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بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
احلؿد هلل رب افعادغ ،وافصالة وافسالم ظذ شقدكا حمؿد إمغ وظذ آفف افطقبغ افطاهريـ ،وبعد:
يس عععد ويؼ ععؾـل اديف ععارـة يف احق ععاء ذـ ععرى اشتيف ععفاد اإلم ععام زي ععد ( ) وذف ععؽ باديف ععارـة يف ك ععدوة "حاج ععة
إمة إػ ؾؽر وثقرة اإلمام زيد ( )" افتل تؼقؿفا رابطة ظؾامء افقؿـ بقرؿة ظؿؾ متقاضعة.
تتضؿـ هذه افقرؿة ثالث حماور ـافتايل:
احملور األول :الشخصية القرآىية ،والذي تضمن:
 حؾقػ افؼرآن صفادات بػضؾ اإلمام زيد ( ) وظالؿتف بافؼرآن اإلمام زيد ( ) ومرجعقة افؼرآن دظقتف إػ آحتؽام إػ افؼرآن افؽريؿاحملور الثاىي :اإلماو زيد (ع) ومكنن الداء والدواء يف إصالح األمة ،والذي تضمن:
 مؽاكة افعؾامء مرتبطة هبداية افـاس إػ افـجاة افعؾامء ادتخاذفقن ذـاء ادجرمغ يف جرائؿفؿ ظؾامء افسقء ـرد جيؾس ظؾقف ادجرمقناحملور الثالث :القيه واملبادئ يف ثورة اإلماو زيد (ع) ،والذي تضمن:
 إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر إصالح إمة هدف ٓ بد أن يسعك فتحؼقؼف ـؾ مممـ إخالق افعسؽرية افثقرة فقست اكتؼام ًا افثقرة ظفد بافتغقر اإلجيايب -افروح اجلفادية
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احملور األول
الشخصية القرآىية
احلععديث ظععـ صخصععقة اإلمععام زيععد ( ) وؾضععؾف ٓ يتجععف إػ

د إحاديععث افـبقيععة افؼععيػة ؾقععف – وهععل يف

ح ععد ذا ععا ؾض ععؾ ظظ ععقؿ  -وٓ إػ افسبق ععة افت ععل كيف ععل ظؾقف ععا يف بق ععت واف ععده زي ععـ افعاب ععديـ ( ) – وه ععق ؾض ععؾ ٓ
يسععتطقع أن يـؽععره أحععد  -وٓ إػ اكتسععابف إػ أهععؾ افبقععت ( )  -وهععق ذف ـبععر – وإكععام يتجععف إػ ارتباضععف
افعؿع افقثقؼ بافؼرآن افؽريؿ ،وإػ افـتقجة افعظقؿة هلذا آرتباط يف واؿعف ويف واؿع إمة.
ؾآرتبععاط افعؿععع بععافؼرآن افؽ ععريؿ ؾضععؾ فععقس ؾقؿععف ؾضععؾ ،ومععـ هععذا ادـطؾععؼ ـ ععان ؾضععؾ أهععؾ افبقععت ( )
هق ارتباضفؿ بافؼرآن افؽريؿ ،حقث ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفعف وشعؾؿ( :إ تعارك ؾعقؽؿ معا إن سعؽتؿ
بف فـ تضؾقا مـ بعدي أبد ًا  :ـتاب اهلل ،وظسيت أهؾ بقتل ،إن افؾطقعػ اخلبعر كبعل ألعام فعـ يػسؿعا حتعك يعردا
ظع احلقض).
َّ
وصخصععقة اإلمععام زيععد ( ) ـاكععت يف ظكععه أـثععر صخصععقة مععـ بععغ أهععؾ افبقععت( ) ظؿقمع ًا معـقععة بحععديث
عب بحؾقععػ افؼععرآن ،وهععذه صععفادة هلععا مععدفقٓ ا
افثؼؾععغ ،ؾؼععد ـاكععت صخصععقتف بحععؼ صخصععقة ؿرآكقععة حتععك ُف ِّؼع َ
افعظقؿة.
ؾؿـ ععذ وٓدت ععف ( ) ـ ععان ف ععف ارتب ععاط ب ععافؼرآن افؽ ععريؿ وافس ععـة افـبقي ععة حق ععث وردت إحادي ععث افؼ ععيػة ظـ ععف
وظععـ ثقرتععف واشتيفععفاده ،وافتععل مـفععا أكععف صععذ اهلل ظؾقععف وآفععف وشععؾؿ كظععر يقمع ًا إػ زيععد بععـ حارثععة وبؽععك وؿععال:
(ادؼتعقل يف اهلل ،ادصعؾقب مععـ أمتعل ،ادظؾعقم مععـ أهعؾ بقتععل شعؿل هعذا) ،وأصععار إػ زيعد بعـ حارثععة  ..ثعؿ ؿععال:
(أدن مـعل يعا زيعد زادك اهلل حبع ًا ظـععدي ،ؾنكعؽ شعؿل احلبقعب معـ وفععدي) وـاكعت هعذه إخبعار افـبقيعة متداوفععة
بععغ أهععؾ افبقععت ( ) وحععغ ُوف ٍعد اإلمععام زيععد ( ) أخععذ أبععقه زيععـ افعابععديـ ( ) ادصععحػ افؼعيػ ،واشععتػتحف
وكظععر إػ أول آيععة ؾؽاكععت( :وؾضععؾ اهلل ادجاهععديـ ظععذ افؼاظععديـ أجععر ًا ظظععقام) ،ؾلضبؼععف ثععؿ ؾتحععف ؾخععرج فععف:
(وٓ حتسبـ افذيـ ؿتؾقا يف شبقؾ اهلل أمقات ًا بؾ أحقاء ظـد رهبؿ يرزؿقن) ،ؾلضبؼ ادصحػ ،وؾتحف مرة ثافثة
ؾؽاكععت( :إن اهلل اصععسى مععـ ادععممـغ أكػسععفؿ وأمععقاهلؿ بععلن هلععؿ اجلـععة يؼععاتؾقن يف شععبقؾ اهلل ؾقؼتؾععقن ويؼتؾععقن
وظ ععد ًا ظؾق ععف حؼ ع ًا يف افت ععقراة واإلكجق ععؾ وافؼ ععرآن وم ععـ أو بعف ععده م ععـ اهلل ؾاشتبؼ ععوا بب ععقعؽؿ اف ععذي ب ععايعتؿ ب ععف
وذف ععؽ ه ععق افػ ععقز افعظ ععقؿ) ،ؾ ععلضبؼ ادص ععحػ ،ويب بنح ععدى يدي ععف ظ ععذ إخ ععرى وؿ ععال( :إك ععا هلل وإك ععا إفق ععف
راجعععقن ،ظزيععت يف وفععدي هععذا ،إكععف زيععد أمععا واهلل مععا أجععد مععـ وفععد احلسععغ يف يععقم افؼقامععة أظظععؿ مـععف وشععقؾة،
وٓ أصحاب ًا آثر ظـد اهلل مـ أصحابف).
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حؾقػ افؼرآن
ترظ ععر اإلم ععام زي ععد ( ) ظ ععذ افؼ ععرآن افؽ ععريؿ مـ ععذ كعقم ععة أطػ ععاره ،وتؾؼ ععك تربق ععة ؿرآكق ععة ظ ععذ ي ععد أبق ععف زي ععـ
افعابع ععديـ وأخقع ععف افبع ععاؿر ظؾع ععقفام افسع ععالم ،ومع ععـ كتع ععائج هع ععذه افسبقع ععة احلسع ععـة أن ظؽع ععػ ( ) ظع ععذ ؿع ععراءة افؼع ععرآن
واختذ بف يتدبره حتك تؼبت بف روحف ـام حتدث ظـ كػسف بؼقفف( :خؾقت بافؼرآن ثالثة ظؼ شعـة أؿعرأه
وأتدبره ؾام وجدت يف ضؾب افرزق رخصة وما وجدت مـ ؾضؾ اهلل إٓ افعبادة وافػؼف).
وـ ععان إذا ؿ ععرأ افؼ ععرآن يبؽ ععل م ععـ خيف ععقة اهلل تع ععاػ حت ععك يظ ععـ م ععـ ظـ ععده أك ععف ش ععقؿقت وـ ععان إذا ذـ ععر اهلل أو
شععؿع صععق ًا مععـ ذـععر اهلل أؽؿععل ظؾقععف حتععك يؼععقل افؼائععؾ مععا هععق بعائععد إػ افععدكقا وـععان إذا شععؿع آيععات افسؽقععب
وافسهقععب مععاد ـععام قععد افيفععجرة يف افقععقم افعاصععػ وهلعذا ُظععرف بععغ افـععاس بحؾقععػ افؼععرآن ،ؾؽععان ععـ ؿععال اهلل
ِ
تعاػ ؾقفؿ﴿:إِنََّم ا مُْلؤم ِمنُ ا ِ
ِ
تم
وُب مم اوإِ اذا ُتلِ اي م
ون ا َّلذ ا
تم إِ ايَمنًتُ اوَا ت ا اِّب مُبِ م
تت َا الت مي ِم مم َ ايُ ُتت ُه دا ا اه م ُم م
ين إِ اذا ُذك ار اَّللَُّ اوج ال مت ُق ُل ُ ُ
ا
ِ
ِ ِ
ِ
ايت ااو َّك ُل ا
تو ان
ون﴾ وؿعال﴿ :إِ اذا ُت مت ا َا ال مي ِم مم َ اي ُ
ين اخ امش م
الر مْح ِان اخ ُّروا ُس َّجدً ا او ُبك ًّيُ﴾ وؿعال﴿ :ت ماق اشع ُّر منم ُه ُج ُلو ُه ا َّلتذ ا
ُت َّ
ِ
وُب مم إِ اَل ِذك ِمر اَّللَِّ اذل ِ اك ُهدا ى اَّللَِّ ا مَي ِدي بِ ِه ام من اي اشُ ُء﴾
اِّب َّ ُُب مم ُث َّم تالنيُ ُج ُلو ُه ُه مم او ُق ُل ُ ُ

صفادات بػضؾ اإلمام زيد ( ) وظالؿتف بافؼرآن
تقافت صفادات أـابر افعؾامء معـ أهعؾ افبقعت ( ) ومعـ ؽعرهؿ عـ ظعا

ه بلكعف ( ) ـعان وحقعد ظكعه يف

ظالؿتععف بععافؼرآن ،وـععان إؾضععؾ بععال اشععتثـاء مععـ أهععؾ افبقععت ظععذ وجععف اخلصععقص ومععـ ظؾععامء وؾضععالء إمععة
ظععذ وجععف افعؿععقم يف ظكععه ،ؾفععذا اإلمععام جعػععر افصععادق وهععق ابععـ أخقععف ييفععفد بععذفؽ بؼقفععف( :ـععان واهلل أؿرأكععا
فؽتاب اهلل وأؾؼفـا يف ديـ اهلل وأوصؾـا فؾرحؿ واهلل ما تعرك ؾقـعا فعدكقا وٓ آخعرة مثؾعف) .ويؼعقل أيضع ًا دعـ شعلفف
ظععـ افبقع ععة فعؿععف اإلمععام زي ععد ( )( :كعععؿ ب ععايعقه ،ؾف ععق واهلل أؾضععؾـا وش ععقدكا وخركععا) ،وـ ععان اإلم ععام جعػ ععر ( )
يقؿر ه وحيسمف ـثر ًا و ُي َع ِّظؿف ؾقؿسؽ فف افرـاب ويسقي فف افثقاب ظذ افرسج.
وص ععفد ب ععذفؽ أيض ع ًا ش ععؾؿة ب ععـ ـفق ععؾ بؼقف ععف( :م ععا رأي ععت أكط ععؼ فؽت ععاب اهلل م ععـ اإلم ععام أيب احلس ععغ) وص ععفد
ـععذفؽ شععػقان افثععقري بؼقفععف( :ؿععام مؼ ععام احلس ععغ ،وـععان أظؾععؿ خؾععؼ اهلل بؽت ععاب اهلل) وص ععفد إظؿععش بػضععؾف
ظذ شائر أهؾ افبقت بؼقفف( :ما ـان يف أهؾ زيد بـ ظع مثؾ زيد بـ ظع ،وٓ رأيت ؾعقفؿ أؾضعؾ مـعف وٓ
أؾص ععأ وٓ أظؾ ععؿ وٓ أص ععجع) وييف ععفد ب ععذفؽ ايض ع ًا خاف ععد ب ععـ ص ععػقان وه ععق م ععـ ميف ععاهر افع ععرب وؾص ععحائفؿ
وخطبععائفؿ بؼقفععف( :اكتفععت افػصععاحة واخلطابععة وافزهععادة وافعبععادة مععـ بـععل هاصععؿ إػ زيععد بععـ ظععع) وؿععد صععفد
ـذفؽ أبق حـقػة افـعامن بػضؾف ظذ شائر إمة يف ظكه بؼقفف( :صاهدت زيد بـ ظع ـعام صعاهدت أهؾعف،
ؾام رأيت يف زمـف أؾؼف مـف وٓ أظؾؿ وٓ أ

جقاب ًا وٓ أبغ ؿقًٓ ،فؼد ـان مـؼطع افؼريـ).
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اإلمام زيد ( ) ومرجعقة افؼرآن
مل تؽ ععـ ظالؿ ععة اإلم ععام زي ععد ( ) ب ععافؼرآن كظري ععة ب ععؾ ـاك ععت ظالؿ ععة ظؿؾق ععة ص ععامؾة ،ؾؽ ععان افؼ ععرآن افؽ ععريؿ ه ععق
مرجعقتععف وحمععقر حرـتععف وجععقهر أؾؽععاره ،وـععان دائ ع ًام يسععتؼل مـععف اهلععدى ويتحععرك يف أوشععاط إمععة متسععؾح ًا
بععف ،يـؼع افععقظل وافػؽععر افؼععرآ افصععايف وافـؼععل وافثؼاؾععة اإلشععالمقة إصععقؾة ،ويععدحض ـععؾ افثؼاؾععات ادغؾقضععة
وإؾؽار ادـحرؾة مـ خالفف مستيففد ًا بآياتف.
ؾؼععد دحععض ـععؾ مععزاظؿ إمععقيغ افععذيـ َّؾؽعقا احلؽععؿ يف إمععة اإلشععالمقة باحلديععد وافـععار وادؽععر وافتععدفقس
وافسؽقععب وافسهق ععب ،وارتؽب ععقا جععرائؿ ؾضععقعة وب ععازر وحيف ععقة بح ععؼ أهععؾ افبقععت ( ) وبح ععؼ إمععة بيف ععؽؾ
ظععام ،ؾػـّععد ـععؾ إؾؽععار افتععل اختؾؼقهععا مععـ أجععؾ تقضقععد حؽؿفععؿ افالذظععل وتعؿقععده بصععبغة ديـقعة ،وحععاوفقا
ظزهععا ضععالءه بؼععظقة إشععالمقة ،ؾجؿعععقا حععقهلؿ ـثععر ًا مععـ ظؾععامء افسععقء وأجزفععقا هلععؿ افعطايععا واختؾؼععقا ـثععر ًا
مع ععـ إؾؽ ع ععار افت ع ععل كس ع ععبقها إػ اإلش ع ععالم ،وافت ع ععل بؿجؿؾف ع ععا ت ع ععدظقا إػ افرض ع ععا هب ع ععؿ وبظؾؿف ع ععؿ وإج ع ععرامفؿ وإػ
ضاظتفؿ وحرمة افثقرة ظؾقفؿ ،وافتل ظؿدوا إػ تعؿقؿفا رشؿق ًا وؾرضقها ـؿـفج حؽقمل.
روج ععقن هل ععا ،وح ع ّعرر ـث ععر ًا م ععـ
ؾػـّ ععد ظؼق ععدة اجل ععز وؿ ععام بحؿؾ ععة تقظقي ععة ؾ ععلؾحؿ ظؾ ععامء افس ععقء اف ععذيـ ـ ععاكقا ٌي ِّ
افـ ععاس م ععـ ِّ
رق ه ععذه افعؼق ععدة ،وافت ععل ـ ععان افـظ ععام إم ععقي افغاص ععؿ ؿ ععد أص ععاظفا ب ععغ افـ ععاس حت ععك يتؼبؾ ععقا طؾؿف ععؿ
واشتبدادهؿ وؾسادهؿ.
ـام ؾـّد ظؼقدة اإلرجاء ظؼقدة أن اإليامن ؿقل بال ظؿؾ وافتل هدؾقا مـ خالهلا إػ تزير ؾسعؼفؿ وبعقلؿ
واكحالهلؿ إخالؿل ،واشتيففد بافؼرآن افذي تعج آياتف باؿسان اإليامن بافعؿؾ.
ـععام ؾـّععد ظؼقععدة ضاظععة ويل إمععر افظععامل وإن أخعذ مافععؽ وؿصععؿ طفععرك ،وافتعل هععدؾت إػ إظطععاء هععؿ حصعاكة
مععـ ادسععاءفة افيفعععبقة وافثقريععة ودظععا إػ افتغقععر واإلص ععالح وافثععقرة اكطالؿ ع ًا مععـ مب ععدأ إمععر بععادعروف وافـف ععل
ظـ ادـؽر افذي يػقح بف افؼرآن افؽريؿ ،يؼقل( :) ( :واظؾؿقا أن ؾريضة اهللّ تعاػ يف إمر بادعروف وافـفل
ظععـ ادـؽععر ،إذا أؿقؿععت فععف اش ععتؼامت افػععرائض بل هععاَ ،ه ِّقـُف عا َ
وص ع ِعد ْيدُ ها ،وذفععؽ أن إمععر بععادعروف وافـف ععل
ظععـ ادـؽععر هععق :افععدظاء إػ اإلشععالم ،واإلخععراج مععـ اف مظ ْؾؿععة ،ورد افظععاملِ ،
وؿ ْسع َعؿ ِة اف َػععلء وافغـععائؿ ظععذ مـازهلععا،
َ ّ
َ
وأخع ععذ افصع ععدؿات ووضع عععفا يف مقاضع عععفا ،وإؿامع ععة احلع ععدودِ ،
وص ع ع َؾ ِة إرحع ععام ،وافقؾع ععاء بافعفع ععد ،واإلحس ع ععان،
َّ
ادحارم ،ـؾ هذا مـ إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر) .
واجتـاب َ
ـععام ؾـّععد ؾؽععرة أن افؽثععرة هععؿ أهععؾ احلععؼ وأن افؼؾععة هععؿ أهععؾ افبععد وافباضععؾ وافتععل ـاكععت ععدف إػ ذظـععة
وجععقدهؿ يف افسععؾطة ،وذفععؽ يف مـععاطرة ص ععفرة بقـععف وب ععغ ظؾ ععامء افععبالط إم ععقي اف ععذيـ اكتخبععقا أـث ععرهؿ ظؾ ع ًام
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وأجؾفعؿ ؿعدر ًا ظـعدهؿ فععرض هعذه افػؽعرة ؾ ّعرد ظؾقعف اإلمعام زيعد ( ) ر ّد ًا مػحع ًام معـ افؼعرآن افؽعريؿ ؾؼعال :أمععا
بعد ؾنن أكاش ًا مـ هذه إمة يتؽؾؿقن يف اجلامظة ويزظؿقن ألؿ أهؾ افؽثرة ،وألؿ حجة اهللّ ظذ أهؾ افؼؾة
مععـ افـ ععاس ،وأن افؼؾقؾ ععغ مععـ ه ععذه إم ععة هععؿ أهععؾ افب ععد وافض ععالفة ،وإك ععا ش ععؿعـا اهللّ تب ععارك وتع ععاػ وتؼدش ععت
أشامؤه وظال كقره وطفرت حجتف ،ؿال  -ؾقام كزل مـ وحقف افـاضؼ افصادق ظذ حمؿد ظبده ورشقفف صذ
اهللّ ظؾق ععف وآف ععف وش ععؾؿ ،م ععز إم ععؿ اداض ععقة مث ععؾ :أم ععة ك ععقح وه ععقد وص ععافأ وص عععقب وإب ععراهقؿ ومقش ععك وداود
وش ععؾقامن وظقس ععك وحمؿ ععد ظؾ ععقفؿ افس ععالم ،وه ععؿ أوف ععقا افع ععزم م ععـ افرش ععؾ ،وؽ ععر أه ععؾ اف ُؽ ُت ععب  -إن أه ععؾ احل ععؼ
واجلامظععة وأتبععا افرشععؾ أهععؾ افؼؾععة ،وإن أهععؾ افبععد وافضععالفة هععؿ إـثععرون ،وإكععا شععؿعـا اهللّ جععؾ اشععؿف يثـععل
وجي ِّف ُؾ ُفؿ و ُي َس ِّػ ُف ُفؿ ويؽذهبؿ ويضعؾؾفؿ ،ويـفعك ظبعاده افصعاحلغ
ظذ أهؾ افؼؾة ويؿدحفؿ ،ويذم أهؾ افؽثرة ُ َ
ظـ إتباظفؿ واإلؿتداء هبؿ وإخذ بؿؼاهلؿ .ثؿ ذـر أيات افتل يف افؼرآن افؽريؿ افتل تثبت ذفؽ.
ؾلحجؿ ظامل أهؾ افيفام وشؽت افيفامققن ؾؾؿ جيقبقا ٓ بؼؾقؾ وٓ بؽثعر ،ثعؿ ؿعامقا معـ ظـعده ،ؾؾعام خرجعقا
ؿععافقا فؽبععرهؿ :ؾعععؾ اهللّ بععؽ وؾعععؾ ،ظزرتـععا وزظؿععت أكععؽ ٓ تععد فععف حجععة إٓ ـرسع ا ؾخرشععت ؾؾععؿ تـطععؼ
ؿال :ويؾؽؿ ـقػ أـؾؿ رج ً
حآجـل بؽتاب اهللّ؟ ؾؾؿ أشتطع أن ُأـ َِّذب ـتاب اهللّ.
ال إكام ّ

دظقتف ( ) إػ آحتؽام إػ افؼرآن افؽريؿ
وـان ( ) يدظقا إػ جعؾ افؼعرآن احلؽعؿ يف آخعتالف وافتـعاز  ،وـعان يعدظقا افعؾعامء ظعذ وجعف اخلصعقص
إػ افؼبععقل وافرضععا وافتسععؾقؿ بععف ،وأبععدى اشععتعداده فؾـؼععاش حععقل افؼضععايا فتععل هععل حمععؾ خععالف وآحتؽععام إػ
افؼ ععرآن ش ععقاء ـاك ععت افـتقج ععة ف ععف أو ظؾقععف يؼ ععقل ( ) ( :ؾ ععاهلل اهللّ ظب ععاد اهللّ أجقبععقا إػ ـت ععاب اهللّ ،وشععارظقا إفق ععف،
واخت ععذوه َح َؽ ع ًام ؾ ععقام َص ع َعجر بق ععـؽؿ ،وظ ععدٓ ؾ ععقام ؾق ععف اختؾػـ ععا ،وإمام ع ًا ؾ ععقام ؾق ععف تـازظـ ععا ،ؾنك ععا ب ععف راض ععقن ،وإفق ععف
مـتفقن ،ودا ؾقف ُم ْسؾِؿقن فـا وظؾقـا).
وـععان حي ععض وحي عث ظععذ جعععؾ افؼ ععرآن مرجعقععة ص ععامؾة ف مععة ـؾف ععا ،ويمـ ععد ظععذ اتباظععف ؾععقام حيععب افـ ععاس
ويؽرهعقن ،وظععذ ا عام ـععؾ رأي وظؼقعدة تتعععارض معع افؼععرآن ،ويقضعأ افطريؼععة افصعحقحة فؾتعامععؾ اإلجيعايب
مع ععف ؾقؼ ععقل( :أوص ععقؽؿ أن تتخ ععذوا ـت ععاب اهللّ ؿائ ععد ًا وإمام ع ًا ،وأن تؽقك ععقا ف ععف تبع ع ًا ؾ ععقام أحبب ععتؿ وـ ععرهتؿ ،وأن
عقر دععـ اهتععدى بععف ،وكجععاة
َتت َِّفؿععقا أكػسععؽؿ ورأيؽععؿ ؾععقام ٓ يقاؾععؼ افؼععرآن ،ؾععنن افؼععرآن صععػا ٌء دععـ اشتيفععػك بععف ،وكع ٌ
دـ تبعف ،مـ ظؿؾ بف َر َصدَ  ،ومـ حؽؿ بف ظدل ،ومـ خاصؿ بف َؾ َؾعج ،ومعـ خافػعف َـ َػعر ،ؾقعف كبع ُل َم ْعـ ؿعبؾؽؿ،
ز معادـؿ ،وإفقف مـتفك أمرـؿ ،وإياـؿ وميفتبفات إمقر وبدظفا ،ؾنن ـؾ بدظة ضالفة).
وخ ُ
وؾ ععقام يتعؾ ععؼ ب ععاختالف افـ ععاس يف افس ععـة افـبقي ععة أوض ععأ ـقػق ععة ـيف ععػ إحادي ععث ادؽذوب ععة ظ ععذ رش ععقل اهلل
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صععذ اهلل ظؾقععف وآفععف وشععؾؿ ،وذفععؽ بؼاظععدة افعععرض ظععذ افؼععرآن يؼععقل ( ) ( :مععا ذهععب كبععل ؿععط مععـ بععغ أمتععف
إٓ وؿ ععد أثب ععت اهللّ حجج ععف ظؾ ععقفؿ ،ف ع ال تبط ععؾ حج ععج اهللّ و َب ِّقـات ععف ،ؾ ععام ـ ععان م ععـ بدظ ععة وض ععالفة ؾ ععنكام ه ععق م ععـ
احلَدَ ث افذي ـان مـ بعده ،وإكعف يؽعذب ظعذ إكبقعاء صعؾقات اهللّ ظؾعقفؿ وشعالمف ،وؿعد ؿعال رشعقل اهللّ صعذ
اهللّ ظؾق ععف وآف ععف وش ععؾؿ» :أظرض ععقا احل ععديث إذا ش ععؿعتؿقه ظععذ افؼ ععرآن ؾععام ـ ععان م ععـ افؼ ععرآن ؾف ععق ظـ ععل وأكععا ؿؾت ععف،
ومامل يؽـ ظذ افؼرآن ؾؾقس ظـل ومل أؿؾف ،وأكا بريء مـف«.
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احملور الثاىي
اإلماو زيد (ع) ومكنن الداء والدواء يف إصالح األمة
فؼد درس اإلمام زيد ( ) أوضا إمة وصخص افػ ة افتل هلا تلثر ـبر يف أوشاضفا ؾؽري ًا وثؼاؾق ًا وحتعك
عقر ظ ععذ أي ععدى افعؾ ععامء ،وتػس ععد هب ععؿ إذا
شقاش ععق ًا ،وـاك ععت ه ععذه افػ ععة ه ععل افعؾ ععامء ،يؼ ععقل ( )( :إك ععام تص ععؾأ إم ع ُ
بععاظقا أمععر اهللّ تعععاػ ولقععف بؿعاوكععة افظععادغ اجلععائريـ ،ؾؽععذفؽ اجلفععال وافسععػفاء إذا ـاكععت إمععقر يف أيععد،ؿ ،مل
َك ُخ ادقاريث ،وتضج إحؽام ،ويػتضعأ ادسعؾؿقن ).وؿعد
يستطقعقا إٓ باجلفؾ َّ
وافس َػف إؿامتفا ،ؾحقـ ذ ت ْ ُ
رـععز ( ) ظععذ افعؾععامء د ععا هلععؿ م ععـ أثععر ـب ععر يف افـععاس ش ععؾب ًا وإجياب ع ًا ،وحق ععث أن افطغععاة يس ععتعؿؾقن ظؾععامء افس ععقء
ـ ععلداة ؾ ّعاف ععة فؾتؾب ععقس ظ ععذ افـ ععاس وتزيق ععػ احلؼ ععائؼ وؿؾ ععب ادػ ععاهقؿ ،ود ععا فس ععؽقت افعؾ ععامء م ععـ ر

ض ععؿـل

وخص ععفؿ برش ععافة ظظقؿ ععة
يػفؿ ععف افعام ععة م ععـ افـ ععاس ،ؾؼ ععد أوػ ( ) اهتاممع ع ًا ـب ععر ًا ب ععافعؾامء ومح ّؾف ععؿ ادس ععموفقة
ّ
وض ععأ ؾقف ععا دوره ععؿ اإلجي ععايب حق ععـام يتحرـ ععقن يف خ ععط اإلش ععالم ،ودوره ععؿ افس ععؾبل حق ععـام ي ععدورون يف
وجؾقؾ ععة ّ
ؾؾؽ افظادغ ،وأـّد ؾقفا ظذ يورة أن يؿتؾؽقا افقظل افسقاد واحلس افثقري وافروح اجلفادية.
وفذفؽ ٓ ظجب أن يؽقن أبرز افعؾامء افعامؾغ وافػؼفاء افػضالء أبرز مميدي اإلمام زيد ( ) يف ثقرتعف،
ـاإلمع ععام جعػع ععر افع ععذي ؿع ععال( :هع ععق واهلل أؾضع ععؾـا وشع ععقدكا وخركع ععا) وـاإلمع ععام أيب حـقػع ععة افع ععـعامن افع ععذي ( :فؼع ععد
ضاهك خروجف خروج رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشعؾؿ يعقم بعدر) وافعذي ؿعال حعغ أتتعف ُرشعؾ اإلمعام زيعد
( )( :هعق واهلل صععاحب احلعؼ ،وهععق أظؾععؿ معـ كعععرف يف هععذا افزمعان ،ؾاؿرئععاه مـععل افسعالم ،وأخععزاه أن مرضع ًا
يؿـعـل مـ اخلروج معف ،وأرشؾ بثالثغ أفػ درهؿ إلظاكتف ظذ افثقرة ،وؿال :ف ـ ُصػقت ٕخرجـ معف)

مؽاكة افعؾامء مرتبطة هبداية افـاس إػ افـجاة
يؼ ععقل اإلمععام زي ععد ( ) يف رش ععافتف إػ افعؾععامء وه ععق يقضععأ مؽ ععاكتفؿ وارتباضف ععا بععدورهؿ( :وأكععتؿ أ،ععا افعؾععامء
ظصاب ٌة ميففقرة ،وبافقر مذـقرة ،وإػ ظبادة اهللّ مـسقبة ،وبدراشة افؼعرآن معروؾع ٌة ،وفؽعؿ يف أظعغ افـعاس
افض عععقػ ،وي ععرهبؽؿ م ععـ ٓ ؾض ععؾ فؽ ععؿ
افؼ ععيػ ،ويؽ ععرمؽؿ َّ
مفاب ع ٌة ،ويف اد ععدائـ وإش ععقاق مؽرم ع ٌة ، ،ععابؽؿ َّ
ظؾق ععفُ ،يب ععدَ أ بؽ ععؿ ظـ ععد اف ععدُ ْظ َق ِة وافت ُْح َػ ععة ،وييف ععار إف ععقؽؿ يف ا َد َج ععافس ،وتيف ععػعقن يف احلاج ععات إذا ام َتـَ َع ععت ظ ععذ
اف َّطعافبغ ،وآثع ُعارـؿ ُم َّت َب َعع ٌة ،و ُضع ُعر ُؿؽُؿ ت ُْسع َؾؽ ،ـععؾ ذفععؽ دععا يرجععقه ظـععدـؿ َمع ْعـ ُهع َعق دوكؽععؿ ِمع ْعـ افـَّجععاة يف ظرؾععان
حؼ اهللّ تعاػ).
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افعؾامء ادتخاذفقن ذـاء ادجرمغ يف جرائؿفؿ
شععؽقت افعؾععامء وختععاذهلؿ ظععـ ككععة احلععؼ بععلي مععزر ـععان وحتععت أي ذريعععة ـاكععت هععق بؿثابععة افؼععاـة مععع
ادج ععرمغ واجل ععائريـ وادعاوك ععة هل ععؿ يف ـ ععؾ ج ععرائؿفؿ م ععـ ش ععػؽ فؾ ععدماء وطؾ ععؿ ظـ ععاد ٕ ،ن ادج ععرمغ يس ععتغؾقن
هعذا افسععؽقت وافتخعاذل ـحجععة ظععذ ظعدم ؿبععقهلؿ فؾحعؼ ،حقععث يععزرون ذفعؽ بؿقؿععػ افعؾعامء افصععامتغ ،ـععام
أن ص ععؿت افعؾ ععامء وخت ععاذهلؿ جيع ععؾ ـث ععر ًا م ععـ افـ ععاس يتخ ععذون كػ ععس ادقؿ ععػ ويؼقف ععقن إذا حت ععرك افع ععامل افػ ععال
ؾسععـتحرك ؾفععق أظؾععؿ مـععا ،وؿععد يظععـ افعععامل أكععف فععقس مععع ادج ععرمغ وفؽععـ كتقجععة مقؿػ ععف افسععؾبل عؾععف معفععؿ،
وهذا ما أـده اإلمام زيد ( ) يف رشافتف إػ افعؾامء بؼقفف( :ظباد اهللّ إن افظادغ ؿد اشتحؾقا دماءكا ،وأخاؾقكا
يف دياركععا ،وؿععد اختععذوا ُخع ْعذٓكَؽؿ حجععة ظؾقـععا ؾععقام ـرهععقه مععـ دظقتـععا ،وؾععقام شععػفقه مععـ حؼـععا ،وؾععقام أكؽععروه
مععـ ؾضععؾـا ظـععاد ًا هلل ،ؾععلكتؿ ذـععاؤهؿ يف دمائـععا ،وأظععقالؿ يف طؾؿـععا ،ؾؽع معؾ مع ٍ
عال هللَّ أكػؼععقه ،وـععؾ ع ٍع عععقه،

وـععؾ شععقػ َصع َعح ُذوه وـععؾ ظععدل ترـععقه ،وـععؾ جععقر َرـِبععقه ،وـععؾ ذمععة هللَّ تعععاػ أخػروهععا ،وـععؾ مسععؾؿ أذفععقه،
وـؾ ـتاب َك َبذوه ،وـؾ حؽؿ هللَّ تعاػ ظطؾقه ،وـؾ ظفد هللَّ كؼضقه ؾعلكتؿ ادعقـعقن هلعؿ ظعذ ذ فعؽ بافسعؽقت
ظـ لقفؿ ظـ افسقء.

ظباد اهللّ إن إحبار وافرهبان مـ ـؾ أمة مسموفقن ظام اشتحػظقا ظؾقفِ ،
ؾلظدم وا جقاب ًا هللَّ ظز وجؾ ظذ شمافف)
م
وهـا ؾؾقعد ـؾ ظامل ٓ يتحرك ضد افعدوان وٓ يؼقم بدوره وٓ يتحؿؾ مسموفقتف ،جقاب ًا هلل ظز وجؾ.
ؾ ععام أتعس ععفا مععـ حاف ععة حععغ يظ ععـ افعععامل أك ععف ظ ععذ خ ععر وؿريععب م ععـ اهلل ويع ععرف افؼ ععيعة ويؽث ععر م ععـ افص ععالة

وؿراءة افؼرآن ،ثؿ يليت يقم افؼقامة متحؿ ً
ال فدماء افيففداء وإضػال وافـساء ،ويسعلفف اهلل تععاػ ظـفعا ـعام يسعلل
ادعتععديـ ثععؿ حيؼععه مععع ادجععرمغ ،ـععؿ هععل خسععارة وكدامععة وبععمس حرسععة ،وهععذا مععا أصععار إفقععف اإلمععام زيععد ( )
بؼقفععف وـلكععف ماضععب ويعاتععب افعؾ ععامء افص ععامتغ ادتسععؿغ باشععؿف واحل ععامؾغ ؾؽ ععره ظععذ وج ععف اخلص ععقص ٓ( :
م ع ع ععآً تبذفقك ع ع ععف هلل تع ع ع ععاػ ،وٓ كػقش ع ع ع ًا ُخت ع ع ععاضرون هب ع ع ععا يف َجـْ ع ع ع ِ
عب اهللّ تع ع ع ععاػ ،وٓ دار ًا ظطؾتؿقه ع ع ععا ،وٓ زوج ع ع ععة
ؾارؿتؿقه ععا ،وٓ ظيف ععرة ظاديتؿقه ععا .ؾ ععال تتؿـ ععقا م ععا ظـ ععد اهللّ تع ععاػ وؿ ععد خ ععافػتؿقه ،ؾ ععسون أكؽ ععؿ ت َْسع ع َع ْقن يف
افسععالمة يعقم افطا َّمععة؟ وؿععد ْ
أخععدَ ْجتُؿ
افـمعقر ،و َت َت َؾ َّؼععاـؿ ادالئؽععة بافبيفعارة مععـ اهللّ ظععز وجععؾ؟ ـقعػ تطؿعععقن يف َّ
إماكععة ،وؾععارؿتؿ ِ
افع ْؾع َعؿ ،وأ ْد َهـ ععتؿ يف افععديـ ،وؿععد رأي ععتؿ ظفععد اهللّ مـؼقض ع ًا ،وديـ ععف مبغقض ع ًا ،وأكععتؿ ٓ تػزظ ععقن
وم ععـ اهللّ ٓ ترهب ععقن .ؾؾ ععق ص ععزتؿ ظ ععذ إذى ،وحتؿؾ ععتؿ ادمك ععة يف جـ ععب اهللّ فؽاك ععت أم ععقر اهللّ ص ععادرة ظ ععـؽؿ،
افزائ ععؾ ،وتراثف ععا
وواردة إف ععقؽؿ .ظب ععاد اهللّ ٓ ُ َ ِّؽـ ععقا افظ ععادغ م ععـ ِؿ َق ععادـؿ ب ععافطؿع ؾ ععقام بلي ععد،ؿ م ععـ ُحط ععا ِم اف ععدكقا َّ
أؾؾ ،ؾتخرسوا حظؽؿ مـ اهللّ ظز وجؾ).
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ظؾامء افسقء ـرد جيؾس ظؾقف ادجرمقن
دائ ًام ما يعتؿد ادجرمقن ظذ ؾتاوى ظؾامء مؼعربغ معـفؿ ،ودائع ًام معا يتحعرك هعمٓء افعؾعامء يف أوشعاط افـعاس
فؾتعب ععة واحليفععد وـععؾ ذفععؽ مؼابععؾ حػـععة مععـ ادععال ،وهععذه احلافععة افسععق ة حتععدث ظـفععا اإلمععام زيععد ( ) يف رشععافة
عص ظؾعامء افسععقء بؼػعرات مـفعا  ،مقضععح ًا افعدور اخلطععر افعذي يؼقمعقن بععف ،ؾخعاضبفؿ ؿقفععف:
إػ افعؾعامء وافتعل خع ّ
(ؾقافذي كػس (زيد بـ ظع) بقده فق بقـتؿ فؾـاس ما تعؾؿقن ودظق قهؿ إػ احلؼ افذي تعرؾقن ،فت ََض ْع َض َع
وفتف ععدَّ م أش ععاس افظ ععادغ ،وفؽ ععـؽؿ اص ععسيتؿ بآي ععات اهللّ ثؿـ ع ًا ؿؾ ععقال ،وا ْد َهـ ععتؿ يف ديـ ععف ،وؾ ععارؿتؿ
ُبـْ َق ععان اجل َّب ععاريـَ ،
ـتابف.
ه ععذا م ععا أخ ععذ اهللّ ظؾ ععقؽؿ م ععـ افعف ععقد وادقاثق ععؼ ،ـ ععل تتع ععاوكقا ظ ععذ اف ععز وافتؼ ععقى ،وٓ تع ععاوكقا ظ ععذ اإلث ععؿ وافع ععدوان،
قرَ ،
وصدَ ْدتؿ هلؿ مؾؽفؿ بادعاوكة وادؼاركة ،ؾفذا حافؽؿ.
ؾل ْمؽَـتؿ افظؾؿة مـ افظؾؿ ،وز َّيـتؿ هلؿ اجلَ َ
ؾق ععا ظؾ ععامء افس ععقء حم ععقتؿ ـت ععاب اهللّ حم ععق ًا ،ويب ععتؿ وج ععف اف ععديـ يب ع ًاَ ،ؾـَ ععدَّ واهلل ك َِد ْي ععدَ اف َب ِع ع ْ ِ
عر افيف ععارد ،هربع ع ًا
مع ععـؽؿ ،ؾبسع ععقء صع ععـقعؽؿ ُشع ع ِعػؽَت دمع ععاء افؼع ععائؿغ بع ععدظقة احلع ععؼ مع ععـ ذريع ععة افـبع ععل صع ععذ اهللّ ظؾقع ععف وآفع ععف وشع ععؾؿ،
ِ
وص ع ِّػدوا يف احلدي ععدَ ،
َرس ع َبؾقا
وخ َؾ ع َ
ورؾ َع ععت رؤوش ععفؿ ؾ ععقق إش ععـةُ ،
ُ
عص إف ععقفؿ اف ع معذل ،واشتيف عععروا اف َؽ ع ْعرب وت َ ْ
افصع َعداء ،ويتيفععاـقن اجلفععد :ؾفععذا مععا ؿععدمتؿ ٕكػسععؽؿ ،وهععذا مععا محؾتؿععقه ظععذ طفععقرـؿ،
إحععزان ،يتـػسععقن م
ؾاهلل ادستعان ،وهق احلؽؿ بقــا وبقـؽؿ ،يؼيض باحلؼ وهق خر افػاصؾغ).
وـععؿ رأيـععا مععـ افعؾععامء ؿصععػقا افيفعععب افقؿـععل بػتععاواهؿ ؿبععؾ ضععائرات افعععدوان ،ؾؿععـ هععذا افتحععافػ بععلمر اهلل
مععرور ًا بتؽػععر افيفعععب افقؿـععل يف يععقم ظرؾععة وصععقًٓ إػ إبععادة أربعععة وظؼععيـ مؾقععقن يؿـععل مععـ أجععؾ مؾقععقن
ظؿقؾ وخائـ ومرتزق يعقيفقن.
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احملور الثالث
القيه واملبادئ يف ثورة اإلماو زيد (ع)
إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر
إمععر ب ععادعروف وافـفععل ظععـ ادـؽععر ؿقؿععة ؿرآكقععة وإش ععالمقة أشاشععقة ،وؾريضععة واجبععة ومـظقمععة دؾاظقععة إن
صع ععأ افتعبع ععر ضع ععد افظؾع ععؿ وافتسع ععؾط وافػسع ععاد ،وهع ععل افتع ععل دؾعع ععت اإلمع ععام احلسع ععغ ( ) بافؼقع ععام بثع ععقرة ادبارـع ععة،
وافتـصععؾ ظععـ افؼقععام هبععا وافتفععرب مـفععا كؼععص يف افععديـ ،وهععذا مععا مل يرضععف اإلمععام زي ععد ( ) فـػسععف بععؾ ؿععد ـععان
ميفععك أن يؾؼععك رشععقل اهلل صععذ اهلل ظؾقععف وآفععف وشععؾؿ وهععق مل يؼععؿ يف أمتععف بػريضععة إمععر بععادعروف وافـفععل ظععـ
ادـؽ ععر حق ععث أن ه ععذه افػريض ععة ـ ععامل يف اف ععديـ واف ععديـ ب ععدولا ُيعت ععز كاؿصع ع ًا يؼ ععقل ( ) ح ععغ خػؼ ععت راي ععات
اجلفععاد ؾععقق رأشععف( :احلؿععد هلل افععذي أـؿععؾ يل ديـععل ،واهلل مععا يرسع أ فؼقععت حمؿععد ًا ومل آمععر أمتععف بععادعروف ومل
ألف ععؿ ظ ععـ ادـؽ ععر) ؾؽ ععان يس عععك فػؽ ععاك كػس ععف م ععـ ادس ععموفقة ععاه م ععا تعاكق ععف إم ععة ،وـ ععان رض ععا اهلل تع ععاػ أه ععؿ
ه ععدف بافـس ععبة ف ععف يؼ ععقل ( )( :واهلل ف ععق ظؾؿ ععت ظؿ ع ً
ال ه ععق أر
فػعؾت وٕتقتف ،وفؽـك ٓ أظؾؿ ظؿ ً
ال هق أر

هلل تع ععاػ م ععـ ه ععذا اف ععذي وض عععت ي ععدي ؾق ععف

مـ ؿتال أهؾ افيفام).

وـع ععان يـع ععادي افعؾع ععامء ـع ععقلؿ إؿع ععرب إػ افؼع ععران وتعع ععافقؿ اإلشع ععالم بؼقفع ععف( :ظبع ععاد اهللّ اكصع ععحقا داظع ععل احلع ععؼ،
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
وإمععة ،ؾععإمر هععق بععام هععق معععروف مععـ ـتععاب اهلل وشععـة رشععقفف وفععقس بغريععب وٓ جديععد وٓ دخقععؾ ،وافـفععل
ظـ ادـؽر وادـؽر هق ما أكؽره افؼ احلـقػ وافعؼؾ افسقي ،ؾإمر ببساضة إؿامة افعدل واحلؼ.
ؾاجلفععاد مععث ً
ال هععق معععروف أكععف واجععب وأن ؾضععؾف ظظععقؿ وأكععف وأكععف  ...اف ع وافتعب ععة اجلفاديععة ضععد افعععدوان
هق يـطؾؼ مـ مبدأ إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر  ،ومـ ٓ يـطؾؼ يف حترـف مـ هذا ادبعدأ ؾفعق أصع ً
ال ٓ
يلمر بادعروف وبافتايل هق ٓ يعؿؾ ادعروف ؾقؽقن مقؿػف مـؽر ًا صعر بذفؽ أو مل ييفعر.
وافؼععرآن افؽععريؿ ٓ ُيع َّعر ِخص فؾـععاس افسععؽقت واخلـععق وافذفععة وافؼعععقد ،وٓ يسععؿأ هلععؿ بععافتػرج ظععذ افػسععاد
وافبغععل وافظؾ ععؿ ،وؿ ععد ُكص ععأ اإلم ععام زي ععد ( ) م ععـ بع ععض حمبق ععف أن يع ععدل ظ ععـ ثقرت ععف ؾ ععرد ظ ععذ افـاص ععأ ب ععافؼقل:
ُت و َؿ ع ععدْ ُخقف ِع ع َ ِ
ِ
عاب اهلل َت َعع ع َعاػ ُو ُ ُحت ع ععقـِ َؿ
عػ ـ َت ع ع ُ
(واهلل مع ععا ي ع ععدظـل ـتع ععاب أن أش ع ععؽت) وؿع ععالَ َٓ( :ي َس ع ع ُعـل َأ ْن َأ ْش ع عؽ َ َ
ِ
عت واف َّط ع ُ ِ ِ
بِ ْ ِ ِ
ِ
عب َر ُش ع َ
عقل اهلل ص ععذ اهلل ظؾق ععف وآف ععف وش ععؾؿ
عاؽقت َو َذف ع َعؽ َأ ِّ َص ع ِعفدْ ُت ه َيف ععام ًا َو َر ُج ع ٌعؾ ظـْ ععدَ ه َي ُس ع م
اجل ْب ع َ
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َؾ ُؼ ْؾع ُ ِ
وح ع َعؽ َو َظ َّج ْؾ ُت ع َعؽ إِ َػ افـَّ ع ِ
ؾس ع َب ِ
عت ِمـْ ع َعؽ ْ
عارَ ،ؾ َؼ ع َعال ِيل
ٓخ َت َط ْػ ع ُ
اب َف ع ُفَ :و َيؾ ع َعؽ َي ععا َـ ععاؾِ ُر َأ َم ععا إ ِّ َفع ْعق َ َ َّؽـْ ع ُ
عت ُر َ
عت ف َّ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
اهدْ ُت ُف َحتَّك َأ ْؾـَك).
حي َقك ا ْبـِل َخلَ َر ْج ُ
ت َظ َؾ ْقف َو َج َ
ه َيفا ُمَ :مفَ ،ظ ْـ َجؾقسـَا َيا َز ْيدُ َ ،ؾقاهللِ َف ْق َمل ْ َيؽ ْ
ُـ إّٓ َأكَا َو َ ْ
ِ
ِ
تم
ؾقا ترى ما هق ظذر افؼاظديـ ،ويا فقت صعري ما يؽقن جعقاهبؿ ﴿ اي م
تو اَ اا اينم اَت ُ ال َّاتُْلنيا ام معتذ اِّب ُ ُم مم او اُ ُ ُ
ال َّل معن ُاة او اُ ُ مم ُسو ُء الدَّ ِاِّب﴾

إصالح إمة هدف ٓ بد أن يسعك فتحؼقؼف ـؾ مممـ
إصععالح إمععة ـععان افعـععقان افعععريض واهلععدف افيفععامؾ فتحععرك اإلمععام زيععد ( ) وتضععحقتف وثقرتععف ،وهععق مععـ
بععاب ؿععقل افـبععل صععذ اهلل ظؾقععف وآفععف وشععؾؿ( :مععـ مل ،ععتؿ بععلمر ادسععؾؿغ ؾؾععقس مععـفؿ) وـععان اهععتامم اإلمععام زي ععد
مهععف وتػؽععره بنصععالح إمععة ٓ يـػععؽ ظـععف لععار ًا وٓ فععقالً ،ؾععذات مععرة ـععان يف شععػر ومعععف صععاحبف ظبععد اهلل
( )و ّ
بـ مسؾؿ بـ بابؽ ؾؾام ـان كصػ افؾقؾ واشتقت افثريا ؿال فف :يا بابؽل أما ترى هذه افثريا أترى أحد ًا يـاهلا
؟ ؿال صاحبف .ٓ :ؿال( :واهلل فقددت أن يدي مؾصؼة هبا ؾلؿع إػ آرض أو حقث اؿع ؾلتؼطع ؿطعة ؿطعة
وأن اهلل أصعؾأ بعغ أمععة حمؿعد صعذ اهلل ظؾقععف وآفعف وشعؾؿ) بععؾ ـعان يبعدي اشععتعداده أكعف فعق َظؾِععؿ أن كعار تعمجج فععف
ؾ ُقؼ ععذف ؾقف ععا وأن اهلل يص ععؾأ أم ععر إم ععة فػع ععؾ راض ععق ًا يؼ ععقل ( )( :واهلل ف ععق أظؾ ععؿ أك ععف ت ععمجج يل ك ععار باحلط ععب
اجلزل ؾلؿذف ؾقفا وأن اهلل أصؾأ هلذه إمة أمرها فػعؾت)
وـ ع ععان إص ع ععالح إم ع ععة يف كظ ع ععر اإلم ع ععام زي ع ععد ( ) ص ع ععام ً
ال ؾف ع ععق إص ع ععالح ش ع ععقاد وثؼ ع ععايف وؾؽ ع ععري واجتامظ ع ععل
واؿتص ععادي م ععايل وإداري ،ويتض ععأ ذف ععؽ م ععـ افزك ععامج افس ععقاد فثقرت ععف واف ععذي ؿ ععال ؾق ععف( :إك ععا ك ععدظقـؿ أ ،ععا
افـاس إػ ـتاب اهلل وشـة كبقف صذ اهلل ظؾقف وآفف وشعؾؿ وإػ جفعاد افظعادغ ،وافعدؾع ظعـ ادستضععػغ ،وؿسعؿ
افػقئ بغ أهؾف ،ورد ادظامل ،وكككا أهؾ افبقت ظذ مـ كصب فـا احلرب).
فؼ ععد ب ععذل روح ععف وض ععحك م ععـ أج ععؾ إص ععالح إم ععة م ععـؿ أج ععؾ افـ ععاس م ععـ أج ععؾ ادستض عععػغ ومل يؽ ععـ ب ععرد
واظ ععظ ب ععؾ ـ ععان رج ععؾ ؿ ععقل وؾع ععؾ ،ؾف ععق افؼائ ععؾ( :وذف ععؽ أك ععا كـ ععز اجل ععائريـ ظ ععـ اجلـ ععقد ،واخل ععزائـ ،واد ععدائـ،
عت إمععغ ادععم ـ ،ؽععر افع َّعرار وادرتق ع افـععاؿض فؾعفععد :ؾععنن َك ْظ َفععر ؾفععذا ظفععدكا ،وإن
وافػععلء ،وافغـععائؿ ،و ُك ْثبِع ُ
كستيفععفد ؾؼععد كصععحـا فربـععا ،وأديـععا احلععؼ إفقععف مععـ أكػسععـا ،ؾاجلـععة مثقاكععا ومـؼؾبـععا ،ؾععلي هععذا يؽععره ادععممـ ،ويف
أي هذا ْير َهب ادسؾؿ؟).
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إخالق افعسؽرية
يؼ ععدم اإلم ععام زي ععد ( ) افؼ ععقؿ وإخ ععالق يف حاف ععة ادقاجف ععة م ععع افع ععدو ،وه ععل افؼ ععقؿ وادب ععادئ اإلش ععالمقة فؽ ععـ
هععذه افؼععقؿ وادبععادئ ـثععر ًا مععا ـاكععت بععرد كظريععات ،ويف أرض افقاؿععع ـععان افؽثععرون يـسععقلا أو يتـاشععقلا ،وٓ
يس ععتطقعقن ض ععبط أكػس ععفؿ وأتب ععاظفؿ يف حاف ععة ادقاجف ععة ،أم ععا افطغ ععاة ؾؾ ععؿ تؽ ععـ يف وارده ععؿ ،وكظ ععر ًا د ععا م ععرت ب ععف
إمة مـ بازر وحيفقة وجرائؿ كؽراء داخؾقة ـادت تؽقن هذه اجلرائؿ وادجازر شـة يف افؼتال.
يؼععقل اإلمععام زي ععد ( ) يف وثقؼععة جيععب أن حيػظفععا ويعقفععا ـععؾ ث ععائر وباهععد ويمـععد ؾقف ععا ظععذ أن اهلععدف ه ععق
افععدظقة إػ اهلدايععة وأن اهتععداء افعععدو خععر مععـ ؿتافععف ،ويمـععد أيضع ًا ظععذ إخععالق افعسععؽرية وظععذ يورة أن
يؽععقن ادجاهععدون واظععقن ومستبكععون بلهععداؾفؿ وحمععاؾظقن ظععذ أخالؿفععؿ ومبععادئفؿ وؿععقؿفؿ ،يؼععقل ( ):
ِ
ِ
قهؿ إِ َػ َأم ِعرـُؿ َؾع َ ْن َيسعت ِ
عت َظ َؾ ْق ِعف َّ
افيف ْعؿ ُس ِم ْعـ
عر َفؽ ُْعؿ ِ َّعا َض َؾ َع ْ
َج َ
ْ
ْ ْ
(إِ َذا َفؼقت ُُؿ اف َؼ ْق َم َؾا ْد ُظ ُ ْ
قب َفؽ ُْعؿ َر ُج ٌعؾ َواحعدٌ َخ ْ ٌ
عر ا ُْدع ْعم ِمـ ِ َ ِ
عب َوؾِ َّضع ٍعةَ ،و َظ َؾع ْقؽ ُْؿ بِ ِسععر ِة َأ ِمع ِ
عع بععـ أيب َضافعِ ٍ
َذ َهع ٍ
كع ِعة َو َّ
افيفععا ِم َٓ َت ْت َب ُعععقا ُمععدْ بِر ًا
عب ظؾقععف افسععالم بِاف َب ْ َ
غ َظع ِّ
َ
يأ َوَٓ َت ْػت َُحقا َباب ًا ُم ْغ َؾؼ ًاَ ،واهللُ َظ َذ َما َأ ُؿ ُ
َوَٓ ُ ْ ِف ُزوا َظ َذ َج ِر ٍ
قل َوـِ ٌقؾ ِظ َبا َد اهلل َٓ ُت َؼاتِ ُؾقا َظدُ َّوـ ُْؿ َظ َذ َّ
افيف ِّؽ
ٍ
قؾ اهللِ ،و َفؽِععـ افب ِصععرةُُ ،ثععؿ ِ
عازي َظع ِعـ اف َق ِؼع ِ
جيع ِ
َؾت َِضع مؾقا َظع ْعـ َشععبِ ِ
افؼ َتع ُعالَ :ؾع َّ
جيع ِعزي بِع ِعف َظع َعذ َحععؼ
عغ َأ ْؾ َضع َعؾ َجع َعزاء َ ْ
عنن اهلل ُ َ
َ َّ َ َ َّ
إ َّك ُف َم ْـ َؿت ََؾ َك ْػس ًا َي ُيف مؽ ِيف َضال َفتِ َفا ـ ََؿ ْـ َؿت ََؾ َك ْػس ًا بِ َغ ْر َحؼِ ،ظ َبا َد اهلل اف َب ِص َر َة اف َب ِص َرةَ).
وهـ ععا حت ع ع افؼ ععقؿ وادب ععادئ حق ععث يف اد ععقضـ اف ععذي ـ ععان اإلم ععام زي ععد ( ) أح ععقج م ععا يؽ ععقن فؾؿؼات ععؾ ض ععد
جققش بـل أمقة افؽثرة افعدد وافعدة إٓ أكف ٓ يريد أن يؼاتؾ معف إٓ ادخؾصقن وادممـقن بعدافة ؿضقتفؿ.

افثقرة فقست اكتؼام ًا
ؿعد يـعدؾع بعععض ادؼعاتؾقن يف خععط احلعؼ إػ آكتؼعام وادعامؾععة بادثعؾ ـععردة ؾععؾ ظعذ بععازر افععدو وجرائؿععف،
وفؽـ اجلفاد وافثعقرة هعل معـ أجعؾ افؼضعاء ظعذ افظؾعؿ وآضعطفاد وادجعازر واجلعرائؿٕ ،لعا فعق ارتؽبعت هعذه
اجلرائؿ بحؼ افعدو ؾام افػرق بغ افثقار ادجاهديـ وأظدائفؿ.
فؼععد بؾععغ اإلمععام زيععد ( ) مؼاف ععة فععبعض أتباظععف ظععـ كقععتفؿ آكتؼععام مععـ بـععل أمق ععة ومعععامؾتفؿ بادثععؾ وهععؿ مععـ
ؾعؾ ععقا إؾاظق ععؾ بله ععؾ افبق ععت ( )  ،ؾؼ ععام ؾ ععقفؿ خطقبع ع ًا ؿ ععائالً( :أ ،ععا افـ ععاس إك ععف ٓ ي ععزال يبؾغـ ععل م ععـؽؿ أن ؿ ععائال
يؼع ععقل :إن بـع ععل أمقع ععة َؾ ْقع ع ٌعئ فـع ععا ،كخع ععقض يف دمع ععائفؿ ،وكرتع ععع يف أمع ععقاهلؿ ،ويؼبع ععؾ ؿقفـع ععا ؾع ععقفؿ ،وت َُّصع ععدق دظقاكع ععا
ظؾعقفؿ حؽعؿ بِععال ظؾعؿ ،وظععزم بعال رويعة ،جععزاء افسعق ة شععق ة مثؾفعا ،ظجبعت دؿععـ كطعؼ بععذفؽ فسعاكف ،وحدَّ ثتععف
ب ععف كػس ععف ،أبؽت ععاب اهللّ أخ ععذ؟ أم بس ععـة كبق ععف ص ععذ اهللّ ظؾق ععف وآف ععف وش ععؾؿ حؽ ععؿ؟ أم َض َؿ ع َعع يف م ععقع مع ععف ،وبس ععطل
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يععدي يف اجلععقر فععف؟ هقفععات هقفععات ،ؾععاز ذو احلععؼ بععام ،ععقى ،وأخطععك افظععامل بععام ـععك ،حععؼ ـععؾ ذي حععؼ يف يععده،
م ِ
حضعف،
عط ادـص ُ
وـؾ ذي دظقى ظذ حجتف ،وهبذا بعث اهللّ أكبقاءه ورشؾف ظؾقفؿ افصالة وافسعالم ،ومل ُ
عػ َّ
ومل ُي ْبع ِعؼ افظععامل ظععذ كػسععف ،أؾؾععأ مععـ رم بحؽععؿ اهللّ ،وخععاب مععـ أرؽععؿ احلع معؼ أك َػععف ،افعععدل أوػ بععأخرة وفععق
ـره اجلاهؾقن.
حععؼ دععـ أم ععر بععادعروف أن جيتـععب ادـؽ ععر ،ودععـ شععؾؽ شععبقؾ افعععدل أن يص ععز ظععذ مععرارة احلععؼ ،ـععؾ كػععس
تسؿقا إػ مـاها ،وكعؿ افصاحب افؼـق  ،وويؾ دـ َؽ َصب حؼ ًا ،أو ادظك باضال)

افثقرة ظفد بافتغقر اإلجيايب
دائ ًام ما تتؽر افعبارات افركاكة وافقظقد افزائػة فؾـاس يف افثقرات ،وتؽقن افدظاية وافسويج ضاؽقعة جلعذب
افـععاس وافقصععقل إػ إهععداف برسععظة ،وـثععر ًا مععا يتـؽععر افثععقار إػ ادبععادئ ويبععدأون بافتععدريج يف افسععؼقط إػ
افقاؿع افذي ثاروا ظؾقف بسبب افؼقادة افالمسموفة.
وـعان اإلمعام زيعد ( ) يمـعد ظععذ أن افعفعد بقـعف وبعغ افـعاس هععق افقؾعاء بلهعداف افثعقرة افقاضعحة وادؼععوظة
واف ععورية ،وـععان يمـععد أيضع ًا ظععذ أن أي اكحععراف ظععـ أهععداف افثععقرة ؾفععق بؿثابععة كؼععض فؾعفععد بقـععف وبقععـفؿ،
وف ععقس هل ععؿ ضاظت ععف وٓ مـا

ت عف ،ؾؽ ععان يؼ ععقل( :ؾ ععنكام ك ععدظقـؿ إػ ـت ععاب ربؽ ععؿ وش ععـة كب ععقؽؿ اف ععذي إذا ظؿ ععؾ

ؾععقؽؿ بععف اشععتؼام فؽععؿ ديععـؽؿ ،ومععـ اشععتجاب فـععا مععـؽؿ ظععذ هععذا ؾفععق يف حععؾ ععا أخععذكا ظؾقععف ومععا أظطاكععا مععـ
كػسف إن مل كستؼؿ ظذ ما وصػـا مـ افعؿؾ بؽتاب اهلل وشـتة كبقف).

افروح اجلفادية
مل يؽ ععـ اإلم ععام زي ععد ( ) صخص ع ًا ش ععؾبق ًا ٓ يت ععلثر ب ععام حقف ععف ،ب ععؾ ـ ععان يتػاظ ععؾ ويؼ ععػ ادقاؿ ععػ افبطقفق ععة بؽ ععؾ
صععجاظة وٓ مععاف يف اهلل فقمععة ٓئععؿ ،ومل يؽععـ أيض ع ًا صخص ع ًا ،ععتؿ بـػسععف ومصععاحلف بععؾ ـععان ،ععتؿ بافـععاس ويتععلمل
ؿقآً باحلؼ أمام اجلبابرة وٓ يلبف بافـتائج ضادا مقاؿػف هلل ويف شبقؾ اهلل.
حلاهلؿ ،وـان ّ
ؾف ععق ( ) اف ععذي ـ ععان ي ععدخؾ بؾ ععس اخلالؾ ععة وه ععل بؿثاب ععة دوف ععة ظظؿ ععك يف زمال ععا ؾ ععال يس ععؽت ظ ععذ افباض ععؾ
و ُيع ِّؾ ععؿ افـ ععاس أل ععؿ م ععـ يص ععـعقن اجلب ععابرة بس ععؽق ؿ وخ ععقؾفؿ ،ؾؿ ععرة ش ععؿع اخلؾقػ ععة إم ععقي هيف ععام ًا افطاؽق ععة
يؼقل :مـ ؿال يل اتؼ اهلل يبت ظـؼف .ؾؼال فف ( ) (يا هيفام اتؼ اهلل) ومرة ؿال فؾطاؽقة هيفام بعد حديث
دار بقـفام( :فـ د إٓ حقث تؽره) ومرة خرج وهق يؼقل( :ما ـره ؿقم حر افسققف إٓ ذفقا)
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ومععرة شععؿع ،ععقدي يسععب رشععقل اهلل صععذ اهلل ظؾق ععف وآفععف وشععؾؿ يف بؾععس اخلالؾععة وبؿسععؿع اخلؾقػععة كػسععف
واحلضععقر ـؾفععؿ صععامتقن ؾععاكزى مععداؾع ًا ظععـ جععده رشععقل اهلل وؿععال ادععتؽؾؿ وـععان ،قديع ًا( :ويؾععؽ يععا ـععاؾر أمععا
إ فععق ؽـععت مـععؽ ٓختطػععت روحععؽ وظجؾععـ بععؽ إػ افـععار) ؾؼععال افععف اخلؾقػععة :مععف ،ظععـ جؾقسععـا يععا زيععد،
ؾخرج ( ) مغضب ًا وؿال :واهلل فق مل يؽـ إٓ أكا وحيقك ابـل خلرجت ظؾقف وجاهدتف حتك أؾـك).
وذات مرة رأى امرأة تؼتات مـ افؼاممة ؾؼال( :أكت وأمثافؽ مرجقكـل ؽد ًا ؾاؿتؾ)
ؾؽان ٓ يلبف دصره إذا معا ؿعام بقاجبعف ؾفعق افؼائعؾ( :وؿعد وثؼـعا معـ كػقشعـا باديضع ظعذ أمقركعا ،واجلفعاد يف
شععبقؾ خافؼـععا ،وذيعععة كبقـ ععا صععذ اهللّ ظؾقععف وآفععف وش ععؾؿ ،صععابريـ ظععذ احلععؼ ٓ ،كج ععز مععـ كائبععة َمع ْعـ َط َؾ َؿـ ععا،
عقت إذا َشعؾِ َؿ فـعا ِد ْيـُـَعا) ويؼعقل( :ؾعنن َك ْظ َفعر ؾفعذا ظفعدكا ،وإن كستيفعفد ؾؼعد كصعحـا فربـعا ،وأديـععا
عب اد َ
وٓ ك َْر َه ُ
احلؼ إفقف مـ أكػسـا ،ؾاجلـة مثقاكا ومـؼؾبـا ،ؾلي هذا يؽره ادممـ ،ويف أي هذا ْير َهب ادسؾؿ؟).
وحع ععغ دكع ععت افيفع ععفادة فتعاكؼع ععف بعع ععد أن أصع ععقب بسع ععفؿ ؽع ععادر يف جبقـع ععف ـع ععان حريص ع ع ًا ظع ععذ اشع ععتؿرار اخلع ععط
افث ععقري اجلف ععادي بع ععده ؾب ععادر ابـ ععف حيق ععك ش ععائ ً
ال ف ععف ظ ععـ م ععا ش ععقػعؾ بع ععد اشتيف ععفاده ؿ ععائالً( :أي رء تري ععد أن
تصـع)
ؾلجابععف بععافؼقل( :أجاهععدهؿ إٓ أن ٓ أجععد افـععا

) ؾؼععال( :كعععؿ يععا بـععل جاهععدهؿ ،ؾععقاهلل إكععؽ فعععذ احلععؼ وهععؿ

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