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 اهلل افرمحـ افرحقؿبسؿ 

 هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ شقدكا حمؿد إمغ وظذ آفف افطقبغ افطاهريـ، وبعد:احلؿد 

حاجععععععة "كععععععدوة يف وذفععععععؽ باديفععععععارـة ويؼععععععؾـل اديفععععععارـة يف احقععععععاء ذـععععععرى اشتيفععععععفاد اإلمععععععام زيععععععد ) ( يسعععععععد  

 .بقرؿة ظؿؾ متقاضعة افتل تؼقؿفا رابطة ظؾامء افقؿـ ") (إلمام زيد اإمة إػ ؾؽر وثقرة 

 هذه افقرؿة ثالث حماور ـافتايل:تتضؿـ 

 والذي تضمن: ،الشخصية القرآىية األول:احملور 

 افؼرآنحؾقػ  -

 ظالؿتف بافؼرآنبػضؾ اإلمام زيد ) ( وصفادات  -

 زيد ) ( ومرجعقة افؼرآناإلمام  -

 إػ افؼرآن افؽريؿ آحتؽام إػدظقتف  -

 والذي تضمن: ،ألمةان الداء والدواء يف إصالح الثاىي: اإلماو زيد )ع( ومكناحملور 

 افعؾامء مرتبطة هبداية افـاس إػ افـجاةمؽاكة  -

 رمغ يف جرائؿفؿجادتخاذفقن ذـاء ادافعؾامء  -

 ظؾقف ادجرمقن ؾسجي افسقء ـردظؾامء  -

 :والذي تضمن ،إلماو زيد )ع(االقيه واملبادئ يف ثورة الثالث: احملور 

 بادعروف وافـفل ظـ ادـؽرٕمر ا -

 تحؼقؼف ـؾ مممـفٓ بد أن يسعك  إمة هدفإصالح  -

 افعسؽرية قإخال -

 ؼاماً تفقست اكافثقرة  -

 اإلجيايبظفد بافتغقر افثقرة  -

 اجلفاديةافروح  -
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 احملور األول 

 الشخصية القرآىية

وهععل يف  –إحاديععث افـبقيععة افؼععيػة ؾقععف ٓ يتجععف إػ  د وؾضععؾف اإلمععام زيععد ) (  صخصععقةاحلععديث ظععـ 

وهعععععععق ؾضعععععععؾ ٓ  –وٓ إػ افسبقعععععععة افتعععععععل كيفعععععععل ظؾقفععععععا يف بقعععععععت وافعععععععده زيعععععععـ افعابعععععععديـ ) (  -حععععععد ذا عععععععا ؾضعععععععؾ ظظعععععععقؿ 

وإكععععام يتجععععف إػ ارتباضععععف  –وهععععق ذف ـبععععر  -وٓ إػ  اكتسععععابف إػ أهععععؾ افبقععععت ) (   -يسععععتطقع أن يـؽععععره أحععععد 

 وإػ افـتقجة افعظقؿة هلذا آرتباط يف واؿعف ويف واؿع إمة.  ،يؿافعؿع افقثقؼ بافؼرآن افؽر

ومععععـ هععععذا ادـطؾععععؼ ـععععان ؾضععععؾ أهععععؾ افبقععععت ) (  ،ؾآرتبععععاط افعؿععععع بععععافؼرآن افؽععععريؿ ؾضععععؾ فععععقس ؾقؿععععف ؾضععععؾ

حقث ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفعف وشعؾؿ: )إ  تعارك ؾعقؽؿ معا إن  سعؽتؿ  ،هق ارتباضفؿ بافؼرآن افؽريؿ

ـ تضؾقا مـ بعدي أبدًا : ـتاب اهلل، وظسيت أهؾ بقتل، إن افؾطقعػ اخلبعر كبعل  ألعام فعـ يػسؿعا حتعك يعردا بف ف

   .ظعَّ احلقض(

ـاكععت يف ظكععه أـثععر صخصععقة مععـ بععغ أهععؾ افبقععت) ( ظؿقمععًا معـقععة بحععديث  ) ( وصخصععقة اإلمععام زيععد

عععَب بحتععك افثؼؾععغ، ؾؼععد ـاكعععت صخصععقتف بحعععؼ صخصععقة ؿرآكقعععة  وهععذه صعععفادة هلععا معععدفقٓ ا  ،حؾقععػ افؼعععرآنُفؼِّ

 افعظقؿة.

ة افـبقيععععععة حقععععععث    وردت إحاديععععععث افؼععععععيػة ظـععععععف ؾؿـعععععذ وٓدتععععععف ) ( ـععععععان فععععععف ارتبععععععاط بععععععافؼرآن افؽعععععريؿ وافسعععععـع

وافتععل مـفععا أكععف صععذ اهلل ظؾقععف وآفععف وشععؾؿ كظععر يقمععًا إػ زيععد بععـ حارثععة وبؽععك وؿععال:  ،وظععـ ثقرتععف واشتيفععفاده

ادظؾعقم مععـ أهعؾ بقتععل شعؿل هعذا(، وأصععار إػ زيعد بعـ حارثععة .. ثعؿ ؿععال:  ،دصعؾقب مععـ أمتعلا ،)ادؼتعقل يف اهلل

بقيعة متداوفععة ؾنكعؽ شعؿل احلبقعب معـ وفععدي( وـاكعت هعذه إخبعار افـ ،)أدن مـعل يعا زيعد زادك اهلل حبعًا ظـععدي

ٍعععحعععغ وُ بععغ أهعععؾ افبقعععت ) ( و يػ، واشعععتػتحف زيعععـ افعابعععديـ ) ( ادصعععحػ افؼععع د اإلمعععام زيعععد ) ( أخععذ أبعععقهف

وكظعععر إػ أول آيعععة ؾؽاكعععت: )وؾضعععؾ اهلل ادجاهعععديـ ظعععذ افؼاظعععديـ أجعععرًا ظظعععقام(، ؾلضبؼعععف ثعععؿ ؾتحعععف ؾخعععرج فعععف: 

)وٓ حتسبـ افذيـ ؿتؾقا يف شبقؾ اهلل أمقاتًا بؾ أحقاء ظـد رهبؿ يرزؿقن(، ؾلضبؼ ادصحػ، وؾتحف مرة ثافثة 

ـععة يؼععاتؾقن يف شعععبقؾ اهلل ؾقؼتؾععقن ويؼتؾعععقن ؾؽاكععت: )إن اهلل اصععسى معععـ ادععممـغ أكػسععفؿ وأمعععق اهلؿ بععلن هلعععؿ اجل

وظعععععدًا ظؾقععععععف حؼععععععًا يف افتععععععقراة واإلكجقععععععؾ وافؼععععععرآن ومععععععـ أو  بعفعععععده مععععععـ اهلل ؾاشتبؼععععععوا ببععععععقعؽؿ افععععععذي بععععععايعتؿ بععععععف 

وذفعععععععؽ هعععععععق افػعععععععقز افعظعععععععقؿ(، ؾععععععععلضبؼ ادصعععععععحػ، ويب بنحعععععععدى يديعععععععف ظعععععععذ إخععععععععرى وؿعععععععال: )إكعععععععا هلل وإكعععععععا إفقععععععععف 

يف وفععدي هععذا، إكععف زيععد أمععا واهلل مععا أجععد مععـ وفععد احلسععغ يف يععقم افؼقامععة أظظععؿ مـععف وشععقؾة،  راجعععقن، ظزيععت

 أصحابًا آثر ظـد اهلل مـ أصحابف(.وٓ 
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 حؾقػ افؼرآن

وتؾؼععععععععك تربقععععععععة ؿرآكقععععععععة ظعععععععذ يععععععععد أبقععععععععف زيععععععععـ ظععععععععذ افؼعععععععرآن افؽععععععععريؿ مـععععععععذ كعقمععععععععة أطػعععععععاره، اإلمععععععععام زيععععععععد ) ( ترظعععععععر  

ة أن ظؽعععععععععػ ) ( ،سعععععععععالمافعابعععععععععديـ وأخقعععععععععف افبعععععععععاؿر ظؾعععععععععقفام اف ظعععععععععذ ؿعععععععععراءة افؼعععععععععرآن  ومعععععععععـ كتعععععععععائج هعععععععععذه افسبقعععععععععة احلسععععععععـع

ة أؿعرأه  بت بف روحف ـام حتدث ظـ كػسفحتك تؼيتدبره  واختذ بف  بؼقفف: )خؾقت بافؼرآن ثالثة ظؼ شـع

 .وأتدبره ؾام وجدت يف ضؾب افرزق رخصة وما وجدت مـ ؾضؾ اهلل إٓ افعبادة وافػؼف(

حتععععععك يظععععععـ مععععععـ ظـععععععده أكععععععف شععععععقؿقت وـععععععان إذا ذـععععععر اهلل أو مععععععـ خيفععععععقة اهلل تعععععععاػ بؽععععععل ـععععععان إذا ؿععععععرأ افؼععععععرآن يو 

شعععؿع صعععق ًا معععـ ذـعععر اهلل أؽؿعععل ظؾقعععف حتعععك يؼعععقل افؼائعععؾ معععا هعععق بعائعععد إػ افعععدكقا وـعععان إذا شعععؿع آيعععات افسؽقعععب 

ؿععال اهلل ذا ُظععرف بععغ افـععاس بحؾقععػ افؼععرآن، ؾؽععان  ععـ وافسهقععب مععاد ـععام  قععد افيفععجرة يف افقععقم افعاصععػ وهلعع

تمم ﴿تعاػ ؾقفؿ: ُ مم اها ُُتتُه دا تيمِممم َيا لا َا ياتتم 
ا ُتلِ إِذا ِجلاتم ُقُلوُُبُمم وا را اَّللَُّ وا

ا ُذكِ ِذينا إِذا ِمُنونا الَّ َما اْلمُؤم ِتمم إِنَّ ُبم ت ا ِّبا َا ًنتُ وا إِيَما

ُلونا  كَّ تاوا دً ﴿: وؿعال ﴾يا وا ُسجَّ رُّ اِن خا ْحم ُُت الرَّ يمِممم َيا لا َا ا ُتتم ا  يًُّإِذا
ُبكِ نا ﴿: وؿعال ﴾ا وا توم مشا تِذينا خا ِعرُّ ِمنمُه ُجُلوُه الَّ شا قم تا

ُءُ  شا نم يا مِدي بِِه ما ى اَّللَِّ َيا لِكا ُهدا ِر اَّللَِّ ذا ُقُلوُُبُمم إَِلا ِذكم لنُِي ُجُلوُهُهمم وا ُمم ُثمَّ تا ُبَّ  ﴾ِّبا

 صفادات بػضؾ اإلمام زيد ) ( وظالؿتف بافؼرآن

ـعان وحقعد ظكعه يف تقافت صفادات أـابر افعؾام ء معـ أهعؾ افبقعت ) ( ومعـ ؽعرهؿ  عـ ظعا ه بلكعف ) ( 

ـعععان إؾضععععؾ بعععال اشعععتثـاء مععععـ أهعععؾ افبقعععت ظععععذ وجعععف اخلصعععقص ومععععـ ظؾعععامء وؾضعععالء إمععععة  ،ظالؿتعععف بعععافؼرآن و

ؾفععذا اإلمععام جعػععر افصععادق وهععق ابععـ أخقععف ييفععفد بععذفؽ بؼقفععف: )ـععان واهلل أؿرأكععا  ،ظععذ وجععف افعؿععقم يف ظكععه

ـعا فعدكقا وٓ آخعرة مثؾعف(فؽتا . ويؼعقل أيضعًا دعـ شعلفف ب اهلل وأؾؼفـا يف ديـ اهلل وأوصؾـا فؾرحؿ واهلل ما تعرك ؾق

وـععععان اإلمععععام جعػعععععر ) (  ،) (: )كعععععؿ بععععايعقه، ؾفععععق واهلل أؾضععععؾـا وشعععععقدكا وخركععععا(ظععععـ افبقعععععة فعؿععععف اإلمععععام زيعععععد 

 ف افثقاب ظذ افرسج.قؿسؽ فف افرـاب ويسقي فه وحيسمف ـثرًا وُيَعظِّؿف ؾيقؿر 

وصععععععفد بععععععذفؽ أيضععععععًا شععععععؾؿة بععععععـ ـفقععععععؾ بؼقفععععععف: )مععععععا رأيععععععت أكطععععععؼ فؽتععععععاب اهلل مععععععـ اإلمععععععام أيب احلسععععععغ( وصععععععفد 

ـععععان أظؾععععؿ خؾععععؼ اهلل بؽتععععاب اهلل( وصععععفد إظؿععععش بػضععععؾف  ـععععذفؽ شععععػقان افثععععقري بؼقفععععف: )ؿععععام مؼععععام احلسععععغ، و

زيد بـ ظع، وٓ رأيت ؾعقفؿ أؾضعؾ مـعف وٓ ظذ شائر أهؾ افبقت بؼقفف: )ما ـان يف أهؾ زيد بـ ظع مثؾ 

أؾصعععععأ وٓ أظؾعععععؿ وٓ أصعععععجع( وييفعععععفد بعععععذفؽ ايضعععععًا خافعععععد بعععععـ صعععععػقان وهعععععق معععععـ ميفعععععاهر افععععععرب وؾصعععععحائفؿ 

ـععل هاصععؿ إػ زيععد بععـ ظععع( وؿععد صععفد  وخطبععائفؿ بؼقفععف: )اكتفععت افػصععاحة واخلطابععة وافزهععادة وافعبععادة مععـ ب

ٕمة يف ظكه بؼقفف: )صاهدت زيد بـ ظع ـعام صعاهدت أهؾعف، ـذفؽ أبق حـقػة افـعامن بػضؾف ظذ شائر ا

 .فؼد ـان مـؼطع افؼريـ( ،ؾام رأيت يف زمـف أؾؼف مـف وٓ أظؾؿ وٓ أ   جقابًا وٓ أبغ ؿقًٓ 
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 اإلمام زيد ) ( ومرجعقة افؼرآن

فؽععععععريؿ هعععععععق ؾؽعععععععان افؼععععععرآن ا ،ـاكععععععت ظالؿعععععععة ظؿؾقععععععة صععععععامؾةمل تؽععععععـ ظالؿععععععة اإلمعععععععام زيععععععد ) ( بععععععافؼرآن كظريعععععععة بععععععؾ 

دائععععاًم يسععععتؼل مـععععف اهلعععدى ويتحععععرك يف أوشععععاط إمععععة متسععععؾحًا مرجعقتعععف وحمععععقر حرـتععععف وجععععقهر أؾؽعععاره، وـععععان 

ـععؾ افثؼاؾععات ادغؾقضععة ، بععف، يـؼعع افععقظل وافػؽععر افؼععرآ  افصععايف وافـؼععل وافثؼاؾععة اإلشععالمقة إصععقؾة ويععدحض 

 وإؾؽار  ادـحرؾة مـ خالفف مستيففدًا بآياتف.

احلؽععؿ يف إمعععة اإلشععالمقة باحلديععد وافـعععار وادؽععر وافتعععدفقس  قاؽعع ؾَّ مععزاظؿ إمععقيغ افعععذيـ  ؾؼععد دحععض ـعععؾ 

وافسؽقععععب وافسهقععععب، وارتؽبعععععقا جععععرائؿ ؾضععععقعة وبعععععازر وحيفععععقة بحعععععؼ أهععععؾ افبقععععت ) ( وبحعععععؼ إمععععة بيفعععععؽؾ 

 ة، وحعععاوفقاوتعؿقعععده بصععبغة ديـقعععافالذظععل تقضقععد حؽؿفعععؿ ؾػـّعععد ـععؾ إؾؽعععار افتععل اختؾؼقهعععا مععـ أجعععؾ ظععام، 

ؾجؿعععععقا حعععقهلؿ ـثعععرًا مععععـ ظؾعععامء افسععععقء وأجزفعععقا هلعععؿ افعطايععععا واختؾؼعععقا ـثععععرًا  ،ضعععالءه بؼععععظقة إشعععالمقة ظزهعععا

وافتعععععععععععل بؿجؿؾفعععععععععععا تعععععععععععدظقا إػ افرضعععععععععععا هبعععععععععععؿ وبظؾؿفعععععععععععؿ وإجعععععععععععرامفؿ وإػ  ،مععععععععععـ إؾؽعععععععععععار افتعععععععععععل كسعععععععععععبقها إػ اإلشعععععععععععالم

  .قًا وؾرضقها ـؿـفج حؽقملؿضاظتفؿ وحرمة افثقرة ظؾقفؿ، وافتل ظؿدوا إػ تعؿقؿفا رش

جععععقن هلععععا، وحععععّرر ـثععععرًا معععععـ وؿععععام بحؿؾعععععة تقظقيععععة ؾععععلؾحؿ ظؾععععامء افسععععقء افععععذيـ ـعععععاكقا يٌ  ؾػـّععععد ظؼقععععدة اجلععععز  روِّ

افـعععععاس معععععـ رقِّ هعععععذه افعؼقععععععدة، وافتعععععل ـعععععان افـظععععععام إمعععععقي افغاصعععععؿ ؿععععععد أصعععععاظفا بعععععغ افـععععععاس حتعععععك يتؼبؾعععععقا طؾؿفععععععؿ 

  .واشتبدادهؿ وؾسادهؿ

ؼفؿ وبعقلؿ سعوافتل هدؾقا مـ خالهلا إػ تزير ؾظؼقدة أن اإليامن ؿقل بال ظؿؾ  اإلرجاء ـام ؾـّد ظؼقدة 

 واشتيففد بافؼرآن افذي تعج آياتف باؿسان اإليامن بافعؿؾ.واكحالهلؿ إخالؿل، 

اكة وافتعل هععدؾت إػ إظطععاء هععؿ حصععوإن أخعذ مافععؽ وؿصععؿ طفععرك،  ـععام ؾـّععد ظؼقععدة ضاظععة ويل إمععر افظععامل

ودظععععا إػ افتغقععععر واإلصععععالح وافثععععقرة اكطالؿععععًا مععععـ مبععععدأ إمععععر بععععادعروف وافـفععععل سععععاءفة افيفعععععبقة وافثقريععععة مععععـ اد

)واظؾؿقا أن ؾريضة اهللّ تعاػ يف إمر بادعروف وافـفل ، يؼقل: ) (: ظـ ادـؽر افذي يػقح بف افؼرآن افؽريؿ

ا وَصععععِدْيُدها، وذفععععؽ أن إمععععر بععععادعروف وافـفععععل ظععععـ ادـؽععععر، إذا أؿقؿععععت فععععف اشععععتؼامت افػععععرائض بل هععععا، َهقِّـُفعععع

ْؾَؿعععة، وَرّد افظععععامل، وِؿْسععععَؿِة افَػعععلء وافغـععععائؿ ظععععذ مـازهلععععا،  ظعععـ ادـؽععععر هععععق: افعععدظاء إػ اإلشععععالم، واإلخععععراج مععععـ افظم

ععععععععععدؿات ووضعععععععععععفا يف مقاضعععععععععععفا، وإؿامععععععععععة احلععععععععععدود، وِصععععععععععَؾِة إرحععععععععععام، وافقؾععععععععععاء بافعفععععععععععد، واإلحسععععععععععان،  وأخععععععععععذ افصَّ

 ادَحارم، ـؾ هذا مـ إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر( .واجتـاب 

وافتعععل ـاكعععت  عععدف إػ ذظـعععة  ـعععام ؾـّعععد ؾؽعععرة أن افؽثعععرة هعععؿ أهعععؾ احلعععؼ وأن افؼؾعععة هعععؿ أهعععؾ افبعععد  وافباضعععؾ

ـععععاطرة صععععفرة وجععععقدهؿ يف افسععععؾطة،  بقـععععف وبععععغ ظؾععععامء افععععبالط إمععععقي افععععذيـ اكتخبععععقا أـثععععرهؿ ظؾععععاًم  وذفععععؽ يف م
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ؾؼعال: أمععا رّدًا مػحعاًم معـ افؼعرآن افؽعريؿ د ظؾقعف اإلمعام زيعد ) ( ؾعرّ  فععرض هعذه افػؽعرة   ظـعدهؿ وأجؾفعؿ ؿعدراً 

بعد ؾنن أكاشًا مـ هذه إمة يتؽؾؿقن يف اجلامظة ويزظؿقن ألؿ أهؾ افؽثرة، وألؿ حجة اهللّ ظذ أهؾ افؼؾة 

شعععععؿعـا اهللّ تبععععارك وتعععععاػ وتؼدشعععععت  مععععـ افـععععاس، وأن افؼؾقؾعععععغ مععععـ هععععذه إمعععععة هععععؿ أهععععؾ افبعععععد  وافضععععالفة، وإكععععا

ؾقام كزل مـ وحقف افـاضؼ افصادق ظذ حمؿد ظبده ورشقفف صذ  -أشامؤه وظال كقره وطفرت حجتف، ؿال 

اهللّ ظؾقعععععععف وآفعععععععف وشعععععععؾؿ، معععععععز إمعععععععؿ اداضعععععععقة مثعععععععؾ: أمعععععععة كعععععععقح وهعععععععقد وصعععععععافأ وصععععععععقب وإبعععععععراهقؿ ومقشعععععععك وداود 

إن أهعععععؾ احلعععععؼ  -فعععععقا افععععععزم معععععـ افرشعععععؾ، وؽعععععر أهعععععؾ افُؽُتعععععب وشعععععؾقامن وظقسعععععك وحمؿعععععد ظؾعععععقفؿ افسعععععالم، وهعععععؿ أو

واجلامظععععة وأتبععععا  افرشععععؾ أهععععؾ افؼؾععععة، وإن أهععععؾ افبععععد  وافضععععالفة هععععؿ إـثععععرون، وإكععععا شععععؿعـا اهللّ جععععؾ اشععععؿف يثـععععل 

ُفُفؿ ويؽذهبؿ ويضعؾؾفؿ، ويـفعك ظبعاده افصعاحلغ  ُؾُفؿ وُيَسػِّ ظذ أهؾ افؼؾة ويؿدحفؿ، ويذم أهؾ افؽثرة وجُيَفِّ

 ـ إتباظفؿ واإلؿتداء هبؿ وإخذ بؿؼاهلؿ. ثؿ ذـر أيات افتل يف افؼرآن افؽريؿ افتل تثبت ذفؽ. ظ

ؾلحجؿ ظامل أهؾ افيفام وشؽت افيفامققن ؾؾؿ جيقبقا ٓ بؼؾقؾ وٓ بؽثعر، ثعؿ ؿعامقا معـ ظـعده، ؾؾعام خرجعقا 

ـرسععع ا ؾخرشعععت ؾؾعععؿ تـطعععؼ  ؿعععافقا فؽبعععرهؿ: ؾععععؾ اهللّ بعععؽ وؾععععؾ، ظزرتـعععا وزظؿعععت أكعععؽ ٓ تعععد  فعععف حجعععة إٓ 

ب ـتاب اهللّ.   ذِّ ـَ  ؿال: ويؾؽؿ ـقػ أـؾؿ رجاًل إكام حآّجـل بؽتاب اهللّ؟ ؾؾؿ أشتطع أن ُأ

 دظقتف ) ( إػ آحتؽام إػ افؼرآن افؽريؿ

ـعان يعدظقا افعؾعامء ظعذ وجعف اخلصعقص  ـعاز ، و وـان ) ( يدظقا إػ جعؾ افؼعرآن احلؽعؿ يف آخعتالف وافت

بعععف، وأبعععدى اشعععتعداده فؾـؼعععاش حعععقل افؼضعععايا فتعععل هعععل حمعععؾ خعععالف وآحتؽعععام إػ  فرضعععا وافتسعععؾقؿإػ افؼبعععقل وا

ؾععععاهلل اهللّ ظبعععععاد اهللّ أجقبععععقا إػ ـتعععععاب اهللّ، وشععععارظقا إفقعععععف، افؼععععرآن شععععقاء ـاكعععععت افـتقجععععة فعععععف أو ظؾقععععف  يؼعععععقل ) ( : )

ؽؿ، وظعععععععدٓ ؾععععععقام ؾقعععععععف اختؾػـععععععا، وإمامعععععععاً  ؾععععععقام ؾقعععععععف تـازظـععععععا، ؾنكعععععععا بععععععف راضعععععععقن، وإفقعععععععف  واختععععععذوه َحَؽعععععععاًم ؾععععععقام َصعععععععَجر بقعععععـع

  (. مـتفقن، ودا ؾقف ُمْسؾِؿقن فـا وظؾقـا

ـععععد ظععععذ اتباظععععف ؾععععقام حيععععب افـععععاسافؼععععرآن مرجعقععععة صععععامؾة ف مععععة ـؾفععععاجعععععؾ ث ظععععذ وـععععان حيععععض  وحيعععع  ، ويم

ايب ويقضعأ افطريؼععة افصعحقحة فؾتعامععؾ اإلجيعع  ا عام ـععؾ رأي وظؼقعدة تتعععارض معع افؼععرآن،، وظععذقنويؽرهع

مععععععععف ؾقؼعععععععقل: )أوصعععععععقؽؿ أن تتخعععععععذوا ـتعععععععاب اهللّ ؿائعععععععدًا وإمامعععععععًا، وأن تؽقكعععععععقا فعععععععف تبععععععععًا ؾعععععععقام أحببعععععععتؿ وـعععععععرهتؿ، وأن 

َتتَِّفؿععقا أكػسعععؽؿ ورأيؽععؿ ؾعععقام ٓ يقاؾعععؼ افؼععرآن، ؾعععنن افؼعععرآن صععػاٌء دعععـ اشتيفعععػك بععف، وكعععقٌر دعععـ اهتععدى بعععف، وكجعععاة 

ـْ ؿعبؾؽؿ،  دـ تبعف، مـ ظؿؾ بف َرَصَد، ومـ حؽؿ بف ظدل، ومـ َػعر، ؾقعف كبعُل َمع ـَ خاصؿ بف َؾَؾعج، ومعـ خافػعف 

 وخُز معادـؿ، وإفقف مـتفك أمرـؿ، وإياـؿ وميفتبفات إمقر وبدظفا، ؾنن ـؾ بدظة ضالفة(. 

ة افـبقيععععععة  ـيفععععععػ إحاديععععععث ادؽذوبععععععة ظععععععذ رشععععععقل اهلل ـقػقععععععة أوضععععععأ وؾععععععقام يتعؾععععععؼ بععععععاختالف افـععععععاس يف افسعععععـع
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معععا ذهعععب كبعععل ؿعععط معععـ بعععغ أمتعععف ) ؼاظعععدة افععععرض ظعععذ افؼعععرآن  يؼعععقل ) ( :ب فعععؽوذصعععذ اهلل ظؾقعععف وآفعععف وشعععؾؿ، 

إٓ وؿععععععد أثبععععععت اهللّ حججعععععععف ظؾععععععقفؿ، فعععععع ال تبطعععععععؾ حجععععععج اهللّ وَبقِّـاتعععععععف، ؾععععععام ـععععععان معععععععـ بدظععععععة وضععععععالفة ؾعععععععنكام هععععععق معععععععـ 

 صعذ وؿعد ؿعال رشعقل اهللّكبقعاء صعؾقات اهللّ ظؾعقفؿ وشعالمف، احلََدث افذي ـان مـ بعده، وإكعف يؽعذب ظعذ إ

أظرضععععقا احلععععديث إذا شعععععؿعتؿقه ظععععذ افؼعععععرآن ؾععععام ـععععان معععععـ افؼععععرآن ؾفععععق ظـعععععل وأكععععا ؿؾتعععععف، «اهللّ ظؾقععععف وآفععععف وشعععععؾؿ: 

 . »مـف بريءومامل يؽـ ظذ افؼرآن ؾؾقس ظـل ومل أؿؾف، وأكا 
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  احملور الثاىي

 اإلماو زيد )ع( ومكنن الداء والدواء يف إصالح األمة

مة وصخص افػ ة افتل هلا تلثر ـبر يف أوشاضفا ؾؽريًا وثؼاؾقًا وحتعك فؼد درس اإلمام زيد ) ( أوضا  إ

إكعععععام تصععععععؾأ إمععععععقُر ظععععععذ أيعععععدى افعؾععععععامء، وتػسععععععد هبععععععؿ إذا شقاشعععععقًا، وـاكععععععت هععععععذه افػ عععععة هععععععل افعؾععععععامء، يؼععععععقل ) (: )

ر يف أيععد،ؿ، مل بععاظقا أمععر اهللّ تعععاػ ولقععف بؿعاوكععة افظععادغ اجلععائريـ، ؾؽععذفؽ اجلفععال وافسععػفاء إذا ـاكععت إمععق

ُخ ادقاريث، وتضج إحؽام، ويػتضعأ ادسعؾؿقن. َػف إؿامتفا، ؾحقـ ذ َتْكُ (  وؿعد يستطقعقا إٓ باجلفؾ وافسَّ

دععععا هلععععؿ مععععـ أثععععر ـبععععر يف افـععععاس شععععؾبًا وإجيابععععًا، وحقععععث أن افطغععععاة يسععععتعؿؾقن ظؾععععامء افسععععقء  رـععععز ) ( ظععععذ افعؾععععامء

احلؼعععععععائؼ وؿؾعععععععب ادػعععععععاهقؿ، ودععععععا فسعععععععؽقت افعؾعععععععامء معععععععـ ر  ضعععععععؿـل  ـععععععلداة ؾّعافعععععععة فؾتؾبعععععععقس ظعععععععذ افـععععععاس وتزيقعععععععػ

ؾؼعععععععد أوػ ) ( اهتاممععععععععًا ـبعععععععرًا بععععععععافعؾامء ومحّؾفعععععععؿ ادسععععععععموفقة وخّصعععععععفؿ برشععععععععافة ظظقؿععععععععة  ،يػفؿعععععععف افعامععععععععة معععععععـ افـععععععععاس

ام يعععععدورون يف  ام يتحرـعععععقن يف خعععععط اإلشعععععالم، ودورهعععععؿ افسعععععؾبل حقععععـع وجؾقؾعععععة وّضعععععأ ؾقفعععععا دورهعععععؿ اإلجيعععععايب حقععععـع

د ؾقفا ظذ يورة أن يؿتؾؽقا افقظل افسقاد واحلس افثقري وافروح اجلفادية.ؾؾؽ افظادغ ـّ  ، وأ

وفذفؽ ٓ ظجب أن يؽقن أبرز افعؾامء افعامؾغ وافػؼفاء افػضالء أبرز مميدي اإلمام زيد ) ( يف ثقرتعف، 

عام ن افعععععععععذي : )فؼعععععععععد ـاإلمعععععععععام جعػعععععععععر  افعععععععععذي ؿعععععععععال: )هعععععععععق واهلل أؾضعععععععععؾـا وشعععععععععقدكا وخركعععععععععا( وـاإلمعععععععععام أيب حـقػعععععععععة افععععععععـع

وافعذي ؿعال حعغ أتتعف ُرشعؾ اإلمعام زيعد ضاهك خروجف خروج رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشعؾؿ يعقم بعدر( 

) (: )هعق واهلل صععاحب احلعؼ، وهععق أظؾععؿ معـ كعععرف يف هععذا افزمعان، ؾاؿرئععاه مـععل افسعالم، وأخععزاه أن مرضععًا 

 ظذ افثقرة، وؿال: ف ـ ُصػقت ٕخرجـ معف( يؿـعـل مـ اخلروج معف، وأرشؾ بثالثغ أفػ درهؿ إلظاكتف 

 مؽاكة افعؾامء مرتبطة هبداية افـاس إػ افـجاة

: )وأكععععتؿ أ،ععععا افعؾععععامء إػ افعؾععععامء وهععععق يقضععععأ مؽععععاكتفؿ وارتباضفععععا بععععدورهؿيؼععععقل اإلمععععام زيععععد ) ( يف رشععععافتف 

روؾعٌة، وفؽعؿ يف أظعغ افـعاس ظصابٌة ميففقرة، وبافقر  مذـقرة، وإػ ظبادة اهللّ مـسقبة، وبدراشة افؼعرآن مع

عععععععقػ، ويععععععرهبؽؿ مععععععـ ٓ ؾضععععععؾ فؽععععععؿ  ععععععيػ، ويؽععععععرمؽؿ افضَّ مفابععععععٌة، ويف ادععععععدائـ وإشععععععقاق مؽرمععععععٌة، ،ععععععابؽؿ افؼَّ

ظؾقعععععف، ُيبعععععَدأ بؽعععععؿ ظـعععععد افعععععُدْظَقِة وافُتْحَػعععععة، وييفعععععار إفعععععقؽؿ يف اَدَجعععععافس، وتيفعععععػعقن يف احلاجعععععات إذا امَتـََععععععت ظععععععذ 

عافبغ، وآثععاُرـؿ ُمتََّبَععع ـْ افـَّجععاة يف ظرؾععان ٌة، وُضععُرُؿُؽؿ ُتْسععَؾؽ، افطَّ ـْ ُهععَق دوكؽععؿ ِمعع ـععؾ ذفععؽ دععا يرجععقه ظـععدـؿ َمعع

 (.حؼ اهللّ تعاػ
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شعععؽقت افعؾععععامء وختععععاذهلؿ ظععععـ ككععععة احلععععؼ بععععلي مععععزر ـععععان وحتععععت أي ذريعععععة ـاكععععت هععععق بؿثابععععة افؼععععاـة مععععع 

يف ـعععععؾ جعععععرائؿفؿ معععععـ شعععععػؽ فؾعععععدماء وطؾعععععؿ ظـعععععاد ، ٕن ادجعععععرمغ يسعععععتغؾقن وادعاوكعععععة هلعععععؿ ادجعععععرمغ واجلعععععائريـ 

هعذا افسععؽقت وافتخعاذل ـحجععة ظععذ ظعدم ؿبععقهلؿ فؾحعؼ، حقععث يععزرون ذفعؽ بؿقؿععػ افعؾعامء افصععامتغ، ـععام 

  جيعععععععؾ ـثعععععرًا مععععععـ افـعععععاس يتخععععععذون كػعععععس ادقؿععععععػ ويؼقفعععععقن إذا حتععععععرك  افععععععامل افػععععععالن صعععععؿت افعؾععععععامء وختعععععاذهلؿ أ

ـععععا،  وؿععععد يظععععـ افعععععامل أكععععف فععععقس مععععع ادجععععرمغ وفؽععععـ كتقجععععة مقؿػععععف افسععععؾبل  عؾععععف معفععععؿ،  ؾسععععـتحرك ؾفععععق أظؾععععؿ م

: )ظباد اهللّ إن افظادغ ؿد اشتحؾقا دماءكا، وأخاؾقكا وهذا ما أـده اإلمام زيد ) ( يف رشافتف إػ افعؾامء بؼقفف

ـعععا، وؾععععقام شعععػفقه معععـ حؼـعععا، وؾعععقام أكؽععععروه يف دياركعععا، وؿعععد اختعععذوا ُخعععْذَٓكؽؿ حجعععة ظؾقـععععا ؾعععقام ـ رهعععقه معععـ دظقت

معععـ ؾضعععؾـا ظـعععادًا هلل، ؾعععلكتؿ ذـعععاؤهؿ يف دمائـعععا، وأظعععقالؿ يف طؾؿـعععا، ؾؽعععؾم معععاٍل هللَّ أكػؼعععقه، وـعععؾ  عععٍع  ععععقه، 

وـععؾ شععقػ َصععَحُذوه وـععؾ ظععدل ترـععقه، وـععؾ جععقر َرـِبععقه، وـععؾ ذمععة هللَّ تعععاػ أخػروهععا، وـععؾ مسععؾؿ أذفععقه، 

اب َكَبذوه، وـؾ حؽؿ هللَّ تعاػ ظطؾقه، وـؾ ظفد هللَّ كؼضقه ؾعلكتؿ ادعقـعقن هلعؿ ظعذ ذ فعؽ بافسعؽقت وـؾ ـت

 ظـ لقفؿ ظـ افسقء.

وا جقاباً هللَّ ظز وجؾ ظذ شمافف( ؾ أمة مسموفقن ظام اشتحػظقا ظؾقف، ؾلِظدم ــ  هبان م حبار وافرم  ظباد اهللّ إن ٕا

 ؾؾقعد ـؾ ظامل ٓ يتحرك ضد افعدوان وٓ يؼقم بدوره وٓ يتحؿؾ مسموفقتف، جقابًا هلل ظز وجؾ.وهـا 

افؼعععععيعة ويؽثععععر معععععـ افصعععععالة ؾععععام أتعسعععععفا مععععـ حافعععععة حععععغ يظعععععـ افعععععامل أكعععععف ظععععذ خعععععر وؿريععععب معععععـ اهلل ويعععععرف 

لفف اهلل تععاػ ظـفعا ـعام يسعلل وؿراءة افؼرآن، ثؿ يليت يقم افؼقامة متحؿاًل فدماء افيففداء وإضػال وافـساء، ويسع

اإلمعععام زيعععد ) (  وهعععذا معععا أصعععار إفقعععفادعتعععديـ ثعععؿ حيؼعععه معععع ادجعععرمغ، ـعععؿ هعععل خسعععارة وكدامعععة وبعععمس حرسعععة، 

ٓ : ) ظععععذ وجععععف اخلصععععقص وـلكععععف ماضععععب ويعاتععععب افعؾععععامء افصععععامتغ ادتسععععؿغ باشععععؿف واحلععععامؾغ ؾؽععععره بؼقفععععف

ضرون هبععععععععععععععععععا يف َجـْعععععععععععععععععِب اهللّ تعععععععععععععععععععاػ، وٓ دارًا ظطؾتؿقهععععععععععععععععععا، وٓ زوجععععععععععععععععععة معععععععععععععععععآً تبذفقكععععععععععععععععععف هلل تعععععععععععععععععععاػ، وٓ كػقشعععععععععععععععععًا خُتععععععععععععععععععا

ؾعععععععال تتؿـعععععععقا معععععععا ظـعععععععد اهللّ تععععععععاػ وؿعععععععد خعععععععافػتؿقه، ؾعععععععسون أكؽعععععععؿ َتْسعععععععَعْقن يف  ؾارؿتؿقهعععععععا، وٓ ظيفعععععععرة ظاديتؿقهعععععععا.

ععة؟ ععالمة يعقم افطامَّ ععاـؿ ادالئؽععة بافبيفعارة مععـ اهللّ ظععز وجععؾ؟ ـقعػ تطؿعععقن يف افسَّ   وؿععد أْخععَدْجُتؿ افـمعقر، وَتَتَؾؼَّ

إماكععععة، وؾععععارؿتؿ افِعْؾععععَؿ، وأْدَهـععععتؿ يف افععععديـ، وؿععععد رأيععععتؿ ظفععععد اهللّ مـؼقضععععًا، وديـععععف مبغقضععععًا، وأكععععتؿ ٓ تػزظععععقن 

ؽؿ،  ومعععععـ اهللّ ٓ ترهبععععععقن. ؾؾععععععق صععععععزتؿ ظعععععذ إذى، وحتؿؾععععععتؿ ادمكععععععة يف جـععععععب اهللّ فؽاكعععععت أمععععععقر اهللّ صععععععادرة ظعععععـع

ائععععععؾ، وتراثفععععععا ظبععععععاد اهللّ ٓ ُ َؽِّ  وواردة إفعععععقؽؿ. ـععععععقا افظععععععادغ مععععععـ ِؿَقععععععادـؿ بععععععافطؿع ؾععععععقام بليععععععد،ؿ مععععععـ ُحطععععععاِم افععععععدكقا افزَّ

 .(أؾؾ، ؾتخرسوا حظؽؿ مـ اهللّ ظز وجؾ
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فؿ، ودائعاًم معا يتحعرك هعمٓء افعؾعامء يف أوشعاط افـعظؾامء دائاًم ما يعتؿد ادجرمقن ظذ ؾتاوى  اس مؼعربغ مـع

فؾتعب عععة واحليفعععد وـعععؾ ذفعععؽ مؼابعععؾ حػـعععة معععـ ادعععال، وهعععذه احلافعععة افسعععق ة حتعععدث ظـفعععا اإلمعععام زيعععد ) ( يف رشعععافة 

: ، ؾخعاضبفؿ ؿقفععفقن بععفمقضععحًا افعدور اخلطععر افعذي يؼقمعإػ افعؾعامء وافتعل خععّص ظؾعامء افسععقء بؼػعرات مـفعا ، 

ق قهؿ إػ احلؼ افذي تعرؾقن، فَتَضْعَضَع )ؾقافذي كػس )زيد بـ ظع( بقده فق بقـتؿ فؾـاس ما تعؾؿقن ودظ

ؽؿ اصععععععسيتؿ بآيععععععات اهللّ ثؿـعععععًا ؿؾععععععقال، واْدَهـععععععتؿ يف ديـععععععف، وؾععععععارؿتؿ  م أشععععععاس افظعععععادغ، وفؽعععععـع ععععععاريـ، وفتَفععععععدَّ ُبـَْقعععععان اجلبَّ

 ـتابف.

ٓ تععععععاوكقا ظعععععذ اإلثعععععؿ ععععععل تتععععععاوكقا ظعععععذ افعععععز وافتؼعععععقى، و ـ افعفعععععقد وادقاثقعععععؼ،ـ  وافعععععععدوان،  هعععععذا معععععا أخعععععذ اهللّ ظؾعععععقؽؿ مععععع

ـ افظؾؿ، وزيَّـتؿ هلؿ اجلَقَر، وَصَدْدتؿ هلؿ مؾؽفؿ بادعاوكة وادؼاركة، ؾفذا حافؽؿ.  ؾلْمَؽـتؿ افظؾؿة م

ؾقعععععععا ظؾعععععععامء افسعععععععقء حمعععععععقتؿ ـتعععععععاب اهللّ حمعععععععقًا، ويبعععععععتؿ وجعععععععف افعععععععديـ يبعععععععًا، َؾـَعععععععدَّ واهلل َكِدْيعععععععَد افَبِععععععععْرِ افيفعععععععارد، هربعععععععًا 

قعؽؿ ُشعععععععععِػَؽت دمعععععععععاء ؽؿ، ؾبسعععععععععقء صععععععععـع افؼعععععععععائؿغ بعععععععععدظقة احلعععععععععؼ معععععععععـ ذريعععععععععة افـبعععععععععل صعععععععععذ اهللّ ظؾقعععععععععف وآفعععععععععف وشعععععععععؾؿ،  مععععععععـع

عععععععَبؾقا  ل، واشتيفعععععععروا افَؽعععععععْرب وَترَسْ دوا يف احلديعععععععد، وَخَؾعععععععَص إفععععععقفؿ افعععععععذم ة، وُصععععععػِّ وُرؾَِعععععععت رؤوشعععععععفؿ ؾععععععقق إشععععععـع

ععَعداء، ويتيفععاـقن اجلفععد: ؾفععذا مععا ؿععدمتؿ ٕكػسععؽؿ، وهععذا مععا محؾتؿععقه ظععذ طفععقرـ ؿ، إحععزان، يتـػسععقن افصم

 ؾاهلل ادستعان، وهق احلؽؿ بقــا وبقـؽؿ، يؼيض باحلؼ وهق خر افػاصؾغ(.

ـععل بػتعععاواهؿ ؿبععؾ ضععائرات افعععدوان، ؾ ـععؿ رأيـععا مععـ افعؾععامء ؿصععػقا افيفعععب افقؿ هععذا افتحععافػ بعععلمر اهلل ؿععـ و

ؾقععععقن معععرورًا بتؽػععععر افيفعععععب افقؿـععععل يف يععععقم ظرؾععععة وصععععقًٓ إػ إبععععادة أربعععععة وظؼععععيـ مؾقععععقن يؿـععععل مععععـ أجععععؾ م

 ظؿقؾ وخائـ ومرتزق يعقيفقن.
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 القيه واملبادئ يف ثورة اإلماو زيد )ع(

 إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر

ومـظقمععععة دؾاظقععععة إن  إمععععر بععععادعروف وافـفععععل ظععععـ ادـؽععععر ؿقؿععععة ؿرآكقععععة وإشععععالمقة أشاشععععقة، وؾريضععععة واجبععععة

ععععععععععت اإلمعععععععععام احلسعععععععععغ ) ( بافؼقعععععععععام بثعععععععععقرة ادبارـعععععععععة، صعععععععععأ افتعبعععععععععر ضعععععععععد افظؾعععععععععؿ وافتسعععععععععؾط وافػسعععععععععاد، وهعععععععععل افتعععععععععل دؾ

ـععععان  وافتـصععععؾ ظععععـ افؼقععععام هبععععا وافتفععععرب مـفععععا كؼععععص يف افععععديـ، وهععععذا مععععا مل يرضععععف اإلمععععام زيععععد ) ( فـػسععععف بععععؾ ؿععععد 

وافـفعععل ظعععـ  ميفععك أن يؾؼعععك رشعععقل اهلل صععذ اهلل ظؾقعععف وآفعععف وشععؾؿ وهعععق مل يؼعععؿ يف أمتععف بػريضعععة إمعععر بععادعروف

افػريضعععععععة ـعععععععامل يف افعععععععديـ وافعععععععديـ بعععععععدولا ُيعتعععععععز كاؿصعععععععًا يؼعععععععقل ) ( حعععععععغ خػؼعععععععت رايعععععععات  ادـؽعععععععر حقعععععععث أن هعععععععذه

اجلفععاد ؾععقق رأشععف: )احلؿععد هلل افععذي أـؿععؾ يل ديـععل، واهلل مععا يرسعع  أ  فؼقععت حمؿععدًا ومل آمععر أمتععف بععادعروف ومل 

رضععععععا اهلل تعععععععاػ أهععععععؿ  ألفععععععؿ ظععععععـ ادـؽععععععر( ؾؽععععععان يسعععععععك فػؽععععععاك كػسععععععف مععععععـ ادسععععععموفقة  ععععععاه مععععععا تعاكقععععععف إمععععععة، وـععععععان

هععععععدف بافـسععععععبة فععععععف يؼععععععقل ) (: )واهلل فععععععق ظؾؿععععععت ظؿععععععاًل هععععععق أر  هلل تعععععععاػ مععععععـ هععععععذا افععععععذي وضعععععععت يععععععدي ؾقععععععف 

 فػعؾت وٕتقتف، وفؽـك ٓ أظؾؿ ظؿاًل هق أر  مـ ؿتال أهؾ افيفام(.

ـععععععععان يـعععععععععادي افعؾععععععععامء ـعععععععععقلؿ إؿعععععععععرب إػ افؼععععععععران وتععععععععععافقؿ اإلشععععععععالم بؼقفعععععععععف: ) داظعععععععععل احلعععععععععؼ،  ظبعععععععععاد اهللّ اكصععععععععحقاو

 (.واككوه إذا ؿد دظاـؿ دا حيققؽؿ، ذفؽ بلن افؽتاب يدظق إػ اهللّ وإػ افعدل وادعروف، ويزجر ظـ ادـؽر

وظـععد افتحؾقععؾ افبسععقط دػفععقم إمععر بععادعروف وافـفععل ظععـ ادـؽععر كجععد أكععف مبععدأ صععامؾ وشععقاج آمععـ فؾععديـ 

رشععقفف وفععقس بغريععب وٓ جديععد وٓ دخقععؾ، وافـفععل وإمععة، ؾععإمر هععق بععام هععق معععروف مععـ ـتععاب اهلل وشععـة 

 ظـ ادـؽر وادـؽر هق ما أكؽره افؼ  احلـقػ وافعؼؾ افسقي، ؾإمر ببساضة إؿامة افعدل واحلؼ.

ؾاجلفعععاد معععثاًل هعععق مععععروف أكعععف واجعععب وأن ؾضعععؾف ظظعععقؿ وأكعععف وأكعععف ... افععع  وافتعب عععة اجلفاديعععة ضعععد افععععدوان 

ٓ  ، ومـ ٓ يـطؾؼ يف حترـف مـ هذا ادبعدأ ؾفعق أصعاًل ف وافـفل ظـ ادـؽر هق يـطؾؼ مـ مبدأ إمر بادعرو

 يلمر بادعروف وبافتايل هق ٓ يعؿؾ ادعروف ؾقؽقن مقؿػف مـؽرًا صعر بذفؽ أو مل ييفعر.

ِخص فؾـععاس افسعععؽقت واخلـععق  وافذفعععة وافؼعععقد، وٓ يسعععؿأ هلععؿ بعععافتػرج ظععذ افػسعععاد  وافؼععرآن افؽععريؿ ٓ ُيعععرَّ

وافظؾععععؿ، وؿععععد ُكصععععأ اإلمععععام زيعععععد ) ( مععععـ بعععععض حمبقععععف أن يعععععدل ظعععععـ ثقرتععععف ؾععععرد ظععععذ افـاصععععأ بعععععافؼقل: وافبغععععل 

ععععععععععقـَِؿ  ِععععععععععَػ ـَِتععععععععععاُب اهلل َتَعععععععععععاَػ ُوحُتُ )واهلل مععععععععععا يععععععععععدظـل ـتععععععععععاب أن أشععععععععععؽت( وؿععععععععععال: )َٓ َيَسععععععععععُعـِل َأْن َأْشععععععععععُؽَت َوَؿععععععععععْد ُخقف

ععععععععَؽ َأ ِّ َصععععععععِفْدُت ِهيَفعععععععام
ِ ععععععععاُؽقِت َوَذف ْبعععععععِت َوافطَّ ًا َوَرُجععععععععٌؾ ِظـْععععععععَده َيُسععععععععبم َرُشعععععععقَل اهلل صععععععععذ اهلل ظؾقععععععععف وآفععععععععف وشععععععععؾؿ بِاجْلِ
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ْؾُتععععَؽ إَِػ ا ـْععععُت ِمـْععععَؽ ْٓخَتَطْػععععُت ُروَحععععَؽ َوَظجَّ ععععاؾُِر َأَمععععا إ ِّ َفععععْق َ َؽَّ ـَ ععععَباِب َفععععُف: َوَيؾععععَؽ َيععععا  فـَّععععاِر، َؾَؼععععاَل يِل َؾُؼْؾععععُت فِؾسَّ

ـْ َجؾِقِسـَا َيا َزْيُد، ؾَ  ـْ إّٓ َأَكا َوحَيَْقك اْبـِل خَلََرْجُت َظَؾْقِف َوَجاَهْدُتُف َحتَّك َأْؾـَك(.ِهيَفاُم: َمٍف، َظ  قاهللِ َفْق مَلْ َيُؽ

ُتُم ﴿ما يؽقن جعقاهبؿ يا فقت صعري ؾقا ترى ما هق ظذر افؼاظديـ، و ُا ُمُمم وا تِذِّبا عم تُ  الاَّتُْلنِِيا ما َا نم َا اا يا توم يا

ُمم  ُا ناُة وا عم اِّبِ  ُسوءُ اللَّ  ﴾الدَّ
 صالح إمة هدف ٓ بد أن يسعك فتحؼقؼف ـؾ مممـإ

وتضععحقتف وثقرتععف، وهععق مععـ إصععالح إمععة ـععان افعـععقان افعععريض واهلععدف افيفععامؾ فتحععرك اإلمععام زيععد ) ( 

فؿ( وـععععان اهععععتامم اإلمععععام زيععععد  بععععاب ؿععععقل افـبععععل صععععذ اهلل ظؾقععععف وآفععععف وشععععؾؿ: )مععععـ مل ،ععععتؿ بععععلمر ادسععععؾؿغ ؾؾععععقس معععـع

ظبععد اهلل ح إمععة ٓ يـػععؽ ظـععف لععارًا وٓ فععقاًل، ؾععذات مععرة ـععان يف شععػر ومعععف صععاحبف ) ( ومّهععف وتػؽععره بنصععال

بـ مسؾؿ بـ بابؽ ؾؾام ـان كصػ افؾقؾ واشتقت افثريا ؿال فف: يا بابؽل أما ترى هذه افثريا أترى أحدًا يـاهلا 

ؿع ؾلتؼطع ؿطعة ؿطعة . ؿال: )واهلل فقددت أن يدي مؾصؼة هبا ؾلؿع إػ آرض أو حقث اؿال صاحبف: ٓ؟ 

وأن اهلل أصعؾأ بعغ أمععة حمؿعد صعذ اهلل ظؾقععف وآفعف وشعؾؿ( بععؾ ـعان يبعدي اشععتعداده أكعف فعق َظؾِععؿ أن كعار تعمجج فععف 

ؾُقؼعععععععذف ؾقفعععععععا وأن اهلل يصعععععععؾأ أمعععععععر إمعععععععة فػععععععععؾ راضعععععععقًا يؼعععععععقل ) (: )واهلل فعععععععق أظؾعععععععؿ أكعععععععف تعععععععمجج يل كعععععععار باحلطعععععععب 

 مة أمرها فػعؾت(اجلزل ؾلؿذف ؾقفا وأن اهلل أصؾأ هلذه إ

وـعععععععععععان إصعععععععععععالح إمععععععععععععة يف كظعععععععععععر اإلمععععععععععععام زيعععععععععععد ) ( صععععععععععععاماًل ؾفعععععععععععق إصععععععععععععالح شعععععععععععقاد وثؼععععععععععععايف وؾؽعععععععععععري واجتامظععععععععععععل 

)إكعععععععا كعععععععدظقـؿ أ،عععععععا  ؿعععععععال ؾقعععععععف:معععععععايل وإداري، ويتضعععععععأ ذفعععععععؽ معععععععـ افزكعععععععامج افسعععععععقاد فثقرتعععععععف وافعععععععذي  واؿتصعععععععادي

فظعادغ، وافعدؾع ظعـ ادستضععػغ، وؿسعؿ افـاس إػ ـتاب اهلل وشـة كبقف صذ اهلل ظؾقف وآفف وشعؾؿ وإػ جفعاد ا

 افػقئ بغ أهؾف، ورد ادظامل، وكككا أهؾ افبقت ظذ مـ كصب فـا احلرب(.

فؼععععععد بععععععذل روحععععععف وضععععععحك مععععععـ أجععععععؾ إصععععععالح إمععععععة مععععععـؿ أجععععععؾ افـععععععاس مععععععـ أجععععععؾ ادستضعععععععػغ ومل يؽععععععـ بععععععرد 

ـعععععز  اجلعععععائريـ ظعععععـ اجلواظعععععظ  بعععععؾ ـعععععان رجعععععؾ ؿعععععقل وؾععععععؾ، ؾفعععععق افؼائعععععؾ: ) ـعععععقد، واخلعععععزائـ، وادعععععدائـ، وذفعععععؽ أكعععععا ك

ار وادرتقععع افـعععاؿض فؾعفعععد: ؾعععنن َكْظَفعععر ؾفعععذا ظفعععدكا، وإن  وافػعععلء، وافغـعععائؿ، وُكْثبِعععُت إمعععغ ادعععم ـ، ؽعععر افعععرَّ

ـععا، ؾععلي هععذا يؽععره ادععممـ، ويف  ـععة مثقاكععا ومـؼؾب كستيفععفد ؾؼععد كصععحـا فربـععا، وأديـععا احلععؼ إفقععف مععـ أكػسععـا، ؾاجل

 .أي هذا يْرَهب ادسؾؿ؟(
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افؼعععععقؿ وإخعععععالق يف حافعععععة ادقاجفعععععة معععععع افععععععدو،  وهعععععل افؼعععععقؿ وادبعععععادئ اإلشعععععالمقة فؽعععععـ يؼعععععدم اإلمعععععام زيعععععد ) ( 

هععذه افؼععقؿ وادبععادئ ـثععرًا مععا ـاكععت بععرد كظريععات، ويف أرض افقاؿععع ـععان افؽثععرون يـسععقلا أو يتـاشععقلا، وٓ 

قاجفعععععة، أمعععععا افطغعععععاة ؾؾعععععؿ تؽعععععـ يف واردهعععععؿ، وكظعععععرًا دعععععا معععععرت بعععععف يسعععععتطقعقن ضعععععبط أكػسعععععفؿ وأتبعععععاظفؿ يف حافعععععة اد

 .إمة مـ بازر وحيفقة وجرائؿ كؽراء داخؾقة ـادت تؽقن هذه اجلرائؿ وادجازر شـة يف افؼتال

ويمـععععد ؾقفععععا ظععععذ أن اهلععععدف هععععق  يؼععععقل اإلمععععام زيععععد ) ( يف وثقؼععععة جيععععب أن حيػظفععععا ويعقفععععا ـععععؾ ثععععائر وباهععععد

ن اهتععداء افعععدو خععر مععـ ؿتافععف، ويمـععد أيضععًا ظععذ إخععالق افعسععؽرية وظععذ يورة أن افععدظقة إػ اهلدايععة وأ

يؽعععقن ادجاهععععدون واظععععقن ومستبكعععون بلهععععداؾفؿ وحمععععاؾظقن ظععععذ أخالؿفعععؿ ومبععععادئفؿ وؿععععقؿفؿ، يؼععععقل ) (: 

ْؿ َؾعَ ْن َيْسعَتِجقَب َفُؽعْؿ َرُجعٌؾ وَ  ـُ ـْ )إَِذا َفِؼقُتُؿ افَؼْقَم َؾاْدُظقُهْؿ إَِػ َأْمعِر عْؿُس ِمع اِحعٌد َخعْرٌ َفُؽعْؿ ِ َّعا َضَؾَععْت َظَؾْقعِف افيفَّ

عععاِم َٓ  عععِة َوافيفَّ ِعععٍب ظؾقعععف افسعععالم بِافَبْكَ عععٍة، َوَظَؾعععْقُؽْؿ بِِسعععَرِة َأِمعععِر اْدُعععْمِمـَِغ َظعععِعِّ بعععـ أيب َضاف  َتْتَبُععععقا ُمعععْدبِرًا َذَهعععٍب َوؾِضَّ

ِفُزوا َظَذ َجِريٍأ َوَٓ َتْػَتُحقا  ؽِّ َوَٓ ُ ْ ْؿ َظَذ افيفَّ ـُ َبابًا ُمْغَؾؼًا، َواهللُ َظَذ َما َأُؿقُل َوـِقٌؾ ِظَباَد اهلل َٓ ُتَؼاتُِؾقا َظُدوَّ

 
ٍ
ـِ افَقِؼععِغ َأْؾَضععَؾ َجععَزاء عععاِزي َظعع َـّ افَبِصععَرُة، ُثععؿَّ افِؼَتععاُل: َؾععننَّ اهلل جُيَ ـْ َشععبِقِؾ اهللِ، َوَفؽِعع ععِزي بِععِف َظععَذ َحعععؼ  َؾَتِضععؾمقا َظعع  جَيْ

، ِظَباَد اهلل افَبِصَرَة افَبِصَرَة( ـْ َؿَتَؾ َكْػسًا بَِغْر َحؼ  َؿ ـَ ـْ َؿَتَؾ َكْػسًا َييُفؽم يِف َضالَفتَِفا  ُف َم  .إكَّ

ـعععععععان اإلمععععععععام زيعععععععد ) ( أحععععععععقج معععععععا يؽععععععععقن فؾؿؼاتعععععععؾ ضععععععععد  ـعععععععا حت ععععععع افؼععععععععقؿ وادبعععععععادئ  حقععععععععث يف ادعععععععقضـ افععععععععذي  وه

 .ؿضقتفؿعدافة أكف ٓ يريد أن يؼاتؾ معف إٓ ادخؾصقن وادممـقن بجققش بـل أمقة افؽثرة افعدد وافعدة إٓ 

 افثقرة فقست اكتؼاماً 

يف خععط احلعؼ إػ آكتؼعام وادعامؾععة بادثعؾ ـععردة ؾععؾ ظعذ بععازر افععدو وجرائؿععف،  ؼعاتؾقنؿعد يـعدؾع بعععض اد

، ٕلعا فعق ارتؽبعت هعذه وفؽـ اجلفاد وافثعقرة هعل معـ أجعؾ افؼضعاء ظعذ افظؾعؿ وآضعطفاد وادجعازر واجلعرائؿ

 اجلرائؿ بحؼ افعدو ؾام افػرق بغ افثقار ادجاهديـ وأظدائفؿ. 

وهععععؿ مععععـ  فؼععععد بؾععععغ اإلمععععام زيععععد ) ( مؼافععععة فععععبعض أتباظععععف ظععععـ كقععععتفؿ آكتؼععععام مععععـ بـععععل أمقععععة ومعععععامؾتفؿ بادثععععؾ

ـعععععععاس إكعععععععف ٓ يعععععععزا، ؾؼعععععععام ؾعععععععقفؿ خطقبعععععععًا ؿعععععععائاًل: )ؾعؾعععععععقا إؾاظقعععععععؾ بلهعععععععؾ افبقعععععععت ) (  ل يبؾغـعععععععل معععععععـؽؿ أن ؿعععععععائال أ،عععععععا اف

عععععععععدق دظقاكعععععععععا  يؼعععععععععقل: إن بـعععععععععل أمقعععععععععة َؾْقعععععععععٌئ فـعععععععععا، كخعععععععععقض يف دمعععععععععائفؿ، وكرتعععععععععع يف أمعععععععععقاهلؿ، ويؼبعععععععععؾ ؿقفـعععععععععا ؾعععععععععقفؿ، وُتصَّ

ثتععف  ظؾعقفؿ   حؽعؿ بِععال ظؾعؿ، وظععزم بعال رويعة، جععزاء افسعق ة شععق ة مثؾفعا، ظجبعت دؿععـ كطعؼ بععذفؽ فسعاكف، وحدَّ

صعععععذ اهللّ ظؾقعععععف وآفعععععف وشعععععؾؿ حؽعععععؿ؟ أم َضَؿعععععَع يف معععععقع مععععععف، وبسعععععطل  بعععععف كػسعععععف، أبؽتعععععاب اهللّ أخعععععذ؟ أم بسعععععـة كبقعععععف
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ـععؾ ذي حععؼ يف يععده،  ـععك، حععؼ  يععدي يف اجلععقر فععف؟ هقفععات هقفععات، ؾععاز ذو احلععؼ بععام ،ععقى، وأخطععك افظععامل بععام  

عف،  وـؾ ذي دظقى ظذ حجتف، وهبذا بعث اهللّ أكبقاءه ورشؾف ظؾقفؿ افصالة وافسعالم، ومل ُمعِط ادـصعُػ حضَّ

 ُيْبعععِؼ افظععععامل ظععععذ كػسععععف، أؾؾععععأ معععـ رم بحؽععععؿ اهللّ، وخععععاب مععععـ أرؽععععؿ احلعععؼم أكَػععععف، افعععععدل أوػ بععععأخرة وفععععق ومل

 ـره اجلاهؾقن.

ـععععؾ كػععععس  ـععععب ادـؽععععر، ودععععـ شععععؾؽ شععععبقؾ افعععععدل أن يصععععز ظععععذ مععععرارة احلععععؼ،  حععععؼ دععععـ أمععععر بععععادعروف أن جيت

 ًا، أو ادظك باضال(تسؿقا إػ مـاها، وكعؿ افصاحب افؼـق ، وويؾ دـ َؽَصب حؼ

 افثقرة ظفد بافتغقر اإلجيايب

وافقظقد افزائػة فؾـاس يف افثقرات، وتؽقن افدظاية وافسويج ضاؽقعة جلعذب  ما تتؽر افعبارات افركاكة دائامً 

افـععاس وافقصععقل إػ إهععداف برسععظة،  وـثععرًا مععا يتـؽععر افثععقار إػ ادبععادئ ويبععدأون بافتععدريج يف افسععؼقط إػ 

 افذي ثاروا ظؾقف بسبب افؼقادة افالمسموفة.افقاؿع 

ـعاس هععق افقؾعاء بلهعداف افثعقرة افقاضعحة وادؼععوظة  ـعان اإلمعام زيعد ) ( يمـعد ظععذ أن افعفعد بقـعف وبعغ اف و

فؿ، أواف ععورية، وـععان يمـععد أيضععًا ظععذ أن  ي اكحععراف ظععـ أهععداف افثععقرة ؾفععق بؿثابععة كؼععض فؾعفععد بقـععف وبقعـع

)ؾععععععنكام كععععععدظقـؿ إػ ـتععععععاب ربؽععععععؿ وشععععععـة كبععععععقؽؿ افععععععذي إذا ظؿعععععععؾ ف،  ؾؽععععععان يؼععععععقل: وفععععععقس هلععععععؿ ضاظتععععععف وٓ مـا تعععععع

ؽؿ ظععععذ هععععذا ؾفععععق يف حععععؾ   ععععا أخععععذكا ظؾقععععف ومععععا أظطاكععععا مععععـ  ؽؿ، ومععععـ اشععععتجاب فـععععا معععـع ؾعععقؽؿ بععععف اشععععتؼام فؽععععؿ ديعععـع

 (.إن مل كستؼؿ ظذ ما وصػـا مـ افعؿؾ بؽتاب اهلل وشـتة كبقفكػسف 

 افروح اجلفادية

بؽعععععؾ يؼعععععػ ادقاؿعععععػ افبطقفقعععععة وزيعععععد ) ( صخصعععععًا شعععععؾبقًا ٓ يتعععععلثر بعععععام حقفعععععف، بعععععؾ ـعععععان يتػاظعععععؾ مل يؽعععععـ اإلمعععععام   

صعععجاظة وٓ معععاف يف اهلل فقمعععة ٓئععععؿ، ومل يؽعععـ أيضعععًا صخصعععًا ،ععععتؿ بـػسعععف ومصعععاحلف بعععؾ ـععععان ،عععتؿ بافـعععاس ويتععععلمل 

 يف شبقؾ اهلل.حلاهلؿ، وـان ؿّقآً باحلؼ أمام اجلبابرة وٓ يلبف بافـتائج ضادا مقاؿػف هلل و

ؾفععععععق ) ( افعععععععذي ـعععععععان يعععععععدخؾ بؾعععععععس اخلالؾعععععععة وهعععععععل بؿثابعععععععة دوفعععععععة ظظؿعععععععك يف زمالعععععععا ؾعععععععال يسعععععععؽت ظعععععععذ افباضعععععععؾ 

عقن اجلبععععععابرة بسععععععؽق ؿ وخععععععقؾفؿ،  ؾؿععععععرة شععععععؿع اخلؾقػععععععة إمععععععقي هيفععععععامًا افطاؽقععععععة  ععععععؿ افـععععععاس ألععععععؿ مععععععـ يصعععععـع وُيعؾِّ

ؿال فؾطاؽقة هيفام بعد حديث ومرة  (اهللهيفام اتؼ  يا)يؼقل: مـ ؿال يل اتؼ اهلل يبت ظـؼف. ؾؼال فف ) ( 

 ومرة خرج وهق يؼقل: )ما ـره ؿقم حر افسققف إٓ ذفقا(  )فـ  د  إٓ حقث تؽره( دار بقـفام:
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ومععععرة شععععؿع ،ععععقدي يسععععب رشععععقل اهلل صععععذ اهلل ظؾقععععف وآفععععف وشععععؾؿ يف بؾععععس اخلالؾععععة وبؿسععععؿع اخلؾقػععععة كػسععععف 

رشععقل اهلل وؿععال ادععتؽؾؿ وـععان ،قديععًا: )ويؾععؽ يععا ـععاؾر أمععا واحلضععقر ـؾفععؿ صععامتقن ؾععاكزى مععداؾعًا ظععـ جععده 

ا يععععا زيععععد،  إ  فعععق  ؽـععععت مـععععؽ ٓختطػععععت روحععععؽ وظجؾعععـ بععععؽ إػ افـععععار( ؾؼععععال افععععف اخلؾقػعععة:  مععععف، ظععععـ جؾقسعععـع

 ؾخرج ) ( مغضبًا وؿال: واهلل فق مل يؽـ إٓ أكا وحيقك ابـل خلرجت ظؾقف وجاهدتف حتك أؾـك(.

 ت مـ افؼاممة ؾؼال: )أكت وأمثافؽ مرجقكـل ؽدًا ؾاؿتؾ(وذات مرة رأى امرأة تؼتا

ا باديضع ظعذ أمقركعا، واجلفعاد يف ؽان ٓ يلبف دصره إذا معا ؿعام بقاجبعف ؾفعق افؼائعؾ: ؾ ـعا معـ كػقشـع )وؿعد وثؼ

ـْ َطَؾَؿـععععا،  شععععبقؾ خافؼـععععا، وذيعععععة كبقـععععا صععععذ اهللّ ظؾقععععف وآفععععف وشععععؾؿ، صععععابريـ ظععععذ احلععععؼ، ٓ كجععععز  مععععـ كائبععععة َمعععع

)ؾعنن َكْظَفعر ؾفعذا ظفعدكا، وإن كستيفعفد ؾؼعد كصعحـا فربـعا، وأديـععا َؿ فـعا ِدْيـُـَعا( ويؼعقل: ٓ َكْرَهعُب ادعقَت إذا َشعؾِ و

 احلؼ إفقف مـ أكػسـا، ؾاجلـة مثقاكا ومـؼؾبـا، ؾلي هذا يؽره ادممـ، ويف أي هذا يْرَهب ادسؾؿ؟(.

جبقـعععععععععف ـعععععععععان حريصعععععععععًا ظعععععععععذ اشعععععععععتؿرار اخلعععععععععط وحعععععععععغ دكعععععععععت افيفعععععععععفادة فتعاكؼعععععععععف بععععععععععد أن أصعععععععععقب بسعععععععععفؿ ؽعععععععععادر يف 

ؾبعععععععادر ابـععععععععف حيقععععععععك شععععععععائاًل فعععععععف ظععععععععـ مععععععععا شععععععععقػعؾ بععععععععد اشتيفععععععععفاده ؿععععععععائاًل: )أي رء تريععععععععد أن بعععععععععده افثعععععععقري اجلفععععععععادي 

 تصـع( 

ـعععا ( ؾؼعععال: )كععععؿ يعععا بـعععل جاهعععدهؿ، ؾعععقاهلل إكعععؽ فععععذ احلعععؼ وهعععؿ  ؾلجابعععف بعععافؼقل: )أجاهعععدهؿ إٓ أن ٓ أجعععد اف

 يف اجلـة وؿتالهؿ يف افـار( ثؿ ؿال: )افيففادة افيففادة، احلؿد هلل افذي رزؿـقفا(فعذ افباضؾ، وإن ؿتالك 

 مـ وراء افؼصدواهلل 


