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بين درب الفضيلة وقائمة العار
يف  اخل��ال��دة  بال�شهادة  احل�شني  الإم���ام  ف��از 
كربالء �شنة 61ه���، ودخلت الأم��ة يف معرتك 
مرة  الأم��وي��ني  بع�ض  تغلب  عن  اجنلت  فتنة 
الإم���ام  ي��ر  مل  وحينها  احل��ك��م،  على  اأخ���رى 
حركة  م��ار���ض  ب��ل  ع�شكريا،  ال��ع��اب��دي��ن  زي��ن 
ريادية تنويرية حفظت لالأمة مقومات ر�شدها 
و�شالحها، واأّدت اإىل ظهور املدار�ض العلمية 
يف  تعلي  التي  والعراق  وال�شام  احلجاز  يف 
النظر  بغ�ض  ومبادئه  الإ�شالم  �شاأن  املجمل 
وكان  التطبيقات،  من  التف�شيلي  موقفها  عن 
ل��ه اأث����ره يف ان��ح�����ش��ار امل���ب���داأ ال��ق��ب��ل��ي ال��ذي 
ا�شتند اإليه الأمويون يف حكم الأمة، اأ�شقطت 
ال�شفياين،  البيت  حكم  ال�شالم  عليه  ثورته 
الإم��ام  ث��ورة  بني  الف�شل  يريد  من  وخمطئ 
احل�شني اجلهادية وحركة ولده زين العابدين 
اجلهادية اأي�شا؛ لأنه منهج واحد ل يتجّزاأ ذو 

خطوات مرتاتبة.
122ه���  �شنة  يف  اأي  61�شنة،  ح��وايل  وبعد 
اإىل �شقوط  ل��ت��ق��ود  ث��ورت��ه  زي���د  الإم����ام  ق���اد 
الأم��وي��ني  �شقوط  ث��م  وم��ن  امل����رواين  البيت 
الإم���ام على ح��ظ عظيم  �شنة 132ه����، وك��ان 
من العلم والتقى وال�شداد، وترك لالأمة تراثا 
العلوم  تاريخ  الأقدم يف  علميا وفقهيا يعترب 
احلديثية والفقهية، وكان له امل�شاركة الفاعلة 
يف و�شع املالمح الفكرية ال�شحيحة لالأمة يف 
ذلك احلني، التي نادت مب�شوؤولية الإن�شان يف 
اأفعاله، دح�شا للفكرة اجلربية التي رّوج لها 
اأن�شار ال�شلطة الأموية، وخا�ض حوارات مع 
الكالم،  بعلم  تتعلق  واملخالفني  له  املوافقني 
حتى اأن املعتزلة - وهم من هم تعمقا يف هذا 
نف�ض  يف  اأن��ه  كما  فيه،  اإليه  اعتزوا   – العلم 
الوقت رّتب دعاة له يف الأم�شار يدعون اإىل 
عن  العلم  مينعه  ومل  ال��ظ��امل،  على  اخل���روج 
ممار�شة الدور الع�شكري، كما مل مينعه الدور 
التعليمي؛  التنويري  ال���دور  م��ن  الع�شكري 
عن  اأحدهما  ي�شتغني  ل  �شقني  ذو  فاجلهاد 

الآخر، ول يعرقل اأحدهما الآخر.
ه��ذه  ع��ل��ى  يفكر  م��ن  ال��ي��وم  ه��ن��اك  ك���ان  واإذا 
ال�شاكلة ميينا اأو �شمال فاإن الإمام زيد ميّثل 
فهو  ال�شحيح،  املنهج  مبينا  عملي  رد  اأك��رب 
الذي ما فتئ يتعلم ويعلِّم، وهو الذي انطلق 
يف رحاب الأمة جماهدا ثائرا، وحمد الله يوم 
اليوم  لأن��ه  راأ�شه  على  اجلهاد  راي��ات  خفقت 
�شلى  الله  ر�شول  يقابل  اأن  يتمنى  كان  الذي 

الله عليه واآله و�شلم وقد بلغه.
زي��د وا�شت�شهاده  الإم���ام  ث��ورة  ذك��رى  ت��اأت��ي 
من  الإ�شالمية  الأم���ة  ا�شتيقظت  وق��د  ال��ي��وم 
الزمن،  من  عقودا  فيه  تغيبت  عميق  �شبات 
تعي�ض خما�شا ع�شريا  زالت  ل  ذلك  مع  لكنها 
فهي  الظاملني،  يد  نف�ض  من  حماولتها  اأعقب 
تتخبط يف م�شريتها، وتتيه يف غايتها، ومن 
مل  ما  التخبط،  ذلك  يف  �شت�شتمر  اأن  املتوقع 
به  ن��ادى  ال��ذي  الربنامج  نحو  اأمرها  حت�شم 
الإمام زيد بن علي يف ثورته يف الثلث الأول 
من القرن الثاين الهجري، اإنه الربنامج الذي 
يلوح الن�شر من خالله، وتلمع اأنوار الهداية 
واقعيته  كال�شم�ض  وتت�شح  اأن��ح��ائ��ه،  م��ن 
ومالم�شته للحاجة املجتمعية التي اأراد الإمام 

ال�شتجابة احلقيقة لها.
لقد دعى عليه ال�شالم النا�ض اإىل العمل بكتاب 
الله و�شنة ر�شوله �شلى الله عليه واآله و�شلم، 
واإىل الدفع عن امل�شت�شعفني، وجهاد الظاملني، 
واإقفال املجمرة )اإعادة املحاربني الذين ق�شوا 
وق�شم  بلدانهم(  اإىل  الثغور  يف  طويلة  م��ددا 
على  البيت  اأهل  ن�شر  واإىل  اأهله،  بني  الفيء 

من ناواأهم.
حولها  دار  ال��ت��ي  الق�شايا  جم��م��ل  ت��ك��ن  اأمل 
اليوم  ن��زال  ل  التي  الق�شايا  ه��ي  الربنامج 
الزمان،  من  قرنا   13 ح��وايل  بعد  بها  ننادي 
فاإمنا يدل على اخللود  اإن دل ذلك على �شيء 
الذي اكت�شبه الربنامج العادل، وعلى امل�شاكل 
ولو  وقدميا،  حديثا  الأم��ة  منها  تعاين  التي 
ر�شدها  واأب�شرت  تاريخها  ا�شتفادت من  اأنها 
النحو  ع��ل��ى  ب��رن��اجم��ه  ل�����ش��ع��ت يف حت��ق��ي��ق 
احلق، وهو ما ي�شمن خروج الأمة من دائرة 

الرتكا�ض التي تعي�شها اليوم.
كما ت��اأت��ي ه��ذه ال��ذك��رى واأت��ب��اع الإم���ام زيد 
)كربالء  �شهداء  على  احل��زن  ظ��الل  يعي�شون 
�شنعاء( الذين ق�شوا �شعداء يف زهرة املدائن 
لكم املوت، واإمامكم  لهم: �شل من رام  لتقول 
فيها  يت�شاوى  كرمية  ح��رة  حلياة  �شعى  من 

اأبناء الأمة جميعا.
 هذه الذكرى تقول للقتلة: ها هو الإمام زيد 
من كان جممعا على ثورته من قبل كل التيارات 
فلم  وال��ق��راء،  والعلماء  والفقهاء  ال�شيا�شية 
�شعى  ملا  ي�شعون  اإمن��ا  وه��م  اأتباعه،  تقتلون 
عن  والإذلل  والإهانة  القتل  يد  رفع  من  اإليه 
الذي  فما  وع�شمه،  الله  اأكرمه  من  الإن�شان 

جّراأكم على �شفك الدم احلرام، هل هي الدماء 
هل  ه��وؤلء؟  يا  عروقكم  يف  جتري  اله�شامية 
يف  واإي��اه��ا  فاأنتم  عليكم،  غالبة  ال��دم  �شهوة 
وه�شام  يزيد  يوم  من  عنها  تنفكون  ل  ق��رن، 

واإىل يومنا هذا؟
حّفت  التي  ال�شهادة  اأجواء  ف�شل  ن�شتطيع  ل 
)زهرة املدائن( عن تلك التي كانت يف كربالء، 
وكنا�شة كوفان، فال�شهيد نهر جار يف الذاكرة 
الذهبية الأبدية للتاريخ، وهو م�شل�شل �شخم 
من الت�شحيات املتتالية التي ل تن�شب، وهي 
حلقات مت�شلة من املجد ل تغيب ول تت�شاءل 
كلما دعى الداعي اإليها، اإن الأمة التي اأجنبت 
�شهداء  اأجنبت  التي  و)زي��داأ( هي  )احل�شني( 
)امل����دائ����ن( وه���ي امل��ت��ك��ف��ل��ة ب���اإجن���اب امل��زي��د 

واملزيد.
ي�شاألوا  اأن  ويزيدييهم  اليوم  ه�شاميي  على 
اأنف�شهم هل قطعت �شخامة املاأ�شاة يف كربالء 
والكنا�شة حبل ال�شهادة الذي اعت�شم به اأهل 
هذا البيت؟ واأمل ي�شدق عليهم قول جدهم علي 
عليه ال�شالم: )بقية ال�شيف اأكر عددا(؟ لهذا 
فعلى من ي�شلك �شبيل اليزيد وه�شام اأن يوقن 
اأنه ي�شع نف�شه يف قائمة العار التاريخي، فال 
اأو ابن زياد، ومع  اأحد يتمنى اأن يكون يزيد 
ذلك فالت�شليل الإعالمي والتعبئة الطائفية قد 
اآخر  يزيدا  يكون  لأن  لها  احلامل  من  تكّر�ض 

وه�شام اآخر.
ل�شتم بحاجة اإىل ت�شديق الأكاذيب �شد اأتباع 
النموذج  تخ�شرون  بذلك  اإن��ك��م  زي��د،  الإم���ام 
ال��ع��م��ل��ي لأع����دل ال���ط���رق، واأ���ش��ل��م امل��ن��اه��ج، 
النمرقة  ه��ي  ف��ال��زي��دي��ة  امل�����ش��ال��ك،  واأو����ش���ح 
ال��و���ش��ط��ى اإل��ي��ه��ا ي��ف��يء ال��غ��ايل وب��ه��ا يلحق 
تثور �شد  الأمة وهي  لهذه  �شلف  التايل، ول 
تختار بني  اأن  زيد، وعليها  الإمام  اإل  طغاتها 
الثائرين  منهج  باعتباره  ومنهجه  طريقته 
باعتباره  ه�شام  خ�شمه  ومنهج  امل�شلحني 

رمز الطغيان والتزوير والت�شليل.
ال��ذي ح��اور  ب��ن علي  زي��د  الإم���ام  فليكن  اإذن 
الآخ���ري���ن م��ن ال��ع��ل��م��اء، ك��م��ا ن�����ش��ره ه���وؤلء 
العلماء واأيدوا ثورته املدخل احلقيقي للعلم 
العلماء  كلمة  تكون  واأن  والت�شامح واحلوار 
وليكن  وامل�شتبدين،  الظاملني  جت��اه  موحدة 
ومبعث  الإل��ه��ام  م�شدر  �شهادته  ذك��رى  ي��وم 
الإعتزام، واأول اأيام العودة اإىل ذلك التاريخ 

املجيد.
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التي  العظيمة  النفو�ض  تلك  ه��ي  قليلة 
وحتتل  والأم��ة،  الدين  م�شئولية  تتحمل 
ت��ل��ك امل�����ش��ئ��ول��ي��ة ح��ي��زًا ك��ب��ريا م��ن همهًا 
حمبة  يف  ذاب���ت  ق��د  لأن��ه��ا  واهتماماتها؛ 
الذي  العظيم  الإل��ه��ي  امل�شروع  ويف  الله 
�شرع  وتطبيق  الأم���ة،  ه��داي��ة  يف  يتمثل 
الله ورفع الظلم والت�شلط عنها واإخراجها 
من الظلمات اإىل النور ومن عبادة العبيد 
اإىل عبادة الله وحده؛ ولأن هذه النفو�ض 
التي  والقلوب  احلمية  والأن���وف  الأب��ي��ة 
حتمل من الرحمة واإرادة اخلري وال�شالح 
قائدها  يحمله  ك��ان  مما  �شيئا  الأم��ة  لهذه 
�شلى  الأع��ظ��م  ال��ر���ش��ول  الأول  ومعلمها 
خالقه  و�شفه  الذي  و�شلم  واآل��ه  عليه  الله 
فقد  للعاملني  امل��ه��داة  بالرحمة  وع��ال  ج��ل 
�شوؤونها  واإ�شالح  الأم��ة  هداية  اأ�شبحت 
الأك��رب  م�شروعها  ه��و  عنها  الظلم  ورف��ع 
هذا  جناح  عن  تبحث  فهي  الدائم  وهمها 
املبادئ  تلك  وتر�شيخ  العظيم  امل�شروع 
ذلك  كلفها  واإن  الرفيعة،  والقيم  ال�شامية 
نف�ض  م��ن  ال��دن��ي��ا  ه���ذه  م��ا متلكه يف  ك��ل 
م�شاحلها  من  وغريها  وولد  واأه��ل  ومال 

وارتباطاتها يف هذه احلياة.
هكذا نرى الإمام الأعظم، والطود الأ�شم، 
فاحت باب اجلهاد والجتهاد، الذي ت�شرفت 
بالنت�شاب  الربية  خلري  الزكية  ال�شاللة 
ذلك  عن  ال�شالم  عليه  يعرب  هو  وها  اإليه، 

العظيمة  وامل�شئولية  يحمله  ال��ذي  الهم 
اأ�شحابه  لأح��د  يقول  حني  يتحملها  التي 
بابكي  مظلمة:)يا  ليلة  يف  معه  �شار  وقد 
ابن  يا  نعم  قال:  اأبعدها،  ما  الريا  اأت��رى 
ر���ش��ول ال��ل��ه، ق���ال عليه ال�����ش��الم: وال��ل��ه 
لوددت اأن يدي مل�شقة بالريا، ثم اأهوي 
بي  تهوي  اأو  قطعًا  فاأقطع  الأر����ض  اإىل 
الريح يف مكان �شحيق واأن يف ذلك �شالح 
ال��ل��ه عليه  ال��ل��ه �شلى  اأم���ة ج���دي ر���ش��ول 
الكلمات تعرب عن مدى  واآل��ه و�شلم( هذه 
ال�شالم  اإح�شا�ض الإمام زيد بن علي عليه 
بواقع الأمة ومدى �شعيه واإرادته لتغيري 
اأئمة  اإليه  ذلك الواقع املوؤمل الذي اأو�شلها 
اجلور والظلم، وهو ما جعله عليه ال�شالم 
يكون اأول ثائر بعد �شبط الر�شول الإمام 
احل�شني بن علي عليه ال�شالم مع معرفته 
باأن فر�ض جناح ثورته يف الواقع العملي 
قليلة نظرًا ل�شعف اإمكاناته وقوة ال�شلطة 
يوؤدي  اأن  اأراد  ولكنه  عليها،  �شيثور  التي 
مقدمتها  ما ميلك ويف  كل  ويبذل  واجبه، 
روح���ه ال�����ش��ري��ف��ة؛ ل��ري���ش��خ م��ب��داأ ال��ع��دل 
لهذه  واحلق، ويفتح باب احلرية والعزة 
الأمة، ويقول بكل قطرة دم تقع من جبينه 
الطاهر: اإن عزة الأمة وكرامتها و�شعادتها 
لنداء احلق جل  اإل بال�شتجابة  لن تكون 
ا�شتجيبوا  اآمنوا  الذين  اأيها  }يا  جالله: 
يحييكم{  مل��ا  دع��اك��م  اإذا  ول��ل��ر���ش��ول  لله 

ف��ع��ن��دم��ا ي���دع���وك ال���ل���ه جل���ه���اد ال��ظ��امل��ني 
�شبيل  يف  ونفي�ض  غ��ال  بكل  والت�شحية 
تر�شيخ دعائم العدل واحلق، فهو يدعوك 
ملا يحييك حياة كرمية يف الدنيا والآخرة، 
اإىل  يطمح  ل  ال�شالم  عليه  زي��د  ف��الإم��ام 
���ش��ل��ط��ان  اأو  ج����اه  اأو  دن���ي���وي  م��ن�����ش��ب 
ب��ل هو  تنجح،  ل��ن  ث��ورت��ه  اأن  ي��رى  حتى 
والإن�شاين  الديني  لواجبه  اأداءه  يعترب 
هدف  اأعظم  هو  ولر�شوله  لله  واإر���ش��اءه 
املباركة ولذا يقول  الثورة  حققه يف هذه 
بني  ال��راي��ات  خفقت  عندما  ال�شالم  عليه 
اأك��م��ل يل ديني  ال���ذي  لله  ي��دي��ه: )احل��م��د 
جدي  األقى  اأن  اأ�شتحيي  كنت  اإين  والله 
مبعروف  اأم��ت��ه  يف  اآم��ر  ومل  الله  ر���ش��ول 
وتلك  املوقف  وبذلك  منكر(،  عن  اأَْن��َه  ومل 
الروؤية الوا�شحة ر�شم الإمام عليه ال�شالم 
دول  كل  هي  فها  والبقاء  الن�شر  لثورته 
اإىل  ذهبت  قد  والعبا�شية  الأموية  الظلم 
م��زاب��ل ال��ت��اري��خ، وب��ق��ي نهج الإم���ام زيد 
وثورته �شعلة ت�شيء لالأحرار درب العزة 
والكرامة اإىل يوم الدين، ف�شالم الله على 
الإمام زيد وعلى اأ�شحاب الإمام وعلى كل 
من قام لتحرير الأمة وقتل يف �شبيل الله 

ومن اأجل اإعالء كلمة الله.
و�شلى الله و�شلم على �شيدنا حممد واآله

اإلمام زيد شعلة تنير درب األمة    
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السيد العالمة/ عبداملجيد عبدالرحمن الحوثي

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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ُهنا ينبغي اأن يتنّبه القارئ والباحث عن 
احلقيَقة اأّن الزيدّية يف اّتباِعَها وانتمائَها 
ل ت��ت��ّب��ع ���ش��ي��َع��ة اأه����ل ال��ب��ي��ت واأق��وال��ه��م 
البيت  اأه��ل  اأئ��ّم��ة  عن  دون��ًا  واجتهاداتهم 
اأئّمة  اّتباع  ُهو  اّتباعهم  اأ�شل  اإّن  بل  )ع(، 
احل�شن  ب��ن��ي  ���ش��ادات  )ع(،  ال��ب��ي��ت  اأه���ل 
واحل�����ش��ني، واأ���ش��ُل اع��ت��زائ��ِه��م ُه��و لهذه 
العرتة العلوّية الفاطمّية، اّتباعًا ملَا تواتَر 
ال��ّر���ش��ول �شلى اه��ال عليه واآل��ه  م��ن ق��ول 
لن  به  مت�ّشكتم  اإن  ما  فيُكم  ت��ارٌك  ))اإيّن   :
ت�شّلوا من بعدي اأبدًا كتاب الله وعرتتي 
اأهل بيتي، اإّن اللطيَف اخلبري نّباأين اأّنهما 
لن يفرتقا حتى يرَدا علّي احَلو�ض((، وكذا 
ُهو حال العرَتة قدميًا وحا�شرًا حتى يوم 
الّنا�ض هذا ل يعتزوَن اإىل غري اأهل البيت 
ت�شميًة واّتباعًا، فاإن قيل: فاإّنا جنُد الإمام 
املن�شور بالله عبدالله بن حمزة )ع( يقول 
اجلارودّية  ُهم  احلقيَقة  َعلى  ))الزيدّية   :
بن علي  زيد  َبعد  )ع(  الأئّمة  يِف  َنعلم  ول 
اعتزاٌء  ِب��َج��اُرودّي((، وهذا  َلي�َض  َمْن  )ع( 
ظ��اه��ٌر م��ن ال��زي��دي��ة لأب����ي اجل�����ارود بن 
ُيناق�ُض  وه��ذا  الهمداين،  العبدّي  املنذر 
هذا  على  فُنجيُب  القريَبة،  مقّدمتكم  على 
بن  عبدالله  بالله  املن�شور  الإم����ام  ب���اأّن 
على  املُ�شتعِلمني  ُيخاطُب  كان  )ع(  حمزة 
ِل�َشان العاّمة وما ا�شتهَر من طريقِهم بهذا 
الزيدّية  من  يعلموُن  ل  كانوا  ملّ��ا  ال��َق��ول، 
وذك��رَت��ه��ا  ر�شَمتها  ال��ت��ي  ال��ِف��رق  ت��ل��َك  اإّل 
اإّل زيدّية  امِللل والّنحل، فال يعلمون  ُكتب 
ج���ارودّي���ة، وزي��دّي��ة ���ش��احل��ّي��ة، وزي��دّي��ة 
هذه  اإىل  وم��ا  عجلّية،  وزي��دّي��ة  جريرّية، 
العاّمة  ُكتب  يف  انت�شَرت  التي  الأ�شماء 
اأهل  ُم�شّنفي  من  ة  اخلا�شّ عنُهم  ونقَلها 
ل�شاُن  فكان  املُتاأّخرين،  و�شيعتِهم  البيت 
كاَنتم   اإن  )ع(:  بالله  املن�شور  الإمام  حاِل 
فاإّن  الِفَرق  اإّل هذه  الزيدّية  مَل تعرفوا من 
ال��زي��دّي��ة ال��ت��ي ُت��واف��ُق ق��وَل��ن��ا م��ن اِل��ف��رق 
الزيدّية  ه��ي  ُكتبكم  يف  تعرفونَها  ال��ت��ي 
باعتباِر  ج���ارودّي���ة  ف��ن��ح��ُن  اجل���ارودّي���ة، 
الزيدّية،  ِفرق  من  عرفتموه  وما  اإطالِقكم 
ث��ّم ف��ّرق الإم��ام ح��ال اجل��ارودّي��ة باعتبار 

التوّقف دون الّتكفري والّتف�شيق، فكان هذا 
يكون  اأو  الزيدّية،  عن  ملفهومِهم  ت�شحيٌح 
الأقرُب  هي  اجلارودّية  يقول  حالِه  ل�شان 
فنحُن  وال�ّشتم،  بال�شّب  قوِلَها  ع��دا  اإليَنا 
زيدّية جارودّية ل ن�شّب ول نرت�شي هذا، 
واإّل  وتاأّمله،  تدّبره  ملَن  بنّي  فوجهه  وهذا 
الذي  )ع(  بالله  املن�شور  الإم��ام  فانتماء 
عليه اأ�شا�ض مذهِبه لي�ض الإّتباع اأو الّتقليد 
اأ�شا�ض  بل  الهمدايّن،  اجل��ارود  اأبي  لقول 
البيت  اأه��ل  لأئ��ّم��ة  ُه��و  واعتزائه  انتمائه 
)ع(، �شلُفه �شادات بني احل�شن واحل�شني، 
فما لقوِل اأبي اجلارود عند املن�شور بالله 
)ع( من وزٍن اإزاء اإجماع اأهل البيت )ع(، 
بل  البيت،  اأه��ل  باّتباع  اأم��رَن��ا  اإمّن��ا  فالله 
يذكُر  )ع(  بالله  املن�شور  الإم��ام  اإّن��ك جتُد 
ول  ال�شيَعة  من  الزيدية  رج��اِل  م�شاهري 
يذُكر اأبا اجلارود منُهم، فقال )ع( : ))ومن 
�شالح  بن  احل�شن  الزيدّية  رجال  م�شهور 
بن حي، واأخوه علي بن �شالح((، ثّم ذكَر 
اأبا اجلارود،  منُهم  يذُكر  اآخرين مل  رجاًل 
ُيريُد  القريب  بقوِله  )ع(  الإم��ام  ك��اَن  فَلو 
ُم�شّنف  خال  ملَا  احلقيقي  الإع��ت��زاء  ن�شَبة 
ُم�شّنفات  من  بَها  وناهيَك   �� ُم�شّنفاته  من 
�� من ِذك��ر اأب��ي اجل��ارود بن املُ��ن��ِذر، وهذا 
فاإّنهم  اليَمن  زيدية  لعموم  ُيوّجه  الكالم 
اجل���ارود  اأب���ي  وِف��ع��ل  ب��ق��وِل  ل يحتّجون 
ولد  جماَعة  واأفعال  باأقوال  يحتّجون  كما 
عليهم  ال��ل��ه  ���ش��ل��وات  واحل�����ش��ني  احل�شن 
الباحث  اأخي  هذا  كّل  فكان  جدّهم،  وعلى 
الّر�شاَلة  هذه  من  ُمراِدنا  على  �شامٌد  دليٌل 
م��ن ع���َدم ان��ت��م��اء واع��ت��زاء زي��دّي��ة اليَمن 
للجارودّية التي حّررت اأقواَلها ُكتب امِلَلل 
بن  زياد  اأبي اجل��ارود  اإىل  ن�شَبًة  والنِّحل 
ل  لالأ�َشف  الكثري  البع�ض  اأّن  اإّل  املُ��ن��ذر، 
زيدّية  اأّن  على  فُي�شّر  الكالم  هذا  ُيعجُبه 
املُت�شاَبه  بذلَك  ويتم�ّشك  جارودّية  اليَمن 
دون  )ع(  بالله  املن�شور  الإم��ام  ك��الم  من 
هذا  فُيطِلق  منه،  الإم��ام  مق�شَد  ُيحّقق  اأن 
للّنا�ض  تنفريًا  اليَمن  زي��دّي��ة  على  ال��َق��ول 
لل�شريَعة  ة  املُت�شاحِمَ نظرتِهم  وعن  عنُهم 
وجه  على  ولل�شحاَبة  عمومًا،  الإ�شالمية 

ُمقبل  ال�شيخ  م��ث��اًل  ف��ن��ج��ُد  اخُل�����ش��و���ض، 
م اأهل اليمن  الوادعي يقول : )َمن الذي ق�شَّ
 ، احلية؟  و�شَ و�ُشليمانية  َج��ارودّي��ة  اإىل 
وك��ّل َه��ذه الثالثة َط��وائ��ف َم��وج��وَدة يِف 
يِف  الّطوائف  َهذه  اأ�ّش�شوا  والذين  اليَمن 
عليه  ف��اأج��اَب  الت�شّيع((،  ُغ��الة  ُه��م  اليَمن 
 ، )ع(  الّدين  اأم��ري  بن  الّدين  بدر  العالَمة 
اليَمن،  اأه��ل  ُمبنٌي على  اإف��ٌك  ))َه��ذا   : قائاًل 
وال�شّنة،  الكتاب  اإىل  اإلَّ  َينتمون  ل  َفهم 
الَعقائد  يِف  وُكتبهم  )ع(،  الَبيت  واأه���ل 
ُزعَماء  ِمن  اأَح��دًا  َيّتبعون  ل  باأّنهم  �َشاهدة 
اإىل  الأ�شعرّية  َينتِمي  كَما  امل��ذاِه��ب  َه��ذه 
الأ�شعرّي، اأو الَوّهابية اإىل حمّمد بن عبد 
اأبي  َمذهَب  َبع�شهم  َواف��ق  واإن  الوهاب، 
اجلارود �شّمي َجاروديًا ل مِبعَنى اأّنه ُمّتبع 
اإَمامًا  َيعتربوَنه  ل  لأّنهم  اجل��ارود،  لأب��ي 
ح  واأو�شَ )ع(،  الَبيت  اأهُل  الأئّمة  اإمّنا  َلهم 
هم  و�شِ لن�شُ وَنقلُهم  اإليِهم  انتَماوؤُهم  �َشيء 
ُكُتَبُهم،  وقراءِتهم  ِبُحَجِجِهم  واحتَجاُجهم 
وَمن  وَتدلي�ض،  َت�شليٌل  َه��ذا  ُمقبل  َفكالُم 
اأن  اإىل  ُكتَبُهم،  َفليقَراأ  احلقيَقة  يِف  �شّك 
َفاملذُكورون  وَتلبي�ض  َتعمَية  َهذا  اإن  َقال: 
َغري ُعمَدة يِف َعقائد الزيدّية يِف الَيمن، فال 
املَقام(، نعم!،  َهذا  ِفيهم يِف  للجدال  َمعنى 
للجدال يف هذا  ل معنى  فعاًل  اأّنه  واحلّق 
واأئّمتهم  وكُتبُهم  فالزيدّية  واملَقام  املَقال 
نتّبع  نحُن  يقولون  و�شيعتُهم  وُعلماوؤهم 
املُ�شتلّذ  واملُخالف  وُعلوَمهم،  البيت  اأهل 
للّتدلي�ض يقول اأنُتم تّتبعون اأبا اجلارود، 
اإّن��ه واجٌب  ثّم  نعم!   . �شيٌء عجيب  وه��ذا 
عليَنا وقد ُقلنا ما ُقلنا يف اأبي اجلارود اأن 
الّثقة  الّتابعّي منزَلة املُحّدث  اأّن لهذا  ُنبنيِّ 
فما  فاطمة  بني  من  لأئّمته  املُنا�شر  الّثبت 
زيدّية  عند  القليَلة  املنزَلة  ب�شاحِب  ُه��و 
اليَمن واأئّمة اأهل البيت حالُه كحاِل غرِيه 
من رجال الزيدّية، نعني احل�شن بن �شالح 
بن حّي ، واأبا خالد الوا�شطّي ، وحممد بن 
املُ����رادّي، وغ��ريه��م م��ن رج��الت  من�شور 

الزيدّية واأعالمِهم.

 اإلنتماء واإلعتزاء احلقيقي للزيدية، 
أساُسه وَمنَبعه      

الشريف/ فهد الشايم
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ب��ن علي عليه      لي�ض احل��دي��ث ع��ن زي��د 
انت�شبت  لإم��اٍم  اأو  ملذهٍب  تع�شبًا  ال�شالم 

اإليه طائفة معينة،
    ب��ل ي��اأت��ي احل��دي��ث عنه يف وق��ت نحن 
العرب  ب��ع�����ض  لنتعلم  احل��اج��ة  اأ���ش��د  يف 
فقد   .. �شبقنا  ممن  ولنتَّعظ  وال��درو���ض، 
يف  ك��ان  "لقد  وت��ع��اىل  �شبحانه  الله  ق��ال 
فكيف   .. اللباب"  لأويل  ع��ربة  ق�ش�شهم 
اإذا كانت هذه الق�شة لرجل من زينة رجال 
الإ�شالم الرافعني ملنهج ال�شريعة املحمدية 

..
    كيف اإذا كانت الق�شة هي لرجٌل مل يهتم 
فُقِتل  وقاتل  الإ�شالمية،  الأمة  يهم  مبا  اإل 
اأجل  الت�شحية من  اأزهى �شور  لنا  ليمثل 

العزة والكرامة لهذه الأمة.
    م��ا اأح��وج��ن��ا يف زم��ن��ن��ا ه���ذا ل��زي��د .. 
ولأمثال زيد ممن ي�شريون بهذه الأمة اإىل 
طريق العزة .. ويردون لها بع�ض ما دي�ض 

من كرامتها.
اإىل زيد ..  اأحوجنا يف هذا الزمان      ما 
الأم��ة  ه��ذه  ومت��زق  طائفية  على  ليق�شي 
متزقًا  تعي�ض  الأمة  كانت  ظهوره  فعند   ..
���ش��اع��دت ع��ل��ى ظ��ه��وره ثعابني  ف�����ش��ي��ع��ًا 

الأنظمة احلاكمة لت�شتمر يف حكمها ..
    فحمل لواء الإ�شالح بالقول .. والكلمة 
.. حتى  والإر�شاد  التعليم  وا�شتمر يف   ..
وجد اأن ل �شبيل لالإ�شالح اإل نبذ الف�شاد 

واقتالعه بالقوة .. )بالثورة (..
للتخل�ض من الأمرا�ض      كان ل بد منها 

التي ن�شبت يف ج�شد الأمة.
    ف���اآم���ن ب��ه��ا ����ش���ائ���رًا ع��ل��ى ن��ه��ج ج��ده 
احل�شني بن علي عليهما ال�شالم .. وجمع 
من  اع��وج  ما  لي�شلحوا  حوله  ال�شاحلني 

اأمر هذه الأمة.
يف  حقة  اإ�شالمية   نظرية  بتقدمي  ق��ام      
الإ���ش��الح  اأن  م��ب��داأ  على  تقوم  ال�شيا�شة 
العام يبداأ بالإ�شالح ال�شيا�شي يف احلكم 
.. واأن اأ�ش�شه هي العدل وال�شورى .. قائال 
عن  بعيدًا  العادل  الإم��ام  اختيار  بوجوب 
الوايل  اإزال��ة  بوجوب  قائال   .. التوريث، 
بقاًء  يعني  احلكم  يف  بقائه  ..لأن  الظامل 
دام  وم��ا  والظلم..  واملنكر  واملهانة  للذل 
ل يوجد من حل اإل الثورة لإزالته فوجب 

اتخاذها طريقًا .. وقد اتخذها.
مثاًل  للنا�ض  ليقدم  زي��د  الإم���ام  خ��رج      
عليه  امل�شلم  يكون  اأن  ملا يجب  واأمنوذجًا 

اإن اأراد احلياة الكرمية.
ب���اأن ع�شر  ال��ن��ا���ض  ل���ي���وؤذن يف      خ���رج 
للطاغوت  والطاعة  وال�شمع  النحطاط 
قد انتهى .. واأنه حان وقت اإي�شال �شوت 
احلق اجلهور اإىل اآذان الظلمة والطغاة .. 

ما اأحوجنا لذلك اليوم!!
    ولكن من هو زيد ؟؟ من هو حتى يدعو 

للتغيري والثورة ؟؟
العامة  ع��ادي��ًا من  زي��د �شخ�شًا  يكن      مل 
حتى يجر الأمة اإىل منهٍج اختلقه من وحي 
عزته اأو عقليته فقط .. بل كان هذا الثائر 
واأكرهم  ع�شره  �شباب  زينة  من  ال�شاب 

علما وحنكة و�شماحة وجاهًا
امللقب   ..     فوالده هو علي بن احل�شني 
اأهل  اأفا�شل  اأف�شل  من   .. العابدين  بزين 
ع�شره واأكرمهم واأتقاهم .. �شهد له العدو 
قبل ال�شديق بعلو منزلته وكرامة قدره .. 
    واأخوه هو حممد الباقر .. ولقبه الباقر 

كناية عن اأنه يبقر العلم بقرا ..
    فزيد ن�شاأ وتعلم وترعرع بني هوؤلء .. 
نهج على اأيديهم .. وتربى على خطاهم .. 
املنتظر  كان  فماذا   .. اإمالئهم  على  وتعلم 

منه ..
    لقد نبت من هذا البيت الطاهر رجل ل 
اإل  يهمه  .. ول  لومة لئم  الله  يخ�شى يف 
لوددت  "والله  فقال   .. امل�شلمني  م�شلحة 
اأن يدي مل�شقة بالريا، ثم اأقع منها حيث 
الله  وي�شلح  قطعة،  قطعة  فاأتقطع  اأق��ع، 

بذلك اأمر اأمة حممد" 
    وج��د ه��ذا الإم���ام العظيم  ب��اأن واجبه 
لعلماء  الن�شيحة  اإ����ش���داء  ع��ل��ي��ه  ي��ح��ت��م 
ال�شريعة  ورث���ة  اأن��ه��م  بحكم  امل�شلمني، 
باملعروف  الأم��ر  على  حثهم   .. وحماتها 
الركون  عن  ونهاهم   .. املنكر  عن  والنهي 
 .. عطاياه  يف  طمعًا  الظامل  ال�شلطان  اإىل 
الظاملني  نوا  ِكّ مُتَ ل  الّله  "عباد  لهم:  وق��ال 
من ِقَيادكم بالطمع فيما باأيديهم من ُحطاِم 
فتخ�شروا  الآف��ل،  وتراثها  ائل،  الَزّ الدنيا 
نف�ض  ال��ذي  فو  وج��ل.  عز  الّله  من  حظكم 
للنا�ض  بيَّنتم  ل��و  بيده  ع��ل��ي((  ب��ن  ))زي���د 

الذي  احلق  اإىل  ودعومتوهم  تعلمون  ما 
��اري��ن،  اجل��َبّ ُب��ْن��َي��ان  َع  ْع�شَ لَت�شَ تعرفون، 
م اأ�شا�ض الظاملني، ولكنكم ا�شرتيتم  ولتَهَدّ

باآيات الّله ثمنًا قلياًل "
اأدرك الإم��ام زي��د بن علي خطورة      لقد 
الو�شع الذي كانت تعي�شه الأمة الإ�شالمية 
اآنذاك من نار تفكك طائفي ينفخ يف نارها 
يدعمه  ا�شت�شرى  منكر   .. الظلمة  بع�ض 
م��ن ب��ي��ده اجل���اه وال�����ش��ل��ط��ان .. وك��ان��ت 
وتعليمية  �شلمية  ع��دي��دة  حم����اولٌت  ل��ه 
للنهو�ض باأمر الأمة من جديد وتقومي ما 

اعوج منها.
يف  م��ا  ك��ل  ا�شتنفذ  اأن���ه  اأدرك  وعندما      
 .. ال�شلمي  الإ���ش��الح  و�شائل  من  جعبته 
لو�شائل  يحتاج  امل�شت�شري  املر�ض  واأن 
اإمي��ان و�شدق  اأق��دم بكل  اأكر قوة .. فقد 

واإخال�ض على خيار الثورة ..
    فم�شى قدمًا فيها مت�شلحًا بقوة الإميان 
ومنهج   .. اإل��ه��ي  بنور  ث��ورت��ه  �شابغًا   ..
اإ�شالمي .. وحنكة حممدية .. وقوة علوية 

.. وثورية ح�شينية..
م�شريه  امل���وت  اأن  يعلم  وه��و  م�شى      
لينتج  ق��رب��ان��ًا؛  الطاهرة  روح��ه  وق��دم   ..
الظلم  �شد  حتررية  ثورية  مدر�شة   لالأمة 

وال�شتعباد .
    كانت ال�شهادة هي  �شالته .. والكرامة 
ه��ي داف��ع��ه .. ف��ن��ال م��ا ي��ري��د .. وارت��ق��ت 
حرًة  �شهيدًة  بارئها  اإىل  الطاهرة  روح��ه 

كرميًة مبجلًة.
    واأ�شبحت ثورته نربا�شًا لكل الثورات 
نربا�شًا   .. بعده  من  الأح���رار  والثائرين 
اإ�شالميًا بعيدًا عن كل الثوريني  امللحدين 
.. اأين جيفارا ولوثر كينج من ابن ر�شول 
الإ�شالمي  منهجه  من  منهجهم  واأين  الله، 

املنري
    اأجنبت ثورته للثقافة الإ�شالمية معاٍن 
 .. حٍر  اإن�شاٍن  اإىل  الفرد  فتحول   .. اأعمق 
واجلماعة اإىل ثواٍر اأحراٍر .. واملوت اإىل 
حرية ال�شهداء .. والعطاء اإىل بذل الروح

    ذكرى خالدة .. و�شهادة عظيمة
َعَلْيِه  الَلَّه  َع��اَه��ُدوا  َما  َدُقوا  �شَ )ِرَج���اٌل      
ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر (. َفِمْنُهْم َمْن َق�شَ

اإلمام زيـد.. ِمشعل احلرية والثورة 
ومنهُج جتديٍد ال ينضب
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احلمد لله الذي اأقام عمود الدين باجلهاد، 
واأحياه بالأئمة للذب عن امل�شت�شعفني من 

العباد، اأما بعد؛
الراف�شة  اأن  الأل�شنة  على  يدرج  مما  فاإن 
هم الذين رف�شهم الإمام زيد )ع( ل�شبب اأو 
الإمام  ُيدِخُل  التعريف  هذا  اأن  بيد  لآخر؛ 
زيدًا )ع( يف معنى الرف�ض وُيِخرُج غريه، 
وخ��روج  فيه  غ��ريه  دخ���ول  ي�شتقيم  ول 
الرف�ض(  معنى  )من  منه  )ع(  زيد  الإم��ام 
اأي  الرف�ض �شدر من غريه،  يكون  اأن  اإل 
مربٍر،  اأي  حتت  معه  اجلهاد  هم  لرف�شهم 
يتما�شى  ول  ي�شح  ل  ذل��ك  �شوى  ما  وك��ل 
الهادي  الإمام  الراف�شة؛ يقول  مع م�شمى 
)ع(: )وكذلك هوؤلء الذين رف�شوا زيد بن 
اأتوا من  علي وتركوه، ثم مل ير�شوا مبا 
امل�شطفني  اإىل  ذلك  ن�شبوا  حتى  الكبائر؛ 
ما  على  فعلهم  كان  فلما  الر�شول؛  اآل  من 
ذكرنا، �شماهم حينئذ زيد رواف�ض، ورفع 
ولعنة  لعنتك  اجعل  اللهم   " ف��ق��ال:  يديه 
ه���وؤلء  ع��ل��ى  ولعنتي  واأج�����دادي  اآب��ائ��ي 
بيعتي،  م��ن  وخ��رج��وا  رف�شوين،  ال��ذي��ن 
كما رف�ض اأهل حروراء علي بن اأبي طالب 

عليه ال�شالم حتى حاربوه."(
ال�شالم �شريح  عليه  الهادي  المام  وكالم 
اأن م��ن رف�ض اجل��ه��اد م��ع الإم���ام زيد  يف 
عليه ال�شالم اأراد اأن ين�شب ذلك اإىل بع�ض 
ال�شالم  عليهم  البيت  اأه��ل  من  امل�شطفني 
واأن ذلك غري �شحيح عنهم عليهم ال�شالم.

ف��امل��خ��ال��ف��ون يف ح��ق��ه عليه  وع��ل��ى ه���ذا 
ت��وؤول  كلها  وم�شتويات،  مراتب  ال�شالم 

ذل���ك رف�ض  ف��م��ن  رف�����ض خ��روج��ه؛  اإىل 
لإمامته  اأو  ل�شخ�شه  زي����د)ع(  الإم����ام 
)وينبني على هذا رف�ض اخلروج معه(، 
 ، عليه  الندم  اأو  خروجه  ذم  ذل��ك  وم��ن 
ومن ذلك الطعن يف كل من اأحاط به )ع( 
اإل  اأو خرج معه ) ل ل�شيء  وروى عنه 
لأنه روى عنه اأو خرج معه، وعلى هذا 
يرتتب  وال��ذي  �شخ�شيًا  رف�شه  يرتتب 
تعديل  ذلك  ومن  خروجه(،  رف�ض  عليه 
الله،  لعنه  امللك  عبد  بن  كه�شام  اأعدائه 
على  )ع(  بواعثه  يف  الطعن  ذل��ك  وم��ن 

اخلروج.
الرف�ض  يف  يتمثل  الأول:  فامل�شتوى 

من  �شخ�شيًا،  منه  والنيل  ل��ه)ع(  املبا�شر 
 : له  قيل  الطاق  موؤمن  "اأن  م��اروي:  ذل��ك 
ما الذي جرى بينك وبني زيد بن علي يف 
اأب��ي عبدالله ؟ ق��ال : ق��ال زي��د بن  حم�شر 
علي : يا حممد بن علي بلغني اأنك تزعم اأن 
يف اآل حممد اإماما مفرت�ض الطاعة ؟ قال : 
اأبوك علي بن احل�شني  قلت : نعم ، وكان 
بلقمة  يوؤتى  ك��ان  وكيف   : فقال   ، اأحدهم 
 ، يلقمنيها  ثم  بيده  فيربدها  ح��ارة  وه��ي 
اللقمة  اأنه كان ي�شفق عليَّ من حر  اأفرتى 
ول ي�شفق عليَّ من حر النار ؟ قال : قلت له 
: كره اأن يخربك فتكفر ، فال يكون له فيك 
اأبو  فقال   ، امل�شية  فيك  لله  ول   ، ال�شفاعة 
عبدالله عليه ال�شالم : اأخذته من بني يديه 

ومن خلفه ، فما تركت له خمرجا ."
ق��ل��ُت: لح���ظ م��ا ت��ن��ط��وي عليه ال��رواي��ة 
 _ )ع(  علي  بن  زيد  لالإمام  انتقا�ض  من 

العابدين  زي��ن  وم��ن  ع��ل��ي��ه ب��ل 
ين�شب  ك��ي��ف  اذ  ال�����ش��الم 
هامة  م�شالة  كتمان  اليه 
تبليغها،  وع��دم  كالإمامة 

ل�������و م����ع اأن����ه 
ك�������������ان 
ه��ن��ال��ك 
ن���������ض 

تر  ا متو
خفي  مل���ا 

ع��������ل��������ى 
ح�����ل�����ي�����ف 

ال��������ق��������ران 

اأباه  واأن  الرواية،  �شلم �شحة  اإن  _هذا 
اأخفاه عنه -وحا�شاه- فاإذا خفي على 
باب  فمن  منهم،  القرب  بهذا  هو  من 
دون��ه��م،  ه��و  مل��ن  يظهر  ل  اأن  اأوىل 
�شيكفر  )ع(  زي���د  الإم����ام  اأن  وه���ب 
عليه  وح��ا���ش��اه   _ للن�ض  برف�شه 
ال�شالم _، فهل يجوز لأبيه اإخفاء 

الن�ض عنه ب�شبب ذلك؟، هذا لي�ض 
انتقا�شًا لالإمام زيد فح�شب، بل 
العابدين )ع(؛ حيث  لأبيه زين 
العابدين  زين  على  الواجب  اأن 

هذا  اإظهار  �شيكون  حينئٍذ  )ع( 
ذلك على ر�شول  الأم��ر كما وجب 
ال���ل���ه ح���ني اأُم�����ر ب��ت��ب��ل��ي��غ ولي���ة 
_وال��ر���ش��ول  )ع(  علي  الإم����ام 
اإن  اآل��ه  وعلى  عليه  الله  �شلوات 
�شيئًا من  يبلغ  فكاأنه مل  يفعل  مل 
الر�شالة_؛ فهكذا �شيكون الأمر 
العابدين،  زين  لالإمام  بالن�شبة 
لأن الغر�ض من الإمامة اإمنا هو 

�شالح الدين و م�شلحة المة.
ب��ل م��ع ال���ش��ف فقد بلغ احل��ال 
ان��ت��ق��ا���ض  يف  ب��ب��ع�����ش��ه��م 
الإمام زيد عليه ال�شالم اأن 

قال �شعرًا:
للنا�ض  الإم��ام  ظلم  �شن 

زيٌد** 
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                               اإن ظلم الإمام ذو عقال
وبنو ال�شيخ والقتيل بفخ 

                               بعد يحيى ومومت الأ�شبال
الإمام  لإمامة  الرف�ض  الثاين:  وامل�شتوى 
�شحة  عن  النظر  بغ�ض  علي)ع(،  بن  زيد 
يتنا�شب  مبا  خروجه  تاأويل  ثم  خروجه، 
بن  رواه حممد  ما  ذل��ك  فمن  امل��ذه��ب،  مع 
علي العلوي يف كتابه املجدي يف اأن�شاب 
الطالبيني : "وروينا اأن مولنا اأبا عبد الله 
عليه ال�شالم قال وقد بلغه قتل زيد " رحم 
ي لو مت له الأمر لوفى" فمن  الله زيدًا " َعمِّ
تكلم على ظاهر زيد عليه ال�شالم من اأهله 
يتاأول  اأن  يجب  ولكن  ظلمه  فقد  الإم��ام��ة 
على  ال�شالم، ويرتحم  عليه  ال�شادق  قول 
زيد كما ترحم عليه وع�شاه خرج ماأذونًا "

ال��ر���ش��ان،  ع��ن ف�شيل  م��ا روي  ذل��ك  وم��ن 
قال: دخلت على اأبي عبد الله عليه ال�شالم 
بيتًا  ف��اأُدخ��ل��ت  علي،  ب��ن  زي��د  قتل  بعدما 

ُقتل  ف�شيل  ي��ا  يل:  ف��ق��ال  ب��ي��ت،  ج��وف 
ف��داك.  جعلت  نعم،  قلت:  زي��د  ي  عمِّ

قال: رحمه الله، اأما اأنه كان موؤمنًا، 
وك���ان ع���ارف���ًا، وك���ان ع��امل��ًا، وك��ان 

�شدوقًا، اأما اأنه لو ظفر لوفى، اأما 
اأنه لو ملك لعرف كيف ي�شعها"

اأنه  معنى  يجعلون  وه��وؤلء  قلُت: 
لو ظفر لوفى 

ال�شادق  جعفر  اإىل  الإم��ام��ة  �شي�شلم  اأن��ه 
)ع(، ويف ذلك عدة اإ�شكالت، منها:

ق��ول  ال�شابقة  ال���رواي���ة  يف  ت��ق��دم  1-ق���د 
موؤمن الطاق لالإمام زيد : "كره اأن يخربك 

فتكفر"، وهذا كما ترى تناق�ٌض وا�شح.
اإىل ما  2-لي�ض يف هذه الرواية ما ي�شري 
باأنه لو ظفر  يرومونه، بل ي�شتقيم القول 
القيام  من  عليه  يجب  مبا  لوفا  بالإمامة 

بحقها.
مل  فلماذا  يقولون  كما  الأم���ر  ك��ان  3-ل���و 
خروجه،  يف  )ع(  زي��د  الإم���ام  ينا�شروا 
ح���ي���ث ق������ال ����ش���اح���ب ك����ت����اب خ��ال���ش��ة 
بن  بن خالد  �شليمان  ترجمة  الأق��وال يف 
اإ�شبعه،  فقطعت  زيد  مع  دهقان:خرج 
مل يخرج من اأ�شحاب اأبي جعفر عليه 

ال�شالم غريه ثقة �شاحب قراآن.
اأن خروج  على  الأم��ة  اأجمعت  4-ق��د 
لطلب  ك���ان  اإمن����ا  )ع(  زي���د  الإم�����ام 
هولء  خالف  يقدح  ول  الإمامة، 
يف ذلك، اإذ اأن الأمة اإمنا ا�شتندوا 
يف ذلك لوقائع تاأريخية، وهوؤلء ل 
ي�شتندون اإل على هذه الرواية التي 
ل تفيد �شيئًا، بل رواياتهم الأخرى 
بيان  الإجماع،  تفيد  تقدمت  كالتي 
على  جممعة  �شواهم  الأم��ة  اأن  ذلك 
وروايتهم  لالإمامة،  دعوته  اإثبات 
اإث��ب��ات��ًا،  ن��ف��ي��ًا ول  ت��ف��ي��د  ه���ذه ل 
اإثبات  تفيد  الأخ���رى  ورواي��ات��ه��م 
لديهم  توجد  ول  لالإمامة،  دعوته 
لالإمامة،  ادعائه  نفي  تفيد  رواي��ة 
الأم��ة  واإث��ب��ات  اإثباتهم  من  فينتج 

الإجماع على الإثبات.
يف  الأ�����ش����ل  5-اأن 

فزعمهم  الإمامة،  لطلب  اأن��ه  )ع(  خروجه 
بدليل من  اإل  يقوم  ل  ذلك  لغري  اأن��ه خرج 
كالمه )ع( خمالٍف لذلك )اأي لكون خروجه 
طلبًا لالإمامة(، ول يوجد لديهم اأي رواية 
تفيد ذلك، بل جل ما ا�شت�شهدوا به هو هذه 

الرواية، وقد راأيت ما فيها.
وامل�����ش��ت��وى ال��ث��ال��ث: ال��رف�����ض خل��روج��ه 
فيه  ي�شرتك  ذل��ك، و هذا  )ع( والطعن يف 
والنوا�شب  �شبق  كما  الراف�شة  بع�ض 
ترجمة  ففي   ، ال�شنة  باأهل  املت�شمني  من 
اأع��الم  الإم���ام زي��د ب��ن علي )ع( ع��ن �شري 
علم وجاللة و�شالح،  ذا  " وكان  النبالء: 
هفا، وخرج، فا�شت�شهد"، وقال الذهبي عن 
الإمام زيد يف �شريه: "قلت: خرج متاأوًل، 
وروى  يخرج"،  مل  وليته  �شهيدًا،  وقتل 
على  "كنا  دم�شق:  تاريخ  يف  ع�شاكر  ابن 
باب الزهري، اإذ �شمع جلبة، فقال: ما هذا 
يا وليد ؟، فنظرت فاإذا راأ�ض زيد بن علي 
فبكى  فاأخربته،  اللعابني،  بيد  به  يطاف 
ال��زه��ري ث��م ق���ال: اأه��ل��ك اأه���ل ه��ذا البيت 

العجلة"
اأح��اط  م��ن  يف  الطعن  ال��راب��ع:  امل�شتوى 
خرج  اأو  عنه  روى  اأو  )ع(  زي��د  ب��الإم��ام 
معه، اأما طعن الإمامية فظاهٌر مما �شبق، 
واأما طعن اأهل ال�شنة، فمن ذلك ت�شنيعهم 
على عمرو بن خالد الوا�شطي رحمه الله 
الإمام  عن  روى  لأنه  اإل  ل�شيٍء  ل  تعاىل، 
"�شمعت  ابن معني:  تاريخ  ففي  )ع(،  زيد 
يحيى يقول: عمرو بن خالد كويف يروي 
عن زيد بن علي عن اآبائه" ، ويف تهذيب 
عن  اأح��م��د  ب��ن  ال��ل��ه  عبد  " ق��ال  التهذيب: 
اأبيه: مرتوك احلديث لي�ض ب�شيء، وقال 
الأثرم عن اأحمد: كذاب يروي عن زيد بن 
علي عن اآبائه اأحاديث مو�شوعة يكذب، 
وقال عبا�ض الدوري عن يحيى بن معني 

كذاب غري ثقة ول ماأمون.. اإلخ"
)ع(،  اأعدائه  توثيق  اخلام�ض:  امل�شتوى 
عمر  بن  ويو�شف  امللك  عبد  بن  كه�شام 
الثقفي لعنهم الله، يقول الذهبي يف �شري 
اأعالم النبالء عند ترجمته له�شام بن عبد 
امللك: روى اأبو عمري بن النحا�ض، عن اأبيه 
قال: كان ل يدخل بيت املال له�شام �شيء، 

ح�����ت�����ى 

مراتب ومستويات المخالفين لإلمام زيد )ع(
6
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حقه،  من  اأخ��ذ  لقد  ق�شامة  اأربعون  ي�شهد 
ولقد اأعطي النا�ض حقوقهم.

�شعد،  اب��ن  عن  �شريه  يف  الذهبي  وروى 
حممد،  بن  �شحبل  حدثني  ال��واق��دي:  عن 
قال: ما راأيت اأحدا من اخللفاء، اأكره اإليه 

الدماء، ول اأ�شد عليه من ه�شام"
بن  يو�شف  ترجمة  يف  ال��ذه��ب��ي  وي��ق��ول 
 " عمر الذي قتل الإم��ام زيد )ع( و�شلبه: 
بن  احلكم  بن  حممد  ابن  عمر  بن  يو�شف 
اأبي عقيل الثقفي اأمري العراقني وخرا�شان 
وك��ان  ي��زي��د،  ب��ن  الوليد  اأق���ره  ث��م  له�شام، 
ع�شوفًا  جبارًا  مهيبًا  �شائ�شًا  كافيًا  �شهمًا 

جوادًا معطاء"
يف  عمر  ب��ن  بيو�شف  ال��ل��ه  نكل  ق��د  ق��ل��ت: 
يف  الذهبي  نقل  فقد  الآخ���رة،  قبل  الدنيا 
ترجمة يو�شف بن عمر يف �شريه:" قيل: 
رموه قتياًل، ف�شد ال�شبيان يف رجله حباًل، 
وه يف اأزقة دم�شق، وكان دميم اجلثة  وجرُّ
البغي  م��ن  بالله  ن��ع��وذ  عظيمة،  حلية  ل��ه 
رواه��ا  �شحيحة،  وال���رواي���ة  وعواقبه" 

بتمامها ابن العماد يف �شذرات الذهب.
روى  فقد  امل��ل��ك؛  عبد  ب��ن  ه�شام  وك��ذل��ك 
حممد  عن  الكربى  الطبقات  يف  الواقدي 
بن عمر: "فلما ظهر ولد العبا�ض عمد عبد 
اإىل  عبا�ض  بن  الله  عبد  بن  علي  بن  الله 
من  ف��اأخ��رج  به  فاأمر  امللك  عبد  بن  ه�شام 
بن  بزيد  فعل  قربه و�شلبه وقال هذا مبا 

علي"
الذي  اأمية  بني  ب�شاعر  الله  نكل  قد  • بل 
حكيم  وا�شمه  )ع(  زي��د  ب��الإم��ام  ا�شتهزاأ 
يف  الإ�شابة  �شاحب  نقل  فقد  عيا�ض،  بن 
فوائده  يف  الكوكبي  عن  ال�شحابة  متييز 
باإ�شناده اأن رجاًل جاء اإىل جعفر ال�شادق 
ين�شد  الكلبي  عيا�ض  بن  حكيم  ه��ذا  فقال 
علقت  هل  فقال  بالكوفة  هجاءكم  النا�ض 

منه ب�شيء قال نعم قال:
�شلبنا لكم زيدًا على راأ�ض نخلة 

                  ومل اأر مهديا على اجلذع ي�شلب
وق�شتم بعثمان عليًا �شفاهة  

                    وعثمان خري من علي واأطيب
كان  اإن  اللهم  فقال  يديه  جعفر  فرفع  ق��ال 

حكيم  ف��خ��رج  ك��ل��ب��ك،  عليه  ف�شلط  ك��اذب��ًا 
فافرت�شه الأ�شد .

بواعث  يف  الت�شكيك  ال�شاد�ض:  امل�شتوى 
ذلك  فمن  اخل���روج،  )ع( على  زي��د  الإم���ام 
الكربى:  الطبقات  يف  ال��واق��دي  رواه  ما 
عبد  بن  ه�شام  على  علي  بن  زيد  "دخل 
فلم يق�ض  دينًا كثريًا وحوائج  امللك فرفع 
كالمًا  واأ�شمعه  وجتهمه  حاجة،  ه�شام  له 

�شديدًا"
تاريخ  يف  ع�شاكر  ابن  رواه  ما  ذلك  ومن 
" من  دم�شق يف ترجمة الإم��ام زيد )ع( : 
امللك  عبد  بن  ه�شام  على  وفد  املدينة  اأهل 
فراأى منه جفوة، فكان ذلك �شبب خروجه 
فكان من  بالكوفة  وطلبه اخلالفة، وخرج 

اأمره ما �شنذكره"
واأورد ابن ع�شاكر يف تاريخ دم�شق هذه 
الق�شة: " فلما ويل يو�شف كتب اإىل ه�شام 
)ع(  زي��د  الإم���ام  با�شم  اأي   _ باأ�شمائهم 
وغريه من اأهل البيت_ ومبا اأجازهم به، 
وكتب يذكر اأن خالدًا ابتاع من زيد اأر�شًا 
باملدينة بع�شرة اآلف دينار ثم رد الأر�ض 
اأن  املدينة  عامل  اإىل  ه�شام  فكتب  عليه، 
ي�شرحهم اإليه، ففعل ف�شاألهم ه�شام فاأقروا 
ف�شاأل  ذل��ك،  �شوى  ما  واأن��ك��روا  باجلائزة 
له�شام  وحلفوا  فاأنكرها  الأر���ض  عن  زيدًا 

ف�شدقهم"
ق���ل���ت: وه�����ذه ال��ق�����ش��ة م�����ش��ط��رب��ة غ��اي��ة 

الإ�شطراب، لعدة اأ�شباب، منها:
ال������رواي������ات يف حت��دي��د  1-ت���������ش����ارب 
ال�شخ�شية التي ابتاع منها الإمام زيد )ع( 
اأمام ه�شام، فتارة ُيّدعى اأنه خالد بن عبد 
اأنه ابنه يزيد  الله الق�شري، وتارة اأخرى 

بن خالد.
ال�شخ�شية  اأن  على  الروايات  2-تطابقت 
عبد  بن  ه�شام  اإىل  باخلالف  رفعت  التي 

امللك هو يو�شف بن عمر؛ 
مقتل خالد  قبل  الق�شة وقعت  كانت  •فاإن 
ال��ق�����ش��ري وه����ذا ه���و امل��ط��اب��ق مل��ج��ري��ات 
وع�شرين  �شت  �شنة  قتل  فخالد  الأح��داث 
وم���ائ���ة، وال���رواي���ة وق��ع��ت ���ش��ن��ة اإح���دى 
اخلالف  يرفع  مل  فلماذا  ومائة،  وع�شرين 

يو�شف  قام  وكيف  بنف�شه،  الق�شري  خالد 
وبني  بينه  ما  مع  اخل��الف  برفع  عمر  بن 
قتل  ب���اأن  انتهت  حتى  ع����داوة،  م��ن  خ��ال��د 

يو�شُف بن عمر خالدًا.
مقتل  بعد  وق��ع��ت  الق�شة  ك��ان��ت  •واإن 
خالد، ورفعها يو�شف بن عمر لأجل يزيد 
يرفع  اأن  ي�شح  فكيف  الق�شري،  خالد  بن 
مع  ه�شام،  اإىل  باخلالف  عمر  بن  يو�شف 
ثار  وبينهما  الق�شري،  يزيد  والد  قتل  اأنه 
من  هو  خالد  بن  يزيد  اأن  حتى  وع��داوة، 
توىل قتل يو�شف بن عمر بنف�شه فيما بعد 

ثاأرًا لأبيه.
اإح��دى  ع��ن  متحدثًا  ع�شاكر  اب��ن  3-ذك���ر 
الروايات التي تف�شل هذه الق�شة اأن فيها 
من  ذل��ك  ا�شت�شكل  ثم  �شعد،  بن  اإبراهيم 
خمنف  اأبو  ذكر  " كذا  فقال:  نف�شه،  تلقاء 
اإبراهيم  بن  �شعد  بن  اإبراهيم  واملعروف 
هذه  �شاحب  هو  ولي�ض  الرحمن  عبد  بن 
اإحدى  �شنة  كانت  الق�شة  هذه  لأن  الق�شة 
وع�شرين ومائة ولإبراهيم بن �شعد اإذ ذاك 
نحو ثالث ع�شرة �شنة لأنه مات �شنه ثالت 
ابن خم�ض و�شبعني  وثمانني ومائه وهو 

�شنة والله اأعلم "
4-خالد الق�شري يف نف�شه متهم بالن�شب 
يتعامل  اأن  )ع(  زيد  لالإمام  فاأنى  ال�شديد، 
العماد يف  اب��ن  ه���وؤلء!؛ يقول  اأم��ث��ال  مع 
ترجمة خالد الق�شري يف �شذرات الذهب: 
اأبيه عن  الق�شري عن  الله  " خالد بن عبد 
جلد.انتهى،   نا�شبي  لكنه  ���ش��دوق  ج��ده 
ه��ذا: كان رجل  ابن معني عن خالد  وق��ال 
�شوء يقع يف "علي" ر�شي الله عنه، ويل 

العراق له�شام"
يتم  مل  اأخ��رى  م�شتويات  ثمة  اأن  �شك  ول 
اأن ما  اإل  لها، مراعاًة لالإخت�شار،  التطرق 
امل�شتويات  اأه��م  اأم��ام  القاريء  ي�شع  ُذك��ر 
ت�شور  حينئذ  وبا�شتطاعته  واأب��رزه��ا؛ 
امل��ق��ال،  ينتهي  وب��ه��ذا  امل�شتويات،  بقية 
اأوًل  احلمد  ول��ه  ب��ه  ينفع  اأن  الله  ن�شاأل 

واآخرًا.
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من استشعر حب البقاء،
استدثر الذل إىل الفناء



يسائلين البعض 
مل�������اذا ل����زي����د ال����ه����دى اأن���ت���م���ي؟!
وم�������ا �����ش����ر ح����ب����ي ل�����ه م�����ا خ��ب��ا
ا���ش��م��ه؟ اإىل  اع���ت���زي���ت���م  وك���ي���ف 
ف��م��ا ����ش���ار ح���ك���رًا ع��ل��ى ع�����ش��رِه
ع����ه����دِه يف  والآُل  ي����ق����ول����ون 
وق��������د ك��������ان اأج���������������داده ق����ب����َل����ُه
ال��ب��ع�����ض يف م��وق��ٍف ي�����ش��ائ��ل��ن��ي 
ال���ر����ش���ول ب���ي���ت  اآل  ل���ه���م  ف��ق��ل��ت 
ه���وت ب���ع�������ش���ٍر  زي�������ٌد  لح  ل���ق���د 
�����ش����الٌل وك����ف����ٌر ودي�������ن ال���ه���وى
وه�������ذا ال����ر�����ش����ول �����ش����الٌم ع��ل��ي��ه
وق����د ن�����وزع ال���ن���ا����ض يف دي��ن��ه��م
ه�����ن�����ا ك���������ان ل�����ل�����ه ف����ي����م����ا ي�����رى
اإل�������ه�������ي غ�������ي�������وٌر 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�����ش��ٍر ظمي
" عب�شمي" غ��دا  ان��ح��راف  وك��ل 
ك�����ث�����رٌي ح�����وال�����ي�����ه ك������الأجن������ِم
اأج��������������لَّ واأف���������ق���������َه ب����امل����ب����ه����ِم
ع�����ش��ي��ب ع��ل��ى احل������اذق امل��ل��ه��ِم
امل���و����ش���م يف  ت���ت���اب���ع  ك���غ���ي���ٍث 
ب���ه ���ش��رع��ُة امل�����ش��ط��ف��ى الأع��ظ��م
و���ش��ت��ى ال���دواه���ي وح��ك��ٌم عمي
ُي�����ش��بُّ ل����دى احل���اك���م امل�����ش��ل��ِم!!
ف����ح����ادوا ع����ن امل���ن���ه���ج الأق�������وِم
ع����ظ����ائ����ُم ل����ط����ٍف وخ�������رٌي ه��م��ي
ول��ي�����ض ���ش��وى ال��ل��ه م���ن ُم���ْك���رِم

للشاعر/عبد الحفيظ الخزان
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بن علي  زيد  الأعظم  الإم��ام  ر�شمه  منهج قومي 
عليه ال�شالم، على �شفحات التاريخ؛ لتتوارثه 
منارة  منه  وجتعل  الأج��ي��ال  وتتعاقبه  الأمم، 
معه  وتاأمن  والكرامة،  العزة  �شبل  لها  ت�شيء 
منهج   والهوان،  الذلة  دهاليز  يف  الإن��زلق  من 
والعي�ض  �شعادة،  الله  �شبيل  يف  امل��وت  ي��رى 
طياته  يف  ويحمل  و�شقاوة،  برما  الظاملني  مع 
يعرف  ول  الآخ��ري��ن،  وح��ب  وامل�شاواة  العدل 
طريقًا �شوى الثبات والعزة والكرامة، وميقت 
ال�شبب  حب احلياة والن�شياع لزخرفها كونه 
الأم��ة، ورك��وب  الرئي�ض يف خنوع وذل��ة ه��ذه 
اأرج����اء  يف  امل�شت�شعفني  ك���واه���ل  ال��ظ��امل��ني 

املعمورة. 
اإن الثورة على الطغاة واجلبابرة اأمر �شروري 
ل حمي�ض عنه اإذا ما اأرادت الأمة النجاة بدينها 
ودنياها اإىل دار الف�شحة والأمان، لكن قبل ذلك 
ل بد من ثورة على اأنف�شنا التي طاملا �شاد عليها 
منطق الهزمية والنك�شار،  وزهدت عن حتمل 
امل�شوؤولية جتاه الدين والوطن اأر�شًا واإن�شانًا 
من  ونعانيه  نعاي�شه  ما  تغيري  ف��اإن  وم�شريًا، 
احلياة  مقومات  جميع  على  طغى  م�شني  ف�شاٍد 
مرهون بتغيري اأنف�شنا )اإن الله ل يغري ما بقوم 
لذا يجب على كل  باأنف�شهم (؛  حتى يغريوا ما 
من ينتمي اإىل الدين القومي، اأن ي�شعل حرارة 
لبنة  نف�شه  م��ن  ويجعل  قلبه،  يف  امل�شوؤولية 
منطق  م��ن  ويتخل�ض  ووط��ن��ه،  دينه  بناء  يف 
بامل�شوؤولية،  ال�شعور  وع��دم  والوهن،  العجز 
 ) )الأمر م�شتحيل!!  )ل ن�شتطيع فعل �شيء!!( 
)الأمر ل يخ�شنا!!( فاإن تبعات ذلك وخيمة على 
الفرد واملجتمع، واإن كان ل ي�شعر بذلك، فارفع  
واغ�شب  ق��دم��ي��ك،  حت��ت  النظر  ودع  راأ���ش��ك، 
عليه   يرتقي  �شلمًا  تكن  ول  ووط��ن��ك،  لدينك 
 ، التاريخ  �شناعة  على  قادر  فاإنك  ون،  الفا�شد 
وعلى التحرر من قيود الذلة، بل اأنت قادر على 
و�شيا�شة  وثقافة  فكرًا  الأخ��رى  الأمم  مقارعة 
اإرادة  هو  حتتاجه  كلما  واقت�شادًا،  و�شناعة 

�شلبة، وهمة عالية، وطموح وا�شع. 
مبلك  ال��ن��ظ��ري  منقطعة  ث��ق��ة  وذاك  ه���ذا  وق��ب��ل 
ت�شود  نف�شك  و�شرتى  والأر����ض،  ال�شماوات 
اأعداء دينك ووطنك، ول غرو فالله معك، واإذا 
اخلطى،  ثابت  العني،  قرير  فع�ض  معك  كان  ما 
وام�ض قدمًا نحو الن�شر املوعود )اإن تن�شروا 
الله ين�شركم ويثبت اأقدامكم( عند ذلك �شتنعم 
اأمتنا بالأمن  وال�شتقرار، وي�شود منهج العدل 
غري  اإىل  واأهلها  الرذيلة  وت��ويل  وامل�����ش��اواة، 
واعد  وم�شتقبل  حا�شرجديد،  وي�شرق  رجعة، 

اأف�شل.

من أحب الحياة عاش 
ذليال

بمناسبة استشهاد اإلمام 
زيد بن علي عليهما السالم

محمد ماجد الحوثي

السيد العالمة/ أحمد درهم
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 أحٌد 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. 



ع�شر  يف  ال�شالم  عليه  زي��د  الإم���ام  عا�ض 
م��ف��ع��م ب��ال��غ��ن��ى وامل���ت���اع، وب��ك��ل م��ا يثري 
عدالة  اإىل  باحلنني  م�شوب  ع�شر  الزهو، 
وورع��ه��م،  و���ش��دق��ه��م  الأوائ�����ل  امل�شلمني 
الذكريات،  وج��الل  بالأ�شى،  مفعم  ع�شر 
والأ�شواق اإىل احلرية، ع�شر تن�شاب فيه 
الدولة  بفتوحات  زائفة  انت�شارات  دوي 
اأن���ني ح��زي��ن مكتوم،  ي��راف��ق��ه��ا  الأم���وي���ة، 
دماء  راياتها  وتبلل  كظيم،  غيظ  ونفثات 
اأبدا، ومتزق  املظلومني، ودموع ل جتف 

اأنغامها اأ�شداء النحيب والعويل..! 
الفتوحات؛  الدولة الأموية توا�شل  كانت 
لرت�شي قواعد امرباطوريتها؛ لذلك كانوا 
نا�شحيهم،  وحتى  خمالفيهم  ي�شطهدون 
وي��ت��ت��ب��ع��ون اآل ب��ي��ت ر���ش��ول ال��ل��ه وم��ن 
يت�شيعون لهم؛ ليقتلوهم بال رحمة، وكان 
الوايل الأموي ل يطيق ن�شيحة، حتى لقد 
اأعلن ه�شام بن عبد امللك وهو يف بيت الله 
احلرام اأنه �شيقطع راأ�ض من يقول له »اتق 

الله«!!!
ذلك  الإن�����ش��ان يف  م��اأ���ش��اة  نبعت  م��ن هنا   
ما  على  ي��واف��ق  اأن  يجب  لأن���ه  ال���زم���ان:  
يرف�ض، ويقبل ما يكره، وي�شكت على ما 
يدين، فاآثر ال�شمت عدد من علماء امل�شلمني 
وما  احلاكمني،  بط�ض  من  باأنف�شهم  جناة 
م��ن ���ش��يء ك��ان ي��زع��ج احل��ك��ام مثل حنني 
امل�شلمني  النبوة، وحب  اإىل ع�شر  النا�ض 
الله  �شلى  الله  ر�شول  بيت  لآل  ال�شادق 

عليه واآله و�شلم..
ال����ذي ميزقه  امل�����ش��ط��رب  يف ه���ذا اجل���و 
التناق�ض بني ما يحبه الإن�شان وما يكرهه، 
العابدين  زي��ن  ب��ن علي  زي��د  الإم����ام  ول��د 
اأبي طالب عليهم  بن احل�شني بن علي بن 
�شالم الله يف املدينة عام 75 للهجرة،  ولد 
�شهيد  الأن��ني على احل�شني  َرجع  زال  وما 
الفجيعة  زال��ت  وم��ا  الآذان،  مي��الأ  كربالء 
وما  ولد  الأكباد،  وحت��رق  احللوق  تغ�ض 
�شناع  عيون  تغ�شى  ك��رب��الء  دم��اء  زال��ت 
وما  ال�شواء،  على  واملفجوعني  الفجيعة 

زالت ذكريات نكبة اآل البيت تفري �شدور 
بعد يطفئ  ���ش��يء  م��ن  فما  م��وؤم��ن��ني،  ق��وم 
الق�شا�ض  ال�شدور.. حتى  التي يف  النار 
الذي ثاأر فيه بع�ض اأ�شياع احل�شني من كل 
من �شاركوا يف مقتل ال�شهيد العظيم واآل 
الق�شا�ض مل ي�شف غيظ  بيته.. حتى هذا 

القلوب!.
اإ�شتمر الإ�شطهاد، و�شارت الدولة الأموية 

املدينة،  واألزمتهم  البيت  اآل  اإق�شاء  على 
احل��ج،  اإىل  اإل  يربحونها  ل  فالتزموها 
وكان عميد اآل البيت بعد ا�شت�شهاد الإمام 
زين  علي  ابنه  هو  ال�شالم  عليه  احل�شني 
يف  البيت  اآل  اأ�شغر  كان  حيث  العابدين، 
عمته  وا�شتماتة  مر�شه  اأن��ق��ذه  ك��رب��الء.. 
قد  القتلة  وكان  عنه،  دفاعًا  زينب  ال�شيدة 
الذكور ومل يرحموا  البيت من  اآل  ذبحوا 
اأحدًا حتى الأطفال، و�شردوا ُحَرم ر�شول 
ال��ل��ه ���ش��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه واآل�����ه و���ش��ل��م يف 
وح�شي  موكب  يف  �شاقوهن  ثم  الفلوات، 
من كربالء اإىل دم�شق يتقدمهن راأ�ض �شيد 

ال�شهداء على �شن حربة!! 

تعي�ض  ظلت  الفاجعة  ال��ذك��ري��ات  تلك  ك��ل 
و�شورة  العابدين،  زي��ن  اأعماق  يف  حية 
اأبيه ل تفارق عينيه، ومن اأجل ذلك رف�ض 
طلب �شيعة اآل البيت يف العراق بالنهو�ض 
النا�ض  يعلم  اأن  فاختار  اأب��وه،  نه�ض  كما 
اأولده  واأخ��ذ  دينهم،  باأمور  يفقههم  واأن 
بالنظر يف علوم الدين، واأعدهم ليكونوا 

من بعده اأئمة �شاحلني.
وح����ني ت����ويف زي����ن ال��ع��اب��دي��ن ع��ل��ي بن 
احل�����ش��ني، ت��رك تلك احل��ي��اة امل��ع��ذب��ة بكل 
وترك  غ��زي��رًا،  علمًا  للنا�ض  ت��رك  فيها،  ما 
لبنه  واأ�شتاذًا  راعيًا  حممدًا  الأك��رب  ابنه 
مقتبل  يف  ذاك  اإذ  وزي���د  زي���د،  الأ���ش��غ��ر 
العمر، يتطلع اإىل كل �شيء بهذا النوع من 
ال�شنون  تثب  نعرفها عندما  التي  الده�شة 
احلياة مبا مل  ال�شباب، وتطالعنا  اإىل  بنا 

نعرفه من قبل!.. 
اء،  وج��د امل��دي��ن��ة م��ن ح��ول��ه مليئة ب��ال��ق��رَّ
الذين  ال��دي��ن،  وعلماء  احل��دي��ث،  ورواة 
اتقاًء  األ�شنتهم عن جور احلكام،  اأم�شكوا 
اأن  األ��ف��وا  ال��ذي��ن  احل��ك��ام  ه���وؤلء  لع�شف 
اأنه ل ير�شى  يبط�شوا بكل من عرف عنه 
وحفظ  درا���ش��ة  على  فعكف  �شريتهم،  عن 
علوم اآل البيت عدة �شنني، وبداخله ثورة 
ا�شتنكار لهذا الو�شع، فكيف ي�شكت هوؤلء 
عن النهي عن املنكر والأمر باملعروف؟!!. 

اإىل  امل��دي��ن��ة، ورح���ل  ي��رتك  اأن  زي��د  راأى 
جمتمعًا  وج��د  وهناك  والكوفة،  الب�شرة 
حيث  امل��ن��ورة،  املدينة  جمتمع  غ��ري  اآخ��ر 
والرف�ض،  بال�شخط  تغلي  النفو�ض  كانت 
اأط���راف  اإىل  انت�شرت  ف��رق  ن�����ش��اأت  وق��د 
الدولة تتهم معاوية بالكفر، وتدين الذين 
اأيدوه وحتكم على الفقهاء الذين نا�شروه، 
لي�شوا من  باأنهم  واأي��دوا من ت�شلط بعده 
بدنيا  دينهم  باعوا  وباأنهم  �شيء،  الله يف 
احلكام واأنهم مرتزقة متنطعون، وجبناء 
منافقون، �شكتوا عن الظلم وعن �شب علي 
وفاطمة عليهم ال�شالم على املنابر منذ اأمر 

بذلك معاوية!! 
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دماء  زالــت  وما  ولد 
عيون  تغشى  كربالء 
الفجيعة  صــنــاع 
على  ــفــجــوعــني  وامل
ــا زالــت  ــســواء، وم ال
آل  نكبة  ــات  ــري ذك
صدور  تفري  البيت 

قوم مؤمنني
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حكام  ���ش��رية  مت��ر  اأن  املمكن  م��ن  يكن  مل 
البيت،  لآل  الأعمى  عدائهم  يف  اأمية  بني 
الآخرين،  حقوق  على  الباغي  وعدوانهم 
يكن  مهما  ال��ق��ل��وب  ث��ائ��رة  تثري  اأن  دون 
تيار  فتفجر  وال��ق��ه��ر،  ال��ب��ط�����ض  ���ش��ل��ط��ان 
و�شائر  وال��ك��وف��ة  ال��ب�����ش��رة  يف  ال�شخط 
اأ�شلموا  ال��ذي��ن  اأح��ف��اد  الأم�����ش��ار، واأخ���ذ 
للنهو�ض  ي�شتعدون  وخ��ذل��وه  احل�شني 
ثورتهم  واع��ت��ربوا  اأمية،  بني  حكام  �شد 
توبة اإىل الله مما فعلوه باحل�شني، اإ�شافة 
حنيفة  كاأبي  والفقهاء،  العلماء  كبار  اإىل 
ال��ن��ع��م��ان، ال���ذي ���ش��رح اأن���ه م��ا وج���د يف 
فات�شل  علي،  بن  زيد  من  اأف�شل  الب�شرة 
اجل��م��ي��ع  ب��الإم��ام زي��د ب��ن علي وه��و يف 
كان  زيدًا  الإمام  اأن  اإل  والكوفة،  الب�شرة 
العابدين  زين  اأبيه  حتذير  يذكر  ي��زال  ما 
الكوفة  اأه��ل  ما �شنعه  زال��ت �شور  ، وم��ا 

بجده احل�شني تطوف اأمام عينيه..! 
اإنه يف اأعماق نف�شه يوؤمن باأنه مطالب باأن 
ينه�ض لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
يحيي  واأن  ال��ب��دع  ي��ق��اوم  اأن  يجب  واأن���ه 
ال�شنن، ولكن كان يف نف�شه �شيء ما، فلم 
القوة  من  لديه  ولي�ض  بعد،  الوقت  ي��اأت 
�شلطان  به  يواجه  ال��ذي  والعديد  والعدة 

الأمويني..
ال�����ش��الم يف ه��ذه  الإم�����ام زي���د عليه  ك���ان 
البيت  فكراآل  للنا�ض  ين�شر ويبني  املرحلة 
بهذا  فهو  املجالت،  كل  يف  ال�شالم  عليهم 
يخو�ض  اأن  قبل  اأ�شحابه  يفقه  اأن  يريد 
ب�شرية  على  ي��ك��ون��وا  ك��ي  امل��ع��رك��ة؛  بهم 
يف اأم��ره��م؛ ول��ذل��ك ق��ال لأ���ش��ح��اب��ه وهم 
الله.. امل��ع��رك��ة:)ع��ب��اد  خلو�ض  يتهيئون 

فت�شلوا عن  ال�شك  على  تقاتلوا عدوكم  ل 
القتال( ث��م  الب�شرية  ولكن  ال��ل��ه،  �شبيل 

يف  ي�شك  نف�شًا  قتل  من  ق��ال:)اإن��ه  اأن  اإىل 
حق..عباد  بغري  نف�شًا  قتل  كمن  �شاللتها 

الله الب�شرية..الب�شرية(.
عليه  الإم���ام  حر�ض  التي  الق�شايا  وم��ن 
�شرورة  لأ�شحابه  اإي�شالها  يف  ال�شالم 

اإعمال العقل، فما من �شبيل اإىل الو�شول 
اإىل حكم عادل اإل باإعمال العقل، يف حني 
الفكر  يخنقوا  اأن  يحاولون  احلكام  ك��ان 
والراأي، واأن يعطلوا عمل العقل ليفر�شوا 
اأنهم  الأمة قبول ما يفعلون، زاعمني  على 
يف  م�شتندين  الأر������ض،  يف  ال��ل��ه  خ��ل��ف��اء 
من  امل��رت��زق��ة  بع�ض  على  امل��ظ��امل  ت��ربي��ر 
ممن  ال��رج��ال،  واأ���ش��ب��اه  الفقهاء،  اأ���ش��ب��اه 

بع�ض  كاأنهم  امللك  قاعات  يف  و�شعوهم 
املنابر  على  رفعوهم  ثم  الزائفة،!!  الزينة 
الإم��ام  وزوجها  ال��زه��راء  فاطمة  يلعنون 

عليًا عليهم �شالم الله.
ويف هذه املرحلة كان ه�شام بن عبد امللك 
بالإمام  يرتب�شون  الأم�شار  على  وعماله 
زيد ومن حوله، والإم��ام زيد يعرف ذلك، 
ي�شيق  امللك  عبد  ب��ن  ه�شام  اأن  وي��ع��رف 
البيت  اآل  علوم  ن�شر  �شبيل  يف  بتحركه 
ال��ن��ا���ض من  ال��ت��ي حت���رر  ال�����ش��الم،  عليهم 

عبادة  عز  اإىل  للمخلوق  العبودية  براثن 
اخلالق. 

الإمام  خرج  فقد  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى 
الثقافة  الفكر حركة، ومن  زيد ليجعل من 
عماًل، فقد �شعر اأن الوقت قد جاء؛ لتتحول 
الكلمات اإىل خطوات على طريق احلقيقة، 
الأم���ر باملعروف  ب���اأن  ال��ن��ا���ض  ف��اأع��ل��ن يف 
واأ�شل  �شرعي،  واجب  املنكر  عن  والنهي 
من اأ�شول الدين، فانطلق ياأمر باملعروف 
وي��ن��ه��ى ع��ن امل��ن��ك��ر، وي��دي��ن ك��ل ت�شرف 
بالتغيري  وي��ط��ال��ب  ال�����ش��ري��ع��ة،  ي��خ��ال��ف 
كل  ي�شحذ  اأن  بالأمة  ويهيب  والإ���ش��الح، 
احل�شن  ع��ل��ى  ليتعرف  ع��ق��ل��ه؛  فيها  ف���رد 

والقبيح؛ ولريف�ض قبول ما ياأباه عقله.
يبعد  اأن  امللك  عبد  بن  ه�شام  ي�شتطع  مل 
اأبي  ب�شجن  فاأمر  زي��د،  الإم��ام  عن  النا�ض 
ات�شاًل  اأ�شحابه  اأك��ر  الوا�شطي،  خالد 
ب���ه، وذل����ك ل��ت��خ��وي��ف ال��ن��ا���ض، ف��ظ��ل يف 
حمب�شه حتى مات، اإل اأن حب�ض اأبي خالد 
زيد،  الإم��ام  حول  التفوا  الذين  يرهب  مل 
و�شجاعته  علمه،  بغزارة  بهرهم  والذين 
يف احلق، وقوته على الباطل، فلقد التف 
احلاملون  وك��ل  والعلماء،  الفقهاء  حوله 
كل  من  الطاهر  الفا�شل  واملجتمع  بالعدل 
الإمام  حول  جميعًا  التفوا  الزيف،  اأع��داء 
زيد عليه ال�شالم بكل حبهم لآل بيت ر�شول 
الله �شلى الله عليه وعلى اآله و�شلم، وبكل 
اأحالمهم يف اأن تعود للنا�ض من جديد تلك 
الأيام اجلميلة الذاهبة املفعمة بالف�شائل، 
تلك الأيام الباهرة التي �شعر فيها الإن�شان 
بحق اأنه خليفة الله يف الأر�ض، تلك الأيام 
النبيلة التي كان فيها القراآن وال�شنة هي 
ود�شتورها  الإن�شانية  العالقات  موازين 
بكل ما جاء به الدين من مكارم الأخالق، 
من  احلكيم  ال�شارع  اإل��ي��ه  ق�شد  م��ا  وبكل 
التي  الأي���ام  تلك  الأم���ة،  م�شلحة  حتقيق 
الله  �شلى  الله  ر�شول  �شنة  فيها  اأُحييت 
حني  الأي���ام  تلك  و�شلم،  اآل���ه  وع��ل��ى  عليه 

ك����ان الإم�����ام 
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تقاتلوا  اهلل..ال  عباد 
الشك  على  عــدوكــم 
سبيل  عــن  فتضلوا 
البصرية  ولكن  اهلل، 
أن  ــال(إىل  ــت ــق ال مث 
قال:)إنه من قتل نفسا 
يشك يف ضاللتها كمن 
بغري حق.. نفسا  قتل 
البصرية.. اهلل  عباد 

البصرية
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على امل�شلمني هو اأمرياملوؤمنني علي عليه 
ال�شالم.

هو  اإن  وخ�شي  اخلطر،  ه�شام  اإ�شت�شعر 
اأن  ب��ه  اأو بط�ض  زي���د  الإم����ام  ع��ل��ى  وث���ب 
�شيما  م���روان،  بني  على  ال��ث��ورة  ت�شتعل 
الفقهاء  اجتمع حوله  قد  زيدًا  الإم��ام  واأن 
التقوى  واأه����ل  ال�����ش��احل��ون،  وال�����ش��ب��اب 
والفقراء، ومل يبق مع ه�شام غري املرتزقة 

واملنتفعني واجلواري واأ�شباه الرجال!!
اأعيت احليلة ه�شام بن عبدامللك يف اإبعاد 
النا�ض عن الإم��ام زي��د، وك��ان الإم��ام زيد 
ميتلك تلك البالغة التي امتاز بها اآل البيت 
عليهم ال�شالم، والتي مينحها ال�شدق قدرة 
خارقة على التاأثري، فظن ه�شام اأن النا�ض 
ه�شام  فكتب  لف�شاحته،  بزيد  فتنوا  اإمن��ا 
من  الكوفة  اأهل  »اإمنع  العراق:  وايل  اإيل 
اأقطع  ل�شانًا  له  ف��اإن  زي��د،  جمل�ض  ح�شور 
واأبلغ من  الأ�شنة،  من  واأحدَّ  ال�شيف،  من 
ال�شحر«، فلم ميتنع النا�ض عن لقاء الإمام 

زيد على الرغم من كل ذلك!. 
ال��ع��راق  ظ��ل الإم�����ام زي���د يتنقل م��ا ب��ني 
الفرتة �شمع وراأى  واملدينة، وخالل هذه 
ولقي  امل�شطهدين،  املظلومني  ا�شتغاثات 
فلما  م��ن ظلم ولت��ه��م،  الكثري  اأي�����ش��ًا  ه��و 
اإىل ه�شام بن  اأن يذهب  ا�شتد ظلمهم قرر 
ي��اأذن  فلم  ه���وؤلء،  ظلم  ي�شكوه  عبدامللك 
ورق��ة،  اإل��ي��ه  فكتب  ب��ال��دخ��ول،  ه�شام  ل��ه 
منزلك،  اإىل  اإرج��ع  اأ�شفلها  يف  ه�شام  فرد 
وت��ك��رر ذل��ك وزي��د ي��ق��ول: وال��ل��ه ل اأرج��ع 
اأبدًا،  املدينة(  على  ه�شام  خالد)وايل  اإىل 
ليدفع  عليه-  دخ��ل  فلما  ل��ه،  اأذن  واأخ���ريًا 
غا�شية  م���ن  وي��ن��ق��ذه��م  ال��ب��ط�����ض،  ع��ن��ه��م 
الدين وم�شالح  الف�شاد، وليذود عن حرم 
ومل  فيه،  يجل�ض  مو�شعًا  يجد  مل  الأم��ة- 
انتهى  زيد حيث  فجل�ض  له ه�شام،  يف�شح 
بلغني  قائال:  ه�شام  فخاطبه  املجل�ض،  به 
اأنك تذكر اخلالفة وتتمناها واأنت ابن اأمة، 
فقال زيد: »اإن الأمهات ل يقعدن بالرجال 
اأمة  اإ�شماعيل  اأم  كانت  وقد  الغايات،  عن 
�شريحة  اب��ن  واأخ���وه  اإ�شحق،  اأخيه  لأم 
مثلك، فاختاره الله عليه، فاأخرج من �شلبه 
واآل��ه  عليه  الله  �شلى  حممدًا  الب�شر  خري 
ر�شول  جدي  واأن��ا  يل  هذا  فتقول  و�شلم، 
الله �شلى الله عليه وعلى اآله و�شلم؟ واأبي 

عليه  خ��رج  فلما  ط��ال��ب!«،  اأب���ي  ب��ن  علي 
ال�شالم قال ه�شام جلل�شائه: األ�شتم زعمتم 
لعمر  ل  انقر�شوا،  قد  البيت  هذا  اأه��ل  اأن 

الله ما انقر�ض قوم هذا خلفهم.
ودخل الإمام زيد عليه ال�شالم على ه�شام 
يهودي  جمل�شه  ويف  فجاء  اأخ���رى،  م��رة 
وعلى  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول  ي�شب 
اآله و�شلم، فانتهره الإمام زيد عليه ال�شالم 
اأما والله لئن متكنت منك  وقال: يا كافر، 
لأختطفن روحك، فقال ه�شام: مٍه يا زيد، 
عليه  زي��د  الإم���ام  فخرج  جلي�شنا،  ت��وؤذ  ل 
ُح��بَّ  ا�شت�شعر  م��ن  ي��ق��ول:  ال�����ش��الم وه��و 

البقاء ا�شتدثر الذل اإىل الفناء.
زيد  الإم��ام  على  العراق  اأهل  األح  وحينها 
بني  ودول���ة  ملك  لإ���ش��ق��اط  النهو�ض  يف 
األف  مائة  له  يجمعوا  اأن  ووع��دوه  اأمية، 
للم�شلمني  وخليفة  اإمامًا  يبايعونه  مقاتل 
واأمريًا للموؤمنني، فاأقبلت ال�شيعة ملا رجع 
له  ويبايعون  اإليه  يختلفون  الكوفة  اىل 
األ��ف  ع�شر  خم�شة  دي��وان��ه  اأح�شى  حتى 
بالكوفة  اإقامته  النا�ض طوال  رجل، وكان 
بيعته:  وك��ان��ت  وي��ب��اي��ع��ه��م،  ي��ب��اي��ع��ون��ه 
نبيه  و�شنة  الله  كتاب  اإىل  اأدع��وك��م  »اإين 
جهاد  واإىل  و�شلم،  واآل��ه  عليه  الله  �شلى 
امل�شت�شعفني،  ع���ن  وال���دف���ع  ال���ظ���امل���ني، 
واإع���ط���اء امل��ح��روم��ني وق�����ش��م ال��ف��يء بني 
اأهل  املظامل، ون�شرة  بال�شواء، ورد  اأهله 

البيت«. 
الإم���ام  ن�شح  وقبلها  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ويف 
البيت  اأه��ل  من  الكثرُي  ال�شالم  عليه  زي��دا 
فيلزمها،  املدينة  اإىل  يعود  ب��اأن  وغريهم  
ف��ل��ن ي��ف��ي ل���ه ه�����وؤلء وق���د خ���دع���وا ج��ده 
زيد:  الإم��ام  فقال  ال�شالم،  عليه  احل�شني 
عنقي  يف  البيعة  ووج��ب��ت  بايعوين  »ق��د 
واأعناقهم«، وم�شى يرد على كل من يعظه 

اأو يحذره بقول ال�شاعر العربي القدمي: 
بكرت تخّوفني احلتوف كاأّنني   

          اأ�شبحُت عن عر�ِض احلتوِف مبعزِل
فاأجبتها اإّن املنّية منهٌل    

                            لبّد اأن ُا�شقى بذاك املنهِل
فاقني حياءك ل اأبا لك واعلمي      

                       اأيّن امروؤٌ �شاأموُت اإن مل ُاقتِل
م��ع من  ال�شالم   الإم���ام زي��د عليه  وات��ف��ق 
الظاملني  جلهاد  يخرجوا  اأن  على  بايعوه 

يف اأول �شفر �شنة 122ه�، لكن جوا�شي�ض 
النباأ،  اإل��ي��ه  حملوا  امل��ل��ك  عبد  ب��ن  ه�شام 
فاأر�شل اإىل وايل العراق كتابًا يوؤنبه فيه: 
بالكوفة  علي  ب��ن  زي��د  واإن  لغافل،  »اإن���ك 
الأم��ان،  واعطه  طلبه،  يف  فاألح  له،  يبايع 
واإن مل يقبل فقاتله«، فن�شط وايل العراق 
زي��د بن علي وم��ن معه؛  الإم���ام  يف طلب 
ليثبت للخليفة اأنه يقظان ل غفلة به، واأخذ 
الوايل يلتم�ض الإمام زيد يف كل البيوت 
التي يظن اأنه ينزل بها فلم يجده، فقب�ض 
و�شربهم،  م��وؤي��دي��ه  زع��م��اء  على  ال���وايل 
املبايعني  زع��م��اء  وب����داأ  ال��ب��اق��ون،  ف��ف��زع 

يتخاذلون عن الإمام زيد خوفًا وطمعًا. 
ث��م اإن زي����دًا ج��م��ع م��ن ب��ق��ي م��ن روؤو����ض 
كما وعدهم يف  واأزم��ع اخلروج  موؤيديه، 
بعث  ال��ع��راق  وايل  اأن  غ��ري  �شفر،  اأول 

فحب�شهم  امل��ح��دد،  املوعد  قبل  ه��وؤلء  اإىل 
اأب��واب  واأغلق  بالكوفة،  الكبري  بامل�شجد 
اأو�شع  واخ��ت��ار  فيها،  م��ن  على  الأ���ش��واق 
عنقه  ف�شرب  نفوذًا  زي��د  الإم��ام  اأ�شحاب 
وهكذا  الباقون،  ففزع  الق�شر،  باب  على 
املوعد  قبل  القتال  اإىل  زيد  الإم��ام  ا�شطر 
القتال  ���ش��ع��ار  ال��ن��ا���ض  امل��ح��دد، وب���ث يف 
يجبه  فلم  اأمت«  من�شور  »يا  عليه:  املتفق 
قبل  من  بايعه  قد  وك��ان  مائتني،  نحو  اإل 
اأربعون األفًا! وملا راأى الرايات فوق راأ�شه 
لقد  ديني،  اأكمل  ال��ذي  لله  احلمد   (( ق��ال: 

اإلمام زيد ثورة التنتهي، فقد كانت حركته شرارة النفجار شعبي أطاح بالحكم األموي الجائر، وقضى على معالم زهوه واستبداده
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الّله  �شلى  الله  ر�شول  من  ا�شتحيي  كنت 
اآمر يف  اأرد عليه ومل  اأن  عليه واآله و�شلم 

اأمته مبعروف، ومل اأنه عن منكر((.
الذل  من  »اأخ��رج��وا  يناديهم  مناديه  وظل 
فاإنكم  ال��دي��ن،  اإىل  اأخ��رج��وا  ال��ع��ز..  اإىل 
اإليه  يخرج  فلم  دنيا«،  ول  دي��ن  يف  ل�شتم 
فقال:  احل�شني،  جده  ماأ�شاة  وتذكر  اأحد، 
ح�شينية،  فعلوها  قد  يكونوا  اأن  »اأخ��اف 

اأما والله لأقاتلن حتى اأموت«. 
وكان قدره معهم هو قدر جده احل�شني.. 
لوه فلم ينخذل.. وقرر اأن يقاتل حتى  خذَّ
حتى  امل�شطهدين  حقوق  عن  دفاعًا  املوت 
الإ�شالم،  قيم  وعن  خَذلوه،  الذين  اأولئك 
يقود  زيد  الإمام  الإن�شان!!فتقدم  و�شرف 
وهم  احلقيقة،  فر�شان  م��ن  مائتني  نحو 
مو�شول  كثيفًا  جي�شًا  يقاتلون  م��دد،  بال 

الأمداد! 
ويف بداية املعركة هزموا جي�ض الأمويني 
ينهزم  اأن  اجلي�ض  واأو���ش��ك  مت��زق،  حتى 
يرموا  ب���اأن  اأم��ره��م  ق��ائ��ده��م  ول��ك��ن  عنهم 
وال�شهام  بالنبال  و�شحبه  زي���دًا  الإم���ام 
قتال،  يف  معهم  ي�شتبكوا  واأل  بعد،  ع��ن 
فر�شقوا  �شاحلهم،  يف  لي�شت  فاملواجهة 
بالنبال، وخرج رجل  الإمام زيد  اأ�شحاب 
على فر�ض من جي�ض الأمويني يف حماية 
ال�شهام و�شب فاطمة الزهراء بنت ر�شول 
زيد  الإم���ام  فبكى  قبيحًا،  �شبًا  الله)�ض( 

حتى ابتلت حليته وهو ي�شيح: »اأما اأحٌد 
يغ�شب لفاطمة بنت ر�شول الله)�شلى الله 
عليه واآله و�شلم(؟ اأما اأحٌد يغ�شب لر�شول 

الله)�شلى الله عليه واآله و�شلم(؟ 
فقتل  زيد  الإم��ام  اأ�شحاب  من  رجل  فربز 
الفاجر من على فر�شه، وحاول الأمويون 
قتله بال�شهام ولكن اأ�شحاب الإمام حملوا 
الرجل،  اأنقذوا  حتى  با�شلة  حملة  عليهم 
عظيمة..  مقتلة  الأم��وي��ني  يف  واأح��دث��وا 
ما بني عينيه  زيد وقبَّل  الإم��ام  فاحت�شنه 
اأدركت  ثاأرنا،  وال��ه   »اأدرك��ت  يقول:  وهو 

والله �شرف الدنيا والآخرة وذخرها«. 
ولكن الآلف من ع�شكر الأمويني انق�شوا 
املائتني  زي����دًا و���ش��ح��ب��ه  الإم�����ام  ي��رم��ون 
اأح��د  وك���ان  منهم،  ن��ال��وا  حتى  بال�شهام، 
الطاهر  الإم����ام  اأ���ش��اب  ق��د  ال�شهام  ه��ذه 
جنح  حت��ت  اأ�شحابه  فحمله  جبهته،  يف 
اإن  م��ا  ولكنه  طبيبًا  ل��ه  وطلبوا  ال��ظ��الم، 
رحمة  م��ات  حتى  دم��اغ��ه  م��ن  ال�شهم  ن��زع 
الروح  ترقى  اأن  عليه، وقبل  الله و�شالمه 
زيد  بن  يحيى  جاء  بارئها،  اإىل  الطاهرة 
والدماء  عليه  واأك��ب  يبكي  وهو  اأبيه  اإىل 
تنزل منه، وال�شهم نابت يف جبينه، فجمع 
يحيى قمي�شه يف يده وم�شح به الدم من 
وجه اأبيه، ثم قال له: اب�شر يا ابن ر�شول 
وفاطمة  وعلي  الّله  ر�شول  على  ترد  الّله، 
عنك  وه��م  واحل�شني  واحل�شن  وخديجة 
الإم�����ام: ���ش��دق��ت يابني،  ق���ال  را����ش���ون، 
يحيى:  ق��ال  ت�شنع؟  اأن  تريد  �شيء  ف��اأي 
اأجاهدهم اإل اأن ل اأجد النا�شر، قال: نعم 
اإنك لعلى احلق،  يابني، جاهدهم، فوالل�ه 
واإنهم لعلى الباطل، واإن قتالك يف اجلنة، 

وقتالهم يف النار.
الإم��ام، وذل��ك هو مرياثه  تلك هي و�شية 
للظاملني،  والت�شدي  ال��ّل��ه،  ���ش��رع  اإح��ي��اء 
وحب اخلري للنا�ض، والت�شحية يف �شبيل 

ذلك.
ف��دف��ن��ه اأ���ش��ح��اب��ه يف ���ش��اق��ي��ة ث��م اأج���روا 
ولكن  اأحد،  عليه  يعر  ل  املاء حتى  عليها 
الأمويني نب�شوا القرب واأخرجوا اجلثمان 

ال�شريف، وف�شلوا الراأ�ض عن اجل�شد.
ب��ن عمر  ب��ه يو�شف  ال��راأ���ض فبعث  -ف��اأم��ا 
الثقفي اإىل ال�شام، وبعد اأن و�شع بني يدي 
ه�شام اأمر اأن يطاف به يف البلدان، لن�شر 

الرعب والذعر يف نفو�ض اجلماهري وقتل 
احلما�ض يف النفو�ض الأبية، ومر الراأ�ض 
املدينة  اإىل  و���ش��ل  حتى  ك��ث��رية،  ببلدان 
الّله  الّله �شلى  املنورة، واأمام قرب ر�شول 
عليه واآله و�شلم، ويف حتٍدّ �شافر ونكران 
ال�شريف،  ال��راأ���ض  ُن�شب  الإ���ش��الم  لف�شل 
امل�شجد  اإىل  للح�شور  املدينة  اأهل  وُطلب 
اأبي  ال���رباءة من الإم���ام علي بن  واإع���الن 
طالب، والإم��ام زيد بن علي ، ثم اأُخذ اإىل 
اأياماً،  الأعظم  اجلامع  يف  وُن�شب  م�شر 

ومنه اأُخذ �شرًا وُدفن هنالك.
الكوفة  ُكَنا�شة  يف  ف�شلب  اجل�شد  -واأم��ا 
تن�شج اخليوط  العنكبوت  عاريًا، فجاءت 
على عورته لت�شرتها، وكانوا كلما اأزاحوا 
فكاَن  غريها،  لتن�شج  جاءت  اخليوط  تلك 
م��ن��ظ��ر اجل�����ش��د ال�����ش��ري��ف اأم����ام ال��ن��ا���ض، 
عليهم  البيت  لأه��ل  وحبًا  اإمي��ان��ًا  يزيدهم 
ال�����ش��الم، ع��ل��ى عك�ض م��ا ك���ان ب��ن��و اأم��ي��ة 
يبتغون، فعملوا على التخل�ض من اجل�شد 
رم��اده  وذّر  واإح��راق��ه،  ب��اإن��زال��ه  ال�شريف 
لطم�ض  يائ�شة  حم��اول��ة  يف  ال��ف��رات،  يف 
الثقفي  كراماته، وقد قال يو�شف بن عمر 
مقولته امل�شهورة : " والله يا اأهل الكوفة 
وت�شربونه  طعامكم  يف  تاأكلونه  لأدعنكم 

يف مائكم " !!
مل يكفهم قتله حتى تعاقبه 

                  نب�ض و�شلب واإحراق وتغريق. 
نهاية  عظيم..  فقيد  نهاية  هي  هذه  كانت 
فاجعة كتبت على كثري من اآل البيت.. كما 
كتبت على جده اأبي ال�شهداء احل�شني بن 

علي.. نهاية فاجعة رائعة مهيبة!
فقد  ث��ورة لتنتهي،  زي��د  الإم���ام  واأخ���ريا 
كانت حركته �شرارة لنفجار �شعبي اأطاح 
باحلكم الأموي اجلائر، وق�شى على معامل 
الزيف  اأقنعة  وهتك  وا�شتبداده،  زه��وه 
التي كان ي�شترت وراءها، ورغم ا�شت�شهاد 
الإمام زيد فاإن حركته مل تنته با�شت�شهاده، 
ومل متت مبوته، بل حتولت كل قطرة دم 
وت�شئ  الّله،  اأع��داء  حترق  نار  �شعلة  اإىل 
اأ���ش��داء كلماته ترن  ال���دروب، وم��ا زال��ت 
اإثر  ال��ث��ورات  فتتابعت  التاريخ،  اأذن  يف 
خ����روج الإم�����ام زي���د ب��ن ع��ل��ي ع��ل��ى ولة 
ابنه يحيى  ، واأوّلها ثورة  اجلور والظلم 

بن زيد ..
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اأن ثورة الإمام زيد بن  يعتقد البع�ض 
علي جاءت باعتبارها ردة فعل غا�شبة 
اخلليفة  وجهها  التي  الإه��ان��ة  نتيجة 
الأموي ه�شام بن عبد امللك بن مروان 
يف جمل�شه اإليه، كما يعتقد اآخرون اأن 
احلدة التي كانت من �شفات الإمام زيد 
بن علي هي التي حملته على اخلروج 
وال���ث���ورة ���ش��د ه�����ش��ام ب��ن ع��ب��د امللك 
التحلي  من  كبري  ق��در  على  ك��ان  ال��ذي 
ب�����ش��ف��ات رج����ال ال���دول���ة امل��ح��رتم��ني، 
زيد  الإم��ام  خ�شام  يحمل  ثالث  وراأي 
عليه  احل�شن  اأولد  عمومته  بني  مع 
ال�����ش��الم وا���ش��ت��غ��الل ال����وايل الأم���وي 
اأنه  لتو�شيع ال�شقة بينهم، وراأي رابع 
وكانوا  الكوفة  اأه��ل  قبل  من  ا�شتخف 
ما  الآراء  ه���ذه  ك��ل  ويف  غ����در،  اأه����ل 
التي  وال�شطحية  الت�شطيح  اإىل  ي�شري 
اأهمية  الباحث  وي��وؤك��د  خلفها،  تقف 
واأدب��ي��ات��ه  املجتمع  ح��ال��ة  ا���ش��ت��ب��ط��ان 
للتعرف  باطنه  يف  والغو�ض  ال�شائدة 
على اجلذور التي تقف خلف احلركات 
الذي  الأمر  وهو  ونتائجها  التاريخية 
ول  اجل��ادون،  املوؤرخون  عليه  يجري 
بنوع  التاريخ  اأح���داث  ت��ن��اول  يجوز 
اخلفيف  والط����الع  ال�شتخفاف  م��ن 
ل  اأي�����ش��ا  خفيفة  ب��ن��ت��ائ��ج  واخل�����روج 

تعك�ض واقع احلادثة التاريخية.
مقد�شة  واأه���داف���ا  ع��وام��ل  ه��ن��اك  اإن 
ث��ورة الإم��ام زي��د بن علي  كانت وراء 
وحركته اجلهادية، ويطول بنا البحث 
ك��ام��ل،  ن��ح��و  ع��ل��ى  ا�شتق�شيناها  ل��و 
البعد  على  املقالة  هذه  يف  و�شتقت�شر 
الجتماعي لهذه الثورة، والتجوال يف 
بالقيا�ض  ولو  ي�شري  البعد  هذا  اأنحاء 
التنبيه  ويح�شن  الأخرى،  الأبعاد  اإىل 
ال��ت��اري��خ  لت�شطيح  حم��اول��ة  اأي  ب���اأن 
على ذلك النحو تعترب تاأ�شيال خطريا 
تاريخيا  وع��ي��ا  و�شتعطي  للفو�شى، 
تاريخية  ح��رك��ة  �شي�شري  م�شطحا، 
من  فاملطلوب  ول��ه��ذا  اأي�شا؛  منحرفة 
جميع  ت�شع  ج��ادة  درا�شات  الباحثني 
عنا�شر البحث املوؤثرة يف احلدث على 
الأقرب  ال�شورة  لتظهر  واح��دة  مائدة 

حني  �شيما  ل  التاريخي،  ال�شدق  اإىل 
الأمة  هذه  من  العظماء  تاريخ  ندر�ض 
الذين ل زال تاأثريهم باقيا حتى اليوم.
خلفية  و�شع  اأول  الكاتب  و�شيحاول 
عليه  ك��ان  مل��ا  واقت�شادية  اجتماعية 
الجتماعية  ول��ل��ع��الق��ة  ال��ع�����ش��ر،  ذل���ك 
احل��ك��ام  كر�شها  ال��ت��ي  والق��ت�����ش��ادي��ة 
حكاما  باعتبارهم  بينهم  الأم���وي���ون 
وبني اأبناء الأمة الإ�شالمية باعتبارهم 
الربنامج  اإىل  ال��ع��ودة  ث��م  حمكومني، 
ال��ث��وري اجل��ه��ادي ل��الإم��ام زي���د عليه 

ال�شالم.
اأمية  بني  اأن  تاريخيا  امل��ع��روف  م��ن 
وال�شيف  باملال  الأمة  هذه  اأمر  انتزوا 
املغت�شبني  ���ش��اأن  وم��ن  م��ع��اوي��ة،  منذ 
للحكم اأن يظلوا قلقني من اأي حماولت 
ي�شتخدمون  ظلوا  ولهذا  ت�شحيحية، 
ا���ش��ت��م��رار  ت�شمن  وو���ش��ائ��ل  اأدوات 
اأيديهم، ومن هذه  احلكم وتكر�شه يف 
وال�شرائب  والأر�����ض  امل��ال  الأدوات 
والتالعب  والقتل  باحلب�ض  والعقاب 
�شعة  والقبلي  الجتماعي  بالو�شع 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ني ورف���ع���ة ل��ل��م��وال��ني، ومل 
اجلرائم  اأب�شع  ا�شتخدام  يف  ي��رتددوا 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  الأم����ر  اق��ت�����ش��ى  م��ا  اإذا 
الطف  ي��وم  فعلوه  ك��ال��ذي  كرا�شيهم 
بن  احل�شني  اجلنة  اأه��ل  �شباب  ب�شيد 

عليه ال�شالم واأهل بيته واأ�شحابه.
للعراق  الفتوحات  اأيام  اإىل  وبالعودة 
واإيران  العراق  ففي  وفار�ض،  وال�شام 
اخلطاب  ب��ن  عمر  اخلليفة  وج��د  مثال 
�شا�شعة  ع���ن���وة  امل��ف��ت��وح��ة  الأر�������ض 
ومرتامية الأط��راف، ومل يعمل باملبداأ 
النوع من  املعروف يف هذا  الإ�شالمي 
الأرا�شي هو تخمي�شها وتوزيع ما بقي 
منها على الفاحتني، بل اأمر ب�شمها اإىل 
ملكية بيت مال امل�شلمني على اأن يعطي 
تعو�شهم  ث��اب��ت��ة،  اأع��ط��ي��ات  ال��ف��احت��ني 
كانت  وبهذا  حقوقهم)1(1،  بع�ض  عن 
العراق  يف  املفتوحة  الأرا���ش��ي  غ��الة 
ال��ذي  امل�شلمني  م��ال  بيت  اإىل  ت��ذه��ب 

1  كتاب الخراج للقاضي أبي 
يوسف.

جاء  ومل��ا  اخلليفة،  ت�شرف  حتت  ك��ان 
اخلليفة عثمان بن عفان ترك خ�شو�شا 
اأمية  بني  حبل  الأخ���رية  �شنواته  يف 
غ��وارب��ه��م)2(2،  على   - رهطه  وه��م   -
اأنه  منها  اأحداثا  امل�شلمون  عليه  ونقم 
خم�ض  امل�شلمني  م��ال  بيت  م��ن  اأع��ط��ى 
خ����راج اأف��ري��ق��ي��ة مل����روان ب��ن احل��ك��م، 
بيت  من  قطائع  منه  للمقربني  واأقطع 
مال امل�شلمني، حتى قال قائل ولته يف 
قري�ض”؛  “ب�شتان  اإن��ه  العراق  �شواد 
مما اأثار حفيظة بع�ض الفاحتني)3(3، 
ال��دول��ة  م��ع  �شيئة  ع��الق��ة  اإىل  واأّدى 
من  وولت��ه  عثمان  اخلليفة  يف  ممثلة 
البالد  لتدخل  مبقتله  انتهت  اأمية  بني 
بني  موؤ�شفة،  اأهلية  حربا  الإ�شالمية 
فئة اأهل احلق علي ومن بقي من كبار 
معاوية  وب���ني  ج��ان��ب  يف  ال�����ش��ح��اب��ة 

والفئة الباغية من جانب اآخر.
له  ك��ان��ت  مل��ع��اوي��ة  الأم����ر  ا�شتقر  ومل���ا 
ن��ه��م��ة ك��ب��رية يف ام���ت���الك الأرا����ش���ي 
يف احل��ج��از وال��ع��راق وال�����ش��ام، ومن 
لالأ�شر  كانت  التي  الأرا���ش��ي  تلك  ذل��ك 
الكبار  والإقطاعيني  والنبالء  احلاكمة 
اأثناء معارك  اأو قتل  الذين هرب جلهم 
النار،  اأرا�شي معابد  الفتوحات، وكذا 
لنف�شه  م��ع��اوي��ة  اخلليفة  ا���ش��ط��ف��اه��ا 
بال�شوايف،  �شميت  ولهذا  وخا�شته، 
وت�شّرف فيها كما يحب، ويذكر املوؤرخ 
الدوري  العزيز  عبد  الدكتور  القومي 
معاوية  مقدمتهم  ويف  الأم��وي��ني  اأن 
اأق��ط��ع��وا ت��ل��ك الأرا����ش���ي لأن�����ش��اره��م 

2  قال اإلمام علي في خطبته 
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.

3   تاريخ الطبري ج3 ص371، 
طبعة 1879م، واألغاني ألبي الفرج 

األصفهاني ج12 ص167 ط2، دار الفكر، 
وجمهرة أنساب العرب البن الكلبي ص8 

املكتبة الشاملة.

البعد اإلجتماعي يف ثورة اإلمام زيد بن علي)ع(
حمود عبداهلل األهنومي
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حرمان  يعني  مم��ا  واأق��رب��ائ��ه��م)4(4. 
الأغلبية من عامة النا�ض.

و����ش���ارت ال���ت���م���ل���ك���ات)5(5 ال��ك��ب��رية 
البيت  يف  �شائعة  ظ��اه��رة  ل��الأرا���ش��ي 
الأم���وي وولت��ه��م، وي��ذك��ر منهم مثال 
ال��ع��راق  اأم���ري  امل��ل��ك  ع��ب��د  ب��ن  م�شلمة 
ا�شت�شلح  ال���ذي  102-103ه�������(  )يف 
اأرا�شي وا�شعة يف ال�شواد كانت املياه 
الأ�شعث  اب��ن  ث��ورة  اأث��ن��اء  غمرتها  ق��د 
ف��ا���ش��ت��ك��ر اخل��ل��ي��ف��ة ال��ول��ي��د ب���ن عبد 
وهو  اإ�شالحها  يف  املقّدر  املبلغ  امللك 
ف��ت��ق��دم م�شلمة  م��الي��ني دره����م،  ث��الث��ة 
وواف��ق  لنف�شه،  ا�شت�شالحها  بعر�ض 
�شا�شعة  اأرا���ش��ي  فا�شت�شلح  الوليد، 
عرفا  وا�شعني  نهرين  لها  وحفر  منها، 
ب�)ال�شيبني(، كما كان لوايل ه�شام بن 
الق�شري  الله  عبد  بن  خالد  امللك  عبد 
 - 105ه���  ال�شنوات  )يف  العراق  على 
ا�شت�شالح  يف  وا�شع  ن�شاط  120ه���( 
حتى  ال�شواد  يف  وامتالكها  الأرا�شي 
ال��دراه��م  م��الي��ني  اأرا���ش��ي��ه  غلة  بلغت 
ال��ت��اأث��ري  ي�شتطيع  ك���ان  ب��ل  ���ش��ن��وي��ا، 
بغالته على اأ�شعار ال�شوق)6(6، ولهذا 
ورد يف وثيقة تاريخية اأوردها املوؤرخ 
ق�شى  خليفيا  اأم���را  تت�شمن  ال��ط��ربي 
مب��ن��ع خ��ال��د ال��ق�����ش��ري م��ن ب��ي��ع غالته 
“حتى تباع غالت اأمري املوؤمنني ه�شام 
اأ�شبحوا  وهكذا  امللك”)7(7.  عبد  بن 
ي��ت��ح��ك��م��ون ح��ت��ى يف م���اآك���ل ال��ن��ا���ض 

وم�شائرهم.
وا�شعة  اأرا�شي  احتجن  نف�شه  ه�شام 
وكانت  اململكة  من  خمتلفة  اأنحاء  يف 

4  مقدمة في تاريخ االقتصاد 
العربي23-25، 26. ط4، 1982م، 

دارالطليعة – بيروت.
5  أطلقنا عليها هذا المصطلح 

مجازا، إذ ليس لهم سبب شرعي في التملك.
6  الدوري: مقدمة في تاريخ 

االقتصاد العربي ص39.
7  الوثائق السياسية واإلدارية 

العائدة للعصر األموي للدكتور ماهر حمادة 
ص483، نقال عن المؤرخ الطبري ج5 ص 

.477

وتذّكر  واردات���ه)8(8،  م�شادر  اأهم  من 
اأحد الواعظني بعد اأفول �شم�ض الدولة 
فقال:  واأولده  ه�شام  حالة  الأم��وي��ة 
ثماين  امل��ل��ك  ع��ب��د  ب��ن  ه�����ش��ام  “وويل 
وه��و  اإل  �شنة  منها  م��ا  �شنة  ع�����ش��رة 
ين�شيء فيها عيونًا ويتخذ فيها اأمواًل 
وي��ق��ط��ع ل��ول��ده ال��ق��ط��ائ��ع، ول اأع���رف 

اليوم من ولده رجاًل ي�شبع”)9(9.
الأمويون  و�شل  حني  اآخ��ر  جانب  من 
اإىل احلكم ا�شتح�شروا الروح القبلية، 
م�����ش��اف��ا اإل��ي��ه��ا ال��ع�����ش��ب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
الربوتوكولية  بالتاأثريات  معجونة 
التي تاأثروا بها من البيزنطيني الذين 
ال�شيخ  واأ�شبح  �شوريا،  يف  خلفوهم 
مل  ال��ذي  �شفيان  اأب��ي  بعقلية  العربي 
على  يجل�ض  الإ�شالمية  املبادئ  تهذبه 
كر�شي هرقل، ويحكم الأمة التي تدين 
يرى  ال��ت��ي  بالطريقة  الإ���ش��الم  ب��دي��ن 
نظر  دون  م��ن  ل��دول��ت��ه  امل�شلحة  فيها 
الطريقة،  تلك  من  الإ�شالم  موقف  اإىل 
التحكم يف  اأدوات���ه على  اأح��د  وك��ان��ت 
القبائل،  �شيوخ  ا�شتمالة  هو  النا�ض 
واعتبارهم  ب��الأ���ش��راف،  �شموا  الذين 
الأم�شار،  يف  املتحكمة  القوى  مراكز 
وقد اأغدقوا عليهم الأموال، واأرهقوهم 
امل�شلمني،  اأم����وال  ب��ي��وت  م��ن  ب��ال��ك��رم 
ف��ك��ان��وا ن��ع��م ال��ظ��ه��ري وامل������وؤازر لهم، 
م�شوؤولني  اع��ت��ربوا  ذل��ك  مقابل  ويف 
قبائلهم،  اأف���راد  يحدثه  ح��دث  اأي  م��ن 
اأب��ي��ه يف  اب��ن  زي���اد  بهم  ا�شتعان  وق��د 
ال��ل��ه يف  اب��ن��ه عبيد  ث��م  ال��ع��راق،  حكم 
ومن  وقتله،  احل�شني  ث��ورة  اإجها�ض 
ق�شرة  بالط  كان  ال��ذي  معاوية  قبلهم 
وحني  والح����رتام  ب��الإ���ش��ع��اد  يحفهم 
يعودون منه يكون قد نالهم كرم )اأمري 
املوؤمنني!! معاوية( ب�شيء ل ت�شتطيع 

قلوبهم معه اإل اأن حتبه)10(10.
8  الدوري: مقدمة في تاريخ 

االقتصاد العربي ص39.
9  المحاسن والمساوئ إلبراهيم 
البيهقي ص152، طبعة المكتبة الشاملة.

10  ابن عبدالبر: االستيعاب249، 
وابن عساكر: تاريخ دمشق36/35، 

والحاكم النيسابوري: المستدرك على 

بني  فجوة  ح�شلت  الوقت  م��رور  ومع 
قبائلهم؛  عامة  وبني  الأ�شراف  ه��وؤلء 
حيث اأن الأ�شراف اجتهوا اإىل العناية 
بالأر�ض التي اأقطعتهم اإياها ال�شلطات 
من خالل وكالئهم، واجتهوا يف التمتع 
قبل  م��ن  يتقا�شونها  ال��ت��ي  ب��الأم��وال 
باأيديهم  الأم���وال  فتكّر�شت  ال�شلطة، 
ي��ك��اب��دون  قبائلهم  ع��ام��ة  ب��ق��ي  بينما 
واحلاجة،  املر�ض  وي�شارعون  الفقر 
اإىل فرتة احلجاج )75ه�  وحني ن�شل 
بني  وا�شحا  انف�شاما  جن��د  95ه����(   -
اأن  احلجاج  وراأى  والعامة،  الأ�شراف 
الأ�شراف مل يعد لهم تاأثري وا�شع على 
واأق��ام  وا�شط  مدينة  فاأن�شاأ  قبائلهم، 
ف��ي��ه��ا ح��ام��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة جم��ل��وب��ة من 
ال�شام، اعتمد عليهم يف فر�ض �شيطرته 

على القبائل)11(11.
لدى  وا�شحا  قلقا  جند  اأن  ون�شتطيع 
105ه���  من  )ويل  امللك  عبد  بن  ه�شام 
الأ�شراف حينما  - 125ه���( من هوؤلء 
يقودها  لثورة  اإرها�شات  من  تخّوف 
الإم������ام زي����د ب���ن ع��ل��ي، ف���اأم���ر وال��ي��ه 
يو�شف بن عمر اأن ي�شتدعي الأ�شراف 
الأب�����ش��ار،  يف  بالعقوبة  وي��ت��وع��ده��م 
توقع  كما  منهم،  الأم��وال  وا�شت�شفاء 
فاإنه  ذل��ك  من  عقد  له  منهم  ك��ان  من  اأن 
زي���دا)12(12،  الإم��ام  ين�شر  لن  �شوف 
ت��اأث��ري  اإىل خ��ف��وت  ال�����ش��ب��ب  وي��ع��زى 
ولتغلغل  �شابقا،  ذك��رن��ا  مل��ا  الأ���ش��راف 
اأهل  بها  نادى  التي  الإ�شالمية  املبادئ 
البيت وعّمدها الإمام احل�شني بن علي 
بدمه يف كربالء يف عقول النا�ض �شيئا 

ف�������ش���ي���ئ���ا، 
الصحيحين542/3 رقم 6015، وابن األثير: 

الكامل350/3، وابن عساكر: تاريخ دمشق 
ج16/ 209، 298/40. جميعها طبعات 

المكتبة الشاملة، وفيها سلوك مضحك ومبك 
من معاوية في سياسة الناس وشراء ذممهم 

بالمال لتحقيق مآربه وأغراضه.
11  الدوري: مقدمة في تاريخ 

االقتصاد العربي ص38.
12  حمادة: الوثائق السياسية 

ص479، نقال عن تاريخ الطبري ج5 ص 
.491-489

..........  تتمة  
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ول��ق��ي��ام م���دار����ض اإ���ش��الم��ي��ة ت��در���ض 
تلك  تعتمد  والفقه  وال�شرية  احلديث 
ومنهجا؛  طريقة  الإ�شالمية  امل��ب��ادئ 
انح�شار  اإىل  باملقابل  اأّدى  الذي  الأمر 
عليها  ات��ك��اأت  ال��ت��ي  القبلية  امل��ب��ادئ 

الدولة الأموية يف حكم امل�شلمني.
اج���رّت ت��ع��ام��ل الأم���وي���ني م��ع الأر����ض 
ع��ل��ى ذل���ك ال�����ش��ك��ل ب��ال�����ش��رورة جرب 
النا�ض وعامتهم للعمل �شخرة يف هذه 
الأرا�شي ال�شا�شعة لإحيائها وزراعتها، 
التي  ال��ث��ورات  برامج  من  جند  ولهذا 
ان��دل��ع��ت اآن����ذاك امل��ن��اداة ب��ال��دف��اع عن 
بكتاب  واحلكم  وال�شعفاء،  املظلومني 
ال��ل��ه و���ش��ن��ة ر���ش��ول ال��ل��ه وجن���د ه��ذا 
كما  زي��د  الإم���ام  برنامج  يف  وا�شحا 
احل��ارث  ث��ورة  برنامج  ويف  �شياأتي، 
بن �شريج يف خرا�شان)13(13، وجميع 

الثورات التي تنتمي لهذا الع�شر.
اخلليفة  ث��ورة  برنامج  يف  وحتى  بل 
امللك  عبد  بن  الوليد  بن  يزيد  الأم��وي 
يزيد  بن  الوليد  ابن عمه اخلليفة  �شد 
بن عبد امللك �شنة 126ه� نقراأ برناجمه 
الذي وعد به النا�ض بعد تن�شيب نف�شه 
خليفة ما يبني املظامل التي كان يعاين 
“اأيها  فيه:  يقول  وال��ذي  النا�ض،  منها 
حجرا  اأ�شع  ل  اأن  علي  لكم  اإن  النا�ض 
اأك��ّر  ول  نهرا،  اأك��ري  ول  حجر،  على 
م��ال، ول اأعطيه زوج��ة ول ول��دا، ول 
اأ�شد  اإىل بلدة حتى  اأنقل مال من بلدة 
مبا  اأه��ل��ه  وخ�شا�شة  البلد  ذل��ك  ثغر 
اإىل  نقلتها  ف�شلة  ف�شل  ف��اإن  يغنيهم، 
اأج��م��رك��م)14(14  ول  يليه،  ال��ذي  البلد 
اأهليكم،  واأف���ن  فاأفتنكم  ثغوركم  يف 
قويكم  فياأكل  دون��ك��م  بابي  اأغ��ل��ق  ول 
�شعيفكم، ول اأحمل على اأهل جزيتكم 
ما يجليهم عن بالدهم ويقطع ن�شلهم؛ 
�شنة  كل  اأعطياتكم عندي يف  لكم  واأن 
ت�شتدر  حتى  �شهر  ك��ل  يف  واأرزاق��ك��م 
اأق�شاهم  امل�شلمني فيكون  املعي�شة بني 

13  الدوري: مقدمة في تاريخ 
االقتصاد العربي ص48.

14  التجمير إبقاء الجند في الثغور 
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.

كاأدناهم«)15(15.
اأن  وم�����ن ه�����ذا ال����ربن����ام����ج ي��ت�����ش��ح 
والق��ت�����ش��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  الق�شية 
وت��ب��ني  ال�������ش���رور،  م�شتفحلة  ك��ان��ت 
و�شل  ال��ذي  وال�شتبداد  الأث��رة  م��دى 
اإل���ي���ه احل���اك���م الأم�����وي يف اح��ت��ج��ان 
الأم��وال  على  وال�شتحواذ  الأرا���ش��ي 
واأخذ  الأقارب،  على  وتوزيعها  العامة 
اخلزينة  اإىل  الأم�����ش��ار  م��ن  الأم����وال 
يف  اجلنود  واحتبا�ض  العا�شمة،  يف 
على  والت�شييق  طويلة،  مل��دد  الثغور 
حياة  اإىل  والن�����ش��راف  امل��ع��اه��دي��ن، 
الدولة  اإدارة  وترك  وال�شهوات  اللهو 
والتقاع�ض عن حل م�شاكل املواطنني، 
وال���ت���الع���ب ب���امل���رت���ب���ات وال���ع���ط���اء، 
فئات  ب��ني  الطبقي  التمييز  و�شيا�شة 

املجتمع.
ه�شام  اهتمام  امل�شادر  بع�ض  وتذكر 
باإدارة مملكته وعظيم عنايته بالطالع 
على اأح��وال��ه��ا ودواوي��ن��ه��ا، واأن���ه كان 
اأب��ي  العبا�شي  اخلليفة  اإع��ج��اب  مثار 
املفيد  وم��ن  امل��ن�����ش��ور)16(16،  جعفر 
ال��ع��داُء  اخلليفتني  يجمع  اأن  التذكري 
ب�شبب  ط��ال��ب  اأب���ي  اآل  ���ش��د  ال��ع��م��ي��ق 
يجمعهما  كما  ال�شلطة  على  اخل���وف 
ال�شديد  والبخل  دمائهم،  يف  التورط 
الكثرية،  الق�ش�ض  عنه  حكيت  ال��ذي 
غري اأن هناك ما يبني اأن هذا الهتمام ل 
يخلو من �شائبة ال�شتبداد وا�شتخدام 
يف  والزهد  الت�شلط،  يف  قذرة  اأدوات 
اأخ���رى،  ج��رمي��ة  يف  للهو�ض  ج��رمي��ة 
كان  اأولده  اأح��د  اأن  علم  ه�شام  فهذا 
عمله،  عن  فعزله  الفاح�شة،  اإىل  مييل 
ما  اأت��دري  القر�شي؟  “اأيزين  له:  وقال 
اأن  هو  اإمن��ا  وفجوره؟  القر�شي  ف�شق 
تاأخذ مال هذا فتعطيه هذا، وتقتل هذا 

وتاأخذ مال هذا”)17(17.
املال وجمعه  على  ال�شتحواذ  كان  لقد 
�شهوة ه�شام، لكن �شهوة اخلليفة الذي 
خلفه وهو الوليد بن يزيد بن عبد امللك 
والفواح�ض  باملحارم  الزنا  يف  كانت 

15  حمادة: الوثائق السياسية 
واإلدارية ص 506-507؛ نقال عن تاريخ 

الطبري ج5 ص 571-570.
16  أنساب األشراف للبالذري 

ج3 ص143، ط المكتبة الشاملة، وحمادة: 
الوثائق السياسية واإلدارية ص 68.

17  أنساب األشراف ج3 ص143.

وهي  القيان  و�شماع  اخلمر  و���ش��رب 
على  يجمعهن  اأن  اأزم���ع  وق��د  تغنيه، 
التي  ب��الأم��ة  ا�شتخفافا  الكعبة  ظهر 
كان يوجد فيها)18(18، وملا عرّيه عمه 
اأن يتنازل عن ولية  ه�شام مريدا منه 
العهد ل�شالح اأحد اأولده، اأجابه الوليد 

قائال: 
يا اأيها ال�شائل عن ديننا ... نحن على 

دين اأبي �شاكر
ن�شربها �شرفًا وممزوجة ... بال�شخن 

اأحيانًا وبالفاتر
ه�شام وكان ممن  ولد  �شاكر هو  واأبو 

ي�شرب اخلمر وي�شتهر بذلك)19(19.
واإذا كان هذا و�شع احلكام فاإن و�شع 
كان  فقد  ولهذا  �شيئا جدا،  كان  الرعية 
الثورات  وق��ود  هم  النا�ض  من  العامة 
من  اأن  نف�شه  ه�شام  توقع  وقد  دائماأ، 
�شين�شر الإمام زيدا اإذا ما ثار عليه هم 
تنه�شه  وم��ن  ال�شواد  واأه��ل  “الرعاع 
ال��ف��ئ��ات  م��ن  جميعا  وه���م  احلاجة” 
امل�����ش��ح��وق��ة اق��ت�����ش��ادي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا، 
فيه  يعملون  م��ن  ه��م  ال�����ش��واد  واأه����ل 
اأك���رة وف��الح��ني وج��راري��ن، وك��ان من 
اإ�شالحات عمر بن عبد العزيز اأنه منع 
ال�شخر)20(20، وهي عبارة ت�شري اإىل 
ما كان ميار�شه بنو اأمية اإكراها لعامة 
فيهم  امل�شت�شعفة  وللطبقة  ال��ن��ا���ض 
لالأمراء  اململوكة  الأر����ض  يف  بالعمل 
اإع��ال��ت��ه��م، اأو اأج���ور  وامل��ل��وك م��ق��اب��ل 

�شخيفة جدا.
بل اإنه و�شل �شر ال�شتبداد اإىل الطبقة 
اإذ  الأ���ش��راف؛  واأب��ن��اء  الأر�شتقراطية 
ق���ادوا  م�شاحلهم  ت�����ش��ررت  مل��ا  اأن��ه��م 
ثورات عنيفة �شد احلكم الأموي رغم 
اأنهم واآباءهم كانوا من اأن�شار ال�شلطة 
قاد هذا  اأن  املخل�شني، ولهذا ل غرابة 
ال���ث���ورات ومنهم  ال��ن��وع م��ن ال��ن��ا���ض 
الأ�شعث  ب��ن  حممد  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد 
على  وا�شتولت  �شج�شتان،  يف  ث��ورة 
باحلكم  تطيح  اأن  وك���ادت  ال��ع��راق��ني، 
الأم�����وي، ون�����ش��ره��ا ال��ف��ق��راء واأج���ج 
اأح��د  وك��ان  والفقهاء،  ال��ق��راء  اأوراه���ا 
احل��ج��اج  اأن  اقتناعهم  ه��و  اأ���ش��ب��اب��ه��ا 

18  تاريخ الخلفاء لجالل الدين 
السيوطي.

19  أنساب األشراف ج3 ص142.
20  تاريخ اليعقوبي ج1 

ص233، طبعة المكتبة الشاملة.

واإلجتماعي  السياسي  لإلنحراف  بينة  معالجة  يجيء  الواضح  الثوري  )ع(  زيد  اإلمام  برنامج 
واإلقتصاد القائم آنذاك 
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ب���ن ي��و���ش��ف ال��ث��ق��ف��ي ح���ني اأخ��رج��ه��م 
ل��غ��زو ���ش��ج�����ش��ت��ان وا���ش��ت��ح��ث��ه��م على 
اإقحامهم  اأراد  اإمن��ا  الأع���داء  مهاجمة 
)يبقيهم  يجّمرهم  كان  كما  املهالك،  يف 
ال��ث��غ��ور()21(21،  يف  حتتمل  ل  م��ددا 
املقيت  الو�شع  اأي�شا  الأ���ش��ب��اب  وم��ن 
الأم��وي  ال�شلطة  تفر�شه  كانت  ال��ذي 
وهم  ال��ع��رب،  غ��ري  م��ن  امل�شلمني  على 
العوامل  ومن  ب���)امل��وايل(،  �شموا  من 
اأي�����ش��ا اإع���ادت���ه ف��ر���ض اخل����راج على 
العرب  التي حازها  الأر�ض اخلراجية 
ع�شرية،  اأنها  مفهومهم  يف  واأ�شبحت 
من  اجل���دد  امل�شلمني  اإج��ب��اره  ومنها 
اأهل الذمة على ت�شليم اجلزية حتى ل 
تتاأثر اخلزينة العامة)22(22.  كما قاد 
املطرف بن املغرية بن �شعبة ثورة دعا 
الله  بكتاب  احلكم  اإىل  الآخ��ر  هو  فيه 
و�شنة ر�شول الله �شلى الله عليه واآله 

و�شلم)23(23.
وفد  امل��ل��ك  عبد  ب��ن  ه�شام  على  وق���دم 
يا�شر،  ب��ن  عمار  ذري��ة  م��ن  رج��ل  فيهم 
فقدح  اأخ��ربه،  نف�شه  عن  ا�شتنباأه  وملا 
اأنه  ن�شي  ال��ذي  ه�شام  نف�ض  يف  ال�شر 
احلقد  �شعور  وغلبه  امل�شلمني،  حاكم 
علي  اأن�����ش��ار  ذراري  �شد  والكراهية 
يكرهونه،  كانوا  ال��ذي  طالب  اأب��ي  بن 
ال��ذري��ة مب��ا ج��اء به  وك��ان��وا يعاقبون 

الأجداد، فتمّثل ه�شام قائال: 
 ... وال��ده  اأعياك  وق��د  ال�شغري  ترجو 

ويف اأرومته ما ينبت العود
اأبدًا  وقال: ل والله ل تنال مني خريًا 
ما بقيت)24(24. وهكذا عاد ربيب )اآل 
من  اليدين  �شفر  عمار  وحفيد  يا�شر( 
حقه يف بيت مال امل�شلمني؛ بذنب جده 
ال�شالم يف  عليه  عليا  ن�شر  عمار حني 

�شفني.
يو�شف  ت�شوير  خالل  من  لنا  ويتبني 
بن عمر املدى الذي و�شل اإليه اأهل بيت 
حتى  والفقر،  احلاجة  من  الله  ر�شول 

21  حمادة: الوثائق السياسية 
واإلدارية ص328 وما بعدها.

22  الدوري: مقدمة في تاريخ 
االقتصاد العربي ص33.

23  حمادة: الوثائق السياسية 
واإلدارية نقال عن تاريخ الطبري ج5 

ص114-113.
24  أنساب األشراف ج3 

ص150.

اأنه قال يف ر�شالته اإىل ه�شام يحر�شه 
“اإن  الق�شري:  خالد  قبله  ال��وايل  �شد 
اأهل هذا البيت من بني ها�شم قد كانوا 
اأحدهم  همة  كانت  حتى  جوعا  هلكوا 
ال��ع��راق  خ��ال��د  ويل  فلما  عياله،  ق��وت 
اأعطاهم الأموال فقووا بها حتى تاقت 
اخل���الف���ة«)25(25،  طلب  اإىل  اأنف�شهم 
ويت�شح اأنه اأراد الكيد خلالد مببالغته 
هذه، ولكنها ت�شري اإىل العقلية احلاكمة 
بها  الأم��وي��ون  حكم  ال��ت��ي  والطريقة 
الإف��ق��ار،  �شيا�شة  على  املبنية  النا�ض 
باأمور  لين�شغلوا  العن�شري،  والتمييز 
املعي�شة عن القيام مبا يجب عليهم يف 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
اإ�شالم  رف�شوا  اأنهم  الأم��ر  بهم  و�شل 
ي�شتمروا  اأن  واأرادوه����م  ال��ذم��ة،  اأه��ل 
اأجل  من  واإمن��ا  ل�شيء  لي�ض  الكفر  يف 
ما يح�شلون عليه من �شريبة اجلزية، 
اأكر من مكان وزمان،  وتكرر هذا يف 
ف��ق��د اأم����ر احل���ج���اج ب��ت�����ش��ل��م اجل��زي��ة 
يف  �شاهم  م��ا  وه��و  منهم،  اأ�شلم  مم��ن 
ابن  ث��ورة  يف  واخل��روج  عليه  النقمة 
عهد  تكرر هذا يف  ثم  الأ�شعث)26(26، 
عماله  يكف  ومل  العزيز،  عبد  بن  عمر 
اأن يعلموا اأنه �شخ�ض يختلف عن من 
لأن  الإ�شالح،  مبهمة  وا�شطلع  �شبقه 
املمار�شات ال�شيئة والثقافات املغلوطة 
اأم��ر وعد  ف��ي��ه��م)27(27، وه��و  تغلغلت 
لح��ق��ا ي��زي��د ب��ن ال��ول��ي��د اأي�����ش��ا بعدم 

انتهاجه كما فعل اأ�شالفه، كما تقدم.
ويف ج��ان��ب اآخ����ر اع��ت��رب امل���وؤرخ���ون 
الدولة الأموية دولة ال�شيادة العربية، 
الدولة  ه��ذه  �شلطة  اأن  الوا�شح  وم��ن 
كانت تعتمد على دوائر نفوذ اجتماعية 
الأع���ل���ى  اإىل  الأ����ش���ف���ل  م���ن  م��رتات��ب��ة 
للدولة،  والإخ��ال���ض  ال���ولء  يجمعها 
على  وال�شتئثار  املالية،  وامل�شلحة 
من  العطاء  على  واحل�شول  الأر����ض، 
يف  جميعا  حماربني  وكونهم  ديوانه، 
والغرب،  ال�شرق  يف  حم��ارب  جمتمع 
وال���ن���ج���اة م����ن ت�����ش��ي��ي��ق الأم����وي����ني 

25  حمادة: الوثائق السياسية 
واإلدارية ص489 نقال عن تاريخ الطبري 

ج5 ص558.
26  الدوري: مقدمة في تاريخ 

االقتصاد العربي ص33.
27  حمادة: الوثائق السياسية 

واإلدارية ص430، 439.

و�شجنهم و�شيوفهم و�شياط تعذيبهم، 
القاعدة  ه��ي  العربية  القبيلة  وك��ان��ت 
العري�شة للقوى الب�شرية التي حكمت 
من خاللها الدولة الأموية، غري اأن هذا 
يف  ال��ع��رب  ت�شاوي  يعني  ل  الو�شع 
و�شعا  ك��ان  بل  والواجبات،  احلقوق 
العربية  ال��ق��اع��دة  م��ن  ي��ب��داأ  ت��رات��ب��ي��ا، 
ال�شفياين  بالبيت  الأعلى  اإىل  وينتهي 
الأم��وي، ثم امل��رواين الأم��وي، الذين 
اأن  على  النا�ض  اإق��ن��اع  على  حر�شوا 
الله  بق�شاء  كان  احلكم  اإىل  و�شولهم 
حيث  ي�شعه  لله  الأم���ر  واأن  وق���دره، 
الإمكانية  باب  ليغلقوا  ي�شاء)28(28، 
اأول  يف  جن��ح��وا  ول��ئ��ن  التغيري،  يف 
على  القائمة  الفكرة  انت�شار  فاإن  الأمر 
لأفعاله  الإن�شان  اختيار  بحرية  القول 
يف اأي�����ام ع��م��ر ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وم��ا 
درهم  بن  لها اجلعد  رّوج  والتي  بعده 
واأهل  زيد  والإم��ام  الدم�شقي  وغيالن 
اأب��واب  جعلت  املعتزلة  وكذلك  البيت 
م�شرعة  الأم��وي��ني  ظلم  على  ال��ث��ورات 

بدون �شد فكري كابح.
هذه  حكام  يف  العربية  الع�شبية  هذه 
الفئات  جميع  بحرمان  ق�شت  الدولة 
واعتبارهم  ال��ع��رب،  غري  من  امل�شلمة 
مواطنني من درجة ثانية، فقد حرموا 
م���ن ال���ع���ط���اء، ك��م��ا ح���رم���وا م���ن حق 
اأرادوا  اإذا  اإل  اجل��ه��اد،  يف  امل�شاركة 
وبهذا �شار حيازة  املجانية،  امل�شاركة 
اأم����وال ال�����ش��واد ح��ك��را ع��ل��ى ال��ع��رب، 
اإدارت��ه��ا  لهم  ن��واب  اإىل  اأوك��ل��وا  الذين 
من  م�شتاأجرين  واأك����رة  ف��الح��ني  ع��رب 
ال��ط��ب��ق��ات امل�����ش��ح��وق��ة، وت��ف��رغ��وا هم 
ل��ل��ع��م��ل ال��ع�����ش��ك��ري، ول��ك��ن م���ع ك��رة 
الإن�شاف  وقلة  الظلم  وزيادة  الع�شف 
املياه،  بع�شها  وغمر  امل��زارع،  خربت 
اأخ��رى  م��رة  يعمرها  اأن  ي�شتطيع  ول 
اإل من كان ذا مال، وهوؤلء قل منهم اأن 
يوجد خارج البيت الأموي اأو ولتهم، 
الأرا�شي  تقدم  كما  كّر�ض  ال��ذي  الأم��ر 

يف يد الطبقة املالكة.
الأول  ق�شمني  اإىل  امل���وايل  وينق�شم 
فاأعتق  رق��ا  ك��ان  م��ن  منهم  القلة  وه��م 
و���ش��ار م���وىل ل�����ش��ي��ده ال����ذي اأع��ت��ق��ه، 
وال�����ك�����رة وه�����م اأول�����ئ�����ك ال�����ش��ك��ان 

28  الدوري: مقدمة في تاريخ 
االقتصاد العربي ص21.

..........  تتمة

واإلجتماعي  السياسي  لإلنحراف  بينة  معالجة  يجيء  الواضح  الثوري  )ع(  زيد  اإلمام  برنامج 
واإلقتصاد القائم آنذاك 
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ال��دول��ة  اأرج���اء  الأ���ش��ل��ي��ون يف جميع 
الله،  دين  يف  دخلوا  الذين  الإ�شالمية 
ولكن لأنهم كانوا من جن�ض غري جن�ض 
التي  املميزات  تلك  حرموا  فقد  العرب 
كان العربي يح�شل عليه، فلجاأوا اإىل 
لقاء  العربية  القبائل  م��ع  التحالفات 
يف  املوايل  اإ�شهام  مثل  متبادلة  منافع 
دفع الديات وامل�شاركة يف القتال، ويف 
الع�شرية،  اأو  للقبيلة  العامة  الأم���ور 
الإ���ش��ن��اد  ع��ل��ى  ح�شولهم  ذل���ك  ي��ق��اب��ل 

الجتماعي والرعاية)29(29.
وم����ع ال��ت��ط��ور احل�����ش��ري يف امل���دن 
اجل���دي���دة يف اأرج�����اء ال���دول���ة وب��ق��اء 
وم�شجال  حم��ارب��ا  ع�شكريا  ال��ع��رب��ي 
باأدبياته  وحمتفظا  اجلند  دي��وان  يف 
باملهن  ال�شطالع  تكره  التي  القبلية 
اأمام  الباب مفتوحا  احلرفية فقد جعل 
)امل��وايل( واأمام  النا�ض  الفئة من  هذه 
غ��ريه��م م��ن اأه���ل ال��دي��ان��ات الأخ���رى 
ليكونوا عمدة املجتمعات املدنية فيها، 
فا�شتغلوا يف التجارة ويف ال�شريفة، 
ومنهم الباعة واأ�شحاب احلرف واملهن 
الن�شاط  عماد  �شاروا  وبهذا  املختلفة، 
القت�شادي والتجاري)30(30، فاأف�شح 
من  منهم  كثرية  اأع���داد  لهجرة  املجال 
الزراعية، هربوا  ال�شياع  القرى ومن 
لهم جمال  التي وف��رت  امل��دن  اإىل  منها 
فاأّثر  ا�شتقاللية،  اأك��ر  يجعلهم  حرفيا 
وهو  ال��زراع��ي��ة  الأرا���ش��ي  على  �شلبا 
يختم  اأن  احلجاج  مثل  واليا  حمل  ما 
ع��ل��ى رق��اب��ه��م، وي��ع��ي��ده��م اإىل ال��ق��رى 
وال�شياع  الأرا���ش��ي  يف  كرها  للعمل 
التي كانت حيازتها لالأمويني وولتهم 
ول��ل��ع��رب امل��ق��رب��ني م��ن ال�����ش��ل��ط��ة كما 

تقدم)31(31.
التي  احل��روب  يف  امل��وايل  �شارك  لقد 
لكنهم  الأم��وي��ة،  ال��دول��ة  ت�شنها  كانت 
وك��ان  اجل��ن��د،  دي���وان  يف  ي�شجلوا  مل 
اإىل  وان�شمامهم  �شكواهم  مثار  ذل��ك 
الثورات  واإىل  ال�شيا�شية،  الأح���زاب 
ذلك  فح�ض  وميكننا  الأم��وي��ني،  �شد 
يف ب���رام���ج ال����ث����ورات اخل���ط���رية يف 
مثال حتى يف  والغرب، وجند  ال�شرق 
للجماعات  ان�شموا  الرببر  اأن  الغرب 

29  الدوري: مقدمة في تاريخ 
االقتصاد العربي ص41.

30  المصدر السابق.
31  المصدر السابق ص39.

العربي  الثائرة على ه�شام يف املغرب 
لأجل هذا ال�شبب)32(32، كما جند يف 
والعربي؛  امل��وىل  الأ�شعث  اب��ن  ث��ورة 
بوتقة  يف  الأم���وي  الظلم  جمعهم  اإذ 

واحدة.
ميدان  يف  امل���وايل  م��ن  كثري  وا�شتهر 
ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة، وت�����ش��ب��ع��وا ب���روح 
البيت  اأه���ل  بها  ن���ادى  ال��ت��ي  الإ���ش��الم 
وعلى راأ�شهم الإمام علي بن اأبي طالب 
ب��ي��ت��ه، وم���ا حملته  وت��الم��ذت��ه واأه����ل 
�شعة عدله وكرهه  اإليهم عن  الذكريات 
العن�شري.  والتمييز  واملحاباة  للظلم 
الأمويني  خطاأ  امل��وايل  ه��وؤلء  واأدرك 
وانحرافهم عن دين الإ�شالم الذي ياأمر 
وال��واج��ب��ات،  احل��ق��وق  يف  بامل�شاواة 
ا�شت�شهد  الذي  جبري  بن  �شعيد  ومنهم 
عليه  القب�ض  ب��ع��د  احل��ج��اج  ي��د  ع��ل��ى 
ب�شبب ثورته مع ابن الأ�شعث، ومنهم 
وال��زاه��د  ال��واع��ظ  الب�شري  احل�شن 
الأف��ك��ار  بع�شهم  تبنى  كما  امل�شهور، 
احل��ري��ة،  وتن�شد  ال��ع��دل  تطلب  ال��ت��ي 
اأي���ام عمر  وظ��ه��ر لهم ت��اأث��ري ق��وي يف 
ال��ع��زي��ز، واع��ت��م��د عليهم يف  ب��ن ع��ب��د 
اأمية،  بني  من  النا�ض  اإىل  املظامل  رد 
بن  واجلعد  الدم�شقي،  غيالن  ومنهم 
اإن غاب عمر بن عبد  ما  لكنهما  درهم، 
العزيز عن م�شرح الأحداث حتى قب�ض 
عليهما  ول��ف��ق��وا  الأم���وي���ون،  عليهما 
ثم  وعذبوهما  وال��ده��ري��ة،  الكفر  تهم 

قتلوهما قتلة �شنيعة)33(33.
العزيز  عبد  بن  عمر  ف��اإن  وباملنا�شبة   
اإن�����ش��اف مقاتلة امل��وايل  ك��ان ق��د ق��رر 
دي�����وان  ل���ل���ع���رب يف  مب�������ش���اوات���ه���م 
امل��ب��داأ  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  اجل����ن����د)34(34 
اإليه �شلفه ول  الإ�شالمي الذي مل يهتد 

خلفه اأي�شا.
العزيز يف فرتة  ق��ّدم عمر بن عبد  لقد 
ح��ك��م��ه ال��ق�����ش��رية )99ه�������- 101ه�����( 
كان  ما  منوذجا خمتلفا يف احلكم عن 
للروح  املالم�شة  قارب  لقد  اأهله،  عليه 
ال��ذي  الإ���ش��الم��ي  وللمبداأ  الإ�شالمية 
اأهله عن واقع حكمهم، جاء عمر  غيبه 

32  الدوري: مقدمة في تاريخ 
االقتصاد العربي ص 45.

33  أنساب األشراف ج3 ص139، 
.142

34  الدوري: مقدمة في تاريخ 
االقتصاد العربي ص45

من  خطاأ  على  كانوا  اأنهم  قطعا  ليثبت 
الباطلة، وعمر بن  اأمرهم و�شيا�شاتهم 
دليال  ميّثل  باإ�شالحاته  العزيز  عبد 
من  على  للرد  كافية  واإدان����ة  وا�شحا 
اأمية،  بني  م��ن  الظاملني  ه��وى  يهوى 
واملكتفي بالتغني مباآثر حروبهم التي 
الإ�شالمية،  الفتوحات  با�شم  �شنوها 
والتاأول جلرائمهم يف كربالء واملدينة 
وغريهما، ومن اأولئك الدكتور يو�شف 
القر�شاوي يف كتابه )تاريخنا املفرتى 

عليه(.
ي��ك��ن غائبا  ث���ار الإم�����ام زي���د مل  ح��ني 
تعانيه  كانت  وم��ا  احليثيات  ه��ذه  عن 
الأم�����ة م���ن وي����الت حت���ت ه���ذا احل��ك��م 
الثوري  برناجمه  نقراأ  وحني  الظامل، 
معنى  ندرك  املعلنة  واأهدافه  الوا�شح 
ومغزى ما نادى به، لقد اأعلن برناجمه 
الجتماعية  احلاجة  مالم�شا  الثوري 
برناجمه  وك��ان  ل��الأم��ة،  والقت�شادية 
املخنوقة  الإ���ش��الم  ل��روح  دافقا  نب�شا 
من قبل احلكام، قال البالذري: “وكان 
اأدعوكم  ق��ال:  بويع  اإذا  زي��د(  )الإم���ام 
وجهاد  نبيه،  و�شنة  ال��ل��ه،  ك��ت��اب  اإىل 
امل�شت�شعفني،  ع��ن  وال��دف��ع  ال��ظ��امل��ني، 
واإع����ط����اء امل���ح���روم���ني، وق�����ش��م ه��ذا 
واإقفال  املظامل،  اأهله، ورد  على  الفيء 
على  البيت  اأه���ل  ون�شرنا  امل��ج��ّم��رة، 
على  اأتبايعون  احل��رب،  لنا  ن�شب  من 
على  ي���ده  وي�����ش��ع  فيبايعونه  ؟  ه���ذا 
الله  ي��ق��ول: عليك عهد  ث��م  ال��رج��ل،  ي��د 
يف  ولتن�شحنا  ل��ن��ا،  لتفني  وم��ي��ث��اق��ه 
وال�شدة،  وال��رخ��اء  والعالنية،  ال�شر 

والع�شرة والي�شرة”)35(35.
هذا الربنامج الثوري الوا�شح يجيء 
اإذن معاجلة بينة لالنحراف ال�شيا�شي 
والج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ش��ادي ال��ق��ائ��م 
اآنذاك، ويرد ردا وا�شحا على من خّمن 
الإم��ام  بني  �شب  خ�شاما  ب��اأن  ال�شبب 
احل�شن  اأولد  من  عمومته  وبني  زيد 
على ولية اأوقاف اآل علي، اأو اأن اأهل 
وا�شتخفه  ا�شتغواه  م��ن  ه��م  ال��ك��وف��ة 
للماأ�شاة  تكرار  يف  خذلنه  ثم  للثورة 
لأي  اأو  ح��دت��ه،  ل��ق��وة  اأو  احل�شينية، 
تبتعد عن  م��ق��ولت  اآخ���ر، وه��ي  �شبب 
جزئية  يف  عر�شناه  الذي  الواقع  هذا 
اأنها تعك�ض مفهوم هوؤلء  واحدة، كما 

35  أنساب األشراف ج1 ص431. 
ورواه أبو العباس الحسني في المصابيح.

األمصار، كما نصره  البيعة من مختلف  المختلفة، وجاءته  الطوائف  ثورة أجمعت عليها  زيد  اإلمام  ثورة  كانت  لقد 
الفقهاء والعلماء، وسميت لذلك ثورة العلماء. 
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واأن��ه��ا جمرد  البيت،  اأه��ل  ث��ورات  عن 
ل  عاطفية  هبات  اأو  �شخ�شية  ن��زوات 

ت�شتند اإىل وعي اإ�شالمي حاكم لها.
ل��ق��د ك��ان��ت ث����ورة الإم������ام زي���د ث���ورة 
املختلفة،  ال��ط��وائ��ف  عليها  اأج��م��ع��ت 
الأم�شار،  خمتلف  من  البيعة  وجاءته 
و�شميت  والعلماء،  الفقهاء  ن�شره  كما 

لذلك ثورة العلماء. 
ومما يبني املدى الذي و�شل فيه تاأثري 
املبادئ الإ�شالمية على ح�شاب املبادئ 
بني  وا�شحة  فجوة  هناك  اأن  القبلية 
ولة بني اأمية يف العراق مهد الثورة 
وب��ني اأه���ل ال��ع��راق، وي��ب��ني اأن الأم��ر 
الإم���ام  ال��ع��راق  اأه���ل  يقاتل  فلم  تغري 
ك��ان عليه احل��ال يف  زي��د بن علي كما 
ثورة الإمام احل�شني من قبله، اإذ كانت 
مرتزقة  لها  جلبت  قد  الأم��وي��ة  الدولة 
اأطلق  ح��ال��ي��ا(  )باك�شتان  ال�شند  م��ن 
يجيدون  وك��ان��وا  القيقانية،  عليهم 
اجلي�ض  فرق  اإح��دى  وكانوا  الرماية، 
الأم���وي يف ال��ع��راق ال��ذي ا�شرتك يف 
حرب الإمام زيد، كما كان هناك جي�ض 
اأن�شار  م��ع  ا�شتبك  ال��ذي  ه��و  �شامي، 
الإم��ام زي���د)36(36، الأم��ر الذي يعطي 
الولء الأموي �شبه  انطباعا بانح�شار 
ذاهبة  الأم��ور  واأن  العراق،  من  الكلي 
الذي  النطباع  وهو  اآخ��ر،  منحى  اإىل 
الثقفي  بن عمر  يوؤكده خطاب يو�شف 
ث��ورة  على  ق�شائه  بعد  ال��ع��راق  وايل 
الكوفة فيه  اأهل  الإم��ام زيد، حني هدد 
بقطع زروعهم واإف�شاد اأموالهم، واتهم 
اأول��ي��اءه  ي��وال��ون  ل  ب��اأن��ه��م  جميعهم 
الأمويني ما عدا رجال واحد منهم اأ�شاد 

به)37(37.
ومن هنا يتبني اأن ظروفا مهمة توفرت 
عّول عليها الإمام زيد بن علي، كما اأن 
علي  ب��ن  احل�شني  ج��ده  �شبيل  �شبيله 
ب��امل��ع��روف  الأم����ر  يف  ال�����ش��الم  عليهم 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، وق���د ح��م��د الله 
راأ�شه،  فوق  تخفق  الرايات  راأى  حني 
اأ�شباب  ع��ن  للحديث  الآن  جم��ال  ول 
الإخفاق املادي يف هذه الثورة اإذ لي�ض 

36  أنساب األشراف ج1 ص433، 
ومقاتل الطالبيين ألبي الفرج األصفهاني 

ص38 طبعة المكتبة الشاملة.
37  حمادة: الوثائق السياسية 

واإلدارية نقال عن تاريخ الطبري ج5 
ص507.

واأم��ا  عنه،  نتحدث  ال��ذي  مو�شوعنا 
الله  اأم��ر  مبا  والقيام  املعنوي  الن�شر 

فهذا اأمر ل مرية يف حتققه.
الرواية  هذه  مو�شوعنا  به  نختم  وما 
الأم��وي من  القائد  برز  اأن��ه  تفيد  التي 
اأهل ال�شام املدعو عبيد الله بن عبا�ض 
يدعى  حناط  غ��الم  اإليه  ف��ربز  الكندي 
وا�شل، ف�شرب الكندي �شربة موجعة 
وقال له: “خذها واأنا الغالم احلناط”، 
تكيل  اأتركنك  ل  والله  الكندي:  فقال 
فعل  ي�شتطع  مل  لكنه  ب��ع��ده��ا،  ق��ف��ي��زا 
���ش��يء، وان��ه��زم ه��ارب��ا ل ي��ل��وي على 
�شيء)38(38، كما اأن روايات تقول: اإنه 
حني رمي الإمام زيد بال�شهم يف جبينه 
بال�شبخة)39(39،  اجلرارين  دار  دخل 
وهم من يجرون املاء من النهر لل�شقي 

به.
امل�شاركة  طبيعة  اإىل  ي�شري  الأم��ر  هذا 
الثورة  يف  املجتمعية  العنا�شر  لهذه 
اأ�شبحت  ال��ث��ورة  واأن  الظاملني،  على 
النا�ض،  ثقافة عامة لدى خمتلف فئات 
هي  الزيدية  ال��ث��ورة  ه��ذه  اأن  واأج���زم 
ال��ت��ي عجلت ب���زوال ال��دول��ة الأم��وي��ة 
مليئة  كانت  �شنوات  بعد حوايل ع�شر 

بالفو�شى.
اخل��ارج  �شاعر  �شعر  هنا  ويح�شرين 
ملقتل  ي��ت��اأ���ش��ف  وه���و  ال��ه��اليل  حبيب 
بالفرار  اأولد درزة  الإمام زيد، ويتهم 
اأ�شلموك  درزة  )اأولد  ق��ائ��ال:  ع��ن��ه، 
درزة(  و)اأولد  وط����������اروا()40(40، 
النا�ض،  من  العامة  به  اأراد  م�شطلح 
ف�����ش��ره��م ال��زخم�����ش��ري ب��اخل��ي��اط��ني، 
بال�شفلة  ال���ف���ريوزاآب���ادي  وف�����ش��ره��م 
واخل��ي��اط��ني واحل����اك����ة)41(41، وه��و 
ياأتي �شمن احتقار العرب لأهل املهن، 
اأن ثورة الإمام زيد كانت تلبي  واملهم 
لتعرب  النا�ض،  من  الفئات  هذه  طموح 

عن انطالقتها الواقعية.
الإمام زيد  اأن ثورة  يتبني  �شبق  ومما 
لظروف  ا�شتجابة  كانت  122ه���  �شنة 
من  وحقها  وقتها  اأخ���ذت  مو�شوعية 
اأن  ي��وج��ب  م��ا  ه��ن��اك  واأن  ال��ت��ف��اع��ل، 
دعك  البعد،  ث��ورة حتى يف هذا  يكون 
38  أنساب األشراف ج1 ص434.
39  أنساب األشراف ج1 ص435.
40  أساس البالغة للزمخشري ص 

132، ط المكتبة الشاملة.
41  القاموس المحيط.

اأثر  يت�شح  كما  الأخ���رى،  الأب��ع��اد  من 
ثورة الإمام احل�شني يف تغيري الأفكار 
للعمل  ال��دع��وة  اإىل  الأم���ة  ع��ودة  نحو 
مب��ا ف��ي��ه ك��ت��اب ال��ل��ه، و���ش��ن��ة ر���ش��ول��ه، 
للحكم  ال��رف�����ض  دائ����رة  ت��و���ش��ع  ويف 
بزوال  التعجيل  ويف  الظامل،  الأم��وي 
بني  العميقة  الهوة  تبنّي  كما  الظاملة، 
واملمار�شات  العظيمة  الإ�شالم  مبادئ 
الإ���ش��الم  �شدر  يف  اخلاطئة  الأم��وي��ة 
الأف��ك��ار  على  ال�شلبية  ظالله  ل��ه  فكان 
واملناهج ال�شيا�شية الالحقة، ومن تلك 
بنو  �شلكها  التي  املنهجية  املمار�شات 
اأمية تركيز املال والأر�ض وال�شلطة يف 
اأيديهم واأيدي اأعوانهم، والتنكيل مبن 
والتجمري  الإفقار  و�شيا�شة  يخالفهم، 
اأنهم  اإىل  ي�شري  مبا  يخالفهم،  من  لكل 
التنعم  اإل  ل��ه��ا  ه��م  ل  ع�شابة  ك��ان��وا 
وحتقيق الرغبات ال�شخ�شية، وهو ما 
جنده يف كل زمان وكل مكان، فمذهب 
ال��ط��غ��ي��ان واح�����د، ودي����ن ال���ش��ت��ب��داد 
مع  التعامل  اأن  يتبني  كما  يتغري،  ل 
طبقي  اأ�شا�ض  على  وحقوقهم  النا�ض 
الإ�شالم يف ورد ول  لي�ض من  و�شللي 
�شدر، واأن الربنامج الذي اأطلقه الإمام 
زيد ل زال امل�شلمون اليوم بحاجة اإىل 
تطبيقه والتفاعل معه، واأن خيار هذه 
قادتها  هم  املوؤمتنني  وعلماءها  الأم��ة 
الأه��داف  تلك  حتقق  بهم  يناط  الذين 
منا�ض  ل  واأن����ه  النبيلة،  وال��غ��اي��ات 
الله  مبنهج  للحكم  ال��ع��ودة  اإىل  لالأمة 
ت��ذه��ب  اأن  ي��ج��وز  ل  ك��م��ا  ور����ش���ول���ه، 
بعيدا  وث��واره��ا  وم�شلحوها  الأم���ة 
والقت�شادية  املجتمعية  احلاجة  عن 
امل�شدر  جم��ه��ول��ة  اأج����واء  يف  لتحلق 
ال��غ��اي��ة،  و�شبابية  ال��ط��ري��ق��ة  وع��م��ي��ة 
ف��ال��و���ش��وح م��ط��ل��وب يف ال���ث���ورات، 
النت�شار،  بعد  ما  يف  حتققه  ل�شمان 
ينت�شر  اأن  بال�شرورة  لي�ض  واأخ��ريا 
امل��ح��ق م��ادي��ا، ف��ك��م م��ن ظ���امل انت�شر 
حلظة تورطه يف دم م�شلح ثائر لكنه 

انهزم اإىل اآخر الدهر.

األمصار، كما نصره  البيعة من مختلف  المختلفة، وجاءته  الطوائف  ثورة أجمعت عليها  زيد  اإلمام  ثورة  كانت  لقد 
الفقهاء والعلماء، وسميت لذلك ثورة العلماء. 



20

بحجم  عمالقة  �شخ�شية  عن  احلديث  اإن 
علي  بن  زيد  احل�شني  اأبي  ال�شهيد  الإم��ام 
بن احل�شني بن علي )ع( ذلك العلم ال�شامخ 
م���ن اأع�����الم م��در���ش��ة اأه����ل ب��ي��ت ال��ن��ب��وة، 
اخلري  بجوانب  املليئة  ال�شخ�شية  وتلك 
واأ�شداء  العلم،  واأن���وار  الطهر  ونفحات 
ال�����ش��ج��اع��ة وال��ت�����ش��ح��ي��ة وال���ف���داء، وك��ل 
حلديث  ال��ن��ادر،  الب�شري  الكمال  جوانب 
ذلك  من  وم�شاٍت  لكِنّ  الأط��راف،  مرتامي 
تغني  ال�شخ�شية  تلك  الدر�ض وملحات من 
مبن  ب��ال��ك  فما  ن�شاأته  اأم���ا  ورائ��ه��ا،  عما 
من  ينهل  والف�شائل،  املكارم  ر�شيع  ن�شاأ 
وامل�شئولية  واملحبة  والعلم  الطهر  معني 
والطهارة  وال��ت��اأوي��ل   التنزيل  بيت   يف 
واحلكمة، فما كان من تلك الظروف وتلك 
ال�شخ�شيات اإل اأن تزيد �شخ�شيته �شموًا 
واخل�شائ�ض   الأجماد  يف  واإعراقًا  ورقيًا 

وذهابا يف عظمة الأهداف. 
القراآن، وغا�ض على  الإمام زيد مع  عا�ض 
تاأمل  يف  وتوجيهاته   واأ���ش��راره  معارفه 
النا�ض  اأذه��ان  يف  ت�شكلت  حتى  وخ�شوع 
�شورة القرتان بينه وبني القراآن ف�شمي 
اأ�ش�ض  حليف القراآن، فراح ير�شي  بعزم  
للتاأليف  النا�ض  ف�شبق  ال�شحيحة،  ال�شنة 
العلم  يف  ال��غ��اي��ة  وب��ل��غ  �شحيحها،  يف 
علماء  ك��ل  بعلمه  اأ���ش��اد  حتى  والب�شرية 
وقيادته  لريادته   واأذعن اجلميع  ع�شره، 

و�شلم بتفرده واإبداعه. 
نتلم�ض  اأن  ال��ع��ج��ال��ة  ه���ذه  يف  يهمنا  م��ا 
منهجه،  ومميزات  �شخ�شيته  خ�شائ�ض 
حملتها  م�شرقه  ج��وان��ب  لها  ف�شخ�شيته 
يومها   منذ  نف�شها  ج��ّن��دت  م��وؤم��ن��ة،  روح 
الذي  ال�شامل  الن��ح��راف  ملواجهة  الأول 
ت��ع��اين م��ن��ه الأم�����ه يف ك��اف��ة امل��ي��ادي��ن، 
الإم��ك��ان��ات  ك��ل  ذل��ك  و���ش��خ��رت يف �شبيل 
ال�شخ�شية،  بتكامل  فتميزت  وال��ق��درات، 
الأه��داف،  وو�شوح  املقومات،  وا�شتيفاء 
املنهج  يج�شد  املباركة  حياته  ط��وال  فظل 
بريقه  لالإ�شالم  ويعيد  النقي،   ال�شالمي 
الأوىل،  الإ�شالم  اأي��ام  عليه يف  كان  ال��ذي 
واآل��ه،   عليه  الله  �شلى  جده  به  جاء  ال��ذي 
ق�شيته واحدة ووا�شحة يختلف عر�شها 

متكاملة  ���ش��ورة  لكنها  نواحيها  وتتغري 
ال�شحيح  للت�شور  من�شجمة  م��ت��وازن��ة 
البيت  اأه��ل  قدمه  ال��ذي  ال�شليم  واملنهج 
الإم��ام  ف��دور  �شبيله،   يف  و�شحوا  لالأمة 
زيد كان حموريا يف التاأ�شيل، والتجديد 
وال���ت���ح���دي���د، واإع�������ادة ���ش��ي��اغ��ة احل��ي��اة 
الرباين  املنهج  وف��ق  ال���ش��ي��اء  وت�شمية  
اخلالد الذي ر�شيه الله، وكان اأهل البيت 
خري من حتمل اأعباء اإحياءه وا�شتمراره، 
وخمتلف  الأم���ة  ط��وائ��ف  معظم  ف��وج��دت 
زي��د،   يف  امل��ن�����ش��ودة   �شالتها  ت��ي��ارات��ه��ا 
ذاك  م��ا  بينها،  م�شرتكا  قا�شما  ور�شيته 
الفطري  واعتداله  الفكرية  لو�شطيته  اإل 
الإمام  تكن معركة  ون�شاعة منهجه،  ومل 
الوحيدة  امل��واج��ه��ة  ه��ي  الع�شكرية  زي��د 
بل  واأت��ب��اع��ه،  ال��ب��اط��ل  م��ع  ال��ت��ي خا�شها 
كانت هي اجلولة الأخرية فقط، واإل فكل 
حياته �شل�شلة مرتابطة من اأعمال واأقوال 
ب��داأت  وعملية  فكرية  واأ���ش�����ض  وم��واق��ف 
والطهارة  والعلم  احلكمة  اأنهار  تفجر  مع 
باملحبة  امل��ل��يء  الكبري  قلبه  يف  واليقني 
للت�شحية يف  ال��ت��ام  ل��الأم��ة  وال���ش��ت��ع��داد 
�شبيل �شالحها و�شعادتها، كما عرب عن ذلك 
ال�شادقة،  كلماته  من  عديدة  موا�شع  يف 
املراحل  جميع  يف  املهمة  هذه  وا�شتمرت 
ماثلة اأمام ناظريه، ل يغفل عنها طرفة عني، 
�ض حركة للتاأ�شيل الفكري  ففي املدينة اأ�شَّ
وتعميق جذور الدين ال�شحيح يف نفو�ض 
الأمة،        ثم يف الكوفة بنى اأ�ش�ض التغيري 
ال�شامل، وبنى على ذلك املجتمع اآماله يف 
الأم��ة،  عنه  تاهت  ال��ذي  امل�شار  ت�شحيح 
املوؤمل  الكوفة  اأهل  مبا�شي  معرفته  ورغم 
مع جده احل�شني، كان يلح عليه اإح�شا�شه 
بامل�شئولية و�شوقه للت�شحية،  وباأي ثمن 
ويف اأي ظرف، وعندما ا�شتقدمه ه�شام بن 
عبدامللك اإىل ال�شام وجد املجتمع ال�شامي 
املفاهيم  ح  فو�شَّ عليه،  ملبَّ�شا  خم��دوع��ًا 
واألَّ��ف  الأباطيل،  وك�شف  وج��ادل  وناظر 
وال��رد  الكرة  وذم  القلة  م��دح  كتاب  فيها 
على املجربة، وباجلملة فقد خا�ض طوال 
اجلهل   م��ع  فا�شلة  م��ع��ارك  امل��راح��ل  ت��ل��ك 
والنحراف الفكري يف ال�شام، كما اأر�شى 

قبل ذلك قواعد الب�شرية واملعرفة والنور 
ه�شام  مع  له  وج��رت  وغريها،  املدينة  يف 
ح����وارات ك��ث��رية و���ش��ج��الت ع��دي��دة، كل 
لنف�شه  قد ر�شم  زي��دًا  الإم��ام  اأن  يوؤكد  ذلك 
اأن يكون �شعلة وّقادًة يف ليٍل بهيم  حالك، 
ل يهم اأن حترتق اإذا اأ�شرقت واأ�شفت على 
احلياة نورا م�شتطريًا، فكان ج�شرًا تعرب 
للدين  يكون  حيث  اإىل  الأم���ة  اآم���ال  عليه 
والعدالة والتقوى عودة ل�شفحة حياتها، 

وح�شوٌر يف واقعها.
اإن النحراف التام من قبل الأمة عن النهج 
ال��وا���ش��ح، وال���ع���دول ع��ن م��ن��اب��ع ال��ه��دى 
وال�شوداوية  ترتوي،  منه  ال��ذي  واخل��ري 
كافة  يف  احلياة  بها  �شبغت  التي  التامة 
ا�شتثنائية  ل�شخ�شيات  حتتاج  املجالت  
ال��ع��ظ��م��اء واحل��ك��م��اء  م��ن خ��الل��ه��ا  ي�شطر 
وي����داوون  ال��ب��ط��ولت،  اأروع  وال��ع��ل��م��اء 
وب�شرية  مب�شوؤولية  الغائر  الأم��ة  ج��راح 
وحكمة ت�شل يد الطغيان، وتبكي الظاملني، 
اإ���ش��راق��ا،  اأم����الآ، والإخ��ف��اق  وحت��ي��ل الأمل 
وتعيد لركب الأمة احلائر بو�شلة الهداية 
غ�شارته  ول��الإ���ش��الم  ال�����ش��ع��ادة  وت��ري��اق 
ون�����ش��ارت��ه ك���الإم���ام زي����د، ف��اإن��ه مل ي��زل 
احلرجة،  املعركة  مراحل  يف  حتى  كذلك 
اليقني،  ع��ل��ى  ي����وؤدي ر���ش��ال��ت��ه، وي��ح�����ض 
و�شوحًا  املنهج  ويزيد  الب�شرية،  د  وميجِّ
اإ�شراقا ور�شوخًا، فلقد  العظيمة  واملبادئ 
النا�شعة  ومبادئه  ال�شادق   منهجه  مزج 
و�شبغها  ال���ط���اه���رة،  ب��دم��ائ��ه  ال��ب��ي��ا���ض 
بت�شحياته اخلالدة، واأ�شاف لها األقًا اآ�شرًا 
الأر���ض ومن  الله  ي��رث  اأن  اإىل  ل يخفت  
من  والطغاة  الظاملون  ن��ال  ولئن  عليها، 
زيد بالقتل وال�شلب والتغريق والتحريق 
�شرفا  ال�����ش��ه��ادة  ���ش��ج��لَّ  زي����ٌد   زاد   ف��ل��ق��د 
واإباء    وعزة  اإ�شراقا  الت�شحية  و�شفحات 
واملنهج الذي عا�ض به وا�شت�شهد من اأجله 
و�شوحا وا�شتمرارًا،  ولئن ذرَّ رماده يف 
الفرات فلقد فاح اأريج �شهادته لي�شوع  يف 
الرب والبحر ثناًء وذكرًا، ف�شالم عليه يوم 
ويوم  والتقوى،  الطهارة  منابت  يف  ولد 
ا�شت�شهد �شعيدا مر�شيًا، ويوم يبعث غدًا 

مع ال�شعداء حيًا.

أضواء على منهج اإلمام 
زيد عليه السالم   

علي أحمد الغالبي
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اإن اأمة ل تعطي عظماءها حقهم من البحث 
اأم���ة ل  وال��درا���ش��ة لفكرهم وت��راث��ه��م ه��ي 
ت�شتحق اأن تعي�ض بكرامة مرفوعة الهامة، 
وذل���ك اأن ع��ظ��م��اءه��ا وح��ده��م ه��م ال��ذي��ن 
ال��ع��زة وال��ك��رام��ة،  ل��الأم��ة ط��ري��ق  يخطون 
النه�شة  طريق  وال��ه��داي��ة،  ال��ن��ور  طريق 
غبار  عنها  ينف�شون  الذين  هم  والرفعة، 
ال��زم��ن وخم��ل��ف��ات اجل��ه��ل، وال��ط��واغ��ي��ت 
اأغلب  ويف  وبهاءها،  رونقها  لها  ليعيدوا 
بدمائهم  العظماء  اأولئك  ي�شحي  الأحيان 

رخي�شة وبكل 
م�����ا مي���ل���ك���ون 
منه  ج��اع��ل��ني 
ق�����رب�����ان�����ًا يف 
اإح��ي��اء  �شبيل 
اأمم������ه������م م��ن 
ج�����دي�����د، اأم�����ا 
ونحن نتحدث 
ع�����ن ع���ظ���م���اء 
الإ�����������ش����������الم 
نتحدث  ف���اإن���ا 
ع�������ن ال���ف���ك���ر 
عن  امل�شتنري 
الت�شحية بكل 
م�����ش��ام��ي��ن��ه��ا، 
ف����ه����ل ت���ع���رف 
الأم����ة م��ن هو 
الإم��ام زيد بن 

علي؟!! اإن اأمة ل تعرف من هو الإمام زيد 
.. هي يف احلقيقة اأمة ت�شتحق ما تعانيه 
م��ن ظلم وج��ور م��ن جتهيل وح��رم��ان من 
، كيف جتهل المة �شخ�شًا  �شياع وظالل 
وطريق  والنه�شة  العزة  طريق  لها  خط 
غريه  به  ت�شتبدل  ثم  ال��داري��ن،  يف  الفوز 
هديًا  ول  كفكره  ف��ك��رًا  يحملون  ل  مم��ن 
كهديه )) اأت�شتبدلون الذي هو اأدنى بالذي 

هو خري ((                                 
 وزيد حليف الذكر غالته اأمة 

                فال قد�شت بالرف�ض كيف ت�شارع
:))وقدميًا  زيد  الم��ام  يقول  ما  ذلك  ويف 
اتخذت اجلبابرة دين الله دغال .. وعباده 

اخلمر  ..فا�شتحلوا  دول  وماله   .. خ��ول 
بالنبيذ واملك�ض بالزكاة وال�شحت بالهدية 
..يجبونها من �شخط الله، وينفقونها يف 
معا�شي الله، ووجدوا على ذلك من خونة 
اأهل العلم والتجارة والزراعة وال�شناعة 
الأعوان  فبتلك  عونا  بالدين  وامل�شتاأكلني 
وبتلك  املنابر،  على  اجل��ور  اأئمة  خطبت 
الع�شائر،   يف  الف�شق  راية  قامت  الأع��وان 
ينطق،  فال  العامل  اأخفي  الأع���وان  وبتلك 
وبتلك  في�شاأل،  اجل��اه��ل  لذلك  يتعظ  ول 

بالتقية  املوؤمن يف طبقتهم  الأعوان م�شى 
والكتمان فهو كاليتيم املفرد ي�شتذله من ل 

يتقي الله �شبحانه((
ف��م��ن ه��و الإم�����ام زي���د؟ اإن���ه ال��ف��ت��ى ال��ذي 
ال��ل��ه يف زم��ان��ه ليكون ول��ي��ًا من  اج��ت��ب��اه 
وحجة  دينه  اأقطاب  من  وقاطبًا  اأوليائه 
م��ا طم�شته  ب��ه  الله  اأح��ي��ا  ع��ب��اده،  ل��ه على 
اجلبابرة من معامل دينه واأحكام �شريعته، 
ه��و اإم���ام اجل��ه��اد والج��ت��ه��اد اإم���ام العلم 
والعمل، هو الذي احرتق قلبه حزنًا على 
اأم���ة ج��ده ال��ر���ش��ول الأك����رم، وه��ي تهرع 
الفوز  �شبيل  عن  بعيدة  اجلناح  مك�شورة 
والفالح، وهو الذي قال حني خفقت عليه 

رايات اجلهاد )) احلمد لله الذي اأكمل يل 
حممدًا  لقيت  اأين  ي�شرين  ما  والله  ديني 
اأنههم عن  اأمته مبعروف ومل  اأمر يف  ومل 
الله  بكتاب  قمت  اإذا  اأبايل  ما  والله  املنكر 
قذفت  ث��م  ن��ار  يل  ت��اأج��ج  اأن���ه  نبيه  و�شنة 
الله  رح��م��ة  اإىل  ذل��ك  بعد  ���ش��رت  ث��م  فيها 
اإل كان يف الرفيق  اأحد  والله ل ين�شرين 
الأعلى مع حممد وعلي وفاطمة واحل�شن 
القراآن  هذا  ترون  اأما  ويحكم  واحل�شني، 
بني اأظهركم جاء به حممد ونحن بنوه، يا 
معا�شر الفقهاء، و 
اأنا  احلجا  اأهل  يا 
عليكم،  الله  حجة 
ه�������ذه ي�������دي م��ع 
اأن  اأي��دي��ك��م ع��ل��ى 
الله  ح����دود  ن��ق��ي��م 
ون���ع���م���ل ب��ك��ت��اب 
الله ونق�شم بينكم 
بال�شوية،  فيئكم 
ف���ا����ش���األ���وين ع��ن 
،فان  دينكم  معامل 
ما  بكل  اأنبئكم  مل 
فولوا  �شاألتموين 
م����ن ���ش��ئ��ت��م مم��ن 
اأع��ل��م  اأن����ه  علمتم 
لقد  م��ن��ي، وال���ل���ه 
ع��ل��م��ت ع��ل��م اأب���ي 
احل�شني  ب��ن  علي 
وعلم جدي احل�شني بن علي وعلم علي بن 
اأبي طالب و�شي ر�شول الله وعيبة علمه 
واإين لأعلم اأهل بيتي، والله ما كذبت كذبة 
انتهكت  منذ عرفت مييني من �شمايل ول 
لله حمرمًا منذ عرفت اأن الله يوؤاخذين (( .
باأبي  احل�شني،  اأب��ا  ي��ا  عليك  الله  ف�شالم 
ومقطوع  الله  يف  مقتول  من  اأن��ت  واأم��ي 
على  وم�شلوب  ال��ل��ه،  جنب  يف  ال��راأ���ض 
ج�شدك  وحم��روق  الله  �شبيل  يف  اجل��ذع 

الزكي يف �شبيل اإحياء دين جدك.

اإلمام زيد يف ميزان التاريخ
عماد معياد



22

اإن الإمام زيدًا عليه ال�شالم ونحن منر 
ثائر  جم��رد  لي�ض  ا�شت�شهاده  ب��ذك��رى 
طاغية  على  فخرج  ولدينه  لله  غ�شب 
ولكنه  كذلك  بل هو  وا�شت�شهد،  ع�شره 
عليه ال�شالم له جوانب مهمة وم�شيئة 
اأخرى كانت حمل اإجالٍل واإكبار له من 
كل من عا�شره وعرفه، واإن كان جانب 
اجلهاد واخلروج على الظامل من اأبرز 
ما مييزه، ولي�ض ذلك لأنه كان هذا الفكر 
حكرًا عليه اأو خا�شًا به، بل اإنه كان اأمرًا 
مفروغا منه بني اأهل العلم والدين، بيد 
اأن ال�شلطة الأموية كانت قد ر�شخت يف 
املجتمع الإ�شالمي اأن طاعة الطغاة دين 
واأن خمالفتهم تفريق ل�شف الأمة الذي 
كانوا رواده وطليعته، وكان يدعم هذا 
ال��ت��وج��ه وع���اظ ال�����ش��الط��ني، واأع����وان 
اجلور الذين عملهم يف كل ع�شر تلميع 
وجوه الطغاة وتربير جرائمهم، بل ما 
اأعمالهم  جعل  وهو  هذا  من  اأده��ى  هو 
وطاعتهم هي الإ�شالم والدين، والإمام 
عليه ال�شالم هو الذي حول هذا املفهوم 
على اأر�ض الواقع ونفذ حماولة التغيري 
التي اأيده عليها من يعتد به من العلماء 
املتدينني من جميع فرق امللة املحمدية. 
ولئال نن�شاق يف غري ال�شياق الذي نريد 
التحدث عنه لنقل: اإن اإحداث مثل هذا 
التغيري لو قام به غري الإمام زيد عليه 
ال�شالم ما كان ليوؤتي نف�ض الثمار التي 
ال�شالم،  عليه  زي��د  الإم���ام  حركة  اآت��ت��ه 
وذلك ل�شدة احلملة الدعائية التي بثت 
و�شعت  ب��ل  ال�شلطان  يخالف  م��ن  يف 

لذلك روايات تدعم هذا التوجه.
ومع ذلك كان هناك بط�ض �شديد وظلم 
باأ�شره  الإ�شالمي  العامل  عم  قد  منت�شر 
ل �شيما بعد معركة كربالء التي ق�شي 
ال�شالم   عليهم  البيت  اأه���ل  على  فيها 
منهم  بعدها  يبق  ومل  وك��ب��ارًا  �شغارًا 
الله  ر�شول  ن�شل  به  الله  حفظ  من  اإل 
اآله و�شلم، وبعد  �شلى الله عليه وعلى 

على  الق�شاء  املروانيون  ا�شتطاع  اأن 
خ�شومهم، وبعد اأن اأخمدوا اأي �شوت 
والأن�شار  املهاجرين  ذراري  من  ياأتي 
وقت  يف  لالإ�شالم  الرئي�شي  احلا�شن 
وقعة  من  عليهم  وقع  مبا  وذلك  بزوغه 
ظن  معاوية،  ابن  يزيد  يد  على  احل��رة 
من  تخل�شوا  ق��د  اأن��ه��م  الأم���وي  البيت 
وظلمهم  حقدهم  عليهم  ينغ�ض  ما  كل 
يحت�شمون  يعودوا  ومل  وا�شتئثارهم 
الله  �شلى  للنبي  عداوتهم  ظهور  م��ن 
يطلبون  فكانوا  و�شلم  اآل��ه  وعلى  عليه 
بها  هجي  التي  بالأ�شعار  ياأتيهم  م��ن 
اآله و�شلم  عليه وعلى  الله  النبي �شلى 
فتن�شد يف جمال�شهم، وحتى اأ�شبح من 
ي�شلي ه�شامًا وي�شحكه يهوديا ي�شخر 
اله  وع��ل��ى  عليه  ال��ل��ه  �شلى  النبي  م��ن 
مرعب  ب�شكل  اجلهل  وانت�شر  و�شلم، 
الق�شاء  ين�شبون يف  اأمية  بنو  كان  اإذ 
مع  يتما�شى  م��ن  واحل��دي��ث،  والفتيا 
واإن  الله  ر�شول  لآل  وبغ�شهم  حقدهم 
مل يكن من املوؤهلني لذلك وهذا موجود 

يف كتب اأهل ال�شنة. 
ولكون العلم مع اأهل البيت ومن يتدين 
منهم  اأخ��ذه  ف��اإن  ب�شدق  امل�شلمني  من 
من  خالطهم  من  يلحق  ملا  متع�شرًا  كان 
الأذى والقتل والتنكيل، فانت�شر اجلرب 
والت�شبيه وكر الكذب على ر�شول الله 
�شلى الله عليه وعلى اآله و�شلم، وف�شر 
القراآن بغري ما تقت�شيه اآياته، واأ�شبح 
اأن  له زنديق ول  اأن يقال  الرجل يحب 

يقال اإنه يحب اآل حممد. 
الإم��ام زيد  الظلمات وجد  بني كل هذه 
العلم  ام��ت��ه��ن  ب��ي��ت  ال�����ش��الم يف  ع��ل��ي��ه 
علي  العابدين  �شيد  فاأبوه  والعبادة، 
اب���ن احل�����ش��ني ال����ذي جن��ا م��ن معركة 
كربالء و�شاهد مذبحة اأهله الطاهرين، 
ال��ب��ي��ت وال��ط��واف  اآل  ن�����ش��اء  و���ش��ب��ي 
العراق  مدن  يف  اأهلهم  وبروؤو�ض  بهم 
اآبائه،  وال�شام، ون�شاأ حاماًل معه علوم 

ونف�ض حر�شهم على دين الإ�شالم الذي 
قتلوا من اأجله، ويف �شبيله، اأما اأخوه 
فهو باقر علم الأنبياء �شمي بذلك لكرة 
جارية  ال�شالم  عليه  الإم��ام  واأم  علمه، 
علي  اإىل  بها  وبعث  املختار  ا�شرتاها 
اأن  قبل  حلمًا  راأى  ال��ذي  احل�شني  ب��ن 
ت�شل اإليه وهو اأنه دخل اجلنة واأعطي 
�شلى  النبي  ف��ن��اداه  فجامعها  ح���وراء 
املولود  �شم  و�شلم  اآله  وعلى  عليه  الله 
اإن اأخرب اأ�شحابه بهذه  منها زيدًا، فما 
ال���روؤي���ا ح��ت��ى و���ش��ل��ت اجل��اري��ة التي 
بعث بها املختار، وكان الإمام زيد عليه 
علمًا  ه��م؟  من  وه��م   �� اأهله  بني  ال�شالم 
وحر�شًا على الدين �� يف الفطنة والعلم 
ا�شتهر  حتى  الق�شوى  الغاية  واجل��د، 
بذلك بني اأهله بل بني اأهل املدينة، قال 
اأبو اجل��ارود: كنت كلما دخلت املدينة 
ذلك  يل:  قيل  علي  بن  زي��د  عن  ف�شئلت 
حليف القراآن، وكان اأخوه الباقر عليه 
ال�شالم وهو املرجع العظيم يف الإ�شالم 
يحيل ال�شيعة وم�شائلهم وما يردون به 
عليه  علي  بن  زي��د  اإىل  خمالفيهم  على 
من  ل��ه��م  يظهر  مب��ا  فيبهرهم  ال�����ش��الم 
العلوم وما  به من  البيان وما ينورهم 

ي�شتنبطه لهم من القراآن. 
ملا  فاإنه  ال�شالم  عليه  خ�شومه  وحتى 
دخل ال�شام اجتمعوا فقال اأحدهم وكان 
من الذكاء والفطنة مبكان: دلوين عليه 
فا�شتدل على الإمام بكرتهم واأنها تدل 
عليه  الإم��ام  عليه  فرد  احلق  على  اأنهم 
ال�شالم باأنه لي�ض يف الكرة دليل على 
التي تذم  الآي��ات  له  اأه��ل احل��ق و�شرد 
الكرة والآي��ات التي متدح القلة حتى 
فعل  اأ�شحابه:  له  فقال  وحت��ري،  �شكت 
الله بك وفعل اأمل تزعم اأنه ل يورد �شيئا 
اإمن��ا  ويحكم  ف��ق��ال:  عليه،  ك�شرته  اإل 
لكفرت،  بالقراآن، ولو رددته  حاججني 
اأه���ل العلم  اأه��ل��ه  ك��ذل��ك ك���ان يف ن��ظ��ر 
ومعدنه فقد �شهدوا له اأنه اأعلمهم واأنه 

ومضة من حياة اإلمام زيد)ع(
 العالمة/عبد اهلل محمد الشاذلي
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واأي�شًا  دنيا،  ول  لدين  مثله  فيهم  ت��رك  ما 
فاإنه يف نظرهم كان موعودًا به، فهذا النبي 
�شلى الله عليه وعلى اآله و�شلم يحب زيد بن 
حارثة لكونه �َشِمي املقتول من ولده، وهذا 
الإمام علي عليه ال�شالم يبكي يف الكنا�شة، 
�شي�شلب  اأن من ولده من  اأ�شحابه  ويخرب 
يف ذلك املكان، وها هو ال�شجاد عليه ال�شالم 
فيه  بامل�شحف فخرج  تفاءل  به  ب�شر  عندما 
اآية جهاد، ويف املرة الثانية كذلك، فقال: اإنا 
لله واإنا اليه راجعون عزيت يف هذا املولود 

هو والله زيد.
تغيريه  مهمة  اأن  القارئ  يعلم  �شردناه  مما 
ال�شعبة  ال��ظ��روف  ت��ل��ك  م��ث��ل  يف  للو�شع 
التي ذكرناها، مل يكن ليقوم بها ويكون لها 
الإمام  �شجاعة  مثل  يف  رجل  اإل  عظيم  اأثر 
وعلمه وذكائه وحر�شه ال�شديد على الدين 
يدلك على عظمة  الأمة، ومما  وعلى �شالح 
تتنازعه،  الإ�شالم  فرق  اأن  ومكانته  الإم��ام 
فال�شنية يزعمون اأن الزيدية خمالفة لالإمام 
مذهبهم،  على  الإم���ام  واأن  ال�����ش��الم،  عليه 
مع  به  ويفتخرون  اإليه  يعتزون  واملعتزلة 
ينظرون  طالب:  اأب��و  الإم���ام  ق��ال  كما  اأنهم 
املالئكة  بها  تنظر  التي  بالعني  النا�ض  اإىل 
واأنه  منهم  يزعمونه  والإمامية  الب�شر،  اإىل 
عبد  قول  اإمامهم، وح�شبك  باإذن  اإمنا خرج 
النا�ض  وبني  بيننا  الكامل  احل�شن  بن  الله 
ال�شيعة  وب��ني  وبيننا  طالب،  اأب��ي  بن  علي 
اأهل  بني  العالمة  اأن  يق�شد  علي،  بن  زي��د 
فمن  ال�شالم  عليه  عليًا  النا�ض  وبني  البيت 
واإليهم ومن ل فال،  فهو منهم  له  كان حمبًا 
والعالمة بني اأهل البيت وفرق ال�شيعة زيد 
نهجه  على  ك��ان  فمن  ال�شالم  عليه  علي  بن 
فهو من اأهل البيت واإليهم ومن ل فال، هذا 
اإىل  يحتاج  وف�شله  الإمام  باأحوال  والإملام 
الكثري، ف�شالم الله عليه حني ولد وحني قام 

باأمر الله وحني ا�شت�شهد ويوم يبعث حيا.

لقد ر�شم الإ�شالم للب�شرية اخلطوط 
 ، ت��ت��ح��رك ع��ل��ي��ه��ا  اأن  ال��ت��ي ي��ج��ب 
حمكومني،  اأو  حكاماُ  كانوا  �شواء 
عنها،  الإن��ح��راف  مغبة  م��ن  وح��ذر 
الإج��راءات  من  �شل�شلة  لذلك  واأع��د 
العامة  تتكفل بحفظ توازن احلياة 

وت�شمن العدل وال�شتقرار.
ومما ل�شك فيه اأن انحراف املحكوم 
ي�شكل  م���ا  ب��ق��در  خ��ط��را  ي�����ش��ك��ل  ل 
ان��ح��راف  لأن  احل���اك���م؛  ان���ح���راف 
احلياة،  مب�شرية  يع�شف  احل��اك��م 
وي��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، 
الكرامات،  وتاأن  احلريات  فتختنق 
ويحن الكثري اإىل العدالة واحلرية 

واملحبة والرخاء..
 ون���ظ���رًا خل���ط���ورة ذل����ك ف��ق��د دع��ا 
موؤهلة  جماعة  ت�شكيل  اإىل  الإ�شالم 
تراقب  والب�شائر  العلم  اأه���ل  م��ن 
ح���رك���ة احل����ك����ام وف�����ق اخل���ط���وط 
التع�شب  ع���ن  ب��ع��ي��دًا  امل��ر���ش��وم��ة 
واحلرفية) ولتكن منكم اأمة يدعون 
ب��امل��ع��رف  وي����اأم����رون  اخل����ري  اإىل 
انحرف  ف��اإذا   املنكر(،  عن  وينهون 
احل���اك���م ���ش��ارع��ت ه����ذه اجل��م��اع��ة 
وكل  له،  وامل�شورة  الن�شح  لتقدمي 
من  اع��وج��اج��ه  ي��ق��وم  اأن  ميكن  م��ا 
على  اأ�شر  ف��اإذا  ال�شلمية،  امل�شاعي 
الن�شح  ع���ن  واأع���ر����ض  ان��ح��راف��ه 
يرغموه  اأن  عليهم  كان  وامل�شورة، 
ابتداء  الله،  حكم  اإيل  العودة  علي 
بالكلمة ومرورًا بالتحذير والتهديد 
وال���ع�������ش���ي���ان امل�������دين، وان���ت���ه���اء 
ب��ق��اءه  لأن  امل�����ش��ل��ح��ة؛  ب��امل��واج��ه��ة 
على  �شلبا  ينعك�ض  احل��ال  تلك  على 
باملعروف  )لتاأمرن  املجتمع  حياة 
ولتنهون عن املنكر اأو لي�شلطن الله 

فال  خياركم  فيدعو  �شراركم  عليكم 
ي�شتجاب لهم(

الإ�شالم  �شاغها  التي  ال��روؤي��ة  ه��ذه 
اأخطر  ه��ي  الأم���ة  م�شار  لت�شحيح 
الإ�شالم يف نظر امل�شتبدين،  اأركان 
ليلهم  وت���وؤرق  وترهبهم،  تخيفهم 
،ول���ه���ذا ���ش��ع��وا  وم�����ازال�����وا  اإىل 
ت�شويه هذه الروؤية وطم�ض معاملها، 
وج��ن��دوا ل��ذل��ك الأق����الم امل��اأج��ورة، 
وق���دم���وا اجل���وائ���ز امل��غ��ري��ة، على 
الطواغيت  متنح  اأح��ادي��ث  و���ش��ع 
وامل�����ش��ت��ب��دي��ن ح�����ش��ان��ة دي��ن��ي��ة، 
اجلهاد  مبداأ  اإيقاظ  دون  للحيلولة 
وت�شيريه ذا اأثر يف حياة امل�شلمني 

...
وقد عانى الإمام زيد )ع( كثريًا يف 
الدفاع عن مبداأ اخلروج على الظامل 
وب��ع��ث��ه م��ن ج��دي��د، ف��ك��ت��ب ون��اظ��ر 
وعزز موقفه بالأحاديث ال�شحيحة 
ر�شول  عن  اآب��ائ��ه  عن  �شمعها  التي 
عنه  خالد  اأب��و  رواه  م��ا  ،منها  الله 
قال: قال ر�شول الله �شل الله عليه 
ال�شهداء  اأف�شل  )اإن  و�شلم:  وال��ه 
رج���ل ق���ام اإىل اإم����ام ج��ائ��ر ف��اأم��ره 
الله  الله ونهاه عن مع�شية  بتقوى 
وجاهده مقبال غري مدبر فقتل وهو 

كذلك(.
وعنه قال: قال ر�شول الله �شل الله 
اإن  ) يا علي  اله و�شلم:  عليه وعلى 
القيامة  ي��وم  مني  ال�شهداء  اأق���رب 
واأوله�����م ب��ي ب��ع��د ح��م��زة وجعفر 
رجل قام ب�شيفه فجاهد اإمام �شاللة 
والأح��ادي��ث  والآي���ات  يقتل(.  حتى 
اخل��روج  �شرعية  يف  وردت  كثرية 

على احلاكم الظامل.

اإلمام زيد ومشروعية 
اخلروج على الظامل

خليل املروني



يحفل �شجل الأحرار والثائرين على مر التاريخ الإ�شالمي، 
ب�شل�شلة طويلة من الأ�شماء والكواكب املنرية لطريق احلق 
والعقيدة واحلرية، ويت�شدر اأهل البيت الأطهار من اآل حممد 
)�شلى الله عليه واآله(، قائمة امل�شلحني والثائرين اخلالدين 
والثبات  الأ�شالة  معاين  كل  الزكية  بدمائهم  ترجموا  الذين 
والفداء يف �شبيل �شريعة ال�شماء وقيم العدل، كاإمام اجلهاد 

والجتهاد الإمام زيد بن علي عليه ال�شالم.
وهذه نبذة من الآثار والأقوال التي قيلت فيه:

�� عن حذيفة بن اليمان قال: نظر ر�شول الله )�شلى الله عليه 
واآله( اإىل زيد بن حارثة فقال: )املقتول يف الله وامل�شلوب 
يف اأمتي، واملظلوم من اأهل بيتي )�شمّي( هذا، واأ�شار بيده 
اإىل زيد بن حارثة، فقال: اأدن مني يا زيد، زادك ا�شمك عندي 

حبًا، فاأنت �شمي احلبيب من اأهل بيتي(.
علي  بن  احل�شني  روى  ومم��ا  ال�شالم:  عليه  الهادي  _ق��ال 
بن اأبي طالب عليه ال�شالم، قال: اأخربين اأبي، قال: حدثني 
ر�شول الله �شلى الله عليه واآله و�شلم: ))اأنه �شيخرج مني 
ال�شلطان، فيقتل، ثم ي�شعد  له زيد، فينتهب ملك  يقال  رجل 
الله  جزى  النبيون:  له  فيقول  الدنيا،  ال�شماء  اإىل  بروحه 
اأنا:  واأق��ول  بالبالغ،  لنا  �شهد  كما  اأف�شل اجل��زاء،  عنا  نبيك 

اأقررت عيني يا بني واأديت عني(( اإىل اآخر اخلربانتهى.
اأ�شياء  فذكر  الكوفة،  منرب  على  املوؤمنني  اأم��ري  _وخطب 
وفتنًا، حتى قال: )ثم ميلك ه�شام ت�شع ع�شرة �شنة، وتواريه 
اأر�ض ر�شافة، ر�شفت عليه النار، مايل وله�شام جبار عنيد، 
قاتل ولدي الطيب املطيب، ل تاأخذه راأفة ول رحمة، ي�شلب 
ولدي بكنا�شة الكوفة، )زيد( يف الذروة الكربى من الدرجات 
فرعون  الوليد  ثم  اأبيه،  �شنة  فعلى  زي��د،  يقتل  ف��اإن  العلى، 
خبيث، �شقي غري �شعيد، ياله من خملوع قتيل، فا�شقها وليد، 
وكافرها يزيد، وطاغوتها اأزي��رق(..اإىل اآخر كالمه �شلوات 
اأهل  اأئمة  بالله وغريه من  املن�شور  الإم��ام  الله عليه. رواه 

البيت.
_عن الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( قال: و�شع ر�شول الله 
يده على كتفي، وقال: )) يا ح�شني، يخرج من �شلبك رجل 
رقاب  القيامة  ي��وم  واأ�شحابه  هو  يتخطى  زي��د،   : له  يقال 

النا�ض غرًا حمّجلني يدخلون اجلنة بغري ح�شاب ((.
�� الإمام حممد الباقر، قال يف حقه: » لقد اأوتي زيٌد علما َلُدِنّيًا 

فا�شاألوه فاإنه يعلم مال نعلم « .
_الإمام الباقر اأي�شًا ملن �شاأله عنه: » �شاألتني عن رجل ُملىء 
اأهل  �شيد  قدميه، وهو  اإىل  �شعره  اأط��راف  اإميانًا وعلمًا من 

بيته « .
الّله  لكتاب  اأقراأنا  والل�ه  كان   « قال:  ال�شادق  الإم��ام جعفر   ��

واأفقهنا لدين الّله «.
يا  قال يل جعفر بن حممد:  قال:  �شامل،  _ روى حممد بن 

حممد، هل �شهدت عمي زيدًا؟ قلت: نعم، قال: فهل راأيت فينا 
اأن  اإىل  مثله  فينا  ترى  والله  اأظنك  قال: ول  ل،  قلت:  مثله: 
دنيا  ول  لدين  فينا  ترك  ما  �شيدنا  والله  كان  ال�شاعة،  تقوم 

مثله.
هذا   :� زيد  اإىل  واأ�شار   � قال  اأن��ه  علي  بن  حممد  عن  وروى 
ا�شتن�شركم  واإذا  فاأجيبوه،  دع��اك��م  اإذا  ها�شم،  بني  �شيد 

فان�شروه."
_الإمام الكامل عبدالله بن احل�شن بن احل�شن: )الَعَلم بيننا 

وبني النا�ض علي بن اأبي طالب، والعلم بيننا وبني 
ال�شيعة زيد بن علي(.

اأئمة  ثابت كبري  بن  النعمان  اأبو حنيفة  _الإم��ام 
ة قال: » ما راأيت يف زمنه اأفقه منه  �َيّ ِنّ املذاهب ال�ُشّ

لقد  ق��وًل،  اأب��ني  ول  جوابًا  اأ�شرع  ول  اأعلم  ول 
كان منقطع القرين«، وقال اأي�شا عن ثورته: 
»لقد �شاها )�شابه( خروج الر�شول يوم بدر، 

اأبو حنيفة:  فقيل له: »ومل تخلفت عنه؟« فرد 
»حب�شني عنه ودائع النا�ض، عر�شتها على ابن 
ليلى فلم يقبل، ولو علمت اأن النا�ض يخذلونه 
حق،  اإمام  لأنه  معه  جلاهدت  جده  خذلوا  كما 
اآلف  بع�شرة  اإليه  فبعثت  اأعنته مبايل  ولكني 

درهم وقلت للر�شول اأب�شط عذري«.
الأعم�ض  الكبري �شليمان بن مهران  _املحدث 

اأهل  يعني   � فيهم  راأي��ت  ما   « فيه:  ق��ال 
� اأف�شل منه ول اأف�شح ول اأعلم  البيت 

..»
��القا�شم بن عبد العزيز بن اإ�شحاق بن 
جعفر البغدادي: " فتح الله عليه بالعلم 
عن  منه  اأخ���ذ  اأن  بعد  زي����دًا-  يعني   -
الإم��ام  كاأبيه  الأم��ة  ف�شالء  من  جماعة 

العابدين علي بن احل�شني، وجابر  زين 
بن عبد الله الأن�شاري، وحممد بن اأ�شامة 

بن زيد وغريهم"
فجعلت  املدينة  )قدمت   : اجل���ارود  ��اأبو   
ذلك  قيل يل:  بن علي  زيد  �شاألت عن  كلما 

حليف القراآن( 
: )راأيته -  العمري  الله  �� عا�شم بن عبيد 
يعني زيدًا- وهو باملدينة �شابًا ُيذكر الله 
ما  القائل  فُيغ�شى  عليه حتى يقول  عنده 

يرجع اإىل الدنيا(.
)ك��ان من  زي��د:  يقول عن  الب�شتي  �� حامت 

اأفا�شل اأهل البيت وعبادهم(.

قيل يف اإلمام زيد)عليه السالم(
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 واهلل ما أبالي إذا أقمت كتاب اهلل 
عز وجل وسنة رسول اهلل صلى اهلل 
نار  لي  ُأججت  أنه  وسلم  وأله  عليه 
ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك 

إلى رحمة اهلل تعالى.
اإلمام زيد )ع(
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لزيد..  هذا  زمننا  في  أحوجنا  ما 
بهذه  يسيرون  ممن  زيد..  وألمثال 
لها  ويردون  العزة..  طريق  إلى  األمة 
بعض ما ديس من كرامتها.. فقد كانت 
هي  والكرامة  ضالته..  هي   الشهادة 
لكل  نبراسًا  ثورته  وأصبحت  دافعه.. 

الثورات والثائرين األحرار من بعده


