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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قواعد النشر: 

اب والباحثين الراغبين في النشر  .1 تدعو املجلة الكتَّ

باملجلة إلى إرسال بحوثهم ودراساتهم إلى املركز بأي من 

 اللغتين العربية أو اإلنكليزية.

أال يكون البحث قد نشر من قبل على أي صورة،  .2

 
ً

إلى جهة أخرى، ويعتبر إرسال البحث إلى وال مرسال

 املجلة تعهًدا بذلك.

ُيشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى املجلة  .3

خالل عشرة أيام من استالمها. وفي حال قبول البحث 

للنشر ال يسمح بنشره في مكان آخر إال بإذن من 

املجلة.  وليست املجلة ملزمة بإعادة إرسال البحوث 

نشر.إلى أصحابها 
ُ
شرت أم لم ت

ُ
 ن

 7ألف كلمة وال يقل عن  15املقال عن )يزيد ال  .4

 .ألف كلمة( مالم يكون معدا ألكثر من عدد

يكون البحث متقيًدا بالقواعد العلمية في  .5

موضوعه، ومنهجه، وعرضه، ومصادره، سليم اللغة، 

دقيق التوثيق والتخريج، مع االلتزام بعالمات الترقيم، 

 املعايير العلمية.وأن يراعى فيه سائر 

م بالتسلسل الرقمي على التوالي حتى نهاية  .6
َّ
رق

ُ
تكون الهوامش في نهاية الصفحة ال في الصلب، وت

 البحث.

اب املسلمون والعرب التاريخ الهجري في كتاباتهم. وتكتب األسماء األجنبية بالعربية  .7 أن يراعي الكتَّ

 ثم بالحروف الالتينية.

، والعهدة في ذلك على الكاتبأن يكون البحث مطبوًعا ومصح .8
ً

قاالت ، وتعبر املًحا تصحيًحا كامال

ابها وال تعكس بالضرورة رأي املجلة أو املركز.  عن آراء كتَّ

نشور يعطى صاحب البحث املو  يخضع ترتيب البحوث وتنسيقها في املجلة لالعتبارات الفنية. .9

 ثالث نسخ من عدد املجلة الذي نشر البحث فيه.

 

 رئيس التحرير
 زيد بن يلع الوزير

 مدير التحرير  
 حممد حيىي عزان

 هيئة التحرير
 د. حممـــــد زبــــارة 

 الرشيـــفد. عبـــده 
 د. برنـارد هيكــــــل

 بروك -د. غــربيال فوم  



 

 العددفي هذا 

 

 افتتاحية العدد 

 رئيس التحرير

 ودورها في الثورة الدستورية في اليمن معارضة القاهرة 

 زيد بن علي الوزير

  سيةوالسيااملذهبية  في دائرة التجاذبات (الثقلين)حديث 

 محمد يحيى عّزان

  أبو األحرار شاعر اليمن األول محمد محمود الزبيري 

 يثرمحمد عبد اهلل الو

  اصر نص
َّ
  (االحتساب)في  شو األطر الحسن لإلمام الن

 إعداد مدير التحرير

 م 1905 عام وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن 

 وثائق مترجمة

  The Theory of Māl among the Zaydīs 

Zayd al-Wazir 

 



 

 

 

 

، «قاع اليهود»، وكان يعرف قديما بـ«باب القاع»يسمى بـوضع في صنعاء هذه الصورة لم
صار يعرف  لى فلسطينتهم إمنذ زمن بعيد، وبعد هجرذلك المكان  األن اليهود استوطنو

صنعاء ولم يعد  في قلبة التحرير يعتبر أحد أحياء مدير، واليوم ي«قاع العلفي»المكان  بـ
 .«القاع»، ولكنه ال يزال يُعرف بـاًهذه اآلثار وجودللمشهد الذي تضمنته 

     



   

 العدد افتتاحية

 

 رئيس التحرير

 وما ضل صاحبه وما غوى النجم الذي هدى( 1)

، عز رحل مفكر إنسان ،سترشد بهيُ  نجم   ى آن ملقلتي أن تدمع، ولقلبي أن يخشع، فقد هو 

له النضير، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى فكره املستنير، وأخالقه العليا، وسلوكه الفريد. لقد 

 ورا (طاهر جابر العلواني)التحق 
ً
 نهتدي به في متاهات الطريق.ءبربه، مخلفا

ً
 ه نورا

رحل عنا ونحن في زمن يضطرب فيه التطرف والتمذهب اضطراب املوج الثائر، 

 اليقين بلحاقي و 
ّ
اإلعصار املدمر، ولكني لن أقول إال ما يرض ي هللا، وال يعزيني عن فقده إال

  به، فعزاءً 
ً
 على فراقه. على مصابه، وصبرا

عندما ه ولكنه سبقني، و لسبق رحيوأن أه، ءي، ال أن أتولى رثائكنت أوثر أن يقول هو رثا

براهيم" إبلغني التحاقه بربه أحسست نفس إحساس "شوقي" ملا بلغه وفاة صديقه "حافظ 

 فبكاه قائال:

 يا منصف املوتى من األحياء  قد كنت أوثر أن تقول رثائي

فتخلق من هذا اللقاء  م،1935نا خرجنا إلى هذه األرض في عام واحد هو أوذلك ألنه و 

وأمية الزمنية، وإنا وإن دخلنا الحياة من بابين مختلفين، هو من باب شعور واحد بالت

ر ئ"الفلوجة" في "العراق" وأنا من باب "جبل صبر" في "اليمن"، لكنا تشاركنا في مصا

 
ً
  متشابه، فمعا

ً
 عرفنا املنافي، ووحشة الغربة، و  تلقينا العذب املر في وطن املولد، ومعا

ً
 معا

 لى هذا البلد األمر إوينا أ
ً
سسنا مركزين: فقد أسس عليه الرحمة املعهد العالمي أ يكي، ومعا

/ 1420وأسست مركز التراث والبحوث اليمني عام، م1981ه/ 1401للفكر اإلسالمي عام 

يه في الطريق إلى أرض أواري ف بينما الزلت أخب -نور هللا ضريحه-وقد التحق بربه  ،م2000

 
ً
 :وقي"صوتي بقول شاعر اإلسالم "ش جسدي، رافعا
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 مال أحبابه خليــــــــال خليال

 

 وتولى اللدات إال قليال 

 نصلوا أمس من غبار الليالي 

 

 ومض ى وحده يحث الرعيال 

 ـضت سكنت منهم الركاب كأن لم 

 

 طرب ساعة ولم تمض ميالـ 

أرتل  يفلك-وأرضاهرض ي هللا عنه –وإذ أقف في محراب العالمة الشهير "طه العلواني"   

 لم تفه ن وإية قصيرة في حقه؛ آبخشوع 
ً
من حقوقه، ولن تحيط بمجد من أمجاده،  حقا

ولن ترق إلى قمته العالية، فحقوقه على أمته ال تعد بحق، ولم ولن يكون غيابه غياب 

 إنسان عالم كبير فقط، وإنما كان كما قال الشاعر العربي "عبده بن الطيب":

 عليك سالم هللا قيس بن عامر

 

 اء أن يترحماورحمته ما ش 

 تحية من أوليته منك نعمة 

 

 إذا ذكرت أمثالها تمأل الفما 

 ك واحدلوما كان قيس هلكه ه 

 

 ولكنه بنيان قوم تهدما 

وكيف لي أن أعدد شمائله وميزاته في كلمة دامعة، وأحرف نائحة، ووقت قصير، ومع  

 ذلك حسبي هنا أن أتحدث عن منبعين من منابع معارفه املتدفقة.

أستطيع القول بكل ثقة واختصار: أن الراحل الكبير ليس عالم فقه كبير، وال عالم 

مذهب كبير، وال مفسرا للقرآن الكريم كبير فحسب، ولكنه إلى جانب ذلك كله فيلسوف 

من طراز فريد تفرد من بين الفالسفة بش يء لم يسبقه فيه األوائل، إنه بحق فيلسوف 

 الكونية".  متخصص في "رسالة الفكر القرآني

لقد عرف تاريخ املسلمين نماذج شامخة من فالسفتهم، لكن ال أحد منهم اقتصر على 

فلسفة "رسالة الفكر القرآني الكونية" كما اقتصر راحلنا الكبير، كان "ابن سينا" و "ابن 

رشد" فالسفة من النوع األفقي، بينما كان فيلسوفنا من النوع العمودي، وكان عملهم هو 

بين الفلسفة والدين، وكانوا عظماء في ذلك املسعى، أما راحلنا الكبير فقد  التوفيق

تخصص في "رسالة الفكر القرآني الكونية"، فأبان عن أبعاده وآماده الزمنية ككتاب للكون 

 
ً
بذاك عملية التجديد داخل اإلهاب، إلى اإلبداع خارجه،  كله، ولبني البشر كلهم، متخطيا

ن به راحلنا الكبير هو ما يمك نوع من الترميم، لكن ما قام -شكالبشكل من اإل -فالتجديد 



 8|   افتتاحية العدد

الزمن في القرآن" أو "القرآن في الزمن"، وهو مالم  "فلسفةأو تسميته بالتمديد في الزمن، 

 قبله فيما أعلم. يتناوله أحد

بداعه وجليل أعماله، منها أنه كان داعية لإلخاء إية أخرى من آيات آوفي محرابه أرتل 

 املذهبية.فنبذ  ؛فنبذ الطائفية، وكان داعية لإلخاء اإلسالمي ؛نسانياإل

 
ً
  ومما أعرفه عنه أنه قدم مشروعا

ً
تحقيقه، من منطلق اعتقاده أن  علىنعمل معا  ؛جليال

أسباب التمذهب والتعصب، حيث  إحدىاختالف رواية الحديث الشريف عند املذاهب هي 

كان املتمذهبون يستخدمونها ملصالح مذاهبهم، ال ملصلحة اإلسالم، وملصلحة الفرقة 

 
ً
هي لهذه املعضلة في شكل مشروع ين والخالف، ال ملصلحة األلفة واالتفاق، فكان أن عرض حال

 صه:، ونيهليستفيد منه من لم يطلع عل ةنصه بدون مقدم علىتي آالخالف، من الخير أن 

 تشـكيل فريق من حمدثني ذوي اختصاص يف نقد األسـانيد ومقاييسـها ونقد املتون. . 1»

ينبغي أن يشـتمل الفريق على جمموعة متخصصة يف علوم املعلومات، يكون من بينهم  . 2

 باحثون ومربجمون يف احلاسـوب، وبعض اخلرباء يف خمطوطات األحاديث والسنن. 

يكون للفريق جمموعة من املستشارين ميّثلون املذاهب والفرق اإلسـالمية املوجودة حاليًا،  . 3

وهي: السـّنة مبذاهبهم األربـعة، والزيدّية، واإلمامّية، واإلباضّية. يقدمون املشـورة يف مصادر فرقهم 

 ها. يف السـنن والرجال، ويبينون للجنة مراتبها ومسـتوياتها واملطبوع واملخطوط من

يعقد الفريق ندوة يف حنو القاهرة ليسـتمع إىل سـائر اإلشـكاليات اليت تدور يف العقل  . 4

 خربات الفريق ورؤيته لإلشكالية حبجمها. ياملسـلم املعاصر يف جماالت السـنة؛ تثر

 للعمل. تنطلق من املبادئ التالية: ةتفصلي ةتوضع خطـ . 5

 ته على السـنة وصالحّيته يف املصادقة عليها؟ كيف نعيد إىل القرآن الكريم هيمن –أ 

وتوحيدها، ال وسـيلة تفريق األمَّة كيف جنعل من السـنًّة منطلقًا حنو إعادة بناء  –ب 

 لصفوفها كما حدث تارخييًا وال يزال حيدث ويتكرر دائمًا. 

ة ألمَّاتداول السنن فيما هو متفق على صحته بني سـائر فصائل عمليَّة كيف حنصر  –ج 

 وجنعل غريه مبثابة خمزون توضع ضوابط للرجوع إليه وتداوله؟  ،وفرقها

بعـد ذلك ميكن أن جيري ختزين الرجال )الرواة( مجيعًا يف احلاسـوب بعد بلورة ضوابط 
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 مشـرتكة ميكن االتفاق عليها للجرح والتعديل. 

خذ على عدالتهم، واألوتبدأ عملّيات تصفية للرواة الذين حصل اتفاق بني املذاهب والفرق 

ال لكي ،نبغي دراسـة أسـباب االختالف، وإجراء حوار حوهلايوالذين اختلف فيهم  .بأحاديثهم

وى ذلك لتضييق مسـتعليه، وميكن أن يكون له وجه معترب حبيث ميكن االتفاق ما يبقى منها 

 االختالف.

تفق اقائمة، وفصل ما يتم ختزين مجيع األحاديث من مراجعها لدى املذاهب والفرق ال . 6

على صحته منها عما سـواه. ليخرج ناتج دراسـات الرجال واملتون يف كتب تصبح هي الكتب 

املعتمـدة لدى الباحثني من مجيع املذاهب والفرق ويسـتمر العمل يف األقسـام األخرى لتوسـيع 

 املطلعون من مجيعقدر املتفق عليه شـيئًا فشـيئًا إىل أن يأخذ العمل شـكله األخري. ويدرك 

 املذاهب أن حجم املتفق عليه أكرب بكثري من حجم املختلف فيه.

على االسـتفادة  -مبا له من قدرات  -قادر اليمنية أن مركز البحوث والدراسـات  . أرى7

اجلامعة أما توظيف عالقاته الطيبة مع املراكز األخرى. من خالل  –وهم كثر  -من علماء اليمن 

  «.ون وتقديم املشـورة إن شـاء اهلل يف هذا املشـروع اهلام. واهلل املوفقيسـعدنا التعا

 مدير تحرير مجلة-ورشح لتولي هذا املهمة العالمة الكبير "محمد يحيى سالم عزان" 

شر هذا املشروع بأكمله في "مجلة املسار" في  وقد-مركز التراث والبحوث اليمني املسار" 
ُ
ن

 أن اليمن أدخلت
ّ
  حينه، إال

ً
وبضراوة في مأساة فادحة، فحالت دون تنفيذه، ومع ذلك  قسرا

 فهذا املشروع دين في عنق املركز املذكور البد أن يفي به إن شاء هللا. 

 
ً
في أخالقية الراحل الكريم وتعامله مع اآلخر، تدل على  ومن الخير هنا أن أضيف منقبة

، فقد لكذبما قال، وال يشعرك ب أنه يصف ما راق له بظهر الغيب، وال يخبر بما فعل، وال

 
ً
 عن التجديد نشره في موقعه وقال في الحاشية:  كتب مقاال

صدر للصديق األستاذ األديب الشاعر زيد بن علي الوزير كتاب قيم في "الفردّية" »

بحث في أزمة الفقه الفردّي السياس ّي عند املسلمين، صنعاء: مركز التراث والبحوث اليمنّي 

ا لكتاب (، وأعتب2000) يأتي بعد  للكواكبي،« طبائع االستبداد»ر هذا الكتاب امتداًدا طبيعي 

يجد طبائع ل« تنبيه األّمة»ما يزيد عن مائة عام على صدور كتاب الكواكبي وكتاب "النائيني" 
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االستبداد ال تزال كما هي، و "الفردّية" أكثر تغشًيا وانتشاًرا، واألّمة في نوم أعمق وإنا هلل 

 .«إليه راجعون وإنا 

بما كتب، ولكني ظفرُت بما كتب عن طريق الصدفة،  لي، ولم يشعرِن إولم يبعث باملقال 

فعجبت ألخالق رجل يثني عليك بظهر الغيب، وال يخبرك بما قال، وما قاله يغمر مشاعرك 

نها أخالق فيلسوف "طاهر" الضمير، "جابر" إبنشوة اعتزاز، وقلت في نفس ي بالفعل 

 لي القدر".الحقيقة "عا

ذ أروي هذه الحادثة فألنها علمتني بالفعل أن أتبع خطاه، وأنهج مسلكه ما إو  

 
ً
 بثناء، ولكني ال أتكلم عنه إال . وبكل تأكيد فأنا ال أبادله ثناءً استطعت إليه سبيال

ً
،  صدقا

 
ً
، فقدر الراحل أكبر من أن تسعه كلمات وكلمات. إنه لقامة شامخة بين وال أقول إال حقا

ستاذي بما قاله أخي ورفيقي بل أودع أني ملدعو أن إالشوامخ، وعظيم بين العظماء، و 

 املعري" ءبو العالأشاعر اإلسالم الفيلسوف "

 فمتى أودع خلي التوديعا  ى خاللت توديع األصادق للنو 

هل له إذا استطعت إلى أربما عن قريب، أودع الراحل الكريم بما يستحقه وبما هو 

 ليه.إحب خلقه أمه هللا وتقبله مع رح ذلك سبيال.

 هذا العدد( 2) 

  70الثورة الدستورية  علىيكون قد مر 
ً
  عاما

ً
  66، أو هجريا

ً
  عاما

ً
، ويكاد الناس ميالديا

 عضهمها ومثقفيها، وال يذكرها بئينسون أسبابها ودوافعها ونضال أبنائها، واستشهاد علما

مخضت عنها بقية الثورات واالنقالبات دون أن أنها الثورة األم التي ت إال-الظنأحسنوا  إن-

 ،يذكروا أسبابها وما أحدثته من تغيير في الفقه السياس ي السائد ألول مرة في تاريخ املسلمين

ن البعض ال يعتبرها إال أه، كما قحيث سلبت من حقوق اإلمام املقدس معظم حقو 

ذلك بسبب نقص املعرفة بها ن أزعم أوأنا  الخ.بـإمام أو تطاحن أسر!!!  إمام   استبداَل 

نما حاموا حول الشخصيات إوبدوافعها ومضامينها فلم يتناولوا مضامينها بدراسة، و 

يقيسون الثورة من خالل الرجال ولم يقيسوا الرجال من خالل املضامين الدستورية، مما 
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 ثبت أن عبادة الشخصيات هي املستأثرة باملفاهيم.أ

 أن يكشف بعض «الثورة الدستورية اليمنيةودورها في معارضة القاهرة  »حاول مقال 

 
ً
  الش يء عن دور يكاد يكون مجهوال

ً
، مع أن له الفضل في تغيير املضمون السياس ي من تماما

 
ً
جديدة، ومن املعلوم أن هذا الدور لم يتناوله  ووقائَع  التديين إلى التمدين، وأن يعرض رؤية

  علم. ولهذا فالحديث عنهأأحد من قبل فيما 
ً
  يكشف تاريخا

ً
 .مطويا

رة التجاذبات املذهبية ئن يتصدر مقال حديث الثقلين في داأكان من املفروض 

العدد، لعمق  هذا- مدير التحرير-للعالمة الكبير "محمد يحيي سالم عزان"والسياسية 

املوضوع وخطورته، وأهميته، لوال أن هذا العدد خصص لذكرى الثورة الدستورية فترجح 

أن يكون الثاني. وكعادة هذا العالمة فإنه يقتحم بشجاعة أخطر املسالك املتشابكة، 

م  ِ
ّ
ة ر دربها. والحق أن حديث الثقلين قد كان ركيزة ُم  ويمهدأشواكها ويشذب نافرها، فيقل

ات، استفادت منه السلطة السياسية فأضرمت ناره وسّعرت لهبه، واتخذت منه للخالف

 
ً
  سلما

ً
  للحكم، وجعلت منه عمادا

ً
 للُف  دينيا

ً
قي وجهة لب رقة واالفتراق، ولو لم يكن سياسيا

 فيه. ي حديث مختلف  أنظر مختلفة شأن 

ألديب ذ انعود بعد هذا الفاصل الجميل إلى الذكرى الدستورية حيث نقرأ مقال األستا

 ،الناقد "محمد بن عبد هللا الوريث": أبو األحرار شاعر اليمن األول محمد محمود الزبيري 

فيستهوينا استعراضه لساحات فنية غرسها املرحوم، واستخرج بعض زهورها اليانعة 

 أديبنا الوريث في باقة متكاملة الصور واأللوان، وبما يملكه من رؤية فنان ومهارة نحات.

  "األحرار يأب"كلمة  ثيرتوقد 
ً
ذلك أن جماعة من الكتاب  ،"؟أبو األحرار": من هو تساؤال

أن الوزير  :وقد جاء في مقال "معارضة القاهرة" ،يذهبون إلى أنه املرحوم "أحمد نعمان"

 أنا إلى أن األحق بالتسمية هو ذهبأاقترح أن ُيسمى "عبد الغني الرافعي": أبو األحرار، وقد 

صالح املسمري"، ألنه أقدم من رفع راية النضال ضد الحكم املتوكلي في الشهيد "محمد 

فثمة أشخاص يتنازعون هذا االسم، وكل منهم يدعي إذن  .الخارج من املعارضة اإلصالحية

 
ً
وقهم نا حقءبليلى، فلمن ستقر بالوصل ليلى؟ ، فنحن بحاجة إلى أن نعطي زعما وصال

باء آن "النعمان" و "الزبيري" و "املسمري" هم أقل ذا لم نإالكاملة، وصفاتهم الحقيقية، و 



 12|   افتتاحية العدد

  ،األحرار
ً
، فمثال لم يطلق اسم "أبو الصين" على فذلك ال ينقص من مقدارهم شيئا

 6نما على "صن ياتصن" )إم( و 1976سبتمبر  9/هـ1396رمضان 15)ت  "ماوتس ي تونغ"،

اسم أبو  -بالرغم من تقديس نفسه-( ولم يسلب "ماو" 1925مارس  12/ 1343شوال 

الصين من "صن"، كما نفعل نحن، ومن هنا فأقترح على األستاذ الناقد أن يستكمل 

الحقيقي حتى يوضح نقطة  "بو األحرار"أاملوضوع ببحث تأريخي يشرح بالفعل من هو 

 تاريخية غامضة قد ينالها مجهول، وحتى ال تصبح هذه الكلمة كرة يتداولها من ال يعلم.

 في قرأ من التراث" نلسياس ي، فنأتي إلى االحتساب ا
ً
ر االحتساب لإلمام الناصنصا

ي قتطف من ثمر املاض نلنصل ماضينا بحاضرنا و ه للنشر مدير التحرير، عدأاألطروش" 

ق ما بويع طبَّ  م( ملا917فبراير21هـ/304شعبان  25ن "الناصر" )أما يغذي ثمارنا، خاصة و 

ه/ ـ  310)ت  : حتى أن اإلمام "الطبري من به، فأحسن السيرة، وعدل بين الناسوآكتبه، 

لم ير الناس مثل عدل األطروش وحسن سيرته »فيه:  ل م( في تاريخه الشهير يقو 922

 .هذ الفكر السياس ي وتطبيق هذا الفكر يجب منه االقتباس فبمثل« الحققامته إو 

يونيو  3ه/1322ربيع األول  19ومن التاريخ القديم إلى التاريخ املعاصر وبالتحديد إلى 

حيث جرت خالله أحداث جسام، توفي اإلمام املنصور، وتولى ابنه اإلمام املتوكل  ،م1904

 
ً
مايو  28 ،ه1323األول ربيع  23في  اإلمامة، وفي خالل سنة تمكن من دخول صنعاء منتصرا

جمادى األخرة  30م، لكن ما لبث أن أخرجه منها املشير "أحمد فيض ي" في 1905

 5ثم كانت معركة "شهارة" التاريخية وهزيمة العثمانيين فيها في  ،م1905رمبسبت1ه/1323

 .1905ديسمبر 3ه/1323شوال

يضاح إهذه األحداث الجسام التي وقعت في عام وربع العام، تولت الوثائق البريطانية 

بريطانية وبهذا تكون الوثائق ال ،قلم معاصر ولم يتناولهاتفصيالت ال توجد في مؤلف يمني، 

 خبار الجانب املخفي من تاريخ هذه الفترة.أقد قدمت 

 رئيس التحرير



   

 معارضة القاهرة

 في اليمنلثورة الدستورية ودورها في ا

 م1955/ه 1374إلى سنة  1359/1940سنة من 

 

 ()زيد بن علي الوزير

 اللوحة الصادقة

بل نغوص  ،فإذا بنا نطل، وفتحتها، افتح النافذة نتفرج على الوادي واملدينة والجبل»

بأعيننا في ظالم دامس؛ فقال لي: ملاذا يجثم هذا الظالم ويطبق على مدينة تعز الجميلة؟ 

ل ونحن في ساعات اللي ،وملاذا يطل علينا جبل صبر األخضر وكأنه شبح الرعب والفناء

أما كان أفضل لو كانت مصابيح الكهرباء تتألأل  !األول؟

 من أن  !هنا وهناك؟
ً
ملاذا ال تسبح املدينة بين األنوار بدال

أما كانت تستحق ذلك مثل عدن ولحج  !تغرق في الظالم؟

 وال هواءوليست، وهما من اليمن
ً
ب وال أطي، ا أفضل مناخا

ولو أنك زرت لبنان ألعجبتك في الليل ، وال أجمل من تعز

تتناثر  في الليل ولرأيت جبلها، أكثر مما تعجبك في النهار

فيه أنوار القرى وكأنه روضة؛ أزهارها وثمارها مصابيح 

ذا ملا !األنوار وجبل صبر أفخم وأضخم من جبل لبنان؟

 وينيرونها باملصابيح الكهربائية كما ال يشقون الطرقات

 !ملاذا ال تكون كل بيوت املدينة كذلك؟ !صنعوا في دار اإلمام ]ولي العهد[ ودار عامل تعز؟

ملعاهد الفنية ابله ، املدارس واملستشفياتبله ، ؟!وملاذا ليس لديكم تلفونات وال راديوهات

ونأمل مساعدتنا من قبلك عليه؛ ، . قلت: هذا ما نطالب به ونسعى إليجاده؟!والجامعات

                                                                                 

( .رئيس التحرير، مؤرخ ومفكر يمني له العديد من املؤلفات، في شؤون الفكر والسياسة والتاريخ ) 

 محمد صالح المسمري
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بأن تنصح اإلمام وولي العهد واملسؤولين لكي يقتنعوا بعمله وتنفيذه. ونظر إلي نظرة عميقة 

دما ظالم إلى الغرفة عنالوعلى ضوء مصباح الغاز وانتشار فراشات الليل التي هربت من  -

بت ق النافذة فقد اكتأوقال: أغل ،نفذت إلى أعماقي أشعتها -فتحت النافذة الئذة بالنور 

ثم أردف بصوت حازم: يا سيد أحمد إن هذه أشياء بدائية وأمور بديهية ال ، لرؤية الظالم

نسان وإذا لم يعملها بطبعه كإ، يغفل عنها الحاكم وال يفتقر إلى نصح وإرشاد لكي يفعلها

 ، فلن يجدي معه نصح أو إرشاد
ً
 ومنذرا

ً
أنني ظن بولكني كنت أ، وقد جئت إلى اليمن ناصحا

فتح و ، وإصالح أجهزة الدولة، ووضع نظام للحكم، سأنصح اإلمام بتأسيس مجلس شورى

وإرسال بعثات علمية وزراعية ، مفوضيات وقنصليات دبلوماسية وتجارية في الخارج

استثمار و ، وتأسيس املصانع والشركات التجارية، وصناعية إلى الجامعات في مصر وأوروبا

عي وترفع مستواها العلمي واالقتصادي والزرا، ة التي ستنهض باليمنموارد البالد الطبيعي

أو  ،ولم أتوقع بأن نصحي وإرشادي سيكون من أجل إقناع اإلمام بإنشاء طرق ، والعمراني

والتيار  ،أو تزويد البيوت بأنابيب املياه للشرب، أو صيدلية، أو عمارة مستشفى، ميناء

هذه  ألن، واقتناء أجهزة الراديو، ن بقراءة الصحفواإلذن للمواطني، الكهربائي لإلضاءة

بل  ،وليس هناك شعب وال دولة بغيرها، األمور حقوق بدائية طبيعية للبشر في عالم اليوم

والذي يشرف على التخطيط لها وتنفيذها وتطويرها ، وال شأن وال عالقة لرئيس الدولة بها

هة دينة. وهل سيعقل زمالئي في جبوتحسينها املصالح واملجالس البلدية في كل قرية وم

بأنني  ،الدفاع عن أفريقيا الشمالية وهي تجاهد الستقالل الجزائر وسائر املغرب العربي

وصلت اليمن وتركت أعمالي في الجبهة وأتعبت نفس ي من أجل أن أقنع اإلمام بأن يسمح 

فر صيدلية تو  أو فتح، !أو إنشاء طرق معبدة لسيارة؟، !لليمنيين بشراء أجهزة الراديو؟

وأبناء اليمن يأملون أن تكون ، قلت: كل هذا هو واقع اليمن املرير !للمواطنين الدواء؟

 وفي إمكانك أن تنصح بهذا وذاك: ببناء املدرسة واملستشفى، زيارتك فاتحة ملستقبل مزدهر

وإصالح جهاز الدولة وتبني املشاريع ، ووضع نظام للحكم، وبتأسيس مجلس للشورى

 .(1)«ةالعمراني

 لم يطلو ، تعز لسيد الفضيل الورتالني في الليلة الثانية لوصولها نطباعاكان هذا هو 
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 في الظالمالغارقة على كل مدن اليمن أطل منها وإنما ، وحدها تعزمنها "الفضيل" على 

 الكفيف. لقد رسم "الفضيل" لوحة واقعية لحالة اليمن قبل الثورة الدستورية. 

-حركتهم اإلصالحية الدستورية فيه معارضو القاهرة  أسسلكي نعرف اإلطار الذي 

 من بد فال – الورتالنيالسيد الفضيل ومعهم 

 ية ككل؛ إطاالحديث عن الحركة اإلصالحية اليمن
ً
را

 لبقية الفروع وخاصة الرتباط فرع القاهرة 
ً
عاما

. ولي أن أسجل لهذه املعارضة إنجازين بالداخل

األول مشروع امليثاق الذي صاغ خيوطه  كبيرين

العريضة السيد الفضيل، والثاني قيام الثورة 

الدستورية حيث كان للسيد عبد هللا بن علي 

الوزير فضل قيامها ففي بيته اتخذوا القرار ومن 

ماله أعطي املنفذون وبسائق سيارته اعترضوا 

  سيارة اإلمام يحيى وقتلوه.

عرف طبيع
ُ
 باليمن إ ة الفضيلة عالقكما ال يمكن أن ت

ّ
ـعبد رفت طبيعة عالقته بإذا عُ  ال

ثورية  وطباع، ورؤية موحدة، ملا بينهما من تشابه متميز، هللا بن علي الوزير بوجه خاص

مكنتهما من أن يلعبا الدور الرئيس املتميز في الثورة الدستورية. وحسب دراستي ، متدانية

حد الذي و  «للميثاق املقدس» بطل اإلعداد التاريخية فقد توصلت إلى أن الفضيل هو

 ،كما أن عبد هللا بن علي الوزير هو بطل اإلعداد والتنفيذ، القوى املعارضة واملتعارضة

أن  بل يمكن القول بدون تحفظ، فهما بحق بطال الثورة الدستورية، والثوري منذ طفولته

قد ولهذا ف، ى أقل تقديرفلوالهما لتأخر قيامها عل، قيام الثورة مدين لهما بوجه خاص

فة الثورة الدستورية. ومن ثم فال يمكن معر  يباعتبارهما بطل عليهما - البحثفي هذا  - ركزت

 
ً
  إذ أن كال منهما يكمل اآلخر.، أسباب ودوافع الثورة وقيامها إال بالحديث عنهما معا

انوا كالء ألن هؤ في الداخل املصلحين علماء اليمن كما البد أن يتم ربط حركتهم بحركة 

 الفضيل الورتالني
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ع ويمكن القول بكل اطمئنان أن مشرو ، قد قطعوا شوطا بعيدا في العمل لإلصالح في اليمن

 ه/1343 أو- 42األمير علي بن عبد هللا الوزير اإلصالحي الذي تقدم به إلى اإلمام يحيى عام 

ذمرة تخرج تالتمتمات امل تبعد أن كان، كان هو البداية العملية لإلصالح في اليمن (2)م1923

وقد تكّون هذا املشروع  .شاموا على األفق انحرافات قادمة نمن شفاه بعض العلماء الذي

من عشر نقاط تشكل محتوياتها نفس محتوى ما كان ينشده قادة اإلصالح في البلدان 

 
ً
ألن  ،ومستبد ظالم، وإن اختلفت طبيعة الحكم بين محتل غاصب، العربية األخرى تماما

غم من بالر ، كان هدفا مشتركا، ح نظام الحكم على أسس إسالمية شوريةاملطالبة بإصال 

انت إال أن الثقافة اإلسالمية ك، وعدم االتصاالت املباشرة، وتباعدت الديار، األقطار ئياتن

 اإلمام يحيىو استجاب تظلل املصلحين في مناطق العالم اإلسالمي بمظلة واحدة. ول

بنمط  وتمسك، رفض أي مشروع إصالحيتلفا، ولكنه ملطالبهم لكان املسار واملسير مخ

الثورة  حتى قامت، ومن ثم ظلت املطالبة تتنامى وتتوسع، الحكم الذي رآه صالحا ألسرته

 الدستورية في النهاية. 

 األستاذ الشهيد محمد صالح املسمري  أول معارضة في القاهرة على يد كانتوفي الخارج 

عمل  من أول  - مبكروقت  منذ -وكان ذا توجه إصالحي، وهو ، تشير الوقائع املتيسرةالذي 

 قبل خروج الوزير والزبيري ونعمان إليها.خارج اليمن، أي  للقضية اليمنية اإلصالحية

 تاريخ املسمري في اليمن شال أعرف من 
ً
ولم أعثر حتى اآلن على حياته إال ما ذكره ، يئا

نه ولد )بيريم وبها نشأ ثم هاجر إلى أ( من 2001ه/1421)ت املرحوم أحمد حسين املروني

، ريمقضاء ي، ستاذه في مكتب ذمران بني منبهأكان  هأنمن ذكر املقبلي إال ما و  (3)مصر(

ذلك فال ش يء يضيئ حياته اليمنية،  اما عدو ، (4)أيضا فتاة يمنية وحيدة تدرس معه وكانت

 أم سياسيا، ولو كنت عرفت تاريخ 
ً
 بحتا

ً
وال يفسر دافع سفره إلى القاهرة، أكان علميا

أنه  بقينالسامن النصين دافع هجرته. ونستفيد  -بشكل ما  -مغادرته اليمن لكنت عرفت 

 و شغكان 
ً
 كان مبالعلم و  فا

ً
؛ خاصة في هذا التعليمفي زمن ال يرحب ب على تعليم النساء نفتحا

وقد نستخرج من ذلك أن الهجرة كانت بسبب دوافع علمية. ومع أن املسمري كان  الريف.

مع أنه مؤسس ، ندري ما هو السبب في إهمال تاريخه حتى اآل ألست بهذا الحجم إال أني 
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يبدو و ، واملجمع على شجاعته وصالبة عقيدته، ومن كبار رجال الثورة الدستورية، حركة

  نأ
َ
، كما حدث أيضا مع عبد فلإغفال دور املؤسسيين أصبح عادة يمنية لصالح الخ

القادر علوان، أول رئيس لالتحاد اليمني، وأحد مؤسسيه في عدن عقب سقوط الثورة 

  (5)الدستورية.

حق وفيها الت، مصر إلى -مجهوال يزال في عام ما  -ومهما يكن من أمر فقد هاجر املسمري 

ن معلى الشهادة العليا في األدب العربي والتربية وعلم النفس  حصلو  ،باألزهر الشريف

وكان في خاللها يواظب على تغيير النظام . م1945ه/1364عام جامعة كلية العلوم 

 املتوكلي، بالكلمة والشرح في مكان تواجده، 
ً
  وكان أديبا

ً
  شاعرا

ً
  كاتبا

ً
 زيديا

ً
 ومع ذلك .ثائرا

جال ن ر أذلك ، بدقةتأسيس الحركة البد من االعتراف بأن الغموض يلف معرفة بداية ف

لى إعبد هللا بن علي الوزير من باستثناء رسالة ، هم مذكراتءهذه الفترة لم يتركوا ورا

هذه  حتىمن هنا وهناك. و  خاطفات و ومضات، أارةبومذكرات مقتضبة ليحيى ز الحكيمي، 

عندما تخرج » :أنه مناملروني ذهب املرحوم العجل مثلما الومضات ال تخلو من خطـأ 

 الإذ ، وكلمة التحق بحزب األحرار في مصر خطأ تاريخي، (6)«التحق بحزب األحرار في مصر

 اسم لتنظيم حقيقي اسمه حزب األحرار، وإنما كان يطلق بصفة عامة 
ً
 لىعيوجد تاريخيا

ن أحد قبل املسمري قد شكل أي لى حد علمي فلم يكع. و للحكم املتوكلي معارضة أي

 أمن وأسبق بل كان هو أول في الخارج،  معارضة
ً
  سس تجمعا

ً
 ،للمطالبة باإلصالح يمنيا

  فكيف يلتحق بش يء  لم يوجد.

، باملسمري ى والتق، للدراسة م1929ه/1347عام األستاذ يحيى زبارةوصل وإلى مصر 

 وتأثر به وبدعوته ، وثق صداقةأقدت بينهما وعُ 
ً
  اإلصالحية تأثرا

ً
جامعة والتحقا ب، كبيرا

. م1945ه/1364 ول طالب يمنيين يحصلون عامأاألزهر وتخرجا فيها وكان هو واملسمري 

حمد أبو مثالثهم السيد وكان ، على الشهادة العليا في األدب العربي والتربية وعلم النفس

  .(7)تخلف ، وفي أثناء دراساتهم استمرا في نشر ما تعانيه اليمن منشريف

بقصد الدراسة ، القاهرةإلى األستاذ أحمد محمد نعمان  وصل 1355/1937وفي عام 
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، وكان له خطه الخاص في شكل املعارضة، فكان قوي األمل 
ً
ن عالحكم صالح إفي أيضا

وبينهما  ،من زمن مبكر هعلى صلة وثيقة ب - كما يقول في مذكراته - وكان، طريق ولي العهد

العهد  كانت الرسائل متبادلة بيني وبين ولي»، م تنقطع حتى وهو في القاهرةرسائل متبادلة ل

هد فولي الع، علي الوزير والجامع لصداقتهما هو كراهيتهما لألمير (8)«أيام وجودي في مصر

 قته ألنهيمونعمان ، مما استفزه واستفز والده اإلمام، كرهه ألنه عارض بشدة والية العهدي

حلم مشايخ اليمن األسفل في إقامة سلطنات  -عندما وحد اليمن األسفل مع األعلى -أنهى

بما فيهم الشيخ  - البريطانية، فأسرها بعض املشايخ على غرار سلطنات لحج تحت الحماية

وإذ وعوقبوا، ، وتآمروا عليه وفشلوافي أنفسهم  -عبد الوهاب نعمان كبير الحجرية 

 وتأثر األستاذ نعمان، املشايخ هؤالء األمير وبعضبين  انفصل الوئام ترسخت الوحدة

 ، بسجن عمه
ً
  ووجد في ولي العهد حليفا

ً
 عمه عبد الوهاب حلمضد األمير الذي أنهى  قويا

بشجاعة أن صداقته لولي العهد نشأت عقب  "ويعترف "نعمان، الحجرية ته علىسلطنب

ملاذا؟ بسبب أن علي الوزير حبس  .كنت أنا من أنصار ولي العهد»القضاء على االنفصال: 

 ، وقد ترك هذا في النفس مرارة، مشايخ لواء تعز ومشايخ الشافعية
ً
عرضت ت ثم إني أيضا

لضرر شخص ي من علي الوزير نفسه وبقيت أكاتب ولي العهد إلى حجة وأثير في نفسه 

 ن فيكاو  -"نعمان"  وفي رسالة من .(9)«السخط ألن هؤالء يريدون أن يستأثروا بالسلطة

وأن الذي وجهنا إلى »: نه هو الذي علمه الوطنيةفيها: إيقول  إلى اإلمام أحمد، - سجن حجة

مارة إهي كلمته التي وجهها من حجة عندما كان يتنافس مع علي الوزير على تولي ، الوطنية

ههنا حينما قلتم: "بثوا روح الوطنية في نفوس الناشئة فإن حقوق وقد سجلناها ، تعز

نسأل هللا أن ينتشل هذا القطر من هوة الجمود ، لوطن كادت تكون غير معقولةالدين وا

عالن إك الكلمة بعد اإلطاحة باإلمام وامللكية و لعلى ت نعمان. هذا وعقب (10)«والغفلة"

 .(11)«تلك الكلمة املؤمنة التي حركتنا للوطنية والوطن»الجمهورية بقوله: 

 بأن رسائل ولي القول ويمكن ، الخادعة هكذا اقتنص ولي العهد األستاذ في شباكه

 
ً
  العهد إليه قد لقيت قلبا

ً
 فتمكنت منه وبقي إعجابه باإلمام حتى وفاته رحمه هللا، مستجيبا

 م.1996سبتمبر 27ه/1417جمادى األولى 14 عام

http://ar.wikipedia.org/wiki/1996
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 وصل 
ً
عبد هللا بن م 1940/أوائل مارس1359هر محرم في أواخر شوإلى القاهرة أيضا

ا ال للتعليم، وإنم، ومرافقه الخاص السيد صالح علي الوزير ومعه محمد محمود الزبيري 

للمعارضة فلم يأتيا إلى مصر إال للعمل من تخليص اليمن من آالمه السياسية، وقد تلقاه 

م يحيى معارضته وأبيه لنظام اإلماا كانا قد سمعا بماملسمري وزبارة تلقي األخ األكبر، ولعله

 فأسلماه القيادة. 

يما املناقض ملسار النعمان وف املساريمثلون ، زبارةواملسمري و كان عبد هللا بن علي 

 آنذاك سارا  مسارين مختلفين بعد الزبيري، مما يعني وجود
ً
 إلى جنب، دون أن  معا

ً
جنبا

 يتصادما.

 لنظام منذ طفولته املبكرة  بن عليكان عبد هللا 
ً
د تربى على فقامللكي،  الحكممعارضا

وكان هذا العم من أشد املعارضين لحكم اإلمام يحيى ووالده ، يد عمه محمد بن عبد هللا

  تهما وتحركاتهما، وكان يرى في حركهاملنصور من قبل
ً
  سعيا

ً
ع بطنوراثية، فاية الإلى امللك ملحا

ولقد كانت تربيتي في حجر عمي إلى أن »الثامنة من عمره: وهو في  ابن أخيه في قلب ذلك

 ، بلغت الثامنة
ً
وألن  ،وأنا في سن السادسة أعتقد أن عمي هو والدي الحقيقي وكنت تقريبا

 فلم يكن يأت ؛ الغيابوالدي كان دائم 
ً
  ،إال نادرا

ً
زم كنت أال ف ،أو يومين فقط يمكث يوما

  على الدواموكنت أسمعه ، عمي مالزمة الظل
ً
ال  أن يحدث أصدقاءه: أنا نصحت أخي كثيرا

ونفوسهم  ،ألن هذه العائلة مشهورة بالطباع الساقطة، إلى اإلمام يحيى خير له في االنضمام

، وال يرون إال مصلحة أنفسهم، وال يحبون أي خير، مجبولة على الحقد والحسد

لى ام بعد أبيه يغرر عومشهورون بالبخل الشديد الذي يضرب به املثل. واآلن هذا اإلمام ق

وما مراده إال امللك وجمع األموال ، الناس بمقاتلة "األتراك" الفساق البغاة كما يقول 

بقي على هذه املعارضة طيلة حياته، بالرغم من زواجه من . و (12)«وسيؤزر الناس الحصير

ة قضاء وحكوم وعمالةشرعب ابنة ولي العهد، ثم من ابنة اإلمام يحيى، وتولى لإلمام عمالتي 

ومع ذلك فقد كان حبه لقضيته اليمنية أسمى مراتب الحب، ناحية السبرة، و ذي سفال 

 في قلب النظام وقبل خروجه من اليمن بخمس سنوات، أي في
ً
عام  ولم يدخر جهدا

م[ 1933] ه1352كنا دبرنا بعض أمر وحركات ونحن في تعز عام : »قالم 1933ه/1352
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 ولكنها فشلت وأعظم أسباب، أحمد إلى تعزث كان نزول م[ حي1939]ه 1357إلى سنة 

وربما كانت هذه أول محاولة . (13)«ها هو الجهل بالوسائل املجدية والطرق الناجحةفشل

بلغ »مأل عليه أقطار نفسه وثورية بهدف تغيير نظام الحكم، مما يعني أن القضية كانت ت

 
ً
، األمور تملك مني كل مشاعري  فكانت أفكاري في تلك، لم أستطع معه صبرا مني مبلغا

وأخيرا اهتديت إلى فكرة واحدة وهي فكرة ، فأفكر ثم أفكر لعلي أجد أي حيلة أو وسيلة

ية املجد فس ي أنه ربما أجد وأطلع وأعرف الوسائلنفقد كنت أحدث ، الخروج إلى الخارج

اج أبيه وجاءت الفرصة عندما تآمر اإلمام وابنه على إخر  .(14)«للتخلص من ذلك الطغيان

من  -م وهكذا حقق له اإلمام1939ه/1357عام ، مع والدهفخرج ، الحج باسممن تعز 

يقبل  حتىمن الحج وكان من رأيه أن يرفض والده العودة إلى اليمن ، أمنيته -حيث ال يدري 

، عزيزوالده وكفالة امللك عبد ال طو وملا تظاهر اإلمام بقبول شر ، اإلمام بمطالبه اإلصالحية

يكون و ، دهو ليه وطلب بقاءه في الحجاز ليراقب وفاء اإلمام بوعإفذهب ، العودةوالده قرر 

 ،، وبعد حوار طويل أمكنه إقناع والده بالبقاءقرب الكفيل لالتصال به في حالة املماطلة

فاخترت لي زميال ورفيقا محمد محمود »معه: يبقى  اشيته منحوطلب من ابنه أن يختار من 

ه هللا خير خل وصاحب ورفيق. وكان كالنا دائما في حديث مستمر حول الزبيري فكان حفظ

تلك الجرثومة. وبعد أن وثقت من إخالصه وما كان يظهر عليه من النبل والذكاء 

ل نزوله وأخبرني أنه قب، ولقد كاشفني هو كذلك، ويهتواالستعداد للنضال كاشفته بما أن

 .(15)«تعز كان في حيرة وانزواء

ن بقائه في جدة كانت العالقات بين اإلمام وامللك تتنامى في اتجاه توثيق في خالل عام م

واطمأن اإلمام "يحيى" إلى صداقته ، العالقات املتوترة ةوتم تسوي، العالقات بينهما

أقفل و ، وأغمض امللك الكفيل والضامن عينيه، الجديدة مع امللك فلم ينفذ أي إصالح

 ،وأغلق أذنيه عن سماع عبد هللا بن علي، يق وعدهلسانه عن أي إلحاح على اإلمام بتحق

 ،كان بقاؤنا في مكة سنة كاملة. كنا نتنقل ما بين مكة وجدة والطائف في ضيافة امللك»و

وأكدت له ما ، لوجود امللك، [ اغتنمت الفرصة1940]يناير 1358 فلما أتى موسم الحج

حسبما كانت تصل إلّي  ،هكنت أخبر به األمير فيصل من أن اإلمام نقض كل ما تعهد ب
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كتب إلى وأنه كان ي، أنه يصل إليه الخبر من فيصل نيفأجاب، اإلفادات املتتابعة من والدي

خال أنه ال يستطيع أن يتدخل ، وأنه لم يترك أي عهد في ذلك، ويذكره بمواعيده، اإلمام

أمرني امللك ف ،فشكرت له ذلك، فليس في استطاعته غير النصح والتذكير، زيادة على ذلك

أن أتراجع مع فيصل. وفي ذات يوم بعد سفر امللك من مكة لم نشعر إال بالسيارة الخاصة 

: وابتدأني في الحال بقوله: ماذا تحب اآلن؟ قلت، توجهُت إليه، أرسلها فيصل يريد مقابلتي

جهة  يفقال: إلى أ .ذلك ما أبغيه ،هل تريد السفر إلى الخارج؟ قلت: نعم الذي ترونه. قال:

قال: يمكن ولكن من حيث أنك ال تفهم اللغة  ،تريد؟ فقلت له: هل ممكن أذهب إلى لندن

 .(16)«األحسن أن تذهب إلى مصر

يتعلم الوسائل املجدية والطرق الناجحة  أن - قال كما - القاهرةكانت غايته من دخول 

 أي أنه خرج ثائ، للتغيير ملا تبلور في نفسه من إصالح الحكم في اليمن
ً
 مل الرؤية.مكت را

وصل الفضيل إلى القاهرة وجيزة،  بفترةبعد وصول الوزير والزبيري إلى القاهرة 

وكان انضمامه إلى هذه املجموعة قد أعطاهم دفعة قوية وأقامت م، 1940/ه1359عام

 لهم الجسور الثورية لالتصال باملناضلين من مختلف املناطق العربية. 

 15 في - الورتالني" الفضيلاملعروف بـ " - الجزائري""إبراهيم بن مصطفى ولد السيد

ونشأ  ،م في بلدة بني ورتالن بوالية سطيف شرقي الجزائر1900يونيو 2/ه1319 األول  ربيع

ه الشيخ في أسرة كريمة  ين حسين الورتالني كان من العلماء املعروفلها اتصال بالعلم، فجدُّ

م حيث استكمل دراسته 1347/1928- 46 سنة قسطنطينيةفي منطقته. انتقل إلى مدينة 

وفي مدرسة ابن باديس تلقى دروسه في  .على يد العالمة الشيخ عبد الحميد بن باديس

 وتأثر بشيخه املصلح الكبير، واألدب العربي، التفسير والحديث والتاريخ اإلسالمي

-50ولم يلبث حتى بات منذ سنة وغْيرته على املسلمين. ، وبطريقته في اإلصالح

 له في التدريسم 1351/1932
ً
 لصالح مجلة الشهاب، مساعدا

ً
 البن  ،ومتجّوال

ً
ومرافقا

 بقلمه في كل من البصائر والشهاب بروح وطنية ، باديس في بعض رحالته بالوطن
ً
مشاركا

ونظر حوله فلم يجد أكفأ من "الفضيل الورتالني" للقيام  وشعور ديني ملتهب.، متوثبة
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ل فرنسا سنة الفضيفرنسا ويحميهم من الضياع. ونزل  جزائريين فيباالهتمام باملغتربين ال

ا عن الجمعية، 1936ه/1355
ً
 ،وبدأ نشاطه املكثف بهمة عالية، وأقام في باريسم" مبعوث

واستطاع خالل عامين أن يفتح كثيًرا من النوادي الثقافية في باريس وضواحيها وبعض 

في باريس فاتصل بالدارسين العرب في املدن الفرنسية األخرى. وانتهز فرصة وجوده 

 ،مثل العالمة محمد عبد هللا دراز، وتوثقت بينهم املودة والصلة، الجامعات الفرنسية

ار الذي ص ،والشيخ عبد الرحمن تاج، "دستور األخالق في القرآن الكريم"صاحب كتاب 

ا لألزهر
ً
والشاعر عمر بهاء الدين ، والعالمة السوري محمد عبد القادر املبارك، شيخ

 األميري. 

ه حركته، وجاءتوقد أقلق هذا النشاط السلطات الفرنسية فضيقت على الفضيل 

ر إلى مغادرة فرنسا إلى إيطاليا ومنها إلى القاهرة. وتوجه إلىرسائل تهدده بالقتل، 
ُّ
 فاضط

 ليةة في كحيث آثر االنتساب إلى األزهر فحصل على شهادته العاملي1940/ 1359القاهرة 

 جهاده القومي الوطني،  الدين والشريعة اإلسالمية أصول 
ً
وقضايا املسلمين مواصال

 
ً
  .(17)عموما

ب الخروج يوج متعدد الينابيع، فكر فكر ثوريتكونت هذه املجموعة في القاهرة بفعل 

 .نيواالستيالء على أموال املسلم ،ترك الشورىو ، على اإلمام الظالم املستأثر بالرأي واملال

 ةريالفك النظام الديمقراطي واألحزاب واملنظماتو القومي اإلسالمي بالفكر وتأثرت 

الحية اإلص تهمفتطعمت دعو ، ة آنذاك في مصرالسائد ةواألدبي ةواالجتماعي ةوالسياسي

 بهذه األلوان. 

ؤدي اختالف املذاهب اإلسالمية في أمر الخروج على اإلمام الظالم يومن الطبيعي أن 

حكم بفاألستاذ النعمان ، اختالف هؤالء املهاجرين في رؤية الوسائل لتحقيق اإلصالحإلى 

أشار النعمان أنه تعلم في وقد ، وإن ظلم ولي األمرمذهبه الديني يحرم الخروج على طاعة 

 :واستشهد ببيت من الشعر، صغره أن الخروج محرم على ولي األمر

 (18)لى ولي األمرخروجنا ع  *    ولم يجز في غير محض الكفر 
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وكنت أعتقد أنه ال يجوز الخروج على اإلمام بأي حال من »في مذكراته:  وقال

أمله في اإلصالح على يد ولي العهد. بولعل هذا يفسر موقفه بعدم الخروج و  (19)«األحوال

الى  لم يؤدو ، ن كل فريق لم يحتكر الصوابأال إوبالرغم من هذا التفاوت في التفكير 

  شعااالحتراب، ف
ً
ام هو إن الوئف، حتى عندما يختلفان على موقف، التفاوت بينهما رخيا

فيما  همتكما اشتعلت هذه الأو الخيانة  العمالة أوخر بالرجعية حد اآل أيتهم  السائد، ولم

ال يستطيع املؤرخ أن يتجاهل . إذ وتبودلت بقسوة وضراوة، فقد كان للقوم أخالق عدب

والش يء اإليجابي أن الصلة األخوية بين الطرفين لم ، املعارضةفي صف  وجود وجتهي نظر

 . اإلصالحبل ترك لكل طرف أن يمض ي وفق رؤيته ما دامت الوجهة الواحدة هي ، تنقطع

 يكد يستقر بـ "نعمان" الركاب في "القاهرة" حتى أصدر  لم
ً
 1356/1939عام  لخطهتبعا

ة األولى
ّ
ة األو » :وكتب على غالفها، األن

ّ
 لى: أبناء اليمن في مهجرهم يرفعون أسباب الهجرةاألن

قام بحملة  ، كما(20)«املؤمنينلألمير سيف اإلسالم ولي العهد املحبوب أحمد بن أمير 

واصلُت الكتابة والنشر في الصحف ضد » :أرضت ولي العهدالوزير شرسة على األمير علي 

لي وكان و ، خ وحبس عميوكيف حبس املشاي، أصف ما يفعل بأهل لواء تعز، علي الوزير

ولي العهد املرحوم حسين وأمر  (21)«ألنه موّجه ضد آل الوزير، العهد يقرأ ما أكتب ويرتاح

لي ع وحشاها سبا وشتما لألمير، كتب الرحلة امليمونةفالويس ي أن يكتب رحلته إلى تعز 

 األستاذ نعمان، الوزير
ّ
وان ولي دي فأرسل الكتاَب رئيُس ، ولم يجد من يشرف على طبعها إال

جمادى  16م( مع رسالة جوابية منه مؤرخة في 1953ه/1373حسين الحاللي )ت، العهد

الشهم الغيور الولد صفي الدين أحمد محمد »م وموجهة إلى 1939 يوليو 4/ ه1358 األولى

سرني ما أشرتم إليه من تناول »ونقرأ فيها ما يلي: « نعمان حرس هللا ذاته وقرن أوقاته

ح األستاذ واقتر « سرني مباشرتكم كتابتها وتنقيحها على الصفة املطلوبة كما، الرسالة

وتحراه  ،فوافقه الحاللي في جوابه عليهالشتائم منه  "نعمان" في رسالته أن تحذف بعض

 صنج يرسل لكم مائة روبية لنفقة الطبعاألستاذ األ »خبره أنه ألزم أكما « في سرعة العمل»

يستبعد من النشر القسم »وكان األستاذ نعمان اقترح أن  (22)«والرجاء اإلنجاز، كما أشرتم

وطبع بدال ، ولم يطبع هذا الكتاب (23)«الثاني من أسرار الضمير من مدخرات علي الوزير
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زر ملئ سبا وشتما. بل إن في الن، النزر اليسير من مظالم علي الوزير:عنه كتيب تحت اسم 

  .(24)أنه يريد دولة حديثة ليس حكومة صنعاءاليسير ما يحرض اإلمام على األمير من حيث 

 مسار  من املعارضة لم يرق إلى مستوى القضية ككل ومنه نطُل على كان 
ُ
هذا نمط

 معرفة جانب من أرضية املعارضة في القاهرة.

يير في خط التغ «الفضيل، العنس ي، الحورش، زبارة، املسمري ، ابن الوزير»وسار خط 

املسؤولين املصريين  بعضمع متينة ات صداقابن الوزير من خلق  وتمكن، الكامل

وما يهمنا هنا هو لقاؤه ، الجامعة العربية وأمينوالزعماء والعرب الالجئين إلى القاهرة؛ 

 .باملجاهد الكبير "الفضيل الورتالني"

يد لم أتصل إال بالقليل مثل الس»: كان ابن الوزير في بداية أمره متخفيا بعض الش يء

 مع ولقد كنا نجتمع د، وأمثاله من املكافحين الذين كان ينقصهم املال والثروة، ضيلف
ً
ائما

 ومنهم عرف قضية، صداقة متينة وبين الوزير ورفاقه بينه وانعقدت (25)«فضيلالسيد 

، هوتوثقت صلتهم بومنه عرفوا قضايا التحرر في القارة اإلفريقية، ، اليمن ومطالبها

 الوزير: اسة عبد هللائبر أنهم رشحوه مستشارا لجمعية ينوون إقامتها  وإعجابه بهم إلى درجة

 ،وأنا أرأسها والسيد فضيل املستشار لها، فكر اإلخوان بتأسيس جمعية يمنية بمصر»

 من الشخصيات املصرية التي كنت قد تعرفت 
ً
مكة عند بعليها فاستشرت بدوري بعضا

ألن أدنى إشارة احتجاج من  ،لهذه الجمعيةفأشارت علي أنه ال جدوى وال نتيجة ،  الحج

بل ، فإن حكومة مصر ستحل الجمعية، أو إظهاره لعدم رغبته في ذلك ،اإلمام يحيى

الوقت  في ذلكالسعي ألن ، تسفر أعضاءها بحجة عدم تعكير العالقات بين الحكومتينس

ب بأي العر  فهي تريد التقرب إلى ملوك، كان ألجل تأليف الجامعة العربية وترأسها مصر

إخراج  وال على، فلم أوافق اإلخوان على تأليف تلك الجمعية، وسيلة وتبعد كل ما ينفرهم

 من اليمن ،جريدة أيضا
ً
 عن تناو  ،وقلت لهم: إن أحسن مكان هو الذي يكون قريبا

ً
ل وبعيدا

نها طريق الذاهبين والجايين ألو  ،وأحسن مكان جامع للشروط عدن ،أيدي الحاكمين فيها

 .(26)«ثم أسدل الستار على هذه الفكرة، ولربما إليها، ليمنيينمن ا
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وة ققد أحرزت بقيادة عبد هللا بن علي حركة املسمري ومن معه  مما الشك فيه أنو 

وكان  ،بكل طاقاته املالية، فقد دعم السيد عبد هللا هذه النواة الخيرة، مادية ومعنوية

قة أثر واضح في تفتح بعض األبواب املغل -آنذاكباعتباره ابن أكبر زعماء اليمن  -لقيادته 

والوقور يحيى زبارة وغيرهما يعملون ، وكان السيدان الجليل صالح املسمري ، أمام حركتهم

ديهم ولم يكن ل، لصالح اليمن ضمن نطاق محصور في املنتديات والجامعات حيث يدرسان

 ،أن القضية بحاجة إلى مالوكان الوزير يدرك ، يدفع بحركتهم إلى األمام من املال ما

بب ولكنه خسرها بس ،يطاليإلف فرانك أومنها سبعين ، فاستصحب معه ما ظنه كافيا

وتأسف أنه لم يأخذ كلما كان معه من ، وأدرك أن ما لديه لن يكفيهم، سقوط هذه العملة

وقد كان لي جملة وسائل تجارية ألن أجمع »لينفقه في صالح القضية قال: ، مال وفير

حينئذ سقط األمر في يدي فكتبت لوالدي أطلب منه أن يرسل لي بتلك الفلوس و  ،افهاأضع

ن جميع أل ، تجر بها... ولكنه أجاب علي أنه قد استغرقهاأالتي كانت في مخزني الخاص لكي 

م و أو ، قد استولى عليها أحمد ،تجارته التي كانت بتعز في القاز وغيره
َّ
شجع يضا أجبر وعل

 .(27)«ينكروناأن ، ين كانت كل فلوسنا بنظرهمجميع الوكالء الذ

أرسلت رفيقنا الثالث إلى عدن ملطالبة السيد عيدروس وأخيه بما لديه من »عندئذ 

 ، فمكث نحو شهرين في عدن، األمانة
ً
ل لنا بأربع مائة جنيه مصريةوعلى مضض وأخيرا  ،حوَّ

[ ]لرسوله تبت لهفك، وقال : ال نستطيع أن ندفع أي ش يء غير ذلك، حواالت متفرقة

 ، ليتوجه إلى تعز
ً
علّي  فأجاب، القوى الشعبي إلى الشيخ محمد عبد وأذهب بالخفية سرا

ف في تعز، أن املذكور أغلب أيامه في حبس أحمد
َّ
لو يعرف أني اتصلت أحمد  وأن، أو ُمَوق

فقد حبسه وهدده عقب خروجكم للحج من أجل ، وأن لديه ش يء لَك الستولى عليه، به

سحقه  لو -كما تعرفه  -ولكن الرجل ، ويسلمها إليه، ويريد منه أن يقر بما لديه لك، ذلك

 
ً
إما  وال سيما وهو، وال نريد أن تتصل به لئال يعلم أحمد، ما خان أمانته أحمد أو قطعه إربا

تعز والجواسيس حوله واملنافقون والحسدة كثر. يا رباه  أو في، وذلك مستحيل، محبوس

 .(28)«ولكن أين مادته؟!، !. عرفت طريقة الكفاحماذا أصنع اآلن؟

وجد ملال وأجدى، وجد الرجال املخلصين، على أنه وجد في مصر ما هو أنفع من ا
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م فما كان أعظ، الشيخ محمد صالح املسمري الشهيد الخالد تغمده هللا بواسع الرحمة»

ها. لقد كان وأمانت، اوصدقه، ونزاهتها، وعفتها، ووفاءها، وإخالصها املتناهي، تلك الشخصية

، هامةتملؤها الش، كريمة، أعظم من اتخذته لي صديقا حميما عزيزا؛ فقد كان ذا نفس أبية

 .(29)«ه قلبي، وما معي، ومالي وما عليوالنبل العظيم؛ فأطلعته على جميع ما يكن، واملروءة

ة مناضلة يكما وجد فيها من غير إخوانه اليمنيين السيد الفضيل الورتالني وقيادات عرب

 شاركته آماله، وشاركهم آمالهم.

  -نصحه املسمري  كما - الوزيرقضت األزمة املالية أن يبقى مكان ابن وقد 
ً
حتى  مجهوال

ب عليك ألنه يج، نفسك في مصر تظهربأن األولى أال » :ال يصرف املال في املظهر وقال له

 ،فاألصوب عدم ظهورك، وبكرامتك أن تنفق النفقة الالئقة بسمعتك في "مصر"

، دحتى ال يعرفني أح، وكنت أتنقل من سكن إلى آخر، ومركزي ، فاضطررت ألن أخفي اسمي

 مثاله من املكافحين الذين كان ينقصهم املالأولم اتصل إال بالقليل مثل السيد فضيل و 

 .(30)«والثروة

لي من عوكان كلما يطلبه ويشير » اآلخرينالصلة بينه وبين وتولى صديقه املسمري 

ما كنت و ، فهو الوحيد الذي كان يعلم بما أملكه، اإلمداد بالفلوس لإلخوة ال أؤخر له طلبا

  .(31)«وأشار عليه شيئا كما أنه كان كذلك ال يخفي علي أي أمر حول قضيتنا، ألخفي قضيتنا

وهكذا نرصد بعد وصول الوزير والزبيري تغيرا كبيرا في إسراع تحريك خطى الشباب 

د فيذكر يحيى زبارة: أن عب ؛وفي ظهور نقلة جديدة في الحركة بالرغم من قلة املال، هناك

وكان خير  ،أحاطنا بعطفه وحنانه وطيبته وذكائه»هللا بن علي الوزير عند وصوله القاهرة 

، وتوجيهاته وبآرائه، ونسترشد به، فكنا نلوذ به في الشدائد، وكان أكبرنا سنا، مرشد وموجه

  وكنا نترفق به
ً
 ،ونظرا لحالته النفسية الشديدة الحساسية بخصوص وطنه، لصحته نظرا

يمدنا بآرائه ل، فكنا نعمل في صمت أنا والزمالء الثالثة وال نعود إليه إال في الشدة والشدائد

وإرشاداته ونستعين بما يمده من مال الستمرار حرية الثقافة واستمرار النشر في جريدة 

 .(32)«طبع من كتيبات، وملا كنا نريد الرابطة
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شكل التياران الكتيبة  (33)م1940 سبتمبر 28 /ه9135 شعبان 25يوم السبتفي 

اد أو بدأنا نفكر في إنشاء ن»هذه الفترة:  فكرة عن سبب قيامها في زبارة عطيناوياألولى، 

معنا في فاجت، أو نعقد فيه الندوة، ولم يكن لنا مكان نجتمع فيه، جمعية تضم اليمنيين

الشيخ أحمد محمد ، محمد محمود الزبيري ، األندلس: عبد هللا بن علي الوزير حديقة

، من الجنوب، محمد الجفري من حضرموت، يحيى زبارة، محمد صالح املسمري ، نعمان

وسميناها "الكتيبة األولى"... وعملنا تلك الوثيقة ، حسين الصافي، أحمد الجفري أيضا

ثم بدأنا ننشر ونكتب ونتكلم ، ده كما هو دأبهواحتفظ بها الشيخ أحمد محمد نعمان عن

وعما فيها من تخلف.. إلخ. كانت هناك جريدة اسمها الشورى ، عن أوضاعنا في اليمن

وكان ينشر لنا بعض األشياء عن اليمن وكانت ، محمد علي الطاهر لصاحبها املسلم املجاهد

تمثل الوحدة »بة وكانت هذه الكتي .(34)«أحمد محمد نعمان خصداقته أكبر مع الشي

 ،واستمرينا على هذا املنوال حتى تخرجنا من كلياتنا ومن جامعاتنا، اليمنية جنوبا وشماال

  .(35)«وبعض الكتيبات عن اليمن وأوضاعها، وبدأنا نطبع املناشير

ليها كان يقوم باإلنفاق ع» :زبارة فيتحدث عن طبع الكتب املعارضة وغيرها ويسترسل

 األخ عبد هللا بن علي الوزير عليه ثم توزيع، وعلى طبعها
ُ
َهاجر سيادة

َ
ها بالبريد إلى اليمن وامل

 والصديق والحبيب.، في القاهرة لنا األخ األكبر كان»: ويقول عنه (36)«الرحمة والرضوان

وكان شعارنا جميعا عندما كنا نتحدث ونجتمع في هدوء وسكينة حتى ال نتعب نفسه 

توزيعها  ثم، الكتيبات كان يقوم باإلنفاق عليها وعلى طبعهاوتلك » . ويقول:(37)«وأعصابه

 األخ عبد هللا بن علي الوزير" عليه الرحمة والرضوان
ُ
َهاجر سيادة

َ
  (38)«بالبريد إلى اليمن وامل

ن هذا أل  ابن الوزير يستعين بالحفاظ على قوته ونشاطه بتسلق األهرام أحيانا وكان

حيى املرحوم ي هروى صديق، ين على العمل الوطنيالتسلق الشاق كما كان يعتقد هو تمر 

ذهبت معه لزيارة منطقة األهرامات »أنه في إحدى النزهات تلقى منه درسا وطنيا ، زبارة

ي عملية وه -ه سوف يصعد إلى قمة الهرم الكبيروقال السيد عبد هللا أن، األثرية بالجيزة

ستطيع فقال السيد عبد أ ولكني خفت وقلت: ال ،وطلب مني أن أصعد خلفه -جداشاقة 

 «إذا كنت تخاف أن تصعد الهرم فأنت ال تصلح للعمل الوطني، وعليك باالنتحارهللا: 
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 ،وكانت عملية صعبة جدا، وصعدت وراءه، عندما رأيته يصعد تشجعت» :وأكمل زبارة

وكان النزول من الهرم أصعب. وبعدها دعاني السيد عبد هللا لشرب الشاي في فندق مينا 

وهو مبلغ كبير في تلك ، قرشا ثمنا للشاي 25ودفع السيد عبد هللا ، س ليطيب خاطري هاو 

 .(39)«األيام

 ،مما سبق أن الوعي بالقضية اإلصالحية في الخارج كان يسير في خطين متساويينأكد يت

وخط غائم مشوش ، خط إصالحي واضح املعالم هدفه تصحيح النظام وضرورة تغييره

على يدي ولي العهد ضمن النظام نفسه. وهذا ما واجهه  يأتيالرؤية يعتقد أن اإلصالح 

 عندما التقى بقضية اليمن. السيد الفضيل

، وكان هذا (40)توسعت دائرة معارضة القاهرة بانضمام الوزير وزبارة إلى االتحاد العربي

قبل أن تتأسس أي م 1942ايو م 25/ه1361ى جمادي األول 10في االتحاد قد تأسس 

وقد افتتحت له فروع في االسكندرية وبغداد وعمان ، جامعة الدول العربية بثالث سنوات

بد ع، ثم باشا ةرأسه فؤاد أباظ، وقد كان عدد املؤسسين عشرة أشخاص، وبيونس أيرس

 ععناصر تنتمي إلى جمي من، إليه وكثر املنتمون  هاتسع نطاق ، وقدالحميد صالح باشا

رمي االتحاد العربي إلى جمع البلدان كن يي مول، من بلدان العرب كلها، و األحزاب املصرية

ن وتقوية الروابط بي، وإنما يرمي إلى تنمية العالقات، العربية تحت حكم سياس ي واحد

 . (41)وإنشاء اتحادات في كل بلد تعمل على تحقيق أغراضه ونشر مبادئه، األقطار العربية

ا ومن ثم اتسعت دائرة نشاطهم، كما قلنا الوزير وزبارةوإلى هذا "االتحاد العربي انضم 

 نالصداقة بي وتوثقت عرى ، فاق جديدةآوتفتحت لهما ، العربي داخل هذا اإلطار الواسع

سماعيل األزهري مثل إوكثير من قيادات العالم العربي الفضيل و  معارض ي القاهرة

 وغيرهم وغيرهم.، مين الحسينيأوالحبيب بورقيبة والحاج 

ع ولي أن العمل ماألستاذ نعمان  بينما كان هذا الخط يسير في هذا االتجاه املتنامي رأى

العتقاده بأن اإلصالح ، م إلى تعز1941ه/1359في نهاية عام فغادر القاهرة ، العهد أجدى

فق مع رأي األستاذ وإذ كان رأي عبد هللا الوزير وزمالؤه ال يت، من خالل ولي العهد أجدى
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د قد وكان ولي العه، بينهما ولم توجد خالفا، لم تتصادما النعمان فإن وجتهي النظر هذه

 تشيد، وعده بتقديم املساعدة الالزمة للنفقة على إصدار صحيفة اليمن الخضراء

ه ولي علي فألح، بيد أن الحكومة املصرية رفضت منحه امتياز إصدارها، بفضائل ولي العهد

في  قابله بخطبة، ولقي ترحيبا من قبل ولي العهد، فعاد إليها (42)«بالعودة إلى اليمن»د العه

والخروج عن الدين وعن »حملة على سوء األحوال في الدول العربية  اجامع تعز شن فيه

وقارنُت بين اليمن وما تنعم به من سيادة استقرار وتمسك بالدين وما ، تعاليم اإلسالم

كان أول »: ويقول ولده األستاذ محمد رحمه هللا  (43)«من البلدان تعانيه مصر وغيرها

وظل  ،العائدين هو األستاذ نعمان الذي لم تنقطع صلته ولم ينقطع أمله باإلمام أحمد

ونفهم من مذكرات األستاذ (44)«يتراسل مع اإلمام أحمد ألنه كان معجبا به إعجابا كبيرا

 .بطلب من ولي العهدأنه عاد النعمان 

 بع
ً
 اليمن ليشرح لهم أهداف نضالهم.عاد الزبيري بقرار من إخوانه إلى د سنة تقريبا

 (45)1941/يوليو1360ة جمادى الثانيفي أرسل له رفاقه في القاهرة  وصوله صنعاءبعد و 

. أكثر ير في حدود ثالثين صفحة أوكتيب صغ»: كتيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو

أو أصدرته الحركة أو أصدره النشاط اليمني األخوي في القاهرة وهو أول كتاب أصدرناه 

 وكان بعنوان األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما هو دأبنا ومبد
ُ
ياغته اشتركت في ص، ناأ

وبعد  ،وكان إرساله بعد طبعه مع زميلي الشهيد محمد صالح املسمري ، وتنسيقه وترتيبه

 .(46)«ي محمد الزبيري إلى صنعاءالكبير القاض سفر األخ املرحوم الشاعر 

عند وصول الزبيري صنعاء كان السيد محمد بن قاسم أبو طالب قد سبقه في الدعوة 

حوالي سبع سنوات يرتقي منابر الجامع الكبير بصنعاء أو جامع »صالح حيث ظل إلى اإل 

 ،الروضة أو حنظل وبحضور اإلمام يحيى وأنجاله ووزرائه وحكام وقضاة وأمراء الدولة

يقوم إثر صالة الجمعة فيتحدث عن الظلم والظاملين. وتظل خطبته وتعريضاته وتقريعاته 

وانتقاداته الالذعة أحاديث املجالس واملدارس واألسواق حتى تأتي الجمعة فيتساءل الناس 

 خطب-الشامييقول  كما-ظاهروفي وقفة تحد ، «أين سيخطب أبو طالب وفي أي جامع

وكان يقف بجانبه السيد محمد الخطيب بحضور ، الزبيري خطبته املشهورة: يا رسول هللا
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م وزعت منشورات في الليل 1941ديسمبر 20ه/1360ام عذي الحجة  10وفي  نفسه.اإلمام 

وفي اليوم التالي ألقي القبض على القاض ي محمد الخالدي وزج به في سجن ، ضد الحكم

أرسلوا إلى األهنوم كما اعتقل ثم ، (47)الزبيري الخطيب و  ، وسجن محمد بن قاسمالقلعة

وأرسل اإلمام جنودا إلى بيت الزبيري ، لفيف من الشباب الثائر كاملطاع والعزب وغيرهما

فقرأه اإلمام ، فوجدوا مشروع "جمعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر"، لتفتيشه

ي ريم مطهر وعضوية كل من زيد بن علوأمر بتشكيل لجنة برئاسة القاض ي عبد الك، وتأمله

بن  والقاض ي لطف، حسين عبد القادر، و الوزيروعبد هللا بن أحمد ، علي الوزيرو ، الديلمي

اإلمام  وأبطل ما كان، وقد دافع عنه رئيس االستئناف زيد الديلمي خير دفاع ،محمد الزبيري 

الزبيري من سجنه البعيد وبعد قصائد استرحامية بالغة الروعة بعثها ، (48)يريد أن يفعله

صنعاء مرورا على  فمر الزبيري  م1942/ه1361في بالد األهنوم أطلق اإلمام سراحهما عام 

 نا من عيخوف وتحاش ى االجتماع باألمير علي الوزير، والتحق بولي العهد مؤمال فيه، سريعا

األمير قبل أو فرارا من الضغوط عليه للبراءة منه كما أخبر ، غر  أو مقالة ُم ، واش

ويدنوا  ،ومنذ هذه الفترة بدأ الزبيري يبتعد عن خط معارض ي القاهرة في الخارج. (49)اعتقاله

 1361في عام » من خط األستاذ نعمان يحدوه األمل في ولي العهد. ويقول األستاذ الزبيري:

 [ كنا نرى في هذا الرجل بطال في وقت كنا نحن وشعبنا في أشد العجز عن خلق1942- 41]

وصنع البطوالت. كان ولي العهد رمز األمل ومناط الرجاء في القضاء على أسباب ، األبطال

-تعبيره حد على-الثوريلم يكن اليقين ، وبقيا معه في مقامه ثالث سنوات هنية« الفساد

وبقي هو ونعمان يترنمان بالبليغ من الشعر والنثر ويتباريان في مدح  (50)تبلور عنده بعد. قد

بيري منه فاستحق الز ، وفضائل خصاله وشكال ثنائية أدبية في مدحه شعرا ونثرا ولي العهد

يتهما األدبي وخفت صيتهما صفطار ، لقب شاعر اليمن ونعمان لقب خطيب اليمن

 .السياس ي

الوقت الذي في حدث تبادل مواقع بدون ترتيب مقصود، ف م1943ه/1362عام في 

 م1943ه/1362عام  من اليمن هربولي العهد  مفي مقاكان فيه النعمان والزبيري في تعز 

 .إلى القاهرةومحيي الدين العنس ي، ، أحمد الحورش املناضالن الكبيران
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 ه1355قد سافر إلى بغداد عام من طليعة التنويريين في اليمن وكان  كان الحورش

اإلصالحية  وملا عاد إلى اليمن بث أفكاره، م1940هـ/1359وتخرج في بغداد عام، م1936/

محيي الدين العنس ي: في الكلية العسكرية بصنعاء وتخرج  (51)م1942ه/1361عام فاعتقل

مالزم مدفعي ورأس البعثة العسكرية األولى إلى العراق وعاد إلى ، م1928ه/1346عام

اعتقل بسبب نشاطه و  م مع البعثة العسكرية العراقية1938ه/1357صنعاء عام

ربا إلى وملا تم ه، راحه فانتظر إطالق سراح زميله الحورشوبعد شهرين أطلق س، التنويري 

ر حالب اوعبر ، ؛ عبر نجران فجدة براية جاسا خاللها الديار برا وبحرابعد رحلة مضن القاهرة

 .(52) لى الوزير واملسمري وزبارةإوانضما  القاهرةالسويس ف إلى

ك وهنال» وا جمعية:نه بعد وصولهما أرادوا أن يؤلفأونستفيد من رسالة ابن الوزير 

العنس ي والحورش والخالد الذكر الشيخ محمد صالح ]املسمري[ اإلخوان بمصر زبارة و 

جلة م)فاتخذوا لهم ، ولكن الحكومة أرسلت للشيخ محمد وزمرته ومنعته، ألفوا جمعية

كان فكانوا يكتبون فيها ربما اطلعتم عليه و ، التي كان يرأسها عبد الغني الرافعي (الصداقة

 
ً
أكد زبارة: . و (53)«الشيخ محمد صالح رحمه هللا كلما يطلبه مني من اإلمداد ال أؤخر له طلبا

نستعين بما يمده من مال  الستمرار جريدة الصداقة واستمرار النشر في مجلة »كنا 

وملا كنا نريد من طبعه من كتيبات الخ. هذه الكتيبات سيأتي ذكرها في الوقت ، الرابطة

ي محي، محمد صالح املسمري ، سالم فارع الحكيمي»تب فيها كمن كان يوم، (54)«املناسب

 .«أحمد الحورش، الدين العنس ي

 في مقام ولي العهد، فقد أفرغ الكأسنعمان والزبيري ال لم يستمر كأس الود مليئا بين

عهد خوفا من زئير ولي ال، ولم يعد إليهما بريق النضال إال عندما فرا إلى عدنعلى حين غرة، 

بعد ثالث سنوات من كان نائما على سراب خادع ، و طاير من األيكة من خاف بطشهفت

على بعض الشباب من العصريين وهددهم بأنه سيتقرب غضب هذا  ملاطيبات املقيل، و 

ه، وقامرا خوفا ممن أمال فيإلى عدن فطارا ، ظنا بأنهما املقصودان بالتهديد، إلى هللا بدمائهم

ولي ملتحقين بمن سبقهما مع أن ، م1944ه/1363 إلى عدن عاموهربا  بسمعتهما من أجله

ر وأمكن لهؤالء النف، ثم التحق بهما كل من الشامي واملوشكي، (55)غيرهماراد بتهديده أالعهد 
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يْرَق  لكن ذلك النشاط لم، أن ينشطوا في الصحف واألندية واملجالس واملدارس شعرا ونثرا

لشعر حيث تحول ا، هو الغالب على أعمالهم في عدنبل كان التهييج ، إلى مستوى التنظير

 والنثر من نصائح إلى تهييج ونقد ونصح. 

عيدروس  إلى» كتب فرار النعمان والزبيري إلى عدنوعندما بلغ عبد هللا بن علي الوزير 

 ،ولكنه قبحه هللا لم يسلم لهما إال مائة روبية، أن يدفع لهما ألف روبية من حال ما لديه

كنا »ل نعمان: ويقو  .(56)«أن يحول سواها وفيما بعد دفعت لهما خمس مئة روبيةولم يقبل 

 جريدة توبالفعل كأن (57)«فتنشر كل ش يء، نبعث األخبار إلى الرابطة العربية في مصر

جهود عبد لوتقديرا منهم ومثلها الرابطة بوابة العبور اليمني إلى رجال العروبة، ، الصداقة

وفعال  ،أن نلقبه بأبي األحرار لتشجيعه الوزير.األخ عبد هللا بن على »الغني الرافعي اقترح 

 .(58)«نشرنا في الصداقة هذا اللقب الضخم

 مشروع جامعة الدول العربية

، تحول جديد في عالقات الدول العربيةم 1944سبتمبر 25ه/1363شوال 7 يوحدث ف

 
ّ
ضاء في الق دور وكان له ، لحكامقاطعا بيد اسيفا و ، العربية للشعوبخادعا ل سرابا شك

ففي هذا اليوم اجتمع ممثلون عن كل من سوريا ولبنان واألردن ، على الثورة الدستورية

للتحضير لبروتوكوالت الجامعة العربية وإلى هذا االجتماع وصل ، والعراق ومصر واليمن

 أكتوبر 7ه/1363 شوال 19 وفي، العالمة املجتهد حسين الكبس ي من اليمن لهذا الغرض

 انتهى املمثلون من وضع اللوائح. م1944

رج خبالذات معارضو القاهرة، و بوصول السيد الكبس ي واستفاد من هذه الفرصة و 

اجتمعنا أنا واإلخوان وقررنا أنه يجب علي أن » الواجهة:لى إ الظلحافة عبد هللا الوزير من 

 فتوجهت أنا وإياهم إلى، وأن أنتقل إلى سكن آخر معروف، أواجه السيد حسين وأستقبله

وسكرتيره السيد أحمد بن املهدي. فأول من ، قصر الزعفران وهنالك واجهنا السيد حسين

 ،رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ذلك الحين، وصل ملالقاة الوفد: مصطفى النحاس باشا

 وعرفوه بنا وأمر سكرتيره في الخار 
ً
 فصافحنا جميعا

ً
، جية أن يبقى مع السيد حسين دائما

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
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 أنا في ضيافة الحكومة ومن يريده السيد حسين من اإلخوان
ً
ا اخترنا وقد كن، وأن أبقى أيضا

 ،فبقيا والشيخ محمد والحورش كانا يترددان في أغلب األوقات، الدين العنس ي ييزبارة ومح

عرى  وثقت بيني وبينهوت، ثم أن الشيخ محمد أخبر السكرتير عني فعرفني كل املعرفة

ا كنت إذ، فأشار علي بأنه يعرف عائلة كريمة تسكن بجوار بيته بمصر الجديدة، املودة

سيارة فكانت ال، فانتقلت في الحال، فكان ذلك غاية ما نحن بصدده، أحب أن أسكن لديها

 إلى بيت السكرتير ليتوجه بها إلى الس
ً
د ياملعينة بمعية السيد حسين الكبس ي تأتي صباحا

 عند العودة، حسين
ً
عرفت ثم بعد ذلك ت، فكانت معونة كبيرة لي، فكان يأخذني معه وأيضا

واستفادوا من وجود الكبس ي  (59)«شخصيات ومن جملتهم أصدقاء تلك العائلةالببعض 

د إلى الكبس ي لنطلب منه أن يعمل على إيفا الذهاب» :زبارةمن يحيى  الوزير طلب عبد هللاف

 .(60)«البعثات بعد ذلكالشباب اليمني للتعليم في "القاهرة". وقد كانت أول 

 /ه1364عام  معارضة عدنالخالف بين  تفجروبينما كانت حركة املعارضة موحدة 

لهم  بعد أن تأكد، وانقسموا جناحين: جناح رفض أن يعمل من عدن م1945أبريل

-لهمبعض من كان قبومعهم  -املوشكي والشامي  قرر استغالل البريطانيين لحركتهم، ف

 يّ من الزبيري إل ئلوتظهر رسا (61)م4591أبريل /ه1364إلى الداخل في جمادى األولى  العودة

 إلى كل من الوزير و 
ً
  وزبارة ضيقا

ً
، قاهرةالوصول إلى ال حاول وأنه ي ،من بقائه في عدن وتبرما

 . (62)ولكنها كما يقول الدكتور املقالح في منتصف األربعينيات، الرسائل بدون تاريخوهذه 

داية جمعية اإلصالح ب في إب تكونتف، وفي الداخل كانت املطالبة باإلصالح تتنامى

لكن الحكومة ألقت القبض ، وفي صنعاء نشط املعارضون نشاطا كبيرا (63)1944ه/1363

، ن شباب الداخل من صنعاء وذمار وإب وتعزم على لفيف م1944ه/1363في شوال

 ، وسيقوا إلى سجن حجة
ً
بالشكل الذي  - وكان اعتقالهم (64)وظلوا بها إلى أن أطلقوا أفرادا

 دعاية سياسية ملصلحتهم. بمثابة -فيه تم 

تقدم بضعة من العلماء الكبار برئاسة رئيس االستئناف العالمة وفي أثناء اعتقالهم 

الواجبات املالية  بجعل-1 باآلتي: الديلمي بمذكرة لإلمام يحيى تطالبهالكبير زيد بن علي 
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-3 .الجبايات الجمركية غير الشرعية إسقاط-2 .أمانة على أربابها كالواجبات الدينية

من سيوف اإلسالم واألمراء  سلطةكل ذي  منع-4 .البقايا املزمنة التي أرهقت الرعايا إسقاط

عن املعتقلين في  العفو-5 .ومزاحمة الناس في معايشهم لتجارةفي اوالعمال عن التدخل 

 .(65)أحوال أرباب الدوائر الحكومية بزيادة املعاشات سدا للرشوة تحسين- 6 .حجة

 ظهور جامعة الدول العربية

رئيس الوزراء بتوجيه من  -، امتشق م1945مارس 22ه/1364 ربيع الثاني 8في 

 جاء فيه أن اإلمام يحيى أنابو ، «الدول العربية ميثاق جامعة»ما أسموه  -ايدينالبريطاني 

عنه القاض ي عبد هللا العمري والقاض ي راغب بيك، ولكن اليمن والسعودية لم توقع عليه 

يوم  في هللا السيف عبد وإنما وصل، ولم يحضر العمري وال راغب (66)في وقت الحقإال 

يه. ونالحظ أن الجامعة قد للتوقيع عل، (67)1945يونيو 1364/8 جمادى اآلخرة 27 الجمعة

شددت من قبضة الحكام وأضعفت الحركات الشعبية، ولكنها لم تكن قد وصلت إلى هذه 

املكانة من املذلة والخضوع للحكام، كما أن العرب لم يكن قد وصلوا إلى هذا الدرك من 

 املذلة والخضوع.

 لهم كان تاريخ فوإذ كانت 
ً
في ف التوقيع مضرا،ترة مشروع دراسة ميثاق الجامعة مفيدة

لب من فط، عرف أن املسمري ينشط في املعارضة ء السيف عبد هللا في القاهرةخالل بقا

غير مرغوب  أنت»املسمري: بلغ رئيس البوليس امللكي فاستجيب له، وأ، السلطات ترحيله

له إلى اليوم وأمه« ا يعكر صفو العالقات بين الحكومتينملألنك تسعى ، في بقائك في مصر

 ، وكان يخاطبه بكل شدة وقسوة وعجرفة» :تاليال
ً
رني أتى إلي وأخب وملا خرج من لديه حاال

مراد بك الخولي  (69)الوزير قد ارتبط بصداقة متينة مع القائمقامابن وكان ، (68)«بما جرى 

جاء ف ،الذي كانت رتبته من الرتب التي ليس فوقها إال رتبة محافظ القاهرة سليم بك فقط

قال لي: ف، وأخبرته بجلية األمر» إلى بيته: القائمقام قصداملسمري إلى ابن الوزير الذي 

 إلى املحافظة قبل الظهر، تحزن اطمئن وال 
ً
لديه  فعدت من، وأخبر صديقك ليأتي إلي غدا

وفي اليوم التالي ذهب الشيخ محمد في امليعاد ، وأخبرت الشيخ محمد بذلك، بعد أن شكرته
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وملا وصل هنالك استقبله الرئيس الذي كان ينتظره بإيصال رخصة املطبعة ، املعين

فضل : تبشاشة، وقال لهيه ويستقبله بكل احترام و والكفالة وإذا به يقوم ويسلم عل

 ،فكانت صفعة شديدة في وجه عبد هللا صاحب السمور، ، وقض ي األمالقائمقام يريدك

 .(70)«جل ملك اليمن ذي الثروة الطائلةون

 اتجاه النجاحفي 

 أدىحمل تسريعا في عمل املعارضة ككل، فقد ، م1945ه/ 1364على أن عام 

أن  إلى، بدون شرط أو قيد م1945مايو  7/ه1364جمادى األولى  24 في ملانياأم استسال 

أسيس لزبيري بتوانعمان للومن ثم سمحوا ، لضغط على اإلماميلعب البريطانيون دورهم ل

كما سمحت لهما باستصدار جريدة  (71)م1946ه/1365عام  الجمعية اليمنية الكبرى 

أي بعد  (73)1946كتوبر أ 1365/31الحجة  6صدر العدد األول في و  (72)صوت اليمن باسمها

ثم قرروا  ،وكانت تطبع في مطبعة تجارية، عشرة أشهر من تأسيس الجمعية اليمنية الكبرى 

فعمل ونجح في ، هيد املسمري وأوكل أمر البحث عنها إلى الش، شراء مطبعة خاصة بها

 3إعالميا بوصول سيف الحق إلى عدن األربعاء  في عدن وقوي مركز املعارضة، مسعاه

 .(74) 1946نوفمبر 1366/27محرم

 الحورش إلى اليمنو العنس ي وفي القاهرة رأت املعارضة أن الوقت حان ليرجع كل من 

 .(75)إلى حينواملسمري وزبارة  وبقي الوزير، لهذا الغرضم 1946ه/1365 في سنةفسافرا 

لفضيل ا واستمر التوجه إلى الداخل، وكان أهم من دخل في هذه الفترة إلى اليمن هو السيد

إال وهو على دراية بوجود مسارين في املعارضة يسيران جنبا إلى جنب دون لم يذهب الذي 

. ام بهالذي ق دسفكان دوره البارز هو توحيد املسارين في إطار امليثاق املق، أن يصطدما

شركة السيارات إلى أن يعمل على إدخال السيد الكبس ي طلبت معارضة القاهرة من وقد 

ي الكبس قابل وعندما ، لتكون غطاء لعملهم ولم يكن الفضيل مرشحا للدخول ، اليمن

أنه يوجد في مصر شركة عظيمة للسيارات ومديرها الحاج محمد سالم رجل »اإلمام أخبره 

فإذا كان مراد اإلمام أن يكون لهذه الشركة فرع ، ألمانة والديانة في اليمنعظيم من أهل ا
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فطلب اإلمام خروج الحاج محمد سالم إلى صنعاء ، أو تتألف شركة ترتبط بها، في اليمن

إال أنه  ،وقد كان املذكور على أهبة العزم، بنفسه حسب عادات اإلمام في املغالطة والتهرب

 اعتذرف، وكان يعاني من الروماتزم، ن إلى صنعاء ومن الحديدةبلغه صعوبة الطريق من عد

وهنا فقط تم اختيار الفضيل، يقول ابن الوزير أن  «عنهواستشار في من يرسل بدال 

اجتمعنا ودبرنا جميعا أن نشير عليه » عنه:استشار في من يرسل بدال الشيخ سالم ملا 

 . (76)«كان تنفيذ ذلكبالسيد الفضيل فهو صديق حميم بعد أن اختبرناه، و 

ية جاء برغبة يمن أنهو ، هذا النص يكشف حقيقة اختيار الفضيل للذهاب إلى اليمن

ولم تكن انتدابا من قبل اإلمام الشهيد حسن ، الشهيد الكبس ي عها مجموعة القاهرة متنفذ

 .(77)البنا كما قال الكثيرون

م 1947-46ه/1366ل إلى تعز في أوائل عام توجه السيد الفضي ستارهذا التحت و 

عاء ثم توجه إلى صن، (78)وخطب يوم الجمعة في مسجد تعز خطابا مؤثرا، وقابل ولي العهد

فلقي من الترحيب والتكريم من علماء  (79)م1947مارس -ه/فبراير1366في ربيع الثاني 

ي وأقيمت له حفلة تكريم ألقى فيها تلميذه الشام، اليمن ومسؤوليها ومثقفيها ما يليق به

 فيها:قال  بما تنتظره اليمن من خير على يديه تة ترحيبية عصماء بشر قصيد

 بني وطني هذا الفضيل أتت به

 

 إلى سفح صنعاء معجزات املقادر 

 أتى ال ليحظى باملديح وإنما 

 

 ليهدي أرباب النهى والبصائر 

 (80)إلخ.     

عة بعد يوم جم بخطاب من على منبر الجامع الكبيرفي صنعاء استهل الورتالني عمله 

 ، وفي حضور اإلمام يحيى، الصالة
ً
  خطبة

ً
بين الحرص على املال و »ضرر على  فيهاركز  مؤثرة

وفيها من التعريض  (81)«سياسته في اإلسالم وسفه التباهي باألحساب واألنساب إلخ

ة ما ال يخفى.   بسياسة اإلمام املالية والنسِبيَّ

 أجده فيما لم، سياس يلها تقريرين: وعقد الفضيل مع اإلمام عدة جلسات قدم خال

الفضيل  ، وبذلوقد كتبهما الشامي بيده (82)موجود بدون تاريخ، زراعيو ، وثائقلدي من 
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ولم  ،جهدا في إقناع اإلمام بتأسيس "شركة اليمانية للتجارة والصناعة والزراعة والنقل"

والقى » :إلى جهد مماثلفقد كان تجار صنعاء بحاجة ، يكن اإلمام وحده من يحتاج إلى إقناع

من جراء ذلك عنتا وجهدا ولوال قوة منطقه وسحر بيانه وثقة الناس بعلمه ودينه وإخالصه 

ثم سافر إلى الحديدة ومعه السيد الشامي إلقناع تجارها  «.ملا اقتنع أحد بتشكيلها

، قفينثوفي خالل تلك الفترة كان يلتقي بالعلماء والسياسيين وامل، باملشروع ونجح في ذلك

 ض العلماء املعارضين للقيام بالثورة قبل أنيحرّ و ، ويبحث معهم قضية اليمن ومستقبلها

 .(83)يثور عليهم الشعب

وبينما كان الفضيل يواصل مهمته في صنعاء كان عبد هللا بن علي الوزير مع إخوانه 

 عام بعد عبد الرحمن عزام وزيرالابن وكان ممن تعرف عليهم ، يوالون جهودهم في القاهرة

 عبد الرحمن عزام باشا»: م1944 ه/1363
ً
فكنت أكثر ، ومن جملة من تعرفت بهم أخيرا

 بعد أن انضم، (عدنـ)وكان يسألني عن اإلخوان ب، االجتماع به بمناسبة الحفالت
ً
 وأيضا

وجوب أداء النصيحة وكان أكثر جواباتي له هو ، إليهم سيف الحق إبراهيم رحمه هللا

 .(84)«إلى اليمن ملقابلة اإلمام نفسه أنه يجب أن يسافر وأخبرني، لإلمام

وأخيرا قرر إخوان القاهرة عودة الوزير ليشكل هو والفضيل جناحي الثورة، وقام 

ل وقال: ماذا ستعم ملقابلته.أرسل لي » الوزير بمقابلة أمين جامعة الدول بطلب من عزام

. وإذا وأنا في سبيلي ،هم في سبيلهممن أجل اإلخوان الذين بعدن وهنا وإبراهيم؟ قلت له: 

م قال لي ث، وال أظنه يسألني، سألك اإلمام عنهم؟ قلت له: سيوفقني هللا بجواب عند ذلك

ت: وقل، في خالل حديث طويل: إذا توفي اإلمام أظن أنه سيحدث خالف بين أحمد وإخوته

: فقال، بهذاك ممكن الوقوع واألذى الشك فيه وال ريب هو نهب صنعاء فذلك مقطوع 

ثم  (85)«قلت له ألن القبائل قاتلت األتراك مع اإلمام كانت طامعة في نهب صنعاء ملاذا؟

استرسل ابن الوزير في شرح أسباب ذلك بما يملك من وقائع تاريخية وأدلة من التجارب 

وِصُل إلى أن حالة منع نهب صنعاء
ُ
وصول طائرتين أو ثالث ال غير » :وخالصة رأيه أنه بـ، ت

مون ويخافون مدة حتى تصل قوة عسكرية جي بالقنابل حول صنعاء وسيفرون ويحترم

تطاعة وأظن أن ذلك في اس، يسيرة إلى صنعاء ألنهم يخافون من الطائرات كونهم ال يعرفونها
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هذا أظنه الرأي الوحيد وهو األصوب وأنا موافق عليه، فقال: ، الجامعة العربية بكاملها

 .(86)«م األمر في اليمن بذلك قال: نعم وطمئنهمفقلت له: هل أخبر من يهمه

وهكذا غادر عبدهللا بن علي ومعه القاض ي محمد العمري على باخرة بريطانية حاملة 

، ساعة أي أربعة أيام 90فوصلها بعد ، م1947فبراير  24ه/1366 ألول اربيع  3 للجنود في

واجتمع بالزبيري ونعمان وسيف الحق إبراهيم ، م1947فبراير 28ه/1366ربيع األول  7 في

ثم توجه هو والعمري إلى ، حتى ال يعرف جواسيس ولي العهد الكثر، مرة واحدة منفردين

وبعد أقل من  (87)وصل إلى صنعاء 1947مايو1366/16جمادى اآلخرة  25ومنها في ، تعز

م غادر الفضيل على الطائرة التي وصلت 1947يونيو-ه/ مايو1366شهر أي في رجب 

السيد الفضيل إال ولديه صورة شاملة  يذهبولم  (88)صنعاء بالبعثة األمريكية من القاهرة

 باإلضافة إلى ما عنده من علم عن املعارضة ا،عن توجهات علماء اليمن ومثقفيها وسياسييه

 منهجين مختلفين أحدهما عمليوأدرك أن بين املعارضة وفي اليمن، ، ة وفي عدنفي القاهر 

كم يسعى الى اإلصالح عبر الح إعالمييسعى للتغيير وهم من في القاهرة والداخل، والثاني 

جميع في توحد الاملقدس لييثاق فعمل ملشروع يوحد الخطين تقريبا وهو مشروع امل القائم

 إطاره.

إلخبار الحاج محمد سالم إلى القاهرة تأذن اإلمام في العودة كان الفضيل قد اس

أما السبب الخفي واملهم فـ ، وكان هذا هو السبب الظاهر، باملوافقة على إنشاء الشركة

هو اللقاء بعزام للتأكد منه في الحديث الذي دار بيني وبينه فيما إذا عاجلت اإلمام »

لرغم من أن الشامي قد تحدث عن رحلة الفضيل وأيضا السفر إلى العراق. وبا. (89)«املنية

 ووعد رئيسواجتماعه ببعض رجاله لكن سفره إلى العراق ، «يقال»إلى العراق بكلمة: 

ا حتى أني كنت أسمع وأنا م، كان كذلك صالح جبر، له باملساعدة العسكرية مؤكد. الوزراء

 تظر أثناء الحصار قدوموكنا نن، زلت شابا أثناء الثورة الدستورية بوعد رئيس الوزراء

لكن الكبار كانوا على علم باستقالة صالح جبر رحمه هللا وتبخر اآلمال ، النجدة العسكرية

يقال أن األستاذ الفضيل الورتالني كان قد التقى في زيارته األخيرة » :فيه؟ قال الشامي

عراقي يل اللبغداد ببعض زعماء العراق وكان يحمل معه رسائل إلى كل من الرئيس جمال جم
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اق كما أطلعهم على امليثوأنه ، وصديقه الزعيم صفوت، وإلى صديقه السيد جميل املدفعي

ه التقى وأن، ووعدوه بتأييد اليمن ومساندة عبد هللا الوزير إذا بويع باإلمامة، أطلع غيرهم

أن زعماء و ، أيضا برئيس الوزراء حينذاك السيد صالح جبر فوعده باملساعدة حتى عسكريا

 -ما يعرفه الشيخ حسن البنا زعيمهم في مصر -املصريين في العراق كانوا يعرفون اإلخوان 

أنهم وعدوا و ، عن الحركة اإلسالمية الدستورية التي يعمل لها الفضيل الورتالني في اليمن

سقطت وخلفه على رئاسة  جبربتأييدها ومساندتها ولكن حدث أن حكومة السيد صالح 

م أي قبل اغتيال اإلمام يحيى بحوالي 1948يناير  29لسيد محمد الصدر يوم الوزراء ا

 .(90)«أسبوعين فقط وبذلك تالشت آمال املساعدة العراقية

ه كان عبد هللا بن علي الوزير وزمالؤ  مصر والعراقبينما كان الفضيل يوالي جهوده في 

مض تلم ون غطاء لهم، و لتك، يوالون جهودهم في إخراج الشركة اليمنية إلى حيز الوجود

جار وكان اجتماع جميع ت، تأليف شركة اليماني الكبرى  قررنا» حتىثالثة أيام من وصوله 

صنعاء وغيرهم من األعيان في دار السيد حسين الكبس ي وانتخبوني بأجمعهم من غير سعي 

نا دوكانت لنا املسرح املشرف والستار الفض ي لجها» ويعقب على ذلك: «.ي رئيسا للشركةمن

م صدر مرسوم ملكي بإنشائها 1947أغسطس  1366/8رمضان 12وفي  .(91)«املقدس

اء" وكله ثقة إلى "صنع»: (93)م1947سبتمبر9ه/366شوال 23ثم عاد الفضيل في  (92)رسميا

حامال معه مسودة امليثاق األولى بخط أحد ، «ومن "العراق" ال حد لها وطمأنينة من "عزام"

 .(94)املصريين

 قائد للثورة على الميثاق واالتفاق على 

لم يعد اآلن شك في أن واضع امليثاق املقدس في خطوطه العريضة األولى كان هو 

العالمة الجزائري السيد الفضيل الورتالني واألستاذ اإلمام املرشد العام لإلخوان »

وبعد مباحثات طويلة كبيرة،  ثم أدخلت عليه تعديالت يمنية، (95)«املسلمين حسن البنا

ثاق ولقد كنت كاتب املي»يقول الشامي:  اتفقوا في الداخل على الصيغة النهائية. عريضة

وأحد مناقش ي خطوطه العريضة التي وضعها الورتالني وناقشها وأضاف إليها وحذف منها 
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 ،وفي مقدمتهم السادة: عبد هللا بن أحمد الوزير، حسب اجتهادهم معظم رجاالت اليمن

ر وحسين بن محمد الكبس ي وعلي بن حمود شرف الدين وحسين وعلي بن عبد هللا الوزي

وأحمد املطاع والقاض ي أحمد الجرافي ومحمد محمود ، بن علي عبد القادر وابنه محمد

الزبيري وأحمد محمد نعمان وعبد الوهاب نعمان ومحيي الدين العنس ي وأحمد الحورش 

نه أحمد وعبد الجليل باشا والرئيس جمال جميل العراقي ومحمد أحمد باشا املتوكل واب

املتوكل وعبد هللا حسن السنيدار والعزي صالح السنيدار وعبد هللا بن علي الوزير 

وقد نقلت امليثاق بخطي عدة مرات؛ إذ قد » :ويقول  (96)«وعشرات من مشايخ وأعيان اليمن

ا م تعّن لبعض العلماء الذين يقرؤونه ويوافقون عليه بعض اآلراء أو االعتراضات فيضاف

يحسن أن يضاف أو يفسر ما كان غامضا ولم يكمل على صورته التي نشر بها إال في شهر 

 (97)«بشهرين أو ثالثة أشهر أي قبل ثورة الدستور  م1947/املوافق نوفمبره1367محرم 

وقع املوقعون على امليثاق واقتنعت األغلبية بانتخاب عبد هللا الوزير إماما بعد »ويقول: 

واستلم إحدى النسخ منه السيد عبد ، واستبعدنا السيف أحمد كلية، ىوفاة اإلمام يحي

واختاروني أمينا على النسخة املوقعة األخرى التي ، ليحفظها لديه في البيت، هللا الوزير

لكي تضاف إليها توقيعات من يقتنع بها من األعيان والعلماء وأهل الحل ، تحفظ في صنعاء

 .(98)«والعقد

 وريةهل طرحت فكرة الجمه

ذي يقول: الالقاض ي عبد الرحمن اإلرياني  هناك رأيان رأي يثبت ورأي ينفي ومن النافين

إنما و ، لم يكن يخطر على ذي بال أي من العاملين في الحقل الوطني إقامة نظام جمهوري»

وكان الشباب من األحرار يعتزمون تجاوز اإلمامة »: قال ثم« هدفنا هو إقامة حكم دستوري

اإلرياني قصد بقوله إنشاء مجلس القاض ي وأظن أن ، (99)«مجلس سيادة أو إمامةإلى إنشاء 

وهي النظرية السياسية في انتخاب في املذهب الزيدي، سيادة أو إمامة: منصوب الخمسة 

ن إذ أ، خمسة من العلماء املجتهدين ليديروا أمر األمة في تعذر وجود إمام كامل الشروط

هللا رحمه  الزبيري . ورأي قاله لغة السياسة في تلك الفترة مجلس سيادة لم يكن مطروحا في
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ر ويذك وعبد الوهاب نعمانخطاب له ألقاه في وادي مدني ذكر أن األمير علي الوزير  في

األمير  أن - البيضانيلقاهرة خصصت للرد على الزبيري في محاضرة له في االتحاد اليمني با

نها رأوا ألكنهم ، نعمان طرحوا فكرة الجمهوريةوعبد الوهاب  عبد هللاعلي الوزير وابنه 

وقد أكد هذا الطرح املرحوم أحمد الصرفي في مداوالته عن الثورة ، (100)سابقة ألوانها فكرة

وثمة كثيرون يستبعدون مثل هذا الطرح لكن ، الدستورية في مركز الدراسات والبحوث

عاد بسبب االستبوقضية  م بها.وإنما يعكس محدودية العل، تمجرد االستبعاد ال ينفي الثاب

  !الوضع آنذاك ال تنفي وجود أفكار سابقة لزمنها بل إن الدستور نفسه كان سابقا لزمنه

ل اقمهما يكن الخالف بين روايتي الزبيري واإلرياني، إال أن اإلرياني كان على حق فيما و 

لية تحجر العقالطريق الصحيح للثورة هو التخلص من اإلمام املستبد املنغلق امل» :أن

والبد مع  ،ونصب إمام تتوفر فيه قابلية التطور والخروج من العزلة املضروبة على اليمن

ذلك من أن تكون له شعبيته ووجاهته لدى القبائل الشمالية التي يتوقف على والئها مصير 

ذهب الثورة. ثم البد أن يكون على جانب من العلم وأن يتحلى بشروط اإلمامة املعتبرة في امل

 «. وقد وجدوا هذه املواصفات متوفرة بالسيد عبد هللا بن أحمد الوزير، الزيدي

إلى  فيرجع الفضل في ذلك، أما كيف تم إقناع السيد الوزير بقبول اإلمامة الدستورية

ساقوهم  ،أما اإلرياني فهو يعترف بهذه النتيجة لكنه يشير إلى مجهولين، الفضيل الورتالني

وقد وجدوا هذه املواصفات متوفرة بالسيد عبد هللا... ولكن كيف »إلى ذلك واستعانوا بهم 

ستعانوا وا، وقد أخذوا يفتلون له بالذروة والغارب، تم إقناعه بأن يتحمل هذه املسئوليةي

 .(101)«بالسيد الفضيل والسيد العالمة الشهيد حسين الكبس ي

وهنا في  ،ينسب من طلب إليهما القيام إلى مجهولينولكنه ، فهو يقر بالفضيل والكبس ي

أوال بالشهيد حسين بن محمد الكبس ي »استعانوا  "رواية أخرى كتبها اإلرياني أن "األحرار

 .(102)«رحمه هللا ثم جاء املجاهد الورتالني فعمق القناعة في نفس اإلمام الجديد

هو  -والتابعين لهم وهم يقصدون من في عدن  - وذهب بعضهم إلى أن حزب األحرار

 ،ومشكلة هؤالء أنهم ظنوا أن ما لقنوه ليس له قراءة أخرى ، الذي اختار عبد هللا الوزير
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ويكفي أن نشير إلى ما ذكره األصنج عن ، والحق أن ما جهلوه كان على غير هذه الرؤية

 روالحق أن ترشيح عبد هللا الوزي، محاولة بني الوزير للوثوب إلى الحكم في وقت مبكر

لإلمامة بعد اإلمام يحيى قد تم من قبل األمير والحسين وعلي بن حمود في تعز عام 

قبل أن يتبلور حزب أو تظهر ، م أي قبل ما يقرب من أحد عشر عاما1936ه/1355

ن ة التي تسير األمور مولكن الصفوف الثانية لم تكن تدري بالقوى الحقيقي، معارضة

و قبوله بالثورة واإلمامة الدستورية في ولكن الجديد في األمر ه خلف ستار.

م ويستفاد من حديث جرى بين الشهيد حسين الكبس ي وأحمد بن محمد 1948/هـ1366

 ،أن اإلمامة عرضت على األمير أوال فلم يقبل كعادته، ن في قاهرة حجةيالوزير وهما سجين

والد لبيعة اخترنا الملا رفض األمير ا»كما ذكر أحمد الوزير أن عبد هللا بن علي أخبره أنه 

عرض على  علي الوزيرعلى أن  .(103)«عبد هللا بن أحمد وليس ثمة غيرهما من يقود الثورة

ولكن  ،علي بن حمود اإلمامة إن رغب فيها وأنه يضمن قريبه عبد هللا بن أحمد باملوافقة

إذن فترشيحه قديما وحديثا كان من قبل كبار  .(104)حمود رفض ألن الوزير هو األنهض

 االسم املشاع والغامض.–لعلماء، وليس من حزب األحرار ا

 بعد االتفاق على صيغة امليثاق واخت
ُ
 يار اإلمام أ

َ
ع م امليثاق عدن ت نسخة منرسل

 فيه»الخادم غالب وسلمه لألستاذ نعمان الذي ترجاه 
ً
، أال يطلع الزبيري على امليثاق ال شكا

 ولكن 
ً
نسخة كما أرسلت  (105)«يريد أن يطلع كثيرا من اإلخوة ،الديمقراطيةكثرة على حرصا

  .إلى القاهرة

،  وفيما كانوا ينتظرون موت اإلمام
ً
 ليعلنوا قيام دولة الدستور البالغ من العمر عتيا

 
ً
ن انتشرت شائعة قوية بموت أ (106)م1948ير اين 15ه/1367ربيع األول  4حدث في  سلميا

رف وعَ ، مامة وأعضاء حكومته ومجلس شوراهفسورع بإذاعة امليثاق وإ ،يحيى اإلمام

إلمام واستدعى ا، على اآلخركل  وتهيأ الجانبان لالنقضاض ، اإلمام بتفاصيل ما يحاك له

 وخرج ابنه الحسن إلى الشمال من أجل إيجاد حماية، ابنه أحمد إلى صنعاء للقضاء عليهم

 ورأت املعارضة من جانبها أن يعرض امليثاق على ولي الع، أخرى 
ً
حالة  في هد الختياره إماما

من كان يرى في ولي منه وهنا يئس ، (107)«رفض الفكرة جملة وتفصيال»لكنه ، قبوله به
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ً
 .(108)العهد أمال

ل األولى هي أن امليثاق لم يفص، هناك نقطتان مهمتان يحسن ذكرهما في هذا السياقو 

وصنع أصوله  بل على من يقبل بشروطه. والثانية أن امليثاق وضعه، على قامة أحد

 ، ه في الداخلو الفضيل وعدل وأضاف عليه علماء اليمن ومثقف
ً
 ،ثم أرسل إلى عدن جاهزا

 
ً
  وهذا يدل فعال

ً
 بعكس ما صور فيما بعد. على أن دور املعارضة في عدن كان إعالميا

كانت هناك مفاجأة أخرى واجهها واضعوا ، وإلى جانب املفاجأة بعدم صحة وفاة اإلمام

 ، صنعاءامليثاق في 
ً
ي في قائمة املوظفين الذين تم االتفاق عليهم ف ذلك أنهم وجدوا تحريفا

حصل »صنعاء بإشراف السيد الفضيل. يشرح هذا التحريف ناسخ امليثاق السيد الشامي: 

وأنكر األستاذ الفضيل والسيد حسين الكبس ي واإلمام عبد ، تصرف استغربناه في صنعاء

ر في عدن وفي طليعتهم األستاذان أحمد محمد نعمان هللا ذلك التصرف من قبل األحرا

ففي نسخة امليثاق التي بخطي والتي كانت ، ومحمد محمود الزبيري وسيف الحق إبراهيم

محفوظة لدن السيد حسين الكبس ي كانت وظيفة األمير إبراهيم رئاسة الوزراء ووظيفة 

ين ال أذكر تعليق الفضيل حوال أز ، األمير السيد علي بن عبد الوزير رئاسة مجلس الشورى

لطة  نريد أن نجعل السفقد قال: "ألم يفهم نعمان والزبيري أننا ال ،اطلع على ذلك التغيير

أي آل  ،في بيت واحد -رئاسة الوزراء-لسلطة التنفيذية وا -أي منصب اإلمامة -التشريعية

 دألستاذ أحموقد ظل ا، أم أنه خطأ مطبعي ؟الوزير! وال أدري ما هو دافع ذلك التصرف

في منصبه املعين له في النسخة الخطية  3في القائمة رقم  -مرافق األمير إبراهيم -البراق 

 
ً
كما أني ال أذكر أن اسم عبد هللا عبد الوهاب نعمان ، ملكتب رئيس مجلس الوزراء مديرا

 
ً
لوا القاض ي محمد عبد هللا الشامي من إمارة لواء، في املخطوطة كان واردا ، داعر  وكذلك حوَّ

 ، والبيضاء إلى إمارة لواء إب
ً
اء للواء البيض وأدخلوا الشيخ علي محمد نعمان وعينوه أميرا

نعاء عض األحرار في صبوأصبح آلل نعمان بهذه التغييرات من املناصب ما لفت نظر ، ورداع

وإمارة لواء رداع ، وغيرها فلهم وزارة الداخلية ووزارة الزراعة وسكرتارية األمن العام

 . (109)« البيضاء ووزارة الصحةو 
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آل الوزير لم يقبلوا »ومع هذا الوضوح فقد روى علي محمد عبده عن نعمان أن 

إال بشرط أن تكون الدولة ورئاسة الوزراء ومعظم  آخر لحظةالدخول في الحركة الوطنية 

 مناصب الدولة لهم" وعلى هذا األساس أبعد األمير إبراهيم من رئاسة الوزراء وحل محله

أبناء األسر الكبيرة الذين انضموا »ويقول في موضع آخر أن آل الوزير «. األمير علي الوزير

إلى الحركة في آخر لحظة على أساس إبعاد بيت حميد الدين ومنهم السيد عبد هللا بن أحمد 

 
ً
لإلمام يحيى اعترضوا على تعيين األمير إبراهيم رئيسا للوزراء  الوزير املرشح لإلمامة خلفا

 ف
ً
  عين األمير علي الوزير بدال

ً
ما اعترض ك، ملجلس الشورى عنه وعين األمير إبراهيم رئيسا

ان يود بل ك، السيد عبد هللا الوزير على تعيين األستاذ أحمد محمد نعمان وزيرا للخارجية

 و . (110)«وقبل على مضض تعيينه وزيرا للزراعة، استبعاده من القائمة الوزارية
ُ
سند هذه ت

ان هذا لو كو ، إلى املرحوم عبد الرحمن نعمان الذي التقى بالفضيل في بيروتاإلخبارية 

صحيحا لكان أحمد الشامي رواه فهو الوحيد الذي كان على اطالع بما عند الفضيل، فهو 

كاتم أسراره، وقد روى الشامي أن التبديل والتغيير حصل من عدن ولم يحصل من 

كان أول مخالفة للشورى نفسها حيث تمت عدن  تغيير امليثاق في صنعاء، والحق أن

 خمسة مراكز اإلخوة آل نعمانوكانت النتيجة أن حصد ، بدون علم أحد سواهم التغييرات

كان نتيجة افتراءات الصراع الحزبي الذي احتدم وأعتقد أن ما رواه محمد عبده  مهمة.

جتمع لم حه في مفرأى أن يشوه تاريخ السابقين لصال، لقيادةلعندما تزعم الصف الثاني 

 و  يكن ليقبلهم قادة آنذاك.
َ
 عن غموض السبب الذي أحمد نعمان ل املرحوم "محمدساءَ ت

وتساؤله هذا يدل على أن  (111)«يأتون بعبد هللا بن أحمد الوزير؟جعل األحرار أول األمر »

الدعاية قد بلغت مستوى رجل بعيد عن االنفعاالت الحزبية، صدفها فوقع فيها، والحق 

ال ، وأتت به مكانته العلمية كما قامليثاق الذي أتى به هو بل، لم يأتوا به الء األحرارهؤ  نأ

ن أومن املؤكد ، هو الذي أتى به وبهم أجمعينالقاض ي عبد الرحمن اإلرياني، وامليثاق 

ولي  ض علىرِ بل على الذين يتمسكون بمبادئه؟ وقد عُ ، امليثاق لم يفصل على قامة أحد

  .العهد فرفضه
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 .. وسقطتوقامت الثورة

أنا اعرف أنكم وقضيتكم على الحق، لكني غلبت على 

 أمري فماذا أصنع لكم؟
 عبد الرمحن عزام

 

قامت الثورة الدستورية يوم ، بعد شهر واحد من انتشار الخبر الكاذب بموت اإلمام

الدستورية من نبأ قيام الثورة  وأذيع (112)م1948فبراير 17/ه1367ربيع الثاني  7الثالثاء 

 له االلتزام به والوالءوتعهد اإلمام ب امليثاق املقدسو اإلمام الجديد  اسمو  (113)إذاعة صنعاء

ومن هذا  -ناسخ امليثاق وأصدق صديق للفضيل -أحمد الشامي (114)وقائمة املوظفين

أصبح مستشار اليمن األول جزاًء وفاقا  -جزائري – الفضيل اإلعالن عرف الناس أن

عين وأن األستاذ رشيد سنوة  -عراقي–لخدماته من أجل الثورة وأن الرئيس جمال جميل 

الدستوريين يتجاوزون حدودهم اليمنية الثوار عين مدير إعالم، كما علموا أن  -لبناني–

 إلى العربية. 

عبد الحكيم  وصل مصرومن ، إلى صنعاءمن القاهرة وعدن وتوافد الدستوريون 

وأرسلت جريدة املصري عبد القادر حمزة وزهير عسيران ، عابدين من قبل اإلمام البنا

حيث الحظوا املكانة الكبيرة التي كان يحتلها  (115)مبعوثين على طائرة مصرية إلى صنعاء

ر وصل الدكتور عبد العزيز مديو  .الفضيل الورتالني عند إمام الدستور وعند الدستوريين

ألنا وس»الشركة اليمنية مع موفدين كبيرين من وزارة الخارجية أرسلوا من قبل الجامعة 

وعلى إثر ذلك توجه . (116)«اطمئنوا فعزام مصمم على ما وعد به :الدكتور عبد العزيز فقال

إلى « م1976يونيو2 ه/1396 جمادى األخرة 4ت»أمين الجامعة العربية عبد الرحمن عزام 

الذي ر من االنتصاولي العهد  ليمكنإلى اليمن  وصول الوفد امللك عبد العزيز لفعرق، جدة

فرأى مجلس الشورى إرسال وفد ، بات واضحا أنه يحقق انتصارات سريعة وحاسمة

، جامعةيل والزبيري ملقابلة وفد الضالف السيدين: برئاسة عبد هللا بن علي الوزير وعضوية

http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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وفي اليوم التالي ، إلى جدة م1948مارس  7/ه1376بيع الثانير  25 فطاروا عصر األحد

ت امللك إلى الرياض على إحدى طائرا م، طاروا1948 مارس 8ربيع الثاني/ 26االثنين 

وله: "أنتم وأول ما أخبرنا به بق»فقابلوا امللك في املساء واستمرت املقابلة ساعتين ، الخاصة

تعلمون أن أحمد هو الذي أرسل أولئك النفر املعتدين الذين يريدون اغتيالي أنا وسعود 

ا حديث نثم جرى بين، في الحرم الشريف وأنه.. ولكن ال يمكنني اآلن إال أن أظهر الحياد التام

وكان عزام يعتذر ، مارس[ اجتمعنا بالوفد 2/9ربيع  28وفي الصباح ]، ثم ودعناه، طويل

 ، بأنه مزكوم
ً
م فأقسم لنا أنه مصم، وذكرناه بما وعدنا به مكررا، ثم اجتمعنا به منفردا

صر وبعد الع، فدهشنا لكلمته هذه، ولكنه يقود سيارة بدون عجل، على ذلك وعازم ومجد

ل يكرر وال زا، إليه ومكثنا لديه نحو ساعة ونصف. حديث وكالم يطول شرحه طلبنا امللك

م[ ذهبت منفردا وقابلت امللك ]و[ 10ه/29لنا ما قاله لنا أوال عن أحمد. في املساء ]الثالثاء 

ولم يكن بيننا رابع إال هللا وقلت للملك ملاذا تأخرت الجامعة؟ فقال لي: ماذا أعمل؟ ، سعود

ر ومص، وقد صرح ملك األردن بذلك في الصحف، ردن متعصبان مع أحمدالعراق وشرق األ 

 
ً
 ،وإال فأنتم تعلمون ما بيننا وأحمد، وأنا ال يمكن إال أن أظهر الحياد التام، متوانية أيضا

 30ولكن غدا إن شاء هللا ]األربعاء ، وعزام مرض هذا األسبوع بكامله، وكرر لي تلك الجملة

وقل له ، وسلم على عمك عبد هللا الوزير، العصر لن تتأخروا مارس[ بعد11ربيع الثاني/

بعد ثم ودعتهما. و ، نصايح كثيرة يطول شرحها، وكذا، وكلمه بكذا، يحذر على نفسه جدا

مارس[ قررنا  12/األلولى جمادى1]، الظهر تهيأنا للسفر وإذا بهم يقولون إلى غد الخميس

ألناه ما سبب التأخير فأبدى جملة أعذار وس، سعود على انفراد ]امللك[الثالثة مواجهة

  .(117)«وكان يسب ويشتم أحمد كثيرا جدا وحدثنا بما كان يحدثنا والده

 ،ومع ذلك توجهوا إلى جدة في طريقهم إلى صنعاء مع وفد الجامعةكانت الصورة قاتمة، 

أبرق ابن سعود لوفد الجامعة أنهم مدعوون إلى املدينة املنورة لزيارة النبي عليه » لكن:

 توجهوا وما عادوا إال بعد اإلبالغ عن سقوط العاصمة صنعاء، الصالة والسالم
ً
 .(118)«وفعال

 مذكرة مفصلة وهو بالرياض صنعاء قدم وفدذلك قام الوفد بنشاط كبير ف في خالل

ي تهدد اليمن يعرضها وفد اليمن في جدة إلى وفد الجامعة األخطار الت»تحت عنوان 
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، (119)م وقد وقعها كل من الوزير والزبيري 1948مارس  10ه/3671ربيع األخر  29 «العربية

اريخ إلى وفد الجامعة العربية بت صنعاء وأعقبها الوزير بمذكرة كتبها بخط يده باسم وفد

بعد أن كنا أوضحنا الحالة »هما األوضاع يشرح في 1948فبراير  1367/28ربيع الثاني  30

في اليمن أوال بواسطة البرقيات املتكررة بما كنا نعتقد أنه كان كافيا لفهم الحقيقة وكافيا 

ملبادرتكم إلى القيام بما يجب عليكم نحو هذا الشعب الشقيق من اإلسعاف في محنته 

ظننا  لدعوتنا بواسطة البرقياتالحاضرة التي البد أن تزول أو بعد حين. وملا لم تستجيبوا 

اعات ض وتراجعنا معكم السأنها قد تكون قاصرة عن التوضيح فحضرنا بأنفسنا إلى الريا

بل األيام الطوال بما ال يدع مجاال لالحتمال بأنكم قد فهمتم الوضع في اليمن تمام الطوال، 

 . (120)«الفهم

 صنعاء دوف صاالت بينفي نفس ذلك الوقت قامت السلطات السعودية بتشويش االتو

ت ومن العجيب أنها وصل»، البرقيات تصلهم من صنعاء مشوشة ال تفهمفكانت  وصنعاء

ئرة وكلما أرجعناها إلى دا، لنا جملة برقيات مشفرة من الكبس ي ونحن بالرياض كلها غلط

 فلم يتضح لنا منها ش يء إلى اآلن وهي موجودة لدي. وأنا أبرقت، البرق تعاد إلينا كما هي

عقب وصولنا إلى الرياض ألسأل عن والدي هل توجه هو والشيخ عبد الوهاب؟ وإذا 

تبه يا عجباه! فلم يظهر لنا ما يك، بالجواب من والدي يقول اعتمدوا ما يفيدكم به الكبس ي

خال أنه كتب مفتوحا في بعضها ما معناه أنه حدث بصنعاء بعض فتنة  ،الكبس ي في شيفرته

 .(121)«خمدتيريدون النهب ولكنها أ

 يها:، وجاء فقبل سقوط صنعاء بليلتينوصلت  صنعاء وفدمن برقيات الوكانت آخر 

ويعقب ، «حافظوا على مدينة صنعاء وضواحيها ومطارها وال تهتموا بش يء بعد ذلك»

أمال بالحصول على عون عربي أو طائرات  هوقد أوحت هذه البرقية بأن لدي»الشامي قائال: 

ظن ومثالية ال يتحملها الواقع املرير الذي ُصدم  نالوفد كان يتمتع بحسويظهر أن ، حربية

لكن من خالل ما جاء في رسالة ابن الوزير نجد أنها تدل على أن محاولة . (122)«بمواجهته

وفد و  وا همإحباط عرقلة الوفد ستفشل وأن أهم ش يء هو املحافظة على املطار ليتمكن

 من الوصول إلى صنعاء. الجامعة
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بينما ، لةووصفهم بالقت، صنعاء بأن امللك عبد العزيز نفر في وجه وفد فيلبيذكر وقد 

رأينا في رسالة عبد هللا بن علي الوزير عكس ذلك تماما. ولكن يستفاد من حديث الدكتور 

 25 ه/1367 جمادى األولى 14عبد الوهاب عزام الذي وصل إلى الرياض يوم الخميس 

يوما في زيارة خاصة؛ أن شيئا من  11ثورة الدستورية بـأي بعد مصرع ال (123)1948مارس 

أن الورتالني طلب أن يخلو بامللك »لوهاب عزام اقال الدكتور عبد ، ذلك قد قاله امللك

وقال إن الذين يهاجمون صنعاء لصوص ، فكلمه في حال اليمن واستنجده البن الوزير

بن  وكانت هذه دعوى عبد هللا -ه ال ينتصرون ألحمد بن يحيى وال غير ، يريدون كنوز صنعاء

لى ع ية لترسل طائرات لتخويف املغيرينأحمد وأنصاره حين استنجد بالجامعة العرب

 تحمي اللصوص، فلما رد امللك هذا الطلب -صنعاء
ً
 ،قال الورتالني: الجامعة العربية إذا

مللك ويبدو أن الفضيل قد استفز ا (124)«بل أنتم اللصوص والقتلة :فغضب امللك وقال

وقد شاعت هذه الرواية ، فأخرجه عن مكنون سره، عندما جعله أحد لصوص الجامعة

ء ما حتى صدقها من في نفسه ش ي، وأضافوا إليها ما ليس منها، وتفنن فيها الرواة وكبروها

ن وصل إ وما»إذ قال: ، ومثل ذلك ما رواه املقبلي في مذكراته، من الفضيل من الدستوريين

 ،جاللة امللك عبد العزيز آل سعود حتى وبخهم جاللته توبيخا كان متوقعاالوفد ودخل على 

الزبيري -مالك اليمنيانوقد ت، وطالبهم بدم اإلمام يحيى الشيخ املسن، ووصفهم بالقتلة

أخبرني بذلك رجل كان حاضرا ، فقد أصيب باإلسهال يأما الفضيل الورتالن -والوزير

 .(125)«وقد نقل الورتالني إلى املستشفىوكان طبيبا لجاللة امللك ، املقابلة

هذه الرواية تخالف ما رواه عبد الوهاب عزام عن املقابلة الخاصة بين امللك 

ه ولو كان حصل للفضيل إسهال لروا، والتي لم يحضرها الوزير والزبيري أصال، والفضيل

تة. حولست أدري ملاذا حضر طبيب امللك املقابلة وهي سياسية ب، سعود للدكتور عزام

ا عنه نؤ ينب ؛املقبلي كان في نفسه ش يء من الفضيلاملرحوم الش يء املؤكد عندي أن 

تصديقه للشائعات التي كانت تبث ضد الفضيل. ويأتينا املزيد من هذه التعبيرات النابية 

 عنه من امتعاض. تهالتي تؤكد ما قل

 مارس 1367/12جمادى اآلخرة  2 ساءسقطت الثورة الدستورية يوم الجمعة مأخيرا و 
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وحدث فيها من الفظائع في األموال واألعراض ما تقشعر منه ، واستبيحت صنعاء م1948

عة ولم ينج منهم إال بض، األبدان. وبسقوط صنعاء ألقي القبض على معظم رجال الدستور 

الثورة ألسباب  أو من تمكن من الفرار، وقد سقطتأشخاص أو من لم يكن في اليمن 

 ية حاولت الثورة معالجتها وفشلت.داخلية وأسباب خارج

يف وقلنا لهم: ك»: أما وفد الثورة الدستورية فقد قابل وفد الجامعة بعد سقوط صنعاء

أنا حكمناكم تحكيما مطلقا وأحمد حكمكم وقبلتم تحكيم الطرفين، واآلن تسلموا الخصم 

ت فعلإلى خصمه ليحكم عليه كيفما يشاء، فعلى األقل حاكموا الخصم املغلوب كما 

 
ً
يم ، ولم يكن حينذاك بينهم وبينها صلح وال تحكالحكومات الغربية عندما غلبت أملانيا حربيا

ألحد، ولكن ما أمكن أن يحاكموا أعداءهم الهتلريين إال بحضور حكومات أخرى. قدمنا لهم 

يتراجعون و ، بأنهم سيذهبون إلى أحمد في صنعاء، فأجابوا علينا شفهيا، مذكرة بهذا املعنى

عه على تأليف حكومة ومحاكمة املتآمرين، أما عبد الرحمن عزام فقد كان آخر كالمه: أنا م

 .(126)«عرف أنكم وقضيتكم على الحق، لكني غلبت على أمري فماذا أصنع لكم؟أ

ه: يجب أن فقاطعنا بقول، ففهم ما وصلنا ألجله، ملقابلة األمير فيصل»: ثم توجه الوفد

: ألي جهة؟ قال: ال أدري أين تحبون؟ فالحكومات العربية قلنا، تسارعوا بالسفر من هنا

وا سنسلمكم إليه فعجل، وإذا بقيتم هنا واعترفت حكومتنا بأحمد، اعترفت بإمامة أحمد

 .بسفركم

 م1948مارس18-ه1367جمادى األول  7يوم الخميس  فتوجهنا على طائرة إنكليزية

 ،من األخطار: خطر االغتيال في وقت كان فيه كل ش يء يوحي بجملة (127)«ووصلنا عدن

وخطر ، خطر النفي من األرض األكثر صالحا للمعارضة، خطر االعتداءات الجسدية

وتضييق الخناق على ، سيؤدي إلى إغالق األبواب عترافات الدول باإلمام أحمد الذيا

؟ وال يئسفهوتتحرش ببقايا األحرار ، وكانت عدن تلتهب حماسا لإلمام املنتصر، تحركهم

 ؟ وا؟ هل داهنوا؟ هل هادنواتنكر هل 
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 استشهاد معارضي القاهرة

سقطت صنعاء وألقي القبض على كل أعضاء الثورة الدستورية وكان الثالثة قد 

اختبأوا في بيت املؤيد الذي كان قد استأجره الشهيد الحورش جوار منزل األمير علي 

 ، الوزير
ً
. وسيق الثالثة مع بقية (128)من دار الضيافة وانتقلت إليه البعثة املصرية هربا

وقد يكون اإلمام أحمد اختارهم ، ليلقوا مصارعهم، الي سجن نافع بحجةو زعماء الثورة إلى 

ليهم الشهيد حسين الكبس ي لقرب صلته بهم واختار إليلقوا مصرعهم في يوم واحد وأضاف 

بطولة في  م. وأبدى كل منهم1948 مايو 15ه/1367رجب  5أيضا أن يلقوا هللا يوم الجمعة 

السجن وفي مواجهة املوت فريدة. فالشهيد الكبس ي لبث صامدا على مبدأه يقوي القلوب 

ذات مرة: هل ما نحن فيه من »ويزيل الشكوك سأله العالمة محمد بن عبد هللا الوزير 

نصب وشدة وعذاب وخوف مستمر عقوبة وجزاء لقتل اإلمام يحيى وما عملناه بعد قتله؟ 

هذه وسوسة شيطان. أفلسنا مؤمنين وما أردنا بتغيير املنكر إال وجه  فأجاب رحمه هللا:

وجب فقال: إن املذهب الزيدي ي، رفق مما كانأ؟ فقلت له: ربما كان تغيير املنكر بما هو هللا

 راألمر باملعروف والنهي عن املنكر على كل فرد من املسلمين ولو بالقتل إذا لم يتمكن اآلم

 اإل كان قتل ال به، فما إباملعروف 
ً
أئمة أهل ب مام يحيى إال عن واجب ديني. ثم ضرب لي مثال

ة وأخوه النفس الزكيو ابنه يحيى علي و زيد بن و الحسين بن علي وضرب له مثال ب، «البيت

ن أل  كال.أفما كان بهم من عذاب وتشريد وقتل هو جزاء ما فعلوا؟ » هللا إبراهيم بن عبد

أولئك األئمة األطهار هم السائرون في الصراط املستقيم صراط هللا الذي أوجب األمر 

وما كان وما حل بهم وبأسرهم إنما هو امتحان وبلوى. ولو قلنا ، باملعروف والنهي عن املنكر

غير ذلك لكان قتل النبيين ورسل هللا صلوات هللا عليهم إنما هو جزاء ما قاموا به من 

فال يذهبن بك الشيطان إلى وسوسته الكاذبة. إننا مؤمنون وإننا ، لى عبادهإلى هللا و الدعوة إ

  .«ن الحق ملعناإلعلى الحق و 

 حمدأإلمام ا كتبحين ف، وهو يرفس بين القيود، الثائر ءبدى الشهيد املسمري كبرياأو 

 أن املسمري ويحيى زبارة» إلى ولده البدر:
ً
ل اإلمام لى قتمن املتآمرين ع ثبت لدينا قطعيا
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تل اإلمام يحيى وأنا بمصر، بعيدا عن كل ش يء، ال أعلم »أجاب الشهيد:  «الشهيد وعلينا
ُ
ق

 بعد قتله، وذنبي هو اإلصالح، وهو أنشودتي التي أتغنى بها حتى أفارق الحياة، كما أنه 
ّ
إال

ان يقابل ك أنشودتكم التي طاملا تغنيتم بها نظما ونثرا!! وأغنية السيف عبد هللا بمصر حين

الزعماء والعظماء!!، فأرجوكم طلبي إليكم لتعرف الحقيقة، وإال فاقض ما أنت قاض. 

 «.املسمري 

وإن اإلنسان ليكبر هذه الروح الشامخة تتحدى رجال مهيبا شرسا في وقت يقطع فيه 

، فيستخدم كلمة قتل اإلمام ولم يستخدم كلمة ةالرؤوس بدون محاكمة وال مسؤولي

ثم يواجهه بأنه متمسك باإلصالح طيلة حياته، ثم يحاججه بأنه هو وأخوه استشهد مرتين 

عبد هللا كانوا يدعون إلى اإلصالح فما عدى مما بدى، ثم يوضح له أنه ال يخاف املوت: 

فاقض ما أنت قاض. وقد اختار هذه اآلية الكريمة ألنها تأتي في سياق مخاطبة الطغاة 
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إنما تقض ي في هذه الحياة الدنيا ، ليقول له: فاصنع ما أنت صانع [.73-72]طه:  ﴾َوأ

 بثم يوقع ، وتعذبنا فيها
ً
و عبدكم كما فعل غيره ممن لم أ ممن اسم خادمك اسمه مجردا

ب وكذلك ذه، إلى الشهادة كأنه يمش ي إلى املسجد غير خواف وال وجل ومض ى، يستشهد

 
ً
 قد جذال ملالقاة ربه. أما الحورش ف محيي الدين العنس ي فرحا

ً
ه ليلة مصرعه قص رأى حلما

سمعته من أكثر من واحد من  كما-على إخوانه في سجن نافع يوم استشهاده وخالصته 

رآهم و ، ليهاإورأى نائب اإلمام يهبط ، سمع البورزان يجمع العساكر إلى حورة أنه- رفاقه

ورأى جثته ، أى السياف وهو يقطع رأسهور ، وهم يأخذونه من السجن إلى ساحة اإلعدام

النور  كان يرتفع في لجة من بينما، تعزفوموسيقى الجيش ، مرمية في األرض والناس حولها

 
ً
واستيقظ مسرورا فتوضأ وصلى ركعتين وخاط ، سوى النور  حتى غاب فلم يعد يرى شيئا

ة ي وقت صال وقص رؤياه على إخوانه. وف، إزاره حتى ال تظهر عورته عندما تسقط جثته

 الجمعة ضرب النفير وهبط النائب واستدعي وتحقق الحلم بالتفصيل.

، والفضيل، عبد هللا الوزيرأما الناجون من معارض ي القاهرة، فقد وصل إلى عدن 
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دار الجمعية اليمنية أوال،  في من جدة، وسط أجواء قاتمة ونزل الوزير والزبيري  والزبيري 

غوغاء  وكان، تالني في منزل عبده حسين سليمان أهدلبينما نزل األستاذ الفضيل الور 

وقد جرت ، (129)ويتعرضون للثوار باألذىاإلمام أحمد على الثورة،  عدن يبتهجون بانتصار

 (130)محاولة اغتيال األستاذ الورتالني بقذف قنبلة يدوية على الغرفة التي كان ينام فيها

"الجمعية اليمنية" فدافع عنها األمير وحاول جمع غفير من املتظاهرين االعتداء على مبنى 

وأطلق النار على  -حارس سيف الحق إبراهيم الذي تخلف في عدن -خالد سالم مبارك

فكلف عبده حسين أهدل أخاه عثمان بتقديم ، وقد اعتقلت الشرطة خالدا، املعتدين

 
ً
عن النفس ولم يكن  كفالته واستطاع إقناع املحكمة بأن إطالق الرصاص كان دفاعا

  .(131)وأفرجت عن خالد بغرامة مالية، اعتداء؛ فأخذت املحكمة بأقواله

 
ً
في منزل الحاج محمد ) اختفيا -عبدهعلي محمد  أال يذهب إليه -وبعد أن تلقيا إنذارا

من  ارباه -أحد شباب الدستوريين -قبلي، وعندما وصل امل(132)سالم حاجب بالتواهي

سقوط صنعاء وحراسة الطرق بين »: وشرح لهماعدن ذهب ملقابلة الوزير والزبيري -صنعاء

خذني األستاذ الزبيري بسيارة إلى البيت الذي يسكن أوبعدها ، صنعاء والحدود بإسهاب

، د: ال تقل هذا ألحعاء بأمانة وبعد أن أكملت قال ليفيه الفضيل؛ شرحت له سقوط صن

ل في ا أقو ر الجمعية وأنوعدت إلى دا، وتركته، املقاومة ال تزال قائمة في القصربل قل إن 

: "هذا رجل دجال ومرة أخرى أعاد هذه القصة وأعاد اتهامه (133)«نفس ي هذا الرجل يغشنا

 .(134)«ومغامر ومقامر"

 رواه عن شائعة املقابلة مع امللك عبدما إذا أضفنا هذا إلى ما سبق للمرحوم املقبلي أن 

، اروعزمه على االستمر ، نهيارالعزيز نجده لم يقدر للفضيل روحه املقاومة في ساعات اال

فلماذا وصفه بالدجال بعد أن بذل هذا الرجل ، ولنفترض أن رأي الفضيل كان خاطئا

وهل  أو غائبا عنها؟، يته حاضرا فيهاضالعظيم جهده وشطرا من حياته في خدمة اليمن وق

 يجازى رجل بذل حياته من أجل اليمن وتشرد وتخفى؟ 

أبناء  إقامة مدرسة تضم»: األستاذ الورتالني على مضيفه أهدلوفي تلك الفترة اقترح 
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وفي نفس الوقت توفير فرص عمل فيها للنازحين من أحرار اليمن. ، الوافدين من الشمال

وبمشيئة هللا وفقت دون عناء في الحصول على ، وقد استحسنت اقتراح األستاذ الورتالني

ب ووفرت لها الكت، بما يلزم من مقاعد بناية تفي بهذا الغرض إلقامة املدرسة أسستها

املدرسية وما تحتاج إليه املدرسة من أثاث وأسميتها مدرسة النهضة العربية وعينت لها 

مجلس إدارة لإلشراف الفني واإلداري مني ومن اإلخوة املرحوم صالح علي لقمان ومحمد 

 أقوم أنا وكنت، يوسف حسن السعيديو  حسن خليفة واملرحوم عبد هللا حامد خليفة

كما  ،بسداد نفقات املدرسة املالية بينما يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف الفني واإلداري 

نت مدرسين لها من األشق  .(135)«عدناء أحرار اليمن الذين وفدوا إلى عيَّ

ودعم ، يوما قضوها في عدن بكل جهد إلنقاذ املعتقلين 34ل بقاء الثالثة طيلة حفِ 

زير يقول ابن الو و على اإلمام املنتصر.  الثورةالقوة على  ميهالعديد ممن يأملون ف ةحرك

وإذا به يقول لنا أن ، اتفقنا بالسيد أحمد بن محمد باشا عامل تعز»أنه بعد وصولهم: 

 6ربيع/ 24]الصواب  ربيع 22اإلمام عبد هللا أرسل معه في الطائرة التي قامت يوم السبت 

لنا ق بالويس ي.ويس ي، اتفقنا أن يسلمها إلى الألف ريال وأمره  73من صنعاء [ 1948مارس

 له
َ
 ،هاهم أوالدك معك، ستقتل شر قتلة، عود إلى اليمن: هات الفلوس فال يمكن أن ت

خذ ما تشاء من الفلوس املرسلة ، وفلوسك كلها معك، وليس لك أحد غيرهم في اليمن

جر فإذا به كالح، اوليس لك ال مال وال بيت وال ما تخاف عليه في اليمن وكذا وكذ، إليك

عهم والده إلى أحمد ثم يتبوإذا به يرسل أ، قد انهارت نفسه وذابت روحه الخسيسة، الصلد

. وهنالك علي محمد الجبلي قد كان حول اإلمام عبد هللا بنظره بمائتي ألف جنيه ..بنفسه

 تحررت الحوالة وسلم الفلوس إلى صا، مصرية للمرشد العام لإلخوان املسلمين
ً
ب حوفعال

بلي وفي املساء بلغ الج، فصادف يوم األحد يوم عطلة، ليحول بها إلى مصر، الشركة بعدن

 منها، سقوط صنعاء فأخرها
ً
ير إلى إذا به في اليوم الثاني يط، فلما أخبرناه أن يعطينا شيئا

وهنالك كانت قسوة القدر أو قل قسوة الغدر واملكر والخيانة ، ثم يتوجه إلى حجة، كمران

فإنا لو تحصلنا على ش يء من تلك الفلوس كان على األقل  ، شفقة فيها وال رحمةالتي ال

وكنا على األقل أوقفنا تيار تلك اإلعدامات الوحشية ، يمكننا أن نذهب إلى األمم املتحدة
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وهكذا داست الجامعة العربية أو قل ، البربرية املنكرة التي كانت بدون محاكمة وال دليل

ولقد كانت الحكومات الغربية أشرف ، على العدالة والحق بنعالهمملوكها أو بعضهم 

 .  (136)«وأعدل منهم عندما حاكموا خصومهم في برلين

لى األمم أن سفر الوفد إ لهم تبين، و ال من ألفي ريال كان يملكها الوزيرإت أيديهم نُضبو 

ويذكر  ا.أراضيه ، بسبب املطاردة، وامتناع الدول عن استقبالهم فياملتحدة غير ممكن اآلن

املقبلي أن مندوبية اليمن في الجامعة العربية قدمت للسلطات املصرية أسماء: عبد هللا بن 

ملنعهم من  (137)«بد الوهاب الشامي، حسين املقبليع، الورتالني، الزبيري ، علي الوزير

 . دخول مصر

 إلى الجامعة وبرقيات بعث رسائلولعجزهم عن السفر؛ فقد اقتصر جهدهم على 

اإلمكان  وكان في، ، وبدأت إمكانياتهم املادية تتناقصالعربية والزعماء املصريين وغيرهم

زاد ف ما سيأتيها كمواصلة هذا العمل من عدن إال أن السلطات البريطانية طردتهم من

 .وضعهم ضيقا وعسرا

 وصلف ،وكان اإلمام أحمد قد نشط في مطالبة السلطات البريطانية بتسليم الثالثة

املعتمد البريطاني إلى  هرسول خاص من 48أبريل 8 /67 جمادى األولى 28الخميس  يوم

ل الرسول و وص صادفو  ،(138)الزبيري ن يطلب منه تسليم كل من الوزير والورتالني و بعد

  ، واملوشكي.استشهاد اإلمام عبد هللاالثاني من اليوم 

 عبد هللا ألخيه اإلمام أحمد : أبرق 48أبريل 28 /67جمادى اآلخرة  18األربعاء:  وبتاريخ

يجب أن ننتهز أثر صدمة النصر فنقض ي على حثالة الحزب بعدن »يقول فيها: برقية 

ء وكذلك سفرا ،واتصلوا بالدول العربية كلها ،ومصر. تدبروا ذلك بكل رأي من عندكم

وأفهموهم أن الزبيري والوزير والورتالني من  ،تركيا والهند وباكستان وفرنسا وغيرهم

 افإذا لم يسلموهم إلينا فال يدخلو ، أعظم املجرمين الذين اغتالوا جاللة اإلمام

ني الورتال»: أخاه في نفس البرقية وأمر ،وسعى اإلمام إلى اغتيال الورتالني (139)«بالدهم

 .(140)«وإذا وجدتم اثنين من اليمنيين دبرتم، يجب مطاردته في كل محل
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ا ألنه قد أخذ لنفسه تأشيرة الدخول من قنصلهالسفر إلى لبنان »األستاذ الفضيل  قرر 

وبسفر السيد ، الفضيل عدنلم أتمكن من معرفة اليوم الذي غادر فيه و  (141)«بجدة

الفضيل إلى لبنان افترق الصديقان الفضيل والوزير وكان هذا الفراق هو الوداع األخير 

وقد ذكر  .مارحال إلى ربه لكنهما لم يفارقا العمل لقضيتهما اليمنية إلى أن، فلم يلتقيا بعد

بيري، املوجه إليه وإلى الز  ابن الوزير في رسالته ما يفهم منه أن الفضيل غادر قبل اإلنذار

م وصل موفد من اإلمام أحمد إلى والي عدن 1948 أبريل 8هـ 1367األولى جمادى  28وفي 

على إثر و  (142)ي والزبير  طالبه بتسليم كل من عبد هللا بن علي الوزير والفضيل الورتالني

والزبيري وطلب منهما  الوزيراجتمع بو رئيس بوليس عدن  "دنكنالسيد " ذلك قام

مع األحرار املقيمين في عدن على أن يعملوا قدر »وقبل أن يغادرا اتفق الزبيري  (143)مغادرتها

 .(144) «عدامنقاذ األحرار الذين وقعوا في قبضة اإلمام أحمد من اإل إل استطاعتهم 

  عدن في ابقائهممن  يوما 34بعد 
ً
 1367/21 اآلخرة ىجماد11 وفي يوم األربعاء، تقريبا

 باكستان صوب (145)غادرا على الباخرة جاهنجر 1949أبريل 
ً
آمن ليواصال  ئ  عن ملج بحثا

ن عدن محينما أقلتنا الباخرة أنا والسيد عبد هللا بن علي الوزير »ولو من بعيد. و النضال

 ،ضع لنا خطة السير في هذه الفترة الرهيبة التي نعيش فيهاأأن طلب املرحوم مني ، إلى الهند

 وملا عرف اإلمام أنهما اتجها إلى باكستان (146)«فجلست في سطح الباخرة ورسمت خطة

لم يستقرا نهما لك (147)ايطلب إلقاء القبض عليهمإلى الهند والباكستان  رسل وفداأ

  واستقرا بها.ند هلى الإتوجها و بالباكستان 

، ميل من بومبي متخفيا 100استقر عبد هللا في قرية مرج على بعد وبعد رحلة عذاب 

من و  ،أخبار اليمن من: إذاعة لندنب واستقر الزبيري بباكستان، وكان عبد هللا على صلة

بينما  ،على أمانين من اإلمام الزبيري  وحصل، بين الحين واآلخر رسائل الحكيمي من كارديف

فاجأني  هـ1368شعبان 28/م1949أغسطس  3 في»ه حيث يقول ئببقي عبد هللا في مخ

ى مكثت عشرة أيام. ثم انتقلت إل، املرض الخطير: نزيف دم رئوي فنقلت إلى املستشفى

وهناك ودعني زميلي العزيز ألنه قرر أن يتوجه إلى حيثما هو ، املجاني للغرباءاملستشفى 

نه إال وق، وصول األمان إذا أظهر نفسه ]الباكستان[ حيث أنه لم يبق عليه خوف بعد اآلن
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سيتعرف بمن يؤمل فيهم الخير ألجل املصروف فما بقي معنا على وشك االنتهاء وألجل 

  (148)«مسألة القضية من حيث هي
ً
 ني هكذا بقي وحيدا

ً
في مستشفى الغرباء املجاني  زف دما

مام في يهادن اإل  أوبد .مانين من اإلمامأكستان بعد أن نال اينتظر ما سيأتي به زميله من ب

 خير أ. و (149)رسائل بليغة
ً
  ا

ً
ال وعلى كل ح» :تب من سرير املوت للحكيميكو  وقع الوزير مريضا

عد تلك ب ،ها أنا يا عزيزي على قيد الحياة أعيش عيشة ال يتصورها العقل وال تخطر في بال

 تلك التضحية البالغة أقص ى غايت ،القصور والدور والسرائر الناعمة
ً
ميري . وض.ها.مكمال

 غير منقوص
ً
ان ذلك الواجب الذي ك. مرتاح ونفس ي مطمئنة راضية ألني أديت واجبي كامال

. وها أنا مستعد للعودة للكفاح والنضال مهما الحت بحمله نءاونيضميري وكاهلي مثقلين 

يماني بتلك القضية وعدلها ال يزعزعه أي قوة توجد في إي من ذلك فنلي أدنى فرصة تمكن

في مستشفى مض عينيه غأ (150)م1950أغسطس  29ه/1369القعدة  15 وفي؛ «مالعال

 اب ربه حق بر ح" ولمرج"
ً
 محتسبا

ً
 . صابرا

وبقي الزبيري في باكستان وأطلق نعمان من سجن حجة، فمدح الزبيري اإلمام على هذه 

الخطوة في قصيدة من أروع قصائده، ثم قامت الثورة املصرية فوصل إلى القاهرة، فوجد 

 لالتحاد اليمني، قاوموا به 
ً
يحيى زبارة واملقبلي يشكلون خلية فعمل معهم، ثم شكلوا فرعا

تلفوا فيما بينهم، ثم افترق الزبيري عن نعمان، وقامت الحركة نظام اإلمام، ثم اخ

 
ً
 وجاهدا

ً
العسكرية وأعلنت الجمهورية، وطلب الزبيري إلى صنعاء واستثني النعمان مؤقتا

 في 
ً
 م. 1964أبريل  1من أجل حماية الجمهورية إلى أن سقط الزبيري شهيدا

مح له س حتىئ إلى شاطئ، أما الفضيل فبعد مغادرته عدن تقاذفته البحار من شاط

ومرة اسم ، فاتخذ له اسم محمد حسن، بالدخول إلى بيروت باسم آخر حرياض الصل

 فيها وبقي ، (151)حمدان األحمد
ً
 وعمل اإلخوان ،حتى جاءت الثورة املصرية، يترقب خائفا

ودة إلى فسمح له بالع -روكانوا في تلك الفترة في حلف مع الرئيس عبد الناص -املسلمون 

دة القع وكان الفضيل الورتالني من وراء استدعاء الزبيري للعودة إلى مصر في، مصر

م 1954يناير  ه/1373مايو  وفي، وجدد نشاطه اليمني (152)م1952/أغسطس ه1371

وبالقوة ، التي ستسمى باتحاد القوى الشعبية -وصل قادة عصبة الحق والعدالة
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لبونه الزعامة، ولعله سيس ءهؤال أنومن معه ، الزبيري  دخل في ذهنأو  – (153)الثالثة

 لكن قطع مرتباتهم، وعندما حصل الخالف بين عصبة الحق واالتحاد اليمنيتحسس ذلك، 

 -من الفضيل الورتالني الذي كان يرى فيهم الرصيد املذخور في بنك الجهاد  جاءت النجدة

  ،فلما تبين له الواقع -كما قال بالنص 
ً
 وغضبه. كا أمله غير مخف   هرع إليهم مساعدا

ً
 ن عمليا

 
ً
 ال»وقال: « اآلن يبدأ واجبي» وقال: الدموع.عند األطالل لذرف بعض  ال يتوقف كثيرا

 ،لقد فقد الرجل شهامته، ليس من الناحية األخالقية فحسب، أستطيع أن أفهم قط هذا

فسه. إن االتحاد يهدم ن، بل من الناحية العملية التي تتطلب نجاح االتحاد اليمني نفسه

وعلى كل حال فأنتم أصحاب قضية وسأقوم بدوري في خدمة هذه القضية وأرى أن تقابلوا 

 ،وعدبتحديد م وسأقوم-ناصر رئيسا للوزراء آنذاك  كان-مدير مكتب الرئيس عبد الناصر 

سأحدد لكم مواعيد أخرى. وسيزوركم ممثلو الحركات التحريرية  ،وأكون معكم

إلخ.  «في القاهرة. وممثلي بعض الدول العربية وبعض الشخصيات البارزة املتواجدين

وأخرج من جيبه خمسين جنيها وطلب أن ُيشترى بها صالون بعشرين جنيها حتى يجد 

دبروا وأن ي، الزائرون مكانا يقعدون عليه. وأن يشتروا بالباقي بدال حتى يزوروا اآلخرين

 ووعدهم بأنه سيدفع لهم كل، طرهم دخله املحدودحتى تنفرج األزمة وشا يأمورهم بما بق

 او ، شهر عشرة جنيهات ملدة عام. وخالل ذلك سيقض ى هللا أمرا
ُ
رَي الصالون على عجل. شت

 الشقيري ومحمد علي الطاهر.كذلك. وعرفهم  يئت البدالت على عجلوُه 

ذ افجاء سفير العراق األست ؛واعيدفقد تحددت امل .. الفضيلوعلى حسب خطة السيد 

كما ذهبوا ملقابلة السيد عبد الحميد مدير مكتب ، ثم األستاذ أحمد الشقيري ، الراوي 

الذي بلغ من عنايته ورفقه أن جعل من ، الرئيس عبد الناصر برفقة األستاذ الفضيل

 
ً
  نفسه مرافقا

ً
 وقام  ،لهم ال موجها

ً
عنهم بشرح أبعاد القضية. وتوالى كبار الزوار على نيابة

وكان  ،بحضور األستاذ الفضيل وفي غيابه ولكن بجهوده على كل حال ،عمقرهم املتواض

ولقي بسبب ذلك عناء  ،من جراء ذلك أن ساءت عالقة األستاذ الفضيل باالتحاد اليمني

أدى في النهاية إلى إبعاده من مصر بواسطة املخابرات. وجاء  ،منهم ومن غيرهم ؛عناء ماأي

  ،قنعهم بخطهربما لي ،األستاذ الزبيري لزيارتهم
ً
فذهل  ،ما كانوا فيه من بؤس مستغال
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  ،لوجود صالون محترم ومالبس جديدة
ً
كيف تشترون هذا وأنتم ال تملكون  فقال منفعال

 فرد أخي عباس: ال أحد يموت من الجوع يا أستاذ. ؟!ما تعملون 

ل مدة إقامة الفضيل الورتالني بالقاهرة
ُ
ط

َ
فقد غادرها إلى بيروت سنة ، ولم ت

م وصل تلميذه ومريده أحمد الشامي إلى 1955 ه/مايو1374 م. وفي شوال1375/1955

 
ً
من قبل اإلمام في منصب مكتب الشئون االقتصادية ومنها سافر إلى بيروت  القاهرة معينا

 
ً
 وكان الفضيل ، والتقى بالفضيل سرا

ً
 متخفيا

ً
 التقيت به بعد خروجي من السجن» أيضا

ليها إ التجائهفقد قصدته إلى محله في بيروت إثر  ،ه1374 /م1955وانتقالي إلى مصر سنة 

بعد اختالف الرئيس عبد الناصر مع اإلخوان... وقد وصف لي كلما قاساه وعاناه في حديث 

 « طويل شيق سوف آتي على تفاصيله في مكانه من هذه الذكريات

وبعد  النيوكان ذلك آخر عهد اليمن بمجاهدها الكبير والسيد العظيم الفضيل الورت

من رمضان  2حوالي أربع سنوات لقي ربه في إحدى مستشفيات مدينة "أنقرة" في 

 ، م1959من مارس  12ه/1387
ً
  شريدا

ً
  غريبا

ً
كما كان صديقه عبد هللا بن علي  ،شهيدا

  ،الوزير
ً
  قد مات شريدا

ً
ه فيها حيث لم يكن ل ،وفي مستشفى الغرباء ،في قرية مهجورة غريبا

  صديق.

  علىفسالم 
ً
 .شهداء الثورة الدستورية، وعلى من تمسك بها ولم يبدل تبديال

 

 الهوامش:

م بدون اسم املطبعة وال رقم 1984هـ/1405أحمد بن محمد الشامي، رياح التغيير في اليمن، الطبعة األولى  1

 .202 - 201الطبعة، صص

كما سمعت ورأيت، منشورات العصر  -انظرها في أحمد بن محمد الوزير، حياة األمير علي بن عبد هللا الوزير  2

 .207 - 205م صص1987هـ/1408الحديث، الطبعة األولى

أحمد بن حسين املروني: محمد صالح املسمري، املوسوعة اليمنية، صنعاء: مؤسسة العفيف، الطبعة الثانية  3

 .2677ص 4جه، 1423م/2003

 .15م، ص1986ه1407حسين املقبلي: مذكرات املقبلي دمشق: دار الفكر، الطبعة األولى ثانية 4

لم أجد ترجمة لعلوان في املوسوعة اليمنية الطبعتين األولى والثانية، وال في غيرها من املصادر مما يثبت، أن  5
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 وراء
ً
سن ظاهرة استالب األدوار تمكنت في هذه الفترة وكانت سببا

ُ
د تجاهل هذا املناضل الشريف التقي. وقد أ

/ 1423منصب األمين العام إلى "علي محمد األحمدي". املوسوعة اليمنية، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية 

 101-100. د. خالد عبد الجليل شاهر، االتحاد اليمني، املوسوعة اليمنية، ص 101-100، ص 1ج2003

 م .2677ص 4ليمنية، مجلد أحمد املروني، املوسوعة ا 6

 تحت الطبع ولم أجد ترجمة للشريف. مذكرات زبارة، 7

 .283أحمد محمد نعمان، مذكرات أحمد محمد نعمان ص  8

 .167نعمان، مذكرات نعمان ص  9

 40. وانظر ص 50أحمد محمد نعمان، مذكرات أحمد محمد نعمان ص 10

 . 50أحمد محمد نعمان، مذكرات أحمد محمد نعمان ص 11

عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي، ضمن كتاب الثورة الدستورية امليالد واملسيرة  12

 .469واملؤثرات، ص

 .472 - 471عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير ص  13

 .471عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير، ص  14

 473بن الوزير، ص عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ا 15

.وكان فيصل قد أبلغ عبد هللا بمغادرته ألن األمير 474 - 472تفاصيل ذلك في: رسالة ابن الوزير صصانظر  16

محمد سيذهب لطي صفحة التوتر بينهما، وبعد سفر عبد هللا والزبيري سافر األمير محمد وعاد إلى بالده عن 

 طريق عدن.

 موقع اإلمام عبد الحميد بن باديس. 17

 161مذكرات نعمان، ص  18

 54مذكرات نعمان، ص  19

 . 100 - 85علي محمد عبده، ملحات. وانظر جملة التشهير ضد األمير في نفس املصدر ص 20

 . 190نعمان مذكرات نعمان، ص  21

 . 91، ص 1انظر نص رسالة الحاللي في علي محمد عبده، ملحات ج 22

. ويقول أن )السبب في استبعاد األستاذ نعمان لذلك هو مراعاة منه 89، ص 1في علي محمد عبده، ملحات ج 23

ملشاعر صديقه محمد محمود الزبيري، الذي عاش في كنف علي الوزير كواحد من أبنائه( )نفس املصدر ص 

جدة ولم  بد هللا بن علي الوزير، في( وهذا التعليل واضح التهافت، فالزبيري في هذه الفترة كان ما يزال مع ع89

يصل إلى القاهرة إال بعد عام من تاريخ الرسائل املتبادلة بين نعمان و الحاللي، ونعمان نفسه يذكر أنهما 

( أما قبل فقد شاهده مع األمير عند زيارته للحجرية )ولم يتحدث 90تعارفا بعد وصول الزبيري إلى القاهرة )

لعل ما جاء في حياة األمير من أن األستاذ نعمان أخبر املؤلف وهما معا في معتقل ( و 131معي ولم يكلمني( )ص

القاهرة )أنه لم يكتب الكتاب وإنما أصلح فيه وشطب منه ما كان فيه من كلمات قذرة حسب قوله( )حياة 

 ( 373األمير ص

ان القدس ي بهجو األمير فهجاه مجهول، النزر اليسير وقال أحمد الوزير كما أمر ولي العهد املرحوم محمد نعم 24

 ( 372)حياة األمير ص 

  . 1948عبد هللا الوزير، رسالة إلى الحكيمي، انظرها في ثورة  25
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 476 - 75عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي ص  26

 .474تفاصيل ذلك في: رسالة ابن الوزير ص  27

 .475 - 474تفاصيل ذلك في: رسالة ابن الوزير صص 28

 .475تفاصيل ذلك في: رسالة ابن الوزير ص  29

 .475عبد هللا، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي ص  30

 475عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي ص 31

. ولعله قصد بجريدة الثقافة جريدة 109، يحيى زبارة، مذكرات زبارة، ص17 - 116مجلة املسار العدد  32

 ةالصداق

 .154علي محمد عبده، ملحات م ص  33

 153وقد نشرها عبده في كتابه ملحات ص 103، يحيى زبارة، مذكرات زبارة، ص17 - 116مجلة املسار العدد  34

 بعنوان قانون كتيبة الشباب اليمني. 157 -

 . 103يحيى زبارة، مذكرات زبارة ص17 - 116مجلة املسار العدد  35

 .162يحيى زبارة، مذكرات زبارة . ص  17 - 116مجلة املسار العدد  36

 عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي  37

 .162يحيى زبارة، مذكرات زبارة . ض  17 - 116مجلة املسار العدد  38

من رسالة من عثمان فكري إلى األخ إبراهيم بعد زيارته لألستاذ يحيى زبارة وهو في املستشفى مريضا قبيل وفاته  39

 رحمه هللا. 

عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي وانظر قصة انتمائهما إلى االتحاد في مجلة املسار،  40

 فما بعدها.  163يحيى زبارة، مذكرات زبارة ص  10العدد

 عن الحوادث التي مرت بالبالد العربية منذ أول سنة  41
ً
الكتاب الثاني لالتحاد العربي في القاهرة ويحوي ملخصا

م ونشرته شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأوالده بمصر سنة 1949م وحتى نهاية سنة 1946

 ق عبد الرقيب منصور. .وأنا مدين بهذا ملعلومات للصدي90و 87و 76م"، ص 1950

 .238، ص-مذكرات أحمد محمد نعمان  42

للنظر أن النعمان لم يذكر الفضيل في مذكراته في هذه  . من امللفت239، ص-مذكرات أحمد محمد نعمان  43

 الفترة

األعمال الكاملة، صنعاء: إدارة التوجيه  -لطفي فؤاد أحمد نعمان، محمد أحمد نعمان الفكر واملوقف  44

 388، ص 2001املعنوي، الطبعة األولى مارس

 . 162، ص 1علي محمد عبده، ملحات ج 45

ات: بيروت: طبعة امليالد واملسيرة واملؤثر  1948يحيى زبارة، مذكرات زبارة؛ مجلة املسار، وانظر نصها في ثورة  46

، وعندما وصل إلى الزبيري وقعها باسمه هكذا القائم باألعمال محمد 541 - 542م ص 1982دار العودة األولى 

 محمود الزبيري. ويسميها علي محمد عبده كتيبة الشباب اليمني وكذلك يسميها نعمان.

 79الشامي، رياح التغيير ص 47

 .391 - 387أحمد الوزير، حياة األمير صص 48

 .388انظر فحوى رسالة الزبيري إلى األمير وجوابه عليها في حياة األمير  49

  82 - 1، ص 1، ج1/8/1986محمد محمود الزبيري، ديوان الزبيري، املجلد األول والثاني، بيروت: دار العودة،  50
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ص  1م م1423م/2003مجموعة من املؤلفين: املوسوعة اليمنية، صنعاء: مؤسسة العفيف الطبعة الثانية  51

33 - 1234 

  2194 - 91ص  4مجموعة من املؤلفين: املوسوعة اليمنية، 52 

 عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي  53

ولم أعرف متى شكلوا هذه الجمعية إال أنه  109رات زبارة، ص يحيى زبارة، مذك 17 - 116مجلة املسار العدد  54

أكتوبر  4واضح من النص أنه قبل اتصالهم بجريدة الصداقة، ويقول د. سيد أن العدد األول صدر في 

وعليه يكون صدورها قبل تأسيس حزب األحرار في عدن في جمادى اآلخرة  1940/وليس عام 1939

ريبا. يوسف الشريف، اليمن وأهل اليمن، القاهرة: دار الشروق، بخمس سنوات تق 1944/يونيو 1363

 نقال كما قال عن كتاب الدكتور حركة األحرار اليمنيين. 47، ص2008الطبعة األولى 

  115 - 14الشامي، رياح التغيير، صص  55

  .476من رسالة إلى الحكيمي، ص  56

 139مذكرات نعمان، ص  57

. ولكن الرافعي رحمه هللا انقلب بعد فشل الثورة على نحو ما 161زبارة، صمذكرات  17 - 116املسار العدد  58

 يصفه يحيى زبارة في مذكراته انقالبا منكرا.

 .476من رسالة إلى الحكيمي ص  59

من رسالة من عثمان فكري إلى األخ إبراهيم بعد زيارته لألستاذ يحيى زبارة وهو في املستشفى مريضا قبيل وفاته  60

 رحمه هللا. 

 151، ص 1405/1984أحمد الشامي، رياح التغيير في اليمن، الطبعة األولى  61

 . 471 - 470، ص 2، ج86مقدمة املقالح، ديوان الزبيري، املجلد الثاني،  62

، 1، ج2013عبد الرحمن اإلرياني، مذكرات الرئيس القاض ي عبد الرحمن بن يحيى اإلرياني، الطبعة األولى  63

 . 117ص

  129 - 17، صص 1انظر قصة تلك االعتقاالت في اإلرياني، مذكرات، ج 64

 .1973سنة  18، نقال عن مجلة الحكمة اليمانية عدد 563 - 61صص  1948انظر النص الكامل في ثورة  65

 موقع جامعة الدول العربية 66

 361 - 361ص  2إسماعيل األكوع هجر العلم ج  67

 .477 - 76ابن الوزير إلى الحكيمي صصعبد هللا بن علي الوزير، رسالة  68

لكبار املوظفين املدنيين وللقادة العسكريين وتعادل رتبة عقيد رفيعة، تمنحها الدولة  عثمانية رتبة قائمقام: 69

ة( افظيتبع ملح»يتولى بموجبها القائمقام املسؤولية اإلدراية لقضاء  العراق أو عميد. وهي اآلن وظيفة إدارية في

وتتبع القضاء عدد من النواحي )يديرها مدير ناحية( وتتبع الناحية عدد من القرى . بموجب النظام اإلداري 

 للحكم املحلي في العراق.

 .477 - 76عبد هللا بن علي الوزير، رسالة ابن الوزير إلى الحكيمي صص 70

 أبريل 5محرم/30وم الجمعة يوافق ملحق الوثائق وامللفت للنظر أن ي -قانون الجمعية اليمنية الكبرى  71

 247علي محمد ملحات، ص  72

. ملحات 87، ص 1985عبد هللا يحيى الزين، اليمن ووسائله اإلعالمية، بدون ذكر محل الطباعة، الطبعة األولى  73

 56، الصحافة 261

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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وقد وضح الشامي قصة خروجه من اليمن وأنه كان قد قام بمحاولة يستفاد منها أنه لم  270ملحات، ص  74

يذهب إلى عدن إال وهو ثائر مقتنع بفساد نظام الحكم وليس األحرار في عدن هم الذين أقنعوه، انظر رياح 

 186 - 84التغيير ص

 يحيى زبارة، ذكريات زبارة 75

 .481 - 80 من رسالة إلى الحكيمي ص 76

)=  عنده (الفضيل)=وكان هو ». 131، ص1انظر على سبيل املثال مذكرات القاض ي الرئيس اإلرياني، ج 77

 أثيرا فانتدبه لليمن(  ّ(البناء

 212رياح التغيير  78

وما بعدها. لم يصل د. فخري للعمل الوطني، ولكنه أصبح صديق  199؛ رياح التغيير ص 179اإليمان العدد  79

 ين.الدستوري

 207رياح التغيير  80

 205رياح التغيير  81

 1982امليالد واملسيرة واملؤثرات، بيروت: طبعة دار العودة األولى -1948مركز الدراسات والبحوث اليمني، ثورة  82

 .603م، صص

 206رياح التغيير  83

 .478 - 77من رسالة إلى الحكيمي ص  84

 .478من رسالة إلى الحكيمي ص  85

 .479من رسالة إلى الحكيمي ص  86

 181 - 180اإليمان العدد  87

 183 - 182اإليمان العدد  88

 .481من رسالة إلى الحكيمي ص  89

 .227 - 225رياح التغيير، ص  90

 .481من رسالة إلى الحكيمي ص  91

 .481الثورة الدستورية ص  92

 191اإليمان العدد 93

 212رياح التغيير  94

 248رياح التغيير  95

 251 - 250رياح التغيير،  96

 214 - 213رياح التغيير،  97

 252رياح التغيير،  98

 .131، ص 1عبد الرحمن اإلرياني، مذكرات، ج 99

حدثني بهذا أخي قاسم أكثر من مرة ونص املحاضرة في أوراق الشهيد محمد نعمان عليه الرحمة ولعل  100

 القائمين على تراثه وأبيه أن يفرجوا عنها.

 .132، ص 1عبد الرحمن اإلرياني، مذكرات، ج 101

 119وثائق أولى، ص 102
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 الثقلينحديث 

 والسياسية في دائرة التجاذبات المذهبية

 ()محمد يحيى عّزان

 

 ،أحدهما يؤيد مسار خالفة قريش :بعد ما انقسم املسلمون إلى تيارين سياسيين

أخذت . و «الّسنة والشيعة»تكونت في ظلهما مدرستي:  ؛واآلخر يؤيد مسار إمامة بني هاشم

قدم 
ُ
كل مدرسة ترّوج ملا ت

سياسية  من أفكار ورؤى 

وفكرية وفقهية، حتى بلغ 

االستقطاب والتنافس 

ان ـــــــه الطرفــأشده، وتوج

إلى توظيف آيات القرآن 

كل   الكريم وأحاديث النبي

 لصالحه.

َعّول عليه كل مدرسة إثبات أن النبي أوص ى باملسار الذي تسلكه 
ُ
وكان من أبرز ما ت

باعه، وكأنه إسالم داخل اإلسالم، وم
ّ
 عن وحث على ات

ً
ض ى الناس في جدل املسالك بدال

املض ي نحو الغايات، حتى بات االنضمام إلى أي  من تلك املدارس هو الغاية واملقصد، وفي 

 ضوئه يتم تحديد ُرتبة األشخاص في الّنجاة والهالك والحق والباطل والوالء والبراء.

 بـ
ُ
ه بصيغة ، وقدمت«حديث الثقلين»وفي هذا الباب استحضَرت كال املدرستين ما ُيعرف

معينة أو فسرته بمعنى يدل عليها ويخدم توجهها، وحول ذلك دار جدل واسع؛ لن نبالغ إذا 

قلنا: إن هذا الحديث من أهم املرتكزات التي قامت عليه املدرستان، وبواسطته يتم دفع 

 الناس إلى االصطفاف املذهبي الحاد الذي نشهده اليوم في العالم اإلسالمي.

رين إسالميين اليوم )السنة والشيعة( يستحضرانه باهتمام عند احتجاج كل فأكبر تيا

                                                                                 

()  ..كاتب وباحث في الفكر اإلسالمي له العديد من املؤلفات، مدير تحرير املجلة 
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طرف على صوابية توجهاته؛ ولكن بعد اختيار صيغة معينة يسهل على كل توظيفها فيما 

فأحدهما يستحضره للتدليل على أن النبي أمرنا باألخذ بكتاب هللا والتمسك ، يذهب إليه

 
ّ
، ضره للتدليل على أن النبي أمرنا باالعتصام بكتاب هللاباعهم. واآلخر يستحبأهل البيت وات

 
ّ
وإذا كان ألهل البيت من نصيب فهو في الوصية بهم والدعوة إلى ، باع سنة النبي فقطوات

 اإلحسان إليهم.

وهنا سأعرض للقارئ الكريم خالصة لحقيقة روايات ذلك الحديث الذي تحّول إلى 

زعة من بحث مطول أفردته في كتاب تحت عنوان مادة للتجاذبات والجدل، وهي خالصة منت

 من التفاصيل التي تتعلق بمصادر الحديث وكيفية تطوره 
ً
هذا البحث، وبينت فيه كثيرا

كلف في  عبر الزمن وما ألحق به من إضافات، وكيف تم وضعه في سياقات مختلفة للتَّ

 تفسيره واستغالله العاطفي في أبواب الفكر والسياسة.

هذا املنتزع أن أقّدم عرضا ملا وقفت عليه من روايات الحديث وأبرز معالم وقد آثرت في 

التجاذب املذهبي والسياس ي حوله، تاركا أكثر التفاصيل ألصله الذي سأعمل على نشره 

 بإذن هللا.
ً
 قريبا

  «الكتاب والسنة»روايات الثقلين  :أولا 

شرحنا في بحوث سابقة كيف كانت نشأة مدرستي السنة والشيعة، وفي سياق الترويج 

 ، تدل على أن رسول هللا صلى هللا«الكتاب والسنة»لكل منهما، وردت روايات تدعو إلى اتباع 

ف للناس: كتاب هللا تعالى، كمصدر أساس ي يتعين االعتصام به واالعتماد 
َّ
عليه وآله وسلم خل

جانبه ما صدر عنه من بيان وتشريع، وهو ما ُيعبرون عنه بالسنة النبوية، وقد عليه، وإلى 

وردت تلك الروايات في هذا الشأن بالتنصيص على تخليف الثقلين: الكتاب والسنة، بخالف 

 تلك التي تنصص على تخليف الكتاب والعترة، وهذا ما سنتناوله في محورين:

 الروايات المسندة ( 1)

هـ( وروايات مسندة ليس لها حظ في 179ُدونت في موطأ مالك )ت له رواية مرسلة

ن أقدَمها الجيُل الخامس من املحدثين، أي بعد سنة  ديم، فقد دوَّ
َ
دوين الق هـ، وهي 250التَّ

 كاآلتي:
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 رواية عن ابن عباس

 وعنه البيهقي هـ(،463هـ( والبغدادي )ت 405)ت الحاكمهـ( و 294املروزي )ت اأخرجه

عبد و ] الديلي زيد بن ثور  عن أبي، حدثني أويس، أبي بن إسماعيل من طريق  (1) هـ(458)ت

 هللا صلى هللا رسول  أن عباس، ابن عن عكرمة عن[ هللا بن أبي عبد هللا النضري املدني

 مبأرضك يعبد بأن الشيطان يئس قد: »فقال الوداع، حجة في الناس خطب وسلم عليه

  مما ذلك سوى  فيما يطاع أن رض ي ولكنه
َ
 .الناس أيها يا فاحذروا أعمالكم، من اقرونَح ت

: تضلوا فلن به اعتصمتم إن ما فيكم تركت قد إني
ً
 هللا لىص نبيه وسنة هللا، كتاب أبدا

 )ما بين املعكوفين في رواية املروزي والبغدادي فقط( .«وسلم عليه

 وسائر أويس، بأبي مسلم واحتج عكرمة، بأحاديث البخاري  احتج قد»قال الحاكم: 

 في إخراجه ىعل متفق ،وسلم عليه هللا صلى النبي لخطبة الحديث وهذا. عليهم متفق رواته

 هللا، تابك به اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم تركت قد إني الناس أيها يا»: الصحيح

 وِذ  «قائلون؟ أنتم فما عني مسئولون  وأنتم
ْ
 ريب،غ الخطبة هذه في بالسنة االعتصام رك

 .«هريرة أبي حديث من شاهدا له وجدت قدو  ،إليها ويحتاج

 عبد أويس بأبي مسلم واحتج بعكرمة، البخاري  احتج» بقوله:على هذا وعقب الذهبي 

أعالم  ؛ لذلك أورده في سير. وهذا إقرار منه بما أملح إليه الحاكم«الصحيح في أصل وله هللا،

 .(2) النبالء ولم ُيعقب عليه

 هريرة أبيعن  رواية

، وابن عدي، هـ(385)ت والدار قطنيهـ(، 405والحاكم )ت، هـ(292)ت البزار اأخرجه

 موس ى بن كلهم من طريق صالح (3) القمي وابن بابويهوابن شاهين، والبيهقي، والخطيب، 

: قال يرة،هر  أبي عن صالح، أبي عن رفيع بن العزيز عبد حدثني: قال طلحة، بن هللا عبد بن

 أبدا، دهمابع تضلوا لن اثنين فيكم خلفت قد إني» :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال

 .«الحوض على يردا حتى يتفرقا ولن وسنتي، هللا كتاب

 إال هريرة أبي عن يروى نعلمه ال»وكذلك الذهبي، أما البزار فقال: الحاكم سكت عنه 

قوله: عليه ب وعلق الدار قطني .«الحديث لين موس ى بن وصالح اإلسناد، بهذا الوجه هذا من

ص ابن عدي إلى أن أحاديث(4) «بحديثه يحتج ال ضعيف موس ى بن صالح»
ُ
ل
َ
 العزيز عبد . وخ

 البزار، وقال الهيثمي: رواه .(5) موس ى بن صالح عنه يرويها إنما محفوظات، بن رفيع غير
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تارة كما في أما األلباني فصحح الحديث  .(6) ضعيف وهو الطلحي، موس ى بن صالح وفيه

 .(7) أخرى كما في املشكاة هصحيح الجامع، وحسن

 بروايته عن عبد -مع ضعفه  -الحفاظ، ألن تفرد صالح بن موس ى فيه قول قول وال

، واكتفى 
ً
العزيز، يجعله محل نظر. وتصحيح الشيخ األلباني لم يذكر له وجها مقبوال

 ضعيفال لهذا يكون  أن الحتمالاملتن  ضعف السند ضعف من يلزم ال»بالتأكيد على أنه 

 من  .«به يعتضد شاهد للحديث يكون  أو به، يتقوى  متابع
ً
وهذا التعليل وإن كان صحيحا

حة لزم منه صال يصحيحة، د الرواية من طريق و إال أنه غير دقيق هنا، ألن ور  ،حيث املبدأ

ضع ، بل إن و ملتناإذ السهو وارد في السند كما هو وارد في  ورود غيرها وإن كانت بمعناها،

 للمتنافسين في جمع الروايات، أكثر من وضع املكان األسانيد 
ً
نى أي تون، وصحة معغرضا

رواية ال يلزم منه ثبوت نقلها، فكم من كالم صحيح املعنى لم يثبت عن النبي صلى هللا عليه 

.
ً
 وآله وسلم، فال يصح نسبته إليه وإن كان صوابا

 عمرو بن عوفرواية عن 

 بن إسحاق من طريقين عن (8) هـ(499)ت املرشد باهللهـ( و 463) ن عبد البرأخرجه اب

 هللا لىص هللا رسول  قال: قال جده، عن أبيه، عن هللا، عبد بن كثير عن الحنيني، إبراهيم

 .«نبيه نةوس هللا، كتاب: بهما تمسكتم ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت»: وسلم وآله عليه

 عن مشهور  معروف محفوظ . وقال ابن عبد البر: هذا(9) في املوطأ مالكاالمام وأرسله 

ثم ذكر  ،اإلسناد عن بها ييستغن يكاد شهرة العلم، أهل عند وسلم عليه هللا صلى النبي

  أن حجر ابن ورجح الحافظ رواية عمر بن عوف ورواية أبي هريرة.
ً
من حديث  أخذه مالكا

 .(10) عمرو بن عوف

 ضعفاءال درجة كثير بن عبد هللا في أن وذكر أن: األشبه لي(،)اآل وأورده السيوطي في

 .(11) الوضع درجة إلى حديثهم ينحط ال الذين

وبالرجوع إلى )تهذيب الكمال( نجد أن أبا داود والترمذي وابن ماجة رووا له في سننهم، 

ه عن أبيه عن جد ييرو  :وأن أبا داود والشافعي اتهماه بالكذب، وقال ابن السكن والحاكم

 إلى نسبه من أفرط فيه، فقال: ضعيف، هولخص ابن حجر رأي .(12)رنسخة فيها مناكي

 .(13) الكذب
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 أنس بن مالكرواية عن 

هـ( 430)ت وأبو نعيم. (14) من طريق عبد الواحد بن غياثهـ( 369)ت أخرجه أبو الشيخ

 أنس عن الرقاش ي، يزيد . كالهما عن هشام بن ُسلمان، عن(15) من طريق طالوت بن عباد

 لن به أخذتم إن ما فيكم تركت لقد»: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال: قال مالك، بن

 .«نبيه وسنة هللا، كتاب: تضلوا

 »وهشام بن سلمان هو أبو يحيى املجاشعي، قال ابن عدي: 
َ
 ِزيديَ  غير عن ييرو  أعلم وال

 بن موس ى ضعفه .صدوق »وقال الذهبي  .(16) «محفوظة غير َيِزيد عن وأحاديثه الرقاش ي،

 .(17) «ي املنقر  إسماعيل

 أبي سعيد الخدري رواية عن 

 هللا من طريقين عن عبد (18) هـ(544)ت ، والقاض ي عياضهـ(463)ت  أخرجه الخطيب

 بن نأبا عن عمر، بن التميمي، أخبرنا سيف إبراهيم بن شعيب بان، حدثنيأبن  عمر بن

 خرج: قال الخدري، سعيد أبي عن ،حازم أبي محمد، عن بن الصباح األسدي، عن إسحاق

  الذي مرضه في علينا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول 
ُ
الغداة،  الةص في فيه، ونحن وفيت

 وأثنى هللا حمد انصرف فلما الناس، مع مكانك، وصلى إليه فأشار ،ليتأخر بكر أبو فذهب

 استنطقواف وسنتي هللا كتاب: الثقلين فيكم تركت قد الناس، إني أيها يا»: قال ثم عليه

 أيديكم صرتق ولن أقدامكم، تزل  ولن أبصاركم، تعمى لن فإنه تعسفوه، وال بسنتي، القرآن

 .«بهما أخذتم ما

 يالصباح بن محمد بن أبى حازم البجلفي سنده أكثر من شخص فيه ضعف، منهم و

، قال ابن حبان:  روى له الترمذي
ً
 واحدا

ً
 .(19) املوضوعات عن الثقات يكان ممن يرو حديثا

 علي بن أبي طالبرواية عن 

جاء التصريح بتخليف السنة إلى جانب الكتاب والعترة، في رواية في مجموع اإلمام زيد 

 ثقل من رواية أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال: ملا (20) بن علي

 سنالح لي ادعوا قال فيه بمن غاص والبيت مرضه في وآله عليه هللا صلى هللا رسول 

 رفعهماي السالم عليه علي فجعل قال عليه، أغمي حتى يلثمهما فجعل فدعوتهما والحسين

 تمتعأو  نيم يتمتعان دعهما فقال عينيه ففتح قال وآله عليه هللا صلى هللا رسول  وجه عن

 وسنتي هللا كتاب فيكم خلفت نيإ الناس يهاأ يا»: قال أثرة. ثم يبعد سيصيبهما نهإف منهما
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 أما لعترتي، املضيعك لسنتي واملضيع لسنتي كاملضيع هللا لكتاب فاملضيع بيتي أهل وعترتي

 .«الحوض على ألقاهما حتى يفترقا لن ذلك إن

وهذا يرويه عن اإلمام زيد بن علي أبو خالد عمر بن خالد الواسطي، وقد ضعفه 

 يرو ي ،عن أحمد بن حنبل: كذاب ،بكر األثرم املحدثون وكذبه بعض معاصريه، وقال أبو

 يُ  ،أحاديث موضوعة ،، عن آبائهيعن زيد بن عل
َ
 ك
َّ
أما علماء الزيدية فيرون أنه ثقة  .(21) بذ

 .(22)رواها ةيارو ذكروا أن ثمة شاهد لكل ألجل مذهبه، و فيه القوم  وإنما تكلم

 (هـ363)تالبغدادي واملجموع املنسوب إلى اإلمام زيد جمعه عبد العزيز بن إسحاق 

مرو ععلى أبي خالد  ،عن إبراهيم ابن الزبرقان ،عن نصر بن مزاحم املنقري ما فيه  يروي

 الواسطي.  بن خالد 

 الحديثهذا خالصة القول يف أسانيد 

نالحظ من خالل ما تقدم أن جميع هذه الروايات ال تخلوا من وجه ضعف حسب 

 قواعد املحدثين.

عباس، فهي وإن كانت أشفها فإن ما ورد فيها من إضافة السنة إلى أما الرواية عن ابن 

جانب الكتاب في حديث خطبة حجة الوداع؛ شأنه شأن ما جاء في بعض طرق رواية جابر 

بن عبد هللا من إضافة أهل البيت إلى جانب الكتاب في نفس الخطبة، وكذلك القول في 

 تقتصر على أن ما مرسل عروة بن الزبير. وذلك ألن الروايات األقو 
ً
ى إسنادا واألكثر طرقا

ذلك فإضافات  اورد في خطبة حجة الوداع هو أمر باالعتصام بكتاب هللا فقط، وما عد

 تفردت به بعض الروايات، وهذه منها.

وأما الرواية عن أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك ومرسل مسلم بن أيمن، 

 فلم تشر إلى عالقة الرواية بخطبة ح
ً
جة الوداع، وألفاظها متقاربة مما يقوي بعضها بعضا

 ويجعلها مقبولة إلى حد ما، وإن لم تبلغ درجة الصحة.

أثناء  َل يْ علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، فتشيران إلى أن الكالم قِ كل من وأما روايتا 

 ىمرض النبي صلى هللا عليه وآله وسلم، رغم اختالف صيغتيهما، ولم أقف ألي منهما عل

 تابع.شاهد أو ُم 
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 ( روايات مرسلة 2)

جاء ذكر الثقلين: الكتاب والسنة، في كالم بعض التابعين، ورفعه بعضهم إلى النبي  

 للبحث، دون أن نرى فيها 
ً
على شكل حديث نبوي، ونحن نذكر تلك الروايات استكماال

ل عليها.    حجة ُيعوَّ

 مرسل عن عروة بن الزبير

 عن لهيعة، ابن حدثنا أبي، حدثنا خالد، بن عمرو  بن محمد من طريق (23) رواه البيهقي

 لىص هللا رسول  ركب ثم: قال الوداع، حجة قصة فذكر الزبير، بن عروة عن األسود، أبي

 !الناس أيها يا: فقال مناسكهم، أراهم وقد الناس وجمع الراحلة، على وسلم عليه هللا

 كرذ ثم املوقف، هذا في هذا عامي بعد ألقاكم ال لعلي أدري  ال فإني لكم، أقول  ما اسمعوا

 به تماعتصم إن ما فيكم تركت قد فإني قولي الناس أيها اسمعوا: آخرها في وقال خطبته،

 نبيكم. وسنة هللا كتاب: بينين أبدا، أمرين تضلوا لن

 الفضل، نب الحسين أبو أخبرنا .بمعناه عقبة بن موس ى أيضا ذكره قال البيهقي: وكذلك

 ماعيلإس حدثنا أويس، أبي ابن حدثنا الجوهري، القاسم حدثنا عتاب، بن بكر أبو أنبأنا

 أمرا بداأ بعده تضلوا لن قال أنه إال فذكره عقبة بن موس ى عمه عن عقبة، بن إبراهيم بن

 .نبيه وسنة هللا، كتاب: بينا

 مسلم بن أيمنعن مرسل 

اَل  مسلم بن أيمن، عن أبو عبيدة (24) أخرجه الربيع بن حبيب
َ
بلغني عن رسول هللا  :ق

 كتاب هللا فما لم »: قال صلى هللا عليه وسلم
ً
خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا

 «.مر منكملي األ و تجدوه في كتاب هللا ففي سنتي فما لم تجدوه في سنتي فإلى أ

 .(25) عنه وهذه الرواية مرسلة، ومسلم بن أيمن غير مشهور، قال أحمد: مدني ُيروى

 .(26) وقال البخاري: ُيذكر عن علي

جيح
ُ
 مرسل عن عبد هللا بن أبي ن

 دعب عن إسحاق، ابن عن سلمة، حدثنا: قال حميد، ابن ال ابن جرير الطبري: حدثناق

 الناس ى فأر  حجه، صلى هللا عليه وسلم على هللا رسول  مض ى ثم: قال نجيح، أبي بن هللا

 فحمد ين،ب ما فيها للناس بين التي خطبته الناس وخطب حجهم، سنن وأعلمهم مناسكهم،

 أبدا، تضلوا فلن به اعتصمتم إن ما فيكم وتركت بلغت قد فإني» :قال عليه... ثم وأثنى هللا
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 .(27) «نبيه وسنة هللا كتاب

وثقه مسلم و البخاري  روى له:، هـ أو بعدها131توفي التابعين  أبى نجيح من صغاروابن 

  مرسلة.ايته هنا و غير واحد، ور 

 «الكتاب والعترة»ثانياا: الثقلين 

في مقابل ما قدمت مدرسة أهل السنة من روايات تحث على اللحاق بها، عمدت 

مدرسة الشيعة إلى مثل ذلك فاحتجوا بأحاديث رويت عن النبي في شأن أهل البيت 

واستحضروها في سياق الترويج لخصوصية مدرستهم، وهذا  األساس مما ُيقر الذاهبون 

ذلك لاجون في تثبيتها إلى ُمستند من القرآن أو النبي، تإليه بأنه واحد من الدعاوى التي يح

  يسارعون إلى استحضار آيات  
ً
ا وهذ، على صحة ما يذهبون إليه وأحاديث ليقدموها أدلة

 
ً
  اعتراف بأن ما يصدر عن أهل البيت ال يمكن أن يكون حجة

ً
ل وأنه ال يتجاوز في حا، مطلقة

 اعتبار كو 
َ
 «.الكتاب والنبي»أذنت بها الحجة األصلية:  ولفت انتباه   ترجيح   نه قرينة

الذي يوردونه ، «حديث الثقلين»أهم ما يعتمدون عليه كدليل على دعواهم: من و 

 ضفيكم ما إن تمسكتم به لن ت إني تارك  »بلفظ: 
ً
فإنهما ، تيكتاب هللا وعترتي أهل بي، لوا أبدا

ى جميع وينسبونه إل، . ثم يقولون إنه متفق على روايته«حوضال لن يفترقا حتى يردا عليّ 

فظ لال هفيقع في خلد القارئ أن هذا اللفظ هو نفس، املصادر والرواة الذين رووه جملة

 وأنه هو النص الذي رواه جمهور املحدثين وصححوه!!، املتداول عند الجميع

ك الفرضية؛ واالستنتاج منه في ضوء تل ثم ينهمكون في تفسيره وتحليله ومناقشة داللته

 ،بعض املفردات الواردة في روايات ضعيفة أو موضوعةذلك بتتبع بل يزيد بعضهم على 

لم ال تعلموهم فإنهم أع»و ، «تارك فيكم خليفتين»و ، «لن تضلوا إن اتبعتموهما»مثل: 

ن املصحح ثقليبحجة أنها ضمن حديث ال ثم يبنون عليها استنتاجات كثيرة، ونحوها« منكم

َمة وأصول  من حيث الُجملة، 
َّ
مات غير ُمَسل

َّ
غير ثابتة؛  متناسين أنهم يبنون على ُمَسل

 .وال يفيد ما ذهبوا إليه الحديث املتداول املتفق على صحته ليس باللفظ املذكور ف

 على أننا 
ُ
ر أن )حديث الثقلين( من أعلى األحاديث التي ت ّدِ

َ
ق
ُ
وصف بأنها صحيحة من ن

 مما يثار فيه وحوله يحتاج إلى مراجعة وتدقيق على مستوى ، ملةلُج حيث ا
ً
غير أن كثيرا

قدم وأبرز ألنه من أ، ثم من حيث توظيفه وتوجيهه، وصيغ نقله وتدوينه، روايته وتوثيقه
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سياس ي؛ والصراع ال والتنافس االجتماعي األحاديث التي ُدِفَع بها في دهاليز الجدل املذهبي

 حتى صار من أكثر 
ً
 ، وتحول إلى منصة إلطالق كثير من الدعاوى ، األحاديث تداوال

ُ
تب وك

 
ً
 وحديثا

ً
ومرتكز ، واعتبرته بعض املذاهب أساس وجودها، حوله مئات املباحث قديما

 خياراتها وتوجهها.

 من التجاذبات قد 
ً
وغير خفي على كثير من املهتمين بشأن هذا الحديث أن كثيرا

صت بعض ال، أحاطت به
ُ
ل
َ
وبعضها  ،دراسات إلى أنه متواتر قطعي الثبوت كالقرآنبحيث خ

 
ً
، ثيرةكوما بين االستخالصين كالم وتفاصيل ، إال واحدة اعتبر جميع رواياته ضعيفة

 نستعرضها تحت عنوانين:

 ( حديث الثقلين )روايته ورتبته( 1)

بعد بحث وتتبع ألسانيد وطرق حديث الثقلين الكتاب والعترة وتقييم رواته خلصت 

إلى: أنه تم تداول الحديث بعدة روايات، تفاوتت في تاريخ التدوين، ومراتب القبول، ودقة 

 من التفاصيل وذكر املصادر واملرجع، 
ً
لتها في بحث ُمطّول يتضمن كثيرا صَّ

َ
قل، وقد ف النَّ

 وهنا سأذكر خالصة البحث تاركا التفاصيل حتى يتسنى نشره في كتاب:

ن في الثالثمائة سنة األولى هي روايات عن: زيد بن أرقم، وجابر بن عبد هللا، وعلي  ما ُدّوِ

بن أبي طالب، وحذيفة بن أسيد، وأبي سعيد الخدري، وأبي ذر الغفاري، وزيد بن ثابت، 

 وجبير بن مطعم.

وبعدها ظهرت روايات أخرى عن: أم هانئ، وأبي رافع، وأم سلمة، وضمرة األسلمي، 

نت بعد أكثر من ثالثمائة سنة من زمن التشريع.وخزيمة بن ثابت، وامرأة زيد بن   أرقم. وُدّوِ

فين روايات أخرى لها عالقة بمجمل املوضوع، ولكن ليس لها صلة  وأورد بعض املصّنِ

بحديث الثقلين، وإنما وردت في مثل معناه، وهي تروى عن: عبد الرحمن بن عوف، وأبي 

 شريح الخزاعي، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر.

ما عدد الصحابة الذين روي عنهم فقد بلغ بهم السخاوي، وتبعه السمهودي أربعة أ

، وزاد غيرهما آخرين، وتوسعت اإلضافات حتى شملت روايات ليس لها 
ً
وعشرين صحابيا

 عن أن تكون مما يعتمد عليه.
ً
 أصل ُيعتبر، فضال

 حو اآلتي:لنولكي تتضح الصورة، راجعت تلك الروايات، ثم صنفتها في مجموعات على ا

الروايات عن: زيد بن أرقم، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد هللا،  ،املجموعة األولى
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وأبو ذر الغفاري، وجبير بن مطعم. هؤالء الخمسة ُرويت عنهم من طريق شخصين إلى 

 أربعة، وأخرجه عن كل واحد منهم جماعة من املحدثين.

وأبو سعيد الخدري، وزيد بن ثابت. حذيفة بن أسيد،  روايات: ،املجموعة الثانية

 هؤالء الثالثة، رواه عن كل واحد منهم شخص واحد، وأخرجه جماعة من املحدثين.

روايات: أم هانئ، وأبو رافع، وأم سلمة، وضمرة األسلمي، وخزيمة  ،املجموعة الثالثة

نهم بن ثابت وآخرون، وعبد هللا بن حنطب، وامرأة زيد بن أرقم. وهؤالء رواه عن كل م

 شخص واحد، وتفرد به محدث واحد. 

روايات: عبد الرحمن بن عوف، وأبو شريح الخزاعي، وأبو هريرة،  رابعة،املجموعة ال

وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر. وهؤالء الخمسة رواياتهم تتعلق بأهل البيت، وليس 

 لها صلة بحديث الثقلين.

عدي بن حاتم، وأبو الهيثم ابن روايات: سهل بن سعد، و خامسة، املجموعة ال

التيهان، وأبو قدامة األنصاري، وعقبة بن عامر، وعامر بن ليلى، وفاطمة الزهراء، وآخرون 

 تنسب إليهم الرواية بسبب خطأ بعض املصنفين في النقل والعزو.

فتبين أن املجموعة األولى والثانية هي املعتبرة، وعدد رواتها ثمانية، وفيها كفاية 

 وأن في أسانيدها ما هو متفق على صحته، وما عداها فهو إلى لتصحيح 
ً
الحديث، خصوصا

اإلهمال أقرب، والتكثر به مجرد تهويل ال طائل منه، فالحديث ال يثبت بكثرة من حدث به 

من الرواة، وال بوفرة من دونه من املؤلفين، ولكنه يثبت بنقل جماعة من أهل الصدق 

ر من املخ
َ
ف
َ
 تصين وأهل الدراية بأصول التوثيق.والضبط، وتدوين ن

وبعد مئات السنين من عصر التدوين، وجدت من يضيف أسماء أخرى من الصحابة 

وينسب إليهم روايات يتكثر بها في هذا الباب، كما فعل القندوزي، ومن بعده عبد العزيز 

 الطبطبائي، وعلي امليالني، وآخرون. 

لصت إلي
َ
ه في شأن رواية هذا الحديث، أنبه على أنني وقبل أن ألخص للقارئ الكريم ما خ

ة، وضوابط منهجية، ملعرفة املعتمد املقبول من الروايات، أهمها في نظري:  ِعلميَّ
ً
 اخترت معاييرا

 تعدد طرق الرواية، بحيث يروى الحديث من طريقين صحيحين فأكثر. .1

قل، بصرف النظر عن الخيار امل .2  بي.ذهوثاقة رواتها، بجودة الحفظ، ودقة النَّ

 قبل املائة الثالثة. .3
ً
 ِقَدم التدوين، وتعدد املدونين، بحيث يكون متداوال
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رجين، وكونهم عاشوا في بلدان وعصور مختلفة. .4  التنوع املذهبي للمخَّ

 وفرة املصححين من ذوي االختصاص، من مختلف املدارس. .5

 توافق الطرق املختلفة على أكبر قدر من ألفاظ الروايات وسياقاتها. .6

. تأييد .7
ً
 وتوجها

ً
 ومكانا

ً
 روايات أخرى في مصادر أخرى تختلف زمانا

 انسجامها مع التوجه العام للقرآن الكريم، وعدم مصادمته. .8

هذه خالصة الضوابط التي اعتمدتها في تقييم الروايات، وهي مستفادة من مناهج 

يث دثق عند األصوليين واملحدثين بشكل عام، وفي ضوئها قمت بتصنيف روايات حوْ التَّ 

 الثقلين على النحو اآلتي:

 .رواية واحدة مستوفية معايري الصحة (أ)

  :، وهي أشهر روايات الباب، ومن أهم مميزاتهارواية زيد بن أرقم 

تروى عن زيد بن أرقم من خمس طرق، ثالث صحاح، والرابعة حسنة  .1

والخامسة ضعيفة، وعنها تفرعت طرق كثيرة، لم يتوفر مثلها ألي من 

 األخرى.الروايات 

أكثر رواة طرقها من املشهود لهم بالصدق، وهم محسوبون على املدرستين  .2

 السنية والشيعية، ووثقهم علماء الفريقين.

، فقد أخرجها ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل،  .3
ً
هي من أقدم الروايات تدوينا

 وعبد بن حميد، نهاية املائة األولى من بداية تدوين الحديث.

املحدثين من أهل الصحاح والسنن وغيرهم، وأخرجها حظيت بنقل وتخريج  .4

 املحدثون من مختلف املدارس اإلسالمية سنة وشيعة في مختلف القرون.

لم تنل أي رواية أخرى ما نالته هذه الرواية من االتفاق على تصحيحها،  .5

 وتقديمها، حتى أنه لم ينازع أحد في صحتها.

القرون، ولم يؤثر تعدد طرقها حافظت الرواية على أكبر قدر من لفظها عبر  .6

 في صيغتها ومدلولها، وما شذ من رواياتها فهو مردود إلى أصله.

وافقها في اللفظ روايات أخرى، كرواية عن جابر بن عبد هللا، ورواية عن  .7

 منها رواية حذيفة بن أسيد.
ً
 علي، ورواية عن أم هانئ، وقريبا
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 من طرقها ال -وبهذا تعتبر هذه الرواية 
ً
املحور الذي يجب أن تدور  -صحيحة خصوصا

َرّد إليه، فهي بمثابة املحكم، وغيرها بمثابة املتشابه، 
ُ
حوله الروايات األخرى، واملرجع الذي ت

وال يأب رد املتشابه إلى املحكم إال زائغ القلب مبتغ الفتنة بالتأويل، من يريد صرف الحديث 

 عن الغرض الذي ورد ألجله.

 :، وهمايف تصحيحهماوايتان اخُتِلف )ب( ر 

صححها الطبري، وابن حجر،  من طريق عمر بن علي، رواية علي بن أبي طالب،

صلح في وحسنها غيرهما. ورويت من طرق أخرى ال تخلو من مقال وإن كان بعضها ي

 . الشواهد

وهي طريق  رجالها شيعة وسنة، معدودين  من طريق الشعبي،رواية جابر بن عبد هللا، 

مجالد املعروف بتشيعه وهو من رجال مسلم واألربعة. ولفظها  افي رجال الصحيحين، عد

د أنه أخرجها ابن املحاملي بع -في نظري  -نفس لفظ رواية زيد بن أرقم، وإنما يغمز فيها 

ي ر الصادق، عند الترمذاملائة الثالثة من بداية تدوين الحديث. ولها شاهد من طريق جعف

 وغيره، صححه بعض املحدثين.

 :اإلسناد حسنتا روايتان (ج)

 فيه ضعف ال رويت عنه بإسناد، من طريق أبي الطفيل رواية حذيفة بن أسيد،

 .وهي متداولة عند كثير من الحفاظة، يسقطه بمرَّ 

إنه قد ف وهو مختلف فيه،عطية العوفي، وهي وإن تفرد بها  رواية أبي سعيد الخدري،

حدث بها عنه من ال يجيزون الرواية عن الكذابين، وتداولها قدماء الحفاظ دون نكير، 

 .ورويت من وجه آخر، على أن ُيعتمد ما توافقت عليه الطرق من ألفاظها

  خفيفة الضعف: روايات ضعيفة (د)

 قرر وردت عنه من طريق القاسم بن حسان، وهو غير معروف، و  رواية زيد بن ثابت،

رواياته منكرة، ولم يتابعه أحد على روايتها عن زيد بن ثابت، فهي إلى الضعف الحفاظ أن 

 سن.أقرب منها إلى الُح 

  رواية أبي ذر،
ُ
ا منه ، والثالث األخرى ال يخلو أي  مقبولةرق، إحداها رويت من أربع ط

 ، غير أنها تصلح كشواهد للرواية األولى.ضعفمن 
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 مت عنه من طريقين، في األولى ضعفاء ال تسقط روايتهروي رواية جبير بن مطعم،

 
ً
 ، وفي الثانية متهمون بالكذب فتسقط روايتهم.دائما

ثقات  ةرواعرفنا آخر رجال إسنادها وهم وردت من طريق واحدة  رواية أم هاني،

غير أننا لم نعرف َمْن قبلهم من الرواة، ولم يخرجها أحد قبل ابن عقدة، فكان معتبرون، 

 ا في املئة الرابعة للهجرة، أي بعد ثالثمائة سنة من بداية تدوين الحديث.ظهوره

 روايات ضعيفة شديدة الضعف:)هـ( 

وردت من طريقين عن أبي الجارود، وهو متهم ، رواية خزيمة بن ثابت وآخرون

  بالكذب، وُضم إليه في بعض الروايات فطر بن خليفة وفي ذلك نظر.

من طريق محمد بن عبيد هللا بن أبي رافع، ، ابن عقدةتها روايتفرد ب رواية أبي رافع،

 .ولم تظهر إال بعد ثالثمائة سنة من بداية تدوين الحديث املحدثين.كافة وهو مضعف عند 

جل رواتها مجاهيل، ولم فرد بروايتها ابن عقدة، ومن طريق واحدة ت رواية أم سلمة،

 بعد ثالثمائة سنة من بداية تدوين الحديث. تظهر إال 

لم يل، و املجاهالرواة من طريق سلسلة من  ،ابن املغازليتفرد بروايتها  رواية امرأة زيد،

 . تظهر إال بعد أربعمائة سنة من بداية تدوين الحديث

 ذب،فيها متهمون بالكمن طريق واحدة  ،تفرد بروايتها ابن عقدة رواية ضمرة األسلمي،

 ولم تظهر إال بعد ثالثمائة سنة من بداية تدوين الحديث.

  رواية عبد هللا بن حنطب،
ُ
سبت إلى الطبراني، ولم أجدها في كتبه، وفي صحبة عبد ن

فليس له سوى روايتين، واحدة في فضل قريش، والثانية هذه، هللا ابن حنطب اختالف، 

 وفي إسنادهما ضعفاء ومجاهيل. 

ضعيفة بمستوييها: اختالف ألفاظها حتى في كل رواية منها مع ويالحظ في الروايات ال

، بل في الطريق الواحدة إن تعدد مخرجوها، حتى ال تكاد تخلو طرقهانفسها؛ إن تعددت 

لفظة من اختالف، وهذا ما يعكس عدم دقة الرواة الذين حدثوا بها، وهو ما جعلنا ننزل 

 بها إلى درجة الضعف.

دها املهتمون بهذا الشأن على و ث عن مكانة أهل البيت، ير وهنالك روايات أخرى تتحد

سبيل االستطراد، وأخرى ُيلحقها بعضهم بحديث الثقلين ويذكرها ضمن تخريجه، مع أنها 

 ليست في بابه، وقد وضحت ذلك بش يء من التفصيل في كتابي عن حديث الثقلين.
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 ( حديث الثقلين )داللة وفقهاً( 2)

عَتَبرة عند خبراء األصل أن يتم قبول 
ُ
قل امل الروايات )كأخبار( وفق قواعد توثيق النَّ

ثق محدثين كانوا أم أصوليين، وال ُيَردُّ الخبر ملجرد استبعاد معنى لم يستسغه املزاج وْ التَّ 

 الطائفي، ولم يقبل ملجرد انسجامه مع مسلمات التمذهب.

 من املختلفين يمارسون خالف ذلك، ف
ً
يقبلون أي رواية تخدم بيد أننا نجد كثيرا

توجهاتهم ويدافعون عنها وإن أحاطت بها علل الضعف من كل اتجاه، ولم تتمتع بش يء من 

مقومات التوثيق، وفي نفس الوقت يردون أحاديث أخرى بنفس العلل التي استساغوها 

 واعتبروها عوامل قوة في روايات أخرى.

لهوى، وهو أن يتم التصرف بألفاظ وهنالك ما هو أسوأ من قبول الرواية وردها ملجرد ا

الروايات املتداولة على أنها صحيحة، حيث تقدم بصيغ تفيد غير معناها األصلي، وهذا نوع 

 من أنواع التحريف الخطير الذي يلبس الحق بالباطل.

وتتمثل خطورة هذا النوع من العبث بالنصوص في أنه ليس من قبيل التأويل أو 

م على  التفسير الذي يمكن أن يقال دَّ
َ
فيه: هذا فهم  وتأويل  نحترمه ونختلف معه. ولكنه ُيق

 للنبي نفسه، وليس مبلغ الشريعة أنه كالم 
ً
صلى هللا عليه، وبالتالي يكون ُمخاِلفه مخالفا

لتأويل وتفسير املختلفين. وعند ذلك يتحول النص املحرف إلى مسوغ التهام املخالف فيه 

 على نصوص شرع هللا!! بمخالفة النبي، وإدانته بالتمرد

وحديث الثقلين مما اتفق على صحة نقله في الجملة، ولكنه تعرض لعمليات واسعة 

من العبث بصيغته، فطالته أنواع التصرفات من التصحيف، والتحريف، وتبديل 

املفردات، وإضافة جمل وإنقاص أخرى، وتقديم عبارات وتأخير أخرى، بل وصنعت له 

، ووضعت له مقدمات ومؤخرات متباينة، وغير ذلك مما ذهب سياقات ومناسبات مختلفة

 عما ورد من أجله.
ً
 به بعيدا

وذلك مما أتاح الفرصة ملستثمري الحديث في توجيهه حسب الطلب باستحضار اللفظ 

املناسب ملا يريد، وانتقاء السياق الزماني واملكاني واللفظي، كي يفرض على الحديث إنتاج 

 ط له في ذهن املستثمر.معنًى معين سبق التخطي

وبسهولة يضع ذلك في الصدارة، ويعقب عليه بأنه متواتر أو متلقى بالقبول، وإن كان 

 ما ذكر ال يرتقي إلى مستوى اآلحاد الضعيف.
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بل وجدت من يشكك في رواية زيد بن أرقم؛ ألنها لم تتضمن ما يريد، حتى خرج أحدهم 

ف الحدي أرقم بن زيدعن طوره، وزعم أن  . (28) ث وتصرف فيه ليكتم الحق الذي يعرفهحرَّ

فإذا كانت رواية زيد بن أرقم محرفة وهي التي اتفق عليها معظم الرواة، فباألولى أن تكون 

 الروايات األخرى مكذوبة.

ونحن ال نستغرب مثل هذه الدعاوى من املتمذهبين، فقد ذهب بعضهم إلى أنه تم 

ي نص على ما يريدون، وكأن خياراتهم املذهبية هالتصرف والتحريف في بعض اآليات ملا لم ت

 اّللَّ   ِريد  ي   إِنََّما﴿األصل التي يجب أن ينزل القرآن عليها. ومن ذلك أن املجلس ي ملا لم تأت آية: 
م   ِِل ْذِهَب  ْهَل  الرِّْجَس  َعْنك 

َ
مْ  اْْلَْيِت  أ َرك  في السياق الذي يريد، قال:  [33: األحزاب] َتْطِهرًي﴾ َوي َطهِّ

 غلط...ال إليه يتطرق  ال حتى املعصوم فعل من بين أيدينا ليس الذي القرآن ترتيب أن»

 مخاطبة اقسي في أدخلوها أو تناسبه، أنها زعموا موضع في وضعوها أيضا التطهير آية فلعل

 بقصتهن، ارتباطها عدم األخبار من ظهر وقد الدنيوية، مصالحهم لبعض الزوجات

 .(29)« البطالن ظاهر والترتيب النظم على الباب هذا في فاالعتماد

وخالصة القول: إن من املسلم لدى الجميع أن روايات حديث الثقلين مختلفة، ولكن 

البعض سرعان ما يدعي أن ذلك االختالف ال يغير مفاد الحديث، ودون أي وجه علمي 

تنتاج ما ي اسيختار أحد األلفاظ التي تعبر عن مراده، ويجعلها القدر املشترك، ثم يطيل ف

 . وهذا مما ال يغادره جميع من كتب عن الحديث من الشيعة.(30)يقرر مذهبه في املسألة 

ونحن في ضوء ما تقدم من استخالص أصح روايات الحديث وأدق ألفاظه، يمكننا أن 

نتجه نحو فهم معنى الحديث ونستخلص املراد منه دون انتقاء عشوائي لأللفاظ، وبعيدا 

طف، والجري وراء مسلمات املتنازعين، وسنبدأ بتحرير معاني أهم عن تأثير العوا

املصطلحات الواردة في الحديث في ضوء كالم أهل اللغة، واستعمال القرآن، لنخلص بعد 

 ذلك إلى املعنى العام للحديث.

 «الكتاب والعرتة»( ألفاظ حديث الثقلني أ)

أرقم وشواهدها، فإنه يتعين  إذا نظرنا فيما تم التأكيد عليه من صحة رواية زيد بن

 ملا سواه، كمحكم ُيَرد إلي
ً
 أننا وجد هعلينا أن نجعل ما ورد فيها أصال

ً
نا املتشابه، خصوصا

 ال 
ً
 خفيفا

ً
مختلف ألفاظ الروايات الصحيحة األخرى وكذلك الحسنة والضعيفة ضعفا

 عنها.
ً
 تبعد كثيرا
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 يوشك شرب أنا إنما»الجحفة: وبالتالي يكون لفظ الحديث الوارد ضمن خطبة النبي في 

 الهدى فيه لوج عز هللا كتاب أولهما ثقلين، فيكم تارك وإني ،هفأجيب ربي، رسول  يأتيني أن

ى انك وأخذ به به من اْسَتْمَسَك فإنه به،  واستمسكوا تعالى هللا بكتاب فخذوا والنور،
َ
 َعل

أه َوَمْن  الُهَدى،
َ
ط

ْ
خ

َ
 أهل في هللا أذكركم بيتي، وأهل» :ثم قال. «وتركه كان على الضاللة أ

 .«بيتي أهل في هللا أذكركم بيتي، أهل في هللا أذكركم بيتي،

وليس ببعيد ما جاء في الروايات األخرى املصححة واملحسنة وبعض املضعفة، فهي 

، وخالصتها بعد املقدمات: 
ً
وإن لم تتفق على لفظ واحد، فإن ألفاظها غير متباينة تماما

، أو هب تمسكتم إن ما أو ،به أخذتم إن ما وأ ،)الثقلين، أو إني سائلكم عن( فيكم تركت)

 وسببه هللا بيد سببه) تعالى، هللا كتاب: ، أو أحدهما أكبر من اآلخر(تضلوا لن) خليفتين(

عترتي و  ، أوبيتي وأهل) به(. فاستمسكوا أو ،األرض إلى السماء من ممدود حبل أو ،بأيديكم

 لن) فإنهما ا(، أو فيهمفيهم تخلفوني كيف فانظروا أو ،بيتي هلأ في هللا أذكركم)أهل بيتي( 

ِرقا، أو ينقضيا، أو يزوال(  يتفّرقا،
َ
 .الحوض على يردا حتىأو يْفت

وإذا نظرنا في مجمل هذه األلفاظ فإننا نجدها مضمنة في الروايات الصحيحة، وما 

بمعناه، فإن التحقيق العلمي واإلنصاف شذ منها أو نقص أو زاد أو تغير موقعه، أو روي 

يقض ي برده إلى الروايات الصحيحة والحسنة، وليس العكس، كما يفعل البعض حينما 

 يتجاهل لفظ الروايات الصحيحة، ويتعامل مع ألفاظ الروايات الضعيفة.

 املعنى العام للحديث ( ب)

بأن  ء ذلك أن نجزمبعد التعرف على لفظ الحديث وداللة أهم مفرداته، يمكننا في ضو

حديث الثقلين؛ جاء في اإلطار العام للقرآن، ولم يأت بغير ما أكد عليه في كثير من اآليات، 

 فالحديث يدعو إلى أمرين مهمين:

فهو حسب  - .واالعتصام بحبله املتين واألخذ بما فيه، أ . التمسك بالكتاب

ى كان أخذ به، وهو حبل هللا املمدود، من ر و مصدر الهدى والن -الحديث 
َ
 َوَمْن  الُهَدى، َعل

أه
َ
ط

ْ
خ
َ
 وتركه كان على الضاللة. أ

و هالقرآن وهذا معنى صحيح، أكد عليه القرآن، وتواترت األحاديث الدالة عليه، ف

ستمسك وامل
ُ
لم، الذي صلى هللا عليه وآله وس؛ ليس لألمة فحسب بل ولنبيها ساساأل رجع امل

ِ  فَاْستَْمِسْك ﴿قال هللا له:  وِحَ  يبِاّلَّ
 
ْسَتِقيم   ِِصَاط   ََعَ  إِنََّك  إَِِلَْك  أ تَّبِع   إِنْ ﴿. وقال: [43: الزخرف] ﴾م 

َ
 أ
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نَا َوَما إَِلَّ  ي وَح  َما إِّلَّ 
َ
بِي   نَِذير   إِّلَّ  أ  .[9:األحقاف] ﴾م 

 من املسلمين يخالف في أن القرآن مرجع يتعين على جميع املؤمنين 
ً
وال نعرف أحدا

واالعتصام به ، بمن فيهم النبي والصحابة والتابعين وأهل البيت وأئمة املذاهب التمسك 

 وسائر علماء الدين.

ر بأهل البيت، مما يفيد  ب . الوصية بأهل البيت،
َّ
ك
َ
حيث تفيد مجمل الروايات: أنه ذ

 في أذكركم هللا»الحث على حسن الخالفة فيهم، واالعتراف بحقهم االجتماعي. إما بلفظ: 

روا بما فانظ»كررها ثالث مرات للتأكيد، كما في الرواية املعتمدة، أو بلفظ: « بيتيأهل 

 ، كما في روايات أخرى.«تخلفوني فيهما

وهذا املعنى مما ال ُينكر عند املسلمين، وال يتعارض مع القرآن الكريم، وتؤيده أحاديث 

يف حسان بكل الناس، فكأخرى وردت في شأن أهل البيت. فدين اإلسالم يدعوا إلى البر واإل 

 بأقارب النبي وشركائه في املعاناة.

وهذا القدر من معنى الحديث متفق عليه، وإنما جاء الخالف في توظيف الحديث في 

 الجدل املذهبي والنزاع السياس ي، مما انعكس على كل ش يء فيه.

حياز لألسرة االنوهنا ال بد من التنبيه على أن وصية النبي بأهل بيته لم تكن من قبيل 

والعشيرة، ولكنها كانت من قبيل الحث على حفظ الحقوق، والدعوة إلى مقابلة اإلحسان 

 باإلحسان، ومن دواعي ذلك:

 منهم كانوا من السابقين إلى ما دعا إليه النبي، وتحملوا في سبيل ذلك أذية * 
ً
أن كثيرا

والعشيرة واألموال.  قريش ومقاطعتهم وحصارهم، وما تلى ذلك من تهجير عن الديار

 هللا صلى هللا رسول  قال: قالأنه  ،عباس ابن عنفاإلحسان إليهم إحسان إليه، فقد جاء 

 ،وجل عز هللا لحب وأحبوني ،نعمه من به يغذوكم ملا وجل عز هللا أحبوا: »وسلم عليه

ه بعض يجرُّ  ّر . وهذا ليس من التميز والتحيز في ش يء، ولكن البِ (31) «لحبي بيتي أهل وأحبوا

.
ً
 بعضا

أقاربه عن املكتسبات املادية، فمنعهم الزكاة كما منعها  -في حياته  -أن النبي أبعد * 

م الجماعات واالختصاص باإلمارة، كي ال يضاهي امللوك والزعماء  على نفسه، وَحَرَمهم تزعُّ

ي ف الذين ال هم لهم سوى تمكين أقاربهم والتوطئة لهم، حتى ظن العباس أنه ال حض لهم

الب: ما علي بن أبي طله فقال  ،الذي توفي فيهمرضه لنبي في إلى االوالية على أحد، فجاء 
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تريد؟ فقال العباس: أريد أن أسأل رسول هللا أن يستخلف منا خليفة. فقال علي: ال تفعل! 

ال. فإذا ابتغينا ذلك من الناس قالوا أليس قد أبى رسول  :قال: ولم؟ قال: أخش ى أن يقول 

 ؟(32) هللا

أن مواقفهم في نصرة النبي والتصدي لخصومه كانت بارزة وقوية، وال ُيؤمن معها أن 

يكون في نفوس بعض املوتورين بقية إحن وأحقاد، قد تظهر بعد وفاة النبي. وكذلك تعامل 

مع األنصار واملوالي املناصرين له منذ فجر الدعوة، فقد أوص ى بهم، وحث على اإلحسان 

 .(33) ن مسيئهمإليهم والتجاوز ع

من أن في الحديث تلميح إلى أمر زائد عن مجرد اإلحسان  وليس ببعيد في رأيي ما ُيذكر

 يدعو لالقتداء بأهل الفضل والعلم منهم فيما 
ً
إلى أهل البيت، كاإلشارة إلى أن لهم مقاما

اجتمعوا عليه، ال فيما تفرقوا فيه، وهم ال يجمعون على ما يخالف الكتاب والسنة، أو 

 يفارق ما عليه عامة املسلمين.

وهذه اإلشارة مما يقرؤها كثير من علماء أهل السنة، إذا وضعت في مستواها الطبيعي 

 .(34) دون مبالغة وال غلو

أنما اتفق عليه علماء أهل البيت فهو محل تقدير  -نحن الزيدية  -لذلك نعتقد 

ي على غير هدى، سواء كان ف واحترام، وال نجرؤ على مخالفته، ونستبعد أن يكون ش يء منه

 األصول أم في الفروع.

 لحديث الثقلين  التوظيف السياسي( 3)

منذ نشأت مدرستي السنة والشيعة وهما تتنازعان حديث الثقلين وتضعانه في سياق 

 وفي مقدمتهم: أبا بكر وعمر وعثمان -االستغالل السياس ي فتيار الخالفة أعطى الخلفاء 

حق خالفة النبي في إدارة شأن املجتمع،  -وعلي، ثم من تالهم من األمويين والعباسيين 

والتعبير عن الدعوة اإلسالمية. بينما يرى تيار اإلمامة أن تمثيل الدين وإدارة شأن املجتمع، 

 ابن عمه علي بن أ
ً
مة بي طالب وأبنائه من فاطحق ألقارب النبي صلى هللا عليه، خصوصا

الزهراء خاصة، وفي هذا الصدد كان لهم تركيز خاص على أمرين يستخلصونهما من 

 الحديث هما:
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 بأهل البيت تمسك)أ( النص على ال

في حديث الثقلين، فإننا سنجده في أصح « التمسك»إذا دققنا النظر فيما ورد من ذكر 

تقدم أن ذلك محل اتفاق بين جميع  الروايات ورد في سياق التمسك بالقرآن، وقد

ِينَ }املسلمين، ولم نجد في القرآن أي دعوة للتمسك بما سواه، فقال تعالى:  ونَ ي   َواّلَّ ك   َمسِّ
وا بِالِْكَتاِب  قَام 

َ
ََلةَ  وَأ ْجرَ  ن ِضيع   َّل  إِنَّا الصَّ

َ
ْصلِِحيَ  أ . وقال في ذم املتقولين على [170: األعراف] {الْم 

مْ }هللا: 
َ
مْ آتَ  أ مْ  َقْبلِهِ  ِمنْ  كَِتابًا يَْناه  ونَ  بِهِ  َفه  ْسَتْمِسك  ، وحث النبي على اتباع القرآن [21:  الزخرف] {م 

ِي فَاْسَتْمِسْك }فقال:  وِحَ  بِاّلَّ
 
ْسَتِقيم   ِِصَاط   ََعَ  إِنََّك  إَِِلَْك  أ  .[43:  الزخرف] {م 

البيت إلى جانب القرآن، وما يوحي به كالم بعض العلماء من وجوب التمسك بأهل 

فإنما جاء نتيجة تصرف بعض الرواة أو املؤلفين في صياغة الحديث، وقد تقدم تفصيل 

، واآلخر ألكثر 
ً
ذلك، وسأكتفي هنا بذكر مثالين: أحدهما ألصح الروايات وأكثرها طرقا

.
ً
 الروايات تداوال

 اظ منذ بداية تدوينالحف اتداولهو التي هي أصح ما في الباب، . رواية زيد بن أرقم  1

، ووقع عليها تصحيح املصححين، ورواها محدثو السنة الحديث إلى منتصف القرن الثالث

 والنور، دىاله فيه وجل عز هللا كتاب :أولهما ثقلين،لا فيكم تارك إني: »جاء فيها والشيعة،

وما  ،الكتاببيفيد أن التمسك أمر متعلق وهذا  .«.. به واستمسكوا تعالى هللا بكتاب فخذوا

 كالم مستأنف يتعلق بالوصية بهم.فهو ذكير بأهل البيت تبعده من ال ىأت

أكثر من مائة سنة ُوجدت رواية فرع من فروع إحدى الطرق عن زيد بن أرقم في وبعد 

م   صارف ،«كتاب هللا»ملة: على ُج  «ما إن تمسكتم به» :ملةُج مدونة أحد املصنفين وقد قدَّ

 ! «. الخم به لن تضلوا: كتاب هللاما إن تمسكت: »لفظها

وردت من عشر طرق عن عطية العوفي، وفي جميعها أن التمسك  . رواية أبي سعيد،2

 فإنها نقلت بلفظ:  ابالكتاب، عد
ً
 إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به كتاب»أضعفها سندا

 «.هللا وعترتي... الخ

د أو وصار ما روي عن أبي سعي وبعد املائة الثالثة للهجرة، اختلطت األمور بشكل كبير

زيد بن ثابت ينسب إلى زيد بن أرقم، وما يروى عن جابر بن عبد هللا ينسب إلى علي بن أبي 

بعد مائتين وخمسين سنة من تدوينه  -النيسابوري الحاكم طالب، وهكذا، حتى أن 

 نل أمرين فيكم تارك إني الناس، أيها»: أورد حديث زيد بن أرقم، وقد صار لفظه -األول 
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 .«عترتي بيتي وأهل هللا، كتاب: وهما اتبعتموهما، إن تضلوا

ك القائلين بالتمس على بعض ،«ما إن تمسكتم به»وحينما أشكل إفراد الضمير في 

لى نفسه ، ليوفر ع«ما إن تمسكتم بهما» الضمير املفرد باملثنى، فقال: استبدلبالعترة، 

ث عن ش يء آخر غير مدرك  ويل.أالتطويل في التفسير والت أنه بذلك، يجعل الحديث َيَتحدَّ

.
ً
 غير ما أراده الحديث أصال

 النص على اقرتان العرتة بالقرآن )ب( 

َرن بين القرآن وأهل البيت، حين قال: 
َ
جاء في بعض روايات الحديث ما يفيد أنه ق

أخذ  ومن هنا«. لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض»، وأكد بأنها: «كتاب هللا وأهل بيتي»

َباع أهل البيت القوَل بأن أحدهما ال يستغني عن اآلخر، ولكننا بالعودة 
ّ
أصحاب نظرية ات

 إلى روايات الحديث نجد أنه البد من التنبيه على ثالثة أمور:

واقع الروايات بالنسبة لوجود هذا اللفظ من عدمه، حيث نجدها على  األمر األول:

، ومنها تلك املتفق على صحتها مجموعتين، إحداهما: روايات لم يرد 
ً
فيها هذا اللفظ أصال

دون « يتفرقا»من طريق يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم. وثانيهما: روايات ورد فيها لفظ: 

، وهي تلك املتداولة عند قدماء الحفاظ، وتبدوا َمقبولة السند إلى حد ّما. وأخرى «يفترقا»

، ويغلب عليها حالة ضعف األسانيد وتأخر التدوين. «قاَيَتفرَّ »دون « َيْفترقا»َوَرد فيها لفظ: 

قا»ومنها ما ذكر فيها تارة لفظ  رَّ
َ
ِرقا»وتارة لفظ « يَتف

َ
 م«َيْفت

ً
ن الرواة ، وهذا يشير إلى أن كثيرا

ّبه للفرق بينهما، فأوردها كيفما كان، بدليل أننا وجدناها في بعض روايات 
َ
والنساخ لم يَتن

ي معاجم وكذلك ف«. يتفرقا»وهي نفسها في فضائل الصحابة: « ايفترق»أحمد في املسند: 

الطبراني، بل عندما ينقل محدث عن آخر وكاتب عن غيره تجدها عنده بلفظ وفي مصدرها 

 املنقول عنه بلفظ آخر.

فرُّق،  «يتفرقا»النظر فيما إذا كان ثمة فْرق بين اللفظين، فيكون:  األمر الثاني: من التَّ

راق، الذي من االفت« يفترقا»ت والتالش ي، كما يقال: تفرقت أيادي سبأ. والذي يعني التشت

 « لن يزوال»هو مفارقة الشيئين أحدهما عن اآلخر. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: 
ً
 من بدال

قا، وفي بعضها:  رَّ
َ
 ، وهذان اللفظان يؤيدان املعنى األول.«لن ينقضيا»َيَتف

ستعمل لفظ: وعلى هذا يكون الستعمال أحد اللفظين ت
ُ
أثير في معنى الحديث، ألنه إن أ

رجع الضمير إلى أقارب النبي من العترة وأهل البيت، أفاد: أنهم باقون إلى يوم « َيَتفرقا»
ُ
وأ
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 وأن هذا 
ً
القيامة، ولن يتالشوا ويتفرقوا بين الشعوب بحيث ال يعرفوا، خصوصا

ل هاأل ترة و العايات التي ذكر فيها ورد في تلك الرو  -سواء ورد باالفتراق أو التفرق  -اللفظ 

 في الغالب، مما يوحي بأن ضمير التثنية عائد على العترة واألهل.
ً
 معا

وأعيد الضمير إلى: الكتاب وأهل البيت، أفاد اقترانهما في « يفترقا»وإن اسُتعمل لفظ: 

 ؟!.أم الالبقاء إلى يوم القيامة، ويبقى النزاع في كونهما مستويان في الـَمَهّمة والدور 

كر من  األمر الثالث:
ُ
أن اقتران ذكر أهل البيت في الحديث جاء لغير الغرض الذي ذ

أجله الكتاب، فالقرآن ورد التنصيص على وجوب التمسك واألخذ به، والتعبير عنه بأنه 

 حبل هللا املمدود، الذي يعتصم الناس به:

 به، كواواستمس تعالى، هللا بكتاب فخذوا والنور، الهدى أرقم: فيه بن ففي رواية زيد

 فيه. كما في أكثر طرقه وأصحها. ورغب هللا كتاب على فحث

 لىع كان به وأخذ به استمسك من والنور، الهدى فيهوفي رواية جابر بن عبد هللا: 

 . كما في رواية الشعبي وهي أصحها. الضاللة على كان وأخطأه تركه ومن الهدى،

، بن وفي رواية حذيفة   هللا، بيد طرفه أسيد: سبب 
 
 به، وافاستمسك بأيديكم، وطرف

 تبدلوا. كما في جميع طرقه. وال تضلوا، وال

لي: بأيديكم. في رواية عمر بن ع وسببه هللا، بيد وفي رواية علي بن أبي طالب: سببه

رض. في األ  إلى السماء من ممدود في رواية الحسن: حبل. بأيديكم وطرفه هللا، بيد وطرفه

  .رواية الحسين

األرض. وفي رواية الفسوي:  إلى السماء من ممدود سعيد الخدري: حبل يبألوفي رواية 

 . هب فاستمسكوا أيديكم في وطرف هللا يد في طرف األرض، إلى السماء من ممدود حبل

 واألرض. في رواية أحمد. السماء بين ما ممدود ثابت: حبل بن زيدوفي رواية 

 فإنكم به سكوافتم بأيديكم وطرفه تعالى هللا بيد طرفه مطعم: سبب بن جبيروفي رواية 

. في روايته الوحيدة. بعده تهلكوا لن
ً
 أبدا

  أموفي رواية 
 
  هللا، بيد هاني: طرف

 
 بأيديكم. في روايتها الوحيدة. وطرف

 إن ،هللا كتاب وهو. بأيديكم اآلخر والطرف طرفه، هللا رافع: فبيد يأبوفي رواية 

وا ولن تضلوا فلن به، تمسكتم
ّ
. في روايته الوحيدة. تذل

ً
 أبدا

 أذكركم ،بيتي أهل في هللا أذكركم»بينما ورد ِذِكُر أهل البيت للوصية بهم، إما بقوله: 
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وعترتي أهل »كما في أصح الروايات، وإما بقوله: « بيتي أهل في هللا أذكركم بيتي، أهل في هللا

 «.حوضفإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ ال»بعضها: وفي «. بيتي فانظروا بما تخلفوني فيهما

ِليف كل  من الكتاب وأهل البيت، ال 
ْ
خ

َ
وإسقاط بعض الروايات: ذكر الغرض من ت

 مع ذكره 
ً
ا سقط منها، خصوصا  بالفعل، وال يبرر تفسير الروايات بمعزل َعمَّ

ً
يجعله ساقطا

 ووقع عليه تصحيح املصح
ً
ض ي حين. فاملنطق العلمي يقفي أصح الروايات وأكثرها تداوال

 بإرجاع الجزء إلى أصله ليفهم في سياقه الطبيعي.

 مخالف -بمعنى دورهم كدوره  -أن القول بأن أهل البيت قرناء القرآن  األمر الرابع:

للقرآن الكريم، الذي هو دليل األدلة ومرجعية النظريات واألحكام وسائر التشريعات، 

املرجع واملستمسك الوحيد لهذا الدين، حيث يقول هللا  وذلك من حيث تأكيده على أنه هو

واتعالى:  نِْزَل  َما ﴿اتَّبِع 
 
مْ  أ مْ  ِمنْ  إَِِلْك  وا َوَّل  َربِّك  ْوِِلَاءَ  د ونِهِ  ِمنْ  تَتَّبِع 

َ
وَن﴾ َما قَلِيًَل  أ ر   . [3 :األعراف] تََذكَّ

ِطيع   ل:وبين أن دور النبي صلى هللا عليه وآله مجرد التبليغ والبيان، فقا
َ
َ  وا﴿وَأ وا اّللَّ ِطيع 

َ
 وَأ

وَل  ْت مْ  فَإِنْ  الرَّس  َما تََوِلَّ وِِلَا ََعَ  فَإِنَّ ﴾ اْْلَََلغ   َرس  بِي  . وليس له أن يأمر أو يفعل أو [12 :التغابن] الْم 

ْنت   َما ﴿ق ْل يوص ي إال في إطاره، حتى أن هللا أمره أن  لِ  مِنَ  بِْدًع  ك  ْدرِي َوَما الرُّس 
َ
ْفَعل   َما أ  َوَّل  ِب  ي 

مْ  تَّبِع   إِنْ  بِك 
َ
نَا َوَما إَِلَّ  ي وَح  َما إِّلَّ  أ

َ
﴾ نَِذير   إِّلَّ  أ بِي  تَّبِع   ﴿إِنْ . وأكد عليه بأن يقول: [9: األحقاف] م 

َ
 أ

َخاف   إِّنِّ  إَِلَّ  ي وَح  َما إِّلَّ 
َ
﴾ يَْوم   َعَذاَب  َرّبِّ  َعَصْيت   إِنْ  أ بع للقرآن، مبّين . [15 :يونس] َعِظيم  فالنبي ُمتَّ

 لم يأت به، ونحن نتبع النبي فيما جاء به عن هللا عز وجل، 
ً
له، وليس له أن يضيف شيئا

ألنه رسول هللا أيده باملعجزة، وعصمه من الخطأ في التشريع في ضوء القرآن، وهذا ما ال 

ما ال يجب إال في يتمتع به أحد من بعده، ولهذا اتفق حذاق الزيدية أن اتباع أهل البيت

 إلى عدة شواهد، منها حديث الثقلين والسفينة وغيرها.
ً
 أجمعوا عليه، استنادا

ِبع ومبلغ، فباألولى غيره من الناس، سواء كانوا  فإذا كان النبي صلى هللا عليه مجرد متَّ

 من أهل بيته أم من صحابته، أم من غيرهم. 

 الغير واقعي، إذ  -بالنسبة لدورهم  -أن مقارنة أهل البيت بالقرآن  األمر الخامس:

ن، بمعنى كونهم مصدر هداية ومستمسك نجاة آيمكن أن يكون أهل البيت قرناء القر 

ص، ، ألن القرآن معروف املاهيةحالهم كحاله ينما جزاء، بمعلوم التراكيب واأل  مضبوط النَّ

ة وال لغدين ال ليسوا محدَّ ويعتبرون قرناء الكتاب،  «أهل البيت»طلق عليهم لقب: من يُ 

، لذلك اختلف الناس في تعينهم وتوصيفهم حتى الشيعة أنفسهم.
ً
 شرعا
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 منهم، فهو مجرد دعوى، يخالفهم 
ً
وما يورده اإلمامية من تنصيص على اثني عشر شخصا

 فيها جميع املسلمين، وفي مقدمهم سائر فرق الشيعة من زيدية وإسماعيلية وغيرهم.

ة، فأهل البيت الذين عينوهم ال يتحقق بهم نجاة األمة وعلى فرض قبول دعوى اإلمامي

 محددين، أحد عشر منهم قد 
ً
 لها من الضالل، ألنهم اثني عشر شخصا

ً
وال يكونون مخرجا

ماتوا، ولم يبق إال ما ُيروى عنهم، وفيه الصحيح وغير الصحيح، وإذا كان البد من البحث 

 في صحة الروايات فباألولى البحث فيما ُيروى عن 
ً
إمامهم ومرجعهم قدوة املسلمين جميعا

سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. أما اإلمام الثاني عشر؛ فهو حتى على رأيهم 

مختف  محجوب، وقد أنكر وجوده حتى بعض أقاربه، وهو مع ذلك ال يمكن التواصل معه، 

ا ليه؛ ألننا لو وثقنوُمدعي ذلك غير معصوم عن الكذب، وهو مجرد آحاد ال يمكن التعويل ع

 به لجعلنا دوره في توجيهنا كدور النبي املرسل!!

الذين يتعين االقتداء  -وما يذهب إليه الزيدية من إمكانية معرفة أهل البيت 

بالوصف الحسن، فهو غير منضبط على اإلطالق، ألن الصفات الحسنة مما يختلف  -بهم 

ع مصلح مجاهد، يراه اآلخرون غير ذلك، فلم الناس في تقديرها، فمن َيَرى أن هذا عالم ورِ 

 يبق إال مجرد األخذ بمجرد الدعاوى في القول بأن هذا إمام مفترض االتباع دون سواه.

ليسوا على مذهب واحد حتى من ينتسبون إلى الحسنين، أن الصلحاء مهذا إلى جانب 

وى يرها، ودعة والسنية وغييمكن اتباعهم، ففيهم أئمة علم من مختلف املذاهب الشيع

، يحتاج لتقييد شرعي واضح إذ املسألة في ك مجرد تحكماأن هذا من أهل البيت دون ذ

 نظرهم شرعية بحتة ال مجال للتَّ 
َ
 .ص واالستنتاج فيهارُّ خ

(. وأحمد بن 318(، وأبو عبد هللا الحاكم في املستدرك، رقم: )68)( محمد بن عبد هللا املروزي في السنة رقم 1)

 (.20336(، والبيهقي في السنن الكبرى رقم: )808علي البغدادي في املتفق واملفترق )

 ، طبعة الرسالة.2/295( انظر سير أعالم النبالء 2)

(، وابن 4606رقم: )لدارقطني في السنن (. وا319(، والحاكم في املستدرك، رقم: )8993رقم: ) ( البزار في املسند3)

، وابن شاهين في فضائل األعمال رقم (274رقم: )، والخطيب في املتفق واملفترق 5/106عدي في الكامل: 

 .1/234(، وابن بابويه القمي في كمال الدين 20124رقم ) 10/114(، والبيهقي في السنن الكبرى 528)

 .4473( سنن الدار قطني، رقم: 4)

 .5/106الكامل في الضعفاء ( 5)

 .14958( مجمع الزوائد، رقم: 6)
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 (.186(، واملشكاة رقم: )2937( صحيح الجامع، رقم: )7)

 .24/331(. ويوسف بن عبد هللا بن عبد البر في التمهيد 753( املرشد باهلل في األمالي الخميسية، رقم: )8)

 (.3338( موطأ اإلمام مالك، رقم: )9)

 (.16024: )( إتحاف املهرة10)

 .1/86( الآللئ املصنوعة 11)

 .24/136( تهذيب الكمال 12)

 .5617( تقريب التهذيب: 13)

 . ألبي الشيخ عبد هللا بن محمد األصبهاني.4/67( طبقات املحدثين بأصبهان 14)

 . ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني.1/138( أخبار أصبهان 15)

 . 2024( الكامل في الضعفاء: 16)

 .9226يزان االعتدال: ( م17)

 .1/9. والقاض ي عياض في اإلملاع 1/275( الخطيب في الفقيه واملتفقه 18)

 .4/408( تهذيب التهذيب 19)

 .404( مسند اإلمام زيد ص 20)

 .8/27( تهذيب التهذيب 21)

 .مام زيد والرواة عنهفي ترجمته في كتابي عن  أصحاب اإل  وسعت ت( 22)

 .5/447( البيهقي دالئل النبوة 23)

 .32( مسند الربيع بن حبيب: 24)

 .3374( علل الحديث: 25)

 .1080( التاريخ الكبير:26)

 .151-3/194( الطبري تاريخ األمم وامللوك 27)

 (. 2/63( انظر كالم علي امليالني في هذا في نفحات األزهار )حديث الثقلين 28)

 . 35/234( محمد باقر املجلس ي بحار األنوار 29)

 .12 – 9الحسين املظفر، الثقالن الكتاب والعترة، ص ( محمد 30)

وأخرجه اآلجري « هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه»(، وقال: 3789( أخرجه الترمذي رقم : )31)

 . ووافقه الذهبي. صححه(، و 4716 :رقم)(، والحاكم في املستدرك 1760في الشريعة رقم: )

 . 2/190( الطبقات الكبرى البن سعد 32)

وا اقبلوا من محسنهم، وتجاوز  -أو قال: معروفا  -( مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: استوصوا باألنصار خيرا 33)

: 1235( عن أنس. وأخرج الحميدي رقم )13528عن مسيئهم. أخرجه أحمد )رقم: 
ً
لو »( عن أنس مرفوعا

 من األنصار، سلك الناس واديا وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار، ولوال ا
ً
لهجرة لكنت امرءا

 «.األنصار كرش ي، وعيبتي، فأحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم

، 90، والصواعق املحرقة البن حجر الهيتمي ص 102 - 2/100( انظر نوادر األصول للحكيم الترمذي 34)

 وما بعدها. 346واستجالب الغرف للسخاوي 



   

 

 أبو األحرار شاعر اليمن األول محمد محمود الزبيري

  ()الله الوريث محمد بن عبد

 

 تهيم بين رفات من بواقيه   وما أنا منه إال زفرة بقيت

بالبردوني واملقالح الشاعرين العظيمين، كانت تعرف بشاعرها قبل أن تعرف اليمن 

األول أبي األحرار محمد محمود الزبيري، 

شاعر الحرية، والحب، والفن، وعندما نقول: 

بأنه شاعر اليمن األول فإننا ال نعني أن ال 

طنيته، و  شعراء غيره في اليمن في مثل أهميته و

مد حوامتالكه لناصية الفن، فقد ملع قبله أ

عبد الوهاب الوريث، وزيد املوشكي، وعبد هللا 

العزب، وعلي يحي االرياني، وتجايل مع أحمد 

الشامي ومحمد الفسيل، وابراهيم الحضراني. 

وإنما نعني انه الصوت املدوي األول الذي 

اخترق جدران الصمت وتجاوز حدود اململكة 

فاه، ناملتوكلية اليمنية إلى الوطن العربي، وباكستان مكان م

 فأوصل القضية اليمنية إلى أسماع العالم، وهذا ما لم يتوفر لشاعر من قبله أن يقوم به.

 كتاب 
ً
للقاض ي أحمد العنس ي التاج املذهب( )وفي سن مبكرة من عمره قرض شعرا

ونشرت  ،ملؤلفه بن مفتاح (شرح األزهارـ)وهو مختصر لشقيق الشهيد محي الدين العنس ي، 

 ك في الجزء الرابع من )التاج(، وفيها يقول:ية تلقصيدته التقريض

 حيظى به ذو املجد واإلتقان  واملجد معشوق األنام وانام

                                                                                 

()   .أديب وكاتب يمني له العديد من الدراسات في التاريخ واألدب اليمني 
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 والعلم إن مل ينترش بني الورى

 إن التأين يف الشيوخ فضيلة

 العلم يف الدنيا خلود سيادة
 

 فبقاؤه وذهابه سيان

 لكنه عار عىل الشبان

 (1)وعال ويف األخرى خلود جنان
 

م " قدم برنامج 1941األهمية بمكان أن الزبيري عند عودته من مصر في العام ومن 

( صفحة من القطع الصغير ويحتوي على مقدمة 22جمعية األمر باملعروف الذي يقع في )

( مادة تحت عنوان "ماذا نريد أن نفعل "جميعها تدور حول التمسك باإلسالم 37للزبيري و)

مرافق البالد املالية والصناعية واإلدارية. وقد وضعه  الصحيح والدعوة إلى تطوير جميع

 .(2)الزبيري مع زمالئه وطبعه في القاهرة"

وأحال اإلمام يحي البرنامج إلى لجنة من العلماء بغية تفنيدها لكن العالم الجليل رئيس 

تلك اللجنة زيد الديلمي لم يدن الزبيري فإذا باإلمام يأمر بسجن الزبيري "وفتش بيت 

بيري بأمره قريب الزبيري القاض ي لطف الزبيري بإقتحام بيت الشاعر على رأس مجموعة الز 

من العساكر، وكان اإلمام قد أمر في نفس الوقت بهدم دار املوشكي الذي كتب للزبيري 

قصيدة يواسيه فيها ويذكر أن داره أصيبت كما أصيبت دار الزبيري وكان مما قاله املوشكي 

 لى الزبيري.في قصيدته املوجهة إ

 يا شاعر اليمن العزيز تصربا

 تضجرن وإن اصبت بفادح ال

 أقلقت مضجعه فأرسل عسكرا  

 وكذاك كان لنا، ولكن كله

 

 إن التصرب حظ كل أريب 

 جلل، فقد زلزلت عرش احلوب

 يشفونه بفضيحة التخريب

 (3) سهل بجنب املوطن املحبوب

 

الخطيب أبو طالب قبل النوم وفي سجن األهنوم كان ينشد مع رفيق سجنه محمد 

 متضرعين خاشعين ساجدين هذين البيتين:

 يف حمنة متواليه  رباه مايل مل أزل
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 إما غريبا  شاردا  
 

 (4) أو موثقا  يف هاويه
 

واتجه الزبيري إلى تعز حيث مقام ولي العهد أحمد بعد خروجه من سجن األهنوم بين 

هذا الزبيري واملوشكي والشامي فاستجابوا  هـ" "وقد استدعى أحمد إلى مقره62و 61عامي "

لدعوته فاستقبلهم بالحفاوة وسبغ عليهم النعم وأدناهم منه، وفتح أذنيه لنظرياتهم 

ونصائحهم ومقترحاتهم وشجعهم على إقامة ندوات العلم واألدب التي كان يشترك في 

تهم مل يداعب ثالثحوارها وينشرح إليها انشراح األديب العاطفي والعالم الشاعر فإذا باأل 

ويجتذب إلى ولي العهد الكثير من املتطلعين إلى املستقبل أمثال األستاذ أحمد محمد نعمان 

صاحب األسلوب الخطابي األخاذ واستمر نمو هذه املجموعة ومنحت ولي العهد نصائحها 

 .(5)وعصارة افكارها، وحلل الثناء في شعرها وخطبها، وهو يمنحها املواهب والتقدير"

لقد حاول الزبيري مع إخوته في النضال نفخ روح البطولة في أحمد وبالغ الزبيري 

 
ً
 ملجد، وسبيال

ً
بمحاولة تحريك أشواق املجد في ذلك الطاغية ليلتمس لبالده منطلقا

 لتطوير وإصالح بشعره الخالب ومما قاله في ذلك:

 تبدو لنا فتهيم فيك عيوننا

 خذ بالقلوب ففي يديك زمامها

 ضياءك يف سبيل حياتناوأنرش 

 طر حيث شئت بنا فإنا معرش

 جدد له عرص اجلدود بعزمة

 خذ بالقلوب ففي يديك زمامها

 

 وذكاء يف آفاقها ال ترمق 

 والقلب يقرن بالوالء ويوثق

 فمسرينا يف غري نورك موبق

 سنطري إثرك يف العىل ونحلق

 لو مست املايض جلاءك يرشق

 (6)والقلب يقرن بالوالء ويوثق 
 

وملا تأكد الزبيري من عدم جدوى محاولته، ومحاوالت صحبه لجذب أحمد )أمير تعز( 

 فر الزبيري مع 
ً
 وأصبح صراخا

ً
 من تهديده ووعيده الذي كان همسا

ً
إلى صفوفهم وخوفا

النعمان، وتبعهما الشامي واملوشكي وصف طويل من املناضلين بعد أن أحسوا الخطر بعد 

الك من كالم مؤثر كقول تلميذه محسن أحمد العيني تهديد أحمد ووعيده. وليس هن
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 يخترق حجب الظالم ويهتك 
ً
 ساطعا

ً
السياس ي واملثقف الكبير "كان شعر الزبيري برقا

أستاره، كان دقات عنيفة يتردد صداها في جنبات السجن الكبير، ويعني العيني بالسجن 

 من قلب ثائر وروحكان نداًء مخ - آنذاك–الكبير "اململكة املتوكلية اليمنية" 
ً
 نابعا

ً
 لصا

 عالية وحس مرهف".

اما عن مدائحه في )أحمد( فعنها يقول أستاذنا الدكتور عبد العزيز املقالح "لقد كانت 

 .(7)هذه املدائح أوامر موجهة إلى ولي العهد بإصالح مفاسد أبيه في شكل مدائح"

دن، واملوشكي إلى ع وكانت موجة من املناضلين قد سبقت الزبيري والنعمان والشامي

فلما وقع التهديد من اإلمام فر األربعة إلى عدن "بدافع الخوف من االعتقال، وخاصة عند 

الذي عاش في سجن اإلمام يحي سبعة أشهر، وكان يقول للنعمان دائما "أنت ال  - الزبيري 

، نعم بدافع الخوف من االعتقال"
ً
 حذرا

ً
ال كما ق (8)ينقصك سوى السجن لكي تكون يقظا

م وبخروجهم من القصر يكونون في 1944هـ/1363النعمان: في مذكراته "وكان ذلك عام 

 .(9)نظر الالئمين قد غسلوا خطيئاتهم وما اتهموا به من نفاق"

وفي عدن أسس الزبيري والنعمان ومن معهم من األحرار بما في ذلك ابناء الجنوب، في 

اجتماع للحزب ألقى الزبيري قصيدته األسبوع األول لوصولهما حزب األحرار وفي اول 

 صيحة البعث ومنها:

 سجل مكانك يف التاريخ يا قلم

 هنا الرباكني هبت من مضاجعها

 لسنا األىل أيقظوها من مراقدها
 

 فهاهنا تبعث األجيال واألمم 

 تطغى وتكتسح الطاغي وتلتهم

 اهلل أيقظها والسخط واألمل
 

 واختتم قصيدته الصيحة بقوله:

 اللصوص وإن كانوا جبابرةإن 

 والشعب لو كان حيا  ما استخف به
 

 هلم قلوب من األطفال تنهزم 

 (10)فرد، وال عاث فيه الظامل النهم

 

ويرى عمر بن عبد هللا الجاوي ان األهداف الثمانية التي تبنتها حركة األحرار اليمنيين 
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ي نشرها أحد مؤسس ي م، والت1946والتي قدمت في مذكرة مرسلة إلى اإلمام يحي عام 

 الحركة محمد علي لقمان هي:

 تأسيس حكومة دستورية برملانية. .1

 رفع منار الجيش اليمني وزيادة مقدراته. .2

 اء الخطاط والتنافيذ.إلغ .3

 منع العمال ورجال الحكومة من االشتغال بالتجارة. .4

 حرية القول والعمل. .5

 االهتمام بالصحة وبناء املستشفيات. .6

 رفع شأن املوظفين. .7

 .(11) اء املشائخ والعقالء والعلماء في مراكزهمبق .8

م عاد أبو األحرار إلى صنعاء ليتولى وزارة املعارف في حكومة 1948وعندما قامت ثورة 

اإلمام الدستوري عبد هللا الوزير لكن الثورة الوليدة لم يكتب لها النجاح فعاد الزبيري 

 بعد زيارة الرياض الفاشلة. 

اذ سقطت العاصمة )صنعاء( وقيل إن  وفد الجامعة في جدةالوفد اليمني و "وبينما 

الطائرة التي عادت بالزبيري والوفد لم تستطع الهبوط في مطار صنعاء ألنه كان قد أحتل 

، وبدأت املجزرة الفكرية عندما أمر أحمد 
ً
من قبل أنصار احمد، وأعلن أحمد نفسه إماما

يمنية إلى جانب أفراد من آل الوزير وممن بذبح طالئع الحركة الوطنية الفكرية األدبية ال

 .(12)اشتركوا بالسالح في الثورة"

ولشدة مرارة الزبيري قال: في مقدمة قصيدته نكسة الثورة اليمنية "تصور هذه 

نبعاث روح الطغيان بعد مصرع األحرار املثاليين عندما فجعوا بااملقطوعة دهشة 

منقذيها، ولو عرف املكافحون أن الطغاة الطاغية، وتحول الجماهير إلى وحوش تفترس 

 .(13)ساللة طبيعية ألخالق الشعب ملا عجبوا وال تعثروا"
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 :املرارة واألس ى بعد هذه االنتكاسةوينفجر شعر الزبيري ب

 رب هذا اإلمام أشالء مقتول

 ورحاب اجلحيم يصنع فيها

 وحيه ماله غبي عنيد

 يعجب املوت أنه مل يمت منه

 يرتا وزعت روحه عىل األرض

 فإذا باحلياة شنعاء فيها
 

 وهذا قرب وهذا رغام 

 كل يشء من أجله ويقام

 ليس يدري أن احلامم محام

 ومل ينج من أذاه األنام

 ع اليامنون منه حيث أقاموا

 (14)إمام  ءكل شخص وكل يش
 

غادر الزبيري مع صديقه الحميم عبد هللا بن علي الوزير الرياض ووليا وجهيهما إلى 

رة الهندية حيث لقي بن الوزير العليل ربه في الهند ليرتحل الزبيري إلى الباكستان شبه القا

 ليعاني مع اغتراب الذات غربة الروح:

 آه ويح الغريب ماذا يقايس

 كشفت يل يف غربتي سوءة الدنيا

 كلام نلت لذة أنذرتني

 وإذا رمت بسمة الح مرأى

 ليس يف األرض للغريب سوى الدمع

 وماذا يعاينمن عذاب النوى  

 والحت هناهتا لعياين

 فتلفت خيفة من زماين

 وطني فاستفزين وهناين

(15)وال يف السامء غري األماين 
 

 

 عن 1957وعندما عاد إلى القاهرة نشر له االتحاد اليمني في أواخر سنة 
ً
 موجزا

ً
م بحثا

ن عمؤشرات االستعمار ضد اليمن كشف فيه أبعاد املخطط االستعماري لفصل الجنوب 

مر طبيعي، وأن هذه الوحدة تقوم على أسس من مال وألح فيه على أن وحدة اليمن أالش

 الواقع والتاريخ واملصلحة الواحدة للشعب في كل بقاعه.

 هلل الذي 1962من سبتمبر  26وقامت ثورة 
ً
م فعاد الزبيري من القاهرة، وخر ساجدا

 األرض
ً
 التي أحبها وتشرد من أجلها، ويموت ال يدوم سواه إثر وصوله إلى مطار صنعاء مقبال
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 في أحد وديانها.
ً
 لتحيا بعد حين شهيدا

 في أول مجلس 
ً
 للتربية والتعليم، ثم عضوا

ً
وقد عمل في حكومة الثورة السبتمبرية وزيرا

للرئاسة، والهتمامه بوحدة أمته العربية سافر إلى القاهرة لتنسيق الوحدة بين مصر 

مران كان هو النجم الالمع، وعقب فشل مؤتمر عمران دعا وسوريا والعراق واليمن وفي ع

الزبيري مع مجموعة من مؤيديه إلى مؤتمر خمر، وخرج للدعوة إلى السالم بين صفوف 

 إلى الحب واإلخاء والوحدة، وفي برط استطاعت مؤامرة دنيئ
ً
حدد لم تت – ةالقبائل مناديا

من اللحاق به وسددت إليه طعناتها الحاقدة فخر  –الجهة التي حاكت خيوطها حتى اآلن 

 في ساحة الشرف والنضال في 
ً
هـ ذلك 1984م ذي الحجة عام 1965مارس عام  30صريعا

 هو الزبيري القائل:

 أصبو إىل أمتي حبا  وأبعثها

 أصوغ للعمي منه أعينا  نزعت

 وما محلت يراعي خالقا  بيدي

 خياله امللك السفاح مقصلة

 روحا  مدهلة فهاك يا أمتي

 كأسا  من الشعر لو تسقى الشموس هبا

 هلا بالشعر بنيانا   ثا  وأبنيبع 

 للصم آذانا عنهم، وأنسجه

 إال ليصنع أجياال  وأوطانا

 يف عنقه ويراه الشعب ميزانا

 عرصهتا خلطاك الطهر قربانا

 (16) ترنحت، ومشى التاريخ سكرانا

لقد كان الزبيري يحلم بجنة الحب والسالم على األرض، وبخاصة في بالده اليمن،     

وكان يجند روحه، وشعره، ونثره في سبيل الوصول إلى الحرية كما فعل في مأساة )واق 

 و ليس هو القائل:م أحب هذا الشاعر العظيم وطنه.. أالواق( فلك

 ماكنت أحسب أين سوف أرثيه

 هنكبت وأنني سوف أبقى بعد

 فإن سلمت فإين قد وهبت له

 وكنت أحرص، لو أين اموت له

 وأن شعري إىل الدنيا سينعيه 

 حيا، أمزق روحي يف مراثيه

 خالصة العمر، ماضيه، وآتيه

، ويبقى كل  همن في وحدي فداء 



 96|  المسار  (محمد محمود الزبيري)أبو األحرار شاعر اليمن األول 

 لكنه أجل يأيت ملوعده

 وليس يل بعده عمر، وإن بقيت

 فلست أسكن إال يف مقابره

 وما أنا منه إال زفرة بقيت

 

 ما كل من يتمناه مالقيه

 حي، تفديه وترثيهوانفاس ر

 ولست أقتات إال من مآسيه

 (17)هتيم بني رفات من بواقيه 
 

لقد كان الزبيري يبحث في تخيالته عن مدينة فاضلة كما يقول الدكتور عبدالحميد      

ية يحقق الحر ابراهيم في مقدمته للرواية "ولذلك بحث عن الجنة في الحلم حيث أراد أن 

لشعبه، والحب والفن لوطنه، وكان إلى جانب احالمه وتخيالته يؤمن بالعلم الحديث 

 وهو يتحدث في روايته )واق الواق( مع العلماء عن 
ً
والتطور التكنولوجي كما ظهر ذلك جليا

أسرار الذرة، وعن نظام الجاذبية بين الشمس وتوابعها، وعن اكتشاف كولومبس لقارة 

ن عدم قدرة أمريكا وبريطانيا وروسيا اكتشاف حقيقة ارض واق الواق على أمريكا، وع

عظمة وقدرة وإمكانيات كل منها، وكذلك دول الحياد، وتحدث معهم في النواحي العلمية 

، وهذه دمغة الناسواألطباق الطائرة ومؤثراتها على أاألخرى كالتنويم املغناطيس ي وآثاره 

ته دفعات قوية من الجرأة واملجابهة واملجادلة عطف أالذخيرة الضخمة من املعار 

واملناقشة مع العلماء والشهداء والصديقين في الجنة ومنطقة األعراف )بين الجنة 

فواق الواق هي اليمن املعزولة  (18)والجحيم(، وهي كاملطهر عند دانتي واملوقف عند املعري"

 املجهولة التي ال يعرفها وال يعرف ما فيها أحد.

 وفي قصي
ً
دته خطبة املوت، ويعني بها خطبة الطاغية أحمد عند عودته من روما طالبا

ة( د هللا العلفي( و)عبد هللا اللقيالشعب إلى املنازلة فتحداه األبطال الثالثة )محمد عب

( الذين وجهوا مسدساتهم إلى صدره صارخين في وجهه بنفس عبارته و)محسن الهندوانة

لك القصيدة نراه ال ينطلق من عنصرية، وال مذهبية إذ هذا الفرس، وهذا امليدان في ت

 يقول:

 ومن محري دمانا الزكيه  نحن شعب من النبي مبادينا
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 ملء أعراقنا إباء وجمد

 ىلوأرضنا تلعن الطغاة األ

 أرضنا محريية العرق ليست

 وبنو هاشم عروق كريامت

 إهنم إخوة لنا غري أسياد

 أرضنا أرضهم تقاسمنا نحن
 

 العىل ومحيهوطموح إىل 

 سادوا علينا بالفرقة املذهبية

 أرض زيدية وال شافعية

 جذورنا اليعربيه لنا من

 و مزيهعلينا يف عنرص أ

 (19)وإياهم العىل بالسوية 
 

ومع أن الزبيري قد أحب مصر وثورتها إال أنه استشعر املخاطر من تمسكها باملندسين 

بالكثير من األزمات، ولم يكن  في صفوف األحرار كعبدالرحمن البيضاني الذي تسبب

 كثيرة للمآس ي التي ثاروا على 
ً
 بالعقدة اليزنية فقد رأى مع صف كبير من زمالئه صورا

ً
معجبا

امللكية من أجلها تتكرر في النظام الجمهوري... وكما يروي املقدمي في مذكراته " فإن خروج 

ن ما يليها من أحداث، ومع ا أبي األحرار إلى برط واستشهاده قد شكال هزة كبيرة أثرت على

الكتابات تعرضت لحادثة اغتيال أبي األحرار قد أكدت بأن امللكيين هم املدبرون لها إال ان 

اذ األست األستاذ املقدمي لم يشر صراحة إلى القائمين بتلك الجريمة، وقد تسلم من

ام مع األستاذ وقة للزبيري وهي بخط الزبيري، وفي صورتها األولى، النعمان القصيدة السيني

أحمد دهمش بطباعتها ونسخها باالستنسل بمعاونة األخ/محمد الحيوتي، ومن ثم تم 

 .(20)توزيعها كمنشور بشكل واسع"

كان الزبيري يرى أن الظلم هو الظلم، والطغيان هو الطغيان مهما كان مصدره وأدواته 

 من مشائخ اليمن ومثقفيه بغية 
ً
 واسعا

ً
إيجاد الحلول للمشاكل "ومن أجل ذلك قاد تيارا

التي كانت قد أغرقت اليمن دون التنازل عن الثورة السبتمبرية وأهدافها العظيمة فتم بعد 

ذلك إيقاف التدخل السعودي في اليمن، وتم خروج القوات املصرية ليلتقي اليمنيون في 

 (21)وطنهم الواحد في ظل نظام الثورة والجمهورية"

راني على الشامي، والحلوجي في كتابيهما )من األدب وقد اعتمد د. عبد الرحمن العم



 98|  المسار  (محمد محمود الزبيري)أبو األحرار شاعر اليمن األول 

 اليمني( و)الزبيري شاعر اليمن( وأوردها كالتالي:

 هذا هو السيف وامليدان والفرس

 ما أشبه الليلة الشنعا ببارحة

 كأن وجه الدجى مرآءة كارثة

 وكل من رام قهر الشعب متجه

 يقلدون أفاعيل اإلمام ولو

 همرؤياه تعاود "القوانني"هذي 

 ترسي يف مشاعرهم "اإلمامة"روح 

 متى حكمتم بقانون وقد قتل الـ 

 عار عىل صانع القانون يكتبه

 كفى خداعا  فعني الشعب صاحية

 فن املوت يف يدكم "القوانني"مل 

 ـطـوأنتم عودة لألمس قد قرب ال

 

 واليوم من أمه الرجعى ينبجس 

 مرت وأشنع من هيوى وينتكس

 نعكسيرتد فيها لنا املايض وي

 هلا يريد اهلدى منها ويقتبس

 رأوه يرفس من رصع به، رفسوا

 لبسوها نفاق العرص والتبسواقد أ

 ال واألسسوإن تغريت األشك

 و كنسواآالف أو سحقوا كالدود أ

 وحكمه يف بحار الدم منغمس

 والناس قد سئموا الرؤيا وقد يئسوا

 واحلقد رائدكم، واحلق مرتكس

 أندرسواوعادوا بعدما يكم ـغاة ف
 

 ومنها:

 واحلكم بالغصب رجعي نقاومه

 "موتا  "واملوت من مدفع حر نقول له 

 يلفقون قوانني العبيد لنا

 والبدر يف اجلرف حتميه مدافعكم
 

 حتى ولو لبس احلكام مالبسوا 

 وإن أومهونا أنه عرس

 ونحن شعب أيب مارد رشس

 (22) ورصتم مثلام كنتم له حرس
 

وقد أنصف الزبيري استاذنا الدكتور عبدالعزيز املقالح حول وثنياته وما يثيره البعض 

من جدال حولها فقال: "وإذا كان الزبيري قد اعتبر وثنياته صالة في النار من أجل إنقاذ 
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شعبه، ومحاولة أدبية النتزاع بعض املواقف اإلصالحية من الحاكمين، حتى ال تغرق اليمن 

م ويسقط الشعب مع جالديه في حلبة الصراع الدموي، أقول: إذا كان الحبيبة في الد

 من الصالة النارية، املفروضة بحكم التخلف املادي 
ً
الزبيري قد اعتبر قصائده تلك نوعا

والسياس ي، فإن من حقه علينا بعد غيابه أن نقدر له هذا املوقف، وان نعتذر له عن 

 في الجحيم
ً
، يحذر وينذر، ويقاوم ويستسلم، ويستخدم الساعات التي وقف فيها مصليا

في البشر من ضعف وقوة، ومن احالم  لغة الترهيب والترغيب، إنه إنسان، إنسان، فيه ما

 ومطامح، مع تجرد يصل إلى حد الزهد في الحياة واالبتعاد عن املكاسب الشخصية.

 منحونا الدنيا لكي ننبذ الشعب

 لو يبيعون ألف تاج باسم

 

 ظلمهم فأبيناونغيض عن  

 (23)لفقري من شعبنا ألبينا 

 بالجميل من شاعر تشبع اوما هذه الصفحات إال تلبية لدعوة د. عبد العزيز واعتراف 

 من الضمير 
ً
 مهما

ً
بفكر الزبيري النير، واغترف من بحر شعره الصافي الذي يكون جزءا

 األدبي والثقافة النضالية في اليمن.
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 .. صفحات من التراث

 في االحتساب شولإلمام النَّاصر األطرنص 

 

 عداد: مدير التحريرإ

 كاتب الالنَّص و

هـ( وجدته في ورقات مخطوطة 304هذا النص مروي عن اإلمام الناصر األطروش )ت

)جوامع أشار في أولها أنه مأخوذ من كتاب 

، وجوامع النصوص كتاب الّنصوص(

ينسب إلى اإلمام أبي طالب يحيى 

هـ(، 424بن الحسين الهاروني )ت

وبعضهم يسميه )جوامع األدلة(. 

لغ ب»ه: وجاء في آخر تلك الورقات ما لفظ

 منه حسب اإلمكان
ً
 املعتمد عليه اإلمام يحيى وفقه هللا ،نصا

ّ
. ولم «ملك الفقير إلى اَّل

عرف على املقصود باإلمام يحيى، هل هو يحيى بن حمزة أم غيره.  يتسن لي التَّ

ومما يشير إلى أنه من نصوص اإلمام الناصر؛ أن أول حديث مسند فيه يرويه عن 

رادي وهو إسناد معروف يكرره كثيرا في كتبه، إلى جانب أنه شيخه محمد بن منصور امل

 ىعَ يتضمن مسائل فقهية يختص بها األطروش عن سائر الزيدية، كالنهي عن بيع املِ 

 والخص ي. وتحريم املارماهي والجري )نوعان من الحيتان(. 

الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن األطروش هو: اإلمام الناصر و 

ديين في بالد الزيلحسين بن علي بن أبي طالب )ع( امللقب باألطروش، ثالث األئمة العلويين ا

 الجيل والديلم وطبرستان.
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التحق هـ، ووفد إلى طبرستان و 284 خرج إلى أرض الديلم سنةمنها ، و املنورة ولد باملدينة

رَّ بن إسماعيل العلوي، ثم  اإلمام محمد بن زيدبرجال 
َ
بعد و  الديلم،بعد مقتله إلى بالد ف

 هـ، ودخل آمل سنة301 استولى عليها سنةو زحف بهم إلى طبرستان عقدين من الزمن 

محمد بن جرير الطبري في تاريخه: ولم عنه قال . ه304شعبان سنة  25 بها في يهـ، توف302

 يَر الناس مثل عدل األطروش، وحسن سيرته، وإقامته للحق.

مالي في أصول الدين مطبوع. األ  . البساطفي الفقه مخطوط اإلبانةا: له عدة مؤلفات منه

 في الحديث، مفقود.

 مضامين النَّص

وذكر املاوردي أن  ،(1)االحتساب مصطلح ُيقصد به هنا: اإلنكار على الغير قبيح عمله

. وبهذا يكون (1)«الحسبة أمر باملعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن املنكر إذا ظهر فعله»

تساب شكل من أشكال األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن وفق شروط وضوابط االح

 ومجاالت مفصلة في كتب الفقهاء.

هذا النص املروي عن اإلمام األطروش يفيد بأنه يتحدث عن محتسب منصوب كوالي 

 أو مفوض من قبله وليس مجرد ُمتطوع فضولي، لذلك تبدو تصرفاته جازمة ملزمة.

التي تناولها النص على أن الحسبة تتعلق بها، تقتصر على األفعال واملجاالت 

تنقيب؛ ألن التعدي على  لىوالسلوكيات الظاهر فيها املنكر، دون ما خفي أو يحتاج إ

 الخصوصية سيكون منكر 
ً
. ا

ً
 أيضا

وتناولت الرسالة املجاالت التي كانت حاضرة في حياة الناس وعلى قدر كل منها، 

واملسجد واملقابر وأفنية الدور واألعياد واألزياء واللباس وأحوال فتحدثت عن السوق 

آالت الطرب والطب والصيدلة واألزياء و الدواب والصناعات وأدوات الحرب والعبيد واإلماء 

البناء والطرقات واألقليات الدينية وأهل الذمة وأحوال املرض ى  وأدواتوموارد املياه 

خياطين والغسالين والدباغين، ونحو ذلك من ومسئولية الجزارين والقصاصين وال

 املفردات التي كانت والية الوالي قائمة على إدارة شأنها وضبط حركتها.
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ويالحظ أنه ورد في الرسالة روايات عن النبي وأخرى عن اإلمام علي مروية باملعنى، 

ح رو وتحتاج إلى مراجعة دقيقة من حيث الثبوت والداللة، ملا في بعضها من مجافاة ل

 الفطرة ومسارات القرآن الكريم.

على أن مجمل ما تضمنته الرسالة من أمر ونهي يقوم على أساس دفع الضرر الذي قد 

يكون من الطبيعي النهي عنها  أموريلحق بالفرد أو الجماعة أو البيئة أو الدين، وتلك 

ما يوصف  ذكير بأنوالتحذير منها وسن القوانين لكيفية التعامل معها، غير أنه ال بد من الت

من ضر أو نفع يختلف باختالف املكان والزمان واملجتمعات، وبالتالي تكون تلك التعليمات 

 .األحوالنسبية غير الزمة في جميع 

وفي الرسالة ما يشير إلى أن الدارج لدى الحكام في ضوء مذاهبهم أنهم كانوا يرون أن 

سؤوليتهم كحكام، وهذا ما جعل فرض خصوصياتهم املذهبية في حياة الناس جزء من م

الناس على دين ملوكهم وتسبب في اختفاء كثير من التراث نتيجة تغلب هذا تارة وتمكن 

 .أخرى ذاك 

وقد يكون فيها مبالغة في النهي عن بعض املخالفات الشكلية التي جاء استنكارها من 

طي بعضها بغطاء شرعي أو است
ُ
 حضرت لها بعضوحي العادات والتقاليد املألوفة وإن غ

 الروايات املنسوبة إلى النبي صلوات هللا عليه.

ص، ولم أتكلف التعليق  اكتفيت بمراجعة النص وشرح بعض الغوامض بما يخدم النَّ

على ما لم أستسغه أو أوافق عليه، العتقادي أن النصوص التراثية تعكس مرحلة معينة 

لى ما اكمتها إلى حاضرنا، وال حتى إمن التفكير والتطبيق، ولها مجالها الخاص فال يصح مح

 وأنها عند غير املتمذهبين 
ً
 في األزمنة املاضية، خصوصا

ً
توفر لنا من املعارف لم تكن حاضرة

 واألتباع مجرد تراث غير ُملزم ما لم يقم عليه برهان ُمقنع.

 حممد عزان



 104|  المسار نص لإلمام الناصر األطروش عن االحتساب

 نص الرسالة

ائل عنه من املسائل واملعاني  :قال اإلمام الناصر عليه السالم إني تأملت ما يسأل السَّ

ر  من والة الِحْسَبة 
َبصُّ

َ
 بها، وعرفت وجه الحاجة إلى ت

ً
ِسب أن يكون عاملا

َ
ْحت

ُ
التي يحتاج امل

واجببالتّ 
َ
ر ل ، وإن عمل الحسبة عمل (1)قدم بعلم أو بحجة عن معرفة، فلعمري إن التبصُّ

بحقها لقليل، فهي عندي تمام القضاء وأصل املعرفة،  عنى بمعانيها وأخذهادقيق، ومن يُ 

 على سيدنا 
ّ

وعمادها املعرفة باهلل سبحانه وتعالى، ونسأله املعونة على ما يرضيه، وصلى اَّل

 محمد النبي وعلى آله الطاهرين وسلم.

حتسب في كل مصر من أمصار وقد أجمع علماء أهل البيت عليهم السالم أنه ال بد من ُم 

ها إال عالم ُمَجّرِب، فإنه يقع في علمه من األحكام التي ياملسلمين
َّ
بها الناس  خذأ، وأنه ال يوال

 ما ال يقع في عَ 
ّ
؛ ألنه محتسب في أموره ما يرض . اممل الحك

ً
 ىوإنما ُيسمى املحتسب محتسبا

 سبحانه وتعالى.
ّ

 به اَّل

 ، عن جعفر، عن عباد بن يعقوب، عن حسن بن زيد]املرادي[ حدثني محمد بن منصور 

بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم، عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم 

 .«مروا باملعروف وانهوا عن املنكر»أنه قال: 

 ألحوال السُّ 
ً
وق، فيغدو في كل غداة على جميع فنحن نحب أن يكون املحتسب متفقدا

ازين، فاألسواق، كما كان يفعل أمير املؤمنين علي  عليه ال يقول: سالم، فإنه كان يجيء إلى البزَّ

« 
َ
صوا من ذراعكم، وال ت َنّقِ

ُ
ار ال ت خسوا الناس أشياءهم، وال تكذبوا في بْ يا معشر التجَّ

هي عنه عُ «شريتكم وبيعاتكم
ُ
 مما ن

ً
وقب على ذلك، بحبس أو ضرب بعد ما . فمن فعل شيئا

 يؤخذ لصاحبه الحق.

ا ال تبخسو »م يأتي أصحاب الحبوب، فيقول: وكان علي بن أبي طالب عليه السال 

 .«مكاييلكم وأوزانكم، وال تغشوها

امين، فيقول:  لحَّ
ّ
 »وكان عليه السالم يجيء إلى ال

َ
نفخوا اللحم فإنه ضار، وال ال ت

 ـ يعني الطحال. «فإنه يرفع البركة، وال تبيعوا لقمة الشيطان ،تشرخوه
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يتة، مأنه كان ينهى اللحامين عن بيع الـوأجمع علماء آل الرسول عليه وعليهم السالم 

ة الظهارة دَّ
ُ
. فهذا يجب أن ى، والقضيب، والخص ى، واملرارة، واملع(2)والدم املسفوح، والغ

 ،
ً
 من ذلك. وأن ينهوا أن يطرحوا في الطريق عظما

ً
ف به أهل األسواق؛ لئال يبيعوا شيئا ُيَعرَّ

، وأال يبيعوا إال باألرطال 
ً
 الحديدية.أو يصبوا فيه دما

]بأن[ يضجعوا الشاة والبقرة عند الذبح، وأن يوجهوا بها نحو  يقدم إليهمويجب أن 

سها في وقت الذبح أو النحر. والبعير ينحر إن شئت و الشفرة عند رؤ  االقبلة، وأن ال يحّددو 

ة من شفير األيمن بَّ
َّ
، وإن شئت َبرَّكته وعقلته حتى ال يفلت فجائز، وينحر في الل

ً
، (3)قائما

.
ً
 تحز السكين إلى رأس منكبه األيمن، فهكذا ينحر البعير. وأما البقر والشاة فتذبحان ذبحا

وأجمع علماء آل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وعليهم أن الذبح من أسفل الخرزة، 

 من الحلقوم إلى املنحر، وأن ذلك موضع الذبح. وعلى املحتسب أن يأخذهم بذلك.

نين عليه السالم أنه كان يأتي أصحاب الحيتان، فينهاهم عن بيع وروي عن أمير املؤم

 ، وكذلك على املحتسب أن يأمرهم بذلك.(4)املارماهي، والِجِرّي، والطافي

ائين بغسل املذبح من الرؤ  واسين والشوَّ حز س قبل أن يو وعلى املحتسب ]أن[ يأمر الرَّ

وي وخلي على شعرها، فإنه إن لم يفعل ذلك، يصير الدم على املذبح ك
ُ
اللحم، فإذا ش

، ويجب و الرؤ 
ً
س فال يميز بينه وبين اللحم ويباع معه، فينبغي أن ُينقى بالغسل ويشوى أيضا

 أن يأمره بنضج الشوى بعد أن ينقيه بالغسل.

ازين بتنقية الِحْنطة، وتمييز املسكر منها، ويجعل  ويجب على املحتسب أن يأخذ الخبَّ

ج ميرة، وينّضِ
َ
 بغير خمير وعلم املشتري بذلك من غير  في عجينه الخ

ً
خبزه، وإن باعه فطيرا

 َد أن يُ 
ّ
 سه الخباز فال بأس، وكذلك خبز األرز يؤمر أن ينضجه وينقيه.ل

أن ال يبيعوا إال باألرطال أو األمنان الحديدية، وأن يوضع على ]منهم[ ويجب أن يأخذ 

قالتنَ موازينهم وَس   ، (5)جاتهم الخواتم املعروفة بالسَّ
ً
ويتعاهدهم املحتسب بذلك تعاهدا

.
ً
 شافيا

، ويضع عليها الخواتم، ويجب فيما )= معيار الكيل( بعيار القفزان ةباعالوكذلك يأمر 
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 من الدراهم والدنانير 
ً
 أو معدودا

ً
 من ذلك أو موزونا

ً
 يوفي البائع.أن كان مكيال

انين أن يطحنوا الطعام إال بأجر معلوم، لخبر  وكذلك على املحتسب أن ينهى الطحَّ

عشرة  . وصورته أن يكون للرجل«أنه نهى عن قفيز الطحان»النبي صلى هللا عليه وآله وسلم 

يز وحده فقأقفزة حنطة، فيقول الطحان: أطحنها بقفيز منها. فهذا ال يجوز، ولكن إن كان ال

نهى وي .: أطحن هذه التسعة األقفزة بهذا القفيز املكيل؛ فإنه جائزورفعه إليه. وقال

 .(6)... الطعام والشعير، وسائر البيوع من األشياءمجشوش الطحان عن 

هللا  لخبر النبي صلى وأجمع علماء أهل البيت عليهم السالم أن ليس لألئمة أن يسعروا.

 هو املسع»عليه وآله وسلم: 
ّ

روا فإن اَّل َسّعِ
ُ
 .«رال ت

ونهى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أن يستقبل الرجل السلعة من الطعام وغيره حتى 

 تدخل البلد، إذا كان ألهل البلد حاجة.

 وعلى املحتسب أن يأخذ بإظهار الطعام إذا كانوا محتاجين إليه.

 الف وقت التبايع، وعن النداء على املبيع كما يناديحوعلى املحتسب أن ينهاهم عن الت

العيارون لترغيب الناس في الشراء، وأن يمدح السلعة، وكثرة النداء عليها، والقيام على 

 نابح كما ينبح الكلب.رأسها، والتّ 

 البادي لذلك.إرادة بع حاضر للبادي إال يويجب عليه أن يأمر الناس بأن ال يب

ا إلى دفعو ويجب على املحتسب أن يأمر السماسرة، إذا اشتروا السلعة بدنانير أن ال ي

ن أو  ،البائع دراهم إال برضاه على صرف يومه، وال يزيدوا في املبيع على أْمَنانهم وأرطالهم

 أجرة السماسرة فاسدة، ولهم أجرة املثل فيما باعوه وفيما اشتروا.

اص وعلى املحتسب أن يمنع الناس من القصص إال أن يكون 
َ
، لقول أميريفقالق

ً
 ها

 علي  ه لرآه يقص: أتعرف الناسخ واملنسوخ؟ فقال: ال. فقال  املؤمنين عليه السالم لقاص

عليه السالم: لذلك هلكت وأهلكت. ونهاه عن القصص. وقال: ال يدع القصاص أن يحدث 

 .ايوكذلك من املفتي في الُفتَ  تلقته العلماء بالقبول. إال بما جاء من األخبار، وبما

الناس يجتمعوا وأال يدعو الناس  ويجب على املحتسب أن يجنبهم املساجد، وأال يدع
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 وا عند القصاص الجهال.عُ ّم إن َج 

وروي عن جعفر بن محمد عن آبائه، عن علي عليه السالم أنه قال: إذا رأيت القصاص 

 في املساجد فعلى اإلسالم السالم.

في املساجد، لخبر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال:  اءويمنع من البيع والشر 

ا في . وأن يقعدوا ويتحدثوا فيه«ساجدكم البيوع واألشرية ومجانينكم وصبيانكمجنبوا م»

، ويأمر أال يغلقوا أبواب نياأمر الد
ً
 للمارة، أو يدخل الرجل ُجُنبا

ً
، وأن يجعلوها طريقا

املساجد، وأال يصوروا على املساجد التصاوير، وال ينقشوها بالذهب، وال يجعلوها كالِبَيع، 

ص، فإن ذلك كله مكروه، وأال ترفع منارات وال تعلق فيها  َجصَّ
ُ
زخرف والت

ُ
الستور، وال ت

  املساجد فوق سطوحها، وما
ُّ
 فوق السطح فيأمر بستر الث

ً
  لم التيكان منها مرتفعا

ُ
 ت

ْ
رف ش

 عليه قال:  يعلى دور الناس، فقد رو 
ّ

ة ال ترفع منار »عن أمير املؤمنين علي صلوات اَّل

 ه بناها مستوية مع سقف املسجد.، وعمارت«املسجد فوق جداره

أن على باب املسجد، و  )= اللعاب( وعلى املحتسب أن يمنع املؤذنين من النخامة والّرِيل

 منه.
ً
 يلقى بعيدا

ق في املسجد وينخم، وأن يبول اإلنسان أو يتغوط حول صمام القبلة أن يبإوأن يمنع 

 املسجد أو فوقه، أو يبني فوق حجره.

 لع»ويمنع أن يتخذوا املقابر مساجد، لقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ّ

ن اَّل

 .«قبور أنبيائهم مساجداتخذوا اليهود، فإنهم 

ال برض ى املؤتمين، ويختار لإلمامة خير أهل املسجد، وأفطنهم وأسنهم، إوأال يؤم إمام 

كم، في جنائزكم وال في طرقكم ءال تقدموا سفها»لقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم: 

 .«فإنهم يقودونكم إلى ربكم

وال يدخل املساجد يهودي وال نصراني وال مجوس ي، وإن كان الحاكم فيها، وكذلك 

ر فيها.وال يُ  ،الحائض ال تدخلها  َعزَّ

ويجب على املحتسب ]أن[ يأخذ شعار أهل البيت عليهم السالم، فيأمر أهل ناحيته 
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 مرتين، وفي اإلقامة مرة واحدة، وترك قول باإلقامة، وبالقول في آخ
ّ

ر األذان: ال إله إال اَّل

آمين، ويقول: حي على خير العمل، في األذان واإلقامة، ويأخذهم بالجهر بالبسملة، 

 ويمنعهم من املسح على الخفين، ويأمرهم أن يكبروا على الجنازة خمس تكبيرات.

اطيوعلى املحتسب أن يمنع النَّ   جارين والخرَّ
ّ
ر، رد والشطرنج واألربعة عشن من اتخاذ الن

 وهي: األزالم.

حتى على  ،به وذكر عن أمير املؤمنين عليه السالم أنه كان يسلم على كل من مّر 

رد، وال صاحب شطرنج، بَ الصبيان وعلى الَح 
َّ
م على صاحب الن ِ

ّ
ق، ولم يكن ُيَسل ش ي املطوَّ

ه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم وأنه مر بقوم وهم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذ

 أمرهم بكسر الشطرنج، وأحرق الرقعة التي يلعب عليها. 

، وال لعبة للصبيان، ويكسر ما وجد من ذلك.
ً
، وال تمثاال

ً
 ويأمرهم بأن ال يتخذوا صنما

 ، وال(7)وال يتخذ الكبارات، وال املزمار، وال العود، وال الطنبور، وال املعزفة، وال العرطبة

 شي
ً
 من ذلك فإنه يكسر، ويُ  ئا

ً
قول دب فاعله على ذلك، لؤ من املالهي، ومن اتخذ منهم شيئا

 عليه من  يإني بعثتك على ما بعثن»النبي صلى هللا عليه وآله وسلم لعلي عليه السالم: 
ّ

اَّل

. فيجب على املحتسب أن يأخذهم «كسر املزامير وكسر العود، وتسوية القبور مربعة

 بذلك.

كل ش يء عليه تصاوير مثل الزجاج وغيره، ويأمر بحك التصاوير، فإن لم يمكن وكذلك 

حكها إال بكسرها كسرها، وكذلك ما كان على األبواب واألكسية، فإنه يقطع رؤوس 

 اوير. صالتصاوير، وكذلك يكسر من الدراهم والدنانير ما كان من ضرب األعاجم عليه التَّ 

تالط بالنساء في األسواق والطرق. قال: وإذا خال وعلى املحتسب أن يمنع الرجال من ا

 فال بأس أن يقعد البياعين فيه، من 
ً
 واسعا

ً
كان في السوق سعة مثل امليدان، أو كان شارعا

 صلى هللا عليه وآله وسلم 
ّ

غير أن يكون في قعودهم ضيق على املارة، وقد حكم رسول اَّل

 يومه إلى العش ي. وقد حكم أمير املؤمنينفي املدينة أن من بدر إلى موضع من السوق فهو له 

 عليه السالم في الكوفة بمثل ذلك؛ وكذلك أقول.



 109|  المسار نص لإلمام الناصر األطروش عن االحتساب

جز تحأو يُ  ،رتب وتد  أو يُ  بنى على شارع السوق دكان  ويجب على املحتسب أن ينهى أن يُ 

وال يدعهم أن يربطوا الدواب في طريق  ،ذمي كان أو مسلم سبق إليهعلى املوضع الذي يُ 

 إذا كان في ربطها ضرر باملارة. ؛املسلمين

بمقدار ما يضع متاعه، ويمكنه الشراء  رمةُح قال: وإذا جلس الرجل في السوق فله 

 والبيع.

 يبول في املاء، أو يطرح فيه القمامة أو ش يء من 
ً
ويجب على املحتسب أال يدع أحدا

لى شط ط الرجل عالقذارة فيه، وقد جاء النهي عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أن يتغو 

نهر وتحت شجرة مثمرة. ونهى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أن يتغوط في الطريق، وقال: 

إن ». يعني بذلك لعنة الناس ملن فعل ذلك. وقال صلى هللا عليه وآله وسلم: «اتقوا املالعن»

 .«ى األذى عن الطريقنّح من اإليمان أن يُ 

ربط فيها الدويجب على املحتسب أن يتعاهد املقبرة 
ُ
جعل مرعوالئال ت

ُ
 .ىً ب وت

 زوروها وال تقول»وال بأس بزيارة القبور لقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ً
. «وا هجرا

كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها، وعن أكل لحوم »وقال صلى هللا عليه وآله وسلم: 

منة في آليه وآله وسلم زار قبر أمه أن النبي صلى هللا ع ة. وروي عن بريد«األضاحي فكلوها

ن ، وهي راجعة مهألف راكب، ولم يدم ويستغفر، وروي أن فاطمة عليها السالم استقبلت

 عنه وفي يديها مكنسة، وقالت: كنست قبر حمزة. قبر حمزة بن عبد
ّ

 املطلب رض ي اَّل

لنوح ل ويجب على املحتسب أال يترك النساء يجتمعن للنوح، وال في موضع من املواضع

ق الجيوب، ليس منا من ش»والصياح بالويل والثبور، لقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم: 

. وكذلك ال يترك النساء يصحبن «بالويل والثبور  اونتف الشعور، وخدش الوجوه ودع

الجنازة، لقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم حين وفد على نساء وهن ينتظرن الجنازة، 

أتدفّن كما ندفن، أو تدخلن القبر كما ندخل، أو تهلن التراب عليه، أو تصلين »فقال لهن: 

ذبات يا مفتنات األحياء ومع». فقلن: ال. فقال صلى هللا عليه وآله وسلم: «عليه كما نصلي

 .«رجعن مأزورات غير مأجوراتااألموات، 
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ل لماء أهعن الصياح على الجنائز بأن فالن بن فالن مات، فيذكر ع ىويجب أن ينه

البيت عليهم السالم ذلك عن رفع الصوت عند الجنازة، وعند قراءة القرآن، وعند الزحف 

تبع الجنازة باملجامر، ويأخذ الناس 
ُ
إلى العدو فإنه فشل، وأن ُيدخل بين عود الجنازة، وأن ت

 باملش ي خلف الجنازة فإنه أفضل، وروي عن علي عليه السالم أنه قال: إنما أنت تابع ولست

 بمتبوع.

 
ً
 وال يجعلوه ضريحا

ً
يعني  -وكذلك يأمر الحفارين بحفر القبور، وأن يجعلوا القبر لحدا

ق ألبي جعفر محمد بن  -يشق في وسطه ـ
ُ
، فقد روي أنه ش

ً
، أو يكون باديا

ً
إال أن يكون رخوا

بن والخشب، وال يجعل فيه اآلج ِ
ّ
، وينبغي أن يجعل فيه الل

ً
 رعلي عليه السالم، وكان باديا

 
َ
 ب.صَ والق

، وإن لم يمكن حفر ما نهي 
ً
ويجب أن ينهى أن يحفر مقدار القامة أو إلى الصدر فعال

 عنه.

ويجب على املحتسب أن يحشر الناس إلى األعياد، وكان لعلي عليه السالم حشار 

وال يجب أن يحشر الدواب والبغال تحمل املنبر إلى امليدان، وال يحشر الناس للجمعة. 

 الناس.

على اإلمام أال يأمر بإخراج املنبر، فإن أول من أخرج املنبر مروان بن الحكم في ويجب 

 إمارة معاوية فال يقتدى به، وال يستن بسنته.

 ويجب إذا نحر من البدن في امليدان عند املنبر أن ينهاهم أن يقطعوه قبل أن يبرد.

ح والسلخ أجرة الذبويجب على املحتسب أن يقدم للقصابين في يوم األضحى أال يأخذوا ب

وال بعض لحومها، وال سنامها وال جاللها، وكذلك نهى الرسول صلى هللا عليه  يحاجلود األض

 وآله وسلم.

وأن يمنع الناس أن يخرجوا من املصلى قبل أن يخطب اإلمام، ونهاهم عن الكالم 

أمرهم وي واإلمام يخطب يوم الجمعة والعيدين، وأن يترك السّؤال يتكلمون واإلمام يخطب،

بين الصفين لئال يمر بها املار، وإنهم إن تركوها  ةبتسوية الصفوف، وأن ال يتركوا فرج
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. لت فجعلت طريقا ملن يمر طرقهم، وكذلك إن كان بين الصفين نهر جار 
َّ
 تسل

ي وال يصل ،ي ز جوال يترك أحد يقوم أمام اإلمام فيصلي بصالة اإلمام، فإن ذلك ال يُ 

 خلف الصف وحده.

على املحتسب أن يأمر الناس بتكبير التشريق في دبر الصلوات املفروضة، وال ويجب 

ة من التطوع، وتكبيرات التشريق من يوم عرفة من صال  يءيكبر في دبر صالة العيد، وال في ش 

الفجر إلى آخر أيام التشريق إلى صالة العصر، ثم يقطع عقيب صالة املغرب، وهي ثالث 

 وعشرون صالة.

ليلة  ويكبر في الفطر من صالة العشاء ،لتكبير إذا كان الخطيب على املنبروينهاهم عن ا

 الفطر إلى صالة العصر من يومه.

اجين والدباغين بترك جلود امليتة وجلود ما ال ي رَّ كل ؤ ويجب على املحتسب أن يأمر السَّ

 لحمه.

 من جلد الحمار، وال من النمر 
ً
اجين بأن ال يستعملوا شيئا رَّ  وال البغال والويأمر السَّ

ميثرة الديباج. وروي أن أمير املؤمنين عليه السالم قام ليلة في حرب صفين. فعرقبت دابته 

فسقط وانكشف عليها الناس، فجاء ابنه محمد بن الحنفية، فقال: أتنام في مثل هذا 

ثل عض الجند، فلم يركبها. فقال له ابنه: في مبالوقت؟ وجاء بدابته عليها ميثرة من ديباج ل

 في كل وقت! فلم يركبه. ثم أتي بدابة أخرى عليها ميثرة 
ّ

هذا الوقت تمتنع؟ فقال: يطاع اَّل

 وينهى الرجال عن لبس الحرير والديباج. من غير الديباج.

اع بما أجمع عليه أهل البيت عليهم السالم وسائر  وعلى املحتسب أن يأمر الصنَّ

اني م نهى أن يتزين بزي املشركين، ومن اتخاذ أو العلماء، فإن النبي صلى هللا عليه وآله وسل

أشباه ذلك ملسلم، ويكسر  نالذهب والفضة والطساتين واألباريق واألقداح والكوز وم

ذلك. وينهون أن يتخذوا الحلي من الذهب والفضة من الثغر، واللبب على املقدار الذي 

كاة. وروي الذي يجب فيه الز  يجب في مثله الزكاة، وكذلك حلية السيف ال تنبغي على املقدار

عن جعفر بن محمد عليهما السالم أن قبضة سيف أمير املؤمنين عليه السالم كانت من 
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 بالجواهر والفضة؛ إلجماع أهل البيت عليهم 
ً
فضة. وال بأس بكون ُجْربان الدرع مرصعا

 السالم على ذلك. 

اسين عن بيع املغني واملغني  ة، وأن يأخذ بضرر ويجب على املحتسب أن يمنع النخَّ

 عن تفريقهم. ىالعبيد والقيان وإخداعهم. ونه

 بها، وال يحصوا شعورها، وال يجلسوها 
ً
وعليه أن يأخذ النخاسين بأن ال يغيروا شيئا

بوها عند العرض، وال يربطوها في السوق حيث تضر باملارة.
َّ
 إذا رك

ثين من البلد؛ إلجماع أهل البي ى ذلك، ت عليهم السالم علوعلى املحتسب أن ينفي املخنَّ

 مع الحكم بن أبي العاص. 
ً
مع الخبر عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أنه نفى مخنثا

 وكذلك ينفي املغني واملغنية إال أن يتوبوا، ويوقف منهم على صحة التوبة.

بي حتى يستبر  ها أويجب على املحتسب أن يأمر القاسمين بأن ال يبيعوا الجارية من السَّ

بي حتى تستبرأ، هل هي منتهبة أو كانت مسلمة في دار الحرب موال  ها، ويعلم حالها وقت السَّ

 صلى هللا عليه وآله وسلم، أنه نهى عن وطئ الحائل من 
ّ

قبل السبي. وبلغنا عن رسول اَّل

ة، إن كانت ها بحيضأها. ومن باع منهم جارية فال يبعها إال بعد أن يستبر أالسبي حتى يستبر 

لحيض؛ وإن لم تكن من ذوات الحيض لكبرها فإن أهلنا مختلفون فيها، فمنهم من ذوات ا

 
ُ
. وعلى املشتري إذا  أبشهر. ومنهم من قال: تستبر  أستبر من قال: ت

ً
بخمسة وأربعين يوما

لها وال يباشرها دون الفرج.أاشتراها أن يستبر  ّبِ
َ
 ها بمثل ذلك وال ُيق

 نبي صلى هللا عليه وآله وسلم نهى عنويتقدم بالنهي بأن ال يصلن شعورهن؛ فإن ال

 الوصال.

إذا  -ويجب على املحتسب أال يدع بائعي الرقيق يفرقوا بين الولد والوالد أو أحدهما 

 
ً
في البيع، وحد الصغير ما دام في حجر والدته، وال يقدر أن يأكل ويشرب  -كان الولد صغيرا

يستغني عن والدته فال بأس أن وحده ويلبس وحده. وإذا صار على حد بأن يأكل وحده، و 

.
ً
 واآلخر كبيرا

ً
 يفرق بينهما. وكل ذي رحم محرم مثل ذلك، إذا كان أحدهما صغيرا

هللا بن الحسين عليهما السالم، أن زيد بن حارثة قدم من بعض  وروي لنا عن عبد
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ذين ما لي أرى ه»فقال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم:  ،غزواته ومعه رقيق من السبي

. فقال زيد: احتجنا إلى النفقة على الرقيق فبعنا ولدهما. «زينين من بين الرقيقحكئيبين 

 فقال: ارجع واسترجع ولدهما ورده عليهما.

وبلغنا عن القاسم بن إبراهيم عليه السالم قال: البيع يفسخ إن بيع أحدهما. وبلغنا 

 بالنهي
ً
ب بائعهما ومشتريهما، وهكذا  أنه قال: إن كان الذي باعهما عارفا ّدِ

ُ
عن بيعهما أ

 مذهبه عليه السالم.

ويجب على املحتسب أن ينهى الخمارين عن بيع الخمور، ويؤدب بائعها، وكذلك بائع 

املسكر، وإن لم ينزجر الخمارون عن بيع الخمور أحرق عليهم دورهم، كما فعل أمير 

ضع الخمار إذا أحرق عليه داره يحترق املؤمنين عليه السالم بسواد الكوفة. فإن كان مو 

 غيره، هدم عليه منزله ولم يحرق.

وكذلك من هرب من إمام عادل، فعلى املحتسب أن يهدم داره، كما فعل أمير املؤمنين 

 عنهم، ثم لحق بمعاوية.
ً
 عليه السالم بدار مصقلة بن هبيرة حين توارى من ناحيته فارا

وروي عن أمير املؤمنين عليه السالم أنه أحرق على بي فأهلنا مختلفون فيه، افأما املر 

 إذا لم ُيعرف أصحابه، ويترك رأس ماله له، وإن ابي ماله. ومنهم من جعل مال املر ااملر 
ً
ا بي فيَّ

 ُعرف أصحابه رد عليهم.

ويجب على املحتسب أن يأخذ الجالبين وأهل كل سوق، إذا باع املنادي منهم سلعة 

إال ينقصوا ما زادوا في ثمنها، فإنه يقع في ذلك غرر وفساد على ثمن بالنداء وزادوا في ثمنه، 

املتاع، وال بأس بشرى من يزيد في األشياء كلها؛ فإن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم باع متاع 

 رجل ُحِجَر عليه بالزيادة.

وعلى املحتسب أن يأمر الصيارفة بتسوية املوازين والصنجات، وينهى عن أن يكحلوا 

دنانير، وال يتخذوا املزبقة والزيوف. وروي عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال: ال

 .«ليس منا من غش»

 بيد،  ويجب عليه أن يأمرهم بأال
ً
يبيعوا الذهب بالفضة وال الفضة بالذهب، إال يدا
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 بمثل، وال بأس أن يباع الذهب بالفضة بعشرة أضعافه وأكثر،
ً
 والذهب بالذهب، إال مثال

 بيد.
ً
 يدا

بأس  وال ،وال يجوز أن يباع الخاتم مع الفضة إال بمثل ما فيه من الفضة وزيادة ش يء

أن يباع حلي الفضة بمثل ما فيه من الفضة وزيادة ش يء، وإن باعه بالذهب فهو أفضل، 

وكذلك جميع الحلي من الثغر واللبب واللحم، وجميع األشياء التي عليها الحلي، وكلما كان 

ه وإن باع ،ما فيه من الفضة وزيادة ش يء يكون له قيمة ة فال يباع إال بمثلمن الفض

 بالذهب فهو أفضل.

ويجب على املحتسب أن يأمر الصاغة بأن ال يبيعوا ترابهم إال بعد أن يعلم ما فيه من 

 الذهب أو الفضة، ويميز ما فيه، فإن باعه قبل أن يميز فالبيع باطل.

لعطارين أن يجعلوا الرصاص في املسك، وأن ال يبيعوا ويجب على املحتسب أن يمنع ا

إال بعد التنقية، وأن ال يغشوا الزعفران، وال سائر ما يبيعون من أمتعتهم، وال بأس ببيع 

 ألنها معروفة بالغش. ؛(8)النطامة

ويجب على املحتسب أن يمنع الصيادلة عن املتطيب، إال أن يكونوا يعرفون الطيب، 

ن عن يضره، وينهو  ا الات إال من طيب، فإنه يجعل فيه األدوية مقدار موينهون عن املشموم

 ن يعالج به خاصة، وُحدثت بذلكأ، و ةبيعه من سائر الناس، وال بأس ببيع حبة منه يسير 

 عن القاسم بن إبراهيم عليهم السالم.

ه. حمنتفاع بمرارة ما يؤكل لويجب على املحتسب أن ينهى عن بيع املرارة، وال بأس باال 

 
ً
 ب والخنزير وغيرهما.ئمن الحرام وال يتداوى به، مثل: شحم الذ وال يبع شيئا

 وال يبله بريقه. وال يأخذهصوال يمنع األساكفة أن يخرزوا شعر الخنزير إذا كان م
ً
 بوغا

 .للصبيان فإنه سم (9)بيع املحترم وينهون عن، بيده بصيغة رطبة

 كل طبيب ملتطبب بما روي عن أمير املؤمنين اخذ أوي
ّ

عليه السالم أنه قال: ليتق اَّل

 من عربي وعجمي إذا عالج.

 بذلك الفن،  وليأخذ املحتسب أال
ً
يعالج العين إال من يعرف طباقها، ويكون عارفا
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 بالعروق، وأال يفصد إال في وقت يأمر طبيب بذلك. 
ً
وكذلك الفصاد؛ ويجب أن يكون عارفا

 صناعته.وكذلك البياطرة، وال يستعمل إال عالم ب

 من الحجامين عن الحجامة، وكان بعض 
ً
وعلى املحتسب أن ينهى من لم يكن حاذقا

الحجامين يمتحن الحاذق، فيأمره بشرط الورقة، فإن شرطها ولم ينفذ املشرط إلى خارج 

 ب
ً
خراج الدم، يخرجه على حسب إالورقة، حكم بحذقه، ويجب مع ذلك أن يكون بصيرا

 قوة الرجل وضعفه.

لقول النبي صلى ، (10)عالنالّس بأال يأخذ من اللحية أحدكم كما يفعله  ميهويتقدم إل

فمن »هللا عليه وآله وسلم حين جاءه ُرُسل كسرى وعليهم الشوارب وقد حلقوا لحاهم. قال: 

نهم هم أعرض عآقالوا: كسرى أمرنا به. فقال صلى هللا عليه وآله وسلم ملا ر  «أمركم بهذا

. قالوا: ُرُسل كسرى. فقال النبي صلى هللا عليه وآله «ما هؤالء الوجوه تشاه»بوجهه وقال: 

 أن املالئكة يتباهو «عفاء اللحى وقص الشواربإولكن أمرنا ب»وسلم: 
ً
ن . وذكر في الخبر أيضا

 وينهاهم عن شعور الناس، ويؤمر بدفن الدم والشعر. بلحى بني آدم.

 بالختا
ً
أن  وأما الخنثى املشكل ،ن والعالجويتقدم أال يختن أحد إال بعد أن يكون عاملا

تختن فإن كان له مال كلف أن يشتري له مملوكة لختانه حتى تختنه، فإن لم يكن له مال 

 له من بيت املال وتوهب له. ي اشتر 

 يدخل إال بمئزر، لقول النبي صلى 
ً
ويجب على املحتسب أن يأمر الحمامي أال يدع أحدا

أرض فيها بيوت تسمى الحمامات، ال يدخلها من يؤمن ستفتح عليكم »هللا عليه وآله وسلم: 

فأما فوق  ،املتنور بالنورة إال من أسفل الركبة ي. وأال يطل«باهلل واليوم اآلخر إال باملئزر

املتنور نفسه ليكون أستر للعورة، وينهى النساء عن دخول الحمام إال من  يالركبة فيطل

 علة.

النشا بأن ال يدوسوه باألرجل، فإنه طعام، ويجب على املحتسب: أن يأخذ أصحاب 

 دي.ه باأليذفإنهم يتقدمون في الهرس الذي يتخذونه إلى مقدار العورة، ويأمرهم باتخا

 كان أو غير 
ً
وعلى املحتسب: أن يمنع حمل السالح والحديد واإلبرة بما فوقها، مصنوعا
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ى من بيع السالح والكراع إلمصنوع، إلى دار الحرب أو إلى عسكر أهل البغي. وعليه أن يمنع 

من سيعمله في حرب املسلمين. وعليه أن يمنع الحربي إذا دخل إلى دار اإلسالم، أن يشري 

 مما ذكرناه إلى دار الحرب، 
ً
، فيرده إلى دار الحرب ومن حمل شيئا

ً
 أو كافرا

ً
 مسلما

ً
عبدا

ْعنِ 
ُ
ب وحبس، وال يُ أ  بأمان  ومعه سيف وسالح،حرق عليه. والحربي إذا دخل إلينا ْت عليه وأّدِ

عترض عليه، وعلى ما معه من السالح الذي دخل به. وإن باع ما معه فإن أراد الخروج فال يُ 

 ييترك، وإن عارض سيف بخير منه فال يترك، وإن كان ذلك رد وأراد أن يشتري غيره فال
ً
ئا

فإن  جهم،اخر إمن منع يُ  ترك. وإن دخل حربي إلينا بعبيد وإماء، وأراد الخروج بهم معه، فال

 أو مسلمين، وعليه 
ً
باعهم أو عارضهم بعبيد فليس له أن يخرجهم، سواء كان العبيد كفارا

 أن يمنع من اإلخراج بهم إلى دار الحرب.

من بلد إلى بلد وكان بأهل البلد الذي حمل منه  ةوعلى املحتسب: أن يمنع من حمل املير 

اسيهم بمقدار ما ال و م مقدار حاجتهم، ويحاجة بالذي يحمل إليهم؛ وال بأس أن يطلق له

 بأهل البلد الذي حمل منه.
ً
 فاحشا

ً
 يضر ضررا

 ،
ً
وعلى املحتسب: أن يمنع الناس من حفر البير على طريق املسلمين، أو يتخذوا مسجدا

 ولم يكن في حفرها وبنائه ضرر على املارة واملسلمين؛ 
ً
 واسعا

ً
إال بإذن اإلمام، إذا كان شارعا

 ع من اتخاذ ساقية.وكذلك يمن

وعلى املحتسب: أن يتعاهد املساجد والقناطر والطريق فإن رأى فيها من هدم أو ضرر 

 أنفق عليها منه، وإن لم يكن لها وقف رفع 
 
ف

ْ
فعليه أن يرفعه إلى القاض ي؛ فإن كان لها وق

مين، لأمره إلى اإلمام، وإن كان في بيت املال سعة أنفق عليها منه، وإن لم يكن فعلى املس

.
ً
 ُيِعْيَن بعضهم بعضا

وعلى املحتسب: أن ينهى املسلمين من أعياد املشركين، لقول النبي صلى هللا عليه 

من سار في أرض األعاجم ينورز نواريزهم ويمهرج بمهرجانهم حشر »وآله وسلم: 

 «معهم
ً
. وقد روي عن أمير املؤمنين عليه السالم أنه قبل منهم الهدية، وروي عنه أيضا

لم يقبلها. والخبر الذي ذكر قبولها فيه ما فيه، وهو أنه كسر الجامات بينه وبين  أنه
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 أصحابه، وحسبها عليهم من الجزية.

 ستسقاء، فإن جاءوا معهم أمرهموعلى املحتسب: أال يدع املسلمين واملشركين إلى اال 

.. )هكذا ه وسلملأن ال يختلطوا باملسلمين؛ فإن اللعنة تشملهم لقول النبي صلى هللا عليه وآ

 دون حديث(

بنضجه، وأن يتخذوه بقالب معروف. وكذلك  ّر وعلى املحتسب: أن يأمر أصحاب اآلُج 

وا  البياعة النورة يبيعها بقفيز البلد، ويكون الكيل الذي يبيع به كيل أهل البلدان، وأ
ُ
ل يحّمِ

 ومشقة عليها.
ً
 الدواب إال ما تطيق، فإن في حمل ذلك فسادا

: أن يمنع الصبيان عن املحاربة على الطريق ورمي الحجارة ونحو ذلك، وعلى املحتسب

إن لم هم، و و وكذلك لسائر املسلمين أن يمنع ،ولعله يتولد من ذلك كسر رأس وذهاب عين

.
ً
 يكن محتسبا

 قتلها. ،وعلى املحتسب: أن يمنع الحاوي من اتخاذ الحيات
ً
 فإن وجد معهم منها شيئا

يق، وكذلك يمنع املشعبذين من الشعبذة واجتماع ويمنع من الجلوس على الطر 

ب وحبس. وهكذا لسائر  الناس، وأن يقدم إليه بترك ذلك. فإن عاد بعدما نهي عنه أّدِ

 املسلمين املنع من ذلك.

يجلسون على الطريق ويخبرون بأسامي الناس، فإن في ذلك  نوكذلك يمنع العوام الذي

 فساد هو منهي عنه.

 من الشرك، وال أسموعلى املحتسب: أن 
ً
بياء األن اءيأمر أهل الذمة بأن ال يظهروا شيئا

عليهم السالم؛ ويأخذون بلبس الزنار، وإن ركبوا الدواب فلم يركبوها مسروجة، وركبوها 

، ويأمر املشركات 
ً
 وال صنما

ً
بركاب من خشب، وأن ال يظهروا في أسواق املسلمين صلبانا

 بزي يعرفن به من الزنانير.

 من الخمر والخنازير وامليتة إلى أمصار املسلمين، ومن ويأخذو 
ً
ن بأن ال يدخلوا شيئا

 في دراه فلم يعترض له في ذلك
ً
 فجعله خمرا

ً
ومن خرج من داره صوت  .أدخل منهم عصيرا

 فإنه يُ 
ً
ا . وكذلك إذّد َح منكر من غناء وما يشبهه فإنه يعاقب على ذلك. ومن أخرج مسكرا
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مشرك، وإنما أعطي الذمة في داره. ومن قذف منهم أقيم عليه الحد. سكر في بيت مسلم أو 

 
ً
 منهم عزر على قذفه. ومن شهد عليه من أهل الذمة أنه سب نبيا

ً
واملسلم إذا قذف أحدا

 عليهم السالم فإنه يقتل، إال من يسلم.
ّ

 من أنبياء اَّل

سد من وأحكامهم مثل أحكامنا يجوز عليهم الطالق، ويفسد من أحكامهم ما يف

أحكامنا، غير أال تكون شفعة لهم على أحد من املسلمين منهم بالجوار، وال غيرهم ما دام 

 واحد من املسلمين يطلب ذلك.

هم إلى ضيق املواضع. وليس لهم أن يزيدوا  وليس ألحد يظلمهم وال يتسخر بهم وال يردَّ

 في كتبهم ومتعبداتهم التي صولحوا عليها في أصل العقدة، وال
ً
 من يجدون شي شيئا

ً
ئا

 فيما بناء املتعبدات بعد الصلح الواقع، وال يمنعون من 
ً
ما هدم من ذلك إذا كان داخال

صولحوا عليه. فإذا أربوا فيما بينهم على املسلمين منعوا من ذلك، وأدبوا عليه. وتقبل 

ال و  شهادة املسلمين عليهم، وال تقبل شهادة أحد من أهل الكفر على املسلمين، ال في وصية

غيرها. وشهادة أهل الكفر تقبل كل صنف منهم على أهل صنفه، كشهادة اليهودي على 

والعكس. والنصارى تقبل شهادتهم على  ى اليهودي؛ وال تقبل شهادة اليهودي على النصار 

نصارى مثلهم، واملجوس يُّ على املجوس ي. وهو قول القاسم بن إبراهيم عليه السالم. وليس 

 وال أمة مسلمة، ومن أسلم من عبلهم أن يستعبدوا عب
ً
 مسلما

ً
 .دهم وإمائهم أمروا ببيعهيدا

م ومن مات منه ،ويجب على املحتسب: أن يتفقد أحوال دار املرض ى ويتعاهد أسبابه

ْعِلَم اإلمام ليكفنه من بيت املال، إن كان في بيت املال 
ُ
كفن من ماله، ومن لم يكن له مال أ

أكفانه. ويجب أن يكون في دار املرض ى طبيب حاذق، سعة؛ وإال فعلى جميع املسلمين 

 ويكون نفقتهم من بيت املال إن كان فيه سعة.

 وأهاؤ ويجب على املحتسب: أن يتعاهد أبناء الجند الذين قتل آبا
ّ

ليهم، هم في سبيل اَّل

ْعِلَم اإلمام بحالهو وينظر في حالهم ومعايشهم، فإن كان فيهم حاجة إلى الطعام 
ُ
م الثياب أ

 سد خلتهم.لي

 
َ
 كما اِس وعلى املحتسب: إذا لم يكن في البلد ق

ً
م، أن يعلم القاض ي يتخذ لهم قاسما
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، وجعل رزقه مائة درهم في كل شهر من بيت املال؛ 
ً
اتخذ أمير املؤمنين عليه السالم قاسما

 فإن لم يكن في بيت املال سعة فليستأجر الناس ألنفسهم وقت الحاجة.

، فإن في ذلك نع القصَّ ويجب على املحتسب: أن يم
ً
 فاحشا

ً
ارين من أن يدقوا الثياب دقا

 على من يريد شراها؛ ويمنعهم من أن يتخذوها بالكبريت إال باملقدار 
ً
فساد الثياب وبخسا

م أنه ال يضر ذلك بالثياب.
َ
 الذي ُيْعل

فإن  ،وعليه: أن يمنع من أن يطلى على األكسية الدواء الذي يجعل في األكسية واملقانع

، ويطلق لهم املقدار اليسير من ذلك الذي ال يفسد الثياب واملقانع.
ً
 في ذلك غشا

فإن  ،ويجب على املحتسب: أن يمنع الحوكة من نسج الثوب بثلث قيمة الثوب أو الربع

 ألن هذه إجارة فاسدة. ؛فعل ذلك فله أجرة املثل فيما عمل

ن ران للرجال خاصة؛ فإوعلى املحتسب: أن يمنع الصباغين من صبغ الثياب بالزعف

لبسه حرام عليهم لنهي النبي صلى هللا عليه وآله وسلم عن لبس املزعفر للرجال. سئل 

القاسم بن إبراهيم عليهم السالم عن الصباغ الذي يجعل الدم في الصبغ، فقال: أكره ذلك 

ل سبه؛ فإن فعل فال بأس إذا غسل بعد الصبغ فإنه ليس بأكثر من دم يصيب في الثوب فيغ

 وفي 
ً
فيبقى أثره. وهو عندنا كذلك. وروي عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أنه خرج يوما

هذان محرمان على ذكور أمتي، وعلى إناثها »إحدى يديه ديباج وفي األخرى ذهب. فقال: 

 .«حالل، وهما للكفار في الدنيا ولنا في اآلخرة

ريق، الغسالن في النهر وفي الط وعلى املحتسب: أن يمنع القصارين والصباغين من صب

 فإن ذلك فساد.

 لقاء القمامة وكل قذر في الطريق واملحال.إوعليه: أن يمنع جميع الناس عن 

 ، َواّلِ وعلى املحتسب: أن يحفظ الضالة، ويجب أن يكون لإلمام حضيرة يمنع فيها الضَّ

حابها حتى يعرفها أصكما فعل أمير املؤمنين علي عليه السالم، وتخرج رؤوسها إلى الشارع 

َوالُّ  من بيت مال الصدقة. فإن لم يكن في بيت مال الصدقة سعة وكان في بيت  وتعلف الضَّ

فإن خيف عليها تتلف من موت رفع املحتسب أمرها إلى  ،مال الخراج سعة أنفقوا عليها
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يجعل أن  ولإلمام ،قاض ي ِمْصِرِه يجلبها القاض ي ويبيعها ويجعل ثمنها في بيت مال الصدقة

 ملن يستحقه، فإن جاء صاحبها رده عليه من بيت املال.
ً
 ثمنها رزقا

َم القاض ي ليكتب 
َ
ويجب على املحتسب: أن يأخذ اللقيط إذا وضع أو علم به، وأن ُيْعل

حليته ويسلمه إلى ثقة، وتخرج نفقته من بيت املال، ويدفعها إلى من يجعله في حجره، 

ي بيت املال سعة فإن نفقته على جميع املسلمين. وال ويأمره بالنفقة عليه، وإن لم يكن ف

 قض ى به أمير املؤمنين عليه السالم.ألنه يبيع اللقيط، فإن اللقيط حر 

 منه حسب اإلمكان(
ً
 )بلغ نصا

 املعتمد عليه اإلمام يحيى وفقه هللا.
ّ

 ملك الفقير إلى اَّل

الهوامش:

 . 1/57. والقاموس املحيط 1/632انظر: لسان العرب املحيط  (1)

 . 240)األحكام السلطانية( للماوردي ص  (1)

 ( في املخطوطة: لتبصر الواجب.1)

 لتغطي أحد أعضاء الجسم. ينتمي إلى نسيج 2)
ً
الظهارة أنسجة ( الظهارة: مجموعة من الخاليا تتحد معا

التغطية الخارجية لألعضاء وأنسجة الغدد. يقع النسيج الطالئي )الظهارة( فوق النسيج الضام. أنظر: موسوعة 

 ويكيبيديا.

 ( أعلى الشق األيمن لثغرة النحر.3)

تاب ك( املارماهي والجري نوعان من أنواع الحيتان، والطافي ما طفى على وجه املاء. ورواية النهي مذكورة في 4)

 ، تأليف اإلمام القاسم بن محمد.4/369االعتصام بحبل هللا املتين 

 ( السجنات ما بيه الوزن والسقالت إطار يعرف به مقياس الوزن ومقداره ـ5)

(6.
ً
 ( يبدو أن هنا نقصا

 ( هذه أسماء آالت الطرب.7)

 ( يظهر أنها مصحفة ولم أعرف املراد بها.8)

الجرة الخضراء( كما في الصحاح، زاد غيره: تضرب  )الحنتمالصواب: املحنتم، و في املخطوطة: املحترم، ولعل( 9)

إلى الحمرة، ومنه الحديث: " نهى عن الدباء والحنتم " قال أبو عبيد: هي جرار حمر كانت تحمل إلى املدينة فيها 

للخزف  ثم اتسع فيها، فقيلالخمر. وفي النهاية: الحنتم: جرار مدهونة خضر، كانت تحمل إلى املدينة فيها الخمر، 

كله حنتم، وإنما نهى عن االنتباذ فيها، ألنها تسرع الشدة فيها ألجل دهنها، وقيل: ألنها كانت تعمل من طين يعجن 

 .. تاج العروس ما دة:)ح ن ت م(بدم وشعر، فنهى عنها ليمتنع من عملها. قال ابن األثير: واألول الوجه

 القرود التي تشبه اإلنسان.( السعالن: نوع من أنواع 10)

                                                                                 



   

 م1905 لعام عن اليمن وثائق الخارجية البريطانية

 

تواصل مجلة املسار نشر وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن إبان الحكم العثماني 

في الشمال واالستعمار البريطاني 

في الجنوب، ملا فيها من تفاصيل 

مهمة وتصوير دقيق للمشهد 

السياس ي والعسكري يجعل 

القاري يسبح في بحر التاريخ 

 عشرات السنين.  ويستلهم العبر ويعيش ذاكرة الزمان واملكان قبل 

 

 [1323القعدة  5إلى 1322شوال 24]األحد 

 تقارير عن )األوضاع السياسية في اليمن(: الجزء األول

 

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 18 :رقم[ 1322الحجة  7]األحد  1905فبراير  12/ جّدة القنصلية البريطانية

 . إلى: السيرن أوكنور، القسطنطينية

 .. سيدي

سبتمبر  30ث بتقارير عن واليتي الحجاز واليمن عن الفترة ما بين لي الشرف بأن أبع

 [1322القعدة  25]الثالثاء  1905يناير  31و [1322رجب  20]الجمعة  1904

 خادمكم املطيع

 ج . ب. ديفي
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 26 :رقم، إلى: القنصل ديفي، جدة من ريتشاردسون، نائب القنصل في الحديدة

 [1322 الحجة 25 ]الخميس 1905مارس  2الحديدة في 

 ،سيدي

 في نهاية شهر يناير املاض ي (صنعاء)منذ أن دخلت قوات الجنرال عارف حكمت باشا  .1

 في جميع  [هـ1322القعدة  25]
ً
 كبيرا

ً
تصاعدت نشاطات املتمردين العرب تصاعدا

 أنحاء الوالية.

رجل، واملؤن التي أتت بها القوات  6000 إلى 5000ُيقدر عدد قوات حامية صنعاء اآلن بـ  .2

 املنقذة ال يمكن أن تدوم مدة طويلة.

3.  ،
ً
احتلت القوات التركية الروضة في الشهر املاض ي، لكن تلك البلدة، وصنعاء أيضا

 مطوقتان من كل االتجاهات.

علمت من بعض العرب الذين تمكنوا من الوصول إلى هذه البلدة قادمين من  .4

ومشقة بالغين، أنه يجري ذبح دواب النقل والجمال إلطعام  العاصمة، بعد عناء

القوات هناك، وأن أسعار بقية املواد الغذائية، التي تتناقص بسرعة في األسواق، 

 فسعر 
ً
كيلو من الدقيق ارتفع اآلن إلى سبع ليرات تركية، وال يمكن الباهظة جدا

ا( وهو ما يعادل خمس دوالر )ماريا تيريز  60الحصول على كيس من الذرة بأقل من 

 ليرات وعشرة قروش.

االنطباع العام هنا هو أنه إذا لم تصل تعزيزات جديدة مع مؤنها إلى صنعاء خالل  .5

، فستجبر الحامية هناك على االستسالم.
ً
 عشرين يوما

 من العاصمة املحاصرة، إلى مناخة، ومن  .6
ً
يقوم العرب بنقل الرسائل واملراسالت سرا

 أو بالبريد.هناك تنقل إلى الحدي
ً
 دة إما تلغرافيا

 24وصلت أخبار إلى هنا أمس تفيد بأن املتمردين املسلحين قد استولوا على حجة في  .7

وتؤكد السلطات املحلية هنا هذا الخبر. فقد  [1322الحجة  19]الجمعة  فبراير
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جندي متمركزة هناك بقيادة الليفتنانت  1200اضطرت حامية يقدر عدد أفرادها بـ 

 أسرى، ونقلوا  «توفيق بيك» كولونيل
ً
إلى االستسالم بسبب الجوع، وقد أخذوا جميعا

أس ر على ر و بالزحف من حج «يوسف بيك»على الفور إلى أراض ي اإلمام ويقوم الجنرال 

 قوة كبيرة الستعادة حجة من املتمردين.

وعالن »و «Ridaرداع »و «ذمار»و «يريم»وعلى الحدود الشرقية لليمن التركي، سقطت  .8

Wa Lan»  سرت حامياتها الصغيرة
ُ
خالل األيام الخمسة عشر أو العشرين املاضية، وأ

 جندي. 100و 60التي تتراوح أعدادها ما بين 

 إلى الجنوب ـ الغربي من صنعاء، والتي  40التي تبعد حوالي  «Maubarبر عم»أما  .9
ً
ميال

بل حوالي جندي ق 1000على رأس قوة من  «تعز»من  «رضا بيك»وصلها الكولونيل 

 ستة أسابيع، فما تزال تحت الحصار منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن.

حوالي  «الحديدة»أنزل في ميناء  [1322القعدة  26]األربعاء  ومنذ مطلع شهر فبراير .10

لت وأرساألخرى جندي، وكميات كبيرة من البنادق والذخيرة واملعدات الحربية  3500

 لتعزيزا «مناخة»على عجل إلى 
ً
 ت جديدة.انتظارا

الذي سيصل من طرابلس الغرب في إفريقيا، بعد أن وقع عليه  «رضا باشا»أما الجنرال  .11

االختيار ليكون قائد القوات العثمانية في اليمن، فيتوقع وصوله بين يوم وآخر على 

 جندي. 2000رأس قوة من 

جندي، حيث سيكون من الضروري  8000سيقع هجوم وتحرك إلى األمام حين يتوفر  .12

ك حاميات في مختلف املواقع املنتشرة على طول خطوط االتصاالت بين صنعاء تر 

 تم استعادتها من املتمردين.يومناخة حين 

 لقلة الجمال والبغال  .13
ً
 نظرا

ً
ها محليا

ّ
مسألة وسائط النقل هي مسألة خطيرة يصعب حل

 في هذا الجزء من اليمن.
ً
 التي يمكن شراؤها حاليا

 إلى الشاطئ فقد عهد إلى  أما تموين الفوج الذي يجري  .14
ً
السيد أحمد »إنزاله حاليا

 بموجب عقد. «الشراعي باشا

 خادمكم املطيع

 ج. آ. ريتشاردسون 
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 4 :رقم، [1322الحجة  30]الثالثاء 1905مارس  7، القسطنطينية

 من: الليفتنانت ـ كولونيل مونسيل

 إلى: السير ن. ر. أوكنور 

 ،سيدي

م أكثر في مقابلة أجريتها معه اليو  ىالشرف بأن أعلمكم بأن وزير الحربية )التركي( بدلي 

 بخصوص األوضاع في اليمن.
ً
 تفاؤال

ما يزال املتمردون يحاصرون صنعاء، لكن الطريق ما بين الساحل ومناخة في الشمال 

 ما تزال مفتوحة أمام القوات التركية.

في منتصف الطريق بين الحديدة وصنعاء،  مناخة موقع مهم، وهو معقل صخري يقع

مع أن املتمردين تمكنوا من طردها منها لفترة  ،وتسيطر القوات التركية عليها اآلن ثانية

 قصيرة من الوقت.

قائد حملة اإلنقاذ )القوات البديلة(، يوم  (1)«علي رضا باشا»وصل إلى الحديدة 

الفور، وعلى رأس قوة مؤلفة من ثماني الخامس من الشهر الحالي، واندفع إلى الداخل على 

 رجل( وثماني بطاريات مدفعية جبلية. 5000كتائب )

كان من املفروض أن تتألف قوات حملته من أربع وعشرين كتيبة سورية، هي في 

 للحاجة امللحة والعاجلة لرفع الحصار عن صنعاء،  ،طريقها اآلن إلى اليمن
ً
ولكن نظرا

، حيث كانت «قنفدة»من القوات، ومعظمها وصل من  اضطر إلى التحرك بما توفر له

 -1320شوال 2]الخميس  1903تنتظر منذ شهر نوفمبر عام  «أضنة»القوات الرديفة من 

 ، وهي الحملة«عسير»على ساحل البحر، للمشاركة في حملة في  [ 1321شوال 12الخميس 

، وكانت إحدى كتائب هؤالء الجنود البائسين هي
ً
 التي استولت على التي لم تقع أبدا

السفينة اليونانية التي كانوا متجهين على ظهرها إلى الحديدة وأجبروا قبطانها على أخذهم 

 من الحديدة. «مرسين»إلى 
ً
 بدال
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وقد ذكر وزير الحربية أن أربعة من كتائب القوات السورية تنتظر سفن النقل في 

جاهزة للنقل  ،في معانالعقبة، وأن أربع كتائب أخرى موجودة عند الخط الحديدي 

أمكن توفير وسائط النقل، وغادرت ثالث منها  ،بعد صعوبات كبيرة والتحرك إلى العقبة.

 جّدة متوجهة إلى العقبة.

كما تجري استفسارات عاجلة في القسطنطينية للحصول على سفن لنقل الدقيق 

، حيث أن الحاجة واملواد الغذائية األخرى، مع عدد قليل من الجنود من هنا إلى الحديدة

 لهذه املؤن.
ً
 ماسة جدا

 في صنعاء،  4000هناك سبع كتائب )
ً
جندي( تتألف منها الحامية املحاصرة حاليا

ويقال هنا أن صنعاء على آخر رمق، وهذا ما يمكن استنتاجه من السرعة التي دفع بها علي 

ذلك  لوصول إلىرضا باشا قوات حملته الزاحفة لرفع الحصار عن العاصمة. إذا فشلت في ا

املكان في الوقت املناسب، فستكون معرضة لخطر الهزيمة، ألنها ليست قوة كبيرة كافية، 

 تعقد على قوات املدفعية الكبيرة امللحقة بالحملة.
ً
 كبيرة جدا

ً
 كما أن آماال

ال يمكن أن تصل القوات السورية الرئيسية إال على شكل مجموعات صغيرة قادمة 

 من العقبة.

 املطيعخادمكم 

 ف. ر. مونسيل/ ليفتنانت ـ كولونيل

 امللحق العسكري 

 [ هـ1323حمرم  5]األحد  1905مارس  12مالحظة: 

 ولكين ،متكين من إمتام وإرسال هذا التقرير الذي تأخر بسبب إعاقات متعددة مآسف لعد

 سأعيد فتح الرسالة اآلن إلضافة آخر األخبار.

وتاريخ الثاني من هذا  26نائب القنصل ريتشاردسون رقم الثورة يف اليمن، والواردة يف تقرير 

 الذي تلقيته اليوم. [ 1322احلجة  25/اخلميس 1905]مارسالشهر

 ج. ب. د
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 األوضاع العسكرية في اليمن، [1323محرم  6]االثنين 1905مارس  13تاريخ 

 158 :رقم، [1232محرم 1]األربعاء 1905مارس  8، القسطنطينية، السفارة البريطانية

 ( وزير الخارجية، لندنLansdowneسعادة ماركيز النزدون )

 موالي،

وتاريخ الثامن والعشرين من  130 :( رقمFowleyباإلشارة إلى مراسلة املستر فاولي )

لي الشرف بأن أرسل طيه نسخة من [ 1322الحجة  25الثالثاء  /1905] الشهر املاض ي

امللحق العسكري في هذه السفارة، حول  ،(Maunsellولونيل مونسيل )مراسلة من الك

 في دوائر 
ً
 بالغا

ً
موضوع الشؤون العسكرية في اليمن، والتي تثير، حسب اعتقادي، قلقا

 الباب العالي.

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أوكنور 

 FO 406/21تابع الوثيقة رقم  

 170 :رقم، [1323محرم  7]1905مارس  14، القسطنطينية. السفارة البريطانية

 إلى: املاركيز النزدون وزير الخارجية

 ،موالي

لي الشرف بأن أبعث لسيادتكم طيه بنسخة من مذكرة أعدها الليفتنانت ـ كولونيل 

 لألحداث التي وقعت خالل 
ً
مونسيل، امللحق العسكري في السفارة، تتضمن ملخصا

 االنتفاضة اليمنية.

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أوكنور 
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 [1322إلى1321] 1905- 1904ملخص أحداث انتفاضة اليمن خالل عامي 

 [1323محرم  7] 1905مارس  14حتى 

حالة التذمر واالضطرابات ضد الحكم التركي أصبحت حالة مزمنة في اليمن منذ 

 [1317-1316]1899اشتعال االنتفاضة الخطيرة األخيرة التي تم القضاء عليها عام 

 (2)في الربيع املاض ي مات الزعيم املسن الشيخ حميد الدين، الذي كان يقيم في صعدة

وكان زعيم الطائفة الزيدية، وقد خلفه ابنه محمد يحيى، وهو شاب نشيط ومليء 

بالحيوية، أشعل نار الثورة التي كانت تعسعس تحت الرماد، وهو السبب الرئيس ي إلشعال 

 لهيب الثورة الحالية.

فقد كانت الحامية  ،ت هذه الثورة األتراك على حين غّرة وبصورة مباغتةأخذ

 العسكرية في صنعاء، باإلضافة إلى الحاميات املتمركزة في أماكن أخرى مثل حّجة والحجر

وتعز، منتشرة على شكل فصائل صغيرة وفي مواقع موزعة في جميع أنحاء البالد، مع  )كذا(

 بالد معادية.خطوط مواصالت طويلة ممتدة عبر 

حين  [1232محرم  1]1904وقعت الحادثة الخطيرة األولى في الثامن من نوفمبر عام 

 400( وأبادوا الحامية املؤلفة من Hafashش )اهاجم املتمردون موقع القوات التركية في حف

 جندي إبادة كاملة، حيث لم يكن من املمكن إرسال قوات لرفع الحصار في الوقت املالئم.

هذه هي اللطمة األولى التي توجه إلى الهيبة التركية، وقد أدت إلى مطالبة الوالي كانت 

 بإرسال تعزيزات عاجلة إلى املنطقة.

أقرب القوات كانت متمركزة في قنفدة، حيث كان لواء االحتياط األضني )من أضنة( 

بينما  [1322شعبان  29]الثالثاء 1903مشلوال على الساحل منذ شهر نوفمبر من عام 

 هدفه التوغل نحو داخل بالد عسير ومعاقبة القبائل التي ثارت هناك.

 بالتوجه إلى الحديدة. وفي بداية شهر ديسمبر
ً
رمضان  23/ 1904] تلقى هذا اللواء أمرا

كما قطعت األسالك بين  (Ar Nahieor)كان التمرد يتصاعد ويزداد في منطقة  [1322
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 ي بإرسال املؤن والذخائر والتعزيزات.ومرة أخرى طالب الوال ،صنعاء وتعز

 ما تستورد من الهند للقوات 
ً
ونضيف هنا أن الدقيق واملواد الغذائية األخرى غالبا

وقد زادت مجاعة العام املاض ي في سوء األحوال، وكان هناك نقص واضح في املؤن  التركية.

 الغذائية.

خبار خطيرة مفادها وصلت أ [1322شوال  10/ 1904] وفي الثامن عشر من ديسمبر

أن صنعاء نفسها محاصرة، والطريق إلى الساحل عند الحديدة مطوقة باملتمردين، 

ض ضواحي كما تتعر  واملواقع العسكرية املتباعدة على طول تلك الطريق تتعرض لهجماتهم.

.
ً
 الحديدة لهجماتهم أيضا

القبائل  علىبسبب النقص في القوات املتوفرة، عرض اقتراح بأن يتم توزيع السالح 

الصديقة قرب الحديدة، وتسليحها بالبنادق من مستودع السالح هناك، ولكن هذا 

 االقتراح لم يوافق عليه ولم ينفذ.

تمت املوافقة على إرسال  [1322شوال  16/ 1904] وفي الرابع والعشرين من ديسمبر

 هناك إلىفوج احتياط بديل من سورية، حيث ينقل الجنود بالقطارات إلى معان، ومن 

العقبة، حيث ينقلون منها إلى الحديدة بواسطة السفن، وبذلك يوفر األتراك رسوم عبور 

 باملياه وأماكن اإلقامة 
ً
 حادا

ً
القناة. وقد احتج والي سورية على هذا اإلجراء، ألن هناك نقصا

 في كل من معان والعقبة، كما أن الطريق بين هذين املكانين صعبة وعرة.

  [1322شوال 18/ 1904] ديسمبر 26وفي 
ُ
قام على طريق استسلم موقع سنان باشا امل

صنعاء ـ الحديدة للمتمردين، مع عدد من املدافع الصغيرة، كما استولى املتمردون على 

.
ً
 مواقع أخرى أيضا

، فغادرت الحديدة قوة نجدة مؤلفة من 
ً
 خانقا

ً
وأصبحت صنعاء اآلن محاصرة حصارا

د واطنين املوالين املسلحين، بقيادة املتصرف، لكنها عادت بعكتيبتين يرافقهما عدد من امل

 اجتيازها مسافة محدودة، ونزع سالح األصدقاء املوالين من املواطنين بعد عودتهم مباشرة.

 وتقرر انتظار وصول قوات نظامية جديدة.



 129|  المسار م1905وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن 

 «ماوية»اعتقل املتمردون مدير ناحية  [1322شوال  23/ 1904] ديسمبر 31وفي 

( Toklamish، اعتقلوه مع الحامية املرافقة له، كما أجبرت طوق المش )«لكوكبان»التابعة 

على االستسالم، بما في ذلك القوات التي كانت تحت إمرة الكولونيل  (3)لةويوخميس وبلدة ط

، كما استسلمت بعض املواقع الصغيرة األخرى. وما أن حل يوم السادس من «أدهم بيك»

، على ظهر «قنفدة»حتى بدأت القوات بالوصول من  [1322شوال 29/ 1905] يناير

في  «عينب»التي تجرها قوارب القطر البخارية. كما جهزت القوات إلرسالها من  «السنابك»

 الحجاز.

تعرضت صنعاء لهجوم خطير استمر ستة أيام  [1322القعدة  4/ 1905] يناير 10 في

قد الخبز هناك. تمكن الوالي ،بلياليها
ُ
ن م ورغم وجود كميات كبيرة من اللحوم فيها فقد ف

 بإرسال الخبز على الفور 
ً
د وقال في برقيته إنه إذا لم يتم القضاء على التمر  ،اإلبراق مطالبا

اآلن فسيحتاج األمر إلى خمسين أو ستين كتيبة إلخماده فيما بعد، وأن القوات املتمردة 

 ثيرة العدة.كبيرة العدد ك

من القوات  لواءينأرسل أول أمر يقض ي بتعبئة  [1322القعدة  8/ 1905] يناير 14في 

السورية الرديفة، وإعداد فوج آخر مؤلف من ثمان كتائب نظامية من فيلق الجيش 

 إلرساله إلى اليمن.
ً
 الخامس )السوري( لنقله إلى العقبة على الفور استعدادا

وصلت السفينة اليونانية )هاجيون أوروس  [1322لقعدة ا 28/ 1905] يناير 29وفي 

Hagion Oros محملة بالجنود املتوجهين إلى اليمن، ولكن الجنود تمردوا  «القنفدة»( إلى

 وألقوا القبض على القبطان وضباط السفينة، وحولوا خط سير السفينة باتجاه بالدهم.

تياز لسفينة التي تقلهم باجوصل هؤالء إلى السويس في حالة جوع شديد، ولكن سمح ل

وقد صدرت  (.Mersinaالقناة بعد دفع الرسوم، ووصلوا بعدها إلى بالدهم، مرسين )

 األوامر بإنزال عقاب شديد بهم.

طابور نجدة بما توفر له من  «عارف باشا»م ظن [1322الحجة  2/ 1905] فبراير 7في 

ن بقية لك، ق طريقه إلى صنعاءالجنود الذين كانوا قد وصلوا، واستطاع في ذلك اليوم ش
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يورا فقد طوق موقع جبل ر  ،املتمردون  اأنحاء البالد ما تزال في حالة اضطراب كبيرة يثيره

(Ruyra) .
ً
 بينما املواقع الصغيرة األربعة عشر األخرى تتعرض لخطر كبير جدا

حيث ألحقت الهزيمة باملتمردين،  ،بعد دخول قوات اإلنقاذ إلى صنعاء بفترة وجيزة

أسوأ مما كان عليه بكثير، ألن [ 1322القعدة  6/ 1905]يناير  12أصبح وضعها يوم 

 املتمردين عادوا فطوقوا البلدة. وقد حدث هذا بعد دخول عارف باشا البلدة مباشرة.

( فقد استسلم هو Anisنس )آ( الواقع في قضاء Jibal Sharkiأما موقع جبل شرق )

 آلخر، واعتبر خسارة كبيرة لحقت باألتراك.ا

عة( ( الواقع في سنجق Hafah Kalezi)كما استسلم موقع 
َ
اط

َ
، وأسرت الحديدة)=ُمق

 ( وقتل قائدها.Anisنس )آفصيلة من الجنود مع مدافعها وذخيرتها في قضاء 

سحبت القوات التركية من موقعي حجر  [1322الحجة  14/ 1905] فبراير 19وفي 

 ( املهيمن.Tabjilل )وتبجي

نس ومقطبة. فتراجعت القوات آوبعد أسبوع من ذلك أغار املتمردون على قضائي 

التركية. كان هناك نقص حاد في املؤن واملعدات. وقد اضطرت ثالث سرايا كانت في 

 ( إلى االستسالم.Harazز )ااملنصورية، قضاء حر 

، وقطعت خطوط «إبطبة و عق»حوصرت  [1323محرم  1905/15] فبراير 22وفي 

، لكن املتمردين لم يتمكنوا حتى اآلن «نس ويريمآ». كما حوصرت بسنجق تعزاتصالهما 

 الهامة، مع أنه يبدو أنها مطوقة محاصرة. «تعز»من احتالل 

وقعت أكبر مصيبة حلت حتى اآلن باألتراك،  [1322الحجة  25/ 1905] مارس 2وفي 

، والواقعة شمال غربي صنعاء، حيث تتمركز  «حجة»وذلك بسقوط بلدة 
ً
الهامة عسكريا

ردون على واستولى املتم «توفيق بك»فيها عادة حامية مؤلفة من كتيبتين. وقد قتل القائد 

صندوق من الذخيرة، زحف املتمردون بعدها  2000بندقية مارتيني و 2000خمس مدافع و

طع تحديد هذا املوقع على الخريطة، ستأ( التي يطوقونها اآلن، لم hajor) «ر و جح»على 

 ولكنه قريب، كما يبدو من صنعاء.
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وصلت الحملة التي بدأت تتجمع في الحديدة،  [1322 الحجة 26/ 1905] مارس 3وفي 

 للقوات التركية في اليمن. «علي رضا باشا»ووصل الفريق 
ً
 عاما

ً
 إلى هناك، بعد أن عين قائدا

 هذا الرجل عسكري جيد مليء بالحيوية
ً
، وهو الرجل املالئم لهذا املنصب. كان واليا

. بعدها 1903( حتى قتل القنصل الروس ي بالرصاص هناك عام Monastirعلى موناستر )

 أرسل إلى طرابلس.

وكان بحاجة ملحة وعاجلة للمساعدة  ،وجد الوضع بالغ الحرج والخطورة في الحديدة

 على منع سقوط صنعاء في أيدي العدو
ً
وتقول الرسائل التي وصلت من  ،إذا كان مصمما

 من حوالي  ،ن املدينة ال تستطيع الصمود أكثر من عشرة أيام أخرى أهناك 
ً
 27اعتبارا

 [1322الحجة  22/ 1905]فبراير

كان الوضع بدرجة من اليأس والخطورة أرسلت بسببه األوامر العاجلة إلى حاكم 

املسلحين إلى ساحة املعركة، حتى الحديدة إلرسال كل ما توفر له من الجنود واملواطنين 

 ولو لم يكن رضا باشا قد وصل بعد.

، وهي معقل هام يقع في منتصف املسافة بين الحديدة وصنعاء، ما «مناخة»يبدو أن 

.
ً
 يزال في أيدي األتراك، مع أنه بلغنا أنه سقط، وربما يكون اآلن في أيدي املتمردين، مؤقتا

 FO 416/ 16الوثيقة رقم 

 (55) :رقم، القسطنطينية، السفارة البريطانية، 1905مارس  20تاريخ 

 «.املاركيز النزدون »إلى: . برقية من: السير ن. أوكنور 

وتاريخ الرابع عشر من الشهر الحالي حول موضوع  (168) :باإلشارة إلى مراسلتي رقم

 :«فيتزموريس»أرسلت اليوم البرقية التالية إلى  عدن.

وتاريخ هذا اليوم، صدرت اليوم أوامر من الصدر األعظم  7رقم "باإلشارة إلى برقيتكم 

بإيحاء مني، بتخويل رئيس اللجنة التركية صالحية إضافية باملناطق األربع  ،إلى وزير الحربية

بتنا ولكن بما أن مطال، الواقعة على الحدود الشمالية ـ الشرقية في محضر الجلسات الرسمي
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 فال داعي لإل 
ً
 صرار إذا وجدتم أن هذه النقطة قد تسبب التأخير.هذه مسجلة رسميا

إرسال  هل يمكنو  أما فيما يتعلق بالتوقيع، فسنرسل لكم التعليمات في وقت الحق.

 التعليمات لفيتزموريس ليوقع إذا كنتم سيادتكم موافقين؟

 FO 406/21تابع الوثيقة رقم 

 [1323محرم  13] 1905مارس  20، لندن، وزارة شؤون الهند

معاون وزير شؤون الهند تحياته إلى معاون وزير الخارجية، وبتوجيه من الوزير  يهدي

، بنسخة من برقية من ة( يبعث طيه، إلطالع وزير الخارجيBrodrickاملستر برودريك )

تتعلق  [1323محرم  1905/13] املقيم في عدن مؤرخة في العشرين من الشهر الحالي

 باالضطرابات اليمنية.

 FO 406/21رقم تابع الوثيقة 

 [1323محرم  13] 1905مارس  20تاريخ: 

 إلى: حكومة الهند. برقية من: املقيم في عدن

 من قواته «صنعاء وإب»بلغنا أن اإلمام قد استولى على 
ً
زحف باتجاه ت، وأن جزءا

أما إذا لم يقتصر على ذلك،  ،، آمل أن تقتصر نيات اإلمام على مهاجمة األتراك«طبةعق»

.  «عدن»فربما يحتاج األمر إلى وجود فوج أو فوجين في 
ً
لتعزيز القوات املوجودة هنا حاليا

 للطوارئ )الستنفار قواته «الضالع»وقد صدرت األوامر للقائد العسكري في 
ً
 (.ليكون مستعدا

 FO 406/22تابع الوثيقة رقم 

 إلى: القنصل ديفي، جدة. ديدةمن: ريتشاردسون، نائب القنصل في الح

 (.30) :رقم، [1323محرم  14]1905مارس  21الحديدة في 

 ،سيدي 

لي الشرف بأن أبلغكم أن الحركة الثورية قد تصاعدت منذ أن أرسلت آخر تقاريري 

حول هذه الوالية، وحتى قبل عدة أيام، ولكن األمل كبير بأن هذه الحركة وتصاعدها 
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 وبصورة سيوضع لهما حد سريع 
ً
وحاسم، بعد وصول التعزيزات الكبيرة التي تتوافد حاليا

 منتظمة على الحديدة.

فيصبح مجموع التعزيزات  ،جندي 5263فخالل هذا الشهر أنزل إلى ميناء الحديدة 

جندي. ال يزيد عدد املجندين في هذه  13000التي وصلت منذ مطلع هذا العام ما يقرب من 

البقية فهم إما من القوات الرديفة )االحتياطية( أو النظامية  جندي، أما 2000القوات عن 

 في هذه الوالية.
ً
 القادمة من سورية، ومعظمهم ممن خدم سابقا

 في عدد الجنراالت الذين ألحقوا بفيلق هذا الجيش. 
ً
 ومالئما

ً
 كافيا

ً
كما أن هناك ازديادا

الكولونيل و  «غالب»والكولونيل  ،، من منطقة تعز«رضا بيك» :وقد رفع ثالثة كولونيالت هم

لواء( كما أن الجنرالين )، من لواء صنعاء، رفعوا إلى رتبة بريغادير جنرال «سعيد بيك»

وكالهما ضابط أركان من سورية، وصال إلى اليمن  رفعا من رتبة كولونيل «عزت وعلي باشا»

 مع الفوج الذي يجري إنزاله اآلن.

برتبة ميجور جنرال )فريق( وثمانية برتبة ن هناك ثالثة ضباط إوخالصة القول 

 
ً
 في اليمن تحت قيادة رضا باشا، الذي منح خصيصا

ً
بريغادير ـ جنرال )لواء( موجودون حاليا

 رتبة املارشال قبل عدة أيام فقط.

استولى املتمردون املسلحون على غنائم كثيرة بعد استسالم حجة الذي أبلغتكم عنه 

. عدد أفراد الحامية 
ً
جندي بكثير، تعرضوا لحصار شديد  1800هناك كان أكثر من سابقا

دام أكثر من ثالثة أشهر. رفض الجنود أن يصمدوا ملدة أطول، وألقوا سالحهم ولم تبق أية 

نار ، إلى االنتحار بأن أطلق ال«توفيق بيك»مؤونات في البلدة. هذا ما دفع قائدهم امليجور 

سر، ونقلوا إلى منطقة اإلمام. كما استولى على نفسه. ووقع أربعة ضباط آخرون في األ 

 على  12املتمردون على 
ً
 من عيارات مختلفة، واستولوا أيضا

ً
صندوق من  3000مدفعا

 بندقية، باإلضافة إلى ما وقع في أيديهم من أسلحة القوات املستسلمة. 2500الذخائر و

ية ن يشكلون حامخالل األيام العشرة املاضية وحتى اآلن، يتواصل وفود الجنود الذي

حجة، يصلون إلى هنا في مجموعات صغيرة. عراة حفاة في منتهى البؤس. وقد وصل حتى 
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 من هؤالء الجنود. 500اآلن ما يزيد على 

( التي كان Husseibبعد سقوط حجة هاجم املتمردون بلدة حصيب )أو حسيب، 

 فيها مع  «سعدي بيك»الليفتنانت كولونيل 
ً
، واس 150متمركزا

ً
تولوا عليها. وتدور جنديا

 
ُ
ن هذا الضابط التركي إتل، لكن مصادر أخرى تقول شائعة مفادها أن الكولونيل قد ق

تمردون استولى امل املرموق والشجاع إما أسير في أيدي اإلمام، أو أنه هرب واختبأ في مكان ما.

 بندقية وكمية كبيرة من املؤن والعتاد. 1500من حصيب )حسيب( على مدفعين و

ر، و جفي منطقة ح «فلقال»، املوجود في «يوسف باشا»ذه األثناء، ما يزال الجنرال في ه

 هناك، لكن لديه مؤونات كافية
ً
وقوة كبيرة تستطيع الصمود لعدة أشهر، وهي  ،محاصرا

 متمركزة في مواقع حصينة وقوية.

 »قبل حوالي عشرة أيام توجه املتصرف والسيد أحمد الشراعي باشا إلى 
ُ
 خ

ْ
 «مش

(Khushm في منطقة الزيدية، التي تبعد مسيرة ثالثة أيام إلى الشمال من الحديدة، حيث )

يوجد مستودع مؤونات تركي كبير، وقد تمكنا بمساعدة بعض الشيوخ املوالين، من إرسال 

 (.Kuflفل )قاملؤونات إلى ال

لواء( الذي كان قد زحف على رأس )أصبح اآلن بريغادير جنرال  «رضا بيك»الكولونيل 

 من تعز ولكن أوقفه املتمردون في 
ً
 (Mau bar) «معبر»قوة قبل فترة من الزمن، منطلقا

 ونجدتها. ولكن حين «ورانض»توجه اآلن على رأس أربع كتائب لرفع الحصار عن منطقة 

ا رض»يلة، قرر ( ال يمكن الوصول إليها واملؤن قلAnisنس )آوجد أنه مالحق، وأن املواقع في 

ي ف «الحجيلة»التقهقر باتجاه الغرب، وبعد تكبده بعض الخسائر، وصل إلى  «بيك

رجل، بعد مسيرة امتدت خمسة  1500ومعه  [ 1322الحجة 29]السادس من هذا الشهر

، أما معظم قواته فقد أرسلت إلى  «رضا باشا»أيام. 
ً
 .«مناخة»موجود هنا حاليا

جندي والتي أنزلت إلى امليناء خالل الشهر الحالي،  5000بـ التعزيزات الجديدة املقدرة 

إلى هناك في  «رضا باشا»على جناح السرعة، حيث وصل املارشال  «مناخة»أرسلت إلى 

 ومن هناك تدار العمليات لرفع الحصار عن صنعاء. ،العاشر من الشهر الحالي



 135|  المسار م1905وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن 

مؤونات  «عزت باشا»نرال رجل بقيادة البريغادير ج 8000ترافق اآلن القوة املقدرة بـ 

 من الجمال. 500عتدة عسكرية تحملها أو 

 «انعبو »علمت أن حرس املقدمة التابع للجيش املذكور أعاله وصل أمس إلى بلدة 

(Buan التي تبعد حوالي )إلى الجنوب 25 
ً
من صنعاء، بعد أن ترك وراءه  ]الغرب[ميال

الخميس، الواقعتين على الطريق إلى ( وسوق Mefaq) «قفحم»فصائل قوية مع مؤنها في 

 من املتوقع هنا أن يرفع الحصار عن صنعاء خالل األيام القليلة القادمة. صنعاء.

ما تزال ست كتائب مشاة موجودة في العقبة بانتظار وسائط النقل، وستصل هذه 

 إلى هنا على ظهر البواخر "الحديدة" و"كامل باشا" والباخرة "مكة".
ً
 قريبا

سيتم إرسال ست كتائب أخرى من القوات النظامية أو الرديفة إلى اليمن،  علمت أنه

( فيصبح عندها عدد جنود فيلق الجيش Anatoliaإما من القسطنطينية أو من األناضول )

 جندي. 50000و 45000السابع ما بين 

 لتعزيز القوات في ( moka) املخا يعتزم األتراك إرسال قوات من
ً
، ورفع «تعز»قريبا

 ، وإعادة خطوط االتصاالت مع صنعاء من ذلك االتجاه.«إب»حصار عن ال

 خادمكم املطيع

 ج . آ. ريتشاردسون 

 FO 406/21تابع الوثيقة رقم 

 (179: )رقم، [1323محرم  14]1905مارس  21

 .إلى: ماركيز النزدون، وزير الخارجية. القسطنطينية. السفارة البريطانية

 ،موالي

 1905/7]مارس  وتاريخ الرابع عشر من الشهر الحالي (170) :رقمباإلشارة إلى مراسلتي 

 ملعلومات وصلتني لتوها، لم تعد الحكومة  [1323 محرم
ً
لي الشرف بأن أعلمكم بأنه، طبقا

 على اإلجراءات العسكرية إلعادة فرض النّ 
ً
 كليا

ً
اليمن.  ظام واألمن فيالتركية تعتمد اعتمادا
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مبلغ كبير من املال تحت تصرف القائد العام بهدف  فقد عرض اقتراح اآلن يقض ي بوضع

شراء )ضمائر( واستمالة كبار الشيوخ، وفي حين يقال في نفس الوقت إن األوامر صدرت 

إلى مجلس الوزراء إلجراء تحقيق ورفع تقرير عن املمارسات غير القانونية التي تمارس أثناء 

 إلى مسامع جاللة جمع الضرائب، وكذلك عن الشكاوى األخرى التي وصلت 
ً
مؤخرا

 السلطان.

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أوكنور 

  FO 416/ 16الوثيقة رقم 

 (56) :رقم. 1905مارس  21تاريخ 

 إلى: املاركيز النزدون . برقية من: السير ن. أوكنور، القسطنطينية

 عدن: أبرقت اليوم إلى فيتزموريس كما يلي:

نستطيع أن نطلب من  اال أعتقد أن( 8) :ورقمباإلشارة إلى برقيتكم بتاريخ هذا اليوم 

الباب العالي أكثر من تسجيل مطالبتنا باملناطق األربعة، التي ال نعرف عنها سوى القليل 

 في موضوع كانتون )ناحية( العولقي.
ً
. واألكثر من ذلك أن األتراك لم يجادلوا مطلقا

ً
 جدا

 FO 406/21تابع الوثيقة رقم 

 قسطنطينيةال. السفارة البريطانية

 (189) :رقم، [1323محرم 20]1905مارس  27

 إلى: املاركيز النزدون 

 ،موالي

]مارس  وتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الحالي (178) :باإلشارة إلى مراسلتي رقم

ل نائب القنص «ريتشاردسون »لي الشرف بأن أعلمكم بأن املستر  [1323محرم 1905/14

جندي قد أنزلوا إلى البر في الحديدة  15000أن ما مجموعه  البريطاني في الحديدة، أبلغني
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جندي يزحفون اآلن  10000. من هؤالء هناك اآلن [ 1322شوال  1905/23]منذ شهر يناير

، على صنعاء لتحريرها من الحصار، حيث أنها ما تزال صامدة رغم «رضا باشا»بقيادة 

الحديدة يوم الرابع  ينجندي آخر الضغط الشديد الذي ترزح تحت وطأته. كما غادر ألفا 

في ( moka)ا خاملمتوجهين إلى  [ 1323محرم  1905/17]مارس والعشرين من هذا الشهر

استولى املتمردون على حجة، وعلى عدة بلدان أخرى في جنوب شرق ، طريقهم إلى تعز

 .«طبةعق»اليمن. ويقال إنهم ينوون الزحف على 

 ملعلومات وصلت من جّدة بتاريخ
ً
 [1322الحجة  29/ 1905] السادس من مارس طبقا

 ثالث سفن هي: عبد القادر )تركية(، و )الساس ي أو األلزاس ي( )فرنسية 
ً
 ALتتوجه حاليا

sace ( وتيرينو )إيطاليةTirreno جندي إلى الحديدة. 600( إلى العقبة لنقل حوالي 

قة، لة سابكما علمت أن ست سفن باإلضافة إلى السفينة التي ورد ذكرها في مراس

تقوم بتحميل املعدات العسكرية في القسطنطينية، لنقلها إلى اليمن، وأن بعضها إن لم 

 إلى بربفيسا )
ً
لنقل الكتائب النظامية الثانية التابعة للواء  (Prevesaيكن كلها، ستتوجه أوال

 (Janinaجانينا )

ل النقل، سائويقال إن القوات التركية تتعرض لإلعاقة والتعطيل بسبب النقص في و 

 اآلن للتحرك لنجدة صنعاء ورفع الحصار عنها، يجد  ،ن علي رضا باشاأو 
ً
الذي أصبح جاهزا

 600أو  500من املستحيل حمل أي مؤونات معه إلى الحاميات هناك. وقد طلب أن يزود بـ 

ليرة تركية موجودة في مكتب بريد  2000من دواب الحمل، أو أن يخول صالحية أخذ مبلغ 

 ة، للحصول على الجمال وشرائها من اليمن.الحديد

ن كتبت ما ورد أعاله، تلقيت برقية من جّدة تفيد أنه من املتوقع هناك رفع أبعد 

 الحصار عن صنعاء وإنقاذها خالل بضعة أيام، وأن آمال املتمردين تتضاءل.

 800مع  [ 1322الحجة  19/ 1905]فبراير 24سقطت حجة في أيدي املتمردين يوم 

، كما سقطت يريم و  12تركي و جندي
ً
ار وثالثة أماكن أخرى كان يتمركز فيها مذمدفعا

 جندي. 400حوالي 
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جندي، باإلضافة إلى ست كتائب  35000يقدر مجموع عدد القوات التركية في اليمن بـ 

 بدأت تصل اآلن من العقبة، وثمان كتائب أخرى ستصل من القسطنطينية.

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أوكنور 

 FO 406/21تابع الوثيقة رقم 

 القسطنطينية، السفارة البريطانية

 (60) :برقية رقم، [1323محرم  25]1905أبريل  1

 إلى: املاركيز النزدون، لندن. من: السير ن. أوكنور 

 [1323محرم  21/ 1905] مارس 28بعد قتال عنيف، ثم رفع الحصار عن صنعاء يوم 

 لتقرير تلقيناه من نائب القن
ً
 صل البريطاني في الحديدة.طبقا

 FO 406/21تابع الوثيقة رقم 

 القسطنطينية، السفارة البريطانية

 214رقم ، [1323محرم 28] 1904أبريل  4

 إلى: املاركيز النزدون، وزير الخارجية، لندن

 ،موالي

باإلشارة إلى التقارير السابقة حول التمرد املسلح في اليمن، لي الشرف بأن أبلغ 

 لبرقيتي رقم سيادتكم، 
ً
أنه تم  [ 1323محرم  25]وتاريخ األول من هذا الشهر 60تأكيدا

 21/الثالثاء 1905]إنقاذ صنعاء ورفع الحصار عنها في الثامن والعشرين من الشهر املاض ي

محاصرة  «ةطبعق»لم تصلني التفاصيل بعد، وباستثناء الخبر الذي يفيد بأن [1323محرم 

 أية معلومات جديدة حول العمليات العسكرية. من قبل املتمردين، فلم أتلق

جندي  2025أما بخصوص تحركات القوات العسكرية، فقد علمت من بيروت أن 

وصلوا من القسطنطينية والبقية من طرابلس في سورية، غادروا ميناء  275رديف، منهم 
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محرم   /1905]مارس  بيروت متوجهين إلى البحر األحمر في السابع عشر من الشهر املاض ي

كتيبة، منها ثمان كتائب  20ويفيد القنصل البريطاني في دمشق بأن ما مجموعه [ 1323

 كتيبة رديفة، قد توجهت إلى اليمن من دمشق عن طريق العقبة. 12نظامية و

كتيبة رديفة  12إال أنه تقرر عدم إرسال أية قوات أخرى عن هذا الطريق، وسترسل 

 منها من عكا وأربعة من طرابلس. أخرى عن طريق البحر، تنقل ثمانية

يفيد املستر ريتشاردسون من الحديدة، في تقرير مؤرخ في الثالثين من الشهر 

جندي قد وصلوا إلى هناك، كما علمت  3500بأن  [1323محرم  23/ 1905]مارساملاض ي

( في جّدة، أن سفينة قد غادرت امليناء يوم األول من الشهر Deveyمن املستر ديفي )

 جندي. 1200وعلى ظهرها  [1323محرم  25/السبت 1905]أبريليالحال

 أن املستر غريفز )
ً
( كتب من سالونيكا يقول إن اللوائين Gravesويجدر بالذكر أيضا

( قد استدعيا Nasselitch، والذي مقر قيادته في ناساليتش )17من اللواء  34و  33

اة النظامية التي تعمل اآلن على للخدمة للحلول محل قوة مساوية في العدد من قوات املش

 الحدود اليونانية، والتي يعتزم إرسالها إلى اليمن.

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أوكنور 

 FO 406/22تابع الوثيقة رقم 

 سري  (38) :رقم، [1323صفر 1]1905أبريل  6، الحديدة

 إلى: القنصل ديفي، جدة، ردسون، الحديدةامن: نائب القنصل، ريتش

 ،سيدي

 [1323محرم  24/ 1905] نا خبر يوم الحادي والثالثين من الشهر املاض يتلقينا ه

قد تمكنت بعد قتال عنيف من دخول  «عزت باشا»مفاده أن قوة تركية بقيادة الجنرال 

 صنعاء قبل أيام من ذلك التاريخ، ومعها املؤن والعتاد لدعم الحامية املحاصرة.



 140|  المسار م1905وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن 

 على رأس قوة مؤلفة من  «رضا باشا»كما علمنا أن 
ً
دخل بعد ذلك العاصمة أيضا

جندي، وقد غادرت هذه القوة البلدة في اليوم التالي، برفقة عزت باشا، الذي قاد  6000

القوات املنضمة اآلن للقيام بعملية تهدف إلى حماية خطوط املواصالت وإنزال العقاب 

 بالعرب.

اردة أعاله، والتي كان املسؤولون في ولكن قبل ثالثة أيام علمنا أن املعلومات الو 

، هي معلومات سابقة ألوانها، وأن األخبار القادمة من 
ً
الحديدة قد ثبتوها وأكدوها سابقا

 مسرح العمليات هي في غاية البؤس والتشاؤم.

يبدو أن القوتين املنفصلتين )املستقلتين( بقيادة الجنرال عزت باشا واملارشال رضا 

 قرب صنعاء، أو ما بين باشا، طوقتهما قوات 
ً
 محكما

ً
 «متنة»و «صنعاء»املتمردين تطويقا

(Metneh)،  وأن الخسائر التركية كانت كبيرة، تضمنت مدفعين وكميات كبيرة من املؤن

 والعتاد الحربي الذي استولى عليه املتمردون.

كما علمت أن كتيبتين سوريتين من القوات الرديفة كانت مع رضا باشا، قد تمردتا 

 وألقتا سالحهما، وأنهما عائدتان إلى الحديدة.

هناك من األسباب ما يحمل على االعتقاد بأن مختلف التعزيزات القادمة من سورية 

 عن يوم أنها غير مرضية، وأن مساعد الوالي أبرق إلى السلطات اإلمبراطورية 
ً
تثبت يوما

ن سال هذه القوات إلى اليمكتيبة من القوات التركية واأللبانية، تقرر بعدها إر  24يطلب 

 من القسطنطينية وبريفيسا وتربزوند.

أكد محمود نديم بيك الشائعة التي سرت هنا قبل حوالي أسبوع من الزمن، ومفادها  

أن والي اليمن والقائد العسكري في صنعاء أرسل "فربطة )عريضة(" إلى القائد العسكري 

اذ تسليم العاصمة لإلمام إذا لم تصل قوة اإلنق العام، يبلغاه فيها أنهما يعتزمان أو يقترحان

 وقد سمعت بأن مساعد الوالي أبرق إلى القصر بهذا املعنى.  خالل ثالثة أيام.

 مفاده أن املارشال رضا باشا شق طريقه إلى داخل 
ً
 خبرا

ً
أمس نشرت السلطات محليا

محرم  23لخميس /ا1905]مارس  صنعاء، مع مؤونة وعتاد، يوم الثالثين من الشهر املاض ي
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 الخبر.  اولكن يسود شك كبير حول صحة هذ [1323

تقول مصادر أخرى إنه بعد قتال عنيف مع املتمردين في منطقة تبعد خمسة أو ستة 

أميال عن صنعاء، هزم املتمردون كثيرو العدد الجنود األتراك الذين فروا هاربين، واستولى 

 من الوصول إلى البلدة املحاصرة مع  املتمردون على كل مؤنهم، وأن رضا باشا تمكن
ً
أخيرا

 منها. 
ً
 بقايا قواته، ولكن بدون أية مؤن أو أسلحة أو ذخائر أو عتاد، أو بكميات قليلة جدا

وحتى هذا الخبر نقض فيما بعد، وبقدر ما أستطيع التيقن، يبدو أن رضا باشا وعزت 

 باشا كليهما ما يزاالن مطوقين قرب صنعاء. 

 عسير" أنزلت بطارية مدفعية ميدانية واحدة، وبطارية مدفعية جبلية. سفينة النقل "

مساء أمس على ظهر سفينة الدورية املخا أرسلت البطارية الجبلية إلى تعز عن طريق 

 ". Cozlu"كوزلو 

 خادمكم املطيع

 د. آ. ريتشاردسون 

 

 

 

 هوامش:

 على موناستر  1905مارس 5عِلي رضاء باشا وصل إلى اليمن يوم /   1
ً
وعين قائدا عاما للقوات التركية كان واليا

(Monastir حتى قتل القنصل الروس ي بالرصاص هناك عام )بعدها أرسل إلى طرابلس. )نفس 1903 .

 الوثيقة(.
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same way, if a ruler is busy accumulating his wealth, then happiness will 

vanish from the society over which he rules. This is because it confines the 

wealth in the hands of one family, while the rest of the society remains 

deprived of it, and righteousness and good deeds which are best in the eyes 

of God will be relegated to the background. 

Alongside its emphasis on forbidding the accumulation of wealth, 

the Zaydī tradition does not encourage the donating of all of one’s money 

to avoid a reverse situation where the person himself then becomes in need 

of help from other people. This position is supported by Qurʾan, 3:280, 

which encourages mutual social collaboration among people. It 

acknowledges that repaying one’s debts is necessary. But once the situation 

of such a person is improved, he may still be exempt from repaying the 

debt and this can be seen as a form of charity and good deeds. Thus, the 

call to exempt someone from repaying their debts implies a form of lifting 

difficulties from the shoulders of someone who might otherwise turn to 

others for financial help. It was in this context that Imam ʿAlī forbade, with 

the full consent of the right Companions and the trustworthy of the public 

treasury of Muslims, the accumulation of wealth. He used to spend the 

money that exceeds the need on those deserving of charity. Abū Dhir was 

also a good example of the one who refused to accumulate wealth and who 

insisted that the ʿawf (the money that exceeded one’s need) should be 

distributed.  

It should also be noted that the Zaydīs allowed public ownership, 

but at the same time restricted it by a number of conditions that have been 

applied to ownership contracts to prevent any forms of injustice or 

monopoly. As has been noted, the accumulation of wealth violates the 

conditions that have been applied to ownership contracts because it holds 

back the surplus money that could otherwise have been spent for the benefit 

of society. 
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the way in which he spends it. They are entitled even to rebel against him 

if they see fit. The preservation of the right to rebel against the unjust ruler 

has maintained a sharp tool against potential injustice, since the ruler knew 

very well that he was being observed by the umma, represented especially 

by its scholars who would not allow him to mismanage the money in the 

public treasury, monopolising it or spending it for the wrong reasons.  

This is because claiming a monopoly over money means not taking 

the necessary counsel, which also means that it is permissible to rebel 

against an unjust ruler, fighting him or even killing him if necessary. It was 

thus this right to rebel against the unjust Imam which has made the Zaydī 

Hadawī Imam – even if he had obtained authority over the public money 

as a result of political machinations – aware of the consequences of his 

actions. This ultimately reduced the damage of his actions in comparison 

with other rulers, kings or sultans.  

It would be wrong to say that the Zaydī Hadawī tradition has not 

been influenced by other doctrines in connection with this subject. In fact, 

it has been affected in certain aspects but despite that, justice in terms of 

the fair distribution and use of the public money has remained a 

requirement and a priority to determine the legitimacy of the just Imam in 

the Zaydī tradition. The scholars of the Zaydī Hadawī school did not violate 

any conditions, but in some cases, all that the weakest among them did was 

to deny that the Imam had violated any ruling or principles. Instead, they 

occupied themselves with finding justifications for his actions and did not 

criticise him. This led to the preservation of the principle, even if it has not 

been universally applied.  

Finally, it is clear that the Zaydī position on money is that it should 

be spent to promote social solidarity. The social function of money 

facilitates all aspects of life (Qurʾan, 18:46). Money is not beneficial unless 

it improves people’s lives. A ruler is like a father: if a father is busy 

accumulating wealth, then happiness will disappear in his house. In the 
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following the Prophetic ḥadīth  

reported by al-Zamakhsharī: ‘It is reported from the Prophet, peace be 

upon him, that someone came to him with a golden egg that he acquired as 

a result of a raid and said: “Take it from me as a charity”. However, the 

Messenger of God, peace be upon him, turned away from him. Then the 

man approached him again from the right side and said the same thing, but 

again the Prophet turned away from him. Then he approached him from the 

left side, and again the Prophet turned away from him and said in an angry 

tone: “Give it to me”, and then he threw it against him in a way that if it 

were to touch him, it would have injured him badly. Then he said: “Some 

of you give away all your money to charity, and then beg people [for help]. 

Charity should however [derive] from competence”.’52 The point here is 

perhaps that one should have a balanced attitude even in giving to charity, 

starting from one’s own self, one’s relatives and then wider society, and in 

this way poverty and neediness could be eradicated. 

 

VIII 

In conclusion, it must be acknowledged that the principles mentioned 

above have not been fully implemented. However, the scale of the 

implementation has differed from one principle to another. The most 

important point is that the Zaydī tradition had one of the most strict 

doctrines in mentoring of financial affairs. These principles have not been 

interpreted in a way to conform to the policies of those who could have 

benefited from them unjustly. 

  It is true that the Zaydī Hadawī school has given the Imam absolute 

authority concerning the way in which money is to be spent, and also 

guaranteed the right of the scholars to observe and to make him account for 

                                                                                 

52 Al-Zamakhsharī, al-Kashshāf, vol 1, p. 360.  
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solidarity, the Zaydīs adopted a series of measures to prevent turning māl 

into a private ownership. Among the most important measures taken is the 

forbidding of the accumulation of māl. The Holy Qurʾan has conclusively 

forbidden it, not only because it is money that has been set aside, but also 

because it places the wealth in the hands of one person and deprives the 

community of it. This prevents the money from being used to promote 

social benefit, and is an obstacle to fair dealings among people. Abū Dhir 

al-Ghafarī had recognised the damage caused by the accumulation of 

wealth and its role in the emergence of large ownerships, so he said: ‘O 

rich people, comfort the poor, tell those who accumulate gold and silver 

and do not spend it for the sake of God that they will be punished with 

painful burns on their foreheads and on their sides and backs.’50 The 

wealthiest landowners and those who accumulated wealth were sceptical 

about Abū Dhir’s position, accusing him of being under the influence of a 

mysterious man called Ibn al-Sawdāʾ. This Ibn al-Sawdāʾ was apparently 

influenced by the Mazdakīs in Iraq or Yemen, but Abū Dhir had embraced 

his position with good intent.51 

The discussion of whether or not Ibn al-Sawdāʾ existed is beyond 

the scope of this paper. In my opinion, however, Abū Dhir in taking this 

position was inspired by the teaching of the Qurʾan (9:35) and not by the 

Mazdakīs or Ibn al-Sawdāʾ. This reveals the level of distortion that has 

occurred to the facts about Abū Dhir. The Qurʾanic verse also shows that 

the accumulation of wealth is forbidden because it prevents the money 

being used for the benefit of all social sectors.  

  At the same time, the Zaydīs had adopted as part of their theory of 

māl a policy of not wasting money or spending it in unbeneficial ways, 

                                                                                 

50 Ibn al-Athīr, al-Kāmil, vol. 3 , p. 114.  

51 Aḥmad Amīn, Fajr al-Islām (11th ed., Beirut, 1975), pp. 110-111.  
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must be treated in a religious manner by a new judgement that invalidates 

the previous one. The co-partnership sharāka system – an old religious 

system – however, does not need that, because it is not as bad.  

The implementation of the decentralised administration by Imam 

al-Hādī in the province ruled by him facilitated the acceptance of the 

sharāka system. He explained to his governors how they should tax people 

and what they should leave for them. When the alms were collected, he 

ordered that each prince should distribute a quarter of the food collected to 

the needy in his province. He said: ‘If God were to bestow upon us and 

upon Muslims, we would allocate half of it to the needy, and if the Muslims 

were to do without it, we would have given all of it to the needy.’48 He 

ordered the governors to obtain what provisions they needed from the 

collected alms, while what remained should be divided according to the 

needs of his country,49and the rest should be kept.  

 It becomes clear that the sharāka system and the decentralised 

administration have aided each other at times. However, the system of the 

central government has taken over, and thus destroyed the decentralised 

system of administration, but it did not actually affect the sharāka system. 

It follows that māl should serve social solidarity and, therefore, it should 

be spent and not kept. Al-Hādī, therefore, refused to collect alms from those 

whom he could not protect. This shows that money is a means and not an 

end in itself. It should not be collected or spent for personal benefits, but 

for the benefit of all sectors in society.  

 

VII 

In order to protect the continuity of the use of māl for promoting social 

                                                                                 

48 Al-ʿAlawī, Sīrat al-Hādī, p. 47; See, Shāʾif, al-Imām al-Hādī, pp. 214-215.  

49 See the section on the reign of al-Hādī, in al-ʿAlawī, Sīrat al-Hādī, pp. 46-48.  
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problem between the peasant and the owner in a way that satisfied both of 

them, the qibal system had doubled the exploitation of peasants in the 

south. Therefore, landowners could not exploit peasants in the Upper 

Yemen, while in the Lower Yemen peasants were exploited. The peasants 

in the Upper Yemen were facing the oppression of the state; the peasants 

in the Lower Yemen were faced with injustice from both landowners and 

the state. The two systems resulted in a situation or a system that guaranteed 

a better position for the partner, while the peasant became subject to worse 

conditions. On the other hand, the Zaydī Hadawīs had refused the system 

of land-tax jibāya, and the insurance ḍamān, in other words, the very old 

engagements system. Al-Mutawakil bi’l-Allah (d. 1087/1677) tried to 

impose it in 1077/1665-6 on the people of Ḥima.46 However, under the 

pressure of the religious scholars, he gave up this system at the next harvest. 

He removed the land-tax and qibal system and only kept what was taken 

before in the previous years.47 

It seems that the systems of iltizām, jibāya or ḍamān – which are 

all different variations on the same unpopular system of iltizām – has been 

deeply rooted in the Lower Yemen since the time of the Ottomans as a 

result of the political agreement held between Ottoman leaders and the 

chieftains of the region. This agreement established a form of exchange of 

loyalty and benefits, where the chieftain was obliged to pay a specific 

amount to the Ottoman government in the name of alms or duties. In return, 

the Ottomans gave him the freedom to obtain whatever he wanted from the 

peasants’ crops. In this way, the chieftain became very rich at the expense 

of the peasants. This situation did not occur in the Zaydī Yemen. In fact, 

the qibal system is a heavy burden upon those who are subjected to it. It 

                                                                                 

46 Muḥsin b. al-Ḥasan Abū Ṭālib, Tāʾrīkh al-yaman ʿaṣr al-istiqbāl ʿan al-ḥukm 

al-ʿthamānī al-awwal (Sana, 1411/1990), p. 97.  

47 Abū Ṭālib, Tāʾrīkh al-Yaman, p. 100.  
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were to pay all the cost, he would share the crop equally with the partner. 

However, if the partner were to contribute some of the cost, then he would 

get two thirds. If the partner were to pay all the expenses and indemnity, 

while the owner provided the land only, then the partner would get the 

entire product except for the sixth of it which was paid to the owner in 

return for the ownership of the land. In addition, the Zaydī partner was 

armed with his gun and supported by his tribe, a relationship that was 

regulated by alliances and tribal ties that secured his rights to the extent of 

violating the rights of the landowner if necessary.  

Both the partner and the landowner accepted this policy to avoid 

being bound by the saying of the Prophet, also adopted by Imam Zayd who 

reported it on the authority of ʿAlī: ‘The Prophet, peace be upon him, had 

forbidden the renting of the land in a contract for the third or the quarter, 

and he said: “If anyone of you owes a land, he should either sow it himself, 

or give to his brother”.’44 On the basis of this ḥadīth, the Zaydī Hadawīs 

adopted the co-partnership policy following the example of the Prophet, 

who had allowed the co-partnership in the event of Khaybar in return for 

half of the product itself. On this basis, Imam Zayd allowed the temporary 

sharecropping contract.45 Therefore, the co-partnership system was 

adopted while the qibal was forbidden in the upper Yemen. In Lower 

Yemen, qibal was allowed without any prohibition. The adoption of the co-

partnership by the Upper Yemen should be seen in the context of the 

revolutionary nature of Zaydī thought. In the same way, the adoption of the 

qibal system by the Shāfiʿī religious scholars in lower Yemen was the result 

of the close relationship between this doctrine and politics.  

While the co-partnership system in the north had resolved the 

                                                                                 

44 Al-Siyāghī, al-Rawḍ al-naḍīr, p. 650.  

45 Ibid., p. 664.  
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ribs, I would not take anything which is not right.’42  

His words were combined with actions. According to al-

Muqaddasī, he abolished all the taxes and royalties which were imposed on 

people by the unjust princes and shaykhs. He did not take anything from 

traders except the prescribed zakāt,43 thus again underlining his point that 

the purpose of māl is to facilitate happiness, not misery. Then he turned to 

agricultural policy and organised the relationship between the owner and 

the partner on the basis of ‘the land belongs to the one who works on it’. 

The Zaydī scholars, however, lessened the scale of the implementation of 

this policy, and instead chose to implement the system of co-partnership. 

Thus, they chose the most beneficial method causing the least hardship to 

all concerned also refusing the barter and rent system as it was implemented 

in the lower Yemen, which had been made acceptable by Shāfiʿī scholars. 

By implementing this co-partnership system, the influence of the concept 

of ‘the land belongs to the one who works on it’ was reduced. This was 

done on the basis of another saying: ‘There shall be no harming, injuring 

or hurting, of one man by another, in the first instance, nor in return, or 

requital in Islam,’ which reduces the freedom given to the owner of the land 

in the barter and rent system of the lower Yemen.  

The barter system was based on the payment of a farm tax, whether 

the land produced crops or not. This meant that the hired peasant was 

required to pay the tax that was agreed upon, even at times of dryness and 

lack of crops. This represents an aspect of injustice to which a peasant was 

subjected. As for the co-partnership system, it was based on the efforts of 

the partner and the money of the owner. A certain percentage of the 

payment was made in return of a certain percentage of effort. If the owner 

                                                                                 

42 ʿAlī b. Muḥammad al-ʿAlawī, Sīrat al-Hādī ilā al-ḥaqq Yaḥyāʾ b. al-Ḥusayn, 

ed. Suhayl Zakkār (Beirut, n.d.), p. 61; Shāʾif, al-Imām al-Hādī, p. 224.  

43 ʿAbd al-Fatāḥ, al-Imām al-Hādī, p. 224;  
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they were taking from them that which was the due right of the Muslims. 

However, in reality most of this money went to them and to those who 

appointed them.’39  

  On the contrary, the financial policy of Imam al-Hādī, according to 

Imam Abū Zahrā, was based on the just distribution of wealth throughout 

Yemen in order to achieve stability and security. This is because people 

would not be reassured unless fair judgement was deployed. He worked to 

spread justice in all its forms, especially social justice. Therefore, he 

organised the treasury and collected alms and tributes, which were then 

distributed among people. Also, he believed that a quarter of the alms 

collected should be spent on the people of the same village where the alms 

had been donated. He devoted all his energy to organising the treasury 

according to these principles.40  

Al-Hādī chose the most reliable methods to estimate the value of 

fruit and involved those who knew most about it. He used to take oaths 

from them that they would be fair and would not transgress against anyone, 

as he would for example advise al-Ḥusayn b. ʿAbd Allāh al-Ṭabarī.41 

Because of his belief in the social function of money, he refused to 

manipulate the money of people in any way that could be considered unjust. 

When his friends said to him: ‘If you were going to take only a portion of 

33, a third of 10, and half of 10th, not much will be collected as a result.’ 

He replied: ‘I do not want to collect anything at all from this. By God, if 

this and this were to meet [referring to the heaven and earth] against my 

                                                                                 

39 D.shaiv, Imam Hadi, pp. 44-45. Quoting the Office son Moataz, p. 481, Dar 

issued..  

40 Abu Zahra, Imam Zaid, -hyate Azareth- his opinions and jurisprudence, Dar 

Arab Thought: no date and no mention of the printing press and No. Edition, 

p. 512. See d. Net, Imam Hadi, p. 222.  

41 Al-Hādī, Jawāb masāʾil al-Ḥusayn, included in al-Majmūʿa al-fākhira, pp. 

662-663.  
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founded the Zaydī state in Yemen. This state became the centre for the 

implementation of the Zaydī principles. There was also a Zaydī state in 

Ṭabaristān under the leadership of al-Ḥassan b. Zayd, which preceded the 

emergence of this Zaydī state in Yemen. It is beyond the scope of this paper 

to discuss the ideas of this state, although it should be mentioned that their 

ideas are in general agreement with the common Zaydī principles, except 

for some jurisprudential judgements that are based on personal opinions, 

especially those of Nāṣir al-Ḥassan b. ʿAlī b. Aṭrūsh (d. 304/917). It can be 

said that talking about the social function of finance among the Zaydīs of 

Yemen is indirectly addressing the same function among the Zaydīs of 

Ṭabaristān. It will suffice here to outline the main principles of the financial 

and agriculture policy applied by Imam al- Hādī, followed by his followers 

and even the oppressors among them. This will highlight the theory of the 

Zaydīs as it was expressed by Zayd b. ʿAlī in his famous speech included 

in his al-Majmuʿ al-kabīr, his teachings, his letters, and his books, which 

were followed by the other Zaydī Imams after him. 

  In order to know the difference between the implementation of the 

financial principles by Imam al-Hādī, and its implementation at the time of 

the Abbasid caliphate, it suffices here to mention the statement of al-

Ṭaqṭaqī that ‘the governors bribed the wazirs in order to remain in charge 

of their provinces, while the accountants (rijāl al-ḥisba) accepted bribery, 

when they inspected traders 38.  

Shāʾif, quoting the Diwān of Ibn-Muʿtaz, who was an Abbasid 

caliph for one day, draws a picture of the way in which the tax was 

collected. He said: ‘As for the tax-collectors, they used to beat the money 

owners, pulling them by their faces, and hanging them by their hands and 

feet, in order to get from them whatever money they could, claiming that 

                                                                                 

38 D.shaiv, Imam Hadi, S44-45. Quoting Ibn al-Tiqtaqa, Emeritus, p. 198, and 

Masoudi, Meadows of Gold, c 4, p. 259.  
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should dine and share their food with the poor. This then turned from a 

voluntary duty to an obligatory one. In addition, when the Companions 

noticed that landowners did not fulfil their voluntary duties, the Caliph, 

supported by the Companions, declared that if it were all up to him, he 

would take from the money of the rich people a sum and give it to the poor. 

He decided to implement this policy the following year, but he was 

martyred before that. It is clear that voluntary action is a moral 

commitment, if one does not fulfil it, he should be judged by the umma. On 

the basis of the use of personal opinions of the Companions, the religious 

scholars infer what they call al-maṣaliḥ al-mursala, which make the private 

money subject to public use in cases of necessity.  

Thus, according to the Zaydī law, the property of metals (such as 

gold, silver, iron, copper), sheep, treasures36 should be also used for the 

benefit of society, and not for the benefit of the government. This is in line 

with what has been emphasised by ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz in his financial 

reform policies. This system is based on that introduced by ʿUmar, even if 

the application has been altered because of differing circumstances.37 

 

VI 

 Now we come to the last section of this study and ask whether the 

Zaydīs or Zaydī Hadawīs have implemented all these principles in practice? 

The answer will become clear by looking at the example of Imam al-Hādī 

Yaḥyāʾ b. al-Ḥusayn when he entered Yemen in 284/897 supported by 

several Yemeni tribes, and invited people to ascribe to his doctrine. When 

he took the pledge of allegiance as the Commander of the Faithful, he 

                                                                                 

36 Al-Siyāghī, al-Rawḍ al-naḍīr, vol. 2, p. 610 ff.  

37 ʿAbd al-ʿAzīz al-Dawrī, Muqaddima fī tāʾrīkh ṣadr al-islām (Beirut, 1984), 

p. 87.  



   

17 

is that which remains after people have drunk’;32 he also said: ‘The origin 

is that ʿawf in language is the remaining of something.’33 Imam al-Hādī 

made reference to the Qurʾan to this form of charity in his financial theory. 

He used to distribute the revenue for the benefit of people and for the 

protection of their affairs.34 For al-Hādī, ʿawf is the surplus which if spent 

does not harm the one who did so, and it is not a form of charity, but it is 

obligatory, whether one likes it or not. Al-Zamakhasharī, who is considered 

by the Zaydīs and the Hadawīs also considers.35  

Some have abandoned completely this clear financial source and 

went as far as to to say that māl al-ʿawf had been abrogated by alms giving. 

This opinion corresponds to the need of a society which has been redefined 

and where everything has changed. It is no wonder that the Qurʾanic verses 

which call for social justice would not remain intact within this changing 

society. However, the abrogating verse (Qurʾan, 2:106), does not mean that 

the other verses have been abrogated completely, but shows that the latter 

replaces the former because it fits the purpose of the new circumstances 

better.  

Voluntary action is also based on a compulsory moral commitment, 

since the collective conscience of the umma made it an obligatory thing. 

For example, when people were subject to the famine in the year of al-

Ramāda (the year of the famous drought), the Caliph ʿUmar b. al-Khaṭṭāb 

(d. 23/644) ordered, after consulting the Companions, that rich people 

                                                                                 

32 Abu Mansour Mohammed bin Ahmed Al-Azhari, Lexicon refine the 

language, achieving Dr. Riad Zaki Qasim. Beirut: Dar knowledge First Edition 

1422/2001, C 3, p. 2489..  

33 Azhari, Lexicon refine the language, C 3, p. 2491. Former source.. 

34 Yaḥyāʾ b. al-Ḥusayn al-Hādī, Jawāb masāʾil al-Ḥusayn b. ʿAbd Allāh al-

Ṭabarī (Sana, 1420/2000), p. 665. 

35 Al-Zamakhsharī, al-Kashshāf, vol. 1, p. 360.  



   

16 

his followers refused the idea of compulsory provisions on which the 

oppressor puts his hand as a provision given to him by God. So he and his 

followers established their doctrines. Muḥammad ʿAmāra said: ‘In the 

matter of provisions, there is an important intellectual basis from which 

many points can be deduced. Some of them are related to social justice, 

when those who steal the money of the poor are charged, even if they refuse 

to admit the right of the poor to the money generation after generation.’29  

   Because of its social function and benefit to people, zakāt should be 

withheld from the one who does not spend it on himself or if it does not go 

towards the benefit of society; for example, giving it to an immoral poor 

person would facilitate him in his wrongdoing and immorality, and 

therefore the one who gives it to him would share in his corruption. If there 

were no just Imam, or if there were a just Imam but the owner of the money 

is not in his province and is not able to protect him, then the owner should 

better spend this money according to the societal needs.30 

  Now we come to the function of māl al-ʿawf (the money that exceeds 

one’s need), something which was ignored and had not been implemented, 

despite the clear reference to it in the Qurʾan (2:199). According to Ibn 

Manẓūr (d. 711/1311), ʿawf (ʿawf al-māl) is that which remains after 

expenditure, and he refers to Qurʾān 2:199. Al-Jawharī (d. 393/1003) says 

in al-Ṣiḥāḥ: ‘ʿawf is the land that has not been inhabited yet and has no 

traces’, and the ʿawf of the money is that which remains after expenditure. 

It is said, ‘I gave him the ʿawf of the money, meaning without him asking 

for it.’31 Al-Azharī (d. 370/981) said citing Ibn al-Sakīt: ‘ʿawf al-bilād is 

that which no one has ruled over or owned yet’; and he said: ‘ʿawf al-māʾ 

                                                                                 

29 Imam Yaḥyāʾ b. al-Ḥusayn, Rasāʾil al-ʿadl wa’l-tawḥīd, vol. 2, p. 13. 

30 ʿAbd Allāh b. Miftāḥ, Sharḥ al-azhār, vol. 1, p. 517. 

31 Ismāʿīl b. Ḥimād al-Jawharī, al-Ṣiḥāh Tāj al-lugha wa ṣiḥāḥ al-arabiyya (2nd 

ed., Beirut, 1979/1399), vol. 6, pp. 2431-2432.  
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even the rich have the right to benefit from it when in need.24 The same 

thing can be said for the traveller or the passerby. He can take from the 

alms what he needs to help him to get home, but if he did not travel, he 

should return what he had been given so that it could be used by someone 

else.25 Thus, money corresponds to a social need and is a kind of 

sustenance that should be given to the one in need. It is for this reason that 

the Zaydī tradition bans charity from being given to unjust Imams because 

it strengthens them in their injustice: ‘As for those who persevere in helping 

unjust people to establish and build their business... without them, the 

oppressors would not exist.’26 

  Aḥmad b. ʿ Īsā (d. 247/861), the grandson of Imam Zayd, decreed that 

charity should not be given to the unjust: ‘The one who is able to give 

money to charity should never give it to an unjust Imam, but should spend 

it in the way that God would like it to be spent.’27 Imam al-Qāsim b. 

Ibrāhīm also said: ‘No one should pay a due sum on his money, land, or 

property apart from that which has been prescribed by God, and which he 

is obliged to pay in the form of zakāt. He should not pay this zakāt unless 

there is a just Imam to whom he should give it, or he should find out those 

deserving of his charity and pay it to them directly.’28 

  According to the opinion of the Commander of the Faithful, ʿAlī, the 

extorted money is not lost when it is distributed among men. Al-Hādī and 

                                                                                 

24 ʿAbd Allāh b. Miftāḥ, Sharḥ al-azhār, vol. 1, p. 517. 

25 Ibid., p. 534.  

26 Imām Yaḥyāʾ b. al-Ḥusayn, Rasāʾil al-ʿadl wa’l-tawḥīd, ed. Muḥammad 

ʿAmāra (Cairo, n.d.), vol. 2, p. 13. 

27 Imam Muhammad bin Ali bin Hassan Alawi, sufficient mosque in the 

jurisprudence of the Zaidi, achieving Abdullah Hamoud al-Izzi, Saada: 

Mustafa Trust for Culture, the first edition in 2014 1/405..  

28 Abdul Karim Jdban: Total books and messages of Imam al-Qasim ibn 

Ibrahim, Sana'a: EON wisdom Alemnip / First Edition 1422/2001, 2/546. 
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‘Alms are not taken from the one who only has 50 dirhams, and should not 

be given to the one who has 50 dirhams.19 This is also by al-Hādī Yaḥyā 

b. al-Ḥusayn who said: ‘It is not permitted for one to take charity if he has 

any form of money upon which charity is due.’ The Prophet also said to 

Muʿādh: ‘Let them know that there is a due charity on their money. It 

should be taken from their rich and given to their poor.’ So he made the 

one from whom charity is taken the rich person, and the one to whom it is 

given the poor.20 The poor man takes what he needs from the alms 

according to the number of family members he has to support.21 So 

everything here primarily depends on need, and we should pay attention to 

the fact that charity is not given to shroud the dead and to build a mosque; 

this money is used for the benefit of those who are alive and are in need. 

The author of al-Majmūʿ al-kabīr explained this saying in the following 

way: ‘It is decreed by God, the Almighty that alms are to be used to comfort 

the poor and to satisfy their hunger and fulfil the requirements set out in the 

rest of the eight categories. The money collected from zakāt should not be 

spent to cover the expenses of someone’s shroud, or the building of a 

mosque.’22 

  This was also the opinion of the great Imams of the Zaydīs in 

Tabaristan – al-Nāṣir al-Urūsh and al-Muʾayyid bi’llāh (d. 421/1030). 

Zayd’s opinion was supported by Imam Malik, Abū Ḥanīfa and al-Shāfiʿī, 

while others said that it was permissible.23 Because the money is a means 

to benefit Muslims, the need itself is the point of reference here. Therefore, 

                                                                                 

19 Ibid., p. 601.  

20 Ibid., p. 602. 

21 Al-Hādī, al-Aḥkām fī al-ḥalāl wa’l-ḥarām, vol. 1, p. 226.  

22 Al-Siyāghī, al-Rawḍ al-naḍīr, vol 2, pp. 621-622.  

23 Ibid., pp. 621-622.  
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verses are Qurʾan, 2:215, 272 and 3:115.  

In this context, one can mention what is called zakāt al-fitr. Imam 

Aḥmad b. Yaḥyāʾ al-Murtaḍā (d. 840/1436), extended the time of its 

distribution from the sunrise on the day of ʿĪd to the sunset of the same 

day.17 In fact, ʿAbd Allāh b.-Hamzā (d. 614/1217) extended the 

distribution of it over the period of three days in order to allow people to 

spend more during the days of the feast, and to give more time to those who 

missed the time of giving. All the ways of spending we encounter 

concerning voluntary charity can also be found in the context of obligatory 

spending, such as zakāt, khums, ʿushr, ʿafw, etc. This shows that in both 

cases the money given has a social function that benefits all groups in the 

society. 

Zakāt may seem to be the clearest evidence of how money is used 

to promote social solidarity. It is not considered as part of government 

revenue, but is a revenue that belongs to the umma. It is taken from the 

money of the rich and distributed to the poor. It represents a social 

productive episode; it is taken from the private income of a person or 

properties, such as gold, silver, agricultural crops and animals (e.g., camels, 

cows and sheep).18 Zakāt is considered as part of the social spending, 

whether it is collected by the government or not. It is a religious duty, like 

prayer, pilgrimage, etc., and should be performed by the individual in line 

with the eight ways in which it is defined in the Qurʾan, even in the absence 

of a just government.  

  Due to the social welfare function of zakāt, the money is neither taken 

from the poor, nor given to the rich. In the opinion of Imam Zayd b. ʿAlī: 

                                                                                 

17 Abd Allāh b. Miftāḥ, Sharḥ al-azhār al-muntazaʿ min al-gayth al-midrār (2nd 

ed., Cairo, 1357), p. 548.  

18 Ḥusayn b. Aḥmad al-Siyāghī, al-Rawḍ al-naḍīr: sharḥ Majmūʿ al-fiqh al-

kabīr (2nd ed., Taif, 1968), vol. 2, pp. 620-621.  



   

12 

obligatory sources as a way to promote social solidarity. This stance is in 

line with the teaching of the holy Qurʾan, which encourages alms giving. I 

would like to clarify that this teaching and the emphasis on giving was not 

a passive one, but that it was actively sought after. However, ultimately it 

is left up to each individual whether to give or not according to their 

circumstances.  

In addition to giving alms to the public, there is the duty to give 

money to parents, relatives and travellers (Qurʾan, 2:215, 51:19, and 70:24-

25). So here there is a recognised right that is defined and no religious 

scholar can manipulate it. Some jurists tried to interpret it as a kind of zakāt, 

or alms. This opinion was held by Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Andalūsī, 

known as Ibn ʿArabī (d. 543/1148), who says that this prescribed due is the 

zakāt and the Islamic law has defined its measure, kind and time. Anything 

else apart from it is not known because it has not been properly prescribed 

in terms of measure, kind and time.15 This interpretation however was 

refuted by those two verses that specifically refer to the needy and the 

beggar. The verse on zakāt, however, is defined in eight ways, and the word 

maʿlūm means ‘acknowledged’ and ‘made clear’. Imam al-Zamakhsharī 

(d.538/1143) was between the two opinions: it can either be zakāt, because 

it is defined and measured, or it can be charity which a believer applies on 

himself and which he fulfils at certain times (awqāṭ ma’luma).16 This is the 

closest interpretation to the meaning of the verse.  

In addition to zakāt, charity, and giving money to parents, relatives 

and travellers, and the prescribed due al-ḥaq al-maʿlūm, there is the interest 

in public welfare. There are numerous verses that encourage good deeds 

for the welfare of society, both morally and materially. Included in these 

                                                                                 

15 www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php. 

16 Al-Zamakhsharī, al-Kashshāf ʿan ḥaqāʾiq al-tanzīl wa ʿuyūn al-aqāwīl fī 

wujūh al-tāʾwīl (Beirut, n. d.), vol. 4, p. 156. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php
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The attempts by Zayd to restore the use of money for social 

purposes undoubtedly failed; money was used only by and for the rich 

people, and the poor were excluded from control over it. Thus, money was 

used to further enrich the wealthy. It was not used for the common social 

good, the purpose for which it had been intended. In this context, it could 

be said that the Zaydī theory of money is very significant.  

V 

The teachings of Imam Zayd as reflected in his book Majmūʿ al-fiqh al-

kabīr, and in his messages and speeches preserved by his students, show 

that he objected to the monopoly over money by the rich and powerful. 

Therefore, the concept of using money for the community’s welfare and 

social justice was also a priority for his successors, and it became a valuable 

legacy.  

The Imams continued to work to create a community in which 

material causes were in agreement with spiritual ones as reflected in the 

Qurʾanic verse 2: 177. Hence, the Zaydī legalised ownership, but at the 

same time restricted it by a number of conditions that have been applied to 

ownership contracts based on their understanding of the distinctive ḥadīth: 

‘there shall be no harming, injuring or hurting, of one man by another, in 

the first instance, nor in return, or requital in Islam.’14 This Zaydī policy 

faced opposition from some governors, including some who belonged to 

the Zaydī Hadawī.  

When talking about social justice we should mention that the Zaydī 

tradition considered the voluntary and obligatory contribution of each 

individual as part of the social function. Even though this theory was not 

fully implemented, it reduced individual exploitation. Thus, it can be said 

that the Zaydīs had classified the incomes from both voluntary and 

                                                                                 

14 Narrated by Imam Ahmad. 
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In looking carefully at the origin of this theory, we immediately 

recognise that it is based on the Qurʾanic verse 15:7 that clearly denies that 

the money should only be in the possession of the rich. This is in order not 

to jeopardise social solidarity (both in terms of material and spiritual 

matters) that is based on righteousness and piety (Qurʾan, 5:2). Moreover, 

even the consultations and negotiations around money should be based on 

righteousness and piety, in the same way that social relationships and 

manners are also based on piety (Qurʾan, 2:189). A society that is based on 

righteousness and virtue rejects monopoly and exploitation and welcomes 

spending money on social welfare (Qurʾan, 3:92). 

This theory had been misused before the time of Zayd and was 

replaced by monopoly over the money. After Zayd’s time, the matter 

became worse because the monopoly reached its apex during the age of the 

Abbasid caliph, Abū Jaʿfar al-Manṣūr (d. 158/775). He claimed to be God’s 

sultan on earth and the treasurer of His alms and the one responsible for the 

distribution of this money. He said that God had made him the lock on His 

deposit box (‘If God wants, He would unlock me and allow me to give 

money to you, but if He does not wish to give money, he would keep me 

locked.’)13 It is at this point that the money stopped being used for social 

purposes and was openly mismanaged and spent in one direction to 

strengthen the authority of one person, the ruler. The umma was excluded 

completely from participating in overseeing this money or even supervising 

how it was spent. According to these events it becomes clear that the 

Umayyad caliphs – excluding ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz (d. 101/720) and 

Yazīd (d. 126/744) – were not the only ones who abused this public right 

since the Abbasid caliphs did the same thing, reinforcing further the 

absolute right of the ruler to control the money.  

                                                                                 

13 See his speech in Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tāʾrīkh al-khulafāʾ, ed. Muḥyi al-

Dīn ʿAbd al-Ḥamīd (Cairo, 1371/1952), p. 263.  
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He also said in another place: ‘Muʿāwiya’s extravagance with 

Muslims’ money, his preferential treatment of the strongest over the 

weakest, and the extravagance of the strongest in the people’s money and 

blood, were all contrary to the pledge of allegiance that he made to his 

people.’11 

  Imam Zayd b. ʿAlī, the founder of the Zaydī doctrine (d. 122/740), 

struggled for the right of the umma to benefit from its money, rejecting that 

only the caliph had the right to manage this money. He promised in his 

speech, when pledging allegiance as Imam, to return the social function of 

the stolen money. In his speech in 122/739 when he revolted against the 

Umayyad caliph Hishām b. ʿAbd al-Malik, he clearly defined his public 

policy. What interests us in particular here is what has been mentioned 

about his financial policy. He said: ‘We are inviting you to adhere to the 

Book of Allah and the sunna of his Prophet, to fight against the oppressors, 

to give the disadvantaged people their share of this booty equally, and to 

set right injustice, and to support the people to whom it rightly belongs. So 

do you give me your allegiance on this basis?’12 This shows that money, 

for him, was a means and not an end in itself. It has a social function that 

leads to achieving social and economic justice. This function was 

suspended during the reign of the Umayyads and others, which led to an 

economic monopoly that was manifested in injustice in the distribution of 

wealth. This in turn resulted in social injustice leading to elitism in society. 

He demanded the termination of the ruler’s monopoly over public money, 

to put an end to monopoly in society, and to return to the practise of using 

the money to create social solidarity and implement justice and equality by 

its fair distribution.  

                                                                                 

11 Ḥusayn, al-Fitna al-kubrā, p. 196. 

12 Muḥammad Abū Zahrā, al-Imām Zayd ḥayātuh wa-ʿasruh, arāʾuh wa-fiqhuh 

(Cairo, n.d.), pp. 56-57.  
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desert. However, his legacy remained through history among the aggrieved.  

 It can be said that the economic monopoly of God’s caliph started to 

appear when Muʿāwiya pronounced that ‘Money belongs to God’. 

Acquisition of money came to be seen as the right of the caliph himself 

because of his position as the caliph of God. It was the first time that 

Muʿāwiya made a connection between wealth and power. Thus, Abu Dhir 

al-Ghafarī’s teachings were overridden by Muʿāwiya’s alternative form of 

governing, which was soon sanctified by the scholars who were affiliated 

to the Umayyad authority. From the beginning there were various 

oppositions to his policies, but without a majority consensus. 

  It has been narrated that ʿUthmān said: ‘This money belongs to God. 

I will give it to those whom I wish to have it, and withhold it from those 

whom I do not wish to have it. So God will banish each one who disobeys 

me.’ Then ʿAmar b. Yāsir said: ‘I am the first who will do so’, and he was 

assailed upon and beaten by the Umayyads.9 It could be that ʿUthmān did 

not say this because the term ‘God’s caliph’ had not yet come into use. It 

may have been attributed to him to support the claim that he held the title 

of ‘God’s caliph’. 

According to Ṭāhā Ḥusayn: ‘The finances of Muslims came to 

belong to the caliphs. They spent the money as they desired, and not as God 

desired it to be spent. Muʿāwiya bribed many people in Kufa and Basra and 

instigated them to rise up against ʿAlī, and continued to do so even after 

things were set right for him. He continued to win the support of people by 

misusing the people’s money. The Umayyad caliphs who came later 

continued his policy, and thus wasted the money, ignoring the tradition of 

the Prophet, the two shaykhs, and ʿAlī, God’s mercy may be upon him.’10  

                                                                                 

9 Ibn al-ʿUbrī, Tāʾrīkh mukhtaṣar al-duwal (Beirut, n.d.), p. 106. 

10 Ṭāhā Ḥusayn, Mirʾat al-Islam (Cairo, 1959), p. 232.  
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of the ownership of money between the perspective of a rightly guided 

caliph and the perspective of a greedy king. In fact, it seems that the latter 

perspective won in the end. This also means that the social function of the 

money ceased and the public treasury of the Muslim people was not used 

for social purposes.  

Although the Zaydī approach was somewhat influenced by these 

changes, it indeed preserved the public right to māl, remaining loyal to its 

own understanding of the nature and the social function of money. The 

fulfilment of this function has also remained something that is demanded 

from a Zaydī Imam, so if he failed in implementing social justice, he would 

lose his status as an Imam, and it was the right of people to rebel against 

him.  

 

IV 

The implementation of the social function of māl reached its peak at the 

time of ʿAlī b. Abī Tālib,7 upon whose teachings the Zaydī school is based. 

This application of finance theory was supported by the Commander of the 

Faithful and the Companions of the Prophet. Among them an important 

place was held by Abū Dhir al-Ghafarī (d. 32/652), who had struggled to 

achieve social justice since the appearance of the feudal system and 

ownership over large properties towards the end of ʿUthmān’s reign.8 

When al-Ghafarī demanded that an end be put to the accumulation of 

wealth since he felt it was a form of monopoly enjoyed by the rich people 

and the rulers alike, he was attacked by these powerful landowners and 

rulers. As a punishment for raising objections, al-Ghafarī was exiled to the 

                                                                                 

7 For examples of his rulings on social matters, see Jūrj Jurdāq, al-Imām ʿAlī 

Ṣawt al-ʿadāla al-insāniyya (Beirut, 1970), 5 vols.  

8 Look for these properties in Taha Hussein: Great Sedition Osman, Y, S22-27.  
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any strict jurisprudential model that limits its flexibility. This openness led 

them to establish certain rules that became essential in making judgements, 

taking into consideration all that which corresponds to this rule, even if it 

disagrees with the opinions of their Imams.5 This also helped them to adopt 

marjiʿiyat li-kul mujtahid muṣīb (The Zaidi rule that every scholar who has 

attained the level of Mujtahid (who has the level and depth of knowledge 

which allows him to issue rulings or fatwa) is correct (that is in his finding) 

as a solution to all the disagreements between the different juridical 

judgements that are based on personal opinions. It underlines the difficulty 

of finding one main line of thinking, and makes it equally hard to write 

about Zaydī doctrine with a specific legal framework as a result of the 

existence of the many judgements that are based on the exercise of personal 

opinions. However, the Zaydī perspective on the function of māl is more 

complex than this.  

III 

A close look at the various Zaydī positions shows the importance of the 

social function of māl, which is to be used for the welfare of the society. It 

has been proven that when this function was mismanaged, the umma 

suffered and people were exploited at the hands of the ruling elites.  

During his reign, Muʿāwiya (d. 60/680) relied upon the saying that 

‘Money is the money of God’; however, Abū Dhir al-Ghafarī recognised 

his true intention (i.e., that Muʿāwiya wanted to exclude people from 

overseeing and benefiting from this money)6 to ensure this money 

belonged to the caliph and not to the people, since he was the deputy of 

God. Since then, there was a division in the understanding of the concept 

                                                                                 

5 See ʿAbd Allāh b. Miftāḥ, Sharḥ al-azhār min al-ghayth al-midrār (Cairo, 

1377), pp. 46-48; Ḥusayn Aḥmad al-Siyāghī, Uṣūl al-madhhab al-zaydī al-

yamanī wa-qawāʿiduh (Sana and Damascus, 1984).  

6 Ibn al-Athīr, al-Kāmil fī al-tāʾrīkh (Beirut, 1385/1956), p. 115.  
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of a collaborative leadership and an obligatory consultative process.4  

II 

I shall now discuss the function of māl among the Zaydīs, in general 

and the Zaydī Hadawī, in particular. However, I will focus on the purposes 

and the ways in which this money is spent rather than its sources. This is 

because the Zaydī position on the sources of money does not differ from 

other branches. The Zaydīs seem to have a unique position when it comes 

to the function of this money and that is what sets them apart from other 

groups. In fact, it does not only exist in theory, but has also been 

implemented in practice in Yemen.  

A discussion of this function is not an easy task because of the wider 

context of legal reasoning in the Zaydī tradition, which allows the absolute 

use of personal opinions and reasoning in all matters (al-ijtihād al-muṭlaq), 

and not only in matters of doctrine. The Zaydī school was established on 

the basis of this absolute use of opinion and reasoning. To put it differently, 

the Zaydī doctrine seems to be a more accurate expression here. This 

absolute use of opinion and reasoning facilitated the emergence of scholars 

who have different approaches, use their personal opinions and 

judgements, and who are not affiliated with any political establishment or 

are not restrained by any pressing pattern. This leads to flexibility and 

diversity in Zaydī thought due to the diversity in employing personal 

opinion, ijtihād. This also led to the development of various branches 

among the Zaydīs that have their own attitude regarding these issues. This 

is the reason behind the difficulties for the existence of a unifying pattern 

like that present within the Mālikī, Ḥanafī, Shāfiʿī or Hanbalī schools of 

law. However, the Zaydīs followed a different path which is not limited by 

                                                                                 

4 See my book "individual" political jurisprudence crisis when Muslims, Yemeni 

heritage and research center: the first edition 1420/2000 has expanded in the 

study of what happened in detail and documented. 
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However, as a result of corruption in the administration during the 

time of the Caliph ʿUthmān and because of the strong influence of the 

Umayyads, the trustee of the public treasury gave his resignation to the 

righteous people inside the mosque, meaning inside the council, the majlis 

shūrā, and in the presence of the caliph himself. He did not give it to the 

house of the caliphate or to the caliph.3 Thus, to reinforce the individual 

authority of the caliph in the governing system that was based on the rule 

of the ‘Caliph-Caesar’, and to conceal the authority of the trustee of the 

public treasury, the following claims were put forward: (a) the trustee of 

the public treasury of Muslims had certain authorities, and (b) the Caliph 

Abū Bakr had a special independent financial policy, while ʿUmar, 

ʿUthmān and ʿAlī each had their own policies which they implemented – 

but without linking these policies to a collaborative form of leadership, or 

an obligatory consultative process. In addition, the claim that it is the right 

of each caliph to have his own financial policy was a way to reject the 

consultative process (al-khalīfa al-shūrī’) from the political memory in 

order to reinforce the legitimacy and acceptance of the rule of the Caliph-

Caesar.  

Thus, one should be wary of the different reports that have been 

reinvented and attributed to the period of the time of the rightly guided 

caliphs. A researcher should also critically investigate the different reports 

about the financial policies of the rightly guided caliphs and the intentions 

behind them. To this effect, I took upon myself to critically re-read this 

history in light of the teaching of the Qurʾan, and in light of the existence 

                                                                                 

give me more, because I have children and the new post will not allow me to 

take part in trade.’ So he was given 500 dirhams more. See 

www.omelketab.net.  

3 Ṭāha Ḥusayn, al-Fitna al-kubrāʾ: ʿUthmān (9th ed., Cairo, 1947), p. 190.  
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sanctioned as given facts. Therefore, there is also a need to distinguish that 

which is divine from that which is human, because looking at these human 

regulations as divinely sanctioned prevents a clear understanding of them. 

This can be seen in relation to the absolute financial authority given to a 

rightly guided caliph, and also his unquestionable religious authority, while 

his authority in terms of the financial policy was not divinely legitimised. 

The Muslims agreed to establish these financial rights in accordance with 

the collaborative leadership on which the caliphate during the period of the 

rightly guided caliphs was based. A closer look at the intentions behind the 

transformation of human regulations into divinely sanctioned ones shows 

that it was intended to demolish the authority of the the public treasury of 

Muslims, while maintaining the authority of the treasury of the ruler. We 

know from the undistorted facts reaching us that Muslims gave the trustee 

of the public treasury absolute authority that exceeded the authorities of the 

caliphs in this respect. In fact, the trustee of the public treasury of Muslims 

would oppose those decisions which were not obtained by the approval of 

the Companions, either by the consultation process, namely the shūrā, or 

by agreeing to them. The trustee of the public treasury of Muslims was the 

one who would publicly decide on the salary of the caliph as in the case of 

Abū Bakr.2 

                                                                                 

2 Ibn Saʿd reported on the authority of ʿAtāʾ that after people pledged alligiance 

to Abū Bakr, he was heading to the market in the morning to work when he 

was seen by ʿUmar. ʿUmar asked him where he was going. Abū Bakr replied: 

‘To the market’. Then ʿUmar asked: ‘What would you do there when you have 

become the trustee of Muslim affairs?’ Abū Bakr replied: ‘How I would then 

feed my children?’ Then ʿUmar said: ‘Let us go to Abu ʿUbayda and he will 

allocate you a salary.’ They went to Abu ʿUbayda who allocated to Abū Bakr 

a salary that is equal to the provision of a man from the immigrants (al-

muhājirūn), who is not from the higher class or the lower class, and clothing 

for the winter and the summer, which could be replaced when they are torn 

out. Ibn Saʿd on the authority of Ibn Maymūn also said that when Abū Bakr 

was made caliph, he was given 2,000 dinārs as a salary, but he said: ‘Please 
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reports.  

It should be noted that scholars who were affiliated with the 

authority of the time gave the Abbasid and Umayyad rulers more authority, 

which was not even available to the rightly guided caliphs. This gave them 

the leeway to manipulate decisions concerning the financial matters of state 

and the natural function of money. As a result, they managed to transfer the 

authority over financial matters from a human regulation that was 

formulated by the Companions at the meeting of al-Saqīfa to a divine 

regulation, thus transforming the caliphate from a purely civil institution to 

a royal religious monopoly, where the caliph – as the deputy of God – was 

given broad and absolute authority. As a result, the caliph was able to 

change the function of the Muslim treasury from a public property that 

belonged to the whole umma to a private one that belonged to the ruler, the 

walī al-amr. The new caliph became the caliph of God, and the money was 

designated as the money of God, which the caliph as the deputy of God had 

a monopoly over, to be used for whatever purpose he decided and 

distributed to whomever he chose.  

This tactic adopted by the scholars affiliated with the government 

was successful because the period of the rightly guided caliphs was the 

closest to the time of the Prophet, who adhered very closely to his teachings 

and implemented it vehemently. The manipulation of this practise and 

presenting it as a natural function of the caliphate was one of the ways to 

convince the umma and make it accept these changes in a period when 

literary culture among Muslims was in the process of formation and not yet 

established. It was a period when anecdotes and myths were mixed with 

historical facts, which allowed rulers and the scholars affiliated to them to 

establish their own authority, while the people accepted these distorted 

versions of reality as historical facts.  

In light of this, it should be first noted that the regulations 

concerning the treasury and other financial matters were religiously 
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I 

When discussing the 

theory of māl (property, 

possession, money, it 

can also mean taxes) in 

Islam, special attention 

should be given to all 

historical narratives of 

the early period, 

especially those 

concerning claim to the absolute authority of the ‘rightly guided caliphs’ 

(al-khulafāʾ al-rāshidūn), and how this claim came to be manipulated for 

political purposes. Our main attention should focus on the changes that 

occurred to the function of māl, and therefore we must investigate these 

changes which were skilfully concealed even by different transmitted 

                                                                                 

1 Translated from Arabic by Nuha al-Shaar. 
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