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اإلفتتاحية

بين درب الفضيلة وقائمة العار

ف��از الإم ��ام احل�سني بال�شهادة اخل��ال��دة يف
كربالء �سنة 61ه�ـ ،ودخلت الأم��ة يف معرتك
فتنة اجنلت عن تغلب بع�ض الأم��وي�ين مرة
�أخ ��رى على احل�ك��م ،وحينها مل ي�ثر الإم��ام
زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ع�سكريا ،ب��ل م��ار���س حركة
ريادية تنويرية حفظت للأمة مقومات ر�شدها
و�صالحها ،و�أدّت �إىل ظهور املدار�س العلمية
يف احلجاز وال�شام والعراق التي تعلي يف
املجمل �ش�أن الإ�سالم ومبادئه بغ�ض النظر
عن موقفها التف�صيلي من التطبيقات ،وكان
ل��ه �أث� ��ره يف ان�ح���س��ار امل �ب��د�أ ال�ق�ب�ل��ي ال��ذي
ا�ستند �إليه الأمويون يف حكم الأمة� ،أ�سقطت
ثورته عليه ال�سالم حكم البيت ال�سفياين،
وخمطئ من يريد الف�صل بني ث��ورة الإم��ام
احل�سني اجلهادية وحركة ولده زين العابدين
اجلهادية �أي�ضا؛ لأنه منهج واحد ال يتج ّز�أ ذو
خطوات مرتاتبة.
وبعد ح��وايل �61سنة� ،أي يف �سنة 122ه�ـ
ق��اد الإم� ��ام زي��د ث��ورت��ه ل�ت�ق��ود �إىل �سقوط
البيت امل ��رواين وم��ن ث��م �سقوط الأم��وي�ين
�سنة 132ه� �ـ ،وك��ان الإم ��ام على ح��ظ عظيم
من العلم والتقى وال�سداد ،وترك للأمة تراثا
علميا وفقهيا يعترب الأقدم يف تاريخ العلوم
احلديثية والفقهية ،وكان له امل�شاركة الفاعلة
يف و�ضع املالمح الفكرية ال�صحيحة للأمة يف
ذلك احلني ،التي نادت مب�س�ؤولية الإن�سان يف
�أفعاله ،دح�ضا للفكرة اجلربية التي روّ ج لها
�أن�صار ال�سلطة الأموية ،وخا�ض حوارات مع
املوافقني له واملخالفني تتعلق بعلم الكالم،
حتى �أن املعتزلة  -وهم من هم تعمقا يف هذا
العلم – اعتزوا �إليه فيه ،كما �أن��ه يف نف�س
الوقت ر ّتب دعاة له يف الأم�صار يدعون �إىل
اخل��روج على ال�ظ��امل ،ومل مينعه العلم عن
ممار�سة الدور الع�سكري ،كما مل مينعه الدور
الع�سكري م��ن ال��دور التنويري التعليمي؛
فاجلهاد ذو �شقني ال ي�ستغني �أحدهما عن
الآخر ،وال يعرقل �أحدهما الآخر.
و�إذا ك��ان ه�ن��اك ال �ي��وم م��ن يفكر ع�ل��ى ه��ذه
ال�شاكلة ميينا �أو �شماال ف�إن الإمام زيد مي ّثل
�أك�بر رد عملي مبينا املنهج ال�صحيح ،فهو
الذي ما فتئ يتعلم ويع ِّلم ،وهو الذي انطلق
يف رحاب الأمة جماهدا ثائرا ،وحمد الله يوم
خفقت راي��ات اجلهاد على ر�أ�سه لأن��ه اليوم
الذي كان يتمنى �أن يقابل ر�سول الله �صلى

الله عليه و�آله و�سلم وقد بلغه.
ت��أت��ي ذك��رى ث��ورة الإم ��ام زي��د وا�ست�شهاده
ال�ي��وم وق��د ا�ستيقظت الأم��ة الإ�سالمية من
�سبات عميق تغيبت فيه عقودا من الزمن،
لكنها مع ذلك ال زالت تعي�ش خما�ضا ع�سريا
�أعقب حماولتها من نف�ض يد الظاملني ،فهي
تتخبط يف م�سريتها ،وتتيه يف غايتها ،ومن
املتوقع �أن �ست�ستمر يف ذلك التخبط ،ما مل
حت�سم �أمرها نحو الربنامج ال��ذي ن��ادى به
الإمام زيد بن علي يف ثورته يف الثلث الأول
من القرن الثاين الهجري� ،إنه الربنامج الذي
يلوح الن�صر من خالله ،وتلمع �أنوار الهداية
م��ن �أن �ح��ائ��ه ،وتت�ضح كال�شم�س واقعيته
ومالم�سته للحاجة املجتمعية التي �أراد الإمام
اال�ستجابة احلقيقة لها.
لقد دعى عليه ال�سالم النا�س �إىل العمل بكتاب
الله و�سنة ر�سوله �صلى الله عليه و�آله و�سلم،
و�إىل الدفع عن امل�ست�ضعفني ،وجهاد الظاملني،
و�إقفال املجمرة (�إعادة املحاربني الذين ق�ضوا
م��ددا طويلة يف الثغور �إىل بلدانهم) وق�سم
الفيء بني �أهله ،و�إىل ن�صر �أهل البيت على
من ناو�أهم.
�أمل ت�ك��ن جم�م��ل الق�ضايا ال �ت��ي دار حولها
الربنامج ه��ي الق�ضايا التي ال ن��زال اليوم
ننادي بها بعد ح��وايل  13قرنا من الزمان،
�إن دل ذلك على �شيء ف�إمنا يدل على اخللود
الذي اكت�سبه الربنامج العادل ،وعلى امل�شاكل
التي تعاين منها الأم��ة حديثا وقدميا ،ولو
�أنها ا�ستفادت من تاريخها و�أب�صرت ر�شدها
ل���س�ع��ت يف حت�ق�ي��ق ب��رن��اجم��ه ع �ل��ى النحو
احلق ،وهو ما ي�ضمن خروج الأمة من دائرة
االرتكا�س التي تعي�شها اليوم.
كما ت��أت��ي ه��ذه ال��ذك��رى و�أت �ب��اع الإم ��ام زيد
يعي�شون ظ�لال احل��زن على �شهداء (كربالء
�صنعاء) الذين ق�ضوا �سعداء يف زهرة املدائن
لتقول لهم� :ضل من رام لكم املوت ،و�إمامكم
من �سعى حلياة ح��رة كرمية يت�ساوى فيها
�أبناء الأمة جميعا.
هذه الذكرى تقول للقتلة :ها هو الإمام زيد
من كان جممعا على ثورته من قبل كل التيارات
ال�سيا�سية والفقهاء والعلماء وال�ق��راء ،فلم
تقتلون �أتباعه ،وه��م �إمن��ا ي�سعون ملا �سعى
�إليه من رفع يد القتل والإهانة والإذالل عن
الإن�سان من �أكرمه الله وع�صمه ،فما الذي

ج ّر�أكم على �سفك الدم احلرام ،هل هي الدماء
اله�شامية جتري يف عروقكم يا ه ��ؤالء؟ هل
�شهوة ال��دم غالبة عليكم ،ف�أنتم و�إي��اه��ا يف
ق��رن ،ال تنفكون عنها من يوم يزيد وه�شام
و�إىل يومنا هذا؟
ال ن�ستطيع ف�صل �أجواء ال�شهادة التي ح ّفت
(زهرة املدائن) عن تلك التي كانت يف كربالء،
وكنا�سة كوفان ،فال�شهيد نهر جار يف الذاكرة
الذهبية الأبدية للتاريخ ،وهو م�سل�سل �ضخم
من الت�ضحيات املتتالية التي ال تن�ضب ،وهي
حلقات مت�صلة من املجد ال تغيب وال تت�ضاءل
كلما دعى الداعي �إليها� ،إن الأمة التي �أجنبت
(احل�سني) و(زي��د�أ) هي التي �أجنبت �شهداء
(امل���دائ���ن) وه ��ي امل�ت�ك�ف�ل��ة ب� ��إجن ��اب امل��زي��د
واملزيد.
على ه�شاميي اليوم ويزيدييهم �أن ي�س�ألوا
�أنف�سهم هل قطعت �ضخامة امل�أ�ساة يف كربالء
والكنا�سة حبل ال�شهادة الذي اعت�صم به �أهل
هذا البيت؟ و�أمل ي�صدق عليهم قول جدهم علي
عليه ال�سالم( :بقية ال�سيف �أكرث عددا)؟ لهذا
فعلى من ي�سلك �سبيل اليزيد وه�شام �أن يوقن
�أنه ي�ضع نف�سه يف قائمة العار التاريخي ،فال
�أحد يتمنى �أن يكون يزيد �أو ابن زياد ،ومع
ذلك فالت�ضليل الإعالمي والتعبئة الطائفية قد
تك ّر�س من احلامل لها لأن يكون يزيدا �آخر
وه�شام �آخر.
ل�ستم بحاجة �إىل ت�صديق الأكاذيب �ضد �أتباع
الإم ��ام زي��د� ،إن�ك��م بذلك تخ�سرون النموذج
ال�ع�م�ل��ي لأع� ��دل ال��ط��رق ،و�أ� �س �ل��م امل�ن��اه��ج،
و�أو� �ض��ح امل���س��ال��ك ،ف��ال��زي��دي��ة ه��ي النمرقة
ال��و��س�ط��ى �إل�ي�ه��ا ي�ف��يء ال �غ��ايل وب�ه��ا يلحق
التايل ،وال �سلف لهذه الأمة وهي تثور �ضد
طغاتها �إال الإمام زيد ،وعليها �أن تختار بني
طريقته ومنهجه باعتباره منهج الثائرين
امل�صلحني ومنهج خ�صمه ه�شام باعتباره
رمز الطغيان والتزوير والت�ضليل.
�إذن فليكن الإم ��ام زي��د ب��ن علي ال��ذي ح��اور
الآخ��ري��ن م��ن ال�ع�ل�م��اء ،ك�م��ا ن���ص��ره ه���ؤالء
العلماء و�أيدوا ثورته املدخل احلقيقي للعلم
والت�سامح واحلوار و�أن تكون كلمة العلماء
موحدة جت��اه الظاملني وامل�ستبدين ،وليكن
ي��وم ذك��رى �شهادته م�صدر الإل �ه��ام ومبعث
الإعتزام ،و�أول �أيام العودة �إىل ذلك التاريخ
املجيد.

اإلمام زيد شعلة تنير درب األمة
السيد العالمة /عبداملجيد عبدالرحمن الحوثي
قليلة ه��ي تلك النفو�س العظيمة التي
تتحمل م�سئولية الدين والأم��ة ،وحتتل
ت�ل��ك امل���س�ئ��ول�ي��ة ح �ي��ز ًا ك �ب�يرا م��ن همه ًا
واهتماماتها؛ لأن�ه��ا ق��د ذاب��ت يف حمبة
الله ويف امل�شروع الإل�ه��ي العظيم الذي
يتمثل يف ه��داي��ة الأم ��ة ،وتطبيق �شرع
الله ورفع الظلم والت�سلط عنها و�إخراجها
من الظلمات �إىل النور ومن عبادة العبيد
�إىل عبادة الله وحده؛ ولأن هذه النفو�س
الأب�ي��ة والأن ��وف احلمية والقلوب التي
حتمل من الرحمة و�إرادة اخلري وال�صالح
لهذه الأم��ة �شيئا مما ك��ان يحمله قائدها
ومعلمها الأول ال��ر��س��ول الأع �ظ��م �صلى
الله عليه و�آل��ه و�سلم الذي و�صفه خالقه
ج��ل وع�لا بالرحمة امل �ه��داة للعاملني فقد
�أ�صبحت هداية الأم��ة و�إ�صالح �ش�ؤونها
ورف��ع الظلم عنها ه��و م�شروعها الأك�بر
وهمها الدائم فهي تبحث عن جناح هذا
امل�شروع العظيم وتر�سيخ تلك املبادئ
ال�سامية والقيم الرفيعة ،و�إن كلفها ذلك
ك��ل م��ا متلكه يف ه��ذه ال��دن�ي��ا م��ن نف�س
ومال و�أه��ل وولد وغريها من م�صاحلها
وارتباطاتها يف هذه احلياة.
هكذا نرى الإمام الأعظم ،والطود الأ�شم،
فاحت باب اجلهاد واالجتهاد ،الذي ت�شرفت
ال�ساللة الزكية خلري الربية باالنت�ساب
�إليه ،وها هو يعرب عليه ال�سالم عن ذلك

الهم ال��ذي يحمله وامل�سئولية العظيمة
التي يتحملها حني يقول لأح��د �أ�صحابه
وقد �سار معه يف ليلة مظلمة(:يا بابكي
�أت��رى الرثيا ما �أبعدها ،قال :نعم يا ابن
ر� �س��ول ال �ل��ه ،ق��ال عليه ال �� �س�لام :وال�ل��ه
لوددت �أن يدي مل�صقة بالرثيا ،ثم �أهوي
�إىل الأر� ��ض ف�أقطع قطع ًا �أو تهوي بي
الريح يف مكان �سحيق و�أن يف ذلك �صالح
�أم ��ة ج��دي ر� �س��ول ال�ل��ه �صلى ال�ل��ه عليه
و�آل��ه و�سلم) هذه الكلمات تعرب عن مدى
�إح�سا�س الإمام زيد بن علي عليه ال�سالم
بواقع الأمة ومدى �سعيه و�إرادته لتغيري
ذلك الواقع امل�ؤمل الذي �أو�صلها �إليه �أئمة
اجلور والظلم ،وهو ما جعله عليه ال�سالم
يكون �أول ثائر بعد �سبط الر�سول الإمام
احل�سني بن علي عليه ال�سالم مع معرفته
ب�أن فر�ص جناح ثورته يف الواقع العملي
قليلة نظر ًا ل�ضعف �إمكاناته وقوة ال�سلطة
التي �سيثور عليها ،ولكنه �أراد �أن ي�ؤدي
واجبه ،ويبذل كل ما ميلك ويف مقدمتها
روح ��ه ال���ش��ري�ف��ة؛ ل�ير��س��خ م �ب��د�أ ال�ع��دل
واحلق ،ويفتح باب احلرية والعزة لهذه
الأمة ،ويقول بكل قطرة دم تقع من جبينه
الطاهر� :إن عزة الأمة وكرامتها و�سعادتها
لن تكون �إال باال�ستجابة لنداء احلق جل
جالله{ :يا �أيها الذين �آمنوا ا�ستجيبوا
لله ول�ل��ر��س��ول �إذا دع��اك��م مل��ا يحييكم}

ف �ع �ن��دم��ا ي ��دع ��وك ال �ل��ه جل �ه��اد ال �ظ��امل�ين
والت�ضحية بكل غ��ال ونفي�س يف �سبيل
تر�سيخ دعائم العدل واحلق ،فهو يدعوك
ملا يحييك حياة كرمية يف الدنيا والآخرة،
ف��الإم��ام زي��د عليه ال�سالم ال يطمح �إىل
م�ن���ص��ب دن� �ي ��وي �أو ج� ��اه �أو ��س�ل�ط��ان
حتى ي��رى �أن ث��ورت��ه ل��ن تنجح ،ب��ل هو
يعترب �أداءه لواجبه الديني والإن�ساين
و�إر��ض��اءه لله ولر�سوله هو �أعظم هدف
حققه يف هذه الثورة املباركة ولذا يقول
عليه ال�سالم عندما خفقت ال��راي��ات بني
ي��دي��ه( :احل�م��د لله ال��ذي �أك�م��ل يل ديني
والله �إين كنت �أ�ستحيي �أن �ألقى جدي
ر��س��ول الله ومل �آم��ر يف �أم�ت��ه مبعروف
ومل �أَ ْن � َه عن منكر) ،وبذلك املوقف وتلك
الر�ؤية الوا�ضحة ر�سم الإمام عليه ال�سالم
لثورته الن�صر والبقاء فها هي كل دول
الظلم الأموية والعبا�سية قد ذهبت �إىل
م��زاب��ل ال�ت��اري��خ ،وب�ق��ي نهج الإم ��ام زيد
وثورته �شعلة ت�ضيء للأحرار درب العزة
والكرامة �إىل يوم الدين ،ف�سالم الله على
الإمام زيد وعلى �أ�صحاب الإمام وعلى كل
من قام لتحرير الأمة وقتل يف �سبيل الله
ومن �أجل �إعالء كلمة الله.
و�صلى الله و�سلم على �سيدنا حممد و�آله
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عندما يدعوك اهلل لجهاد الظالمين
والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل
ترسيخ دعائم العدل والحق فهو يدعوك
لما يحييك حياة كريمة في الدنيا واآلخرة
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اإلنتماء واإلعتزاء احلقيقي للزيدية،
أساسه َ
ُ
ومن َبعه

الشريف /فهد الشايم

هُ نا ينبغي �أن يتنبّه القارئ والباحث عن
احلقي َقة � ّأن الزيديّة يف ا ّتباعِ هَا وانتمائهَا
ال ت�ت� ّب��ع ��ش�ي� َع��ة �أه���ل ال�ب�ي��ت و�أق��وال �ه��م
واجتهاداتهم دون � ًا عن �أئ� ّم��ة �أه��ل البيت
(ع) ،بل � ّإن �أ�صل ا ّتباعهم هُ و ا ّتباع �أئمّة
�أه ��ل ال�ب�ي��ت (ع)� � ،س��ادات ب�ن��ي احل�سن
واحل���س�ين ،و�أ� �ص � ُل اع�ت��زائ� ِ�ه��م هُ ��و لهذه
العرتة العلويّة الفاطميّة ،ا ّتباع ًا ملَا توات َر
م��ن ق��ول ال� ّر��س��ول �صلى اه�لا عليه و�آل��ه
�(( :إنيّ ت� ٌ
مت�سكتم به لن
�ارك في ُكم ما �إن ّ
ت�ض ّلوا من بعدي �أبد ًا كتاب الله وعرتتي
َ
اللطيف اخلبري ن ّب�أين �أ ّنهما
�أهل بيتيّ � ،إن
علي ا َ
حلو�ض)) ،وكذا
لن يفرتقا حتى يردَا ّ
هُ و حال الع َ
رتة قدمي ًا وحا�ضر ًا حتى يوم
ال ّنا�س هذا ال يعتزونَ �إىل غري �أهل البيت
ت�سمي ًة وا ّتباع ًا ،ف�إن قيل :ف�إ ّنا جن ُد الإمام
املن�صور بالله عبدالله بن حمزة (ع) يقول
(( :الزيديّة عَلى احلقي َقة هُ م اجلاروديّة
وال َنعلم فيِ الأئمّة (ع) َبعد زيد بن علي
ي�س ِب� َ�ج��ا ُروديّ )) ،وهذا اعتزا ٌء
(ع) َمنْ َل َ
ظ��اه � ٌر م��ن ال��زي��دي��ة لأب���ي اجل � ��ارود بن
املنذر العبديّ الهمداين ،وه��ذا ي ُ
ُناق�ض
جيب على هذا
على مقدّمتكم القري َبة ،ف ُن ُ
ب� �� ّأن الإم���ام املن�صور بالله عبدالله بن
ُخاطب املُ�ستعلِمني على
حمزة (ع) كان ي
ُ
طريقهم بهذا
ل َِ�سان العامّة وما ا�شته َر من
ِ
ُ
يعلمون من الزيديّة
ال� َق��ول ،ملّ��ا كانوا ال
َ
�إ ّال ت�ل� َ�ك ال � ِف��رق ال�ت��ي ر�س َمتها وذك��رت�ه��ا
ُكتب املِلل وال ّنحل ،فال يعلمون �إ ّال زيديّة
ج ��ارود ّي ��ة ،وزي��د ّي��ة ��ص��احل� ّي��ة ،وزي��د ّي��ة
جريريّة ،وزي��د ّي��ة عجليّة ،وم��ا �إىل هذه
الأ�سماء التي انت�ش َرت يف ُكتب العامّة
اخلا�صة من مُ�ص ّنفي �أهل
ونق َلها عنهُم
ّ
ُ
ل�سان
و�شيعتهم املُت� ّأخرين ،فكان
البيت
ِ
حال الإمام املن�صور بالله (ع)� :إن كا َنتم
ِ
لمَ تعرفوا من الزيديّة �إ ّال هذه ال ِف َرق ف� ّإن
ال��زي��د ّي��ة ال�ت��ي ُت��واف� ُ�ق ق��و َل�ن��ا م��ن ا ِل�ف��رق
ال�ت��ي تعرفونهَا يف ُكتبكم ه��ي الزيديّة
باعتبار
اجل ��ارود ّي ��ة ،ف�ن�ح� ُ�ن ج��ارود ّي��ة
ِ
�إطالقِكم وما عرفتموه من فِرق الزيديّة،
ث� ّم ف � ّرق الإم��ام ح��ال اجل��ارود ّي��ة باعتبار

التو ّقف دون ال ّتكفري وال ّتف�سيق ،فكان هذا
ملفهومهم عن الزيديّة� ،أو يكون
ت�صحيح
ٌ
ِ
أقرب
ل
ا
هي
ّة
ي
اجلارود
يقول
ل�سان حالهِ
ُ
ّ
ُ
فنحن
بال�سب وال�شتم،
�إلي َنا ع��دا قو ِلهَا
ّ
ن�سب وال نرت�ضي هذا،
زيديّة جاروديّة ال ّ
وهذا فوجهه بينّ ملَن تدبّره وت�أمّله ،و�إ ّال
فانتماء الإم��ام املن�صور بالله (ع) الذي
عليه �أ�سا�س مذه ِبه لي�س الإ ّتباع �أو ال ّتقليد
لقول �أبي اجل��ارود الهمدا ّ
ين ،بل �أ�سا�س
انتمائه واعتزائه هُ ��و لأئ� ّم��ة �أه��ل البيت
(ع)� ،سل ُفه �سادات بني احل�سن واحل�سني،
لقول �أبي اجلارود عند املن�صور بالله
فما ِ
وزن �إزاء �إجماع �أهل البيت (ع)،
(ع) من ٍ
فالله �إنمّ ��ا �أم��ر َن��ا با ّتباع �أه��ل البيت ،بل
�إ ّن��ك جت ُد الإم��ام املن�صور بالله (ع) يذك ُر
�ال الزيدية من ال�شيعَة وال
م�شاهري رج� ِ
يذ ُكر �أبا اجلارود منهُم ،فقال (ع) (( :ومن
م�شهور رجال الزيديّة احل�سن بن �صالح
بن حي ،و�أخوه علي بن �صالح)) ،ث ّم ذك َر
رجا ًال �آخرين مل يذ ُكر منهُم �أبا اجلارود،
ف َلو ك��انَ الإم��ام (ع) بقولِه القريب يُري ُد
ن�س َبة الإع�ت��زاء احلقيقي ملَا خال مُ�ص ّنف
َ
وناهيك بهَا من مُ�ص ّنفات
من مُ�ص ّنفاته ــ
ُ
ــ من ِذك��ر �أب��ي اجل��ارود بن امل�ن��ذِ ر ،وهذا
ُوجه لعموم زيدية الي َمن ف�إ ّنهم
الكالم ي ّ
�ول و ِف�ع��ل �أب��ي اجل��ارود
ال
يحتجون ب�ق� ِ
ّ
يحتجون ب�أقوال و�أفعال جماعَة ولد
كما
ّ
احل�سن واحل���س�ين ��ص�ل��وات ال�ل��ه عليهم
وعلى جدهّ م ،فكان ّ
كل هذا �أخي الباحث
دلي ٌل �صام ٌد على مُرادِنا من هذه ال ّر�سا َلة
م��ن ع��دَم ان�ت�م��اء واع �ت��زاء زي��د ّي��ة الي َمن
للجاروديّة التي ح ّررت �أقوا َلها ُكتب ا ِمل َلل
وال ِّنحل ن�س َب ًة �إىل �أبي اجل��ارود زياد بن
املُ�ن��ذر� ،إ ّال � ّأن البع�ض الكثري لل َأ�سف ال
يُعجبُه هذا الكالم فيُ�ص ّر على � ّأن زيديّة
ويتم�سك َ
بذلك املُت�شا َبه
الي َمن جاروديّة
ّ
من ك�لام الإم��ام املن�صور بالله (ع) دون
�أن يُح ّقق مق�ص َد الإم��ام منه ،فيُطلِق هذا
ال� َق��ول على زي��د ّي��ة الي َمن تنفري ًا لل ّنا�س
عنهُم وعن
نظرتهم املُت�سامحِ َ ة لل�شريعَة
ِ
الإ�سالمية عموم ًا ،ولل�صحا َبة على وجه

خل���ص��و���ص ،ف�ن�ج� ُد م�ث� ً
ا ُ
لا ال�شيخ مُقبل
ق�سم �أهل اليمن
الوادعي يقول َ ( :من الذي َّ
و�صاحلية؟ ،
و�سليمانية َ
�إىل َج��ارود ّي��ة ُ
َ
وك� ّ�ل هَ ��ذه الثالثة ط��وائ��ف َم��وج��ودَة فيِ
الي َمن والذين � ّأ�س�سوا هَ ذه ّ
الطوائف فيِ
�اب عليه
الي َمن هُ ��م ُغ�لاة الت�شيّع)) ،ف��أج� َ
العال َمة بدر الدّين بن �أم�ير الدّين (ع) ،
قائ ًال (( :هَ ��ذا �إف� ٌك مُب ٌ
ني على �أه��ل الي َمن،
َفهم ال َينتمون �إ َّال �إىل الكتاب وال�س ّنة،
و�أه ��ل ال َبيت (ع) ،و ُكتبهم فيِ العَقائد
َ�شاهدة ب�أ ّنهم ال َي ّتبعون � َأح��د ًا مِ ن ُزع َماء
هَ ��ذه امل��ذاهِ ��ب ك َما يَنتمِ ي الأ�شعريّة �إىل
الأ�شعريّ � ،أو ال َوهّ ابية �إىل حممّد بن عبد
ذهب �أبي
الوهاب ،و�إن َواف��ق َبع�ضهم َم َ
اجلارود �سمّي َجارودي ًا ال بمِ ع َنى �أ ّنه ُم ّتبع
لأب��ي اجل��ارود ،لأ ّنهم ال َيعتربو َنه �إ َمام ًا
َلهم �إنمّ ا الأئمّة �أه ُل ال َبيت (ع) ،و� َ
أو�ضح
و�صهم
إليهم و َنقلُهم ُ
لن�ص ِ
َ�شيء انت َما�ؤهُ م � ِ
اجهم ِب ُح َج ِج ِهم وقراءتِهم ُك ُت َبهُم،
واحتج ُ
َ
ٌ
َ
َ
َفكال ُم مُقبل هَ ��ذا ت�ضليل وتدلي�س ،و َمن
ّ
�شك فيِ احلقي َقة َفليق َر�أ ُكت َبهُم� ،إىل �أن
َقال� :إن هَ ذا َتعم َية و َتلبي�س َفاملذ ُكورون
َغري عُمدَة فيِ عَقائد الزيديّة فيِ ال َيمن ،فال
َمعنى للجدال فِيهم فيِ هَ ذا امل َقام) ،نعم!،
ّ
واحلق �أ ّنه فع ًال ال معنى للجدال يف هذا
املَقال واملَقام فالزيديّة وك ُتبهُم و�أئمّتهم
وعُلما�ؤهم و�شيعتهُم يقولون ُ
نحن نتبّع
�أهل البيت وعُلو َمهم ،واملُخالف املُ�ستلذّ
لل ّتدلي�س يقول �أن ُتم ت ّتبعون �أبا اجلارود،
واجب
وه��ذا �شي ٌء عجيب  .نعم! ث ّم �إ ّن��ه
ٌ
علي َنا وقد ُقلنا ما ُقلنا يف �أبي اجلارود �أن
ابعي منز َلة املُحدّث ال ّثقة
ُنبينِّ � ّأن لهذا ال ّت ّ
ال ّثبت املُنا�صر لأئمّته من بني فاطمة فما
ب�صاحب املنز َلة القلي َلة عند زيديّة
هُ ��و
ِ
ُ
غريه
كحال
ه
ل
حا
البيت
أهل
�
ّة
م
أئ
�
و
ن
م
الي َ
ِ ِ
من رجال الزيديّة ،نعني احل�سن بن �صالح
الوا�سطي  ،وحممد بن
حي  ،و�أبا خالد
ّ
بن ّ
من�صور املُ� ��راديّ  ،وغ�يره��م م��ن رج��االت
أعالمهم.
الزيديّة و� ِ

اإلمام زيـدِ ..مشعل احلرية والثورة
ُ
جتديد ال ينضب
ومنهج
ٍ
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لي�س احل��دي��ث ع��ن زي��د ب��ن علي عليه
�ام انت�سبت
ال�سالم تع�صب ًا
ٍ
ملذهب �أو لإم� ٍ
�إليه طائفة معينة،
ب��ل ي��أت��ي احل��دي��ث عنه يف وق��ت نحن
يف �أ� �ش��د احل��اج��ة لنتعلم ب�ع����ض العرب
وال��درو���س ،ولن َّتعظ ممن �سبقنا  ..فقد
ق��ال الله �سبحانه وت�ع��اىل "لقد ك��ان يف
ق�ص�صهم ع�برة لأويل االلباب"  ..فكيف
�إذا كانت هذه الق�صة لرجل من زينة رجال
الإ�سالم الرافعني ملنهج ال�شريعة املحمدية
..
كيف �إذا كانت الق�صة هي لرج ٌل مل يهتم
�إال مبا يهم الأمة الإ�سالمية ،وقاتل ف ُقتِل
ليمثل لنا �أزهى �صور الت�ضحية من �أجل
العزة والكرامة لهذه الأمة.
م��ا �أح��وج �ن��ا يف زم�ن�ن��ا ه ��ذا ل��زي��د ..
ولأمثال زيد ممن ي�سريون بهذه الأمة �إىل
طريق العزة  ..ويردون لها بع�ض ما دي�س
من كرامتها.
ما �أحوجنا يف هذا الزمان �إىل زيد ..
ليق�ضي على طائفية ومت��زق ه��ذه الأم��ة
 ..فعند ظهوره كانت الأمة تعي�ش متزق ًا
ف���ض�ي�ع� ًا � �س��اع��دت ع�ل��ى ظ �ه��وره ثعابني
الأنظمة احلاكمة لت�ستمر يف حكمها ..
فحمل لواء الإ�صالح بالقول  ..والكلمة
 ..وا�ستمر يف التعليم والإر�شاد  ..حتى
وجد �أن ال �سبيل للإ�صالح �إال نبذ الف�ساد
واقتالعه بالقوة ( ..بالثورة )..
كان ال بد منها للتخل�ص من الأمرا�ض
التي ن�شبت يف ج�سد الأمة.
ف� ��آم ��ن ب �ه��ا ���س��ائ��ر ًا ع �ل��ى ن �ه��ج ج��ده
احل�سني بن علي عليهما ال�سالم  ..وجمع
ال�صاحلني حوله لي�صلحوا ما اع��وج من
�أمر هذه الأمة.
ق��ام بتقدمي نظرية �إ�سالمية حقة يف
ال�سيا�سة تقوم على م�ب��د�أ �أن الإ��ص�لاح
العام يبد�أ بالإ�صالح ال�سيا�سي يف احلكم
 ..و�أن �أ�س�سه هي العدل وال�شورى  ..قائال
بوجوب اختيار الإم��ام العادل بعيد ًا عن
التوريث .. ،قائال بوجوب �إزال��ة الوايل
الظامل ..لأن بقائه يف احلكم يعني بقا ًء
للذل واملهانة واملنكر والظلم ..وم��ا دام
ال يوجد من حل �إال الثورة لإزالته فوجب

اتخاذها طريق ًا  ..وقد اتخذها.
خ��رج الإم ��ام زي��د ليقدم للنا�س مثاالً
و�أمنوذج ًا ملا يجب �أن يكون امل�سلم عليه
�إن �أراد احلياة الكرمية.
خ ��رج ل �ي ��ؤذن يف ال �ن��ا���س ب� ��أن ع�صر
االنحطاط وال�سمع والطاعة للطاغوت
قد انتهى  ..و�أنه حان وقت �إي�صال �صوت
احلق اجلهور �إىل �آذان الظلمة والطغاة ..
ما �أحوجنا لذلك اليوم!!
ولكن من هو زيد ؟؟ من هو حتى يدعو
للتغيري والثورة ؟؟
مل يكن زي��د �شخ�ص ًا ع��ادي� ًا من العامة
منهج اختلقه من وحي
حتى يجر الأمة �إىل ٍ
عزته �أو عقليته فقط  ..بل كان هذا الثائر
ال�شاب من زينة �شباب ع�صره و�أكرثهم
علما وحنكة و�سماحة وجاه ًا
فوالده هو علي بن احل�سني  ..امللقب
بزين العابدين  ..من �أف�ضل �أفا�ضل �أهل
ع�صره و�أكرمهم و�أتقاهم � ..شهد له العدو
قبل ال�صديق بعلو منزلته وكرامة قدره ..
و�أخوه هو حممد الباقر  ..ولقبه الباقر
كناية عن �أنه يبقر العلم بقرا ..
فزيد ن�ش�أ وتعلم وترعرع بني ه�ؤالء ..
نهج على �أيديهم  ..وتربى على خطاهم ..
وتعلم على �إمالئهم  ..فماذا كان املنتظر
منه ..
لقد نبت من هذا البيت الطاهر رجل ال
يخ�شى يف الله لومة الئم  ..وال يهمه �إال
م�صلحة امل�سلمني  ..فقال "والله لوددت
�أن يدي مل�صقة بالرثيا ،ثم �أقع منها حيث
�أق��ع ،ف�أتقطع قطعة قطعة ،وي�صلح الله
بذلك �أمر �أمة حممد"
وج��د ه��ذا الإم��ام العظيم ب ��أن واجبه
ي�ح�ت��م ع�ل�ي��ه �إ�� �س ��داء الن�صيحة لعلماء
امل�سلمني ،بحكم �أن �ه��م ورث ��ة ال�شريعة
وحماتها  ..حثهم على الأم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر  ..ونهاهم عن الركون
�إىل ال�سلطان الظامل طمع ًا يف عطاياه ..
وق��ال لهم" :عباد ال ّله ال تمُ َ ِ ّكنوا الظاملني
طام
من ِق َيادكم بالطمع فيما ب�أيديهم من ُح ِ
الدنيا ال َّزائل ،وتراثها الآف��ل ،فتخ�سروا
حظكم من ال ّله عز وج��ل .فو ال��ذي نف�س
((زي��د ب��ن ع�ل��ي)) بيده ل��و ب َّينتم للنا�س

ما تعلمون ودعومتوهم �إىل احلق الذي
تعرفون ،ل َت َ�ضع َ
ْ�ض َع ُب� ْن� َي��ان اجل� َّب��اري��ن،
ولت َه َدّم �أ�سا�س الظاملني ،ولكنكم ا�شرتيتم
ب�آيات ال ّله ثمن ًا قلي ًال "
لقد �أدرك الإم��ام زي��د بن علي خطورة
الو�ضع الذي كانت تعي�شه الأمة الإ�سالمية
�آنذاك من نار تفكك طائفي ينفخ يف نارها
بع�ض الظلمة  ..منكر ا�ست�شرى يدعمه
م��ن ب �ي��ده اجل ��اه وال���س�ل�ط��ان  ..وك��ان��ت
ل��ه حم� ��اوالتٌ ع��دي��دة �سلمية وتعليمية
للنهو�ض ب�أمر الأمة من جديد وتقومي ما
اعوج منها.
وعندما �أدرك �أن��ه ا�ستنفذ ك��ل م��ا يف
جعبته من و�سائل الإ��ص�لاح ال�سلمي ..
و�أن املر�ض امل�ست�شري يحتاج لو�سائل
�أكرث قوة  ..فقد �أق��دم بكل �إمي��ان و�صدق
و�إخال�ص على خيار الثورة ..
فم�ضى قدم ًا فيها مت�سلح ًا بقوة الإميان
� ..صابغ ًا ث��ورت��ه بنور �إل�ه��ي  ..ومنهج
�إ�سالمي  ..وحنكة حممدية  ..وقوة علوية
 ..وثورية ح�سينية..
م�ضى وه��و يعلم �أن امل ��وت م�صريه
 ..وق��دم روح��ه الطاهرة ق��رب��ان� ًا؛ لينتج
للأمة مدر�سة ثورية حتررية �ضد الظلم
واال�ستعباد .
كانت ال�شهادة هي �ضالته  ..والكرامة
ه��ي داف �ع��ه  ..ف�ن��ال م��ا ي��ري��د  ..وارت�ق��ت
روح��ه الطاهرة �إىل بارئها �شهيد ًة حر ًة
كرمي ًة مبجل ًة.
ً
و�أ�صبحت ثورته نربا�سا لكل الثورات
والثائرين الأح��رار من بعده  ..نربا�س ًا
�إ�سالمي ًا بعيد ًا عن كل الثوريني امللحدين
� ..أين جيفارا ولوثر كينج من ابن ر�سول
الله ،و�أين منهجهم من منهجه الإ�سالمي
املنري
معان
إ�سالمية
ل
ا
للثقافة
ثورته
أجنبت
�
ٍ
حر ..
�أعمق  ..فتحول الفرد �إىل � ٍ
إن�سان ٍ
أحرار  ..واملوت �إىل
ثوار � ٍ
واجلماعة �إىل ٍ
حرية ال�شهداء  ..والعطاء �إىل بذل الروح
ذكرى خالدة  ..و�شهادة عظيمة
ِ(ر َج��ا ٌل َ�ص َد ُقوا َما َع��اهَ �دُوا ال َّل َه َعليْهَِ
َفمِ ْن ُه ْم َمنْ َق َ�ضى َن ْح َب ُه َومِ ْن ُه ْم َمنْ َي ْن َتظِ ُر ).
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احلمد لله الذي �أقام عمود الدين باجلهاد،
و�أحياه بالأئمة للذب عن امل�ست�ضعفني من
العباد� ،أما بعد؛
ف�إن مما يدرج على الأل�سنة �أن الراف�ضة
هم الذين رف�ضهم الإمام زيد (ع) ل�سبب �أو
ُدخ ُل الإمام
لآخر؛ بيد �أن هذا التعريف ي ِ
رج غريه،
زيد ًا (ع) يف معنى الرف�ض وي ُِخ ُ
وال ي�ستقيم دخ ��ول غ�يره فيه وخ��روج
الإم��ام زيد (ع) منه (من معنى الرف�ض)
�إال �أن يكون الرف�ض �صدر من غريه� ،أي
مربر،
لرف�ضهم هم اجلهاد معه حتت �أي ٍ
وك��ل ما �سوى ذل��ك ال ي�صح وال يتما�شى
مع م�سمى الراف�ضة؛ يقول الإمام الهادي
(ع)( :وكذلك ه�ؤالء الذين رف�ضوا زيد بن
علي وتركوه ،ثم مل ير�ضوا مبا �أتوا من
الكبائر؛ حتى ن�سبوا ذلك �إىل امل�صطفني
من �آل الر�سول؛ فلما كان فعلهم على ما
ذكرنا� ،سماهم حينئذ زيد رواف�ض ،ورفع
يديه ف�ق��ال " :اللهم اجعل لعنتك ولعنة
�آب��ائ��ي و�أج � ��دادي ولعنتي ع�ل��ى ه���ؤالء
ال��ذي��ن رف�ضوين ،وخ��رج��وا م��ن بيعتي،
كما رف�ض �أهل حروراء علي بن �أبي طالب
عليه ال�سالم حتى حاربوه)".
وكالم االمام الهادي عليه ال�سالم �صريح
يف �أن م��ن رف�ض اجل�ه��اد م��ع الإم ��ام زيد
عليه ال�سالم �أراد �أن ين�سب ذلك �إىل بع�ض
امل�صطفني من �أه��ل البيت عليهم ال�سالم
و�أن ذلك غري �صحيح عنهم عليهم ال�سالم.
وع �ل��ى ه ��ذا ف��امل �خ��ال �ف��ون يف ح �ق��ه عليه
ال�سالم مراتب وم�ستويات ،كلها ت��ؤول
�إىل رف����ض خ��روج��ه؛ ف�م��ن ذل��ك رف�ض
الإم���ام زي���د(ع) ل�شخ�صه �أو لإمامته
(وينبني على هذا رف�ض اخلروج معه)،
وم��ن ذل��ك ذم خروجه �أو الندم عليه ،
ومن ذلك الطعن يف كل من �أحاط به (ع)
وروى عنه �أو خرج معه ( ال ل�شيء �إال
لأنه روى عنه �أو خرج معه ،وعلى هذا
يرتتب رف�ضه �شخ�صي ًا وال��ذي يرتتب
عليه رف�ض خروجه) ،ومن ذلك تعديل
�أعدائه كه�شام بن عبد امللك لعنه الله،
وم��ن ذل��ك الطعن يف بواعثه (ع) على
اخلروج.
فامل�ستوى الأول :يتمثل يف الرف�ض

املبا�شر ل��ه(ع) والنيل منه �شخ�صي ًا ،من
ذل��ك م��اروي�" :أن م�ؤمن الطاق قيل له :
ما الذي جرى بينك وبني زيد بن علي يف
حم�ضر �أب��ي عبدالله ؟ ق��ال  :ق��ال زي��د بن
علي  :يا حممد بن علي بلغني �أنك تزعم �أن
يف �آل حممد �إماما مفرت�ض الطاعة ؟ قال :
قلت  :نعم  ،وكان �أبوك علي بن احل�سني
�أحدهم  ،فقال  :وكيف ك��ان ي�ؤتى بلقمة
وه��ي ح��ارة فيربدها بيده ثم يلقمنيها ،
علي من حر اللقمة
�أفرتى �أنه كان ي�شفق َّ
علي من حر النار ؟ قال  :قلت له
وال ي�شفق َّ
 :كره �أن يخربك فتكفر  ،فال يكون له فيك
ال�شفاعة  ،وال لله فيك امل�شية  ،فقال �أبو
عبدالله عليه ال�سالم � :أخذته من بني يديه
ومن خلفه  ،فما تركت له خمرجا ".
ق �ل��تُ  :الح��ظ م��ا ت�ن�ط��وي عليه ال��رواي��ة
من انتقا�ص للإمام زيد بن علي (ع) _
ع �ل �ي��ه
ب��ل وم��ن زي��ن العابدين
ال���س�لام اذ ك�ي��ف ين�سب
اليه كتمان م�سالة هامة
كالإمامة وع��دم تبليغها،
ل � � ��و
م� ��ع �أن� ��ه
ك � � � � � ��ان
ه �ن��ال��ك
ن � ��� ��ص
متواتر
مل��ا خفي
ع � � � �ل� � � ��ى
ح� � �ل� � �ي � ��ف
ال � � � �ق� � � ��ران

_هذا �إن �سلم �صحة الرواية ،و�أن �أباه
�أخفاه عنه -وحا�شاه -ف�إذا خفي على
من هو بهذا القرب منهم ،فمن باب
�أوىل �أن ال يظهر مل��ن ه��و دون�ه��م،
وه��ب �أن الإم� ��ام زي��د (ع) �سيكفر
برف�ضه للن�ص _ وح��ا��ش��اه عليه
ال�سالم _ ،فهل يجوز لأبيه �إخفاء
الن�ص عنه ب�سبب ذلك؟ ،هذا لي�س
انتقا�ص ًا للإمام زيد فح�سب ،بل
لأبيه زين العابدين (ع)؛ حيث
�أن الواجب على زين العابدين
(ع) حينئ ٍذ �سيكون �إظهار هذا
الأم��ر كما وجب ذلك على ر�سول
ال �ل��ه ح�ي�ن �أُم � ��ر ب�ت�ب�ل�ي��غ والي ��ة
الإم� ��ام علي (ع) _وال��ر��س��ول
�صلوات الله عليه وعلى �آل��ه �إن
مل يفعل فك�أنه مل يبلغ �شيئ ًا من
الر�سالة_؛ فهكذا �سيكون الأمر
بالن�سبة للإمام زين العابدين،
لأن الغر�ض من الإمامة �إمنا هو
�صالح الدين و م�صلحة االمة.
ب��ل م��ع اال��س��ف فقد بلغ احل��ال
ب�ب�ع���ض�ه��م يف ان �ت �ق��ا���ص
الإمام زيد عليه ال�سالم �أن
قال �شعر ًا:
�سن ظلم الإم��ام للنا�س
زيدٌ**

خالفين لإلمام زيد (ع)
�إن ظلم الإمام ذو عقال
وبنو ال�شيخ والقتيل بفخ
بعد يحيى ومومت الأ�شبال
وامل�ستوى الثاين :الرف�ض لإمامة الإمام
زيد بن علي(ع) ،بغ�ض النظر عن �صحة
خروجه ،ثم ت�أويل خروجه مبا يتنا�سب
مع امل��ذه��ب ،فمن ذل��ك ما رواه حممد بن
علي العلوي يف كتابه املجدي يف �أن�ساب
الطالبيني " :وروينا �أن موالنا �أبا عبد الله
عليه ال�سالم قال وقد بلغه قتل زيد " رحم
الله زيد ًا " َعمِّي لو مت له الأمر لوفى" فمن
تكلم على ظاهر زيد عليه ال�سالم من �أهله
الإم��ام��ة فقد ظلمه ولكن يجب �أن يت�أول
قول ال�صادق عليه ال�سالم ،ويرتحم على
زيد كما ترحم عليه وع�ساه خرج م�أذون ًا "
وم��ن ذل��ك م��ا روي ع��ن ف�ضيل ال��ر��س��ان،
قال :دخلت على �أبي عبد الله عليه ال�سالم
بعدما قتل زي��د ب��ن علي ،ف��أُدخ�ل��ت بيت ًا
ج��وف ب�ي��ت ،ف�ق��ال يل :ي��ا ف�ضيل ُقتل
عمِّي زي��د قلت :نعم ،جعلت ف��داك.
قال :رحمه الله� ،أما �أنه كان م�ؤمن ًا،
وك ��ان ع��ارف � ًا ،وك ��ان ع��امل � ًا ،وك��ان
�صدوق ًا� ،أما �أنه لو ظفر لوفى� ،أما
�أنه لو ملك لعرف كيف ي�ضعها"
قلتُ  :وه ��ؤالء يجعلون معنى �أنه
لو ظفر لوفى
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�أن��ه �سي�سلم الإم��ام��ة �إىل جعفر ال�صادق
(ع) ،ويف ذلك عدة �إ�شكاالت ،منها:
-1ق ��د ت �ق��دم يف ال��رواي��ة ال�سابقة ق��ول
م�ؤمن الطاق للإمام زيد " :كره �أن يخربك
ٌ
تناق�ض وا�ضح.
فتكفر" ،وهذا كما ترى
-2لي�س يف هذه الرواية ما ي�شري �إىل ما
يرومونه ،بل ي�ستقيم القول ب�أنه لو ظفر
بالإمامة لوفا مبا يجب عليه من القيام
بحقها.
-3ل��و ك��ان الأم ��ر كما يقولون فلماذا مل
ينا�صروا الإم ��ام زي��د (ع) يف خروجه،
ح� �ي ��ث ق�� ��ال �� �ص ��اح ��ب ك� �ت���اب خ�لا� �ص��ة
الأق��وال يف ترجمة �سليمان بن خالد بن
دهقان:خرج مع زيد فقطعت �إ�صبعه،
مل يخرج من �أ�صحاب �أبي جعفر عليه
ال�سالم غريه ثقة �صاحب قر�آن.
-4ق��د �أجمعت الأم��ة على �أن خروج
الإم� ��ام زي ��د (ع) �إمن ��ا ك ��ان لطلب
الإمامة ،وال يقدح خالف هوالء
يف ذلك� ،إذ �أن الأمة �إمنا ا�ستندوا
يف ذلك لوقائع ت�أريخية ،وه�ؤالء ال
ي�ستندون �إال على هذه الرواية التي
ال تفيد �شيئ ًا ،بل رواياتهم الأخرى
كالتي تقدمت تفيد الإجماع ،بيان
ذلك �أن الأم��ة �سواهم جممعة على
�إثبات دعوته للإمامة ،وروايتهم
ه ��ذه ال ت�ف�ي��د ن �ف �ي � ًا وال �إث �ب��ات � ًا،
ورواي��ات�ه��م الأخ ��رى تفيد �إثبات
دعوته للإمامة ،وال توجد لديهم
رواي��ة تفيد نفي ادعائه للإمامة،
فينتج من �إثباتهم و�إث�ب��ات الأم��ة
الإجماع على الإثبات.
�-5أن الأ�� �ص���ل يف

خروجه (ع) �أن��ه لطلب الإمامة ،فزعمهم
�أن��ه خرج لغري ذلك ال يقوم �إال بدليل من
خمالف لذلك (�أي لكون خروجه
كالمه (ع)
ٍ
طلب ًا للإمامة) ،وال يوجد لديهم �أي رواية
تفيد ذلك ،بل جل ما ا�ست�شهدوا به هو هذه
الرواية ،وقد ر�أيت ما فيها.
وامل���س�ت��وى ال �ث��ال��ث :ال��رف����ض خل��روج��ه
(ع) والطعن يف ذل��ك ،و هذا ي�شرتك فيه
بع�ض الراف�ضة كما �سبق والنوا�صب
من املت�سمني ب�أهل ال�سنة  ،ففي ترجمة
الإم ��ام زي��د ب��ن علي (ع) ع��ن �سري �أع�لام
النبالء " :وكان ذا علم وجاللة و�صالح،
هفا ،وخرج ،فا�ست�شهد" ،وقال الذهبي عن
الإمام زيد يف �سريه" :قلت :خرج مت�أو ًال،
وقتل �شهيد ًا ،وليته مل يخرج" ،وروى
ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق" :كنا على
باب الزهري� ,إذ �سمع جلبة ,فقال :ما هذا
يا وليد ؟ ,فنظرت ف�إذا ر�أ�س زيد بن علي
يطاف به بيد اللعابني ,ف�أخربته ,فبكى
ال��زه��ري ث��م ق��ال� :أه�ل��ك �أه��ل ه��ذا البيت
العجلة"
امل�ستوى ال��راب��ع :الطعن يف م��ن �أح��اط
ب��الإم��ام زي��د (ع) �أو روى عنه �أو خرج
معه� ،أما طعن الإمامية فظاه ٌر مما �سبق،
و�أما طعن �أهل ال�سنة ،فمن ذلك ت�شنيعهم
على عمرو بن خالد الوا�سطي رحمه الله
تعاىل ،ال ل�شيءٍ �إال لأنه روى عن الإمام
زيد (ع) ،ففي تاريخ ابن معني�" :سمعت
يحيى يقول :عمرو بن خالد كويف يروي
عن زيد بن علي عن �آبائه"  ،ويف تهذيب
التهذيب " :ق��ال عبد ال�ل��ه ب��ن �أح�م��د عن
�أبيه :مرتوك احلديث لي�س ب�شيء ،وقال
الأثرم عن �أحمد :كذاب يروي عن زيد بن
علي عن �آبائه �أحاديث مو�ضوعة يكذب،
وقال عبا�س الدوري عن يحيى بن معني
كذاب غري ثقة وال م�أمون� ..إلخ"
امل�ستوى اخلام�س :توثيق �أعدائه (ع)،
كه�شام بن عبد امللك ويو�سف بن عمر
الثقفي لعنهم الله ،يقول الذهبي يف �سري
�أعالم النبالء عند ترجمته له�شام بن عبد
امللك :روى �أبو عمري بن النحا�س ،عن �أبيه
قال :كان ال يدخل بيت املال له�شام �شيء،
ح� � �ت � ��ى  ..........تتمة صـ 8

من استشعر حب البقاء،
استدثر الذل إىل الفناء
ي�شهد �أربعون ق�سامة لقد �أخ��ذ من حقه،
ولقد �أعطي النا�س حقوقهم.
وروى الذهبي يف �سريه عن اب��ن �سعد،
عن ال��واق��دي :حدثني �سحبل بن حممد،
قال :ما ر�أيت �أحدا من اخللفاء� ،أكره �إليه
الدماء ،وال �أ�شد عليه من ه�شام"
وي �ق��ول ال��ذه�ب��ي يف ترجمة يو�سف بن
عمر الذي قتل الإم��ام زيد (ع) و�صلبه" :
يو�سف بن عمر ابن حممد بن احلكم بن
�أبي عقيل الثقفي �أمري العراقني وخرا�سان
له�شام ،ث��م �أق��ره الوليد ب��ن ي��زي��د ،وك��ان
�شهم ًا كافي ًا �سائ�س ًا مهيب ًا جبار ًا ع�سوف ًا
جواد ًا معطاء"
ق�ل��ت :ق��د نكل ال�ل��ه بيو�سف ب��ن عمر يف
الدنيا قبل الآخ��رة ،فقد نقل الذهبي يف
ترجمة يو�سف بن عمر يف �سريه ":قيل:
رموه قتي ًال ،ف�شد ال�صبيان يف رجله حب ًال،
وج ُّروه يف �أزقة دم�شق ،وكان دميم اجلثة
ل��ه حلية عظيمة ،ن�ع��وذ بالله م��ن البغي
وعواقبه" وال��رواي��ة �صحيحة ،رواه��ا
بتمامها ابن العماد يف �شذرات الذهب.
وك��ذل��ك ه�شام ب��ن عبد امل �ل��ك؛ فقد روى
الواقدي يف الطبقات الكربى عن حممد
بن عمر" :فلما ظهر ولد العبا�س عمد عبد
الله بن علي بن عبد الله بن عبا�س �إىل
ه�شام بن عبد امللك ف�أمر به ف��أخ��رج من
قربه و�صلبه وقال هذا مبا فعل بزيد بن
علي"
• بل قد نكل الله ب�شاعر بني �أمية الذي
ا�ستهز�أ ب��الإم��ام زي��د (ع) وا�سمه حكيم
بن عيا�ش ،فقد نقل �صاحب الإ�صابة يف
متييز ال�صحابة عن الكوكبي يف فوائده
ب�إ�سناده �أن رج ًال جاء �إىل جعفر ال�صادق
فقال ه��ذا حكيم بن عيا�ش الكلبي ين�شد
النا�س هجاءكم بالكوفة فقال هل علقت
منه ب�شيء قال نعم قال:
�صلبنا لكم زيد ًا على ر�أ�س نخلة
ومل �أر مهديا على اجلذع ي�صلب
وق�ستم بعثمان علي ًا �سفاهة
وعثمان خري من علي و�أطيب
ق��ال فرفع جعفر يديه فقال اللهم �إن كان

ك��اذب � ًا ف�سلط عليه ك�ل�ب��ك ،ف�خ��رج حكيم
فافرت�سه الأ�سد .
امل�ستوى ال�ساد�س :الت�شكيك يف بواعث
الإم ��ام زي��د (ع) على اخل ��روج ،فمن ذلك
ما رواه ال��واق��دي يف الطبقات الكربى:
"دخل زيد بن علي على ه�شام بن عبد
امللك فرفع دين ًا كثري ًا وحوائج فلم يق�ض
له ه�شام حاجة ،وجتهمه و�أ�سمعه كالم ًا
�شديد ًا"
ومن ذلك ما رواه ابن ع�ساكر يف تاريخ
دم�شق يف ترجمة الإم��ام زيد (ع)  " :من
�أهل املدينة وفد على ه�شام بن عبد امللك
فر�أى منه جفوة ،فكان ذلك �سبب خروجه
وطلبه اخلالفة ،وخرج بالكوفة فكان من
�أمره ما �سنذكره"
و�أورد ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق هذه
الق�صة " :فلما ويل يو�سف كتب �إىل ه�شام
ب�أ�سمائهم _ �أي با�سم الإم��ام زي��د (ع)
وغريه من �أهل البيت_ ومبا �أجازهم به،
وكتب يذكر �أن خالد ًا ابتاع من زيد �أر�ض ًا
باملدينة بع�شرة �آالف دينار ثم رد الأر�ض
عليه ،فكتب ه�شام �إىل عامل املدينة �أن
ي�سرحهم �إليه ،ففعل ف�س�ألهم ه�شام ف�أقروا
باجلائزة و�أن�ك��روا ما �سوى ذل��ك ،ف�س�أل
زيد ًا عن الأر���ض ف�أنكرها وحلفوا له�شام
ف�صدقهم"
ق �ل��ت :وه� ��ذه ال �ق �� �ص��ة م���ض�ط��رب��ة غ��اي��ة
الإ�ضطراب ،لعدة �أ�سباب ،منها:
-1ت � �� � �ض� ��ارب ال� � ��رواي� � ��ات يف حت��دي��د
ال�شخ�صية التي ابتاع منها الإمام زيد (ع)
�أمام ه�شام ،فتارة ُيدّعى �أنه خالد بن عبد
الله الق�سري ،وتارة �أخرى �أنه ابنه يزيد
بن خالد.
-2تطابقت الروايات على �أن ال�شخ�صية
التي رفعت باخلالف �إىل ه�شام بن عبد
امللك هو يو�سف بن عمر؛
•ف�إن كانت الق�صة وقعت قبل مقتل خالد
ال �ق �� �س��ري وه� ��ذا ه��و امل �ط��اب��ق مل�ج��ري��ات
الأح��داث فخالد قتل �سنة �ست وع�شرين
وم��ائ��ة ،وال ��رواي ��ة وق �ع��ت ��س�ن��ة �إح ��دى
وع�شرين ومائة ،فلماذا مل يرفع اخلالف

خالد الق�سري بنف�سه ،وكيف قام يو�سف
بن عمر برفع اخل�لاف مع ما بينه وبني
خ��ال��د م��ن ع ��داوة ،حتى انتهت ب���أن قتل
ُ
يو�سف بن عمر خالد ًا.
•و�إن ك��ان��ت الق�صة وق�ع��ت بعد مقتل
خالد ،ورفعها يو�سف بن عمر لأجل يزيد
بن خالد الق�سري ،فكيف ي�صح �أن يرفع
يو�سف بن عمر باخلالف �إىل ه�شام ،مع
�أنه قتل والد يزيد الق�سري ،وبينهما ثار
وع��داوة ،حتى �أن يزيد بن خالد هو من
توىل قتل يو�سف بن عمر بنف�سه فيما بعد
ث�أر ًا لأبيه.
ً
-3ذك ��ر اب��ن ع�ساكر متحدثا ع��ن �إح��دى
الروايات التي تف�صل هذه الق�صة �أن فيها
�إبراهيم بن �سعد ،ثم ا�ست�شكل ذل��ك من
تلقاء نف�سه ،فقال " :كذا ذكر �أبو خمنف
واملعروف �إبراهيم بن �سعد بن �إبراهيم
بن عبد الرحمن ولي�س هو �صاحب هذه
الق�صة لأن هذه الق�صة كانت �سنة �إحدى
وع�شرين ومائة ولإبراهيم بن �سعد �إذ ذاك
نحو ثالث ع�شرة �سنة لأنه مات �سنه ثالت
وثمانني ومائه وهو ابن خم�س و�سبعني
�سنة والله �أعلم "
-4خالد الق�سري يف نف�سه متهم بالن�صب
ال�شديد ،ف�أنى للإمام زيد (ع) �أن يتعامل
مع �أم�ث��ال ه���ؤالء!؛ يقول اب��ن العماد يف
ترجمة خالد الق�سري يف �شذرات الذهب:
" خالد بن عبد الله الق�سري عن �أبيه عن
ج��ده ��ص��دوق لكنه نا�صبي جلد.انتهى،
وق��ال ابن معني عن خالد ه��ذا :كان رجل
�سوء يقع يف "علي" ر�ضي الله عنه ،ويل
العراق له�شام"
وال �شك �أن ثمة م�ستويات �أخ��رى مل يتم
التطرق لها ،مراعا ًة للإخت�صار� ،إال �أن ما
ُذك��ر ي�ضع القاريء �أم��ام �أه��م امل�ستويات
و�أب��رزه��ا؛ وبا�ستطاعته حينئذ ت�صور
بقية امل�ستويات ،وب�ه��ذا ينتهي امل�ق��ال،
ن�س�أل الله �أن ينفع ب��ه ول��ه احلمد �أو ًال
و�آخر ًا.
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يسائلين البعض
للشاعر/عبد الحفيظ الخزان

مل� � ��اذا ل���زي���د ال � �ه� ��دى �أن� �ت� �م ��ي؟!
وم � � ��ا �� �س���ر ح� �ب���ي ل � ��ه م � ��ا خ �ب��ا
وك� �ي ��ف اع��ت��زي��ت��م �إىل ا� �س �م��ه؟
ف �م��ا ���ص��ار ح� �ك ��ر ًا ع �ل��ى ع �� �ص��رهِ
ي � �ق� ��ول� ��ون والآ ُل يف ع� �ه���دهِ
وق� � � ��د ك� � � ��ان �أج � � � � � � ��داده ق� �ب� � َل� � ُه
ي���س��ائ�ل�ن��ي ال �ب �ع ����ض يف م��وق� ٍ�ف
ف �ق �ل��ت ل��ه��م �آل ب��ي��ت ال��ر���س��ول
ل� �ق ��د الح زي� � � � ٌد ب� �ع� ��� �ص � ٍ�ر ه ��وت
� � �ض �ل�ا ٌل وك � �ف � � ٌر ودي � � ��ن ال� �ه ��وى
وه� � ��ذا ال���ر�� �س���ول � � �س �ل�ا ٌم ع�ل�ي��ه
وق� ��د ن � ��وزع ال��ن��ا���س يف دي�ن�ه��م
ه � �ن� ��ا ك� � � ��ان ل � �ل� ��ه ف � �ي � �م� ��ا ي� ��رى
�إل�� � �ه� � ��ي غ�� � �ي� � ��و ٌر ع�� �ل� ��ى دي� �ن���ه

وك��ي��ف ج� ��رى زاك� �ي� � ًا يف دم��ي
وذك� ��راه � �ش��دوي وح �ل��وى فمي
وم �ن��ه ارت� ��وى ك � ّ�ل ع���ص� ٍ�ر ظمي
وك��ل ان �ح��راف غ��دا " عب�شمي"
ك� � �ث �ي� ٌ�ر ح� ��وال�� �ي� ��ه ك� � ��الأجن� � � ِ�م
�أج� � � � � � � َّل و�أف� � � � �ق� � � � � َه ب���امل� �ب� �ه�� ِ�م
ع �� �ص �ي��ب ع �ل��ى احل� � ��اذق امل �ل �ه� ِ�م
ك� �غ� �ي � ٍ�ث ت� �ت ��اب ��ع يف امل ��و�� �س ��م
ب ��ه � �ش��رع � ُة امل���ص�ط�ف��ى الأع �ظ��م
و��ش�ت��ى ال ��دواه ��ي وح �ك � ٌم عمي
ُي �� �س� ُّ�ب ل ��دى احل��اك��م امل �� �س �ل� ِ�م!!
�وم
ف � �ح� ��ادوا ع���ن امل �ن �ه��ج الأق� � � ِ
�ر ه �م��ي
ع� �ظ���ائ� � ُم ل � �ط� � ٍ�ف وخ� �ي � ٌ
�رم
ول �ي ����س � �س��وى ال �ل��ه م��ن ُم�� ْك� ِ

بمناسبة استشهاد اإلمام
زيد بن علي عليهما السالم
السيد العالمة /أحمد درهم

محمد ماجد الحوثي
منهج قومي ر�سمه الإم��ام الأعظم زيد بن علي
عليه ال�سالم ،على �صفحات التاريخ؛ لتتوارثه
الأمم ،وتتعاقبه الأج�ي��ال وجتعل منه منارة
ت�ضيء لها �سبل العزة والكرامة ،وت�أمن معه
من الإن��زالق يف دهاليز الذلة والهوان ،منهج
ي��رى امل��وت يف �سبيل الله �سعادة ،والعي�ش
مع الظاملني برما و�شقاوة ،ويحمل يف طياته
العدل وامل�ساواة وح��ب الآخ��ري��ن ،وال يعرف
طريق ًا �سوى الثبات والعزة والكرامة ،وميقت
حب احلياة واالن�صياع لزخرفها كونه ال�سبب
الرئي�س يف خنوع وذل��ة ه��ذه الأم��ة ،ورك��وب
ال �ظ��امل�ين ك��واه��ل امل�ست�ضعفني يف �أرج� ��اء
املعمورة.
�إن الثورة على الطغاة واجلبابرة �أمر �ضروري
ال حمي�ص عنه �إذا ما �أرادت الأمة النجاة بدينها
ودنياها �إىل دار الف�سحة والأمان ،لكن قبل ذلك
ال بد من ثورة على �أنف�سنا التي طاملا �ساد عليها
منطق الهزمية واالنك�سار ،وزهدت عن حتمل
امل�س�ؤولية جتاه الدين والوطن �أر�ض ًا و�إن�سان ًا
وم�صري ًا ،ف��إن تغيري ما نعاي�شه ونعانيه من
ف�سا ٍد م�شني طغى على جميع مقومات احلياة
مرهون بتغيري �أنف�سنا (�إن الله ال يغري ما بقوم
حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم )؛ لذا يجب على كل
من ينتمي �إىل الدين القومي� ،أن ي�شعل حرارة
امل�س�ؤولية يف قلبه ،ويجعل م��ن نف�سه لبنة
يف بناء دينه ووط�ن��ه ،ويتخل�ص م��ن منطق
العجز والوهن ،وع��دم ال�شعور بامل�س�ؤولية،
(ال ن�ستطيع فعل �شيء!!) (الأمر م�ستحيل!! )
(الأمر ال يخ�صنا!!) ف�إن تبعات ذلك وخيمة على
الفرد واملجتمع ،و�إن كان ال ي�شعر بذلك ،فارفع
ر�أ� �س��ك ،ودع النظر حت��ت ق��دم�ي��ك ،واغ�ضب
لدينك ووط �ن��ك ،وال تكن �سلم ًا يرتقي عليه
الفا�سد ون ،ف�إنك قادر على �صناعة التاريخ ،
وعلى التحرر من قيود الذلة ،بل �أنت قادر على
مقارعة الأمم الأخ��رى فكر ًا وثقافة و�سيا�سة
و�صناعة واقت�صاد ًا ،كلما حتتاجه هو �إرادة
�صلبة ،وهمة عالية ،وطموح وا�سع.
وق�ب��ل ه��ذا وذاك ث�ق��ة منقطعة ال�ن�ظ�ير مبلك
ال�سماوات والأر� ��ض ،و�سرتى نف�سك ت�سود
�أعداء دينك ووطنك ،وال غرو فالله معك ،و�إذا
ما كان معك فع�ش قرير العني ،ثابت اخلطى،
وام�ض قدم ًا نحو الن�صر املوعود (�إن تن�صروا
الله ين�صركم ويثبت �أقدامكم) عند ذلك �ستنعم
�أمتنا بالأمن واال�ستقرار ،وي�سود منهج العدل
وامل���س��اواة ،وت��ويل الرذيلة و�أهلها �إىل غري
رجعة ،وي�شرق حا�ضرجديد ،وم�ستقبل واعد
�أف�ضل.
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دورية  -فكرية  -ثقافية  -مستقلة العدد( )2

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنياء
والمرسلين ،الداعي إلى هللا بإذنه والسراج المبين ،وبعد:
فإن ثورة اإلمام زيد عليه السالم هي امتداد لرسالة جده النبي
صلى هللا عليه وآله وسلم ،ولثورة أبي عبدهللا الحسين عليه
وعلى أبيه وجده وأخيه وأمه أفضل الصالة والتسليم ،فهي
قبس على درب الحرية ،ينغي للمسلمين بل لكافة البشرية أن
يستفدوا منها ،وأن يستضيئوا بنورها ،السيما أتباع اإلمام
زيد بن علي عليه السالم ،الذين من هللا عليهم باإلنتساب إليه،
فباألخرى أن يحذوا حذوه ،وأن بسنته في مباينة الظالمين،
والقول بكلمة الحق في وجوه المستبدين ،مهما كان الثمن،
وال يعتقدن أح ٌد أن استشهاده كان نهاية لثورته ،فهو مصباح
يستضاء به على مر الزمن ،لمن كان له قلب أو ألقى السمع
وهو شهيد ،فصلوات هللا عليه وعلى آبائه األكرمين وآله
الطاهرين ،وسالم على المرسلين.

من أحب الحياة عاش
ذليال
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اإلمــام زيـد شعلــــ
عبداهلل علي أحمدالنعمي
عا�ش الإم��ام زي��د عليه ال�سالم يف ع�صر
م�ف�ع��م ب��ال�غ�ن��ى وامل� �ت ��اع ،وب �ك��ل م��ا يثري
الزهو ،ع�صر م�شوب باحلنني �إىل عدالة
امل�سلمني الأوائ� ��ل و��ص��دق�ه��م وورع �ه��م،
ع�صر مفعم بالأ�سى ،وج�لال الذكريات،
والأ�شواق �إىل احلرية ،ع�صر تن�ساب فيه
دوي انت�صارات زائفة بفتوحات الدولة
الأم��وي��ة ،ي��راف�ق�ه��ا �أن�ي�ن ح��زي��ن مكتوم،
ونفثات غيظ كظيم ،وتبلل راياتها دماء
املظلومني ،ودموع ال جتف �أبدا ،ومتزق
�أنغامها �أ�صداء النحيب والعويل!..
كانت الدولة الأموية توا�صل الفتوحات؛
لرت�سي قواعد امرباطوريتها؛ لذلك كانوا
ي�ضطهدون خمالفيهم وحتى نا�صحيهم،
وي�ت�ت�ب�ع��ون �آل ب�ي��ت ر� �س��ول ال �ل��ه وم��ن
يت�شيعون لهم؛ ليقتلوهم بال رحمة ،وكان
الوايل الأموي ال يطيق ن�صيحة ،حتى لقد
�أعلن ه�شام بن عبد امللك وهو يف بيت الله
احلرام �أنه �سيقطع ر�أ�س من يقول له «اتق
الله»!!!
م��ن هنا نبعت م��أ��س��اة الإن���س��ان يف ذلك
ال��زم��ان :لأن ��ه يجب �أن ي��واف��ق على ما
يرف�ض ،ويقبل ما يكره ،وي�سكت على ما
يدين ،ف�آثر ال�صمت عدد من علماء امل�سلمني
جناة ب�أنف�سهم من بط�ش احلاكمني ،وما
م��ن ��ش��يء ك��ان ي��زع��ج احل�ك��ام مثل حنني
النا�س �إىل ع�صر النبوة ،وحب امل�سلمني
ال�صادق لآل بيت ر�سول الله �صلى الله
عليه و�آله و�سلم..
يف ه ��ذا اجل ��و امل���ض�ط��رب ال���ذي ميزقه
التناق�ض بني ما يحبه الإن�سان وما يكرهه،
ول��د الإم ��ام زي��د ب��ن علي زي��ن العابدين
بن احل�سني بن علي بن �أبي طالب عليهم
�سالم الله يف املدينة عام  75للهجرة ،ولد
وما زال َرجع الأن�ين على احل�سني �شهيد
كربالء مي�ل�أ الآذان ،وم��ا زال��ت الفجيعة
تغ�ص احللوق وحت��رق الأكباد ،ولد وما
زال��ت دم��اء ك��رب�لاء تغ�شى عيون �صناع
الفجيعة واملفجوعني على ال�سواء ،وما

زالت ذكريات نكبة �آل البيت تفري �صدور
ق��وم م��ؤم�ن�ين ،فما م��ن ��ش��يء بعد يطفئ
النار التي يف ال�صدور ..حتى الق�صا�ص
الذي ث�أر فيه بع�ض �أ�شياع احل�سني من كل
من �شاركوا يف مقتل ال�شهيد العظيم و�آل
بيته ..حتى هذا الق�صا�ص مل ي�شف غيظ
القلوب!.
�إ�ستمر الإ�ضطهاد ،و�سارت الدولة الأموية

ولد وما زال��ت دماء
كربالء تغشى عيون
ص��ن��اع الفجيعة
وامل��ف��ج��وع�ين على
ال��س��واء ،وم��ا زال��ت
ذك��ري��ات نكبة آل
البيت تفري صدور
قوم مؤمنني
على �إق�صاء �آل البيت و�ألزمتهم املدينة،
فالتزموها ال يربحونها �إال �إىل احل��ج،
وكان عميد �آل البيت بعد ا�ست�شهاد الإمام
احل�سني عليه ال�سالم هو ابنه علي زين
العابدين ،حيث كان �أ�صغر �آل البيت يف
ك��رب�لاء� ..أن�ق��ذه مر�ضه وا�ستماتة عمته
ال�سيدة زينب دفاع ًا عنه ،وكان القتلة قد
ذبحوا �آل البيت من الذكور ومل يرحموا
�أحد ًا حتى الأطفال ،و�شردوا ُح َرم ر�سول
ال �ل��ه ��ص�ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه و� �س �ل��م يف
الفلوات ،ثم �ساقوهن يف موكب وح�شي
من كربالء �إىل دم�شق يتقدمهن ر�أ�س �سيد
ال�شهداء على �سن حربة!!

ك��ل تلك ال��ذك��ري��ات الفاجعة ظلت تعي�ش
حية يف �أعماق زي��ن العابدين ،و�صورة
�أبيه ال تفارق عينيه ،ومن �أجل ذلك رف�ض
طلب �شيعة �آل البيت يف العراق بالنهو�ض
كما نه�ض �أب��وه ،فاختار �أن يعلم النا�س
و�أن يفقههم ب�أمور دينهم ،و�أخ��ذ �أوالده
بالنظر يف علوم الدين ،و�أعدهم ليكونوا
من بعده �أئمة �صاحلني.
وح�ي�ن ت���ويف زي���ن ال �ع��اب��دي��ن ع �ل��ي بن
احل���س�ين ،ت��رك تلك احل�ي��اة امل�ع��ذب��ة بكل
ما فيها ،ت��رك للنا�س علم ًا غ��زي��ر ًا ،وترك
ابنه الأك�بر حممد ًا راعي ًا و�أ�ستاذ ًا البنه
الأ� �ص �غ��ر زي ��د ،وزي ��د �إذ ذاك يف مقتبل
العمر ،يتطلع �إىل كل �شيء بهذا النوع من
الده�شة التي نعرفها عندما تثب ال�سنون
بنا �إىل ال�شباب ،وتطالعنا احلياة مبا مل
نعرفه من قبل!..
وج��د امل��دي�ن��ة م��ن ح��ول��ه مليئة ب��ال�ق� َّراء،
ورواة احل��دي��ث ،وعلماء ال��دي��ن ،الذين
�أم�سكوا �أل�سنتهم عن جور احلكام ،اتقا ًء
لع�سف ه� ��ؤالء احل �ك��ام ال��ذي��ن �أل �ف��وا �أن
يبط�شوا بكل من عرف عنه �أنه ال ير�ضى
عن �سريتهم ،فعكف على درا��س��ة وحفظ
علوم �آل البيت عدة �سنني ،وبداخله ثورة
ا�ستنكار لهذا الو�ضع ،فكيف ي�سكت ه�ؤالء
عن النهي عن املنكر والأمر باملعروف؟!!.
ر�أى زي��د �أن ي�ترك امل��دي�ن��ة ،ورح��ل �إىل
الب�صرة والكوفة ،وهناك وج��د جمتمع ًا
�آخ��ر غ�ير جمتمع املدينة امل �ن��ورة ،حيث
كانت النفو�س تغلي بال�سخط والرف�ض،
وق��د ن���ش��أت ف��رق انت�شرت �إىل �أط ��راف
الدولة تتهم معاوية بالكفر ،وتدين الذين
�أيدوه وحتكم على الفقهاء الذين نا�صروه،
و�أي��دوا من ت�سلط بعده ب�أنهم لي�سوا من
الله يف �شيء ،وب�أنهم باعوا دينهم بدنيا
احلكام و�أنهم مرتزقة متنطعون ،وجبناء
منافقون� ،سكتوا عن الظلم وعن �سب علي
وفاطمة عليهم ال�سالم على املنابر منذ �أمر
بذلك معاوية!!

ــة يف ليل اإلستبداد
عباد اهلل..ال تقاتلوا
ع��دوك��م على الشك
فتضلوا ع��ن سبيل
اهلل ،ولكن البصرية
مث ال��ق��ت��ال)إىل أن
قال(:إنه من قتل نفسا
يشك يف ضاللتها كمن
قتل نفسا بغري حق..
عباد اهلل البصرية..
البصرية
و�ضعوهم يف قاعات امللك ك�أنهم بع�ض
الزينة الزائفة !!،ثم رفعوهم على املنابر
يلعنون فاطمة ال��زه��راء وزوجها الإم��ام
علي ًا عليهم �سالم الله.
ويف هذه املرحلة كان ه�شام بن عبد امللك
وعماله على الأم�صار يرتب�صون بالإمام
زيد ومن حوله ،والإم��ام زيد يعرف ذلك،
وي�ع��رف �أن ه�شام ب��ن عبد امللك ي�ضيق
بتحركه يف �سبيل ن�شر علوم �آل البيت
عليهم ال���س�لام ،ال�ت��ي حت��رر ال�ن��ا���س من
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مل يكن م��ن املمكن �أن مت��ر ��س�يرة حكام
بني �أمية يف عدائهم الأعمى لآل البيت،
وعدوانهم الباغي على حقوق الآخرين،
دون �أن تثري ث��ائ��رة ال�ق�ل��وب مهما يكن
��س�ل�ط��ان ال�ب�ط����ش وال �ق �ه��ر ،فتفجر تيار
ال�سخط يف ال�ب���ص��رة وال �ك��وف��ة و�سائر
الأم �� �ص��ار ،و�أخ ��ذ �أح �ف��اد ال��ذي��ن �أ�سلموا
احل�سني وخ��ذل��وه ي�ستعدون للنهو�ض
�ضد حكام بني �أمية ،واع�ت�بروا ثورتهم
توبة �إىل الله مما فعلوه باحل�سني� ،إ�ضافة
�إىل كبار العلماء والفقهاء ،ك�أبي حنيفة
ال�ن�ع�م��ان ،ال ��ذي ��ص��رح �أن ��ه م��ا وج��د يف
الب�صرة �أف�ضل من زيد بن علي ،فات�صل
اجل�م�ي��ع ب��الإم��ام زي��د ب��ن علي وه��و يف
الب�صرة والكوفة� ،إال �أن الإمام زيد ًا كان
ما ي��زال يذكر حتذير �أبيه زين العابدين
 ،وم��ا زال��ت �صور ما �صنعه �أه��ل الكوفة
بجده احل�سني تطوف �أمام عينيه!..
�إنه يف �أعماق نف�سه ي�ؤمن ب�أنه مطالب ب�أن
ينه�ض للأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
و�أن��ه يجب �أن ي�ق��اوم ال�ب��دع و�أن يحيي
ال�سنن ،ولكن كان يف نف�سه �شيء ما ،فلم
ي ��أت الوقت بعد ،ولي�س لديه من القوة
والعدة والعديد ال��ذي يواجه به �سلطان
الأمويني..
ك��ان الإم� ��ام زي��د عليه ال �� �س�لام يف ه��ذه
املرحلة ين�شر ويبني للنا�س فكر�آل البيت
عليهم ال�سالم يف كل املجاالت ،فهو بهذا
يريد �أن يفقه �أ�صحابه قبل �أن يخو�ض
بهم امل�ع��رك��ة؛ ك��ي ي�ك��ون��وا على ب�صرية
يف �أم��ره��م؛ ول��ذل��ك ق��ال لأ��ص�ح��اب��ه وهم
يتهيئون خلو�ض امل�ع��رك��ة(:ع�ب��اد الله..
ال تقاتلوا عدوكم على ال�شك فت�ضلوا عن
�سبيل ال�ل��ه ،ولكن الب�صرية ث��م القتال)
�إىل �أن ق��ال�(:إن��ه من قتل نف�س ًا ي�شك يف
�ضاللتها كمن قتل نف�س ًا بغري حق..عباد
الله الب�صرية..الب�صرية).
وم��ن الق�ضايا التي حر�ص الإم ��ام عليه
ال�سالم يف �إي�صالها لأ�صحابه �ضرورة

�إعمال العقل ،فما من �سبيل �إىل الو�صول
�إىل حكم عادل �إال ب�إعمال العقل ،يف حني
ك��ان احلكام يحاولون �أن يخنقوا الفكر
والر�أي ،و�أن يعطلوا عمل العقل ليفر�ضوا
على الأمة قبول ما يفعلون ،زاعمني �أنهم
خ�ل�ف��اء ال�ل��ه يف الأر�� ��ض ،م�ستندين يف
ت�بري��ر امل �ظ��امل على بع�ض امل��رت��زق��ة من
�أ��ش�ب��اه الفقهاء ،و�أ��ش�ب��اه ال��رج��ال ،ممن

براثن العبودية للمخلوق �إىل عز عبادة
اخلالق.
وعلى الرغم من كل ذلك فقد خرج الإمام
زيد ليجعل من الفكر حركة ،ومن الثقافة
عم ًال ،فقد �شعر �أن الوقت قد جاء؛ لتتحول
الكلمات �إىل خطوات على طريق احلقيقة،
ف��أع�ل��ن يف ال�ن��ا���س ب���أن الأم ��ر باملعروف
والنهي عن املنكر واجب �شرعي ،و�أ�صل
من �أ�صول الدين ،فانطلق ي�أمر باملعروف
وي�ن�ه��ى ع��ن امل�ن�ك��ر ،وي��دي��ن ك��ل ت�صرف
ي�خ��ال��ف ال���ش��ري�ع��ة ،وي �ط��ال��ب بالتغيري
والإ��ص�لاح ،ويهيب بالأمة �أن ي�شحذ كل
ف��رد فيها ع�ق�ل��ه؛ ليتعرف ع�ل��ى احل�سن
والقبيح؛ ولريف�ض قبول ما ي�أباه عقله.
مل ي�ستطع ه�شام بن عبد امللك �أن يبعد
النا�س عن الإم��ام زي��د ،ف�أمر ب�سجن �أبي
خالد الوا�سطي� ،أك�ثر �أ�صحابه ات�صا ًال
ب ��ه ،وذل� ��ك ل�ت�خ��وي��ف ال �ن��ا���س ،ف �ظ��ل يف
حمب�سه حتى مات� ،إال �أن حب�س �أبي خالد
مل يرهب الذين التفوا حول الإم��ام زيد،
والذين بهرهم بغزارة علمه ،و�شجاعته
يف احلق ،وقوته على الباطل ،فلقد التف
حوله الفقهاء والعلماء ،وك��ل احلاملون
بالعدل واملجتمع الفا�ضل الطاهر من كل
�أع��داء الزيف ،التفوا جميع ًا حول الإمام
زيد عليه ال�سالم بكل حبهم لآل بيت ر�سول
الله �صلى الله عليه وعلى �آله و�سلم ،وبكل
�أحالمهم يف �أن تعود للنا�س من جديد تلك
الأيام اجلميلة الذاهبة املفعمة بالف�ضائل،
تلك الأيام الباهرة التي �شعر فيها الإن�سان
بحق �أنه خليفة الله يف الأر�ض ،تلك الأيام
النبيلة التي كان فيها القر�آن وال�سنة هي
موازين العالقات الإن�سانية ود�ستورها
بكل ما جاء به الدين من مكارم الأخالق،
وبكل م��ا ق�صد �إل�ي��ه ال�شارع احلكيم من
حتقيق م�صلحة الأم ��ة ،تلك الأي ��ام التي
�أُحييت فيها �سنة ر�سول الله �صلى الله
عليه وع�ل��ى �آل��ه و�سلم ،تلك الأي ��ام حني
ك� ��ان الإم � ��ام  ..........تتمة صـ 12
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اإلمام زيد ثورة التنتهي ،فقد كانت حركته شرارة النفجار شعبي أ
على امل�سلمني هو �أمريامل�ؤمنني علي عليه
ال�سالم.
�إ�ست�شعر ه�شام اخلطر ،وخ�شي �إن هو
وث��ب ع�ل��ى الإم� ��ام زي��د �أو بط�ش ب��ه �أن
ت�شتعل ال�ث��ورة على بني م��روان� ،سيما
و�أن الإم��ام زيد ًا قد اجتمع حوله الفقهاء
وال���ش�ب��اب ال���ص��احل��ون ،و�أه���ل التقوى
والفقراء ،ومل يبق مع ه�شام غري املرتزقة
واملنتفعني واجلواري و�أ�شباه الرجال!!
�أعيت احليلة ه�شام بن عبدامللك يف �إبعاد
النا�س عن الإم��ام زي��د ،وك��ان الإم��ام زيد
ميتلك تلك البالغة التي امتاز بها �آل البيت
عليهم ال�سالم ،والتي مينحها ال�صدق قدرة
خارقة على الت�أثري ،فظن ه�شام �أن النا�س
�إمن��ا فتنوا بزيد لف�صاحته ،فكتب ه�شام
�إيل وايل العراق�« :إمنع �أهل الكوفة من
ح�ضور جمل�س زي��د ،ف��إن له ل�سان ًا �أقطع
من ال�سيف ،و�أح َّد من الأ�سنة ،و�أبلغ من
ال�سحر» ،فلم ميتنع النا�س عن لقاء الإمام
زيد على الرغم من كل ذلك!.
ظ��ل الإم � ��ام زي ��د يتنقل م��ا ب�ين ال �ع��راق
واملدينة ،وخالل هذه الفرتة �سمع ور�أى
ا�ستغاثات املظلومني امل�ضطهدين ،ولقي
ه��و �أي���ض� ًا الكثري م��ن ظلم والت �ه��م ،فلما
ا�شتد ظلمهم قرر �أن يذهب �إىل ه�شام بن
عبدامللك ي�شكوه ظلم ه� ��ؤالء ،فلم ي ��أذن
ل��ه ه�شام ب��ال��دخ��ول ،فكتب �إل �ي��ه ورق��ة،
فرد ه�شام يف �أ�سفلها �إرج��ع �إىل منزلك،
وت�ك��رر ذل��ك وزي��د ي�ق��ول :وال�ل��ه ال �أرج��ع
�إىل خالد(وايل ه�شام على املدينة) �أبد ًا،
و�أخ�ي�ر ًا �أذن ل��ه ،فلما دخ��ل عليه -ليدفع
ع�ن�ه��م ال �ب �ط ����ش ،وي �ن �ق��ذه��م م��ن غا�شية
الف�ساد ،وليذود عن حرم الدين وم�صالح
الأم��ة -مل يجد مو�ضع ًا يجل�س فيه ،ومل
يف�سح له ه�شام ،فجل�س زيد حيث انتهى
به املجل�س ،فخاطبه ه�شام قائال :بلغني
�أنك تذكر اخلالفة وتتمناها و�أنت ابن �أمة،
فقال زيد�« :إن الأمهات ال يقعدن بالرجال
عن الغايات ،وقد كانت �أم �إ�سماعيل �أمة
لأم �أخيه �إ�سحق ،و�أخ��وه اب��ن �صريحة
مثلك ،فاختاره الله عليه ،ف�أخرج من �صلبه
خري الب�شر حممد ًا �صلى الله عليه و�آل��ه
و�سلم ،فتقول هذا يل و�أن��ا جدي ر�سول
الله �صلى الله عليه وعلى �آله و�سلم؟ و�أبي

علي ب��ن �أب ��ي ط��ال��ب!» ،فلما خ��رج عليه
ال�سالم قال ه�شام جلل�سائه� :أل�ستم زعمتم
�أن �أه��ل هذا البيت قد انقر�ضوا ،ال لعمر
الله ما انقر�ض قوم هذا خلفهم.
ودخل الإمام زيد عليه ال�سالم على ه�شام
م��رة �أخ ��رى ،فجاء ويف جمل�سه يهودي
ي�سب ر�سول الله �صلى الله عليه وعلى
�آله و�سلم ،فانتهره الإمام زيد عليه ال�سالم
وقال :يا كافر� ،أما والله لئن متكنت منك
لأختطفن روحك ،فقال ه�شام :م ٍه يا زيد،
ال ت ��ؤذ جلي�سنا ،فخرج الإم��ام زي��د عليه
ال���س�لام وه��و ي�ق��ول :م��ن ا�ست�شعر ُح� َّ�ب
البقاء ا�ستدثر الذل �إىل الفناء.
وحينها �ألح �أهل العراق على الإم��ام زيد
يف النهو�ض لإ��س�ق��اط ملك ودول ��ة بني
�أمية ،ووع��دوه �أن يجمعوا له مائة �ألف
مقاتل يبايعونه �إمام ًا وخليفة للم�سلمني
و�أمري ًا للم�ؤمنني ،ف�أقبلت ال�شيعة ملا رجع
اىل الكوفة يختلفون �إليه ويبايعون له
حتى �أح�صى دي��وان��ه خم�سة ع�شر �أل��ف
رجل ،وكان النا�س طوال �إقامته بالكوفة
ي�ب��اي�ع��ون��ه وي�ب��اي�ع�ه��م ،وك��ان��ت بيعته:
«�إين �أدع��وك��م �إىل كتاب الله و�سنة نبيه
�صلى الله عليه و�آل��ه و�سلم ،و�إىل جهاد
ال �ظ��امل�ي�ن ،وال ��دف ��ع ع��ن امل�ست�ضعفني،
و�إع �ط��اء امل �ح��روم�ين وق���س��م ال �ف��يء بني
�أهله بال�سواء ،ورد املظامل ،ون�صرة �أهل
البيت».
ويف ه��ذه امل��رح�ل��ة وقبلها ن�صح الإم��ام
ري من �أه��ل البيت
زي��دا عليه ال�سالم الكث ُ
وغريهم ب��أن يعود �إىل املدينة فيلزمها،
ف �ل��ن ي �ف��ي ل��ه ه � ��ؤالء وق ��د خ��دع��وا ج��ده
احل�سني عليه ال�سالم ،فقال الإم��ام زيد:
«ق��د بايعوين ووج�ب��ت البيعة يف عنقي
و�أعناقهم» ،وم�ضى يرد على كل من يعظه
�أو يحذره بقول ال�شاعر العربي القدمي:
بكرت تخوّ فني احلتوف ك�أ ّنني
مبعزل
احلتوف
عر�ض
ِ
ِ
�أ�صبحتُ عن ِ
ف�أجبتها � ّإن املنيّة منه ٌل
املنهل
الب ّد �أن ُا�سقى بذاك ِ
فاقني حياءك ال �أبا لك واعلمي
ُ
�أنيّ امر�ؤٌ �س�أموتُ
قتل
ا
مل
إن
�
ِ
وات�ف��ق الإم ��ام زي��د عليه ال�سالم م��ع من
بايعوه على �أن يخرجوا جلهاد الظاملني

يف �أول �صفر �سنة 122هـ ،لكن جوا�سي�س
ه�شام ب��ن عبد امل�ل��ك حملوا �إل�ي��ه النب�أ،
ف�أر�سل �إىل وايل العراق كتاب ًا ي�ؤنبه فيه:
«�إن��ك لغافل ،و�إن زي��د ب��ن علي بالكوفة
يبايع له ،ف�ألح يف طلبه ،واعطه الأم��ان،
و�إن مل يقبل فقاتله» ،فن�شط وايل العراق
يف طلب الإم��ام زي��د بن علي وم��ن معه؛
ليثبت للخليفة �أنه يقظان ال غفلة به ،و�أخذ
الوايل يلتم�س الإمام زيد يف كل البيوت
التي يظن �أنه ينزل بها فلم يجده ،فقب�ض
ال ��وايل على زع�م��اء م��ؤي��دي��ه و�ضربهم،
ف�ف��زع ال �ب��اق��ون ،وب���د�أ زع �م��اء املبايعني
يتخاذلون عن الإمام زيد خوف ًا وطمع ًا.
ث��م �إن زي���د ًا ج�م��ع م��ن ب�ق��ي م��ن ر�ؤو� ��س
م�ؤيديه ،و�أزم��ع اخلروج كما وعدهم يف
�أول �صفر ،غ�ير �أن وايل ال �ع��راق بعث

�إىل ه ��ؤالء قبل املوعد امل�ح��دد ،فحب�سهم
بامل�سجد الكبري بالكوفة ،و�أغلق �أب��واب
الأ� �س��واق على م��ن فيها ،واخ�ت��ار �أو�سع
�أ�صحاب الإم��ام زي��د نفوذ ًا ف�ضرب عنقه
على باب الق�صر ،ففزع الباقون ،وهكذا
ا�ضطر الإم��ام زيد �إىل القتال قبل املوعد
امل �ح��دد ،وب��ث يف ال�ن��ا���س ��ش�ع��ار القتال
املتفق عليه« :يا من�صور �أمت» فلم يجبه
�إال نحو مائتني ،وك��ان قد بايعه من قبل
�أربعون �ألف ًا! وملا ر�أى الرايات فوق ر�أ�سه
ق��ال (( :احلمد لله ال��ذي �أكمل ديني ،لقد

أطاح بالحكم األموي الجائر ،وقضى على معالم زهوه واستبداده
كنت ا�ستحيي من ر�سول الله �صلى ال ّله
عليه و�آله و�سلم �أن �أرد عليه ومل �آمر يف
�أمته مبعروف ،ومل �أنه عن منكر)).
وظل مناديه يناديهم «�أخ��رج��وا من الذل
�إىل ال �ع��ز� ..أخ��رج��وا �إىل ال��دي��ن ،ف�إنكم
ل�ستم يف دي��ن وال دنيا» ،فلم يخرج �إليه
�أحد ،وتذكر م�أ�ساة جده احل�سني ،فقال:
«�أخ��اف �أن يكونوا قد فعلوها ح�سينية،
�أما والله لأقاتلن حتى �أموت».
وكان قدره معهم هو قدر جده احل�سني..
خ َّذلوه فلم ينخذل ..وقرر �أن يقاتل حتى
املوت دفاع ًا عن حقوق امل�ضطهدين حتى
�أولئك الذين خ َذلوه ،وعن قيم الإ�سالم،
و�شرف الإن�سان!!فتقدم الإمام زيد يقود
نحو مائتني م��ن فر�سان احلقيقة ،وهم
بال م��دد ،يقاتلون جي�ش ًا كثيف ًا مو�صول
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الأمداد!
ويف بداية املعركة هزموا جي�ش الأمويني
حتى مت��زق ،و�أو��ش��ك اجلي�ش �أن ينهزم
عنهم ول�ك��ن ق��ائ��ده��م �أم��ره��م ب���أن يرموا
الإم ��ام زي��د ًا و�صحبه بالنبال وال�سهام
ع��ن بعد ،و�أال ي�شتبكوا معهم يف قتال،
فاملواجهة لي�ست يف �صاحلهم ،فر�شقوا
�أ�صحاب الإمام زيد بالنبال ،وخرج رجل
على فر�س من جي�ش الأمويني يف حماية
ال�سهام و�سب فاطمة الزهراء بنت ر�سول
الله(�ص) �سب ًا قبيح ًا ،فبكى الإم��ام زيد

حتى ابتلت حليته وهو ي�صيح�« :أما �أح ٌد
يغ�ضب لفاطمة بنت ر�سول الله(�صلى الله
عليه و�آله و�سلم)؟ �أما �أح ٌد يغ�ضب لر�سول
الله(�صلى الله عليه و�آله و�سلم)؟
فربز رجل من �أ�صحاب الإم��ام زيد فقتل
الفاجر من على فر�سه ،وحاول الأمويون
قتله بال�سهام ولكن �أ�صحاب الإمام حملوا
عليهم حملة با�سلة حتى �أنقذوا الرجل،
و�أح��دث��وا يف الأم��وي�ين مقتلة عظيمة..
فاحت�ضنه الإم��ام زيد وق َّبل ما بني عينيه
وهو يقول�« :أدرك��ت وال��ه ث�أرنا� ،أدركت
والله �شرف الدنيا والآخرة وذخرها».
ولكن الآالف من ع�سكر الأمويني انق�ضوا
ي��رم��ون الإم� ��ام زي� ��د ًا و��ص�ح�ب��ه املائتني
بال�سهام ،حتى ن��ال��وا منهم ،وك��ان �أح��د
ه��ذه ال�سهام ق��د �أ� �ص��اب الإم� ��ام الطاهر
يف جبهته ،فحمله �أ�صحابه حت��ت جنح
ال �ظ�لام ،وطلبوا ل��ه طبيب ًا ولكنه م��ا �إن
ن��زع ال�سهم م��ن دم��اغ��ه حتى م��ات رحمة
الله و�سالمه عليه ،وقبل �أن ترقى الروح
الطاهرة �إىل بارئها ،جاء يحيى بن زيد
�إىل �أبيه وهو يبكي و�أك��ب عليه والدماء
تنزل منه ،وال�سهم نابت يف جبينه ،فجمع
يحيى قمي�صه يف يده وم�سح به الدم من
وجه �أبيه ،ثم قال له :اب�شر يا ابن ر�سول
ال ّله ،ترد على ر�سول ال ّله وعلي وفاطمة
وخديجة واحل�سن واحل�سني وه��م عنك
را���ض��ون ،ق��ال الإم � ��ام�� :ص��دق��ت يابني،
ف ��أي �شيء تريد �أن ت�صنع؟ ق��ال يحيى:
�أجاهدهم �إال �أن ال �أجد النا�صر ،قال :نعم
يابني ،جاهدهم ،فواللـه �إنك لعلى احلق،
و�إنهم لعلى الباطل ،و�إن قتالك يف اجلنة،
وقتالهم يف النار.
تلك هي و�صية الإم��ام ،وذل��ك هو مرياثه
�إح �ي��اء ��ش��رع ال � ّل��ه ،والت�صدي للظاملني،
وحب اخلري للنا�س ،والت�ضحية يف �سبيل
ذلك.
ف��دف�ن��ه �أ��ص�ح��اب��ه يف ��س��اق�ي��ة ث��م �أج ��روا
عليها املاء حتى ال يعرث عليه �أحد ،ولكن
الأمويني نب�شوا القرب و�أخرجوا اجلثمان
ال�شريف ،وف�صلوا الر�أ�س عن اجل�سد.
ف��أم��ا ال��ر�أ���س فبعث ب��ه يو�سف ب��ن عمرالثقفي �إىل ال�شام ،وبعد �أن و�ضع بني يدي
ه�شام �أمر �أن يطاف به يف البلدان ،لن�شر

الرعب والذعر يف نفو�س اجلماهري وقتل
احلما�س يف النفو�س الأبية ،ومر الر�أ�س
ببلدان ك�ث�يرة ،حتى و��ص��ل �إىل املدينة
املنورة ،و�أمام قرب ر�سول ال ّله �صلى ال ّله
حتد �سافر ونكران
عليه و�آله و�سلم ،ويف ٍ ّ
لف�ضل الإ��س�لام ُن�صب ال��ر�أ���س ال�شريف،
ُ
وطلب �أهل املدينة للح�ضور �إىل امل�سجد
و�إع�ل�ان ال�ب�راءة من الإم��ام علي بن �أبي
طالب ،والإم��ام زيد بن علي  ،ثم �أُخذ �إىل
م�صر و ُن�صب يف اجلامع الأعظم �أياما ً،
ومنه �أُخذ �سر ًا ودُفن هنالك.
و�أم��ا اجل�سد ف�صلب يف ُك َنا�سة الكوفةعاري ًا ،فجاءت العنكبوت تن�سج اخليوط
على عورته لت�سرتها ،وكانوا كلما �أزاحوا
تلك اخليوط جاءت لتن�سج غريها ،فكانَ
م�ن�ظ��ر اجل���س��د ال���ش��ري��ف �أم� ��ام ال�ن��ا���س،
يزيدهم �إمي��ان� ًا وحب ًا لأه��ل البيت عليهم
ال �� �س�لام ،ع�ل��ى عك�س م��ا ك��ان ب�ن��و �أم�ي��ة
يبتغون ،فعملوا على التخل�ص من اجل�سد
ال�شريف ب��إن��زال��ه و�إح��راق��ه ،وذ ّر رم��اده
يف ال �ف��رات ،يف حم��اول��ة يائ�سة لطم�س
كراماته ،وقد قال يو�سف بن عمر الثقفي
مقولته امل�شهورة  " :والله يا �أهل الكوفة
لأدعنكم ت�أكلونه يف طعامكم وت�شربونه
يف مائكم " !!
مل يكفهم قتله حتى تعاقبه
نب�ش و�صلب و�إحراق وتغريق.
كانت هذه هي نهاية فقيد عظيم ..نهاية
فاجعة كتبت على كثري من �آل البيت ..كما
كتبت على جده �أبي ال�شهداء احل�سني بن
علي ..نهاية فاجعة رائعة مهيبة!
و�أخ�ي�را الإم ��ام زي��د ث��ورة التنتهي ،فقد
كانت حركته �شرارة النفجار �شعبي �أطاح
باحلكم الأموي اجلائر ،وق�ضى على معامل
زه��وه وا�ستبداده ،وهتك �أقنعة الزيف
التي كان ي�سترت وراءها ،ورغم ا�ست�شهاد
الإمام زيد ف�إن حركته مل تنته با�ست�شهاده،
ومل متت مبوته ،بل حتولت كل قطرة دم
�إىل �شعلة نار حترق �أع��داء ال ّله ،وت�ضئ
ال ��دروب ،وم��ا زال��ت �أ��ص��داء كلماته ترن
يف �أذن التاريخ ،فتتابعت ال�ث��ورات �إثر
خ ��روج الإم � ��ام زي ��د ب��ن ع�ل��ي ع�ل��ى والة
اجلور والظلم  ،و�أو ّلها ثورة ابنه يحيى
بن زيد ..
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البعد اإلجتماعي يف ثورة
حمود عبداهلل األهنومي
يعتقد البع�ض �أن ثورة الإمام زيد بن
علي جاءت باعتبارها ردة فعل غا�ضبة
نتيجة الإه��ان��ة التي وجهها اخلليفة
الأموي ه�شام بن عبد امللك بن مروان
يف جمل�سه �إليه ،كما يعتقد �آخرون �أن
احلدة التي كانت من �صفات الإمام زيد
بن علي هي التي حملته على اخلروج
وال� �ث ��ورة ��ض��د ه���ش��ام ب��ن ع�ب��د امللك
ال��ذي ك��ان على ق��در كبري من التحلي
ب���ص�ف��ات رج���ال ال��دول��ة امل�ح�ترم�ين،
ور�أي ثالث يحمل خ�صام الإم��ام زيد
مع بني عمومته �أوالد احل�سن عليه
ال���س�لام وا��س�ت�غ�لال ال���وايل الأم ��وي
لتو�سيع ال�شقة بينهم ،ور�أي رابع �أنه
ا�ستخف من قبل �أه��ل الكوفة وكانوا
�أه���ل غ���در ،ويف ك��ل ه ��ذه الآراء ما
ي�شري �إىل الت�سطيح وال�سطحية التي
تقف خلفها ،وي ��ؤك��د الباحث �أهمية
ا��س�ت�ب�ط��ان ح��ال��ة املجتمع و�أدب �ي��ات��ه
ال�سائدة والغو�ص يف باطنه للتعرف
على اجلذور التي تقف خلف احلركات
التاريخية ونتائجها وهو الأمر الذي
يجري عليه امل�ؤرخون اجل��ادون ،وال
يجوز ت�ن��اول �أح ��داث التاريخ بنوع
م��ن اال�ستخفاف واالط �ل�اع اخلفيف
واخل� ��روج ب�ن�ت��ائ��ج خفيفة �أي �� �ض��ا ال
تعك�س واقع احلادثة التاريخية.
�إن ه �ن��اك ع��وام��ل و�أه ��داف ��ا مقد�سة
كانت وراء ث��ورة الإم��ام زي��د بن علي
وحركته اجلهادية ،ويطول بنا البحث
ل��و ا�ستق�صيناها ع�ل��ى ن�ح��و ك��ام��ل،
و�ستقت�صر يف هذه املقالة على البعد
االجتماعي لهذه الثورة ،والتجوال يف
�أنحاء هذا البعد ي�شري ولو بالقيا�س
�إىل الأبعاد الأخرى ،ويح�سن التنبيه
ب� ��أن �أي حم��اول��ة لت�سطيح ال�ت��اري��خ
على ذلك النحو تعترب ت�أ�صيال خطريا
للفو�ضى ،و�ستعطي وع�ي��ا تاريخيا
م�سطحا� ،سي�صري ح��رك��ة تاريخية
منحرفة �أي�ضا؛ ول�ه��ذا فاملطلوب من
الباحثني درا�سات ج��ادة ت�ضع جميع
عنا�صر البحث امل�ؤثرة يف احلدث على
مائدة واح��دة لتظهر ال�صورة الأقرب

�إىل ال�صدق التاريخي ،ال �سيما حني
ندر�س تاريخ العظماء من هذه الأمة
الذين ال زال ت�أثريهم باقيا حتى اليوم.
و�سيحاول الكاتب �أوال و�ضع خلفية
اجتماعية واقت�صادية مل��ا ك��ان عليه
ذل��ك ال�ع���ص��ر ،ول�ل�ع�لاق��ة االجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي كر�سها احل�ك��ام
الأم��وي��ون بينهم باعتبارهم حكاما
وبني �أبناء الأمة الإ�سالمية باعتبارهم
حمكومني ،ث��م ال�ع��ودة �إىل الربنامج
ال �ث��وري اجل �ه��ادي ل�ل�إم��ام زي��د عليه
ال�سالم.
م��ن امل �ع��روف تاريخيا �أن بني �أمية
انتزوا �أمر هذه الأمة باملال وال�سيف
منذ م�ع��اوي��ة ،وم��ن ��ش��أن املغت�صبني
للحكم �أن يظلوا قلقني من �أي حماوالت
ت�صحيحية ،ولهذا ظلوا ي�ستخدمون
�أدوات وو� �س��ائ��ل ت�ضمن ا��س�ت�م��رار
احلكم وتكر�سه يف �أيديهم ،ومن هذه
الأدوات امل��ال والأر� ��ض وال�ضرائب
والعقاب باحلب�س والقتل والتالعب
بالو�ضع االجتماعي والقبلي �ضعة
ل�ل�م�خ��ال�ف�ين ورف� �ع ��ة ل �ل �م��وال�ين ،ومل
ي�ترددوا يف ا�ستخدام �أب�شع اجلرائم
�إذا م��ا اق�ت���ض��ى الأم� ��ر ل�ل�ح�ف��اظ على
كرا�سيهم ك��ال��ذي فعلوه ي��وم الطف
ب�سيد �شباب �أه��ل اجلنة احل�سني بن
عليه ال�سالم و�أهل بيته و�أ�صحابه.
وبالعودة �إىل �أيام الفتوحات للعراق
وال�شام وفار�س ،ففي العراق و�إيران
مثال وج��د اخلليفة عمر ب��ن اخلطاب
الأر�� � ��ض امل �ف �ت��وح��ة ع �ن��وة �شا�سعة
ومرتامية الأط��راف ،ومل يعمل باملبد�أ
الإ�سالمي املعروف يف هذا النوع من
الأرا�ضي هو تخمي�سها وتوزيع ما بقي
منها على الفاحتني ،بل �أمر ب�ضمها �إىل
ملكية بيت مال امل�سلمني على �أن يعطي
ال�ف��احت�ين �أع�ط�ي��ات ث��اب�ت��ة ،تعو�ضهم
عن بع�ض حقوقهم( ،1)1وبهذا كانت
غ�لاة الأرا� �ض��ي املفتوحة يف العراق
ت��ذه��ب �إىل بيت م��ال امل�سلمني ال��ذي
1
يوسف.

كتاب الخراج للقاضي أبي

ك��ان حتت ت�صرف اخلليفة ،ومل��ا جاء
اخلليفة عثمان بن عفان ترك خ�صو�صا
يف �سنواته الأخ�ي�رة حبل بني �أمية
 وه��م رهطه  -على غ��وارب �ه��م(،2)2ونقم عليه امل�سلمون �أحداثا منها �أنه
�أع�ط��ى م��ن بيت م��ال امل�سلمني خم�س
خ���راج �أف��ري �ق �ي��ة مل� ��روان ب��ن احل�ك��م،
و�أقطع للمقربني منه قطائع من بيت
مال امل�سلمني ،حتى قال قائل والته يف
�سواد العراق �إن��ه “ب�ستان قري�ش”؛
مما �أثار حفيظة بع�ض الفاحتني(،3)3
و�أدّى �إىل ع�لاق��ة �سيئة م��ع ال��دول��ة
ممثلة يف اخلليفة عثمان ووالت��ه من
بني �أمية انتهت مبقتله لتدخل البالد
الإ�سالمية حربا �أهلية م�ؤ�سفة ،بني
فئة �أهل احلق علي ومن بقي من كبار
ال���ص�ح��اب��ة يف ج��ان��ب وب�ي�ن معاوية
والفئة الباغية من جانب �آخر.
ومل��ا ا�ستقر الأم� ��ر مل�ع��اوي��ة ك��ان��ت له
ن�ه�م��ة ك �ب�يرة يف ام��ت�ل�اك الأرا�� �ض ��ي
يف احل�ج��از وال �ع��راق وال���ش��ام ،ومن
ذل��ك تلك الأرا��ض��ي التي كانت للأ�سر
احلاكمة والنبالء والإقطاعيني الكبار
الذين هرب جلهم �أو قتل �أثناء معارك
الفتوحات ،وكذا �أرا�ضي معابد النار،
ا��ص�ط�ف��اه��ا اخلليفة م�ع��اوي��ة لنف�سه
وخا�صته ،ولهذا �سميت بال�صوايف،
وت�ص ّرف فيها كما يحب ،ويذكر امل�ؤرخ
القومي الدكتور عبد العزيز الدوري
�أن الأم��وي�ين ويف مقدمتهم معاوية
�أق �ط �ع��وا ت�ل��ك الأرا�� �ض ��ي لأن���ص��اره��م
قال اإلمام علي في خطبته
2
الشقشقية عنه :وقام معه بنو أبيه يخضمون
مال اهلل خضمة اإلبل نبتة الربيع .كما
أعلن اإلمام علي بعد مقتل عثمان أنه سيرد
القطائع التي أقطعها بدون وجه إلى بيت مال
المسلمين .ينظر نهج البالغة.
تاريخ الطبري ج 3ص،371
3
طبعة 1879م ،واألغاني ألبي الفرج
األصفهاني ج 12ص 167ط ،2دار الفكر،
وجمهرة أنساب العرب البن الكلبي ص8
املكتبة الشاملة.

ة اإلمام زيد بن علي(ع)

مقدمة في تاريخ االقتصاد
4
العربي .26 ،25-23ط1982 ،4م،
دارالطليعة – بيروت.
أطلقنا عليها هذا المصطلح
5
مجازا ،إذ ليس لهم سبب شرعي في التملك.
الدوري :مقدمة في تاريخ
6
االقتصاد العربي ص.39
الوثائق السياسية واإلدارية
7
العائدة للعصر األموي للدكتور ماهر حمادة
ص ،483نقال عن المؤرخ الطبري ج 5ص
.477

الدوري :مقدمة في تاريخ
8
االقتصاد العربي ص.39
المحاسن والمساوئ إلبراهيم
9
البيهقي ص ،152طبعة المكتبة الشاملة.
ابن عبدالبر :االستيعاب،249
10
وابن عساكر :تاريخ دمشق،36/35
والحاكم النيسابوري :المستدرك على

الصحيحين 542/3رقم  ،6015وابن األثير:
الكامل ،350/3وابن عساكر :تاريخ دمشق
ج .298/40 ،209 /16جميعها طبعات
المكتبة الشاملة ،وفيها سلوك مضحك ومبك
من معاوية في سياسة الناس وشراء ذممهم
بالمال لتحقيق مآربه وأغراضه.
الدوري :مقدمة في تاريخ
11
االقتصاد العربي ص.38
حمادة :الوثائق السياسية
12
ص ،479نقال عن تاريخ الطبري ج 5ص
.491-489
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و�أق��رب��ائ �ه��م( .4)4مم��ا يعني حرمان
الأغلبية من عامة النا�س.
و�� �ص ��ارت ال��ت��م��ل��ك��ات( 5)5ال �ك �ب�يرة
ل�ل�أرا� �ض��ي ظ��اه��رة �شائعة يف البيت
الأم ��وي ووالت �ه��م ،وي��ذك��ر منهم مثال
م�سلمة ب��ن ع�ب��د امل �ل��ك �أم�ي�ر ال �ع��راق
(يف 103-102ه� � �ـ) ال��ذي ا�ست�صلح
�أرا�ضي وا�سعة يف ال�سواد كانت املياه
ق��د غمرتها �أث�ن��اء ث��ورة اب��ن الأ�شعث
ف��ا��س�ت�ك�ثر اخل�ل�ي�ف��ة ال��ول �ي��د ب��ن عبد
امللك املبلغ املقدّر يف �إ�صالحها وهو
ث�لاث��ة م�لاي�ين دره���م ،ف�ت�ق��دم م�سلمة
بعر�ض ا�ست�صالحها لنف�سه ،وواف��ق
الوليد ،فا�ست�صلح �أرا� �ض��ي �شا�سعة
منها ،وحفر لها نهرين وا�سعني عرفا
بـ(ال�سيبني) ،كما كان لوايل ه�شام بن
عبد امللك خالد بن عبد الله الق�سري
على العراق (يف ال�سنوات 105ه �ـ -
120ه �ـ) ن�شاط وا�سع يف ا�ست�صالح
الأرا�ضي وامتالكها يف ال�سواد حتى
بلغت غلة �أرا� �ض �ي��ه م�لاي�ين ال��دراه��م
��س�ن��وي��ا ،ب��ل ك ��ان ي�ستطيع ال�ت��أث�ير
بغالته على �أ�سعار ال�سوق( ،6)6ولهذا
ورد يف وثيقة تاريخية �أوردها امل�ؤرخ
ال�ط�بري تت�ضمن �أم��را خليفيا ق�ضى
مب�ن��ع خ��ال��د ال�ق���س��ري م��ن ب�ي��ع غالته
“حتى تباع غالت �أمري امل�ؤمنني ه�شام
بن عبد امللك”( .7)7وهكذا �أ�صبحوا
ي�ت�ح�ك�م��ون ح �ت��ى يف م���آك��ل ال�ن��ا���س
وم�صائرهم.
ه�شام نف�سه احتجن �أرا�ضي وا�سعة
يف �أنحاء خمتلفة من اململكة وكانت

من �أهم م�صادر واردات��ه( ،8)8وتذ ّكر
�أحد الواعظني بعد �أفول �شم�س الدولة
الأم��وي��ة حالة ه�شام و�أوالده فقال:
“وويل ه���ش��ام ب��ن ع�ب��د امل �ل��ك ثماين
ع���ش��رة �سنة م��ا منها �سنة �إال وه��و
ين�شيء فيها عيون ًا ويتخذ فيها �أموا ًال
وي�ق�ط��ع ل��ول��ده ال�ق�ط��ائ��ع ،وال �أع��رف
اليوم من ولده رج ًال ي�شبع”(.9)9
من جانب �آخ��ر حني و�صل الأمويون
�إىل احلكم ا�ستح�ضروا الروح القبلية،
م���ض��اف��ا �إل �ي �ه��ا ال�ع���ص�ب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة،
معجونة بالت�أثريات الربوتوكولية
التي ت�أثروا بها من البيزنطيني الذين
خلفوهم يف �سوريا ،و�أ�صبح ال�شيخ
العربي بعقلية �أب��ي �سفيان ال��ذي مل
تهذبه املبادئ الإ�سالمية يجل�س على
كر�سي هرقل ،ويحكم الأمة التي تدين
ب��دي��ن الإ� �س�لام بالطريقة ال�ت��ي يرى
فيها امل�صلحة ل��دول�ت��ه م��ن دون نظر
�إىل موقف الإ�سالم من تلك الطريقة،
وك��ان��ت �أح��د �أدوات ��ه على التحكم يف
النا�س هو ا�ستمالة �شيوخ القبائل،
الذين �سموا ب��الأ��ش��راف ،واعتبارهم
مراكز القوى املتحكمة يف الأم�صار،
وقد �أغدقوا عليهم الأموال ،و�أرهقوهم
ب��ال�ك��رم م��ن ب�ي��وت �أم���وال امل�سلمني،
ف �ك��ان��وا ن�ع��م ال�ظ�ه�ير وامل� � ��ؤازر لهم،
ويف مقابل ذل��ك اع �ت�بروا م�س�ؤولني
م��ن �أي ح��دث يحدثه �أف ��راد قبائلهم،
وق��د ا�ستعان بهم زي��اد اب��ن �أب�ي��ه يف
حكم ال �ع��راق ،ث��م اب�ن��ه عبيد ال�ل��ه يف
�إجها�ض ث��ورة احل�سني وقتله ،ومن
قبلهم معاوية ال��ذي كان بالط ق�صرة
يحفهم ب��الإ��س�ع��اد واالح �ت�رام وحني
يعودون منه يكون قد نالهم كرم (�أمري
امل�ؤمنني!! معاوية) ب�شيء ال ت�ستطيع
قلوبهم معه �إال �أن حتبه(.10)10

ومع م��رور الوقت ح�صلت فجوة بني
ه��ؤالء الأ�شراف وبني عامة قبائلهم؛
حيث �أن الأ�شراف اجتهوا �إىل العناية
بالأر�ض التي �أقطعتهم �إياها ال�سلطات
من خالل وكالئهم ،واجتهوا يف التمتع
ب��الأم��وال ال�ت��ي يتقا�ضونها م��ن قبل
ال�سلطة ،فتك ّر�ست الأم ��وال ب�أيديهم
بينما ب�ق��ي ع��ام��ة قبائلهم ي�ك��اب��دون
الفقر وي�صارعون املر�ض واحلاجة،
وحني ن�صل �إىل فرتة احلجاج (75هـ
 95ه �ـ) جن��د انف�صاما وا�ضحا بنيالأ�شراف والعامة ،ور�أى احلجاج �أن
الأ�شراف مل يعد لهم ت�أثري وا�سع على
قبائلهم ،ف�أن�ش�أ مدينة وا�سط و�أق��ام
ف�ي�ه��ا ح��ام�ي��ة ع���س�ك��ري��ة جم�ل��وب��ة من
ال�شام ،اعتمد عليهم يف فر�ض �سيطرته
على القبائل(.11)11
ون�ستطيع �أن جند قلقا وا�ضحا لدى
ه�شام بن عبد امللك (ويل من 105ه�ـ
 125ه�ـ) من ه�ؤالء الأ�شراف حينماتخوّ ف من �إرها�صات لثورة يقودها
الإم� � ��ام زي���د ب ��ن ع �ل��ي ،ف� ��أم ��ر وال �ي��ه
يو�سف بن عمر �أن ي�ستدعي الأ�شراف
وي�ت��وع��ده��م بالعقوبة يف الأب �� �ش��ار،
وا�ست�صفاء الأم��وال منهم ،كما توقع
�أن من ك��ان منهم له عقد من ذل��ك ف�إنه
�سوف لن ين�صر الإم��ام زي ��دا(،12)12
وي �ع��زى ال���س�ب��ب �إىل خ �ف��وت ت��أث�ير
الأ� �ش��راف مل��ا ذك��رن��ا �سابقا ،ولتغلغل
املبادئ الإ�سالمية التي نادى بها �أهل
البيت وعمّدها الإمام احل�سني بن علي
بدمه يف كربالء يف عقول النا�س �شيئا
ف� ��� �ش� �ي� �ئ ��ا .......... ،تتمة
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برنامج اإلمام زيد (ع) الثوري الواضح يجيء
واإلقتصاد ال
ول �ق �ي��ام م ��دار� ��س �إ� �س�لام �ي��ة ت��در���س
احلديث وال�سرية والفقه تعتمد تلك
امل �ب��ادئ الإ�سالمية طريقة ومنهجا؛
الأمر الذي �أدّى باملقابل �إىل انح�سار
امل �ب��ادئ القبلية ال �ت��ي ات �ك ��أت عليها
الدولة الأموية يف حكم امل�سلمني.
اج�ت ّ�ر ت�ع��ام��ل الأم��وي�ي�ن م��ع الأر� ��ض
ع �ل��ى ذل ��ك ال���ش�ك��ل ب��ال �� �ض��رورة جرب
النا�س وعامتهم للعمل �سخرة يف هذه
الأرا�ضي ال�شا�سعة لإحيائها وزراعتها،
ولهذا جند من برامج ال�ث��ورات التي
ان��دل�ع��ت �آن� ��ذاك امل �ن��اداة ب��ال��دف��اع عن
املظلومني وال�ضعفاء ،واحلكم بكتاب
ال �ل��ه و��س�ن��ة ر� �س��ول ال �ل��ه وجن ��د ه��ذا
وا�ضحا يف برنامج الإم ��ام زي��د كما
�سي�أتي ،ويف برنامج ث��ورة احل��ارث
بن �سريج يف خرا�سان( ،13)13وجميع
الثورات التي تنتمي لهذا الع�صر.
بل وحتى يف برنامج ث��ورة اخلليفة
الأم��وي يزيد بن الوليد بن عبد امللك
�ضد ابن عمه اخلليفة الوليد بن يزيد
بن عبد امللك �سنة 126هـ نقر�أ برناجمه
الذي وعد به النا�س بعد تن�صيب نف�سه
خليفة ما يبني املظامل التي كان يعاين
منها النا�س ،وال��ذي يقول فيه�“ :أيها
النا�س �إن لكم علي �أن ال �أ�ضع حجرا
على حجر ،وال �أك��ري نهرا ،وال �أك� رّّثر
م��اال ،وال �أعطيه زوج��ة وال ول��دا ،وال
�أنقل ماال من بلدة �إىل بلدة حتى �أ�سد
ثغر ذل��ك البلد وخ�صا�صة �أه �ل��ه مبا
يغنيهم ،ف ��إن ف�ضل ف�ضلة نقلتها �إىل
14
البلد ال��ذي يليه ،وال �أج�م��رك��م()14
يف ثغوركم ف�أفتنكم و�أف�ت�ن �أهليكم،
وال �أغ�ل��ق بابي دون�ك��م في�أكل قويكم
�ضعيفكم ،وال �أحمل على �أهل جزيتكم
ما يجليهم عن بالدهم ويقطع ن�سلهم؛
و�أن لكم �أعطياتكم عندي يف كل �سنة
و�أرزاق �ك��م يف ك��ل �شهر حتى ت�ستدر
املعي�شة بني امل�سلمني فيكون �أق�صاهم

الدوري :مقدمة في تاريخ
13
االقتصاد العربي ص.48
التجمير إبقاء الجند في الثغور
14
مددا طويلة ال يحتملونها ،وهناك تأثر
واضح بثورة اإلمام زيد وبرنامجها على
ثورة هذا األموي ،يفسره التشابه الكبير في
البرنامجين ،وما يحمالنه من طابع اجتماعي
واقتصادي.

ك�أدناهم»(.15)15
وم � ��ن ه � ��ذا ال�ب�رن ��ام ��ج ي �ت �� �ض��ح �أن
الق�ضية االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
ك��ان��ت م�ستفحلة ال�����ش��رور ،وت�ب�ين
م��دى الأث��رة واال�ستبداد ال��ذي و�صل
�إل �ي��ه احل��اك��م الأم � ��وي يف اح�ت�ج��ان
الأرا��ض��ي واال�ستحواذ على الأم��وال
العامة وتوزيعها على الأقارب ،و�أخذ
الأم� ��وال م��ن الأم �� �ص��ار �إىل اخلزينة
يف العا�صمة ،واحتبا�س اجلنود يف
الثغور مل��دد طويلة ،والت�ضييق على
امل�ع��اه��دي��ن ،واالن �� �ص��راف �إىل حياة
اللهو وال�شهوات وترك �إدارة الدولة
والتقاع�س عن حل م�شاكل املواطنني،
وال� �ت�ل�اع ��ب ب��امل��رت��ب��ات وال� �ع� �ط ��اء،
و�سيا�سة التمييز الطبقي ب�ين فئات
املجتمع.
وتذكر بع�ض امل�صادر اهتمام ه�شام
ب�إدارة مملكته وعظيم عنايته باالطالع
على �أح��وال�ه��ا ودواوي�ن�ه��ا ،و�أن��ه كان
مثار �إع�ج��اب اخلليفة العبا�سي �أب��ي
جعفر امل �ن �� �ص��ور( ،16)16وم��ن املفيد
التذكري �أن يجمع اخلليفتني ال�ع��دا ُء
ال�ع�م�ي��ق ��ض��د �آل �أب ��ي ط��ال��ب ب�سبب
اخل��وف على ال�سلطة كما يجمعهما
التورط يف دمائهم ،والبخل ال�شديد
ال��ذي حكيت عنه الق�ص�ص الكثرية،
غري �أن هناك ما يبني �أن هذا االهتمام ال
يخلو من �شائبة اال�ستبداد وا�ستخدام
�أدوات قذرة يف الت�سلط ،والزهد يف
ج��رمي��ة للهو�س يف ج��رمي��ة �أخ ��رى،
فهذا ه�شام علم �أن �أح��د �أوالده كان
مييل �إىل الفاح�شة ،فعزله عن عمله،
وقال له�“ :أيزين القر�شي؟ �أت��دري ما
ف�سق القر�شي وفجوره؟ �إمن��ا هو �أن
ت�أخذ مال هذا فتعطيه هذا ،وتقتل هذا
وت�أخذ مال هذا”(.17)17
لقد كان اال�ستحواذ على املال وجمعه
�شهوة ه�شام ،لكن �شهوة اخلليفة الذي
خلفه وهو الوليد بن يزيد بن عبد امللك
كانت يف الزنا باملحارم والفواح�ش

حمادة :الوثائق السياسية
15
واإلدارية ص 507-506؛ نقال عن تاريخ
الطبري ج 5ص .571-570
أنساب األشراف للبالذري
16
ج 3ص ،143ط المكتبة الشاملة ،وحمادة:
الوثائق السياسية واإلدارية ص .68
أنساب األشراف ج 3ص.143
17

و��ش��رب اخلمر و�سماع القيان وهي
تغنيه ،وق��د �أزم ��ع �أن يجمعهن على
ظهر الكعبة ا�ستخفافا ب��الأم��ة التي
كان يوجد فيها( ،18)18وملا عيرّ ه عمه
ه�شام مريدا منه �أن يتنازل عن والية
العهد ل�صالح �أحد �أوالده� ،أجابه الوليد
قائال:
يا �أيها ال�سائل عن ديننا  ...نحن على
دين �أبي �شاكر
ن�شربها �صرف ًا وممزوجة  ...بال�سخن
�أحيان ًا وبالفاتر
و�أبو �شاكر هو ولد ه�شام وكان ممن
ي�شرب اخلمر وي�شتهر بذلك(.19)19
و�إذا كان هذا و�ضع احلكام ف�إن و�ضع
الرعية كان �سيئا جدا ،ولهذا فقد كان
العامة من النا�س هم وق��ود الثورات
دائم�أ ،وقد توقع ه�شام نف�سه �أن من
�سين�صر الإمام زيدا �إذا ما ثار عليه هم
“الرعاع و�أه��ل ال�سواد وم��ن تنه�ضه
احلاجة” وه ��م جميعا م��ن ال�ف�ئ��ات
امل���س�ح��وق��ة اق�ت���ص��ادي��ا واج�ت�م��اع�ي��ا،
و�أه���ل ال �� �س��واد ه��م م��ن يعملون فيه
�أك��رة وف�لاح�ين وج��راري��ن ،وك��ان من
�إ�صالحات عمر بن عبد العزيز �أنه منع
ال�سخر( ،20)20وهي عبارة ت�شري �إىل
ما كان ميار�سه بنو �أمية �إكراها لعامة
ال�ن��ا���س وللطبقة امل�ست�ضعفة فيهم
بالعمل يف الأر���ض اململوكة للأمراء
وامل �ل��وك م�ق��اب��ل �إع��ال �ت �ه��م� ،أو �أج��ور
�سخيفة جدا.
بل �إنه و�صل �شر اال�ستبداد �إىل الطبقة
الأر�ستقراطية و�أب�ن��اء الأ� �ش��راف؛ �إذ
�أن �ه��م مل��ا ت �� �ض��ررت م�صاحلهم ق��ادوا
ثورات عنيفة �ضد احلكم الأموي رغم
�أنهم و�آباءهم كانوا من �أن�صار ال�سلطة
املخل�صني ،ولهذا ال غرابة �أن قاد هذا
ال �ن��وع م��ن ال�ن��ا���س ال��ث��ورات ومنهم
عبد ال��رح�م��ن ب��ن حممد ب��ن الأ�شعث
ث��ورة يف �سج�ستان ،وا�ستولت على
ال�ع��راق�ين ،وك ��ادت �أن تطيح باحلكم
الأم � ��وي ،ون���ص��ره��ا ال �ف �ق��راء و�أج ��ج
�أوراه ��ا ال�ق��راء والفقهاء ،وك��ان �أح��د
�أ��س�ب��اب�ه��ا ه��و اقتناعهم �أن احل�ج��اج
تاريخ الخلفاء لجالل الدين
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دورية  -فكرية  -ثقافية  -مستقلة العدد( )2

ب��ن ي��و� �س��ف ال�ث�ق�ف��ي ح�ي�ن �أخ��رج �ه��م
ل �غ��زو ��س�ج���س�ت��ان وا��س�ت�ح�ث�ه��م على
مهاجمة الأع ��داء �إمن��ا �أراد �إقحامهم
يف املهالك ،كما كان يجمّرهم (يبقيهم
م��ددا ال حتتمل يف ال �ث �غ��ور)(،21)21
وم��ن الأ��س�ب��اب �أي�ضا الو�ضع املقيت
ال��ذي كانت تفر�ضه ال�سلطة الأم��وي
على امل�سلمني م��ن غ�ير ال �ع��رب ،وهم
من �سموا ب�ـ(امل��وايل) ،ومن العوامل
�أي �� �ض��ا �إع ��ادت ��ه ف��ر���ض اخل� ��راج على
الأر�ض اخلراجية التي حازها العرب
و�أ�صبحت يف مفهومهم �أنها ع�شرية،
ومنها �إج �ب��اره امل�سلمني اجل ��دد من
�أهل الذمة على ت�سليم اجلزية حتى ال
تت�أثر اخلزينة العامة( .22)22كما قاد
املطرف بن املغرية بن �شعبة ثورة دعا
فيه هو الآخ��ر �إىل احلكم بكتاب الله
و�سنة ر�سول الله �صلى الله عليه و�آله
و�سلم(.23)23
وق��دم على ه�شام ب��ن عبد امل�ل��ك وفد
فيهم رج��ل م��ن ذري��ة عمار ب��ن يا�سر،
وملا ا�ستنب�أه عن نف�سه �أخ�بره ،فقدح
ال�شر يف نف�س ه�شام ال��ذي ن�سي �أنه
حاكم امل�سلمني ،وغلبه �شعور احلقد
والكراهية �ضد ذراري �أن���ص��ار علي
بن �أب��ي طالب ال��ذي كانوا يكرهونه،
وك��ان��وا يعاقبون ال��ذري��ة مب��ا ج��اء به
الأجداد ،فتم ّثل ه�شام قائال:
ترجو ال�صغري وق��د �أعياك وال��ده ...
ويف �أرومته ما ينبت العود
وقال :ال والله ال تنال مني خري ًا �أبد ًا
ما بقيت( .24)24وهكذا عاد ربيب (�آل
يا�سر) وحفيد عمار �صفر اليدين من
حقه يف بيت مال امل�سلمني؛ بذنب جده
عمار حني ن�صر عليا عليه ال�سالم يف
�صفني.
ويتبني لنا من خالل ت�صوير يو�سف
بن عمر املدى الذي و�صل �إليه �أهل بيت
ر�سول الله من احلاجة والفقر ،حتى

�أنه قال يف ر�سالته �إىل ه�شام يحر�ضه
�ضد ال��وايل قبله خالد الق�سري�“ :إن
�أهل هذا البيت من بني ها�شم قد كانوا
هلكوا جوعا حتى كانت همة �أحدهم
ق��وت عياله ،فلما ويل خ��ال��د ال�ع��راق
�أعطاهم الأموال فقووا بها حتى تاقت
�أنف�سهم �إىل طلب اخل�ل�اف ��ة»(،25)25
ويت�ضح �أنه �أراد الكيد خلالد مببالغته
هذه ،ولكنها ت�شري �إىل العقلية احلاكمة
والطريقة ال�ت��ي حكم الأم��وي��ون بها
النا�س املبنية على �سيا�سة الإف�ق��ار،
والتمييز العن�صري ،لين�شغلوا ب�أمور
املعي�شة عن القيام مبا يجب عليهم يف
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
و�صل بهم الأم��ر �أنهم رف�ضوا �إ�سالم
�أه��ل ال��ذم��ة ،و�أرادوه���م �أن ي�ستمروا
يف الكفر لي�س ل�شيء و�إمن��ا من �أجل
ما يح�صلون عليه من �ضريبة اجلزية،
وتكرر هذا يف �أكرث من مكان وزمان،
ف �ق��د �أم� ��ر احل� �ج ��اج ب�ت���س�ل��م اجل��زي��ة
مم��ن �أ�سلم منهم ،وه��و م��ا �ساهم يف
النقمة عليه واخل��روج يف ث��ورة ابن
الأ�شعث( ،26)26ثم تكرر هذا يف عهد
عمر بن عبد العزيز ،ومل يكف عماله
�أن يعلموا �أنه �شخ�ص يختلف عن من
�سبقه وا�ضطلع مبهمة الإ�صالح ،لأن
املمار�سات ال�سيئة والثقافات املغلوطة
تغلغلت ف�ي�ه��م( ،27)27وه��و �أم��ر وعد
الح �ق��ا ي��زي��د ب��ن ال��ول�ي��د �أي���ض��ا بعدم
انتهاجه كما فعل �أ�سالفه ،كما تقدم.
ويف ج��ان��ب �آخ ��ر اع �ت�بر امل���ؤرخ��ون
الدولة الأموية دولة ال�سيادة العربية،
وم��ن الوا�ضح �أن �سلطة ه��ذه الدولة
كانت تعتمد على دوائر نفوذ اجتماعية
م�ترات �ب��ة م ��ن الأ���س��ف��ل �إىل الأع �ل��ى
يجمعها ال ��والء والإخ�لا���ص للدولة،
وامل�صلحة املالية ،واال�ستئثار على
الأر���ض ،واحل�صول على العطاء من
ديوانه ،وكونهم حماربني جميعا يف
جمتمع حم��ارب يف ال�شرق والغرب،
وال� �ن� �ج ��اة م ��ن ت �� �ض �ي �ي��ق الأم ��وي�ي�ن

و�سجنهم و�سيوفهم و�سياط تعذيبهم،
وك��ان��ت القبيلة العربية ه��ي القاعدة
العري�ضة للقوى الب�شرية التي حكمت
من خاللها الدولة الأموية ،غري �أن هذا
الو�ضع ال يعني ت�ساوي ال�ع��رب يف
احلقوق والواجبات ،بل ك��ان و�ضعا
ت��رات�ب�ي��ا ،ي �ب��د�أ م��ن ال�ق��اع��دة العربية
وينتهي �إىل الأعلى بالبيت ال�سفياين
الأم��وي ،ثم امل��رواين الأم��وي ،الذين
حر�صوا على �إق �ن��اع النا�س على �أن
و�صولهم �إىل احلكم كان بق�ضاء الله
وق ��دره ،و�أن الأم ��ر لله ي�ضعه حيث
ي�شاء( ،28)28ليغلقوا باب الإمكانية
يف التغيري ،ول�ئ��ن جن�ح��وا يف �أول
الأمر ف�إن انت�شار الفكرة القائمة على
القول بحرية اختيار الإن�سان لأفعاله
يف �أي� ��ام ع �م��ر ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز وم��ا
بعده والتي روّ ج لها اجلعد بن درهم
وغيالن الدم�شقي والإم��ام زيد و�أهل
البيت وكذلك املعتزلة جعلت �أب��واب
ال�ث��ورات على ظلم الأم��وي�ين م�شرعة
بدون �صد فكري كابح.
هذه الع�صبية العربية يف حكام هذه
الدولة ق�ضت بحرمان جميع الفئات
امل�سلمة من غري ال�ع��رب ،واعتبارهم
مواطنني من درجة ثانية ،فقد حرموا
م ��ن ال��ع��ط��اء ،ك �م��ا ح ��رم ��وا م ��ن حق
امل�شاركة يف اجل�ه��اد� ،إال �إذا �أرادوا
امل�شاركة املجانية ،وبهذا �صار حيازة
�أم� ��وال ال �� �س��واد ح �ك��را ع�ل��ى ال �ع��رب،
الذين �أوك�ل��وا �إىل ن��واب لهم �إدارت�ه��ا
ع�بر ف�لاح�ين و�أك ��رة م�ست�أجرين من
ال�ط�ب�ق��ات امل���س�ح��وق��ة ،وت �ف��رغ��وا هم
ل�ل�ع�م��ل ال �ع �� �س �ك��ري ،ول �ك��ن م��ع ك�ثرة
الع�سف وزيادة الظلم وقلة الإن�صاف
خربت امل��زارع ،وغمر بع�ضها املياه،
وال ي�ستطيع �أن يعمرها م��رة �أخ��رى
�إال من كان ذا مال ،وه�ؤالء قل منهم �أن
يوجد خارج البيت الأموي �أو والتهم،
الأم��ر ال��ذي ك ّر�س كما تقدم الأرا�ضي
يف يد الطبقة املالكة.
وينق�سم امل ��وايل �إىل ق�سمني الأول
وه��م القلة منهم م��ن ك��ان رق��ا ف�أعتق
و� �ص��ار م ��وىل ل���س�ي��ده ال ��ذي �أع�ت�ق��ه،
وال� � �ك �ث��رة وه � ��م �أول� � �ئ � ��ك ال �� �س �ك��ان
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لقد كانت ثورة اإلمام زيد ثورة أجمعت عليها الطوائف ا
الفقهاء والعلماء ،وسمي
الأ��ص�ل�ي��ون يف جميع �أرج ��اء ال��دول��ة
الإ�سالمية الذين دخلوا يف دين الله،
ولكن لأنهم كانوا من جن�س غري جن�س
العرب فقد حرموا تلك املميزات التي
كان العربي يح�صل عليه ،فلج�أوا �إىل
التحالفات م��ع القبائل العربية لقاء
منافع متبادلة مثل �إ�سهام املوايل يف
دفع الديات وامل�شاركة يف القتال ،ويف
الأم ��ور العامة للقبيلة �أو الع�شرية،
ي�ق��اب��ل ذل��ك ح�صولهم ع�ل��ى الإ��س�ن��اد
االجتماعي والرعاية(.29)29
وم���ع ال �ت �ط��ور احل �� �ض��ري يف امل ��دن
اجل��دي��دة يف �أرج � ��اء ال��دول��ة وب�ق��اء
ال�ع��رب��ي ع�سكريا حم��ارب��ا وم�سجال
يف دي��وان اجلند وحمتفظا ب�أدبياته
القبلية التي تكره اال�ضطالع باملهن
احلرفية فقد جعل الباب مفتوحا �أمام
هذه الفئة من النا�س (امل��وايل) و�أمام
غ�يره��م م��ن �أه ��ل ال��دي��ان��ات الأخ ��رى
ليكونوا عمدة املجتمعات املدنية فيها،
فا�شتغلوا يف التجارة ويف ال�صريفة،
ومنهم الباعة و�أ�صحاب احلرف واملهن
املختلفة ،وبهذا �صاروا عماد الن�شاط
االقت�صادي والتجاري( ،30)30ف�أف�سح
املجال لهجرة �أع��داد كثرية منهم من
القرى ومن ال�ضياع الزراعية ،هربوا
منها �إىل امل��دن التي وف��رت لهم جماال
حرفيا يجعلهم �أك�ثر ا�ستقاللية ،ف�أ ّثر
�سلبا على الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة وهو
ما حمل واليا مثل احلجاج �أن يختم
ع�ل��ى رق��اب �ه��م ،وي�ع�ي��ده��م �إىل ال�ق��رى
للعمل كرها يف الأرا� �ض��ي وال�ضياع
التي كانت حيازتها للأمويني ووالتهم
ول �ل �ع��رب امل �ق��رب�ين م��ن ال���س�ل�ط��ة كما
تقدم(.31)31
لقد �شارك امل��وايل يف احل��روب التي
كانت ت�شنها ال��دول��ة الأم��وي��ة ،لكنهم
مل ي�سجلوا يف دي��وان اجل�ن��د ،وك��ان
ذل��ك مثار �شكواهم وان�ضمامهم �إىل
الأح ��زاب ال�سيا�سية ،و�إىل الثورات
�ضد الأم��وي�ين ،وميكننا فح�ص ذلك
يف ب��رام��ج ال� �ث ��ورات اخل��ط�ي�رة يف
ال�شرق والغرب ،وجند مثال حتى يف
الغرب �أن الرببر ان�ضموا للجماعات
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الثائرة على ه�شام يف املغرب العربي
لأجل هذا ال�سبب( ،32)32كما جند يف
ث��ورة اب��ن الأ�شعث امل��وىل والعربي؛
�إذ جمعهم الظلم الأم ��وي يف بوتقة
واحدة.
وا�شتهر كثري م��ن امل��وايل يف ميدان
ال �ع �ل��م وامل �ع��رف��ة ،وت���ش�ب�ع��وا ب��روح
الإ� �س�لام ال�ت��ي ن��ادى بها �أه��ل البيت
وعلى ر�أ�سهم الإمام علي بن �أبي طالب
وت�لام��ذت��ه و�أه� ��ل ب�ي�ت��ه ،وم ��ا حملته
الذكريات �إليهم عن �سعة عدله وكرهه
للظلم واملحاباة والتمييز العن�صري.
و�أدرك ه ��ؤالء امل��وايل خط�أ الأمويني
وانحرافهم عن دين الإ�سالم الذي ي�أمر
بامل�ساواة يف احل�ق��وق وال��واج�ب��ات،
ومنهم �سعيد بن جبري الذي ا�ست�شهد
ع�ل��ى ي��د احل �ج��اج ب�ع��د القب�ض عليه
ب�سبب ثورته مع ابن الأ�شعث ،ومنهم
احل�سن الب�صري ال��واع��ظ وال��زاه��د
امل�شهور ،كما تبنى بع�ضهم الأف�ك��ار
ال�ت��ي تطلب ال �ع��دل وتن�شد احل��ري��ة،
وظ�ه��ر لهم ت��أث�ير ق��وي يف �أي ��ام عمر
ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،واع�ت�م��د عليهم يف
رد املظامل �إىل النا�س من بني �أمية،
ومنهم غيالن الدم�شقي ،واجلعد بن
درهم ،لكنهما ما �إن غاب عمر بن عبد
العزيز عن م�سرح الأحداث حتى قب�ض
عليهما الأم ��وي ��ون ،ول�ف�ق��وا عليهما
تهم الكفر وال��ده��ري��ة ،وعذبوهما ثم
قتلوهما قتلة �شنيعة(.33)33
وباملنا�سبة ف��إن عمر بن عبد العزيز
ك��ان ق��د ق��رر �إن���ص��اف مقاتلة امل��وايل
مب� ��� �س ��اوات� �ه ��م ل� �ل� �ع ��رب يف دي � ��وان
اجل � �ن� ��د( 34)34ا� �س �ت �ن��ادا �إىل امل �ب��د�أ
الإ�سالمي الذي مل يهتد �إليه �سلفه وال
خلفه �أي�ضا.
لقد ق�دّم عمر بن عبد العزيز يف فرتة
ح�ك�م��ه ال �ق �� �ص�يرة (99ه� � �ـ101 -ه � �ـ)
منوذجا خمتلفا يف احلكم عن ما كان
عليه �أهله ،لقد قارب املالم�سة للروح
الإ�سالمية وللمبد�أ الإ��س�لام��ي ال��ذي
غيبه �أهله عن واقع حكمهم ،جاء عمر
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ليثبت قطعا �أنهم كانوا على خط�أ من
�أمرهم و�سيا�ساتهم الباطلة ،وعمر بن
عبد العزيز ب�إ�صالحاته مي ّثل دليال
وا�ضحا و�إدان ��ة كافية للرد على من
يهوى ه��وى الظاملني م��ن بني �أمية،
واملكتفي بالتغني مب�آثر حروبهم التي
�شنوها با�سم الفتوحات الإ�سالمية،
والت�أول جلرائمهم يف كربالء واملدينة
وغريهما ،ومن �أولئك الدكتور يو�سف
القر�ضاوي يف كتابه (تاريخنا املفرتى
عليه).
ح�ين ث ��ار الإم � ��ام زي ��د مل ي�ك��ن غائبا
عن ه��ذه احليثيات وم��ا كانت تعانيه
الأم� ��ة م��ن وي �ل�ات حت��ت ه ��ذا احل�ك��م
الظامل ،وحني نقر�أ برناجمه الثوري
الوا�ضح و�أهدافه املعلنة ندرك معنى
ومغزى ما نادى به ،لقد �أعلن برناجمه
الثوري مالم�سا احلاجة االجتماعية
واالقت�صادية ل�ل�أم��ة ،وك��ان برناجمه
نب�ضا دافقا ل��روح الإ��س�لام املخنوقة
من قبل احلكام ،قال البالذري“ :وكان
(الإم ��ام زي��د) �إذا بويع ق��ال� :أدعوكم
�إىل ك�ت��اب ال�ل��ه ،و�سنة نبيه ،وجهاد
ال�ظ��امل�ين ،وال��دف��ع ع��ن امل�ست�ضعفني،
و�إع � �ط� ��اء امل� �ح ��روم�ي�ن ،وق �� �س��م ه��ذا
الفيء على �أهله ،ورد املظامل ،و�إقفال
امل �ج � ّم��رة ،ون�صرنا �أه��ل البيت على
من ن�صب لنا احل��رب� ،أتبايعون على
ه ��ذا ؟ فيبايعونه وي���ض��ع ي ��ده على
ي��د ال��رج��ل ،ث��م ي�ق��ول :عليك عهد الله
وم�ي�ث��اق��ه لتفني ل�ن��ا ،ولتن�صحنا يف
ال�سر والعالنية ،وال��رخ��اء وال�شدة،
والع�سرة والي�سرة”(.35)35
هذا الربنامج الثوري الوا�ضح يجيء
�إذن معاجلة بينة لالنحراف ال�سيا�سي
واالج �ت �م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي ال�ق��ائ��م
�آنذاك ،ويرد ردا وا�ضحا على من خمّن
ال�سبب ب ��أن خ�صاما �شب بني الإم��ام
زيد وبني عمومته من �أوالد احل�سن
على والية �أوقاف �آل علي� ،أو �أن �أهل
ال�ك��وف��ة ه��م م��ن ا�ستغواه وا�ستخفه
للثورة ثم خذالنه يف تكرار للم�أ�ساة
احل�سينية� ،أو ل�ق��وة ح��دت��ه� ،أو لأي
�سبب �آخ��ر ،وه��ي م�ق��والت تبتعد عن
هذا الواقع الذي عر�ضناه يف جزئية
واحدة ،كما �أنها تعك�س مفهوم ه�ؤالء

أنساب األشراف ج 1ص.431
35
ورواه أبو العباس الحسني في المصابيح.

المختلفة ،وجاءته البيعة من مختلف األمصار ،كما نصره
يت لذلك ثورة العلماء.

أنساب األشراف ج 1ص،433
36
ومقاتل الطالبيين ألبي الفرج األصفهاني
ص 38طبعة المكتبة الشاملة.
حمادة :الوثائق السياسية
37
واإلدارية نقال عن تاريخ الطبري ج5
ص.507

أنساب األشراف ج 1ص.434
38
أنساب األشراف ج 1ص.435
39
أساس البالغة للزمخشري ص
40
 ،132ط المكتبة الشاملة.
القاموس المحيط.
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عن ث��ورات �أه��ل البيت ،و�أن�ه��ا جمرد
ن��زوات �شخ�صية �أو هبات عاطفية ال
ت�ستند �إىل وعي �إ�سالمي حاكم لها.
ل �ق��د ك��ان��ت ث� ��ورة الإم � ��ام زي ��د ث��ورة
�أج�م�ع��ت عليها ال �ط��وائ��ف املختلفة،
وجاءته البيعة من خمتلف الأم�صار،
كما ن�صره الفقهاء والعلماء ،و�سميت
لذلك ثورة العلماء.
ومما يبني املدى الذي و�صل فيه ت�أثري
املبادئ الإ�سالمية على ح�ساب املبادئ
القبلية �أن هناك فجوة وا�ضحة بني
والة بني �أمية يف العراق مهد الثورة
وب�ين �أه��ل ال �ع��راق ،وي�ب�ين �أن الأم��ر
تغري فلم يقاتل �أه��ل ال �ع��راق الإم��ام
زي��د بن علي كما ك��ان عليه احل��ال يف
ثورة الإمام احل�سني من قبله� ،إذ كانت
الدولة الأم��وي��ة قد جلبت لها مرتزقة
م��ن ال�سند (باك�ستان ح��ال�ي��ا) �أطلق
عليهم القيقانية ،وك��ان��وا يجيدون
الرماية ،وكانوا �إح��دى فرق اجلي�ش
الأم��وي يف ال�ع��راق ال��ذي ا�شرتك يف
حرب الإمام زيد ،كما كان هناك جي�ش
�شامي ،ه��و ال��ذي ا�شتبك م��ع �أن�صار
الإم��ام زي��د( ،36)36الأم��ر الذي يعطي
انطباعا بانح�سار الوالء الأموي �شبه
الكلي من العراق ،و�أن الأم��ور ذاهبة
�إىل منحى �آخ��ر ،وهو االنطباع الذي
ي�ؤكده خطاب يو�سف بن عمر الثقفي
وايل ال�ع��راق بعد ق�ضائه على ث��ورة
الإم��ام زيد ،حني هدد �أهل الكوفة فيه
بقطع زروعهم و�إف�ساد �أموالهم ،واتهم
جميعهم ب��أن�ه��م ال ي��وال��ون �أول �ي��اءه
الأمويني ما عدا رجال واحد منهم �أ�شاد
به(.37)37
ومن هنا يتبني �أن ظروفا مهمة توفرت
عوّ ل عليها الإمام زيد بن علي ،كما �أن
�سبيله �سبيل ج��ده احل�سني ب��ن علي
عليهم ال���س�لام يف الأم� ��ر ب��امل�ع��روف
وال �ن �ه��ي ع��ن امل �ن �ك��ر ،وق ��د ح�م��د الله
حني ر�أى الرايات تخفق فوق ر�أ�سه،
وال جم��ال الآن للحديث ع��ن �أ�سباب
الإخفاق املادي يف هذه الثورة �إذ لي�س

مو�ضوعنا ال��ذي نتحدث عنه ،و�أم��ا
الن�صر املعنوي والقيام مبا �أم��ر الله
فهذا �أمر ال مرية يف حتققه.
وما نختم به مو�ضوعنا هذه الرواية
التي تفيد �أن��ه برز القائد الأم��وي من
�أهل ال�شام املدعو عبيد الله بن عبا�س
الكندي ف�برز �إليه غ�لام حناط يدعى
وا�صل ،ف�ضرب الكندي �ضربة موجعة
وقال له“ :خذها و�أنا الغالم احلناط”،
فقال الكندي :والله ال �أتركنك تكيل
ق�ف�ي��زا ب�ع��ده��ا ،لكنه مل ي�ستطع فعل
� �ش��يء ،وان �ه��زم ه��ارب��ا ال ي�ل��وي على
�شيء( ،38)38كما �أن روايات تقول� :إنه
حني رمي الإمام زيد بال�سهم يف جبينه
دخل دار اجلرارين بال�سبخة(،39)39
وهم من يجرون املاء من النهر لل�سقي
به.
هذا الأم��ر ي�شري �إىل طبيعة امل�شاركة
لهذه العنا�صر املجتمعية يف الثورة
على الظاملني ،و�أن ال�ث��ورة �أ�صبحت
ثقافة عامة لدى خمتلف فئات النا�س،
و�أج ��زم �أن ه��ذه ال�ث��ورة الزيدية هي
ال�ت��ي عجلت ب ��زوال ال��دول��ة الأم��وي��ة
بعد حوايل ع�شر �سنوات كانت مليئة
بالفو�ضى.
ويح�ضرين هنا �شعر �شاعر اخل��ارج
حبيب ال �ه�لايل وه ��و ي�ت��أ��س��ف ملقتل
الإمام زيد ،ويتهم �أوالد درزة بالفرار
ع �ن��ه ،ق��ائ�لا�( :أوالد درزة �أ�سلموك
وط� � � � ��اروا)( ،40)40و(�أوالد درزة)
م�صطلح �أراد به العامة من النا�س،
ف �� �س��ره��م ال��زخم �� �ش��ري ب��اخل �ي��اط�ين،
وف���س��ره��م ال� �ف�ي�روز�آب ��ادي بال�سفلة
واخل �ي��اط�ين واحل� ��اك� ��ة( ،41)41وه��و
ي�أتي �ضمن احتقار العرب لأهل املهن،
واملهم �أن ثورة الإمام زيد كانت تلبي
طموح هذه الفئات من النا�س ،لتعرب
عن انطالقتها الواقعية.
ومما �سبق يتبني �أن ثورة الإمام زيد
�سنة 122ه �ـ كانت ا�ستجابة لظروف
مو�ضوعية �أخ��ذت وقتها وحقها من
ال �ت �ف��اع��ل ،و�أن ه �ن��اك م��ا ي��وج��ب �أن
يكون ث��ورة حتى يف هذا البعد ،دعك

من الأب�ع��اد الأخ ��رى ،كما يت�ضح �أثر
ثورة الإمام احل�سني يف تغيري الأفكار
نحو ع��ودة الأم��ة �إىل ال��دع��وة للعمل
مب��ا ف�ي��ه ك�ت��اب ال �ل��ه ،و��س�ن��ة ر��س��ول��ه،
ويف ت��و��س��ع دائ� ��رة ال��رف ����ض للحكم
الأم��وي الظامل ،ويف التعجيل بزوال
الظاملة ،كما تبينّ الهوة العميقة بني
مبادئ الإ�سالم العظيمة واملمار�سات
الأم��وي��ة اخلاطئة يف �صدر الإ��س�لام
فكان ل��ه ظالله ال�سلبية على الأف�ك��ار
واملناهج ال�سيا�سية الالحقة ،ومن تلك
املمار�سات املنهجية التي �سلكها بنو
�أمية تركيز املال والأر�ض وال�سلطة يف
�أيديهم و�أيدي �أعوانهم ،والتنكيل مبن
يخالفهم ،و�سيا�سة الإفقار والتجمري
لكل من يخالفهم ،مبا ي�شري �إىل �أنهم
ك��ان��وا ع�صابة ال ه��م ل�ه��ا �إال التنعم
وحتقيق الرغبات ال�شخ�صية ،وهو ما
جنده يف كل زمان وكل مكان ،فمذهب
ال �ط �غ �ي��ان واح� ��د ،ودي� ��ن اال� �س �ت �ب��داد
ال يتغري ،كما يتبني �أن التعامل مع
النا�س وحقوقهم على �أ�سا�س طبقي
و�شللي لي�س من الإ�سالم يف ورد وال
�صدر ،و�أن الربنامج الذي �أطلقه الإمام
زيد ال زال امل�سلمون اليوم بحاجة �إىل
تطبيقه والتفاعل معه ،و�أن خيار هذه
الأم��ة وعلماءها امل�ؤمتنني هم قادتها
الذين يناط بهم حتقق تلك الأه��داف
وال �غ��اي��ات النبيلة ،و�أن���ه ال منا�ص
للأمة �إىل ال�ع��ودة للحكم مبنهج الله
ور� �س��ول��ه ،ك �م��ا ال ي �ج��وز �أن ت��ذه��ب
الأم ��ة وم�صلحوها وث��واره��ا بعيدا
عن احلاجة املجتمعية واالقت�صادية
لتحلق يف �أج� ��واء جم�ه��ول��ة امل�صدر
وع�م�ي��ة ال�ط��ري�ق��ة و�ضبابية ال�غ��اي��ة،
ف��ال��و� �ض��وح م �ط �ل��وب يف ال� �ث ��ورات،
ل�ضمان حتققه يف ما بعد االنت�صار،
و�أخ�يرا لي�س بال�ضرورة �أن ينت�صر
امل �ح��ق م��ادي��ا ،ف�ك��م م��ن ظ��امل انت�صر
حلظة تورطه يف دم م�صلح ثائر لكنه
انهزم �إىل �آخر الدهر.

أضواء على منهج اإلمام
زيد عليه السالم
علي أحمد الغالبي
�إن احلديث عن �شخ�صية عمالقة بحجم
الإم��ام ال�شهيد �أبي احل�سني زيد بن علي
بن احل�سني بن علي (ع) ذلك العلم ال�شامخ
م��ن �أع�ل��ام م��در� �س��ة �أه� ��ل ب �ي��ت ال �ن �ب��وة،
وتلك ال�شخ�صية املليئة بجوانب اخلري
ونفحات الطهر و�أن��وار العلم ،و�أ�صداء
ال���ش�ج��اع��ة وال�ت���ض�ح�ي��ة وال� �ف ��داء ،وك��ل
جوانب الكمال الب�شري ال�ن��ادر ،حلديث
مرتامي الأط��رافّ ِ ،
وم�ضات من ذلك
لكن
ٍ
الدر�س وملحات من تلك ال�شخ�صية تغني
عما ورائ �ه��ا� ،أم ��ا ن�ش�أته فما ب��ال��ك مبن
ن�ش�أ ر�ضيع املكارم والف�ضائل ،ينهل من
معني الطهر والعلم واملحبة وامل�سئولية
يف بيت التنزيل وال �ت ��أوي��ل والطهارة
واحلكمة ،فما كان من تلك الظروف وتلك
ال�شخ�صيات �إال �أن تزيد �شخ�صيته �سمو ًا
ورقي ًا و�إعراق ًا يف الأجماد واخل�صائ�ص
وذهابا يف عظمة الأهداف.
عا�ش الإمام زيد مع القر�آن ،وغا�ص على
معارفه و�أ��س��راره وتوجيهاته يف ت�أمل
وخ�شوع حتى ت�شكلت يف �أذه��ان النا�س
�صورة االقرتان بينه وبني القر�آن ف�سمي
حليف القر�آن ،فراح ير�سي بعزم �أ�س�س
ال�سنة ال�صحيحة ،ف�سبق النا�س للت�أليف
يف �صحيحها ،وب �ل��غ ال �غ��اي��ة يف العلم
والب�صرية حتى �أ��ش��اد بعلمه ك��ل علماء
ع�صره ،و�أذعن اجلميع لريادته وقيادته
و�سلم بتفرده و�إبداعه.
م��ا يهمنا يف ه��ذه ال�ع�ج��ال��ة �أن نتلم�س
خ�صائ�ص �شخ�صيته ومميزات منهجه،
ف�شخ�صيته لها ج��وان��ب م�شرقه حملتها
روح م��ؤم�ن��ة ،ج� ّن��دت نف�سها منذ يومها
الأول ملواجهة االن�ح��راف ال�شامل الذي
ت �ع��اين م �ن��ه الأم � ��ه يف ك��اف��ة امل �ي��ادي��ن،
و��س�خ��رت يف �سبيل ذل��ك ك��ل الإم�ك��ان��ات
وال�ق��درات ،فتميزت بتكامل ال�شخ�صية،
وا�ستيفاء املقومات ،وو�ضوح الأه��داف،
فظل ط��وال حياته املباركة يج�سد املنهج
اال�سالمي النقي ،ويعيد للإ�سالم بريقه
ال��ذي كان عليه يف �أي��ام الإ�سالم الأوىل،
ال��ذي جاء به جده �صلى الله عليه و�آل��ه،
ق�ضيته واحدة ووا�ضحة يختلف عر�ضها

وتتغري نواحيها لكنها ��ص��ورة متكاملة
م�ت��وازن��ة من�سجمة للت�صور ال�صحيح
واملنهج ال�سليم ال��ذي قدمه �أه��ل البيت
للأمة و�ضحوا يف �سبيله ،ف��دور الإم��ام
زيد كان حموريا يف الت�أ�صيل ،والتجديد
وال �ت �ح��دي��د ،و�إع � � ��ادة � �ص �ي��اغ��ة احل �ي��اة
وت�سمية اال��ش�ي��اء وف��ق املنهج الرباين
اخلالد الذي ر�ضيه الله ،وكان �أهل البيت
خري من حتمل �أعباء �إحياءه وا�ستمراره،
ف��وج��دت معظم ط��وائ��ف الأم ��ة وخمتلف
ت �ي��ارات �ه��ا �ضالتها امل �ن �� �ش��ودة يف زي��د،
ور�ضيته قا�سما م�شرتكا بينها ،م��ا ذاك
�إال لو�سطيته الفكرية واعتداله الفطري
ون�صاعة منهجه ،ومل تكن معركة الإمام
زي��د الع�سكرية ه��ي امل��واج�ه��ة الوحيدة
ال�ت��ي خا�ضها م��ع ال�ب��اط��ل و�أت �ب��اع��ه ،بل
كانت هي اجلولة الأخرية فقط ،و�إال فكل
حياته �سل�سلة مرتابطة من �أعمال و�أقوال
وم��واق��ف و�أ��س����س فكرية وعملية ب��د�أت
مع تفجر �أنهار احلكمة والعلم والطهارة
واليقني يف قلبه الكبري امل�ل��يء باملحبة
ل�ل�أم��ة واال��س�ت�ع��داد ال�ت��ام للت�ضحية يف
�سبيل �صالحها و�سعادتها ،كما عرب عن ذلك
يف موا�ضع عديدة من كلماته ال�صادقة،
وا�ستمرت هذه املهمة يف جميع املراحل
ماثلة �أمام ناظريه ،ال يغفل عنها طرفة عني،
ففي املدينة � َّأ�س�س حركة للت�أ�صيل الفكري
وتعميق جذور الدين ال�صحيح يف نفو�س
الأمة ،ثم يف الكوفة بنى �أ�س�س التغيري
ال�شامل ،وبنى على ذلك املجتمع �آماله يف
ت�صحيح امل�سار ال��ذي تاهت عنه الأم��ة،
ورغم معرفته مبا�ضي �أهل الكوفة امل�ؤمل
مع جده احل�سني ،كان يلح عليه �إح�سا�سه
بامل�سئولية و�شوقه للت�ضحية ،وب�أي ثمن
ويف �أي ظرف ،وعندما ا�ستقدمه ه�شام بن
عبدامللك �إىل ال�شام وجد املجتمع ال�شامي
خم��دوع� ًا مل َّب�سا عليهَّ ،
فو�ضح املفاهيم
وناظر وج��ادل وك�شف الأباطيل ،و�أ َّل��ف
فيها كتاب م��دح القلة وذم الكرثة وال��رد
على املجربة ،وباجلملة فقد خا�ض طوال
ت�ل��ك امل��راح��ل م �ع��ارك فا�صلة م��ع اجلهل
واالنحراف الفكري يف ال�شام ،كما �أر�سى

قبل ذلك قواعد الب�صرية واملعرفة والنور
يف املدينة وغريها ،وج��رت له مع ه�شام
ح���وارات ك�ث�يرة و��س�ج��االت ع��دي��دة ،كل
ذلك ي�ؤكد �أن الإم��ام زي��د ًا قد ر�سم لنف�سه
ليل بهيم حالك،
�أن يكون �شعلة و ّقاد ًة يف ٍ
ال يهم �أن حترتق �إذا �أ�شرقت و�أ�ضفت على
احلياة نورا م�ستطري ًا ،فكان ج�سر ًا تعرب
عليه �آم��ال الأم��ة �إىل حيث يكون للدين
والعدالة والتقوى عودة ل�صفحة حياتها،
وح�ضو ٌر يف واقعها.
�إن االنحراف التام من قبل الأمة عن النهج
ال��وا� �ض��ح ،وال��ع��دول ع��ن م�ن��اب��ع ال�ه��دى
واخل�ير ال��ذي منه ترتوي ،وال�سوداوية
التامة التي �صبغت بها احلياة يف كافة
املجاالت حتتاج ل�شخ�صيات ا�ستثنائية
ي�سطر م��ن خ�لال�ه��ا ال�ع�ظ�م��اء واحل�ك�م��اء
وال�ع�ل�م��اء �أروع ال �ب �ط��والت ،وي���داوون
ج��راح الأم��ة الغائر مب�س�ؤولية وب�صرية
وحكمة ت�شل يد الطغيان ،وتبكي الظاملني،
وحت�ي��ل الأمل �أم�ل��آ ،والإخ �ف��اق �إ��ش��راق��ا،
وتعيد لركب الأمة احلائر بو�صلة الهداية
وت��ري��اق ال���س�ع��ادة ول�ل�إ� �س�لام غ�ضارته
ون �� �ض��ارت��ه ك ��الإم ��ام زي���د ،ف ��إن��ه مل ي��زل
كذلك حتى يف مراحل املعركة احلرجة،
ي � ��ؤدي ر��س��ال�ت��ه ،وي�ح����ض ع�ل��ى اليقني،
وميجد الب�صرية ،ويزيد املنهج و�ضوح ًا
ِّ
واملبادئ العظيمة �إ�شراقا ور�سوخ ًا ،فلقد
مزج منهجه ال�صادق ومبادئه النا�صعة
ال �ب �ي��ا���ض ب��دم��ائ��ه ال �ط��اه��رة ،و�صبغها
بت�ضحياته اخلالدة ،و�أ�ضاف لها �ألق ًا �آ�سر ًا
ال يخفت �إىل �أن ي��رث الله الأر���ض ومن
عليها ،ولئن ن��ال الظاملون والطغاة من
زيد بالقتل وال�صلب والتغريق والتحريق
ف�ل�ق��د زاد زي � � ٌد ��س�ج� َّل ال �� �ش �ه��ادة �شرفا
و�صفحات الت�ضحية �إ�شراقا وعزة و�إباء
واملنهج الذي عا�ش به وا�ست�شهد من �أجله
و�ضوحا وا�ستمرار ًا ،ولئن ذ َّر رماده يف
الفرات فلقد فاح �أريج �شهادته لي�ضوع يف
الرب والبحر ثنا ًء وذكر ًا ،ف�سالم عليه يوم
ولد يف منابت الطهارة والتقوى ،ويوم
ا�ست�شهد �سعيدا مر�ضي ًا ،ويوم يبعث غد ًا
مع ال�سعداء حي ًا.
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اإلمام زيد يف ميزان التاريخ
عماد معياد

الأعوان م�شى امل�ؤمن يف طبقتهم بالتقية
والكتمان فهو كاليتيم املفرد ي�ستذله من ال
يتقي الله �سبحانه))
ف�م��ن ه��و الإم� ��ام زي ��د؟ �إن ��ه ال�ف�ت��ى ال��ذي
اج�ت�ب��اه ال�ل��ه يف زم��ان��ه ليكون ول �ي � ًا من
�أوليائه وقاطب ًا من �أقطاب دينه وحجة
ل��ه على ع�ب��اده� ،أح�ي��ا الله ب��ه م��ا طم�سته
اجلبابرة من معامل دينه و�أحكام �شريعته،
ه��و �إم ��ام اجل�ه��اد واالج�ت�ه��اد �إم ��ام العلم
والعمل ،هو الذي احرتق قلبه حزن ًا على
�أم��ة ج��ده ال��ر��س��ول الأك� ��رم ،وه��ي تهرع
مك�سورة اجلناح بعيدة عن �سبيل الفوز
والفالح ،وهو الذي قال حني خفقت عليه
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�إن �أمة ال تعطي عظماءها حقهم من البحث
وال��درا� �س��ة لفكرهم وت��راث�ه��م ه��ي �أم��ة ال
ت�ستحق �أن تعي�ش بكرامة مرفوعة الهامة،
وذل ��ك �أن ع�ظ�م��اءه��ا وح��ده��م ه��م ال��ذي��ن
يخطون ل�ل�أم��ة ط��ري��ق ال�ع��زة وال�ك��رام��ة،
طريق ال�ن��ور وال�ه��داي��ة ،طريق النه�ضة
والرفعة ،هم الذين ينف�ضون عنها غبار
ال��زم��ن وخم�ل�ف��ات اجل �ه��ل ،وال�ط��واغ�ي��ت
ليعيدوا لها رونقها وبهاءها ،ويف �أغلب
الأحيان ي�ضحي �أولئك العظماء بدمائهم
رخي�صة وبكل
م � ��ا مي �ل �ك��ون
ج��اع �ل�ين منه
ق� ��رب� ��ان�� � ًا يف
�سبيل �إح�ي��اء
�أمم � � �ه� � ��م م��ن
ج� ��دي� ��د� ،أم� ��ا
ونحن نتحدث
ع � ��ن ع �ظ �م��اء
الإ�� � � � �س�� �ل� ��ام
ف���إن��ا نتحدث
ع � � ��ن ال� �ف� �ك ��ر
امل�ستنري عن
الت�ضحية بكل
م���ض��ام�ي�ن�ه��ا،
ف� �ه ��ل ت��ع��رف
الأم ��ة م��ن هو
الإم��ام زيد بن
علي؟!! �إن �أمة ال تعرف من هو الإمام زيد
 ..هي يف احلقيقة �أمة ت�ستحق ما تعانيه
م��ن ظلم وج��ور م��ن جتهيل وح��رم��ان من
�ضياع وظالل  ,كيف جتهل االمة �شخ�ص ًا
خط لها طريق العزة والنه�ضة وطريق
الفوز يف ال��داري��ن ،ثم ت�ستبدل به غريه
مم��ن ال يحملون ف �ك��ر ًا كفكره وال هدي ًا
كهديه (( �أت�ستبدلون الذي هو �أدنى بالذي
هو خري ))
وزيد حليف الذكر غالته �أمة
فال قد�ست بالرف�ض كيف ت�سارع
ويف ذلك ما يقول االم��ام زيد ((:وقدمي ًا
اتخذت اجلبابرة دين الله دغال  ..وعباده

خ��وال  ..وماله دوال ..فا�ستحلوا اخلمر
بالنبيذ واملك�س بالزكاة وال�سحت بالهدية
..يجبونها من �سخط الله ،وينفقونها يف
معا�صي الله ،ووجدوا على ذلك من خونة
�أهل العلم والتجارة والزراعة وال�صناعة
وامل�ست�أكلني بالدين عونا فبتلك الأعوان
خطبت �أئمة اجل��ور على املنابر ،وبتلك
الأع��وان قامت راية الف�سق يف الع�شائر،
وبتلك الأع��وان �أخفي العامل فال ينطق،
وال يتعظ لذلك اجل��اه��ل في�س�أل ،وبتلك

رايات اجلهاد (( احلمد لله الذي �أكمل يل
ديني والله ما ي�سرين �أين لقيت حممد ًا
ومل �أمر يف �أمته مبعروف ومل �أنههم عن
املنكر والله ما �أبايل �إذا قمت بكتاب الله
و�سنة نبيه �أن��ه ت��أج��ج يل ن��ار ث��م قذفت
فيها ث��م ��ص��رت بعد ذل��ك �إىل رح�م��ة الله
والله ال ين�صرين �أحد �إال كان يف الرفيق
الأعلى مع حممد وعلي وفاطمة واحل�سن
واحل�سني ،ويحكم �أما ترون هذا القر�آن
بني �أظهركم جاء به حممد ونحن بنوه ،يا
معا�شر الفقهاء ،و
يا �أهل احلجا �أنا
حجة الله عليكم،
ه � � ��ذه ي � � ��دي م��ع
�أي��دي �ك��م ع �ل��ى �أن
ن�ق�ي��م ح ��دود الله
ون� �ع� �م ��ل ب �ك �ت��اب
الله ونق�سم بينكم
فيئكم بال�سوية،
ف ��ا�� �س� ��أل ��وين ع��ن
معامل دينكم ,فان
مل �أنبئكم بكل ما
�س�ألتموين فولوا
م���ن � �ش �ئ �ت��م مم��ن
علمتم �أن���ه �أع�ل��م
م �ن��ي ،وال �ل��ه لقد
ع �ل �م��ت ع �ل��م �أب ��ي
علي ب��ن احل�سني
وعلم جدي احل�سني بن علي وعلم علي بن
�أبي طالب و�صي ر�سول الله وعيبة علمه
و�إين لأعلم �أهل بيتي ،والله ما كذبت كذبة
منذ عرفت مييني من �شمايل وال انتهكت
لله حمرم ًا منذ عرفت �أن الله ي�ؤاخذين )) .
ف�سالم الله عليك ي��ا �أب��ا احل�سني ،ب�أبي
و�أم��ي �أن��ت من مقتول يف الله ومقطوع
ال��ر�أ���س يف جنب ال �ل��ه ،وم�صلوب على
اجل��ذع يف �سبيل الله وحم��روق ج�سدك
الزكي يف �سبيل �إحياء دين جدك.
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ومضة من حياة اإلمام
العالمة/عبد اهلل محمد الشاذلي

�إن الإمام زيد ًا عليه ال�سالم ونحن منر
ب��ذك��رى ا�ست�شهاده لي�س جم��رد ثائر
غ�ضب لله ولدينه فخرج على طاغية
ع�صره وا�ست�شهد ،بل هو كذلك ولكنه
عليه ال�سالم له جوانب مهمة وم�ضيئة
إجالل و�إكبار له من
�أخرى كانت حمل � ٍ
كل من عا�صره وعرفه ،و�إن كان جانب
اجلهاد واخلروج على الظامل من �أبرز
ما مييزه ،ولي�س ذلك لأنه كان هذا الفكر
حكر ًا عليه �أو خا�ص ًا به ،بل �إنه كان �أمر ًا
مفروغا منه بني �أهل العلم والدين ،بيد
�أن ال�سلطة الأموية كانت قد ر�سخت يف
املجتمع الإ�سالمي �أن طاعة الطغاة دين
و�أن خمالفتهم تفريق ل�صف الأمة الذي
كانوا رواده وطليعته ،وكان يدعم هذا
ال�ت��وج��ه وع ��اظ ال���س�لاط�ين ،و�أع ��وان
اجلور الذين عملهم يف كل ع�صر تلميع
وجوه الطغاة وتربير جرائمهم ،بل ما
هو �أده��ى من هذا وهو جعل �أعمالهم
وطاعتهم هي الإ�سالم والدين ،والإمام
عليه ال�سالم هو الذي حول هذا املفهوم
على �أر�ض الواقع ونفذ حماولة التغيري
التي �أيده عليها من يعتد به من العلماء
املتدينني من جميع فرق امللة املحمدية.
ولئال نن�ساق يف غري ال�سياق الذي نريد
التحدث عنه لنقل� :إن �إحداث مثل هذا
التغيري لو قام به غري الإمام زيد عليه
ال�سالم ما كان لي�ؤتي نف�س الثمار التي
�آت�ت��ه حركة الإم ��ام زي��د عليه ال�سالم،
وذلك ل�شدة احلملة الدعائية التي بثت
يف م��ن يخالف ال�سلطان ب��ل و�ضعت
لذلك روايات تدعم هذا التوجه.
ومع ذلك كان هناك بط�ش �شديد وظلم
منت�شر قد عم العامل الإ�سالمي ب�أ�سره
ال �سيما بعد معركة كربالء التي ق�ضي
فيها على �أه��ل البيت عليهم ال�سالم
�صغار ًا وك�ب��ار ًا ومل يبق بعدها منهم
�إال من حفظ الله به ن�سل ر�سول الله
�صلى الله عليه وعلى �آله و�سلم ،وبعد

�أن ا�ستطاع املروانيون الق�ضاء على
خ�صومهم ،وبعد �أن �أخمدوا �أي �صوت
ي�أتي من ذراري املهاجرين والأن�صار
احلا�ضن الرئي�سي للإ�سالم يف وقت
بزوغه وذلك مبا وقع عليهم من وقعة
احل��رة على يد يزيد ابن معاوية ،ظن
البيت الأم ��وي �أن�ه��م ق��د تخل�صوا من
كل ما ينغ�ص عليهم حقدهم وظلمهم
وا�ستئثارهم ومل يعودوا يحت�شمون
م��ن ظهور عداوتهم للنبي �صلى الله
عليه وعلى �آل��ه و�سلم فكانوا يطلبون
م��ن ي�أتيهم بالأ�شعار التي هجي بها
النبي �صلى الله عليه وعلى �آله و�سلم
فتن�شد يف جمال�سهم ،وحتى �أ�صبح من
ي�سلي ه�شام ًا وي�ضحكه يهوديا ي�سخر
م��ن النبي �صلى ال�ل��ه عليه وع�ل��ى اله
و�سلم ،وانت�شر اجلهل ب�شكل مرعب
�إذ كان بنو �أمية ين�صبون يف الق�ضاء
والفتيا واحل��دي��ث ،م��ن يتما�شى مع
حقدهم وبغ�ضهم لآل ر�سول الله و�إن
مل يكن من امل�ؤهلني لذلك وهذا موجود
يف كتب �أهل ال�سنة.
ولكون العلم مع �أهل البيت ومن يتدين
من امل�سلمني ب�صدق ف ��إن �أخ��ذه منهم
كان متع�سر ًا ملا يلحق من خالطهم من
الأذى والقتل والتنكيل ،فانت�شر اجلرب
والت�شبيه وكرث الكذب على ر�سول الله
�صلى الله عليه وعلى �آله و�سلم ،وف�سر
القر�آن بغري ما تقت�ضيه �آياته ،و�أ�صبح
الرجل يحب �أن يقال له زنديق وال �أن
يقال �إنه يحب �آل حممد.
بني كل هذه الظلمات وجد الإم��ام زيد
ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام يف ب�ي��ت ام�ت�ه��ن العلم
والعبادة ،ف�أبوه �سيد العابدين علي
اب ��ن احل���س�ين ال���ذي جن��ا م��ن معركة
كربالء و�شاهد مذبحة �أهله الطاهرين،
و��س�ب��ي ن���س��اء �آل ال�ب�ي��ت وال �ط��واف
بهم وبر�ؤو�س �أهلهم يف مدن العراق
وال�شام ،ون�ش�أ حام ًال معه علوم �آبائه،

ونف�س حر�صهم على دين الإ�سالم الذي
قتلوا من �أجله ،ويف �سبيله� ،أما �أخوه
فهو باقر علم الأنبياء �سمي بذلك لكرثة
علمه ،و�أم الإم��ام عليه ال�سالم جارية
ا�شرتاها املختار وبعث بها �إىل علي
ب��ن احل�سني ال��ذي ر�أى حلم ًا قبل �أن
ت�صل �إليه وهو �أنه دخل اجلنة و�أعطي
ح��وراء فجامعها ف�ن��اداه النبي �صلى
الله عليه وعلى �آله و�سلم �سم املولود
منها زيد ًا ،فما �إن �أخرب �أ�صحابه بهذه
ال��ر�ؤي��ا ح�ت��ى و��ص�ل��ت اجل��اري��ة التي
بعث بها املختار ،وكان الإمام زيد عليه
ال�سالم بني �أهله ــ وه��م من ه��م؟ علم ًا
وحر�ص ًا على الدين ــ يف الفطنة والعلم
واجل��د ،الغاية الق�صوى حتى ا�شتهر
بذلك بني �أهله بل بني �أهل املدينة ،قال
�أبو اجل��ارود :كنت كلما دخلت املدينة
ف�سئلت عن زي��د بن علي قيل يل :ذلك
حليف القر�آن ،وكان �أخوه الباقر عليه
ال�سالم وهو املرجع العظيم يف الإ�سالم
يحيل ال�شيعة وم�سائلهم وما يردون به
على خمالفيهم �إىل زي��د بن علي عليه
ال���س�لام فيبهرهم مب��ا يظهر ل�ه��م من
البيان وما ينورهم به من العلوم وما
ي�ستنبطه لهم من القر�آن.
وحتى خ�صومه عليه ال�سالم ف�إنه ملا
دخل ال�شام اجتمعوا فقال �أحدهم وكان
من الذكاء والفطنة مبكان :دلوين عليه
فا�ستدل على الإمام بكرثتهم و�أنها تدل
�أنهم على احلق فرد عليه الإم��ام عليه
ال�سالم ب�أنه لي�س يف الكرثة دليل على
�أه��ل احل��ق و�سرد له الآي��ات التي تذم
الكرثة والآي��ات التي متدح القلة حتى
�سكت وحت�ير ،فقال له �أ�صحابه :فعل
الله بك وفعل �أمل تزعم �أنه ال يورد �شيئا
�إال ك�سرته عليه ،ف�ق��ال :ويحكم �إمن��ا
حاججني بالقر�آن ،ولو رددته لكفرت،
ك��ذل��ك ك��ان يف ن�ظ��ر �أه �ل��ه �أه ��ل العلم
ومعدنه فقد �شهدوا له �أنه �أعلمهم و�أنه

م زيد(ع)

اإلمام زيد ومشروعية
اخلروج على الظامل

خليل املروني

23

دورية  -فكرية  -ثقافية  -مستقلة العدد( )2

ما ت��رك فيهم مثله لدين وال دنيا ،و�أي�ض ًا
ف�إنه يف نظرهم كان موعود ًا به ،فهذا النبي
�صلى الله عليه وعلى �آله و�سلم يحب زيد بن
حارثة لكونه َ�سمِ ي املقتول من ولده ،وهذا
الإمام علي عليه ال�سالم يبكي يف الكنا�سة،
ويخرب �أ�صحابه �أن من ولده من �سي�صلب
يف ذلك املكان ،وها هو ال�سجاد عليه ال�سالم
عندما ب�شر به تفاءل بامل�صحف فخرج فيه
�آية جهاد ،ويف املرة الثانية كذلك ،فقال� :إنا
لله و�إنا اليه راجعون عزيت يف هذا املولود
هو والله زيد.
مما �سردناه يعلم القارئ �أن مهمة تغيريه
للو�ضع يف م�ث��ل ت�ل��ك ال �ظ��روف ال�صعبة
التي ذكرناها ،مل يكن ليقوم بها ويكون لها
�أثر عظيم �إال رجل يف مثل �شجاعة الإمام
وعلمه وذكائه وحر�صه ال�شديد على الدين
وعلى �صالح الأمة ،ومما يدلك على عظمة
الإم��ام ومكانته �أن فرق الإ�سالم تتنازعه،
فال�سنية يزعمون �أن الزيدية خمالفة للإمام
عليه ال���س�لام ،و�أن الإم ��ام على مذهبهم،
واملعتزلة يعتزون �إليه ويفتخرون به مع
�أنهم كما ق��ال الإم��ام �أب��و طالب :ينظرون
�إىل النا�س بالعني التي تنظر بها املالئكة
�إىل الب�شر ،والإمامية يزعمونه منهم و�أنه
�إمنا خرج ب�إذن �إمامهم ،وح�سبك قول عبد
الله بن احل�سن الكامل بيننا وبني النا�س
علي بن �أب��ي طالب ،وبيننا وب�ين ال�شيعة
زي��د بن علي ،يق�صد �أن العالمة بني �أهل
البيت وبني النا�س علي ًا عليه ال�سالم فمن
كان حمب ًا له فهو منهم و�إليهم ومن ال فال،
والعالمة بني �أهل البيت وفرق ال�شيعة زيد
بن علي عليه ال�سالم فمن ك��ان على نهجه
فهو من �أهل البيت و�إليهم ومن ال فال ،هذا
والإملام ب�أحوال الإمام وف�ضله يحتاج �إىل
الكثري ،ف�سالم الله عليه حني ولد وحني قام
ب�أمر الله وحني ا�ست�شهد ويوم يبعث حيا.

لقد ر�سم الإ�سالم للب�شرية اخلطوط
ال �ت��ي ي �ج��ب �أن ت �ت �ح��رك ع�ل�ي�ه��ا ،
�سواء كانوا حكاماُ �أو حمكومني،
وح��ذر م��ن مغبة الإن �ح��راف عنها،
و�أع��د لذلك �سل�سلة من الإج��راءات
تتكفل بحفظ توازن احلياة العامة
وت�ضمن العدل واال�ستقرار.
ومما ال�شك فيه �أن انحراف املحكوم
ال ي���ش�ك��ل خ �ط��را ب �ق��در م��ا ي�شكل
ان��ح��راف احل��اك��م؛ لأن ان �ح��راف
احل��اك��م يع�صف مب�سرية احلياة،
وي �ل �ق��ي ب �ظ�لال��ه ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع،
فتختنق احلريات وت�أن الكرامات،
ويحن الكثري �إىل العدالة واحلرية
واملحبة والرخاء..
ون� �ظ ��ر ًا خل� �ط ��ورة ذل���ك ف �ق��د دع��ا
الإ�سالم �إىل ت�شكيل جماعة م�ؤهلة
م��ن �أه��ل العلم والب�صائر تراقب
ح ��رك ��ة احل� �ك���ام وف� ��ق اخل �ط��وط
امل��ر� �س��وم��ة ب �ع �ي��د ًا ع��ن التع�صب
واحلرفية( ولتكن منكم �أمة يدعون
�إىل اخل �ي�ر وي � ��أم� ��رون ب��امل �ع��رف
وينهون عن املنكر) ،ف ��إذا انحرف
احل ��اك ��م � �س��ارع��ت ه���ذه اجل�م��اع��ة
لتقدمي الن�صح وامل�شورة له ،وكل
م��ا ميكن �أن ي�ق��وم اع��وج��اج��ه من
امل�ساعي ال�سلمية ،ف ��إذا �أ�صر على
ان �ح��راف��ه و�أع ��ر� ��ض ع��ن الن�صح
وامل�شورة ،كان عليهم �أن يرغموه
علي العودة �إيل حكم الله ،ابتداء
بالكلمة ومرور ًا بالتحذير والتهديد
وال��ع�����ص��ي��ان امل � � ��دين ،وان��ت��ه��اء
ب��امل��واج �ه��ة امل���س�ل�ح��ة؛ لأن ب�ق��اءه
على تلك احل��ال ينعك�س �سلبا على
حياة املجتمع (لت�أمرن باملعروف
ولتنهون عن املنكر �أو لي�سلطن الله

عليكم �شراركم فيدعو خياركم فال
ي�ستجاب لهم)
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة التي �صاغها الإ�سالم
لت�صحيح م�سار الأم��ة ه��ي �أخطر
�أركان الإ�سالم يف نظر امل�ستبدين،
تخيفهم وترهبهم ،وت� ��ؤرق ليلهم
،ول� �ه ��ذا � �س �ع��وا وم� ��ازال� ��وا �إىل
ت�شويه هذه الر�ؤية وطم�س معاملها،
وج �ن��دوا ل��ذل��ك الأق�ل�ام امل ��أج��ورة،
وق��دم��وا اجل��وائ��ز امل �غ��ري��ة ،على
و��ض��ع �أح��ادي��ث متنح الطواغيت
وامل �� �س �ت �ب��دي��ن ح �� �ص��ان��ة دي �ن �ي��ة،
للحيلولة دون �إيقاظ مبد�أ اجلهاد
وت�صيريه ذا �أثر يف حياة امل�سلمني
...
ً
وقد عانى الإمام زيد (ع) كثريا يف
الدفاع عن مبد�أ اخلروج على الظامل
وب�ع�ث��ه م��ن ج��دي��د ،ف�ك�ت��ب ون��اظ��ر
وعزز موقفه بالأحاديث ال�صحيحة
التي �سمعها عن �آب��ائ��ه عن ر�سول
الله ،منها م��ا رواه �أب��و خالد عنه
قال :قال ر�سول الله �صل الله عليه
وال��ه و�سلم�( :إن �أف�ضل ال�شهداء
رج��ل ق��ام �إىل �إم� ��ام ج��ائ��ر ف ��أم��ره
بتقوى الله ونهاه عن مع�صية الله
وجاهده مقبال غري مدبر فقتل وهو
كذلك).
وعنه قال :قال ر�سول الله �صل الله
عليه وعلى اله و�سلم ( :يا علي �إن
�أق ��رب ال�شهداء مني ي��وم القيامة
و�أواله � ��م ب��ي ب�ع��د ح �م��زة وجعفر
رجل قام ب�سيفه فجاهد �إمام �ضاللة
حتى يقتل) .والآي��ات والأح��ادي��ث
كثرية وردت يف �شرعية اخل��روج
على احلاكم الظامل.

قيل يف اإلمام زيد(عليه السالم)

يحفل �سجل الأحرار والثائرين على مر التاريخ الإ�سالمي،
ب�سل�سلة طويلة من الأ�سماء والكواكب املنرية لطريق احلق
والعقيدة واحلرية ،ويت�صدر �أهل البيت الأطهار من �آل حممد
(�صلى الله عليه و�آله) ،قائمة امل�صلحني والثائرين اخلالدين
الذين ترجموا بدمائهم الزكية كل معاين الأ�صالة والثبات
والفداء يف �سبيل �شريعة ال�سماء وقيم العدل ،ك�إمام اجلهاد
واالجتهاد الإمام زيد بن علي عليه ال�سالم.
وهذه نبذة من الآثار والأقوال التي قيلت فيه:
ــ عن حذيفة بن اليمان قال :نظر ر�سول الله (�صلى الله عليه
و�آله) �إىل زيد بن حارثة فقال( :املقتول يف الله وامل�صلوب
(�سمي) هذا ،و�أ�شار بيده
يف �أمتي ،واملظلوم من �أهل بيتي
ّ
�إىل زيد بن حارثة ،فقال� :أدن مني يا زيد ،زادك ا�سمك عندي
حب ًا ،ف�أنت �سمي احلبيب من �أهل بيتي).
_ق��ال الهادي عليه ال�سالم :ومم��ا روى احل�سني بن علي
بن �أبي طالب عليه ال�سالم ،قال� :أخربين �أبي ،قال :حدثني
ر�سول الله �صلى الله عليه و�آله و�سلم�(( :أنه �سيخرج مني
رجل يقال له زيد ،فينتهب ملك ال�سلطان ،فيقتل ،ثم ي�صعد
بروحه �إىل ال�سماء الدنيا ،فيقول له النبيون :جزى الله
نبيك عنا �أف�ضل اجل��زاء ،كما �شهد لنا بالبالغ ،و�أق��ول �أنا:
�أقررت عيني يا بني و�أديت عني)) �إىل �آخر اخلربانتهى.
_وخطب �أم�ير امل�ؤمنني على منرب الكوفة ،فذكر �أ�شياء
وفتن ًا ،حتى قال( :ثم ميلك ه�شام ت�سع ع�شرة �سنة ،وتواريه
�أر�ض ر�صافة ،ر�صفت عليه النار ،مايل وله�شام جبار عنيد،
قاتل ولدي الطيب املطيب ،ال ت�أخذه ر�أفة وال رحمة ،ي�صلب
ولدي بكنا�سة الكوفة( ،زيد) يف الذروة الكربى من الدرجات
العلى ،ف��إن يقتل زي��د ،فعلى �سنة �أبيه ،ثم الوليد فرعون
خبيث� ،شقي غري �سعيد ،ياله من خملوع قتيل ،فا�سقها وليد،
وكافرها يزيد ،وطاغوتها �أزي��رق)�..إىل �آخر كالمه �صلوات
الله عليه .رواه الإم��ام املن�صور بالله وغريه من �أئمة �أهل
البيت.
_عن الإمام احل�سني (عليه ال�سالم) قال :و�ضع ر�سول الله
يده على كتفي ،وقال (( :يا ح�سني ،يخرج من �صلبك رجل
يقال له  :زي��د ،يتخطى هو و�أ�صحابه ي��وم القيامة رقاب
حمجلني يدخلون اجلنة بغري ح�ساب )).
النا�س غر ًا ّ
ــ الإمام حممد الباقر ،قال يف حقه « :لقد �أوتي زي ٌد علما َل ُد ِن ّياً
فا�س�ألوه ف�إنه يعلم ماال نعلم » .
_الإمام الباقر �أي�ض ًا ملن �س�أله عنه� « :س�ألتني عن رجل مُلىء
�إميان ًا وعلم ًا من �أط��راف �شعره �إىل قدميه ،وهو �سيد �أهل
بيته » .
ــ الإم��ام جعفر ال�صادق قال « :كان واللـه �أقر�أنا لكتاب ال ّله
و�أفقهنا لدين ال ّله ».
_ روى حممد بن �سامل ،قال :قال يل جعفر بن حممد :يا

حممد ،هل �شهدت عمي زيد ًا؟ قلت :نعم ،قال :فهل ر�أيت فينا
مثله :قلت :ال ،قال :وال �أظنك والله ترى فينا مثله �إىل �أن
تقوم ال�ساعة ،كان والله �سيدنا ما ترك فينا لدين وال دنيا
مثله.
وروى عن حممد بن علي �أن��ه قال ـ و�أ�شار �إىل زيد ـ :هذا
�سيد بني ها�شم� ،إذا دع��اك��م ف�أجيبوه ،و�إذا ا�ستن�صركم
فان�صروه".
_الإمام الكامل عبدالله بن احل�سن بن احل�سن( :ال َع َلم بيننا
وبني النا�س علي بن �أبي طالب ،والعلم بيننا وبني
ال�شيعة زيد بن علي).
_الإم��ام �أبو حنيفة النعمان بن ثابت كبري �أئمة
ال�س ِ ّنـ َيّة قال « :ما ر�أيت يف زمنه �أفقه منه
املذاهب ُّ
ً
ً
وال �أعلم وال �أ�سرع جوابا وال �أب�ين ق��وال ،لقد
كان منقطع القرين» ،وقال �أي�ضا عن ثورته:
«لقد �ضاها (�شابه) خروج الر�سول يوم بدر،
فقيل له« :ومل تخلفت عنه؟» فرد �أبو حنيفة:
«حب�سني عنه ودائع النا�س ،عر�ضتها على ابن
ليلى فلم يقبل ،ولو علمت �أن النا�س يخذلونه
كما خذلوا جده جلاهدت معه لأنه �إمام حق،
ولكني �أعنته مبايل فبعثت �إليه بع�شرة �آالف
درهم وقلت للر�سول �أب�سط عذري».
_املحدث الكبري �سليمان بن مهران الأعم�ش
ق��ال فيه « :ما ر�أي��ت فيهم ـ يعني �أهل
البيت ـ �أف�ضل منه وال �أف�صح وال �أعلم
»..
ــالقا�سم بن عبد العزيز بن �إ�سحاق بن
جعفر البغدادي " :فتح الله عليه بالعلم
 يعني زي ��د ًا -بعد �أن �أخ��ذ منه عنجماعة من ف�ضالء الأم��ة ك�أبيه الإم��ام
زين العابدين علي بن احل�سني ،وجابر
بن عبد الله الأن�صاري ،وحممد بن �أ�سامة
بن زيد وغريهم"
ــ�أبو اجل��ارود ( :قدمت املدينة فجعلت
كلما �س�ألت عن زيد بن علي قيل يل :ذلك
حليف القر�آن)
ــ عا�صم بن عبيد الله العمري ( :ر�أيته -
يعني زيد ًا -وهو باملدينة �شاب ًا يُذكر الله
عنده فيُغ�شى عليه حتى يقول القائل ما
يرجع �إىل الدنيا).
ــ حامت الب�ستي يقول عن زي��د( :ك��ان من
�أفا�ضل �أهل البيت وعبادهم).
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واهلل ما أبالي إذا أقمت كتاب اهلل
عز وجل وسنة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وأله وسلم أنه أُججت لي نار
ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك
إلى رحمة اهلل تعالى.
اإلمام زيد (ع)

جمعية السعيدة اإلجتماعية الخيرية
جمعية خيرية غير ربحية ،مت إنشاؤها مبوجب قانون أحكام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.

من أهدافها

* تنمية العمل اإلنساني ،ومد يد املساعدة املادية واملعنوية للفقراء واحملتاجني ،وذوي االحتياجات اخلاصة،
في النطاق الذي يستطيع نشاط اجلمعية الوصول إليه حسب قدراتها وإمكانياتها املتاحة.
* اإلهتمام برعاية األيتام والعمل على تأهيلهم ومتابعة همومهم ومشاكلهم وتقدمي الرعاية لهم.
* املساهمة في تقدمي املساعدات للنازحني واملتضررين جراء الكوارث الطبيعية واحلروب.
* اإلسهام في احلد من األمية ونشر العلم بني أبناء اجملتمع ذكورا ً وإناثاً ،ورعاية طالبيه.

للتعاون والمساهمة في أنشطة وفعاليات الجمعية
حساب رقم 311474 :بنك اليمن الدولي
هاتف777277248 -01317113 :
alsaeeda2012@gmail.com

ما أحوجنا في زمننا هذا لزيد..
وألمثال زيد ..ممن يسيرون بهذه
األمة إلى طريق العزة ..ويردون لها
بعض ما ديس من كرامتها ..فقد كانت
الشهادة هي ضالته ..والكرامة هي
دافعه ..وأصبحت ثورته نبراسًا لكل
الثورات والثائرين األحرار من بعده

