
ال أجد من يعّبر عن المولى مجد الدين 
سالم اهلل عليه أكثر من هذه الصورة.

يبدو أنه كان في سفر
لقد كانت استراحة ولكنها في الذي به 

كان التعب والنصب.
دوما كانت استراحته في بطون الكتب 
وأعماق األسفار، كان يستريح من الكتاب 
األخرى،  إلى  المسألة  ومن  الكتاب،  إلى 
كان يفر من تعب ذاك الكتاب إلى نصب 

هذا.
هذا الكتاب أمامه ويمثل الرمزية الفضلى 
للعلم، الذي تعّلق به إلى حد العشق والوله، 

وهكذا الرجال الذين يحترمون العقول، 
فإنهم ال يغادرون مصادر المعرفة؛ ألنها 
يدعو  ومن  لعقولهم،  الرئيس  الغذاء 
العقول،  لتجفيف  يدعو  فإنما  لجفوته 

وتصحيرها.
الكتاب لم يفصله سالم اهلل عليه عن 
الواقع فيعيش في عصور من ُكِتَب في 
عصره، فهذا المذياع )وهو رمز الواقعية( 
نافذته على العالم، يسمع األخبار، ويتقصى 
الزيف،  عن  يغيب  فحينئذ  المعلومات، 
غيوم  ويبدد  التمويهات،  لجج  ويقتحم 

األوهام.

كان اإلمام مجد الدين وهو 
في  عمره  من  التسعينات  في 
همة ونشاط الشاب ذي الثالثين 
عاما، ترافقه كتبه أينما سافر، 
لو  قائال:  أحدهم  سأله  وقد 
أشكلت عليك مسألة وأنت في 
نصف طريقك ما بين صعدة 
ونجران، ولم يحضرك كتاب 
ترجع إليه ماذا كنت صانعا؟ 
في  مكتبتي  إلى  أعود  فقال: 

صعدة ألبحث تلك المشكلة.
لقد كان عالما ال يشق له 

غبار، وقد سأل اإلمام عبد اهلل 
السابع  القرن  في  حمزة  بن 
الهجري فقيه الخارقة أسئلة 
تعجيزية، ولم يحم حولها أحد 
إلجابتها، حتى إذا كان القرن 
الرابع عشر الهجري تصّدى لها 
وفك عويصها، وأبان مشكلها، 

فهل فيكم من يسلك سبيله؟
وكان مع ذلك يتشوق أن 
ال يلقى اهلل إال وقد أبلى العذر 
نفسه  ويتهم  الحجة،  وأق��ام 

بالتقصير؛ إذ يقول: 

اإلمام المجتهد والتقي النقي الولي بن الولي، فريد 
عصره بال منازع، هو البحر الخضم والغطمطم الزخار، 
تتعطر المجالس بذكره ويحلو الحديث عندما يكون 
عن شخصه، عرفته اليمن والحجاز وذاع صيته في 
اآلفاق، من عرفه فقد عرفه ونال التوفيق باالطالع، ولو 
على الجزء اليسير من سيرته العطرة، وتأريخه العلمي 
والمثل  واالستقامة  والذكر  بالعبادة  المليء  العبق 
العالية والقيم والمبادئ النادرة، والتضحيات الغالية، 
ومن لم يعرفه أو لم يعرف الكثير عنه فهذه األسطر 
اليسيرة الحقيرة الواقفة بإجالل ومهابة تستأذنه في 
طرح اليسير من حياته وسيرته، آملة أن تجد من روحه 

الطاهرة الرضا ومن محبيه الدعاء.
كلما حلَّ علينا شهر رمضان، تستحضرني فاجعة 
رحيله، وخبر مغادرته دنيانا ملتحقًا بركب األنبياء 
مين والشهداء الصالحين. والمرسلين وآبائه األئمة المكرَّ
منه،  السادس  يوم  يأتي  كريم  رمضان  كل  مع 
ألرى الكون متشحاً بالسواد ومعلنًا الحداد، ففي يوم 
رمضان  شهر  من  السادس  لليوم  المصادف  الثالثاء 
1428ه� الموافق 18 سبتمبر 2007م، وتحديداً بعد المغرب 
كانت الروح الطاهرة تغادر الجسد الشريف بكل هدوء 
ورحمة، واللسان الذاكر المستغفر يردد أوراده وينطق 

بشهادة الثبات والتثبيت في الدنيا واآلخرة.
انتشر الخبر بسرعة مذهلة فالفاجعة ليست عادية، 
إنها برجل استثنائي لقد انتقل إلى جوار اهلل اإلمام 
المجتهد الفريد أبو الحسين/ مجد الدين بن محمد 

بن منصور بن أحمد  من ذرية اإلمام المؤتمن الهادي 
إلى الحق عز الدين بن الحسن الملقب بالمؤيدي قدس 
اهلل روحه وطيب ثراه وأسكن روحه عالي عاله، أصيب 
الناس جميعًا بالذهول من هول الفاجعة، وبدأت الجموع 
واألفراد تتقاطر من كل مكان في اليمن والحجاز، 
الكل قلوبهم مفجوعة ونفوسهم محزونة وأعينهم 
باكية، القصد صعدة فال بد من وداع هذا الولي، ومن 
وتوديعه،  عليه  األخيرة  النظرة  إلقاء  الواجبات  أقل 
والمشاركة في الصالة  على جثمانه الطاهر وتشييعه 

إلى المثوى األخير.
عاشت صعدة ليلة مأساوية باتت فيها تستقبل الجموع 
الوافدة، وفي صبيحة األربعاء إلى ُظهره لم تكن صعدة 
على موعد من ذي قبل قد عاشت ما عاشته ذلك اليوم، 
الشوارع والطرقات تغص بجموع القادمين، جسٌر بري 
بات يربط مختلف محافظات اليمن والطريق المؤدي 
إلى السعودية، صعدة اليوم تعيش يوماً مشهوداً، عشرات 
اآلالف بل مئات اآلالف من الناس، أمواج من البشر 
اإلسفلتي  الخط  طول  وعلى  مدينة صعدة  يمألون 
الرابط ما بين مدينة صعدة وضحيان، أصيب اإلعالميون 
بالذهول والدهشة فما الذي يمثله هذا العمالق لهذه 

األمة المحتشدة؟
إنها اختبار وبيان لما كان يمثله المولى في حياة 

الناس واألنصار.
ُصلي على الجسد الطاهر في جامع اإلمام الهادي 
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املوىل كان على متابعة دائمة ملايستجد على الساحة 
السياسية واإلجتماعية والدينية

نشرة دورية تصدر في المناسبات الدينية
عدد خاص بمناسبة رحيل المولى مجد الدين المؤيدي

الملتقى اإلسالمي للتوعيه والتأهيل

السياسة  معرتك  دخوله 
يف اليمن كان بمثابة الفتوى 
الحاسمة واإليذان باملرحلة 
الجديدة التي انتقل عربها 

الزيدية إىل عصر جديد
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اهتمام املوىل بالسياسة

الشمس ال ترحل لكنها تذهب للجانب 
اآلخر لتضيء حياة اآلخرين...وتماما هم 
العظماء ال يرحلون لكنهم يظلون بيننا 
يضيئون لنا حياتنا بإشراقاتهم وتنويراتهم 

الفكرية والعلمية.
في بداية رمضان وقبل حوالي ستة أعوام 
صهوة  عن  والعلم  الفكر  فارس  ترجل 
جواده، مودعا لعالم خاض فيه انتصاراته، 
وها هي مجالس الفكر والثقافة والعلم 

واإلرشاد تتذكره حياً بعد ستة أعوام.
إنه العارف الكبير، والعالم واإلمام المجدد 
مجد الدين المؤيدي.. والذي رحل عن 96 
عاماً من التدريس واإلجتهاد ، ونصف قرن 
من اإلسهام الحاسم في تشكيل وصياغة 

الهوية لزيدية ما بعد 26 سبتمبر 62م ..
ورد في مقدمة مقال الصحفي اليمني : 
محمد عايش والذي كتبه في عام 2007-  
وعنونه ب���� » األمام الحجة مجد الدين 
المؤيدي.. نصف قرن من صياغة الهوية 

المعاصرة للزيدية« 
في  عاصفة  مرحلة  من  الذروة  »في 
التاريخ المعاصر للزيدية توفي الثالثاء قبل 
الماضي)18سبتمبر/2007 م( مرجع يجمع 
علماء مذهبه على منحه لقب »المجدد«؛ 
اللقب نفسه الذي يمنح، في العادة، لكبار 

أئمة ومؤسسي المذهب الزيدي منذ مطلع 
القرن الثاني للهجرة«

عن 96 عاماً، وزهاء 7 عقود من التدريس 
واالجتهاد ، وقرابة نصف قرن من اإلسهام 
الحاسم في تشكيل الهوية لزيدية ما بعد 
26 سبتمبر 62م، رحل العالمة مجد الدين 
سيلقي  فراغا  برحيله  ليترك  المؤيدي 
بظالله طويال، على واقع واحد من التيارات 
الرئيسة : الدينية، السياسية، واالجتماعية، 

في اليمن« انتهى
إذاً...

ولد  اإلمام مجد الدين بن محمد بن 
ألسرة  1332ه���،  عام  المؤيدي  منصور 
العلم والسياسة؛ والده كان  عريقة في 
عالماً مبرزاً مجتهدا في علوم آل البيت، 
ووالدته »أمة اهلل« هي ابنة اإلمام المهدي 
محمد بن القاسم أحد أعمدة الزيدية في 

عصره.
سمعت عنه كثيًرا، ورأيت له في قلوب 
محبيه صوًرا المعة،  فتراءى لعقلي عمالق 
ُهدى وحكمة،  وتخيلته أمام عيني عمالًقا 
في جسمه صادقا في قسماته، قرأته في 
البحر من أي  موسوعاته ومؤلفاته، هو 

الجهات أتيته..
ليس للعظمة مقياس خاص فقد يكون 

أو  مخترًعا  أو  فاتًحا  أو  عالًما  العظيم 
ولكن  سياسًيا  زعيًما  أو  روحيًّا  مربًيا 
أجدر العظماء بالخلود هم الذين يبنون 
األمم وينشئون األجيال، ويغيرون مجرى 
التاريخ، واإلمام مجد الدين المؤيدي  كان 
أحد هؤالء الخالدين، فكلما باعدت األيام 
ازدادت شخصيته  وفاته  يوم  وبين  بيننا 
وضوحًا وإشراقاً، وإثارة نورا وبهاء، إنه 
كاللوحة الفنية البديعة  كلما ابتعدت 
وضح  كلما  روعتها  في  محملقا  عنها 
أمام ناظريك رواؤها ودقة اإلبداع فيها، 
إنه مجدد  علوم الزيدية، ومحيي روحها 

المتجددة.
ِ اْلَعِليِّ اْلَكِبْيِر، َقَسَمًا  منهجه} َقَسَماً ِباهللَّ
َيْعَلُم ِصْدَقُه اْلَعِلْيُم اْلَخِبْيُر أْن ال َغَرَض َلَنا 
ِ َتَعاَلى،  َوال َهوى َغْيَر النُُّزوِل ِعْنَد ُحْكِم اهللَّ
َواْلُوُقوِف َعَلى ُمْقَتَضى َأْمِرِه، َوَأنَّا َلو َعِلْمَنا 
اْلَحقَّ ِفي َجاِنِب َأْقَصى اْلَخِلِق ِمْن َعَرِبيٍّ َأْو 
، َأو ُقَرِشيٍّ َأْو َحَبِشيِّ َلَقِبْلَناُه ِمْنُه،  َعَجِميِّ
َباِعِه، َوَلُكنَّا  ْلَناُه َعْنُه، َوَلَما َأِنْفَنا ِمن اتِّ َوَتَقبَّ
ِمْن َأْعَواِنِه َعَلْيِه َوَأْتَباِعِه، َفْلَيُقِل النَّاِظُر َما 
ُه، َوال َيْخَش إالَّ َذْنَبُه،  َشاَء، َوال ُيَراِقْب إالَّ َربَّ
 ِ اهللَّ َوِإَلى  اْلِقَياَمة،  ُ، واْلَموِعُد  اهللَّ َفاْلَحَكُم 

ُتْرَجُع اأُلُموُر{.
عاش اإلمام التحول الكبير الذي طرأ مع 

ثورة سبتمبر 1962 .. والذي وضع كل 
علماء الزيدية تحت طائلة امتحان عسير، 
عشرات منهم تمت تصفيتهم جسدياً، بعضهم 
وضع رهن االعتقال وآخرون كانوا رهن 
المراقبة والتضييق على الحركة.. وجد 
أمام  نفسه  المؤيدي  الدين  مجد  اإلمام 
الزيدية  بين  للحيلولة  جسيمة  مهمة 
ووجودها بعد 26 سبتمر وبين مصير آلت 
إليه الزيدية في العراق والجيل والديلم، 
أثمرت  والتي  انتصاره  معركة  فخاض 
زيدية حية متجددة تستوعب المتغيرات 
وتحافظ على األصالة والتراث، وبذلك 
حفظ المسار الزيدي  وتجاوز به محطة 

مهمة ومفصلية لربما كانت نهايته فيها.
المؤيدي  الدين  مجد  اإلمام  استطاع  
للتراث  قصوى  بعث  عملية  يحقق  أن 
الزيدي بذلها خالل عقود  أثمرت كتبًا 
كل  استقصت  ورسائل  وموسوعات 
والثانوية  األساسية  والعقائد  المقوالت 
داخل هذا التراث العريق، وكان مدركًا 
أن التحول المفصلي للزيدية تفرض عليه 
التوثيق وإعادة إحياء قيم وأفكار المدرسة 
العريقة حفاظًا عليها من اإلندثار وتسهياًل 

لنقلها عبر أجيال قادمة.
وبالتزامن مع الجهد الفكري الذي أحيا 

به تراث المذهب الزيدي وأثمر موسوعات 
الدين  مجد  السيد  قاد  واسعة،  ومكتبات 
حركة تدريس عريضة في اليمن والطائف  
ونجران، وهناك في صعدة وحدها 3 أجيال 
من العلماء تخرجوا على يديه أو على يدي 
تالميذه، وجميعهم يملكون اآلن تأثيراً بالغًا 
في الجمهور الزيدي، وينتشرون في عموم 

محافظات الجمهورية.
ولم يكن السيد اإلمام بعيدا عن مجريات 
األحداث والمتغيرات الحاصلة والطارئة في 
اليمن ، بل كان حاضرا وفي وسطها، وما إن 
ُأعلن عن دستور الوحدة وتبني الجمهورية 
اليمنية لنظام تعددية األحزاب وديمقراطية 
الحكم حتى بادر اإلمام مع مجموعة من 
العلماء في إنشاء حزب الحق اليمني الذي 
أسسه المولى الراحل باإلسهام مع علماء 
آخرين من تيارات مختلفة، وهو ما يعني 
أن اإلمام لم يكن يمانع من الخوض في 
المعترك السياسي بقدر ما كانت ممانعته 
تعبر عن اعتراضه على النظام الذي كان 
ينظم عالقة الحاكم بالرعية ما قبل إعالن 

دستور الوحدة.

عن ال�صم�س التي ل ترحل

ال يخلد في ذاكرة التاريخ إال العظماء، 
والعظمة تحتاج إلى مقومات وسمات 

يتميز بها صاحبها .
إشتهرت  السالم  عليه  شخصيته 
بالبساطة والتواضع، ولكنها عظمت في 
نضرتها، في اهتماماتها، في حملها لهم 
والسعي  بأوضاعها،  واالهتمام  األمة 
بكل الوسائل إلى إصالحها، وتوجيهها 
التوجيه السليم الذي أراده اهلل ورسوله 
لها، والذي أدركه موالنا عليه السالم 
ومن  اإللهية  التوجيهات  خالل  من 
أوضاع  على  المستمر  اإلطالع  خالل 
يستجد  لما  الدائمة  والمتابعة  األمة، 
واالجتماعية  السياسية  ساحتها  على 
والدينية وفي كافة شؤونها، فكان دائم 
االهتمام بأوضاع األمة اإلسالمية عامة، 
وأوضاع اليمن خاصة متحينا الفرصة 
لينطلق في درب اإلصالح  متى تسنح 
والتقويم وبناء األمة التي يريدها خالقها 
آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر،قائمة 
بدورها في تطبيق منهج اهلل على أرضه، 
وكانت األحداث التي عصفت باليمن إبان 
ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، 
وما تالها من تدخل القوات المصرية إلى 
اليمن هو الوقت الذي رآه موالنا مناسبا 
للقيام بالدور الذي كان يؤمل أن يقوم 
به فدعا إلى اهلل، وطلب القيام بواجب 
الجهاد في سبيل اهلل، و األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، فبايعه على ذلك 
العلماء واألعيان، وقام باألمر خير قيام 
حتى تخاذل عنه األتباع، ولم يعد لديه 
ما يكفيه للقيام، فقام بما أمكنه القيام 

إلى  والسعي  األوضاع،  إصالح  من  به 
إحياء الدين، وإصالح شؤون األمة في 
كافة المجاالت بقدر الممكن في تلك 
المرحلة، والتي كانت ضيقة بدرجة 
كبيرة، حتى جاءت الوحدة المباركة، 
وانفرجت األوضاع السياسية في اليمن 

المعترك  بخوض  فقام  الشيء،  بعض 
السياسي ودخله من أوسع أبوابه من خالل 
إنشائه حزب الحق الذي كان له حضور 
وانتشار  السياسية  األوساط  في  واسع 
ووضع  اليمن   مستوى  على  كبير 
األساسي  ونظامه  السياسي  برنامجه 

جوانب  لمعالجة كافة  شاملة  برؤية 
الحياة الدينية والسياسية واالجتماعية 
فكان بروز هذا  واالقتصادية وغيرها، 
وعلى  العظيمة  القيادات  بهذه  الحزب 
رأسها موالنا عليه السالم وكوكبة من 
رواد العلم والفكر والسياسة في اليمن 
بمثابة رسالة صارخة في وجوه الطغاة 
ما أرعب السلطة وقوى الشر آن ذاك، 
فسعوا إلى محاربته بكل ما أوتوا من قوة 
مادية وعسكرية واجتماعية وسياسية، 
ولكن موالنا عليه السالم استطاع إحباط  
كل المؤامرات والهجمات الشرسة التي 
تعرض لها حزب الحق واستطاع اإل بقاء 
عليه ككيان يمثل الرؤية الشاملة التي 
كان يراها موالنا عليه السالم، ورغم 
تلك الهجمات الحاقدة التي تعرض لها 
الحزب فإنه بقي ليقوم بما أمكنه القيام 
به في تلك الظروف الحرجة من إصالح 
ألوضاع األمة، وإقامة للحجة على الناس 
الذين كانوا ينقمون على العلماء غيابهم 
عن الساحة السياسية، فبقي عليه السالم 
رئيسا لحزب الحق إلى أن لقي خالقه 
وأبان  الحق،  أوضح  وقد  وعال،  جل 
السبيل، وأقام الحجة هلل على الخلق علما 
وتعلما وجهادا واجتهادا وجمعا لشمل 
القويم  الطريق  إلى  لها  ودعوة  األمة 
والصراط المستقيم فصلوات اهلل عليه 
يوم ولد ويوم لقي خالقه ويوم يبعث 
حيا، وجعلنا اهلل ممن استنار بنوره وبقي 
على نهجه ودربه، وصلى اهلل وسلم على 
سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا .

حطت باإلمام مجد الدين المؤيدي رحمة اهلل عليه 
الرحال في لندن سنة1389ه�، حين ألّمت به بعض 
األمراض، وما كان أللم المرض أن ينسيه شوق الكتب 
وهيام المعرفة؛ فذهب ميمما )المتحف البريطاني( 
الشهير الذي جمع كتب العالم ومخطوطات الدنيا، 
ب في  اليمن، ينقِّ المولى بمخطوطات  وهناك علق 
فيها  ما  أحسن  ويختار  فوائدها،  ويحرر  بطونها، 
فكان معظم ما في كتابه )المختار في عيون اآلثار 
واألشعار(، وهو بذلك يعلم أتباعه أن العلم ال حدود 
اإلنسان  ترافق  أن  يجب  التقوى  وأن  قيود،  وال  له 
خلف المحيطات والبحار، ولم ينس المولى أن يعّرف 
فقال:  باإلنجليزية  البريطاني  المتحف  اسم  قراءه 
 British( موزيم(  )بريتيش  باإلنجليزية  واسمه 

.)Museum
ومن مختاراته الشعرية قول جار اهلل الزمخشري 

رحمه اهلل:
كثر الشك والخالف وكٌل

                  يّدعي الفوز بالصراط السوي
فاعتصامي بال إله سواه  

                  ثم حبي ألحمٍد وعلي
فاَز كْلٌب بحب أصحاِب كْهف  

                  كيف أشقى بحب آل النبي
وقول أبي بكر بن شهاب الشافعي الحضرمي: 

فرقة بالغرور والطيش ساروا  
              في فجاج الضالل سيراً حثيثا

جسموا شبهوا وباالين قالوا  
                          لوثوا أصل دينهم تلويثا

من يعّظم شعائر اهلل قالوا  
                         إنه كان مشركاً وخبيثا

إذ هم اليوم حزب جهل فأذكا  
                      هم يميز التذكير والتأنيثا

ويظنون ثعلب الحمق والغي
                            يداني لدى النزال الليوثا

ليس يدرون أنهم ليس يدرو
هم توريثا                         ن بل الجهل عمَّ

وتسّموا أهل الحديث وهاهم
                            اليكادون يفقهون حديثا

رحلة عالج اأم مرحلة بحث

إن )تجرده، وإخالصه، ذكائه، توقده، علمه، عمله، عطاءه الالمحدود غري خافٍ على أحد، فهمه العميق وطريقة تفكريه ووسطيته 
واعتداله وبعده عن الغلو والتطرف والتقليد األعمى والتعصب املقيت ال يختلف عليه اثنان، شخصيته الفذة ومواقفه الرائعة 

وعرفانيته وصفائه ونقائه وقيمه الروحية والعملية وأخالقه القرآنية كانت وما زالت مثاًل يحتذى وبه يقتدى...
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بالسياسة،  اشتغاله  عن  يعبر  المذياع 
وما يتعلق بها من جهاد، ومعروف لمن 
عايشه أنه كان على وعي كاف باألحداث 

وآثارها.
المولى مجد  بها  التي تمتع  العبقرية 
الدين رحمة اهلل عليه أنه واءم بين هذا 
وذاك، وبزَّ أهل عصره في رسم مالمح 
والسياسة  الشرع  بين  منسجمة  معادلة 
الشرعية، والتي لم تكن في عقول آخرين 

سوى تجديف عابث.
يمكن القول مع ذلك أن كثيرين ممن 
ال يروق لهم هذا الوضع أعجزهم هيبته 
سالم اهلل عليه فقبلوا بما لم يقتنعوا به، 

ربما ستستيقظ هذه النفرة بين النظرية 
ثّبت  أن  بعد  أخرى، ولكن  والواقع مرة 
المولى أفكاره ومبادئه بصورة ال يقدر 

أحد على محوها.
حين  أنتم  لنا:  تقول  الصورة  ولكأن 
فيجب  العالم  هذا  ُعرض  في  تسافرون 
المعرفة  أن تكون لكم عينان عين على 

والنظرية وعين على الواقع والتطبيق.
الحركة  في  مجاالن  لكم  يكون  أن 
مجال علمي يغلب عليه الطابع االفتراضي، 
ومجال واقعي يتمثل في معرفة وصنع ما 

يدور في العالم.
ال يجوز أن يكون القائد اإلسالمي قاصرا 

يناقض  ذلك  ألن  الشرعية؛  العلوم  في 
الثقافة القرآنية التي تبين أنه ال بد أن 
يكون ممن يهدي اآلخرين، وليس ممن 
ُيْهَدى على أيديهم، يجب أن يكون متفوقا 

على اآلخرين ببسطة في العلم.
ال يجوز أن يكون القائد اإلسالمي بعيدا 
عن السياسة وعن االستيعاب لها؛ ألنه هو 
القدوة الذي يجب أن يكون له رأي مسموع 
بمجتمعه  عالقة  لها  التي  األحداث  في 
وأتباعه، ومن يبُعد عن الواقع )المذياع 
سيكون ضحية  بالتأكيد  فإنه  كرمز( 
والقراءات  الحقائق،  وأنصاف  األوه��ام، 
المبتسرة للوقائع، سيكون إذن بغير حيثيات 

صحيحة، وبالتالي سيجد نفسه في الحكم 
البعيد عن النصفة والموقف الخطأ.

هو  الذي  الكتاب  يكون  أن  إذن  يجب 
والمفترض  الديني  والوعي  المعرفة 

والنظرية في يد.
وأن يكون في اليد األخرى المذياع الذي 
هو أداة الموقف السياسي وبوابة الواقع 
ومنظار السياسة الشرعية المطلوبة من 

القائد األسوة.
هكذا إذن يجب أن يكون القائد، والقدوة.

يحيى بن الحسين )ع( بعد صالة الظهر، 
وتحرك الموكب الذي عجز عن الحركة 
لالزدحام والكثافة البشرية التي معها وقف 
التابوت الذي يحمل الجثمان على األكتاف 
بال حراك، كان المراد التشييع إلى ضحيان، 
فاضطر الموكب إلى حمله على سيارة، 
وسلوك طريق تنفذ من هول ذلك الزحام 
على طول الطريق الممتد ما بين مدينتي 
كم(،   30 من  )أكثر  وضحيان  صعدة 
والمدينتان مكتظتان بالسيارات والرجال، 
في مسجده بضحيان ووري الثرى، وهناك 
ُصلِّي عليه جماعات متعددة وحاشدة ممن 
فاتهم وعجزوا عن المشاركة في جامع 

اإلمام الهادي  عليه السالم.
الكريمة  الحياة  من  يسير  جزء  فإلى 

والسيرة العطرة لهذا اإلمام
مولده	 

ولد � طيب اهلل ثراه � يوم السبت 26 
جبل  من  بالرضمة  1332ه�  سنة  شعبان 
دار هجرة  برط، هجرة ضحيان صعدة، 
والده األولى بعد انتقاله مع مجموعة من 
العلماء األعالم الذين قرروا االرتحال إلى 
مقام اإلمام المهدي � لدين اهلل � محمد 
بن القاسم الحسيني الحوثي، حيث استقر 
العلم  ونشر  الدعوة  بواجب  قائماً  هناك 
الشريف بعد استيالء األتراك على معظم 

األراضي اليمنية.
والداه	 

والده السيد العالمة العابد الزكي محمد 
بن منصور المؤيدي � رحمه اهلل � كان 
ال ُيجارى في فضل، وال ُيسامى في نبٍل 
وال تأخذه في اهلل لومة الئم، انتقل إلى 
جوار اهلل في جمادى األولى سنة 1360ه� 

بمدينة صعدة.
أما والدته فهي الشريفة الطاهرة النجيبة 
بن  محمد  المهدي  اإلمام  بنت  اهلل  أمة 
القاسم الحسيني الحوثي رحمها اهلل تعالى 

من الفاضالت الزاهدات.

ن�ش�أته	 
نشأ المولى مجد الدين في هذه األسرة 
الكريمة، وبين هذين األبوين الطاهرين 
تحفظه العناية الربانية وتحيطه العواطف 
البيئة  هذه  أحضان  بين  فدرج  األبوية، 
العلوية  والتربوية  الروحانية  العلمية 
الهاشمية، فصفت سريرته وخلصت عن 

كل شائبة سجيته، وانطبعت نفسه بمبادئ 
طفولته  وكانت  واإلخ��الص،  التقوى 
مختلفة عن كثير من أقرانه، فحاز الُمثل 
من  مستزيداً  حياته  ُعنفوان  في  العليا 

ظروفه المحيطة ولمحاته الصادقة
درا�شته	 

دخل المرحلة الثانية من حياته بعد النشأة 
على  بكليته  أقبل  حيث  )الدراسة(  وهي 
العلم بشغف ونهم وعكف عليه واغترف من 
حياضه و نهل من مناهله مستعيناً بذهنه 

اد. الوقَّ
م�ش� ئخه	 

درس على يد الكثير من العلماء األعالم 
حيث:

العلوم،  جل  وال��ده  يد  على  درس   o
المنطوق منها والمفهوم في النحو والصرف 
والمعاني والبيان والبديع والمنطق واللغة 
والفقه  والحديث،  والتفسير  واألصولين 
والفرائض وعلم الرجال والتأريخ والسير 

وغيرها.
النبراس  العالمة  السيد  عن  أخد   o
محمد  بن  الحسين  بن  الحسن  الحافظ 
الحوثي � رحمه اهلل � في مختلف العلوم 
وأجازه إجازة عامة في جميع مسموعاته 
ومستجازاته وفوضه في ترتيب وتنقيح 

مؤلفه )التخريج على الشافي(.
o درس لدى السيد الحافظ المجتهد � 
شيبة الحمد � عبد اهلل بن اإلمام الهادي 
الحسن بن  يحيى القاسمي � رحمه اهلل 
� في بعض علوم العترة، وأجازه إجازًة 
ومقروءاته  مسموعاته  جميع  في  عامة 
والده  ومؤلفات  ومؤلفاته  ومستجازاته، 

اإلمام الهادي.
بدر   � العالمة  المولى  لدى  درس   o
آل محمد � محمد بن إبراهيم المؤيدي 
الملقب بابن  حورية � رحمه اهلل تعالى � 
وقد أجاز المولى مجد الدين إجازة عامة 

نثراً ونظماً.
o وله الكثير من المشائخ العلماء الذين 
المقام  يسع  ال  عنه  وأخذوا  عنهم  أخذ 

لذكرهم جميعاً.
 مك�نته	 

الدراية  علم  على  استولى  أن  بعد   o
والرواية وتسلم علوم الهداية والتحقيق، 
صيته  واشتهر  ذكره  وشاع  اسمه  طار 
وانتشر خبره، فصار قبلة األصابع وممثل 

إلى  المتطلعين  ورائد  الجامع،  الفضيلة 
السابقين  وطليعة  والفالح،  الفوز  ذروة 
من دعاة الحكمة والعدالة واإلصالح، تلهج 
األلسن بمحامده، وينشر األثير آيات مجده 
وشواهده، فقد أقبلت إليه جموع أهل الهمم 
السامية من طلبة العلم الشريف التي وفدت 
من كل حدب وصوب، فبسط لهم من ُخلقه 
رحباً، ومنحهم إقبااًل وُقرباً، ومأل قلوبهم 
شغفاً بالعلم وحباً، وشحذ عزائمهم ورتق 
ما فتق من تصميمهم ونشاطهم، فكان لهم 
األخ الشغوف والوالد البر العطوف، أنساهم 
فرقة اآلباء واإلخوان واألقارب واألحباب، 
وأزال عنهم وحشة الغربة، وأبعد عنهم 

اإلحساس بالفرقة. 
اأ�شلوبه يف التدري�س:	 

امتلك المولى أسلوبا رائعاً قلَّ نظيره 
في التدريس والتفهيم، وطرقاً راقية فذة 
عجيبًا  وصبراً  والتوضيح،  التلقين  في 
طلبة  نفوس  في  المحبة  العلوم  طبع 
العلم كما في نفوس مجالسيه، وتواضعًا 
جماً ترك أثره عند الخاص والعام، وهو 
محاور رصين يتحول معه المعترض إلى 
الصدر  واسع  والبرهان،  بالحجة  مقتنع 
نقي السريرة، مبتسماً في وجوه الجميع 
مما زاده ألقاً ومحبة عند كل من عرفه، 
فضاًل عمن طالت مجالسته، حتى أنه ال 
يردها  أن  دون  يده  أحد  ُيقبِّل  أن  يقبل 
بالمثيل مناصفة، ولعمري ما هذا التواضع 

والتراحم.
اإنت�جه	 

هو البحر من أي الجهات أتيته، غزارة 
في  وبعداً  الطرح،  في  وقوة  المادة،  في 
النظر، وإجازة في كالمه، وسهولة في 
الجزالة، وسعة في اإلطالع، وبرغم انشغاله 
واالهتمام  واإلفتاء  واإلصالح  بالتدريس 
بالقضايا التي تهم الناس، فهو العالم وهو 
المصلح ومشاركته همومهم، ووقوفه إلى 
جانب كل من يحتاج المساعدة والعون، 
ولكن كل ذلك لم يوقف غزارة إنتاجه 
الباهرة  واآلثار  السافرة  المؤلفات  من 

الظاهرة والتي منها:
)التحف  و  الزلف  شرح  التحف   o
والرائع  الوافي  الشرح  هي  الفاطمية( 
لمنظومته )الزلف اإلمامية( الجامعة ألئمة 
أهل البيت عليهم السالم ابتداًءا برسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم وحتى اإلمام 

الهادي الحسن بن يحيى القاسمي.
العلوم  جوامع  في  األن��وار  لوامع   o

واآلثار.
o الجواب الكافي على ما أورده اإلمام 
المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة في كتابه 
الشافي وقد طبع تحت اسم )عيون الفنون(.
o فصل الخطاب في تفسير خبر العرض 

على الكتاب.
o الثواقب الصائبة لكواذب الناصبة.

o الحجج المنيرة على األصول الخطيرة.
o إيضاح الداللة في تحقيق العدالة.

o الجواب التام في تحقيق مسألة اإلمام.
o الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على 

ما أورده صاحب التضليل.
o الفلق المنير بالبرهان في الرد عل ما 

أورده السيد األمير على حقيقة اإليمان.
وآالت  الغناء  عن  الناهي  البالغ   o

المالهي.
o المنهج األقوم في الرفع والضم.

o الحج والعمرة.
o النسيم العلوي والروح المجري من 
سيرة السيد اإلمام محمد بن محمد منصور 

المؤيدي.
o الجامعة المهمة ألسانيد األئمة.

o الجواب على مسائل األئمة.
o مجمع الفوائد.
o ديوان الحكمة.

o الشهاب الثاقب رداً على أوهام محمد 
بن علي األكوع.

ونوابغ  العلم  غرائب  من  وغيرها  هذا 
الحكم والفتاوى والمراسالت والمراجعات 

والمذاكرات.
واهلل تعالى يقول: »َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة 
ُر ِإالَّ ُأوُلو  َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا َوَما َيذَّكَّ

اأْلَْلَباِب«.
ومن شعره

نقتطف من شعره الرائع في منظومته 
الزلف األمامية التي تزيد عن ثمانين بيتًا 

اآلتي:
وآيات ربُّ العالمين منيرٌة…. على َخْلِقِه 

والبيِّناُت القواِطُع
أتى كلَّ قرٍن للبرية منذٌر…. وداٍع إلى 

الرحمِن للشرِك قاِمُع
إلى أن تناهى سرها عند أحمٍد….

                 فنادى أمين اهلل من هو سامع
وشف بفرقان الرسالة غيهباً..

             فأشرق برهاٌن من الوحي صادع
ومن قوله في قصيدته المسماة )عقود 

المرجان( نقتطف منها:
عجباً لهذا الدهر من دهٍر… 

                          وألمة مهتوكة الستر
يا أمة علمت وما عملت… 

                          لنبيها في أهله تزري
رحًا…   أضحى كتاب اهلل مطَّ

                   وتركتم المقرون بالذكر
آل النبي ومن يتابعهم… 

                         يتجرعون مرارة الضر
ضاقت فسيحات الديار بهم… .إلخ

من� قبيته	 
جمة  مناقب  ثراه  اهلل  طيب  للمولى 
يعجز القلم عن خطها، فمساعيه محمودة، 
ومقاماته مشهورة، ومصالحه مسطورة، 
وشفاعاته مقبولة، ومجالسه تغص بالعالم 
والزائر  المستفيد،  والطالب  المستزيد، 
له،  حصل  بما  والمستنجد  المتبرك، 
والمستعين به على خصمه، والمستنصر به 
من ظالمه، ال يتباطأ وال يتساهل عن تقديم 
ما يستطيع تقديمه، باذال نفسه ونفيسه في 
نصرة الحق والدعوة إلى الخير، يحقن 
الدماء ويسكن القالقل والبالء، أثره واضح 
الحرمات،  وحفظ  المقدسات  صيانة  في 
مدرسًا للعلوم ومهذبًا لألخالق ومحييًا 
محاربًا  الدين،  معالم  من  اندرس  لما 
للبدع والمنكرات، وداعًيا إلى إحياء السنن 
مرجع  يعتبر  كان  كما  والمستحبات، 
علماء العصر، وشيخ الشيوخ العابد الزاهد 
المجاهد األديب الشاعر، مرجع المعضالت 

والمشكالت، ورجل اإلفتاء بال منازع.
الق�شم ال�شهري	 

يعلم  الكبير، قسماً  العلي  باهلل  »قسمًا 
صدقه العليم الخبير، أن ال غرض لنا وال 
هوى غير النزول عند حكم اهلل، والوقوف 
على مقتضى أمره، وأنَّا لو علمنا الحق في 
جانب أقصى الخلق من عربي أو أعجمي أو 
ُقرشي أو حبشي لقبلناه منه، وتقبلناه عنه، 
َوَلَما أِنْفنا من اتباعه، ولُكنَّا من أعوانه عليه، 
فليقل الناظر ما شاء، وال يراقب إال ربه، 
وال يخشى إال ذنبه، فالَحَكُم اهلل، والموعد 

القيامة، وإلى اهلل ترجع األمور«.

 .... عاماً  ثمانون  وانقضت  مضت  قد 
وأنافت حواًل كطرفة عين

لم أحقق ما كنت أرجوه فيها .... من 
جهاد ونشر علٍم ودين

رب فاغفر وارحم وأيد وسدد .... واعف 
والطف رباه في الدارين

كم سنكون سعداء إذ نستحضره سالم 
اهلل عليه منهجا وسلوكا وأخالقا وقيما 
في واقعنا وحياتنا المحشودة بقيم التراجع 
والخلف والنكوص، سالم اهلل عليه مولدا 

ووفاة

)الحجوالعمرة( يف مطابع خميس مشيط  أرادطبع كتابه  البيت هناك، لكن اهلل وهبه قبوال عجيبا، وهيبة نبوية علوية، وملا  آل  املعروف أن السعودية تشدد على منع كتب  من 
بالسعودية أرسل أحد طالبه – الذي حكى الحادثة لنا – إىل صاحب املطابع، فذهب صاحب املطابع هو وذلك الطالب إىل الشيخ عبد العزيز بن باز ألخذ اإلذن من هيئة كبار العلماء 
يف طباعته، فكتب ابن باز يمنع طباعته دينيا، وعاد تلميذه مخربا بذلك فغضب املوىل وذهب من فوره إىل ابن باز، وملا وصل إليه قائال: اهلل املستعان يا شيخ عبد العزيز تمنعون 
طباعة كتب الهداية؟ فأنكر الشيخ ابن باز حصول ذلك منه، وقال: كيف نفعل ذلك وأنت من أهل العلم والدليل، وكتب أمرابطباعته، بعد أن اقرتح استبدال دعاء الشوط األول أن 

يكتب بدال عنها دعاء رقم )1(، وهكذا فطبع الكتاب، وكان املوىل يري طالبه ومحبيه األمرين املتناقضني من ابن باز.

ه����ي����ب����ة ال����ت����ق����وى 



املجامع تبكي  جمدالدين  بعد  اأال 
اأنهرا الدمع  ت��ذرف  اأن  لها  وح��ق 
بعده احل��زن  ُي�ستنزف  ب��اأن  وحق 
الورى يف  قط  راحل  من  مثله  فما 
ده��ره �سيد  امل����رار  ال����ورى  اإم����ام 
ال���ق���ل���وب حمبة ل���ه ك���ل  ت�����س��ر 
اإمامهم فهو  ال��دي��ن  اأه��ل  ُع��ّد  اإذا 
واإن قيل اأين العلم واحللم والتقى
تكالبت ملا  واالأخالق  الدين  حمى 
لعلمه ن�����س��رًا  اهلل  دي���ن  وج����ّدد 
اإم���ام ل��ه ال��دن��ي��ا جتلت واأذع��ن��ت
الذرى العلياء يف هامة  فكان على 
تخاذل دون  احل��ق  بكل  �سدوعًا 
خللقه االإل�����ه  واأ����س���ف���اه  ���س��ف��اه 
جم��ددًا ال��و���س��ي  نهج  على  ف�سار 
ف��اأزه��ر م��ا ب��ن ال��ف��ري��ق��ن علمه
بعلمه ل����الأن����ام  جت��ل��ى  م���ن  ف��ي��ا 
ب��ارق ح  ال  م��ا  اهلل  ���س��الة  عليك 
تنثني االأك����ارم  االآل  ويف  عليك 

ويبكي الهدى من بعده وهو �سارُع
وامل��دام��ُع بعده  من  ال��ورى  عيوُن 
ال�سواجُع عليه  تبكي  ب��اأن  وحق 
ال�سواجُع �سّرته  من  مثله  وه��ل 
ال�سرائُع عليه  قامت  ما  وكا�سف 
كما قد اأ�سارت مثل ذاك االأ�سابُع
امل�سارُع فهو  الف�سل  اأهل  ُعّد  واإن 
م��واق��ُع فيها  ال��دي��ن  ملجد  ي��ق��ال 
امل��داف��ُع فهو  ال�سر  ع��ت��اة  عليه 
املطابُع ذاك  بعد  اأن��ك��رت��ه  فما 
ف��ق��ال م��ع��اذ اهلل م��ا اأن����ا ط��ام��ُع
طالُع هو  اإذ  اجل��وزاء  على  وج��از 
وهل بعده باحلق يف النا�س �سادُع
راك��ُع هو  اإذ  م��واله  �سفا  قد  كما 
ل��ب��ي��ع��ت��ه وه����و امل��ج��ي��د امل��ب��اي��ُع
جامُع للعلم  قيل  ق��د  كما  فكان 
نافُع للنا�س  وه��و  ت��وارى  من  وي��ا 
الهوامُع االأن���ام  ف��وق  لت  هَمّ وم��ا 
وا���س��ُع واهلُل  اهلل  ر���س��ول  ُب��ع��ي��د 

الشاعر ابراهيم احمد املداني

ف���ق���ي���د الأم�������ة

مهما كتبت األقالم وأنتجت األفكار وقال البلغاء عن اإلمام مجد الدين 
عليه السالم فلن يوفوه حقه فقد كان رمزا للخري والرجولة والسماحة 

والعلم واألناءة فصلوات اهلل وسالمه عليه

هاهي تطل علينا الذكرى السادسة 
المولى  السيد  المجدد  االمام  لرحيل 
مجد الدين المؤيدي،  والذي برحيله 
فقدت اليمن خاصة والعالم االسالمي 
عامة علمآ من اعالم آل البيت عليهم 
السالم والذين هم سفن النجاة وباب 
حطة وقرناء القران الكريم من تمسك 
بهم وسار على نهجهم وعمل بما جاء 
في شرع جدهم فقد ُهدي الى صراط 
يعمل  ولم  تركهم  ومن  مستقيم 
بشرعهم ولم يسر على نهجهم ضاع في 

دياجير الظالم
ُيعد  الدين  مجد  المجدد  اإلمام  إن 
بقية السابقين وقدوة الالحقين ومنار 
السائرين ولوال أن الموت مكتوب على 
بني ادم بما فيهم األنبياء والمرسلين 
لكنا  المقربين  واألولياء  والمالئكة 
تمنينا على اهلل تعالى أن يبقي لنا إمامنا 
لنا وأجيالنا من بعدنا كي ينتفعوا من 

علومه العظيمة
لكن مشيئة اهلل تعالى المحيص عنها 
نقول  ولكن  محتوم  قضاءه  والموت 

بلسان المحب المعلول
ما كنت أحسب أن يومك سابق
بل كنت أرضى أن أموت فاقبرا

لو كنت تفدي كانت نفسي فدية
ألبي الحسين لكي يعيش ويعمرا
أو كان يشري عمري لشريته

لكن قضاء اهلل طاف وبكرا
لم  الدين  مجد  السيد  موالنا  إن 
من  موجودا  مازال  بل  حقيقة  يمت 
خالل مؤلفاته التي تركها لنا وهي 
كالتالي الجامعة المهمة ألسانيد كتب 

األئمة، والحجج المثيرة على األصول 
المختار من فنون  الخطيرة، وعيون 
األشعار واآلثار، وكتاب الحج والعمرة 
وكتاب التحف شرح الزلف، وكتاب 
إيضاح الداللة في تحقيق أحكام العدالة 
وكتاب لوامع األنوار ..... وغيرها من 
الكتب التي تركها لألجيال من بعده 
وهي كنوز ثمينة تحوي علوما عظيمة 
لها اثرها البليغ على كل من يقرأها 

من طالب العلم
لقد خدم السيد مجد الدين األمة في 

حياته بتحركه وتدريسه، وبعد وفاته 
لألجيال  بثها  التي  علومه  من خالل 
العلماء  من  أالف  يده  على  تخرج 
العاملين وطالب العلم السالكين وهم 
مازالوا الى يومنا هذا ينشروا علومه 
العلم  أربطة  في  منهجه  ويدرسوا 

والمساجد وغيرها
سالم اهلل عليه في األولين وسالمه 
عليه في اآلخرين وسالمه عليه إلى 

يوم الدين

يف الذكرى ال�صاد�صة لرحيل املجدد

اإلحتفاء به هو اإلثبات األكرب أن هذه األمة تحاول التخلص من أخطر ما 
يتهدد عقلها وتسامحها وكرامتها ومجدها؛ إنه االحتفاء بالعلم الذي هو 

الطريق إىل اهلل وإىل ما يرضيه


