللك له؛ ألن كل ما كان يف يد املالك فهو أقدر ما
يكون عليه.

حتى قال :فأما قوله { :حم ْطو َّي ٌ
ات ب ِ حي ِمينِهِ} فإخبار منه هلم بأن الساموات
ِ
مطويات يف ملكه ،متْصفات يف أمره ،جمموعات يف حكمه ،كام جيمع اليشء

وحي رو ُزه ،ويضم عليه طاويه ،فم َّثل هلم أ رمر نفاذ حكمه يف الساموات،
املطوي جام ُعه ُ
وقدرته عليهم بام يعرفون من مقدرام عىل ما يطوونه وينرشونه..إىل تامم كالمه .
وقال  #يف جواب مسألة النبوة واإلمامة يف األنبياء :ثم أبان معهم العلم
والدليل ،الذي يدل عىل أهنم رسل مبعوثون برسالته إىل خلقه.
( -)1جمموع كتب ورسائل اإلمام اهلادي(ع) – كتاب املسرتشد.
( -)2جمموع كتب ورسائل اإلمام اهلادي(ع) – جواب مسائل أيب القاسم الرازي.

وأشار إىل معجزات الرسول ،حتى قال يف ذكر األوصياء :والعلم والدليل فهو
فضلهم عىل أهل دهرهم ،وبياهنم عىل مجيع أهل ملتهم.
إىل أن قال :وعلمهم ودليلهم فهو العلم بغامض علم األنبياء ،واالطالع عىل
خفي أرسار الرسل.
قال :من ذلك ما كان يوجد عند ويص موسى ،وعند ويص عيسى  ،%مام ال
يوجد عند غريهم من أهل دهرهم ،ومن ذلك ما يوجد عند ويص حممد ÷
عيل بن أيب طالب.
قال :ومن ذلك ما كان عنده من كتاب اجلفر ،وما كان عنده من علم ما يكون
إىل يوم القيامة.
وقال يف واف املستحقني لإلمامة من ذرية الرسول :بوالدة الرسول ÷،
وبمعرفتهم بذي اجلالل واإلكرام ،والورع الذي جعله اهلل قوام ًا لإلسالم،
وباملعرفة باحلالل عند اهلل واحلرام ،وبام حيتاج إليه يف الدين مجيع األنام.
حتك قال :وبكشف الرؤوس ،وجتريد السيوف ،ورفع الرايات هلل تعاىل ويف
اهلل عز وجل ،واملنابذة ألعداء اهلل ،وبإظهار الدعاء إىل اهلل.
إل أن قال :وإحياء الكتاب والسنة ،وإقامة احلق والعدل يف الرعية ،واإلطالع
عىل غامض كتاب اهلل ووحيه ،الذي ال يطلع عليه إال من ق َّلده اهلل السياسة ،وحكم
له باإلمامة..إىل تامم كالمه .

روى سليم الذي كان يتوىل خدمته :أنه تبعه يف بعض الليايل ،وكان يسري مع
( -)1جمموع كتب ورسائل اإلمام اهلادي(ع) – جواب مسائل احلسني بن عبداهلل الطربي.

اإلمام إىل املوضع الذي يبيت فيه ثم ينْصف ،ويف تلك الليلة رأى أن يبيت عىل
الباب  -ومل يعلم به اإلمام  -لينظر ما يصنع ،قال :فسهر الليل أمجع ركوع ًا
وسجود ًا ،وكنت أسمع وقع دموعه ،ونشيج ًا يف حلقه (ع).

كان  #ال يتمكن من إمالء مسألة إال وهو عىل ظهر فرسه يف أغلب
األوقات ،ومن مؤلفاته :كتاب األحكام ،واملنتخب ،وكتاب الفنون ،وكتاب
املسائل ،ومسائل حممد بن سعيد ،وكتاب التوحيد ،وكتاب القياس ،وكتاب
املسرتشد ،وكتاب الرد عىل أهل الزيغ ،وكتاب اإلرادة واملشيئة ،وكتاب
الرضاع ،وكتاب املزارعة ،وكتاب أمهات األوالد ،وكتاب العهد ،وكتاب
تفسري القرآن ستة أجزاء ،ومعاين القرآن تسعة أجزاء ،وكتاب الفوائد جزآن،
وكتاب مسائل الرازي جزآن ،وكتاب السنة ،وكتاب الرد عىل ابن احلنفية،
وكتاب تفسري خطايا األنبياء ،وكتاب أبناء الدنيا ،وكتاب الوالء ،وكتاب مسائل
احلسني بن عبداهلل (الطربي) ،ومسائل ابن أسعد ،وكتاب جواب مسائل
نصارى نجران ،وكتاب بوار القرامطة ،وكتاب أصول الدين ،وكتاب اإلمامة
وإثبات النبوة والوصاية ،وكتاب مسائل أيب احلسني ،وكتاب الرد عىل اإلمامية،
وكتاب الرد عىل أهل صنعاء ،والرد عىل سليامن بن جرير ،وكتاب البالغ املدرك
يف األصول شحه اإلمام أبوطالب ،وكتاب املنزلة بني املنزلتني.
قال اإلما اِنصور باهلل  :#وقد تركنا قدر ثالثة عرش كتاب ًا كراهة التطويل،
وهي عندنا معروفة موجودة .انتهى كالم اإلمام . #
قلت :فانظر إىل هذا مع اشتغاله بإظهار الدين احلنيف ،ورضبه بذي الفقار
( -)1الشايف (.)840/1

رؤوس أهل الزيغ والتحريف ،وقد كان ابتداؤهم يف التأليف من عْص
الويص  ،#فقد كانوا يكتبون ما يمليه عليهم من العلوم الربانية ،واحلكم
البالغة ،التي خص اهلل هبا أهل هذا البيت الرشيف ،ومؤلفاام بني ظهراين األمة
قد ملؤوها بحجج العقول ،وأكدوها بصحاح املنقول.
ُ
والعدل ،فإمامهم فيه والدُ هم الويص ،الذي خطب به ،وب َّلغ اخللق
أما التوحيدُ

عىل رؤوس املنابر ،ولقنه أوالده الوارثني له كابر ًا عن كابر.
وأما سنة دهم فمن باب املدينة دخلوا ،وصاحب البيت أدرى بالذي فيه،
ولقد حفظ بعضهم عن باقر علم األنبياء حممد بن عيل سبعني ألف حديث.
وأما عَّو الَّغة فمنها ارتضعوا ،وفيها دبوا ودرجوا ،ومن زالهلا كرعوا،
غرياا حتاريف املو َّلدين ،بل تربوا
يتلقوهنا أب ًا عن أب ،مل تدنسها أ رلسن ُة العجم ،وال َّ
يف حجور آبائهم الطاهرين ،ليس هلم هم إال تعريفهم ما أنزل اهلل من الفرائض،
وتبيني ما ضل عن اخللق من الغوامض ،مل يكن بينهم وبني أبيهم أمري املؤمنني
وأخي سيد املرسلني  -م رن كالمه فوق كالم املخلوق ،ودون كالم اخلالق ،من
إمام سابق،
احتذت عىل آثاره فصحاء األمة ،واقتبست من أنواره بلغاء األئمة  -إال َ
ومقتصد الحق ،وهم العرب الصميم ،وأرباب زمزم واألباطح واحلطيم ،فلوال أن
ما نقلته النقلة من أهل اللغة موافق لكالم اهلل وكالم رسوله وأهل بيته ملا قبلناه
منهم ،وملا أخذناه عنهم ،فهو معروض عىل هذه األصول احلكيمة ،والقواعد
الراسخة القويمة ،ومن له عناية يف اقتفاء آثار أهل بيت نبيه ،أمكنه أن يأخذ من
كالمهم متون اللغة وإعراهبا وتْصيفها ،ومعانيها وبياهنا وبديعها وتأليفها ،وحقائق
التأويل ،وطرائق التنزيل ،فلم يأمتنهم اهلل عىل دينه ،إال وهم أهل حلمله وتلقينه،
َّ ُ ح ْ ح ُ ح ْ ُ ح ْ ح ُ ح ح
ُ
ح
{اَّلل أعلم حيث َيعل رِساَله} [األنعام.]124:
( -)1هو جابر بن يزيد اجلعفي املتوىف سنة (128هـ).

وَّاسه :قبضه اهلل إليه شهيد ًا بالسم ،وهو يف ثالث ومخسني سنة ،ليلة
األحد لعرش بقني من ذي احلجة سنة ثامن وتسعني ومائتني ،ودفن يوم االثنني يف
أسسه بصعدة ،وروى السيد
قربه الرشيف املقابل ملحراب جامعه الذي َّ
أبو العباس  #أنه ُنعي إىل اإلمام النارص األطروش فبكى بنحيب ونشيج،
وقال :اليوم اهندَّ ُر رك ُن اإلسالم.
م ده بصعدة من أرض اليمن ،وقد كان  #رأى نور ًا ساطع ًا يف حال
حياته ،واختط اجلامع املقدس عىل جذوة ذلك النور .ذكر ذلك بتاممه يف
(األسانيد اليحيوية) يف قصة ال يسع احلال اإلتيان هبا ،وكان ذلك أول أساس
لصعدة هذه املوجودة املعمورة بربكته ،وكانت صعدة القديمة حتت جبل تلمص
كام هو املشهور.
أوالمه اِعقبون :حممد ،وأمحد ،واحلسن.

األشاف العلويون
ُ
وكان من املتو رلني للجهاد بني يدي اإلمام اهلادي وأوالده،
من أوالد العباس بن أمري املؤمنني ،منهم :أبو جعفر حممد بن عبيداهللُ ،قتل شهيد ًا
مع اإلمام اهلادي  #بنجران غدر ًا.
وقضيته تشبه قضية اإلمام احلسني بالطف ،وقد بلغ احلقد واإلنتقام واجلراءة
الغاية ،ويكفي يف ذلك قول الشاعر القرمطي ،حيث ارجتز وهو حيز رأس
أيب جعفر حممد بن عبيداهلل العلوي:
شــفيت نفســـي وبل رغــ ُت ر
مــأريب
ُ

وال أبـــايل بعـــد ذا مـــا حـــ َّل يب

مــن س ـخط اهلل ومــن ل رع ـن النبــي
وقد كتب ولد حممد بن عبيداهلل إىل اهلادي  #قصيدة طويلة ،يقول فيها:

ابــن احلســني حتالفــ رت حــ ُار عــىل

أن يقتلونـــا يــــا بنـــي العبــــاس

يــا ابــن احلســني تقاســموا أموالنــا

وخيولنـــا فـــافرج بصـــولة قـــايس

عجل بنْصك يا ابن أكــرم هاشــمي

وافكــك عشــريك مــن يــد اخلنـاس

فيهـــا األراقـــم واألفـــاعي كلهـــا

ـم احلتـــوف بكـــاس
يســـقيننا ســ َّ

ال خـــري يف حـــار وال أحالفهـــا

(يـــام) فـــإهنم مـــن النســـناس

ال يشـــكرون صـــنائع ًا أ رول ريـــتهم

بـــل يكفـــرون وكلهـــم متنـــايس

وقال أيضا:

ظهـ ـر الفســـاد بأرضـــنا وبالدنـــا

أشار
قامــــت بــــذاك قــــرامط
ُ

كفــروا بــرب النــاس يــا ابــن حممــد

والكفـــر شـــيمتهم فهـــم كفـــار

وقال يف سرثية والده:

مقلتـــي أن تنامـــا
منـــع احلـــزن
َّ

وذرى الــدمع مــن جفــوين ســجاما

يوم ناديت حي األحالف للنْص عىل

(مــــذحج) وناديــــت (يامــــا)

ودعونـــا لنصــــرنا (الـــوادعيني)

فلـــم ينصــــروا األمـــني اهلاممـــا

ال جييبـــون صـــارخ ًا قـــام يـــدعو

يـــا هلمـــدان انصـــروا اإلســـالما

فــدعونا (ثقيــف) كــي ينْصــونا

فأجــــابوا ،ومل يكونــــوا لئامــــا

نْصـــونا عـــىل العـــدو وقـــاموا

دوننـــا يـــدفعون عنـــا الطغامـــا

فخرجنــا هبــم إىل (حــار كعــب)

بخيـــــول إىل العـــــدو ترامـــــى

فأتانــــا اخلبــــري خيــــرب أن قــــد

قتـــل (اهلاشـــمي) وذاق احلاممـــا

ُ
بــن كعــب شيفــ ًا
قتلــ رت
حــارث ُ

خــري مــن و َّحــد اإللــه وصــاما

قتلـــوه ،فأفحشـــوا القتـــل فيـــه

حــني أضــحى لــدهيم مستضــاما

حنـت النيــب
هلف نفسـي عليه مــا َّ
ٍ
هليــف
هلــف نفســـي عليــه هلــف

ومــــا داعــــت احلــــامم احلاممــــا
هلــــف حــــريان ال يلــــذ منامــــا

هلف نفســي عليــه مــن يل مــن بعـــ

ــــد ومـ ـ رن للنســـاء أو لليتـــامى

كـــان حـــرز ًا للمســـلمني وكهفـ ـ ًا

ورجــــا ًء ،ومعقــــالً ،ونظامــــا
بـــأيب جعفـــر و ُأ رصـــ ُلوا غرامـــا

فجــزى اهلل والــدي غــرف اخللـــ

ـــــد وأعطــــاه جنــــة وســــالما

فلقــــد كــــان وايف العهــــد للـــــ

ـــــه وبــــاحلق واهلــــدى قوامــــا

نصـــر الــدين واســتقام عــىل احلـــ

ـــــق وأوىف بــــالبيعتني اإلمامــــا

قتــــل اهلل (مــــذحج ًا) ش قتــــل

فلام وصل إىل احلصن أقبلت مهدان إليه يعزُّ ونه يف أبيه ،واعتذروا إليه فيام
كان من خت ُّلفهم عن نْصته ،واحلمد هلل والصالة عىل حممد وآله وسلم تسلي ًام
كثري ًا (ص  384 - 383 -382السرية).
وولده عيل بن حممد

مؤلف سرية اإلمام كذلك أصيب بنجران ،وتويف

بخيوان ،ورثاه اإلمام اهلادي إىل احلق ريض اهلل عنهم ،بقوله:
منتخـــــب اآلبـــــاء عبـــــايس
قـــ َرب بخيـــوان حـــوى ماجـــد ًا
ٍ
ٍ
الـــرايس
مـــن
جعفــــر
قــــ ُرب عــــيل بــــن أيب
هاشـــم كاجلبـــل َّ
خـــوارة
يطعـــن الطعنـــة
مـــ رن
َّ
ُ

جســــ ـاس
كأهنــــ ـا ط رعنــــ ـ ُة َّ
َّ

ومن ذريته آل املطاع بصنعاء ،ودار عمر سنحان ،وغريهام.
******

( -)1عيل بن حممد بن عبيداهلل العلوي العبايس ،الشاعر الفارس البطل ،أحد فرسان اهلادي(ع)
البواسل ،له مواقف بطولية رائعة ،وكان حني هجم بنو احلارث عىل أبيه منتزح ًا بمكان ُيسمى
البقرية مع اإلمام بصعدة ،فلام بلغتهم الفاجعة توجهوا يف محلة إىل نجران للثأر ،فقاتل يف هذه
احلملة قتال األبطال حتى سقط جرحي ًا ،ثم ُمحل إىل خيوان فتويف هناك سنة (297هـ) ودفن
هناك ـ قدس اهلل روحه ـ ،سرية اهلادي (مواضع متفرقة) .انظر ص .84 ،83 ،382متت إمالء
املؤلف(ع).

الزلف:
عَاَص ُه يف اجل ْي ِل أ َّْ َض ُل قا ِئم
َ -32و َ َ

َو ْأب َت ُل َم ْن يدْ عَك إذا انحارَ َهـالِ ُع

التحف:

هو اإلمام النارص للحق أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر
األشف بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  ،%ويقال له األطروش .
عن جده ÷ أنه قال(( :يا عيل يكون من أوالدك َ
رجل ُيدر عى بز ريد
املظلوم ،يأيت يوم القيامة مع أصحابه عىل ُن ُج ٍ
رب رون عىل رؤوس
ب من نور ،ي رع ُ ُ
كالربق الالمع ،ويف أعقاهبم ر ُج َل ُيدر عى بنارص احلق حتى يق ُفوا عىل
اخلالئق
ر
أمري املؤمنني  #يف
باب اجلنة...إىل آخر احلديث)) ،وغري هذا ،وأ رعلم به ُ
خطبته بالكوفة ،وخطبته بالنهروان.
الت  :قال اإلمام أبو طالب :كان  #طويل القامة ،يرضب إىل
افته عَ ََّ ْيه َّ
األ ردمة به طر َش من رضبة.
قيامه :سنة أربع وثامنني ومائتني ،دعا إىل عبادة اهلل يف اجليل والديلم ،ففتح اهلل
عىل يديه وأسلم بربكته ألف ألف من املرشكني وع َّلمهم معامل اإلسالم.
الت
قال عَ ََّ ْيه َّ

حفظت من كتب اهلل بضعة عرش كتاب ًا فام انتفعت منها
:
ُ

كانتفاعي بكتابني أحدهام :الفرقان ملا فيه من التسلية ألبينا ،والثاين :كتاب دانيال ملا
فيه من أن الشيخ األصم خيرج يف بلد يقال هلا ديلامن..إىل آخر كالمه .#
) - (1شاج ُع .نخ.
( -)2الطر ُش حمرك :أهون الصمم ،واألطروش :األصم.

قال اإلما اِنصور باهلل  #يف الشايف :وكان  #ير ُد بني الصفني متقلد ًا
مصحفه وسيفه ،ويقول :انا ابن رسول اهلل ،وهذا كتاب اهلل ،فمن أجاب إىل هذا،
وإال فهذا ،انتهى .
وقد اتفق املوالف واملخالف أنه من أئمة اهلدى القائمني بالقسط ،قال حممد
وح رسن سريته
بن جرير الطربي يف تارخيه  :ومل ير الناس مثل عدل األطروش ُ
وإقامته احلق.
وقال ابن حز ما لفظه :احلسن األطروش  -الذي أسلم عىل يديه الديلم  -بن
عيل بن احلسن بن عيل بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب.
ال حسن املذهب عد ً
إىل قوله :وكان هذا األطروش فاض ً
ال يف أحكامه ويل
طربستان..إىل آخر كالمه.
وقتل يف بعض مقاماته عرشون ألف ًا يف معركة واحدة من جنود الضالل .
ومن كراماسه(ت):

أنه قصده بعض األعداء وهو منفرد وليس عنده سالح فتناول من صخرة
رب ُك بأثره.
عظيمة فأالهنا اهلل له ،وموضع يده الرشيفة هنالك ُيت َّ
ومن ا :أنه توجه إليه بعض امللوك حلربه فاشتغل أصحابه بذلك ،فخرج
( -)1كتاب الشايف لإلمام املنصور باهلل(ع).)858/1( :
( -)2تاريخ الطربي (.)257/8
( -)3قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) يف كتابه الشايف ( )857/1طبعة مكتبة أهل
البيت(ع) :وأقبل النارص  #بعساكره من اجليل والديلم ،ومل يكن هلم من آالت احلرب ما
كان للخراسانية ،فالتقوا يف موضع بني وارق وشالوس يعرف بنورود عىل ساحل البحر ،ووقع
القتال هنالك ،فأوقع  ¥يف اخلراسانية ومنحه اهلل أكتافهم ونْصه اهلل عليهم ،فاهنزموا أقبح
هزيمة وقتلوا ش قتلة؛ فبلغ عدد املقتولني يف املعركة عرشين ألف ًا بني مقتول بالسالح وغريق يف
البحر؛ كانوا إذا ثبتوا أخذهم السالح فإذا اهنزموا غرقوا يف البحر...إلخ.

وج ره ُت إليه جيش ًا ،فقالوا :ومتى
عليهم يوم ًا ،وقال :قد ُكف ري ُتم أ رمر الرجل ،قد َّ
دعوت اهلل عليه ،فورد اخلرب أن اهلل
أنفذام فقال :صليت البارحة ركعتني ثم
ُ
أهلكه .وكراماته كثرية شهرية.
ومن مؤ ّلفاسه :كتاب البساط ،واملغني ،وكتاب املسفر ،والصفي ،وكتاب الباهر
مجعه بعض علامء عْصه عىل مذهبه ،وكتاب ألفاظ النارص رتبه أيض ًا أحد العلامء
املعارصين له ،كان حيرض جملسه ويكتب ألفاظه مجع فيه من أنواع العلوم ما يبهر
األلباب ،وكتاب التفسري اشتمل عىل ألف بيت من ألف قصيدة ،وكتاب اإلمامة،
وكتاب األمايل فيها من فضائل أهل البيت الكثري الطيب ،وغريها كثري.
قيل :إن مؤلفات اإلمام النارص تزيد عىل ثالثامئة ،وقد أغناهم تبليغهم الدين
احلنيف عىل رؤوس املنابر ،ورضهبم رقاب أهل الضالل باملرشفيات البواتر.
ومن ك

اإلما الناَص يف البتاط :حدثنا أخي احلسني بن عيل ،وحممد بن

منصور املرادي ،قاال :حدثنا عيل بن احلسن  -يعنيان أيب  - #عن عيل بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((من أسبغ وضوءه ،وأحسن صالته ،وأدى زكاة ماله ،وخزن لسانه ،وكف
غضبه ،وأدى النصيحة ألهل بيت نبيه ،فقد استكمل حقائق اإليامن ،وأبواب اجلنة
مف َّتحة له)) .

وقال فيه أيض ًا  -يف الرد عىل املجربة يف قوله تعاىل { :حو حما ُه ْم ب حضار ح
ين بِهِ م ِْن
ِ ِ
ح ح َّ
ْ َّ
ُ
أح رد إَِل بِإِذ ِن اَّللِ} [البقرة :- ،]102:إهنم إنام أتوا وأسالفهم من طريق لكنتهم ،

( -)1البساط ،22اإلنتصار عىل علامء األمصار ( ،)203/1هداية الراغبني إىل مذهب العرتة
الطاهرين  ،132الثامر املجتناة .90
( -)2األ رلك ُن :الذي ال يقيم العربية لعجمة لسانه ،وهو أن املجربة قالوا بأن معنى اإلذن اإلرادة
واملشيئة ،ووجه اجلواب ما ذكره اإلمام من معانيه يف اللغة العربية فيجب محله عىل املعنى
األصح وهو العلم أو التخلية .انتهى من املؤلف(ع).

وقلة معرفتهم باللغة ،ثم ساق الكالم يف بيان معاين ذلك يف اللغة ،حاصله أن اإلذن
يف لغة العرب عىل ثالثة أوجه :األمر ،والعلم ،والتخلية .وإنام نورد مثل هذا تنبيه ًا
عىل ما وراءه ،وإال فام هو إال جمة من جلة.
وَّاسه :بآمل ليلة اخلميس خلمس بقني من شعبان سنة أربع وثالثامئة ،وفاضت
نفسه  #وهو ساجد وله أربع وسبعون ،وشوهد يف الليلة التي تويف فيها نور
ساطع من الدار التي هو فيها إىل عنان السامء.
قال اإلمام أبو طالب  :#وكان حيث الناس عىل نْصة اهلادي حييى بن
احلسني ،ويقول :من يمكنه أن ينْصه وقرب منه فنْصته واجبة عليه ،ومن متكن
من نْصيت وقرب مني فلينْصين.
وم ده بآمل طربستان ،ويف مشهده ،ومشهد اإلمام اهلادي إىل احلق قيل:
ٍ
ر
بآمـــل
ــــدة وابـــك مرموســـ ًا
قــــرب بصعـــــ
عــــر رج عــــىل
ر
َّ
بــــــأن املقتــــــدي
واعلــــــم
ر

ر
ُ
يامــــل
حيــــث
هبــــام ســــيب ُل ُغ

وأجل من هذا قول الرسول ÷ فيام رواه اإلمام األعظم أبو طالب :#
((من زار قرب ًا من ُق ُب رورنا أهل البيت ،ثم مات من عامه الذي زار فيه وكل اهلل بقربه
سبعني ملك ًا يسبحون له إىل يوم القيامة)) .
الت  :أبو احلسن عيل األديب الشاعر ،وأبو القاسم جعفر،
أوالمه عَ ََّ ْيه َّ
وأبواحلسني أمحد .انتهى .واهلالع  -هباء فألف فالم فعني مهملة  :-اجلبان.
******

( -)1أمايل أيب طالب – الباب الثامن  86طبعة مكتبة احلياة ،كتاب الشايف لإلمام عبداهلل بن
محزة(ع) ،)160 ،159/1( ،طبعة مكتبة أهل البيت(ع) ،شح الرسالة الناصحة .355

الزلف:
ِ
القاس ِم َ
الف ْر ُم َب ْعدَ ُه
بن
احل َت ُن ُ
-33كَِا َ

لَّحــق َمــا ِن ُع
ِّ
ََّ ََّــ ْم َيبــ َق يف َ ــ ْي َن

التحف:

هو اإلمام الداعي إىل اهلل أبو حممد احلسن بن القاسم بن احلسن بن عيل بن
عبدالرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط .%
كان من أركان النارص للحق احلسن بن عيل األطروش ،وكان ُي ررض ُب بعدله
املثل ،وأقام أود الدين احلنيف يف نيسابور والري ونواحيهام ،ويف اجليل والديلم.
واست

الت
د عَ ََّ ْيه َّ

سنة ست عرشة وثالثامئة ،وله اثنتان ومخسون سنة.

وكان يف عْصه السيد اإلمام أبو العباس ،أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن
إبراهيم بن اإلمام حممد بن سليامن بن داود بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب
طالب ،العامل ،احلافظ ،احلجة ،شيخ األئمة ،ووارث احلكمة ،رباين آل الرسول،
وإمام املعقول واملنقول ،مؤلف :النصوص ،وشارح املنتخب واألحكام،
وصاحب املصابيح ،بلغ فيها إىل اإلمام حييى بن زيد بن عيل  ،%وعاق ُه
نزول احلامم عن بلوغ املرام ،وقد كان رسم فيها أسامء األئمة الذين أراد ذكرهم
إىل النارص احلسن بن عيل األطروش ،فأمتها عىل وفق ترتيبه تلميذه الشيخ
العالمة عيل بن بالل.
ت عنه علوم آل حممد ،وأخذ
وهذا السيد اإلمام أبو العباس هو الذي ُأخذ ر
هو واإلمام املؤيد باهلل واإلمام أبو طالب عن اإلمام اهلادي عامد اإلسالم ناش
علوم آبائه الكرام يف اجليل والديلم ،وسائر جهات العجم ،حييى بن اإلمام

املرتىض لدين اهلل حممد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم،
وأخذ حييى بن املرتىض عن عمه النارص عن والده اهلادي إىل احلق ،وهذه إحدى
الطرق عن اهلادي.
والثانية :عن اإلمام املرتىض عن أبيه يروهيا اإلمام أمحد بن سليامن بسنده إىل
املرتىض.
والثالثة :يروهيا أبو العباس احلسني عن السيد اإلمام املعمر املعارص للهادي
والنارص ،الراوي عنهام عيل بن العباس بن إبراهيم بن عيل بن عبد الرمحن بن
القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط  ،%عن اإلمام اهلادي إىل احلق.
وكثري ًا ما يروي املؤيد باهلل عن أيب العباس ،وهو شيخ املؤيد باهلل وأخيه
الناطق باحلق ،وقد يطلق أنه خال اإلمامني ،ولعله من األم أو الرضاعة ،فإن
أمهام من ولد احلسني وهو حسني.
الت
سويف عَ ََّ ْيه َّ

 :سنة ثالث ومخسني وثالثامئة.
******

الزلف:
وأس َب ُ
اِر َس ََض َ
وش ِق ُيق ُه
اط َييك ْ
ْ -34
التحف :يف هِا البي

الو َقـــا ِئ ُع
بتـــ ْي َف ْي َما مـــا إ ِْن ُس َعـــدُّ َ
َ

إمامان:

اإلمام املرتىض لدين اهلل أبو القاسم حممد بن حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم .%
معا إل اهلل بعد وفاة أبيه ،وملا تويف اإلمام اهلادي خرج إىل الناس وذ َّكرهم باهلل
وعزاهم فيه ،ثم قال:
َّ
ُهيـ رون مــا ألقــى مــن الوجــد أننــي

ُجمـ ـاو ُر ُه يف قـ ـ رربه اليـــوم أو غـــدا

ومن مؤلفاسه :كتاب األصول يف التوحيد والعدل ،وكتاب اإليضاح يف الفقه،
وكتاب النوازل جزآن ،وجواب مسائل املغفيل ،وجواب مسائل مهدي ،وكتاب
النبوة ،وكتاب اإلرادة ،وكتاب املشيئة ،وكتاب التوبة ،وكتاب الرد عىل الروافض،
وكتاب يف فضائل سيد الوصيني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب _ ،وكتاب
الرد عىل القرامطة ،وكتاب الرشح والبيان ثالثة أجزاء ،وكتاب الرضاع ،وكتاب
مسائل ُ
القدميني ،وكتاب مسائل احلائرين ،وكتاب تفسري القرآن تسعة أجزاء،
وكتاب مسائل الطربيني مخسة أجزاء ،وكتاب مسائل مهدي أربعة أجزاء ،وكتاب
مسائل ابن النارص ،وكتاب مسائل البيوع ثالثة أجزاء ،وكتاب مسائل عبداهلل بن
( -)1السبط :الولد ،وولد الولد .نص عليه يف النهاية وغريها ،وهذا هو الصحيح ،وإن كان بعض النقلة
واحلسني سبطا رسول اهلل ÷ باملعنيني ،فهام ابناه
كصاحب القاموس مل يذكر إال الثاين ،واحلسن
ح ح حْ ح ْ ُ حْح حح ححْح ح ُ
ْ
بنص الكتاب يف قوله تعاىل﴿ :تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ [آل عمران ،]61وبنصوص من السنة
كقوله ÷(( :إن ابني هذا)) مشري ًا إىل احلسن .أخرجه البخاري ،ومسلم ،وغريهام ،فهام سبطاه
باإلعتبارين ،واملراد هنا املرتىض والنارص ومن يأيت من أوالدهام ،متت من املؤلف(ع).

سليامن ،وجواب ابن فضل القرمطي ،وفصل املرتىض ،وكتاب النهي.
سويف أيام أخيه اإلمام النارص سنة عرش وثالثامئة ،وله من العمر اثنتان وثالثون
سنة .وقربه بمشهد أبيه .%
أوالمه :أبو حممد القاسم ،وإسامعيل ،وإبراهيم ،وعيل عقبه بجرجان ،وعبداهلل
عقبه بديلامن واليمن ،وموسى ،وحييى عقبه بديلامن ،واحلسن عقبه بشرياز
وطربستان وأصبهان وأصفهان ،واحلسني عقبه بالري وأعامهلا واألهواز
وطربستان ،والقاسم ،وعيسى ،وحممد.
اإلمام النارص لدين اهلل أبو احلسن أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق  ،%كان
وقت وفاة أبيه يف احلجاز ،فلام قدم بعد ر
ختيل اإلمام املرتىض واعتزاله للعبادة اجتمع
اإلمامان وبايع اإلمام املرتىض أخاه اإلمام النارص.
قال اإلما اِرسَض  -ملا اعتزل عن اإلمامة يف خطبة له ( :-ثم إ َّنكم معاش
املسلمني أقبلتم عيل عند وفاة اهلادي  ،#وأردمتوين عىل قبول بيعتكم.
فأجريت أموركم عىل ما كان اهلادي  ¥جيرهيا ،ومل أتل َّبس بيشء
..إل قوله:
ُ
من عرض دنياكم ومل أتناول قلي ً
ال وال كثري ًا من أموالكم ،فلام أخزى اهلل القرمطي،
وكفى اهلل املؤمنني القتال ،وكان اهلل قوي ًا عزيز ًا ،تدبرت أمري وأمركم ،ونظرت فيام
أتعرضه من أخالقكم ،فوجدت أموركم جتري عىل غري سننها ،وألفيتكم متيلون إىل
الباطل ،وتنفرون عن احلق.
..إل قوله :وعما نأمركم بطاعة اهلل ُم رزو ررين وعنه نافرين ،وإىل أعداء اهلل
وأعداء دينه اجلهال الفساق راكنني ،وقد قال احلكيم العليم يف حمكم التنزيل:
َّ
ح ح ح ْ ح ُ ح َّ ح ح ح ُ ح ح ح َّ ُ ُ َّ ُ ح ح ح ُ ْ ْ ُ
ون اَّللِ م ِْن
{وَل تركنوا إَِل اَّلِين ظلموا فتمسكم انلار وما لكم مِن د ِ

ح ْ ح ح ُ َّ ح ُ ْ ح ُ ح
َصون[ }113هود ،]113:فلام مل أجد فيكم من يعني الصادق املحق،
أو َِلاء ثم َل تن

ويأمر باملعروف ،ويرغب يف اجلهاد ،وخيتار رَض اهلل جل وعز عىل رَض
املخلوقني إال القليل يف القبيلة واليسري من اجلامعة أنزلت هذه الدنيا من نفيس
أخس املنازل ،وآثرت اآلخرة.
..إل قوله :وذلك من غري زهد مني يف جهاد الظاملني ،ومنابذة الفاسقني،
ومباينة اجلائرين ،مع علمي بام فرض اهلل عز وجل منه عىل عباده يف وقته وأوانه،
وأيقنت مع األحوال التي وصفتها ،واملوانع التي ذكراا أن السالمة عند اهلل يف
الزهد يف الدنيا ،واالشتغال بعبادة رب العاملني ،واالعتزال عن مجيع املخلوقني،
وذلك بعد رجوعي إىل كتاب اهلل سبحانه ،واشتغال خاطري بتدبر آياته ،وإعامل
فكري ونظري يف أوامره وزواجره ،وحمكمه ومتشاهبه ،وخاصه وعامه ،وأمره
وهنيه ،وناسخه ومنسوخه ،فوجدته يوجب عيل التربي من هذا األمر إجياب ًا
حمك ًام ،ويلزمني تركه إلزام ًا قاطع ًا ،فاتبعت عند ذلك أمر اهلل ،ونزلت عند
عيل من بعد ذلك حجة ،ووجدت عىل احلق
حكمه ،فإن تقم هلل عز وجل َّ
أعوان ًا ،ويف الدين إخوان ًا ،قمت بأمر اهلل ،طالب ًا لثوابه ،حاك ًام بكتابه ،متقلد ًا
ألمره ،متبع ًا سنة نبيه حممد ÷ ،ال أفارقه وال أعدل عنه ،حتى يعز اهلل احلق
ويبطل الباطل ،وأحلق بصالح سلفي ،الذين مضوا هلل طائعني ،وبأمره قائمني،
وإن مل أجد عىل ذلك أعوان ًا صادقني ،وإخوان ًا ألمر اهلل متبعني مل أدخل بعد
وكنت يف ذلك كام قال
اليقني يف الشبهة ،ومل أتلبس بام ليس يل عند اهلل بحجة،
ُ
ح ح ح َّ ح ْ ُ ْ ح ح ح ْ ح ُ
ت ب ِ حملو رم} [الذاريات...،]54:إىل آخره).
اهلل تعاىل{ :فتول عنهم فما أن
وهلام  ŉاليدُ الطوىل يف جتديد الدين ،وطمس آثار امللحدين.
ولَّع مة ويل آل حممد إبراهيم بن حممد التميمي  ¥وجزاه اهلل تعاىل أفضل
ما جيزي املحسنني عىل قيامه بحق أهل البيت املطهرين ،وأوليائهم أنصار الدين،

عندما بايع اإلمام املرتىض لدين اهلل أخاه اإلمام النارص لدين اهلل ،وبايعه الناس
بجامع اإلمام اهلادي إىل احلق  ،%وقد اجتمع اجلمع الكثري ،واجلم الغفري ،يوم
اجلمعة ،وقد أورد هذه الكلمة الرائعة :صاحبا احلدائق الوردية ،ومطلع البدور،
قال :¥
عادات قلبـك يــوم البـ رني أن جيبـا
ُ

وأن يراجــع فيــه الشــوق وال َّطربــا

..إىل قوله يف املدح:
ُ
رســول اهلل ح رســ ُب ُه ُم
قــوم أبــوهم
َ

بــأن يكــون هلــم دون األنــام أبــا

النبــي ومــ رن
يفــاخر أوالد
مــ رن ذا
ر
ُ

هـــذا يـــداين إىل أنســـاهبم نســـبا
ٍ
وجــدت َّ
فخــار مــنهم اكر تُســبا
كــل

ـدينهم
لــــوال اإللــــه تالفانــــا بـــ
ُ
ُ
جربيـــل يف أبيـــاام حقبـــ ًا
أقـــام

الصـ ـ ُلبا
ملـــا فتينـــا ُعكُوفـ ـ ًا نعبـــد ُّ
يتلـــو مـــن اهلل يف حافااـــا الكُ تُبـــا

ـاس وجــدر نا اهلل صــ َّـريكم
أنـــتم أنــ َ

لنــــا إليــــه إذا ُلـــ رذنا بــــه ســ ـببا

ـوم إذا افتخــر األقــوام واجتهــدوا
قـ َ

ومنها:
بغــريكم
ال ي رصــ ُل ُح الــدين والــدنيا
ُ
كُم حسد ًا عــاب اإللــه ومـ رن
من عاب ر

وال يقــال ملــن ســامى بكــم كــذبا
عــاب اإللــه فقــد أودى وقــد عطبــا
ـاربكم جهـ ً
ال فقــد حربــا
ومن حيـ
ُ

بســلمكم
يســاملكم ي رســل رم
ومــن
ُ
ُ
أجــر ًا غــري حــبكم
مل يفــرض اهلل ر

الر رسـل الــذي ا رنتُخبـا
جلدكم خــاتم ُّ

حق الصــالة علــيكم والــدعاء لكــم

ض عىل ر
كل م رن ص َّىل ومــن خطبــا
ف رر َ

( -)1وجب القلب :خفق.
( -)2احلرب ـ بالتحريك ـ :هنب مال اإلنسان وتركه ال يشء له .متت من املؤلف(ع).

تشوف امللحدون النُّوك إذ عل ُموا

أن اإلمــام علينــا اليــوم قــد عتبــا

ـت ال ترفعــوا ج رهـ ً
كم
فقلـ ُ
ال رؤوسـ ُ
إن اإلمــــام وإن أ ربــــدى ُمعاتبــــ ًة

السيف من هات ريك مــا ا رنتصـبا
ُ
فيأخذ
منـــه ل ُي رشـ ـب ُه فينـــا الوالـــد احلـــدبا

أمـــور وكـــان اهلل بالغهـــا
كانـــت
َ

َ
وحمنــة منــه قــد كانــت لنــا أدبــا

وقــد َّ
تــوىل أمـــور النــاس كلهـــم

فــتم األمــر أو ك ُربــا
بعــد اإلمــام َّ

ـام بــه
صـن ُرو اإلمــام وم ـ رن سـدَّ اإلمـ ُ
هــذا أبــو حســن واجلــود يف قــر ٍن

وارتأبــا
هنــج الثغــور وملَّ الصــدعِ ر
ٍ
يمــن أمنــ ًا ملــن رهبــا
أمســى بــذي

ساس األمــور وكانــت قبــل ُم رهملـ ًة

وقــــام فينــــا بــــدين اهلل ُحمرتســ ـبا

إذا حتجــب ُ
أهــل املــال وامتنعــوا

اإلمـ ـالق حمتجبـــا
مل ُت رلفـ ـه خشـــية ر

صـــلب لـــه شـــي َم أقوالـــه نعـــ ُم

أفعالــــه كـــر َم يرتــــاح إن ُطلبــــا

يعطي اجلزيل وال يرَض القليــل وال

جيفــو اخلليــل لــذنب جــدَّ أو لعبــا

ابــن رســول اهلل منصــلت ًا
ملــا بــدا ُ

يــوم العروبــة يف خــوالن إذ ركبــا

ب
ب ضــاقت هبــا ُعص ـ َ
ُحت ُّف ـه ُعص ـ َ

ب تتلــو هبــا ُعصـبا
من حوهلــا ُعصـ َ

رجـ ُ
ـال ســعد بــن ســعد والربيعــة إذ

أتــوا إليــه مجيعــ ًا ج رحفــ ً
ال جلبــا

كأنـــه الـــيم إذ جاشـــت غوار ُبـــه

وارتكبــا
إذا تالطــم
ُ
مــوج البحــر ر

أو كــالعريض إذا التفــت ســحائ ُبه

وطبــق األرض واآلفــاق وانســكبا

ورس املســـلمون بـــه
راق العيـــون ُ َّ

وســاء مــن عانــد اإلســالم فاكتأبــا

( -)1أي طمح بْصه إليه .متت هناية.
( -)2النوك ـ مجع أنوك ـ :وهو األمحق .متت من املؤلف(ع).
( -)3قلت :أراد اإلمام املرتىض حني عتب عليهم وختىل عن األمر يدل عليه قوله :وقد توىل أمور
املسلمني .من املؤلف(ع).
( -)4أي اجلمعة.
ب :ذو جلب.
والصياح ،وجيش جل َ
( -)5اللجب حمركة :اجللب ُة ر

ومنها:
ٍ
جــرف ٍ
هــار مــواقفهم
عــىل شــفا

ال يســتطيعون مــن إشــعاعها هربــ ًا

حتـــى تـــداركهم منهـــا فأنقـــذهم

رب بجـــدر ك منهـــا أنقـــذ العربـــا
ي

فـــأ َّلف اهلل باإلحســـان بيـــنهام

بيمــنكم فأمــاط احلــرب واصــطحبا

ـنائع عنــد العــاملني لكــم
تلــك الصـ ُ

ال يعـــدلون هبـــا األوراق والـــذهبا

ألولنــــا
فــــأنتم رمحــــة فينــــا َّ
ُ

وآخرينــا وهــذا الشــكر قــد وجبــا

انتهت ،وهلل دره ما أعذب ألفاظها ،وأطيب ن ررشها ،وأصدق معناه(( ،إن من
البيان لسحر ًا ،وإن من الشعر حك ًام)) ،أخرجه هبذا اللفظ أمحد يف مسنده ،وأبوداود
عن ابن عباس ،كام يف اجلامع الصغري.
وأخرج أبو داود من حديث بريدة(( :إن من البيان سحر ًا ،وإن من العلم جهالً،
وإن من الشعر حك ًام ،وإن من القول عي ًا)).
ومل يزل اإلمام النارص قائ ًام بأمر اهلل ،مثابر ًا ألعداء اهلل ،وأظهره اهلل عىل أقطار
اليمن كافة فصدعت فيه أحكام امللة احلنيفية ،وامتدت عليه أعالم الساللة
حتزبوا
املحمدية ،واستأصل أرباب الدعوة امللحدة من القرامطة الباطنية ،وقد كانوا َّ
حتزب ًا ،وارجتت منهم األرض ،فأخذام سيوف اإلمام النارصُ ،قتل يف وقعة واحدة
ثامنية وأربعون رئيس ًا من دعاام ،وأما العساكر واألتباع ،فلم تنحْص القتىل منهم
حتى جرت الدماء جري األهنار.

( -)1أي القبيلتني املتحاربتني ،فألف اهلل بينهام باإلمام اهلادي إىل احلق وبأوالده(ع) كام ألف بني
األوس واخلزرج بالرسول ÷ ،وقد أشار إىل ذلك بقوله :ألولنا وآخرينا .متت من
املؤلف(ع).
( -)2املثابرة :املنابذة.

قال عبداهلل بن عمر اهلمداين

ف سرية اإلمام وأحدُ فرسانه :لقد
مؤ رل ُ

دت احلرب ،فام رأيت يوم ًا كيوم نغاش أكثر قتىل من أعداء اهلل القرامطة،
شه ُ
ولقد حبست فريس يف موضع كثر فيه القتىل ،فلقد سمعت خرير ًا للدماء كخرير
املاء إذا هبط من صعود ،فلام وقعت اهلزيمة فيهم ،أخذوا اجلبل عموم ًا من
كثرام فدخلت الوحوش بينهم فقتلت.
وقال :وجدنا منهم موتى بسالحهم ليس هبم جرح ،وذلك لنْص اهلل ألهل
بيت نبيه ،انتهى.
واُندَ هبذه الوقعة دعائم امللحدين ،وأبادهم اهلل من أرض اليمن بعد
أن حاولوا هدم اإلسالم ،ونقض عرى الدين ،ودخل اإلمام النارص عدن
أبني ومعه من جنود اهلل ثامنون ألف ًا فيهم أربعون ألف قائس  ،وألف
ومخسامئة فارس.
وهذه حالة اإلمام النارص  #يف اإلرشاد لألمة وبيان ما أنزل اهلل إىل أن
قبضه اهلل يف ثامن عرش من ذي احلجة سنة مخس وعرشين وثالثامئة ،ومدة قيامه
باإلمامة ثالث وعرشون سنة.
أوالمه :أبو حممد القاسم املختار ،وعيل ،وحييى عقبهم باليمن ،وإسامعيل عقبه
بحلب وغريها ،واحلسن املنتجب أوالده ببغداد ،وداود عقبه برام ُه ررمز وغريها،
والرشيد عقبه بدمشق ،وإبراهيم عقبه بمْص ،وحممد بحلب ،واحلسني واملهدي
( -)1يف الشايف عبداهلل بن حممد اهلمداين ،وقد صح أنه ابن عمر يف مجيع املراجع ،كاحلدائق الوردية،
ومطلع البدور ،والتحفة ،وهو املذكور يف األخبار واألشعار فام يف الشايف لعله سبق قلم ،وهو
من األعالم املجاهدين املخلصني ريض اهلل تعاىل عنهم .متت من املؤلف(ع).
( -)2نغاش بضم النون :بلدة يف جبل عيال يزيد شاميل عمران ،وإليها تنسب وقعة نغاش.
( -)3أي صاحب قوس.

هنالك ،وال شك أن املجددين يف املائة الثالثة هم هؤالء األئمة ،واألثر األكرب يف
التجديد للهادي إىل احلق والنارص األطروش.
مؤ َّلفاسه :قال اإلمام املنصور باهلل  : #وله تصانيف يف العلوم مجة عىل
اختالف أنواعها ،أوهلا :كتاب التوحيد يف هناية البيان والتهذيب ،وكتاب النجاة
ثالثة عرش جزء ًا ،وكتاب مسائل الطربيني جزآن يف الفقه ،وكتاب علوم القرآن،
وأربعة أجزاء يف الفقه ،وكتاب التنبيه ،وكتاب أجاب به اخلوارج اإلباضية،
وكتاب الدامغ أربعة أجزاء.
وقكه :بمشهد أبيه .%
وتعلق اجلار واملجرور الذي قبل ما النافية بام بعدها يف قولنا :بسيفيهام ما إن تعد
الوقائع ،قد ورد ،ومنه :قول عبد اهلل بن رواحة ريض اهلل عنه :ونحن عن فضلك ما
ف تأليف.
استغنينا .فليس فيه ض رع ُ
******

( -)1الشايف (.)878/1

الزلف:
ور َييك َو ِان ُْو ُه
َ -35ويت َُّ ُ
وهام اِن ُ
ْص ُ
التحف :يف هِا البي

ِ
ي ْ
بـ ُ َر ِائـ ُع
هو
ـار وا َ
القاس ُم اِختـ ُ

إمامان:

اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام النارص لدين اهلل أمحد بن اإلمام اهلادي إىل
احلق .%
معا إىل اهلل بعد وفاة أبيه.
سويف يف حمرم سنة ست وستني وثالثامئة.
قكه يف مشهد جده اإلمام اهلادي.
الر روضة املقدَّ سة.
وكذلك كثري من األئمة والشهداء يف تلك َّ
أوالمه :يوسف ،وعبداهلل ،وحسن ،وحممد.
واإلمام املختار لدين اهلل أبو حممد القاسم بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام
اهلادي إىل احلق ،أرسه الضحاك بن قيس اهلمداين غدر ًا يف صفر سنة مخس
وأربعني وثالثامئة ،و ُقتل  #يف األ ررس غرة شوال تلك السنة ،وكان يدخل عليه
اش رب أو شم يا موالنا هذه الروائح،
الفساق باخلمر فينجسونه ،ويقولون له :ر
وكان يدخل عليه بعض شيعته كل مجعة وهو يبكي ،فيقلع طني املسجد الذي
نجسوه ويبدله ،ويغسل ثيابه ،وكان هذا دأهبم حتى قتلوه.
َّ
وهذا اإلمام جد آل حييى بن حييى ،ونقله من ريده إىل مشهد جدر ه اإلمام
اهلادي إىل احلق ،اب ُن أخيه اإلمام يوسف بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام

يتغري.
النارص ،بعد ميض مخس وعرشين سنة ،فوجده مل َّ
أوالمه :حممد ،وحييى ،وأمحد ،وإسامعيل عقبه بحلب ،وعيل ،وإبراهيم،
وعبداهلل ،وعيسى عقبه بخراسان ،وداود ،واحلسني.
******
الزلف:
ف من َأ ْبن ِ
بن أند
ويوس ُ
َاء َييك ِ
ُ -36
التحف :يف هِا البي

هلل بالتـ ـ ْي ِ
ف َطـ ـا َِّ ُع
َِصـ ـ بـــا ِ
و ُم ْنت ِ ن

إمامان:

اإلمام الداعي إىل اهلل يوسف األكرب بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام
النارص لدين اهلل أمحد بن اإلمام اهلادي لدين اهلل .%
قال األمري الكبري شف الدين احلسني بن بدر الدين صاحب (الشفا) :إن هذا
اإلمام قام يف سنة ثامن وستني وثالثامئة.
وَّاسه :بصعدة يف صفر سنة ثالث وأربعامئة ،قربه بجنب أبيه.
أوالمه :القاسم ،واحلسني ،وإسحاق ،وأمحد.
واإلمام املنتْص باهلل حممد بن اإلمام املختار القاسم بن اإلمام النارص للحق بن
اإلمام اهلادي لدين اهلل حييى بن احلسني .%
ثأر ألبيه من قاتليه ،فقتلهم وشفى الغليل ،وقال بعد أن قتلهم القصيدة
املعروفة باحلامسة اهلاشمية ،والشجاعة العلوية:
عــداك اللــوم فــاطرحي املالمــا
اللــوم يــا ســلمى عــىل مــا
عــالم
ُ

دعيــــك اللــــوم أروع هاشــــمي ًا

هز ربـــر ًا ضـــ ريغ ًام بطـــ ً
ال ُمهامـــا

َّأملـــا تعلمــــي فتركـــي جهــــار ًا

عشــ َّية مل اـــب نفســـي احلاممـــا

وط رعنــي غــري مــا وجــل ورضيب

ُكـــال وطـــال وأحشـــا ًء وهامـــا

ـفيت نفس ــي
بــردت الغــل ثــم شـ ُ

بتقتــــايل األوىل قتلــــوا اإلمامــــا

ـدى ونــور ًا
السـ رلم كــان هـ ً
ـى يف ر
فتـ ً
ٍ
زيـــاد
بـــه امتثلـــوا فعـــال بنـــي

وســيف ًا يف الــوغى ذكــر ًا حســام ًا
غـــداة الطـ ـف وا َّتبعـــوا هشـــاما

وهــم جلبــوا اجليــاد وحــاولوا مــن

بنــي الزهــراء قســـر ًا واهتضــاما

فأ رلف رونـــــا رضاغمـــ ـ ًة كرامـــ ـ ًا

ـاهم ُج ُبنــــ ـ ًا لئامــــــا
وألفينـــــ ُ

وأكرر رعنــــاهم حــــ روض املنايــــا

وأ رســـ ـقيناهم كأســـ ـ ًا ســـــامما

أي بنـــي الزهـــراء حـــاموا
وقلنــا ر

عــن األحســاب أو موتــوا كرامــا

ومنها:
جلونـــا حيـــنام ُصـــ رلنا علـــيهم

بأمجعنــا عــن اوجهنــا القتامــا

وأفطـــر ســـيف ثـــار بنـــي عـــيل

وعــنهم طــال مــا قــد كــان صــاما

وحكمنــــا البــــواتر يف طالهــــم

فخـــرت هـــامهم فلقـــ ًا ترامـــا

وح رزنــا خــيلهم والبــيض عنهــا
ُ

أســــاراه رم ذمامــــا
وأ روســــعنا
ُ

رأينــــا قــــترلهم إ رذ ذاك أحــــرى

بنـــا مـــن أن نـــذل وأن نضـــاما

وصــ رلنا صــ رول ًة شــعواء أ رضــح رت
ُ

ـوف الكاشـــحني هلـــا رغامـــا
أنــ ُ

أيب اهلــادي الــذي كســـر الربايــا

وذاد عــن اهلــدى قــدم ًا وحامــا

وكــــان هلــــم وللــــدنيا مجيعــ ـ ًا

إذا انـــــتظام ألمتـــــه انتظامـــــا

وجــدي خــري مــن ركــب املطايــا

رســـــول اهلل واختـــــذ املقامـــــا

( -)1القتام كسحاب :الغبار .ق.

وقــومي يف ُ
األوىل بــد ُأوا العطايــا

والزحامـــا
وهـــم بـــدأوا املنايـــا ر

كررمــــة وملــــا
بــــدأنا كــــل م ُ

نـ ـز رل للمجـــد مــ ر
ـذ كنـ ـا ســـناما

ومـــــا ر
إن زال أولنـــــا نبيئـــــ ًا

وال ينرفـــــك آخرنـــــا إمامـــــا

ومنها:
م ر
ألنـــا األرض إســـالم ًا وعـــد ً
ال

و ُم رلكنـــا الـــورى يمنـــ ًا وشـــاما

هــــد ريناهم رصاطــــ ًا مســــتقي ًام

ـدينهم قوامـــــا
وأضـــــحينا لــــ
ُ

جع رلنـــا مـــن حـــرامهم حـــال ً
ال

هلــم وحــالل مــا اتبعــوا حرامــا

نحــن مــا خــروا ســجود ًا
ولــوال
ُ

وال ا رمتث ُلــــوا إىل ن رفــــ ٍل قيامــــا

وال حجـ ـوا وال شعـــوا جهـــاد ًا

وال زكـــوا وال فر ُضـــوا صـــياما

ُّ
ٍ
ر
حمــــتلم علينــــا
كــــل
يصــــيل

َّ
صــــىل و ُيترب ُعهــــا الســــالما
إذا

وح رســـ ُبك مفخـــر ًا أنـــا ُجع رلنـــا

دى ومفـــرت ٍ
ض تاممـــا
لكـــل هـ ـ ً

وَّاسه :يف صفر سنة 365هـ.
أوالمه :عبداهلل امللقب املعتضد باهلل ،وإبراهيم ا ُملليح  -بالتصغري  ،-والقاسم،
ومحزة ،ويوسف ،واملطهر ،وحمسن ،وحييى.
واخلافع  -باخلاء املعجمة ،فألف ،ففاء ،فعني  :-الضارب.
******

الزلف:
ين واب ُن ُه
َ -37و َم ْن يف ِع َيان أعْ ََّ َن الدّ َ
التحف :يف هِا البي

َ
وقــدْ َط َانــ ُه َمــ ْن لَّدَّ يانــ ِة طــالِ ُع

إمامان:

اإلمام املنصور باهلل أبو احلسني القاسم بن عيل بن عبداهلل بن حممد بن اإلمام
القاسم بن إبراهيم .%
قام ببالد خثعم ،ثم أنفذ رسله إىل اليمن سنة ثامن وثامنني وثالثامئة ،فأجابوه يف
عْص اإلمام الداعي إىل اهلل يوسف ،وكان بينهام من املعاونة عىل إقامة الدين،
وإحياء سنن املرسلني ما يشفي صدور املؤمنني.
ومن مؤلفاسه :كتاب األدلة من القرآن عىل توحيد اهلل ،وكتاب التوحيد ،وكتاب
التجريد ،وكتاب التنبيه.
وَّاسه :سنة ثالث وتسعني وثالثامئة.
م ده :بعيان ببالد سفيان.
قال اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض :#
والقاســم بــن ٍ
ـعلـــم الغزيـــر الواســـع الـــدَّ َّفاق
عــيل املشــهور بالـــ
أوالمه :سليامن ،وحييى ،وعبداهلل ،وعيل ،وجعفر.
وابنه اإلمام املهدي لدين اهلل احلسني بن القاسم بن عيل  .%مولده :سنة ست
وسبعني وثالثامئة.
معا بعد وفاة أبيه .وكان من كبار علامء اآلل ،وله آثار مجة ،وانتفع بعلومه

األئمة ،بلغ يف العلوم مبلغ ًا حتتار منه األفكار ،وتبتهر فيه األبصار ،عىل صغر سنه،
فلم يكن عمره يوم قيامه  #إال سبع عرشة سنة.

وقد ُروي عنه أشياء خارجة عن سنن أهل البيت ،رواها اإلمام أمحد بن
سليامن يف حقائق املعرفة ،وقد َّنزهه عنها ،فقال بعد حكايته هلا :والكتاب الذي
روي أنه كتبه  -ما لفظه :ونحن ننفي عنه هذا الكالم ،ونقول :هو مكذوب
عليه ،وال يصح عنه..إىل آخر كالمه .#
الدرية ،فقد ثبت أنه قد ُدس فيها كثري عىل اإلمام ،وهلذا
وال وثوق بام يف احلكمة ر
مل نعدها يف مؤلفاته.
وأما اإلما عبداهلل بن محزة فقد سمعت نقله عنه يف (الرسالة الناصحة)،
وثناءه عليه ،وكالم هذا اإلمام يف كتاب (الرمحة) وغريه من رواية السيد العامل
الكبري محيدان بن حييى القاسمي يقيض بأن مذهبه وعقائده عقائدُ اإلمام اهلادي
ربأ إىل اهلل من كل ما ُنسب إليه
وابنُه املرتىض ،وهي التي ارتضاها اهلل لعباده ،وت َّ
خالف ذلك ،ولعله ُل ربس عىل اإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن  #لكثرة
أعدائه يف ذلك العْص.
املحرفني لكالمه ،ومع ظهور احلامل،
وقد كان  #كثري التش ركي من
ر
فال ُي رؤخ ُذ بالنقل ،وإن بلغ أي مبلغ ،فهذا أمر عسري ،واهلجوم عليه بغري بصرية
جرم خطري.
وللقايض العالمة حممد بن جعفر يف تنزهيه أبيات منها:
أ ربـــرا إىل الـــرمحن مـــن بُ رغضـــه
ـام عـــــاملَ عامــــ ُل
هـــــذا إمــــ َ
ٍ
ومــــن ُغ ُلــ ـو فيــــه أو ر رفضــ ـه
مـــــواالة ألعدائـــــه
ومـــــن

ف واتــ ـق اهلل إلــــه الســــامء
قــ ـ ر

يـــا ُّأهيـــا َّ
الطـــاع ُن يف ع ررضـــه

إن تـــك منـــه اليـــوم ُم رست رقرضـ ـ ًا

ففـــي غـــد ت رنـــد ُم مـــن قرضـــه

أديــــن أن احلــــق مــــا قالــــه

مــن صــفة البــاري ومــن ف ررضــه

َّ
وأن مـــن يف فضـــله قـــد غـــال

رأكـ ـ ُرب جرمـــ ًا مـــن ذوي بغضـــه

ف إلــه اخللــق يــا مــ رن غــال
فخــ ر

يف خ رل ـط مــا قــد ُش ـبت يف حمضــه

مثــل ابــن غ رطريــف الــذي مل يقــل

يف ر
كُلـــ ـه احلـــــق وال ب رعضـــــه

قــال ابــن غطريــف الــذي قالــه

فشـــــمر املهـــــدي يف رنقضـــــه

فــــر َّد مــــا قــــال ومل ي ررضــــ ُه
هلل مـــ رن راحـــ ٍ
ض
صـــىل عليـــه ا ُ

إذ أســـــــخط اهلل ومل ُيرضــــــه
طاب وطــاب الــدين مــن ر رحضـه

مؤلفاسه :أ َّلف ثالثة وسبعني مؤلف ًا ،منها :كتاب مهج احلكمة ،وكتاب تفسري
غرائب القرآن ،وكتاب خمتْص األحكام ،وكتاب اإلمامة ،وكتاب الرد عىل أهل
التقليد والنفاق ،وكتاب الرد عىل الدعي ،وكتاب الرمحة ،وكتاب التوفيق
والتسديد ،وكتاب شواهد الصنع ،وكتاب الدامغ ،وكتاب األرسار ،وكتاب
الرد عىل امللحدين ،وكتاب نبأ احلكمة.
مقتَّه :قتل يف وادي عرار سنة أربع وأربعامئة ،وله نيف وعرشون سنة.
م ده :بريدة من خماليف صنعاء ،وأحرق اهلل قاتله بالنار.
******

الزلف:
َ
انعا َط ْي َُّه َقدْ َس َو َار َم ْ
-38ويف َح ْق ِل َ

َ إ َمامــا َْْ ُ
عَنــ ُه َم ِاَّــ ُع
يكــ ْن ْ
وأر َم ْ
ْ

التحف:

هو اإلمام حممد بن القاسم بن احلسني بن حممد بن القاسم بن حييى بن احلسني
بن احلسني بن اإلمام زيد بن عيل .%

ومن ذريته السيد اإلمام عامل العرتة وحمدثها ومفرسها ،ومسند علومها،
أبوالعطايا عبداهلل  -املتوىف سنة ثالث وسبعني وثامنامئة ،عن ثالث وستني سنة
 ابن العامل العابد رباين آل حممد مؤلف صلة اإلخوان عامد الدين حييى بن السيداإلمام علم األعالم املهدي بن القاسم بن املطهر بن أمحد بن أيب طالب بن
احلسن بن حييى بن عبداهلل بن القاسم بن اإلمام حممد املذكور ،وهو شيخ السيد
صارم الدين إبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن اهلادي بن إبراهيم الوزير  -املتوىف
سنة أربع عرشة وتسعامئة  -صاحب (الفصول اللؤلؤية) يف أصول الفقه،
و(اهلداية) يف الفقه ،و(الفلك الدوار) يف علوم احلديث ،و(البسامة) يف سري
األئمة ،وإىل السيد صارم الدين عن السيد أيب العطايا ،عن أبيه ،عن اإلمام
الواثق باهلل املطهر بن اإلمام املهدي حممد بن املطهر عن أبيه عن جده تنتهي
أسانيد الكثري الطيب من العلوم.
معا بعد وفاة اإلمام القاسم العياين سنة أربع وتسعني وثالثامئة ،ونشب اخلالف
بينه وبني سابقه احلسني بن القاسم ،واشتعلت نار احلرب بينهام ،فعد رت عليه خيل
اإلمام احلسني بن القاسم يف إحدى الوقائع فقتلته ،وذلك يف صفر سنة ثالث

وأربعامئة ،واهلل أعلم بحقيقة األمر ،وقد كثرت األحداث يف ذلك العْص.
وقد جد أعداؤه من املطرفية يف الثلم لع ررض اإلمام احلسني بن القاسم،
وال بد لكل ذي شأن من أعداء من عْص آدم _ إىل آخر أيام الدنيا:
ْ
ُ ُ ح ح ْ ُ ْ ُ ُ ح َّ
اَّللِ بأحفْ حواهِه ْم حو حيأ حِب َّ ُ
ورهُ حول ح ْو حكرهح
اَّلل إ ََّل أ ح ْن يُت ِ َّم نُ ح
{ي ِريدون أن يطفِئوا نور
ِ
ِ
ِ
ِ
ْح
ح
الًكف ُِرون} [التوبة.]32:
ح ح ح ح ح ح ْ ح ُ ح ح ُ ًّ ح ح ح ْ ْ ح ْ
اْل ِن يُ ِ
وَح
اِلن ِس و ِ
ب عدوا شياطِي ِ
وقد قال تعاىل{ :وكذل ِك جعلنا ل ِ
ِك ن ِ ر
ح
ُ
ح
ُ ْ
ح
ح ح ُ
ح ْ
ْ ُ
خ ُر حف الْ حق ْول ُغ ُر ً
ورا حول ْو حش ح
اء حر ُّبك حما ف حعلوهُ فذ ْره ْم حو حما
حبعض ُه ْم إَِل حبع رض ز
ِ
ح ْحُ ح
َتون[ }112األنعام.]112:
يف
وقد ذكر الولد العالمة الصفي أمحد بن حممد الشامي يف كتابه (تاريخ اليمن
الفكري) ما ذكرناه من سرية اإلمام القاسم بن عيل العياين وولده احلسني ،فقال:
(ومع اإلحرتام والتقدير آلراء شيخنا العالمة جمد الدين أطال اهلل عمره ،وقوله:
(ولعله ُل ربس عىل اإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن لكثرة أعداءه يف ذلك
العْص) ،وقد سبق ُ
نقل كالم أمحد بن سليامن عن صاحب الطبقات ،وهو
واضح ورصيح يشهد بأنه قد رأى كتاب املهدي واجلواب عليه بنفسه).
َّأقول وباهلل التوَّيق :لكنه ليس بواضح وال رصيح يف أنه مل ُيز َّور ذلك
الكتاب عىل اإلمام احلسني ،وأنه ُكتب عىل لسانه ،وإن كان قد رأى اإلمام أمحد
ُ
املتوكل عىل اهلل أمحدُ بن سليامن اإلمام
الكتاب واجلواب ،ولقد َّنزه اإلما ُم
احلسني  %يف كتاب حقائق املعرفة ،وقطع بعدم صدور ذلك عنه ،ون رق ُل
كثري عىل اإلمام أمحد بن
املؤلف الصفي ما ُذكر عنه يف احلكمة الدرية ،وفيها َ
دس َ

عما فيها من الد رس شيخنا احلافظ
ربأ َّ
سليامن ،وهلذا مل أ ُعدها من مؤلفاته ،وقد ت َّ
فخر آل حممد  %عبدُ اهلل بن اإلمام احلسن بن حييى القاسمي املؤيدي ريض اهلل
ُ
غريه من األعالم ،وذلك واضح ملن نظر فيها بعني
عنهم يف إجازته يل ،وكذا ُ

التحقيق ،واهلل ويل التوفيق.
قال الصفي( :فإن أستاذنا اجلليل مل ُيو َّفق حني استشهد باآلية الكريمة:
ُ ُ ح ح ْ ُ ْ ُ ُ ح َّ ح ْ
ْ
ح
{ي ِريدون أن يطفِئوا نور اَّللِ بِأفواهِ ِهم}[التوبة ،]32:وكيف وُمن ش َّنع عىل املهدي
اإلمام أمحدُ بن سليامن...إىل قوله :ولكن هلوى النفوس رسيرة ال
العياين
ُ
تعلم..إلخ).
وقد علقت عليه بقويلُ :
أقول وباهلل التوفيق :بل مل ُيو َّفق ومل ُيسدد الولدُ
وضح ،وأبني من
الصفي املؤلف ساحمه اهلل تعاىل يف جتاهله ملا هو أوضح من أن ُي َّ
أن ُيب َّني من أن املراد باالستشهاد باآلية الكريمة هم أعداء ر
كل ذي شأن من
األنبياء واملرسلني ،واألئمة اهلادين ،وأعالم الدين.
رصح يف حقائق
أما اإلمام األعظم املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن  %فقد َّ
املعرفة بتنزيه اإلمام احلسني بن القاسم ،وقطع بعدم صدور ذلك الكتاب عنه،
وقال  -بعد حكايته لذلك املكتوب  -ما لفظه( :ونحن ننفي عنه هذا الكالم
يصح عنه)..إىل آخر كالمه َّ ،#
ولعل الصفي مل
ونقول :هو
مكذوب عليه وال ُّ
َ
يطلع عىل حقائق املعرفة ،أو اطلع عليه وأغمض عنه ،فام أحقه بقول الشاعر:
ُ
نميــــل
ونحــــن عنــــه
ض عنــه ونــــرا ُه
َّ
ف
ن رعــر ُ
احلــق ثــم ُن رعــر ُ
ُ
ِ

وجه إليه ما استشهد به:
وما أح َّقه بأن ُي َّ
هلــوى النفــوس رسيــر َة ال تعلــم كـــم حـــار فيهـــا عـــامل مـــتكلم
فيا عجب ًا من إنكاره علينا بتنزهينا أئمة اهلدى بأدلة كالشمس املضيئة ،وتنزهيه
للفرقة الغوية املطرفية باألهواء الردية ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
وال خيفى اافت كالمه وتناقضه ،فقد أنكر هذه املؤلفات أوالً ،ثم أثبتها
غريه ثالث ًا ،ر
وأن لعلها لوالده اإلمام القاسم رابع ًا،
ثاني ًا ،ثم ادعى أنه شاركه فيها ُ

رصح تْصحي ًا أنه مل ي َّطلع عليها سادس ًا !!!.
ثم تر َّدد يف ذلك خامس ًا ،ثم َّ
فأين النقد ! وأين الدراية والرواية ! هذا ،وقد كان اإلتفاق بعد هذا
باملؤلف العالمة الصفي حرسه اهلل تعاىل يف شهر رمضان الكريم سنة 1411هـ،
وأوضحت له اخلطأ الواضح فيام صدر ،فاعتذر واعرتف ،ووعد أنه سيتدارك
ُ
ذلك بالكتابة ،ونحن بانتظار إنجاز ما وعد ،وإن كان قد طال األمدُ  ،واهلل
ويل التوفيق.
واحلقل  -بحاء مهملة ،فقاف ،فالم  :-موضع الزرع .ويف القاموس ،وخمالف
احلقل باليمن.
******

الزلف:
ي َو ْه َو ُحم َْمدن
َ -39و َما ِعي ا ُدَ مل َاِ ْ ِد ُّ

يع لِ َبــ ِ
لَّعــدْ ِل َر ِاَّــ ُع
ان ال ِع َّْــم َ
َر ِضــ ُ

التحف:

هو اإلمام أبو عبداهلل املهدي لدين اهلل حممد بن اإلمام احلسن بن القاسم بن
احلسن بن عيل بن عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن
عيل بن أيب طالب .%
هذا اإلمام الذي مجع بني القاسمية والنارصية بعد التباين العظيم بسبب
االختالف يف االجتهاد ،فأظهر القول :بأن كل جمتهد مصيب يف االجتهاد َّيات ،وهو
األرض ليشء لعظمه ملاد رت لع رلم أيب عبداهلل الداعي،
الذي قيل فيه :لو مادت
ُ
ووالده اإلمام احلسن بن القاسم ،الذي تقدم بعد اإلمام النارص األطروش.
قا ببغداد ،ثم وصل الديلم وبايعه من علامء األمة أربعة آلف ،سنة ثالث
ومخسني وثالثامئة.
الت
افته َع ََّ ْيه َّ

 :كان يشبه الويص _ ،له من الولد :أبواحلسن عيل،

وأمحد.
وقبضه اهلل هبوسم سنة ستني وثالثامئة .روي عن اإلمام أيب طالب ،أنه مات
مسموم ًا.
******

الزلف:
َ -40و َ ْع َف ـ نر َ
الق ـ َّوا ُ وابنــاه َب ْع ـدَ ه
التحف :يف هِا البي

التــوا ِ
ن ــو ُ ا ُــدَ ا ِة َّ
ط ُع
الثــا ِئ ُرون َّ

ث ثة أئمة:

اإلمام الثائر يف اهلل جعفر بن حممد بن احلسني بن عيل  -وعيل هذا هو والد
اإلمام النارص للحق األطروش  -بن احلسن بن عيل بن عمر بن سيد العابدين.
ظهر عىل بلد طربستان كلها سنة سبع وستني وثالثامئة.
مشهده هبا .#
ثم ابنه اإلمام أبو احلسن املهدي بن أيب الفضل اإلمام الثائر يف اهلل جعفر ،قام
بعد أبيه ،وأمر بالعدل واإلحسان ،وهنى عن املنكر والطغيان ،حتى توفاه اهلل يف
حال شبابه.
فقام مقامه نظريه يف الفضل وشقيقه يف النسب :اإلمام الثائر يف اهلل أبو
القاسم احلسني بن اإلمام الثائر يف اهلل جعفر بن حممد  %بجهات اجليل
والديلم وطربستان.
******

الزلف:
باألط َو ْي ِن ا ِ
َ -41و َ
اشـ ِم ّيري أنــد

اهـا البــدا ِئ ُع
وَييك َسدَ اعَ ْ عــن ُذ َر َ

التحف:

هام اإلمامان املجددان يف املائة الرابعة:
اإلمام املؤيد باهلل أبو احلسني أمحد بن احلسني بن هارون بن احلسني بن حممد بن
هارون بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن عيل بن أيب
طالب .%
دعا سنة ثامنني وثالثامئة ،قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  :#إنه مل
ير يف عْصه مثله عل ًام وفضالً ،وزهد ًا وعبادة ،وحل ًام وسخاوة ،وشجاعة
وورع ًا ،ما بقي علم من علوم الدنيا والدين إال وقد رضب فيه بأوىف نصيب،
وأحرز فيه أوفر ٍ
حظ .
ر
وُمن بايعه من العلامء قايض القضاة عبد اجلبار  ،مع سعة علمه وعلو حاله،
( -)1الشايف 319 /1ـ  . 320هذا لفظ الشايف ،وما ذكر يف الطبعة األوىل والثانية باملعنى ،فلذا قلنا
أفاد .متت من املؤلف(ع).
( -)2قال يف مطلع البدور ( )11/3طبعة مكتبة أهل البيت(ع) :وقايض القضاه املذكور هو عامد
الدين أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين ،يعدَّ من معتزلة البْصة من
أصحاب أيب هاشم .قال احلاكم :وليست حترضين عبارة تنبي عن حمله يف الفضل وعلو منزلته يف
العلم ،فإنه الذي فتق الكالم ونرشه ،ووضع فيه الكتب اجلليلة التي سارت هبا الركبان ،وبلغت
الرشق والغرب ،وضمنها من دقيق الكالم وجليله مامل يتفق ....إىل قوله :وقد يلتبس قايض
القضاة هذا عند أصحابنا بقايض القضاة ابن أيب عالَّن لتسمي كل منهام بقايض القضاة ،واحتاد
الزمان ،واختصاصهام باملؤ َّيد باهلل وقراءته عليهام .فأما عبد اجلبار فكان ُمن بايع كام حكاه
مرة عن اخلوارج من هم
احلاكم ،وكان يفرس اخلوارج بنفسه وأمثاله قبل البيعة رمحه اهلل ،وسئل َّ
فقال :نحن ،لتخلفنا عن أيب احلسني.

وإحاطته بأنواع العلوم ،وكذلك كايف الكفاة الصاحب بن عباد .
وله وألخيه اإلمام الناطق باحلق املؤلفات الباهرة ،والنريات املضيئة الزاهرة،
منها لإلمام املؤيد باهلل :كتاب َّبني فيه إعجاز القرآن وغريه من املعجزات ،وقد
طبع باسم إثبات نبوة النبي ÷ ،وكتاب النبوءات واآلداب يف علم الكالم،
وكتاب البلغة ،وكتاب اإلفادة ،وكتاب اهلوسميات ،وكتاب الزيادات ،وكتاب
التفريعات يف الفقه ،وكتاب التبْصة ،واألمايل الصغرى ،والتجريد وشحه
أربعة جملدات  -وهو شح لفتاوى اإلمام القاسم واهلادي  ،%يأيت فيه
بكالمهام ثم يبسط األدلة عليه من الكتاب والسنة والقياس واإلجامع ،وهو من
( -)1إسامعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاين ،قال اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) يف عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ص /201ط -1مكتبة أهل
البيت(ع)  :وقد وصفه اإلمام احلجة املنصور باهلل عبد الله بن محزة(ع) يف الشايف بام فيه الكفاية،
قال(ع)  :وكان وحيد عْصه ونسيج وحده ....إىل قوله :وأنفق األموال اجلليلة عىل ذرية آل
رسول الله وأتباعهم ،وشحن الدنيا باملدارس والعلامء ،وله مدائح يف أهل البيت ويف العدل
والتوحيد ونفي اجلرب والتشبيه ..الخ كالم اإلمام(ع).
وترجم له يف مطلع البدور( ج  )545/1برقم ( - )311مكتبة أهل البيت(ع) فقال :فخر امللة
جامع املحامد ويل آل رسول الله....إىل قوله :كان نسيج وحده يف كل فضيلة ،إن ذكر األدباء
فهو إمامهم وحجتهم ،أو املتكلمون فعليه تعويلهم ،أو الوزراء فام يمشون إال حتت لوائه ،أو
الفقهاء من مجيع املذاهب فحرضته منبع ملعني مجيع العلوم ،وصنف له اإلمام الكبري أمحد بن
احلسني اهلاروين املؤيد باهلل  #البلغة عىل مذهب اهلادي  #وهو كتاب لطيف....إىل قوله:
وناهيك هلذا الصاحب اجلليل بعناية هذا اإلمام العظيم بشأنه وحضوره جملسه املعمور
بالفضائل بل مدحه بقصيدته الزهراء الفائقة الشهرية .قال يف املطلع :وكان نقش خامته رمحه
اهلل :شفيع إسامعيل يف اآلخرة حممد والعرتة الطاهرة .ومن كلامته :ما حتت الفرقدين مثل
السيدين يريد املؤيد باهلل والناطق باحلق.انتهى
ولـه القصيدة املعروفة ضمنها املهم من أصول الدين ،وقد شحها القايض العالمة شمس الدين
جعفر بن أمحد بن عبدالسالم  ،¥ومخسها شيخنا العالمة بدر اإلسالم /حممد بن إبراهيم
املؤيدي  ،¥أول القصيدة:
فقلت مــا ذاك مــن مهــي وال أمــيل
قالت أبا القاسم استخففت بالغزل
انتهى بتْصف .تويف سنة 385هـ.

أجل معتمدات أهل البيت يف هذا الفن  -وسياسة املريدين.
سويف اإلمام املؤيد باهلل  #يوم عرفة سنة إحدى عرشة وأربعامئة ،ودفن يوم
األضحى ،وصىل عليه اإلمام مانكديم ،مشهده بـ(لنجا) قال:
ٍ
وابـــــك م ررموســـــ ًا بلنجـــــا
قــــرب بصــــعدة
عــــ رر رج عــــىل
َّ
بــــــأن املقتــــــدي
واعلــــــم
ر

ترجـــ ـا
هبـــــام ســـــيبلغ مـــــا َّ

وعمره سبع وسبعون سنة ،وله من الولد :أبو القاسم احلسني.
واإلمام الناطق باحلق أبو طالب حييى بن احلسني.
قام  #بعد وفاة أخيه اإلمام املؤيد باهلل.
قال احلاكم يف وصف بعض مؤلفاته :وعليه م رسح َة من النور اإلهلي ،وجذوة
من الكالم النبوي.
وقال بعض شيعته ملا بويع:
ـوة والنَّب َّيــــــــ ـا
رس النبـــــــــ َّ
َّ

وزهـــــا الوصــــ َّية والوصـــــيا

أن الــــــــــدَّ يامل بايعــــــــ ـ رت

الرضـــ َّيا
حييـــى بـــن هـــارون َّ

من مؤلفاسه :ا ُمل رجزي يف أصول الفقه جم َّلدان ،وهو من األمهات ،وكتاب
جامع األدلة يف أصول الفقه أيض ًا ،وكتاب التحرير ،وشحه اثنا عرش جملد ًا،
وكتاب مبادئ األدلة يف الكالم ،وكتاب الدعامة ،وكتاب اإلفادة يف تاريخ
األئمة السادة ،واألمايل املعروفة يف احلديث ،وله غري ذلك.
قال اإلمام أبو طالب يف كتابه شح كتاب البالغ املدرك  -لإلمام األعظم
اهلادي إىل احلق األقوم حييى بن احلسني  #يف (شح قول اإلمام اهلادي):
(جيب عىل البالغ املدرك) بعد أن َّبني معاين الوجوب يف اللغة  :-واملعنى:

أوجب اهلل عىل البالغ ،قال :ودخل األلف والالم الستغراق اجلنس ،ثم قسم ما
ورد يف العربية إىل اخلرب واإلنشاء.
ثم قال :واخلرب كل مجلة يصح فيها الصدق والكذب ،ثم َّبني أقسامهام
ومعانيهام ،وقال :يف شح قوله( :وظهر املرصدون) يعني من كان يرصد قيام
أهل الباطل من العلامء الذين مالوا إىل دنياهم..إىل قوله :وغنموا الفرصة،
فجعلوا هلم مذاهب.
قال اإلمام اهلادي ( :#فمن هذه األخبار ما هو يف أصله منسوخ ،ومنها ما
هو يف خم ررجه عام ،ويف معناه خمصوص).
..إىل أن قال( :ومنها ما ُروي مرس ً
ال بال حجة وال بيان ملتدبرريه ،ومنها ما
ُدلس عىل الرواة يف كتبهم).
قال اإلمام أبو طالب  -بعد أن شح كالم اإلمام  :-وأما املرسل بغري حجة فهو
ما ذكره أصحاب احلديث يف كتبهم ،وانتخبوا من األحاديث فيام قد كتبوه يف
الكتابني ،وس َّم روهام الصحيحني :صحيح البخاري ،وهو حممد بن إسامعيل اجلعفي
البخاري ،وصحيح أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي.
قلت :ومل يقصد باملرسل املصطلح عليه عند أهل احلديث ،وإنام قصد ما مل
يثبت باحلجة كام ذكره .#
ثم ساق الكالم يف شح ذلك إىل أن قال :ولقد علمنا يف زماننا ورأ رينا ،ونقل
غري واحد إلينا من الشافعية واحلنفية من ال َّتنرق رري يف الفروع ،واإل رمعان يف
االستدالالت فيها ،والتشديد يف ذلك..إىل أن قال :قالوا فيمن اشرتى عرشين
بيضة فوجد فيها بيضة مذرة قوالً بسيط ًا ،وقالوا فيمن اشرتى شاة مْصاة،
فأوردوا فيها مسائل ما مأل األوراق ،وجتاوز حد اإلسهاب واإلغراق ،فإذا
جاءوا إىل مسائل األصول ،وذكروا أد َّلتها وبيان ما ب َّينه اهلل عىل عظمته..إىل أن

مهس ًا.
قال :وجدام ُخ ررس ًا ال ينطقون إال ر
وروى اإلمام أبو طالب أخبار ًا من طرق القوم ،ثم قال :واعلم أنه دعانا
إىل ذكر هذه األخبار بنقل العامة  -وإن كان قد نقلها عندنا من نثق به من
إنكار
أئمتنا  %إىل رسول اهلل ÷ ،ومشائخ أهل العدل والتوحيد -
ُ
فقهائهم (حجج العقول ،والرجوع إليها يف متشابه القرآن واألخبار).
وحج ُجه ،وبقايا من أهل العلم) ،فقال
وقال ا امي يف الف ررتة( :وفيها ُك ُت ُب ُه ُ
اإلمام أبو طالب يف الرشح :هم أهل الرشيعة من فقهاء األمة ،وخلفاء األئمة،
وجالء الظلمة.
ر
احلث عىل العلم :وال سيام اللغة العربية فإهنا أوىل باملعرفة ،ملا
إىل أن قال يف
يتعلق بمعرفتها من األسامء واملعاين ،وفصل اخلطاب يف اجلاهلية واإلسالم،
ومجيع األحكام والفرائض والسنن ،والتقديم والتأخري ،واإلطناب واإلسهاب،
واحلقائق واملوجز يف اخلرب واالستخبار ،واألمر والنهي ،واخلطب والبالغات.
حتى قال :واألمثال والدعاء والسؤال ،والتمني واجلدال ،واإلشارات
واحلكايات ،وغري ذلك من العلوم.
ياهنم مفقودة،
ثم أورد كالم الويص _ :العلام ُء با ُق رون ما بقي الدَّ رهر ،أ رع ُ
ُ
وأمثاهلم يف القلوب موجودة..إلخ.
وقبضه اهلل سنة أربع وعرشين وأربعامئة ،عن نيف وثامنني سنة.
له من الولد :أبو هاشم حممد وال عقب له.
******

الزلف:
احل َق ْينِـ ُّي مــن ُم
َ -42و ُم ْت َت ْ ِ نر ثـ ّ
ـم ُ
التحف :يف هِا البي

راَ َه ِ
ِحــ ُار عَُّـــو رَ ِ
وامــ ُع
اطــ ن
ب َ

إمامان راكيان طاهران:

اإلمام مانكديم املستظهر باهلل أمحد بن احلسني بن أيب هاشم حممد بن عيل بن
حممد بن احلسن بن اإلمام حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن  -واحلسن هذا جد
اإلمام النارص األطروش  -بن عيل بن عمر األشف بن عيل بن احلسني بن عيل بن
أيب طالب .%
معا عقيب وفاة املؤيد باهلل ،وهو صاحب شح األصول اخلمسة لقايض
القضاة ،وهو من أعيان أهل البيت ،ومن املتبحرين يف العلوم.
سويف بالري سنة نيف وعرشين وأربعامئة .ومعنى مانكديم :وجه القمر.
احلق ريني أبو احلسن عيل بن جعفر بن احلسن بن عبداهلل بن عيل
واإلمام اهلادي ُ
بن احلسن بن عيل بن أمحد احلقيني بن عيل بن احلسني األصغر بن عيل سيد
العابدين بن احلسني بن عيل بن أيب طالب .%
أمجع علامء زمانه أن ُس ُبع علمه يكفي لإلمامة ،وكان متشدد ًا عىل املالحدة
الباطنية ،وغدر به حش رييش منهم ،فقتله يوم االثنني من شهر رجب سنة تسعني
وأربعامئة.

( -)1احلشييش بمعنى :فدائي من الباطنية.

ريح بعد ميض مائة سنة من وفاته فكشفت عن قربه ،فرأوه عىل عادته مل
وه َّبت َ
يتغري حتى شعر حليته ،وله وصية تذهل منها العقول ،رضوان اهلل وسالمه عليه.
******
الزلف:
ِ
والناَص ِ
ان ستاب َعا
ن رَ كَ ْ
َ -43و َن ْف ن
التحف :يف هِا البي

احل َتـريُ ُاِ َتـارِ ُت
أبو الفت ِ وال َّ ُم ُ

ث ثة أئمة:

هو اإلمام أبو هاشم النفس الزكية احلسن بن عبد الرمحن بن حييى بن عبداهلل بن
احلسني بن القاسم بن إبراهيم  ،%وهذا اإلمام السادس من آباء املنصور باهلل
عبداهلل بن محزة .%
معا إىل اهلل سنة ست وعرشين وأربعامئة ،وذكر القايض العالمة أمحد بن حييى
حابس رمحه اهلل  -املتوىف سنة إحدى وستني وألف  :-أنه دعا سنة اثنتني وعرشين
وأربعامئة ،ولعل موته  #سنة ثالث وثالثني وأربعامئة.

وهو األمري الشهيد ،قام حمتسب ًا ،وشهد بفضله املوالف واملخالفُ ،قتل يف بعض
حروبه لبني الصليحي ،وقد كان اهنزم عنه جنوده ،وثبت عنده تسعون شيخ ًا من
مهدان ،وكان يقاتل  ،#ويقول:
ـار ُه
أ رطعــ ـ ُن ط رعنــ ـ ًا ثــــائر ًا ُغبـــ ُ

أنصـــاره
ط رعـ ـن غـــال ٍم بعـــد رت
ُ

ديـــاره
وانتزحـــ رت عـــن قومـــه
ُ
وفيه يقول اإلمام عبداهلل بن محزة :#

أو ليس جدر ي محــز َة نعـش اهلــدى

وبعزمـــ ـه َّ
الوقـــ ـاد
بحســـــامه ر
ُ

وقد قام بثأره األمري املحسن بن احلسن  %اآليت قريب ًا ،ويف ذلك يقول اإلمام
الداعي حييى بن ا ُمل رح رسن  #معاتب ًا لبني محزة:
بحمــزة حــني أ رهلكــه الزواحــي
كم قــــــدي ًام
أملر نــــــنقم بثــــــأر ُ
قت رلنــــا عــــامر ًا فيــــه ا رنتقامــــ ًا

الرمــــاح
ومنصــــور ًا بــــأ رطراف ر

ولألمري الشهيد كرامات مشهورة.
وَّاسه :سنة تسع ومخسني وأربعامئة.
واإلمام أبو الفتح الديلمي النارص بن احلسني بن حممد بن عيسى بن حممد بن
عبداهلل بن أمحد بن عبداهلل بن عيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب
طالب .%
قيامه :يف الديلم سنة ثالثني وأربعامئة ،وكان من أعالم األئمة.
وله :الربهان يف تفسري القرآن أربعة أجزاء مجع أنواع العلوم ،والرسالة ا ُمل ربهجة
يف الرد عىل الفرقة الضالة املتلجلجة  -أراد املطرفية .-
قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  :#له التصانيف الواسعة ،والعلوم
الرائعة ،منها :كتاب الربهان يف علوم القرآن الذي مجع املحاسن والظرائف،
واعرتف برباعة علم مص رنفه املخالف واملوالف ،وله الرد العجيب عىل الفرقة
املرتدة الطبيعية الغوية املسماة باملطرفية املسمى (بالرسالة املبهجة يف الرد عىل
الفرقة الضالة املتلجلجة).
....إىل قوله :ومعا إل اهلل سبحانه يف الديلم ،ثم خرج إىل أرض اليمن،
فاستوىل عىل أكثر بالد مذحج ومهدان وخوالن ،وانقادت له العرب ،وحارب

اجلنود الظاملة من املتمردة والقرامطة.
وكان له من الفضل واملعرفة ما مل يكن ألحد من أهل عْصه ،ومل يزل قائ ًام بأمر
اهلل سبحانه وتعاىل حتى أتاه اليقني ،وقد فاز بفضل األئمة السابقني ،تويف #
شهيد ًا سنة نيف وأربعني أو مخسني وأربعامئة بردمان بأرض مذحج ،انتهى.
استشهد اإلمام يف الوقعة املشهورة بينه وبني عيل بن حممد الصليحي قائد
الباطنية ،وداعيتهم ،واستشهد مع اإلمام نيف وسبعون سالم اهلل ورضوانه عليهم،
ويسمى موضع الوقعة هذه نجد اجلاح من بلد رداع بعنس مذحج خمالف خوالن.
وقد قتل أيام عيل بن حممد الصليحي هذا سنة (459هـ) األمري الشهيد محزة بن
أيب هاشم املتقدم يف ذكر والده كام هي القاعدة ،وقد عجل اهلل سبحانه انتقام
الصليحي آخر تلك السنة فقتله سعيد األحول ش قتلة ،قال الشاعر العثامين يف
ذلك خماطب ًا لسعيد بن نجاح  -ورأس الصليحي بني يديه :-
ال ســيف دولــة خيــرب وهيودهــا
يــا ســيف دولــة ديــن آل حممــد
وافيــت يــوم الســبت ت رقــدُ ُم فتريــ ًة

تلقى الــردى بنحورهــا وخــدودها

ومنها:

صرب ًا فلــم يـ ُ
ـك غــري جولــة مـ ررو ٍد

حتى انطفت مجــرات ذات وقودهــا

شعــ ًا
ورأيــت أعــداء الشـــريعة َّ

رأس عميدها
رصعى وفوق الرمح ُ

أورداا هلــب الــردى وصـد ررت يف

ظـــيل مظلتهـــا وخفـــق بنودهـــا

يـــا غـــزوة لعـــيل بـــن حممـــد

ما كان أشــأم مــن صــدى غ رريــدها

بكــرت مظ َّل ُتــه عليــه فلــم تــ ُر رح

ر
األجــل ســعيدها
إال عــىل امللــك

مــا كــان أقــبح شخصــه يف ظلهــا

مــا كــان أحســن رأســه يف عودهــا

ُس رو ُد األراقم قاتل رت ُأ رسـد الشــرى

يــا رمحتــا ألســودها مــن ســودها

وأراد ر
ً
قاطبــة فلــم
ملــك األرض

يظفــر بغــري البــاع مــن م رلحودهــا

أضـــحى عـــىل خالقهـــا مـــتع رظ ًام

جهــ ً
ال فألصــق خــدَّ ه بصــعيدها

وقد أشار هبذا البيت إىل ما جرى من أنه ملا برز من قْصه يف سفره هذا صعد
شاع ُره عىل موضع مرتفع ،فقال:
َّ
إن عليـــــ ًا واإللـــــه ا رقتســـــام

فاســـتويا الق رســـمة ثـــم راســـتهام
ر

الســــ ـامء
فلعــــــيل األرض واهلل َّ
توجه بأ رلفي فارس منهم
ذكر هذا يف مطلع البدور ،وذكر يف تاريخ عامرة أنه َّ
مائة وستون من آل الصليحي ،وامللوك والسالطني الذين أزال سلطاهنم ،وكانوا
مطهمة
كام يقول اهلمداين مخسني ملك ًا وسلطان ًا ،وبني يديه مخسامئة فرس
َّ
بالرسوج املحىل بالذهب والفضة ،ومخسون هجين ًا ،وغري ذلك من الزينة
واآلالت مام ال يدخل حتت احلْص.
هذا ،ومل يكن اخلالف بينهم إال أن أئمة العرتة  %دعوا إىل التوحيد والعدل،
وإقامة الكتاب والسنة ،وإصالح العباد والبالد ،واملعارضون هلم دعوا إىل اإلحلاد،
وإفساد البالد والعباد ،ومل يكن املجاهدون مع أهل البيت إال ذووا اإليامن من أهل
اليمن خاصة ،أنصار الرسول ووصيه أمري املؤمنني عليهم الصالة والسالم ،مل
يستنْصوا عليهم بغريهم ،ومل ُيدر خ ُلوا إىل اليمن أي دخيل ،بل ال يقوم اإلمام منهم
إال بعد أن ُ رجيمع عليه أهل احلل والعقد منهم ،ويلزموه احلجة ،فيقوم إلنقاذ األمة،
ال يستأثر عليهم بمثقال الذرة ،فيخرج من اخلالفة كام دخلها ،ويرتكهم خيتارون
ألمرهم ودينهم من يرتضون ،هكذا سريام النبوية ،وطريقتهم العلوية ،إىل زمن
تتغري بم رن اهلل
يسري من أيام املتأخرين ،فسد فيه الراعي والرعية ،وهي ال تلبث أن َّ
أعر رضنا عن ذكر من
تعاىل ،فاإليامن يامن كام قال الرسول األعظم ÷ ،وقد ر
وقعت منهم بعض املخالفة ،فالكتاب خمصوص بأئمة اهلدى ،ليس كسائر كتب
السري كام أشنا إىل ذلك سابق ًا.
ر

هذا ،ومن ذرية اإلمام الديلمي :املتوكل عىل اهلل الداعي أيام اإلمام حييى بن
محزة ،وهو أمحد بن عيل بن مدافع بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن احلسني بن
اإلمام  ،#املتوىف سنة سبعامئة ومخسني ،مشهده برغافة.
وآل الديلمي باليمن نسبة إىل اإلمام أيب الفتح ،ومن أعالمهم يف العْص
األخري :السيد زيد بن عيل بن احلسن بن عبد الوهاب بن احلسني بن حسني بن
إبراهيم بن حييى بن عيل بن النارص الديلمي املتوىف بصنعاء سنة (1366هـ).
انتهى نيل احلسنيني ص.153
واإلمام النارص أبو عبداهلل احلسني بن أيب أمحد احلسني بن احلسن بن عيل بن
اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل األطروش .%
قيامه هب روسم سنة ثالث وعرشين وأربعامئة ،وكان بمجلسه من املجتهدين
ثامنية عرش عامل ًا.
سويف سنة اثنتني وسبعني وأربعامئة.
م ده هبوسم ،بقرب مشهد اإلمام أيب عبداهلل الداعي.
******

الزلف:
الر َضـا
ـم ُ
ابنـ ُه وأبــو ِّ
ُ -44م َو ََّّ ُقنَا ثـ َّ

بالت ِ
أاـاب ُِع
كَم يُرِ َي ْ
يف ِمـ ْن ْم َ
َّ
ََّ ْ

التحف :يف هذا البيت ثالثة أئمة وهم:

اإلمام أبو عبداهلل املوفق باهلل اجلرجاين ،احلسني بن إسامعيل بن زيد بن احلسن
بن جعفر بن احلسن بن حممد بن جعفر بن عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن
وات اهلل عل ريهم وسالمه ،وكان
احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب صل ُ
هذا اإلمام من أصحاب املؤيد باهلل.
قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  : #بلغ يف علم األدب من
النحو واللغة ما مل يبلغه أحد من أهل عْصه ،ويف الشعر مقدَّ م ،ويف اخلطب يف
أعىل رتبة ،ويف الكتابة والرسائل يف أرفع درجة ،ثم هو يف علم الكالم وأصول
الدين يف النهاية ،وله يف أصول الفقه البسطة الواسعة ،وكان  #أعلم بفقه
احلنفية والشافعية واملالكية من فقهائهم املحققني ،وال ينازعونه يف ذلك،
ومصنفاته شاهدة بذلك ،وهي موجودة مشهورة ،انتهى.
سويف بعد العرشين وأربعامئة تقريب ًا ،وله :كتاب االعتبار وسلوة العارفني،
وكتاب اإلحاطة يف علم الكالم.
وابنه اإلمام املرشد باهلل أبو احلسني حييى بن احلسني.
معا  #يف اجليل والديلم والري وجرجان ،ومىض عىل منهاج سلفه الصاحلني
( -)1الشايف (.)913/1

سنة تسع وسبعني وأربعامئة عن سبع وستني سنة.
وهو صاحب األماليني الكربى املعروفة :باخلم ريس َّية ،والصغرى املعروفة:
باإلثنينية ،واملسماة باألنوار.
واإلمام أبو الرضا الكيسمي بن مهدي بن حممد بن خليفة بن حممد بن احلسن
بن جعفر بن اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل األطروش .%
معا بعد وفاة اهلادي احلقيني السابق ذكره ،واتفق بينهام مقال أثرته الوشاة،
فاجتمعا لإلصالح ،وكان بينهام واد عليه قنطرة ،فتسارع بعض من خاف من اختالط
الفريقني ،فهدم القنطرة ،فلم يمكن العبور عليها لفارس ،وال راجل ،فتعاين
الرشيفان ،فقال أحدهام لصاحبه :قال رسول اهلل ÷(( :عليكم بالتواصل
والتوازر والتبادر ،وإياكم والتقاطع والتدابر والتحاسد ،وكونوا عباد اهلل إخوان ًا)).
وقال اآلخر :قال رسول اهلل ÷(( :املسلم أخو املسلم ال خيونه وال خيذله
وأس التقوى هاهنا  -وأشار
وال يظلمه وال يستحقره ،وال ي رقب ُل عليه قول ال َّنمامُّ ،
ٍ
امرئ من الرش أن حيقر املؤمن دمه حرام وماله حرام
بيده إىل صدره  -فحسب
وعرضه حرام وحرام أن يظن به ظن السوء)).
ثم انْصف الفريقان ،فهذا من مكنون اجلواهر النبوية ،وخمزون الذخائر
العلوية ،وهذه شامئل سادات الربية.
وسويف بعده بمدة يسرية بك ريسم ،وكان دعاؤه مستجاب ًا ،واستوىل عىل مجيع
يض أحكام اهلل منابذة علوية.
أقطار ديلامن وجيالن إىل طربستان ،ونابذ عىل ُم ر
هذا ،وليس له اسم إال كنيته .#
******

الزلف:
حممـد
ـاج آ ِل َّ
َ -45و َسـ َار عــَل ِم ْن ـ ِ

أبــو طالـ

اـ ِل ســاب ُِع
ـر ُت ل ْ
والفـ ْ

التحف :يف هِا البي :

اإلمام املؤيد باهلل أبو طالب األخري حييى بن أمحد بن احلسني بن اإلمام الكبري
املؤيد باهلل أمحد بن احلسني .%
معا سنة اثنتني ومخسامئة ،وكانت حاشيته من أهل العلم اثني عرش ألف ًا عىل
مذهب اهلادي إىل احلق .#
قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  #يف الشايف :قام يف اجليل والديلم
بعد مجعه خلصال اإلمامة ،وإحرازه لفنون الزعامة ،وأطبق عليه العلامء والسادة،
بعد أن ناظروه شهر ًا فوجدوه جامع ًا خلصال اإلمامة ،وله مع ذلك معرفة بالطب
واحلساب ،وسائر العلوم اخلارجة عن باب اإلمامة ،انتهى .
وألقى اهلل عىل هذا اإلمام من اهل ريبة واجلالل ما مل يكن ألحد ،وكانت خزانته
حتتوي عىل اثني عرش ألف جملد ،وكانت جل حروبه مع الباطنية ،قتل منهم
يف يوم واحد ألف ًا وأربعامئة ،ومل يزل مشتغ ً
ال بحرب املالحدة ،وغزا يف الرب
والبحر ،ورجفت منه قلوب الظاملني ،وهابته يف مجيع األقطار ،وحدثت يف
محرة عظيمة ،مألت األفق يف السامء ،فقال العلامء :إن هذه اآلية من عهد
عْصه ُ ر
إبراهيم  #يف أنه ال حيدث يف ولده أمر يرفعهم إال خرجت هذه اآلية ،ووجد
مثل هذا يف أيام اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة .#
( -)1الشايف(.)910/1

نعم ،وهذا اإلمام هو املجدد يف اخلمس املائة.
وقتل يف أيامه :السيد املحسن بن احلسن بن النارص بن احلسن بن عبداهلل بن
املنتْص باهلل بن املختار بن النارص بن اهلادي ،قتله احلدادون بصعدة ،وقتلوا ولده.
وقد كان أنفذ إىل أرض اليمن قدر مخسامئة وعرشين ألف ًا من طريق عامن .
وقا بثأر السيد املحسن بن احلسن الرشيف الواصل من جهة اإلمام ،وهو
أبوعبداهلل احلسني بن عبداهلل بن املهدي بن عبداهلل بن اإلمام املرتىض لدين اهلل
حممد بن اإلمام اهلادي إىل احلق سالم اهلل عليهم ،وكان خروجه من الديلم ،وواله
اإلمام أبو طالب األخري ما بني مكة إىل عدن أبني وسائر نواحي اليمن األقىص،
أنوار النبوة والوصاية ،وطلع رت يف
وعهد إليه عهد ًا يف الوالية سطع رت من أرجائه ُ
أثامر الدراية واهلداية ،وفاضت جداو ُله بتيار العلوم ،وفار رت معاي ُن ُه
أكاممه ُ
الربانية
ر
احلجج َّ
بأصداف الفرائد من املنطوق واملفهومَّ ،
تضمن األحكام اإلهلية ،و ُ
وبني أعالم السرية النبوية ،والطريقة اإلمامية بأدلة
من الفروع واألصولَّ ،
املدجمة باألنواع البديعية،
املسموع واملعقول ،بألفاظ الفصاحة والبالغة العلوية،
َّ
الت
وإليك ن رفح ًة من نفحاته ،ول رمح ًة من ملحاته ،بتْصف يسري ،قال عَ ََّ ْيه َّ

:

هذا ما عهد ُه اإلمام احلق أبو طالب حييى بن أمحد بن احلسني اهلاروين إىل السيد
األجل العامل أيب عبداهلل احلسني بن اهلادي بن رسول اهلل ÷ أعز اهلل رايته حني
سرب ُه وخرب ُه ،وشاهد م رنظر ُه وخمررب ُه.
وفوض إليه اخلالفة والقضاء ما بني مكة إىل عدن ،وسائر
حتى قال :وواله َّ
( -)1أي عرشين ألف ًا ومخسامئة مقاتل كام يف كتاب الشايف لإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن
محزة(ع) ( ) 911/1طبعة مكتبة أهل البيت(ع) :وقد كان هذا اإلمام أنفذ مخسامئة مقاتل إىل
عامن ليأتوا من طريق املرشق ،وجهزهم بزيادة عىل عرشين ألف ًا ،فوصلوا عامن ،ومل يتأت هلم
وصول اليمن.

نواحي اليمن األقىص ،وأمره أن ي رست رشعر طاعة اهلل وت رقواه ،و ُي رؤثر ُمراد ُه ورضاه ،فيام
واستطاعته ،وليحكم بام
أ رعلن من أ رمره وأ رخفاه ،وأن يدَّ رع د ررع طاعته ُك رنه ُقدر رته ر
ح
َّ
ح ح ْ ح ْ ح ْ ُ ْ ح ح ْ ح ح َّ ُ ح ُ ح ح ُ
اَّلل فأولئِك ه ُم الظال ُِمون[ }45املائدة]،
أنزل اهلل{ ،ومن لم َيكم بِما أنزل
ح ْ ح ُ ح ح ح ْ ح ْ ُ ح ح ُْ
ي وما ُت َِف
وليعلم أنه عالم الغيوب ،وبيده أز َّمة القلوب{ ،يعلم خائِنة اْلع ِ
ُّ
الص ُد ُ
ور[ }19غافر].
الساطعة ،فيام ُي رستنرب ُط منه العلم،
احلجج القاطعة ،والرباهني َّ
وأمره بتقديم ُ

احل ركم ،فيبد ُأ بأ رعالها طبق ًة ،وأ رسناها درج ًة ،وأسبقها ح ركمة،
و ُي رست رخ ُ
رج منه ُ

وهو ُّ
كتاب اهلل العزيز ،وح رر ُز ُه احلريز ،ا ُملنرجي من
ور املبني،
ُ
احلق اليقني ،والنُّ ُ

والصباح األ رنور ،وامل رهي ُع
اح األ رزهر،
الردى ،وا ُمل رزجي نحوه اهلدى،
َّ
واملصب ُ
ر
َّ
ني الذي ال
األ رلوح  ،وامل ررشع األ رروح ،
واملتني الذي ال يتض رعضع ،واملك ر ُ
ُ
يتز رعزع ،جيدُ عنده األ رمن واألُ رنس ،وعجز عنه اجل ُّن واإل رنس ،وا رنتفى عنه العمى
والل ربس ،شفا َء ملا يف الصدور ،ور رمح َة للمؤمنني ،فم رهما حزبه ُم رشكل ،رأو دها ُه
ُح رك َم ُم رعضل ،فزع إىل ُن ُصوصه ،وفحص معنى ُع ُمومه ُ
وخ ُصوصه ،و رأمتر
بأوامره ،وا رنزجر عن زواجره ،وقام ب ُحدُ روده ،وعمل ب ُع ُهوده ،ومل ي رعدُ ه إىل ما
عدا ُه ،ما وجد فيه نص ًا أو ف رحواه.
وأمر ُه ر
إن أ رعوز ُه يف هذه املظنَّة أن يتط َّلبه فيام يتلوه من السنَّة ،في َّتخذ ُه للقضاء
احلجة الثانية للقرآن ،واملح َّجة التالية
ف رصالً ،سواء ثبت ق روالً أو ف رعالً ،فهو
َّ
اإلجياز ،ر
احلجة ،ر
وإن
وإن فاضله يف الب رهجة ،وا ُملداين يف ر
للفرقان ،واملضاهي له يف َّ
َّ
ْ
ْ
ح ْ ٌ ح
ْ ُ
ح
َح يُوَح[ }4النجم]،
مل ي رب ُلغ حدَّ اإل رعجاز { ،حو حما حين ِط ُق ع ِن ال حه حوى 3إِن ه حو إَِل و
( -)1أي الطريق الواضح.
( -)2أي املورد الواسع.
( -)3حزبه األمر :نابه واشتدَّ عليه.

إذا تواتر رأوجب الع رلم والعمل ،وإذا تقارص ُفروي بطريق اآلحاد لزم العمل،
وإن تعارض اخلربان ،وتناقض ا ُمل رخربان ،فسب ري ُل ا ُمل رجتهد ر
أن ي ربحث عن التاريخ،
ر
الرتجيح ،فأخذ عنرد ذلك بال َّت رحق ريق ،وسلك فيهام
فإن ُوجد وإال عمل عىل َّ ر
طر ريقة ال َّت رلف ريق ،ر
إن ُدفع فيهام إىل املضيق ،أو ي رعد ُل إىل ما سواه من الدليل ،إن مل
َّ
حح ْ ح ح ح ُ ْ
حُ
ُي رمكن ر
ول اَّللِ
السنة { ،لقد َكن لكم ِِف رس ِ
التأو ريل ،ففي ُّ
السنة اخلروج من ر
ح ح ح ح ُ ُ َّ ُ ُ
ُ ْ حٌ ح ح حٌ
ُ
ُ
ر
أسوة حسنة} [األحزاب ،]21:فسب ريل امل رجتهد رين أن ينرتب ُهوا { ،وما ءاتاكم الرسول
ح ُ ُ
ُ ح ْ ح ْ
ح
فخذوهُ حو حما ن حهاك ْم عن ُه فان حت ُهوا} [احلرش.]7:
اإلمجاع،
بالسامع ،إىل طلب شاهد ر
وأمر ُه إذا أ رعوز ُه ما تع َّلق من هذ رين َّ
اجلنَّة ،والطر ريق
ر
فاإلجامع جيري بعد الكتاب والسنةُ ،
للمتم رسك رني به جم ررى ُ
اهلادية إىل اجلنَّة من حيث َّ
دل األ َّوالن عليه ،وأشار األ رفضالن إليه ،فم رهام
وجد يف إ رمجاع الع ررتة منردُ روح ًة عما عداها ،س راق مط َّية ال َّطلب إليه وحداها ،فإن
املدار عليهم جلالء ال ُغ َّمة.
وجد ُه رم ُموافق رني لسائر األُ َّمة ،كان
ُ
إل ْ
احلق من أ رقوال ذي الع رصمة من األئمة ،فذلك ي ُق رو ُم مقام
أن قال :طلب َّ

والس ربطان ،عليهم صلوات امللك الد َّيان ،وإليه
الر رمحة ،وهم الويص ر
ق رول نبي َّ
الرسول ملن سمع ُه حيث ُ
ُ
احلق واحلق معه)) .
((عيل مع ر
يقول:
أش رار
ي
وأمر ُه إذا مل جيدر شفاء الصدُ رور يف هذه اآلساس ،ر
االستنرباط
أن ي رفزع إىل ر
والقياس ،ويتأنق يف ر رد ال ُف ُر روع عىل األُ ُص رول ،لي رظفر من الغرض بامل رح ُص رول،
الوصول ،فام وجد له أ رص ً
ور ركن ًا وطيد ًا ،وأساس ًا
ُم َّتخذ ًا ف ركر ُه مط َّية
ُ
ال عت ريد ًاُ ،
( -)1يعني :الكتاب والسنة.
( -)2انظر البحث املستوىف حول أحاديث لزوم عيل(ع) للحق وخمرجيها يف كتاب لوامع األنوار يف
جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) ،ج/1ص
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الرشع ،وح َّقق فيه ت رعليالً،
مهيد ًا  ،أ رحلق به ُح ركم الف ررع ،وقىض حق داللة َّ ر
وعىل الع َّلة دليالً ،ثم عول عليه ت رعويال ً ،فال بُدَّ يف ر
كل حادثة من ُح َّجة ،ر
وإن
جلة.
كانت ُربَّام وجلت ُغ ُموض ًا يف ُ َّ
إىل أن قال :وأمر ُه بر رفع احلجاب ،وق رمع اهلوى واإل رعجاب ،والتث ُّبت يف
الصواب ،بعد ر
أن قال :ويم ري ُل مع احلق حيث م رال ،وال
اجلواب ،وتب ُّني اخلطأ من َّ
لم م رطع ُم ُه وخ ري َم ،وم ررت ُع ُه ذم ري َم:
يدع الت رعديل واال رعتدال ،والظ ُ
وكـ ُّـل كسـ ٍ
ولكن ـه يف الشــمس والبــدر أ رش ـن ُع
َّ
ـوف يف الــدَّ راري ش ـنرع َة
املسلم رني ،ر
وأن ال يتع َّرض
وأمر ُه أن ُيقرر ُح ُك رومات م رن كان ق ربل ُه من ُقضاة ر
ليشء منها بالتغيري والف رسخ ،والت ربد ريل والن رسخ ،ما مل خيالف نص ًا من الكتاب
والسنة م رق ُطوع ًا ،أو إجامع ًا قد خالفوه ُمف َّرق ًا أو جم ر ُموع ًا ،فاالجتها ُد ال ُينرق ُض
ُ ُّ
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رتشدر ه
رتعه ي ررع ُه ويؤ رمنره ،وليتوكل عىل اهلل يز رده ،و رلي رس ر
وليس ر
و رلي رستع رن باهلل ُيعنر ُه ،ر
ح
ح ح ْ ح ح ح َّ ْ ح ح َّ ح ُ ح ح ْ ُ ُ َّ َّ ح ح ُ ْ ح ْ ح ح ح َّ ُ ُ
ِك
ُي ررشدر ه { ومن يتوَّك لَع اَّللِ فهو حسبه إِن اَّلل بال ِغ أم ِره ِ قد جعل اَّلل ل ِ
ح ْ حْ
َش رء قد ًرا[ }3الطالق].
وسب ري ُل رعايانا ر
ْصوه.
أن ُجييبوا أ رمر ُه وال ي رع ُص رو ُه ،وي رع ُضدُ رو ُه وي رن ُ ُ
أهيا الناس ،م رن أطاع ُه فقد أطاعنا ،وم رن أطاعنا فقدر أطاع اهلل ور ُس روله ،وم رن
ح
ح ح ْ
عصا ُه فقدر عص رانا ،وم رن عصانا فقدر عىص اهلل ورسوله { ،حو حما َكن ل ُِمؤم رِن حوَل
( -)1أيُ :مهد ًا.

َّ ُ ح ح ُ ُ ُ ح ْ ً ح ْ ح ُ ح ح ُ ُ ْ
ْ
ح ح ح
ْ
حْ
اْل ح ح
ِيةُ م ِْن أم ِره ِْم حو حم ْن حيع ِص
ُمؤم حِن رة إِذا قَض اَّلل ورسوَل أمرا أن يكون لهم
وَل حف حق ْد حض َّل حض حَل ًَل ُمب ً
َّ ح
اَّلل حو حر ُس ح ُ
ينا[ }36األحزاب]..،إىل آخره.
ِ
الت  :سنة عرشين ومخسامئة ،وأوىص أن ُيدر فن رس ًا ،خوف ًا من
سويف عَ ََّ ْيه َّ
املالحدة لعنهم اهلل تعاىل.
است رودعهم اهلل العلم املخزون ،والرس
وأهل هذا البيت النبوي الذي ر
يتحري الناظر يف صفاام ،فكل ما نظر يف فضائل إمام وفواضله ،خطر
املكنونَّ ،
له أنه أفضلهم ،وإذا ما انتقل إىل آخر كذلك ،وما هم إال كام قيل يف تشبيه حال
املفردين املختلفني بالتقييد من املجمل اخلفي و رج ُهه ،هم كاحللقة املفرغة ال
ُيدر رى أين طرفاها.
******

الزلف:
َ -46وق ـ ْا َ بأثقـ ِ
أن ـدن
ِمام ـ ِة ْ َ
ـال اإل َ

َســـ َِّ ُيل ســـ ََّ ْيامن َّ ََِّّـــ ِه بــــارِ ُت

التحف:

هو اإلمام املتوكل عىل اهلل أبو احلسن أمحد بن سليامن بن حممد بن املطهر بن عيل
بن اإلمام النارص لدين اهلل أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن
القاسم بن إبراهيم .%
قيامه :سنة اثنتني وثالثني ومخسامئة ،اجتمع لديه من ساللة الويص  #ثالثامئة
رجل من أهل البسالة والعلم ،ومن سائر العلامء ألف وأربعامئة رجل ،منهم:
القايض العالمة إسحاق بن أمحد بن عبد الباعث املتوىف سنة مخس ومخسني
ومخسامئة ريض اهلل عنه ،واستفاض عىل مجيع اليمنُ ،
وخطب له بينبع وخيرب،
وانقادت ألحكام واليته اجليل والديلم ،ودخل إىل جهات صعدة يف قدر عرشين
ألف ًا من فارس وراجل.
ومن م نه الع ا التي هدَّ هبا أركان امللحدين الطغام ،وقعة يف اليمن
انجلت عن مخسامئة قتيل ،ومخسامئة أسري ،وكانت خيله يف هذه الوقعة ألف ًا
وثامنامئة فرس ،وقد كان أشف أصحابه عىل اهلالك ،فمد اإلمام يده إىل السامء،
وقال :اللهم إنه مل يبق إال نْصك ،فأرسل اهلل عليهم رحي ًا عاصف ًا ،فاستقبلت
وجوه القوم ،فحمل اإلمام ومحل أصحابه ،واهنزم أعداؤه  ،وقد أشار إىل هذه
الوقعة الويص  ،#وإىل املوضع الذي وقعت فيه.
( -)1كانت هذه الوقعة سنة 552هـ.

قال القايض حممد بن عبداهلل احلمريي يف قصيدة خياطب هبا اإلمام صدرها:
ورصت كمثل الشمس ٍ
باد عمو ُدها
أق رم ـت قنــاة الــدين يــا ابــن حممــد
فأشقـ ـ رت اآلفــ ُ
ـاق منـــك بغــ َّـرة
ر

لــرب العــاملني ســجو ُدها
كثــري
ر

..إىل قوله:
فخمــس مئــني حــز منهــا وريــدها

ومخـــس مئـــني أثقلتهـــا قيو ُدهـــا

وطــاروا إىل روس اجلبــال شــالئ ً
ال

من اخلوف منها خافقــات كبودهــا

وتقررت بسيفه أحكام الدين احلنيف.
َّ
من كراماسه:

وله كرامات ب رينات ،منها :أن والده  -وكان ُمن يصلح لإلمامة  -رأى يف املنام
ملكني يقوالن له:
بشـراك يــا ابــن ال ُّط رهـر مــن هاشــم

ٍ
بامجــــــد د رو ُلتــــــه ُ رحتمــــــدُ

ٍ
هاشـــم
بأمحـــد املنصـــور مـــن

ـمه أمحــــدُ
ُبــ ـورك فــــيمن اســـ ُ

ومن ا :امللحمة التي رواها عبداهلل بن حممد الطربي عن اهلادي يرفعه إىل أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب عن رسول اهلل ÷ ،وذكر القائمني من ذرية
رسول اهلل ÷ وما يكون منهم ،ومن أعالمهم يف الدولتني ،إىل أن انتهى إىل
اإلمام أمحد بن سليامن فذكر بيعته وصفته ،وما يكون من أمره إىل هنايته.
ومن ا :قضية السيل واملطر الذي نْصه اهلل به ،وغري هذا كثري ،وقد استوىف ذلك
اإلمام املنصور باهلل(ع) يف الشايف وغريه.
قال الشاعر فيه:
( -)1هو القايض حممد بن عبداهلل احلمريي ،أنظر ترمجته يف مطلع البدور برقم  – 1181ج– 4
 – 327طبعة مكتبة أهل البيت(ع).

يــا ابــن بنــت النبــي كــل لســان

مــادح مــا يكــون مــدر ح لســاين

ظهــر رت فيــك معجــزات كبــار

مل نخ رلهــــا تكــــون يف إنســــان

ُتــ ررب ُئ األكرمــه العل ريــل وتشــفي

بشـــــفا اهلل أ رعـــــ ُني العميـــــان

..إىل قوله:
غـــــري أن الـــــويل هلل ال ُت رنــــــ

ـكـــ ُر فيـــه خصـــائص الـــرمحن

ومن مؤ ّلفاسه :أصول األحكام يف السنة ،وهو من أجل مؤلفات أهل البيت
 ،%وكتاب الرسالة العامة ،وكتاب املطاعن ،واهلاشمة ألنف الضالل،
وشحها العمدة ،وكتاب حقائق املعرفة يف أصول الدين ،وكتاب املدخل يف
أصول الفقه.

ومن ر
علم أعالم الزيدية :القايض جعفر بن أمحد بن عبد السالم
أجل أصحابه ُ
بن أيب حييى املتوىف سنة ثالث وسبعني ومخسامئة ،وكان اإلمام عبداهلل بن محزة يقول
يف كتبه  -إذا ذكر اإلمام أمحد بن سليامن والقايض جعفر ًا  :-قال اإلمام والعامل،
أفتى بذلك اإلمام والعامل ،حكى ذلك اإلمام والعامل.
سوَّاه اهلل :يف شهر ربيع الثاين سنة ست وستني ومخسامئة ،عن ست وستني سنة.
وما أحسن قول نشوان بن سعيد احلمريي فيه:
وابـــن اهلـــداة الصـــفوة النجبـــاء
يــا ابــن األئمــة مــن بنــي الزهــراء
كــم رامــت الكفــار إطفــاء لــه

ُهـ ـدي الـــويل بـــه مـــن الظلـــامء
عمــد ًا فــام قــدروا عــىل إطفــاء

وإمام أهــل العصــر والنــور الــذي
شمس يراها اجلاحدون فلــم يطـ رق

مـــنهم هلـــا أحـــد عـــىل إخفـــاء

( -)1أي كرامات.

يــا داعيــ ًا يــدعو األنــام لرشــدهم

وصـــالحهم يف بكـــرة وعشـــاء

أ رســـم رعتهم فكـــأهنم مل يســـمعوا

مــا جــاءهم مــن دعــوة ونــداء

يا خــري مــن يمشــي بــه قــدم عــىل

وجــه البســيطة مــن بنــي حــواء

..يف أبياَ ،ولن وان:

وذكـــرت آل حممـــد وودادهـــم

فــرض علينــا يف الكتــاب مؤكــد

إىل قوله:
ال أ رســتع ري ُض بـــدين زيـــد غـــري ُه

ـاس الع رسـجدُ
ليس النحاس بــه ُيقـ ُ

وله:
ســـالم اهلل كـــل صـــباح يـــو ٍم

الربيــــة أمجعينــــا
عــــىل خــــ رري َّ

عىل ال ُغ رر اجلحــاجح مــن ُقـر ري ٍ
ش

أئمتنــــا الــــذين هبــــم ُهــــدينا

بنـــي بنـــت الرســـول إالم كـــل

يظــن بكــم مــن النــاس الظنونــا

فـــأ ربل رغ ســـاكني األمصـــار أنـــا

بأمحـــد ذي املكـــارم قـــد رضـــينا

بـــأكرم نـــايشء أصـــ ً
ال وفرعـــ ًا

وأعــــىل قـــ ٍ
ـائم حســــب ًا ودينــــا

رضـــينا باإلمـــام وذاك فـــرض

ُ
نقـــول بـــه و ُن رعلـــ ُن مـــا بقينـــا

قرب اإلمام أمحد باملشهد بحيدان خوالن .وكذا قرب نشوان يف الشاهد.
أوالمه :األمري حييى وكان بمحل من العلم ،بط ً
ال فصيح ًا ،قتله أصحاب اإلمام
املنصور باهلل  #غيلة ،ومل يرض اإلمام قتله ،وقد كان خالفه ،وكان هذا أول
حدث بني البطنني ،واهلل أعلم بحقيقة األمر ،وحممد ،واملحسن ،وفليته ،واملطهر
األكرب ،واملطهر األصغر ،وسليامن ،ومل يعقبوا.
من م ائخه:
( -)1اجلحاجح مجع ج رحجح وهو :السيد.
( -)2حيدان :منطقة من أعامل صعدة جنوب غريب مدينة صعدة بمسافة 70كم.

وأخذ اإلمام املتوكل عىل اهلل عن الرشيف اإلمام العامل احلسن بن حممد
من ولد املرتىض ،وعن العامل الفاضل العباس بن عيل بن حممد بسنده إىل
املؤيد باهلل  ،#وعن الشيخ العامل احلافظ إسحاق بن أمحد بن عبد الباعث
بسنده إىل املرتىض .#

وعن شيخ اإلسالم أيب احلسني زيد بن احلسن البيهقي ،الذي خرج من
العراق لزيارة اإلمام اهلادي إىل احلق  ،#وعقد جملس ًا إلمالء فضائل العرتة
باملشهد املقدس اخلميس واجلمعة ،فأمال فيه مدة سنتني ونصف فام أعاد حديث ًا،
تويف راجع ًا بموضع يسمى القياس من جهة ُّ
الشقيق بتهامة ،سنة اثنتني وأربعني
ومخسامئة ،وقد شوهد النور عىل قربه.
ومن م ائخه :عامل العدلية نارص احلق ،احلاكم أبو سعيد املحسن بن حممد
بن كرامة اجلشمي ،صاحب املؤلفات اجلامعة ،تنيف عىل أربعني مؤلف ًا ،منها:
التهذيب يف التفسري ،قيل إن الكشاف مأخوذ منه ،والعيون وشحه يف الكالم،
وتنبيه الغافلني يف فضائل الطالبيني ،وجالء األبصار يف احلديث ،والسفينة،
وكان معتزلي ًا ،ثم رجع إىل مذهب آل حممد ،وفاز بالشهادة بمكة املرشفة سنة
أربع وتسعني وأربعامئة.
وروى القايض زيد بن احلسن عن احلاكم أيب الفضل وهب اهلل عن أبيه احلاكم
احلسكاين صاحب شواهد التنزيل بسنده إىل اإلمام زيد بن عيل (ع).
وكثري ًا ما يلتبس زيد بن احلسن بتاج الدين زيد بن أمحد بن احلسن البيهقي،
ويقال :أمحد بن أمحد الذي ورد اليمن يف أيام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة ،#
سنة عرش وستامئة ،وقد ذكره يف الشايف.
قربه :بمحنكة يامين حيدان.

ويروي عن اإلمام املتوكل عىل اهلل :القايض شمس الدين جعفر بن أمحد،
وأخذ عن اإلمام املتوكل عىل اهلل ،والقايض جعفر األمريان الداعيان إىل اهلل
شمس الدين وبدر الدين اآليت ذكرهام ،والشيخ العامل حميي الدين محيد  -وحممد
له اسامن  -بن أمحد بن الوليد القريش ،املتوىف سنة إحدى وعرشين وستامئة .مام
رواه عن اإلمام :أصول األحكام.
وال يخ العاْ املتكلم احلسن بن حممد الرصاص املتوىف سنة أربع وثامنني
ومخسامئة ،وهذان الشيخان حميي الدين واحلسن من أشياخ اإلمام املنصور باهلل .#
وممن أطِ عن اإلمام والقايض :الشيخ احلافظ سليامن بن نارص السحامي،
صاحب :شمس الرشيعة ،والنظام ،والروضة.
وممن أطِ عن القايض شمس الدين جعفر :السيد اإلمام محزة بن سليامن والد
اإلمام املنصور باهلل  ،#واألمري القاسم بن غانم السليامين ،والعاملان األفضالن
عبداهلل وحممد ابنا محزة بن أيب النجم ،وغريهم كثري.
ُ
الشيخ احلافظ قطب الدين
وممن أطِ عنه القايض شمس الدين كُتب العراق
أمحد بن أيب احلسن الكني ،املتوىف يف عرش الستني ومخسامئة ،وهو يروي عن أيب
الفوارس توران شاة ،عن عيل بن آموج ،عن القايض زيد بن حممد الكالري
صاحب الرشح املنتزع من شح التحرير أليب طالب ،عن الشيخ عيل خليل ،عن
القايض يوسف بن احلسن اجلييل خطيب املؤيد باهلل ،عن أيب العباس ،واملؤيد باهلل،
وأيب طالب  ،%وهذه إحدى الطرق إىل كتبهم وأسانيدهم.
ويروي الكني أيض ًا عن زيد بن احلسن البيهقي بسنده.
وشارك القايض شمس الدين جعفر ًا يف الرواية عن الكني الرشيف اإلمام أبو
عبداهلل احلسن بن عبيداهلل بن حممد بن حييى املعروف باملهول من ولد اهلادي إىل

احلق  ،#الذي يروي عنه األمري بدر الدين حممد بن أمحد وغريه  ،¤وقد
ذكرنا طرقنا املتصلة هبم يف أواخر التحف ،ويف لوامع األنوار ،ويف اجلامعة املهمة.
قال يف البتامة:

ٍ
ســليامن فــام رضــيت
وأمحــد بــن

(يعال) به وهو مريض لدى البشــر

دعـــا وكـــان إمامــ ًا ســـيد ًا علــ ًام

بــر ًا تقيـ ًا ومــن كــل العيــوب بــري

وصــ َّبحت ُ
خيلــه صــنعاء ُم رعلمــة

ملــا غــدى النُكــر فيهــا غــري مســترت

وحــارصت حــات ًام فيهــا عســاك ُره

فانقاد للحق بعد الضــعف واخلـور

واجتاحــه عنــد شــيعان بملحمــة

ألــف مضــوا بــني مأســور وجمتــزر
يف عصـــبة ٍ
وزر ناهيـــك مـــن وزر

َ
إســحاق لــه نصـــرا
وجعفــر ثــم
وكــم أجــاب عــىل ٍ
غــاو ومبتــدع

كمثــل نشــوان واليــامي ذي الن ُُّكـر

أما قوله :واليامي ذي النكر ،فقال الرشيف :عنى به قايض اإلسامعيلية،
وعاملهم يف زمانه ،ومنجمهم وشاعرهم ،حممد بن أمحد صاحب كتاب الْصيح
صنو حاتم بن أمحد.
وذكر يف سرية اإلمام أمحد أن حات ًام ملا كاتب اإلمام يريد الدخول يف طاعته مل
يقبله اإلمام ألمور قد عرفها منه ،فرد حاتم بن أمحد كالم ًا جافي ًا ،ومتثل فيه
بقول املتنبي:
كد رعواك كل يــدعي صـحة الع رقـل
َّر َّم عَّيه اإلما :#

ومن ذا الذي يدري بام فيه من جهل
ِ

إذا كنت ال تدري بام فيك من جهل

فــذاك إذ ًا جهــل مضــاف إىل جهــل

ومل أ رنتحـــل مـــا لـــيس َّيف وإنـــام

مقــايل حــق قــد يصــدقه فعــيل

ومن جهل الرمحن والرسل مل يكــن

بمعــرتف يومـ ًا بحــق بنــي الرســل

إل قول اإلما :

ومحده ،وإن كان
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،محدر ُ
ت من أ رنطق الفيلسوف بذ ركره ر
ُم ربطن ًا من ذلك بخالفه وضده؛ ألنه سلك يف مبتدأ كالمه طريقة حممودة لو أمتها،
فذم اجلفاء واملشامتة ،ثم عاد إليها.
..إىل قوله:
ـابق
جرى ما جرى حتى إذا قيــل سـ َ

تالحقــ ُه عــ رر ُق احلــران فبلــدا

ج

..إىل قوله:
بعض لب فؤاده ،ومىض
وال لوم عليه فإنه مىض يوم دخلنا عليه صنعاء ُ
بعضه يوم الرشزة ،فبقي بال لب إال ما يتكلفه.
ُ
وه رم إال مثل بعوضة ال يدري اإلنسان إال طنينها مع
..إل قوله :وما مثله ُهو ُ
بلغت م رك ُر روه ُه وم رك ُر روه غريه بحمد اهلل تعاىل:
أذنه ،فإذا طلبها مل جيدها ،وقد ُ
ُأق رلــب فكــري يف وجــوه املكائــد
ـدو ومل أبـ رت
شئت أرغمـ ُ
إذا ُ
ـت العـ َّ
وقد هجانا أخوه الذي مات طريد ًا لنا فناب عنا بعض شيعتنا ،فقال:
غمـــدان غـــري إمامنـــا مل يقـــدر
لــو ســار ألــف مــدجج ليحــل يف
ت رلك الشجاعة ال شــجاعة معشــر

مثــل العجــائز يف ظــالل املنظــر

أقر به الضدُّ لضدر ه..إىل قوله :فقد شهد لنا
..إل قوله :وإن أحسن املدح ما َّ
باإلمامة ،والوفاء والزعامة ،وقال فينا:
رأيــت إمامــ ًا مل يــر النــاس مثلــه
ُ

أبــــر وأوىف للطريــــد املشـــــرد

رس حرون ال ينقاد ،إذا اشتدَّ به اجلري وقف ،وقال يف القاموس :حرنت الدابة كنْص وكرم
( -)1ف َ
حران ًا بالكرس والضم فهي حرون ،وهي :التي إذا اشتد جرهيا وقفت ،خاص بذوات احلافر.
متت من املؤلف(ع).

عفـــا ووفـــا حتـــى كـــأين عنـــده

َ
أخ أو محــيم لســت عنــه بمبعــد

وقال أخوه أسعد يف شعره:
فاسج رح من َّع ًام يا ابــن فــاطم
ملكت ر

وشــ ريد مبــاين هاشــم ذي املكــارم

وإن كنــت قــد ُب رل رغـت عنــي مقالـة

فقــد ُت رب ـ ُت يــا مــوالي توبــة نــادم

..إل قوله َّ :#
فلذيت يف الدنيا قتاله وقتال أمثاله من أعداء اهلل تعاىل ،وقد
ن َّغ رص ُت عليه وعىل غريه من أهل الدنيا دنياهم يف كل ناحية ،ويل اليوم نيف
قمت بحرب آخرين من
وعرشون سنة ،كلام فرغت من حرب قوم من الظاملنيُ ،
أعداء رب العاملني ،وإين ال أبرح كذلك حتى أموت.
..إل قوله :فليعلم أن الداء الذي ال دواء له هو املوت ،وأنا له كذلك إن شاء
اهلل تعاىل ،وقد قال النبي ÷(( :نحن السم فمن شاء فليستم ،ونحن الشم
فمن شاء فليشتم)) ،وأنا له داء ولضده دواء ،فليعلم ذلك والسالم ،وصىل اهلل
وسلم عىل سيدنا حممد وآله.
قلت :وقد ظهر أهنم تابوا ملا يف رسالة بخط األمري احلسني بن حممد ذكر أهنا
من رسائل اإلمام أمحد بن سليامن أجاب هبا عىل فليته ،وقد اعرتض عليه يف
اإلستعانة هبمدان ،فرد عليه بكالم قال فيه :فأما السلطان األجل عيل بن حاتم
 فإنه مبائن للباطنية بالقول والفعل حمارب هلم عىل ذلك هو وأبوه وجده،أما هو فحربه هلم مشهور ظاهر ،وأما أبوه حاتم فكان يمقت الباطنية ،ويتربأ
منهم..إلخ ،وله شعر يقول فيه:
بريــت مــن ُّ
الــذئ ريب ومــن عــيل
ُ
مــواذين عمــوا وغــووا هــداهم
ظمــوا ورويــت مــن ٍ
مــاء معــني
ُ
شـــقوا بخالفهـــم للـــدين حقـ ـ ًا

ٍ
بريـــت
مهـــدان
ومـــن مـــاذون
ُ
عميـــت
فـــإن شـــايعتُهم فلقـــد
ُ
ظميــــت
صــــحبتهم
ولــــو أين
ُ
ُ
ـقيت
وخال رفـ ـ ُت الغـــواة فـــام شــ ُ

ولـــو أين أشـــاء شـــهرت مـــنهم

فضــــائح ال توارهيــــا البيــــوت

أأخشى النــاس يف دينــي وأعصــي

كـــأين بعـــد ذلـــك ال أمـــوت

وقــومي مــ رذك َر وشــبا حســامي

لســـان مثلـــه لـــوال الصـــموت

فــــإن تــــرين وإيــــاهم مجيعــــ ًا

فقل كيــف ا رلتقــى ضــب وحــوت

ولـــو وردوا الفـــرات لنجســـوه

ومل يــ ُ
ـك طـــاهر ًا حتـــى يموتـــوا

******

الزلف:
عَم َسنَاؤُ َها
 -47ومعو ُة عَ ْب ِداهلل َّ

ـور لَّ ِع َّْـ ِم َكـارِ ُت
ـائم اِنصـ ُ
هــو القـ ُ

التحف:

هو اإلمام املنصور باهلل أبو حممد عبداهلل بن محزة بن سليامن بن محزة بن عيل بن
محزة بن اإلمام النفس الزكية احلسن بن عبد الرمحن بن حييى بن عبداهلل بن احلسني
بن القاسم بن إبراهيم عليهم أفضل السالم.
معا سنة أربع وتسعني ومخسامئة ،وجدد اهلل به الدين احلنيف ،وف َّل بمواضيه
أعضاد أهل الزيغ والتحريف.

وبايعه اإلمامان الكريامن شيخا آل الرسول شيبتا احلمد :شمس الدين حييى
بن أمحد ،وبدر الدين حممد بن أمحد بن حييى بن حييى بن النارص بن احلسن بن
عبداهلل بن اإلمام املنتْص باهلل حممد بن اإلمام القاسم املختار بن اإلمام النارص
لدين اهلل أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق  ،%وقد كان حاول اإلمام املنصور
باهلل أن ينهض أحدُ هام ،وحثهام غاية احلث ،من ذلك ما قال لألمري شمس الدين
يف قصيدة  -وفيها اإلقواء املعروف ،وهو شائع يف لسان فصحاء العرب،
وحسبك باإلمام  ،-وهي:
( -)1السنا بالقْص :الضوء ،وباملد :العلو ،وهو هاهنا يصح باملعنيني ،ويكون املد عىل األول
ح ُ
لرضورة الشعر ،وقد قريء بالقْص واملد قوله تعاىل﴿ :يحكاد حس حنا بح ْرقِهِ﴾ [النور .]43متت من
املؤلف(ع).

احلــق عــىل الباطــل
َّ
ُقــ رم فا رنصـــر

يـــا ابـــن عـــيل بـــن أيب طالـــب
فأنـــــت ال أ رنط ُقهـــــا كاذبـــــ ًا

عـــامل أهـــل البيـــت والعامـــل

ومنها:
وا رد ُع فعنـــــدي َّأهنـــ ـا دعـــــوة

رجـــــ ٍل كامـــــل
كاملـــــة يف ُ

ومن قصيدة فيهام:
لعــا لشــمس اهلــدى والبــدر إهنــام

خــري الربيــة مــنحص ومنهــدم

شــيخان مــن آل طــه كلــام نطقــا
بحــرا نــو ٍ
ٍ
وعلــم كلــام وهبــا
ال

تســاقط الــدر واألمثــال واحلكــم
مواهب ًا خجلــت مــن وقعهــا الــديم

ليثــا نــزال وســيفا كــل ملحمــة

مرهوبــة وجبــاه اخليــل تصــطدم
أنــت الــذي نــوره ُ رجتـىل بــه الظلــم

فأنــت صــفوة أهــل البيــت كلهــم

وصــنوك الفاضــل العالمــة العلــم
والرأس إ رذ يف بنيها الــرأس والقــدم

ـم
يبنون يف املجــد مــا َّأسـت أوائلهـ ر

ـدهم خـــوف وال عـــدم
وال يصــ ُ

يا حييى يــا ابــن إمــام النــاس كلهــم
أنــتم ســنام بنــي الزهــراء فاطمــة

..إىل آخرها.
وقال السيد صارم الدين يف البسامة:
وشــيبتا احلمــد شــيخانا لــه نصــرا

وفرقـــا مهـ ـ ًام يف الضـــم للبشـ ــر

سويف األمري شمس الدين سنة ست وستامئة عن تسع وسبعني سنة ،وتويف األمري
بدر الدين سنة أربع عرشة وستامئة ،وعمره مخس وثامنون ،مشهدهام هبجرة قطابر
( -)1هذا البيت هو الذي فيه اإلقواء ،ويمكن أن ُجير باملجاورة ،وإن كان مع الواو كام يف قوله
ُ ُ
وأرجل ِكم﴾ يف قراءة اجلر ،وكام يف قول الشاعر:
تعاىل﴿ :
بعـــدي ســـوايف ُاملـــزن والق رطـــر
لعــــب الريــــاح هبــــا وغ َّريهــــا
متت من والدنا اإلمام احلجة /جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي (ع).
( -)2يقال للعاثر :لع ًا لك ،وهو دعاء له بأن ينتعش .متت خمتار ًا ،من املؤلف(ع).

يامين مسجد نيد الصباح ،األمري بدر الدين الشامي ،يليه األمري شمس الدين ،يليه
األمري عيل بن احلسني .%
قال اإلمام املنصور باهلل حني تويف األمري شمس الدين :ŉ
عهدر نا مغيب َّ
فغابــ رت ضــح ًى شــام َّي ًة يف قطــابر
بالغرب دائـ ًام
الش رمس ر
وفيه اإلستخدام البديعي؛ ألنه أ رطلق الشمس أوالً وأراد احلقيقة ،وأعاد
الضمري إليها يف قوله :فغابت باعتبار املسمى.
هِا ،واإلما اِنصور باهلل جمدر ُد الست املائة ،ولقد جدَّ د فيها اإليامن ،وأقام اهلل
به واضح الربهان ،وما هو إال من اآليات النريات ،واحلجج البينات الباهرات.
من كراماسه(ت):

وأجرى اهلل له من الكرامات ما يبهر األلباب ،وختر مذعنة له الرقاب ،منها:
النور الذي أضاء حال دخول اإلمام مدينة شبام ،حتى ظنه بعضهم ضوء القمر ،ثم
ظهر له أنه آخر شهر.
ومنها :الراية اخلرضاء التي رأوها بني راياته ،ومنها :ما رواه الفقيه محيد الشهيد
سمعت وأنا يف
رمحه اهلل ،قال :أخربنا السلطان الفاضل احلسن بن إسامعيل ،قال:
ُ
داري يف ظفار كالم ًا يف أول الليل بعد وفاة املنصور  #قبل أن نعلم بموته،
وكرره قائله حتى حفظته ،فسمعته يقول :أبا حممد أنت القمر الزاهر ،وأنت الربيع
املاطر ،وأنت األسد اخلادر ،وأنت البحر الزاخر ،أنت من القمر نوره وضياؤه،
ومن الشمس حسنه وهباؤه ،ومن األسد بأسه ومضاؤه .ثم أتى اخلرب بعد ذلك
بموته يف كوكبان.
قال يف احلدائق :ومنها :القصة املشهورة ،وهي أن ورد سار ملا تقدم إىل ناحية
تم األسبوع
حوث يف بعض أيامه ،فأخرب دار اإلمام  ،#ثم عاد إىل صنعاء ،فام َّ

حتى أنزل اهلل تبارك وتعاىل س ري ً
ال مل يعهد أهل هذه األعصار مثله ،وكان قد بنى يف
واستلب كثري ًا من
صنعاء قْص ًا شاخم ًا ،وتأنق فيه وتعمق ،فهدمه ذلك السيل ،ر
أمواله ونفائسه ،ونجا بعد أن أشفى عىل اهلالك ،إىل غري ذلك من الكرامات اجلمة،
وذكر مثل ذلك يف مآثر األبرار ،ويف الآليل املضيئة.
ومل يزل خافض ًا بحسامه وجوه املعتدين ،رافع ًا ببيانه فرائض رب العاملني ،حتى
املحرم سنة أربع عرشة وستامئة ،عمره اثنتان ومخسون سنة وثامنية
قبضه اهلل إليه يف َّ
أشهر ،واثنتان وعرشون ليلة .مشهده بظفار .
الت
افته َع ََّ ْيه َّ

 :كان طويل القامة ،تا َّم اخللقُ ،د رري اللون ،حديد البْص

حدة مفرطة ،أبلج  ،كث اللحية ،كأنه قضيب فضة ،قد غلب الشيب عىل
عارضيه.
وقد أعلم به حممد بن أمري املؤمنني  %يف أبيات له ،قال فيها:
وجع رلــ ُت مــن ُأمنائهــا
حممــــد
ُأود رعتُهــا ُ
ووديعــــة ع رنــــدي آلل َّ
ثم أشار إىل الوقت الذي قام فيه اإلمام فقال:
وقيامهـــا بالنصــــر يف أعـــدائها
وهنـــاك يبـــدو عـــزُّ آل حممـــد
ونقل من قصيدة قديمة ذكر صاحبها صفات الغز الذين جاهدهم اإلمام ،#
منها:
أهــــل فســـ ٍق ولـــ ٍ
ـواط ظــــاهر
ر

ٍ
خل ُشــب
أهــل تعــذيب
ورضب با ُ

يرتكــــون الفــ ـ ررض والســ ـنة ال

يعرفــــون اهلل ليســــوا بعــــرب

( -)1ظفار :حصن أثري يف اجلهة الشاملية من مدينة ذيبني عىل بعد 70كم شاميل صنعاء ،أول من
أسسه اإلمام أبو الفتح الديلمي(ع).
( -)2األبلج :ب رني البلج ،والبُلجة :نقاوة ما بني احلاجبني.

ينقلـــون املـــال مـــن أرض ســـبأ

نحــو مصـــر ودمشــق وحلــب

مــنهم
فــإذا مــا النــاس ضــاقوا
ُ

يف بســيط األرض ُطــر ًا واحلــدب

ظهـــر القـــائم مـــن أرض ســـبأ

يمنــي الســـكن شـــامي النســـب

اســـمه باســـم أيب الطهـــر النبـــي

ذاك عبـــداهلل كشـــاف الكـــرب

يمـــأل األرضـــني عـــد ً
ال مـــثلام

مــألت جــور ًا وهــذا قــد غلــب

ويف األسانيد اليحيوية للقايض العالمة تقي الدين عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن
أيب النجم ،املتوىف سنة تسع وأربعني وستامئة :وبإسناده عن زيد بن عيل أنه قال:
نحن املوتورون ،ونحن طلبة الدم ،والنفس الزكية من ولد احلسن ،واملنصور من
ولد احلسن..إىل آخر األثر ،وهو يف أحكام اإلمام اهلادي إىل احلق .
ووجدت يف رسالة القايض العالمة فخر الدين عبداهلل بن زيد العنيس عن
النبي ÷ خماطب ًا فاطمة &(( :فإن من ولدك اهلادي ،واملهدي ،واملرتىض،
واملنصور)) ،انتهى.
ومدة إمامته تسعة عرش عام ًا ،وتسعة أشهر وعرشون يوم ًا.
أوالمه :األمري النارص حممد قام حمتسب ًا ،وكان له من رباطة اجلأش وثبات
القلب عند منازلة األقران ،وجماولة الفرسان ما هو خليق بمثله ،وكان فصيح ًا
بليغ ًا مف رلق ًا ،وأخذ يف الدعاء إىل اهلل واجلهاد يف سبيله حتى توفاه اهلل سنة ثالث
وعرشين وستامئة ،بعد أن توسل إىل اهلل إن كان قد قبل عمله أن يقبض روحه،
عمره اثنان وثالثون عام ًا.

( -)1األحكام .470 /2

ومال إىل جنابه كثري من العلامء ،منهم :الفقيه العالمة الشهيد محيد بن أمحد
املحيل اهلمداين الوادعي ،صاحب احلدائق الوردية ،وحماسن األزهار ،والعمدة،
وغريها.
وجرت له كرامة عظمى ،وهي :أن رأس ُه أ َّذن بعد قطعه يف اجليش ،قال اإلمام
شف الدين :#
وب رعــد ر
القطــع قــدر شــهد رت عــدا ُه

َّ
بــــأن الــــرأس أ َّذن يف اجلنــــود

تويف سنة اثنتني ومخسني وستامئة.
واحلسني ،ومحزة ،وإدريس ،والفضل درجوا مجيع ًا ،واألمري املتوكل أمحد،
وعيل ،وإبراهيم ،وسليامن ،واحلسن ،وموسى ،وحييى ،والقاسم ،وجعفر،
وعيسى ،وداود.
من مؤلفاسه(ت) :كتاب الشايف أربعة أجزاء أحاط فيه بأنواع العلوم وهو
أعرف من أن يوصف ،ومنها :الرسالة الناصحة ،وشحها ،وكتاب املهذب،
وحديقة احلكمة شح األربعني السيلقية ،أودع فيها من علوم العربية ومعاين
األلفاظ الرشيفة ما هبر األلباب ،وله كتاب صفوة االختيار يف أصول الفقه،
وكتاب العقد الثمني يف (تبيني أحكام األئمة اهلادين) ،وكتاب التفسري ،وكتاب
اجلوهرة الشفافة إىل العلامء كافة ،والرسالة الكافية ألهل العقول الوافية،
والرسالة اهلادية ،والدرة اليتيمة ،واألجوبة الكافية ،وكتاب عقد الفواطم،
وغريها من املؤلفات اجلليلة.
وله يف الفصاحة الرائعة والبالغة البارعة املقام األرفع ،واملكان األعز
األمنع ،وديوانه :مطلع األنوار ،ومرشق الشموس واألقامر ،وأعظم مواقعه يف

نرش معامل الدين عىل منهاج األئمة اهلادين ،كقوله الذي رواه عنه اإلمام عز
الدين بن احلسن  #يف املعراج وهو:
ولوال َ
ثالث هــن مــن ع ريشـة الفتــى

ـودي
وجــدك مل أ رحف ـ رل متــى قــام عـ َّ

فمنهن خ رل ُط اخليــل باخليــل ضـ رحوة

عىل عجل والبيض بــالبيض ترتــدي

ومــنهن نشـــر الــدين يف كــل بلــدة

إذا مل يقـــم بالـــدين كـــل مبلـــد

ومــنهن تطهــري الــبالد عــن اخلنــا

ورحض أديم األرض من كل ُم رفسد

بــــذلك أوصــــاين أيب وبمثلــــه

ُأويص بنـــي أ روحـ ـد ًا بعـــد أوحـــد

والبيت األول لطرفة بن العبد عد بعده خصاله الثالث الاليت لوالهن ملا باىل
باحلياة تركتها اختصار ًا ،وهن يف معلقته وحمصوهلا :شب اخلمر ،والكر عىل
اخليل ،والعكوف مع احلسناء ،فعارضه اإلمام بخصاله هذه ،وكل ينفق مام عنده
كام قال الويص  :#قيمة كل امرء ما حيسنه  ،وكل إناء بالذي فيه ينضح ،
وحسبك أن اإلمام  #ملا وصلت قصيدته البائية بغداد أغلق اخلليفة العبايس
باهبا ثالثة أيام النخالع قلبه من الفزع ،وعندهم ألوف من العساكر العظام،
حسبوا أن اإلمام يف أثرها.
هِا ،واجلدُّ اجلامع لبني محزة هو األمري الشهيد محزة بن اإلمام النفس الزكية أيب
هاشم احلسن بن عبد الرمحن ،ويتفقون هم وأوالد اهلادي يف احلسني بن القاسم بن
إبراهيم  ،%قال يف البسامة:
ويف ابـــن محـــزة عبـــداهلل حازمنـــا

وخـــري داع دعـــا منـــا ومفتخـــر

جــاءت بمعضـــلة نكـــداء رائعـــة

وصاولت م رن غدا باملكرمات حري

( -)1النهج  :81قصار احلكم.
( -)2عجز بيت أوله :وحسبكم هذا التفاوت بيننا.

وقادة العجم مــن أقصــى ماملكهــا

إليــه تــركض خيــل البغــي والبطــر

فحــارصت كوكبانــ ًا وهــو ســاكنه

وصــنوه فــارس اهليجــاء يف البكــر

حتى قىض نحبه والســيف منصــلت

يف كفــه ومضـــى يف معشـــر صــرب

وكـــان للـــامل يف كفيـــه أجنحـــة

فــإن يقــع منــه يشء فــيهام يطــر

وشيبتا احلمد  ....إلخ البيت املار.
وما رعى املشــرقي النــدب حرمتــه ِ

بعد العفيف عفيــف الثــوب واألزر

******

الزلف:
حت ِن ُث َّم َم ْن
َ -48
وَييك اإلما ُ ُ
بن ُاِ ِّ

ِبــ ِِيبريَ

دي من ِ
آل َهاشــم
َ ََّ -49يا أندُ اِ ُّ

ضوان موال ُه ِ
َ
يم َ عن رِ
شاس ُع
َط ِص ُ

التحف :يف هِا البي

مقتــوال َّــام َّــارَ طــا ِم ُت

إمامان:

اإلمام الداعي إىل اهلل حييى بن املحسن بن حمفوظ بن حممد بن حييى بن حييى
بن النارص بن احلسن بن عبداهلل بن حممد بن القاسم بن النارص بن اإلمام اهلادي
إىل احلق .%
دعا بعد وفاة اإلمام املنصور باهلل  #يف شهر صفر سنة أربع عرشة وستامئة،
ر
بمحل من البالغة والعلم.
وكان
قال اإلما اِنصور باهلل :مع الداعي علم أربعة أئمة ،وقال(ت) يف رسالة :مع
الداعي علوم ال حيتاج إليها اإلمام .وقال :ما نعلم يف دار اإلسالم أعلم من فالن
يعني اإلمام حييى.
ومن مؤلفاسه :كتاب ا ُملقنع يف أصول الفقه ،وهو من أمهات كتب أهل البيت.
قال السيد اإلمام احلسني بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد  -املتوىف سنة ألف
ومخسني عن إحدى ومخسني  -يف (هداية العقول شح غاية السؤول) :وكانت
كتب أهل البيت  %وشيعتهم  ¤إما مطولة كـ(املجزي) و(احلاوي)
و(املقنع) ،وغريها من الكتب التي منها مبدأ املباحث وإليها املرجع ،قد مجع رت
وعمت ر
فأغن رت ،فهي كأسامئها جمزية للناظر بعني البصرية ،ومقنعة
فأ روع رت،
َّ
( -)1ذيبني :مدينة عىل الشامل الغريب من صنعاء ،مسافة 94كم.

ملحققها ،ال رطالعه فيها عىل الفوائد الكثرية ،حاوية ملا ال يكاد يوجد يف غريها من
الكتب الشهرية ،من األدلة ُّ
والشبه ،واألسئلة واألجوبة ،انتهى.
وكالمه هذا يف بيان احلامل له عىل تأليف الغاية وشحها ،وذكر أهنا قد
تقارصت اهلمم عن بلوغ هذه الكتب ،فاملجزي لإلمام أيب طالب ،واحلاوي
لإلمام حييى بن محزة ،واملقنع هذا الذي ذكرناه.
سويف يف شهر رجب سنة ست وثالثني وستامئة .مشهده بساقني من بالد
خوالن.
أوالمه :حييى ،وحمسن ،وعيل ،وأمحد ،وإليه ينتسب السادة الكرام األعالم
آل الشامي ،وآل األخفش ،انتقل جدهم احلسن بن حممد ،وأخوه اهلادي من
هجرة مدران من هجر آل حييى بن حييى سادات اجلبال بنواحي هجرة قطابر
شامي صعدة يف القرن العاش إىل مسور خوالن العالية ،وهم بصنعاء ونواحي
اليمن من أشهر البيوتات اليحيوية ،وقرب احلسن بن حممد يف هجرة البياض
مسور خوالن العالية مشهور مزور.
وسيأيت نسبهم يف ذكر اإلمام عيل بن احلسني الشامي يف أواخر الكتاب.
وإىل حممد بن املحسن أخي اإلمام حييى ينتسب السادة آل حطبة.
واإلمام املهدي لدين اهلل أمحد بن احلسني بن أمحد بن القاسم بن عبداهلل بن
القاسم بن أمحد بن أيب الربكات إسامعيل بن أمحد بن القاسم بن حممد بن القاسم بن
إبراهيم .%
الشبه بجدر ه ÷ خ رلق ًا ُ
كان كثري َّ
وخ ُلق ًا.
معا إل اهلل سنة ست وأربعني وستامئة ،ونكث بيعته البغاة األشقياء ،ودوخ

األقطار ،وأظهر أعالم جده املختار ÷ ،ودخل احلرمان الرشيفان حتت
أحكامه اإلمامية ،وأطاعه كافة بني احلسن واحلسني باحلجاز واملدينة ،وبلغ رت
دعو ُته جيالن وديلامن ،ونواحي العراق ،ومل يبق يف اليمن عامل من علامء أهل البيت
وشيعتهم إال دخل يف واليته ،وامتثل إلمامته ،منهم :اإلمام املتوكل عىل اهلل املطهر
بن حييى ،وعامل العرتة املطهرة عيل بن احلسني صاحب اللمع ،واإلمام املنصور باهلل
احلسن بن بدر الدين ،وأخوه األمري احلسني .%
وحكى السيد العالمة أمحد بن حممد الرشيف أن اإلمام وصل مأرب ولديه من
اخللق ما ال ينضبط ،ومن الفرسان زهاء ألف فارس وأربعامئة.

قال يف مآثر األبرار :إنه حج الفقيه سعيد فسمع رج ً
ال يف احلرم يتلو القرآن،
فقال لصاحب اليمن :إنه يقوم يف هذه السنة عندكم إمام من أرض مهدان ،فإن
تكنى يف أول كتابه باملهدي فهو املهدي الذي وعد اهلل الناس به ،انتهى باختصار.
وحكي أنه وجد يف كتاب عن النبي ÷ يف املهدي :يواطي اسمه اسمي
واسم أبيه اسم ابني هذا ،وأشار إىل احلسني.
ويف شمس األخبار أنه :أقنى األنف ،أجىل اجلبهة ،يملك سبع سنني أو
رش به ،وليس باملهدي
تسع ًا ،وهذه من صفاته  ،#وهذا يدل عىل أنه ُمب َّ َ
املوعود به كام ال خيفى.
ومن كراماسه :أنه مسح عىل ر ُجل من صعدة اسمه التنني له قدر مخسني سنة
يميش عىل يديه ورجليه فعاد سوي ًا ،قال يف ذلك أمحد بن املنصور باهلل أبيات ًا منها:
الفجـ ُر
أضاء عىل اإلسالم ُنـ رو ُرك وا رنطفـى
بوجهك ل ري ُل اهلم وا رنصـدع ر
وقـــد علمـــت آل النبـــي حممـــد

بأ َّنك أنت الفلك إمـا طغــى الب رحـ ُر

ومنها:
هلل حجــ ـة
ـب أن زادك ا ُ
وال عجـــ َ

ســاموية مــا بعــدها للــورى عــذر

رآك هلـــا أهــ ً
ال فـــزدت تواضـــع ًا

فــزادك تكبــري ًا بــه مــن لــه الكــرب

وقال الشاعر البليغ قاسم بن عيل بن هتيمل التهامي يف القصيدة الرائعة:
بالتحيـــة ريـــم رامـــ ره
فطـــار رح
الســالم ره
َّ
إذا ج رئــت الغضــا ولــك َّ
إىل قوله:
إىل املهــــدي أمحــــد أ ررقلــ ـ رت يب

ُ
بـــراق العـــدر و حتبســـها نعامـــ ره
ب ُظ رفـ ـ ٍر منـــه مـــا وز ُنـ ـوا ُقالمـ ـ ره

شـــب ري ُه ســـميه ُخ ُلقـــ ًا وخ رلقـــ ًا

واســـتقام ره
وهـــدي ًا يف ال َّطريقـــة ر

التــاج ُز رهــد ًا
تواضــع عــن لبــاس َّ

اج مــن خــدم العمامــ ره
فصــار َّ
التــ ُ

إىل مــ رن لــو وز رنــت ر
اخللــق ُطــر ًا

ومنها:
أب رعـــد قضـــ َّية التنـــني ي رعصــــي

ـأموم إمامـــ ره
مــــن ال َّثقلـــ رني مـــ َ

إىل قوله:
املســيح بغــري هــذا
ومــا ُعــرف
ُ

أمعجــــز ُة النبــــوة يف اإلمامــــ ره

ٍ
قصيدة
وقد نسج عىل منواهلا السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم الوزير يف
يستعطف هبا عيل بن صالح عىل اإلمام املهدي صدرها:
وأنديـــــة النـــــدامى واملدامــــ ره
دعـــا ذكـــر الوســـامة والبشـــام ره
حتى قال:
وهـــاك قصـــيد ًة غـــراء حتكـــي

إذا جئــت الغضــا ولــك الســالم ره

كالز رلزلة
فسمع هلا هدة َّ
ودعا عىل صخرة كان هبا نفع عظيم لبعض البغاةُ ،
فصارت كالرماد ،قال بعض العلامء:

أومــى إىل ه رض ـب الكمــيم بط ررف ـه

فتبــــددت أحجــــاره تبديــــد ًا

قلت :وهذه اآليات التي يظهرها اهلل لألئمة من تامم معجزات جدهم ÷؛
ألهنم داعون إىل دينه ،وباذلون أنفسهم يف تبيينه ،وال جيحدها إال حمروم خمذول.
قال يف البسامة:
وزلزلــت عضــد املهــدي أمحــدنا

بأمحــــد ورمتــــه منــــه بــــالكرب

فخضبت شيبة البــن احلســني دمــا

الوض ـاح بــالعفر
وعف ـرت وجهــه َّ

وكلفــت حســن ًا حتســني أقــبح مــا

جرت به من رصوف الدهر والعــرب

وسامت الشيخ من حوث مهـاج ُره

بعد الــوالء عــىل صــاع مــن الفطــر

ضحوا بأشمط ُي رست رسقى الغــامم بــه
ٍ
أمحــد فبغــوا
مــالوا إىل أمحــد عــن

قد بــايعوه فكــانوا أخســر البشــر
عىل اإلمــام وقــالوا جــار يف الســري

قال التيد الع مة أند بن حممد الرشيف يف الآليل املضيئة :قال مصنف السرية
املهدية رمحه اهلل ،وهو السيد الفاضل العامل شف الدين حييى بن القاسم بن حييى بن
محزة بن أيب هاشم صلوات اهلل عليهم :وهذه األبيات كام ترى من العجائب ،قد
تضمنت مج ً
ال مام كان يف دولته #؛ ألن أمره انترش إىل احلرمني.
إل قوله :ووىل هنالك الوالة ونصب القضاة ،وكذلك فإن الظاملني من أهل
املرشق واملغرب واحلصون نالوا منه.
إل قوله :ومن كراماته  #ما رواه الفقيه العامل الورع عيل بن سالمة
الْصيمي ،قال :كان موالنا اإلمام املهدي واقف ًا للناس بثال بعد صالة اجلمعة ،إذ
أقبل رجالن أحدهام أعمى ،واآلخر يقوده ،فطلبا االتصال باإلمام ،فلم يمكنهام
لكثرة الزحام.
فأدخلت ذلك األعمى إىل اإلمام ،وقلت :يا موالنا ا رمس رح عىل هذا
قال الفقيه:
ُ

فندمت ندم ًا عظي ًام ثم مسح
األعمى ،فرفع رأسه وقد تغري وجهه وبان فيه الغضب،
ُ
اإلمام عىل وجه األعمى ورأسه وقرأ عليه ودعا له فخرج األعمى من بني يديه،
وقد شفاه اهلل وعافاه وأبْص األشياء صغريها وكبريها ،فكرب الناس لذلك وهللوا،
واجتمعوا عليه اجتامع ًا عظي ًام.
الت
ومن كراماسه عَ ََّ ْيه َّ

 :قصة التنني ،واهلضب ،وقصة احلشييش ،وعني املاء

يف مأرب ،وغري ذلك كثري ،وقد ذكرنا بعضها يف أثناء سريته .#
وكتب اإلمام  #الدعوة إىل األمراء والسادة آل حييى بن حييى برغافة وقطابر،
فمنهم من قطع عىل صحة اإلمامة بام كان قد تقدم إليه وصح عنده من صفات
اإلمام وبلوغه درجة االجتهاد كاألمري السيد الكبري شيخ العرتة ،وإمام الرشيعة،
حافظ علوم أهل البيت جامل الدين عيل بن احلسني بن حييى بن حييى .%
واألمريان السيدان أجابا وتكلام بالكالم اجلميل ،وطلبا املباحثة ،ثم انخرطا بعد
ذلك يف سلك اإلمامة ووجوب الطاعة ،وتكلام يف املشاهد واملحافل باخلطب
البليغة ،والقصائد الفصيحة يف وجوب طاعته  ،#وأكثرا من نعوته #
والثناء عليه.
ولإلما احلتن اِنصور  #القصيدة املشهورة يف مدح اإلمام.
قلت :وقد ذكراا يف [عيون] املختار ،منها:
ـحــق وأمــر اإللــه قــد صــدعا
هـــذا إمـــام الزمـــان أمحـــد بالــــ
إن قـــال فالـــدر رلفـــ ُظ منرطقـــه

أ رو صــال فالليــث حيــث مــا وقعــا

الصــادق الســابق املقاتــل يف الـــ

ـمجــد كــام قيــل يف الــذي ســمعا

األملعــي الــذي يظــن بــك الش ــي

ء كـــأن قـــد رأى وقـــد ســـمعا

طـــاب شـــام ً
ال وعنصـــر ًا وزكـــا

فرعــ ـ ًا وأصــ ـ ً
ال فعــــد ُمتنعــــا

الواهــــب اجلــــود يف أعنتهــــا

والضــارب اهلــام والطــال مجعــا

ومنها:
حيث ترى البــيض وهــي ســاجدة

والنقع بــني الصــفوف قــد صــدعا

حيــث تــرى الطــري وهــي راتعــة

دمـــ ًا عبيطـــ ًا والنقـــع مرتفعـــا

يــــا ســــيد العــــاملني كلهــــم

وخـــري مـــن قـــام ســـابق ًا ودعـــا

أ رحي ريــت م ريتــ ًا مــن اهلــدى حقبــ ًا

لـــوالك مل ينـــتعش وال ارتفعـــا

فــــأمعن الكفــــر بعــــده هربـــ ًا

والفســــق ال ُي رلقيــــان جمتمعــــا

وكنـــت كـــالنريين مـــا طلعـــا

إال وطــــار الظــــالم وانقشــــعا

بــل كنــت كالليــث حــ رول أ رشــ ُبله

والســـيف مهـــام هززتـــه قطعـــا

بــل كنــت كــاملوت للعصــاة إذا

حــل عــىل معشـــر فلــن يــدعا

ال أكــــذ ُب اهلل أننــــي رجــــل

وجدت خصــل الكــامل فيــك معــا

العلــم والفضــل والشــجاعة والـــ

رأي وفـــيض الســـامح والورعـــا

قال يف مبَّع البدور :هلل دره ما أعذب ناشيته ،وأرق حاشيته ،وهي كام ترى
فايقة رائقة ،وذكر أهنا نيف ومخسون بيت ًا.
قال الرشيف يف وصفه  :#وكرمه وكراماته وفضائله وفواضله مام ال حييط به
الوصف ،وال تسعه املجلدات .انتهى.
ووضع اهلل فيه السامح اهلائل ،واجلود الذي ال يساجله مساجل ،فكان ُي رعطي
وخيوض غمرات احلتوف ،ومل يكن يعرف عدد الدراهم يف
املئني واأللوف،
ُ
العطايا ،ولقد وهب ألف فرس وستامئة فرس وسبعني فرس ًا ،وأعطى لرجل
ثامين عرشة فرس ًا ،ووهب لبعض الشعراء ثالثة آالف درهم ،وثالثة من اخليل،
ومائتي فردة ثياب ًا ،قال الشاعر:
حســني بو رجهــه ح ُســن الـــدهر

ولــــواله مــــا أقــــيم العثــــار

قاســـمي بكفـ ـه ُي رقسـ ـ ُم الـــرزق

ومنـــــه تســـــتوهب األعـــــامر

ومنها:
ـف النــر
يــا قضــيب ًا مــن فضـة ُي رقطـ ُ

جــس مــن وجنتيــه واجللنــار

قلت :وقد زداا بقويل:
ـمس ضــياء
أ رشقـ رت مــن ســناه شـ ُ

وجتــــــىل للعــــــاملني هنــــــار

ومل يكن له من الولد إال حممد النارص ،وقد أعقب ثم انقطع.

ويف عْصه السيد اإلمام حامي علوم اآلل ،وماحي رسوم الضالل ،أبو
عبداهلل محيدان بن حييى بن محيدان بن القاسم بن احلسن بن إبراهيم بن سليامن
بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن عيل العياين  ،%وملا اطلع عىل جمموعة
اإلمام أمحد بن احلسني أثنى عليه وقال ما معناه :هو احلق الصحيح ،والدين
الْصيح ،وإنه معتقد آل الرسول.
وكِا :اإلمام املنصور باهلل احلسن بن بدر الدين ،واإلمام املطهر بن حييى،
وولده اإلمام حممد بن املطهر ،واإلمام القاسم بن حممد  ،%قالوا مجيع ًا :هو
معتقدهم الذي يدينون اهلل به ،حتى قال اإلمام القاسم :ما كان يف األساس
خمالف ًا له ف ُري ُّد إليه ،واستثنى اإلمام احلسن :اإلرادة ،فإنه توقف فيها ،واإلمام
حممد بن املطهر :اجلوهر الفرد.
قال اإلما الواثق باهلل املطهر بن حممد بن املطهر يف األبيات الفخرية:
هبمتـــه قـــ رو ً
أمــا محيـ ُ
ال هلـــم بـــ رايل
ـدان م ـ رن شــاد املنــار فقــد
أحيـــا َّ

( -)1اجللنار ـ بضم وتشديد الالم مفتوحة ـ :زهرة الرمان.

م

الت
ده َع ََّ ْيه َّ

هبجرة الظهراوين من أعامل شظب ،وما هو إال ُمن

وات اهلل عل ريه وآله وسالمه (( :إن عند كل بدعة ُيكا ُد
صدق فيه قول جده صل ُ
هبا اإلسالم ولي ًا من أهل بيتي ))....اخلرب .
است د اإلما اِ دي سالم اهلل عليه سنة ست ومخسني وستامئة ،ومشهده
بذيبني.
هذا ،ويف عْصه انقرضت دولة العباسية كام أسلفنا ،وأما األموية فمدة
ملكهم ألف شهر ،وأوهلم عثامن ،وقد حْصنا األموية والعباسية يف القصيدة
املسامة عقود املرجان مستهلها:
عجبـ ـ ًا هلـــذا الـــدهر مـــن د رهـ ـر

وألمـــــ ٍة مهتوكـــــة الســــــرت
َّ

وآخرهم مروان امللقب احلامر بن حممد بن مروان بن احلكم ،وهم من معاوية
أربعة عرش ملك ًا ،وقد أخرب عنهم رسول اهلل ÷ فيام أوحى اهلل إليه ،وبلغه
وصيه سالم اهلل عليه.
******

( -)1انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) ،ج/1ص /14ط ،1ج/1ص  ،44ط ،2ج – 1ص  ،50ط.3

الزلف:
الِّسا ِ ُّي معَا َب ْعدَ أند
-50وَييك ِّ

ـوارِ ُت
َوأو َم ْ
ين قـ َ
َ ِع ـدَ ا ُه األطت ــرِ َ

التحف:

هو اإلمام النارص لدين اهلل حييى بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبداهلل بن احلسن
وهو رساج الدين بن حممد بن عبداهلل بن احلسني بن عيل بن حممد بن جعفر بن عبد
الرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط .%
الت
معا َع ََّ ْيه َّ

السالم،
عق ريب شهادة اإلمام أمحد بن احلسني عل ريهما َّ

وخان اهلل يف هذا اإلمام قبيل َة من فاهم  ،فأخذوا فيه ماالً وأسلموه إىل بعض
اجلبابرة بصنعاء ،فأذهبوا بْصه ،فأنزل اهلل بالذين غدروا به اجلذام حتى مل ي ربق
أحدَ ُمن حرض تلك الوقعة  -وكان بالغ ًا  ،-فانتقم اهلل منهم وأخذهم أخذ عزيز
مقتدر ،وكان وقوع هذه الفعلة الشنعاء بصنعاء سنة ست وستني وستامئة ،وأقام
مدرس ًا للعلم بعد ذلك.
سويف سنة ست وتسعني وستامئة ،وهو السادس من آباء اإلمام املنصور باهلل
حممد بن عيل الرساجي الوشيل اآليت يف ترمجة اإلمام احلسن بن عز الدين.
******

( -)1بنو فاهم :من قبائل ح ُضور.

الزلف:
واحل َت ُن الـِي
ور ْ
أه ِل ِ
أس ُ
َ -51و َم ُ
البغي َ

التحف :يف هِا البي

ايــــاَّقري َ
ِ
مبــــالِ ُع
ألنــــ َوارِ ِه يف
ْ

إمامان:

أوهلام تقدم ًا يف اإلمامة :اإلمام املنصور باهلل احلسن بن بدر الدين حممد بن أمحد
بن حييى بن حييى بن النارص بن احلسن بن عبداهلل بن اإلمام املنتْص باهلل حممد بن
اإلمام املختار القاسم بن اإلمام أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق القويم حييى بن
احلسني بن القاسم بن إبراهيم .%
معا يف خامس وعرشين من شوال سنة سبع ومخسني وستامئة.
من مؤ ّلفاسه :أنوار اليقني ،وقد أشنا إليها يف البيت عىل طريق التورية املرشحة،
وله غريها يف علم العربية ،وأصول الدين.
سويف سنة سبعني وستامئة ،عمره أربع وسبعون سنة .مشهده وأخويه األمري
احلسني واملختار برغافة بْصح مسجد تاج الدين ،اإلمام احلسن القبيل ،يليه األمري
احلسني ،يليه املختار .%
وما أحسن قول ابن هتيمل يف قصيدة مدح هبا اإلمام احلسن :#
إىل إمامــة هــاد مــن بنــي اهلــادي
إن اإلمامة صار رت من بنــي حســن
يض العدالة مثــل البــدر يف النــادي

فخم األصالة مشــهور البســالة مـ رر
َ
خليفـــة طابـــت الـــدنيا بد رولتـــه

فـــنحن يف ُمجـــعٍ منـــه وأعيـــاد

طــود يؤي ـده مــن شــم مــا نســلت

أصالب حييى بن حييى شــم أطــواد

كأنـــه قمـــر يقضــــي بصـــاعقة

يف الــروع أو بشــهاب منــه وقــاد

وأطوه اإلما الكب عامل العرتة أبو طالب النارص للحق احلسني بن بدر الدين
السنة ،ويف الفقه كتاب املدخل ،والذريعة ،والتقرير ستة أجزاء،
مؤلف الشفاء يف ُّ
ويف أصول الدين ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة ،وثمرات األفكار يف حرب
البغاة والكفار ،وكتاب درر األقوال النبوية ،واإلرشاد إىل سوي اإلعتقاد ،والرسالة
احلاسمة باألدلة العاصمة ،والعقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،وغريها.
سويف بعد دعوة اإلمام سنة ثالث وستني وستامئة.
السالم،
وأطوهام األمري العامل ُ الشهيد جمد الدين حييى بن بدر الدين عل ريهما َّ

يؤهل لإلمامة ،ومرض اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة ،فأشار ر
إن
وكان ُمن َّ
حدث به األمر عليه ،وقتل يف اجلهاد معه وعمره ثامن وعرشون سنة.
وأطوهم األمري العامل اخلطري تاج الدين أمحد املتوىف سنة أربع وأربعني وستامئة،
وقربه يف مشهد اإلمام اهلادي إىل احلق غريب قبة اإلمام النارص  ،%وهو والد
اإلمام إبراهيم اآليت ،واألمراء العلامء اخلرض ،واملهدي ،واهلادي والد األمري الكبري
صاحب الروضة والغدير يف التفسري حممد بن اهلادي بن تاج الدين املتوىف سنة
عرشين وسبعامئة.
ونجتم ُع نحن وهم يف أمحد بن حييى بن حييى فهم أوالد بدر الدين حممد بن
ر
أمحد ،وبنو املؤيد من أوالد شمس الدين حييى بن أمحد ،وأمحد بن حييى البطن األول
من آل حييى بن حييى ،وهم ستة أبطن :أمحد بن حييى بن حييى ،واحلسني بن حييى بن
حييى  -والد األمري عيل صاحب اللمع ،والقمر املنري ،والدرر ،وهداية الربايا يف
الفرائض  ،-وحفيده السيد العالمة حييى بن احلسني بن حييى بن عيل صاحب:
الياقوتة ،واجلوهرة ،املتوىف عام تسعة وعرشين وسبعامئة عن نيف وستني ،قربه
واملحسن بن
بصنعاء بجنب اإلمام حممد بن املطهر يف الع روسجة ريض اهلل عنهم،
ر
حييى بن حييى ،وهو جد السادة األعالم آل اجلالل ،وحممد بن حييى بن حييى ،وهو

جد اإلمام الداعي حييى بن املحسن املتقدم ،وعيل بن حييى ،واحلسن بن حييى بن
حييى ،انترش من هذه الستة األبطن الذرية الطاهرة الزكية اهلادية املهدية ،ومل رخت ُل
بيوتاام من العلم والعمل ،وفيهم يقول احلسن بن صالح الداعي :#
ُ
تعــدادهم ســتة كــانوا ضــيا الــزمن
أوالد حييى بن حييى الســيد الفطـن
حممــــد وعــــيل واحلســــني وز رد

ُحم رســن ًا أمحــد املوصــول باحلســن

وكــل ســ ربط لــه نســل غطارفــة

هــم األئمــة مــن شــام إىل يمــن

ومن أع م معتمدات علامئنا  ¤يف رواياام هذا السند عن اإلمام املهدي
حممد بن املطهر عن األمري املؤيد بن أمحد بن شمس الدين ،عن األمري احلسني بن
بدر الدين ،عن األمري عيل بن احلسني صاحب اللمع ،عن الشيخ حميي الدين عطية
املفرس املتوىف سنة مخس وستني وستامئة ،عن األمريين الداعيني
بن حممد النجراين ر
إىل اهلل شمس الدين وبدره حييى وحممد ابني أمحد بن حييى بن حييى ،وروى عن
األمري بدر الدين اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة يف الشايف ،ويروي األمري
احلسني عن والده األمري بدر الدين بال واسطة.
أوالمه :اخلرض ،وصالح ،وإبراهيم.
وثاني ام :اإلمام املهدي لدين اهلل إبراهيم بن تاج الدين أمحد بن األمري بدر الدين
حممد بن أمحد بن حييى بن حييى.
معا بعد وفاة عمه اإلمام املنصور باهلل احلسن بن حممد سنة سبعني وستامئة يف
ذي احلجة.
ُ
السلطان املظف ُر يوسف بن عمر الرسويل سنة أربع
وأرس ُه  #يف بعض حروبه
وسبعني وستامئة ،وذلك ألنه اهنزم عسكر األمام وثبت.

سويف يف السجن يف صفر ،سنة ثالث وثامنني وستامئة ،مشهده بتعز ،وأمه زينب
بنت اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة ،وله قصيدة كبرية يشتكي فيها من هزيمة
أصحابه صدرها:
ب الــدَّ هر يف أفعاهلــا العجــب
نوائــ ُ

واحلرب لفــظ ومعنــى لفظــه احلـرب

..إىل قوله:
رصوف الدَّ رهر عــن كثـ ٍ
ب
ُ
وقد رمترني

بأســهم قاضــيات عنــدها العطــب

ومنها:
ـب الشــمس ق رسـط ُله
ورب يوم ُيغيـ ُ

فتنقيض الشمس حتى تنقيض القضب

صــربت فيــه عــىل البأســاء ُحمرتســب ًا

هلل إذ كــــان مــــثيل فيــــه حيتســــب

أوالمه :أمحد ،واملهدي ،واهلادي ،والقاسم ،وصالح مؤلف :الكواكب الدرية،
ومتمم الشفاء من باب ما يصح من النكاح وما يفسد إىل كتاب الرضاع ،وأتم
الشفاء من الرضاع إىل البيع السيد العالمة صالح  -املتوىف سنة سبع وتسعني
وسبعامئة  -بن اجلالل بن صالح بن حممد بن احلسن بن املهدي بن عيل بن املحسن
بن حييى بن حييى .وصالح بن اإلمام إبراهيم والد عيل بن صالح الداعي املعارص
لإلمام حييى بن محزة.
******

( -)1القسطل :الغبار .متت.

الزلف:
ابنـ ُه
دي ُ
ح ُ واِ ُّ
الت ْ
َ -52و َمن ظ ََّّ ََّ ْت ُه ُّ

التحف :يف هِا البي

هــو طــا ِئ ُع
َســ ََل َن َُّــ ُه ثــم َ
انثنــك َو َ

ث ثة أئمة:

اإلمام املتوكل عىل اهلل املظلل بالغامم املطهر بن حييى بن املرتىض بن املطهر بن
القاسم بن اإلمام املطهر بن حممد بن املطهر بن عيل بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام
اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني .%
ِس اإلما إبراهيم بن أند ،وقد كان قال له اإلمام إبراهيم :ادع
ُنض بعد َأ ْ ِ
فأنت أوىل مني وأكرب سن ًا .قال :أنا غري داع أنت أنفع للمسلمني .فلام ُأرس اإلمام
دعا سنة ست وسبعني وستامئة.
رأيت أهل العْص قد ظهرت فيهم البدع ،ونزل فيهم
قال يف أثناء معوسه :وملا ُ
اخلوف وا َّتسع ،وامتألت قلوب املؤمنني باجلزع عقيب أرس أمري املؤمنني املهدي
لدين اهلل رب العاملني إبراهيم بن أمحد سالم اهلل عليه.
إل أن قال :أج ري ُبوا داعيكم ،ول ُّبوا مناديكم ،واتب ُعوا هاديكم ،بعد أن قال:
وهلم إىل العمل بالكتاب الكريم وسنة رسوله ÷ ،ثم متثل بأبيات للنارص
األطروش  ،#وهي:
شـــ َ
ـيخ شى ُم رهجتــــه باجلنــ ـ ره

واســـتن مـــا كـــان أبـــوه ســـن ره

ومل يـــزل علـــم الكتـــاب فنـــ ره

يقاتـــــل الكفـــــار واألظنـــ ـ ره

باملشـــــــرفيات وباألســـــــن ره
ويسمى هذا اإلمام املظلل بالغامم ،لكرامة أكرمه اهلل هبا يف بعض حروبه ،وإىل
ذلك أشار يف البسامة بقوله:

مــن ظللتــه الغــامم الغــر حائلــة

مــن دونــه وغــدت ســرت ًا ملســترت

قبضه اهلل إليه سنة سبع وتسعني وستامئة .مشهده يف دروان حجة.
أوالمه :أمحد ،وإبراهيم ،واحلسن ،والقاسم.
واإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن املطهر بن حييى .%
قيامه :سنة إحدى وسبعامئة ،ومكن اهلل بسطته ،وافتتح عدن أبني ،وله كرامات
واسعة.
من مؤلفاسه :املنهاج اجليل شح جمموع اإلمام زيد بن عيل أربعة جملدات،
وعقود العقيان يف الناسخ واملنسوخ من القرآن ،وفيه من علوم التفسري فرائد ثمينة،
وله يف العربية الكواكب الدرية شح األبيات البدرية ،التي مستهلها:
حقـــ ًا وإنـــك بحرهـــا التيـــار
هــذي مقالــ ُة رأهــل بيــت حممــد
مـــوت النبـــي واليـــة لوصـــيه

بطلــت عقــو ُدهم ومــن اختــاروا

وله جمموع املهدي.
وَّاسه لثامن بقني من ذي احلجة سنة ثامن وعرشين وسبعامئة عن سبعني سنة.
م ده يف الع روسجة جوار اجلامع الكبري بمدينة صنعاء ،وهو ووالده اإلمام
املتوكل عىل اهلل املجددان يف املائة السابعة.
وله من الولد :احلسن.

( -)1بالدال املهملة .متت.

ونجله) (1اإلمام الواثق باهلل املطهر بن اإلمام املهدي حممد بن املطهر ،وكان من
علامء العرتة الزكية ،وهو صاحب األبيات الفخرية التي مستهلها:
ملفقــــات حريــــات بإبطــــال
أقــــوام بــــأقوال
ال يســــتز َّلك
َ
ال ترتض ــي غــري آل املطفــى وزر ًا

فــاآلل حقــا وغــري اآلل كــاآلل

فآيـــة الـــود والتطهـــري ُأ رنزلتـــا

فيهم كام قد رووا من غــري إشــكال

وهل أتــى قــد أتــى فــيهم فــام هلــم

مــن اخلالئــق مــن نــد وأشــكال

وهم سفينة نــوح كــل مــن محلــت

أنجتــه مــن أ رزل أهــواء وأهــوال

واملصطفى قال إن العلم يف عقبــي

فاطلبه ثــم وخـ رل الناصــب القــايل

وكان يف أيام املؤيد باهلل حييى بن محزة ،وختىل عن اإلمامة يف عْص اإلمام
املهدي لدين اهلل عيل بن حممد اآليت ذكره.
وله طببة بَّيغة أبان فيها خت رليه ،منها :لي رعلم أدنى األمة وأقاصيها ،القاطنون
بسفح البسيطة وصياصيها ،بعد السالم عليهم اجلزيل ،ورمحة امللك اجلليل ،أ َّنا ما
حلق السابقني من األجداد
ك َّنا حتملنا من األعباء إ رذ عميت عليهم األنباء إال إنال ًة ر
واآلباء وأ ركر رم بذلك فريق ًا ،وح ُسن أولئك رفيق ًا ،ف ُن رذكر باملأل األعىل ،ونفوز من
األجر بالقدر ح املعىل ،فأبى اهلل أن جيعل الب رسط والق ربض ،واإلبررام والنقض،
رسه ،وترجامن ذكره،
والرفع واخلفض ،وإقامة السنة والفرض ،إال يف مستودع ر

وويل هنيه وأمره ،و ُمن رفذ اديده وز رجره ،علم الرشف األطول ،وطراز العرتة
()1ـ أي نجل اإلمام املهدي(ع).
( -)2ترك اجلزم لرضورة الشعر كقوله :أمل يأتيك..إلخ ،أو تكون ال نافية وهو خرب يف معنى
اإلنشاء ،متت من املؤلف(ع).
اآلل :الرساب.
( -)3األزر ل :الضيق والشدة.

األ رهول ،وصفوة املصطفى ،وسبط األئمة اخللفاء ،اخلليفة الويل ،املهدي لدين
وات اهلل عل ريه وسالمه..إىل آخرها.
امللك العيل ،عيل بن حممد بن عيل صل ُ
وله يف اإلمام حييى بن محزة  #أبيات مذكورة يف طراز قبته ،منها:
أرســــى كالكلــــه ومل يتحــــول
النبـــوة واهلـــدى املتهلـــل
نـــور
َّ
ُ
قــدر ًا وأشف يف الفخــار وأفضــل
يف َّقب ـ ٍة ُنص ـب رت عــىل خــري الــورى
وعــىل اإلمامــة والزعامــة والن ـدى

واملجــد واجلــود األثيــل األكمــل

وعىل الســامحة والرجاحــة والنهــى

وعــىل املليــك األوحــد املتطــول

والعـــامل املتوحـــد املرتهـــب الــــ
ٍ
حممــد
حييــى بــن محــزة نــور آل

ـمتعبـــــد املتنفـــــل املتبتـــــل
لــب اللبــاب مــن النبــي املرســل

كش ـاف كــل عظيمــة ومــالذ كــل

ملمــ ـة ورجــــاء كــــل مؤمــ ـل

يا زائــر ًا يرجــو النجــاة مــن الــردى

عـــن قـــربه ورضحيـــه ال ت رعـ ـدل

ف بــه متضــرع ًا
ُل رذ بالضــريح وقـ ر

واطلب رضاك من املهيمن واســأل

حتيـــا بكـــل وســـيلة وفضـــيلة

وتنـــال خـــري ًا يف علـــو املنـــزل

شفــت ذمــار بقــرب حييــى مثــل مــا

شفــت مدينــة يثــرب باملرســل

فلــي رهن أهــل ذمــار حســن جــواره

فــيام مضـــى وكــذاك يف املســتقبل

و ُقتل ولدُ ه عيل شهيد ًا مع اإلمام عيل بن حممد .%
وَّاسه :سنة اثنتني وثامنامئة عن تسع وتسعني سنة ،وله الرسالة املشهورة
بالدر املنظوم.
املتضمنة ألنواع العلوم املسامة :ر
ر
قال َّي ا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمدُ هلل وسالم عىل عباده الذين
اصطفى ،وصالته عىل موالنا ملك اخللفاء ،ينهي عبده شكاية منه إىل الرمحن
وإىل خليفته إمام الزمان من د رهر يصابح بالعدوان وياميس باخلرسان ،ويرضب

بالص روجلان.
رضب ال ُكرة َّ
باخلذالن ر
إل قوله :سلب ُه احلركة كام يسلبها ف رع ُل األمر ،وأ رلغاين كام ُأ رلغي واو ع رمرو،
يتل َّو ُن تل ُّون ال ُغ رول ،فأنا فيه كاحل ررف امل رع ُل رول ،ر
إن دخل عليه اجلازم بطل وخيل
حترك وا رنفتح ما ق ربله ُي ربدل ،يكلفني إخراج حرف
مكانه من العمل وتعطل ،وإن َّ
َّ
الشفة من خمارج حروف اإل رطباق؛ وذلك ت ركليف ما ال ُيطاق.
ٍ
نتيجة من غري جنس
إل قولهُ :ي رلز ُمني إجياد ف رر ٍع من غري أ رصل ،وتركيب
بحق بال ت ربيني ،فله اختالف
وف رصل ،وإنشاء نتيجتني من غري ُمقدمتني ،واحلكم ر
وتلون احل ررباء يف صدر قه ،ولكنه جعلني كألف بىل كان ألف ًا
اجلد يف حاالت إ ررثهُّ ،
فكتبوه ياء ،وكان منصوب ًا فرجع إىل اخل رفض ،وأما ُلوه فعاد إىل الرفض ،وكتاء
َّ
َّ
املشاق.
ف
الشاق ويك رل ُ
حيم ُل
اإل رفتعال واإلبدال ط رور ًا بطاء وط رور ًا بدال ،ر
إل قوله :كعصا موسى إذا رضب هبا احلجر ينربجس ،وإن رضب هبا
الب رحر يبس.
الس ُ
الس ُك رو ُن ،ر
إل قوله :ر
كون فاحلركة ال
وإن ظهر ُّ
إن ظهرت احلرك ُة كمن ُّ
ف و رقف ًا ر
تكون ،أو كزوائد قا ُلون ثبت رت و رص ً
إن تالها
وحتذ ُ
السكون ُ ،ر
ال مع ُّ
حي ُك ُم بام ال يثبت يف األ رفكار؛ كام حكم بالسادسة رضار ،خي ريب األمل،
الق را ُر رون ،ر
وينرس ُخ ق ربل إ رمكان العمل.
إل قوله :وال يصغي إىل مالم ،كاجل روهر ال يقبل التجزي واالنقسام.
للس ركت هاء....إل قوله:
إل قوله :ومن وثقت به زادين وهى؛ كام زا ُدوا َّ

والسكون له ُمالزم.
كاملضارع دخل رت عيه اجلواز ُمُّ ،
اح للع رظ ـم الكســري فيجــرب
عسى جاب ُر الع رظم الكسـري ب ُل رطفـه
س ـ رريت ُ
وساعد موالنا دهري ،فعظم ُع ررسي ،ورفع م رن دوين رفع خرب أن ،وخفضني

خ رفض املجرور بم رن.
الصالت
إل قوله :مع احلاجة إىل اهلبات والفوائد ،حاجة الذي وأخوااا إىل ر
والعوائد.
..إل قوله :أ ررس رلت ابن عمر هنى فيها وأمر ،أحال أهل الكالم م رقدُ ور ًا بني
ق رادر رين ،وأمر ًا بني آمرين ،والوقوع ف ررع الصحة ،واإلحالة ليس هلا صحة،
سلبني أطراف بلدي ت رعمي ًام؛ س رلب آخر املنادى ت ررخي ًام ،كام ساحم ُوا ع رمر ًا ٍ
بواو
مزيدة ،وضيق بسم اهلل يف ألف الوصل ،فلو هنيت ابن عمر انتهى ،وما ا رنتهى إىل
ما ا رنتهى ،وما رارتفع إىل ما ليس من أهله ،فقد لب رث ُت فيكم ُع ُمر ًا م رن ق ربله.
احتامل اجلواهر يف األ رعراض..إل قوله:
واحتم رل ُت اإلعراض ر
إل قوله :ر

كالصفة ال تعمل عىل اإلنفراد؛ كان الولد سور ًا عىل البلد ،إل قوله :وسبب
والتوب ُة للذنب ُم رسقط َه وإنكار
حمنتي جعل ذنب ًا ال ُي رغفر و ُح روب ًا ال ُيك َّفر،
ر
إسقاطها س رفسط َة).(1
ٍ
فارقت النارص ،ولو تامثلت
يومئذ النارص ما
إل قوله :أما أنا فل رو وجدر ُت
ُ
االعتقادات ،واتفقت اإلرادات؛ ما خالف أبو هاشم أباه يف الصفة األخص ،وملا
جازت اإلمامة إال بالنص.
وشب املدام ر
إن
إل قوله :أجازت األ َّمة املحمدية أ ركل ا رلم ريتة خ روف املن َّية ُ ،ر
الرتس وإن كان من األطفال خوف
أفرط األُوام ،وأباح
ُ
الرشع يف القتال ق رتل ر
وكنت منذ كنت ناظر ًا
الزوال ،ففد ري ُت القدم بالنرعال،
ُ
اإلست رئصال ،وأنا خش ُ
يت َّ
ر
عيل كالواو تدخل لالبتداء واحلال ،وناصبة لالستقبال ،وبمعنى
إيل ومتعطف ًا َّ
( )1ـ السفسطة :نسبة إىل السفسطائية ومعناها عند أهل اإلسالم إنكار احلقائق ،متت من
املؤلف(ع).

أن والعطف واألقسام والعدد التام ،وسائر األقسام ،فلام خاب ظنري
وأ رعر رضت عني أ رصب رح ُت كباء القسم ال تدخل إال عىل اجلاللة ،بعد ر
أن كان معي
لكل ٍ
حالة آلة.
إل قوله :عادات السادات ،سادات العادات ،ويغشى ساحات أهل السامحات.
إىل هاهنــا أهنــي كالمــي وأنتهــي ِ فام شئت يف حقي من اخلري فاصنع
ِ

******

الزلف:
بن نزة
ح ُر َي َيك ُ
-53و َ ُّم ال ُع َُّو ِ ال َب ْ

ِ
ســـام ُع
هلل
عارضـــ ُه األقـــوا ُ وا ُ
َو
َ

التحف:

سامع يف حق اهلل بمعنى عامل ،وكذا مبْص وسميع وبصري ومدرك ،والكالم
عليها مبسوط يف مواضعه.
هو اإلمام املؤيد باهلل أبو إدريس حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم بن يوسف
بن عيل بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن إدريس بن جعفر الزكي بن عيل النقي
بن حممد التقي اجلواد بن اإلمام عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق
بن حممد الباقر بن سيد العابدين عيل بن احلسني السبط بن اإلمام الويص .%
هذا اإلمام من منن اهلل عىل أرض اليمن ،وأنواره املضيئة يف جبني الزمن ،نفع
اهلل بعلومه األئمة ،وأفاض من بركاته عىل هذه األمة ،وله الكرامات الباهرة،
والدالالت الظاهرة.
قيامه :بعد وفاة اإلمام حممد بن املطهر سنة تسع وعرشين وسبعامئة.
َّ
وحث اخللق عىل إجابته وأقسم باهلل
وملا بلغت دعو ُته بعض العلامء قام خطيب ًا
ما يعلم من أمري املؤمنني إىل وقته من هو أعلم منه.
ومن وايته :اللهم يا من هو املتعايل بجالل العظمة والكربياء ،واملستويل
بسلطان القدرة عىل ملكوت األرض والسامء ،والباسط جلناح الرمحة لكل من
بعد من خلقه وقرب ودنا ،أسألك بكلامتك التامات ،وبنور وجهك الذي مأل
( -)1أفاد املؤلف(ع) أنه العالمة حممد بن سليامن بن أيب الرجال.

األرض والساموات ،أن ترحم عن النار وإصالء اجلحيم رؤوس ًا تضعضعت
وتصاغرت هليبتك ،وأال تشوي هبا وجوه ًا قد خشعت من خشيتك..إىل آخر
مناجاته لربه.
ومن ك مه املروي يف هناية التنويه للهادي بن إبراهيم  :#لإلمام ق رت ُل
الناس حتى يرتكوا املنكرات ،وحيملهم عىل الطريقة الوسطى مقتفني آلثار أئمة
العرتة  ،%انتهى.
ومن مؤلفاسه :يف أاول الدين الشامل أربعة جملدات ،والتمهيد جملدان،
والنهاية جملدان ،واملعامل الدينية جملد ،واإلفحام للباطنية جملد ،ومشكاة األنوار
جملد ،والتحقيق يف التكفري والتفسيق جملد.
ويف أاول الفقه :كتاب احلاوي ثالثة جملدات ،والقسطاس جملدان،
واملعيار جملد.
ويف النحو :اإلقتصاد جملد ،واحلارص جملد ،واملنهاج جملدان ،واألزهار
جملدان ،واملحصل شح املفصل أربعة جملدات نحوي ورصيف.
ويف اِعاين والبيان :الطراز ثالثة جملدات ،وله كتاب الديباج الويض شح
كالم الويص  -شح لنهج البالغة .-
وله يف الفقه :االنتصار ثامنية عرش جملد ًا ،والعمدة ستة جملدات ،واالختيار
جملدان ،وله األنوار املضيئة شح األربعني السيلقية ،واإليضاح يف علم
الفرائض وغري ذلك ،وكان يسمي مصنفاته التعاليق تواضع ًا ،وهي التي
اغرتفت منها العلوم ،وبلغت كراريسها بعدد أيامه.
وَّاسه :سنة تسع وأربعني وسبعامئة ،عن اثنتني وثامنني سنة ،مشهده بمدينة
ذمار ،وكان يسمع وقت وفاته نداء لفظه إمام علم وهدى.

أوالمه :اهلادي ،واملهدي ،وحممد ،وأمحد ،واحلسني درجا ،وعبداهلل،
وإدريس ،وعقب ُه من اهلادي وحممد.
وخرج لزيارة اإلمام حييى بن محزة من اجليل والديلم الرشيف العامل ُ العابدُ

ُ
الراسخ أمحدُ بن م رري -بميم مكسورة فمثناة حتتية فراء بمعنى سيد  -بن
املجتهدُ
النارص (احلسني) ينتهي نسبه إىل احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل  ،%فوجد
اإلمام حييى قد تويف ،وأوصل نسخة اجلامع الكايف جامع آل حممد إىل اليمن
وعليها خطوط العلامء من الزيدية ووقفها عىل املسلمني.

ومؤلف اجلامع الكايف هو السيد اإلمام أبو عبداهلل حممد بن عيل بن احلسن بن
عيل بن احلسني بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد البطحاين بن القاسم بن احلسن
بن زيد بن احلسن السبط .%
وقد ترجم له الذهبي يف النبالء  ،فقال ما لفظه :اإلمام املحدث الثقة ،العامل
الفقيهُ ،م رسند الكوفة ،أبوعبداهلل ،حممد بن عيل .إىل أن قال :العلوي.
ثم عدَّ اآلخذين عنه ،ومن أخذ عنهم.
َّ
وترجم له يف تاريخ اإلسالم  ،يف أهل وفيات مخس وأربعني وأربعامئة،
قال :ومولده يف رجب ،سنة سبع وستني وثالثامئة .قال :وكان حاف ًظا ،خرج عنه
احلافظ الصوري .انتهى.
وله كتاب حي عىل خري العمل احلافل بروايات التأذين هبا عن رسول اهلل ÷
( -)1سري أعالم النبالء ( ،)417/13ط( :دار الفكر) ،وهو يف ( ،)636/17ط( :مؤسسة
الرسالة).
( -)2تاريخ اإلسالم (.)118/30

وسادات آل حممد  %والصحابة والتابعني  ،¤وقد أورد أغلب ما فيه اإلمام
القاسم يف االعتصام.
وأما األقوام املشار إليهم فهم:

اإلمام النارص عيل بن صالح بن اإلمام إبراهيم بن تاج الدين ،وقد تقدم ذكره يف
سرية جده اإلمام إبراهيم بن تاج الدين.
قال يف معوسه :إين قد تسنَّ رم ُت غارب هذه الدعوة مستكم ً
ال لرشائطها،
غري خارج عن استحقاقها ،وقد لزمتكم اإلجابة ولكم البحث واالختبار..إىل
آخر كالمه.
قال السيد اهلادي بن إبراهيم يف كاشفة الغمة :قال اإلمام النارص صالح بن
عيل بن حممد :وكان الواجب عليهم اختباره ألنه األسبق بالدعوة ،وكالمه دا ٍع
إىل الصواب ،سالك منهج السنة والكتاب ،انتهى كالم النارص ،وعضده السيد
العالمة حييى بن احلسني صاحب الياقوتة ،والفقيه العالمة حييى بن حسن
البحيبح ،مشهده بسودة شظب وال عقب له.

واإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن عيل الفتحي ،وقد تقدم ذكره يف سرية
أعلم له من الولد :السيد العالمة
جده اإلمام النارص الديلمي  ،والذي
ُ
( -)1سودة شظب ـ بضم السني املهملة ـ :مدينة يف ذروة جبل حجاج ،تقع يف الشامل الغريب من عمران
بمسافة 44كم.
( -)2الذي تقدم للمؤلف(ع) قوله :املتوكل عىل اهلل الداعي أيام اإلمام حييى بن محزة(ع) ،وهو أمحد بن
عيل بن مدافع بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن احلسني بن اإلمام  ،#املتوىف سنة سبعامئة ومخسني،
=

العابد الزاهد حممد بن أمحد ،وهو من الذين حرضوا بيعة اإلمام عيل بن
املؤيد .¤
واإلمام الواثق باهلل املطهر بن حممد ،وقد تقدم.
قلت :وهذا عىل ما أفاده يف البسامة ،حيث قال:
السـري
ويف عــيل وحييــى واملطهــر والـــ
ـفتحي جاءت بمنشور مــن ر
وكان حييى هو احلرب الــذي ظهــرت

علومــه كظهــور الــويش يف احلــرب

ـن محـــزة إال عـــاملَ علــ َم
ومـــا ابــ ُ

خمائل ال ُي رمن الح رت فيــه مــن صـغر

ويف طبقات الزيدية :أن الواثق ما قام إال بعد وفاة اإلمام حييى .#
******

مشهده برغافة.

الزلف:
َّاَص الــِي
عيل واب ُن ُه الن ِ ُ
 -54و َقا َ ن

األمــور ال ــنا ِئ ُع
بيمنــا ُه
َ َ
ُأبيــدَ ْ
ُ

التحف:

يف هذا البيت اإلمامان اللذان مأل اهلل هبام األرض ق رسط ًا وعدر ً
ال ،وفاقا أبناء
زماهنام ف رض ً
ال و ُن ربالً:
اإلمام املهدي لدين اهلل عيل بن حممد بن عيل بن منصور بن حييى بن منصور بن
وس رمي حجاج ًا لكثرة حجه  -بن عيل بن
املفضل بن احلجاج  -واسمه عبداهلل ُ
حييى بن القاسم بن اإلمام الداعي إىل اهلل يوسف بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن
اإلمام النارص أمحد بن حييى .%
قيامه :يوم اخلميس آخر شهر ربيع اآلخر من سني مخسني وسبعامئة.
قال التيد ا امي بن إبراهيم الوزير يف صفاته :واعلم أرشدك اهلل أن لكل
إمام فض ً
ال وهداية ،وجهاد ًا وعناية ،ومجع اهلل لإلمام املهدي متفرقات الفضائل،
وأعطاه ما مل يعط أحد ًا من األواخر واألوائل ،ورزقه قبوالً يف القلوب عىل
افرتاقها ،وتامم ًا يف حمبة اجلهاد معه عىل ا رحماقها ،فانقادت له قلوب أهل الزمان،
وأحيا اهلل به ما اندرس من معامل األديان ،وبرقت أسارير دعوته املهدية ،فهدج
إليها الكثري ،ودرج إليها الصغري والكبري ،وتطلعت إليها الكعاب ،ونطقت
بفضلها آي الكتاب.
ثم قال :وكان ُيش َّب ُه باملالئكة ملا خصه اهلل به من البهاء ،وأتم له من
النور ،انتهى.

وله كرامات جليلة ،منها :أن رج ً
ال يبست يده فمسح عليها اإلمام
ورتب  ،فأنشأ اهلل فيها احلياة.
ُيل يف آطر أيامه بأمل الفالج فاشتدَّ عليه حتى ذهب إدراكه ،وتويف يف شهر
ابت ِ َ
ربيع األول سنة أربع وسبعني وسبعامئة بذمار ،بعد قيام ولده بسنة ،وعمره تسع
وستون ،ثم نقله ابنه النارص إىل صعدة ،وقبته غريب قبة اإلمام اهلادي ،وهي
املعروفة بقبة الرشيفة ،والرشيفة هذه ابنته فاطمة بنت اإلمام ،مجعت بني العلم
والورع والعبادة ،وهو خال اإلمام أمحد بن حييى بن املرتىض.
ومن مؤلفاسه :كتاب النمرقة الوسطى.
واإلمام النارص لدين اهلل صالح الدين حممد بن اإلمام املهدي لدين اهلل
عيل بن حممد.
قا بأمور الدين ،وأداء فرائض رب العاملني سنة ثالث وسبعني وسبعامئة ،يف
وأعز رايته ،وأعىل به
أيام أبيه ملا مر من بلواه ،فأيد اهلل دولته ،وم َّكن بسطته،
َّ
كلمته ،ومن مقاماته التي أحيا هبا ربوع الدين ،وأمات رسوم امللحدين ،يوم
املن َّقب ،كانت القتىل فيه نيف ًا وألف قتيل.
قال السيد جامل الدين اهلادي بن إبراهيم الوزير يف ذلك اليوم قصيدته التي
صدرها:

د رع ع رنـ ـك ذ ركـ ـر األربـــع األدراس

 ..إىل أن قال:
وا رذ ُكــ رر لنــا فــترح اإلمــام حممــد
( -)1يعني قرأ شيئ ًا من القرآن والدعاء.

بلـــد الطغـــام الفرقـــة األ رنجــاس

أفنــى اإلمــام الباطنيــة عــن ٍ
يــد

وحمــى ُر ُســ روم ر
الكُفــر واأل ردنــاس

النـــارصان مـــن األئمـــة دمـــرا

الــردى والكفــر ش أنــاس
فــرق َّ

يومـــا نغـــاش واملن َّقـــب أ رلبســـا

لض ـالل مالبــس اإلبــالس
ف ـرق ا َّ

..إىل آخرها.
ومل يزل حامي ًا حل روزة الدين ،رافع ًا ملنار املسلمني ،واعي ًا لرشائع سيد
املرسلني ،إىل أن أحلقه اهلل بسلفه املطهرين سنة ثالث وتسعني وسبعامئة ،وعمره
ثالث ومخسون سنة ،مشهده بمدينة صنعاء.
أوالده :عيل ،وعبداهلل ،واحلسن.

الزهاد ،العامل ُ الرباين ،م رفخر ُة اليمن،
إمام ال ُع َّباد،
وختام َّ
ُ
ويف عْص اإلمامني ُ
ومقيم اآلثار والسنن ،إبراهيم بن أمحد الكينعي ريض اهلل عنه ،املتوىف سنة ثالث
وتسعني وسبعامئة ،قربه غريب صعدة.
وقد أ َّلف السيد العالمة حييى بن املهدي يف كراماته ومقاماته وأخباره مع
اإلمامني  %كتاب ًا مفرد ًا سامه (صلة اإل رخوان) ،ويف ذلك العْص كثري من األعالم
واألبردال أعاد اهلل من بركاام ،آمني.
******

الزلف:
دي من ِ
ييث ِع َّْ ِم ِه
-55وقدْ َس َب َق اِ ُّ

بحرِ ِه َّ
صـ ُفو ال ــرا ِئ ُع
الزطار َس ْ
ومن ْ

التحف:

يف هذا البيت من رارتضع من العلوم لباهبا ،وا ركرتع من ُجلج البحار ُعباهبا ،اإلمام
املهدي لدين اهلل أبو احلسن أمحد بن حييى بن املرتىض بن أمحد بن املرتىض بن
املفضل بن منصور بن املفضل الكبري بن عبداهلل احلجاج بن عيل بن حييى بن
القاسم بن يوسف بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام النارص لدين اهلل أمحد بن
حييى بن احلسني بن القاسم .%
قيامه :بعد وفاة اإلمام النارص صالح الدين  ،#وله من العمر ثامين عرشة
سنة ،وأرسه عيل بن النارص [صالح الدين] كام تقدم ،قال اهلادي بن إبراهيم
يستعطف عيل بن صالح يف حال حبس اإلمام:
كــر ري ُم األ رصــل مشــهور الكرامــ ره
األئمــة مـــن عـــيل
ثــوى ملــ ُك َّ
خــري مــ رن ركــب املطايــا
صــالح
َ
ُ
النــاس مــ رن يمــ ٍن وشــام
فمــاج َّ

وأ رشف مـــن تتـــوج بالعمامـــ ره
كمـــوج الب رحـ ـر ي رلـ ـتط ُم التطامـ ـ ره

وقــــالوا مــــات راعينــــا ووىل
اب عق ريـ ـب م رلـ ـ ٍك
ختط ُفنـــا الـــذئ ُ
فمــن للنــاس بعــدك يــا صــالح

فـــنحن عق ريبـــه شـــا َء ُمســـام ره
ُ
دعـــا ورعـــا وكـــان لنـــا دعامـ ـ ره

فــــال واهلل مــــا رأت الكــــرايس
ســـوى املنصـــور أكـــرم آل طـــه
وأكــرم يــوم جــود مــن خضــم

يقــيم لنــا اهلــدى ب رع ـض راس ـتقام ره
زعــــي ًام للخالفــــة والزعامــــ ره
وأ رتقــــاهم وأعالهــــم عالمــــ ره
وأقــدم يــوم حــرب مــن ُأســام ره

تفــرس فيــه أهــل الفضــل حتــى

رأوه هلــــا ولإلســــالم شــــام ره
وال يف ديــــنهم بلــــه النعامــــ ره

فعارضـــــنا قرابتُنـــــا بـــــرأي

تعقـــــب يف عواقبـــــه ندامـــــ ره
وأ رســبغ فـــوقهم ُظلــل الكرامــ ره

ومل يســـتعملوا يف احلـــق ج رهـــ ً
ال
فالطف ُهـــــ رم وقـــــرهبم إليـــــه
وجــــادهلم بعفـــ ٍ
ـو بعــــد ق رهــ ـ ٍر
وجـــــازوه يريـــــدون انتقامـــــا

وعوضــهم مــن املــوت الســالم ره
فـــذاقوا مـــن ُمشـــ َّطبه انتقامـــ ره

عفــا والســيف يركــع يف اهلــوادي

ويســـجد حـــده يف كـــل هامـــ ره
أذاقهــــم القيــــود املســــتظام ره

فقلـــت لـــه فـــداك أيب وأمـــي
ُ

تلطــــف بالقرابــــة والرحامــــ ره

فكـــان الظـــافر املنصـــور لكـــن
وبعدها:
فـــإن املصـــطفى أعفـــى قريشـ ـ ًا

وأطلقهـــم وقـــد كرهـــوا مقامـ ـ ره
ورامـــوا يـــوم فـــارقهم حاممـــ ره

فلــــم ُ رهيلــ ـ رك قرابتــ ـه ولكــــن
وأخـــت النضـ ــر وافتـــه بشــ ٍ
ـعر

أراهـــم مـــن طالقتـــه ابتســـام ره
فــــرق هلــــا وأ رنطقهــــا كالمــ ـ ره

مســـتفيض
ويف الشـــيام حـــديث
َ

عفــى واملــوت أقــرب مــن ثاممــ ره
بمنزلــــة حتــــق لــــه الفخامــــ ره

يـــك جـــدك املهـــدي خـــا ً
أمل ُ
ال

لـــه وكفـــى بـــذلك يف الرحامـ ـ ره
نحيفـــ ًا ق ريـــدُ ُه أوهـــى عظامـــ ره

ال وابتـــــذا ً
وأوســـ ـ رع ُه نـــ ـوا ً
ال
ر

ورو بجــــودك اهلــــامي أوامــــ ره
ر
ولــيس تليــق يف الــدين احلشــام ره

هـــم عـــن داره أ رقصـــ رو ُه ظلـــ ًام
ُ

فـــإن الســـيد املهـــدي مـــنكم
ســـأ رلتُك أن تـــربد منـــه ســـاق ًا
واحلـــديث لـــه ُشـــ ُج َ
ُ
ون
فـــإين
نصــ ريح ُة و ٍ
امــق خــد ٍن شــفيق
) -(1أي :صاحب حمب.

حمـــب لـــيس حيتـــاج القســـام ره

أخـــاف إذا اســـتمر الق ريـــدُ فيـــه
فيســـألك اإللـــه بـــأي ذ رنـــ ٍ
ب

جتــــيء ُمق َّيــ ـد ًا يــــوم القيامــ ـ ره
تقيـــــده وحتبســـــه ظالمـــــ ره

فـــإن مـــن الظالمـــة منعـــه مـــن

ُّ
متكنـــــه الصـــــالة املســـــتدام ره
بأركــــان يــــدير هلــــن قامــــ ره

وأغلــــق دونــــه بابــ ـ ًا حفيظــ ـ ًا

وك رلـــ ُه إىل احلفاظـــة والرســـام ره
إذا جئــت الغضــا ولــك الســالم ره

ففـــك الق ريـ ـد عنـــه كـــي يصـــيل
غـــراء حتكـــي
وهـــاك قصـــيد ًة َّ

إيل الولد العالمة األديب حممد بن أمحد الكبيس قصيدة عىل هذا
وقد كتب َّ
الوزن ،صدرها:
النـــداما واملدامـــ ره
دعـــا ذ ركـــر َّ
حجـــة اإلســـالم حقـــ ًا
ُّ
وحيـ ـوا َّ
وبـ ـدر اآلل مـ ـ رن أحيـــا هـــداهم

وإذكـــاء الغـــرام بـــر ريم رامـــ ره
ونـــرباس الفضـــائل والعالمـــ ره
وفـــذ ًا يف بنـــي احلســـنني شـــام ره

والقصيدة بتاممها يف ديوان احلكمة ص .109
ثم ُأ رطلق من احلبس سنة إحدى وثامنامئةُ ،تويف بالطاعون الكبري يف صفر سنة
أربعني وثامنامئة عقيب موت عيل بن صالح بدون شهر ،مشهده بظفري حجة
عمره مخس وستون سنة.
الت  :أنه وضع يده الرشيفة عىل صبي قد بلغ احللم وهو
ومن كراماسه عَ ََّ ْيه َّ
أخرس ال يتكلم ،ثم تال عليه ،ثم قال له :قل ال إله إال اهلل ،فنطق هبا الصبي
ُم رفصح ًا حتى سمع ُه رأه ُل اجلمع.
ومن مؤلفاسه :كتاب البحر َّ
الزخار ،انتزعه من االنتصار لإلمام حييى ،والبحر
الزخار يشتمل هو ومقدماته عىل جل علوم االجتهاد.
) -(1ظفري حجة :جبل وبلدة يف اجلهة الشاملية من مدينة حجة بمسافة 17كم.

ومن ا :كتاب معيار العقول وشحه منهاج الوصول يف األصول ،وكتاب
رياضة األفهام يف علم اللطيف ،وشحه دامغ األوهام ،وكتاب الغايات ،وله
املكلل شح املفصل ،نحوي ورصيف ،ومتن األزهار وشحه الغيث املدرار أربعة
جملدات يف الفقه.
ويف السنة :األنوار الناصة عىل مسائل األزهار ،والقمر النوار.
ويف الفرائض :القاموس ،والفائض.
ويف أصول الدين :نكت الفرائد ،وكتاب القالئد ،وامللل والنحل ،وشحه
املنية واألمل.
ويف النحو أيض ًا :الكوكب الزاهر ،شح مقدمة طاهر ،والشافية شح
الكافية ،وتاج علوم األدب ،وإكليل التاج.
ويف علم الطريقة :التكملة.
ويف السري :اجلواهر والدرر يف سرية سيد البرش ،وشحها يواقيت السري،
وغري ذلك.
ويو د يف مؤ ّلفاسه الك مية اختيار أقوال للمعتزلة ال توجب التضليل،
تأولوا كالم املعتزلة ومحلوه
والذي يظهر أن اإلمام وغريه من أهل ذلك العْص َّ
صح هلم ذلك جعلوا تلك األقوال هلم ،عىل أنه
عىل أحسن املحامل ،فلام َّ
ْص َح بأن
خي رطئهم يف مسائل عدَّ ة ،فأما اإلمام فال حيتاج كالمه إىل تأويل ،ألنه ُم ر
ليس املراد مث ً
ال بثبوت ذوات العامل يف األزل إال تعلق العلم هبا واحلكم عليها،
ونحو ذلك  ،فلم يبق إال اخلطأ يف العبارة ،لكن يقال :إن مل يكن مقصودهم
الس ح
) -(1كاإلخبار عنها ،كقوله تعاىل﴿ :إ َّن حزل ْ حزلح حة َّ
َش ٌء حع ِظ ٌ
اعةِ ح ْ
يم﴾ .متت.
ِ

إال ذلك فلم ال يقولون هي ثابتة يف القدم ،فام بال الفرق بني األزل والقدم ،ألن
اهلل سبحانه وتعاىل عامل بام كان وما يكون ،ومامل يكن لو كان كيف كان يكون،
َش ٌء حو ُه حو َّ
الس ِم ُ
وع رلم اهلل ال يقتيض التخيل والتصور{ :لحيْ حس حك ِمثْلِهِ ح ْ
يع
ُ
ْاْلح ِص ُ
ي} [الشورى ،]11فإن كان قصدهم بالثبوت هو صحة العلم هبا ونحوها -
رصحوا بأهنا غري ثابتة يف القدم  -فإذ ًا مقتىض كالمهم َّ
أن اهلل ال يصح أن
وقد َّ

يعلمها يف القدم ،وال يصح أن حيكم عليها ،وهل هذه إال جهالة ال حمالة ،فإن
قالوا :إنام أردنا أنه ال يعلمها يف القدم ،أي ال يعملها كائنة أو موجودة عىل معنى
ح
ْ ُ
قوله تعاىل { :حول ح َّما حي ْعلح ِم َّ ُ
اَّلل َّاَّل ح
ِين حجاه ُدوا مِنك ْم} [آل عمران ،]142أي جماهدين،

ألنه مل يكن قد وقع منهم جهاد ،وإنام هو متوقع ،أفاد ذلك ( َّملا) ،قال اإلمام
اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني ’ يف املسرتشد يف بحث صفات األفعال،
وقد كان سبحانه وجل عن كل شأن شأنه ،وملا يفعل اجلود والرمحة ،والعفو

واإلحسان والنعمة ،ثم فعلها ،فأتى اإلمام بلما حيث كانت هذه األفعال من اهلل
متوقعات ،وأما أهنم سيجاهدون أو ال جياهدون فهو يعلمه كذلك جل وعال.
قَّنا :فعىل هذا أما يف األزل فقد علمها كائنة موجودة ،فإن قالوا :إنام قلنا:
بأهنا ثابتة يف األزل دون القدم حتاشي ًا ودفع ًا لإلهيام.
قلنا :فقد وقعتم فيام هو أشد ،وكنتم كام قال:
وكُنــــ ُت كــــاآلو ري إىل م رثعــــ ٍ
مــــوائ ً
الراعــ ـد
ب
ر
ال مــــن ســ ـبل َّ
تقرر أن أصل هذا كله ت رشك ري ُك الفالسفة يف التعلق ،وأنه حم را َل تعلق
والذي َّ
العلم والقدرة باملعدوم ،فأما هم فثل ُموا السور وبن روا عىل هذا قدم العامل ،وأما

ات العامل ثابت َة يف األزل ليصح تعلق
املعتزلة أعني مجهورهم ،فقالوا :بل ذو ُ
واصطل ُحوا عىل حقائق للذوات
العلم هبا ،وليست بموجودة وال أعياهنا ،ر

واألعيان والثبوت والوجود ،وغري ذلك مام هو مرشوح يف ع رلم الكالم ،هذا هو

الذي أ َّداهم إىل املناقضات ،والقول الطويل العريض يف الذوات والصفات.
فاجلواب احلاسم هو
نعم ،أما ت رشك ري ُك الفالسفة قطع اهللُ دابرهم يف التعلق،
ُ
ما نشاهده من احلوادث اليومية بالعيان ،و ُندر ر ُك ُه بالوجدان ،فلم رحتت رج يف التعلق
تبني
إىل الوجود يف القدم ،وثبت أهنم  -يف نظرهم  -أضل من النعم ،وقد َّ
باألدلة القاطعة إ رحد ُ
وإخراجهم من العدم امل رحض إىل الوجود
اث العاملني،
ُ
املحقق اليقني ،وقد اضطرام حتى عدلوا إىل إثبات العلل ،وتأثري اإلجياب،
ح حْ ح ُُْ ْ ح ْ
ح
َّ
ح
ح
ات
وقد ر َّد اهلل جل جالله عليهم بقوله تعاىل{ :ما أشهدتهم خلق السمو ِ
ْح
ح ح ح ْ ح ح ْ ُ ْ ح ح ُ ْ ُ ُ َّ ح ْ
ح ح ُ
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ضل
حواْل ْر ِض وَل خلق أنفسِ ِهم وما كنت مت ِ
خذ ال ُم ِ
نقض عليهم به يف استدالهلم عىل ثبوت الذوات بالعلم؛ أنا نعلم بالنفي ،كنفي
الرشيك ،واملحال ،ونحو ذلك مام ال يثبت ،وأجيب بأجوبة ركيكة ليس هذا
حملها ،وهذه الفروق واالصطالحات مام ال يعلم يف الوضع اللغوي وال
الرشعي ،سواء كان الوضع توقيف ًا أو غريه ،وكذلك خوضهم وتطرقهم
باألوهام يف األمور التي ُرضبت دوهنا حجب الغيوب ،وتقحمهم يف السدد التي
حارت عندها األفهام ،وإن كان قد تؤول هلم بأهنا عندهم أمور اعتبارية،
واصطالحات سابرية ،ليست بأكثر من التعبري ،لكن يقال :فام هلم والتضليل
والتخطئة لبعضهم بعض ًا ،بسبب هذه اخلياالت ،وما باهلم والتوسط بني
الفالسفة واألئمة ،وهم يزعمون أن علمهم مأخوذ من علم أهل البيت ،وأهنم
أخذوا قواعد العدل والتوحيد عن ويص رسول اهلل ÷ أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب ،وال شك أهنم كذلك أخذوها عنه ،ولكنهم أحدثوا يف ذلك ما مل
يكن منه ،أيظنون أنه خفي عىل حجج اهلل من أهل بيت النبوة ما أثبته الفالسفة
احلائرون من اخلياالت اخلارجة عن حدود العقول ،التي قطعوا فيها أعامرهم،
فلم يقفوا منها واهلل عىل حمصول ،بل أوردام بضعف إدراكهم موارد اإلشاك،

وقادام بحريام إىل مهامه اهلالك ،فسبحان من باين خلقه بصفاته رب ًا كام باينوه
بحدوثهم خلق ًا ،ولنعد إىل ما نحن فيه ،فهذه مفاوز ُ ر
ختر ُج إىل أودية التيه.
ولإلما اِ دي  #يف باب املنظوم جمال ر رحب ،ومقال ع رذب ،من ذلك
قصيدته املسامة الزهرة الزاهرة ضمنها تعداد األنبياء  ¢مطلعها:
ومن روعات فيه روعك ســاكن
قلبــك آمــن
أمــ رن نكبــات الــدهر ُ
وهي نحو مائة بيت.
وله الدرة املضيئة يف ذكر ما نال أهل البيت  %من حمن الدنيا الدنية صدرها:
أرســلت د رمـع ســحائب األ رحـداق
لـــوميض بـــ رر ٍق الح للمشـــتاق
وقد مر لنا ذكر بيتني منها .
وله خماطب ًا لبني الفواطم ،وما أحقهم بلزوم تلك املكارم ،وأخلقهم بقبول
النصح من إمامهم العامل املرشد إىل أعال املعامل ،وهي:
أقام عىل ك رسـب املعــايص وأ رخلــدا
الفـــاطمي متـــ َّردا
إذا مـــا رأيـــت
َّ
فذاك الذي ملـ َّا اكرتســى ثــوب عـ رزه

وارتــدى
تبــدل أثــواب الــدناءة ر

فيـــا ســـ روأتا للفـــاطمي إذا أتـــى

أســري املعــايص يــوم ي رلق ـى حممــد ًا

فلـــو مل يكـــن إال احليـــاء عقوبـــة

أن ي رصـىل اجلحــيم َّ
ومل خيــش ر
خملـدا

لكــــان لــــه واهلل أعظــــم وازع

عن النكر والفحشاء ك رهـ ً
ال وأ رمـردا

فقــ رـل لبنـ ـ ري الزهـــراء َّ
إن حممـــد ًا

بنــى لكــم بيــت التقــاء وشــ َّيدا

وإن أبــاكم حيــدر ًا بعــده الــذي

حامه وقد قامــت إىل هدر مـه العــدى

الروع بالفتح :الفزع ،وبالضم القلب ،ويصح أن ُيراد هنا األمران .متت من املؤلف(ع).
)َّ -(1
) -(2األول يف سرية اإلمام ابراهيم بن عبداهلل(ع) ،وهو قوله :وسليله بالبْصة....إلخ ،والثاين يف سرية
اإلمام القاسم بن عيل العياين(ع) ،وهو قوله :والقاسم بن عيل....البيت .متت من املؤلف(ع).

فــال اــدموا بنيــان والــدكم وقــد

حتسـى أبــوكم دونــه جــرع الــردى
َّ

فتــى أتــى
فتــى يف العــاملني ً
فش ــ ُّر ً

وقــد أ رص ـلح رت َّ
كف ـا أبيــه فأفســدا

وقال  #مناصح ًا لولده بأبيات مل يسبقه هبا سابق ،ومل يلحقه إليها الحق،
وهي:
راسم رع هداك إلـ ُه اخل رلـق يــا ولـدي

وص ـ َّية لــك مــن خــري الوص ـ َّيات

إن املعــــايل ســــاموات ُمركَّبــــ َة

ســبع ك ررتك ريبــه الســبع الســاموات

َ
وحلم وص َرب واألنــا ُة مــع الـــ
عقل
َ

ـعلم الغزيــر وإخــالص الــديانات

ـاحرص يف رارتقـاء مـر را
ثم املروءة فـ
ر

قيهــا وال تشــتغل عنهــا بلــذات

ـذة عــ ري ٍ
فكـــل لــ َّ
ش ال يصـــاح ُبها

نيــل املعــايل فمــن عــيش البهــيامت

انهاى ِ.
هلل هبا.
اخرتت إيرادها إيثار ًا لواجب النصح نفع ا ُ
دره ،وقد
ُ
وهلل ُّ
أوالمه :احلسن ،وهو مؤ رلف سريته ال عقب له ،قال العالمة حممد بن عيل
الزحيف ريض اهلل عنه :وكان من الفضالء األعيان أهل العلم الغزير واإلتقان،
وشمس الدين  ،وهو من عباد اهلل الصاحلني واألخيار املفلحنيُ ،مجع هذا
الرشح وهو ٍ
باق ،انتهى.
******

( -)1الثاين من أوالده.

الزلف:
وبــررَ يف ِم ْضــ َمارِ ِ
حممــد
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آل َّ
َّ

عيل َّ ــا ِمي ْ
ايَّـ ِق َ
بالف ْضـ ِل مارِ ُت
م

التحف :يف هذا البيت:

اإلمام اهلادي إىل احلق أبو احلسن عيل بن املؤيد بن جربيل بن فقيه آل حممد
املؤيد بن ترجامن الدين أمحد امللقب املهدي بن األمري شمس الدين الداعي إىل
اهلل حييى بن أمحد بن حييى بن حييى بن النارص بن احلسن بن املعتضد باهلل عبداهلل
بن اإلمام املنتْص لدين اهلل حممد بن اإلمام القاسم املختار بن اإلمام النارص أمحد
بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم .%
معا إل اهلل  -بعد أياسه من خروج اإلمام املهدي من ح ربس عيل بن صالح -
سنة ست وتسعني وسبعامئة ،فحمل الكتاب والسنة ،وسل عىل أعداء اهلل الصوارم
املرهفات واألس َّنة ،وأحيا مآثر آبائه األئمة ،وبعد خروج اإلمام املهدي #
بسعايته س َّلم األمر له ،روى ذلك اإلمام عز الدين بن احلسن عن والده ’ كام يف
مآثر األبرار وغريه ،واعتكف عىل إحياء العلم الرشيف.
وكانت دعو ُة اإلمام عيل بن املؤيد هبجرة قطابر ،وجدَّ د اهلل هبام الدين يف املائة
الثامنة.
ومن كراماسه :أن جامعة من الرؤساء أظهروا اخلالف له ،فبينام هم يرتاجعون
لديه يف املكان انخسف جانب السقف الذي هم عليه ،واجلانب الذي هو عليه مل
يصبه يشء ،وألئمة اهلدى من الكرامات ما يطول ذكره ويشق حْصه ،وإنام
نشري إىل يسري مام حيرض حسبام يقتضيه املقام من االختصار.
الت
وَّاسه َع ََّ ْيه َّ

 :ليلة اجلمعة املسفرة عن يوم عاشوراء من املحرم سنة

ست وثالثني وثامنامئة ،عمره ثامنون سنة ،مدة قيامه بأعباء اإلمامة أربعون سنة،
قربه يامين مسجده الذي أسسه هبجرة فلله.
عزى اإلمام املهدي أوالده فيه،
وملا تويف اإلمام اهلادي عيل بن املؤيد َّ #
ونور
وقضا ديونه ،وكان إذا عرض ذكره يف كتبه يقول :قال قدَّ س اهلل روحهَّ ،
رضحيه.
أوالمه :املؤيد ،وحممد ،واحلسن ،وأمحد ،وصالح ،واملهدي ،وإبراهيم ،وداود،
وأبو القاسم ،واحلسني.

وُمن بايعه األخوان السيدان احلافظان :اهلادي بن إبراهيم بن عيل بن
املرتىض بن املفضل بن منصور بن حممد العفيف بن املفضل الكبري ،وعنده
ا رلتقى نسبهم هم واإلمام عيل بن حممد ،واإلمام أمحد بن حييى املرتىض ،ومجيع
آل املفضل.
من مؤ َّلفاسه :نظم اخلالصة ،وكتاب هناية التنويه ،وكاشفة الغمة ،وغري ذلك
من الفوائد والفرائد يف فنون العلوم ،تويف سنة اثنتني وعرشين وثامنامئة.

وحممد بن إبراهيم الوزير ،ومن مؤلفاته :إيثار احلق عىل اخللق ،وهو من أجل
املؤلفات يف التوحيد والعدل والرد عىل نفاة احلكمة ،والربهان القاطع يف معرفة
الصانع ،وترجيح أساليب القرآن عىل أساليب اليونان ،وحْص آيات األحكام،
وتنقيح األنظار ،والعواصم والقواصم ،وخمتْصه الروض الباسم ،وأكثر ما
اشتمل عليه من األقوال مام أثاره اجلدال ،وقد صح رجوعه عنها من رواية
اإلمام الشهري حممد بن عبداهلل الوزير ،وصاحب مطلع البدور ،واحلمد هلل ،وما

أحسن ما قال يف آخر العواصم:
ولكن ُعـ رذري واضـ َح وهــو أ َّننــي

ـيب
مــن اخللــق ُأ رخطـي تــار ًة وأصـ ُ

وله التفسري من الكالم النبوي ،والتحفة الصفية ،شح قصيدة أخيه اهلادي التي
مطلعها:
كُم فمتـــى الوفـــا ُء
تقـــدَّ م و رعـــدُ ر

وطـــال بعـــادكم فمتـــى اللقـــا ُء

وغري ذلك كثري.
سويف سنة أربعني وثامنامئة.
ومن ك

التيد ا امي بن إبراهيم الوزير يف رسالة أنشأها إىل اإلمام عيل بن

املؤيد :احل رمدُ هلل عليك من إمام ُأ َّمة ،وكاشف غمة..إىل آخر كالمه .#
وقال احلافظ حممد بن إبراهيم يف أبيات إىل اإلمام عيل بن املؤيد:
عـــىل ر رغــم العـــداء بقـــاء نـــوح
أمــــري املــــؤمنني بقيــــت فينــــا
وال زالـــت ُتقـ ـ را ُد إليـــك ط روعـ ـ ًا

اب العاصــيات مــن الفتــوح
رقــ ُ

وممن بايعه السيد العالمة داود بن حييى بن احلسني وولده أمحد ،والسيد
العالمة حممد بن حسن الداعي ،والقايض العالمة حممد بن محزة بن مظفر مؤلف
كتاب الربهان املشتمل عىل عرشين فن ًا من أنواع العلوم املتوىف يف شهر ربيع
اآلخر سنة ثامنامئة وثامنني ،والسيد العالمة أمحد بن عيل بن أيب الفتح ،والسيد
العالمة حممد بن جربيل من أوالد اإلمام حييى بن املحسن ،والقايض العالمة
يوسف بن أمحد صاحب الثمرات وغريهم.
******

الزلف:
َض َبا َا ْفحا عن القا ِئم الِي
-57وقد َ َ

ُأبيـــدَ ِبـ ـ ِه َمـ ـ ْن يف ايَّيقـ ـ ِة طـــا ِن ُع

التحف:

هو املنصور باهلل عيل بن اإلمام النارص صالح الدين بن اإلمام املهدي عيل بن
صب اهلل به سوط العذاب عىل أعدائه املالحدة الباطنية ،وكان ُم رولع ًا
حممد،
َّ
بالعبادة والصيام والقيام.
قال اإلمام اهلادي إىل احلق عز الدين بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد %
ما لفظه :والذي يظهر لنا واهلل حيب اإلنصاف أن فراستهم فيه صدقت (يعني
اجلامعة الذين نصبوا املنصور عيل بن صالح) ،قال :وأنه بلغ من إحكام السياسة
وأحكام الرياسة ،واالستقالل بالنظر يف األمور ،وحسن املباشة هلا ،مبلغ ًا
عظي ًام ال م رطمح وراءه.
قال :وقد كانت له العنايات اجلليلة يف املقامات اجلميلة يف حرب سالطني
اليمن ،ونكاية اإلسامعيلية وإجالئهم من املعاقل العظيمة وغريهم من
الظلمة ما مل يكن ألحد غريه ،وكان له من حمامد الصفات وحمامد السامت ما ال
خفاء به ،انتهى.
استشهدت به ملا كان مطابق ًا للمقام،
قال يف الزحيف :فهذا كالم اإلمام
ُ
وألنه كاحلجة يف موضع النزاع واخلصام ،ألنه س رب َط ألحد الثالثة الذين جتاذبوا
طرف ذلك الزمام ،وقد رصح بام يدل عىل حسن خيمه وإنصافه من غري تل رعثام،
تعصب كعادة األغامر األفدام ،فإذا ريض هبذا احلكم املرتىض فبقية أتباع
وال َّ
العرتة إليه أسمع وبه أرَض.

وَّاسه :سنة أربعني وثامنامئة ،قبل وفاة اإلمام املهدي بدون شهر ،قال يف
التحفة العنربية :وخلفه اإلمام النارص لدين اهلل حممد بن اإلمام عيل بن صالح،
وقام باإلمامة أربعني يوم ًا ومات  ،#وكان عمه احلسن قد مات؛ وانقطع
بموته بيت اإلمام املهدي لدين اهلل عيل بن حممد ،فسبحان من تفرد بالبقاء
والدوام ،انتهى.
وملا خرج اإلما ُم املهدي من احلبس خطب حال قدومه عىل اإلمام اهلادي،
فأجاب اإلمام اهلادي عيل بن املؤيد بخطبة بليغة مسته ُّلها :احلمدُ هلل الذي
تدبريه إطالق ُهم يف أ ررضه وبالده،
ا رقتض رت ح ركم ُته الت رخلية بني عباده ،واقتىض
ُ

وأوجب عدر ُله تأخري جزائهم لي روم معاده.

املمنوع ذكر أداته
إل أن قال هذه األبيات الفائقة ا ُمل رشتملة عىل الت رشبيه البليغ ر
باجل رملة املضارعية،
فيه ،وعىل االستعارات القويمة ،وإيثار اإلسناد يف الو رصف ُ

وعىل اال رلتفات اللط ريف ،وعىل املبالغة امل رق ُب رولة ،وعىل اإل ردماج للحامل له عىل

اإلهبام؛ وغري
القيام باإلمامة ،وعىل بعض أنواع ال َّت رجر ريد ،وعىل اإل ريضاح ب رعد ر

وحجوالً وهي:
ذلك ،فقد أ رودع اإلما ُم فيها ُغرر ًا
ُ
تبلج حـ رب َس بعــد ر
ـمس والقمـ رـر
أن كــان موصــد ًا
قمر تزهــو بــه الشـ ُ
به َ
عت
وما افرت عنه احل رب ُس حتى تصــدَّ ر
الناس أن جتي
وما جئت حتى أيس ُ
فلله مــن ٍ
آت بــه األرض أخصــبت

ـرتب واحلجــ رر
هليبتـــه ُ
أركانــه الــ ُ
ـدر
وس رم ريت منظور ًا وجئت عــىل قـ ر
ُ
وهلل مـــن ٍ
املطـــر
آت ُســـق رينا بـــه
ر

..إىل آخرها.
والبيت الثالث مشهور ،فلم ين ربه اإلمام عىل التمثل به.
واخلانع :املريب الفاجر ،وقصدنا به املالحدة واملجربة ،ويف قيام الثالثة
املذكورين قال صاحب البسامة:

ـام عـــيل بعـــد والـــده
قـ ـام اإلمــ ُ

وأمحــد بعــد واهلــادي عــىل األثــر

قال سيدي العالمة املفتي حممد بن عز الدين بن صالح بن احلسن بن أمري
املؤمنني عيل بن املؤيد  :%ملا طالعت القصيدة الفريدة النافعة املفيدة
الفائدة البديعة.
...إل قوله :خال أنه مل يأت يف شأن والدنا اإلمام اجلليل عيل بن املؤيد بن
جربيل  %بام يشفي األوام ويبلغ املرام ،وإن كان قد َّلوح بمدحه أبلغ تلويح.
...إل قوله :فأ رحلق بعد البيتني األولني الوالد املقام العالمة الفهام احلرب
الصمصام عامد الدين حييى بن أمحد بن احلسن بن أمري املؤمنني عيل بن املؤيد %
 بيت ًا وهو:وضــاح اجلبــ رني لــه
وابــن املؤيــد َّ

فضـ َـل ر
يؤل ـف بــني الشــاء والنمــر

وأ رحلق الوالد املقام األفضل الغرة الباذخة يف وجه الرشف األكمل شمس الدنيا
والدين أمحد بن حممد بن احلسن بن أمري املؤمنني عيل بن املؤيد  %أبيات ًا وهي:
لــه الرباهــني قبــل الشــيب والكــرب
وابن املؤيد موالنــا الــذي ظهـر رت
مــاء الغمــائم يف ٍ
بــدو ويف حضـــر
جــزل املواهــب ُي رست رســقى بغرتــه
ر
سقى الرضيح الذي قد ضم أ رع ُظم ُه

ف املطــر
عــىل ُمــر الليــايل واكــ ُ

ومن مؤ ّلفاَ اإلما ا امي عيل بن املؤيد ’ :الرسالة املسماة بالآليل
املضيئة يف مراتب أئمة الزيدية وتفصيل منازهلم العلية.
******

الزلف:
َ -58و ِم ْن بعد ِه قا َ اإلمــا ُ ُم َ
ب ّ ـ نر

ـدي والكـ ُّ
ـل َوارِ ُت
عَصـر ِه اِ ـ ُّ
ويف ْ

التحف:

يف هذا البيت إمامان دعوا بعد وفاة اإلمام املهدي:
اإلمام املتوكل عىل اهلل املطهر بن حممد بن سليامن بن حممد بن سليامن بن
حييى بن احلسني بن محزة بن عيل بن حممد بن محزة بن اإلمام احلسن بن عبد
الرمحن بن حييى بن عبداهلل بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم .%
وكان من األع

اِبايعري له السيد اإلمام اهلادي بن املؤيد بن اإلمام عيل بن

املؤيد  ،%واستشهد يف بني عبس بتهامة ،وقد نزل إىل هناك قائد ًا جليش جرار،
و ُقتل معه جامعة من األعيان ،ورثاهم اإلمام بقصيدة نحو مائة بيت صدرها:
فـــام أقـــل الوفـــا منـــي وأجفـــاين
عـــىل األحبـ ـة إن مل ت ربـ ـك أجفـــاين
إىل قوله:
بعد الــذي ُعرفـ رت يف الزهــد نشــأ ُته

ويف التقـــى فهـــام للمـــرء صـــنوان

وحمرــ
رضيع أخــالف أنــواع العلــوم ُ
ُ

ـييهـــا وناشهـــا حقـــ ًا بإتقـــان

اهلادي اهلادي ابن ابــن اإلمــام ومــن

كــان املــرام إذا يومــ ًا عنــى عــاين

..إىل آخرها.
ابن عمه اإلمام عز الدين بن احلسن .#
وقد أخذ بالثأر ُ
وَّاسه يف صفر سنة تسع وسبعني وثامنامئة ،قربه بذمار ،ومدة قيامه ثامن
وثالثون سنة.
أوالده :املختار ،واملفضل  -ويقال له :عبداهلل  ،-واملهدي.

واإلمام املهدي لدين اهلل صالح بن عيل بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن
جعفر بن حممد بن احلسني بن جعفر بن احلسني بن أمحد بن حييى بن عبداهلل بن
حييى بن أمحد بن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني .%
الت  :سنة مخس وأربعني وثامنامئة.
معوسه عَ ََّ ْيه َّ
سويف هذا اإلمام يف شهر ربيع سنة تسع وأربعني وثامنامئة ،وقرب اإلمام صالح
يف صوح مسجد موسى بصنعاء.
وله من الولد :حممد وعيل وال عقب هلام ،وعيل هذا هو املقبور يف القبة التي
تيل قبة اإلمام اهلادي  #من الرشق ،وليس عيل بن صالح املعارص لإلمام
املهدي كام يتوهم بعض العامة ،فهو بصنعاء مع والده اإلمام صالح الدين
بمسجده  ،¤وال عقب هلام.
نعم؛ والوازع :هو القائم بأمر الرعية  ،وإفراده هنا يف خرب كل ا ُمل رست رغرقة
ف يف :وال ُكل؛ قائ َم مقام ا ُمل رضمر عىل
للج رمع عىل حدر ُكلكم را ٍع ،وال َّت رعر ري ُ
األئمة ،وحتلية كل التي ل ريس رت تأكيد ًا وال
أيُ :كل
الصحيح أي و ُك ُّلهم واز ُع ،ر
َّ
ت ،ر
صاحب القاموس وجوزها ،من ذلك قول اإلمام
وإن أ رنكرها
صفة قد ورد ر
ُ
اجلزل ،وكفى بكالم
املنصور باهلل عبداهلل بن محزة ’ :ومنه لل ُك رل العطا ُء ر
األئمة من أبناء الرسول ،الذين ُأ رو ُتوا ف رهم ُه وع رلمه.
َّ
وهذان اإلمامان هلام مصنفات يف فنون العلم.

()1ـ قال يف القاموس :والوزعة حمركة مجع وازع ،وهم الوالة املانعون من حمارم اهلل تعاىل ،متت من
املؤلف(ع).

ووالد اإلمام صالح السيد اإلمام عيل بن حممد؛ كان من فضالء أهل البيت،
وإليه انتهى العلامء يف زمانه ،وله مؤلفات عدة منها :تفسري كبري زهاء ثامنية
جملدات ،قال السيد اهلادي بن إبراهيم الوزير  %يف كاشفة الغمة :مل يؤلف
مثله ال قبله وال بعده ،مجع كل غريبة واحتوى عىل كل مشكلة ،ومنها :جتريد
الكشاف ثالثة جملدات.
سويف سنة سبع وثالثني وثامنامئة ،وعمره ثامن وثامنون سنة.
وهو الذي جرى بينه وبني تلميذه السيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير
اجلدال املشهور احلامل عىل تأليفه العواصم والقواصم املختْص منها الروض
الباسم ،وقد سبقت اإلشارة إىل رجوع السيد احلافظ حممد بن إبراهيم ،صح
ذلك من رواية اإلمام الشهري حممد بن عبداهلل الوزير ،وصاحب مطلع البدور،
واحلمد هلل تعاىل.
وقد عارض اإلمامني النارص بن حممد بن النارص بن أمحد بن اإلمام املطهر
بن حييى وتكنى باملنصور وهو يف أوان البلوغ ،وأمه الرشيفة مريم بنت عيل بن
صالح ،ومتك ن وأقبلت له األيام وأرس اإلمامني وغريهام من ملوك زمانه ،وتويف
اإلمام صالح يف أرسه ،وأما اإلمام املطهر فخرج من السجن بعد أن توسل
بالقصيدة املشهورة يف مدح رسول اهلل ÷:
ُ
السو ُر
أذر
مـــاذا
ضمنت مدح ًا له ُّ
يف مدر ح من ر
أقـــول ومـــا آيت ومـــا ُ
يف مائة واثنني وثالثني بيت ًا ،ثم انقلبت الدنيا عىل النارص وأرس ُه اإلمام املطهر
ومات يف سجنه بكوكبان ،فطلبت والد ُته اإلمام أن يأذن هلا بنقله إىل صنعاء،
فأذن هلا ،وولده املؤيد حممد بن النارص قام بعده ،وقد أشار إىل ذلك صارم
الدين يف البسامة بقوله:

وقلد األمر م رلكـ ًا مــن بنــي حســن

مــاض عزائمــه مــن خــرية اخلــري

مؤيــد ًا أيــد الــدين احلنيــف بــه

لــواؤه خــافق بالنصـــر والظفــر

سل عنــه أخــرب بــه أنظــر إليــه جتــد

مــأل املســامع واألفــواه والبصـــر

ولــيس يعلــم مــا يــأيت الزمــان بــه

سوى علــيم قــديم الــذات مقتــدر

قال يف مآثر األبرار :املراد به موالنا اخلليفة األفضل طراز العرتة املكلل
السيد الصدر احلالحل العامل العامل ،صاحب املناقب والفواضل والفضائل
الذي سار خرب رفقه برعيته وعدله فيهم مسري املثل السائر ،املؤيد بالعزيز القاهر
حممد بن النارص.
إل قوله :ولد يف عرش اخلمسني وثامنامئة ،وتويف يف شعبان سنة ثامن وتسعني
وثامنامئة ،وإىل هنا انتهت البسامة ونعمت البسامة ،لوال أهنا مل تستكمل األئمة
املتقدمني.
وقد اعتذر صارم الدين  #عن ذلك ،وهلل صاحبها حيث يقول:
ســاعٍ إىل طاعــة الــرمحن منشــمر
قلــت يف داعٍ و ُم رقتصــ ٍد
فهــاك مــا
ُ
قد بــاينوا كــل ذي هلــو وذي لعـ ٍ
ب

بالفســق ر
مش ـتهر للخ رم ـر ُم رعتص ــر

ـدبر األمــر مــن مص ــر إىل عــدن
يـ ر

إىل العــراقني بــني الــدَّ ن والــوتر

إذا اجـــد باألســــحار ســــاد ُتنا

بمنـــزل فيـــه اهلـــاب ل ُمنرزجـــر

غنــاهم ُامل رطــر ُب الشــاد ري بن رغمتــه

يا أشبه النــاس كــل النــاس بــالقمر

ُ
وخالقنــا
طــالوا علينــا بــدنياهم

ـاؤه مل يكـــن فيهـــا بمحتظـــر
عطــ ُ

ر
شع ُتـه
شعـ ُة اإلســالم ر
فقل ملــن ر

أي الفريقني رقل يل أنــت عنــه بــري

أجــ ُـر النبـــي عـــىل إرشـــاد أ َّمتــه
األبيات بتاممها رضوان اهلل عىل ناظمها.

ـاغنم أفضــل ُ
األ ُجـر
حب القرابة فـ ر

وقد مت َّمها السيد العالمة داود بن اهلادي بن أمحد بن املهدي بن اإلمام عز
الدين بن احلسن  %بذكر سبعة أئمة قال فيها:
هلل درك مـــــن عالمـــــة علــــ ٍ
نظامــك باليــا ُق روت والــدُّ رر
ـم
أزرى ُ
إىل قوله:
اإلمام الــذي شــاعت فضــائ ُل ُه
دعا
ُ

بني اخلالئق من بـدر ٍو ومــن حضــر

خليفـ َـة مــن بنــي الزهــراء فاطمــة

حر العلــوم سـديدُ الــرأي والنظــر
ب ُ

َ
مالئكـــة
نع رتـــ ُه يف أرض صـــنعاء

حــني الوفــاة بمــدر ٍح فيــه ُم رشــتهر

كفــى بــذلك فخــر ًا يف األنــام لــه

بمثلــه مــا روى الــراوون يف الســري

هــو الــذي شع الــداعي بحــيهال

إىل الطعــام مــع اآلصــال والبكــر

وسنذكر عند كل إمام ما قال فيه.
******

الزلف:
ـأَ َبو ِ
َّاس ـ ِه
َ -59ووالِ ـدُ َنا َم ـ ْن أنبـ ْ

اِتــ ِ
ن
ام ُع
َم
ئكــة ُســكَّ ْ بــِا َ َ

التحف:

اسم اإلشارة يف املْصاع األخري قائم مقام الضمري الذي مرجعه ما تقدمه
معنى ،وهذا من خمالفة الظاهر ،وال خيفى وجهه.
هذا وقد تضمن هذا البيت ذكر:
اإلمام املؤمتن ،جمدد دين اهلل يف أرض اليمن ،اهلادي إىل احلق أيب احلسن
عزالدين بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد .%
است رودع ُه اهلل من الرس املخزون ،والعلم املكنون ،تاسع يوم من
ُنضِ بام ر
شوال سنة ثامنني وثامنامئة ،ووالدته يف مثل هذا التاريخ ،وقد ا َّتفق م رث ُله جلدر ه
اإلمام عيل بن املؤيد.
ت أحكا ُم اإلمامة يف
وهو املجدد يف التسع املائة ،ومكن اهلل ب رسطته حتى نفذ ر
مكة املرشفة وما واالها من بعد أرض اليمن ،وتسارعت إىل إجابة دعوته،
وإقامة حجته العلام ُء ،وأيده اهلل بنْصه.
قبضه اهلل يوم اجلمعة الثاين والعرشين من شهر رجب سنة تسعامئة ،عن
مخس ومخسني ،وكان ُي رسم ُع و رقت وفاته :رحم اهلل اإلمام املؤمتن ،املحيي ملا مات
من الفرائض والسنن ،أبا احلسن عز الدين بن احلسن ،يسمعون الصوت
وال ير رون الشخص.
ورثاه اإلما شف الدين حييى بن شمس الدين بن اإلمام أمحد بن حييى
املرتىض برتثية أ ررسل هبا من صنعاء إىل اإلمام النارص احلسن بن عز الدين

صدرها ،وقد ذكر النداء الذي سمعوه:
هل الوجد إال ُد رون ما أ رنت واجــده

وما اخللق إال دون من أنــت فاقــد ره

مصــاب عــىل اإلســالم ُمـ ير مذ ُاقـه

وأنحت عىل الدين احلنيف شــدائد ره

ومنها:

وبــ ٍ
ـاك بـــدمعٍ كاحليـــاء ف ُســـ رح ُب ُه

خفـ َ
ف الفــؤاد رواعــد ره
ـوق وت ررج ريـ ُ

إىل أن قال:
فيا لك من خ رط ٍ
ب عظــيم وحـادث

جســ ري ٍم ي ُســ رو ُء العــاملني مــوارد ره

نعـ ـا ُه إلينـــا ق ربـ ـل يـــوم و ُق روعـ ـه

بسبعٍ إلـ ُه اخللــق والســمع شــاهد ره

تداعينــه عم ـن ســواه ومــن يكــن

بـــه اهلل أنبـــأ فهـــو جـ ـم حمامـ ـدُ ره

كُنـت للخ رلـق هاديـ ًا
أبا حسـ ٍن قــد ر

إىل احلـــق مهـــدي ًا عظـــي ًام فوائـــد ره

فمن ذا الذي ن رر ُجو ُه ب رعـدك للــورى

إمامـ ـ ًا فننحـــوا نحـــوه ونـــراود ره

ومـ رن ُ
أل ُسـ رود احلــق رجيمـ ُع شـ رملها

إذا مــا ترامــ رت للضــالل أســاو ُد ره

ومنها:
كُنــتِ فيهــا ُمــ رربز ًا
ومــ رن لعلــو ٍم ر

ُجترد مــا قــد أ رعجـز النــاس غامــده

ومنها:
ومن لكتــاب اهلل حييــي بــه الــدجى

ٍ
بمحراب خــال أنــت عابــدُ ره
وكيف

ومنها:
بطن األرض واهلل ظهرهــا
فقد فاق ُ

بــه إ رذ ثــواه واحـدُ الع رصــر ماجـدُ ره

..إىل آخرها.
وهي طويلة طائلة ،وبعدها عزاء اإلمام احلسن ،منه :واهلل املسئول أن يأسو
هذه الرزية ،وجيرب هذه القضية ،ملوالنا املقام األفخم املرجو للعناية بالقيام
باألمر األعظم ،وربام قد ح َّقق السيدان -أراد هبام اإلمام حممد بن عيل الرساجي،

واملرتىض بن قاسم -ملوالنا بام ا َّتفقِ من الكرامة ملوالنا أمري املؤمنني.
وأكر اهلل هِا اإلما بكراماَ ،من ا :ما هو ُمشاهد اآلن يف مشهده املبارك
هبجرة فلله ،وهي الرائحة التي ظهرت من تابوته ،مثل ما يف مشهد اإلمام حييى
بن احلسني .%
وكان له ٍ #
مناد ينادي بالناس إىل الطعام يف أوقاته كل يوم عىل الدوام.
أوالمه :احلسن ،واحلسني ،وأمحد ،واملهدي ،وعبداهلل ،وصالح ،وال عقب
لعبداهلل ،وصالح.
وكان من أنصار اإلمام عز الدين أخوه السيد الباسل املجاهد صالح الدين
صالح بن احلسن ،وهو جد السيد العامل املربز حممد بن عز الدين املفتي،
صاحب احلاشية عىل الكافية ،املتوىف سنة ثالث وسبعني وتسعامئة ،وهو املفتي
الكبري ،واملفتي الصغري حفيدُ ه السيد العالمة الضارب يف فنون العلم بقداحه
وسهامه ،حممد بن عز الدين بن حممد بن عز الدين املتوىف عام مخسني وألف،
الساري يف الكالم.
وهو صاحب الرشح عىل تكملة األحكام ،والبدر ر َّ
بعض األصحاب عبارته يف م رسألة الرؤية ،وليس فيها ما
وقد است كل ُ
منزلة عىل قواعد التنزيه ،وإنام أراد تأويل الرؤية ومحلها
يوجب التشبيه ،وهي َّ
رصح هبذا املعنى ،والواجب التثبت وإجالة النظر يف موارد
عىل االنتظار ،وقد َّ
الكالم ،عىل أنه إنام حكى كالم اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم،
فكـ رم مــن عائـ ٍ
ـب قـ رو ً
الســـق ريم
ال صـح ريح ًا
وآف ُتـــ ُه مـــن الف رهـــم َّ
نسأل اهلل التوفيق يف القول والعمل.
عمال اإلمام صنر ُو ُه األكرب شمس الدين أمحد بن احلسن ،قال الزحيف
ومن َّ
رمحه اهلل :وهو اخلطيب يف مدته أيض ًا ،يف السفر واحلرض ،ومل يقرع املنابر مثله يف

اخلطابة والرباعة.
قال :وصنوه العالمة صارم الدين داود بن احلسن احلاكم يف اهلجرة املقدسة
وغريها ،انتهى.
ومن مؤ ّلفاَ اإلما عز الدين :كتاب املعراج شح منهاج القريش ،وشح
عىل البحر الزخار بلغ فيه إىل كتاب احلج ،قبضه اهلل قبل تاممه ،وله خمتْص يف
علم النحو ،ومنظومة فيه ،وكتاب الغاية التامة بتحقيق مسائل اإلمامة ،وله يف
الفتاوى جملد بالغ رتبه عىل أبواب الفقه بعض أوالده  ،وله كتاب يف الرسائل
واجلوابات ،وله كنز الرشاد ،وله ديوان شعر.
وسويف يف أيامه والده السيد األجل شيخ أهل البيت احلسن بن اإلمام ،#
يتوف إال وقد رأى من أوالده سبعة
َّ
وقد بلغ من العمر سبع ًا وثامنني سنة ،ومل
وثالثني سيد ًا ،قال اإلمام عز الدين بن احلسن يف ترثيته له ’ يف سياق
فضائله:
وما مات م رن أ ربقـى كمثلــك ســاد ًة

غط ـاريف ُش ـم ًا يكســبون املعاليــا

ثالثــني مــن أبنــاء ُصـ رلبك مل يكــن

هلــم أحــدَ يف اخلــافقني ُمســاويا

كــذا ســ ربعة بعــد الثالثــني أنجــم

تــرى يف ســامء املكرمــات بواديــا

طبــق األرض ذ ركــ ُر ُه
إمــام َّ
فمــنهم َ

يقــود النــوايص ُع رنـو ًة والصياصـيا
ٍ
ٍ
عــال يصــوغ الآلليــا
منــرب
عــىل

إىل ســيد صــدر متــى قــام خاطبــ ًا
ومن ٍ
قائد للجيش يف الـ َّـر روع ماجــد
إىل نــ ٍ
ـاش للعلـــم فيـــه ُمصـ ـنرف

يســوء املعــادي أو يســـر املواليــا
جيوب إليه األرض من كــان قاصــيا
ُ

( )1ـ هو السيد العالمة األفضل حممد بن أمري املؤمنني أمحد بن عز الدين بن احلسن بن اإلمام اهلادي
عزالدين بن احلسن  ،%قربه بيسنم ،متت من املؤلف(ع).

ٍ
عابــــد هلل بــــر مطهــــر
ومــــن

وصــاحب ذ ركـ ٍر لــيس ينرفـ ُّك تاليــا

إىل طالــ ٍ
دراس ع رلـ ـ ٍم ُمســـامر
ـب َّ

لــدفرته حتــى ُيــرى الف رجــ ُر باديــا

..إىل آخرها.
فهذه من خصائص أبناء النبوة ،نسأل اهلل أن جيمع بيننا وبني تلك
صلوات اهلل
األرواح املطهرة يف دار املقامة ،وحمل الزلفى والفوز والكرامة،
ُ
وسالمه عىل حممد وآله ،ومجيع أوالد اإلمام علامء أعالم ،وقد استوىف ترامجهم
العلامء .¤
ومن أع

أبناء اإلمام السيد اإلمام داود بن اهلادي بن أمحد بن املهدي بن

اإلمام عز الدين بن احلسن  ،%م ررج ُع علامء عْصه ،وشيخ األعالم ،منهم:
العالمة أمحد بن املهدي ،وولده العالمة صالح بن أمحد بن املهدي ،واحلسن بن
القاسم ،والعالمة أمحد بن حييى حابس ،مؤلف املقصد احلسن ،وشح الثالثني
املسألة ،وشح الكافل ،والعالمة أمحد بن سعد الدين املسوري ،وال يفي املقام
برشح حاله ،وقد ترجم له يف الطبقات ومطلع البدور ،وهو من أجل خواص
اإلمام املتوكل عبداهلل بن عيل بن احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن ،%
وأنصاره واآلخذين عنه ،وكان الغاية يف العلم والزهد والعبادة ،يرجى لإلمامة،
وله شح عىل األساس ،وشح عىل املعيار ،وشح عىل الكافل ،وله نظم فائق،
ٍ
وأشهر
منه تتميم للبسامة كام سبق ،تويف سنة (1035هـ) عن مخس ومخسني سنة
حال وصوله إىل شهارة لزيارة اإلمام حممد بن القاسم  %فصىل عليه ،وعمر
عليه مشهد ًا بوادي أقر .
وولده العالمة عيل بن داود  ،¤ومن ذريته السادة الكرام آل شايم،
()1ـ أقر بفتح اهلمزة وكرس القاف شقي شهارة ،ويعرف اليوم ببيت القابعي.

وانتقل منهم طائفة إىل نجران ،ومنهم السيد اهلامم حسني بن عيل بن صالح بن
أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عيل بن حممد بن عيل ،والولد العالمة صالح
بن عيل بن حمسن بن أمحد بن صالح بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عيل
بن حممد بن عيل بن داود بن اهلادي بن أمحد بن املهدي بن اإلمام عز الدين بن
احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد بن جربيل  ،%وهو من اآلخذين عني
واملالزمني ،بارك اهلل تعاىل فيهم ،وقد رارحتلنا إىل هنالك سنة اثنتني وثامنني
وثالثامئة وألف ،ومل نزل نرتدد بني صعدة ونجران إىل حال التحرير عام أحد
عرش وأربعامئة وألف ،وقد وقع بحمد اهلل إحياء للعلم الرشيف ،ومعامل الدين
احلنيف ،واهلل سبحانه نسأل صالح اإلسالم واملسلمني ،واإلعانة والتوفيق.
ومن أع

ذرية اإلمام إمام العلامء ،وعامل الكرماء ،العالمة املجتهد املطلق

صالح بن أمحد بن املهدي بن حممد بن عيل بن احلسني بن اإلمام عز الدين بن
احلسن  ،%املتوىف يف ذي احلجة عام أربعة وأربعني وألف ،الذي ابتهرت
األلباب يف ما منحه اهلل من بلوغ غاية الكامل ،ومنتهى كل منال،وهو يف عنفوان
الشباب ،فإن عمره الذي فاق فيه عىل أقرانه ،وبذ مجيع أعيان زمانه ،عل ًام وفض ً
ال
وكرم ًا وعبادة وتأليف ًا وجهاد ًا تسع وعرشون.
ومن مؤ ّلفاسه :شح الفصول جملد ضخم ،وشح عىل اهلداية بلغ إىل أوائل
الكتاب يف ستني كراسة ،شح اخلطبة منه جملد ،وشح شواهد النحو خمتْص،
ٍ
معان
وخمتْص شح شواهد التلخيص ،وله ديوان شعر كله غرر ودرر ،وفيه
مبتكرة ،وباب مقامه حمط األعالم ،ومنزل رحال الكرام ،وقد كان خيرج إىل
بعض املنتزهات يف قدر مخسة وثالثني فارس ًا يتساقون كؤوس العلوم،
ويتعاطون سلسبيل املنطوق واملفهوم ،وهو شيخ اإلمام النارص إبراهيم بن حممد
حورية ،وكان للسيد صالح الدين احلظ الوافر ،والسهم القامر يف جهاد

األتراك ،وتشارك هو واحلسنان ابنا اإلمام القاسم بن حممد  %يف حصارهم
لصنعاء كل واحد من الثالثة قائد جليش ،فكان املذكور وجنده باجلراف ،ونزل
للجهاد إىل اامة ،وافتتح مدينة أيب عريش ،وكان له اطالع عىل علم اجلفر ،وعىل
اجلملة فال يتسع املقام لرشح حاله ،وما هو إال من معجزات النبوة ،كام قال
العلامء يف شأنه.
قال ال وكاين :مع هذه الفضائل التي ناهلا يف هذا األمد القريب ،فهو جماهد
لألتراك حمارص لصنعاء مع احلسن واحلسني ابني اإلمام القاسم ،كان م رطر ُح ُه يف
اجلراف ،يشن الغارات عىل األروام يف مجيع األيام.
إل قوله :وإذا سافر أول ما ُت ررض ُب خيمة الكتب ،وإذا ُرضب رت دخل إليها
ونرش الكتب واخلدم ُي رصل ُحون اخليام األخرى ،وال يزال ليله مجيعه ينظر يف
العلم وحيرر ويقرر؛ مع سالمة ذوقه ،وكان مع هذه اجلاللة يالطف أصحابه
أبيات كاتب هبا السيد العالمة
وكتابه باألدبيات واألشعار السحريات ،من ذلك
َ
احلسن بن أمحد اجلالل ،منها:
أ رفد ري احلبيب الذي قدر زارين ومضـى

والح م ربسـ ـ ُم ُه كـــال رربق إذ ومضـــا

عــيل ُحســام ًا مــن لواحظــه
نضــا َّ

اللحـظ حــني نضـا
فظ رل ُت أ رلـ ُث ُم ذاك ر

فأجابه السيد احلسن بأبيات منها:
قد الح س رعدُ ك ر
الرضـا
فاغتن رم ُح رسن ر

واستع رض عما مضــى
من أهل ودك ر

ملـــا بع رثـ ـت هلـــم بط ريفـ ـك زائـ ـر ًا

حتــت الــدجى ولف رض ـلهم ُمتعرضــا

بعثـــوا إليـــك كتائبــ ًا مـــن كتـــبهم

اصطبارك فا رنقضـى
هزموا هبا جيش ر

..إل قوله :وتويف رمحه اهلل يف سنة (1048هـ) ثامن وأربعني وألف.
قلت :والصواب (1044هـ) أربع وأربعني وألف ،كام يف الطبقات ،ويف موضع
من مطلع البدور ،وهو يف موضع آخر منها كام هنا ،وقد أوجب االعتامد عىل ذلك

اخلطأ يف شح الزلف الطبعة األوىل ،وقد صححته يف األخرى (ص 214س.)8
وال غرو فف رض ُل اهلل يؤتيه من يشاء ،وهذا جده اإلمام عز الدين  #بلغ رتبة
االجتهاد ،يف نحو العرش ،وهي قس َم إالهية ،يؤيت احلكمة م رن يشاء ،ودعا اهلل أن
ي رقبض روحه فاستجاب له ومل يلبث إال ثالثة أيام.
صاحب طبقات الزيدية ،ومطلع
وله كراماَ كث ة ،وقد استوىف خصائصه
ُ
البدور ،والبدر الطالع ،وقربه بجنب قرب والده العالمة أمحد بن املهدي ،وقرب
السيد املجتهد أمحد بن حممد بن لقامن بن أمحد بن شمس الدين بن اإلمام املهدي
لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض  ،%املتوىف عام تسعة وثالثني وألف ،شارح
األساس ،والكافل ،اجلميع بقلعة غامر من جبل رازح ،ريض اهلل عنهم وأعاد
من بركاام.
هِا ،واعلم أنه دعا عقيب وفاة اإلمام مطهر بن حممد  #اإلما ُم النارص
حممد بن يوسف بن صالح بن املرتىض بن احلسن بن عيل ،وعيل هذا جد اإلمام
املهدي عيل بن حممد .%
ومعا قبَّه اإلمام املهدي إدريس بن عبداهلل بن عيل بن وهاس بن أيب هاشم
بن حممد بن احلسني بن األمري الشهيد محزة بن أيب هاشم ،وقد تقدم نسبه يف
ترمجة اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  ،%قال يف تاريخ آل الوزير :أما
حممد بن يوسف فبلغ يف العلم مبلغ ًا أربى فيه عىل أقرانه ،ومجيع أهل زمانه.
إل أن قال :وليس يف علو شأنه ي
شك ،إال أنه مل يؤت حظ ًا وتكنى بالنارص،
ومات ودفن بقبته املعروفة بثال  ،وكانت وفاته قدس اهلل روحه يوم اخلميس
تاسع وعرشين من شعبان سنة ثالث وتسعني وثامنامئة.
()1ـ ُثال بالضم مدينة أثرية تقوم بالسفح الرشقي من حصن ثال عىل 45كم شاميل صنعاء.

وقد كان دعا قبله السيد اإلمام بقية كرباء أهل البيت  %إدريس بن عبداهلل
ت
بن عيل بن وهاس ،وتكنى باملهدي ،وكذا مل ت رقض له الدنيا منها بيشء ،وا رنزو ر
عنه أيض ًا ،ومات قبل حممد بن يوسف ،وكان كري ًام عظي ًام سليم الصدر ،كثري
َّ
الشفقة واحلنو عىل أهل البيت وشيعتهم ،وكان ُر ركن ًا من أركان البيت األعز
األطول ،وبقية صاحلة من أهل الطراز األول.
ومعا بعدهام اإلمام عز الدين بن احلسن ،فأقبل عليه الناس ،ومات
معارضاه ،وتم له األمر واستقل به..إىل آخر كالمه.
قلت :ورجح العلامء دعوة اإلمام عز الدين  ،#والتزموا إمامته ،والشاهد
يرى ما ال يرى الغائب ،وع رل ُم احلقائق هلل تعاىل ،وليس لنا غرض كام علم اهلل يف
ح
العدول عن احلق ،والصد عن الصدق ،كيف واهلل سبحانه يقول{ :يحاأ ُّي حها َّاَّلِينح
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حو ْاْلحقْ حرب ح
ي}[النساء ،]135:ونعو ُذ باهلل أن نكون ُمن مال به اهلوى ،وعدل
ِ
عن السواء ،كيف وذلك ال يورث إال الندامة ،وال يثمر إال احلرسة يف القيامة،
كشفت لك جل َّية احلال ،وإن كان مام
وأما هم فقد أفضوا إىل رهبم ،وقد
ُ
تتطرق األوهام ،وتتسارع األ رفها ُم،
مرجعه إىل معاملة ذي اجلالل ،فقد
َّ
ومثل هذا جيب بيانه كام ال خيفى عىل ذوي األنظار الراجحة ،واملقاصد
الصاحلة ،وهلذا كان رسول اهلل ÷ يبني أشياء دفع ًا للخواطر ،وإماط ًة
للشكوك ،وهو يف مقام النبوة وحمل الرسالة ،وما أدراك ما اخلطأ ،ثم ما أدراك ما
اخلطأ ،نسأل اهلل االستقامة والعصمة والسالمة ،وما توفيقي إال باهلل عليه
توكلت وإليه أنيب.
قال التيد الع مة عبداهلل بن عيل بن حممد بن عبد اإلله بن أمحد بن عبداهلل
بن أمحد بن السيد صارم الدين إبراهيم بن حممد الوزير املتوىف سنة ألف ومائة

وسبع وأربعني بصنعاء عن ثالث وسبعني سنة يف تتمة البسامة:
واليحيـــوي إمـــام الثـــأر واألثـــر
ويف ابــن وهــاس الــداعي وقائمنــا
فامللــك مــا بــني خمــذول ومنتص ــر
قضـ رت بنصــ ٍر وخـ رذالن وال عجــب
أ رفضت إىل القائم اهلادي وقد درجت

أقرانــه فأفــاض العــدر ل يف البشـــر

وأ رظفر رت يوم (نســرين) األمــري عــىل

ُجنرد اإلمــام وكــان الــرأي يف احلــذر

******

( )1ـ القائم ،هو :اإلمام النارص حممد بن يوسف بن صالح املفضيل احلسني ،دعوته سنة 879هـ
وتابعه األمري حممد بن احلسني احلمزي صاحب صعدة ،وفاته بثال سنة 893هـ ،متت من
املؤلف(ع).

الزلف:
حممــدن
َ -60و َ
اإلمــا ُ َّ
ثــم َ
اــفو ُسه َّ
التحف :يف هِا البي

واألمــ ُر شــا ِئ ُع
ين
أقامــا قنــا َة الــدِّ ِ
ْ
َ

إمامان:

اإلمام النارص لدين اهلل احلسن بن اإلمام عز الدين بن احلسن .%
معا إل اهلل بعد وفاة أبيه ،فشد أ رزر اإلسالم ،وفاز بالسبق يف مضامر آبائه
الكرام ،وُمن بايعه اإلمام املنصور باهلل حممد بن عيل الوشيل الرساجي ،واإلمام
املتوكل عىل اهلل حييى شف الدين اآليت ذكرهام ،وخالفه عمه صالح بن احلسن،
والقايض حممد بن أمحد بن مظفر صاحب الرتجامن ،فبايعا لإلمام حممد الوشيل،
ثم كان اإلتفاق بينه وبني اإلمام احلسن يف الرشف ووقفا يرتاجعان ويذكران
اإلنقياد إىل الرشيعة حيييان ما أحيته ،ويميتان ما أماتته ،قدر نصف هنار،
وقبضه اهلل بعد فراغه من صالة الفجر إمام ًا يوم األربعاء لعرش خلون من
شعبان سنة تسع وعرشين وتسعامئة ،وله سبع وستون سنة إال أربعة وعرشين
يوم ًا قربه هبجرة فلله .
ومن مؤ ّلفاسه :القسطاس يف أصول الفقه ،قال يف التحفة العنربية:
وكان  #يعطي العطاء اجلزيل ،من اخل ريل وغريها عىل الدوام ،وكان ك رهف ًا
لألرامل واأليتام ،ومالذ ًا لضعفاء األنام ،وبر ًا و ُص روالً لذو ري الفاقة واإلعدام،
فعليه أفضل الصالة والسالم ،انتهى.
قال التيد الع مة داود بن اهلادي يف تتمته البسامة بعد األبيات السابقة يف
()1ـ هذا هو الصحيح حسبام هو حمقق ،وهو الذي يصح مع تاريخ والده اإلمام عز الدين بن احلسن
 ،%متت من املؤلف(ع).

والده اإلمام عز الدين بن احلسن :%
اجتمع رت
الذي ر
وس رب ُط ُه النارص الداعي ر
وكــان يف و رقتـه مــا كــان مــن عجـ ٍ
ب

واعتـ ـرب
فاعر رفـ ـ ُه ر
مـــن العنـ ـاد لـــه ر

مــن ب رعـض ُأ ررستـه راختـ ُاروا عداوتـ ُه

املنصـــور يف أثـــر
وقومـــوا العلـــم ُ

وابــــن َّ
املظفــ ـر نــــاواه وخالفــ ـ ُه

لكنـــه مل ي ُفـــ رز بـــاأل رجر وال َّظفـــر
َّ

فيــه املفــاخر قبــل الشــ ريب والكــرب

أوالمه :حممد ،وعز الدين ،وجمد الدين ،وداود ،وأمحد ،وصالح ،وحييى،
وتاج الدين درج ،واملؤيد واسمه عيل.
واإلمام املنصور باهلل حممد بن عيل بن حممد بن أمحد بن عيل بن أمحد بن اإلمام
النارص لدين اهلل حييى الرساجي  -املتقدم بعد اإلمام أمحد بن احلسني .-
الت
معا َع ََّ ْيه َّ

بعد دعوة اإلمام احلسن ،وقد كان بايعه كام تقدم ،ولكن

مقصد اإلمامني رضاء اهلل وإحياء فرائضه.
واإلمام حممد ُمن أخذ العلم عن اإلمام عز الدين ،وجاهد يف اهلل اجلهاد
األكرب ،وبذل نفسه يف هدم ما هنى اهلل عنه ،وتشييد ما به أمر ،حتى أرسه عامر بن
عبدالوهاب  ،وولده حييى بن اإلمام ،وقد كان وقع يف ولده جراحات كبار،
قال السيد العالمة عبداهلل بن عيل الوزير:
ٍ
بمأســـور ومنكســــر
حممـــد رين
ومكَّنــ رت عـــامر ًا مـــام حيـــاو ُل يف
باِحمدَ ْين :اإلمام حممد بن عيل الوشيل ،وحممد بن احلسني
واِقصوم
ّ
( 923 - ( -)1هـ ) عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر ابن معوضة القريش األموي ،امللقب
بامللك الظافر ،صالح الدين :آخر سالطني اليمن من بني طاهر .ويل بعد وفاة أبيه (سنة  894هـ).
ٍ
حروب مع الرتك يف جبل (نقم) بقرب صنعاء .وبه
وكان شديد الشكيمة بطاش ًا .أقام يف زبيدُ .قتل يف
انتهت دولة بني طاهر ،ومدام نحو  63سنة .انتهى من األعالم للزركيل (.)253/3

احلمزي ،وال صحة ملا يف حوايش نرش العرف من أن حممد ًا الثاين هو حممد بن
النارص ص ،118فتأمل.
وسويف اإلمام حممد يف السجن بعد ثالثة أشهر سنة عرش وتسعامئة.
قال الزحيف رنه اهلل يف مآثر األبرار :وتويف اإلمام الوشيل وقد بلغ من
العمر قدر مخس وستني سنة تقريب ًا؛ ألنه أخربين مشافهة أنه من أنداد حي اإلمام
عزالدين ،وهو  #عمر مخس ًا ومخسني سنة ،نعم وال عقب هلذا اإلمام ألنه
تويف ولده بعده ومل يكن له نسل.
******

الزلف:
ِ
ابن شمت ِه
رشف
-61ويف
الدين اإلما ِ ِ
ِ

ِس لإلمامــــــ ِة ِ
المــــــ ُع
َس َبــــــ َّ َ
ري ن

التحف:

هو اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى شف الدين بن شمس الدين بن اإلمام أمحد
بن حييى املرتىض  ،%وملا تويف اإلمام حممد بن عيل الوشيل فزع أتباعه إىل
السيد العالمة عيل بن صالح بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد فطلبوا منه
القيام فلم يسعدهم إىل ذلك ،فاجتمعوا إىل اإلمام شف الدين فبايعوه يف حادي
عرش يوم ًا من جامدى األوىل سنة اثنتي عرشة وتسعامئة ،يف أيام اإلمام احلسن بن
عزالدين كام أ رسل رف ُت لك.
ومهام كان املتعارصان قد بلغا رتبة اإلمامة ،وحت َّليا بجلباب الزعامة ،فاألحق
واألوىل احل رم ُل عىل السالمةَّ ،
ألن كل واحد منهام يريد إصالح األمة ،ولتح ُّتم
وجوب القيام عليه عنده ،وال شك أن اإلمام يف نفس األمر واحد ،ولكن اهلل
ححْ ح ح حْ ُ ْ ُ ح ٌ ح ح ْ ُْ
ِيما أخ حطأت ْم بِهِ} [األحزاب ،]5:وإنام قلنا إنه واحد
يقول{ :وليس عليكم جناح ف
يف نفس األمر لقيام األدلة عق ً
ال ونقالً.
موجب لإلضطراب والفساد ،واختالل نظام
أما العقل :فألن قيام إمامني
َ
العباد ،إذ النظر إىل اإلمام فيام مرجعه إىل مصالح املسلمني واإلسالم ،ومن
واآلخر خالفه،
يرج ُح أحدُ هام أمر ًا
املعلوم اختالف األنظار وتغاير اآلراء ،فقد ر
ُ
ويظن أحدُ هام الصالح يف يشء واآلخر عكسه.
وأما النقل :فلو مل يكن إال اإلجامع عىل جواز اإلمام الواحد ،واخلالف يف

غريه ،واإلمامة ُم رشتمل َة عىل أمور شعية ال جيوز تناوهلا إال بداللة قطعية ،وال
دليل عىل ما عدا الواحد ،أما القياس عىل األنبياء ففاسد ،لوجود الفارق وهو
الوحي والعصمة ،ولكونه ظني ًا واملسألة قطعية ،إذ هي من مسائل االعتقاد،
وأما حكاية اإلجامع عىل اجلواز فمعارضة بحكايته عىل املنع ،مع كوهنا ظنية،
عىل أن هذه أشهر وأظهر.
وأيض ًا فقد ورد يف السنة ما يقتيض املنع ،نحو قوله ÷(( :من دعا إىل نفسه
أو إىل غ رريه وهناك إمام فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني)).
قال اإلما املنصور باهلل  #يف الشايف :واألمة تروي عن النبي ÷:
((إذا بُ رويع خلليفتني ُقتل اآلخر منهام)) ،ومل ي رشته رر عن قدماء العرتة  ¢إال
صح له ذلك ،وليس
املنع ،ومن ا َّطلع عىل أحواهلم ،وتص َّفح رصائح أقواهلمَّ ،
هذا موضع البسط والتبيني ،وإنام أتينا بطرف من ذلك جلاللة هذه املسألة وعظم
موقعها يف الدين وال بأس ببيان حجة ،وإيضاح حمجة ،واهلل املوفق.
فأما من أقدم عىل ث رلم أعراض أئمة اآلل اهلداة ،فقد ترسبل برسبال الوبال،
ب امللك املتعال ،وح َّظه أ رخطأ،
وانتظم يف سلك أرباب الضالل ،وحق عليه غض ُ
ح
ح ح ح ْ ح ُ َّ ح ح ح ُ ح َّ ُ ْ ح
ْح ح
ب حينقل ُِبون} [الشعراء،]227:
ل
ق
وعىل نفسه أساء{ ،وسيعلم اَّلِين ظلموا أي من ر
وأعجب من هذا ر
إن كان من ُخلطاء اجل رهل ،و ُأرساء التقليد ،م رن جعلهم اهلل أقرب
يفرقون بني احلالل واحلرام ،قد
شبه ًا باألنعام ،املنهمكني عىل مجع احلطام ،الذين ال ر
تسموا بأهل املعرفة ،وتز َّي روا بيشء من تلك الصفة ،ويقولون نؤمن ببعض ونكفر
ببعض ،ال يك ُل رون النظر إىل أربابه ،وال يقفون عىل ما هم أحق وأوىل به.
الســـوابق
فتصــــاهل رت ُعــــ رر ُج احلمــــري
ف ُق رلـــ ُت مـــ رن عـــدم َّ
ضلوا وأضلوا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنع ًا ،أال إهنم هم الكاذبون.
طهرهم اهلل عن األرجاس ،واصطفاهم عىل كافة الناس،
هِا ،وأما م رن َّ

فليس بضارهم شيئ ًا ،فقد أحلقهم اهلل بآبائهم من النبيني ،وقدس أرواحهم يف
النبي ،و ُعَص الويص ،فام زادهم اهلل إال علو ًا وارتفاع ًا ،وال
عليني ،وقد أوذي ُّ
جتدُ ذلك إال يف مهج الدنيا ،وأتباع اهلوى ،وأما أولياء اهلل فلو ُرضبُوا بالسيوف
ما زادهم إال حب ًا ،كيف وقد أنزهلم اهلل يف منزلتهم واصطفاهم من شجرام،
وخالطهم اإليامن ،ووقفوا عىل حقيقة العرفان ،ورسخت أقدامهم عىل هدي
السنة وحمكم القرآن ،جزاهم اهلل عن أهل بيت نبيهم أفضل اجلزاء.
نعم؛ وانتْص اإلمام حييى شف الدين عىل عامر بن عبد الوهاب بعد حروب
شديدة ،وظفره اهلل عليه ،وكان خروج اجلراكسة واألتراك.
الت  :سنة مخس وستني وتسعامئة عن سبع وثامنني ،مشهده يف بالد
سويف عَ ََّ ْيه َّ
حجة بمشهد جدة.
أوالمه :املطهر ،وشمس الدين ،وعز الدين ،وريض الدين ،وعيل ،وعبداهلل،
واحلسن ،وحميي الدين ،وعبد التواب ،هؤالء الذي أعقبوا.
ولإلما األنوار الثاقبة واألنظار الصائبة يف مجيع العلوم ،منها :األثامر َّ
هذب
به األزهار ،وهو مال ُك زمام الفصاحة والبيان ،وكاشف لثام البالغة والتبيان،
وله قصص احلق يف سرية سيد اخللق ،صدرها:
ومن هـوى ر
القلـب باد ريـه وخافيــه
احلــب صــاف ريه ووافيــه
ل ُكــ رم مــن
ر
ُكُم
أنــتم حلــول فــوادي وهــو ب ري ـت ُ

وصاحب الب ريـت أ ردرى بالــذي فيــه
ُ

وِا مطل اِ د اِقدس قال وهو آخذ بحلقة قبة اإلمام اهلادي إىل احلق أبيات ًا
فيها صورة احلال منها:
ُز ررنــاك يف زرد احلديــد ويف القنــا
()1ـ ُّ
الشزب :ك ُركَّع مجع شازب وهو الضامر.

واملشـ ــرفية واجليـــاد الشــ َّـزب

وجحافـ ٍ
ـل مثــل البحــار تالطم ـ رت

ر
بكــل أ رصــيد أ رغلــب
أمــوا ُج ُه َّن

مــن كـ رـل أروع مــن ُسـاللة هاشـ ٍ
ـم

وبكــل أ رشـجع مــن ُذؤابــة ي رعـ ُرب

إىل أن قال يذكر تغلب األشاف احلمزيني:
ُ
مــن بعــد ر
وحتزبـــوا حقبـــ ًا أشـــدَّ حتـــزب
قرابــة دوننــا
أن حــال ال
َّ
ٍ
ـيب هلــا الصــبي
رب العبــــاد نكالــــه
فــــأذاقهم ُّ
يف كــل معركــة يشـ ُ
لســـت أقيلـــه
أبـــد ًا عـــدو اهلل
ُ

لـــو أنـــه ابنـــي أو شـــقيقي أو أيب

وله اِثار احلتنة ،واملصالح العامة ،وأيامه هي األيام اخلرض النرضة ،التي
كانت فيها حياة العلم والدين والدنيا ،وجلهاده وجهاد األئمة املطهرين األثر
األكرب يف تثبيت قواعد الدين واخلالفة النبوية يف اليمن بعد أن كادت تقيض
عليها أيدي الغزاة الطامعني.
قال التيد الع مة داود بن اهلادي يف التتمة:
أبــو املطهــر زاكــي الفعــل واألثــر
ـارصه
وقــام بــاألمر مـ رن طابـ رت عنـ ُ
ـدوخ األرض مــن شــا ٍم إىل يمـ ٍ
ـن
فـ َّ

بالبيض والبــيض واخل رطيــة الســمر

وقال السيد العالمة عبداهلل بن عيل الوزير يف تتمته:
ـم َّ
تولـ ـ رت ع رنـ ـه بـــالنَّظر
وواجه رت نجل ش رمس الدر ين ناظر ًة
إليـــه ثــ َّ
م رن ب رعد ر
أن رأمحد رت يف النَّاس سـ رريته

َّ
وخلــد رت ذ ركــر ُه يف بــاطن الســري

وناوش رت عنه جمد الــدين فانقلبـ رت

بالصـدر
الرعايــا وعـ ر ُ
ـورد َّ
ني الـ ر
عنه َّ

املطه ـر مــا
ومه ـد رت البنــه امللــك َّ
َّ
وال ت رس رل عن ُأ ُم ٍ
ور من بنيــه جـر رت

غـــدا لـــه كســـري أي منكســـر
العـود وال َّثمـر
ما أنت
والفص ُل بني ُ
ر

هــم نابــذوه النصــاع احلواس ـدُ يف

خـــالل ود أكيـــد غـــري مســـترت

وأذعنــوا بعــد أن ُّ
كفـوا قــوارصهم

ـنهم كـــالرأس للقصـ ــر
بأنـــه مــ ُ

ويف مبَّع البدور أنه دعا أيام املطهر اإلمام املهدي لدين اهلل احلسن بن محزة
بن عيل بن حممد بن سليامن بن إبراهيم بن إسحاق بن سليامن بن عيل بن عيسى
بن القاسم بن عيل بن حممد بن صالح بن القاسم بن إسامعيل بن عبداهلل بن
ال كام ً
حممد بن القاسم بن إبراهيم  ،%وكان فاض ً
ال عامل ًا ،انتهى.
مشجر أيب عالمة أن اإلمام حممد بن القاسم أمر بعامرة مشهده بسودة
ويف
َّ
شظب ،قال ابن الوزير يف تتمته:
وقابلـ رت حسـن ًا بالغـدر ر يف شـظ ٍ
ب

وأ رقنع رتـ ـ ُه بب ريـ ـ ٍت شـ ـامخ احلجـ ـر

******

الزلف:
اـنا ِئ ُع
َّمدَّ ْ
اإلسـ ِ ِم ْنـ ُه َ
َ عــَل ْ
ُ

َ -62و ِس ْب ُ
ّاَص اِ دُ بعدَ ُه
ط اإل َما ِ الن ِ ِ
التحف :يف هِا البي :

اإلمام الداعي إىل اهلل جمد الدين بن اإلمام النارص لدين اهلل احلسن بن اإلمام
اهلادي إىل احلق عز الدين بن احلسن بن اإلمام اهلادي إىل احلق عيل بن املؤيد .%
دعا إىل اهلل بعد وفاة أبيه ،وأ رحلق ُه اهلل بآبائه األبرار املنتجبني األخيار سنة اثنتني
وأربعني وتسعامئة ،عمره ست ومخسون سنة.
عقبه من ولده :شمس الدين ،مشهده ببالد احلرجة بقرب مسجده املشهور
هناك ،ومن ذريته السيد العالمة الورع الزاهد العابد صفي الدين واإلسالم أمحد بن
حممد بن أمحد بن عيل بن حمسن بن أمحد بن حممد بن حييى بن حسن بن شمس
الدين بن حممد بن شمس الدين بن اإلمام جمد الدين املتوىف يوم السبت السابع من
ربيع الثاين سنة (1410هـ).
وقد نو ه العلامء بالقصيدة الفريدة التي مجعت بني انئة اإلمام جمد الدين بن
احلسن بالقيام ،وترثية والده اإلمام  ،#يف نصف بيت وهي للسيد العالمة
البليغ احلسن بن عبداهلل بن قاسم القطابري ،¤ ،مطلعها:
ُ
يضحك م رن باألمس كان بكا
وصار
اليوم قد ضحكا
ُ
األمس ي ربكي وهذا ُ
ومنها:
باألمس ُغ ريب يف ب رطـن َّ
الثـرى قمـ َر
كـــذا الزمـــان ويف أ رفعالـــه عـــ َرب

َ
هــالل ز َّيــن الفلكــا
واليــوم الح
واخلــري يف أ َّيامــه راشــرتكا
والشـــ ُّر
ُ

لــئن فقــدر نا إمامــ ًا كــان ُع رمــدتنا

فقــد وجــدر نا إمامــ ًا للفقيــد حكــا

ومنها:
ُ
خالفــة جمــد الــدين كربتنــا
ج َّل ـت

حتــى َّ
كــأن أبــاه اليــوم مــا هلكــا

ومنها:
واستبشــر رت مكـ ُـة عنــد القيــام بــه

وط ُ
ـب إ رذ ملكــا
يبة طــاب منهــا القلـ ُ

وساق عىل هذا ،قال السيد العالمة داود بن اهلادي يف تتمة البسامة:
ُّ
أجــل داع دعــا حقــ ًا مــن البشـــر
ثــم اخلليفــة جمــد الــدين قائمنــا
لكنـــه رفـــض الـــدنيا وزهراـــا

رصوف الــدهر والقـــدر
ُ
فقابل رتــه

قال القاك الع مة أندُ ب ُن صالح بن أيب الرجال  ¥يف مطلع البدور
قلت :وهذا اإلمام املمدوح ،حري بأن متدحه
وجممع البحور  -عند ذكرها ُ :-
املالئكة والروح ،كان من العلم بمحل ال يلحق ،ومن اهلداية يف فلك ال يغيب
نوره وال يمحق ،وأما علوم العربية فكان نسيج وحده ،وله شح عىل املوشح،
وكان من الزهد والورع بمحل عظيم ،وكانت بسطته عىل أكثر األقاليم املتوسطة
من اليمن ،وكانت احلصون بيده ،فلام اطلع عىل أمور من األمراء تقيض هبا
السياسة منع منها ،فكان هبا انحالل احلال ،وأعظمها مسألة الرهائن ،فإنه مل
ْ ُ ْ
ْ ح
يرض هبم ،وقال { :حوَل ت ِز ُر حوازِ حرةٌ وِز حر أخ حرى} [األنعام ،]146:وكان له كرامات.
وحكك قصة الظامل الذي اعرتضه يف طريق احلجاز ،وأراد أخذ احلصان

الذي يركب عليه اإلمام ،وكان مع اإلمام جامعة من أصحابه الفضالء ،فرتبوا،
فانتقم اهلل من ذلك الباغي وأخذه الورم فهلك.
قال :وملا حرضت الوفاة اإلمام جمد الدين جعل وص َّيه اإلمام شف الدين،
وأرسلوا لإلمام شف الدين بسجادته وشيئ ًا من أعامل عبادته ،فبكى اإلمام
قمت هذا املقام ،وكان
شف الدين كثري ًا ،وقال :لو
علمت حال جمد الدين ما ُ
ُ

لإلمام جمدالدين يف األدب مع كامل رجاحته وفكرته حظ عجيب ،وهذا ديدن
أهل البيت املؤيدي  ،%انتهى كالمه.
ويف الدامغة قال السيد داود بن اهلادي :من شعره  - #أي اإلمام شف
الدين  -ألنيسه وجليسه السيد حييى بن أمري املؤمنني احلسن بن أمري املؤمنني
توهم فيه امليل إىل ولده املطهر بن شف الدين،
عزالدين بن احلسن  ،%وقد َّ
وذلك يف آخر مدته  ،#وهي:
ب
اب وذاك العجـــ ر
هـــذا ال ُعجـــ ُ

وذا َّ
ف يزهــو وحســن األد رب
الظـ رر ُ
الطـــرب
فخـــل املـــدام وخـــل
ر

فـــأين شـــفاء كـــالرم الكـــالم
ٍ
فـــواه لف رعـــ ٍل أفـــاد الســــرور

ـرب
وفعـــل وتـــرك أثـ ـار الكــ ر

عجــ رل بجمــع القلــوب
فيــا رب ر

عـــىل َّ
رب
اللـ ـ رذ ترضـــاه يـــا رب ر

فأجاب عليه السيد عامد الدين بقصيدة فصيحة أبان فيها تأكد مودة اإلمام ،#
أوهلا:
أتانـــا نظـــام شيـــف النَّســـب
أجـــل الـــورى كلهـــم عـــن يــ ٍ
ـد

ـب
محيــدُ الفعــال
رصيــح احلســ ر
ُ

ثــــامل املســــاكني واملـــــرملني

ـب
وأرفعهــــم يف العــــال والرتـــ ر
ر
النـــوب
وم رلج ُؤنـــا يف خطـــوب
ر

وحجـــــة ريب عـــــىل خ رلقـــــه

ـب
وحميـــي اهلـــدى بالقنـــا واليلــ ر

ُ
يفـــوق الـــآلل
فيـــا لـــك ن رظـــ ًام

هب
ويـــزري هبـــاء ُع ُقـــود الـــذ ر

وحيكـــي األنـــايب يف نشــــره

الشــنب
ورشــف املــدام وظلــم
ر

وحيكي الريــاض ومــا يف احليــاض

العنــب
وطيــب البيــاض بيــاض
ر

()1ـ وقول.نخ.
()2ـ رضب من العطر يضاهي املسك ،متت لسان العرب.

فـــام ابـــن املراغـــة أو جـــرول

ـب
ب الندب مهــام خطـ ر
الصاح ُ
وما َّ

ومــا ابــن العميــد ونســل احلميــد

رب
ومــا هــو لبيــد فصــ ري ُح العــ ر

إىل أن قال:
أفــاد الســـرور وأ رهــدى احلبــور

ُ
رب
مقــــال اخلليفــــة يــــا رب ر

فط ربنـــا ُن ُفوســـ ًا بــــذاك الــــدعا

األرب
ونلنــــا املنــــى وبلغنــــا
ر
الكـــرب
ُجتـــ ريل حنـــادس ليـــل
ر

هج رر ُت ـك ال عــن ق ـىل يف القلــوب

ـب
ُأقلــ ـب إن زرت بــــني اللهـــ ر

وجـــدت بقـــاء الـــوداد
ولكـــن
ُ

ـب
مع اهلجــر والصــد ال عــن غضـ ر

وصــفح ًا عــن الع ربــد يــا ســيدي

ـب
إذا كـــان للـــذنب منـــه ارتكــ ر

وأ رحســـ رن فـــد ريتُك َّيف الظنــــون

ـذب
وأ رك ـذ رب أكاذ ري ـب م ـ رن قــد كـ ر

ف ُشـ ـ َّلت يـ ـدا مـ ـ رن وشـ ـى ب ريننـ ـا

هلـــب
وتبـــ رت يـــداه يـــدا ايب
ر

وط ريبـــ ُة ن رفـــس إمــــام اهلــــدى

******

()1ـ بتخفيف اهلمزة باحلذف .متت من املؤلف(ع).

الزلف:
احل َت ُن ِ
الِي
الو َرمل
َ -63
وها ِمي َ
والناَص َ
ِ ُ

ِ
بـــاط ُع
األر َوا ُ َّـــالكَ َّْ ُم
أِس ْ
لـــ ُه َ َ

التحف:

ُّ ْ
ِلرؤ حيا
سبيل الالم يف قوله( :له أرس األروام) ،سبيل الالم يف قوله تعاىل{ :ل
ح ح
حُُْ ح
ُبون} [يوسف ،]43:وقوله عز وجل{ :ل حِرب ِ ِه ْم يح ْره ُبون[ }154األعراف ،]154:وهي الم
تع
التقوية.
يف هذا البيت:
اإلمام اهلادي إىل احلق املبني أمحد بن عز الدين بن اإلمام النارص احلسن بن
اإلمام اهلادي عز الدين بن احلسن .%
معا إل اهلل وجاهد يف سبيل اهلل يف أواخر أيام اإلمام شف الدين بن شمس
الدين سنة ثامن ومخسني وتسعامئة ،وكان قد ذهب نظ ُر اإلمام شف الدين ،#
فأشار بقيام اإلمام أمحد بن عز الدين ،وكان قد امتنع اإلمام أمحد ومن معه من

العلامء ،وقالوا  -لإلمام شف الدين ما معناه :ر
بْصك ففي بص رريتك ما
إن ذهب ُ
يكفي ،فلم يعذره عن القيام وبايعه.
قال التيد الع مة داود بن اهلادي يف تتمة البسامة:
أن خانـ ـ ُه ر
وبعـــد ر
وابتـ َّـز مــن ثقبتيــه ج ـ روهر البص ــر
ور ُق َّوتـ ـه
املقـ ـدُ ُ
ـن عــز الــدين ُقـدر وتنا
ـام ابـ ُ
قام اإلمـ ُ

عــن رأيــه فرمــا ُه الــدَّ ره ُر بــالعرب

( )1ـ أصلحه املؤلف(ع) هكذا :وهادي الورى والنارص..إلخ ،بعد أن كان :وأمحد ثم النارص..إلخ،
جتنب ًا ملا فيه من القبض عند أهل العروض وإن كان جائز ًا.

وقال ابن الوزير يف تتمته:
ابن عز الــدين إ رذ حلظـ رت
ثم اإلما ُم ُ

إليــه شــ رزر ًا وأ رقص ـاها عــن النَّظــر

..إىل قوله:
حتى قضـى نحبــه يف يسـ ٍ
ـنم وغـدا

م رن ب رعد ذلــك م رعـدُ ود ًا مــن اهلجـر

وسويف سنة سبع وثامنني وتسعامئة ،وله سبع وسبعون سنة ،أرخ وفاته سلامن
آل حممد القايض العالمة أمحد بن حييى حابس  ،¥وكذلك يف مشجر أيب
ْصح مسجد اإلمام عز الدين بن
عالمة ،مشهده بوادي يسنم ببالد جامعة ب ر
احلسن  ،%ومن ذريته آل الدرة بصنعاء.
ومن أع م م التيد العالمة نارص بن حسن بن نارص بن حسن بن نارص بن
حسن بن أمري الدين بن زيد بن عبداهلل املعروف بالدرة بن عيل بن اإلمام اهلادي
أمحد بن عزالدين.
سويف بتعز سنة 1376هـ ،وخلف نجله السيد الفاضل عبداهلل بن نارص ،وهو
من العلامء املدرسني بمسجد معاذ وبجامع صنعاء ،وأخاه حييى بن نارص.
واإلمام الويل النارص لدين امللك العيل احلسن بن عيل بن داود بن احلسن بن
اإلمام عيل بن املؤيد .%
قيامه :سنة ست وثامنني وتسعامئة ،ومل يزل هادي ًا للخلق ،نارص ًا للحق ،إىل
ُ
األتراك بجبل هنروم سادس عرش شهر رمضان املعظم سنة ثالث
أن أرس ُه
وتسعني وتسعامئة ،ومكث يف اليمن سنة ،ثم وجهوه وأوالد املطهر بن اإلمام
حييى شف الدين إىل السلطنة ،وهلذا اإلمام كرامات عديدة ،ومل يزل يف احلبس
إىل أن قبضه اهلل سنة ست وعرشين وألف.

قال يف ستمة البتامة:

ـارص الــدَّ اعي العبــاد إىل
والقا ُ
ئم النـ ُ

الرشاد عظ ريم القـدر ر واخلطـر
ُس ُبل َّ

ســعى لن رُصـــرة د ريــن اهلل ُم رعتصــ ًام

ب ُعـــ رروة اهلل ســـ رعي ًا غـــري حمتقـــر

وقال الوزير يف تتمته:
ومكَّن رت حسـن ًا مـا رام مـ رن حسـ ٍن

من ب رعد ح رر ٍب شـد ريد احلـ رـر ُم رسـتعر

حسن األول :وايل األتراك باليمن ،والثاين :هو اإلمام النارص .ثم قال:
ٍ
بخـــامر عنـــه يف مخـــر
تلفعـــت
املجــد ُم رعلنــ ًة
ملــ َّا كســ رت ُه بـــرود ر
واســتفحل الــرتك إ رذ مل يبــق يف يــده

من البالد ســوى األهنــوم أو ُعـذر

هِا ،وله من الولد :حممد وأمحد يف اليمن حسب ما نعلم.
ومن ذريته :السادة األجالء آل اهلاشمي ،ومستقرهم اآلن بوادي رحبان
يامين صعدة بدون ميل ،منهم حي السيد اإلمام شمس الدين أمحد بن إبراهيم بن
حممد بن إبراهيم بن أمحد امللقب اهلاشمي بن إبراهيم بن عيل بن أمحد بن اإلمام
النارص احلسن بن عيل  ،¤املتوىف سنة اثنتني وأربعني وثالثامئة وألف،
وولده الوحيد العالمة الويل جامل آل حممد عيل بن أمحد اهلاشمي ،تويف سنة سبع
وسبعني وثالثامئة وألف  ،¥وأخوه املوىل العالمة شيخ بني احلسن حممد بن
إبراهيم اهلاشمي املتوىف سنة سبع ومخسني وثالثامئة وألف.
وأوالمه الكرا  ،منهم :نجم العرتة األعالم العالمة األوحد صالح الدين
بن حممد اهلاشمي حفظه اهلل وأدام عاله ،ومنهم :السيد اإلمام علم أعالم
الزاهدين شبيه زين العابدين ،ويل اهلل الربَّاين القاسم بن عبداهلل بن عيل بن أمحد
بن إبراهيم بن أمحد امللقب اهلاشمي رضوان اهلل ورمحته عليه املتوىف سنة مخس
وثالثني وثالثامئة وألف ،وعمره مخس وثالثون سنة ،وأخوه السيد العالمة قدوة

املسلمني واخلرية من ساللة سيد املرسلني إسامعيل بن عبداهلل اهلاشمي املتوىف
سنة إحدى وستني وثالثامئة وألف  ،¥وولده الوحيد العالمة فخر اآلل
الكرام الويل بن الويل عبداهلل بن إسامعيل اهلاشمي املتوىف يف شهر جامدى األوىل
سنة ست وتسعني وثالثامئة وألف ،وهؤالء يف العْص األخري ،وجيمعنا وإياهم
احلسن بن اإلمام اهلادي عيل بن املؤ َّيد .%
******

الزلف:
َ -64و َ
رشقا و َمغْرِ بــا
ط َّ َ
رها ُ
اِنص ُ
ور ْ

ا َع ِ
ااـــ ُع
را العـــاِريَ َ
َّأعـــدا ُء ِّ

عُر َ
َ
وش ال الِ ِمريَ َو ُأ ْورِ َم ْ
َ -65و َّثل ُ

اِر َ
هفـاَ ال َي ِمـ ُع
ـِ ِ منـ ُه ْ
عــَل الـ ُّ ْ

التحف:

الصعااع :هم املتفرقون ،واليالمع :ما يلمع من آالت احلرب ،وذلك معروف
يف كتب اللغة ليس فيه غرابة.
هو اإلمام األجل املنصور باهلل عز وجل أبو حممد القاسم بن حممد بن عيل بن
حممد بن عيل بن الرشيد بن أمحد بن األمري احلسني األملحي بن عيل بن حييى بن
حممد بن يوسف األشل بن القاسم بن اإلمام الداعي إىل اهلل يوسف بن اإلمام
املنصور باهلل حييى بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن
احلسني .%
قام بعد أياسه من خروج اإلمام النارص احلسن بن عيل يف املحرم سنة ست
وألف ،وطهر األرض من الردى ،ونرش فيها اإليامن واهلدى ،ولقد جدَّ د اهلل بعلمه
وسيفه الدين احلنيف ،وأحيا بجهاده واجتهاده معامل الرشع الرشيف.
وطَّع  #يف أيام الشدائد إىل احلصن املنيع جبل برط ،من بلدان مهدان بن زيد
أنصار أهل البيت املجاهدين بني أيدي أئمتهم ،وأبناء نبيهم ،ولبث فيهم مدة.
قبضه اهلل ثاين عرش شهر ربيع األول سنة تسع وعرشين وألف ،عن اثنتني
وستني ،وهو واإلمام عبداهلل اآليت املجددان يف األلف ،مشهده بجبل شهارة.
أوالمه :حممد ،وعيل الشهيد ،وأمحد ،واحلسن ،واحلسني ،وإسامعيل ،وإسحاق
درج ،وحييى ،وعبداهلل ،ويوسف.

ومن مؤلفاسه :االعتصام يف الس َّنة بلغ فيه إىل احلج ،وأمته السيد العالمة  -أمحد
بن يوسف زبارة  -املتوىف سنة اثنتني ومخسني ومائتني وألف ،عن إحدى وثامنني
بأنوار التامم ،وله امل ررقاة يف أصول الفقه ،واإلرشاد ،والتحذير وغري ذلك،
واألساس يف أصول الدين ،الذي يقول فيه األبيات البليغة من البحر الكامل:
يــا صــاحبي بكرامــة اإل رنصــاف
اس كرامـــ ًة فتل َّقـــ ُه
هـــذا األســـ ُ
ُمجعـ رت بغـ ٍ
ـوص يف خضــم صــاف
واحــر رز نف ريســ ًا مــن نفــائس ُد رره
ر
ٍ
بإصـــابة وتصـــاف
مجعـــ ًا يفـــي
مجـــع املهـــ ريم ُن ب ريننـــا يف دينـــه
وهو كام قال فيه ،وله شوح.

واملعتمد اآلن يف التدريس شح السيد اإلمام أمحد بن حممد بن صالح بن
حممد الرشيف بن صالح بن أمحد بن حممد بن القاسم بن حييى بن األمري داود بن
املرتجم بن حييى بن عبداهلل بن القاسم بن سليامن بن عيل بن حممد بن حييى بن
عيل بن القاسم بن حممد بن القاسم بن إبراهيم .%
ومن ذريته الولد العالمة الدكتور املرتىض بن زيد امللقب املحطوري ،وفقه
اهلل خلدمة العلم وأهله ،وقد أج رزناه ،وقد أسهم بارك اهلل فيه يف إيواء طلبة العلم
وحثهم عىل العلم ،وبناء املساكن واملدارس هلم ،ومنها مركز بدر العلمي
عيل الولد املرتىض نسبه كام ييل:
املشهور بصنعاء نزلنا فيه ،وقد عرض َّ
املرتىض بن زيد بن زيد بن عيل بن حممد بن أمحد بن عبداهلل بن طالب بن
حييى بن إسامعيل بن احلسن بن عيل بن اهلادي بن احلسن بن أمحد بن حممد بن
صالح بن أمحد بن حممد..إىل آخر النسب .وقد سقط من أجداد السيد أمحد
الرشيف حممد بن صالح حيث مل يذكر حممد بن صالح إال مرة واحدة ،والصواب
ما ذكرنا يف التحف من أنه حممد بن صالح بن حممد بن صالح م َّرت رني.

وله عَل األساس رشحان :الرشح الكبري (املسمى شفاء الصدور) ،وهذا
الرشح الصغري املسمى (عدة األكياس) خمتْص منه ،وله ضياء ذوي األبصار يف
البسامة.
الفقه ،والآليل املضيئة يف السري شح عىل َّ
وهو من أعيان أصحاب اإلمام ،تويف سنة مخس ومخسني وألف ،عن سبعني
عام ًا ريض اهلل عنه ،وليس هو الرشيف مؤ رلف املصابيح يف تفسري آل حممد كام
وهم بعضهم التفاقهام يف النسبة والعْص.

فإن مؤلف املصابيح السيد العالمة عبداهلل بن أمحد بن إبراهيم بن عيل بن
حممد بن صالح يلتقيان يف حممد بن صالح هذا.
قال التيد الع مة إبراهيم بن القاسم بن املؤيد باهلل حممد بن املنصور باهلل
القاسم بن حممد  - %املتوىف سنة نيف وأربعني ومائة وألف ،يف طبقات
الزيدية يف ترمجته  :-قرأ عىل القاسم بن حممد  #األساس يف األصول وغريه
وأجازه مجيع مروياته ومستجازاته ،وقرأ شح األساس عىل مؤلفه السيد أمحد
بن حممد الرشيف انتهى ،تويف صاحب املصابيح سنة اثنتني وستني وألف.
ولإلما القاسم وألوالده األئمة من جوابات السؤاالت ر
وحل اإلشكاالت
ما يشفي العليل ،وُمن فاز بالشهادة يف سبيل اهلل ُ
نجل اإلمام علم األعالم
الشهيد الويل عيل بن اإلمام القاسم  %سنة ثالث وعرشين وألف ،قربه بوادي
عالف من خماليف صعدة رضوان اهلل عليه.
بض روران سنة ثامن وأربعني وألف ،عن اثنتني
وسويف احلتن بن اإلمام ُ
ومخسني وشهر وليلتني كذا يف مطلع البدور.
وسويف احلتري بن اإلمام سنة مخسني وألف بذمار ،وقد سبق ،هؤالء حامة

اإلسالم ،وأركان دولة أبيهم اإلمام ،وأخوهم املنصور أبو طالب أمحد بن اإلمام
دعا بعد وفاة أخيه اإلمام املؤيد باهلل ،ثم س َّلم ألخيه اإلمام املتوكل عىل اهلل ،تويف
بصعدة سنة ست وستني وألف .¤
ومن أع

ذريته يف العْص األخري السيد اإلمام احلافظ عبد الكريم بن عبداهلل

بن حممد بن أمحد بن حمسن بن حسني بن حممد بن أمحد بن اإلمام القاسم %
صاحب الروضة  ،مؤلف العقد الفريد يف األسانيد ،وشح نظم اخلالصة ،وتتمة
َّ
ذكرت
الكشاف واملصابيح ،وقد
للروض النضري خمتْصة ،وكتاب مجع فيه بني
ُ
طريقنا إليه يف اجلامعة املهمة ،تويف سنة تسع وثالثامئة وألف ،عن أربع وثامنني،
وولده العالمة عبداهلل تويف سنة سبعني وثالثامئة وألف عن اثنتني وثامنني .¤

ومنهم يف اجلهة الشامية السيد العالمة فخر األعالم الزاهد الويل عبداهلل بن
سليامن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عيل بن حممد امللقب العزي  -وإليه
ينتسب السادة الكرام آل العزي  -بن عيل بن أمحد بن اإلمام القاسم  ،%تويف
سنة 1369هـ بمجز غريب ضحيان ،وولداه العالمة الويل حممد ،وعبد الرمحن ،وقد
بارك اهلل يف ذرية اإلمام ،وسيأيت ذكر أئمة اهلدى منهم ،ومن يتصل به اإلسناد من
أعالمهم ،ولو أ رست رقَص لطال الكالم ولكن أ رست رغني بذكر العامل من البيت ونسبه
ليكون مرجع ًا ملن يتصل به ،وقد مجع هذا املؤ َّلف جوامع أنساب أهل البيت يف ذكر
األئمة ،واألعالم منهم عىل التحقيق ،وقد كانت العناية بجمع األنساب عىل
العموم يف املشجر اجلامع أليب عالمة .¥
ليعم ن رف ُعه ،واملوجب لزيادة املالحظة هنا يف ذكر بعض
يتيرس طبع ُه َّ
وعسى أن َّ
()1ـ أي :صاحب بلدة الروضة.

البيوتات هو أهنا مل ُحت َّر رر يف ُمؤلفات املتأخرين ،والقصد اإلفادة واهلل ويل اإلعانة.
هِا ،ومن الشهداء األبرار عم اإلمام القاسم  ،#العامل املجاهد الشهيد الويل
وسلخ جلده فلم يظهر منه
عامر بن عيل رضوان اهلل عليه ،استشهد سنة ثامن وألفُ ،
أنني وال شكوى ،إال تالوة سورة اإلخالص ،وتويف ولده العالمة فخر أعالم
العرتة عبداهلل بن عامر سنة إحدى وستني وألف ،وولده العالمة احلافظ عامر بن
عبداهلل ،تويف سنة إحدى عرشة ومائة وألف ،املذكور يف األسانيد ،ومنهم يف هذا
العْص السيد العالمة العابد الويل املعمر صالح بن حييى بن إبراهيم بن صالح بن
حسن بن صالح بن أمحد بن صالح بن عبداهلل بن عامر الشهيد  ،¤وأوالده
وعشريام الكرام بارك اهلل فيهم ،وسيأيت ذكر اآلخذين

منهم يف امللحق،

وتراجم األعالم من ذرية الشهيد مستوفا َة يف كتب التاريخ والسري.
******

()1ـ أي :اآلخذين منهم عن املؤ رلف(ع).

الزلف:
أه ِل ال َب ْي ِ ل ْل ِ
طاسم
ف
َ -66وعَاُْ ْ
ن

ـو َ
هلل ضــارِ ُت
القـا ِئ ُم الــدَّ اعي إل ا ِ
هـ َ

التحف:

هو اإلمام املتوكل عىل اهلل أبو حممد عبداهلل بن عيل بن احلسني بن اإلمام
عزالدين بن احلسن .%
معا إل اهلل يف شهر ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني وتسعامئة ،ومن كالمه :يا أ َّمة
أبينا املصطفى ،وأتباع آبائنا اخللفاء ،أدعوكم إىل املحجة التي من هلا سلك ،سلم
وما هلك..إىل آخره.
ومن مشائخ اإلمام عبداهلل بن عيل :السيد العالمة حييى بن أمحد بن أمري املؤمنني
اإلمام عز الدين بن احلسن ،وولده السيد العالمة عز الدين حممد بن حييى ،#
قال فيهام اإلمام شف الدين بن شمس الدين :%
فــال تبتــدئ إال بيحيــى بــن أمحــد
إذا كنت يف مدر ح األفاضــل ت ربتـدي
ـم الــذي
هو السـ ريد امل رفضــال والعلـ ُ

لــه يف ذرى العليــاء أشف مقعــد

نج ُلـــه عالمـــة ومطهـــر
ومـــ رن ر

حبـ ـذا مـــن حممـــد
حممـــدنا يـــا َّ

هِا ،ومن مؤ َّلفات اإلمام املتوكل عىل اهلل عبداهلل بن عيل  :#كتاب الرائض
عىل مفتاح الفرائض ،وكتاب ال َّنجاة يف معرفة اهلل ،وكتاب روضة اجلنان يف إعجاز
القرآن ،وله تعليق عىل تلخيص املفتاح يف علم املعاين والبيان وغري ذلك.
قال ابن الوزير يف تتمته:
وشيد رت من عالمات الفضــائل يف

أيب العالمــة ذي األوراد يف الســحر

وقوله :أيب العالمة سهو واضح ،فإن املكنى بأيب عالمه هو ولده األمري الشهري

حممد بن اإلمام املتوكل عىل اهلل صاحب املشجر املشهور مع تغيري الئق يف أول
البيت ،قال بعد ذلك:
ـرتك حــني رمـ رت
ومل تد رع وتر ًا يف الـ ُّ ر
فشــ َّيع رت دعــوة املنصــور قائلــة

واعتـ ـرب
هـــذا بـــذاك فثــ رق بـــاهلل ر

أت لبنــي املختــار ب ريـت ُعـال
ووطـ ر

عــىل الثريــا وحفـترهم عــىل الســرر

بطـــاهر أ رمـــره بـــاهلل معتصـــم

هلل مســـــتظهر بـــــاهلل مقتـــــدر
ٍ
بــرأي منــه ُم ربتكــر
مــن العلــوم

عالمـــة علــ َم يف صــدر ره حكــ َم
سقى شــهارة أ رعنـي ُت رربـ ًة ُخلطـ رت

ت رلك الفيـالق عــن قـ رو ٍ
س بــال وتـر

بم رســك دار ريــن يف تابوتــه العطــر

وقد أمجع املوالف واملخالف عىل بلوغ اإلمام املتوكل عىل اهلل عبداهلل بن عيل بن
احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن  %الدرجة العليا من العلم والكامل.
قال التيد الع مة صالح بن أمحد بن عبداهلل الوزير  -شيخ اإلمام
القاسم  - %ما لفظه :واملوايف عىل رأس األلف سنة؛ م رن تس َّنم ذروة
اإلمامة باالستحقاق ،ورقى طبقات صهوااا عىل الطباق والوفاق ،فام اختلف يف
معارفه وعوارفه.
إل قوله :وأقام احلجة وأظهر املحجة ،واشتهر فضله وجوده أمري املؤمنني
وسيد املسلمني املتوكل عىل اهلل عبداهلل بن عيل بن احلسني بن أمري املؤمنني
عز الدين بن احلسن بن أمري املؤمنني عيل بن املؤيد إىل آخره.
وقال شيخنا فخر األعالم عبداهلل بن اإلمام يف اجلداول خمتْص الطبقات:
هو اإلمام األعظم الورع الزاهدُ ،حيكى أنه كان ينقطع صوته وي رضطر ُب إذا
املؤسسة عىل
صىل يف بعض اجل رهريات من البكاء والع رربة ،له التصانيف
َّ
التحقيق..إىل آخره.
وقد وصل اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد إىل مقام اإلمام املتوكل

عىل اهلل عبداهلل بن عيل  ،%ومعه جامعة فأضاف ُهم وأ ركرم ُهم ،وقال اإلمام
القاسم جلامعته :إنه أي اإلمام عبداهلل يصلح لإلمامة ،وإنه يريد أن يبايعه ،حكى
هذا العالمة الرشيف شارح البسامة ،واجلرموزي يف السرية وغريهام ،إال أن
شط ًا مل يرفع له اإلمام عبداهلل باالً ألنه عنده غري وارد،
اإلمام القاسم اشرتط ر
وهو مام ختتلف فيه األنظار ،وهو أنه ذكر له ما جرى بينه وبني اإلمام احلسن بن
عيل بن داود بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد  ،%وكان شيخ اإلمام القاسم
بن حممد  #يعتقد إمامته ،ويعظمه غاية يف التعظيم ،وقد ُأرس وهو معه ،وهذه
األشياء مام جيري بني كثري من الفضالء ،ال سيام ذوي القربى كاإلمامني.
وقد وصل اإلمام عبداهلل إىل اإلمام احلسن إىل األهنوم بأهله وأوالده ،فقابله
اإلمام احلسن باإلكرام واإلعظام ،ثم أشار إليه باالنتقال إىل بالد الرشف،
رس اإلمام احلسن  ،#وهذا آخر ما جرى
فانتقل عن إذنه ومل يتعقب ذلك إال أ ر ُ
بينهام ،وهام عىل غاية التصايف والوداد ،فإن كان سبق يشء فقد حماه هذا الوفاق -
وقد أفاد ما ذكرنا السيد العالمة حييى بن احلسني بن اإلمام القاسم يف غاية
األماين  -766 /2ومل يقم اإلمام عبداهلل إال بعد أ ررس اإلمام احلسن ،وقد فتح
احلرب عىل األتراك وأوقع هبم وقاسى منهم الشدائد واملخاوف ،وقد أشار
إىل ذلك اإلمام القاسم حيث قال :إنه مل يأمن إال بقيامه ،وبعد أن قام اإلمام
السالم لقصد اإلصالح واجتامع
القاسم توجه إليه اإلمام عبداهلل عل ريهما َّ
الكلمة ،فتل َّقاه اإلمام القاسم باإلجالل واإلكرام وأعطاه اخليل واتفقا عىل أن
يقوم اإلمام عبداهلل باجلهاد واإلصالح يف بالد الشام ،ومتى استقرت األحوال
نظر العلامء يف األوىل ،فسعى وسائط السوء بالفساد وإرضام نار الفتنة ،وقصدوا
اإلمام عبداهلل وأهل بيته باحلرب فاضطروهم إىل مصاحلة األتراك ،ألجل الدفاع
عن أنفسهم وغرروا عىل اإلمام القاسم بأنه قد نقض ما بينه وبينه ،فاإلمام
عبداهلل معذور يف املصاحلة.

وقد صالح الرسول ÷ املرشكني ،وقد صاحلهم اإلمام القاسم ،#
وتويف حال الصلح ،وال ثقة بام نقله السعاة ،وكل واحد منهام ’ معذور حيث
هم الرسول ÷ بغ رزو
اغرت بام ُنقل إليه عن اآلخر ،فاملؤمن غ َر كريم ،وقد َّ
ح
َّ
ْ
قوم ملا غرر عليه الوليدُ بن عقبة ،حتى أنزل اهلل{ :يحاأ ُّي حها اَّل ح
ِين حء حام ُنوا إِن
َّ
ح
ح
ح
ح ح ْ ح ح ح ْ ُْ
ح ح ُ
ح
ُ
ح
اءك ْم فاس ٌِق بِن حبأ ر فتب َّينوا} [احلجرات ،]6:وقد قال تعاىل{ :وليس عليكم
ج
ح ْ ُْ
ُج حن ٌ
اح ف ح
ِيما أخ حطأت ْم بِهِ} [األحزاب ،]5:وقد جرت أمور ال حيسن ذكرها ،وال ينبغي
نرشها ،فقد انتهت احلال بحمد اهلل تعاىل إىل املصافاة بني اإلمامني وأوالدهام
واملساحمة واملعافاة كام هي السجايا النبوية والشامئل العلوية ،نقل ذلك العالمة
الرشيف شارح األساس يف الآليل املضيئة ،وصاحب السرية اجلرموزي ،وولد
اإلمام األمري حممد بن عبداهلل يف التحفة العنربية ،وقد أثنى فيها عىل اإلمام
القاسم وأوالده غاية الثناء ،ووصل إىل اإلمام حممد بن القاسم  ،%وكانت
املساحمة يف مجيع ما جرى فام نرش يف السرية ال ثمرة له إال إشامت األعداء ألهل
البيت النبوي واهلل تعاىل املستعان.
سويف اإلمام املتوكل عىل اهلل يوم اخلميس لعرشين من ذي احلجة سنة سبع عرشة
وألف ،وله اثنتان وثامنون سنة وشهران وأيام ،مشهده يف هجرة فلله.
ولإلما عبداهلل الِرية اِب رة وهم :عيل ،وصالح ،وحييى ،وإبراهيم.

واألمري العالمة اخلطري امللقب أبا عالمة حممد بن اإلمام عبداهلل وهو مؤلف
التحفة العنربية يف املجددين من ساللة خري الربية ،ذكر فيها أنه كان يف بعض
الشدائد العظام ،التي تذهل عندها األحالم ،وذلك يف حال موجان الفتن ،وهو
ساكن بصنعاء اليمن ،فرأى أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف املنام فأمر أن
يؤلف يف األئمة املجددين ،فألف هذا الكتاب ،وله املشجر اجلامع احلافل

املسمى روضة األلباب وحتفة األحباب ،وهو أجل املؤلفات يف هذا الباب ،ومن
اطلع عىل هذين املؤ َّلفني عرف ُق َّوة باعه ،وسعة اطالعة ،وتطلعه يف جمال
العلوم ،وتضلعه من رحيق سلسبيلها املختوم ،تويف ثامن ذي احلجة سنة أربع
وأربعني وألف ،عن اثنتني وسبعني.
قربه بمشهد لبني املؤيد شامي مقربة صعدة رضوان اهلل عليه.

السيد اإلمام حممد بن عبداهلل بن أمحد بن عيل بن احلسني بن عيل بن عبداهلل بن
حممد بن اإلمام املؤيد باهلل أمري املؤمنني حييى بن محزة .%
هذا ،ومن ذرية اإلمام املتوكل عىل اهلل السيد العالمة املجتهد عيل بن حمسن بن
مهدي بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن عيل بن صالح بن عبداهلل بن حممد أيب عالمة
بن اإلمام عبداهلل بن عيل  ،¤تويف بالشط من نواحي صعدة سنة تسع وستني
وثالثامئة وألف ،وجيمعنا وإياهم السيد العالمة عيل بن احلسني بن اإلمام عزالدين
بن احلسن  ،%تويف سنة تسع وثالثني وتسعامئة بيسنم ،وتويف والده احلسني
باهلجرة سنة أربعني وتسعامئة ،فنحن  -أي آل عبداهلل بن عيل بن صالح  -وآل
العجري وآل عدالن وآل طاووس وآل الداودي أبناء السيد العالمة الشهيد صالح
بن عيل بن احلسني أخي اإلمام  ،¤استشهد بجبل العر يوم السبت رابع شهر
رمضان الكريم سنة ثامن وثامنني وتسعامئة ،وقرب بجنب مسجده هناك ،ثم ُنقل إىل
يتغري.
اهلجرة بعد مدَّ ةُ ،
فوجد عىل حاله مل َّ
وأخوهام عز الدين بن عيل جد آل إبراهيم امللقب ابن حورية ،وأخوهم حممد بن
عيل جد السيد العالمة املجتهد املطلق صالح بن أمحد شارح اهلداية ،املتقدم،
ويقال لذريته :آل زيد بوادي نشور وغريهم ،وهم غري آل زيد الذين بضحيان اآليت
ذكرهم ،ومن ذرية حممد بن عيل آل غالب بسودان بني معاذ ،وأخوهم احلسني بن
ُ

عيل ،فأبناء هؤالء اخلمسة هم آل عيل بن احلسني.
******
الزلف:
َ -67و َبدْ ُر ا دَ ا ِة ْ
حممـدن
األكـ َر ِمريَ َّ

ّور َسـ ـا ِ
ط ُع
ـن ا ِ
مؤيـ ـدُ ِميــ ِ
ّ
هلل َّـــالن ُ

التحف:

هو اإلمام املؤيد باهلل أبو عيل حممد بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد .%
قيامه :يف الشهر الذي تويف فيه والده؛ تو َّفاه اهلل بعد صالة اجلمعة لثامن خلت
من رجب األصب سنة أربع ومخسني وألف ،قربه بمشهد والده ،عمره أربع
وستون سنة.
أوالمه :عيل ،وحييى ،واحلسني ،والقاسم ،وأمحد.
ومعا يف هذا العْص اإلمام األواه املهدي لدين اهلل حممد بن عيل بن أمحد بن
حممد بن احلسن بن حممد بن عيل بن سليامن بن عمر بن عامر بن عاتوب بن املهدي
بن عبداهلل بن حييى بن سليامن بن أمحد بن السيد العامل الزاهد إسحاق بن اإلمام
الداعي إىل اهلل يوسف بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام
اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني .%
م ده بالطويلة من جهات مدينة صعدة ،تويف سنة ثامن وستني وألف ،وهو
املعروف بالفوطي.
ويف هذا العْص من أعالم العرتة السيد اإلمام املفضال مؤ رلف كتاب اإلقبال
تاج أرباب الكامل املهدي بن اهلادي بن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل بن سليامن

إىل آخر نسب اإلمام املذكور ،امللقب النوعة ،مشهده بساقني جوار مسجد
اإلمام الداعي حييى بن املحسن ،وفاته سنة اثنتني وسبعني وألف.
ووال إل اإلما املؤيد باهلل حممد بن القاسم السيد الرشيف العامل الفاضل
املجاهد هاشم بن حازم بن راجح بن أيب ُنمي حممد بن بركات بن حممد بن
بركات بن احلسن بن عجالن بن رميثه بن حممد بن حسن بن عيل بن قتادة بن
إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسني بن سليامن بن عيل بن
عبداهلل بن حممد الثائر بن موسى الثاين بن اإلمام عبداهلل بن موسى اجلون بن
عبداهلل الكامل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب  ،%خرج إىل
اليمن من مكة املرشفة ،وزوجه اإلمام ابنته ،وأخذ من اجلهاد بني يدي اإلمام
احلظ األوفر.

وقتادة بن إدريس من أعالم العرتة وكرام األرسة ،وكان من أنصار اإلمام
املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  ،%وقد ترجم له يف مطلع البدور ،وأثنى عليه بام هو
أهله ،وذكر طرف ًا من فرائد قصائد اإلمام إليه ،منها قصيدة مطلعها:
بحـــر العطـــا ونظـــام آل حممـــد
أبرلــ رغ لـــديك أبـــا عزيـــز مأ ُلكــ ًا
ر
ومنها يف أخرى:

دعـــا ذ ركـــر املنـــازل يف مطـــار
إىل أن قال:

ِ

أصـــابتها الغـــوادي والســـواري
ِ

إىل الســـادات مـــن ســـلفي عـــيل

لبــاب اللــب مــن ســلفي نــزار

أنيخــــا باألبــــاطح وا رنزالهــــا

وقــــوال ال ســــبيل إىل الســــرار

( )1ـ هكذا النسب بتاممه يف املشجر ،ويف عمدة الطالب :أنه عبداهلل بن حممد بن أيب جعفر بن عبداهلل
األكرب بن حممد الثائر ،متت من املؤلف(ع).

ِ

و تاب ِ:
بنـــي حســـن نـــداء مـــن إمـــام

ينــــاديكم عــــىل نــــأي املــــزار
ِ

و تاب ِ:

كح رلـ ـك لألســـري مـــن اإلســـار

مــــنكم نبــــأ شــــفاين
أتــــاين
ُ
ٍ
مكـــة مـــن كـــل غـــ ٍاو
طهـــار ُة

ورحــض عراصــها مــن كــل عــار

بعـــــ رزم الطـــــالبي أيب عزيـــــز

أيب الفتكـــات واهلمـــم الكبـــار

شيـــــف مل تدنســـــه الـــــدنايا

وال مـــــرت لـــــه بفنـــــاء دار

فأحرز راـــا
نشـــا للمكرمـــات ر

يـــــداه قبـــــل تلويـــــث اإلزار
ِ

غراء ،وهكذا كالم اإلمام إما ُم الكالم ،وفاته سنة سبع عرشة
وهي فريدة َّ
وستامئة.
ويف عْص اإلمام املنصور باهلل منهم السيد اإلمام عامد اإلسالم حييى بن عيل
بن فليته بن بركات بن حسني بن يوسف بن نعمة بن عيل بن داود بن سليامن بن
اإلمام عبداهلل بن موسى ،وفيه يقول اإلمام:
لكــــان هبــــا إمامــــ ًا لإلمــــام
ولـــو حييـــى دعـــا قـــدر م ًا إليهـــا
ونب يكِهبذا ِ.
******

()1ـ حذفت اهلمزة للرضورة ،متت من املؤلف(ع).

الزلف:
ِ -68
إس ُ
امعيل أكْرِ ْ ِب ِه َّتك
وم ْن َب ْعدُ ْ
التحف :يف هِا البي

َون ْ ــ ُل ِ
التــعي يــا ِن ُع
أطيــ ِه أنــدُ َّ

إمامان:

اإلمام املتوكل عىل اهلل أبو عيل إسامعيل بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد،
َّ َّ
روي أنه ملا ُوجد تفاءل والده يف املصحف فقرأ قوله تعاىل ْ { :ح
اْل ْم ُد َِّللِ اَّلِي
حح
ح
لَع الْك ح
حو حه ح
ُِب إ ِ ْس حماعِيل} [إبراهيم..]39:اآلية.
ب َِل
ِ
بُ رويع له  #سنة أربع ومخسني وألف ،وقبضه اهلل ألربع خلت من جامدى
األخرى سنة سبع وثامنني وألف ،عمره ثامن وستون.
أوالمه :إبراهيم درج ،وحممد ،وعيل ،واحلسني ،وحييى ،وجعفر درج،
ويوسف ،والقاسم ،وأمحد ،وموسى ،وعبداهلل ،وحمسن ،واحلسن ،وزيد.
ويف هِا العِص من أع

ال يعة :القايض العالمة كميت أهل البيت بديع

زمانه ،وقريع أوانه صاحب الشعر الفائق ،والسحر احلالل الرائق ،احلسن بن عيل
بن جابر اهلبل ،املتوىف بصنعاء سنة تسع وسبعني وألف عن إحدى وثالثني ،وله
كرامات بينات .¥
َ
واإلمام املهدي لدين اهلل أمحد بن احلسن بن القاسم .دعوته (ع) يف السنة التي
تويف فيها عمه اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل.
وفاته سنة اثنتني وتسعني وألف ،عمره ثالث وستون.
أوالمه :حممد ،واحلسني ،وعيل ،واحلسن ،وإبراهيم ،وحمسن ،وإسحاق.

هؤالء األئمة املتتابعون بعضهم إىل بعض ،الذين من اهلل هبم عىل اإلسالم،
وأشاد بمساعيهم احلميدة ما اندرس من األحكام ،وجاهدُ وا يف اهلل حق جهاده،
وحكموا بالعدل يف بالده وعباده ،صلوات اهلل وسالمه عليهم.
******
الزلف:
إس َ
ناَص ِمينِنــا
عَار َ
ض ْ
َ -69و َ
امعيل ِ ُ

اف ال َّ ــ َما ِئ ِل َ ــ ِ
ألطــ َر ِ
إمــا ن ْ
ام ُع
َ

التحف:

هو اإلمام النارص لدين اهلل إبراهيم بن حممد امللقب ابن حورية بن أمحد بن
عزالدين بن عيل بن احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن.
قام عىل منهج آبائه مقتفي ًا أثر أسالفه ،وكان ُمن آتاه اهلل بسطة من العلم ،ور َّداه
بجلباب احللم ،ثم نظر يف إصالح أمة جده ،فس َّلم األمر للمتوكل عىل اهلل إسامعيل.
الت  :سنة أربع ومخسني وألف.
معوسه عَ ََّ ْيه َّ
قبضه اهلل سنة ثالث وثامنني وألف.
وقد طلع بعد دعوته إىل جبل برط ،وأقام فيه مدة ،وله قصيدة يف مدح أهله،
لقيامهم بنْصة األئمة من أهل البيت(ع).
ومن مؤلفاَ اإلما الناَص :الروض احلافل شح متن الكافل البن هبران يف
أصول الفقه ،وشح الثالثني املسألة يف أصول الدين ،وقصص احلق املبني يف حكم
البغي عىل أمري املؤمنني ،وشح عىل هداية ابن الوزير يف الفقه ،واملسائل املهمة يف
املعمول عليه من أقوال األئمة ،واللمعة الذهبية يف بعض القوانني اخلطية.

أوالمه :عبداهلل ،وحممد ،وحييى ،وأمحد .ترجم له القايض العالمة
وجيه اإلسالم عبد الرمحن بن احلسني سهيل املتوىف سنة تسع ومخسني وثالثامئة
وألف  ،¥خالصتها أنه كان من أعالم األئمة ،وكرام األمة ،وأنه دعا إىل اهلل
عقب موت اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل ،وتكنى باهلادي ،ثم تنحى وبايع
اإلمام القاسم بن اإلمام املؤيد حممد بن القاسم ،وتويف سنة تسع وتسعني
وألف ،عمره ثامن أو تسع وأربعون سنة ،وبعد أن صفا األمر لإلمام أمحد بن
احلسن وااله ،وأعطاه وحباه ،وأخذ يف فنون العلم عن والده اإلمام النارص،
وعنه أخذ السيد عبداهلل بن عامر ،وأخوه السيد حممد بن إبراهيم ،وقربه
يف العشة بمسجد غافل.
ومن ذريته األع

 :الوالد العالمة بدر اإلسالم حممد بن إبراهيم بن عيل بن

احلسني بن احلسن بن حييى بن عيل بن أمحد بن حييى بن اإلمام النارص ،¤
وهو حال حترير هذا يف السجن بقْص غمدان من صنعاء .تويف بصعدة سنة إحدى
وثامنني وثالثامئة وألف ،وقد أخذت عنه قراءة وإجازة عامة .¥
ومن م :األخوان العالامن احلسني بن حييى بن أمحد بن عبداهلل بن أمحد بن
إبراهيم بن حممد بن اإلمام النارص املتوىف شهيد ًا قاصد ًا لبيت اهلل احلرام يف ذي
القعدة احلرام عام أحد وأربعني وثالثامئة وألف ،مع من قتل من احلجاج بتنومة من
احلجاز ،وهم نحو ثالثة آلف ومخسامئة رمحهم اهلل ،وحممد بن حييى شيف املتوىف
عام أربعني وثالثامئة وألف ،والوالد العالمة فخر اإلسالم عبداهلل بن أمحد بن عيل
بن احلسني املؤيدي املتوىف سنة إحدى وستني وثالثامئة وألف .¤
******

الزلف:
والف ِّ َق ِ
 -70وب ِ
ِالقاس ِم ِّي ال َبحر َ
اسم
التحف :يف هِا البي

َّاضـ ْ َم َنـاب ُِع
احلتري ال َبدْ ر َ
َو ِس ْبط َ

ث ثة أئمة

اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن عيل بن احلسني بن حييى بن عبداهلل الغرباين
بن عطيفة بن عيل بن أمحد بن سليامن بن عيل بن ُمكنَّى بن القاسم بن عيل بن
ُمكنَّى بن محزة بن عبداهلل بن حممد بن جعفر بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن
عيل العياين.
معوسه :عقيب وفاة املتوكل عىل اهلل إسامعيل ،وكان هلذا اإلمام من رسوخ
القدم يف جمال العلوم ،ومتكن الوطأة يف ذروة املنثور واملنظوم ،ما يقْص عنه
أرباب املنطوق واملفهوم ،وهو يف عْص السيد العالمة شف الدين احلسن بن
صالح الداعي صاحب الدامغة ،وقد حكى طرف ًا مام دار بينهام من املكاتبة
املشتملة عىل املفاكهة بدرر النظم البليغ البديع ،وذلك أيام إقامة اإلمام بجبل
برط املنيع ،وقد أشار إليه يف دامغته بقوله:
والقاســـمي تبـــوأ منـــز ً
مهـــاجر ًا وهـــو داع غـــري منتقـــل
ال برطـ ـ ًا
وَّاسه :سنة ست وعرشين ومائة وألف .قربه باملشهد اليحيوي بصعدة .¤
واإلمام املنصور باهلل القاسم بن املؤيد باهلل حممد بن القاسم.
معوسه :كذلك عقيب وفاة اإلمام املتوكل .وَّاسه :سنة سبع وعرشين ومائة
وألف.

أوالمه :اإلمام املنصور باهلل احلسني ،دعا سنة مخس وعرشين ومائة وألف،
وخطب له فيام بني مكة وعدن ،وسلم له املهدي صاحب املواهب حممد بن أمحد بن
احلسن بن القاسم ،ثم جرت من العامل أشياء أوجبت االختالل ،تويف سنة إحدى
وثالثني ومائة وألف.
واإلمام اهلادي احلسن ،دعا بعد وفاة أخيه ثم تنحى ،تويف سنة ست ومخسني
ومائة وألف.
وهام من أئمة اهلدى ،ولكن لعدم االستقرار يف ذلك العْص املضطرب وما بعده
تركت اخلوض يف تلك األحداث التي بسببها وجد احلاقدون عىل أهل البيت
النبوي املجال للنقم ،وتناولوا بذلك اهلداة الطاهرين ظل ًام وزور ًا ،وبغي ًا وفجور ًا،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ولده التيد احلاَّظ مؤ ّلف طبقاَ الزيدية الككمل إبراهيم بن القاسم ،قال
يف ن ررش العرف يف ترمجته :نشأ بمدينة شهارة ،وأخذ عن أخويه احلسني بن
القاسم ،واحلسن بن القاسم بن املؤيد ،وعن السيد إبراهيم بن اهلادي القاسمي،
والقايض أمحد بن حممد األكوع ،والقايض أمحد بن سعد الدين املسوري،
وحاكم الروضة السيد أمحد بن حممد بن احلسن الكبيس ،والسيد أمحد بن حممد
العياين ،وولده السيد قاسم بن أمحد ،وعن القايض احلسن بن حممد املغريب
الصنعاين ،والسيد احلسني بن أمحد بن صالح زبارة احلسني ،والسيد زيد بن
حممد بن احلسن بن اإلمام القاسم ،والسيد صالح بن احلسني األخفش احلسني،
والسيد عبداهلل بن عيل الوزير ،والقايض طه بن عبداهلل السادة وغريهم،
واستجاز ُمن مل يمكنه األخذ عنه من أكابر علامء عْصه باليمن ،وطالع األسفار
واشتغل بالتاريخ ،وكتب الرجال ،حتى تبحر يف ذلك وتفرد ،وأخذ عنه جامعة

من العلامء من أعياهنم السيد احلافظ أمحد بن يوسف بن احلسني بن احلسن بن
القاسم املعروف باحلديث وغريه ،وقد سر م له يف نفحاَ العنكَّ ،قال:

وصنَّف صاحب الرتمجة الطبقات يف جملدين ضخمني مجع فيه أسامء الرواة
الذين يف كتب األئمة الزيدية فأوعى ومل َّ
يشذ عنه أحد ،ودل عىل مت ُّكنه يف هذا
الفن وتبحره وسعة اطالعه وقوة باعه ،واستوىف مجيع طبقاام إىل زمانه ...إل

قوله :ولقد أبان عن عناية تامة ومعرفة جيدة وفهم صادق واطال ٍع باهر.
إل قوله :وهذه الطبقات قليلة الوجود يف عْصنا فإين ال أعلم إال بنسختني
منها ،وذلك لعدم عناية الزيدية هبذا الفن ،وجهلهم بنفائس مص َّنفات رجاهلم،
وعدم التفاام إىل النبالء منهم ،واشتغاهلم باألموات ال باألحياء منهم.
وترجم له يف البدر الطالع ،فقال :مصنرف طبقات الزيدية ،وهو كتاب مل
ُيؤ َّلف مث ُله يف بابه ،انتهى.
قلت :وهذا الكالم من القايض يدلك عىل ما ذكرته عن الذهبي يف ترمجة
صاحب اجلامع الكايف ،فإن ذلك مل يكن منهام إال ملا يف الكتابني.
أوضحت ذلك يف حمله ،وأما الثاين وهي الطبقات فلام فيها من
أما األول فقد
ُ
والسبب يف ذلك أن
النقل عن كتب كثري من املخالفني مام ُي روه ُم املوافقة هلم،
ُ

بعض املؤ رلفني للكتب الكبار كصاحب الطبقات ينر ُق ُل رون املباحث من كتب
املخالفني لقصد اجل رمع والتكثري وال ُين رقحون ،وقد ال يتأ َّم ُلون ،واهلل املستعان.
نعم ،وقد ذكر الوالد العالمة املؤرخ حممد بن حممد زبارة يف هذه الرتمجة األبيات
يف مزايا طبقات صاحب الرتمجة ،وقال بعدها :ويقول بعض من تأمل هذه
الطبقات من الباحثني يف هذا العْص إهنا دون ما وصفها به صاحب نفحات العنرب،
وصاحب هذه األبيات.
مجع الرواة من أئمتنا
قلت :وال شك أن صاحب الطبقات قد أفاد وأجاد يف ر

وشيعتهم والرد عىل املخالفني فيام يتك َّلمون به يف أولياء أهل البيت وإن كان
ينقل من كتب اخلصوم وال ين رب ُه عىل ذلك ،فقد حيصل به االغرتار عىل من ال
اطالع له عىل احلقائق.
من ذل قوله يف ترمجة مطرف بن شهاب ما لفظه :مطرف بن شهاب بن عمرو
الشهايب؛ الشيخ الفاضل؛ والعبد الصالح املصلح؛ يروي أصول الدين عن عيل بن
حمفوظ عن إبراهيم بن بالغ عن أبيه عن اهلادي .#
إل قوله :وكان مطرف معلم الزيدية العدلية باليمن.
وقد ع َّلقت عليه يف خمتْص الطبقات ،فقلت :اعلم أهيا املطلع وفقنا اهلل وإياك
أن مطرف بن شهاب هو رأس الفرقة الغوية املطرفية التي كفرها أعال ُم األئمة،
وعلامء األمة ،منهم :اإلمام أبو الفتح الديلمي ،واإلمام أمحد بن سليامن ،واإلمام
عبداهلل بن محزة  ،%والسلف واخللف من أهل البيت وأتباعهم من الفرقة
املوحدة الزيدية ،واملؤلف تبع صاحب الطبقات يف هذا؛ وال شك أنه نقل هذه
الرتمجة من ُك ُتب املطرفية من غري تعمد وروية ،وكذا مسلم اللحجي ،وإبراهيم
بن اهليثم ،وحييى بن احلسني البحريي ك ُّلهم من املطرفية.
وقد قال يف الطبقات يف ترمجة حممد بن عليان نق ً
ال عن الزحيف ،اختار مذهب
الزيدية املخرتعة ،وأما والده فكان من رؤوس أصحاب مطرف بن شهاب.
وقال يف ترمجة حييى بن احلسني البحريي :وذكر يف الزحيف أنه من الباطنية
هو وشيخه مسلم اللحجي ،ثم قال صاحب الطبقات :هذا حييى بن احلسني
البحريي ،هو وأبوه وولده عيل بن حييى من كبار العلامء.
إىل قوله :ولكنهم من املطرفية ،وكان هلم رئاسة يف الفرقة الغوية ،وقد تبعه
الرس يف
صاحب اجلداول رمحهام اهلل كام يأيت يف ترمجة املذكور؛ فتدبَّر لت رعرف َّ
ترمجة املذكورين.

قال التيد الع مة مؤلف رشع األساس أمحد بن حممد الرشيف ريض اهلل عنه
يف الآليل املضيئة شح البسامة ما لفظه :من دسيس مسلم اللحجي الباطني ،وقال
ال عن اإلمام أمحد بن سليامن  #ما لفظه :وكان سبب خروجهم أن رج ً
ناق ً
ال
منهم يسمى مطرف بن شهاب ،وكان درس هو وصاحبان له عىل رجل من الباطنية
يقال له :حسني عامر.
إل قوله :وجعلوا قواعد دينهم وأساسه أن قالوا :العامل حييل ويستحيل..إىل
قوله :ونفوا مجيع األفعال عن اهلل ،وغري ذلك مام يوجب الكفر الكثري.
واإلمام النارص لدين اهلل عيل بن احلسني الشامي بن عز الدين بن احلسن بن
حممد بن صالح بن احلسن بن جربيل بن حييى بن حممد بن سليامن بن أمحد بن
اإلمام الداعي حييى بن املحسن  .%دعوته بعد وفاة اإلمام املؤيد باهلل
حممد بن إسامعيل.
وَّاسه :سنة عرشين ومائة وألف ،وله :هنج الرشاد ،وفيه :إذا كتبتم احلديث
فاكتبوه بإسناده ،فإن يك حق ًا كنتم شكاء يف األجر ،وإن يك باط ً
ال كان وزره عليه.
قلت :وهذا اخلرب يف اجلامع الصغري رمز فيه إىل أنه أخرجه احلاكم يف علوم
احلديث ،وأبو نعيم ،وابن عساكر عن عيل  .#وهذا يدل داللة واضحة عىل
أوضحت ذلك مرار ًا يف اجلزء الثاين من
أن الرواية ال تفيد التعديل للرواة ،وقد
ُ
لوامع األنوار.
واحلسن بن حممد املذكور يف نسب اإلمام عيل بن احلسني هو وأخوه اهلادي بن
حممد امللقبان بالشامي ،وهو اجلامع للسادة آل الشامي وآل األخفش ،وحفيد احلسن
بن حممد هو السيد اإلمام املجتهد إمام الفروع واألصول واملسموع واملعقول أمحد بن
عيل بن احلسن الشامي املتوىف بصنعاء سنة (1071هـ) عن  71سنة.

ومن م :السيد اإلمام احلافظ هاشم بن حييى بن حممد بن أمحد بن عيل بن
احلسن الشامي املذكور مؤ رلف نجوم األنظار حاشية عىل البحر الزخار ،وصيانة
العقائد حاشية عىل شح النجري للقالئد وغريها.
سويف سنة (1158هـ) عن نيف وسبعني سنة.
ومنهم السيد اإلمام حافظ العلوم شمس الدين أمحد بن عبد الرمحن بن احلسني
بن عز الدين بن احلسن الشامي املذكور.
سويف بصنعاء سنة (1172هـ) عن ست وسبعني سنة.
ومنهم :السيد اإلمام احلافظ القانت األواه صالح بن احلسني بن عيل بن حممد
امللقب األخفش بن احلسن الشامي املذكور تويف سنة (1142هـ).
وإىل حممد بن صالح ينتسب السيد اإلمام العامل املؤرخ املتقدم آنف ًا احلسن بن
صالح بن حممد بن صالح بن حممد املذكور ،مؤلف :الدامغة وشحها الكبري
والصغري ،ذكر فيها تراجم لألئمة والعلامء ،وله كتاب التحفة احلسنة ،وكتاب غرة
البيان يف متشابه القرآن وغري ذلك ،تويف عام ألف ومائة وعرشين .قربه يف الع َّشة
بوادي قراض من باقم أحد خماليف صعدة.
ومن ذرية ا امي بن حممد :السيد العالمة العلم املفرد نجم آل حممد أمحد
بن حممد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حمسن بن إسحاق بن اهلادي بن عيل بن
صالح بن اهلادي بن حممد.
عيل وأجزته إجازة عامة ،وقد كتب نسبه الرشيف
وهو أيده اهلل تعاىل ُمن أخذ َّ
بقلمه ،وقال فيه :وهذا اهلادي بن حممد هو أخو احلسن بن حممد وهام اخلارجان من
هجرة مدران بالد جامعة.
إل قوله :وذريتهام يف صنعاء وخوالن ولواء إب معروفون بآل الشامي..إلخ

كالمه ،نق ً
ال عن األنوار البالغة شح األبيات الدامغة.
وكذا من ذريته الولد العالمة صبور بن عبد الرمحن بن حممد بن عيل بن حسن
بن حييى بن عبداهلل بن عبداهلل بن حييى بن اهلادي بن صالح بن اهلادي بن حممد،
وقد أخذ عني وأجزته بارك اهلل تعاىل فيه ،وقد كان االسم العلم صبور ًا ،وقد س َّم ري ُت ُه
حممد ًا مع صبور ،واالسامن ملسمى واحد معهود عند األئمة وسائر العلامء كاألمري
جمد الدين حييى بن حممد ،وكالشيخ حميي الدين محيد وحممد ،واإلمام شف الدين
حييى ،ويف أحفاده عيل حييى بن املطهر وغري ذلك.
والعِر يف عد ذكر بعض األع

منهم ومن غريهم ألين مل أذكر منهم إال من

اكتفيت
تعلق بذكره أي سبب من األسباب ،ولو فتحنا الباب التسع املجال ،وقد
ُ
بذكر أصول األنساب ،وقد ك َّر رر ُت االعتذار ،وإىل اهلل املرجع واملآب.
******
الزلف:
ين احلنِ َ
حممـدن
َ -71و َم ْن أ َّيدَ الدِّ َ
يف َّ

إسـ ـ َما ِع َيل ِن ْعـ ـ َم ُاِ َتـ ـاب ُِع
ُسـ ـ َل ُة ْ

التحف:

هو اإلمام املؤيد باهلل حممد بن اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل بن اإلمام املنصور
باهلل القاسم بن حممد .%
معا بعد وفاة ابن عمه اإلمام أمحد بن احلسن ،ووقع يف أيامه شقاق من إخوته
وبني عمه ،فدعا عىل اخلارج عن الطاعة ،فأجابه اهلل رسيع ًا.
سويف سنة سبع وتسعني وألف ،عمره ثالث ومخسون سنة.
وله من الولد :قاسم ،وإبراهيم ،وعيل ،وحمسن ،وزيد ،وحييى ،واحلسن ،ومن

ذريته األعالم :األخ العالمة الويل محود بن عباس بن عبداهلل بن عباس بن عبداهلل
بن يوسف بن حممد بن احلسن بن اإلمام املؤيد باهلل .¤
وهو املجدد يف اإلحدى عرشة مائة .قال القايض العالمة الشهيد إسامعيل بن
حسني جغامن  :¥وإىل هنا انتهت وراثة النبوة فيام أعلم ،ثم عدد القائمني الذين
مل يبلغوا درجة اإلمامة ،واختذوها ملك ًا.
حتملها بغري استحقاق ،وتناوهلا بال وثاق ،وقد
قلت :وهكذا يكون عمل من َّ
ْ
ح ْ ح
قال تعاىل{ :ف ِمن ُه ْم ظال ٌِم نلِ حفسِ هِ} [فاطر ،]32:وقد اختار اهلل ورث ًة لكتابه ،ومحل ًة
لدينه ،وحاشا اهلل أن يرتك اخللق سدى ،ومل تقم له عليهم حجة ،ومل يظهر هلم

منه ب رينه ،قال الرسول ÷(( :إن عنرد كل بدر عة تكون من بعدي ُيكا ُد هبا
اإلسالم ولي ًا من أهل بيتي موك ً
يذب عنه ،ويعلن احلق وينوره ،ويرد كيد
ال ُّ
الكائدين ،فاعتربوا يا أويل األبصار وتوكلوا عىل اهلل))  ،فال خيلو زمان من
قائم هلل بحجة ،وإنام يكون ضالل األمة إن تركوا االهتداء به ،وعدلوا إىل من مل
جيعل اهلل له والية ،وهو معنى قوله ÷(( :إين تارك فيكم...احلديث)).
وقوله ÷ يف اخلرب الذي رواه عنه اإلمام زيد بن عيل ’(( :يا أهيا الناس،
إين قد خلفت فيكم كتاب اهلل وسنتي وعرتيت أهل بيتي ،فاملض ريع لكتاب اهلل
كاملض ريع لسنتي ،واملض ريع لسنتي كاملض ريع لعرتيت ،أما إن ذلك لن يفرتق حتى ألقاه
ٍ
فألمر ما أتى ÷ بعكس التشبيه يف احلديث.
عىل احلوض)) ،
ُ
((أهل بيتي أمان ألهل األرض ،والنجوم أمان ألهل السامء؛
وقوله ÷:
( -)1انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) ،ج/1ص/14ط ،1ج /1ص  ،44ط ،2ج – 1ص  ،50ط.3
( -)2انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) ،ج/2ص /608ط ،1ج /2ص  ،672ط ،2ج – 2ص  ،820ط.3

فإذا ذهب ُ
أهل بيتي من األرض أتى أهل األرض ما يوعدون ،وإذا ذهبت النجوم
من السامء أتى أهل السامء ما يوعدون))  ،رواه اإلمام اهلادي إىل احلق #
يف األحكام  ،وكتاب معرفة اهلل.
وقوله ÷(( :يف كل خلف من أهل بيتي ُعدُ رو َل ينفون عن هذا الدين
حتريف الغالني ،وا رنتحال امل ربطلني ،وتأويل اجلاهلني)) ،هذا احلديث مام رواه
القايض العالمة حممد بن احلسن الديلمي ،املتوىف عام أحد عرش وسبعامئة يف قواعد
عقائد أهل البيت أي بلفظ :من أهل بيتي.
وأخرجه الطربي يف ذخائر العقبى ،بزيادة(( :أال إن أئمتكم و رفدُ ُكم إىل اهلل
فانظروا بمن تفدُ ون)).
وأخرجه يف سرية اهلادي  #املطبوعة ص 33بالسند إىل جعفر بن حممد ،عن
أبيه ،عن النبي ÷ ،قال(( :يف أهل بيتي عدول ينفون عن الدين رحتر ريف
الغالني ،وا رنتحال ا ُمل ربطلني ،وتأويل اجلاهلني ،أال وإن أئمتكم وفدكم إىل اهلل
فانظروا من ُتقدر مون يف دينكم وصالتكم)) ،وغري ذلك مام ال حيىص كثرة كتاب ًا
وسنة ،وجلميع هذه األخبار ُط ُر َق كثرية مذكورة يف كتابنا :لوامع األنوار يف جوامع
العلوم واآلثار  ،فقد أبان اهلل هلم من اختاره وارتضاه ،ونصب هلم عالمات
يميزون هبا عند االشتباه.
هِا ،واعَّم أنه عظم نجوم الفتنة يف هذه األزمان ،ولما أخذ اهلل يف الفرقان
( -)1انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) ،حتت عنوان :خمرجوا أخبار النجوم واألمان،ج/1ص /64ط ،1ج /1ص ،100
ط ،2ج – 1ص  ،131ط.3
()2ـ األحكام .555 /2
( -)3انظر كتاب لوامع األنوار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،
ج/2ص/447ط ،1ج /2ص  ،492ط ،2ج – 2ص  ،545ط.3

توجه البيان ،ويكون الكالم بقدر
من التبيان ،وحرم أشد التحريم من الكتامن َّ
ْ ْ
ْ ُ
ح
ع إ حَل ح
يل حربِك بِاْل ِك حمةِ
ب
س
ِ
ما حيتمله املقام ،اقتداء بمن قال له جل ح جالله{ :اد ِ ح ِ
ْ
َّ
ح ُ ْح
َّ
ح َّ ح
ح ْ
حوال ْ حم ْوع حِظةِ ْ ح
ِه أح حس ُن إِن حر َّبك ه حو أعل ُم ب ِ حم ْن ضل ع ْن
اْل حس حنةِ حو حجادِل ُه ْم بِال ِِت ِ
ح
حسبيلِهِ حو ُه حو أ ْعلح ُم بال ْ ُم ْه حتد ح
ُ
فأقول معتص ًام بمن ملكه ال يزول:
ِين[ }125النحل،]125:
ِ
ِ

اعلم أهيا الطالب للنجاة ،املجتنب ملا يصده عن سبيل اهلل ،أن التضليل والتبديع

ال سيام باإلكفار والتفسيق بغري دليل قاطع ،وال برهان صادع ،من أعظم البدع،
وأقدم ما جيب أن هيجر و ُيدع  ،ودليل العقل والنقل عىل ذلك قائم ،وبه
ْ َّ
ح حُْ
حْ ح ح
حاكم ،وكفى بنداء قول اهلل جل جالله { :حوَل تقف حما لي حس لك بِهِ عِل ٌم إِن
ً
َّ ْ ح ح ْ ح ح ح ْ ُ ح ح ُ ُّ ُ ح ح ح ح ح ْ
َص حوالفؤاد ُك أولئِك َكن عن ُه حم ْس ُئوَل[ }36اإلرساء ،]36:وقوله
السمع واْل
ح
ْ ح ُ ُ ْ َّ ح ًّ َّ َّ
َّ
الظ َّن حَل ُي ْغِن م حِن ْ ح ح ْ ً
اْل ِق شيئا}
سبحانه { :حو حما يحتب ِ ُع أكَثهم إَِل ظنا إِن
ِ
[يونس ،]36:فقد هنى اهلل عن اقتفاء غري العلم ،وأخرب أن الظن ال يغني من احلق
شيئ ًا فال يستقيم تأويل العلم والظن بغري املعلوم من موضوعيهام ،مع أن ذلك
حتريف وتبديل ،وما مل يكن فيه طريق إىل العلم من العمليات اقتْص عليه ،كام
هو مقتىض الدليل القاطع ،وقد علم إطباق جامعات املسلمني من عهد الصحابة
فام بعد أنه ال ينكر عىل عامل ،وال متبع له فيام مل يصح عنده ما مل خيالف القاطع،
وأول ما نشأ التضليل لغري دليل عن (اخلوارج) الفرقة املارقة من الدين ،بنص
سيد املرسلني ،كام هو متواتر عند علامء املسلمني.

هذا ،وقد كثر الكالم ،وطال اخلصام يف شأن الزيارة والتوسل ،ولنتكلم بام يقتضيه
الدليل ،الذي ليس عىل سواه تعويل ،فنقول :أما الزيارة ،فكفى بزيارة الرسول ÷
ُّ ح ح ح
ح
()1ـ أي يدفع بعنف من قوله تعاىل﴿ :يح ْو حم يُ حدعون إَِل نارِ حج حه َّن حم د ًَّع﴾ متت من املؤلف(ع).

لشهداء أحد وأهل البقيع ،وتعليمه كيفية الزيارة برواية الصحاح وغريها.

ح ح َّ
وأما التوسل فكفى بقول اهلل يف ُحمركم تنزيله عىل رسوله { :حول ْو أن ُه ْم إِذ
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ْحتِهِ} [التوبة..]99:اآلية { ،حو حص ِل عليْ ِه ْم إِن حصَلتك حسك ٌن ل ُه ْم} [التوبة ،]103:فال
يسوغ ملؤمن باهلل ورسوله أن جيعل ذلك كالتوسل واالستشفاع باألوثان ،واعتقاد
ْ ح ح ح ُ َّ ح ْ ُ ح ح ح ْ ح ْ
ْ
اْلق فحبأحي ح
ح
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تقريبها إىل اهلل زلفى{ ،ت ِلك ءايات اَّللِ نتلوها عليك ب ِ ِ ِ ِ
ْ ح
َّ
اَّللِ حو حءايحاتِهِ يُؤم ُِنون[ }6اجلاثية ،]6:وما ورد يف األخبار الصحيحة من استسقاء عمر
بن اخلطاب بالعباس بن عبد املطلب بلفظ :إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا .هكذا
أخرجه البخاري وأقره عىل ذلك الصحابة كافة ،والعلة يف احلي وامليت واحدة ،فال
حيل اإلشاك بحي وال بميت ،وال بدعائه وال بغريه ،وفضيلة امليت وحرمته عند
اهلل عز وجل باقية ،وليس الغرض أنه ينفع أو يرض هو ،إنام النفع والرض من اهلل،
واألمر كله هلل تعاىل ،وأيض ًا

فإن بالل بن احلارث الصحايب ذهب إىل القرب

الرشيف وقال :يا رسول اهلل استسق ألمتك ،فقال له النبي ÷  -يف النوم :-
أخرب عمر أنكم مسقون ،فأخربه بذلك ومل ينكر عليه أحد ،أخرجه ابن أيب شيبة
بسند صحيح ،وإنام ترك الصحابة االستسقاء عند القرب النبوي ألن املرشوع يف
ذلك أن يكون يف اجلبانة ،فاستسقوا بالعباس عمه ريض اهلل عنه ،وأنواع الطاعات
كثرية وال ح رجر وال ق رْص.
وقصة األعمى الذي قال له الرسول اهلل ÷ُ :ق رل(( :اللهم إين أسألك
( -)1البحث مستوىف يف الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف
والدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع).
()2ـ هذا جواب عن قوهلم ملاذا مل يتوسلوا عند قرب الرسول ÷ .متت من املؤلف(ع).

ْ

ٍ
بمحمد نبي الرمحة ،يا حممدُ أتوج ُه بك إىل ريب يف حاجتي هذه ل ُت رقىض
وأتوجه إليك
يل ،اللهم فشف رعه يف)) أخرجه احلاكم ،وقال :صحيح عىل شط البخاري ومسلم،
والرتمذي وقال :حسن صحيح ،والنسائي ،وابن ماجه ،وابن خزيمة يف صحيحه
وصححه ،والطرباين من حديث عثامن بن حنيف ريض اهلل عنه ،ال يقال :إن
األعمى طلب من الرسول ÷ الدعاء ألنه يقال :مل نستدل بقول األعمى وإنام
استدللنا بقوله ÷ فإنه علمه التوسل الْصيح.
وقوهلم :إن املراد بدعائه؛ حتريف وتبديل ،وفيه نداء الغائب وال فرق يف ذلك
بينه وبني امليت ،ومثل ذلك التوسل الْصيح بالعباس ريض اهلل عنه إنام هو لقربه
من رسول اهلل ÷ ،ولو كان املراد بدعائه لكان دعاء غريه ُمن هو أفضل منه
باإلجامع أوىل ،وهذا معلوم ولكن اهلوى يعمي ويصم.
وأخبار الرقية بالقرآن ،حتى رضب الرسول ÷ له سه ًام معهم ،وأحاديث
االستشفاء بالقرآن؛ وغري ذلك كثري يضيق عنها املقام ،وشفاعته ÷ م رع ُل روم َة،
َّ
شك ًا لكانت قبيحة قطع ًا من حي وميت {إِن
وهي من هذا الباب ولو كانت ر
ِ ْ
الّش حك لح ُظلْ ٌم حع ِظ ٌ
يم[ }13لقامن.]13:
هلل بتعظيمه وشع التوسل به وبني
ومن البدت عدم الفرق بني تعظيم من أمر ا ُ
من هنى عن تعظيمه والتوسل به ،وجعل تعظيم الرسول األمني وتعظيم املرشكني
ح ح ُّ ح َّ
ُ
ح
ح
ح
لتلك األصنام والشياطني من ٍ
باب واحد ،وطر ريق ٍة واحدة {ياأيها اَّلِين ءامنوا
ح
ح ُ َّ ح ح ح ُ ح ُ ح ح ح ح َّ ْ ح ْ ُ ح ْ ُ ْ ح ْ ح ُ ح ح ح ح ُ ُ ح َّ ح ح ُ
أطِيعوا اَّلل ورسوَل وَل تولوا عنه وأنتم تسمعون 20وَل تكونوا َكَّلِين قالوا
ُّ ُّ ْ ُ ْ ُ َّ ح ح
ح ْح حُ ْ ح حْ حُ ح
ْ َّ
َّ ح َّ َّ ح
ِين َل
اب عِن حد اَّللِ الصم اْلكم اَّل
س ِمعنا وهم َل يسمعون 21إِن َش اِلو ِ
ح ْ ُ ح
يا حْلح ْس حم حع ُه ْم حول ح ْو أ ح ْس حم حع ُه ْم حَلح حول َّ ْوا حو ُهمْ
اَّلل فِيه ْم حخ ْ ً
ون 22حول ح ْو حعل ِ حم َّ ُ
يعقِل
ِ
ْ ُ ح
ُمع ِرضون[ }23األنفال.]23-20:
أفال ترى َّ
أن اهلل أمر بتعظيم بيته العتيق ،وتع َّبد عباده بالطيافة حوله ،والتقبيل

حلجره ،والتمسح به ،والتذلل هلل عنده ،واإلهراع إليه من كل فج عميق ،ومكان
ح َّ ح ح
ح ح
ً
اس ح ُِّج ْاْلحيْت حمن ْ
لَع انلَّ
ِ
اس حت حطاع إَِلْهِ حسبِيَل} [آل عمران،]97:
سحيق{ :و َِّللِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ح
ح
اما ل َّ
اْل حر ح
ام ق حِي ً
اَّلل الْك ْع حب حة اْلحيْ ح
{ حج حع حل َّ ُ
ت ح
ِلن ِ
اس} [املائدة { ،]97:حو حم ْن ُي حع ِظ ْم ش حعائ ِ حر
َّ ح َّ ح ْ ح ْ ح ْ ُ ُ
وب[ }32احلج ،]32:وكذلك أذن اهلل أن ترفع مجيع بيوته،
اَّللِ فإِنها مِن تقوى القل ِ

وهي حجارة ال ترض وال تنفع ،وال تبْص وال تسمع ،فلم يكن ذلك شك ًا له تعاىل

وال عبادة لغريه وال قبيح ًا ،ملا أذن اهلل به ،بخالف تعظيم األصنام ،وطيافة من طاف
حوهلا من األنام ،واعتقاد شفاعتها عند ذي اجلالل واإلكرام ،ملا كان مام مل يأذن به
ْ
َش ُعوا ل ح ُه ْم م حِن اِلِين حما ل ح ْم يحأ حذ ْن بهِ َّ ُ
اهلل ومل يرشعه ،فلذا قال { :ح ح
اَّلل} [الشورى.]21:
ِ
ِ
والذي وردت األخبار به من النهي عن اختاذ القبور مساجد ،لئال يتشبه باليهود،

والصالة إليها وعليها فمذهب آل حممد ÷ القول بموجبه ،لصحة النهي عن
ذلك ،وقد ورد النهي عن الصالة يف غريها كاحلامم والطرقات ،كام قرر ذلك يف
مسائل الفقه ،وكام أمر رسول اهلل ÷ أمري املؤمنني  #أن ال يدع قرب ًا مرشف ًا
إال سواه ،وذلك العهد يف أثر املرشكني.
هذا ،واملعلوم أن تعظيم يشء غري اهلل كتعظيمه جل وعال أو إشاكه يف العبادة،
َ
وش َك ،وكل تقرب إىل
أو اعتقاد أن له تأثري ًا فيام ال تأثري فيه إال هلل وحده،
ضاللة ر
اهلل وتعبد له بام مل يرشعه من البدع املضلة ،ولكن حاشا اهلل أن يفعله العاملون باهلل
ْ
ح
ُ ْ ح ح ح ح ح
ب ال ِع َّزة ِ ع َّما
املوحدون له ،سبحانك اللهم هذا هبتان عظيم {سبحان ربِك ر ِ
ح ُ ح حح ح ٌ حح
اْل ْم ُد ِ ََّّللِ حرب الْ حعالحم ح
لَع ال ْ ُم ْر حسل ح
ِي 181حو ْ ح
ي[ }182الصافات].
ي ِصفون 180وسَلم
ِ
ِ
وقد أتينا هبذه العجالة وإن مل يستوف فيها الكالم لكوهنا قد توسعت دائرة
الفتنة ،وتصورت الشبهة يف أذهان كثري ُمن ال قدم هلم يف العلم ،وليسوا فيه
براسخني يف مثل هذه األعصار ،التي صار اإلسالم فيها غريب ًا ،وجناب اجلهاالت
ح ح َّ َّ
ُ ُ ْ ح ْ ٌ ح ح َّ ُ ح
ون حما ت ح حشابح حه مِنْهُ
ح
اَّلين ِِف قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِع
والضالالت منيع ًا رحيب ًا{ ،فأما ِ

ْ ح حْ
اء الْ ِفتْ حنةِ حوابتِغ ح
ابْت ِ حغ ح
اء تأوِيلِهِ} [آل عمران ،]7:وهذا تصديق مواعيد اهلل عىل لسان
رسوله بام يكون يف آخر الزمن ،من ظهور الفتن ،وتغيري األعالم والسنن ،وهلل
َّ
ُ
ح ح ْ ح ْ ح َّ ح ح
ات حو ْاْلح ْ
الل ُه َّم فحاط حِر َّ
ادة ِ حأن ْ ح
الس حم ح
ِ
ت
ب والشه
ي
غ
ال
ِم
ل
َع
ض
ر
و
حكمة بالغة{ :ق ِل
ِ
ِ
حْ ُ ح
ح ُ
حْ ُ
ك ُم بح ْ ح
ي ع حِباد حِك ِِف حما َكنوا فِيهِ َي حتل ِفون[ }46الزمر ،]46:ونعود إىل تامم ما نحن
َت
فيه وال قوة إال باهلل.

******
الزلف:
َ -72و ِيف ال ِ
امعيل من ِ
إس ُ
آل نزة
ك ْب ِ
ن ْ
التحف :يف هِا البي

التـ ــ َرا ِ ُّي ال ـ ـ يدُ ُي َبـ ـاي ُِع
َو َقـ ـا َ ِّ

إمامان:

اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل بن أمحد بن عبداهلل الكبيس املغلس بن حممد بن
احلسني بن حممد بن النارص بن حييى بن حممد بن أمحد بن احلسني بن النارص بن عيل
بن املعتق بن حممد امللقب هيجان بن القاسم بن حييى بن القاسم بن حييى بن األمري
الشهيد محزة بن اإلمام أيب هاشم النفس الزكية احلسن بن عبد الرمحن بن حييى بن
عبداهلل بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم .%
معا إل اهلل :سنة إحدى وعرشين ومائتني وألف ،وتويف سنة ثامن وأربعني
ومائتني وألف ،مشهده بمدينة ذمار .وهو املجدد يف املائة الثانية عرشة.
واإلمام اهلادي لدين اهلل أمحد بن عيل الرساجي بن احلسني بن عيل بن عامر بن
حممد بن عيل بن عامر بن احلسن بن عيل بن صالح بن أمحد بن حييى بن داود بن عيل
بن أمحد بن عيل بن أمحد بن اإلمام النارص لدين اهلل حييى بن حممد الرساجي املتقدم

بعد اإلمام املهدي أمحد بن احلسني .%
معا إل اهلل :سنة سبع وأربعني ومائتني وألف ،واستشهد سنة ثامن وأربعني
ومائتني وألف تقريب ًا.
ولده :عيل ،قال والدنا أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم احلسيني:
ولقد صح لنا عن اإلمام السباق أمحد بن عيل الرساجي أنه ملا استتبت له األمور،
وبايعه اجلمهور من العلامء وسائر الناس قال بعض من حرضه من العلامء :قد متت
األمور بحمد اهلل.
َّقال :إهنا ما متت ،وأنت تعلم أن قبلنا دعوة الوالد اإلمام إسامعيل بن أمحد
مغلس ،وكان يف بيته بالكبس قد أيس من الناس وأ رغلق بابه ،فقال :ال ،بل دعوته
وحجته عند اهلل باقية وال بد لنا من الرحلة إليه ،فرحل هو وبعض العلامء فوق
الربيد يف الليل حتى وصلوا بيته وقرعوا الباب وفتح هلم ،وقال :ما شأنكم فقال
اإلمام أمحد :قد فعلنا كذا وكذا وكله لك ،ونحن أعوانك ،فقم جتدنا أطوع من
نعلك ،وأتبع من ظلك ،فقال :يا ولدي أنا قد خربت الناس وعندي بيعاام
صناديق قد اختربام وأيست منهم ،فقد أذنت لك فقم ،وألقيتها إليك فقم عىل
بركة اهلل حيث معك ظن تأثري ،فانْصفوا ،وكان ما كان ،انتهى.
وم د اإلمام أمحد بن عيل الرساجي ببلد هنم من خماليف صنعاء.
******

الزلف:
بن اِؤ َّي ِد والــِي
احل َتريُ ُ
َ -73و َقا َ ُ
التحف :يف هِا البي

ُأ ِاــ ْي َ ِهبمــدان َ
اا اِخــا ِم ُت
َّخــ َ

إمامان:

اإلمام املؤيد باهلل احلسني بن عيل بن إسامعيل بن عيل بن احلسني بن حممد بن
صالح بن احلسن بن بدر الدين بن داود بن احلسن بن اإلمام اهلادي لدين اهلل عيل
بن املؤيد.
الت
معا عَ ََّ ْيه َّ

يف حمرم احلرام سنة إحدى ومخسني ومائتني وألف ،وتويف

يوم األحد شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني ومخسني ومائتني وألف ،عمره سبع
وعرشون سنة.
وجدت بخط الوالد العالمة صفي اإلسالم أمحد بن حييى بن أمحد بن احلسني
ُ
بن حممد بن حييى امللقب العجري بن حممد بن حييى بن حممد بن صالح بن عيل بن
احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن  ،%املتوىف سنة سبع وأربعني وثالثامئة
وألف ،ما مثاله :أخربين والدي العالمة حييى بن أمحد رمحه اهلل أن اإلمام املؤيدي
وصل إىل هجرة فلله أيام دعوته يف حال صغر الوالد ،وأنه صبيح الوجه ،ال يعلم
شاب مل ينبت الشعر يف وجهه أبيض اللون كأن
أنه يوجد له شبيه يف خلقه وكاملهَ ،
وجهه القمر..إىل آخر ما ذكره  ،¥انتهى.
قكه بحيدان يف مشهد اإلمام أمحد بن سليامن.
وانتقل من ضحيان إىل مشهد اإلمام أمحد بن سليامن  #السيد اإلمام فخر آل
الرسول الكرام وبدر هالة العرتة األعالم العالمة الويل عبداهلل بن حييى املؤيدي
العجري املتوىف يوم االثنني خامس عرش صفر سنة أربعني وثالثامئة وألف ،¥

واستقر هو وذريته الكرام يف املشهد املقدس ،وهو أخو الوالد العالمة صفي الدين
أمحد بن حييى العجري املتقدم نسبه آنف ًا ،وسيأيت ذكر أخيهام العالمة العلم املفرد
جامل آل حممد عيل بن حييى بن أمحد ،وُمن انتقل من ضحيان إىل اجلهة اخلوالنية،
من البيت املؤيدي عمر ُه اهلل بالعلم والعمل :السيد العالمة األوحد شف آل حممد
احلسن بن عيل بن احلسن بن أمحد بن حممد امللقب احلمران بن حييى بن حسن بن
حييى بن حممد بن حييى بن حسن بن زيد بن حممد بن أيب القاسم بن اإلمام عيل بن
املؤيد  ،%واستقر هناك هو وذريته األفاضل ،وتويف يوم اخلميس ثاين وعرشين
يف جامدى األوىل سنة مخس وثالثني وثالثامئة وألف ،قربه بمسجد وسحة  -بالسني
واحلاء املهملتني .-
واإلمام النارص لدين اهلل عبداهلل بن احلسن بن أمحد بن العباس بن احلسني بن
القاسم بن احلسني بن اإلمام املهدي لدين اهلل أمحد بن احلسن بن اإلمام القاسم
بن حممد.
معا إل اهلل سنة اثنتني ومخسني ومائتني وألف ،وقتل  #سنة ست ومخسني
ومائتني وألف يف وادي ضهر  ،عمره ثالثون سنة.
الت  :كان ربعة ال بالطويل وال بالقصري ،لونه إىل السواد مرشب ًا
افته عَ ََّ ْيه َّ
بحمرة ،واسع اجلبني ،أنجل العينني ،عظيم الصدر واملنكبني ،دقيق الساقني ،يمأل
القلوب مهابة ،عليه خمائل اإلمامة ،وشامئل الزعامة.
وال أعلم له من الولد إال أمحد.
ترجم له الوالد العالمة املؤرخ حممد بن حممد بن حييى زبارة احلسني الصنعاين،
()1ـ وادي ضهر :يكتب بالضاد.

املتوىف سنة ثامنني وثالثامئة وألف ،مؤلف :نيل الوطر ،ونزهة النظر ،ونيل احلسنني،
ونرش العرف ،وأئمة اليمن يف التاريخ رمحه اهلل ،وترجم له العالمة وجيه اإلسالم
عبد الرمحن بن احلسني (سهيل)  ،¤وله األنموذج اخلطري ،ونسخ األعتصام
كام ً
ال وأسمعه عىل شيخه مؤلف أنوار التامم.
هِا ،واعَّم أ َّنا سلكنا غالب ًا يف نرش األبيات املتضمنة إلمامني فأكثر مسلك
التوشيع ،من اإلهبام واإليضاح ،وهو البيان ملثنى أو جمموع عىل نسق التعاطف،
ْ ُ
ْ ح ح
ح ح
اق حو حي ْع ُق ح
ادنحا إب ْ حراه ح
وب} [ص،]45:
ِيم ِإَوسح
كقوله تعاىل { :حواذك ْر عِب

وقوله ÷(( :إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت)) ،وهذا هو احلق يف
بيانهُ ،
فخ رذ ذلك موفق ًا إن شاء اهلل رب العاملني.
******
الزلف:
 -74ورَ ْلزَ َل ْأر َكـ َ
الضـ ل ِة أنــدن
ان َّ

ـور لَّ ّ َّْـ ِم َرا ِم ُت
إ َما ُ ا ُدَ مل َاِنصـ ُ

التحف:

حج ة اهلل عىل العباد ،وخليفة نبيئه يف البالد :اإلمام املنصور باهلل أبو حممد
هو َّ
أمحد بن هاشم بن املحسن بن القاسم بن إسامعيل بن احلسني بن عز الدين بن
املهدي بن النارص بن املحارس بن النارص بن عبداهلل بن محزة بن أيب القاسم بن
حممد بن جعفر بن حممد بن احلسني بن جعفر بن احلسني بن أمحد بن حييى بن
( -)1يف نسخة:
الضالل اب ُن هاشم
وز رلزل رأركان َّ

نصور للظ رلم راد ُع
اهلدى امل
ُ
إما ُم ُ

عبداهلل بن حييى بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن
احلسني .%
الت
قيامه عَ ََّ ْيه َّ

 :سنة أربع وستني ومائتني وألف ،خرج إىل جهات صعدة.

ومن مؤلفاسه :كتاب السفينة يف األذكار ،وله القدم الراسخ يف مجيع العلوم
رضوان اهلل عليه.
خرج إىل جهات صعدة هو واإلمام حممد بن عبداهلل الوزير ،وكان من
أنصاره وأعوانه اإلمام املتوكل عىل اهلل املحسن بن أمحد يف جامعة من العلامء
األعالم وشيخهم القايض شيخ اإلسالم عبداهلل بن عيل الغالبي ،فبينام هم
ينظرون يف من ُيبايع من اإلمامني مع كامهلام اقتىض رأي األعالم ويف مقدمتهم
شيخ اإلسالم عبداهلل بن عيل الغالبي مبايعة اإلمام أمحد بن هاشم لقضية ال يسع
احلال لرشحها.
وكان من أعوانه وأنصاره :اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم احلسيني
 ،%والسيد اإلمام العامل املجاهد الرشيف احلسني احلازمي -الواصل من اامة-
أمحد بن حممد بن احلسن بن حممد من ذرية اإلمام حييى بن عبداهلل بن احلسن بن
احلسن بن عيل بن أيب طالب  ،%وهذا الرشيف من املجاز هلم يف :اإلحازة يف
طرق اإلجازة للقايض العالمة عبداهلل بن عيل الغالبي ¤؛ ألنه من مشائخه.
وخرج مع اإلمام املنصور باهلل أمحد بن هاشم مهاجر ًا إىل صعدة كام سبق:
القايض العالمة فخر اإلسالم ،وحافظ علوم أهل البيت الكرام ،شيخ اإلسالم
عبداهلل بن عيل الغالبي  ،¥املتوىف سنة ست وسبعني ومائتني وألف ،وكان
من دعاته ومشائخه ،واستقر بضحيان هو وأوالده ،وهم :القايض العالمة شيخ
اإلسالم حممد بن عبداهلل الغالبي املتوىف سنة أربع وثالثني وثالثامئة وألف،
وأخوه القايض العالمة صارم الدين وخامتة املحققني إبراهيم بن عبداهلل الغالبي

املتوىف سنة سبع وعرشين وثالثامئة وألف.
ومن معاة اإلما اِنصور باهلل أمحد بن هاشم  :#القايض العالمة شيخ
اإلسالم أمحد بن إسامعيل العلفي القريش املتوىف سنة اثنتني وثامنني ومائتني وألف،
وهو ُمن أخذ عىل اإلمام النارص لدين اهلل عبداهلل بن احلسن ،وعن السيد العالمة
اإلمام حممد بن عبد الرب بن اإلمام املتوىف سنة اثنتني وستني ومائتني وألف ،وأخذ
عنه اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم احلسيني .#
وكان من األع

يف ذلك العْص السيد اإلمام أمحد بن زيد الكبيس ،املتوىف

سنة إحدى وثامنني ومائتني ،ومن مشائخه السيد العالمة حممد بن عبد الرب،
والسيد العالمة أمحد بن زيد الكبيس ،هو واإلمام اهلادي لدين اهلل أمحد بن عيل
الرساجي شيخا اإلمام املنصور باهلل حممد بن عبداهلل الوزير ،والقايض العالمة
عبداهلل بن عيل الغالبي ،ومن مشائخ اإلمام حممد بن عبداهلل الوزير ،والقايض
العالمة عبداهلل بن عيل الغالبي :السيد العالمة صفي اإلسالم أمحد بن يوسف زبارة
مؤلف أنوار التامم تتمة االعتصام ،ومن مشائخ اإلمام حممد بن عبداهلل الوزير:
السيد العالمة شيخ العرتة املطهرة حييى بن عبداهلل الوزير املتوىف سنة مخسني
ومائتني وألف.
ومن األع

احلاَّ ري لرشعة اإلسالم السيد اإلمام حممد بن حممد بن

عبداهلل الكبيس ،وهو من مشائخ اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم
احلوثي ،وهو ُمن أخذ عن اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل بن أمحد الكبيس
املغلس ،والسيد اإلمام احلسن بن حييى الكبيس ،والسيد اإلمام حممد بن عبد
الرب ،ومنهم ولده العامل النحرير والبحر الغزير أمحد بن حممد بن حممد بن
عبداهلل الكبيس املتوىف سنة ست عرشة وثالثامئة وألف ،وهو ُمن أخذ عن السيد
العالمة أمحد بن زيد الكبيس وعن والده.

وُمن أخذ عنه القايض العالم ُة ع ربدُ اهلل ب ُن عيل الغالبي القايض العالمة إمام
املحققني األعالم ،وشيخ الشيعة الكرام ،حممد بن صالح الساموي امللقب ابن
ت له كرام َة ُع رظمى
حريوه ،استشهد سنة إحدى وأربعني ومائتني وألف ،وظهر ر
األثبات من
وهي تالوته للقرآن العظيم بعد قتله ليايل وأيام ًا تواتر ذلك ،ونقل ُه
ُ
أهل عْصه ،منهم :اإلمامان املنصور باهلل أمحد بن هاشم يف السفينة ،واستدل
بذلك عىل رجوع األرواح ليلة اجلمعة وليلة االثنني ،واملنصور باهلل حممد بن
عبداهلل الوزير يف فرائد الآليل ،وله املؤلف العظيم املسمى :الغطمطم الزخار
عىل السيل اجلرار للشيخ حممد بن عيل الشوكاين ،املتوىف سنة مخسني ومائتني
وألف ،مؤلف نيل األوطار ،والفتح القدير ،والبدر الطالع.
وقد كان بينه وبني الشهيد املذكور رمحه اهلل منازعات وجمادالت علمية ،وقد نسب
إليه املشاركة يف قتله بإغراء املهدي عبداهلل اآلمر بذلك ،وعند اهلل جتتمع اخلصوم.
وعَل اجلمَّة أن يف تلك األعصار تزاحم املجتهدين النظار ،وما هي إال من
طبقات األئمة املتقدمني ،ولقد أحيا اهلل هبم ما انطمس من الدين ،ونم رت بربكاام
علوم آل طه وياسني ،وأخذوا قواعد امللة احلنيفة من املعني الصايف ،ورضبوا فيها
َّ ح ح ح ُ ح ْ ح ْ
ض ُل ال ْ ُمب ُ
ي[ }16النمل ،]16:فهؤالء ورثة
باحلظ األوفر الوايف{ :إِن هذا لهو الف
ِ
األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،وقد أ ررخ رينا عنان القلم يف هذا املوضع

ربك ًا بحامة التنزيل ،ووعاة التأويل ،م رن وضح رت هب رم ُهب ُم املسالك ،وا رنصدع رت
ت ُّ
ظلم الليل البهيم احلالك ،و رلن ُعدر إىل ما نحن بصدده.

وأ رحلق ُه اهلل بسلفه سنة تسع وستني ومائتني وألف ،ومشهده بدار أعال من
بالد أرحب.
******

الزلف:
وم ْن ِ
ِ -75
البـدْ ُر َ
حممـدن
بعد ِه َ
األيـ ُّر ّ

األعــ ُ َح َّتــك ُاِ َنــارِ ُت
َأ َقــ َّر َلــ ُه ْ

التحف:

هو اإلمام العامل الكبري املنصور باهلل حممد بن عبداهلل الوزير بن حممد بن اهلادي
بن صالح الدين بن اهلادي بن عبد القدوس بن حممد بن حييى بن أمحد بن صارم
الدين إبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن اهلادي بن إبراهيم بن عيل بن املرتىض بن
املفضل بن منصور بن حممد بن املفضل بن عبداهلل بن عيل بن حييى بن القاسم بن
اإلمام يوسف بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام اهلادي
إىل احلق حييى بن احلسني .%
قا سنة سبعني ومائتني وألف ،وقبضه اهلل سنة سبع وثالثامئة وألف ،عن
تسعني عام ًا ،ولده عبداهلل.
ومن مؤ ّلفاَ اإلما  :كتاب فرائد الآليل يف الرد عىل املقبيل ،أودع فيه من
علوم آل حممد وبيان عقائدهم ر
وحل ُشبه م رن عند عن الطريق األقوم ،والْصاط
األعظم ،ما يثلج اخلاطر ،ويقر الناظر ،كيف ال ومؤلفه اإلمام الذي له يف كل
بحر جمال ،ويف كل علم مقال.
واعلم أهنا قد تكون لألئمة فرتات يف بعض األزمنة ال يستقيم فيها اجلهاد
فيحملهم عىل إغامد سيوفهم ما محل الرسل  ¢عىل ذلك ،وقد ترى تشنيع ًا عىل
بعض األئمة اهلداة هبذا ُمن ال َّ
حظ له يف اجلهاد وال اإلمامة ،وال ما يراد هبا ،وما
الوجه الذي وجبت له ،وإنام هو كالم يسمعه من الناس ،وأئمة أهل البيت أعرف
بام جعله اهلل إليهم ،ومل يربحوا يف غمرات احلروب يباشون بأنفسهم مدهلمات

الكروب ،كام قال قائلهم:
حممــ ٍد
ون رحــ ُن بنــو ب رنــت
النبــي َّ
ر

ـن بـــأ رطراف األسـ ـنَّة أ ردر ُب
ونحــ ُ

وما كنت أريد أن أسطر مقالة هذا اجلاهل ،لكن جاريناه لئال يغرت بزخارف قوله
غافل ،وقد كفانا نفسه بجرأته عىل اهلل ،وخوضه فيام ال يعلم ،مع أنه مل يكن منه هذا
إال مساعدة بدينه ،وقضاء ألغراض دنيويه ،فاهلل أسأل أن يعصمنا من فتنتها ،وهو
حسبنا ونعم الوكيل.
******
الزلف:
اإلس َ إ ْذ َقا َ ُحم ِْت نن
َ -76و َقدْ َن َع َش ْ

صــــارِ ُت
إمــــا ن َرؤُ ن
ف َْ
ي ُم َ
أنــــ ِد ن
َ

التحف:

هو اإلمام األواه الزاهد العابد املتوكل عىل اهلل أبو حممد املحسن بن أمحد بن
حممد بن أمحد بن احلسن بن احلسني بن صالح بن عبد الرحيم بن الباقر بن هنشل
بن املطهر بن أمحد بن عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن اإلمام املتوكل عىل اهلل املظلل
بالغامم املطهر بن حييى .%
هنض إىل القيام بأمر اهلل سنة إحدى وسبعني ومائتني وألف ،وكان قيامه أيام
اإلمام حممد بن عبداهلل الوزير ،واألمر كام سبق يف سرية اإلمام احلسن بن
عزالدين فراجع البحث.
وكان القائم بأمر اجلهاد يف أيام اإلمام املحسن بن أمحد :اإلمام املهدي لدين اهلل
حممد بن القاسم احلسيني  %يف حال السيادة ،وكان نائبه وسيف خالفته وإليه
والية احلل واإلبرام ،وأقامه مقامه يف مجيع ما إىل اإلمام من األحكام ،وهلؤالء

األئمة األربعة :اإلمام املنصور باهلل أمحد بن هاشم ،واإلمام املنصور باهلل حممد بن
عبداهلل الوزير ،واإلمام املتوكل عىل اهلل املحسن بن أمحد ،واإلمام املهدي لدين اهلل
حممد بن القاسم يف هذه اإلعصار املنة الكربى عىل أمة جدهم بتجديد الدين
احلنيف ،وإعالء معامل الرشع الرشيف ،وهبم استنقذ اهلل اخللق من الوبال ،وأزاح
بجهادهم واجتهادهم ظلامت الضالل.
نعم ،ومن رسائل اإلمام املتوكل عىل اهلل رسالة يف وجوب تسليم احلقوق إىل
اإلمام ،وأن واليتها إىل األئمة حيث تنفذ أوامرهم وحيث ال تنفذ؛ قال فيها:
وألن القول بعدم واليتها إىل اإلمام لعدم نفوذ األوامر يؤدي إىل بطالن اإلمامة،
ونكسها عىل اهلامة ،ويلزم التامنع والدور ،أال ترى أن اإلمام يف أول أمره ومبتدأ
أحواله وقيامه إذا كان ال جيب تأدية ٍ
حق من حقوق اهلل إليه إال بالقهر واإلجبار،
وال يتمكن من القهر واإلجبار إال بتأدية ٍ
حق من حقوق اهلل....
..إىل أن قال :فهذا دليل عقيل واضح جيل ،وفيها :املراد بنفوذ األوامر
نفوذ الدعوة وبلوغها ،بنحو الرسل والرسائل ،كام نقله عن األئمة السيد
العالمة الرشيف يف كتابه املسمى ضياء ذوي األبصار ،ثم ساق فيها كالم ًا شافي ًا
وبرهان ًا كافي ًا.
قبضه اهلل  -وقد صرب وصابر وجاهد وثابر  :-سنة مخس وتسعني ومائتني وألف.
أوالمه :حممد ،وأمحد ،وعبداهلل ،واملطهر ،واحلسن ،واحلسني ،وعيل.
م ده :هبجرة حوث.
هذا ،وهنشل بن املطهر هو جد السيد العامل املربز  -شيخ اإلمام القاسم بن حممد
 أمري الدين  -املتوىف سنة تسع وعرشين وألف  -بن عبداهلل بن هنشل ،سكنالرباين احلفي
حوث ،وانتقل من ذريته يف العْص األخري إىل ضحيان السيدُ
اإلمام َّ
ُ
احلسني بن حممد احلوثي بن احلسني بن أمحد بن زيد بن حييى بن عبداهلل بن
الويل
ُ

أمري الدين بن عبداهلل  ،¤املتوىف سنة تسع وعرشين وثالثامئة وألف ،واستقر
هو وذريته الكرام يف هجرة ضحيان حامها اهلل.
من م :ولده املوىل العالمة األوحد نجم سامء األرسة العلوية ،وبدر أعالم العرتة
املحمدية الويل بن الويل احلسن بن احلسني احلوثي أيده اهلل تعاىل ،تويف سنة ثامن
وثامنني وثالثامئة وألف بظهران وادعه ،حال اهلجرة أيام الفتنة يف اليمن.
وأخواه العاملان البدران النريان أمري الدين بن احلسني تويف سنة أربع وتسعني
وثالثامئة وألف ،وحييى بن احلسني تويف سنة ثامن وسبعني وثالثامئة وألف هبجرة
ضحيان .¤
وللموىل احلسن :األنظار الثاقبة منها حواشيه عىل شح هنج البالغة ،وعىل
ذكرت طرف ًا مفيد ًا
منهاج القريش ،وعىل العلم الشامخ ،وعىل تتمة الروض ،وقد
ُ
من أحواله يف ترثيتي له التي صدرها:
هلل أ ركـــــ ُرب ُّأهيـــــا الـــــ َّثقالن
ا ُ

هــذا هــو النَّبــ ُأ العظــ ري ُم َّ
الشــأن

رضوان اهلل وسالمه عليه ،ومام يرسه اهلل عىل يديه خترجيه الذي وشح به
الشايف لإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  ،%ولقد مجع فأ روعى ،وعم
فأغنى ،فضاعف اهلل له عىل حاميته ونْصته لسوح العرتة املطهرة  -اجلزاء
األوفر ،وأثابه األجر اجلزيل األكرب.
وأنا أرويه عنه حامه اهلل تعاىل باإلجازة اخلاصة له مع السامع عليه فيه ويف غريه،
واإلجازة العامة ،فإنه أجازين يف مجيع مرو َّياته بجميع طرقه ،التي منها :عن والده
املرتجم له  ،¥عن والدنا اإلمام املجدد للدين أمري املؤمنني املهدي لدين رب
العاملني حممد بن القاسم احلوثي.% ،
******

الزلف:
ِ ََُـدِّ نم

َس َف َّ ــــ َر ِم ْنــــ ُه ل َنــــا ِ ال َي َنــــاب ُِع

ُ -78ه َو ا ْل ُم ْر َس ِدي ُب ْر َم اإل َما َم ِة َما ِعيــا

ن ال َّ ــ ــرِ َيف ِة َبــ ـا ِئ ُع
إل ا ِ
هلل لَّــ ـن َّْف ِ

ِ
الر َض
بن
 -79حممدن ُ
القاس ِم التاب ُِق ِّ

حـ نر ِمـ ْن ال ِع َّْـ ِم َو ِ
اسـ ُع
إ َما ُ ا ُـدمل َب ْ

َ -77و َو َاَف َ
أس الـ َّث
عََل َر ِ

التحف:

هو إم ُام األُ َّمة ،وعامل األئمة املهدي لدين اهلل أبو القاسم حممد بن القاسم بن
حممد بن إسامعيل بن احلسن بن حممد بن احلسني بن عيل بن عبداهلل بن أمحد بن
عيل بن احلسني بن عيل بن عبداهلل بن حممد بن اإلمام املؤيد باهلل حييى بن محزة
احلوثي .%
افته :كان تام اخللق ،أبيض اللون ،أنزع مقرون احلاجبني ،أعني ،كث اللحية،
بعيد ما بني املنكبني.
معا بعد وفاة اإلمام املتوكل عىل اهلل املحسن بن أمحد سنة ثامن وتسعني
ومائتني وألف ،عقيب خروجه من أ ررس األتراك ،وقد كانوا غدروا به وبجامعة
أعالم اليمن ،منهم :السيد اإلمام الويل حممد بن إسامعيل عشيش املتوىف
بالسجن سنة ألف ومائتني وست وتسعني ،والسيد اإلمام مفتي اليمن أمحد بن
حممد الكبيس ،واإلمام املنصور حممد بن حييى محيد الدين ،وسائر أقطاب العلامء
يف ذلك الزمن ،ولبثوا يف السجن سنتني ،ثم يرس اهلل خروجهم وفرج بذلك عىل
اإلسالم واملسلمني ،فجدد اهلل به الدين ،وأقام به شيعة سيد املرسلني ،ولبى
دعاءه علامء األمة ملا قرع أسامعهم وجوب طاعته ،وحتتم واليته ،حام ً
ال
للكتاب ،مبين ًا لفرائض رب األرباب ،واغرتف منه العلم جمتهدوا عْصه،

والعلامء األعالم من أبناء دهره ،وكانت تر ُد إليه املسائل يف أنواع العلوم،
جي رورها ،ويبني مستورها ،بأ روضح بيان وأجال برهان ،وبلغت فتاويه
في ركشف د ر ُ
جملدات مجة ،مجع بعض العلامء منها قسط ًا من املباحث املهمة ،فمنهم من قدرها
بالشايف ،ومنهم من قدرها بالبحر الزخار ،وكان يصل إليه العلامء بالسؤاالت
حتى أيام اجلهاد.
ومن مؤ ّلفاسه :املوعظة احلسنة ،وله منظومة يف اجلنايات صدرها:
رمحــن بــدر ء ًا وخمــت ًام
وعونــك يــا
باس ـم إلــه العـ رـرش ُي رمن ـ ًا ومعص ـ ًام
ُ
ر
وجهها القايض العالمة
والبدور املضيئة جوابات األسئلة الضحيانية ،التي َّ
صارم الدين إبراهيم بن عبداهلل الغالبي املسماة باملشكاة النورانية إىل اإلمام
األعظم املهدي لدين اهلل رب العاملني حممد بن القاسم احلوثي رضوان اهلل عليه،
وهي مشتملة عىل مسائل يف فنون العلم ،منها ما كان ُم رغلق ًا مل يظهر و رج ُه ُه،
است ريضاح ما خيتاره اإلمام فيها،
ومنها مواضع قد خاض فيها األئمة ،فأرادوا ر
تضمنته تلك اجلوابات
فأجاب عليها اإلمام بكتابه املسمى البدور املضيئة ،ومام َّ
املهمة من العلوم التي جىل هبا الغمة ،بيانه الهندام قواعد اإلرجاء ،وفصول
كالمه يف مسائل اإلمامة ،وتأويل اآليات واألخبار التي ظواهرها متصادمة،
والتوجيه الوجيه لكالم اهلل سبحانه يف آية األمر لنبيه لوط  #باإلرساء،
والتفسري املنري لغريها من اآليات ،وتوضيح النكات النريات ،يف األصولني
والعربية والفقه وغري ذلك من األبحاث الرشيفة ،واألنظار الثاقبة املنيفة ،وال
غرو فإهنا نابعة من عباب العلوم ،ولباب املنطوق واملفهوم ،الذي ا رغرتف رت من
وارتشفت من فضالته أعالم األئمة.
فياضه علامء األمة ،ر
قال التائل  ¥بعد أن اطلع عىل جوابات اإلمام  :#وبعد فلام وصلت
هذه اجلوابات الفريدة ،واحلك ُم البديعة املفيدة ،التي هبا ت رنرش ُح الصدور ،وبالتم ريل

ُ
والرسور ،قد كشف رت عنا غياهب ال ُّظلم ،ورفعت اهلمم ،ولقد
فيها
حيصل الفر ُح ُّ
ٍ
شعاعها ُم رستط رري ًا ،حتى صارت
معان تصدَّ ع ُن رو ُرها ُم رستن رري ًا ،وظهر
راشتمل رت عىل
ُ
ُم ررشقة اجلوُ ،م رغدقة النوُ ،م رونقة الضو ،تضعف اخلواط ُر عن إ ردراك معانيها ،وت رص ُغ ُر
القرائ ُح عن ا رقرتاح ما ُيساوهيا ،قد عم ُن رو ُرها عند وصوهلا اآلفاق ،وسم رت
وارتفع رت عىل طو ريالت األ رعناق.
ر
الر روض ُة اجلامعة لكل بالغة أن ريقة ،واملحتوية عىل كل
إل أن قال يف واف اَّ :
معنى حسن وفصاحة غد ريقة ،سق رت سام ُء املعاين رياض أ رلفاظها ،فنبت رت بأحكا ٍم
ٍ
ثامرها ،فهزاا لواق ُح األفكار واألنظار ،فتساقط رت
ومعان زكى ُ
نبااا ،وأ رينع رت ُ
ثامرها ،فال يربح الناظر ُم رست رخرِج ًا للدُّ رر احلسان ،إىل أن ينرتهي إىل ما ال خيطر
ُ
عىل األسامع واأل رذهان.
ورسور ًا،
حتك قال :فعاد ال َّظالم منها ضيا ًء ونور ًا ،وابرتهج
ُ
القلب هبا فرح ًا ُ ُ

كيف ال ت ُك ُ
ون كذلك و ُمنرش ريها و ُمر رص ُع ُدرر أ رلفاظها و ُموشيها ،م رن خ راض يف
فاست رخرج الدَّ قائق ،ووقف عىل خفيات احلقائق ،موالنا أمري
بحار العلوم ،ر
املؤمنني وسيدُ املسلمني ،املهدي لدين اهلل رب العاملني أ َّيد اهلل الدين ببقائه،
وضاعف به الرمحة عىل أوليائه ،وأ رعظم به النر رقمة عىل أعدائه ،وأحيا به امليت من
اإلسالم ،وأشاد به ما اندرس من األحكام ،وكان له خري نارص ومعني ،وحفظه
بام حفظ به الذكر املبني ،ثم قال:
الرياض التي قد راقت البصـرا
هذي
ُ

فســرح الطـ ررف فيهــا ت رب ُلـغ الــوطرا

كانــ رت مســائ ُلنا لــي ً
ال فــالح هلـــا

نور يضـي ُء كض روء الش رمس إ رذ ظهـرا
َ

كانـــ رت مســـائ ُلنا بكـــر ًا خمتمـــ ًة

املجـد قـدر عمـرا
ففضها مـ رن لب ريـت ر

قدر أ رطفـأ رت نــار كـ رريب إ رذ رأ ريـ ُت هبــا

وشاهدت ما للع رقـل قـدر هبـرا
ُس رؤيل
ُ

ِ..األايبت ِ.

وكان إرسال السؤاالت سنة تسع وتسعني ومائتني وألف.
ومن العلامء األعالم يف ذلك العْص بضحيان السيد اإلمام طود العلوم،
ومدرس منطوقها واملفهوم ،عبداهلل بن أمحد بن حممد بن حسن بن حييى بن حممد
بن حسن بن عيل بن حسن بن عيل بن أمحد بن حسن بن عيل بن صالح بن
احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد  %البصري العنثري املتوىف عام مخسة عرش
ُ
وحال هذا السيد اإلمام
وثالثامئة وألف ،وأوالده األعالم سيأيت ذكرهم،
وأمثاله من علامء أهل البيت وشيعتهم الكرام يف قيامهم بأ رمر إمامة اإلمام املجدد
للدين أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل رب العاملني حممد بن القاسم احلوثي قدس
اهلل أرواحهم يف عليني ،ودعاؤهم إليه وإقباهلم عليه ،وثبات عزائمهم عند
اضطراب الفتن وموجان املحن ،حياكي أحوال أنصار الدين يف أيام األئمة
السابقني القائمني بام افرتض اهلل عليهم من إجابة داعي اهلل ،وإقامة حجة اهلل،
واجلهاد يف سبيل اهلل ،واملصابرة عىل ما ناهلم يف ذات اهلل ،وهبم انترش العلم
وظهر نوره ،وجتلت يف سامء العرفان شموسه وبدوره.
ومن العَّامء الِين أخذوا عن اإلمام املهدي يف هجرة حوث وغريها ،وهاجروا
إليه إىل جبل برط :السيد اإلمام احلسني بن حممد احلوثي  ،¥وله إليه سؤاالت
وأجاز له اإلمام ،وهو من أعالم أهل واليته ،قال يف بيان طرقه :حسبام أجاز يل
مشائخي شكر اهلل سعيهم منهم إمام الزمان وترجامن البيان ومعدن التبيان احلجة
موالنا حممد بن القاسم احلوثي ،وقال يف موضع آخر :اإلمام سيد بني احلسني
واحلسن ،إمام العلوم ،معقوهلا ومنطوقها واملفهوم ،ذو األقوال الواضحة،
واألنظار الراجحة ،حممد بن القاسم ريض اهلل عنه.
ومن العَّامء الِين أخذوا عن اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم
احلوثي  :#اإلمام املنصور باهلل حممد بن حييى محيد الدين ،وأوالد اإلمام

الكرام األعالم حممد ،وإبراهيم ،والقاسم ،ويوسف ،وسيأيت ذكرهم إن شاء اهلل
تعاىل ،والقايض العالمة شيخ اإلسالم حممد بن عبداهلل الغالبي ،وأجاز له اإلمام
املهدي إجازة عامة يف مجيع علوم اإلسالم ،وهو من أجل والته ودعاته
والقائمني بموازرته ومنارصته ،ومن كالمه يف بيان إسناده قوله :موالنا جمدد ما
اندرس من العلوم ،وحمقق منطوقها واملفهوم ،أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل
رب العاملني حممد بن القاسم بن رسول اهلل ÷ ،فقد أجازين إجازة عامة يف
مجيع ما صح له.....إىل آخره.
ومن م :السيد العالمة اهلامم حممد بن اإلمام املتوكل املحسن بن أمحد املتوىف
عام اثنني ومخسني وثالثامئة وألف ،والسيد العالمة وجيه اإلسالم عبد الرمحن
بن أمحد احلسيني امللقب بعشيش ،والسيد العالمة احلسني بن حممد احلسيني
احلوثي ،امللقب األعضب ،والسيد اإلمام نجم األعالم احلسني بن عبداهلل
الشهاري املتوىف عام ثامنية عرش وثالثامئة وألف ،وهو ُمن هاجر يف أيام اإلمام
إىل جبل برط ،هو وولده املوىل العالمة فخر اإلسالم عبداهلل بن احلسني
الشهاري املتوىف عام اثنتني وستني وثالثامئة وألف.
ومن م :السيد العالمة احلافظ أمحد بن حييى العجري املتقدم نسبه يف سرية
اإلمام احلسني بن عيل املؤيدي ،وله إىل اإلمام املهدي سؤاالت عديدة ،ومجع
من جوابات اإلمام املفيدة كتاب ًا سماه سفينة النجاة ،وواله اإلمام املهدي
القضاء يف بالد الشام ،وأخوه السيد العالمة الويل عبداهلل بن حييى العجري،
وأخوهام السيد العالمة املجتهد اجلهبذ الويل عيل بن حييى العجري املؤيدي،
املتوىف سنة تسع عرشة وثالثامئة وألف ،وأجاز هلم اإلمام إجازة عامة.
وكذلك السيد العالمة الزاهد حييى بن حسن طيب املتوىف عام ثامنية عرش
وثالثامئة وألف ،املنتقل هو وأهله من اامة إىل هجرة ضحيان ،وهو من ذرية

الكامل عبداهلل بن احلسن بن احلسن .%
واإلما ا امي لدين اهلل احلسن بن حييى املؤيدي القاسمي ،والسيد اإلمام
الويل عبداهلل بن عبداهلل املؤيدي العنثري املتوىف عام ستة ومخسني وثالثامئة
وألف ،وأخوه العالمة وجيه اإلسالم عبد الرمحن بن عبداهلل ،وأخوهام العالمة
األوحد عبدالكريم بن عبداهلل تويف سنة تسع وعرشين وثالثامئة وألف ،وأجاز
هلم اإلمام مجيع ًا إجازات عامة ،والسيد العالمة جامل اإلسالم عيل بن احلسني
احلسيني احلوثي املتوىف بجبل رازح سنة ثالث وأربعني وثالثامئة وألف.
ومن م التيد الع مة سيف اإلسالم أمحد بن قاسم محيد الدين املتوىف عام
اثنني ومخسني وثالثامئة وألف ،والقايض العالمة حممد بن عيل الرصاص،
والقايض حمسن بن حسني الشوكاين ،والقايض العالمة أمحد بن يوسف العنيس،
والقايض العالمة شف الدين حسن بن أمحد العنيس ،والقايض العالمة عيل بن
حممد الرصاص ،والقايض العالمة عامل العباد إسامعيل بن حييى العنيس املتوىف
سنة سبع وعرشين وثالثامئة وألف ،والقايض العالمة عيل بن أمحد صوفان،
والقايض العالمة إمام علوم القرآن وشيخ شيوخ اإلتقان إسامعيل بن أمحد بن
إسامعيل املتميز ،قال العالمة وجيه الدين عبد الرمحن بن احلسني سهيل رمحه اهلل
يف ترمجته :وكان اإلمام املهدي حممد بن القاسم يكاتبه  -أي املتميز  -كثري ًا،
ويأمره بأخذ بعض احلقوق ،وكان رمحه اهلل عند ظنه وله إليه أسئلة كثرية ،وفاته:
سنة ثالثني وثالثامئة وألف ،والقايض العالمة صارم اإلسالم إبراهيم بن حييى
سهيل املتوىف سنة تسع وعرشين وثالثامئة وألف.
ومل تزل أحكام اإلمامة عىل منهج األئمة السابقني من األخذ بالعزائم ،وبيان
ما أنزل اهلل ،وإنارة أعالم الدين ،ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم ،والزم تكرير
الدعاء للخلق ،ونفذت رسائل الدعوة الرشيفة إىل أقطار األرض مثل مكة

املرشفة ،وينبع والصفراء ،وجبل الرس وغريها ،منها املوعظة احلسنة السابق
ذكرها ،بني فيها ما أوجب اهلل عليهم من أصول الدين والرشيعة ،واستعمل
العلامء املجتهدين فقاموا بأحكام اهلل أتم قيام ،وبذلوا أنفسهم ونفيسهم يف طاعة
اهلل وطاعة اإلمام ،وبه جدد اهلل الدين يف املائة الثالثة بعد األلف.
ومل يزل ُمع رل ًام لألمة معامل دينها ،مرشد ًا هلا إىل طاعة رهبا إىل أن قبضه اهلل يوم
اجلمعة من رجب سنة تسع عرشة وثالثامئة وألف ،وذلك أنه حال نزول أمر اهلل
تعاىل أخذ مصحفه الكريم بعد أن أتم صالة العْص وا َّتكأ عىل سجادته يف
موضعه املبارك ،ومل يزل رضوان اهلل عليه عىل تلك اهليئة يردد ذكر اهلل تعاىل وال
جييب عىل أحد بجواب مدة ثالثة أيام ،حتى حلق روحه الرشيف باهلل تعاىل،
مشهده هبجرته املباركة يف جبل برط ،وقد كان انتقل إليه ،وكانت أوطانه صنعاء
والرس وحوث.
وأوضح
قال يف بعض خطب الدعوة الرشيفة :احلمد هلل الذي خلق اخلالئق ،ر
الطرائق ،وعلم مكنونات الضامئر عىل احلقائق ،ال ي ُف رو ُته هار َب عىل مر األزمان،
وال يسبقه يف ُح ركمه س راب َق ،حكم فعدل ،وبني فف َّصل ،وقال فصدق ،وأ رمهل وما
أ رمهل ،وأمر بقول احلق وإن شق عىل امل رف ُض رول واأل رفضل ،والصالة والسالم عىل
الذي ما ترك باب ًا من أبواب اخلري إال َّ
الرش إال َّ
حذر
دل عليه ،وال باب ًا من أبواب ر

عنه ،املرتفع عىل يا ُف روخ امل رجد ،املعقود عليه لواء احل رمد ،وعىل آله القائمني مقامه يف
ُ َّ ح ْ ح ْ ح ْ ح ح َّ ح ْ
اص حط حفيْناح
تبليغ الرسالة ،وإيضاح الداللة ،قال تعاىل{ :ثم أورثنا الكِتاب اَّلِين
ْ ح ح
((إهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل
مِن عِبادِنا} [فاطر ،]32:وقال عىل لسان رسولهَّ :

احلوض)) لفظ ًا ومعنى ،وقال ÷(( :م رن سمع واعيتنا أهل البيت فلم جيبها
كبه اهلل عىل منخريه يف نار جهنم)).
حق اهلل ،واإلفصاح بكلمة اهلل ،والتعبري عن
تقديم ر
إل أن قال :ال جرم وجب
ُ

كتاب اهلل ،ملا أخذ اهلل من امليثاق.
ومن ا :ونحن ندعو إىل الكتاب والسنة ،وما جاء به اهلل ورسوله ،وإحياء معامل
الدين ،واجلهاد يف سبيل رب العاملني ،والذب عن املسلمني ،ال نبايل بوفاق من
وافق ،،وال بشقاق م رن شاقق؛ ألن اهلل قد واعدنا إعزاز الدر ين وبيانه ،ونْص احلق
وأعوانه ،وقد شاهدنا عنوان ذلك ،وأهرع اجلم الغفري إىل ما هنالك ،وأجابوا ولبوا،
ونرشت أعالم اجلهاد ،وظهر الصالح عىل العباد ،مع أنا عىل ثبات من أمرنا
َص ُر ُسلح حنا حو َّاَّل ح
وبصرية يف ديننا ،وبينة من ربنا ،واثقني بوعد اهلل{ :إِنَّا حنلحنْ ُ ُ
ِين
َص َّن َّ ُ
حء حام ُنوا} [غافر { ،]51:حو حَلحنْ ُ ح
اَّلل حم ْن حينْ ُ ُ
َصهُ} [احلج.]40:
إل أن قال :ج َّر ردنا العزيمة غ ررية لدين اهلل تعاىل ،وقمنا هبذا الواجب العظيم
ح ح ْ ح ْ ح ُ ح ْ ً َّ ْ ح ح ح َّ ح ح ح
تعظي ًام وإجال ً
ال لقول اهلل تعاىل{ :ومن أحسن قوَل مِمن دَع إَِل اَّللِ وع ِمل
حص ِ ً
اْلا} [فصلت.]33:
ومن ا :وإ َّنا بح رمد اهلل ملا ُق رمنا هبذا األمر دع رونا ُ
الحها ورشا ُدها،
األ َّمة ملا فيه ص ُ
وخريها وسدادها ،وامتثلنا أمر ربنا عز وجل فيام أوجب علينا ،ومحلناهم احلجة فيام
أوجب عليهم ،وأودع من األمانة لدهيم.
بعد أن قال :وال زلنا نبذل النفوس والنفيس طلب ًا إلعزاز الدين ،والذب عن
شيعة سيد املرسلني ،وإحياء سنة اجلهاد التي هي طريقة األنبياء واألئمة
الراشدين ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،ونتنقل لطلب النْصة من بالد إىل
بالد ،ونركب متون األغوار واألنجاد ،ونكرر الوقائع بأهل الزيغ واإلحلاد ،وأهل
البغي والفساد.
إل أن قال :ونحن إن شاء اهلل عىل ذلك املنوال من غري كالل وال مالل ،بعون
ح ْ ُ ح َّ ح ح ح ح ح ح ح ح َّ
ح
ح
الكبري املتعال{ :قُ ْل حه ِذه ِ ح
يِل أدعو إَِل اَّللِ لَع ب ِصي رة أنا وم ِن اتبع ِِن
ب
س
ِ
ِ
ح ُ ْ ح ح َّ ح ح ح ح ح ْ ُ ْ
ح
ّشك ِي[ }108يوسف.]108:
وسبحان اَّللِ وما أنا مِن الم ِ

ومن ك مه :اعلم أهنا ما دخلت ُّ
الشب ُه واجلهل املركب عىل كثري من املقلدين،
بل وبعض أهل التمييز من أهل العلم الذين ليسوا براسخني ،إال من اتباع الظنون،
وإحلاق املعلوم باملظنون ،وعدم األخذ للمباحث العلمية من مواضعها ،واقتطافها
من أصوهلا ،ومباحثة العلامء الراسخني فيها ،وإال فاهلل قد أبان كل يشء.
ومن ك

ف النبوة يف الوجه الذي وجبت
له :اعلم أن اإلمامة الرشع َّية خل ُ

ألجله ،وهي مسألة عظيمة الشأن ،ساطعة الربهان ،من أصول املسائل ،املبتنى
عليها كثري من الرشعيات والوسائل ،وقد أثنى اهلل يف كتابه العزيز عىل القائم هبا
تعبد ًا واحتساب ًا ،الكامل بأوصافها خلق ًا ُ
وخلق ًا وانتساب ًا.
وساق البيان يف فضلها من كتاب اهلل ،ثم أورد  #بحث ًا طويالً ،قال يف
ٍ
ص يف
آخره :فهذا ما ندين اهلل به ،مع أن احلديث ذو ُش ُج رون
وذيول ال ي ُغ رو ُ
أ رعماقها إال العاملون ا ُمل رخل ُصون ،واملخل ُصون عىل خط ٍرٍِ عظ ري ٍم ،وإنام كش رفنا

واهلدى ،وملا بلغ إلينا من
املسألة ُ
و رجه ر
لو ُج روب بيان ما أ رنزل اهللُ من الب رينات ُ
ر
أهل الع ررفان ،فام ظنُّك ب ُخلطاء اجله رالة ،و ُأرساء الت رقل ريد ،قاد اهللُ
ختل ريط ب رعض ر
بنوايص اجلميع إىل ما حيب ويرَض.
وَّي ا :فيسعنا االستقامة والصرب واإلنتظار ،كام أمرنا جل وعال ،واحلجة عىل
هذه األمة الزمة ،والرباهني قائمة ،واهلل املستعان ،وعليه التكالن ،انتهى.
وأوالمه :قد سبق ذكر األربعة الكبار الذين أ ردر ُك رو ُه وأخذوا عنه ،وبلغوا
درجات األئمة ،واتصفوا بصفات آبائهم هداة األمة :حممد تويف يف حال جهاده
لألتراك بصنعاء سنة اثنتني وعرشين ،وعمره ثامنية وثالثون عام ًا.
وإبراهيم تويف قبل وفاة اإلمام بأيام ،وعمره اثنان وثالثون ،قال اإلمام #
ُمتم رث ً
ال يف صدر ترثيته له:

ُ
املنـــون
أتـــدر ري مـــ رن خترمـــت

ومــ رن أرقــ رت لم رصـــرعه ال ُع ُيــ ُ
ون

األعيـــان محـــ ً
ال
ومـــ رن ذا أ رثقـــل ر

ـني
حلزنـ ـه الع رقـ ـ ُل الرصــ ُ
وخـ ـف ر

ومــ رن يف ج َّنــة الفــ ررد روس أ رضــحى

املعــــني
لديــــه الظــــ ُّل واملــــا ُء
ُ

 ..إىل آخرها.
وقد َس ْر َ َم له الع مة الول عبد الرمحن بن احلسني سهيل رمحه اهلل - ،وقد بلغ
يف ترامجه إىل حرف احلاء املهملة  ،-فقال :كان رمحه اهلل عامل ًا عامالً ،كام ً
ال فاضالً،
زينة الزمن ،وحسنة من حماسن اليمن ،عالمة يف املعقول واملنقول ،حمقق ًا للفروع
واألصول ،جامع ًا للفنون العلمية ،واملعارف الدينية ،واآلداب اللطيفة ،والشامئل
الظريفة ،مع ديانة وورع ،وحسن خلق.
إل أن قال :كان من األعيان املشار إليهم عل ًام وعمالً ،ورياسة وحيازة
خلصال الكامل وكامل اخلصال ،أخذ عن والده اإلمام فارتوى من معني علمه
الصايف ،واكتسى من فاخر رداء فضله الوايف ،فصار عل ًام ظاهر ًا وبدر ًا
سامر ًا..إىل آخر الرتمجة.
والقاسم تويف عقيب وفاة اإلمام يف ذلك العام ،وعمره اثنان وثالثون.
ويوسف تويف سنة اثنتني وعرشين بحوث ،وعمره إحدى وثالثون ،وكان حال
اجلهاد مالزم ًا ألخيه حممد بن اإلمام ،وكان بصحبتهام كثري من األعيان.
واحلسن تويف سنة ثامن وثالثني وثالثامئة وألف ،وأمحد تويف سنة 1362هـ
واحلسني تويف سنة 1369هـ ،وعيل تويف سنة 1364هـ ،وهؤالء األعالم الكرام،
وهم ينيفون عىل العرشين ،واملعقبون منهم :حممد ،والقاسم ،ويوسف ،وأمحد،
وعيل ،واحلسن ،واحلسني ،ريض اهلل عنهم.
وقد بَ َت َ
ط سرمج َة اإلما ِ يف :النفحات املسكية سرية اإلمام املحسن وغريها،

فإن أئمة اإلسالم والعلامء األعالم مقرون بفضله وسبقه ،معرتفون بعلمه

وحقه ،منهم :اإلمام حممد بن عبداهلل الوزير الذي كان باقي ًا عىل دعوته من قبل
قيام اإلمام املحسن ،ومن بعده ،ولقد أقسم اإلمام املتوكل املحسن ل ُيط ري ُعنَّه -
أي اإلمام املهدي  -أو ليتفر ُق َّن حتت كل ك روك ٍ
ب ،واإلمام حممد بن حييى ،وسائر
علامء األمة ،وإنام تعرضت هلذا ملا أنه قد أكثر الق رعقعة خلف اإلمام ب رع ُض من مل
يكن يف الع رري وال يف النَّف رري بجانب أولئك األعالم ،مع أهنم مل يستطيعوا أن
يتكلموا يف جانب اإلمام بأي كالم ،خشية االفتضاح بني األنام.
وإىل إسامعيل بن احلسن الثالث من آباء اإلمام املهدي ينتسب السيد اإلمام
املجتهد املطلق إبراهيم بن عبداهلل بن إسامعيل مؤلف نفحات العنرب بفضالء اليمن
يف الثاين عرش وغريها ،املتوىف سنة 1223هـ ،عن ست وثالثني سنة.
******
الزلف:
بن األعْ
 -80وإ ْذ ُح َ

عم ِه
ُ قا َ ُ
ابن ِّ

هــو َ
وح ََّّ ـ ْ َو َق ـا ِئ ُع
الق ـا ِئ ُم ا ــا ِمي َ

التحف:

وكان قيام اإلمام شف الدين بن حممد بن عبد الرمحن بن احلسن بن أمحد بن
احلسن بن حممد بن عيل بن عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن عيل بن عبداهلل بن حممد
بن اإلمام حييى بن محزة (يف شهر صفر سنة 1296هـ) ،حال غياب اإلمام املهدي
ومن معه يف سجن األتراك كام سبق ،وذلك مع بقاء اإلمام حممد بن عبداهلل الوزير
عىل دعوته ،تويف اهلادي سنة سبع وثالثامئة وألف.
وقد مأل املغرضون م رو ُضوعاام بام ال أ رصل له وال حقيقة ،ولقصد البعد عام ال
طائل فيه من اجلدال ،كان اإلعراض عن شح تلك األحوال.

عارهــا
وت رلــك شــكا َة ظــ راه َر ر
عنــك ُ
النظر يف مثل ذلك إليهم ،وال غرض لنا يف توسيع مثل هذا املجال ،وأهل
وليس ُ
االطالع يعرفون حقائق األحوال ،وبعد فهام ذو را القرابة القريبة وامل رعرفة الكاملة بام
جيب لكل منهام من احلق ،ومل رخي ُل عْص عن مثل ذلك ،ومل يعد أحد من علامء
اإلسالم ذلك قادح ًا ،إذا كان كل منهم ال غرض له إال إصالح األمة ،وإقامة
الكتاب والسنة ،وإنام أهل األهواء هم املفرقون بني اإلخوة ،وقد أفضوا إىل رهبم،
وهلذا فإين مل أتعرض ملا يلزم من ذكره أي وصمة وكام قال يف البسامة:
َ
اجــون لل ُعكــر
غطارفـــة
غـــر
وكُ ُّلهـــم ســـاد َة
بــ ري َض هباليــل َّفر ُ
ي
أوالد اهلادي شف الدين :حممد ،واملطهر ،والقاسم ،وشف الدين،
واحلسني .¤
واكتفيت بذلك ملا سبق.
وهو املشار إليه بقولنا :وإذ ُحبس األعالم..البيت،
ُ
وقد قلت يف حاشية عىل قول اجلنداري والعريش وزبارة وغريهم ملا قالوا:
ومل يقم بواجب اجلهاد ،وقوهلم يف سرية املنصور :عىل أنه يف آخر أعوام خالفته
رجح ترك بعث جنوده وقواده إىل أمهات املدن اليمنية ل ُمق راتلة األتراك بعدما
كان من القبائل يف سنة 1316هـ من السلب والنهب يف روضة صنعاء ،وغريها
كام ذكر ذلك الوالد العالمة حممد بن حممد زبارة يف كتابه (أئمة اليمن):
املؤرخني عمالء الدول،
باهلل عليك أهيا الناظر ا ُمل رنصف انظر إىل كالم هؤالء ر
وعلامء القصور وأبناء الدنيا كيف جعلوا ترجيح اإلمام املنصور باهلل لرتك اجلهاد
مع املفسدين صفة مدح ،وترجيح اإلمام املهدي لرتك اجلهاد لتلك العلة صفة
نقص ،مع أن اإلمام األعظم املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم  #له اجلهاد
األعظم منذ أن عرف يمينه من شامله ،وهو جماهد يف سبيل اهلل من أيام اإلمام

املحسن بن أمحد ،وعلم بذلك اخلاص والعام ،وهو الذي فتح صنعاء يف أيام دولته
وهو سيف خالفته ،وقد أرس ُه األتراك ،ومعه أعالم اليمن منهم اإلمام املنصور
حممد بن حييى محيد الدين الذي هو أحد تالمذته والذي هو حسنة من حسناته ،ومل
خيرج من صنعاء إال إلحياء فريضة اجلهاد وإرضاء رب العباد ،ومل يستطع هؤالء
العلامء أن يتكلموا جانب اإلمام املهدي بأي وصمة إال هبذه اخلصلة وهو توقفه عن
العيث والفساد فهو كاالستثناء من املدح بام يشبه الذم ،كام قال الشاعر:
َ
فلــول مــن قــراع الكتائــب
هبــن
وال ع ري ـب فــيهم غـ رـري أن ُس ـ ُيوفهم
َّ

ْ
َّ ْ
ْ ُ ْ َّ ح ْ ُ ْ
ُ
ح
حح حح ُ
ح
يز اْل ِمي ِد}8
وقوله تعاىل{ :وما نقموا مِنهم إَِل أن يؤمِنوا بِاَّللِ الع ِز ِ
[الربوج ،]8ولقد أخربين والدي  ¥أنه مل حيجز اإلمام املهدي يف آخر أيامه إال
الورع ،ولو أراد امللك مللك املاملك العظيمة؛ ألن علامء اليمن كانوا معه مجيع ًا
وكذا حاشد وبكيل ،وسائر القبائل اليمنية ،ولقد كان يصل إىل مقامه اجليوش
الكثرية فيقولون :يا موالنا نريد اجلهاد ،فيقول هلم اإلمام :من جتاهدون لو
كان يف استطاعتي جهادكم جلاهدتكم ألنكم ال تريدون إال هنب املسلمني،
والفساد يف األرض.
******

الزلف:
األع ـدَ اء َس ـ ْيفا ُم َ َّن ـدا
َ -81و َس ـ َّل عــَل ْ

ِ
َّالضــدُّ
طاضــ ُع
ُحم ََّمــدن
ور ِّ
ُ
اِنصــ ُ

الرممل
-82وأور َم ْ
أه َل ال َبغ ِْي َحوضا ِم ْن َّ

التــ ِّم نــا ِق ُع
َو َم َار هبــم َكــ ن
أس مــن ُّ

َ -83عــ ََل َهــِه َح َّتــك َم ََضــ لِ َتــ ِب ْي َِّه

لقضـ ـ ِ
اء اهلل يف ْ
ايَّـ ـ ِق َمـ ـا ِن ُع
َو َمـ ـا َ

التحف:

هو اإلمام املنصور ذو السعي املشكور ،واحلظ املوفور ،أبو حييى حممد بن حييى
بن حممد بن حييى بن حممد بن إسامعيل بن حممد بن احلسني بن اإلمام املنصور باهلل
القاسم بن حممد .%
الت
َط َر َج َع ََّ ْيه َّ

 :من صنعاء سنة سبع وثالثامئة وألف ،فوصل إىل جهات

صعدة ،وقد كانت نفذت منه مراسلة من أثناء الطريق إىل مقام شيخه اإلمام
املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم ،واجتمع عنده األعالم ،ويف مقدمتهم :عامل
العرتة عبداهلل بن أمحد العنثري البصري ،وشيخ اإلسالم حممد بن عبداهلل الغالبي،
والعامل الرباين احلسني بن حممد احلوثي ،وشمس الدين أمحد بن إبراهيم
اهلاشمي ،وجرت مذاكرة ،وقالوا له :إن يف أعناقنا بيعة لإلمام املهدي ،وكانت
ش ُحها يطول ،فأجاهبم اإلمام املنصور باهلل :إنا نعلم بس ربق
قد نالتهم مشاق ،ر

ذلكم اإلمام وفضله وعلمه ،وليس لنا مرام إال القيام بام فيه الصالح للمسلمني

واإلسالم ،وال ُن رور ُد وال نصدر إال بمؤاذنته ،فأرسلوا السيد العالمة احلافظ:
أمحد بن حييى العجري ،والقايض العالمة صارم اإلسالم ،وحسام األعالم،
إبراهيم بن عبداهلل الغالبي إىل مقام اإلمام املهدي ،فأذن لإلمام املنصور باهلل
بالتقدم للجهاد يف سبيل اهلل ،عىل شائط ومواثيق قد ع َّيناها ورسماها.

قال اإلما اِ دي  #ما لفظه :وسألت أرشدنا اهلل وإ َّياك إىل طريق النجاة،
وكفانا وإياك شور أنفسنا وشور ما نخشاه عن حكم صالة اجلمعة.
....إل قوله :هل تصح ألجل الوالية التي منكم له  -أي اإلمام املنصور -
ويصري اإلنسان آث ًام بالرتك ،أم ال تصح اجلمعة فيرتك اإلنسان وال حرج.
إل قول اإلما  :فنقول وباهلل التوفيق إىل أقوم طريق :اللهم أمتم علينا رمحتك
واجعلنا هاداة مهتدين غري ضالني وال مضلني ،لقد سألت أهيا األخ يف اهلل عن
مسألة عظيمة الشأن ،مرشقة الربهان ،ذات شجون وأفنان ،وثمر هو جنا شجرة
اإليامن ،وقد توجه التبيان ملا أخذ اهلل تعاىل عىل العلامء من البيان ،وخصوص ًا أئمة
اهلدى أمناء الرمحن ،وكونه ال هوادة يف الدين كام هي سنن املرسلني.
....إل قوله :أما عىل كالم أهل املذهب ،واجلم الغفري من سائر العلامء فظاهر.
إل قوله :فإنام تصح فيام هذا شأنه برشط أن يكون اإلمام أو اخلطيب وثالثة مع
مقيمها ُمن جتزهيم كلهم معتزين إىل إمام احلق ،ولو مل يذكروه.
إل قوله :وهذا إنام هو يف بلد مل يكن فيها شوكة عادل وال جائر ،وأما إذا كانت
الشوكة جلائر فاملنع والتحظري والتأثيم ملجرد احلضور فرض ًا عن الصحة ،وهذا هو
املروي عن قدماء العرتة  ،%واجلم الغفري من غريهم.
واضح ،لو مل يكن إال اشتامهلا عىل املنكر والتسويد عىل أهل
والوج ُه يف ذلك
َ
احلق والتغرير والتلبيس عىل الغري ،فأهل املذهب وغريهم يمنعون ذلك ،ويشهد له
ح ح ح ْ ح َّ ح ح ُ ُ ح
ون ِف حءايحات حِنا فحأح ْعر ْض حعنْ ُه ْم ححِتَّ
مثل قوله تعاىلِ{ :إَوذا رأيت اَّلِين َيوض
ِ
ِ
ْ
ح
َّ ْ
ح َّ
ُ ح حْ ْ ْ
حْ
حُ ُ
ح
ِإَوما يُنسِ يح َّنك الشيْ حطان فَل تق ُعد حبع حد اَّلِك حرى حم حع
يه ِ
َيوضوا ِِف حد ر
ِيث غ ِ
ْ ح ْ ِ َّ
الظالِم ح
ي[ }68األنعام ،]68:ومثل قوله ÷(( :ال حيل لعني ترى اهلل يعىص
القوم
ِ

تغري أو تنتقل)).
فتطرف حتى ر

وأما قول التائل :هل تصح ألجل الوالية التي منكم له..إىل قوله :ألنا ما أذنا
بالتقدم للجهاد وقبض بعض املواد إال برشط عدم الدعوة ،وأن األمر مناط بنا،
وأن تلك املواد تصري يف اجلهاد األكرب.
إل قوله :وبقينا عىل األصل األصيل الذي ال حوم حوله إذ إمامتنا قطعية من
وجوه عدة ،منها :أنه قد علم أن طريقها عند الزيدية الدعوة ُمن تكاملت
شوطه ،وهذا قد حصل.
إل قوله :وأدلة الدعوة مذكورة يف مواضعها من األصول لو مل يكن إال
قوله ÷(( :م رن سمع واعيتنا أ رهل البيت فلم ُجي ربها..احلديث)) ،ونحوه قوله
ح
ح ح
ُ
ِين حء حام ُنوا ْ
ِلر ُ
اس حتج ُ
تعاىل{ :يحاأ ُّي حها َّاَّل ح
يبوا ِ ََّّللِ حول َّ
ول إِذا د حَعك ْم}..إلخ [األنفال،]24
س
ِ
ِ
واإلمام قائم مقام الرسول ÷ باإلجامع إال ما خصه الدليل من أمر النبوة

ونحو ذلك.
وألن اإلمام إنام دعا األمة إىل اهلل تعاىل لصالح دينها ودنياها ،وهو معنى
ح ُْ ُ ْ
الراد لدعوته
قوله{ :ل ِما َييِيكم} [األنفال ،]24:ومل يدر ُع ُهم ملنفعة لنفسه ،فكان َّ
وطاعته راد ًا لدعاء اهلل تعاىل وطاعته.
إل قوله :ألن املسألة ليست باجتهادية ،بل قطعية ،فلهذا رتبوا عليها ومن
عاداه فبقلبه ٍ
خمط وبلسانه فاسق وبيده حمارب ،وقالوا :الباغي هو من يعتقد أنه
حمق واإلمام ُم ربطل..إلخ.
وحكوا اإلجامع أن م رن منع إمام احلق من تناول واجب فسق ،وأن لإلمام األخذ
والقتل املحرمني عىل غريه قطع ًا.
ومن ا :اإلجامع ُمن يعتد به من فضالء علامء اإلسالم ،وأهل املذهب الرشيف
املنزهني عن الزيغ والتحريف يف شام ويمن ،فإهنم أمجعوا عىل إمامتنا ،ووضعوا
فيها الرقومات واملؤلفات.

إل قوله :وحكموا هبا حك ًام قاطع ًا ال سبيل إىل نقضه ،وال وقع مثله لألئمة
األخيار ،وجاوز قول من قال بالنصب واالختيار بمراحل وأسفار ،مع أهنم قد
نصوا أن الدعوة والنصب مع الكامل حكمه حكم احلكم القطعي وال ينقض
إال بقطعي ،فام عدا مام بدا.

ح ْ ْح ُ حح
لَع حن ْفسِ ِه حب ِص ح
ي ٌة} [القيامة..]14إلخ
اِلنسان
ومن ا :أهنم يقرون بالسبق والفضيلة {ب ِل ِ

وهو كالم مفيد.
ومن ك

اإلمام املهدي يف اإلمام املنصور جواب ًا عىل علامء الشام عن شأنه:

وقد بقي معنا الرجاء يف الولد العالمة عز اإلسالم حممد بن حييى أبقاه اهلل ،وعسى
أن جيعل اهلل يف سعيه الرشاد ،وإذا قد صلح الشأن فالولد العالمة العزي نائب ًا.
إل أن قال :فال أحد أخرب به منا يف ثباته ودينه وحزمه وعزمه.
وملا متت األمور بينهام رجع اإلمام املنصور باهلل جلهاد األتراك ،ومل يأخذ بيعة
يومئذ ،وأرسل بولده اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى بن حممد محيد الدين وأهله إىل
مقام اإلمام املهدي بجبل برط ،ووصل إىل اإلمام املنصور باهلل أوالد اإلمام
املهدي ،ولقد أخربين والدي  ¥أنه مل يسمع بمثل ما كان بني اإلمامني من
التواد العظيم ،ورعاية احلقوق ،واألخوة الصادقة ،والتعاون البالغ املثمر ،حتى
أرسل كل منهام أوالده إىل مقام االخر ،وقد كان حصار صنعاء أو ً
ال ،والقائد
للجهاد حممد بن اإلمام املهدي ،وتويف بضواحي صنعاء أيام اجلهاد ،وما ذلك إال
ألن قصد اجلميع إرضاء اهلل تعاىل ،وإقامة العدل ،وإصالح البالد والعباد.
ومن ترثية اإلمام املنصور باهلل لإلمام املهدي لدين اهلل قوله:
ب عــم مــ رن صــىل وصــاما
اب يمنـــ ُع اجلفـــن املنامـــا
وخ رطــ َ
ُمصـــ َ

لم روت شهاب أ رهل البيــت حقـ ًا

وش ـ رمس الف رض ـل ك ره ـ ً
ال أو غالمــا

..إىل قوله:
ف الع رلــم والت رقــوى إذا مــا
حل ريــ ُ

حى وطامــا
طغى بحـ ُـر الظـالم ُضـ ً

ييــت كتــاب ريب
سأ رن ُصـــ ُر مــا ح ُ

ومـــن يأبـــاه نعرضـــه احلســـاما

فصــــرب ًا أهيــــا األوال ُد صــــرب ًا

عســـى أن تـــدركوا منـــه املرامـــا

تـــى ســـتُدر ركُ ُه املنايـــا
فكـــل ف ً
رٍ
بخـــــري
الم اهلل ي رغشـــــا ُه
ســـــ ُ

ومـــا تبقـــي عـــىل أحـــد ذمامـــا
ورمحتــــ ُه حتــــف بــــه التزامــــا
ُ

وهي جواب الرتثية يف اإلمام نقلتها من خط الوالد العالمة احلافظ أمحد بن حييى
العجري ريض اهلل عنهم ،قال فيه هذه األبيات صدرها :الصنو العالمة الزاهد ،ذو
املناقب واملحامد ،كعبة املسرتشدين حممد بن أمري املؤمنني ،يف عنوان تعزية والده
احلجة عىل األنام:
عــ رز املكــارم والفضــائل والعــىل

واألعـــالم واإلســـالما
والع رلـــم
ر

والنـدى
وابرك الشـريعة والسـامحة َّ

وحماســـن ر
األخـــالق واألقالمـــا

وا رجــر املــدامع بالــدماء فــام أرى

ُ
يكــون مالمــا
حرجــ ًا عليــك وال

ب هائـ َل
اإلسـالم خ رطـ َ
فلقد دهـا ر

كلـم القلــوب وأ ردهـش األحالمــا

حلــده
بــدر ُر َّ
األئمــة قــد ثــوى يف ر

ومــالذ أهــل الــدين قــال ســالما

ش رم َس عــن اآلفــاق قــد أفلـ رت فــام

َّ
املـــؤخ ُر باحليـــاة مقامـــا
يبغـــي

الســابق الفضــال بحســن رسيــرة

وعبـــادة امللـــك اجلليـــل تاممـــا

()1ـ كذا يف تاريخ زبارة ،وهو من حتريف املحرفني ،وهو يف األصل :ملوت إمام أهل البيت..إلخ،
وقبله:
أعــاد لنــا بيــاض الصــبح لــيالً
وحمـــق بعـــده البـــدر التاممـــا
َّ
متت من املؤلف(ع).

حيــاك قــرب حــل فيــه خــري مــن
َّ

األحكامــا
هيــدي األنــام وين ُرص ــ ُر ر

وبرمحـــة اهلل الوســـيعة والرضـــا

ُخصــت ثــراك وكــان ذاك دوامــا

ثم قال يف آخرها:
تلـــوم يـــا هـــذا عالمـــا
عـــالم
ُ

وقـــد فقـــدت أح َّب ُتـــ ُه اإلمامـــا

فقــد مــات الــذي ُي ررجــى مــالذ ًا

ليهــدي واضـــح الــنهج األنامـــا

وي رق ُفــوا إثــر مـــن أحيــا علومــ ًا

ويظهــر مــذهب الزيــدي مقامــا

ُ
أفضــل مــ رن حتــىل
إمــام الف رضــل

بحليــــة جــــده أعنــــي اهلاممــــا

ـف الـــذكرر م رفخـ ـ ُر آل طـــه
حليــ ُ

إذا عــــدت مفاخرهــــا تســــاما

ب الصــاحلني فر ريــدُ ف رضــ ٍل
حب ريــ ُ

فـــإن مل تـــ ررتض قـــال الســـالما

قفـــا إثـــر الـــذين بلـــوا بغمـــض

لفضـــلهم ومـــا بلغـــوا مرامـــا

ومــا هــو بالــذي يشــكوا زمانــ ًا

تعـــامى عـــن فضـــائله تعامـــا

جـــزاك اهلل خـــري ًا مـــن إمـــا ٍم

بخـــري جـــزاء مـــن أوىف الـــذمام

َّ
ً
تربــــة حل رلــــت فيهــــا
وبلــــل

بر رمحتـــه وقـــال ا رد ُخـــ رل ســـالما

وذكر بعد هذا:
وكانت وفاته رضوان اهلل عليه يف الساعة املباركة ،وقت صالة اجلمعة ،لعله
تاسع عرش شهر رجب 1319هـ.
ثم قال :رجعنا إىل كالم املنصور باهلل يف ترثيته لإلمام املهدي لدين اهلل:
املوت ُ رحتفة
احلمدُ هلل الذي وهب ن رعم ًة وف رضالً ،وسلب ح ركم ًة وعدر الً ،وجعل ر
ر
وز رلف ًة للجوار ،والصالة والسالم عىل من اختار الرفيق األعىل ،وعىل آله
األبرار ُ
بص ربحٍ فقيل َّ
الفائزين بالقدر ح َّ
جتىل ،وبعد :فإنه ورد
املعىل ،ما صعد عمو ُد اإليامن ُ
ُ
نريان الغضا يف أحناء الضلوع،
إلينا ما شقت منه األجفان بالدموع ،واتقدت
اس الفضائل وأنواعها،
وفاة من أ رلق رت عليه اإلمامة شعاعها ،وتأ َّلق رت عليه أ رجن ُ

فيال ُه من خ رط ٍ
ص شيعة الويص وآله ،ومل
عم املتمسكني بصاحب الرسالة ،وخ َّ
ب َّ

َ
شامل ،فمن
واملوت ُح رك َم
اخلالق وقىض،
ُ
يسع غري الصرب والرضا ،بام حكم به
ُ
راح ٍل ليومه ،ومن مدر ُعو لغده ،ومل ي ُم رت م رن خ َّلف ب رعد ُه أ رطواد الع رلم الرشيف،
وأنصار الدين احلنيف ،وأقامر املذهب الرشيف (أراد اإلمام هبم أوالد اإلمام
األعالم :حممد ،والقاسم ،وإبراهيم ،ويوسف ،واحلسن) ،فهو كاخلالد وإن
أصبح يف الثرى ،وكاملقيم يف أهله ر
وإن أ رصبح يف العراء.
ٍ
بمكان من العلم والعمل ،وحسن السرية وخلوص
وكان اإلمام املنصور باهلل
الرسيرة عىل هنج سلفه األئمة الكرام ،الباذلني أ رن ُفس ُهم يف إحياء معامل اإلسالم،
وأنزل اهلل به عىل األتراك س روط العذاب والوبال ،وأذاقهم منه عظيم النكال ،وسار
سرية مرضية ،وعدل يف الرعية ،سالم اهلل عىل روحه الزكية.
ومن ك مه إل والدنا أمدَّ ه اهلل تعاىل باأللطاف ،وأيده باإلفضال واإلحتاف،
ما مثاله :الولد العالمة األ ررشد حممد بن منصور املؤيدي عمر اهللُ بحم ريد س رعيه
أ رركان اإلسالم ،وهدَّ بمعاول و رعظه وكامله أ روت راد الطاغوت باللسان واأل رقالم،
و ُنحيي ُحم َّياه برشيف السالم ،واحلمد هلل عىل وجود املذ ركر من اآلل ،يف تلك
اخلص رومات والتحيل يف ق رطع الظالمات،
األودية واجلبال ،فقد أذنا لكم بف رصل ُ
ُ
الضغائن
وأما
الضامن فأ رم َر ال بُد منه لتنفيذ أ رحكام الرشيعة ،وق رطع رواهش َّ
َّ
األئمة
الشن ريعة ،وال ُع رمد ُة التمسك بأ رهد رابِ الكتاب والسنة ،واعتامد أ رنظار
َّ
املشهورين ،اآلخذين علومهم من غري ذوي الظنة..إىل آخر كالمه.
دَ من ك مه  #يف جوابه عىل الرشيف عيل بن املثنى احلسيني:
وو
ُ
وإنك تعلم أهيا الرئيس أن اليمن حمل اإليامن ،كام أخرب به سيد ولد عدنان بقوله:
((اإليامن يامن)) ،وأن مذهب أهل اليمن يف املذاهب األصولية أعدل املذاهب
يف العدل والتوحيد ،والوعد والوعيد ،ال ي رعتمدُ رون فيها إال عىل رضوريات

املعقول ،أو قطعيات املنقول ،وكذلك يف املسائل الفروعية ،مل تغرتف أئمة
املذاهب األربعة إال من بحار علم العرتة الزكية ،حتى نشأ اخلالف من خمرجي
مذاهبهم ،وندَّ هبم البعري لسوء مراكبهم.
إل أن قال :وإنك تعلم أن والية اليمن كانت بأيدي أسالفنا من العرتة
الزكية ،التي هي بضعة من الذات النبوية ،وكانوا يعملون بكتاب اهلل وسنة
رسول اهلل ،ويأمرون باملعروف ،وينهون عن املنكر املخوف ،ويقيمون احلدود
والقصاص ،ويأخذون اخلراج بالعدل ال باالختصاص.
إل أن قال يف أحوال املفسدين :وملا أناخ رت ركائ ُبهم يف اليمن ،جاهروا اهلل
بأنواع املعايص ،وزموا إليها الناس بأطراف النوايص ،واشتهر الزنا واللواط،
وصارا كاحلالل ،وظهور اخلمر كاملاء الزالل ،حتى فسدت الذرية ،وجار الظلم
يف الرعية ،وارتفعت كلمة اليهودية والنْصانية ،وخربت قبور املسلمني
ورضب رت قوانني أل رخذ األموال،
املحرمات ،وعمر بأحجارها جدرات وخاناتُ ،
أجحفت باحلرام واحلالل.
إل أن قال :وأما أسباب األخذ يف املحاكم فال حْص لطرقها..إىل آخر خطابه.
سوَّاه اهلل سنة اثنتني وعرشين وثالثامئة وألف ،ولده اإلمام املتوكل عىل اهلل
حييى بن حممد اآليت ذكره .مشهده هبجرة حوث.
ومن أع

ذرية احلسني بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد  %اآلخذين

عنا قراءة وإجازة سيدي األخ العالمة األوحد األجمد حممد بن حممد بن إسامعيل بن
عبد الرمحن بن إسامعيل بن مطهر بن إسامعيل بن حييى بن احلسني بن اإلمام
املنصور باهلل القاسم بن حممد ،ومن أوالده الكرام الولدان إبراهيم ويونس وهام ُمن
واستجاز منا ،وله أيض ًا الولدان حممد وعبد الوهاب.
أخذ عنا ر
******

الزلف:
ُِنــم
ََّ -84إ َِّيــا َ َوالت َّْفرِ ُ
يــق َّإيــا َ إ َّ ُ

الو َثقك َّـ ُ
ـِوا َ
الغـ ِّي َنـارِ ُت
ُه ُم ال ُع ْر َو ُة ُ

التحف:

َّ ح ح ح ح ح ُ َّ ح ح
َّ ح ْ ح َّ َّ ُ
اه ْم ِف ْاْلح ْر ِض أحقح ُ
اموا الصَلة وءاتوا الزَكة
قال عز من قائل{ :اَّلِين إِن مكن
ِ
حح
ح ح ح ْ ح ْ ُ ْ ح ح َّ ح ح ُ ْ ُُ
ْح ْ
ح
ُ
ُ
وف ونهوا ع ِن المنك ِر و َِّللِ َعق ِبة اْلمورِ[ }41احلج ،]41:وقال
وأمروا بِالمعر ِ
ح
ُ
ح ح
ُ
ُ ْ
َّ ح َّ
ح ح ُ
ج حهادِه ِ ه حو اج حت حباك ْم حو حما حج حعل عليْك ْم ِِف
تعاىل{ :وجاهِدوا ِِف اَّللِ حق ِ
ح ح
ح ُ
َّ ح ح ُ ْ ْ ح ح ُ ح ح َّ ُ
اك ُم ال ْ ُم ْسلِم ح
ي م ِْن قبْل حو ِف هذا
ِين م ِْن حح حر رج مِلة أبِيكم إِبراهِيم هو سم
ِ
اِل ِ
ح ُ ح َّ ُ ُ ح ً ح ح ْ ُ ْ ح ح ُ ُ ُ ح ح ح ح ح
اء لَع انلَّ ِ
اس} [احلج.]78:
َِلكون الرسول ش ِهيدا عليكم وتكونوا شهد
رسه أن حييا حيايت ،ويموت ميتتي ،ويدخل
وقال الرسول ÷(( :من َّ
اجلنَّة التي وعدين ريب ،فليتول عيل بن أيب طالب وذريته الطاهرين أئمة اهلدى،
ومصابيح الدجا من بعدي ،فإهنم لن خيرجوكم من باب اهلدى إىل باب
الضاللة)) رواه عبداهلل بن العباس ريض اهلل عنهام ،فهذه صفاام.
واعَّم أن اهلل عزّ و لِ جعل خلف النبوة من أبناء نبيه يف اثني عرش سبط ًا ،قال
اإلمام عيل بن موسى الرضا  :%إن اهلل عز وجل أخرج من بني إرسائيل يعقوب
بن إسحاق بن إبراهيم اثني عرش سبط ًا ،ثم عدَّ االثني عرش من ولد إرسائيل
_ ،وكذلك أخرج من ولد احلسن واحلسني ’ اثني عرش سبط ًا ،ثم عدَّ
ذلك االثني عرش من ولد احلسن واحلسني ’ ،فقال :أما احلسن بن عيل ’:
فانترش منه ستة أبطن وهم :بنو احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل أمري املؤمنني ،%
وبنو عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل أمري املؤمنني  ،%وبنو إبراهيم بن
( -)1انظر البحث يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين
بن حممد املؤيدي(ع)،ج/1ص/14ط ،1ج /1ص  ،42ط ،2ج -1ص  ،49ط.3

احلسن بن احلسن بن عيل أمري املؤمنني  ،%وبنو احلسن بن احلسن بن احلسن بن
عيل أمري املؤمنني  ،%وبنو داود بن احلسن بن احلسن بن عيل أمري املؤمنني ،وبنو
ب احلسن بن عيل %
جعفر بن احلسن بن احلسن بن عيل أمري املؤمنني %؛ فعق ُ
من هذه الستة األبطن ،ال ينقطع عقبهم أبد ًا.
ثم عدَّ ولد احلسني بن عيل  ،%فقال :بنو حممد بن عيل بن احلسني بن عيل أمري
املؤمنني  ،%وبنو عبداهلل بن عيل بن احلسني بن عيل أمري املؤمنني  ،%بنو عمر
بن عيل بن احلسني بن عيل أمري املؤمنني  ،%وبنو زيد بن عيل بن احلسني بن عيل
أمري املؤمنني  ،%وبنو احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل أمري املؤمنني  ،%وبنو
عيل بن عيل بن احلسني بن عيل أمري املؤمنني %؛ فهؤالء ستة أبطن من ولد
احلسني  %ال ينقطع عقبهم إىل انقطاع التكليف ،وهم بمنزلة أسباط بني
إرسائيل ،وهم حجة اهلل عىل خلقه ،وأمان أهل األرض من استئصال عذابه.
ُ
املتوكل عىل اهلل أمحدُ بن سليامن عن اإلمام عيل بن موسى
اإلمام
روى هذا األثر
ُ
الرضا ،ورواه اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة يف الشايف  ،مسند ًا إىل اإلمام
عيل بن موسى الرضا .%
وروى اإلمام أمحد بن سليامن أنه روي عن أمري املؤمنني  :#أولنا حممد بن
عبداهلل ،وأوسطنا حممد بن عبداهلل ،وآخرنا حممد بن عبداهلل.
قال :األول :حممد بن عبداهلل النبي ÷ ،واألوسط :حممد بن عبداهلل النفس
الزكية ،واآلخر :حممد بن عبداهلل املهدي .انتهى.
قلت :وإمام األمة وختام األئمة ،وقائم الرمحة وامللحمة ،مأثور َة أخباره،
مشهور َة أنواره ،وهو رأس األئمة ،ونرباس الظلمة ،وحتقيق أحواله يف كتب األئمة،
( -)1الشايف ( )200/2طبعة مكتبة أهل البيت(ع).

وعلامء األمة كاإلمام زيد بن عيل ،والقاسم ،واهلادي  ،%واألخبار فيه متواترة،
فإذا اطلع عىل كتابنا هذا أو بلغه إخواننا فنحن نسأله فواتح دعواته ،ونوافح بركاته،
وات اهلل عىل حممد وآله ،وعىل م رن جعل ُه اهلل عل ًام للساعة عيسى روح اهلل،
وصل ُ
وعىل ويل اهلل املهدي لدين اهلل حممد بن عبداهلل وسالمه وإعظامه وإكرامه.
******
الزلف:
َي َيك ُ
ظبا ُس ُه
َ -85و َه َِا إ َما ُ ال َع ْ ِ
ِص َ ْ
ا َف ْ َلـ ُه
عَاَص ُه ا َا ِمي ُث َّم َ
َ -86و َ َ

َ َـ ـا ِيف ِقـ ـ ِل ال َّـ ـالِمريَ َم َو ِاقـــ ُع
التــ َعا َم ِ
اَ َ
طــا ِل ُع
َو َمــا ُهــ َو إال يف َّ

التحف:

هو اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى بن اإلمام املنصور باهلل حممد بن حييى ،املتقدم
ُقب ريل هذا.
قا بعد وفاة أبيه سنة اثنتني وعرشين وثالثامئة وألف ،فج َّند اجلنود ،وخفقت له
إخراجه األتراك
وص َّفت البنود ،ويف أيامه النعمة الكربى ،واملنة العظمى،
ُ
الراياتُ ،
وإجالؤهم من اليمن ،ويف هذا التاريخ أوامره ونواهيه يف أرض اليمن جارية.
ُ
ف ي رق ُب ُح للم رح ُس روس بالبصـر
فالو رص ُ
وذا زم ُانـــك فـــا رن ُظ رر يف حوادثــ ـه
أوالمه :أمحد ،وحممد ،واحلسن ،واحلسني ،وعيل ،واملطهر ،وإبراهيم ،وعبداهلل،
والعباس ،وإسامعيل ،والقاسم ،وحييى ،واملحسن ،وعبد الرمحن.
()1ـ الظبة كالثبة حد سيف أو سنان أو نحوه .اجلمعٍ :
أظب وظبات وظبون بالضم والكرس ،وظبى
كهدى ،متت من إمالء املؤلف(ع).

ولنقتْص عىل هذا القدر يف أحوال إمام العْص لعدم الوقوف عىل التفصيل يف
كثري مام ينبغي ر رس ُم ُه ،وإن م َّكن اهلل من ذلك وقع حتريره إن شاء اهلل عىل التحقيق
احم به الدين ،وأق رم به شيعة س ريد املرسلني ،آمني رب العاملني.
هبذا املحل ،اللهم ر
استشهد اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى شهر ربيع الثاين سنة سبع وستني وثالثامئة
وألف ،وقد جاوز الثامنني ،أحسن اهلل تعاىل عن اإلسالم واملسلمني جزاءه.
ويف ذلك اليوم استشهد ن رجال ُه ال َّطاهران العاملان احلسني واملحسن ،وحف ريدَ له
ط رف َل يف حجره ،ووزيره القايض عبداهلل العمري ،واألمر يف شأنه كام قال:
مــ رأل املســامع واألفــواه والبصـــر
سـ رل عنــه أخــرب بــه انظـ رـر إليــه جتــدر

ْص وال َّظفر ،وكان ل ريث ًا هصور ًا ،وبط ً
ال
ودعا بعده اإلمام النارص أمحد ،وحالفه ال َّن ر ُ

ف القلوب هليبته،
غيور ًا ،ومقدام ًا جسور ًا ،وعامل ًا بارع ًا ،وخطيب ًا ُم رصقع ًا ،ت ررجت ُ
وترتعد األبطال لص رولته ،ومل يزل لسيفه شاهر ًا ،وألعدائه قاهر ًا حتى تويف يف شهر
ربيع الثاين سنة اثنتني وثامنني وثالثامئة وألف ،وال يسع املقام اخلوض فيام جرى يف
أرض اليمن من عظائم الفتن ،وفوادح املحن ،كام قال السيد صارم الدين بعد
البيت السابق  -وذا زمانك...إلخ :-
مروعــ َة
وقــد جــر رت فــت َن فيــه ر
وأقول ِ:
اإلسـالم ن رسـأ ُل ُه
فــاهلل رحيمـي محـى ر

قض رت عىل أ رنفس األرواح والــذخر
ِ
ُل رطف ًا وك َّفـ ًا أل ريـد ري الب رغـي والبطـر

هِا ،وتويف حممد بن اإلمام حييى غرق ًا ببحر احلديدة ،حال حماولته إلنقاذ
صاح ٍ
مهة عالية يف اإلصالح وإحياء
ب له سنة مخسني وثالثامئة وألف ،وكانت له َّ
الر روض ال َّنضري وغريه ،أحسن اهلل تعاىل مكافأته،
العلم ،وله آثار حسنة ،منها :ط رب ُع َّ

ومن أبرلغ املراثي ترثية أمحد شوقي املعروف بأمري الشعراء له:
وأودى بــــز رين شــــباب الـــ َّـزم رن
مض ــى الــدَّ ره ُر بــابن إمــام الــيم رن
ر
ومنها:
كاســمه كــان ســيف اإللــه
تــى ر
ف ً

وســيف الرســول وسـ ريف الــوط رن

بحر غ رمـد السـيوف
رصت يا ُ
متى ر
َّ
فـــــذ ٍة
ظفـــــ ررت بجـــــوهر ٍة

وكنـــا عهـــدر ناك غمـــد الســـ ُف رن
مــن َّ
الــثمن
الشـــرف العبقــري
ر

البقيـــع
شـــهيد املـــروءة كـــان
ُ

أحـــق بـــه مـــن ُتـــراب الـــيم رن

..إىل آخرها.
وم رن أ رنجال اإلمام وأسباطه النجباء الكرام عبداهلل وحممد وأمحد أبناء احلسني بن
اإلمام ،واملحسن بن حممد بن املحسن بن اإلمام ،وحييى بن عيل بن إبراهيم بن
اإلمام .هؤالء من اآلخذين عني قراء ًة وإجاز ًة.
واهلادي هو اإلمام اهلادي لدين اهلل احلسن بن حييى بن عيل بن أمحد بن عيل بن
القاسم بن احلسن بن حممد بن أمحد بن احلسن بن زيد بن حممد بن أيب القاسم بن
اإلمام اهلادي إىل احلق عيل بن املؤيد بن جربيل بن املؤيد .%
قيامه بعد وفاة اإلمام املنصور باهلل حممد بن حييى محيد الدين .¤
وَّاسه :سنة ثالث وأربعني وثالثامئة وألف.
قال ولده الع ّمة فخر أقطاب اإلسالم عبداهلل بن اإلمام فيام كتبه إ َّيل من
بيان طرق اإلمام ومؤلفاته يف إجازته لنا ما لفظه :وهو  ¥يروي عن عدة
مشائخ كرام أعالم ،منهم :اإلمام األعظم ذو املنهج السوي حممد بن القاسم
املهدي  ،¥وشيخ آل الرسول قطب أفالك العلوم وبحرها العميق عبداهلل

بن أمحد امللقب بمشكاع املؤيدي رمحه اهلل ،والقايض العالمة حافظ علوم اآلل
وحمبهم حممد بن عبداهلل الغالبي رمحه اهلل ،والعالمة صفي الدين أمحد بن رزق
السياين رمحه اهلل ،وغريهم من علامء اآلل وشيعتهم الكرام ،وقد مجع الوالد
رضوان اهلل عليه غالب مروياته يف مؤلف سماه سبيل الرشاد يف طرق اإلسناد.
إل أن قال :وقد أذن يل أمري املؤمنني أن أروي عنه مجيع ما تصح روايته ،من
إجازات ومؤلفات ،ورسائل وجوابات.
إل أن قال :وله املسائل النافعة يف الفروع ،والتحفة العسجدية يف علم الكالم،
والفوائد التامة يف األصول ،والتهذيب ،ومنية الراغب يف النحو ،واألنوار الصادعة
يف علم املعاملة ،واإلدراك يف املنطق ،وحماسن األنظار فيام قيل يف األخبار ،وحاشية
عىل التلخيص للقزويني ،وحاشيتان عىل مقدمة ابن احلاجب ،وموضوعات عدة يف
األوراد واألصول واحلديث ،والروض املستطاب يف احلكم ،واملنهل الصايف يف
علم العروض والقوايف ،وغري ذلك ،انتهى.
أوالمه :األعالم الربرة الكرام :عبداهلل ،وأمحد توفيا سنة مخس وسبعني
وثالثامئة وألف ،وتاج الدين تويف سنة ست وستني وثالثامئة وألف ،وقاسم تويف
سنة مخس وستني وثالثامئة وألف ،وعبد العظيم تويف سنة إحدى وسبعني وثالثامئة
وألف ،وعيل تويف سنة ثامن وستني وثالثامئة وألف ،وحسن تويف سنة ثامنني
وثالثامئة وألف ،وصالح تويف يف ذي احلجة سنة اثنتني وستني وثالثامئة وألف
احلجون بجوار أم املؤمنني خدجية & ،وكنا
بمكة املكرمة يف احلج ،وقرب يف
ُ
مرتافقني يف أداء فريضة احلج ،وكان من أولياء اهلل القانتني ،وحممد تويف سنة تسع
ومخسني وثالثامئة وألف.¤ ،
ومن سرثيتي له:
ما زال داعــي املــوت د رأبـ ًا ُم رسـمع ًا

ولكــل شــ رم ٍل يف األنــام ُمصــدر عا

اخلالئــق عــن يــ ٍد
ُ
فيــه تشــاركت

وتنازعــ رت للــورد كأســ ًا مرتعــا

مل ُت رغــن عنــه الســابغات ومل يــد رع

ُ
يكـــون ُُمنَّعـــا
أ رمنـــ ًا وال حرمـــ ًا

لكـــنهم فـــيام ســـواه تفـــاوتوا

شتان بني من راسـرتاث ومـ رن ســعا

هــذا لــه الزلفــى وهــذا ضــدها

ال د رعــدع ًا يلقــى هنــاك وال لعــا

...إىلِآخر ب ِ.
هِا ،وإىل زيد بن حممد السابق يف نسب اإلمام اهلادي ينتسب آل القاسمي ،وآل
احلمران كام سبق نسبهم يف سرية اإلمام احلسني املؤيدي ،وآل ستني ،ومن أعالمهم
املوىل العالمة العابد الويل عامد اإلسالم حييى بن صالح بن أمحد بن صالح بن حييى
بن عيل بن حممد بن عيل بن حممد بن حييى بن حسن بن زيد بن حممد بن أيب القاسم
بن اإلمام عيل بن املؤيد  ،%تويف سنة مخس وثامنني وثالثامئة وألف ،وهو ابن
خال والدنا  ،¤وهو من مشائخنا األعالم ،أخذت عنه قراءة يف شح
التجريد ،والروض النضري ،والبيان ،وغريها ،وإجازة عامة ،وهو يروي عن
مشائخه ،منهم :شيخ اإلسالم حممد بن عبداهلل الغالبي  ،¤وأروي عنه ايك

اِتَّتل بعدر الصلوات اخلمس عدَّ هن يف يدي ،وقال :عدَّ هن يف يده شيخه
املذكور ،بسنده املتصل إىل اإلمام األعظم زيد بن عيل عن آبائه  ¢كام يف
املجموع الرشيف ،وقد جرت له كرامة كربى ،وذلك أنه أصابه الفالج ،فبقي ال
يستيطيع النطق بحرف واحد إال إذا حان وقت الصالة فيقرأ الفاحتة وسورة
اإلخالص ،وبعد الصالة ال يتمكن من ٍ
لفظة ،وال حتى اإلشارة إىل يشء ،عىل هذه
احلال مدَّ ة سنتني ،حتى تويف ريض اهلل تعاىل عنه.
ذكرهم.
ومن األبيات املشهورة بضحيان آل زيد املار ُ
وآل عيل بن احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن.
وآل صالح بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد  ،%ومن ذريته آل العنثري،

وقد مر ذكر نسبهم يف سرية اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلوثي ’ ،وآل فايع،
وآل الصعدي ،منهم السيد العالمة بدر اإلسالم حممد بن حييى بن أمحد بن عيل بن
أمحد بن حممد بن صالح امللقب الصعدي بن أمحد بن صالح بن حييى بن أمحد بن
اهلادي بن صالح بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد  ،%تويف سنة ألف وثالثامئة
وإحدى ومخسني .¥
وآل عوض منهم السيد العالمة فخر اإلسالم عبداهلل بن عبداهلل بن حييى بن عبداهلل
بن حييى بن صالح امللقب الصعدي ،تويف سنة مخس وستني وثالثامئة وألف .¥
وآل شويد منهم السيد العالمة جامل العرتة األعالم عيل بن قاسم بن أمحد بن
حييى بن صالح بن حممد بن صالح بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حسن بن عيل بن
أمحد امللقب طالب اخلري بن احلسن بن عيل بن صالح بن احلسن بن اإلمام عيل بن
املؤيد  ،%تويف سنة ثامن ومخسني وثالثامئة وألف ريض اهلل تعاىل عنه ،وهم
أبيات كثرية.
وهذه األبيات الثالثة هي املشهورة يف األصل كام قال يف تعداد هجر آل حييى بن
حييى :اهلجرة اخلامسة هجرة ضحيان ،وهم ثالثة بطون :آل عيل بن احلسني بن
عزالدين بن احلسن ،وآل صالح بن احلسن بن عيل بن املؤيد ،وآل زيد بن حممد بن
أيب القاسم بن عيل بن املؤيد...إلخ.
نعم ،وكان من أعظم أنصار اإلمام اهلادي السيد العالمة املفضال شف اآلل
احلسن بن احلسني بن قاسم بن حسني امللقب عدالن بن حييى بن حممد بن حييى
بن عز الدين بن احلسن بن صالح بن عيل بن احلسني بن اإلمام عز الدين بن
احلسن  ،%تويف بشهارة سنة تسع وعرشين وثالثامئة وألف ،وولده العالمة
األكمل عزالدين بن احلسن ،تويف بصنعاء حال املعاجلة سنة إحدى وستني
وثالثامئة وألف .¤

وال يسع احلال اإلستكامل ،وهذه جوامع أنساهبم والبقية ترجع إليها ،واهلل
ويل التوفيق.
******
الزلف:
َ -87و َي ْع ََّ ُم َما َقد َ
أو ُهـ َو َكـا ِئ نن
كَان ْ

اـ ـا ِن ُع
حا َن ُه َ ـ ـ َّل َ
صـ ـ ِّو ُر َنا ُسـ ـ ْب َ
ُم َ

التحف:

إىل هنا انتهى ما أر ردنا ذكره من سري األئمة .%
صحت لنا بحمد اهلل الطرق سامع ًا وإجازة يف مؤلفات أهل البيت الكرام،
وقد َّ
وغريهم من علامء اإلسالم ،يف ع رلم ري املعقول واملنقول ،عن شيخي والدي العالمة
العامل شيخ آل حممد ،وواسطة عقدهم املنضد ،حممد بن منصور بن أمحد اليحيوي
املؤيدي ريض اهلل عنهم ،وجزاه أفضل اجلزاء ،تويف اخلميس يف عاش جامدى
األوىل سنة ستني وثالثامئة وألف ،عن مخس وسبعني سنة ،قربه ق ربيل صعدة ،وُمن
رثاه اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى بن حممد محيدالدين بقوله:
اغمــ ره
ـدهر إال أن تصــول قعاشـ ُم ره
وت رفــرتس ر
األعــالم منــا رض ُ
أبى الـ ُ
خطـ ٍ
فيأيت بخ رطـ ٍ
ب بعــد ر
ب ب ُق رطرنــا

فيفـــز ُع منـــه ن رجـــدُ ُه واائ ُمـــ ره

أحكامــه ُ
وخ ُطوبــه
وكــم جــار يف ر

ف بالعــدر ل فينــا حماك ُمــ ره
ومل تتصــ ر
ٍ
ٍ
عظـــيم ال ُاـــدُّ
دعائمـــ ره
بطـــود
ُ

من اآلل أهل الف رضل ر
والعلـم سـ ريدَ
حممــد املفضــال مــ رن ُجــ ُّل ُع رمــره

ائمـــ ره
عظـــيم لـــد رينا قـــدر ُر ُه وعز ُ
َ
رامح ـ ره
األج ـر فــا ُ
هلل ُ
تق َّضــى لنيــل ر

يزينــه
األعــالم قــدر ر ًا ُ
وكــان مــن ر

خ َ
الل من الف رضـل العظــيم ُتالئ ُمـ ره

فجــاء بــام صــ َّك املســامع رازيــ ًا

ومـــا رزؤه إال عـــىل ُ
الكـ ـ رل إنـــه
لــــه يف ُع ُلــــوم اآلل آل حممــــ ٍد

َ
يزامحــ ره
عــيل مل نجــدر مــ رن ُ
مكــان َ

ب
ســقى ُت رربــ ُه و ربــ َل مــن اهلل صــي َ

فإن فقيــد اليــوم يف الو رقـت عال ُمـ ره

عظــيم وحيـــدَ ال ُتعــدُّ مكار ُمــ ره
َ

..إىل آخره.
أشت إىل ذلك يف النسيم املحمدي ،ومن ترثيتي له:
ورثاه كثري من األعالم كام
ُ
أسى قــد هــام بــاحلزن هائمـ ره
لـــك اهلل رزء ًا أي شـــجو أث ررتـــ ُه
وأي ً
ومنها:
دعـ ـاك إىل ظـــل ظليــ ٍ
ـل وم رنـ ـز ٍل
فعصـ ـمتُنا بـــاهلل يف كـــل كـ ـ ٍ
ارث
ر
الم عــىل الـ ُّـروح املطه ـرة التــي
سـ َ
ـرت ٍب ض ـ َّم ص ـ رفوة رأمح ـ ٍد
وســقي ًا لـ ُ ر

ٍ
ٍ
وروض باســامت ٍكمائ ُمــ ره
أهيــل
رب الربيـة عاصـ ُم ره
وما خاب مـ رن ُّ
امح ـ ره
عليهــا مــن الــرمحن تــرتى مر ُ
غامئمـ ره
وال برح رت بــالروح رامـي ُ

وهو ُمن أخذ عن والدنا اإلمام األعظم املهدي لدين اهلل أمري املؤمنني حممد بن
القاسم احلسيني  ،#هاجر من ضحيان إىل جبل برط يف أيام اإلمام ،بعد أن خرج
من صنعاء ،وكانت قراءته هو واألخوال أوالد اإلمام األعالم :حممد ،وإبراهيم،
والقاسم ،ويوسف  ،¤وأعاد من بركاام.
ح
هِا ،واعَّم أنا ال نعتمدُ يف الدين عىل يشء من ُط ُرق املضلني لقوله تعاىل { :حوَل
ح ْ ح ُ ح َّ ح ح ح
ْ ح ح ُ ح
ح
اءك ْم فاس ٌِق بِن حبأ ر
ِين ظل ُموا} [هود ،]113:وقوله تعاىل{ :إِن ج
تركنوا إَِل اَّل
ح
ف حتبح َّي ُنوا} [احلجرات ،]6:وغريها من األدلة الصحيحة ،وقد أوضحنا اختيارنا لذلك

بدليله يف الرسالة املسماة :إيضاح الداللة يف حتقيق العدالة ،جواب ًا عىل بعض طلبة

العلم ك َّثر اهلل سوادهم ،وأقول واهلل تعاىل سائل كل قائل :إنه ليشق علينا ما وقفنا

عليه من مباينة كثري للمنهج القويم ،وعدوهلم عن الْصاط املستقيم ،وقد
انصدعت عىل هذا األسلوب طائفة ،واشتدت من متأخرهيم املكاشفة
واإلنحراف ،والبعد عن اإلنصاف ،مع الزهو واخليالء والتفيهق والتبجح ،ولو
أدركهم األئمة اهلداة كإمام اليمن اهلادي إىل احلق ،أو إمام اجليل والديلم النارص
للحق ،أو اإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن ،أو اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن
محزة ،أو غريهم من أعالم اهلدى رضوان اهلل عليهم ،النافني عن الدين حتريف
الغالني وانتحال املبطلني ،هلتكوا أستارهم ،وكشفوا عوارهم ،فإهنم أرض عىل
الدين من كثري من سلفهم املتقدمني ،وقد فارقتهم عصابة املحقني ،وإن مل يكن هلم
مهم السابقني ،مع ابتالئهم بفساد الزمن ،وغلبة أهل الفتن ،ولعمر اهلل لقد أصبحنا
يف زمان كام قال أمري املؤمنني  :#القائل فيه باحلق قليل.
ومن أع

ر
املتقشفني  -الذين صدق فيهم قوله :#
البدع أن كثري ًا من

أعتزل البدع ،وفيها وقع)  ،-يعد اخلوض فيام هذا حاله مام ال يعني ،ول ريت ُه
(يقول :ر
يم ريز بني ما يعني ،وما ال يعني ،أهيا املتقشف لو جرى الكتاب والرسول ÷
موحد من ُم رلحد ،أو حمق من مبطل
عىل مذهبك يف التصون ،هل كان يتم َّي ُز ر
وات اهلل عل ريهم
أمل تسمع ما يف الكتاب املبني ،وعىل ألسنة الرسل املطهرين صل ُ
ْ ح ح حح
ُ ح َّ ح ح
لَع ل حِسان حد ُاو حد حوع ح
ك حف ُروا م ِْن بح
ِيَس اب ْ ِن
يل
ائ
ْس
إ
ِن
أمجعني { :ل ِعن اَّلِين
ِ
ِ ِ ِ
ح ْح ح ح ح ح ح ح ْ حح ُ ح ْح ُ ح ح ُ ح ححح ح ْ ح ح ْ ُ ْ ح ح ح ُ ُ ح ْ
وه ْلِئ حس
مريم ذل ِك بِما عصوا وَكنوا يعتدونَ 78كنوا َل يتناهون عن منك رر فعل
ح
ح ح ُ حْحُ ح
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ح
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[املائدة:
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ون
ما َكنوا يفعل
ِ
ِ
ِ
ح
ْ
ح
ُ
ح ُّ ْ ح ح ح ْ ُ ح
ح ح ُ ُّ ح ح
َّ
ْ
ح
ْ
َّ
ح
ح
ان َلأكلون أموال انل ِ
يل اَّللِ} [التوبة.]34:
والرهب ِ
اس بِاْلاط ِِل ويصدون عن سبِ ِ
أمل تسمع األمر بالقيام بالقسط والشهادة هلل ولو عىل األنفس والوالدين

واألقربني ،وألي يشء ُوضع اجلرح والتعديل بإجامع طوائف املسلمني فإن
قلت :إنام أحترج عن غري املستحقني

قَّنا :فهل بغري موجبه قلنا لكن املجادلة عن علامء السوء املضلني بام ورد من
النهي عن أعراض العلامء العاملني من لبس احلق بالباطل { ،حو حَل َُتحاد ِْل حعن َّاَّل ح
ِين
ِ
حْح ُ ح
اَّلل حَل َُي ُّ
ِيما[ }107النساء { ،]107:حها حأنْ ُتمْ
ون حأنْ ُف حس ُه ْم إ َّن َّ ح
ِب حم ْن حَك حن حخ َّوانًا أحث ً
َيتان
ِ
ح
ْ
ْ
حُح
ْ
ح ح ِ ُّ ْ ح ح ح ْ ُ ح ُ َّ ح ح ْ ُ ْ ح ْ ح ح ح ْ
ح ْ
ح
امةِ أم حم ْن
هؤَلءِ حجادَلُ ْم عن ُه ْم ِِف اْلياة اِلنيا فمن َيادِل اَّلل عنهم يوم القِي
ً
ُ ُ حح
يحكون عليْ ِه ْم حوك ِيَل[ }109النساء.]109:
ياهلل ،بدأ اإلسالم غريب ًا وسيعود غريب ًا ،واجلاهلية األخرى ش من اجلاهلية

األوىل ،وأقول :والذي يعلم الرس وأخفى إنه ليسوؤنا أي خل ٍل يف جناب أقىص
علامء األمة ،ولعلنا بحمد اهلل أعرف بمقدار مكانتهم من العلم ،وإنه  -وحق
والص رمت واإل ردهان أ رسل ُم
املعبود  -ال خيفى علينا أن اإل رعراض عن األ رعراضَّ ،
لدنيانا ،وأبقى لع ررضنا ،وأبرعدُ عن تطرق نفثات سفهاء األحالم ،وبادرات جهالء
ح
ُ ُ
األنام ،ولكن كيف السبيل ،واهلل عز وجل يقول{ :يحاأ ُّي حها َّاَّل ح
ِين حء حام ُنوا كونوا
ُ ْ ح ْ حْ ح ْح
ح َّ ح ْ ْ ُ ح ح َّ ح ح ْ ح ح ح
اْلقْ حرب ح
لَع أ ْن ُفسِ كم أو ال ح
قوامِي بال ِقس ِط شهد ح
ي} [النساء،]135:
و
ن
ي
اِل
ِ
و
اء َِّللِ ولو
ِ
ِ
ِ
ِ
فحق اهلل أعظم ،وأمره املقدم ،وإن جمته األسامع ،ونفرت عنه الطباع ،فلسنا
بحمد اهلل نبايل بعد امتثال أمره ،والوقوف حتت حكمه ،بقالة املتقولني،
وقعقعة املتحزبني ،الذين يق رلدون يف دين اهلل الرجال ،فيميلون هبم من يمني إىل
شامل ،ال سيام هذه الطائفة من الزائغني ،الذين صار لدهيم من خالف احلق
وأهله موسوم ًا باتباع الدليل ،ولو كانوا يسمعون أو يعقلون لعلموا أو ً
ال أن
املعترب اتباع احلق املأخوذ عىل اخللق ،ال املشاقة واتباع غري سبيل املؤمنني ،وأن لزوم
َّ ُ
َّ ح ُ ُ
اَّلل حوكونوا حم حع
جامعة احلق والكون معهم هو فرض اهلل املتع رني{ ،اتقوا
ح ْ ح ُ ح ْ َّ ح ً ح ح ح ُ
َّ
الصا ِدق ح
ِيعا حوَل تف َّرقوا} [آل عمران،]103:
ِي[ }119التوبة{ ،]119:واعت ِصموا ِِبب ِل اَّللِ َج
شِي ًعا ل ح ْس ح
ِين حف َّر ُقوا د حِين ُه ْم حو حَكنُوا ح
{إن َّاَّل ح
ت مِنْ ُه ْم ِِف ح ْ
َش رء} [األنعام ،]159:واهلل عز
ح ُ َّ ح ح ح
ُ ح حُ
ْحْ ْ ُ
ُ
ك ْم} [النساء { ،]59:حولحوْ
َّ
ول اْلم ِر مِن
وجل يقول{ :أطِيعوا اَّلل وأطِيعوا الرسول وأ ِ

ح ُ
ْ ح ْ ْ ُ ْ ح ح ح ُ َّ ح ح ْ ح ْ
ح ُّ ُ ح َّ ُ
ِين ي ح ْستنبِ ُطون ُه مِن ُه ْم} [النساء،]83:
ول اْلم ِر مِنهم لعلِمه اَّل
ردوه إَِل الرس ِ
ول ِإَوَل أ ِ
َّ ح ح ْ ح ُ ح ْ ح ْ ح ح ح َّ ُ ح ح ْ
ح
ُ
ح
{اَّلِين يست ِمعون القول فيتبِعون أحسنه} [الزمر.]18:
ويقول الرسول ÷(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي
كتاب اهلل وعرتيت))  ،اخلرب املروي يف دواوين اإلسالم ،عن بضع وعرشين
صحابي ًا ،و((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح))  ،وغريها من األخبار املعلومة ،إنام
هنى اهلل ورسوله ÷ عن اتباع الباطل ،والرجوع إىل من مل يأمر اهلل بالرجوع
الرتؤُّ س
إليه ،والطاعة ملن مل جيعل اهلل له والية من الظاملني ،ومتابعة األهواء ،وحمبة َّ
واإلخالد إىل الدنيا ،وبيع اآلخرة باألوىل ،كام ُعلم من حال هؤالء املضلني ،الذين
ال يفقهون اخلطاب ،وال يفهمون فرق ًا بني خطأ وصواب.
غي ـه وخط ـ را ُب م ـ رن ال يفهــم
ومــن البل َّيـة عـ رذ ُل مـ رن ال ي ررعـو ري
عــن ر
ات ُ ،رجتتنى من ز ريغها وضالهلا
وتاهلل لقد ُغرس رت يف صدور املتمردين شجر َ
ات ،وهلل حكم َة بالغ َة ،وربنا الرمحن املستعان عىل ما يصفون ،فهذا الذي
ثمر َ
يلزمنا وندين اهلل به من البيان ،واخلروج عن عهدة الكتامن ،موجه ًا إىل ذوي
العرفان ،وأما غريهم فنقول هلم :سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني.
ح ح ح ح ْ ح ْ ح َّ
إذا عرَّ هذا فاعلم َّ
اْل ِق إَِل
أن اهلل جل جالله ،قال{ :فماذا بعد
َّ ح ُ
الضَلل} [يونس ]32:وقال الرسول ÷(( :افرتقت أمة أخي موسى إىل إحدى
وسبعني فرقة منها فرقة ناجية والباقون يف النار ،وافرتقت أمة أخي عيسى إىل
اثنتني وسبعني فرقة ،منها فرقة ناجية والباقون يف النار ،وستفرتق أمتي إىل ثالث
( -)1البحث مستوىف حول هذا احلديث وخمرجيه يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار
لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،ج/1ص /51ط ،1ج/1ص  ،83ط،2
ج -1ص ،100ط.3
( -)2للمزيد انظر البحث املستوىف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة
جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) ،ج/1ص /93ط ،1ج /1ص  ،132ط ،2ج ،183 – 1ط.3

وسبعني فرقة ،منها فرقة ناجية والباقون يف النار)) ،وهذا اخلرب متلقى بالقبول،
فكالم من ش َّكك فيه غري مقبول.
وقال وا ّيه عيل بن أيب طالب رضوان اهلل عليه( :ما و َّحد ُه م رن ك َّيف ُه وال
حقيقت ُه أصاب م رن م َّثل ُه وال إ َّيا ُه عنى م رن ش َّبه ُه وال صمد ُه م رن أشار إل ريه
وتو َّمه ُه)  ،وغري ذلك مام هو معلوم بني األمة.
ثم إنه معلوم برضوريات العقول ،عدم صدق املتناقضات وما إليه تؤول ،وقد
ح ح ْ ح ْ ح ُ َّ ْ ح ح ح ح ح َّ ح ح َّ
ح
اءهُ
الص ْدق إذْ حج ح
ب
ب
ذ
قال جل ذكره{ :فمن أظلم مِمن كذب لَع اَّللِ وك
ِ ِ ِ ِ
ْح
ح ح َّ ح ح ْ
ححْ
ح
ح
ً
أليس ِِف جهنم مثوى ل ِلًكف ِِرين[ }32الزمر ،]32:فكيف تكون هذه الفرق كلها
اْل ُّق أ ح ْه حو ح ُ ح ح ح
ناجية عىل اختالف أهوائها ،وتباين آرائها { حولحو َّات حب حع ْ ح
ت
اءه ْم لف حسد ِ
ِ
َّ ح ح ُ ْ ح ُ
ات حواْل ْرض} [املؤمنون.]71:
السمو
وقد أوضح هلم الدليل ،وأ رهنج هلم السبيل ،بام ركب فيهم من العقول ،وأتاهم
به الرسول ،فلم يكن خالف من خالف ،وشقاق من شاقق فيام هذا حاله إال
إخال ً
ال بام كلفه اهلل من معرفته ،أو عناد ًا ملا احتج به عليه من حجته ،أمل ينههم عن
ح َّح
التفرق يف الدين ،واإلكتفاء بالظن فيام ال بد فيه من اليقني قال جل ذكره{ :وأن
ح ح
ُّ ح ح ح ح
ح ح َّ
ح ِ ُ ْ ح ً ح َّ
ُ ح
الس ُبل ف حتف َّرق بِك ْم ع ْن حسبِيلِهِ
يما فاتب ِ ُعوهُ حوَل تتب ِ ُعوا
ِصاِط مست ِق
هذا ِ
ح ح ح
ح ح َّ ُ ْ ح َّ ُ ح
ح ُ ْ َّ ُ ْ
َشع
ذل ِكم حوصاكم بِهِ لعلكم تتقون[ }153األنعام ،]153:وقال عز قائالً{ :
ُ ً َّ
َّ
حْ ح ْح حْ ح
ح ُ
ك حو حما حو َّصيْ حنا بهِ إب ْ حراه ح
ك ْم م ح
ِيم
وحا حواَّلِي أوحينا إَِل
ِين حما حوَّص بِهِ ن
اِل
ِن
ل
ِ ِ
ِ
ح
ح
ح
ح ح ُ
َّ
حو ُم ح
وَس حوع ح
ِيَس أ ْن أق ُ
ِيموا اِل ح
ِين حوَل ت حتف َّرقوا فِيهِ} [الشورى ،]13:وقال تعاىل{ :إِن
ِين فح َّرقُوا د ح
ِين ُه ْم حو حَكنُوا ش حِي ًعا ل ح ْس ح
َّاَّل ح
ت مِنْ ُه ْم ِِف ح ْ
َش رء} [األنعام ،]159:وقال جل وعال:
ح ح ح ُ ُ ح َّ ح ح ح ُ
ْ حُ
ْ ح ْ ح ح ح ُ ُ ْح ح ُ حُ ح ح
ِين تف َّرقوا حواخ حتلفوا مِن بع ِد ما جاءهم اْليِنات وأولئِك
{وَل تكونوا َكَّل
( -)1هنج البالغة خطبة رقم .186

ل ح ُه ْم حع حذ ٌ
اب حع ِظ ٌ
يم[ }105آل عمران.]105:

وقال تعاىل يف الزجر لعباده عن التقوالت عليه بغري علم { :حوم حِن انلَّ ِ
اس حم ْن
ُح ُ
ُ َّ ح
َّ
اَّللِ ب حغ ْي عِلْم حو حَل ُه ًدى حو حَل ك حِتاب ُمن ِي 8ثح ح ْ
ضل ع ْن
ِف
ِل
َياد
ان عِطفِهِ َِل ِ
ِ
ِ
ر
ِ ِ
ر
ر
ُّ ْ ح ْ ٌ ح ُ ُ ُ ح ْ ح ْ ح ح ح ح ح حْ
َّ ُح
ح
يق[ }9احلج،]9-8:
سب ِ
يل اَّللِ َل ِِف اِلنيا خِزي ونذِيقه يوم القِيامةِ عذاب اْل ِر ِ
ِ
ْ ُ ْ ح ْح
َّ ْ
َث حم ْن ِف ْاْلح ْر ِض يُض ُّل ح
وك حع ْن ح
ح
يل اَّللِ إِن
ب
س
وقال تعاىلِ{ :إَون ت ِطع أك
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ َّ ح ْ
َّ
ح
َّ ح َّ َّ
يحتب ِ ُعون إَِل الظ َّن ِإَون ه ْم إَِل َي ُر ُصون[ }116األنعام ]116:وقال عز وجل { :حو حما يحتب ِ ُع
ح ْ ح ُ ُ ْ َّ ح ًّ َّ َّ
اْلق حشيْ ًئا إ َّن َّ ح
اَّلل حعل ٌ
الظ َّن حَل ُي ْغِن م حِن ْ ح
ِيم ب ِ حما
أكَثهم إَِل ظنا إِن
ِ
ِ
ِ
ْ ح َّح
ح
ح
حْحُ ح
ون[ }36يونس ،]36:وقال سبحانه{ :بح ْل ك َّذبُوا ب حما ل ْم َُي ُ
ِيطوا بِعِل ِمهِ ولما
يفعل
ِ
ْ
ْ
ح
ُ
ح ح ح ح
ح ُْ
يحأتِه ْم تحأويلُ ُه حك حذل حِك حك َّذ حب َّاَّل ح
ِين م ِْن قبْل ِ ِه ْم فانظ ْر كيْف َكن حَعق حِبة
ِ
ِ
ح
ْ
ُ
ح
ْ
حُ ح
َّ
ح
ْح ُ ْ ْ ُ ح
ان ب ِ حهذا أتقولون
الظال ِ ِمي[ }39يونس ،]39:وقال تعاىل{ :إِن عِندكم مِن سلط ر
ح حْح ح
ح ح َّ
لَع اَّللِ حما َل تعل ُمون[ }68يونس ،]68:وغري ذلك مام احتج اهلل به عىل اخللق،
ح ْ ح ُ ُ ح ْ ح َّ ُ ْ ح ح ح ْ ح ْ ح ُ ح ُ ح ْ
ْ
اب لك َّنا أه حدى مِن ُه ْم
وأرشدهم به إىل احلق{ ،أو تقولوا لو أنا أن ِزل علينا الكِت
ح ح ْ ح ح ُ ْ ح ح ٌ ْ ح ُ ْ ح ُ ً ح ح ْ ح ٌ ح ح ْ ح ْ ح ُ َّ ْ ح َّ
ح
ح
ات
آي
ب
ب
ذ
فقد جاءكم بيِنة مِن ربِكم وهدى ورْحة فمن أظلم مِمن ك
ِ ِ
َّ ح ح ْ ُ ح ح ْ ح ح ح ُ ح ْ ح ح
ح ُ
َّ ح ح ح ح ح ْ ح ح ح ْ
اب ب ِ حما َكنوا
اَّللِ وصدف عنها سنج ِزي اَّلِين يصدِفون عن ءايات ِنا سوء العذ ِ
ْ ُ ح
يحصدِفون[ }157األنعام.]157:
وقد طرح رت هذه الفر ُق حجة اهلل الكربى عليها ،وهي العقول التي ميز اهلل بينها
وبني البهائم هبا ،فأ رهلمها فجورها وتقواها ،فمنهم من ش َّبه اهلل بخلقه ،ومنهم من
أثبت قدماء مع اهلل ،ولو شاهبها لشاركها فيام ألجله قضت العقول بحدوثها،
واستد َّلت به عىل ُم روجدها ،تعاىل اهلل عام يقول الظاملون ُع ُلو ًا كبري ًا ،وقد قال تعاىل
حْ ح ح ْ ح ْ ُ
َش ٌء حوه حو
نفي ًا للم رثل ،بطريق الكناية أو جماز الزيادة يف الذكر املنري{ :ليس ك ِمثلِهِ
َّ ُ ْ ح ُ
الس رلب من اإلخبار :-
الس ِميع اْل ِصي[ }11الشورى ،]11:وقال تعاىل  -فيام أفاد ُع ُم روم َّ
ْ
ح ُ ْ ُ ُ ْ ح ْ ح ُ ح ُ ح ُ ْ ُ ْ ح ْ ح ح ح ُ ح َّ ُ
ح
ُ
{َل تدرِكه اْلبصار وهو يدرِك اْلبصار وهو الل ِطيف اْلبِي[ }103األنعام،]103:

ُ ح ُُ ح
ح
وقال تعاىل { :حول ْم يحك ْن َُل كف ًوا أ حح ٌد[ }5اإلخالص ،]5:فانحط صاحب هذه املقالة
عن دائرة التوحيد ،وتفكر يف خالقه وهو ال يعرف ماهية نفسه وت ررك ريب حقائقه

التي هي خملوقة موضوعة مقدرة مصنوعة ،وكيف يطمح بجهله إىل التفكر يف رب
ُ ح ْ ْ ُ
اِلن حسان حما
العاملني املتعايل بجالل العزة والعظمة عن املخلوقني{ :قتِل ِ
ُ َّ َّ ح
ُ ح ح حح حح
ْ ح ح ْ ح حح
ح ْح
السبِيل
َش رء خلق ُه 18م ِْن ن ْطف رة خلق ُه فق َّد حرهُ 19ثم
أكف حرهُ 17مِن أ ِي
ح ح
ح َّ ح َّ ح ْ
ح َّ ح ُ ُ َّ ح ح ح ُ ح ح ْ ح ح ُ ُ َّ ح ح ح ح ْ ح
ح
ُ
ُ
ح
ح
يَّسه 20ثم أماته فأقُبه 21ثم إِذا شاء أنّشهّ 22لَك لما يق ِض ما أمره23
ح
ُ ح ح ْ ْح ح
ح ْحُْ ْ ْح ُ
ان إ حَل حط حعا ِمهِ 24أنَّا حص حبب ْ حنا ال ْ حم ح
اء حص ًّبا 25ث َّم شقق حنا اْل ْرض
اِلنس ِ
فلينظ ِر ِ
ح ًّ
شقا[ }26عبس ،]26-17:سبحان اهلل امللك احلق املبني ،ما أوضح آياته وأ ررصح بيناته،

وأبلغ نعامءه وأسبغ آالءه.

اعلم أن بعض أهل العربية حيكمون عىل أدوات العموم إذا كانت يف ح ريز النفي
بسلب العموم ،أي توجه النفي إىل الشمول وإثبات بعض األفراد وحيملون نحو
ح َّ ُ ح ُ ُّ ُ َّ ُ ْ ح ح ُ
خ ٌ
ور[ }23احلديد ،]23:مام ا رنتقض رت به القاعدة
ال ف
قوله تعاىل{ :واَّلل َل َيِب ُك ُمت ر
عىل خالف األغلب؛ لقيام الدليل اخلارجي ،وهلم يف ذلك كالم معروف،
وقاعدام هذه فيها نزاع طويل ،وقد قال سيبويه والشلوبني وابن مالك  -يف قول
أيب النجم :كله مل أصنع  :-ال فرق بني نصب كل ورفعه.
وقال سيبويه :رفع كل قبيح مثله يف غري الشعر ،إذ النصب ال يكرس النظم ،وال
خيل املعنى ،ووجه قبح الرفع أن فيه ايئة العامل  -وهو هنا أصنع  -للعمل،
وقطعه عنه بالرفع ،عىل أنه يف كثري من موارده يؤخذ العموم من العلة ،لتعليق
احلكم عىل الوصف ،فال وجه لالنتقاد عىل اإلمام األعظم املنصور باهلل عبداهلل بن

محزة  #يف استدالله بنحو قوله تعاىل { :حَل تُ ْدر ُك ُه ْاْلحب ْ حص ُ
ار} [األنعام ،]103:عىل
ِ
عموم السلب ،وقد أريناك خالف القوم ،وهو مستوىف يف مظانه من البيان مع أن
اآلية وردت للتمدح ،فلو خ َّص رت بعض األحوال النتقض التمدح ،ثم إن اإلمام
م رن ال ُي ُّ
إمام العلوم ،وتيار املنطوق واملفهوم ،أما
شق له غبار ،وال ُي رلح ُق له آثارُ ،
اليقني.
رب
ُ
اللسان العريب فهو لسانه ،وذلك امليدان ميدانه ،وعند ُجه رينة اخل ُ
جب را َل جب را ُل األرض يف جنربهــا ُقـ ُّ
ف
عل ري َم رس رت للع رلم يف أ ررض صـدر ره
وال حيسن بنا أن نقول يف ر
حقه إال ما قال يف نفسه:
ٍ
بحــر زاخــر
كالــدر يف أصــداف
ـن معــتلج البطــاح ت ُضـمني
وأنــا ابـ ُ
ر
وحطيمهـــا
ينرشـ ـ ُّق عنـــي ركنُهـــا
ُ

كــاجلفن ُي رف ـت ُح عــن س ـو راد النــاظر

ُ
ومثـــل ُســـ ُه روهل را
كجباهلـــا ش ريف

ُخ ُلقي ُ
ومثل املرهفــات خــواطري

بحقه ،فهو ُّ
أجل من ر
ومل ُنرد التعريف ر
وصفات ضوء الشمس
أن ُيع َّرف،
ُ
تذهب باطالً.
ُ
وإنام هو من باب قوله:
ً
معرفـــــة
أســـــ رامي ًا مل يـــــز ردن

وإنــــــام لــــــ َّ
ـذ ًة ذك ررناهـــــــا
َّ

فام يكون وش ُلهم عند بحره ،وخز ُفهم عند ُد رره.
هذا ،وقد أرشدنا ذو العزة القاهرة ،والعظمة الباهرة؛ إىل النظر يف عجائب
مصنوعاته ،وغرائب مبتدعاته التي حارت فيها العقول ،مثل قوله عز وجل:
ح ْح
ح ْ ح
َّ ْ ح َّ ح ح ْ ُ ْ َّ ح ْ
ْ
{إ َّن ِف حخلْق َّ
ِ
ك ال ِِت َت ِري
ل
ف
ال
و
ار
ه
انل
و
ل
ي
الل
ف
َل
ت
اخ
و
ض
ر
ات واْل
ِ
ِ
ِ
الس حم حو ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ح
ح
ح
ْ
ح
ح
ْ
ح
ْ
ْح ْ
حر ب حما حينْ حف ُع انلَّ ح
اَّلل م حِن َّ
اس حو حما أن حزل َّ ُ
الس حماءِ م ِْن حما رء فأح حيا بِهِ اْل ْرض
ِِف اْل ِ ِ
ْ ُ ح َّ
ح ْ ح ح ْ ح ح ح َّ ح ْ ُ ح َّ ح ح ْ
خر بح ْ ح
الس ح
اح حو َّ
يف الر ح
ِ
ي
س
م
ال
اب
ح
ي
َص
ِ
ِ
بعد موت ِها وبث فِيها مِن ِ
ُك داب رة وت ِ
ِ
ِ
ح
ْ ُ ح
َّ
الس حماءِ حو ْاْلح ْر ِض حْليح
ات ل ِق ْو رم حيعقِلون[ }164البقرة ،]164:ومنهم من دخل يف ضالل
ر

اجلرب والظلمة ،ونبذ العدل واحلكمة ،وزاغ عن اهلدى والرمحة ،وقد قرع سمعه
ح ح َّ ُ ح َّ ُ ح ح ح َّ ُ ح ح ْ ح ح ح ُ ح ُ ُ ْ ْ ح ً ْ
ْ
قوله تعاىل{ :ش ِهد اَّلل أنه َل إَِل إَِل هو والمَلئِكة وأولو العِل ِم قائِما بِالقِس ِط
ح ح َّ ُ ُ ُ ُ ْ
اْلك ُ
حَل إ ح حَل إ ََّل ُه حو الْ حعز ُ
يز ْ ح
يد ظل ًما
ِيم[ }18آل عمران ،]18:وقوله تعاىل{ :وما اَّلل ي ِر
ِ ِ
ِ
ح َّ ُ ح
ْ
ْ
ح ح َّ ُ ُ ُ ُ
ل ِلْ حعالحم ح
يد ظل ًما ل ِلعِ حبادِ[ }31غافر{ ،]31:واَّلل َل
ي[ }108آل عمران{ ،]108:وما اَّلل ي ِر
ِ
ح
ح
ْ ُ ْ
ُ ُّ ْ ح ح
ِب الف حساد[ }205البقرة { ،]205:حوَل يح ْرَض ل ِ ِع حبادِه ِ الكف حر} [الزمر.]7:
َي
وقال اجلكية :بل أراده وشاءه ،وخلقه وارتضاه ،فأبطلوا حجة اهلل عىل خلقه
بإنزال كتبه ،وإرسال رسله ،وهنيه وأمره ،واديده وزجره ،وأ رسقط رت عن أنفسها
ُ ُ
التكليف ،وتلعبت بالدين احلنيف ،وقالوا كام حكى اهلل يف الذكر احلكيم { :حس حيقول
َّ ح ح ْ ح ُ ح ْ ح ح َّ ُ ح ح ْ ح ْ ح ح ح ح ح ُ ح ح ح ح َّ ْ ح ْ ح ْ ح ح ح
َش رء كذل ِك
اَّلِين أَشكوا لو شاء اَّلل ما أَشكنا وَل ءاباؤنا وَل حرمنا مِن
ح َّ ح َّ ح ْ ح ْ ْ ح َّ ح ُ ح ْ ح ح ُ ْ ح ْ ْ ح ُ ْ ْ ْ ح ُ ْ
خر ُجوهُ
كذب اَّلِين مِن قبل ِ ِهم حِت ذاقوا بأسنا قل هل عِندكم مِن عِل رم فت ِ
ْ ح ْ َّ ح ْ
ح ْ ح َّ ح َّ َّ
ح
نلحا إِن تتب ِ ُعون إَِل الظ َّن ِإَون أن ُت ْم إَِل ُت ُر ُصون[ }148األنعام ،]148:وملا كان يف قوهلم
ُ ْ ح َّ ْ ُ ُ ْ ح ُ
اْل َّجة اْلحال ِغة} [األنعام ،]149:أي إذا
إسقاط احلجة رد عليهم بقوله تعاىل{ :قل فل ِلهِ

ثبت أهنم كذبوا كام كذب الذين من قبلهم ،وأال علم عندهم ،وما يتبعون إال الظن،
وما هم إال خيرصون ،فقد ثبتت احلجة هلل عىل خلقه ،وأنه سبحانه ما شاء إتياهنم
ْ ُ َّ ُ ْ ح ح ُ ح ح ْ ح ح ح
ح َّ
ُ
اء ل حه حداك ْم
القبائح ،وارتكاهبم الفضائح{ ،فل ِلهِ اْلجة اْلال ِغة فلو ش
ح ْح
َجع ح
ي[ }149األنعام.]149:
أ ِ
فأخرب أنه لو شاء أن جيربهم بالقهر والقرس هلداهم أمجعني ،ولكنه جل وعال
مكنهم من األمرين ،وبني هلم النجدين ،وركب فيهم العقول ،وأرسل إليهم
الرسول ،ولو أكرههم لسقطت حكمة التكليف ،وبطل مراده ،وكانت احلجة عليه
ححْح ْ ح ح ح
َّ ح ح ح ُ ح ح َّ ُ ُ ُ
وه ُه ْم ُم ْس حو َّدةٌ
امةِ ت حرى اَّلِين كذبوا لَع اَّللِ وج
ال له عىل عباده{ ،ويوم القِي
ح
ُْح ح
كُب ح
ألحيْ حس ِف حج حه َّن حم حمثْ ً
ين[ }60الزمر ،]60:ثم إهنم يف زعمهم ليس هلم عىل
ت
م
ِل
ل
ى
و
ِ
ِِ

جيوزون الكذب الْصاح يف كل ما أتى
صحة دينهم برهان قاطع ،وال بيان ساطع ،ر

به الشارع لقوهلم إنه اليقبح منه قبيح ،ولنفيهم التحسني والتقبيح بالعقل ،موادهم
سقيمة ،وأشكاهلم عقيمة ،طرق عادام منسدة ،وكم قاعدة هلم منهدة ،إن مل يفعل
اهلل شيئ ًا ليشء  -أيتها اجلربية بزعمكم أنه يلزم اإلستكامل تبع ًا للفالسفة امللحدين
اجلهال  -فام معنى تعليل نفي احلجة عليه باإلرسال.
وكم آية يف الكتاب هم عنها عمون ،تنادي بالرد عليهم إن كانوا يعقلون:
ح ح ح ح ْ ُ ْ َّ ح ْ ْ ح َّ
ُ
ُُْ
ون[ }56الذاريات] ،وقد قال تعاىل{ :ه حو
اِلنس إَِل َِلحعبد ِ
{وما خلقت ِ
اْلن و ِ
ح حُ
ُ
َّ
ْ
ْ
ح
حْحح ح حْ ح
ات ُُمْك حم ٌ
اب مِنْ ُه حءايح ٌ
ات ُه َّن أ ُّم الك ح
ك الك حِت ح
اب وأخ ُر
ِت
ي
ل
ع
ل
ز
ن
أ
ِي
اَّل
ِ
ُح ح ح ٌ ح
ُُ
ح ْ ٌ ح َّ ح ح ح ح ح ْ ْ ح
اء الْفتْنةِح
ات فحأ َّما َّاَّل ح
متشابِه
ِين ِِف قلوب ِ ِه ْم زيغ ف حيتب ِ ُعون ما تشابحه مِن ُه ابتِغ ح ِ
ْ
ْ
ْ ْ ُ ُ ح
ح ح ح ْ ح ُ ح ح ُ َّ َّ ُ ح َّ ُ ح
ح ْ ح ح ح
الراسِخون ِِف ال ِعل ِم حيقولون حء حام َّنا بِهِ
اء تأوِيلِهِ وما يعلم تأوِيله إَِل اَّلل و
وابتِغ
ُ ٌّ ْ ْ ح ح ح ح ح َّ َّ َّ ُ ُ ْ ْح
ُ
ح
اب[ }7آل عمران] ،فسمى اهلل املحكامت
ُك مِن عِن ِد ربِنا وما يذكر إَِل أولو اْلْل ِ
أم الكتابُ ،تر ُّد إليهن املتشاهبات ،أو املؤوالت من اخلطاب ،أنزهلا اهلل زيادة يف
التكليف ،وتعريض ًا لالبتالء ،ومضاعفة للثواب.
هِا ك

اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم

محيد ،وقد انحاز يف هاتني الفرقتني املشبهة والقدرية أغلب الفرق ،وبيان شبهها
وتقرير الرد عليها وحترير الدالئل وما خالفت فيه من املسائل ال حيتمل مدار رحاه
هذه السواقط ،وإنام أردنا التنبيه ملن غفل عن مهاوي التلف ،ومداحض املساقط،
واهلل أسأل أن يوفقنا لالهتداء بأنواره ،واالقتداء بمناره.

ولنختم هِا البحث بذكر طرف من الطرق املسلسلة ،املوصلة إىل التمسك
بأهداب محلة الكتاب والسنة من ساللة النبوة ،وال بأس بذكرها عىل هذا الوجه
اإلجاميل ،عىل أن أقواهلم وأفعاهلم معلومة بني ظهراين األمة ،ومؤلفاام ورواياام
متلقاة بالقبول عند األئمةَّ ،نقول:

البريق لنا يف روايات أهل البيت وعقائدهم وما أنزل اهلل من فرائضه عىل اخللق
بلسان جدهم ÷ ،عن والدنا السيد العالمة شيخ آل حممد ،حممد بن منصور
بن أمحد احلسني اليحيوي املؤيدي قدس اهلل روحه سامع ًا وإجازة بجميع طرقه عن
جدنا اإلمام أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل رب العاملني حممد بن القاسم احلوثي
سالم اهلل عليه ،سامع ًا وإجازة بجميع طرقه ،منها :عن شيخه السيد اإلمام حممد بن
حممد الكبيس عن أشياخه اإلمام املتوكل عىل اهلل أمري املؤمنني إسامعيل بن أمحد
الكبيس ،والسيد اإلمام احلسن بن حييى الكبيس ،والسيد اإلمام حممد بن عبد الرب
بن اإلمام ،عن مشائخهم األعالم.
ويروي والدي  ¥عن السيد اإلمام أمحد بن حممد الكبيس إجازة بجميع
طرقه ،منها :عن والده عالمة اليمن حممد بن حممد الكبيس ،وعن السيد اإلمام
شيخ بني احلسن أمحد بن زيد الكبيس.
ويروي والدي  ¥عن القايض العالمة شيخ اإلسالم حممد بن عبداهلل
سامع ًا وإجازة بجميع طرقه ،منها عن والده القايض العالمة شيخ اإلسالم
عبداهلل بن عيل الغالبي ،عن مشائخه بطرقهم ،وقد تقدم ذكرهم يف سرية اإلمام
أمحد بن هاشم.
ويروي القايض العالمة حممد بن عبداهلل الغالبي ووالدي عن شيخهام السيد
اإلمام شيخ العرتة الزكية عبداهلل بن أمحد املؤيدي العنثري سامع ًا وإجازة بجميع
طرقه عن أشياخه ،وهم :القايض العالمة عبداهلل بن عيل الغالبي ،والقايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي القريش ،والقايض العالمة أمحد بن عبد الرمحن
املجاهد ،عن مشائخهم الكرام.
ويروي القايض العالمة شيخ اإلسالم حممد بن عبداهلل الغالبي ،عن اإلمام
املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم احلسيني بطرقه.

ويروي اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم عن اإلمام أمري املؤمنني
املنصور باهلل أمحد بن هاشم ،ويروي اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم
عن اإلمام املنصور باهلل حممد بن عبداهلل الوزير ،عن أشياخه ،وهم :السيد اإلمام
أمحد بن زيد الكبيس ،والسيد اإلمام أمحد بن يوسف زبارة ،واإلمام األعظم
اهلادي إىل احلق أمحد بن عيل الرساجي ،والسيد اإلمام حييى بن عبداهلل بن عثامن
الوزير ،بطرقهم عن مشائخهم.
ويروي اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم عن املنصور باهلل حممد بن
عبداهلل الوزير ،عن السيد اإلمام حييى بن عبداهلل بن عثامن الوزير ،عن السيد اإلمام
حممد بن حييى الكبيس ،عن شيخه القايض العالمة حييى بن صالح السحويل ،عن
القايض العالمة حممد بن أمحد مشحم بطرقه املؤلفة ،وهي :بلوغ األماين يف طرق آل
من ُأ رنزل رت عليه املثاين ،ويروي السيد اإلمام أمحد بن زيد الكبيس ،عن شيخه السيد
اإلمام حممد بن عبد الرب ،عن عمه السيد العالمة إسامعيل بن حممد ،عن والده
حممد بن زيد ،عن والده زيد ،عن والده اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل ،عن والده
اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد سالم اهلل عليهم.
ويروي اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم احلوثي ،عن اإلمام املنصور
باهلل حممد بن عبداهلل الوزير ،عن شيخه السيد العالمة حييى بن عبداهلل الوزير ،وعن
السيد العالمة أمحد بن يوسف زبارة ،وهام عن السيد العالمة احلسني بن يوسف
زبارة ،عن والده العالمة يوسف بن احلسني زبارة ،عن أبيه السيد العالمة احلسني
بن أمحد زبارة ،عن القايض العالمة شيخ الشيوخ أمحد بن صالح بن أيب الرجال،
املتوىف سنة اثنتني وتسعني وألف ،عن اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل بن القاسم،
وعن القايض العالمة حواري أهل البيت أمحد بن سعد الدين املسوري ،املتوىف سنة
ثامن وسبعني وألف ،بطرقه املعروفة يف إجازته.

ويروي اإلمام املهدي لدين اهلل أمري املؤمنني حممد بن القاسم احلسيني ،عن
شيخه السيد اإلمام حممد بن حممد الكبيس عن شيخه السيد اإلمام حممد بن
عبدالرب بطرقه ،عن السيد العالمة عيل بن عبداهلل اجلالل ،عن شيخه العالمة عبد
القادر بن أمحد بن عبد القادر بن النارص ،عن شيخه يوسف بن احلسني زبارة ،عن
السيد العالمة احلسني بن أمحد بطرقه ،عن السيد العالمة عامر بن عبداهلل بن عامر
الشهيد بطرقه ،عن اإلمام املؤيد باهلل حممد بن القاسم بطرقه ،عن والده اإلمام
املنصور باهلل القاسم بن حممد.
ويروي اإلمام أمري املؤمنني القاسم بن حممد بطرقه إىل اإلمام النارص لدين اهلل
أمري املؤمنني احلسن بن عيل بن داود ،بطرقه إىل اإلمام املتوكل عىل اهلل أمري املؤمنني
حييى شف الدين بطرقه إىل اإلمام املنصور باهلل أمري املؤمنني حممد بن عيل الوشيل،
بطرقه إىل اإلمام اهلادي إىل احلق املبني ،أمري املؤمنني عز الدين بن احلسن ،واإلمام
املتوكل عىل اهلل أمري املؤمنني املطهر بن حممد بن سليامن احلمزي ،بطرقهام إىل اإلمام
األعظم أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض ،بطرقه إىل اإلمام
النارص لدين اهلل أمري املؤمنني صالح الدين حممد بن عيل ووالده اإلمام املهدي
لدين اهلل أمري املؤمنني عيل بن حممد ،بطرقهام إىل اإلمام املؤيد باهلل أمري املؤمنني حييى
بن محزة ،بطرقه إىل اإلمام املهدي لدين اهلل أمري املؤمنني حممد بن املطهر ،ووالده
اإلمام املتوكل عىل اهلل أمري املؤمنني املطهر بن حييى  ،بطرقهام إىل اإلمام الشهيد
أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل أمحد بن احلسني  ،بطرقه إىل اإلمام املنصور باهلل
أمري املؤمنني عبداهلل بن محزة  ،وشيخي آل الرسول الداعيني إىل اهلل :شمس
()1ـ الطرق إىل هنا متصلة ،واإلمام حممد بن املطهر يروي عن أبيه ،متت عن املؤلف(ع).
( )2ـ الواسطة بني اإلمام املطهر بن حييى ،واإلمام أمحد بن احلسني هو القايض حممد بن أمحد بن أيب
الرجال .متت من املؤلف(ع).
()3ـ الواسطة بني اإلمام أمحد بن احلسني واإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة هو القايض أمحد بن
=

الدين حييى بن أمحد ،وبدر الدين حممد بن أمحد بن حييى بن حييى ،بطرقهم إىل اإلمام
األعظم أمري املؤمنني املتوكل عىل اهلل رب العاملني أمحد بن سليامن ،بطرقه املتصلة
بالسيد اإلمام شيخ األئمة ،ووارث احلكمة أيب العباس أمحد بن إبراهيم احلسني،
واإلمامني األعظمني أمري املؤمنني املؤيد باهلل رب العاملني :أمحد بن احلسني ،وأخيه
اإلمام الناطق باحلق أمري املؤمنني أيب طالب حييى بن احلسني ،بطرقهم إىل اإلمام
األجل ناش علوم آبائه يف اجليل والديلم ،وسائر عراق العجم عامد الدين اهلادي
حييى بن اإلمام املرتىض لدين اهلل أمري املؤمنني حممد بن حييى.
بطرقه إىل عمه اإلمام النارص لدين اهلل أمري املؤمنني أمحد بن حييى ،بطرقه إىل
والده إمام اليمن حميي الفرائض والسنن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق املبني :حييى
بن احلسني ،بطرقه إىل والده اإلمام احلافظ احلسني ،عن أبيه اإلمام األعظم أمري
املؤمنني نجم آل الرسول ترجامن الدين :القاسم بن إبراهيم ،عن أبيه إبراهيم
الغمر ،عن ابيه إسامعيل الديباج ،عن أبيه إبراهيم ر
الشبه ،عن أبيه احلسن الرضا ،عن
أبيه احلسن السبط ،عن أبيه أمري املؤمنني وسيد الوصيني ،وأخي سيد النبيني عيل بن
أيب طالب ،باب مدينة العلم ،عن ابن عمه خاتم النبيني ،حممد األمني ،رسول رب
العاملني ،صىل اهلل وسلم عليه وآله الطاهرين.
قال اإلمام املؤيد باهلل حممد بن القاسم :وقد اشتملت هذه الطرق عىل الطرق
املوصلة لنا إىل رواية اإلمام النارص لدين اهلل أمري املؤمنني احلسن بن عيل بن احلسن
حممد ُشعلة ،واتصال طريق اإلمام عبداهلل بن محزة باإلمام املؤيد باهلل وأيب طالب بسندهام إىل اإلمام
النارص األطروش عن حممد بن منصور املرادي وإىل اإلمام زيد بن عيل  %يف مجيع مؤلفاام
ومروياام منها جمموع اإلمام زيد بن عيل الفقهي واحلديثي ،والبساط للنارص ،وأمايل أمحد بن
عيسى ،وشح التجريد والتحرير وأمايل أيب طالب ،وسائر مؤلفاام  %مستوفا َة يف اجلامعة
املهمة ألسانيد كتب األئمة ،ولوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم
واألنظار ،وكذلك اتصال طرق اإلمام أمحد بن سليامن باإلمام زيد بن عيل ’ يف املجموعني،
وباإلمام املؤيد باهلل يف شح التجريد ،وباإلمام أيب طالب يف شح التحرير .متت من املؤلف(ع).

بن عيل بن عمر األشف بن عيل بن احلسني سبط رسول اهلل ÷ ،رواها اإلمام
املؤيد باهلل اهلاروين ،عن حمدر ِث آل حممد أيب احلسني عيل بن إسامعيل بن إدريس
الفقيه ،عن النارص لدين اهلل أمري املؤمنني احلسن بن عيل ،عن شيخ اإلسالم حممد
بن منصور املرادي ،وحممد بن منصور يروي عن اإلمام القاسم بن إبراهيم بسند
آبائه املتقدم.
ويروي حممد بن منصور عن اإلمام عامل آل حممد أمحد بن عيسى بن زيد بن عيل
بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه عيسى احلافظ ،عن أمري املؤمنني إمام أهل
البيت املطهرين زيد بن عيل ،عن أبيه زين العابدين عيل بن احلسني ،عن أبيه سيد
شباب أهل اجلنة سبط رسول اهلل ÷ احلسني بن عيل ،عن عيل بن أيب طالب،
عن سيد العاملني رسول اهلل ÷.
ويروي اإلمام أمحد بن عيسى أيض ًا عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد
الواسطي ،عن زيد بن عيل بسنده السابق.
وقد تضمنت هذه الطرق املوصلة إىل قدماء األئمة من ولد احلسن واحلسني زيد
بن عيل عن آبائه كام سبق ،وباقر العلم وولده الصادق عن آبائهام ،والنفس الزكية،
وصنوه إبراهيم عن أبيهام ،عن آبائه  ،%انتهى.
وسفاايل هِه البرقاَ العالية مذكورة يف األسانيد ،وقد تقدمت طرقها
آنف ًا ،ككتاب :بلوغ األماين للقايض العالمة حممد بن أمحد مشحم ،وكتاب
القايض العالمة احلواري أمحد بن سعد الدين املسوري ،وإجازة القايض العالمة
عبداهلل بن عيل الغالبي ،وقد مجعت هذه الثالثة املؤلفات كتب علامء آل الرسول
الكرام ،وغريهم من علامء اإلسالم.
وقد اتصلت طريقنا أيض ًا باإلمام املهدي لدين اهلل رب العاملني حممد بن
القاسم احلوثي  #من طريقة السيد فخر آل حممد عبداهلل بن حييى املؤيدي

العجري  ،¥وهو يروي قراءة وإجازة عن مشائخه األعالم ،وهم :السيد
العالمة الرباين احلسني بن حممد احلوثي ،واإلمام اهلادي احلسن بن حييى
املؤيدي ،وأخوه العالمة صفي اإلسالم أمحد بن حييى العجري ،وأخوهام
السيد العالمة ختام املحققني عيل بن حييى العجري ،والسيد العالمة الويل حييى
بن احلسن طيب احلسني ،والقايض شيخ اإلسالم حممد بن عبداهلل الغالبي،
وأخوه العالمة صارم الدين إبراهيم بن عبداهلل ،وسبعتهم مجيع ًا وهو أيض ًا معهم
يروون عن اإلمام أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم احلوثي #
بجميع طرقه.
ولنا غري ذلك من الطرق عن مشائخنا الكرام نفع اهلل بعلومهم ،ولكن هذه
أرفعها وأمجعها ،والبقية تنتهي إليها ،وفيها كفاية وافية بحمد اهلل.
وُمن أخذ عىل والدنا رضوان اهلل عليه :األخ العالمة البدر امليضء حممد بن
حممد بن منصور املؤيدي  ،¤املتوىف سنة ثامن وعرشين وثالثامئة وألف
بجبل برط يف شوال ،وخطب فيه لعيد الفطر ،فكانت خطبة وداع ،وله عرشون
عام ًا نشأ فيها تلك النشأة الطاهرة ،والوالد العالمة فخر اإلسالم عبداهلل بن
يوسف بن اإلمام املهدي املتوىف سنة (1341هـ) ،واملوىل العالمة نجم العرتة
عيل بن عبداهلل الشهاري تويف سنة (1376هـ).
وقد سبق ذكر أبيه وجده يف سرية اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلوثي ،#
وهذا تامم نسبهم :بن احلسني بن عبداهلل بن حييى بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن عيل
بن حييى بن عبداهلل بن أمحد بن حييى بن عيل بن اهلادي بن عيل بن سليامن بن أمحد
بن سليامن بن أمحد بن احلسن بن عيل بن عبداهلل بن أمحد بن حييى بن القاسم بن
اإلمام يوسف الداعي بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام
اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني رضوان اهلل وسالمه عليهم.

وولده األخ العالمة الويل صارم اإلسالم إبراهيم بن عيل ،وأوالده النجباء،
وأخوه التقي عبداهلل بن عيل بارك اهلل فيهم.
وُمن استجاز من والدنا وأخذ عنه القايض العالمة شف األعالم احلسن بن
حممد سهيل املتوىف سنة (1387هـ) ،والقايض العالمة الويل حممد بن احلسن املتميز
املتوىف سنة (1398هـ) ،والقايض العالمة املحقق عبداهلل بن إسامعيل احلشحوش
املتوىف سنة (1391هـ) ،والقايض العالمة وجيه اإلسالم عبد الرمحن بن احلسني
سهيل ،والقايض العالمة الويل احلسني بن عيل حابس ،تويف سنة (1369هـ)،
والقايض العالمة حممد بن عيل الرشيف الصنعاين ،وغريهم ريض اهلل تعاىل عنهم.
******
الزلف:
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التحف:

املراد من الصالة والسالم اإلنشاء ،وإن كان لفظهام لفظ إخبار ،فهام من
باب :رمحه اهلل ،وهو يظهر بداللة املقام ،وسياق الكالم ،وهبذا متت الزلف،
وهي ثامنية وثامنون بيت ًا من البحر الطويل ،وما ق ربل الع رني فيها مكسور أبد ًا إال يف
البيت السابع والعرشين فليتأمل ،وأقول كام قال اإلمام املهدي أمحد بن حييى
املرتىض :#
ح َّصـــ رنتُها بـــاهلل مـــ رن ُمتجاهـــ ٍل

يصــف ابتهــاج ضــيائها بمحــاق
ُ

وكشــ رف ُت ُغ َّراــا لت رشــفي عالمــ ًا

ق رلبـــ ًا ُبق َّلـــب ث رغرهــــا الـــ َّرباق

فقد مجع رت بحمد اهلل من األئمة ،وحتقيق أنساهبم ،واستكامل عدد القائمني
من أهل البيت يف احلرمني ،والعراق ،واليمن ،واجليل ،والديلم ،وسائر أقطار

األرض ،و ُلمع ًا من أخبارهم ،وطرف ًا من كراماام ،ومؤلفاام ،وأوالدهم،
وأعيان علامء األمة ،ما ال يوجد يف غريها من الكتب املطوالت واملختْصات،
وقد قصدنا التقرب إىل اهلل بتحصيل املمكن من الفوائد املهمة ،وبيان أحوال
هؤالء األئمة ،والقيام ببعض واجب حقوقهم ،واالنتفاع ملن وقف عليها من
صالح املؤمنني ك َّثر اهلل سوادهم ،وقد وقع ال َّتث ُّب ُت والتحري وإمعان النظر يف
تدريج األسامء الرشيفة ،وأخذها من كتب أهل البيت الصحيحة.

واعَّم أُّيا األخ وَّقنا اهلل وإيا أنه قد تساهل أهل هذا العْص ،وأغفلوا
البحث والنظر ،ومل يعلموا أنه ال معرفة للعلم وأبوابه إال بالكشف عن محلته
وأربابه ،وأنه لوال معرفة اآلثار التي أ رنفق فيها العلامء األعالم نفائس األ رعامر ،ملا متيز
املوحد من ا رل ُم رلحد ،وال الصادق من الكاذب ،وملا ُعرف محلة السنة الرشيفة
لنا
ر

أبواب دينه التي كلفه اهلل
رفع اهلل أحكامها وأنار أعالمها ،والنسدت عىل املك َّلف
ُ
معرفتها ،والعلم دين فانظروا من تأخذون دينكم عنه ،فألجل هذا وجب البحث،
وال يكفيك أن تعرف مث ً
ال الباقر والصادق وزيد بن عيل ،واهلادي ،والنارص،
واألئمة األربعة ،وأمثاهلم الذين ع ررف ُاهنم كالشمس ،ال شك فيه وال لبس ،بل ال بد

من معرفة سائر األئمة ،واملقتصدين واملتحملني للعلم ،والبحث عن إجامعاام
التباع سبيلهم وسلوك هنجهم ومعرفة أرباب العدالة ،وضدها من النقلة ،سواء
كنت ترى الكفر والفسق للمتأولني سلب أهلية أو مظنة ُامة.
َّإن ُق َّْ ِ كام قال اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض :اإلرسال أسقطه،
وإنكار قبوهلم إياه سفسطة
قيل له :ذاك فيام كان مرسالً ،لكن ال بد من معرفة املرسل ،وحفظه ،وثقته،
وكونه ال يرسل إال عن عدل ،مع اتفاق املذهب يف العدالة ،وال طريق ملن جهل

هذا الفن إىل ذلك ،وال إىل معرفة نزول األحكام وأسباب النزول ،وما يتعلق هبام
من التمييز بني الناسخ واملنسوخ ،واخلاص والعام ،وغري ذلك من طرق
األحكام ،فلم يكن أكثر اخلالف يف اإلجتهاديات إال هلذا ،وقد تكلم أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف أحوال الروايات والرواة ،بام يرشد األمة
إىل سبيل النجاة.
أما اإلرسال َّمِه أهل البي ومن سابع م أنه إذا صح هلم احلديث ووثقوا
بطرقه أرسلوه يف كثري من الروايات ،يف املؤلفات املختْصات ،قال اإلمام املنصور
باهلل عبداهلل بن محزة يف سياق املراسيل بعد أن ف َّصل أقسام اخلرب :فمذهبنا أن ذلك
جيوز وال نعلم خالف ًا بني العرتة  ،%ومن قال بقوهلم ،وهو مذهب أيب حنيفة
وأصحابه ،ومالك واملتكلمني ،بال خالف يف ذلك بني من ذكرنا ،إال ما حيكى عن
عيسى بن أبان ،فإنه قال :تقبل مراسيل الصحابة والتابعني وتابعي التابعني ،ومن
نزل عن درجتهم مل تقبل مراسيله إال أن يكون إمام ًا.
إل أن قال :وخالف يف ذلك الذين يتس َّمون بأصحاب احلديث والظاهرية،
وقد نسب ذلك إىل الشافعي ،وتعليله هذه املقالة يقيض بأنه جيوز قبول
املراسيل ،لكن ال عىل اإلطالق.
الت
قال عَ ََّ ْيه َّ

 :الدليل عىل صحة ما ذهبنا إليه أن العلة التي أوجبت قبول

مسند الراوي هي قائمة يف مرسله ،وهي العدالة والضبط.
إل أن قال :والذي يدل عىل صحة ما ذهبنا إليه أن الصحابة اتفقوا عىل العمل
باملراسيل ،اتفاقهم عىل العمل باملسانيد.
قلت :وهذه حجة الزمة ،وبينة قائمة.
قال السيد العالمة البدر حممد بن إسامعيل األمري  -املتوىف سنة اثنتني وثامنني

ومائة وألف ،صاحب :سبل السالم ،والروضة ،والعدة ،وغريها ،جواب ًا عىل
السيوطي ملا تكلم عىل رواية فيها اإلرسال  -ما لفظه :قلت :ال يرض ذلك فإنه من
ق رسم ا ُمل ررسل الذي أمجع السلف عىل قبوله ،كام ذكر العالمة حممد بن إبراهيم
الوزير ،عن العالمة الكبري حممد بن جرير ،وقال إنه إجامع السلف ،ومل يظهر
اخلالف إال بعد املائتني ،ذكر ذلك يف شح التحفة العلوية.
ترجح جعله خامتة هلذا الكتاب ،أرجو اهلل أن ينفع به من وقف عليه
وهذا فصل َّ
َّ ح ح ح ح َّ ُ ُ ُ
من أويل األلباب ،وهم املقصودون عىل التحقيق بكل خطاب{ :إِنما يتذكر أولو
ح
ْاْل ْْلح
اب} [الرعد[]19 :الزمر.]9 :
ِ
َّأقول :اعلم أهيا األخ أمدنا اهلل وإياك بتأييده ،وبْصنا بألطافه وتسديده ،أن من
تفكر يف املبدأ واملعاد ،ونظر بعني التحقيق إىل ما تنتهي إليه أحوال العباد ،يعلم عل ًام
ال ريب فيه أنه ال طائل وال ثمرة ألي قول وعمل ال ُي رقصدُ هبام مطابقة أوامر اهلل
ونواهيه ،وموافقة مراده من عباده ومراضيه ،وما يضطر إليه فله حكم الرضورة،
وذلك ألن املعلوم الذي ال يرتدد فيه عاقل ،أنه ال بقاء هلذه الدار ،وال جلميع ما فيها
وال قرار ،وإنام هي ظل زائل وسناد مائل ،وغرور حائل ،وهلل القائل:
مهتــــه دل ريــــ ُل
ُمنافســـ ُـة الفتــــى فــــيام يــ ـ ُز رو ُل عــــىل ُن رقصــــ ران َّ
وخمتــــار القليــــل أقــــل م رنــــه
ُ

ُ
ُ
قليــــل
وكــ ـ ُّل فوائــــد الــــدنيا
ِ

َّكيف وبعد ذل

مار ي هِه الدار:

ت رفنــى اللـــذاذ ُة َُّمــن نـــال ُب رغيتــ ُه
مغبـ ـ ُة ُسـ ـ رو ٍء يف عواقبهـــا
ت ربقـ ـى َّ

ـار
ـم والعـ ُ
مــن احلــرام وي ربق ـى اإلثـ ُ
النــ ُار
ال خــ رري يف لــ َّذ ٍة مــن ب رعــدها َّ

رب أبلغ مام ع َّرب َّ
وحذر ربُّنا الذي أحاط بكل يشء ع رل ًام ،نحو
ولن ُيع ررب عنها ُمع ر َ

ح ح ُّ ح َّ ُ َّ ح ْ ح َّ ح ٌّ ح ح ح ُ َّ َّ ُ ُ ْ ح ح ُ ُّ ْ ح
اِلن حيا حوَل
قوله تعاىل { :ياأيها انلاس إِن وعد اَّللِ حق فَل تغرنكم اْلياة
ح ُ َّ َّ ُ ْ َّ
اَّللِ الْ حغ ُر ُ
ور[ }33لقامن ،]33:ولوال ما أراد اهلل هبا من إقامة حجته ،وإبانة
يغرنكم ب ِ
وح ركمه الف رصل ،أن ال ُيث ريب وال يعاقب عىل جمرد العلم
حكمته ،لقضائه العدر لُ ،
منه سبحانه ،وإنام جيازي جل وعال عىل األعامل بعد التمكني واإلختيار ،واإلعذار
ْ ح ُ ح ْ ُ ْ َّ ُ ح ح ْ ح ُ ح
ون بح ِص ٌ
ي[ }40فصلت.]40:
واإلنذار ،قال تعاىل{ :اعملوا ما شِئتم إِنه بِما تعمل
َّ ح ح ْ ح ْ ْ ح ح
ان م ِْن ُن ْط حفة أ ح ْم حشاج نحب ْ حتل ِيهِ فح ح
ج حعلْ حناهُ
اِلنس
ر
ر
وقال تعاىل{ :إِنا خلقنا ِ
َّ ح ح ْ ح ُ َّ ح
يل إ َّما حشاك ًِرا َّ
ح ً ح ً
ِإَوما حك ُف ً
ورا[ }3اإلنسان،]2:
ِ
س ِميعا ب ِصيا 2إِنا هديناه السب ِ
حْ
حح ْح ح ح ُ ُ ح ح ح ح ْ ح ح
ح
اها[ }8الشمس { ،]8-7:حو حه حد ْي حناهُ
{ حونف رس حو حما حس َّواها 7فألهمها فجورها وتقو
ْ
انلَّج حدي ْ ِن[ }10البلد ،]10:وألجل هذا مثل هلم أمره تعاىل باالبتالء واالختبار،
ح ُْ ْ ُ ح ُ ح حح
ح ح ح َّ
َش رء قحد ٌ
لَع ُُك ح ْ
ِير1
ار حك اَّلِي بِي ِده ِ الملك وهو
وهو العليم اخلبري ،قال{ :تب
ِ
ح
ح
َّ
ح ح ح ْ ح ْ ح ح ْ ح ح ح ح ْ ُ ح ُ ْ ُّ ُ ْ ْ
ح حس ُن حع حم ًَل حو ُه حو الْ حعز ُ
يز
اَّلِي خلق الموت واْلياة َِلبلوكم أيكم أ
ِ
الْ حغ ُف ُ
ور[ }2امللك ،]2-1:لوال ما قض رت ُه احلكمة الربانية لكان إجيادها ومجيع ما فيها

واحلال هذه عبث ًا ولعب ًا ،وعناء عىل أهلها وتعب ًا ،وهلذا قال جل سلطانه ،وتعاىل
ح
ح ح ْ ُ ح ً ح َّ ُ ح
ح ح ح ْ ح َّ
حسِ ب ُت ْم أن حما خلق حناك ْم ع حبثا حوأنك ْم إَِلْ حنا َل
عن كل شأن شأنه{ :أف
ْ
ْ
ح
ُ
ح ح ح ح َّ ُ ْ ح ُ ح ح ح َّ ُ
اْل ُّق َل إ ِ حَل إَِل ه حو حر ُّب ال حع ْر ِش
ت ْر حج ُعون[ }115املؤمنون]{ ،فتعاَل اَّلل المل ِك
ح
ْ ح
اء حو ْاْلح ْر حض حو حما بحيْ حن ُه حما حَل ِعب ح
كريم[ }116املؤمنون] { ،حو حما حخلح ْق حنا َّ
الس حم ح
ي 16ل ْو
ال ِ ِ
ِ
أ ح حر ْدنحا أ ح ْن حن َّتخ حذ ل ح ْه ًوا حَل َُّتح ْذنحاهُ م ِْن ح ُِلنَّا إ ْن ُك َّنا فحا ِعل ح
ِي[ }17األنبياء { ،]17-16:حو حما
ِ
ِ
ح
حْ
ْ
ح ح ح ْ ح ُ ح َّ
ح
ح
الس حم حوات حواْل ْرض حو حما بحيْ حن ُه حما َل ِعب ح
حخلح ْق حنا َّ
ي 38ما خلقناهما إَِل بِاْل ِق
ِ
ِ
ح ح َّ ح ْ ح ح ُ ح ْ ح ح
َثه ْم َل حيعل ُمون[ }39الدخان ،]38:ولكنه جل شأنه وعال عىل كل
كن أك
ول ِ
سلطان سلطانه ر َّت ب عليها دارين دائمني ،ال زوال هلام وال انقطاع ،وال نفاد ملا
فيهام وال ارتفاع ،إما نعي ًام وملك ًا ال يبىل ،وإما عذاب ًا ومحي ًام

ال يفنى ،نعوذ

( -)1بالنصب عىل البدل من دارين ،وقد كان يف األصل بالرفع خرب مبتدأ حمذوف .متت من املؤلف(ع).

برمحته من عذابه ،ونرجوه بمغفرته حسن ثوابه ،فيحق واهلل املعبود بكل عاقل
أن يرتاد لنفسه طريق النجاة ،وجيتنب كل ما يقطعه عام أراده به مواله.
وإذا ن ر عَّم أن الض ل مل يكن يف هذه األمة واألمم اخلالية إال من طريق
اتباع اهلوى ،وهو األصل يف اإلعراض عن احلق ،والركون إىل الدنيا ،وجمانبة
وات اهلل
اإلنصاف ،و ُمطاوعة ال ُكرباء واأل رسالف ،قال اهلل تعاىل لرسوله داود صل ُ
ح ْ ح
َّ
ح ح ح َّ ْ ح ح ح ُ َّ ح
ك حع ْن ح
يل اَّللِ} [ص ،]26:وقال تعاىل{ :فإِن ل ْم
ب
س
ضل
عل ريه{ :وَل تتبِعِ الهوى في ِ
ح ِ ِ
ح
ح ْ ح ُ ح ح ح ْ ح ْ ح َّ ح ح َّ ُ ح ْ ح ح ُ ْ ح ح ْ ح ُّ َّ ح َّ ح ح ح ح ُ ح ْ
ي
يست ِ
جيبوا لك فاعلم أنما يتبِعون أهواءهم ومن أضل مِمن اتبع هواه بِغ ِ
ح
ح َّ َّ َّ ح ح
ح
ْ ح ْ ح َّ
ح
ُ
الظالِم ح
ي[ }50القصص]{ ،فأ َّما حم ْن حطْغ37
اَّلل َل حي ْهدِي القوم
ه ًدى مِن اَّللِ إِن
ِ
ْ ْ
ح ح َّ ح ْ ح ح ح ح
ح
اْل حياةح ُّ
ح
ح
ح ح
اِلنْ حيا 38فحإ َّن ْ ح
حو حءاثح حر ْ ح
يم ِ ح
ِه ال حمأوى 39وأما من خاف مقام ربِهِ
اْل ِ
ِ
ْ ْ
ْ
ح
ح
َّ
َّ
حو حن حَه انلَّ ْف حس حعن ال ْ حه حوى 40فإن ح
اْلنة ِ ح
ِه ال حمأ حوى[ }41النازعات].
ِ
ِ
ْ
ح
ح ح
ح ْح ُ
الر ْ ح
اء َّ
جل اسمه { :حوقحالُوا ل ح ْو حش ح
ْح ُن حما ع حبدناه ْم حما ل ُه ْم بِذل ِك م ِْن عِل رم
وقال َّ ر ُ
ح
ْ
ْ ُ َّ ح ْ
ح
ح
ُ ح
ح
ْ حْ ُ
إِن ه ْم إَِل َي ُر ُصون 20أم حءاتي حناه ْم ك حِتابًا م ِْن قبْلِهِ ف ُه ْم بِهِ ُم ْس حت ْمسِ كون 21بحل
ح ُ َّ ح ح ْ ح ح ح ح ح ُ
َّ ح ح ح
ح
قالوا إنا وجدنا حءاب ح
اءنا لَع أ َّم رة ِإَونا لَع حءاثارِه ِْم ُم ْه حت ُدون[ }22الزخرف.]22-20:
ِ
واعلم أن اهلل َّ
جل جالله مل ي ررتضِ لعباده كام عل رمت إال د رين ًا قوي ًام ،ورصاط ًا
ح
ال واحد ًا وطريق ًا قاسط ًا ،وكفى بقوله عز وجل { :حوأ َّن حه حذا ِ ح
ِص ِ
مستقي ًام ،وسبي ً
اِط
ُّ ح ح ح ح
ح ح َّ
ُ ْ ح ً ح َّ
ُ ح
ُ
ح ُ
الس ُبل ف حتف َّرق بِك ْم ع ْن حسبِيلِهِ ذل ِك ْم حو َّصاك ْم
يما فاتب ِ ُعوهُ حوَل تتب ِ ُعوا
مستقِ
َّ
ح
ُ ح ُ ح
بِهِ ل حعلك ْم ت َّتقون[ }153األنعام] ،وهنى أشد النهي عن التفرق هبذه اآلية ،وأمثاهلا من
الكتاب العزيز ،وعن القول عليه سبحانه بغري علم ،واجلدال بالباطل ،قال ذو
ح
ُ ً َّ
َّ
ح ح
ح ح ح ح ُ
ك ْم م ح
وحا حواَّلِي أ ْو ححيْ حنا إَِلْك حو حما
ِين حما حوَّص بِهِ ن
اِل
ِن
اجلاللَ{ :شع ل
ِ
ح
ح
ح ح ح ح ُ
ِيم حو ُم ح
وَس حوع ح
ِيَس أ ْن أق ُ
حو َّصيْ حنا بهِ إب ْ حراه ح
ِين حوَل ت حتف َّرقوا فِيهِ} [الشورى،]13:
ِيموا اِل
ِ ِ

وقد تقدَّ م االستدالل عيل هذا كله يف شح قولنا:
ُمصــ رو ُرنا ســـبحانه جــ َّـل صــان ُع
وي رعل ـ ُم مــا ق ـدر ك ـان أ رو هــو ك ـائ َن

فال حاجة إىل اإلعادة.
هِا ،وقد ُعلم ق رطع ًا و ُق رو ُع اإل رفرتاق يف الدين ،وقد تقدمت اإلشارة إىل
ح
ُ ح
أحاديث افرتاق األمة ،و ُيصدر ُقها الواقع ،وقد قال تعاىل { :حوَل يح حزالون
َّ
ح ح ح ح حح
ُُمْ حتلِف ح
ي 118إَِل حم ْن حرح حِم حر ُّبك حو َِّلل ِك خلق ُه ْم} [هود.]119-118:
ِ
وات اهلل عل ريهم يف تفسريه :قال
قال ن م آل الرسول القاسم بن إبراهيم صل ُ
ُْح ح
رب من
اهللُ{ :متلِفِي} ألن االختالف ال يزال أبد ًا بني املحقني ،واملبطلني ،وهو خ َ
اهلل تعاىل عام يكون ،وأهنم لن يزالوا خمتلفني فيام يستأنفون ،فاالختالف منهم

وفيهم ،ولذلك نسب ُه اهلل إليهم.
َّ
ح
وقوله{ :إَِل حم ْن حرح حِم حر ُّبك} :يريد املؤمنني ،فإهنم يف دينهم متآلفون غري
ح ح ح ح حح ُ ْ
للمكرنة مام جيب به
خمتلفني ،وقوله تبارك وتعاىل{ :و َِّلل ِك خلقهم} يقول سبحانهُ :
الثواب والعقاب من السيئة واحلسنة ،ولوال خلقه هلم كذلك وعىل ما فطرهم من

ذلك ملا اختلفوا يف يشء ،وملا نزل عليهم أمر وال هني ،وملا كان فيهم ميسء وال
حمسن ،وال كافر وال مؤمن..إلخ.
وك

حفيده ا امي إل احلق مثل كالمه ’ ،وبمعنى ما ذكراه فرس اآلية

قابلت عباراته يف تفسريه لآليات فوجد ُته كثري املالءمة
صاحب الكشاف ،وقد
ُ
لكالم من سبقه من األئمة  ،%ال سيام يف ختريج اآليات القرآنية عىل املعاين
البيانية ،وأ رص ُل ذلك أنه ُم رعتمدَ عىل تفسري احلاكم اجلشمي -التهذيب ،وطريقة
َ
ض.
احلاكم  ¥يف اإلقتداء بمنارهم ،واإلهتداء بأنوارهم
معلومة ،وهذا ع رار َ
بعض أئمتنا املتأخرون وغريهم يف تعداد الفرق الثالث والسبعني،
وقد خاض ُ
منهم :اإلمام حييى ،واإلمام املهدي ’ ،والقريش صاحب املنهاج.
وما أحسن ما قال إمام التحقيق اإلمام عز الدين بن احلسن  %يف املعراج
ما نصه :وأقول وباهلل التوفيق :أما تعيني الثالث والسبعني فمام ال ينبغي أن

حياوله أحد منا إال بتوقيف ،فإنه ال يمكن القطع به وبت اإلعتقاد..إىل قوله:
وأما معرفة الفرقة الناجية فالطريق إليها حاصلة.....إىل آخر كالمه.
ح ح َّ ح ح ْ ح ُّ ح ْ ح ح ُ
اءه ْم
وقد عل رمت أن دين اهلل ال يكون تابع ًا لألهواء{ :ول ِو اتبع اْلق أهو
ح ح ح ح ْ ح ْ ح َّ َّ ح ُ
َّ ح ح ُ ْ ح ُ
حح ح
اْل ِق إَِل الضَلل} [يونس،]32
ات حواْل ْرض} [املؤمنون{ ،]71فماذا بعد
ت السمو
لف حسد ِ
ْ
َش ُعوا ل ح ُه ْم م حِن اِلِين حما ل ح ْم يحأ حذ ْن ب ِه َّ ُ
{ح ح
اَّلل} [الشورى.]21:
ِ
ِ
نعم ،وقد صار كل فريق يدعي أن احلق معه ،والنجاة ملن اتبعه:
وكــ يـل يـ ـدَّ عي و رصـ ـ ً
ولـــ ريىل ال ُتقـــ ُّر هلـــم بـــذاك
ال للـ ـ ريىل

إال أن نابغ ًة ُمن ال ُمباالة عندهم بالدين ،وخمالفة العقل والكتاب املبني ،ذهبوا
إىل تصويب مجيع الناظرين ،وأغلب هذه الفئة ليس هلا مأرب إال مساعدة أهل
السياسة ،والتألف للمفرتقني ،ولقد مجعوا بني الضالالت ،وقالوا بجميع
اجلهاالت ،أما علموا أن اهلل سبحانه أحكم احلاكمني ،وأنه حيكم ال معقب حلكمه،
وأنه ال هوادة عنده ألحد من خلقه ،وأهنا ال تزيد طاعتهم واجتامعهم يف ملكه ،وال
ح ح ُّ ح َّ ُ ح ْ ُ ُ ْ ُ ح ح ُ ح َّ ح َّ
اَّللُ
ينقص تفرقهم وعصياهنم من سلطانه{ ،ياأيها انلاس أنتم الفقراء إَِل اَّللِ و
ْ
اْلم ُ
ُه حو الْ حغ ُّ
يد[ }15فاطر] ،وقد خاطب سيد رسله ÷ بقوله عز وجل:
ِن ح ِ
ِ
ح ْ ح ْ ح ح ُ ْ ح ح ح ْ ح ح ح ح ح ح ح ح ْ ح ْ َّ ُ ح ح ْ ح ُ ح ح ٌ ح ح
{فاستقِم كما أمِرت ومن تاب معك وَل تطغوا إِنه بِما تعملون ب ِصي 112وَل
ح
َّ
ح ْ ح ُ ح َّ ح ح ح ُ ح ح ح َّ ُ ُ َّ ُ ح ح ح ُ ْ ْ ُ
اء ُثمَّ
اَّللِ م ِْن أ ْو َِلح ح
ون
تركنوا إَِل اَّلِين ظلموا فتمسكم انلار وما لكم مِن د ِ
ح ُْ ح ُ ح
َصون[ }113هود] ،مع أنه ÷ ومن معه من أهل بدر ،فتدبر واعترب إن كنت
َل تن
من ذوي االعتبار.

فإذا أح رطت ع رل ًام بذلك ،وعقلت عن اهلل وعن رسوله ما ألزمك يف تلك
املسالك ،عل رمت أنه يتحتم عليك ع ررف ُ
ان احلق واتباعه ،ومواالة أهله ،والكون
ح
اَّلل حو ُكونُوا حم حع َّ
الصادِق ح
ِين حء حام ُنوا َّات ُقوا َّ ح
معهم{ ،يحاأ ُّي حها َّاَّل ح
ِي[ }119التوبة.]119:
ح ْ ح ح َّ ْ

ْ ُ ْ ح َّ ُ

ْ ْ

ومفارقة الباطل وأتباعه ،ومباينتهم { حومن يت حول ُهم مِنكم فإِنه مِن ُهم}

ْ
ْ
ح ح ح
ْ ح
ُ ح ُّ ح ح ْ ح َّ
َّ
اد َّ ح
اَّلل
َت ُد ق ْو ًما يُؤم ُِنون بِاَّللِ حواَلح ْو ِم اْلخ ِِر يوادون من ح
[املائدةَ{ ،]51:ل ِ
ح
ح
ح
ح
ح ح ُ حُ ح حْ ح ُ ح ح ح ُ ْ ْ ْح ح ُ ْ ْ ْ ح ح ُ ْ ْ ح ح ح
يت ُه ْم} [املجادلة،]22:
ورسوَل ولو َكنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إِخوانهم أو عشِ
ْ
ح
ح ح ُّ ح َّ ح ح ح ُ ح ح َّ ُ
ح ح ُ َّ ُ ْ ح ْ ح ح ُ ُ ح
ح
اء تلقون إَِلْ ِه ْم
خذوا ع ُدوِي وعدوكم أو َِل
{ياأيها اَّلِين ءامنوا َل تت ِ
ْ َّ
بِال حم حودة ِ} [املمتحنة ،]1:يف آيات تتىل ،وأخبار ُمت رىل ،ولن تتمكن من معرفة احلق وأهله

إال باإلعتامد عىل حجج اهلل الواضحة ،وبراهينه البينة الالئحة ،التي هدى اخللق
هبا إىل احلق ،غري معرج عىل هوى وال م رلتف ٍ
ت إىل جد را ٍل وال مراء ،وال مب ٍ
ال
ُ
ُ
ر
ح
َّ
ْ
ُ
ِين حء حام ُنوا كونُوا قح َّوام ح
بمذهب ،وال حما ٍم عن منصب{ ،يحاأ ُّي حها اَّل ح
ِي بِالقِ ْس ِط
ُ ح ح ح َّ ح ح ْ ح ح ح ْ ُ
ُ
اِليْن حو ْاْلحقْ حرب ح
ك ْم أحو ال ْ حو ِ ح
ي} [النساء.]135:
ف
شهداء َِّللِ ولو لَع أن
سِ
ِ
ِ
ِ
وقد سم رعت اهلل ينعى عىل املتخذين أحبارهم ورهباهنم أرباب ًا من دون اهلل،

وما حكى من تربي بعضهم من بعض ،ولعن بعضهم بعض ًا ،وتقطع األسباب
عند رؤية العذاب ،وال يروعنك احتدام الباطل وكثرة أهله ،وال يوحشنك
ح
حح ح ْ
كحُ
َث انلَّ ِ
اس حول ْو
اهتضام احلق وقلة حزبه ،فإن ربك جل شأنه يقول{ :وما أ
ح ح ٌ ْ ح ح َّ ُ
ت ب ُم ْؤ ِمن ح
ح ح ْ ح
ك ُ
ور[ }13سبأ،]13:
ِي[ }103يوسف{ ،]103:وقل ِيل مِن عِبادِي الش
حرص ِ
ْ ُ ْ ح ْح
َّ ْ ح َّ ُ ح َّ َّ
ْ ح ْ ُ ُّ ح ح
ح
ح
ْ
ْ
ح
الظنَّ
يل اَّللِ إِن يتبِعون إَِل
{ِإَون ت ِطع أكَث من ِِف اْلر ِض ي ِ
ضلوك عن سب ِ ِ
ْ ُ َّ ح ْ
ح
ِإَون ه ْم إَِل َي ُر ُصون[ }116األنعام.]116:
واعلم  -كام أ رسل رف ُت لك  -أن الدَّ عاوى مشرتكة بني مجيع الفرق ،وكلهم
يد عي أنه أوىل باحلق ،وأن ساداته وكرباءه أولوا الطاعة ،وأهل السنة واجلامعة،
ومن املعلوم أنه ال ُي رقب ُل قول إال بربهان ،كام وضح به البيان من أدلة األلباب،
وحمكم السنة والكتاب ،وقد علم اهلل تعاىل وهو بكل يشء عليهم أنا مل ن ربن أمرنا
ْ حح
كله إال عىل اإلنصاف والتسليم حلكم الرب اجلليل ،بمقتىض الدليل{ :ف ِطرة
َّ َّ ح ح ح َّ ح ح ح ْ ح ح ح ْ ح ِ ح ْ َّ
ْلل ِق اَّللِ} [الروم.]30:
اَّللِ ال ِِت فطر انلاس عليها َل تبدِيل

وأقول:

قس ًام باهلل ا رلع ريل ا رلكب رري ،قس ًام ي رعل ُم صدر ق ُه ا رلعل ري ُم ر
اخلب ر ُري ،أ رن ال غرض وال هوى

لنا غ رري ا رلن ُُز رول عنرد ُحكرم اهلل ،وا رل ُو ُق روف عىل ُم رقتىض أ رمره ،وأ َّنا ل رو عل رمنا ر
احل َّق يف

جانب أ رقىص ر
اخل رلق م رن عريب أ رو عجمي أ رو ُقريش أ رو حبيش لقب رلنا ُه منر ُه ،وتق َّب رلنا ُه
عنر ُه ،ولما أن رفنا م رن ا رتباعه ،ول ُكنَّا م رن أ رعوانه عل ريه وأ رتباعه؛ ف رلي ُقل ا رلنَّاظ ُر ما شاء،
ب إالَّ ربَّ ُه ،وال خيرش إالَّ ذ رنب ُه؛ ف ر
احلك ُم اهللُ ،وا رلم روعدُ ا رلقيام ُة ،وإىل اهلل
وال ُيراق ر
ُت ررج ُع األُ ُم رو ُر.
هذا ،وأنت أهيا الناظر لدينه الناصح لنفسه ،الباحث يف كتاب ربه وسنة نبيه ،إذا
أخلصت النظر يف الدليل ،وحمضت الفكر ملعرفة السبيل ،واقتفيت حجج اهلل
وبيناته ،واهتديت هبدي اهلل ونري آياته ،علمت أهنا مل تقم الشهادة العادلة من كتاب
رب العاملني ،وسنة الرسول األمني ،بإجامع مجيع املختلفني ،لطائفة عىل التعيني،
وال لفرقة معلومة من املسلمني إال ألهل بيت الرسول ،وعرتته وورثته ،¢
فقد علم يف حقهم ما وضحت به احلجة عىل ذوي األبصار ،واشتهر اشتهار
الشمس رابعة النهار ،وامتألت به دواوين اإلسالم ،وشهد به اخلاص والعام من
األنام ،ونطقت به ألسنة املعاندين ،وأخرج اهلل به احلق من أفواه اجلاحدين ،إلقامة
حْ ح ح ْ حح ح ح ْ ح ح حح ْ
ح حيا حم ْن ح َّ
َح
حجته ،وإبانة حمجته ،عىل كافة بريته { َِلهل ِك من هلك عن بيِن رة وي
َّ
ح
ِإَون َّ ح
اَّلل ل ح حس ِم ٌ
يع حعل ٌ
ِيم[ }42األنفال.]42:
ع ْن بحي ِ حن رة
ونشري بإعانة اهلل وتسديده إىل طرف يسري مام سطع من ذلك الفلق النوار ،واللج
ُ
الزخار ،عىل سبيل االختصار ،مع تضمن ذلك املقصد األهم حل األسئلة الواردة
عىل االستدالل بخصوص آية التطهري ،وبعموم إجامع آل حممد عليهم الصالة
والسالم ،وبعضها نذكره وإن كان قد أجيب عنه ،كالذي قد تكلم فيه اإلمام
النارص األخري عبداهلل بن احلسن يف األنموذج اخلطري ،إما لبعد اجلواب عن

اإلنتوال ،أو لزيادة التقرير يف كشف اإلشكال.
واعلم َّ
وات اهلل عل ريهم ال نف ري بحْصه ،وال نحيط بذكره،
أن الوارد فيهم صل ُ
وقد قال اإلمام عزُّ الدين بن احلسن يف املعراج ناق ً
ال عن اإلمام املنصور باهلل
عبداهلل بن محزة  #ما لفظه :قال  :#وأعدل الشهادات شهادة اخلصم
خلصمه ،إذ هي الحقة باإلقرار الذي ال ينسخه تعقب إنكار ،وقد أكثرت
الشيعة يف روايااا باألسانيد الصحيحة إىل حد مل يدخل حتت إمكاننا حْصه يف
وقتنا هذا ،إال أنه اجلم الغفري.
إل أن قال :وتركنا ما ترويه الشيعة بطرقها الصحيحة التي ال يمكن عامل ًا نقضها
إال بام يقدح يف أصول اإلسالم الرشيف ،وكذلك ما اختص آباؤنا .%
إل أن قال بعد ذكره لبعض كتب العامة :وفصول ما تناولته هذه الكتب مام
خيتص بالعرتة الطاهرة مخسة وأربعون فصالً ،تشتمل عىل تسعامئة وعرشين حديث ًا،
منها من مسند أمحد بن حنبل مائة وأربعة وتسعون حديث ًا ،ومن صحيح البخاري
تسعة وسبعون حديث ًا ،ومن صحيح مسلم مخسة وتسعون حديث ًا ،ثم ساق ذلك
حتى تم .#
قلت :وهلل السيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير حيث يقول:
والقوم والقـ ُ
ص حممـــد
ف قـدر ر ُهم
ـاعر ر
ـرآن فـ ر
ثقـــالن للثقلـــ رني نـــ ُّ
ُ
لس ُت ُأ رحصـ ري عـدَّ ها
و ُهل رم فضائ ُل ر

مــ رن ر رام عــدَّ الشــهب مل تتعــدَّ د

هِاَّ ،أقول وباهلل التوَّيق :قد سبقت اإلشارة يف صدر الكتاب إىل طك

((إين تار َك فيكم ما ر
متس رك ُتم به لن تض ُّلوا من
التمت  ،وهو قوله ÷ :ر
إن َّ
بعدي أبد ًا كتاب اهلل وعرتيت)) اخلرب املتواتر املروي يف كتب اإلسالم ،عن بضع

وعرشين صحابي ًا ،منهم :أمري املؤمنني ،وأبو ذر ،وجابر ،وحذيفة ،وزيد بن
أرقم ،وأبو رافع ،وهو بلفظ :عرتيت ،وبلفظ :أهل بيتي .جممع عىل روايته ،وقد
أخرجه أمحد ،ومسلم يف صحيحه ،وأبو داود ،وعبد بن محيد ،وغريهم بلفظ:
((وأهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي ثالث ًا )).
وقد حاول البعض معارضة هذا اخلرب بام روي مرس ً
ال يف املوطأ ،ويف املستدرك،
من طريق واحدة عن أيب هريرة بلفظ(( :و ُس َّنتي)) مع أنه يف املستدرك نفسه بلفظ:
وعرتيت من ثالث طرق ،وعىل فرض ثبوت هذه الرواية الشاذة فال معارضة،
فالكتاب والسنة مؤداهام واحد ،ولذا اكتفى بذكر الكتاب والعرتة يف اخلرب املتواتر،
ح ْ حح ْ
ح ْ ح ْ ُ ُ ح َّ ح ح ح ح ح ح ُ
اه ُم َّ ُ
اَّلل م ِْن فضلِهِ فقد
فكيف يعرضون عنه{ .أم َيسدون انلاس لَع ما ءات
ح حْح ح ح ْح ح ْ ح ح ح ْ ْ ح ح ح ح حْح ُ
اه ْم ُملْ ًًك حع ِظ ً
يما[ }54النساء].
ءاتينا ءال إِبراهِيم الكِتاب واْل ِكمة وءاتين
َّ ح ح ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
اَّلل حو حر ُس ُ ُ
وَل حو َّاَّل ح
ِين
وإل آية الوالية وهي قوله عز وجل{ :إِنما و َِل
ح ح ُ َّ ح ُ ُ ح َّ ح ح ح ُ ْ ُ ح َّ ح ح ح ُ ْ ح ُ ح
ءامنوا اَّلِين يقِيمون الصَلة ويؤتون الزَكة وهم راكِعون[ }55املائدة] ،أمجع آل

الرسول ÷ عىل نزوهلا يف الويص  ،#قال اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق
األقوم  #يف األحكام

يف سياق اآلية :فكان ذلك أمري املؤمنني دون مجيع

املسلمني .وقال اإلمام أبو طالب  #يف زيادات شح األصول :ومنها النقل
املتواتر القاطع للعذر أن اآلية نزلت يف أمري املؤمنني .#
وقال اإلمام أمحد بن سليامن ’ :ومل خيتلف الصحابة والتابعون أنه املراد
هبذه اآلية.
( -)1للمزيد حول هذا اخلرب وخمرجيه انظر البحث املستوىف يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع
العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) ،ج/2ص/607ط ،1ج-2
ص ،671ج -2ص ،820ط.3
(.37 /1 -)2

وحكى اإلمام املنصور باهلل  #إجامع أهل النقل عىل أن املراد هبا الويص.
وحكى إجامع أهل البيت عىل ذلك اإلمام احلسن بن بدر الدين ،واألمري
احلسني ،واألمري صالح بن اإلمام إبراهيم بن تاج الدين ،واإلمام القاسم بن
حممد  %وغريهم كثري.
وروى ذلك اإلمام املرشد باهلل  #عن ابن عباس من أربع طرق ،وأتى احلاكم
احلسكاين يف شواهد التنزيل بطرق كثرية يف ذلك ،منها :عن أمري املؤمنني ،#
وابن عباس ،وعامر بن يارس ،وأيب ذر ،وجابر بن عبداهلل ،واملقداد بن األسود،
وأنس بن مالك ،ومن التابعري :حممد بن عيل أيب جعفر الباقر ،وعطاء بن السائب،
وعبد امللك بن جريج.
ومن الرواة يف نزوهلا فيه  :#أبو عيل الصفار والكنجي ،وأبو احلسن عيل بن
حممد املغازيل الشافعي ،وأبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعلبي املفرس ،والواحدي،
وصاحب اجلمع بني الستة رزين العبدري ،والنسائي.
وحكى السيوطي أن اخلطيب أخرج ذلك يف املتفق واملفرتق عن ابن عباس،
وعبد الرزاق ،وعبد بن محيد ،وابن مردويه ،وابن جرير ،وأبو الشيخ عنه.
وأخرجه الطرباين يف األوسط من حديث عامر ،وأخرجه أبو الشيخ ،وابن
مردويه ،وابن عساكر ،عن سلمة بن كهيل ،وابن جرير ،عن جماهد.
وأخرجه أيض ًا عن عتيبة بن أيب حكيم ،والسدي.
وأخرجه الطرباين ،وابن مردويه ،وأبو نعيم يف املعرفة ،عن أيب رافع ،وتكلم
صاحب الكشاف وغريه عىل وجه اجلمع مع أن املراد الفرد ،وذكر الرواية يف نزوهلا
فيه ،وكذلك الرازي يف مفاتيح الغيب ،وأبو السعود يف تفسريه ،وعىل اجلملة األمر
كام قال األمري احلسني بن حممد  :%إجامع أهل النقل عىل أن املراد هبا عيل #
إال من ال يعتد به ،انتهى.

قال اإلما املنصور باهلل  #يف الرسالة النافعة بعد أن ساق الروايات من كتب
العامة :وتنكبنا روايات الشيعة عىل اتساع نطاقها ،وثبوت ساقها ،ليعلم املستبْص
أن دليل احلق واضح املنهاج ،ميضء الرساج ،انتهى.
وهلل القائل:
يــا مــ رن بخامتــه تصــدَّ ق راكعــ ًا

رإين رج رو ُتـ ـك يف القيامـ ـة شـــافع ًا

وات اهلل عل ريه وعليهم أكثر من أن
هِا ،واملنزل فيه ويف أهل بيت الرسول صل ُ
ُحيْص ،فإهنم مهبط الوحي ،وخمتلف املالئكة ،وهلل القائل:
طــــال ســــنا ًء عــــىل الف ررقــــد
البيـــوت
رص عنـــه
ُ
وب ريـــ َت تقـــ را ُ
النـــدي
ويصـــبح للـــوحي د رار َّ
تب ريـــ ُت املالئـــ ُك مـــ رن ح رولـــه
عمه ح ررب األمة ،وترجامن القرآن عبداهلل بن العباس ريض اهلل
فبحق قول ابن ر

عنهمُ :أ رنزل رت يف عيل ثالثامئة آية.

وقوله أيضا :ما نزل يف ٍ
أحد من كتاب اهلل ما نزل يف عيل كرم اهلل وجهه.
وقوله أيض ًا :ما أنزل اهلل يا أهيا الذين آمنوا إال وعيل أمريها وشيفها ،وكل ذلك
ثابت بأسانيده بحمد اهلل.

وإل طك الغدير الذي خطب به الرسول ÷ يف حجة الوداع بمشهد
اجلمع الكثري ،واجلم الغفري ،يف ذلك اليوم الذي أنزل اهلل تعاىل فيه عىل األصح:
ُ ح ُ
ْح ْ ح ح ْ ح ْ ُ ح ُ ْ ح ُ ْ حح ْ ح ْ ُ ح ح ْ ُ ْ ْ
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ح
ح
كمُ
ضيت ل
{اَلوم أكملت لكم دِينكم وأتممت عليكم ن ِعم ِِت ور ِ
ْاِل ْس حَل حم د ً
ِينا} [املائدة ،]3:قال إمام اليمن حييى بن احلسني  #يف األحكام :وفيه
ِ
ح ح ُّ ح َّ ُ ُ ح ْ ح ُ ْ ح ح ْ ح ْ ح ح ْ ح ْ ح ْ ح ْ
أنزل اهلل عىل رسوله{ :ياأيها الرسول بل ِغ ما أن ِزل إَِلك مِن ربِك ِإَون لم تفعل
ح
ح ح ح َّ ْ ح
ت ر حس حاَلح ُه حو َّ ُ
اَّلل حي ْع ِص ُمك م حِن انلَّ ِ
اس} [املائدة ،]67:إىل أن قال :فنزل حتت
فما بلغ ِ

ألست أوىل بكم من
الدوحة مكانه ومجع الناس ،ثم قال(( :يا أهيا الناس
ُ
أنفسكم قالوا :بىل يا رسول اهلل .فقال :اللهم اشهد ،ثم قال :اللهم اشهد ،ثم
قال :فمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،واخذل
من خذله ،وانْص من نْصه)) انتهى .
وات اهلل عل ريه وآله بخطبة ُك رربى ،روى كل منها
وقد خطب احلجيج صل ُ
ما حفظ.
قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  :#هذا اخلرب قد بلغ حد التواتر،
وليس خلرب من األخبار ما له من كثرة الطرق ،وطرقه مائة ومخس طرق.
وقال السيد جامل الدين اهلادي بن إبراهيم الوزير :من أنكر خرب الغدير فقد
أنكر ما علم من الدين رضورة؛ ألن العلم به كالعلم بمكة وشبهها ،فاملنكر
سوفسطائي .وقال السيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير :إن حديث الغدير يروى
بامئة طريق وثالث ومخسني طريق ًا ،انتهى.
وقد أخرجه حممد بن جرير الطربي من مخس وسبعني طريق ًا ،وأفرد له كتاب ًا
سماه كتاب الوالية ،وذكره احلافظ أبو العباس أمحد بن حممد بن عقدة من مائة
ومخس طرق ،وقد ذكر ذلك ابن حجر يف فتح الباري.
قال املقبيل يف األبحاث  -مع أن حاله معلوم  :-إن كان هذا معلوم ًا وإال فام يف
الدنيا معلوم ،انتهى .وقال ابن حجر يف الصواعق :رواه ثالثون من الصحابة ،وفيه:
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه واخذل من خذله..إلخ.
وروى ابن حجر العسقالين خرب الغدير عن سبعة وعرشين صحابي ًا ،ثم قال:
( -)1األحكام 37 /1 :ـ  ،38وللمزيد حول هذا اخلرب وخمرجيه انظر البحث املستوىف يف كتاب
لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،
ج /1ص /37ط ،1ج/1ص /67ط ،2ج 1ص  73وما بعدها ،ط.3

غري الروايات املجملة ،مثل :اثني عرش ،ثالثة عرش ،مجع من الصحابة ،وثالثني
رجالً .وعده السيوطي من األحاديث املتواترة ،وقال الذهبي :هبرتني طرقه
فقطعت به.
وقد أشار اإلمام شف الدين  #يف القصص احلق إىل تكرره يف غري املقام كام
هو معلوم ،وإىل قول الذهبي هبرتني طرقه..إلخ ،بقوله بعد ذكر الصحابة:
حـــ ـت َرم حم َّب ُتـــ ـه حـــ ـت َرم تو رل ريـــ ـه
َض ثقـ ـ َة
وك ُّلهـــم عنـــدنا عـ ـدر َل ر ً
اث ســ ٍ
أ رحـ ـد ُ
ـوء ومـــا ُتوا يف أثان ريـــه
إال ُأناســ ًا جــرى مــن بعــده هلــم
 ..إىل قوله:
مــا ُق رلـ ُت إال الــذي قـدر قــال خال ُقنـا
فكــل حادثــ ٍة يف الــدر ين قــد ورد رت
حمكم ر
الذكرر والن رقل الصح ريح عن الـ
يف ُ ر

يف ذ ركــ ـره رأو ر ُســ ـ رو ُل اهلل حاك ريــ ـه
وفترنـــ ٍة وامتحـــ ٍ
ان مــــن أعاد ريـــه
ر
ـرســول يف لفــظ تنرصــ ري ٍ
ص وتنرب ريــه

 ..إىل قوله:
م رن م رثل مــا كــان يف حـ رج الــوداع ويف

الــذي أ رضــحى ُيثن رريــه
يــوم الغــد رير
ر

وهو احلديث اليقني الكون قدر قطعـ رت

بكونــــه ف ررقــــ َة كانــــ رت ُتو ره ريــــه

أبــان يف ف رضــله مــن كــان خالقنــا

لـــه يـــوايل ومـــن هـــذا ُيعاد ريـــه

وقال اِقبيل يف اإلحتاف :وأخرج ابن أيب شيبة ،وأمحد ،والنسائي ،عن
ألس ُت أوىل باملؤمنني من أنفسهم
بريدة..إىل قوله :فقال ÷(( :يا بريدة ر
فعيل مواله)) ،وهبذا احلديث ،وما
قلت :بىل يا رسول اهلل .قال :من ُ
ُ
كنت مواله ي

يف معناه حتتج الشيعة عىل أن ((موىل)) بمعنى :أوىل؛ ألن النبي ÷ دل

ألست أوىل باملؤمنني من
مساق كالمه أنه سواه بنفسه ،وإال ملا كان ملقدمة قوله:
ُ
أنفسهم معنى.
 ...إل قوله :ومن أشهر ما يف الباب خرب غدير خم.

وقد عزاه السيوطي يف اجلامع الكبري إىل أمحد بن حنبل ،واحلاكم ،وابن أيب شيبة،
والطرباين ،وابن ماجه ،وابن قانع ،والرتمذي ،والنسائي ،واملقديس ،وابن أيب
عاصم ،والشريازي ،وابن عقدة ،وأيب نعيم ،وابن حبان ،واخلطيب ،ذلك من حديث
ابن عباس ،وبريدة ،والرباء بن عازب ،وعمر ،وحبيش بن جنادة ،وأيب الطفيل ،وزيد
بن أرقم ،وجرير البجيل ،وجندب األنصاري ،وسعد بن أيب وقاص ،وزيد بن ثابت،
وحذيفة بن أسيد ،وأيب أيوب ،ومالك بن احلويرث ،وحبيب بن بُديل ،وقيس بن
ثابت ،وعيل بن أيب طالب ،وابن عمر ،وأيب هريرة ،وطلحة ،وأنس ،وعمرو بن مرة.
إل أن قال :ال أوضح من هذا الدليل رواية وداللة عىل أن علي ًا أوىل باملؤمنني
من أنفسهم ،انتهى باختصار.

وات اهلل عل ريه وآله(( :فام ترَض أن تكون مني
وطك اِنزلة الذي قال فيه صل ُ
بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي)) هكذا لفظ رواية اإلمام األعظم
زيد بن عيل .%
وقال اإلمام اهلادي إىل احلق  #يف األحكام ،وفيه يقول ÷(( :عيل مني
بم رنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي)) ،ويف ذلك دليل عىل أنه قد أوجب
له ما كان جيب هلارون مع موسى ما خال النبوة ،وهارون صىل اهلل عليه فقد كان
يستحق مقام موسى ،وكان شيكه يف كل أمره ،وكان أوىل الناس بمقامه ،ويف ذلك
ح ْ
اج حع ْل َل حوز ً
يرا م ِْن
ما يقول موسى  #حني سأل ذا اجلالل واإلكرام فقال{ :و
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ت ب حنا بح ِص ً
َّ ح ُ ْ ح
حح ْ ُح ح ح ً
ح ً
يا[ }35طه ،]35-29:فقال سبحانه:
كثِيا 33ونذكرك كثِيا 34إِنك كن ِ
حْ ُ ح ُ ْح ح
ام ح
ك يح ُ
وَس} [طه ،]36:انتهى.
{قد أوتِيت سؤل
وهو كذلك متواتر معلوم ،قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  :#فيه من
الكتب املشهورة عند املخالفني أربعون إسناد ًا من غري رواية الشيعة وأهل البيت.
وقال احلاكم احلسكاين :هذا حديث املنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم احلافظ
يقول :خرجته بخمسة آالف إسناد .ورواه يف مسند أمحد بعرشة أسانيد ،ومسلم من
فوق سبع طرق ،ورواه البخاري ،وعىل اجلملة األمر كام قال اإلمام احلجة عبداهلل
بن محزة  :#واخلرب مام علم رضورة ،انتهى.
وقال ابن حجر يف فتح الباري :واستدُ ل بحديث املنزلة عىل استحقاق
عيل  ¥للخالفة دون غريه من الصحابة.
وقال الطيبي :معنى احلديث تتصل يب نازل مني منزلة هارون من موسى،
وفيه تشبيه مبهم ،بينه بقوله :إال أنه ال نبي بعدي ،فعرف أن اإلتصال املذكور
بينهام ليس من جهة النبوة ،بل من جهة ما دوهنا وهو اخلالفة..إلخ.
وقال ابن حجر املكي  -يف شح قول صاحب اهلمزية:
ومـــن األهـــل تســـعد الـــوزرا ُء
عمـــه يف املعـــايل
ووزيـــر ابـــن ر
 ما لفظه :وقد وردت فيه بمعناها عىل وجه أبلغ من لفظها ،وهو قوله(( :#أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) َّ
فإن هذه الوزارة املستفادة من هذا
النص أنه اخلليفة
ثمة أخذ منها الشيعة أهنا تفيدُ
َّ
أخص من ُم رطلق الوزارة ،ومن َّ
بعده ،وهو كذلك ،ثم ذكر ما يؤيد هذه الوزارة اخلاصة من أن النبي آخاه دون
غريه ،وأرسله مؤدي ًا لرباءة ،واستخلفه بمكة عند اهلجرة ،ثم ذكر الوجه الذي
هو عنده مانع من النص عىل اخلالفة ،وهو موت هارون يف حياة موسى..إلخ.
وهو ال يفيد ما ذكره ،إذ قد ثبت اإلستحقاق ،وال يبطله موته قبله وذلك

واضح ،وكفى يف الرد قوله :إال أنه ال نبي ب رعدي.
حل ركم الرضورة ،وس َّلم لقضاء الفطرة علم ما عنى اهلل ورسوله
ومن انقاد ُ

هبذه اآليات الربانية ،واألخبار النبوية ،وقد قرر األئمة اهلداة ،الدالالت فيها بام
ال مزيد عليه ،وقد وردت النصوص املتطابقة عىل لسان سيد املرسلني ÷
يف أمري املؤمنني ،وسيد املسلمني ،وقائد الغر املحجلني ،ويعسوب املؤمنني،
وإمام املتقني ،وأنه أخوه ووصيه ووزيره ووارثه ،وويل كل مؤمن من بعده،

وباب مدينة علمه ،وعيبة علمه ،ودار احلكمة ،وراية اهلدى ،ومنار اإليامن،
وإمام األولياء.
وأن رسول اهلل ÷ املنذر وهو اهلادي ،به هيتدي املهتدون من بعده ،وأن
أذنه األذن الواعية ،وأنه لو كان من بعده نبي لكان إياه ،وأنه األنزع البطني ،وأنه ال
حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق ،وأنه أبو ذريته ،وأنه خلق من نوره ومن
شجرته ،وأنه أول من آمن به ،وأول من يصافحه ،وأنه املؤدي دينه ومنجز وعده،
واملقاتل عىل سنته ،واملقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتل عىل تنزيله ،وقاتل الناكثني
والقاسطني واملارقني ،وباب علمه ،وأن احلق معه ،واحلق عىل لسانه ،والقرآن معه
وهو مع القرآن ،وأنه املسمع هلم صوته ،واهلادي ملن اتبعه ،وأن من اعتصم به أخذ
بحبل اهلل ،ومن تركه مرق من دين اهلل ،ومن ختلف عنه حمق ُه اهلل ،ومن ترك واليته
أضله اهلل ،ومن أخذ بواليته هداه اهلل ،ومن فارقه فارق الرسول ،ومن فارقه فارق
اهلل ،وأن حربه حربُه وس رلم ُه س رل ُمه ،ورسه رسه وعالنيته عالنيته ،ومن أحبه أحبه،
ومن أبغضه أبغضه ،ومن سبه فقد سبه ،وأن طاعة عيل طاعة الرسول وطاعته طاعة
اهلل ،وأنه ال يرد عن هدى وال يدل عىل ردى ،وباب الرسول الذي يؤتى منه،
واملبني لألمة ما اختلفوا فيه وما أرسل به ،وأن اهلل ُيثب ُت لسانه وهيدي قلبه ،وأن من
أحب أن حييا حياة رسول اهلل ويموت مامته ويدخل اجلنة التي وعده ربه فليتول علي ًا
وذريته من بعده ،وأنه أوهلم إيامن ًا باهلل ،وأوفاهم بعهد اهلل ،وأقومهم بأمر اهلل،

وأقسمهم بالسوية ،وأعدهلم يف الرعية ،وأبْصهم بالقضية ،وأعظمهم عند اهلل
مزية ،وأنه أقدمهم سل ًام ،وأعظمهم حل ًام ،وأكثرهم عل ًام ،وأنه سيد العرب ،وسيد
يف الدنيا وسيد يف اآلخرة ،وأنه منه بمنزلة رأسه من بدنه ،والرسول منه وهو منه
وجربيل  #قال :وهو منهام ،وال يؤدي عنه إال هو أو عيل ،وأنه كنفسه ،وأنه
ورسول اهلل ÷ حجة عىل األمة يوم القيامة ،وأنه إمام الربرة وقاتل الفجرة،
منصور من نْصه خمذول من خذله ،وأن اهلل جعله حيب املساكني ويرَض هبم أتباع ًا
ويرضون به إمام ًا.
وات اهلل عل ريه وآله(( :فطوبى ملن اتبعك ،وصدق فيك ،وويل ملن
قال صل ُ
أبغضك ،وكذب عليك))  .وقال ÷ مقس ًام برب هذه البنية :إن هذا وشيعته
الفائزون يوم القيامة ،وأنه حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله ،كرار غري فرار ،وأنه
أحب اخللق إىل اهلل وإليه ،وأن اهلل جعل ذرية كل نبي يف صلبه ،وجعل ذريته يف
صلب عيل ،وأنه يكسى إذا كيس ،وحييا إذا حيي ،وأنه عانقه ÷ وقبل ما بني
هلل أشد حب ًا له مني)) ،وأنه يقدم
عم ،واهلل ُ
عينيه ،فقال العباس :أحتبه فقال له(( :يا ر
عىل اهلل وشيعته راضني مرضيني ويقدم عدوه غضاب ًا مقمحني ،وأن من مات عىل

عهد رسول اهلل ÷ فهو يف كنز اهلل ،ومن مات عىل عهد عيل فقد قىض نحبه،
ومن مات حيبه بعد موته ختم اهلل له باألمن واإليامن.
فهذه قطرة من أمطار ،وجمة من بحار ،وملعة من أنوار ،مام نقلته األمة عمن ال
ينطق عن اهلوى ر
إن هو إال وحي يوحى ،ولكل واحد منها طرق وشواهد يضيق
البحث عنها ،وقد رواها الويل والعدو ،واحلق ما شهدت به األعداء .
( -)1انظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) ،ج -1ص  ،278ط.3
توسع والدنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي(ع) يف ختريج هذه األخبار يف كتابه لوامع
()2ـ قد َّ
األنوار وجوامع العلوم واآلثار بام فيه بغرية الرائد وضالة الناشد ،فراجعه هناك موفق ًا.

وقد أخرج اهلل من بني الكامت رني ما مأل اخلافق رني ،وقد قال حفاظ حمدثي العامة ملا
هبرهم ما رووه ،كأمحد بن حنبل ،وإسامعيل القايض ،والنسائي ،والنيسابوري :ما
جاء ألحد من الفضائل ما جاء لعيل ،ومل يرد يف حق أحد من الصحابة ما ورد فيه.
رواه عنهم احلافظ ابن حجر يف فتح الباري بمعناه ،ولفظه يف اجلزء السابع :مل ير رد يف
حق أحد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثر مام جاء لعيل..إلخ .وقال :وقد روينا
عن اإلمام أمحد بن حنبل ،قال :ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن عيل بن
أيب طالب . 1
وقال البي قي يف سياق اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم :وأما أن عيل بن أيب
طالب كان جيهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ،ومن اقتدى يف دينه بعيل بن أيب طالب
كان عىل احلق ،والدليل عليه قوله ÷(( :اللهم أدر احلق معه حيث دار)).
وقال(( :من َّاختذ علي ًا إمام ًا لدينه فقد راست رمسك بالعروة الوثقى يف دينه ونفسه)).
ومثل كالمه بلفظه قاله الرازي يف مفاتيح الغيب .
وروى ابن اجلوزي يف تارخيه أن اإلمام أمحد بن حنبل قال :إن علي ًا مل تزنه
اخلالفة ولكنه زاهنا..إىل آخره .وقال يف شح النهج :واعلم أن أمري املؤمنني لو فخر
بنفسه وبالغ يف تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته التي آتاه اهلل إياها ،واختصه هبا
وساعدته فصحاء العرب كافة مل يبلغوا م رعشار ما نطق به الرسول الصادق ÷
يف أمره ،ولست أعني بذلك األخبار العامة الشائعة كخرب الغدير ،واملنزلة ،وقصة
()1ـ قد استوعب والدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي (ع) البحث يف هذا يف القسم
الثاين من جممع الفوائد ،يف بحث :اعرتاف املحدثني بام ورد يف أهل البيت ( %ط)1
(ص ،) 253/فلريجع إليه من أراد زيادة الفائدة ،وانظر كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم
واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار لوالدنا اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع).
( -)2انظر كتاب لوامع األنوار لوالدنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)،ج/1ص
/153ط ،1ج/1ص/212ط ،2ج 1ص ،310ط.3

براءة ،وخرب املناجاة ،وقصة خيرب ،وخرب الدار بمكة يف ابتداء الدعوة ،ونحو ذلك،
بل األخبار اخلاصة التي رواها فيه أئمة احلديث ،انتهى.
والوارد فيه عن اهلل ورسوله منه ما يفيد الوالية واإلمامة ،ومنه ما يفيد الوصاية،
كام أخرج ذلك علامء األمة ،وقد ألف القايض حممد الشوكاين كتاب ًا يف إثبات
الوصاية العقد الثمني وغريه ،ومنه ما يفيد أن احلق معه .جعلنا اهلل ُمن اعتصم
بحبل اهلل ،والتزم بكتاب اهلل وسنة رسوله ÷ يف كل قول وعمل.

ومن ُح َ ِج اهلل اِن ة فيه ويف العرتة املطهرة من اآليات الكريمة :آية اِباهَّة،

ْ ْ حُ ْ ح ح
ح ح ْ ح َّ ح
ك فِيهِ م ِْن حب ْع ِد حما حج ح
اء حك م حِن ال ِعل ِم فقل ت حعال ْوا
وهي قوله تعاىل{ :فمن حاج
ح
ح
ح ْ ُ ح ْ ح ح ح ح ح ْ ح ح ُ ْ ح ح ح ح ح ح ح ُ ْ ح ْ ُ ح ح ح ْ ُ ح ُ ْ ُ َّ ح ْ ح ْ
ندع أبناءنا وأبناءكم ون ِساءنا ون ِساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت ِهل
ح ح ْ ح ْ ح ْ ح ح َّ ح ح
لَع الْ حًكذِب ح
ي[ }61آل عمران] ،وقد أمجعت األمة عىل أنه مل يدر ُع غري
فنجعل لعنة اَّللِ
ِ
الويص وابنيه وفاطمة  ¢فقد جعل اهلل علي ًا نفس الرسول بنص القرآن،
واحلسنني ولدي نبيئه بمحكم الفرقان ،وحكم ذريتهم حكمهم { ،حو َّاَّل ح
ِين حء حام ُنوا
ُ ُ ْح
ُ
ح ْح ْ
حو َّات حب حعتْ ُه ْم ُذر َّي ُت ُه ْم بإ ح
ْلق حنا ب ِ ِه ْم ذرِ َّي حت ُه ْم} [الطور { ،]21:حوأولو اْل ْر ححامِ
ان أ
يم
ِِ ر
ِ
حْ ُ ُ ْ حْح حْ
بعضهم أول بِبع رض} [األنفال ،]75:وأبان اهلل تعاىل فضلهم عىل كافة الربية إذ خصهم
سبحانه من بني أهل األرض ذات الطول والعرض.
قال اإلمام املنصور باهلل  #يف هذا املوضع :فكيف جيوز لنفس أن تتقدم عىل
نفس رسول اهلل ÷...إىل أن قال :وكم من آية يمرون عليها وهم عنها
ْ ُ َّ ْ
ح
معرضون  { ،حو حما حيعقِل حها إَِل ال حعال ُِمون[ }43العنكبوت ،]43:انتهى.
ْح
ح
()1ـ هذه ليست بآية ،وإنام اقتباس من قوله تعاىل ﴿ :حو حك حأي ْن م ِْن حءايحة ِف َّ
ات حواْل ْر ِض حي ُم ُّرون
الس حم حو ِ
ر ِ
ِ
ح
ُ ح
ُ ح ْ
حعليْ حها حوه ْم عن حها ُم ْع ِرضون﴾ [يوسف .]105متت من املؤلف(ع).

وُمن روى حديث املباهلة فيهم :احلسن ،والشعبي ،والزخمرشي ،والبيضاوي،
والرازي ،وأبو السعود.
ومن ألفاظ الرواية ما رواه احلاكم يف املستدرك عن عامر بن سعد ،وقال:
ح ُ ْ ح ح حْ ح ْ ُ حْح حح
اءنا}..إلخ ،دعا
حديث صحيح ،ملا نزل قوله تعاىل{ :فقل تعالوا ندع أبن

رسول اهلل ÷ علي ًا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا ،وقال(( :اللهم هؤالء أهيل)).

وأخرجه مسلم يف صحيحه ،وأمحد بن حنبل عن غري واحد من أصحاب
رسول اهلل ÷ ،والتابعني.

حُ ْ
وقال احلاكم أبو القاسم يف حديثه عن عامر ،قال :ملا نزل قوله تعاىل{ :فقل
ح ح
ت حعال ْوا...إلخ} رواه مسلم والرتمذي ،قال يف الكشاف :وقدمهم يف الذكر عىل النفس

لينبه عىل لطف مكاهنم وقرب منزلتهم ،ول ُي رؤذن بأهنم ُمقدمون عىل األنفس ُمفدَّ ون
هبا ،وفيه دليل ال يشء أقوى منه عىل فضل أصحاب الكساء  ،%وفيه برهان
واضح عىل صحة نبوة النبي ÷ ،والبحث مستوىف يف لوامع األنوار.

نعم ،ونبوي الك

يف آية اإلصطفاء ،وآية املودة ،وآية السؤال ،وغريهن من

اآليات الكريمة اخلاصة والعامة ،ونخص بالبحث كام أشنا سابق ًا آية التب وما
حْح
ْ
َّ ح ُ ُ َّ ُ ُ ْ ح ح ْ ُ ُ
الرج حس أهل
يتبعها ،وهي قوله عز وجل{ :إِنما ي ِريد اَّلل َِلذهِب عنكم ِ
ْ
ت حو ُي حطه حر ُك ْم حت ْطه ً
يا[ }33األحزاب ،]33:وأخبار الكساء املعلومة بنقل فرق األمة
اْلحيْ ِ
ِ
ِ
ْصحة بقْصها عليهم ،وح رْصها فيهم ،وإخراج من يتوهم دخوله يف مسمى
ُم ر
أهل البيت بأوضح بيان ،وأرصح برهان.
أما طريق روايتها فنذكر طرف ًا نافع ًا من الرواة املرجوع إليهم عند األمة،
منهم :اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل ،واإلمام أبو طالب ،واإلمام املرشد

باهلل ،وحممد بن منصور املرادي ،وحممد بن سليامن الكويف ،وصاحب املحيط
احلسكاين ،وابن أيب شيبة،
اجلشمي ،واحلاكم ُ
باإلمامة عيل بن احلسني ،واحلاكم ُ

وابن عقدة ،وابن املغازيل ،وغريهم بأسانيدهم ،ومالك بن أنس ،ووكيع ،وأمحد

بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،ومسلم ،وأبو داود ،والرتمذي ،والدارقطني،
والثعلبي ،والواحدي ،واحلاكم ،والطحاوي ،وأبو يعىل ،وأبو الشيخ،
والطرباين ،والبيهقي ،وعبد بن محيد ،و ُمط َّني ،وابن أيب داود ،وابن أيب حاتم،
وابن جرير ،وابن خزيمة ،وابن عساكر ،وابن مردويه ،وابن املنذر ،وابن منيع،
وابن النجار ،والشيخ حمب الدين الطربي الشافعي صاحب ذخائر العقبى يف
مناقب ذوي القربى ،والبغوي ،وغريهم.
واملروي عنهم من الصحابة :أمري املؤمنني ،واحلسن السبط ،وفاطمة
الزهراء  ،%وعبداهلل بن العباس ،وعبداهلل بن جعفر ،وجابر بن عبداهلل ،وأم
املؤمنني سلمة ،وابنها عمر بن أيب سلمة ،وعائشة ،والرباء بن عازب ،وواثلة بن
األسقع ،وأبو احلمراء موىل رسول اهلل ÷ ،وأبو سعيد اخلدري ،وأنس بن
مالك ،وسعد بن أيب وقاص ،بطرق تضيق عنها األسفار ،وال تستوعبها
مجع األربعة عيل
إال املؤلفات الكبار ،وهي متطابقة عىل معنى واحد ،م رن ر
والزهراء واحلسنني مع رسول اهلل ÷ ،وجتليلهم بالكساء ،قائ ً
ال ÷:
((اللهم هؤالء أهل بيتي  -ويف بعضها وعرتيت .وفيه :أهيل ،وأهل بيتي ،وفيه:
أهل بيتي وخاصتي ،ونحوها مام ال خيرج عن هذا املعنى  -فأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهري ًا))  ،ويف بعضها :ويف البيت جربيل وميكائيل §.
( -)1للمزيد انظر البحث املستوىف يف كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار لوالدنا اإلمام
احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) ،حتت عنوان :الكالم عىل آية التطهري ،ج/1ص
/54ط ،1ج/1ص/87ط ،2ج 1ص  /110ط.3

والروايات مفيدة لوقوع ذلك ،وتكرر نزول اآلية يف مقامات عديدة ،ومدد
مديدة ،بل مل يزل ÷ يكرر تالواا عليهم ودعاءهم هبا أشهر ًا كثرية ،يف
بعضها :ثامنية عرش شهر ًا ،بيان ًا لكوهنم أهل بيته ،قائ ً
ال ÷ :الصالة يا أهل
البيت ،إنام يريد اهلل...اآلية.
وقد أخرب اهلل جل جالله ُ -مؤ ركد ًا باحل رْص والق رْص مبالغة بـ(إنام) حتى كأنه

تعاىل ال يريد شيئ ًا سواه  -بإذهاب الرجس عنهم ،وتطهريهم تطهري ًا تام ًا ،فأفاد

العصمة يف االعتقاد واألقوال واألفعال؛ ألن ما ُيتن َّز ُه منه غري ذلك ليس بمراد
قطع ًاَّ .إن قيل :ال يلزم من وقوع اإلرادة وقوع املراد.
قَّنا :إرادته تعاىل ال ختلو إما أن تتع َّلق بأفعال عباده أو بأفعاله ،إن كان األول
فمس َّلم عدم املالزمة؛ ألنه مل يردها منهم إال عىل سبيل اإلختيار ،وقد بنى أمره تعاىل
ُ
عىل االبتالء ،فهي واقفة عىل وجود دواعيهم وانتفاء صوارفهم رضورة ،وإن كان
الثاين وهو تعلقها بأفعاله تعاىل فال حمالة من وقوع املراد إذ ال صارف حينئذ إال ما
ح ح ح ح ْ حْ
َّ ح ْ
اهلل منزه عنه من العجز والبداء ،تعاىل اهلل سبحانه{ :إِن حما أم ُرهُ إِذا أ حراد شي ًئا أن
ح ُ ح حُ ُ ْ ح ح ُ ُ
ون[ }82يس { ،]82:حف َّع ٌال ل حِما يُر ُ
يد} [هود[]107:الربوج ،]16 :وقد أسند
يقول َل كن فيك
ِ
الفعلني عز وجل إليه يف قوله ليذهب ويطهر رصحي ًا حقيقة ،كام يف قوله تعاىل:
ُ ُ َّ ُ ُ ح ح ح ُ ْ ح ح ْ ح ُ ْ ُ ح ح َّ ح ْ ح ْ ُ
ِك ْم} [النساء{ ،]26:يُر ُ
يد
{ي ِريد اَّلل َِلب ِي لكم ويهدِيكم سَن اَّلِين مِن قبل
ِ
ُ ُ َّ ُ ُ
َّ ُ ح ْ ُ ح ح ح ْ ُ
ك ُم الْيُ ْ ح
َّس} [البقرة ،]185:فكل هذه
اَّلل أن َي ِفف عنك ْم} [النساء{ ،]28:ي ِريد اَّلل ِب

قد أرادها تعاىل وهي واقعة بخالف ما أراد وهو موقوف عىل االختيار ،كقوله
ح َّ ُ ُ ُ ح ْ ح ُ ح ح ح ُ
وب عليْك ْم} [النساء ،]27:فقد أراد التوبة عليهم  -وهي
تعاىل{ :واَّلل ي ِريد أن يت
ح
َّ ح َّ ُ ح
َّ
واقفة عىل اختيارهم  -بفعل التوبة قطع ًا ،عق ً
ال وسمع ًا{ :إِنما
اَل ْو حبة لَع اَّللِ
َّ ح ح ْ ح ُ ح ُّ ح ح ح ح ُ َّ ح ُ ُ ح
ون م ِْن قحريب} [النساءِ{ ،]17:إَون لح حغ َّف ٌ
ار ل حِم ْن
ل َِّلِين يعملون السوء ِِبهال رة ثم يتوب
ِ
ِ ر
اب حو حء ح
تح ح
ام حن} [طه...]82:اآلية.

عز وجل لزم اجلرب وارتفاع التكليف.
اب والتطهري ف رعل ُه َّ
َّإن قيل :إذا كان اإل رذه ُ
قَّنا :ليس فعله يف ذلك إال األلطاف والتوفيق ،وعىل اجلملة هي عىل معنى العصمة
يف األنبياء  ،¢وجامعة األمة ،فام قيل فيها قيل فيها ،وكل عىل أ رصله ،فظهر هبذا
ا رنحالل ما ذكره الشيخ ابن تيمية يف منهاجه ،وتبعه عىل ذلك حممد بن إسامعيل
األمري ،حيث قال بعد إيراد كالمه :قلت :وهذا البحث الزم عىل قواعد االعتزال
بال ريب ،انتهى.
هِا ،وقد عُ َِّ َم من صيغة العموم  -التي هي اجلنس املعرف بالالم يف الرجس
الذي هو ما ُي رست رقب ُح و ُي رست رخب ُث ،ومن التطهري املؤ َّكد املطلق عن املتعلق  -إذهاب
ح َّ ُ ح ُ ُ
ول ْ ح
اْل َّق
مجيع ما ُيتن َّزه عنه ،فثبت بذلك العصمة عىل مقتىض الدليل{ :واَّلل يق
َّ ح
ُ
السبِيل[ }4األحزاب.]4:
حوه حو حي ْهدِي
َّإن قيل :يدخل يف مسمى أهل البيت غريهم من أهل بيت السكنى،
وأهل بيت النسب ،وأيض ًا اآلية واقعة يف سياق ذكر الزوجات ،فاملقام يقتيض
أن يكن مرادات.
قَّنا :األحاديث املتواترة القاطعة معينة للمراد ،سواء كانت صارفة من احلقيقة
إىل املجاز ،أو معينة للمقصود من معاين املشرتك ،وسواء كان باعتبار وضع لغوي
أو شعي ،وأما السياق فالسياق يف األصل يف ذكر الرسول ÷ ،وما ذكرن إال
من أجله ،فال بعد يف توسيط من هو أخص منهن وأقرب ،وقد أبان تعاىل حتويل
اخلطاب ،بتذكري الضمري بال ارتياب ،واآلية كالم مستقل ال حيتاج إىل ما قبله وال ما
بعده ،وبعد هذا كله فداللة السياق ظنية ،واألخبار قطعية ،واملظنون ُي ربط ُل بالقاطع
املعلوم ،وهي ما ّلة عَل سعيين م ،وقِصها عَّي م من و وه:

األول :أنه ÷ دعاهم دون غريهم ،ولو شاركهم غريهم لدعاه إذ هو يف
مقام البيان.

الثاين :اشتامله ÷ عليهم بالكساء ليكون بيان ًا بالفعل مع القول.
الثالث :أنه ÷ قال(( :اللهم هؤالء أهل بيتي)) مؤ ركد ًا للخرب.
الرابع :تعريف املسند إليه باإلشارة ،املفيده لتمييزه أكمل متييز ،كام ذكره
أهل املعاين.
ايامن :دفعه لغريهم كأم سلمة ريض اهلل عنها ،وقال هلا :مكانك أنت إىل
خري .ويف بعضها :لست من أهل البيت ،أنت من أزواج النبي .ويف بعضها :أنت
ُمن أنت منه .فدل عىل إخراجها ومجيع األزواج مع ما تقدم.
ألست من أهل البيت قال:
فإن قيل يف بعض األخبار ،قالت :يا رسول اهلل
ُ
بىل فادخيل يف الكساء فدخلت .قلنا :روايات دفعها أكثر وأرصح ،فكانت
أرجح وأوضح ،مع أنه مل يرش إليها معهم ،فلذا قالت :بعد ما قىض دعاءه البن
عمه وابنيه وفاطمة ،وقد بني هلا ولغريها أهنم غري داخلني يف معنى اآلية
والدعاء ،فكان ذلك عىل فرض صحته إيناس ًا وتطييب ًا للخاطر ،وكذلك ما روي
لواثلة بن األسقع ،وال يرض ذلك بعد البيان القاطع ،فليس إال كقوله تعاىل:
ح
ح َّ
ح
{ف حم ْن تب ِ حع ِِن فإِن ُه م ِِِن} [إبراهيم ،]36:وكقوله ÷(( :سلامن منا أهل البيت))،
((وشيعتنا منا)) مام ُعلم ر
أن ليس املراد يف أحكامهم اخلاصة قطع ًا وإجامع ًا ،وإنام
هم من جانبهم ،ومن املتصلني هبم ،واألمر يف ذلك جيل ،واألمة جممعة عىل
اختالف طرائقها عىل دخوهلم ،وسواهم حيتاج إىل دليل وال دليل ،بل الربهان
القاطع قائم عىل خالفه ،وأيض ًا اآلية دالة عىل العصمة قطع ًا ،وال قائل من األمة
بعصمة غريهم ،فبان عدم دخول الغري وإال خرج احلق عن أيدي األمة قطع ًا.
َّإن قيل :ورد يف لفظ بعض الرواة تفسري الرجس بالشك يف دين اهلل.
قَّنا :تفسريه به ال ينفي ما عداه مام ُعلم أنه موضوع له قطع ًا لغة وشع ًا ،فهو
ص عىل بعض أفراد العام ،لعظم التطهري منه ومزيد االهتامم ،مع أنه تفسري
تنرص ري َ

للرجس ال غري ،والتطهري املؤكد الذي أخرب اهلل به وحذف متعلقه يقتيض
العموم لكل ما يتنزه عنه ،ويطلق عىل إذهابه أنه تطهري كام هو معلوم ،ثم إن
تلك رواية آحاد فال تعارض ما علم من معناه املوضوع له.
َّإن قيل :احلْص عىل األربعة يقتيض أن ال تدخل ذريتهم يف احلكم معهم.
قَّنا :إنام اراد ÷ إخراج من يتوهم دخوله ُمن عداهم من املوجودين
من األقارب واألزواج ،لقيام القاطع عىل ذلك ،فأما ذريتهم فهم يدخلون يف
لفظ أهل البيت والعرتة ،كام يدخل من يوجد من األمة يف مسمى األمة ،وأيض ًا
أمجعت األمة عىل كوهنم أهل البيت والعرتة ،وإنام اخلالف يف دخول غريهم
معهم ،فتحصل اإلجامع عليهم قطع ًا ،ومن خولف يف إدخاله من غريهم قد
قامت تلك الرباهني عىل إخراجه.
هذا ،ولنا أيض ًا عىل إدخال ذرية اخلمسة وبقائهم إىل قيام الساعة ،وأن أهل
البيت حجة عىل األمة ،أخبار التمسك ،والسفينة ،وأهنم أمان ألهل األرض كام أن
النجوم أمان ألهل السامء ،فإذا ذهبوا من األرض أتى أهل األرض ما يوعدون.
وأخبار اإلمام املهدي املوعود به إلظهار دين اهلل ،وغري ذلك من املتواترة
املعلومة جلميع األمة ،ال ر
أنوارها ،وال تأفل شموسها وأقامرها ،وهي
خت ُبوا
ُ
رصحية يف وجوب التمسك هبم ،والدخول يف سفينتهم ،يف مجيع األحكام،
وكوهنم األمان عىل مرور األزمان ،فهي أصح وأرصح ،وأقطع للحجة من أدلة
إجامع األمة قطع ًا ،بل ليس لإلجامع العام معهم ثمرة ،بل مل يظهر أن املراد بام
ورد يف اإلجامع إال جامعة العرتة ،ولذا قال قائلهم:
أ رق ـوى دليـ ٍ
ـم ُينرب ري ـه
اإلمجــاع وهــو لــ ُه
حجــ ُة ر
رإمجا ُعنــا َّ
ـل عــىل مــا العلـ ُ
َّإن قيل :املراد بآل حممد فيام ورد بلفظه :أتباعه.
َّاجلواا :ال شك أنه قد أبلغ املعارضون مستطاعهم يف رد ما فضل اهلل به أهل

البيت .فنقول :أما لفظ العرتة والذرية فلم يستطع أي معارض املنازعة يف
إختصاصهم هبام ،وكذا أهل البيت ،مل يمكن ملدع أن يدعي فيه ،غاية األمر أن
يدخل معهم الزوجات ،أو يقول :هم آل عيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس،
وأخبار الكساء املعلومة بصيغة احلْص ،ورد أم سلمة ،وغريها مانعة من دخول
غريهم ،كام أوضحناه.
وأما لفظ آل حممد فقد ادعى البعض ذلك ،وروى فيه خرب ًا ضعيف ًا عند أهل
احلديث :آل حممد كل تقي .وقد محله من أنصف من املحدثني عىل أن املراد األتقياء
َّ ح ْ
من أهل البيت؛ إلخراج غري األتقياء ،عىل معنى قوله تعاىل { :إِن ُه لي حس م ِْن
حْ ح
أهل ِك}...اآلية [هود ،]46:ذكره يف اجلامع الصغري ،وإن دعوى أن املراد بآل حممد
أتباعه لبمكان من البطالن ال حيوج معه إىل إقامة برهان ،إذ املعلوم أن اهلل تعاىل قد

خص من يطلق عليهم هذا اللفظ بأحكام يستحيل أن يراد هبا كل األمة ،منها:
حتريم الزكاة عىل آل حممد ،أفتكون حمرمة عىل كل املؤمنني ،فمن مْصفها ،ومنها:
َّ
اختصاصهم بنصيبهم من اخلمس ،وقد بني اهلل تعاىل اآلل بالذرية بقوله تعاىل{ :إِن
ْح ح حح
ح
ح
ُ ً
َّ ح ْ ح ح ح ح
لَع الْ حعالحم ح
اد حم حونُ ً
ي 33ذرِ َّية
وحا حو حءال إِب ْ حراهِي حم حو حءال عِمران
اَّلل اصطَف ء
ِ
ْ
ْ ُ
حبعض حها م ِْن حبع رض} [آل عمران ،]33:ويف هذا كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد.
َّإن قيل :إن أهل البيت الذين ذكرت قد صار يف كل فرقة منهم طائفة فمن أين
لكم التعيني ،وإهنم قد جتاوزوا احلْص فال حيصون.
قَّنا؛ واهلل ويل التوفيق :أما أوال :فاملعلوم أهنا قد استقرت بني ظهراين األمة
اام ومذاه ُبهم يف الت روح ريد والعدر ل واإلمامة ،وغري ذلك وهم إىل املائة الثالثة
ديان ُ ُ
ْصون عىل منهج واحد ،ورصاط مستقيم فمن فارق ذلك اهلدى فهو من
ُم رنح ُ
َّ
ح
ح
الظامل لنفسه ،وقد فارق احلق ،وما كان اهلل ليحتج به { ،حوَل تح ْر حك ُنوا إَل اَّل ح
ِين
ِ
ح ح
ح ح ُ ْ ُ ُ َّ ح
َّ
ح ح ُ ح ْ
ح
خذ
ظل ُموا} [هودَ{ ،]113:ل حينال عهدِي الظال ِ ِمي[ }124البقرة{ ،]124:وما كنت مت ِ
ْ
ح ح ُ
ِي عض ًدا[ }51الكهف ،]51:وقد رصحت األدلة ببقاء احلجة فهم املستقيمون
ضل
ال ُم ِ

عىل الدين القويم.
وأما ثانيا :فليس يف األمة ف ررق َة تدعى بأهل البيت والعرتة ،وتدعي أن قوهلا
وقول من فيها حجة إال هؤالء ،وقد علم باألدلة القاطعة نجاة هذه الفرقة اهلادية،
التي فيها شعار آل حممد وإظهار دينهم فال يعتد بمن خالفها ،ولو مل يكونوا هؤالء
لبطلت األدلة القاطعة ،ومل يبق هلا معنى.
وأما ثالثا :فمن كان يف غري هذه الطائفة فهو خامل ،تابع غري متبوع مل تظهر له
دعوة ،ومل تقم به حجة ،وال يتمسك به وال ينتمى إليه ،ومل يقل هو وال غريه :إنه
جيب اإلقتداء به ،وعىل اجلملة فإجامع األمة عىل أنه ال يعتد به يف إجامع أهل البيت،
أما هذه الطائفة فألن عندهم أن من خرج من فريقهم فهو غري معتد به ،وأما غريهم
فال يقولون به وال بغريه ،فلو مل ُي رعتد هبؤالء الذين يف طائفة احلق لبطلت األدلة
القاطعة عىل وجود احلجة واخلليفة والسفينة املنجية واألمان.
ونرجوا اهلل التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،واهلل أسأل أن يصلح العمل
ليكون من السعي املتقبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة
ح
ب
املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابة{ ،ر ِ
ح ح
ح ْ ْ ح ْ ح ْ ُ ح ْ ح ح ح َّ ح ْ ح ْ ح ح ح َّ ح ح ح
لَع حو ِ ح
اِل َّي حوأ ْن أ ْع حم حل حص ِ ً
اْلا
أوزِع ِِن أن أشكر ن ِعمتك ال ِِت أنعمت لَع و
ْ
ُْ ُ حْ ح
حْ ح ُ حح ْ
ك ِإَون م حِن ال ُم ْسلِم ح
صل ِْح َل ِف ُذر َّ
ي[ }15األحقاف.]15:
َل
إ
ت
ب
ت
ن
إ
ِت
ي
ترضاه وأ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
وافق الفراغ ليلة السبت رابع شوال سنة مخس وستني وثالثامئة وألف ،بجامع

والدنا إمام اليمن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق القويم حييى بن احلسني بن القاسم
بن إبراهيم عليهم أفضل التحيات والتسليم ،ورحم اهلل أخ ًا نظر هذا العمل فسدَّ
الزلل ،ودعا للفقري بالنجاة ،والولوج يف زمرة آبائه اهلداة ،مع الذين
اخللل ،وسرت َّ
أنعم اهلل عليهم من النبيئني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيق ًا،
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وعىل النبي وآله أفضل الصالة والتسليم.

يف النتخة اِببوعة الببعة األول ما لف ه:

ض هذه النسخة املباركة ،وسامعها عىل املؤلف شيخنا اإلمام
تم بحمد اهلل ع رر ُ
َّ
احلافظ احلجة املجتهد املطلق مفتي اليمن األكرب :أيب احلسنني جمد الدين بن حممد بن
منصور اليحيوي املؤيدي حفظه اهلل ،ونفع بعلومه ،مع اإلتقان يف التصحيح ،وشطب
ما أمر بشطبه ،وقد أمع َّنا وبذلنا غاية املستطاع يف ذلك ،وقد أخذ املؤلف عىل ر
كل من
عنده نسخة من منظومة الزلف وشحها التحف أن ُيص َّحح عىل هذه ،فل ُي رعلم ذلك.
حرر يف امممل األطرمل سنة 1386هـ.
حتن بن حممد الفييش  -ا ع بن أند ََّّيته.
ِ

هِا البحث مفيد ِن ألقك التمع وهو ش يد

اعلم أنه ملا تبدَّ ل احلكم يف اليمن وهكذا األيام دول ،ظهر يف هذا الزمن
البغض والشنآن ،والزور والبهتان ،جلميع آل حممد وأوليائهم األبرار ،من
ٍ
عصابة من األشار ،كانوا أ َّيام احلكم السابق أشد من يتشدق ويتملق ،ويبالغ
يتحرج من مثله ُ
أهل اإليامن
بل يغايل يف املدح والثناء ،نظ ًام ونثر ًا ورس ًا وجهر ًا بام َّ
والوفاء ،والصدق والصفاء ،وهم مع ذلك كانوا أ رعظم احلوائل وأشد املوانع يف
طريق اإلصالح ،وهذه م روضوع ُاام شاهدة عليهم بام أظهروه من خدعهم
ونفاقهم ومكرهم وشقاقهم ،ومل أقصد مجيع املعارضني ففيهم من أهل ر
الشيم
يتنزهون عن أقذار هؤالء األشار ،إنام أعني
السامية ،الذين َّ
العالية ،واملروات َّ
احلثالة األ رذناب ،الذين مألوا أوراقهم بالشتم والسباب ،حني خال هلم
هذه ُ
اجلو ،وأمنُوا من السطو.
ومل أقصد املجاراة هلم ،بل نقول هلم وألمثاهلم سالم ،ومرجع األمر إىل امللك
ح ح ح ْ ح ُ َّ ح ح ح ُ ح َّ ُ ْ ح ح
ْح ح
ب حينقل ُِبون[ }227الشعراء.]227:
العالم{ ،وسيعلم اَّلِين ظلموا أي منقل ر
أردت القيام بالقسط ،والشهادة هلل باحلق ،كام أخذ اهلل ذلك يف الكتاب
وإنام
ُ
ح
َّ
ْ
ح ح ح ُ ُ ُ ح َّ ح
ح ُّ ح
ِي بالقِ ْس ِط ُش حه حد ح
اء
املبني ،بمثل قوله عز وجل{ :ياأيها اَّلِين ءامنوا كونوا قوام ِ
َّ ح ح ْ ح ح ح ْ ُ
ُ
اِليْن حو ْاْلحقْ حرب ح
ك ْم أحو ال ْ حو ِ ح
ي} [النساء.]135:
ف
َِّللِ ولو لَع أن
سِ
ِ
ِ
ِ
َّأقول وباهلل أاول :إن مام أكثروا فيه القال والقيل ،والتشنيع والتضليل ،ما

يزعمونه َّ
أن أهل البيت يف اليمن اختصوا بدعوى أن اإلمامة ال تصح إال فيهم،
وأن ذلك خالف دين اإلسالم.
واجلواا :أنه قد علم أولوا العلم أن القول بأن اإلمامة يف منصب خمصوص هو

قول علامء األمة املحمدية من :زيدية ،وشافعية ،وحنفية ،ومالكية ،وحنبلية ،وذلك
املنصب هو قريش ،ملا ورد من األخبار النبوية(( :األئمة من قريش)) ،وإنام
االختالف أهو قريش عامة أم أبناء احلسنني خاصة ،فظهر أن القول بأهنا يف منصب
خمصوص هو إجامع األمة ،وهلذا سلمت األنصار لقريش ملا احتجوا عليهم بذلك،
وانقادت هلم العرب والعجم قاطبة ،وعملت األمة عليه بال نزاع ،حتى ظهرت
اخلوارج املارقة من الدين.
فإن كان القول باملنصب راست ربداد ًا ،فقد ضلت األمة وحاشاها ،فام ذنب آل
رسول اهلل ÷ إذ ًا ،وهلم عىل القول بأهنا فيهم براهني معلومة ،كخرب الثقلني
وغريه مام ال يسعه املقام ،فإن املتم َّسك به ال يكون تابع ًا لغريه ،وهي مبسوطة يف
مواضعها ،ولكن هؤالء ال يعرجون عىل داللة ،وال يلتفتون إىل كتاب وال سنة،
وإنام يأخذون تعاليمهم من القوانني الكفرية ،فام بقي اخلالف إال يف كوهنا يف عموم
قريش ،أم يف آل رسول اهلل ÷ خاصة ،وال تعلق هلم بذلك ،مهام انقادوا حلكم
ُ ح
حح ُ ْ
ح
ك حم ْ ح
اْلاهِل َِّيةِ حيبْغون} [املائدة { ،]50:حو حر ُّبك
اهلل تعاىل وحكم رسوله ÷{ :أفح
حُْ ُ ح ح ح ُ ح ح ْ ح ُ ح ح ح حُ ُ ْ
اْل ح ح
ِيةُ} [القصص.]68:
َيلق ما يشاء ويختار ما َكن لهم
ومع هذا فأهل البيت يعاملون م رن توىل من غريهم ،وسار بالعدل وأقام أحكام
الرشيعة أحسن املعاملة ،كعمر بن عبد العزيز ،وإنام جياهدون من جار وظلم
املسلمني ،هذه سريام من عهد أمري املؤمنني  ،#فمسألة املنصب عندهم
استداللية ،وليست من رضوريات الدين.
وأما الشورى ،فاملقصود هبا مشاورة أهل احلل والعقد ،فيام مل يكن حكمه
ح
ح ح ْ
متقرر ًا يف الكتاب والسنة ،أما ما كان كذلك فال شورى فيه { ،حو حما َكن ل ُِمؤم رِن حوَل
َّ ُ ح ح ُ ُ ُ ح ْ ً ح ْ ح ُ ح ح ُ ُ ْ
ْ
ح ح ح
ْ
حْ
اْل ح ح
ِيةُ م ِْن أم ِره ِْم حو حم ْن حيع ِص
ُمؤم حِن رة إِذا قَض اَّلل ورسوَل أمرا أن يكون لهم
وَل حف حق ْد حض َّل حض حَل ًَل ُمب ً
َّ ح
اَّلل حو حر ُس ح ُ
ينا[ }36األحزاب ،]36:وقد استوفينا األدلة يف هذا يف
ِ

اجلوابات املهمة وغريها.
هذا مع أنه مل يقم إمام من أئمة اهلدى إال بمشاورة أهل احلل والعقد من
األمة ،وإلزامهم له باحلجة ،وهذا فوق ما يرشطه أهل القول بالشورى ،فإن
بعضهم اكتفى باثنني ،وبعضهم بستة ،فقد جتاوزت طريقة أهل البيت ذلك
بكثري ،وهذه كتب السرية شاهدة ناطقة.
هذا إمام األئمة اهلادي إىل احلق املبني حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم
مرتني إىل مدينة
عليهم أزكى التحيات والتسليم ،رارحتل إليه أعيان أهل اليمن َّ
جدر ه الرسول األعظم ÷ ،ملا ظهرت أنواره ،وانترشت يف اخلافقني بركاته
وأخباره ،لينقذهم من الفتن ،ويقيم فيهم أحكام الكتاب والسنن ،كام فعلت
األنصار مع جده املختار سواء سواء ،فسار فيهم سرية جده املصطفى ÷،
وجاهد امللحدين اإلباحيني كابن الفضل القرمطي ،واملفسدين املنحلني جهاد
أبيه املرتىض  ،#وأظهر اهلل به يف اليمن امليمون اإليامن والعلم ،والعدل
وطهره اهلل به من الكفر والفسوق والطغيان والردى ،فث َّبت اهلل بجهاده
واهلدىَّ ،
واجتهاده قواعد الدين احلنيف ،وجدد بسيفه وعلمه معامل الرشع الرشيف ،ويف
ُ
خوان األ رسود الكذاب ،وأشياع عيل بن الفضل
هذه األيام أطلع ُر ُؤوسهم إ
ح
ُ ُ ح ُ ْ ُ ُ ح َّ
اَّللِ بأفْ حواهِه ْم حو َّ ُ
اَّلل ُمت ِ ُّم نُوره ِ حول ح ْو حكرهح
امللحد {ي ِريدون َِلطفِئوا نور
ِ
ِ
ِ
ِ
ْح
ح
الًكف ُِرون[ }8الصف.]8:
ففضل إمام اليمن حميي الكتاب والسنن كالشمس وضحاها ،قد مأل العامل
ضياؤه ،وعال وجه البسيطة نوره وسناؤه ،اعرتف له املوالف واملخالف ،وخلد
ذلك يف صفحات الصحائف ،يف الشام واليمن والرشق والغرب.
هذا ابن حجر يف فتح الباري شح البخاري ف َّرس خرب(( :ال يزال هذا األمر
يف قريش ما بقي منهم اثنان)) باألئمة األطهار يف اليمن ،من عهد اإلمام اهلادي

متحري ًا للعدل،
إىل احلق  ،#وقال :ال يتوىل اإلمامة فيهم إال من يكون عامل ًا
ر
وقال :والذي بصعدة وغريها من اليمن ال شك يف كونه قرشي ًا ،ألنه من ذرية
احلسن بن عيل.
وكذا ابن حزم يف اجلمهرة ،والعامري يف الرياض املستطابة ،وقد قدَّ رم ُت
كالمهم يف سريته  ،#وكذا الرازي يف مفاتيح الغيب ،وغريهم.
شفوا بذكره دفاترهم ،كاهلمداين يف إكليله،
أما املؤرخون من اليمنيني فقد َّ
ونشوان احلمريي يف رسالته احلور العني ،وأشعاره ،والسلطان الرسويل يف
طرفته ،والشوكاين يف مؤلفاته.
وأما املؤلفون يف علوم الرشيعة فعليه اعتامدهم ،وإليه سندهم واستنادهم:
مـ رن ع َّلـم النـاس م رسـنُون ًا و ُم رفرتضــا
س رل سنَّة املصطفى عن ن رجل صاحبها
وهلل القائل:
ويف ٍ
تعب من حيسد َّ
الشمس ضــوءها

و رجيهـــدُ أن يـــأيت هلـــا بضــــر ريب

وكذلك األئمة اهلداة يف أرض اليمن من بعده ،ولو مل تكن سريام هي
السرية النبوية املبنية عىل العدل يف الرعية ،والقسم بالسوية ملا صربوا وهم أهل
اإلباء والشمم ،عىل اجلور والظلم ،واخلسف والضيم ،واإلذالل واإلهانة ،كام
تزعم هذه العصابة املفرتية أكثر من ألف عام ،ولكانوا أذل األمم وأرذل اخللق،
وأبعدهم عن اهلمم ،وأشبههم باألنعام.
ومن ذل رميهم هلم أهنم فرضوا عليهم أن ُيس ُّموهم سادة ،وهذا زور وهبتان،
مل يفرضوا عليهم ذلك ،ويف أي كتاب أو خطاب ألزموهم به ،وإنام اعتاد الناس من
ذات أنفسهم أن يدر ُعوهم بذلك ،تكري ًام لقربى رسول اهلل ÷ ،مع أن
اهلاشميني وغريهم يدر ُع رون العامل واملتعلم من غريهم بسيدنا ،وهي أعم وأبلغ،

ويكرمون العامل من غري اهلاشميني كالعامل منهم ،وأكثر من يلقبونه بشيخ اإلسالم
من غريهم ،كالغالبي ،واليامين ،والشامحي ،وغريهم.
وأيض ًا يسمون من ينتمي إىل العلم من سائر العرب بالقايض ،والفقيه ،ومعناهام
يف لغة العرب أبلغ من السيد ،فإن القايض هو احلاكم ،والفقيه هو املجتهد،
ويعاملون إخواهنم املؤمنني معاملة أنفسهم.
واملعلوم أن ختصيص أهل البيت النبوي باسم يتميزون به ،نحو :السيد،
والرشيف ،واحلبيب ،واملوىل ،ليس خاص ًا بأهل اليمن ،بل هو يف مجيع األقطار
اإلسالمية ،حتى جعلوا هلم يف بعض األمصار لباس ًا يتميزون به ،قال الشاعر:
ُ
َّ
شـــأن مـــ رن مل يشـــهر
إن العالمـــة
ألبنـــاء النبـــي عالمـــ ًة
جع ُلـــوا ر
وجـ ـوههم
ُنـ ـ رو ُر النبـــوة يف طـ ـراز ُ

يغني اللبيب عــن ر
الطـراز األ رخضــر

قال الشيخ العالمة صالح بن مهدي املقبيل  -توىل اهلل مكافأته  -يف العلم
الشامخ يف ذكر أهل البيت :ورس النبوءة فيهم الئح ،عىل أعامهلم ومكارم
غالب الناس الرجلني بدهية في رقط ُع أو
أخالقهم ،بل عىل صورهم احل رسية ،يرى
ُ

ي ُظن أن أحدهام من أهل البيت النبوي ،ولقد كنا يف اليمن ما يكاد يتخلف هذا
علينا لص َّحة أنساهبم....إل قوله :فكان عدم العالمة هو العالمة ،انتهى.
وهو من أعظم م رن ُنسب رت إليه املعارضة ،ولكن العلم ورجاحة العقل
والضمري اإلنساين تأبى عىل صاحبها التقول وكتم احلق ،والتخلق بأخالق أهل
السفه وإنكار فضل أويل الفضل ،ي
وكل ُينرف ُق مام عنده ،وقيمة كل امرأ ما حيسنه،
َّ
وكل إناء بالذي فيه ينضح.
ومن ذل

رمي م هلم بأهنم فرضوا عليهم أن ُيق ربلوا ُركبهم ،وهذا من الزور

والبهتان بمكان ،وإنام اعتاد اليمنيون  -اهلاشميون وغريهم  -أن يق ربلوا ُر ركبة العامل
سواء كان هاشمي ًا أو غري هاشمي ،تعظي ًام للعلامء ريض العامل أم كره ،كام أهنم

يكرمون الوالدين ونحوهام كذلك ،وهذا معلوم بالعيان ،ال حيتاج إىل إقامة برهان،
فهذا يشء ليس للهاشميني فيه أي خصوصية ،وبيان هذا هو املقصود ،وأما الكالم
يف كونه حسن ًا أم غري حسن فله حمل آخر.
جه ُلوهم ومل ُيع رلموهم ،بل تركوهم
ومن ا رمي م آلل رسول اهلل ÷ بأهنم َّ
ُأ رميني ،وهذا من أعظم التزوير والبهت واإلفرتاء ،فإن العامل من أهل البيت ينرش
العلم ،ويسوي بني اهلاشمي وغري اهلاشمي ،بل منهم من كان خيص غري اهلاشميني
بمزيد من الرتغيب والتشجيع ،رغبة يف إقباهلم عىل طلب العلم ،حتى صار ينتقد
عليه بعض اهلاشميني يف ذلك ،هذا كام علم اهلل هو الواقع ،وإن ُمن ُصنع معه ذلك
الصنيع وأبلغ اجلد واجلهد يف تعليمه وتقريبه ،انقلب بعد هذا كله وصار حرب ًا عىل
آل حممد يتقول عليهم هبذه التقوالت املفرتيات ،ويرميهم هبذا الزور والبهتان،
ونعم احلكم اهلل سبحانه وتعاىل.
واعَّم أنه ما أرام أهل الشقاق هبذه التزويرات وغريها مام مل نتعرض
له من املفرتيات إال بذر العداوة وزرع البغضاء وإيقاع ال ُف ررقة بني أهل بيت
رسول اهلل ÷ وإخواهنم املؤمنني ،وحاشا اهلل تعاىل أن يؤثر كيد الكائدين
وحسد احلاسدين ووسواس الشياطني يف قلوب أهل اإليامن ،من أولياء اهلل
تعاىل وأولياء رسوله ÷ ،فإن حمبة الرسول وأهل بيته راسخة يف قلوب
املؤمنني املخلصني رسوخ اجلبال الروايس ،ال تزول وال حتول كام قال الرسول
األعظم ÷ يف اخلرب القديس إهنم لو ُرضبُوا عىل أعناقهم بالسيوف مل ي رزدا ُدوا
ر
باحلظ األوفر ،والنصيب األكرب ،ولذا أثنى
لكم إال حب ًا ،وقد فاز اليمنيون من هذا
ْ
ح ح
َّ ُ ح ُ
اَّلل بِق ْو رم َي ُِّب ُه ْم
اهلل عليهم ورسوله ÷ بمثل قوله عز وجل{ :ف حس ْوف يحأ ِِت
َّ ح
ح ُ ُّ ح ُ ح َّ ح ح ْ ُ ْ ح ح َّ ح ح ْ ح ح ُ ح ُ ح
ون ِف ح
يل اَّللِ حوَل
ب
س
وي ِحبونه أذِل رة لَع المؤ ِمنِي أعِز رة لَع الًكف ِِرين َياهِد
ِ
ِ ِ
حح ُ ح ح ح ح
ح ح ح ْ ُ َّ
اء حو َّ ُ
اَّلل حواس ٌِع حعل ٌ
اَّللِ يُ ْؤتِي ِه حم ْن ي ح حش ُ
ِيم[ }54املائدة،]54:
َيافون ل ْو حمة َلئ ِ رم ذل ِك فضل

وبقوله ÷(( :اإليامن يامن ،واحلكمة يامنية)).
وهبذه األوارص الربانية والروابط اإلهلية ،استدامت املودة واإلخاء واملحبة
والوالء واملؤازرة واملنارصة بني آل حممد امليامني ،وإخواهنم املؤمنني من فجر
اإلسالم وإىل آخر األيام.
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،نعم املوىل ونعم النصري ،وهو املرجو حلسن اخلتام،
وصالح املسلمني واإلسالم ،وصلواته وسالمه عىل رسوله خاتم النبيني وسيد
املرسلني وآله الطاهرين.
حرره غرة شهر ربيع األول سنة 1405هـ ،املفتقر إىل امللك املقتدر جمد الدين
بن حممد بن منصور بن أمحد املؤيدي غفر اهلل تعاىل هلم وللمؤمنني.

ـــــــــــــــــــــــــ


والصالة والسالم عىل أشف املرسلني ،وعىل آله املطهرين ،وبعد:
فهذه ترمجة ملؤ رلف الزلف وشحها التحف وغريهام من النفائس الثمينة ،ولقلة
عتادي وقْص باعي وكونه كالشمس رابعة النهار ،والقضية املسلمة التي ال يترسب
إليها إنكار ،فسأ رس ُل ُك م رسلك االختصار ،وكيف يل باإلجادة واإلحاطة يف صفات
قدسية وحيد عْصه يف القيادة الروحية ،وسفري اإلسالم لتجديد م رعرفة ُن ُظمه
رسح الرشيعة
األساسية ،و ُم رنتج الثروة العظمى من علوم العرتة النبوية ،وحامي ر
ُ
َّأقول:
املطهرة من تيارات املبادئ اإلحلادية،

يقوم عىل ُأ ُسس اهلداية ،وأقطاب الدر راية
وجمرتمع ُه الصحيح إنام
إن اإلسالم ُ
ُ
والروايةُ ،حجج اهلل عىل خ رلقه ،وأمنائه عىل تبليغ هنريه وأ رمره ،ورثة األنبياء الذين
راست رخلصهم اهلل ووفقهم لق رهر قوى الطبيعة ،وحب املادة والرشف ،تتفاعل أنفسهم

يف التصور املسدد الشامل ألبعاد امللة احلنيفية ،وأرسارها ومقومااا ،وما يلزم هلا
وما يتناىف معها ،وبالوعي الكامل ،والعقيدة الراسخة ،والضمري اخلالص عن مجيع
الروابط واملالبسات واإلنطباعات ،بغري املناهج اإلهلية ،والقيم الفاضلة الزكية،
ولذلك استطاعت أن تتخىل عن اخلط النفيس ،واإلجتاه العنْصي ،واخللق
التقليدي ،واجلربوت التغطريس ،وقضت عىل مجيع العقبات واحلوائل دون أداء
أمانتها الكربى ورسالتها العظمى ،وهي الدعوة إىل اهلل ورسوله ،والتميش مع
ُ َّ ح َّ
اَّللِ ِف َّاَّل ح
ِين
هدي اإلسالم ،وهذا هو اإلستعالء احلقيقي الدائم القائم{ ،سنة
ِ

ح حْ ْ حُْ حح ْ ح
َّ ح ً
َت حد ل ُِس َّنةِ اَّللِ تبْدِيَل[ }62األحزاب(( ،]62:إين تارك فيكم ما إن
خلوا مِن قبل ولن ِ

متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي إن اللطيف اخلبري
نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض))(( ،اللهم بىل ال ختلو األرض من قائم
هلل بحجة)) ،صدق اهلل وصدق رسوله ،وصدق وليه.
واملؤلف من مصداق واقع هذه األدلة الصادقة يف عْصنا ،فهو م رن مجع اهلل به
الفواضل والفضائل ،ورأب به صد رع املائل ،وثبت عرى القواعد والدالئل،
املجتهد اجلهبذ الفطاحل ،عامل العامل الوحيد ،والناقد ال َّث ربت ا ُملسدَّ د الرشيد ،رباين
العرتة وحافظها ،ونحريرها وحجتها ،اإلمام املجدر د لرتاث آل الرسول ،والقاموس
املحيط بعلمي املعقول واملنقول ،موالنا وشيخنا الويل بن الويل بن الويل:
أبواحلسنني جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي ،أ رمتع اهلل بدوام بقائه الدين
واملسلمني ،ورفع منزله مع األنبياء واملرسلني.
وتتلخص هذه الرتمجة يف مواضيع منها:

ولد أسعده اهلل يف  26شعبان سنة اثنتني وثالثني وثالثامئة وألف ،بالرضمة من
جبل (برط) دار هجرة والده األوىل ملا انتقل إىل هنالك من هجرة ضحيان صعدة،
مع من رارحتل من العلامء األعالم إىل مقام اإلمام املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم
احلسيني احلوثي ،الستقرار اإلمام هنالك ،وقيامه بواجب الدعوة ونرش العلم
الرشيف ،رغم استيالء األتراك عىل أكثر قطر اليمن.
ووالده هو املوىل السيد العالمة العابد الزكي حممد بن منصور بن أمحد املؤيدي
ريض اهلل عنه ،املتوىف يف جامدى األوىل سنة ستني وثالثامئة وألف بمدينة صعدة،
كان ال ُجيارى يف فضل ،وال ُيسامى يف ُن ربل ،وال تأخذه يف اهلل لومة الئم.

والزكا أمة اهلل بنت
ووالدته هي الرشيفة الطاهرة النجيبة الزاهرة ،حل ريف ُة العبادة َّ
اإلمام املهدي املذكور آنف ًا.
فشب املؤلف زاده اهلل شف ًا بني هذه األرسة الكريمة ،وعليه رقابة عني العناية
القدسية ،وتوجيهات العواطف الروحانية األبوية ،فدرج بني أحضان البيئة العربية،
السن َّية ،وفتوحات الطموح إىل
والرتبية اهلاشمية العلوية ،يتلقى املواهب الف رطر َّية َّ
ٍ
شائبة سجي ُته ،وانطبعت ن رف ُسه
املعايل والعبقرية ،فصفت رس رير ُته ،وخ ُلص رت عن كل
بمبادئ اخلالصة املصطفاة ،ومقومات السعادة والْصاحة يف ذات اهلل ،وطهرت
طفولته الغضة عن أوضار لداته ،وحاز ا ُمل ُثل العليا يف عنفوان حياته ،ورب صغري
قوم كبري قوم آخرين ،فنبغ منه مثقف مؤيد ،ومقوم ُمسددُ ،مؤ َّه َل للمكرمات،

مرشح للكامالت ،وقد راستزاد من ظروفه املحيطة ،وملحاته الصادقة احلديدة؛ ع رل ًام

إىل ف ره ٍم ،وتصمي ًام يف اجلد والعزم ،كي يلحق بر ركبه.

فدخل مرحلته الثانية يف حياته وهي الدراسة ،أقبل بكليته إىل العلم وشغف به
وعكف عليه ،وألب به ،وقد ساعده اتقاد ذهنه.
فدرس عىل والده جل العلوم ،املنطوق منها واملفهوم ،يف :النحو ،والْصف،
واملعاين ،والبيان ،والبديع ،واملنطق ،واللغة ،واألصولني ،والتفسري ،واحلديث،
والفقه ،والفرائض ،ومعرفة رجال الرواية ،والتاريخ ،والسري ،وغري ذلك.
وأخذ عن املوىل السيد العالمة نرباس آل حممد وحافظهم األوحد احلسن بن
احلسني بن حممد احلوثي ،أدام اهلل عاله يف خمتلف العلوم ،وأجازه فوق ذلك
باإلجازة العامة يف مجيع مسموعاته ومستجازاته ،ومؤ َّلفه العظيم التخريج عىل
فوضه يف ترتيبه وتنقيحه ،وشيخه املذكور أخذ عن والده ،وهو
الشايف ،الذي َّ
عن اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني.

كام تلقى املؤلف عن املوىل السيد احلافظ املجتهد املطلق شيبة احلمد عبداهلل
بن اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي رمحه اهلل يف بعض علوم العرتة،
وأجازه إجازة عامة يف مجيع مؤلفاته التي منها :اجلدوال خمتْص طبقات الزيدية،
ومجيع مسموعاته ومستجازاته ،ومؤلفات والده اإلمام اهلادي ،وشيخه املذكور
أخذ عن والده اآلخذ عن اإلمام املهدي أيض ًا ،وله مشائخ غري من ُذكر أخذ
عنهم وأخذوا عنه.
أما املوىل السيد العالمة بدر آل حممد :حممد بن إبراهيم املؤيدي امللقب بابن
حورية  ،¥فأجاز املؤلف إجازة عامة نثر ًا ونظ ًام ،وبعد أن ساق يف منظومة
اإلجازة ،قال:
وب رعـــــدُ َّ
إن الولـــــد العالمـــــ ره
وواحـــد العصـ ــر فريـــد عقـــده
فهـــو بـــال ريــ ٍ
ـب طبـ ـ ُاق راسـ ـمه

الفــــذ والنــــرباس ذا الشــــهام ره
وجمـ ـده
لمـ ـا حـ ـوى مـــن ُن ربلـ ـه ر
فلــــم يكــــن خمالفــ ـ ًا لرســ ـمه
ُ
ونجـــل ر رأس ا ُلعلـــام األعـــالم

حممـــد بـــن الســـيد املنصـــور

والزهـــادة املـــربور
ذي الفضـــل َّ

الســعاد ره
ر
دامــت هلــم مــن ربنــا َّ
عــــول يف ا َّلتــــاريخ أن أجيــــزه
عــن مـ رن روى يل ُم رسـند ًا مسلسـ ً
ال

الزيـ ـاد ره
باحل رسـ ـنى مـــع ر
والفـــوز ُ
يف كــل مســموع ومــا اســتجيزه

جمــدُ اهلــدى والــدين واإلســالم

ـرأت مـــن علـــوم األدب
ومـــا قــ ُ

يف كــــل فــــن أو رواه ُم ررســــال
مــع ُ
األ ُصــ رول رني وأعــال الكتــب

يف مســـــندات اآلل والتفســـــري

ويف فـــــروع الفقـــــه بـــــال َّتنرقري
مشــــائخ ًا كــــانوا والة البــــاري

كـــانوا كواكـــب علمـــه الد رريـــه

بـــل كشـــموس علمنـــا املضـــيه

ألن يل واحلمـــــــدُ للجبـــــــار
وهـــاك تعيينـــي ألســـامء هلـــم
ـرأت مفـــرد ًا
ـمعت أو قــ ُ
ومـــا ســ ُ

وبعض ذلك مــن ســامت فضــلهم
عــن كــل فــرد أو بجمــع مســند ًا

ثم ساق يف ذكر مشائخه ،وطرقه وإجازته للمؤلف ،كام أجازه غريهم من
العلامء املربزين.

اب التحقيق
وبعد أن راست روىل عىل ع رلم ري الدراية والرواية ،وسلمته أز َّمتها رأرب ُ
اسمه وشاع ذكره ،وعظم خطره ،فصار ق ربلة األصابع ،وُمثل الفضيلة
واهلداية ،طار ُ
اجلامع ،ورائد املتطلعني إىل ذروة الفوز والفالح ،وطليعة السابقني من دعاة
األثري آيات جمرده
األلسن بمحامده ،وينرش
احلكمة والعدالة واإلصالح ،ت رله ُج
ُ
ُ
مجوع الطلبة ،أهل اهلمم الساميات ،وأحدقت به
وشواهده ،ولذلك خ َّف رت إليه
ُ
اآلمال من كل املناحي واجلهات ،فبسط هلم من ُخ ُلقه رحب ًا ،ومنحهم إقبا ً
ال و ُق ررب ًا،

ومأل قلوهبم شغف ًا بالعلم وحب ًا ،وشحذ عزائمهم ،ورتق ما فتق من تصميمهم
ونشاطهم ،فكان هلم أخ ًا شغوف ًا ،ووالد ًا بر ًا عطوف ًا ،وصيب ًا هتان ًا دفوف ًا ،أنساهم
عن اآلباء واإلخوان ،وعن نفيس اجلواهر والعقيان ،فسبحان رب يعطي من يشاء
ما يشاء ،أرحيية هاشمية ،وأخالق حممدية ،وحتمالت علوية.
وإليك نبذة بسيطة حول تالمذته اآلخذين عنه املستجيزين منه ،وهم:
السادة العلامء النجباء :عبد املجيد ،تويف سنة إحدى وتسعني وثالثامئة وألف
بنجران  ،¥وعبد الرحيم ،وأمحد ،وعبد العظيم ،وعبداهلل ،واحلسني ،وعبد
الرمحن ،وحممد بن عبد العظيم أنجال عامل العْص املوىل احلسن بن احلسني احلوثي،
و السيد العالمة بدر الدين بن أمري الدين احلوثي ،وأخواه الشهيدان :عبدالكريم،
ومحيد الدين ،والسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي ،وأخواه :العالمة احلسني،
والعالمة عبداهلل إبنا حييى بن احلسني احلوثي.
والسيد العالمة بدر األعالم الويل حممد بن أمحد احلسيني احلوثي أبو عيل،
وأخوه شف الدين العالمة احلسن بن أمحد أبو عيل ،وهذا لقب هذا البيت الكريم

عىل العموم ،والسيد الشهيد جامل آل حممد الويل عيل بن عبداهلل ساري احلسيني
احلوثي ،استشهد يف شهر رمضان عام أربعامئة وألف بحادث سيارة بني منى
ومزدلفة ،عقيب العمرة والزيارة ،ومعه السيدان الشابان التقيان :حممد بن نارص
دكام الرشيف ،وإسامعيل بن حسن بن حممد بن إبراهيم املؤيدي ،واحلاج الفاضل
صالح بن عبداهلل بن ز رينة الربطي رمحهم اهلل تعاىل،
والسيد العالمة إبراهيم بن عيل الشهاري ،والقايض العالمة عيل بن إسامعيل
احلشحوش املتعيش تويف يف جامدى اآلخرة عام 1419هـ رمحه اهلل تعاىل ،والقايض
العالمة احلسني بن عيل حابس ،والقايض العالمة احلسن بن صالح جران،
والقايض العالمة عبداهلل بن إسامعيل احلشحوش ،والقايض العالمة حممد بن حييى
مرغم ،تويف سنة إحدى وثامنني وثالثامئة وألف  ،¥والقايض العالمة صفي
الدين أمحد بن حممد مرق تويف سنة سبع وسبعني وثالثامئة وألف ،¤
والقايض العالمة صالح بن أمحد فليتة ،والقايض العالمة عيل بن حييى شيبان،
والسيد العالمة عبد الكريم بن حممد العجري املؤيدي املتوىف سنة 1405هـ،
والسيد العالمة حسن بن عيل احلمران تويف بضحيان سنة أربع وأربعامئة وألف
 ،¥والسيد العالمة إسامعيل بن أمحد املختفي ،والسيد العالمة صالح بن حممد
اهلاشمي ،وولداه العالمة إبراهيم وحممد ابنا صالح ،وأخوه العالمة قاسم بن
حممد ،والسيد العالمة حممد بن قاسم بن عبداهلل اهلاشمي ،والسيد العالمة صالح
بن حسن نور الدين ،وأخواه عيل وأمحد ،والسيد العالمة عامد الدين نجم العرتة
حييى بن عبداهلل راوية تويف باحلرم الرشيف بعد أداء الزيارة والعمرة يف شهر صفر
سنة (1414هـ) وقرب يف احلجون.
والسيد العالمة شف اآلل احلسن بن عيل بن عباس تويف سنة 1415هـ،
والسيد العالمة عيل بن قاسم الطالبي املؤيدي ،والسيد العالمة عبداهلل بن إسامعيل

الضحياين ،والسيدان العاملان احلسن وأمحد ابنا قاسم احلسيني احلوثي ،استشهد
السيد العالمة احلسن بن قاسم احلوثي هو وولده النجيب عز الدين باخلميس من
احلجاز بحادث سيارة حال عودهام من العمرة والزيارة سنة أربعامئة وألف ،وقربا
هنالك ريض اهلل عنهام ،والسيدان العاملان حممد وأمحد ابنا صالح بن اإلمام اهلادي
القاسمي ،والسيد العالمة القاسم بن أمحد بن اإلمام املهدي.
والسيد العالمة حممد بن احلسن العجري ،والسيد العالمة حممد بن عيل
النواري ،والسيد العالمة حممد بن حسني القطابري ،والقايض العالمة حييى بن
حممد جربان جعفر ،والقايض العالمة عبد الرمحن بن قاسم مشحم ،والقايض
العالمة حسن بن حييى سهيل ،والقايض العالمة عبد الرمحن بن حممد النجم،
والقايض العالمة صالح بن حسني األعجم ،والقايض العالمة سامل بن جربان
اجلامعي.
والسيدان العاملان عبد الرمحن وحييى ابنا أمحد املؤيدي ،والسيد العالمة
عبداللطيف بن عيل بن قاسم شويد املؤيدي ،والسيد العالمة عيل بن عبداهلل حورية
املؤيدي ،والسيد العالمة أحسن بن عبداهلل عدالن املؤيدي ،والسيد العالمة احلسن
بن حييى بن غالب املؤيدي ،والسيد العالمة عبد الرمحن بن عيل احلمزي الصنعاين،
والسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ،والسيد العالمة حممد بن أمحد حطبة.
والسادة العلامء احلسن ،وحممد ،ورساج الدين أبناء عز الدين بن احلسن عدالن
املؤيدي ،والسيد العالمة إبراهيم بن حممد بن إبراهيم املؤيدي ،والسيد العالمة
عبدالرمحن بن حسني بن حممد بن مهدي شايم املؤيدي ،والسيد العالمة حممد بن
عبداهلل بن حييى عوض ،والولد العالمة حييى بن حممد بن إسامعيل القاسمي
اجلحايف الساكن ببلدة مبني حجة ،والسيد العالمة أمحد بن احلسني احلاكم ،والسيد
العالمة عبداهلل بن حييى بن حممد الصعدي تويف يوم الثالثاء حمرم 1421هـ رمحه

اهلل تعاىل ،وأخوه حممد بن حييى الصعدي ،والسيد العالمة عبد الوهاب بن عيل
املؤيدي ،والسيد العالمة قاسم بن إبراهيم شمس الدين ،والولد العالمة
عبدالرمحن حممد شمس الدين من أوالد شمس الدين بن اإلمام جمد الدين بن
احلسن املؤيدي ،والسيد العالمة إسامعيل بن عبدالكريم شف الدين ،والسيد
العالمة حممد بن أمحد اهلادي ،والسيد العالمة عبد الصمد بن عبد املجيد احلوثي،
والسيد العالمة عيل بن حممد احلوثي ،والسيد العالمة حييى بن أمحد احلوثي.
وأوالد املؤ رلف النجباء :احلسن ،واحلسني ،وعيل ،وإبراهيم ،وإسامعيل أبناء
جمدالدين ،وحممد وعبداهلل ابنا احلسني بن جمد الدين ،وحممد وعبد الوهاب
وعبداهلل وأمحد ابناء احلسن بن جمد الدين ،بارك اهلل فيهم ،وفتح عليهم بالعلم
النافع والعمل به.
والقضاة األولياء الصعديون :القايض العالمة قاسم بن عيل القارح ،والقاضيان
العاملان أمحد وإبراهيم ابنا إسامعيل يعقوب ،والقايض العالمة عبدالرمحن يعقوب،
والقايض العالمة حسن بن أمحد املتميز ،والقايض العالمة عبداهلل بن أمحد الذويد.
وقد أجازين ومجيع زمالئي أعال اهلل مقامه إجازة عامة يف مؤلفاته ومروياته،
واستجاز منه املوىل العالمة أمري الدين بن احلسني احلوثي وأوالده وأوالد أخيه
نجم العرتة احلسن احلوثي ،وأوالد أخيهام حييى بن احلسني احلوثي السابق ذكرهم،
والسيد العالمة حممد بن حممد املنصور ،والسيد العالمة الويل محود بن عباس املؤيد
الصنعانيان ،والسيد العالمة حممد رضا احلسيني اجلاليل من العراق ،والسيد
العالمة البحاثة إسامعيل بن عبد امللك املروين ،والسيد العالمة حممد بن احلسني
محيد الدين ،والسيد العالمة عبداهلل بن زيد املداين ،والسيد العالمة حمسن بن أمحد
أبو طالب ،والقايض العالمة عيل بن حزام العمراين.
وُمن أخذ عنه واستجاز منه :السيد العالمة جامل اآلل عيل بن عبد الكريم

الفضيل شف الدين ،وأخوه السيد العالمة حييى بن عبد الكريم.
َ
جامعة منهم :السيد العالمة حممد بن عيل بن
وحرض للدرس عليه بالطائف
حممد املرتىض املدائري ،والسيد العالمة أمحد بن عبداهلل شف الدين ،والسيد
العالمة حممد بن عيل املطاع ،والسيد العالمة حممد بن إبراهيم ،واهلادي شف
الدين ،والسيد العالمة حممد بن أمحد الكحالين ،والسيد العالمة عبد الرمحن بن
العباس بن أمحد ،ووالده املذكور ،متمم الروض النضري ،وأجازه.
وُمن أخذ عنه قراءة وإجازة السادة العلامء الكرام :حييى وقاسم وعبد الرمحن
وولده عبد اإلله بن عبد الرمحن أبناء صالح بن حييى عامر ،وعبد الرمحن بن عامر
بن إبراهيم عامر ،وأمحد بن حييى حجر ،وعبداهلل بن حممد احلميل ،وصالح بن عيل
شايم ،وحممد بن عبداهلل احلجازي ،وقاسم بن عبداهلل احلجازي ،وعبداهلل بن قاسم
الصيلمي ،وعبد امللك بن حممد بن أمحد زيد ،وإسامعيل بن حسن العزي ،وحممد
بن حسن العزي ،وأبو عبداهلل احلسني بن عيل األدول اهلمداين الشعيبي ،وأخوه
احلسن بن عيل األدول ،املهاجرون اآلن بنجران.
والرشيف احلسني بن ربيع اهلل بن حممد دكام ،والرشيف أمحد بن حممد طالب،
وولده الرشيف احلسني بن أمحد طالب ،والرشيف عيل بن حممد بن ربيع اهلل،
والرشيف حسن بن حممد اهلندي ،هؤالء األشاف الكرام الزموا القراءة بوطنهم
نجران ،وغريهم من طلبة العلم هنالك.
والولد العالمة اهلامم حممد بن نارص بن حسني احلذيفي ،والولد الفخري عبداهلل
بن عيل سعد الرشيف ،الساكن يف كحالن الرشف بحجة ،والقايض العالمة حييى بن
ضيف اهلل مشحم ،واجلاميل عيل بن عيظة دنقوه ،ومسعود بن مسعود كعوات،
وسامل بن حممد عمران ،وصالح بن حسني املرقي اهلمداين ،ومجعان احلكيمة.
ويف سودان من ضواحي مدينة صعدة :القايض العالمة الويل حييى بن قاسم

احلشحوش ،وولداه النجيبان قاسم بن حييى ،وعبد الوهاب ،والسيد العالمة
عبدالرحيم بن حييى املؤيدي ،واملقبلون عىل طلب العلم الرشيف النجباء :عبداهلل
بن عيل الشهاري ،وعيل واحلسن واحلسني وحممد أبناء العالمة إبراهيم بن عيل
الشهاري ،وإبراهيم بن عيل الدولة ،وعبد العظيم بن قاسم العزي ،وغالب بن
حسن العزي ،وعبدالكريم بن حييى العزي ،وحمسن بن عبد الرمحن العزي،
وإسامعيل العزي ،وعيل بن حممد اهلدوي ،وعبداهلل وحممد وأمحد وعبدالرحيم
وعبدالرمحن أبناء العالمة احلسن بن صالح جران.
والفضالء الكرام األخيار من بني معاذ قبيلة سحار :أمحد بن نارص وإخوته حييى
وعبداهلل وعيل أبناء احلاج الفاضل العابد الويل نارص بن عبداهلل الرشا ،وأمحد بن
عيل طاووس ،وعيل بن أمحد حاجب ،وحممد بن عبداهلل الوبالن ،وحممد راجي
ناش ،وعبداهلل حسني ناش ،وحممد بن أمحد هربة ،وأخوه عيل ،وحممد رسور،
وحييى بن عبداهلل ،وحممد بن عيل الثالثة آل دعه ،وحممد بن عيل الشامي ،والفقهاء
الفضالء عبداهلل بن ضيف اهلل املراين ،وأوالده :صالح وولده حييى بن صالح،
وحممد وعبداهلل ،وحممد بن ضيف اهلل املراين.
والقايض العالمة عبداهلل بن حممد بن أمحد العنيس ،والقايض العالمة حمسن بن
حييى العنيس ،والقايض العالمة حممد بن حييى العنيس من جبل برط.
هؤالء الذين حرضوا حال التحرير ،وغريهم كثري بارك اهلل فيهم ،ورزقهم العلم
والعمل ،وكثر محلة العلم الرشيف ،وحامة الدين احلنيف ،وما القصد هبذا إال
احلفظ والرتغيب ،كام يعلم املطلع اخلبري.
ف ،ومنهم من هو
هذا ،وكثري من هؤالء قد بلغوا الرتب العالية ،ومنهم ا ُملشار ُ
يف أوائل الطلب.

ٍ
يشء ال أنسى أسلوبه احلسن ،وطرائقه الفذة يف التدريس،
ومهام أنس من
والتلقني بالتوضيح والتفهيم ،والصرب عىل طبع املعاين يف قرارة نفوس الطلبة،
ُ
فريسل
وتصويرها املمتاز ،والتنازل إىل حد أن اال عليه املناقشة واالعرتاضات،
عليها أشعة أنواره ،وصحاح علومه وآرائه ،فتنسخ غياهبها ،وت رقط ُع شجوهنا،
ض ُم رقتنع ًا راضي ًا ُم رست رسل ًام ،لكنه آم َن من مغ َّبة اخلطل واخلطر،
فيتحول ا ُمل رعرت ُ
ُم رست رلزم ًا لنتائج ُمقدماته يف الورد والصدر ،عىل هذا أنه دائم البحث يف الدفاتر،
ُمنكت ًا عن ذخائر النفائس واجلواهرُ ،م ررشف ًا عىل مهسات األ رفكار واخلواطر،
وفلتات األصاغر واألكابرُُ ،ميز ًا الصحيح من الردي ،كاشف ًا عن و رجهي الشناعة
والويض ،ر
إن رد أ رفحم ،أو استدل أجاد وأفعم ،أو ُجوري سبق ،أو راس ُت رمطر تدفق.
أي اجل ِ
اَ َأ َس ْي َت ُه
ح ُر من ّ
هو ال َب ْ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وس ُه رول ٍة
بغزارة يف املادة ،وقوة يف العارضة ،وبُ رعد يف النظر ،وإجازة يف وج رازةُ ،
يف جزالة ،وطالو ٍة يف بالغ ٍة ،وإبدا ٍع ٍِ يف اإلخرتاع ،وسع ٍة يف اإلطالع ،وو ُق ٍ
وف عند
ُ
ر
احلد ،وت رصم ري ٍم يف د رعم كيان احلق ،وا رقتحام يف غامر الفحول ،وا رنقضاض لأل رخذ
بتالب ريب اجل ُه رول إىل حض ررية املعقول واملنقول ،كم نعش ُح رك ًام دفين ًا من بني أ رطباق
احلضيض ،وعدَّ ل يف مهار ٍة لتثقيف أود القول املهيض ،مع ن رظ ٍم ٍِ فائ ٍق ،ون رث ٍر ُم رسجع
ومج ٍع مل رفرت ٍق،
متعانق ،وحل ُمل رشك ٍل ،وبرء ملعضل ،وتبيني ملجمل ،وتوضيح ملبهم ،ر
ٍ
وإيراد يف إ رقنا ٍع ،ود ٍع للخ رصم يف أجم اإل رنقطاع،
وق ري ٍد آلبد ٍة ،وس ريطر ٍة عىل شارد ٍة،
ُ
واحلال ي رشهدُ والعيان ف روق البيان.
وآثاره الباهر ُة ظاهر َة ،هذه املقدمة بني يديك منظومته
هذه مؤلفاته سافر َة،
ُ
ف الفاطم َّية) ،وله كتاب (لوامع األنوار
املسماة( :بالزلف اإلمامية) وشحها (ال ُّتح ُ
يف جوامع العلوم واآلثار) وإهنا هلي كواكب ساطعة ،ادي إىل غاية املآرب

واملطالب ،طلع رت من هدر ي ُحمركمِ القرآن ،وصحيح السنة ،وإجامع ترامجة القرآن،
وله أيض ًا (اجلواب الكايف) عىل ما أ رورد ُه اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة يف
كتابه الشايف من األسئلة ا ُمل رحكمة ر
اإلغالق ،املفرقة لشظايا اخلارقة يف أعناق أهل
الشقاق والنفاق ،فجاء املؤ رلف أمده اهلل بعونه بجوابات شافية ،وجوامع وافية
كافية ،نكصت عن مدى غايتها أهل األذهان الصافية ،إذ هي أسئلة غامضة بقي رت
وغرة
بني أدراج م رهدها األ رزمنة املد ريدة ال َّطائلة ،فأبررزها حفظ ُه اهلل كفلق ُّ
الص ربحَّ ،
براح ،وقد طبع حتت اسم( :عيون الفنون) ،وله كتاب (فصل اخلطاب يف تفسري
خرب العرض عىل الكتاب) ،وكتاب (الثواقب الصائبة لكواذب الناصبة)،
و(احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية) ،و(إيضاح الداللة يف حتقيق العدالة)
و(اجلواب التام يف حتقيق مسألة اإلمام) و (الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل ما
أورده صاحب التضليل) ،و (الفلق املنري بالربهان يف الرد عىل ما أورده السيد األمري
عىل حقيقة اإليامن) ،و (البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي) و (املنهج األقوم)
وكتاب (احلج والعمرة) و (اجلامعة املهمة) و (اجلواب عىل مسائل األئمة) و (جممع
الفوائد) ،و (ديوان احلكمة) ،مجيعها ُطبعت بحمد اهلل تعاىل.
احلكم ،والفتاوى واملراسالت واملطارحات
وغري هذه من غرائب العلم ونوابغ ُ
األدبية ،واملراجعات واملذكرات الغضة الند َّية ،وكلها خالية من اإللغاز ،حالية
بمحاسن احلقيقة واملجاز ،بالطرائق املألوفة ،واللهجة املمتازة املطبوعة ،تشنف
املسامع ،و ُت رطر ُب القارئ والسامع ،وعليه منها له شواهدُ ،أع ري ُذها باهلل من كل
حاسد معاند ،وال غرو فهي من خالصة الصفوة ،وينبوع احلكمة ،وفيض معادن
ْ ْ ح
ْ
أفكار الع ررتة ،ومسح رت عليها يدُ ُ
القدر رة{ ،يُؤ ِِت اْل ِك حمة حم ْن
العصمة ،قد بارك رتها
ُ
ُ
حح ُ حح ْ ُْ ح ْ
يا حكث ِ ً
وِت حخ ْ ً
ت اْل ِْك حم حة حف حق ْد أ ح
يا[ }269البقرة](( ،اللهم اجعل العلم يف
يشاء ومن يؤ
ِ
عقبي ،وعقب عقبي ،وزرعي وزرع زرعي)).

وإليك شيئ ًا من شعره الرائع يف منظومة الزلف اإلمامية:
ـات قواطـ ـ ُع
وآيــــات ر رب العــــاملني ُمنــــري َة
عـــىل خ رلقـ ـه والب رينــ ُ
ُ
ٍ
الــر رمحن ر
للشـــ ررك قــام ُع
للربيـ ـة ُم رنـ ـذ َر
أتـ ـى ُكـ ـ َّل قـ ـ ررن َّ
وداعٍ إىل َّ
إىل ر
هلل مــ رن هــو ســام ُع
ني ا ُ
رسهــا عنــد رأمحــ ٍد
فنــادى أمــ ُ
أن تنــاهى ُّ
فأشق ُبره َ
ان مــن الــو رحي صـاد ُع
الرســـالة غ ريهبـ ـ ًا
ر
وشـ ـ َّق ب ُف ررقـ ـان ر
وهي ثامنية وثامنون بيت ًا ،ومن قوله يف قصيدته املسامة عقود املرجان:
وألمـــــ ٍة مهتوكـــــة الســــــرت
عجبـ ـ ًا هلـــذا الـــد رهر مـــن د رهـ ـر
يـــا أمـ ـ ًة علمـ ـ رت ومـــا عملـ ـ رت

لنبيهــــــا يف رأهلــــ ـه تــــــزري

كتــــاب اهلل ُم َّطرحــــ ًا
أضــــحى
ُ

وتـــــركتم املقـــــرون بالـــــذكر

ُآل النبـــــي ومـــــ رن ُيتـــــاب ُعهم

يتجر ُعـــ ـون مـــ ـرارة الضـــ ــر

فســيحات الــديار هبــم
ضــاق رت
ُ

وتوســـ ـعت ألئمـــ ـة الكُفـــــر

ثم ساق يف تعداد ملوك األمويني ،إىل أن وصل إىل تعداد ملوك العباسيني،
فقال:
وإليـــــك عباســـــية ُعرفـــــ رت

واخلمــــر
واألوتــــار
بـــــاللهو ر
ر

..إىل آخره.
وكتب إليه السيد العالمة بدر الدين بن أمري الدين احلوثي رمحه اهلل ،كمهني
بسالمة العودة بعد تامم احلج والزيارة عام 1376هـ قصيدة طويلة منها:
وحـــ َّق ُيؤ رهـــل ر
أهـــ ً
وتبســـم ر
القطـــ ُر
البشــــ ُر
ال ُ
قـــدم البهــــا َّ
يـــا قادمـــ ًا بلـــد ًا بـــه ســـعد رت

إ رذ كـــان فيـــه ألهلهـــا الف رخـــ ُر

ر
إن كانـــت اهتـــزت لـــه طربـــ ًا

القطــر
فلقــد هيــز ربــى الثــرى
ُ

قد كنــت أنــت الصـ ربح لــو عقلــوا

والطيــ ـب للحــــرمني والطهـــ ُـر

ومنها:
كــ رم يكر ت ُُبــون مــن الفضــائل والـــ
ٍ
بواحـــــدة
مـــــايل وانئتـــــي

خـــري
ـخـــريات يـــا مـــ رن كُلـــ ُه
ُ
ملخصـــص ُعـــ رذ ُر
منهـــا وهـــل ر

لــك يف املكــارم ص ـ رف ُو ع رس ـجدها

ُ
املغشــــوش والتــــ ُرب
ولغــــريك
لـــك ر
ـوعر
الن مـــن ُط ُرقااـ ـا الــ ُ

يومــك مــن ُمنــاك بـــام
فيجــو ُد ُ

قـــد ال جيـــود لغـــريك ال ُع رمـــ ُر

كررمـــ ًة
فـــإذا أصـــاب ســـواك م ُ

ـدر
وضـ ـح رت وبـــان هبـــا لـــه قــ ُ
كنــــز ًا فطــــار لكنــــزه ذ ركــــ ُر

تنفـــــك تكســـــبها مواتيـــــة

ُ
مثــل الفقــري أصــاب عــن عــد ٍم
كررمـــ ٍة
وإذا بـــدا لـــك ن رجـــ ُم م ُ

أنجــــم ُز رهــــ ُر
فبجنربــــه لــــك
َ

مــــألت ســــامء املجــــد نــــرية

وأضـــاء منهـــا الـــرب والبحـــر

فألجـــــل ذاك حيـــــق انئـــــة

فيهــــا لكــــل فضــــيلة شــ ـ رط ُر
ـمـــي ًام وال ح رصــــ َر وال ق رصــــ ُر

فـــأقول انيـــك الفضـــائل تعــــ

فأجابه املؤلف حامه اهلل بقصيدة طويلة عىل روهيا وبحرها؛ منها قوله:
قـــدم البهــــا وتنســـم البشــــ ُر
وتبســــم الف رجــــ ُر
بلــــغ اهلنــــا َّ
نظــــام البــــدر ر ُم ربتســــ ًام
هــــذا
ُ

البـــدر
الشـــمس ُت رشـــب ُه ُه وال
ال
ُ
ُ
غـــراء ُمنرشــــرح ًا هلـــا الصـــدر ُر

ـت ُم رطل ُعهـــــا
مل ال جتـــــل وأنــــ ُ

والبحـــر
ويضــــيء منهـــا الـــرب
ُ

فاحلمـــــدُ هلل احلميـــــد عـــــىل

الشـــكر
ُح رســـن الـــبالغ لربنـــا
ُ

فزيـــــار ُة احلـــــرمني ي َّســـ ــرها

مـــن فضـــله وحتلـــل ال ُع رســــ ُر
ملـــا انتهـــت يف نصـــفها ر
العشـ ــ ُر

وصـــبيحة التســـع الوصـــول إىل

عرفــــات ثــــم احلــــج والنفــــر

وانئـــ ًة
رأهـــدى لنـــا ال ُب رشــــرى ر

مـــن صـــعدة الغـــراء ر رحلتُنـــا

ورجاؤنـــــــا يف اهلل أن هنـــــــا
ُ

اإلرص والـــو رز ُر
ك انحـــط عنـــا ر ُ

واهلل نســـــأ ُله الســـــالم وحتــــــ

األجـــر
ـقيـــق املـــرام لـــيعظم
ُ

ال يــ رأس مــن روح اإللــه هــو الـــ

ـريم املــــنعم الــــرب
ــــرب الكـــ ُ

وعلــيكم أ رزكــى الســالم مــع الـــ

ـرتحـــيم متـــىل مـــا مهـ ـى ق رطـ ـ ُر

واســــلم و ُد رم لســــامئنا بـــــدر ًا
ر

فجـــر أو بـــدا بـــدر ُر
مـــا انشـــق
َ

ٍ
ومقامات م رش ُهورة ،ومصالح م رس ُطورة،
نعم ،وك رم له من مسا ٍع حمر ُم رودة،
وشفاعات مقبولةُ ،
وخالص ُة األمر أنه ال يزال بني العلم والعمل ،والدرس
ص بم رن فيه من ع ٍ
امل ٍِ ُم رستز ري ٍد،
والتدريس ،والذ ركر والف ركر ،ومقا ُمه الرشيف ي ُغ ُّ
وطال ٍ
بِ ُم رستف ري ٍد ،وزائ ٍر ُمتربك ،و ُم رست رنج ٍد من د رهره الع ُنود ،و ُم رست رع ٍد عىل خ رصمه
اللدُ رود ،و ُم رست رن ٍ
فيؤب َ
وحيظ رون بالزيادة
ْص من ظالمه الك ُؤود،
ُ
كل بام طلب ،ر
والسالمة ،والعزة والكرامة ،ال مانع ملا أ رعط ريت يا رب ،ليس
والرفادة َّ
واإلفادةَّ ،
بم رست رنك ٍر...
عىل اهلل ُ
وهذه قصيدة مني إليه كإشادة بسيطة ببعض صفاته أعزه اهلل:
وبيانــ ُه
وحنانــ ُه
كشــط البــؤوس وجــو ُده
ووشــى الطــروس يراعــه ُ
ُ
يغضـــى هليبتـــه وعظـــم جاللـــه

عيانـ ـ ُه
ويبـــد ُد البصـ ــر احلديـــد ُ

ُ
تتضاءل العزمات مــن أهــل الشــقا

أذراعهـــــن ســـــنا ُنه ولســـــا ُن ُه

هـــذا وذاك تســــ َّرعا ملناصـــب
ٍ
قــراءة
ي رومــا ُه يــوم قــرى ويــوم

لبنـــي البتـــول يروقـــه عســـال ُن ُه
عرفانــــ ُه
وغــــذاه مــــا ي رلتــــذه
ُ

وإليـــه سـ ـ َّلمت القيـ ـاد فطاحــ َـل

إيوانــ ُه
ملــا اســتوى فــوق الســها ُ

مــا ر
رأيــت وال ســم رع ُت بمثلــه
إن
ُ

برهانــ ُه
أقــوى وأمضـــى حجــة ُ

وله الفواضـ ُـل والفضـ ُ
ـائل والنـدى

جثامنــ ـ ُه
واملكرمــــات مالكهــــا ُ

أوقاتــــه وحراكــــه وســــكونه

وكالمــــه فــــيام يشــــا د َّي ُانــــ ُه

بحــر يمـــد عـــىل الـــورى تيــاره
َ
تــاهلل مــا عثــر رت عــىل شــب ٍه لــه

غـــامر فيضـــا ُن ُه
علـــ ًام وجـــود ًا
َ
زمانـ ـ ُه
عينـــي وطـ ـ رال رع فالزمـــان ُ

َ
حــافظ
هــو عــاملَ هــو ناقــدَ هــو

ملـــك الكـــالم بليغـــه ُسـ ـ رحبا ُن ُه

راجـــع ُبم ربتكراتـــه فتجـــدر هبـــا
ر

مــا مل يكــن فــيام تــرى حســبا ُن ُه

هلل أنـــت أبـــا احلســـني جمـــدد ًا

إمعانـــ ُه
ومؤلفـــ ًا هبـــر النهـــى ُ

مـــا أنـــت إال آيـــة ُع رظمـــى هلـــا

أعـــــالم رس كـــــوثر هتَّانـــــ ُه

أربـــع علينـــا يـــا عـــيل لع َّلنـــا

طغيانــ ُه
ُ رهنــدى فقــد شــمل املــال
ُ

أو لســت جمــد الــدين نجــل حممـد

إخوانــ ُه
منــا ونحــن عــىل املــدى
ُ

إن جــاءك اخل رصــ ُم العنــود تــديره

فيحــــول ملــــا خانــــه روغانــ ـ ُه
لــــــدين علــــــم ر
ألأل ملعانـــــ ُه

ال غرو أن جزت املدى ولك العــدا

حمضــوا الــوال صــفو ًا خــال شــنآن ُه

فألنــت هادينــا وم رهــدينا الــذي

ملــك القلــوب بأ ررسهــا ســلطا ُن ُه

يــا بــدر آل املصــطفى يــا ف رخ ـر آل

املرتضـــى يــا مــن ســام بــك آنــ ُه

وللعـال
ال زلــت للعلــم الشــريف ُ

والــدين حتيــي مــا ذوت قضــبان ُه

وعل ريــك صــ َّىل بعــد جــدك ر ُّبنــا

واآلل يتبعهــــا لكــــم رضــــوا ُن ُه

مــا قيــل يف بــر كمثلــك حمســن

وحنانــ ُه
كشــط البــؤوس وجــو ُده
ُ

تلقــي عليــه أشــعة األضــواء مــن

نعم ،ويف شهر ربيع اآلخر من سنة اثنتني وثامنني وثالثامئة وألف ،ملا قامت
اج الفتن عىل ربوع اليمن ،كان املؤلف حفظه اهلل
الثورة اجلمهورية ،وتالطم رت أ رمو ُ
املثل األعىل يف هداية اخللق ،إىل طريق احلق ،باذ ً
ال ن رفس ُه ونف ريس ُه يف ُن رْصة الكتاب
والسنة ،والدعاية إىل اخلري.

ُ
البالغ يف ح رقن الدماء،
األثر
وملا له من املكانة يف قلوب املسلمني ،كان لذلك ُ
وتسكني الدَّ رهامء ،وصيانة املقدَّ سات ،وحفظ احلرمات ،ولكنها ملا تشعبت األمور،
وتغلب األهواء عاد بكل مهة وعناية إىل تدريس العلوم ،وإحياء معامل الدين ،ونرش
مؤ َّلفات علامء اإلسالم ،بواسطة الطبع ملا أمكن منها ،ل ُي رعلم أن يف الزوايا خبايا،
ولقرناء القرآن ترامجة البيان ومؤسيس اإليامن ُعلوم ًا ال ُتضاهى ،ومزايا ال تسامى،
ال وهنار ًا ،عىل رأس ٍ
وهو اآلن بالطائف يواصل عمله اجلاد لي ً
جلنة علمي ٍة مؤ َّلفة من
بعض تالمذته ،كلل اهلل أعامله بالنجاح ،وقرهنا بالفوز والفالح ،كام نسأله للجميع
بفضل الفاحتة حسن اخلامتة ،وحرر شهر ربيع الثاين عام 1386هـ.
ُ
تلميذه املفتقر إىل عفو اهلل :حسن بن حممد بن
كتب هذه وأنشأها أحدُ اللجنة
أمحد بن عبداهلل اهلادوي اليوسفي الفييش ،نسبة إىل الفيش من خماليف صعدة ،غفر
اهلل هلم وللمؤمنني ،آمني.
ــــــــــــــــــــــ

ُمن رثى اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) السيد العالمة احلسني بن
حييى بن احلسني حممد ¦ ،فقال:
دعك األمـــاين
أيـــا
مغـــرور ختـــ ُ
ُ
ٍ
ٍ
ابتهـــاج
عـــني يف
بيـــت قريـــر
ت
ُ

وشــأن الصــبح بعــد الليــل ثــاين

ٍ
رسور
يومــــا يف
وإن أصــــبحت ً

ُ
ســـالبة اجلنـــان
دهتـــك الليـــل

ـت مســـا ًءا
كداهيـــة الربـــوع دهــ ر

ٍ
إنـــس وجـــان
ف ُث رلمتُهـــا عـــىل

فقــدر نا خــري أهــل األرض ُطــرا

الســ ربع املثــاين
وأزكــى مــن تــال َّ

وأشف مــن رقــى أعــال املراقــي

َّ
خــط الصــحائف بالبنــان
ومــن

وتأتيــــك الــــدَّ واهي يف ثــــواين

وأعلمهـــــم بـــــام أوحـــــاه ريب

ومـــا ضـــ َّم رت عليـــه الـــد َّفتان

عامـــا
وكـــان ُ
حياتـــ ُه تســـعني ً

وســـــتة ثـــــم آب إىل اجلنـــــان

وعشـــ ًرا بعــد تلــك مــن الليــايل

وغادرهــــا إىل احلــــور احلســــان

ذهلــت وتاهــت
األلبــاب قــد
لــه
ر
ُ

هلــــذا الــــرزء قاصــــيها وداين

قيحــا
لــئن
ر
ذرفــت لــه العينــان ً

وأغـــرق مـــن دميهـــا الوجنتـــان

حلـــ َّق هلـــا ر
وإن عم ريـــ رت عليـــه
ُ

وصـــارت ال تـــرى رأي العيـــان

ر
وإن أفـ ـل النُّجـــوم لـــه وغابـــت

النــــريان
وأكرســــف يف ســــامها
ر

لكـــان بـــذا وهـــذين ً
حقيقـــا

ألن اخلطــــب شـــ َ
َّ
ـأن أي شــــان

مصـــاب ع َّمنـــا ً
وغربـــا
َ
شقـــا ً

وأظلــــم ُأ رف ُقنــــا يف ذا الزمــــان

نظــري
مصــاب الــدين لــيس لــه
ُ
َ
فـــوا أســـفا فهـــل ُجيـ ـدي فــــؤا

يامثـــــل أو يشـــــابه أو ُيـــــداين

دفينــــا
حزنــــا ً
أثــــار
مصــــاب ُه ً
ُ

دي التَّأســف والتحس ــر واألمــاين
ٍ
حــزن قــد دهــاين
وحزنــا بعــد
ً

فمجــدُ الــدين كــان لنــا ضــيا ًءا

وشــمس احلــ رـق ســاطعة البيـــان

وشمســـا يف النهـــار ويف الليـــايل
ً

ألهـــل احلــ رـق مشـ ــرقة املعـــاين

نـــور
تغيـــب يف ثـــرا ضـــحيان
َ

ُ
تربــة ذا املكــان
فطــاب وطــاب

منـــــري
فباطنهـــــا بكوكبنـــــا
َ
لـــئن أفلـ ـ رت وغابـ ـ رت يف ثراهـــا

وظاهرهـــا كسـ ـ ريف النـــور قـــان
ُ
املنــــازل واملبــــاين
وأقفــــرت

فنـــور لوامـــع األنـــوار يزهـــو
ُ

وحتفتـــــه وجممـــــوع البيـــــان

إذا خ رفــت اهلـــالك غـــدً ا فزرهـــا
وهـــداه ٍ
بـــاق
تغيـــب
شخصـــ ُه ُ
ُ

ففــــي ط َّيااــــا ســــبل اجلنــــان
ـور ُه ُ
الق رطــ ـر الــــيامين
ونـــ َّ
ـور نـــ ُ

وعـــم الشـــام واألقطـــار طـــرا
َّ

هدايتــــــه ملرتــــــاد األمــــــان

وصـــىل عليـــه بعـــد أبيـــه طـــه

وســــ َّلم ر ُّبنــــا أبــــد الزمــــان

وبـــارك مـــا تعاقبـــت الليـــايل

وأرســــى يف ســــامها الفرقــــدان

مجيعـــــا
وعرتتـــــه وأســـــكننا ً

وشـــيعته غـــدً ا غـــرف اجلنـــان

ورثاه السيد العالمة عبد الرمحن بن حسني شايم املؤيدي ¦ ،فقال:
وأثــار وجــدً ا يف النُّفــوس وحــ َّريا
لون ـا أمحــرا
ب أحــال الــدَّ رمع ً
خ رط ـ َ
ب أمل فكــ ُّـل خ رطــ ٍ
ب دونــ ُه
خ رطــ َ َّ

مـــأل القلـــوب حتزنـــ ًا وحترســـا
وأتـــا بـــأ رم ٍر ُ
هولـ ـ ُه عــ َّم الـــورى

فلمــوت موالنــا اإلمــام تصـدَّ ع رت

شم َّ
الشـوامخ مــن منيفــات الــذرا
ُّ

ولمــوت موالنــا اإلمــام تنكَّس ـ رت

أعــالم أهــل الفضــل مــام قــد جــرا

وملــوت موالنــا أمــري املؤمنــيـــ

ـن الســابق املفضــال مل أذق الكــرا

ولموت جمد الــدين َ
حقـا أكرسـف رت

ش رم ُس الفضائل قد عراهــا مـ را عـرا

مــن للعلــوم خيــوض يف غمرااــا

ويبــني احلــق الصـــريح األنــورا

وهي ـد مــن ُش ـبه النَّواص ـب ُأ َّس ـها

ويزيـ ُـل مــا صــنع الشــقي وع َّم ـرا

و يشـــيد عمرانـــ ًا آلل حمـمـــــد
ٍآه ملجـــــد الـــــدين َّ
إن ُماتـــــ ُه
ٍ
ــنافعة لــــــــنا
ٍآه ومـــــا ٍآه بــــــ

ويقـــيم بالتـــدليل رصحـ ـ ًا نـــريا
أضــحت رزيتنــا أجــل وأخطــرا

رز َء عـــىل اإلســـالم هـــد منـــاره

ورمــى إىل قلــب اليقــني فــدمرا

ب َّ
أن ي رومـك سـاب َق
ما ُ
كنت أ رحسـ ُ

بــل كنــت أرَض أن أمــوت فــأقربا

لو كنت تفــدى كــان نفســي فديــة

أليب احلسني لكــي يعــيش و يعمــرا

أو كــان يشـــري عمــره لشـــريته

لكــن قضــاء اهلل طــاف و بكــرا

من ذاك بعدك للمشــاكل إن عــرت

وغــدت إىل األقــوام صــاب ًا ُمقــرا

مــن ذا لطــالب الش ــريعة فيص ـ ً
ال

باالجتهـــاد مفصـــ ً
ال ومفســــرا

النـار يف وســط احلشـا
ب أثــار َّ
خ رط َ

ثلـــم لـــدين حممـــد لـــن جيـــربا

مــن ذاك بعــدك مرشــد ًا و معلــ ًام
ٍ
بواحــد
عجــز النســاء بــأن جيــئن

ولعلــم أهــل البيــت صــار مقــررا
ً
نزاهـــة و تطهـــرا
مثـــل اإلمـــام
أبــد ًا ولــن تلــق لــه مــث ً
ال يــرى

عجــز الزمــان بــأن جيــيء بمثلــه
عمـــه ُ
األ روىل ملر ي رســـتب رينُوا ف رضـــل ُه
ضــل الــذي يف بغضــه متســـرع
ٍآه ملْصع خري مــن وطــئ احلصــى

يف عْصنا ،وإمام مـن فــوق َّ
الثـرى

لكنـــه ُح ركـــم املهــــيمن ر ربنـــا

دمــرا
صــرب ًا و إن كــ ُرب املصــاب و َّ

يــا شــيعة املــوىل اإلمــام تصــربوا

ولروحــه فــاتلوا الكتــاب النــريا

وامشــوا عــىل هنــج اإلمــام وهديــه

هنجــ ًا ألهــل البيــت لــن يتغــريا

ولكم بطـه املصطفى خــري األســى

واملرتضــى الكــرار أعنــي حيــدرا

وبجعفــــر و بحمـــزة وبفــــاطم

وبولـــدها أعنـــي شـــبري وشـــربا

وبــآل طــــه كلهــم أهــل التقــى

حلــوا اليفــاع ففضــلهم لــن ينكــرا

صـــىل علـــيهم رهبـــم خالقهـــم

مادامــت الــدنيا ومــا القــاري قــرا

وعــىل الفقيــد صــالته وســالمه

وجـــزاه جنتـــه و هنـــر ًا كـــوثرا

وجــــزا حمبيــــه بخــــري جزائــــه

وحبــــاهم اهلل النعــــيم األوفــــرا

نفضوا من األيدي وثيقات العــرى
ويـــل لـــه مـــام جنـــاه و زورا

ورثاه السيد العالمة احلسن بن حممد الفييش رمحه اهلل تعاىل ،فقال:
النـ ـادي
كُنـ ـت أ رنـ ـت إمـ ـام ذاك َّ
مـ ـ رن ذاك ب رعـ ـدك يف مقـ ـام راهلـ ـادي إ رذ ر
اصــطفاك حل رملهــا
محــل ا رل ررســالة ،و ر
ولـــذا غـــد روت زعـــ ريم آل ُحم َّمـــ ٍد
التـ ـي
يـ ـا آيـــة الــ َّـر رمحن يف الـــيمن َّ
بـــا رلع رلم واإليمـ ـان أ رعظـ ـم منرحـــ ٍة

اإلرشــــاد
بالعــــدر ل والتَّوح ريــــد و ر
اإلعــ ـداد
اهن رم يف ا رلن رَّشــ ــر و ر
ولســ ـ ُ
بـــأزكى ُعـــدَّ ٍة وعتـــاد
ُخ َّصـــ رت
ر
ت رســ ـ ُمو هبــ ـا يف عــ ـامل اإل رســ ـعاد

ُشــدر ت ا رلمعاهــد يف رالــبالد ،فأينمــا

غـــص باأل رجمـــاد
عر رســـت ف ريـــه ي
ُّ
َّ
بــــــ ـتع ُّط ٍ
ش ،وتلــــــ ـ ُّذ ٍذ ،ووداد

بـــالر رمز ل َّمـــا أ رن ونـــى
وجع رلتـــ ُه
َّ

ع رنــ ُه ال رلســ ُ
ـان بشـــ ررح ُكــ رل ُمــراد

ُخ رضت ا رلمعارف ق َّضـها وقض ريضـها
رست ا رلمســــ ررية كُ َّلهــــا ببســــال ٍة
ر
ونق ـدر ت م ـا نق ـد النَّواب ـ ُغ ،و رارت ـأوا،
وكــذاك ع ـ ررت ُة أ رمح ـ ٍد ،ن رفس ــي الف ـدا

وعلـــ روت يف األ رغـــوار واأل رنجـــاد

التـ ـدر ر ريس فـ ـ روق أوانـ ـه
و ُتواصـ ـ ُل َّ

مجـ ـوع الـــدَّ رس واإل رحلـ ـاد
طـ ـرد رت ُ ُ

كُف ،وقـدَّ ُموا الـ
محلوا الرؤوس عىل األ ر

فنســـف رت غـــ َّش معـــاير الن َُّّقـــاد
قــ ـا ُموا ب ُكــ ـ رل هدايــ ـ ٍة ورشــ ـاد
للســـــ َّياف و ر
اجلـــــ َّالد
أ رجســـــاد َّ

ـم ُروا
احل ُظـوظ الفانيـات ،وشـ َّ
تر ُكـوا ر ُ

ل رلباقيـــ ـات عوائـــ ـدً ا وبـــ ـوادي

الز ُحـ روف وال ا رنثنـوا
زحـ ُ
ف َّ
مه ُه رم ر
ما َّ

عمــ ـا محــ ـو ُه لــ ـرائ ٍح أ رو غــ ـادي
َّ

ه ريب ـ رت جالل ـت ُُه رم ،وخ ري ـف عطاؤه ـا

فتــــداعت األ رعــــدا ُء باأل رعــــداد
ُمتنــ ـاو ً
ال مــ ـ رن فائــ ـ ٍت األ ربعــ ـاد
رحتــت ا رل ُكــىل ،وحواضــن األكربــاد

فقفـــ رو ُا رم يف الـــن رَّهج ،ال ُمتشـــكركًا

أ رو هائ ًبـــا مـــ رن ناصـــ ٍ
ب ُمتمـــادي

ورأوا إبـــادة أ رصـــلها أ ردنـــى ُهلـــ رم
هن ُلــوا وع َّلــوا ب ريضــ ُه رم ورمــاح ُه رم
السـ ـها
فيـ ـدَ ت ُشـ ـدُّ ُتـ ـراث ُه رم فـ ـ روق ُّ
أي رســـال ٍة
ولكـــ رم عر رفنـــا م رنـــك َّ
ولك رم نق رضت ُعقـود مـا قـدر أ ربرمـ رت

احل َّســــاد
ويــــدَ ُاــــدُّ معاقــــل ر ُ
أهنـــت صـــدى ُمرتســـل رني حـــداد
ر
ٍ
وب صـــالحها بفســـاد
أ ريـــد ،ت ُشـــ ُ
الرواد
أي ا رل ُمصـــ ريب ،عصـــ رفت بـــ ُّ

ــر
بمهارة الفطـن اللب ريـب ،وع رزمـة الـ َّ
وم ـك ،ر
عطف
واحلم ـى ُم رس ـت َ
فأت ـاك ي ُ
وعــك مــن فيــالق ُأ َّمــ ٍة
وخلــ رت ُر ُب ُ
زور فغــاب عنهــا وفــدُ ها
غــاب ا رلم ـ ُ

فكأ َّنمــــا كــــا ُنوا عــــىل ميعــــاد

ومـ ـن ا رل ُمهـ ـ رون لألسـ ـى يف ي رومنـ ـا

ُب رعــــدُ التَّالقــــيُ ،خ َّطــــ ُة األ روالد

غـــ روث اإللـــه ب ُســــ ررعة اإلنجـــاد
جعلـــ رت ثراهـــا جمرمـــع األ رعيـــاد

م رثـ ـ ُل َّ
الشـ ـدائد إ رن تـ ـدَّ رج و رق ُعهـ ـا
َّ
اللــ ُه أ ركــ ُرب ،هــ رل لنــا مــ رن قائــ ٍد
َّ
اللــ ُه أ ركــ ُرب ،هــ رل لنــا مــ رن ذائــ ٍد
َّ
اللــ ُه أ ركــ ُرب ،هــ رل لنــا مــ رن ُم ررشــ ٍد
يــا بــا ُحســ ر ٍ
ني ،ال ب ُعــدر ت ،فع رنــدنا

ذ ركــ ـراك يف اإل رصــ ـدار واإل ريــ ـراد

للوامـــع األ رنـــوار م رنـــك هدايـــ َة

ل رلحـــ ـائر رين ،وغايـــ ـ ُة اإل رمـــ ـداد

وكــذا جوامــ ُع مــا مج رعــت لن ريلهــا

مـــدي عـــىل األ رعـــالم واأل روهـــاد

ُر رمحــاك يــا ر َّبــا ُه قــدر بلــغ الزُّ بــى

جلــ َل لم رجــد الــدر رين خــ رري عمــاد

فأن رلـــ ُه فضـــ ً
حلـــدُ روده
ال ال مـــدى ُ

و راخ ُل رفــــ ُه باأل رقطــــاب واأل روتــــاد

واحفـ رظ مـن ُ
األخــدُ رود روح نسـيمه
ر
وعل ريـــه صـــ َّىل َّ
اللـــ ُه ب رعـــد ُحم َّمـــ ٍد

ُهيـ ـن األشـ ـدُّ بقـ ـدر ر ذاك ا رلعـ ـادي
للحــاق مــ رن ز ُانــوا التُّقــى بجهــاد
الصــادي
عــ رن و ررد م رو ُبــوء العــداة َّ
يســــري بنـــا يف مـــ رأم ٍن وســـداد

الـــر ُّواد
وعبـــ رري صـــ رعدةُ ،ن رزهـــ ُة ُّ
الوجـــود ،وآلـــه األ رطـــواد
عـــ رني ُ

ِ

أيضا السيد العالمة أبو جعفر حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهلل
ورثاه ً
تعاىل ،فقال:
أهيــا الغــافلون عــن ر
كــل كــ رر ٍب

ٍ
ٍ
وحمنـــــة وقضـــــاء
وابـــــتالء

غــاب نجــم اهلــدى بــأفق الســامء

ً
تاركـــا نـــور علمـــه كالضـــياء

ـري األنــام يف العصــر هــذا
مات خـ ُ

حجـــــة اهلل ســـــيد العلـــــامء

مــات بحــر العلــوم يف ر
كــل فــن

نجــــم آل الرســــول واألتقيــــاء

ـيم
قــــدو َة مرجـــ َ
ـام عظـــ َ
ـع إمـــ َ

آيـــة اهلل نســـل أهـــل الكســـاء

ذاك مـــن اســـمه يطـــابق معنـــاه

ومــــن وصــــفه لغــــري خفــــاء

جمــدُ ديــن اإللــه مـن جــدَّ د الــدين

وأحيـــــا شائـــــع األنبيـــــاء

جمد دين النبي وابن سمي املصطفى

نســــــل ســــــيد األوصــــــياء

كافيــا لــذو الــدين
ال أرى احلــزن ً

عليـــــه ،وال كثـــــري البكـــــاء

رمحـــــة اهلل والصـــــالة عليـــــه

وعـــىل روحـــه مـــع الشـــهداء

وســــالم عــــىل أيب احلســــنني
َ

وعـــىل والديـــه أهـــل الوفـــاء

عــرتة املصــطفى وقــدوة موالنــا

ومــــنهم أنــــوار جمــــد اهلــــداء

عظــ ـم َّ
َّ
اللــ ـ ُه أجرنــــا وذويــــه

وحبانــــا بالصــــرب يف االبــــتالء

نحـــن هلل يف احليـــاة ،ويف املـــوت

ـوع يــــوم اجلــــزاء
إليــــه الرجـــ ُ

السـالم عــىل املختــار
وصــالة مــع َّ

واآلل عــــــــرتة أصــــــــفياء

أيضا السيد العالمة حممد بن عبد اهلل عوض املؤيدي الضحياين حفظه اهلل
ورثاه ً
تعاىل ،فقال:
تز رلـزل عـ ُ
واهنـار جانبــه
ـرش الــدين ،ر

الر رســم ُتــترىل عجائ ُبــ ره
ومل ي ربــق غــ ر ُري َّ

ُ
احل رزن تنعي فقيــدها
وجاشت
جيوش ُ

واستجاشت كتائ ُب ره
وهاج رت وماج رت
ر

وأظلمت األرجا ،وغــارت نجو ُمهــا

لســلطان ديــن اهلل إذ مــات صــاح ُب ره

هو املجــد جمـد الــدين قامــت بســعيه

جانبـــ ره
معـــامل ديـــن اهلل ،واشـــتدَّ ُ

العــال
تصــ َّعد يف الع رليــا وطــار إىل ُ

وكواكبـــ ره
تصـــافحه بـــرج الســـام
ُ
ُّ
راهبــ ره
الن ـاموس،
حيــيط بــه َّ
فالكــل ُ

ُ
نـــاطق
َ
لســـان رســـول اهلل يف ف ريـــه
ٍ
الكــ رربى ل ر
هــو الع ريبــ ُة ُ
حممــد
علــم
هــو ُّ
ورأس ســنامها
الــذ ررو ُة العليــاُ ،

ُ
مناقبــ ـ ره
وأخالقــ ـ ُه فيــــه ،وفيــــه ُ

نورهــا
هو احلج ُة الكربى التــي شــاع ُ

ـن صـ ـف ريه
خليفــ ُـة وحـــي اهلل ،وابــ ُ
هــو الغايـ ُـة القصــوى لكـ رـل فضـ ٍ
ـيلة
ٍ
الســ َّب ُاق يف ر
غايــة
كــل
هــو
ُ
الفــارس َّ

غرائبـــ ره
وينبـــوع ع رلـــ ٍم ال
تغـــور ُ
ُ
ُ
مشــارب ره
التيــار تصــفو
هــو َّ
الزاخــر َّ
ُ
ـن ســـحائب ره
ورمحتـــه العظمـــى تشــ ُّ
هــو َّ
الش ـامة البيضــاء تزهــو جوان ُب ـ ره
طالبــ ره
وبــاب فنــون العلــم يغشــاه ُ
ُ

هو النور والفرقان والشمس والضحى
ُ
فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــا
وذلــك
وصـــ َّـىل عليــــه اهلل بعــــد حممـــ ٍ
ـد

مســارب ره
ولقــامن والكهــف األمــني
ُ
راهبــ ره
وربــك خيتـــار الـــذي هـــو ُ
ُّ
وعرتتـ ـه مـــا الح يف ُ
ثاقبـ ـ ره
األ رفـ ـق ُ

كُتب عىل رضيح اإلمام احلجة جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) ،بقلم
السيد العالمة حممد بن عبد اهلل عوض املؤيدي الضحياين حفظه اهلل تعاىل ،ما لفظه:
ل َّلـ ـه مـ ـ رن قـ ـ ر ٍرب تسـ ـامى ر
واشـ ـته رر وتعاظمــ رت ف ريــه الفخامــ ُة وا رلكــ ررب
الســك رين ُة ع ررشــها
وبنــ رت بســاحته َّ

الر رحيــ ُ
ان خــ َّيم و راســتق رر
الــر رو ُح و َّ
و َّ
ُمتوافــ َق ُخــ ر ُرب الفق ريــد مــع ر
اخلــ ررب

يا ق ر ُرب ف ريك ا رلم رجـدُ جمرـدُ الــدر رين ف رافــ

لم رفتخ رر
خــ رر مــا تشــا ُء ،ونــاد يــال ُ
وســنا ُمها ا رلعــايل ،وذ ررو ُاــا األغــر

وقعــ ر ُري ب رحــر ا رلع رلــم غــاب هــد ري ُر ُه

اجـ ـ ُه وهـ ـدا وقـ ـ رر
وتطامنـ ـ رت أ رمو ُ
ب ا رلغ ريـث ا رل ُمبـارك وا رلمطـ رر
وسحائ ُ

السـما
يا ق ر ُرب ك ريف وس رعت ما غ َّطـى َّ

ب رل ك ريف غاب الب رح ُر ف ريك وما غم رر
و ُتنــاف ُس ا رل ُمــدن َّ
الشــه ررية و راهلجــ رر

بأنــ ُه
نــادى عب ريــ ُق ا رلم رســك ف ريــه َّ
ف ريــك ر
اخلالفــ ُة ق ُّضــها وقض ري ُضــها
ولوامــ ُع األ رنــوار ف ريــك ،ور رعــدُ ها
ض رحي ُ
الضــر ريح وتنرتشــي
ان ت رز ُهـو ب َّ
َّ
الشــ رم ُس و َّد رت لــ رو ت ُشــدُّ رحاهلــا

ب والقمـ رر
ور قـ رربك ،وا رلكواكـ ُ
وتـ ُز ُ
روا مـا تـراكم مـ رن عجائبـك ُ
الغـر رر

ح ريـــ ُث ر
اجلـــزا ُء ُمظلـــ َل ل َّلزائر ريــــ

ـن ،ووعردُ ر ريب قدر مضـى ف ريـه القـد رر
ـيي ،وآله األ رطهـار سـادات البشــ رر

و َّ
الش رو ُق ساق النَّاس ن رحوك كي يـزو
وعل ريــك ســ َّلم ر ُّبنـ ـا بعــد النَّبيــــ

هاهنا اختف رت معامل ُ اخلالفة والوص َّية ،والدَّ عوة املحمد َّية ،وألقى عصا ُه هنا
ُ
َّبي والكتاب ،وسكن رت هنا
ولب اللباب،
رأ ُس العرتة،
وإمام الف ررتةُّ ،
وخليفة الن ر
ُ

واسرتاح هنا ك ُ
اهل الدر ين األعظم ،وسنا ُم ُه األفخم،
شقاش ُق احلكرمة والعبقر َّية ،ر
بعد ر
أن تربَّع عىل ع ررش الدر رين والع رلم ،وأخذ بزمام ُسلطان الع رلم ود رولته أكثر من
ن رصف ق رر ٍن ،فجدَّ د ال َّل ُه به معامل الدر رين وشائعه ،وأحيا به ما مات ،ور َّد بس رعيه ما
فات ،فهو خ رري ُة ال َّله يف القدر املايض ،وص رفو ُت ُه لتجديد الدر ين يف رأس هذا الق ررن،
َ َ َ ْ ُ ذ ُْ
َ ََ ُ ذُ ُ َْ ْ َْ
فسالم ال َّله عليك
يم﴾،
﴿ذل ِك فضل اّلِلِ يؤتِي ِه من يش
اء َواّلِل ذو الفض ِل الع ِظ ِ
ُ
محت بمنركب ريك الكواكب ،ونطحت هبامتك النُّجوم الثواقب ،وبل رغت
يا من ز را ر
الم عليك يا من أ رسلس رت له
والس ُ
الغاية القصوى يف املكارم والفضائل واملناقبَّ ،
ُّ
ُ
فار
كل العلوم قيادها ،وأ رسلم رت إليه
احلكمة والعبقر َّي ُة زمامها ،وركع رت له أ رس ُ
الم عليك يا
والس ُ
املعارف ،وسجد له ع رل ُم اللسان ،وخدم ُه ع رل ُم البالغة والبيانَّ ،
الم عليك ورمحة اهلل وبركاته.
الس ُ
إمام العلامء ،وس َّيد العارفنيَّ ،
ثم ذكر نسبه الرشيف وتاريخ مولده ووفاته(ع) ،وبعده :قىض عمره كله يف
العلم والعمل ،ال ي رشغ ُل ُه شاغ َل عن ذلك وال ي رلتف ُت إىل سواه إال ما تدعو إليه
الرضور ُة ُ
الق رصوى ،فجزاه اهلل خري اجلزاء ،وصىل اهلل وسلم عىل س ريدنا حممد وآله
َّ ُ
أمجعني .انتهى.
ــــــــــــــــــ
احلمد هلل و رحد ُه ،كنا رسمنا يف الطبعة السابقة ما حترر أدنى هذا ،وقد وقع
إدخال امللحق يف األصل ،ولكن رأينا إثبات هذا هنا فال يشكل واهلل املوفق،
وهو ما لفظه:
وهذا تكميل وتصحيح يف امللحق حول الرتمجة التي هي تأليف الولد
العالمة األوحد العلم املفرد نجم آل حممد احلسن بن حممد بن أمحد بن عبداهلل
بن عيل بن أمحد بن حييى بن حممد بن حسن بن حييى بن عيل بن حممد بن يوسف
بن أمحد بن حسن بن عيل بن حييى بن حسن بن أمحد بن سليامن بن عبداهلل بن

أمحد بن سليامن بن احلسني بن أمحد بن حييى بن سليامن بن أمحد بن إسحاق بن
اإلمام يوسف الداعي بن اإلمام املنصور باهلل حييى بن اإلمام النارص لدين اهلل
أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني اهلادوي ،اليوسفي ،الفييش،
نسبة إىل الفيش من خماليف صعدة.
كان وأهله بمدينة ساقني ،فهاجر لطلب العلم الرشيف إىل مدينة صعدة ،فأكب
عىل حتصيل العلوم وحتقيق املنطوق واملفهوم هبمة عالية ،وعزيمة سامية ،مع
أخالق نبوية ،وشامئل علوية ،ففتح اهلل تعاىل له أبواب اهلداية ،ومنحه أسباب
الرواية والدراية حتى بلغ الغاية والنهاية ،وأفاد واستفاد وارتقى صهوات
قائم بنرش العلوم ،وف رصل القضايا وحل املشكالت وإحياء
االجتهاد ،وهو يف احلال َ
معامل الدين ،حرس ُه اهلل وتواله ووفقنا وإياه لرضاه وتقواه ،تم بحمد اهلل تعاىل.
تم بحمد اهلل تعاىل إمالء التحف الفاطمية شح الزلف اإلمامية وهذه الرتمجة
عىل مؤلفها موالنا اإلمام؛ وحجة اهلل عىل األنام ،وذلك يف شهر اهلل ،شهر رمضان
املعظم سنة 1417هـ ،إمالء :إبراهيم بن جمد الدين املؤيدي ،وحممد صبور بن
عبدالرمحن بن حممد بن عيل الشامي ،وعيل بن جمد الدين املؤيدي ،وإسامعيل بن
جمد الدين املؤيدي ،زادهم اهلل عل ًام وفه ًام ،واحلمد هلل رب العاملني.
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