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ء الـيمن للـشعب اليمنـي ولألمـة اإلسـالمية هـذه املـادة  تقدم رابطة عل

) اإلمام زيد العطاء الفكري والتحرك الجهادي: (املتواضعة والقيمة بعنوان 

ـة وقد تضم نت سلسلة من األبحاث والكتابات النفيسة تتكلم عن إمام من أ

ــت الــصادق  ــة أهــل البي ــائرين،املــسلم وإمــام مــن أ ــسابق ،الث  ال

ات والقا بالقسط وأحد قرناء القرآن  بل حليفه وورثته الذين قال  بالخ

ْثم أورثنَـا الكتـاب الـذين اصـطفينَا﴿تعاىل عنهم  ْ َ َ َْ َ َّ ْ ْ ُِ َِ َ ْ مـن عبادنـا فمـنْهم ظـامل لنَفـسه ومـنْهم ََّ ُْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌَ
ِ َ

ُمقتـصد ومــنْهم ســابٌق بــاخلريات بــإذن ا ذلــك هــو الفــضل الكبــري َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ْْ َ َ ُ َُ َ ِْ ِ ِ ِِ َّ ِ ْ َ ْ ٌُ ــاطر  [﴾َِ  وقــال ]٣٢: ف

ة الدين اإلمام عيل يف شأن  َّة قوام هللا عَىل خلق« :أ َا اْأل َّ ِوإ ِ ِْ َُ َ َّ ُ َّ ُ َ ِ ُه وعرفاؤه َ ُ َ َ ُ َ ِ

ْعَىل عباده وَال يدخُل الجنة إالَّ من عـرفهم وعرفـوه وَال يـدخُل النـار إالَّ مـن  ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َِّ َ َ َّ َُ ُْ ُْ َ َْ َُ َ َ ِ ِ َ ِ

ُأنَكرهم وأنَكروه إنَّ هللا تعاَىل خصكُم بِاْإلسَالم واستخلـصكُم لـه وذلـك ألنـه  ُ ِ َُّ ْ َ ْ َْ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َّ ََ ْ ْ ِ َ َ َّ ِ ُ ُ ََ َ

َاسم سَال ع كَرامة اصطَفى هللا تعاَىل منهجه وب حججه من ظاهر ُْ ِمة وج َِ ِ ٍ ٍَ َْ ُ َُ َ ُ ََ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َّْ َ ُ ِ

ُعلم وباطن حكْم َال تْفنى غرائبه ُ ِ َِ َ ََ ٍ ِ ٍُ َ َ ْ ِ«.  

 املكانـة الرفيعـة واسـتحق مقـام اإلمامـة لقد تبـوء اإلمـام زيـد 

لتحريــف العظــيم ألنــه تحمــل مــسؤولية التغيــ ومواجهــة االنحــراف وا

وسياسة التضليل والتدج املرتاكمة وصدع بكلمـة الحـق أمـام سـالط 

ء السوء وسعى إلصالح األمة عىل خطى جده اإلمام الحس  الجور وعل
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ا خرجت لطلـب اإلصـالح :الذي قال عند خروجه عىل يزيد الطاغية  وإ

 وعـىل) يف أمة جدي رسول هللا أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكـر

ذات الدرب واملسار تحرك اإلمام زيد قائال يف آخر لحظـات حياتـه بعـد 

ة قوال وعمال وتجسدت فيه اإلمامـة ظـاهرا وباطنـا  أن جسد أخالق األ

ء ولحقت روحه الطاهرة بقافلة شهداء كربالء وصف  ولحق بركب العظ

الحمـد  :والجمل والنهروان وتبوك والخندق وخيرب وأحد وبدر فقال

 و أمـر ً وهللا ما يرس أ لقيت محمـدا ،ذي أكمل يل ديني ال

 وهللا ما أبـايل إذا أقمـت كتـاب ،يف أمته باملعروف و أنههم عن املنكر

 أن أججت يل نار ثم قذفت فيها ثم رصت بعـد هللا وسنة رسول هللا 

 وهللا ال ينــرص أحــد إال كــان يف الرفيــق ،ذلــك إىل رحمــة هللا تعــاىل

 ويحكم أما ترون هذا ،مع محمد وعيل وفاطمة والحسن والحساألعىل 

 ونحن بنوه يا معارش الفقهـاء ويـا القرآن ب أظهركم جاء به محمد 

 أنا حجة هللا عليكم هـذي يـدي مـع أيـديكم عـىل أن نقـيم ،أهل الحجى

حدود هللا ونعمل بكتاب هللا ونقسم فيـئكم بيـنكم بالـسوية فـسلو عـن 

  أنبئكم ع سألتم فولوا مـن شـئتم مـن علمـتم أنـه معا دينكم فإن

 وهللا لقد علمت علم أ عيل بن الحس وعلم جدي الحس ،أعلم مني

َ وعيبـة علمـهوعلم عيل بن أ طالب ويص رسول هللا  ْ  وأ ألعلـم ،َ

يل وال انتهكـت ،أهل بيتي يني من ش  وهللا ما كذبت كذبة منذ عرفت 

  .منذ عرفت أن هللا يؤاخذ عليهًمحرما  عز وجل 

م و يتعامـل مـع  ْمع األسف  يعـط اإلمـام زيـد حقـه مـن االهـت ُ



 

٥  

  

عطاءه الفكـري وتحركـه الجهـادي التعامـل املنـصف املجـرد مـن الهـوى 

وامليوالت املذهبية الـضيقة بـل حـرش يف زوايـا وموروثـات ومـصطلحات 

ته ومفاهيم ال تنسجم مـع مقامـه العلمـي والجهـادي وال ت عـرب عـن سـ

ته التصحيحية واإلصالحية يف األمة فذلك املذهب   املحسوب عىل –ومس

 بناء عىل قوالبه الثقافية وروايته التاريخية الـضعيفة واملوضـوعة -الشيعة

بـل ويتجـرأ عـىل عتابـه  ، ًليس زيـد إمامـا: ة واملتعصبة يقولوبيئته املغالي

ذن له؟ والـبعض أدرك عـوار ملاذا خرج من الذي أ: واالستنكار عليه قائال

هذا املنطق وأحرجه هذا املوروث املتعصب فأراد أن يجمل العبارة وينمـق 

القناعة ويزين املـوروث الـضحل فـي يتعلـق بإمامـة اإلمـام زيـد بقـول 

ظاهره اإلنصاف والصدق لكن باطنه اإلجحاف والتزوير حيث اعتـرب أن 

ملعصوم وزعم كـذلك بـأن تحرك وثورة اإلمام زيد تحركا مأذونا من قبل ا

ا كـان ثـأرا  التحرك والثورة وبيع األنفس واألموال من قبل اإلمام زيد إ

للحس ومـصابه يف كـربالء وطلبـا للرضـا مـن آل محمـد وكـأن اإلمـام 

ا ثار انتقامـا وانفعـاال وبـدافع ثـأري ويكفـي دحـضا لهـذا زيدا  إ

ما قاله اإلمـام زيـد الزعم وردا ملثل هذه التخرصات والتأويالت الفاسدة 

 ،ًخرجنـا غـضبا لكـم: ال تقولـوا  :نفسه ح قال ألتباعـه والثـائرين معـه
 طالبـا مـنهم أن يجاهـدوا بنيـة ،"ًخرجنـا غـضبا  ودينـه : ولكن قولوا

ال تقاتلوا عدوكم عىل الشك ! ّعباد هللا :" صادقة ملؤها اليق قائالً أيضا

ة ،ّفتضلوا عن سبيل هللا ة ثـم القتـال. . ولكـن البـص ّ فـإن هللا ،البـص
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ً إنـه مـن قتـل نفـسا ،يجازي عن اليق أفضل جزاء يجزي به عـىل حـق

ة . ًيشك يف ضاللتها كمن قتل نفسا بغ حق ة .. ّعباد هللا البص " البص

فلم تكن ثورته ثأرية أو انتقامية بل كانت ثـورة قرآنيـة قـام بهـا كتكليـف 

  .  تعاىلًإلهي وديني غضبا

 محسوبا عىل من يسمون أنفسهم بأهل –يف املقابل نجد مذهبا آخر و

عة   ال يقل خطورة وال إساءة لإلمام زيـد وعطـاءه الفكـري -السنة والج

وتحركه الجهادي عمن سبق ذكرهم فنجد أصحاب هذا املوروث املـذهبي 

اإلمـام زيـد  واملتعصب أيضا واملتظاهر باملحبة واالحرتام لإلمام الحـس

ة  فقها وثورة لكنه رسعان ما يتنكـر لإلمـام الحـس واإلمـام ،وفكرا س

زيد وثورته املباركة وعطاءه الفكري والثوري العظيم واملـرشق الـذي 

تهـم ويظهـرون عـوار  استندت إليـه ثـورات الربيـع العـر فتتبخـر كل

وضحالة معتقدهم عندما نسمع ونقـرأ آراءهـم املـشوهة واملخطئـة لثـورة 

 ويقومون بنسف ونـسخ ذلـك الفـضل والحـق الـذي شـهدوا بـه اإلمام

: لإلمام الحس واإلمام زيد فمثال يقول الذهبي عـن اإلمـام زيـد 
وقول الذهبي هذا الذي أصـبح . ً وقتل شهيدا وليته  يخرج،خرج متأوالً

ساري املفعول منذ أن قاله إىل يومنا وأصـبح عمـدة يف املنـاهج األمويـة 

ء السوء مربرا وجعلوه دليال عـىل حرمـة الوهابية واتخذه  الكث من عل

الخــروج عــىل الطغــاة الجــائرين حتــى ال تعــرف األمــة واألجيــال مــدى 

اتخذوا دين (االنحراف والتحريف الذي حصل يف عرص بني أمية الذين 

ــاد هللا خــوال ومــال هللا دوال ــع ) هللا دغــال وعب كــ هــو الحــال والواق
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ود قرن الشيطان والفساد واإلفـساد والـضالل السيايس اليوم مع بني سع

والتضليل وأمراء اإلمارات الذين هم صورة مصغرة عن االنحراف األموي 

وامتداد لـه حتـى سـاعتنا هـذه إن نظـامي نجـد واإلمـارات أشـد خطـرا 

ـة مـ كـان عليـه بنـو أميـة ألنهـم ال يهيـؤون  وأعظم جرما وأكـرب جر

ل لهيمنـة ونفـوذ اليهـود والنـصارى الساحة اإلسالمية لنفوذهم وملكهم بـ

  :وليت الذهبي سمع ووعى قول اإلمام زيد 

ـاب ــ ـــم الكت ِحك ـــرحمن وُ ـة ال ــ ِطاع ُ  
  

ـائر الخــــوان   ـاد الجـــ ـا جهـــ ِفرضــ ِ ََّ ِ َ َ َ َ  
  َفاملــــرسعون إىل فــــرائض ربهــــم  

  
ـام   ـــ ــــن اآلث ــــرؤا م ِب َ ــــدوان وِ   ِالع

ـه   ـــ ـافرون بَِفرض ـــ ِو الك ِ ـه وْ ـــ   بحكم
  

ـان   ِكالــــساجدون لـــــصورة األوثــــ ِ َِ ُ  
ـــدلت   ـــد ب ـة ق ــ ـاة ألم ــ ـــف النج َّكي َ َّ  

  
ـاء يف القـــــرآن   ـان وماجــــ ِالُفرقــــ َ ْ  

  
ولذا كان لزاما علينا أن نقف عند هذا اإلمـام العظـيم لنعطيـه بعـضا  

نقوم ببعض من حقوقه علينا كحامل لهويته ومهتمـ بفكـره  ومن حقه

ومنتمــ إليــه وســائرين عــىل نهجــه الجهــادي مقابــل مــا قدمــه لألمــة 

ال واحرتامــا اإلسـالمية مــ ن فكــر ال تزيــده مــرور األيــام إال ملعانــا وجــ

ومرجعية ثورية لألحرار التواق للخالص من الطغاة واملستكربين الجدد 

ف قام به اإلمام زيد من ثورة فكرية وجهادية وما مثله من قيم ومبادئ 

ومؤهالت جعلته اإلمام يف زمنه وإىل اليوم كإمام يقتدى به ويسار عـىل 

  . الوضاء وفكره الخالدنهجه
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 فكان ال بد من عرض هذه الصفحات  وإخراج هذا اإلصدار النفيس إىل 

النور ليكون مدخال للوعي إىل ما مثله اإلمام زيد وأحياه وقام بـه فقـد مثـل 

ية األمة أمام رشارها وإمامة الحق أمام امللك الباطل والعـضوض وأحيـا  خ

  - :ة والدينية التاليةيف أمة جده املصطفى الثوابت القرآني

  أحيا اإلمام زيـد يـة األمـة بعـد أن ماتـت ومثلهـا التمثيـل  خ

َكنْتم خري أمة أخرجت للنَّاس تأمرون باملعروف وتنْهون ﴿القرآ قال تعاىل َْ َ َ ْ ََ َ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْْ ِ ْ ُ ُِ ْ ِ ْ ََ ْ ُ

ِعن املنْكر وتؤمنُون با َّ ِ َ ِ ْ َُ َ ُِ َ ْ ِ﴾.  

 مثل قيم الدين ومبادئـه املـثىلأقام الشهادة عىل الناس يف عرصه و 

ء الشكيل لإلسـالم قـال تعـاىل و الحقيقة أمام الزيف األموي واالنت

ــوا شــهداء عــىل النَّــاس ويكــون الرســول ﴿ ــاكم أمــة وســطا لتكون ُوكــذلك جعلنَ َ ً ً ْ َُ َّ َ َ َّ ُْ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َِ َ ََ َ ُ َ ِ ُِ

ًعليكم شهيدا ِ َ ُْ ْ َ َيا أهيا الذين آمنُوا﴿: وقال تعاىل. ﴾َ َ َِ َّ َ ُّ ُ اركعوا واسجدوا واعبدوا َ ُُ َ ُ َ ُْ ْ َْ

َربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون  ْ َّ َ ُ ُْ َ َ َ َِ ُ ْ ْ َُ َُ ْ ْ ْ وجاهدوا يف ا حقَّ جهاده هو اجتباكم * َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ُُ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ

يكم إبراهيم هو سامكم املسل ِوما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ْ َ َ َْ ُ ُ ٍ َُّ ُْ ِ ِ ِ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِّ ِ ْمني من َ ِ َِ

ُقبل ويف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عىل النَّاس فأقيموا  َ ْ ُ َِّ َِ َ َ ُ َ َ ُ َِ َ َ ََ ُ َ ًَ َ ْ َ َ ُْ ُ ُ َ ُِ َ ِ

ُالصالة وآتوا الزكاة واعتصموا با هو موالكم فنعم املوىل ونعم النَّصري ِ َِ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ َ َ َِّ َِ َ َ َ ُ َْ َ ُ ََ ُ ِ َّ ِ ْ َّ َ﴾. 
 أجىل وأبهى وأصدق صورها ومصاديقها وسعى مثل الرسالة الربانية ب

لتكــوين األمــة الربانيــة املتــصلة بــا تعــاىل وهكــذا هــو مــرشوع 

َمـا كـان ﴿: الصادق والثائرين من آل محمد قرناء القرآن قال تعاىل َ َ
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ُلبرش أن يؤتيه ا الكتاب واحلكم والنُّبوة ثم يقول للنَّاس ك ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َْ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ََّ ََ َُ ْ ُ َّ ْ َ ْونوا عبادا يل من ٍ ً َِ ِِ ُ

َدون ا ولكن كونوا ربانيني بام كنْتم تعلمون الكتاب وبام كنْتم تدرسون  ْ َ ِّ َُ ُ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ ُ َ ُُ ُ َُ َ َِّ َِ َ َ ِّ ْ َ ُِ ِ ِ ِِ َ وال * َّ َ
ــد إ ــالكفر بعــ ــ ــأمركم ب ــ ــا أ ــ ــــني أرباب ــة والنَّبي ــذوا املالئكــ ــأمركم أن تتخــ ــ ِي َ َ َ َّ َْ َ ِّ َ ََ ً َِ ْ ْ َ ُ ُْ ُ َ ُِ ْ َ َ ِ َ ْْ ُ ُ ْ ْ َ ُِ َِ ــتم ْ ــ ْذ أ ُ ْ َ ْ

َمسلمون ُ ْ  .]٨٠ ،٧٩: آل عمران[﴾ُِ
  أحيا يف األمة املفهـوم اإلسـالمي والحقيقـي ملبـدأ اإلمامـة ووظيفـة

 اإلمامة التي ال يتصف بها وال يكون أهال لها إال مـن أقـام ،السلطة 

فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لتقوم بها ومن خاللها كل 

من أمر باملعروف ونهـى عـن «:   فرائض الدين  قال رسول هللا

 وخليفـة ، وخليفـة كتابـه،املنكر من ذريتي فهو خليفة هللا يف أرضـه

 وقال اإلمـام زيـد عـن هـذه الفريـضة العظيمـة واألساسـية »رسوله

ء السوء الذين خذلوه وخـذلو  والجوهرية وهو يحاجج ويخاطب عل

 :ىلالحق وضـيعوا هـذه الفريـضة وأماتوهـا فبـ معنـى قولـه تعـا

ِواملؤمنُون واملؤمنَات بعضهم أولياء بعض يأمرون بـاملعروف﴿ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َُ ُ ُ ُ َْ ْ ِ ْ ََ ٍَ َ َُ ُ ْ ِ وينْهـون عـن  ْ َ َ ْ َ َ َ
ك سريَمحُهم  ُاملنْكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون ا ورسوله أو َ ُ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ ُ َ ُْ َ ََّ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ ُ ََ ََّ ْ ِ

َا إن ا َّ ََّّ ِ ٌ غزيز حكيمُ ْ َ ِْ ٌ ِ فبدأ بفضيلة األمر باملعروف والنهي . ]٧١: التوبة[﴾َ

 ،َّ ثم بفضيلة اآلمرين باملعروف والناه عن املنكر عنـده،عن املنكر
نزلة القا بذلك من عباده  .و

ْولعمري لقد استفتح اآلية يف نعت املؤمن بفريـضة األمـر بـاملعروف  ََ ِ ْ
 .ّتربوا عباد هللا وانتفعوا باملوعظة فاع،والنهي عن املنكر
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َواملنَافقون واملنَافقات بعضهم من بعض يأمرون ﴿: وقال تعاىل يف اآلخرين َ َ ُْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َُ ُ َْ ٍ َ َِ ِ ُِ ُ ْ ْ

ِباملنْكر وينْهون عن املعروف ْ ْ ْ َ َ َ ُُ َ ْ ِْ َ َ ِ َ ِفلعمري لقد استفتح اآليـة يف ذمهـم  .]٦٧:التوبة[﴾ِ ْ َ

 واعلموا ،ّ فاعتربوا عباد هللا وانتفعوا،روفبأمرهم باملنكر ونهيهم عن املع

 إذا أقيمت له ،ّأن فريضة هللا تعاىل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ُ هينها وَشـديدها،استقامت الفرائض بأرسها َْ ِ ُ  وذلـك أن األمـر بـاملعروف ،ِّ

َ واإلخـراج مـن الظلمـة،الـدعاء إىل اإلسـالم: والنهي عن املنكر هو ْ ّ ورد ،ُّ َ

ِ وقسمة الَفيء والغنائم عىل منازلها،ظاال َ ْ َّ وأخذ الصدقات ووضعها يف ،ِ

ِ وصلة األرحـام، وإقامة الحدود،مواضعها  ، واإلحـسان، والوفـاء بالعهـد،َِ
  ألخ... كل هذا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر،َواجتناب املحارم

ة ومحـي الـدين واألمـة ومخرج هـا مـن هذا هو اإلمام زيد إمام اإل

ت ومنقذها من البدع واالنحرافات والخرافات قال رسـول  الظلم والظل

ًإن عند كل بدعة يكاد بها اإلسالم وليا مـن أهـل بيتـي مـوكالً « :هللا 

  .»يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين

وها هو اإلسالم يكاد به من جديد ويتعـرض للتـشويه والتحريـف مـن 

 الخلـيج أنظمـة البـرتودوال التـي اسـتطاعت قبل األنظمة وال سي أنظمة

الهــا الــوف واقتــصادها الكبــ وثرواتهــا الطائلــة أن تــشرتي الــذمم 

والـوالءات وأن تقـدم الخـدمات الخيانيـة ألمريكـا وإرسائيـل وبريطانيــا 

وفرنسا وأن تجعل من األمة اإلسـالمية أمـة القـرآن أمـة مـأمورة ال آمـرة 

 متوحـدة ومـسلوبة اإلرادة والقـرار والهويـة وتابعة ال متبوعة ومتفرقة ال
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ـا  ء السوء الذين يتكلمـون  بسبب فساد حكامها وانحراف وتحريف عل

يريد حكام الجور أن يتكلموا به ويختارون من اآليات واألحاديث النبويـة 

 حـارضا ما يريد الحكام أن يختاروه ويرتضوه ولو كان اإلمام زيـد 

شاهده من منكرات وانحرافات وظلم ومظا بيننا اليوم وهو يشاهد ما ن

واستكبار لجدد خطابه وبعث برسالته الخالدة لكل عا وخطيـب ومرشـد 

 بيده لو بينتم للناس ما تعلمون »زيد بن عيل«فوالذي نفس  :وداعية قائال

وهم إىل الحق الذي تعرفون َّ لتضعضع بنيان الجبـارين،ودعو َ ْ َ ُْ َ َ َّ ولتهـدم ،َ َ
نا قليال،أساس الظامل ً ولكنكم اشرتيتم بآيات هللا  َ وادهنتم يف دينه،ّ ْ، 

  .وفارقتم كتابه

  تتعـاونوا عـىل الـرب ،ّهذا ما أخذ هللا عليكم من العهـود واملواثيـق

 ،ْ فـأمَكنتم الظلمـة مـن الظلـم، والتعاونوا عىل اإلثـم والعـدوان،والتقوى
َوزينتم لهم الجور ْ وَشددتم لهم ملكهم باملعا،ََّ   . فهذا حالكم،ونة واملقارنةَ

ء السوء محوتم كتاب هللا محوا ًفيا عل  ً، ورضبتم وجه الدين رضبـا،ّ
ِفند وهللا نديد البع الشارد َْ ِ َ َ َّْ ِ َ ِ فبسوء صـنيعكم سـفَكت دمـاء ،ً هربا منكم،َ ُ

َ ورفعت رؤوسهم فوق األسنة،القا بدعوة الحق من ذرية النبي  ِ ُ، 
دوا يف الحديد ُّ وخلص إلـيهم الـذل،ُوصفِّ ََ َ واستـشعروا الَكـرب وتـرسبلوا ،َ ْ َْ َ

َ يتنفسون الصعداء،األحزان  ، فهذا ما قدمتم ألنفسكم؛ ويتشاكون الجهد،ُّ
 ، وهو الحكم بيننا وبينكم، فا املستعان،وهذا ما حملتموه عىل ظهوركم
  .يقيض بالحق وهو خ الفاصل
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طـة سـنوية وتاريخيـة  محإن ذكرى ثورة واستشهاد اإلمـام زيـد 

وتقويــة العــزم وتــصحيح املــسار ووضــع األولويــات أمــام ،لــشحذ الهمــم 

  .التحديات الكربى واملخاطر العظمى

ثل ثورة اإلمام وتجربته التاريخية فرصـة عظيمـة للتوعيـة والـوعي 

الثوري الذي يواجه الفساد الداخيل ويوقف املفسدين عنـد حـدهم وهـي 

ــ ــة أم ــة الجهادي ــصارى فرصــة للتعبئ ــود والن ــد اليه ــد وحــسد وكي ام حق

وحلفاءهم من املنافق الذين يسارعون فيهم إلطفـاء نـور هللا وتـدج 

واستعباد عباد هللا واتخاذ دين هللا دغال وعباد هللا خوال ومـال هللا دوال 

  .من جديد

ستجد أخي القارئ يف صفحات هذا الكتاب وأسطره األبحاث والكتابـات 

تـي تـربز شخــصية اإلمـام زيـد وتظهـر مكانتـه املرموقــة القيمـة واملفيـدة ال

ي وواملتميزة بعيدا عن التنـويري والفكـري  التعصب وستعرف الـدور التغيـ

لهذا اإلمام العظيم وستتشبع بالكث من املعا والقيم الجهادية التـي سـعى 

وال زال يسعى أعالم أهل البيـت لتعزيزهـا وإحياءهـا يف األمـة ومـا نـسمعه 

ت الـوعي الثـوري اليوم  من محارضات ونشاهده عىل الفضائيات مـن كلـ

وخطابات التنوير من قبل قيـادة الثـورة إال خـ شـاهد عـىل حـضور ثـورة 

اإلمام زيد ومن قبله اإلمام الحـس اللـذان ثـارا عـىل الظلـم والفـساد و 

يداهنا أو يجامال عىل حساب الدين ومـصلحة املستـضعف وحقـوقهم فقـد 

ب ما يكونا من همومهم وآمالهم وآالمهم وأوجاعهم وجـوعهم وكـان كانا أقر
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عي إلحقاق الحق وإزهاق الباطل وهذا ما  ثابة عقد اجت خطابه الثوري 

يجب أن يكون عليه الثوار اليوم في يتعلق بخطاب القيـادة إال يتعامـل معـه 

طبيق كخطاب إعالمي أو طرح وعظي بل نريد أن نرى الرتجمة الحقيقة والت

  .العميل يف الواقع كل يف مسؤوليته ووظيفته

نريد أن نرى اإلمام زيدا مشورعا حيا وحارضا عىل مستوى اإلصـالح 

ـة أهـل  السيايس واإلداري واالقتـصادي وإال يكـون هـذا اإلمـام وكـل أ

البيت مجرد عنوانا نتغنى به أو شخصيات نتفاخر بهـا وننتمـي إليهـا يف 

  .املناسبات وكفى

ل البيت مرشوع متكامل وواقعي وليس مجرد نظريات ال تقبل مرشوع أه

رسة ولـذا فـإن أمامنـا فرصـة تاريخيـة للتغيـ  التطبيق أو رؤى ال تقبل امل

وإعادة األمل للمستضعف وبناء الدولة العادلة يف اليمن الحبيب وفق األسس 

بعد  وال سي يمة التي طبقها النبي وأهل البيتالصحيحة واآلليات السل

من سبتمرب املباركة التي كانت والزالت أمال ومرشوعا إلعادة اليمن ٢١ثورة الــ

إىل الصدارة بعد استالب هويته من قبل حكام نجـد وسـفراء الـدول العـرش 

وبتواطئ من قبل األنظمة والتيارات السياسية والدينية التي صنعتها اآليـادي 

  .الصهيونية وأدارتها املخابرات املاسونية

رسة نظرية وتطبيقاًو اإلمام زيد اليوم بيننا فكراهاه   وعمًال قوًالً وم

  . ومبادئً وقيًأخالقا
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ء إليه كإمام يقتدى به وعند مـستوى   فهل سنكون عند مستوى االنت

ة يسار بها وعند مواقفـه الخالـدة واإلحيـاء لثورتـه  ته كس االحتفال بس

ية كمحطة للتغي والرقي وفرض اإل   رادة الثورية العادلة؟التغي

ــبات  ي املناس ــ ــ وأس ــات والتنظ ــيس النظري ــنبقى حبي ــا س أم أن

  ومقترصين عىل اإلحياء الشكيل؟

 ، وذكرى الهجـرة النبويـة املباركـة ،إن مناسبة املولد النبوي الرشيف 
 وذكرى ثورة اإلمام زيد وذكرى يوم الوالية لهي من أهم ،وذكرى كربالء 

 واملحطات التاريخية التي يجب أن تعـزز األمـل يف املناسبات والذكريات

ِالـذين إن مكنَّـاهم يف األرض ﴿: إقامة الحق والعدل وإقامة الدين قال تعاىل ْ ْ ََ ْ ِ ُ َّ ْ َِّ َ ِ

ــة  ـ ــ ــر و عاقب ـ ـــن املنْكــ ــوا عــ ـ ــاملعروف وهنــ ـ ـــروا بـ ــاة وأمــ ـ ــوا الزكــ ـ ــ ـــصالة وآت ــ ــاموا ال ـ ُأقـ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َِّ َِ َ َِّ َِّ ِ َ َْ ِْ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ َِ َ ََ

ِاألمور ُ ُ َثم جعلنَاكم خالئَف يف األرض من بعدهم لنَنْظر ﴿:  وقال تعاىل]٤١: احلج[﴾ْ ْ ْ ْ َُّ ْ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ََ ِ َ ْ َِ َ ُ

َكيَف تعملون ُ َ ْ َْ َ﴾.  

م والدراسة من  ة اإلمام وثورته وفكره وفقهه االهت نأمل أن تجد س

ته  ــة وتــدرس ســ ه مــن األ قبــل الجامعــات اليمنيــة وأن ينــصف كغــ

لتحليلية واملوضوعية البعيدة عـن األهـواء والعـصبيات ومواقفه الدراسة ا

   املذهبية والسياسية والحزبية

وهللا من وراء القصد 
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)١( 
  طه الحارضي. أ

  المحور األول 
 الشخصية القرآنية

 وفــضله ال يتجــه إىل رسد الحــديث عــن شخــصية اإلمــام زيــد 

وال إىل  -وهي يف حد ذاتها فضل عظيم- فيه األحاديث النبوية الرشيفة

وهو فضل ال - الرتبية التي نشأ عليها يف بيت والده زين العابدين 

وهــو -  وال إىل انتــسابه إىل أهـل البيـت -يـستطيع أن ينكـره أحـد

ا يتجه إىل ارتباطه العميل الوثيق بالقرآن الكريم-رشف كب  وإىل ، وإ

  . اط يف واقعه ويف واقع األمةالنتيجة العظيمة لهذا االرتب

 ومـن هـذا ،فاالرتباط العميل بالقرآن الكريم فضل ليس فوقـه فـضل

 حيـث ، هو ارتباطهم بالقرآن الكـريماملنطلق كان فضل أهل البيت 

ـسكتم بـه لـن تـضلوا مـن  (:قال رسول هللا  إ تارك فيكم ما إن 

ف الخب نبأ أنه  إن اللطي، وعرت أهل بيتي،كتاب هللا: ًبعدي أبدا 

  ).  َّلن يفرتقا حتى يردا عيل الحوض

                                                        
ء اليمن بعنوان ورقة مقدمة يف ندوة أقامتها رابطة  )١( حاجة األمـة إىل ثـورة وفكـر اإلمـام زيـد (عل

  .هـ١٤٣٩محرم ٢٢) عليه السالم



  

`  ١٦  

 
 

 شخصية من بـ أهـل أهم كانت يف عرصه وشخصية اإلمام زيد 

 فقد كانت شخصيته بحق شخصية ،ً عموما معنية بحديث الثقل البيت

َقرآنية حتى لقِّب بحليف القرآن   . وهذه شهادة لها مدلوالتها العظيمة،ُ

 له ارتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية حيث  كانفمنذ والدته 

  والتي منها أنه ،وردت األحاديث الرشيفة عنه وعن ثورته واستشهاده
 املـصلوب مـن ،املقتول يف هللا: (ًنظر يوما إىل زيد بن حارثة وب وقال

ثـم ..  وأشار إىل زيد بن حارثـة ،) املظلوم من أهل بيتي سمي هذا،أمتي

 فإنـك سـمي الحبيـب مـن ،ًا زيد زادك هللا حبـا عنـديأدن مني ي: (قال

 وحـ وكانت هذه األخبار النبوية متداولة ب أهل البيـت ) ولدي

 ، املـصحف الـرشيف أخذ أبوه زين العابـدين اإلمام زيد  دلُو
وفـضل اهللا ﴿: فكانتيف الصفحة التي فتحها واستفتحه ونظر إىل أول آية 

وال ﴿: فكانت أول آية فأطبقه ثم فتحه ،﴾ عظيامًاملجاهدين عىل القاعدين أجرا
ــد رهبــم يرزقــون ــاء عن ــل أحي تــا ب ــأطبق ،﴾ًحتــسبن الــذين قتلــوا يف ســبيل اهللا أموا  ف

فــسهم ﴿:  وفتحــه مــرة ثالثــة فكانــت،املــصحف إن اهللا اشــرتى مـن املــؤمنني أ
ًوأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا  يف التوراة ً

ن ومن أوىف بعهده من اهللا فاستبرشوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك  واإلنجيل والقرآ
 ورضب بإحـدى يديـه عـىل األخـرى ، فأطبق املـصحف،﴾هو الفوز العظـيم

 إنه زيد أمـا وهللا ، عزيت يف ولدي هذا،إنا  وإنا إليه راجعون: (وقال

ً وال أصـحابا ،ظم منـه وسـيلةما أجد من ولد الحس يف يوم القيامة أع

  ).آثر عند هللا من أصحابه
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 وتلقـى ، عىل القرآن الكريم منذ نعومة أظفارهاإلمام زيد تر 

 ومن ،تربية قرآنية عىل يد أبيه زين العابدين وأخيه الباقر عليه السالم

 عىل قراءة القـرآن واخـتىل بـه  نتائج هذه الرتبية الحسنة أن عكف 

خلوت بالقرآن : ( نفسه بقولهبت به روحه ك تحدث عنَّيتدبره حتى ترش

 سنة أقرأه وأتدبره ف وجدت يف طلـب الـرزق رخـصة ومـا ة عرشثالث

  ).وجدت من فضل هللا إال العبادة والفقه

وكان إذا قرأ القرآن يب من خشية هللا تعاىل حتى يظن مـن عنـده أنـه 

ًع شيئا من ذكر هللا أغمي عليه حتى يقـول  وكان إذا ذكر هللا أو سم،سيموت

 ك َادَ وكان إذا سمع آيات الرتغيب والرتهيب م،القائل ما هو بعائد إىل الدنيا

 فكان ،ُيد الشجرة يف اليوم العاصف ولهذا عرف ب الناس بحليف القرآن

َإنام املؤمنُون الذين إذا ذكر ا﴿:ممن قال هللا تعاىل فيهم ِ ِ ُِ َ َّ َِ َِ ُْ ْ َ ْ وجلت قلوهبم وإذا تليت َّ َْ َ َِ ُ َ ُ ُ َِ ْ ُ ُ ُِ َّ
َعليهم آياته زادهتـم إيامنـا وعـىل رهبـم يتوكلـون ُ ََّ َ َ َ َ ُ َ َْ ً ُْ َ ْ ِْ ِِّ َ َْ َ َ َُ ُّإذا تـتىل علـيهم آيـات الـرَمحن خـروا ﴿ و﴾ِ َّ َْ ِ ْ ْ ُُ ََ ِْ َ ََ ِ

َسجدا وبكيا َِّ ُ ً ْتقشعر منْه جلود الذين خيشون رهبم ﴿ و﴾ُ َ ُُّ َّ َ َّ ُ ْْ َ ُ ُ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِثم تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر َ ْ ِ َ ِ ْ ْ َُّ ُ ُ ُ ُ َُ ُ ُُ ُ َِ

ُا ذلك هدى ا هيدي به من يشاء ََ َ ْ ِ ِ ِِ ْ َ
ِ َِّ ََّ ُ َ َ﴾.  

 

ء من أهل البيت  هم ممـن توالت شهادات أكابر العل  ومن غ

ن األفـضل  وكـا، كان وحيد عرصه يف عالقتـه بـالقرآنعارصه بأنه 
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ء وفضالء األمة  بال استثناء من أهل البيت عىل وجه الخصوص ومن عل

 فهذا اإلمام جعفر الصادق وهـو ابـن أخيـه ،عىل وجه العموم يف عرصه

كـان وهللا أقرأنـا لكتـاب هللا وأفقهنـا يف ديـن هللا : (يشهد بذلك بقولـه

ًول أيـضا ملـن ويقـ). وأوصلنا للرحم وهللا ما ترك فينا لدنيا وال آخرة مثله

 فهـو وهللا أفـضلنا ،نعـم بـايعوه: (سأله عن البيعة لعمه اإلمام زيد 

نا ا ويعظمـه يوقره  وكان اإلمام جعفر ،)وسيدنا وخ ِّ ويحرتمه كث َ ُ ً

  .فيمسك له الركاب ويسوي له الثياب عىل الرسج

ما رأيت أنطق لكتاب هللا من : (ًوشهد بذلك أيضا سلمة بن كهيل بقوله

قــام مقــام : (وشــهد كــذلك ســفيان الثــوري بقولــه) م أ الحــساإلمـا

وشـهد األعمـش بفـضله عـىل )  وكان أعلم خلـق هللا بكتـاب هللا،الحس

 ،ما كان يف أهل زيد بن عيل مثل زيد بـن عـيل: (سائر أهل البيت بقوله
ويـشهد بـذلك ) وال رأيت فيهم أفضل منه وال أفـصح وال أعلـم وال أشـجع

فوان وهو من مـشاه العـرب وفـصحائهم وخطبـائهم ًايضا خالد بن ص

انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بنـي هاشـم إىل : (بقوله

ن بفضله عىل سـائر األمـة ) زيد بن عيل وقد شهد كذلك أبو حنيفة النع

 ف رأيـت يف ،شاهدت زيد بن عيل ك شاهدت أهله: (يف عرصه بقوله

 لقـد كـان منقطـع ،ًوال أرسع جوابا وال أب قوالًزمنه أفقه منه وال أعلم 

  ).القرين
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 بالقرآن نظريـة بـل كانـت عالقـة عمليـة  تكن عالقة اإلمام زيد 

 وكان ، فكان القرآن الكريم هو مرجعيته ومحور حركته وجوهر أفكاره،شاملة

ا يستقي منه الهدى ويتحرك يف أوساط األمة   ينـرش الـوعي ،ًمتسلحا بهًدا

 ويـدحض كـل ،والفكر القرآ الصايف والنقـي والثقافـة اإلسـالمية األصـيلة

  .ًالثقافات املغلوطة واألفكار  املنحرفة من خالله مستشهدا بآياته

لكــوا الحكــم يف األمــة  َّفقــد دحــض كــل مــزاعم األمــوي الــذين  

 وارتكبـوا ،يب والرتهيباإلسالمية بالحديد والنار واملكر والتدليس والرتغ

 وبحق األمـة بـشكل  بحق أهل البيت ً وحشيةَ ومجازرً فضيعةَجرائم

ّ ففند كل األفكار التي اختلقوها من أجل توطيد حكمهـم الالرشعـي ،عام

 فجمعـوا ، وحاولوا عربها طالءه بـرشعية إسـالمية،وتعميده بصبغة دينية

ء السوء وأجزلوا لهـم العطا ا من عل ا مـن ًحولهم كث ًيـا واختلقـوا كثـ

جملها تـدعوا إىل الرضـا بهـم ،األفكار التي نسبوها إىل اإلسالم  والتي 

 والتي عمدوا إىل ،وبظلمهم وإجرامهم وإىل طاعتهم وحرمة الثورة عليهم

  . ًتعميمها رسميا وفرضوها كمنهج حكومي

ء الـسوء الـذين ّففند عقيدة الجرب   وقام بحملة توعوية فأفحم علـ

ِّا يروجون لهاكانو ا من الناس مـن رقِّ هـذه العقيـدة،ٌ ً وحرر كث  والتـي ،ّ

كان النظام األموي الغاشم قد أشاعها بـ النـاس حتـى يتقبلـوا ظلمهـم 

  . واستبدادهم وفسادهم
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ان قول بال عمل والتي هدفوا ّك فند عقيدة اإلرجاء   عقيدة أن اإل

 واستـشهد ،هم األخالقـيمن خاللها إىل تربير فسقهم ومجونهم وانحالل

ان بالعمل   .بالقرآن الذي تعج آياته باقرتان اإل

 ، وإن أخذ مالك وقصم ظهركّك فند عقيدة طاعة ويل األمر الظا
 ودعـا ،والتي هدفت إىل إعطاءهم حصانة من املساءلة الشعبية والثوريـة

لنهـي ًإىل التغي واإلصالح والثورة انطالقا من مبـدأ األمـر بـاملعروف وا

واعلمـوا أن : (:  يقـول،عـن املنكـر الـذي يفـوح بـه القـرآن الكـريم

 إذا أقيمـت لـه ،ّفريضة هللا تعاىل يف األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر

ُ هينها وَشـديدها،استقامت الفرائض بأرسها َْ ِ ُ  وذلـك أن األمـر بـاملعروف ،ِّ

َظلمـة واإلخـراج مـن ال،الـدعاء إىل اإلسـالم: والنهي عن املنكر هو ْ ّ ورد ،ُّ َ
ِ وقسمة الَفيء والغنائم عىل منازلها،الظا َ ْ َّ وأخذ الصدقات ووضعها يف ،ِ

ِ وصلة األرحـام، وإقامة الحدود،مواضعها  ، واإلحـسان، والوفـاء بالعهـد،َِ
  .)ألمر باملعروف والنهي عن املنكر كل هذا من ا،َواجتناب املحارم

ة هم أهل الحق وأن  القلـة هـم أهـل البـدع ّك فند فكرة أن الك

 وذلـك يف ، والتي كانت تهدف إىل رشعنة وجودهم يف الـسلطةوالباطل

هم  ء البالط األمـوي الـذين انتخبـوا أكـ ة  بينه وب عل مناظرة شه

ّعل وأجلهم قدرا عندهم  لعرض هذه الفكرة  فرد عليه اإلمام زيد  ً ً 
ًردا مفح من القرآن الكريم فقال ً ًإن أناسـا مـن هـذه األمـة أما بعد فـ: ّ

ة عة ويزعمون أنهم أهل الكـ ّ وأنهـم حجـة هللا عـىل ،يتكلمون يف الج

 وأن القليلــ مــن هــذه األمــة هــم أهــل البــدع ،أهــل القلــة مــن النــاس
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ؤه وعـال نـوره ،والضاللة ّ وإنا سـمعنا هللا تبـارك وتعـاىل وتقدسـت أسـ

دق عـىل محمـد  في نزل من وحيه النـاطق الـصا- قال ،وظهرت حجته

أمـة نـوح وهـود وصـالح :  يخـرب األمـم املاضـية مثـل،عبده ورسوله 

ن وعيـىس ومحمـدوشعيب وإبراهيم   وهـم ،وموىس وداود وسـلي

عـة -ُ وغـ أهـل الُكتـب ،أولوا العزم من الرسـل  إن أهـل الحـق والج

ون،وأتباع الرسل أهل القلة  وإنـا ، وإن أهل البـدع والـضاللة هـم األكـ

ـدحهمسمعنا  ة ،ّهللا جل اسمه يثني عىل أهل القلـة و  ويـذم أهـل الكـ

ههم ويكــذبهم ويـضللهم ُويجهلهـم ويـسفِّ ُ ُ َِّ َُ  وينهـى عبــاده الـصالح عــن ،ُُ

قالهم ثم ذكـر اآليـات التـي يف القـرآن . اتباعهم واالقتداء بهم واألخذ 

  . الكريم التي تثبت ذلك

 ،يجيبوا ال بقليل وال بكثـفأحجم عا أهل الشام وسكت الشاميون فلم 
هم،ثم قاموا من عنده  عزرتنـا ،ّفعل هللا بـك وفعـل:  فل خرجوا قالوا لكب

ويلكم كيـف : قال! وزعمت أنك ال تدع له حجة إال كرستها فخرست فلم تنطق

ا حآجني بكتاب هللا؟ فلم أستطع أن أكَذب كتاب هللا ّأكلم رجالً إ ِّّ ُ ّ  .  

 

 ،َ إىل جعـل القـرآن الحَكـم يف االخـتالف والتنـازع يـدعووكان 
ء عىل وجه الخصوص إىل القبول والرضا والتـسليم بـهوكان يدعو  ، العل

لتي هي محـل خـالف واالحتكـام اوأبدى استعداده للنقاش حول القضايا 

ّ هللا عبـاد فا : (إىل القرآن سواء كانت النتيجة له أو عليه  يقول 
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ّهللا أجيبـوا إىل كتـاب هللا َ واتخـذوه حَكـ فـي َشــجر ، وسـارعوا إليــه،ّ ًَ

 ، فإنا به راضون،ً وإماما في فيه تنازعنا، وعدال في فيه اختلفنا،بينكم
ِ وملا فيه مسلمون لنا وعلينا،وإليه منتهون ْ ُ  .(  

ويؤكد  ،وكان يحض ويحث عىل جعل القرآن مرجعية شاملة لألمة كلها

 وعـىل اتهـام كـل رأي وعقيـدة ،عىل اتباعه في يحب النـاس ويكرهـون

 ويوضح الطريقـة الـصحيحة للتعامـل اإليجـا معـه ،تتعارض مع القرآن

ًأوصيكم أن تتخذوا كتاب هللا قائدا وإماما: (فيقول ً ً وأن تكونوا لـه تبعـا ،ّ

ِ وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم فـي ال ،في أحببتم وكرهتم  ،يوافـق القـرآنََّ
 ، ونجـاة ملـن تبعـه،ٌ ونور ملن اهتدى به،ٌفإن القرآن شفاء ملن استشفى به

َمن عمل به رَشد َ ومن خاصم به فلـج، ومن حكم به عدل،َ  ومـن خالفـه ،َ

ْ فيه نبأ من قـبلكم،كََفر َ  وإيـاكم ، وإليـه منتهـى أمـركم،ُ وخـرب معـادكم،ُ

   ). فإن كل بدعة ضاللة،ومشتبهات األمور وبدعها

وفي يتعلق بـاختالف النـاس يف الـسنة النبويـة أوضـح كيفيـة كـشف 

 وذلك بقاعدة العرض عىل القرآن  ،األحاديث املكذوبة عىل رسول هللا 

ّما ذهب نبي قط من ب أمته إال وقـد أثبـت هللا حججـه  : (يقول 

ِّ لئال تبطل حجج هللا وبيناته،عليهم َ ا هو ،ّ  ف كان من بدعة وضاللة فإ

َمن الحدث الذي كان من بعده ّ وإنـه يكـذب عـىل األنبيـاء صـلوات هللا ،َ

أعرضوا الحديث إذا سـمعتموه «: ّ وقد قال رسول هللا ،عليهم وسالمه

 ومـا يكـن عـىل ،عىل القرآن ف كان من القرآن فهـو عنـي وأنـا قلتـه

  . » وأنا بريء منه،القرآن فليس عني و أقله
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   المحور الثاني
  ومكمن الداء والدواء في إصالح األمة)ع (داإلمام زي

 أوضاع األمة وشخص الفئة التي لها تـأث لقد درس اإلمام زيد 

ًكب يف أوساطها فكريا وثقافيا وحتى سياسـيا ً  وكانـت هـذه الفئـة هـي ،ً

ء ء: ( يقول ،العل ا تصلح األمور عىل أيدى العل  وتفسد بهم إذا ،ُإ

عاونة الظـامل الجـائرينّباعوا أمر هللا تعاىل و  فكـذلك الجهـال ،نهيه 

َّ  يـستطيعوا إال بالجهـل والـسَفه ،والسفهاء إذا كانت األمور يف أيـديهم

ُ فحينئذ ترصخ املواريث،إقامتها َُ .)   ويفتـضح املـسلمون، وتـضج األحكـام،ْ

ء ملا لهم من أثر كب يف الناس سلبا وإيجابـاوقد ركز  ً عىل العل ً، 
ء السوء كأداة فعالة للتلبيس عـىل النـاس وحيث أن ّ الطغاة يستعملون عل

ء مـن رىض ضـمني ،ولتزييف الحقائق وقلب املفاهيم  وملا لسكوت العلـ

ء وحملهـم  فقد أوىل ،يفهمه العامة من الناس ا بالعل ما كب ّ اهت ً ً

ّاملسؤولية وخصهم برسالة عظيمـة وجليلـة وضـح فيهـا دورهـم اإليجـا  ّ

 ودورهم السلبي حين يدورون يف فلك ، يتحركون يف خط اإلسالمحين

تلكـوا الـوعي الـسيايس والحـس ،الظامل  وأكّد فيهـا عـىل رضورة أن 

  .الثوري والروح الجهادية

ء العـامل والفقهـاء الفـضالء أبـرز  ولذلك ال عجب أن يكون أبرز العل

هـو وهللا : ( قـال كاإلمـام جعفـر  الـذي، يف ثورتهمؤيدي اإلمام زيد 
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نا ن الذي ) أفضلنا وسيدنا وخ لقـد ضـاهى : (قالوكاإلمام أ حنيفة النع

ُوالذي قال حـ أتتـه رسـل اإلمـام )  يوم بدرخروجه خروج رسول هللا 
 ، وهو أعلم من نعرف يف هـذا الزمـان،هو وهللا صاحب الحق: (زيد 

نعنـي مـن ا،فاقرئاه مني السالم  وأرسـل ،لخـروج معـهً وأخرباه أن مرضا 

  .)لنئ ُشفيت ألخرجن معه:  وقال،رةبثالث ألف درهم إلعانته عىل الثو

 

ء وهـو يوضـح مكـانتهم يقول اإلمام زيد   يف رسالته إىل العلـ

ء عصابة مشهورة: (وارتباطها بدورهم  ، وبالورع مـذكورة،ٌوأنتم أيها العل
 ولكم يف أع النـاس ،ٌ وبدراسة القرآن معروفة،ّىل عبادة هللا منسوبةوإ

ــة ــة،ٌمهاب ــواق مكرم ــدائن واألس ــرشيف،ٌ ويف امل ــابكم ال ــرمكم ،َّ يه  ويك

ْ يبدأ بكم عند الدعوة والتحَفة، ويرهبكم من ال فضل لكم عليه،َّالضعيف ُ ِ َ ْ ُ َ ُ، 
ــيكم يف املجــالس ــشار إل َوي َنعــت عــىل َ وتــشفعون يف الحاجــات إذا امت،َ َ

ٌ وآثاركم متبعة،َّالطالب َ َ َّ ُ َ وطرقُكم تسلك،ُ ُْ ُ ُ ْكل ذلك ملا يرجوه عندكم مـن  ،ُ َ

ّهو دونكم من النجاة يف عرفان حق هللا تعاىل َّ ْ ِ َ ُ.(  

 

ء وتخاذلهم عن نرصة الحق بـأي مـربر كـان وتحـت أي  سكوت العل

ثابة الرشاكة مع املجرم والجائرين واملعاونة لهم يف ذريعة كانت  هو 

هم من سفك للدماء وظلم   ألن املجـرم يـستغلون هـذا ،عنادوكل جرا

 حيـث يـربرون ذلـك ،السكوت والتخاذل كحجة عىل عـدم قبـولهم للحـق
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ء الصامت ا ،وقف العل ء وتخـاذلهم يجعـل كثـ ً ك أن صمت العلـ

ِنفـس املوقـف ويقولـون إذا تحـرك  العـالم الفـال من الناس يتخـذون 

ِ  وقد يظن العالم أنه ليس مـع املجـرم ولكـن ،فسنتحرك فهو أعلم منا

 يف  وهذا مـا أكـده اإلمـام زيـد ،نتيجة موقفه السلبي تجعله معهم

ء بقولـه  ،ّعبـاد هللا إن الظـامل قـد اسـتحلوا دماءنـا: (رسالته إىل العل
َ وقد اتخذوا خذالنكم حجـة علينـا فـي كرهـوه مـن ،وأخافونا يف ديارنا ُْ

 فأنتم ،ً وفي أنكروه من فضلنا عنادا ، وفي سفهوه من حقنا،دعوتنا

َّ فكلُّ مال  أنفقوه، وأعوانهم يف ظلمنا،رشكاؤهم يف دمائنا ٍ وكل جمع ،ٍ
ُ وكل سيف َشحذوه وكل عدل تركوه،جمعوه ِ وكل جور ركبوه،َ  َّ وكل ذمة ،َ

َ وكل كتاب نبذوه، وكل مسلم أذلوه،تعاىل أخفروها َّ وكل حكـم  تعـاىل ،َ

لك بالـسكوت عـن  نقضوه فأنتم املعينون لهم عىل ذَّ وكل عهد ،عطلوه

  .نهيهم عن السوء

ُّعباد هللا إن األحبار والرهبان من كل أمة مسؤولون عـ اسـتحفظوا  ّ

َّ فأعدوا جوابا  عز وجل عىل،عليه ً ُّ   .) سؤالهِ

ِوهنا فليعد كل عالم ال يتحرك ضد العدوان وال يقوم بدوره وال يتحمل 

  .ً جوابا  عز وجل،مسؤوليته

ف أتعسها من حالة ح يظن العا أنه عىل خـ وقريـب مـن هللا 

 ثم يـأ يـوم القيامـة ،ويعرف الرشيعة ويك من الصالة وقراءة القرآن

 ويـسأله هللا تعـاىل عنهـا كـ ،ال والنـساءمتحمالً لدماء الشهداء واألطف

 كـم هـي خـسارة وندامـة وبـؤس ،يسأل املعتدين ثم يحرشه مع املجرم
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 بقوله وكأنه يخاطب ويعاتب  وهذا ما أشار إليه اإلمام زيد ،حرسةو

ء الصامت املتسم باسمه والحامل فكره عىل وجه الخـصوص  : العل

ّال نفوسا تخاطرون بها يف جنب هللا تعـاىل و،ال ماالً تبذلونه  تعاىل( ِ ُْ َ ً، 
ة عاديتموهــا، وال زوجــة فارقتموهــا،ًوال دارا عطلتموهــا فــال .  وال عــش

ُّ فرتون أنكـم تـسعون يف النـور،ّتتمنوا ما عند هللا تعاىل وقد خالفتموه َْ ْ َ، 
اكم املالئكة بالبشارة من هللا عز وجل؟ كيـف تطمعـون يف الـسالمة َّوتتلقَّ ّ َ َ َ 

ُوقد أخدجتم األمانة! َّيوم الطامة؟ ْ َ َ وفارقتم العلـم،ْ ْ َ وأدهنـتم يف الـدين،ِ ْ، 
ًوقد رأيتم عهد هللا منقوضا ّ وأنتم ال تفزعـون ومـن هللا ً، ودينه مبغوضا،ّ

ّ وتحملتم املؤنـة يف جنـب هللا لكانـت ،فلو صربتم عىل األذى. ال ترهبون

َكِّنـوا الظـامل مـن عبـاد .  وواردة إليكم،ّأمور هللا صادرة عنكم ُهللا ال  ّ

َّقيادكم بالطمع في بأيـديهم مـن حطـام الـدنيا الزائـل ِ ُ َ  ، وتراثهـا اآلفـل،ِ
  ).ّفتخرسوا حظكم من هللا عز وجل

 

ء مقرب منهم ا ما يعتمد املجرمون عىل فتاوى عل ـا مـا ،ًدا ً ودا

 كـل للتـضليل والتـدجيل وتزييـفء يف أوساط الناس يتحرك هؤالء العل

 وهـذه الحالـة الـسيئة تحـدث عنهـا اإلمـام ،ذلك مقابل حفنة مـن املـال

ء السوء برسالته يف زيد ء والتي خص عل  ،رات منهـافقـّ إىل العل
فوالذي نفس : ( فخاطبهم بقوله،ًموضحا الدور الخط الذي يقومون به

ـوهم إىل الحـق بيده لو بينـتم) زيد بن عيل(  للنـاس مـا تعلمـون ودعو
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َّ لتضعضع بنيان الجبارين،الذي تعرفون َ ْ َ ُْ َ َ َّ ولتهدم أساس الظامل،َ  ولكنكم ،َ

نا قليال ًاشرتيتم بآيات هللا  َ وادهنتم يف دينه،ّ   . وفارقتم كتابه،ْ

  تتعـاونوا عـىل الـرب ،ّهذا ما أخذ هللا عليكم من العهود واملواثيـقأ

 ،ْ فـأمَكنتم الظلمـة مـن الظلـم؟وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان ،والتقوى
َوزينتم لهم الجور ْ وَشددتم لهم ملكهم باملعاونة واملقارنة،ََّ   . فهذا حالكم،َ

ء السوء محوتم كتاب هللا محوا ًفيا عل  ً، ورضبتم وجه الدين رضبـا،ّ
ِفند وهللا نديد البع الشارد َْ ِ َ َ َّْ ِ َ ِء صـنيعكم سـفَكت دمـاء  فبسو،ً هربا منكم،َ ُ

َ ورفعت رؤوسهم فوق األسنة،القا بدعوة الحق من ذرية النبي  ِ ُ، 
دوا يف الحديد ُّ وخلص إلـيهم الـذل،ُوصفِّ ََ َ واستـشعروا الَكـرب وتـرسبلوا ،َ ْ َْ َ

َ يتنفسون الصعداء،األحزان  ، ويتشاكون الجهد؛ فهذا ما قدمتم ألنفـسكم،ُّ
 ، وهو الحكم بيننا وبينكم، فا املستعان،وهذا ما حملتموه عىل ظهوركم
  ).يقيض بالحق وهو خ الفاصل

ء قصفوا الـشعب اليمنـي بفتـاواهم قبـل طـائرات  وكم رأينا من العل

ً مـرورا بتكفـ الـشعب ،التحـالف بـأمر هللا: فمنهم الذي قـال ،العدوان

يون إبادة أربعة وعرشين ملمن ارتىض  وصوالً إىل ،اليمني يف يوم عرفة

  .ني من أجل مليون عميل وخائن ومرتزق يعيشون
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  المحور الثالث 
  )ع( القيم والمبادئ في ثورة اإلمام زيد

 

 ،األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر قيمــة قرآنيــة وإســالمية أساســية
 ضـد الظلـم والتـسلط - إن صـح التعبـ- وفريضة واجبة ومنظومـة دفاعيـة 

 ، املباركـةتـه بثورإىل القيام  وهي التي دفعت اإلمام الحس ،الفسادو
 وهـذا مـا  ،التنصل عن القيام بها والتهرب منها نقـص يف الـدينواعتبار 

  بل قد كان يخـىش أن يلقـى رسـول هللا ، لنفسهيرضه اإلمام زيد 
أن  حيـث ،وهو  يقم يف أمته بفريضة األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر

ل يف الدين والدين بدونها يعترب ناقصا يقول  ًهذه الفريضة ك ُ حـ 

 وهللا مـا ،الحمد  الذي أكمـل يل دينـي: (خفقت رايات الجهاد فوق رأسه

فكـان ) ًيرس أ لقيت محمدا و آمر أمته باملعروف و أنههم عن املنكر

 هللا تعاىل ءوكان رضا ،يسعى لفكاك نفسه من املسؤولية تجاه ما تعانيه األمة

وهللا لو علمت عمالً هو أرىض  تعـاىل : (أهم هدف بالنسبة له يقول

 ولكنـى ال أعلـم عمـالً هـو ،من هذا الذي وضعت يـدي فيـه لفعلـت وألتيتـه

  ).أرىض من قتال أهل الشام

ء كونهم األقرب إىل القران وتعاليم اإلسـالم بقولـه : وكان ينادي العل

 ذلـك ، وانرصوه إذا قد دعاكم ملا يحييكم،وا داعي الحقّعباد هللا انصح(
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  ). ويزجر عن املنكر،ّبأن الكتاب يدعو إىل هللا وإىل العدل واملعروف

وعند التحليل البسيط ملفهوم األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر نجـد 

ا هو معروف مـن ،أنه مبدأ شامل وسياج آمن للدين واألمة  فاألمر هو 

 والنهـي عـن ،ة رسوله ولـيس بغريـب وال جديـد وال دخيـلكتاب هللا وسن

 فاألمر ببساطة ،أنكره الرشع الحنيف والعقل السويهو النهي ع املنكر 

  .إقامة العدل والحق

الـخ والتعبئـة ... واجب وأن فضله عظيم وأنـه وأنـه ألنه فالجهاد معروف 

 ومن ،ن املنكرمن مبدأ األمر باملعروف والنهي عتنطلق الجهادية ضد العدوان 

ال ينطلق يف تحركه من هذا املبدأ فهو أصالً  ال يأمر باملعروف وبالتايل هو ال 

  .ًاملعروف فيكون موقفه منكرا شعر بذلك أو  يشعربيعمل 

ِوالقرآن الكريم ال يرخص للناس السكوت والخنوع والذلة والقعود َّ  وال ،ُ

ُد نــصح اإلمــام  وقــ،يــسمح لهــم بــالتفرج عــىل الفــساد والبغــي والظلــم

: من بعض محبيه أن يعدل عن ثورته فرد عىل الناصـح بـالقول زيد

ْالَ يـسعني أْن أسـُكت وقـد : (وقـال) وهللا ما يدعني كتاب هللا أن أسكت( ََ َ َْ ََ َ ِ ُ

ِّ َشـهدت  ُخولَف كتاب هللا تعاَىل وتحـوكم ِبالجبـت والطـاغوت وذلـك أ ُْ ِ ُ ُ ََ َ َ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ْ ُ َ ُ َ ِ

ُهَشاما ورج َ َ ً ٌَل عنده يسب رسول هللا ِ ُ َُ َُّ َ ْ ِفُقلت للسباب له ُ َُ ْ َِ َ َّ ُويلك يـا كَـافر : ِ ِ َ َ ََ

َكَّنت منك الختطْفـت روحـك وعجلتـك إَىل النـار ِّ لو  ِأما إ َ ْ َ َ ََّ َ ْ ِْ ُ ََّ ََ ُ َُ َُ ْ َِ ْ ِ فَقـال يل ،َ َ َ

ُهَشام ٍمه: ِ ُ عن جليسنا يا زيد،َ ْ ََ َ َِ ِ َ َ فـوهللا لـو لـم يُكـن إالّ أ،ْ ْ َ ْ َ َ َْ ِنـا ويحيـى ابنـي ِ ْ َ ََ ْ َ

َلخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى َْ َ ََ َّ َ َ ُْ ْ َ ُُ َ ِ ْ َ َ.(  
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َيـوم ﴿ ويا ليت شعري ما يكون جوابهم ،فيا ترى ما هو عذر القاعدين ْ َ
ِال ينْفع الظاملني معذرهتم وهلم اللعنَة وهلم سوء الدار َّ َُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َُ ُ َُ ُ َّ َ َّ ََ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ َ﴾.  

 

 لتحـرك اإلمـام  الـشامَلَ والهـدفَ العـريضإصالح األمة كان العنواَن

مـن  يهـتم : ( وهو من باب قول النبي ، وتضحيته وثورتهزيد

م اإلمام زيد) بأمر املسلم فليس منهم ه وكان اهت ّ وهمه وتفكـ

 سـفر ومعـه  فذات مرة كان يف،ًبإصالح األمة ال ينفك عنه نهارا وال ليالً

يـا  صاحبه عبد هللا بن مسلم بن بابك فل كان نصف الليل واسـتوت ال

يا أترى أحدا ينالها ؟ قال صـاحبه: قال له . ال: ًيا باب أما ترى هذه ال

قـع أوهللا لوددت أن يـدي ملـصقة بهـا فـأقع إىل االرض أو حيـث : (قال

ن يبـدي كـاو) فأتقطع قطعة قطعـة وأن هللا أصـلح بـ أمـة محمـد 

ُأنه لو علم أن نـار تـؤجج لـه فيقـذف فيهـا وأن هللا وللتضحية استعداده  ِ َ

وهللا لو أعلم أنه تؤجج يل نـار : (ًيصلح أمر األمة لفعل راضيا يقول

  .)بالحطب الجزل فأقذف فيها وأن هللا أصلح لهذه األمة أمرها لفعلت

سـيايس  شامالً فهو إصالح وكان إصالح األمة يف نظر اإلمام زيد 

عــي واقتــصادي مــايل وإداري  ويتــضح ذلــك مــن ،وثقــايف وفكــري واجت

إنا ندعوكم أيها النـاس إىل كتـاب : (الربنامج السيايس لثورته والذي قال فيه

 وقـسم ، والـدفع عـن املستـضعف، وإىل جهاد الظـاملهللا وسنة نبيه 

  ).نا الحرب ونرصنا أهل البيت عىل من نصب ل، ورد املظا،الفيئ ب أهله
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لقد بذل روحه وضحى من أجل إصالح األمة من أجـل النـاس مـن أجـل 

:  فهـو القائـل، و يكن مجرد واعظ  بل كان رجـل قـول وفعـل،املستضعف

 ، والغنائم، والفيء، واملدائن، والخزائن،وذلك أنا ننزع الجائرين عن الجنود(
ن ُونثِبت األم املؤ ْ َاقض للعهد؛ فإن نظهر فهذا َّ غ الرايش واملرتيش الن،ُ ْ َ

 فالجنـة ، وأدينا الحق إليه من أنفـسنا، وإن نستشهد فقد نصحنا لربنا،عهدنا

َ ويف أي هذا يرهب املسلم؟، فأي هذا يكره املؤمن،مثوانا ومنقلبنا ْ.(  

 

  ، القيم واألخالق يف حالة املواجهـة مـع العـدويقدم اإلمام زيد 

ا مـا كانـت وهي القيم وامل ًبادئ اإلسالمية لكن هذه القـيم واملبـادئ كثـ

ون ينـسونها أو يتناسـونها،مجرد نظريات  ، ويف أرض الواقع كان الكثـ
 أما الطغاة فلـم ،وال يستطيعون ضبط أنفسهم وأتباعهم يف حالة املواجهة

ً ونظرا ملا مرت بـه األمـة مـن مجـازر وحـشية وجـرائم ،تكن يف واردهم

  .كادت تكون هذه الجرائم واملجازر سنة يف القتالنكراء داخلية 

 يف وثيقة يجـب أن يحفظهـا ويعيهـا كـل ثـائر يقول اإلمام زيد 

 ويؤكد فيها عىل أن الهدف هو الدعوة إىل الهداية وأن اهتـداء ،ومجاهد

ً ويؤكد أيضا عىل األخـالق العـسكرية وعـىل رضورة ،العدو خ من قتاله

عــىل ومحـافظ  بأهـدافهم مستبـرصينواعـ وأن يكـون املجاهـدون 

ِإذا لقيتم الَقوم فـادعوهم إَىل : ( يقول ،أخالقهم ومبادئهم وقيمهم ِْ ُُ ُْ َ َ ََ ْ ُ ِ

مس  ُأمركُم فألْن يستجيب لُكم رجٌل واحد خ لُكم مـ طلعـت عليـه الـشَّ ٌ ْ َْ ُ ِْ ِْ َ َ َ َ ِ ََ َْ ٌَ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ِ َ َ ِ َ
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ٍمن ذهب وفضة َِّ ِ َ ٍ َ َ ة،ْ ِ وعليُكم ِبس َِ ْ َْ َ ٍ أم المؤمن عيل بن أ طالب َ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ْ َِ َ ْ ُ َ 
ام الَ تتبعوا مدِبرا والَ تجهزوا عـَىل جـريح والَ تْفتحـوا بابـا  ًِبالبرصة والشَّ ًَ َ َ ُ َ ُْ َ َْ َْ ِ ِ ُ ٍَ َ ُُ ْ َِ َِ َ

ًمغلقا َ ْ ِ وهللا عَىل ما أقول وكيٌل،ُ َ َ َُ ُ َ َ َ عباد هللا،ُ َ ك :ِ ِّ الَ تَقـاتلوا عـدوكُم عـَىل الـشَّ َُ َْ َّ ُ ِ ُ

ِفتضلوا عن سِبيل هللا ِِ ُّ ََ ْ َ ُة،َ َ ولكن البص ِ َِ َّ َ ِ ثم القتـال؛ فـإنَّ هللا يجـازي عـن ،َ َ ِ َ ُ َُ ُ ََّ ِ

ِ أفضَل جزاء يجزي ِبه عَىل حق إنه من قتَل نْفسا يُشك يف ضاللتها  َاليق َِ ِ َِ ُّ ً َ َْ َ َّ َِ َْ َ َُ ٍّ ََ ْ َِ ٍ َ َ َ
ٍّكَمن قتَل نْفسا ِبغ حق َ َْ َ ًَ ََ ِ عباد هللا البص،ْ َ ََ َةِ ََة البص َِ َ.(  

 وهنا تحرض القيم واملبادئ  يف املوطن الذي كـان اإلمـام زيـد 
ة العدد والعـدة الواحد أحوج ما يكون للمقاتل  ضد جيوش بني أمية الكث

  .إال أنه ال يريد أن يقاتل معه إال املخلصون واملؤمنون بعدالة قضيتهم

 

يف خط الحـق إىل االنتقـام واملعاملـة باملثـل قد يندفع بعض املقاتل 

ه  ولكن الجهاد والثورة هي من أجل ،كردة فعل عىل مجازر العدو وجرا

 ألنها لو ارتكبـت هـذه ،القضاء عىل الظلم واالضطهاد واملجازر والجرائم

  . الجرائم بحق العدو ف الفرق ب الثوار املجاهدين وأعدائهم

قالة لبعض أتباعه عن نيتهم االنتقام مـن  مً ا زيدَلقد بلغ اإلمام

 ،بني أمية ومعاملتهم باملثل وهم من فعلـوا األفاعيـل بأهـل البيـت 
أيها الناس إنه ال يـزال يبلغنـي مـنكم أن قـائال : (ًفقام فيهم خطيبا قائالً

ٌإن بني أمية فيـئ لنـا: يقول ْ  ، ونرتـع يف أمـوالهم، نخـوض يف دمـائهم،َ
َّ وتص،ويقبل قولنا فيهم  ، وعزم بال روية،حكم ِبال علم!! دق دعوانا عليهمُ

 ، َُّ وحدثته بـه نفـسه،ُ عجبت ملن نطق بذلك لسانه،جزاء السيئة سيئة مثلها
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َ حكم؟ أم طمع يف مييل معهّأبكتاب هللا أخذ؟ أم بسنة نبيه  َ  وبسطي ،َ

ـا يهـوى،يدي يف الجور له؟ هيهات هيهـات  وأخطـى ، فـاز ذو الحـق 

ا   ، وكل ذي دعـوى عـىل حجتـه، حق كل ذي حق يف يده،نىالظا 
َوبهذا بعث هللا أنبياء ِ و يخـط املنـصُف ،ه عليهم الصالة والسالمَه ورسلّ ُ

ِ و يبق الظا عىل نفسه،َّحضه ْ  وخـاب مـن ،ّ أفلح من ريض بحكم هللا،ُ

  . العدل أوىل باآلخرة ولو كره الجاهلون،ُّأرغم الحق أنَفه

 وملـن سـلك سـبيل العـدل أن ،عروف أن يجتنب املنكـرحق ملن أمر بامل

 ، ونعم الصاحب القنوع، إىل مناها كل نفس تسمو،يصرب عىل مرارة الحق
ًوويل ملن غصب حقا َ   .) أو ادعى باطال،َ

 

ا ما تتكر  ، العبارات الرنانة والوعود الزائفة للنـاس يف الثـوراترًدا
والرتويج طاغيـة لجـذب النـاس والوصـول إىل األهـداف وتكون الدعاية 

ــدريج يف ،بــرسعة ــدأون بالت ــادئ ويب ا مــا يتنكــر الثــوار إىل املب ــ ً  وكث

  .السقوط إىل الواقع الذي ثاروا عليه بسبب القيادة الالمسؤولة

 يؤكد عىل أن العهد بينه وب الناس هو الوفاء وكان اإلمام زيد 

ً وكان يؤكد أيضا عىل أن ،رشوعة والرضوريةبأهداف الثورة الواضحة وامل

ثابة نقض للعهد بينه وبينهم  وليس ،أي انحراف عن أهداف الثورة فهو 

ـا نـدعوكم إىل كتـاب ربكـم : (  فكان يقـول،لهم طاعته وال منارصته فإ

 ومن استجاب لنـا ،وسنة نبيكم الذي إذا عمل فيكم به استقام لكم دينكم
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إن   م أخذنا عليه وما أعطانا مـن نفـسه منكم عىل هذا فهو يف حلٍّ

  ).نستقم عىل ما وصفنا من العمل بكتاب هللا وسنتة نبيه

 

ـا حولـه   يكن اإلمام زيد  ً شخصا سلبيا ال يتأثر   بـل كـان ،ً

 ،يتفاعل ويقف املواقف البطولية بكل شجاعة وال يخاف يف هللا لومة الئم
ًو يكن أيضا شخصا  يهتم بنفسه ومصالحه بل كان يهتم بالنـاس ويتـأ ً

ّ وكان قواالً بالحق أمام الجبابرة وال يأبه بالنتـائج طاملـا مواقفـه ،لحالهم
  . ويف سبيل هللا

ثابة دولـة عظمـى فهو   الذي كان يدخل مجلس الخالفة وهي 

ِّيف زمانهــا فــال يــسكت عــىل الباطــل ويعلــم النــاس أنهــم مــن يــصنعون  ُ
ً  فمرة سمع الخليفة األموي هـشاما الطاغيـة ،ابرة بسكوتهم وخوفهمالجب

يـا هـشام اتـق  (فقال لـه . من قال يل اتق هللا رضبت عنقه: يقول

 تجـد إال لـن: (ومرة قال للطاغية هـشام بعـد حـديث دار بيـنه) هللا

  .)ما كره قوم حر السيوف إال ذلوا: (ومرة خرج وهو يقول) حيث تكره

ـسمع  يسب رسول هللا ًاوديومرة سمع يه  يف مجلـس الخالفـة و

ًالخليفة نفسه والحضور كلهم صامتون فانربى مـدافعا عـن جـده رسـول 

كنـت منـك : (ًهللا وقال املتكلم وكان يهوديا ويلك يـا كـافر أمـا إ لـو 

 عـن ،ٍمـه: لـه الخليفـةفقـال ) عجلـن بـك إىل النـارألالختطفت روحك و

وهللا لو  يكن إال أنا ويحيـى : ًضبا وقال مغ فخرج ،جليسنا يا زيد

  ).ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى
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ــال ــة فق م ــات مــن الق ــك : (وذات مــرة رأى امــرأة تقت ــت وأمثال أن

  .)تلُقأًيخرجونني غدا ف

ه إذا ما قام بواجبه فهـو القائـل وقـد وثقنـا مـن : (فكان ال يأبه ملص

 ، ورشيعة نبينا ،بيل خالقنا والجهاد يف س،نفوسنا بامليض عىل أمورنا
َ ال نجزع من نائبة من ظلمنـا،صابرين عىل الحق َ َ ْ َ وال نرهـب املـوت إذا ،َ َُ َ ْ

َسلم لنا ديننا ُ ْ َِ ِ َفإن نظهر فهذا عهدنا: (ويقول) َ ْ  وإن نستشهد فقد نـصحنا ،َ

 فأي هذا يكره ، فالجنة مثوانا ومنقلبنا، وأدينا الحق إليه من أنفسنا،لربنا

َويف أي هذا يرهب املسلم؟ ،املؤمن ْ.(  

وح دنت الشهادة لتعانقه بعد أن أصيب بسهم غادر يف جبينـه كـان 

ًحريصا عىل استمرار الخط الثوري الجهادي بعده فبادر ابنه يحيى سائالً 

  .)أي يشء تريد أن تصنع: (ه قائالًسيفعل بعد استشهادَّع له 

نعـم يـا بنـي : (فقال) رصأجاهدهم إال أن ال أجد النا: (فأجابه بالقول

 وإن قتالك يف الجنة ، فوهللا إنك لعىل الحق وهم لعىل الباطل،جاهدهم

  ) الحمد  الذي رزقنيها،الشهادة الشهادة: (ثم قال) وقتالهم يف النار

  وهللا من وراء القصد
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 أبومحمد املرتىض
 الكلمة التي أصبح لها حضور كب داخل العا اإلسـالمي »الرافضة«

 ، أخــرىٍ إســالميةٍ تيــاراتٌ إســالميةٌ دينيــةٌ فتنبــز بهــا تيــارات،املعــارص
 ودون املعرفـة ،النـاس دون أن يعرفـوا معناهـا وسـبب تـسميتها ويتناقلها

ية واستثنائية نتج من خاللها التي جرت يف فرتة تاريخية مفصل باألحداث

     .»الرافضة« مفهوم

ــوم  ــبط مفه ــضة"ولألســف ارت ــاملقلوب"الراف ين ب ــ  ، يف أذهــان كث
ُفأصبحت تطلق عىل كل من يتحرك يف مواجهـة الـصهيونية ويقـف ضـد 

  .سياسيات الواليات املتحدة األمريكية

ــسمية  ــذه الت ــور ه ــة ظه ــيح بداي ــن توض ــد م ــوع ال ب ــم املوض ولفه

ــسات ــام ،هاومالب ــورة اإلم ــالم بث ــالثورة يف اإلس ــة ب ــا عالق ــث أن له  حي

 وباختصار فأول من أطلقها هـو ، ضد حكام بني أمية الظامل زيد

ة خوفا وجبنا عن اإلمام زيد  ً عىل قوم تراجعوا يف اللحظات األخ ً

ً واختلقـوا لـذلك عـذرا ،الجهاد معه واملـشاركة يف الثـورة بعـد أن بـايعوه

ا هو جعفر الصادق ًومربرا أنه    ويف رواية أخرى ،ليس اإلمام وإ
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ء آل البيت  - لكن سنناقشها عـىل افـرتاض صـحتها -معظم مؤرخي وعل

مـا قولـك يف أ بكـر وعمـر؟ ! وهي أنهم قالوا لإلمام زيد رحمـك هللا

ً ما سمعت أحدا من أهل ،رحمه هللا وغفر له: فقال اإلمام زيد 

ا وال،بيتي يتربأ منه ًفلم تطلب إذا بدم أهل :  قالواً، يقول فيه إال خ

إن : ؟ فقال لهـم! إال أن وثبا عىل سلطانكم فنزعاه من أيديكم،هذا البيت

 مـن النـاس أشد ما أقول في ذكرتم إنا كنا أحق بسلطان رسول هللا 

 و يبلغ ذلك عندنا بهم ، وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه،أجمع

فلم يظلمك :  قالوا، قد ولوا فعدلوا يف الناس وعملوا بالكتاب والسنةًكفرا

هــؤالء إذا كــان أولئــك  يظلمــوك؟ فلــم تــدعو إىل قتــال قــوم ليــسوا 

؟ فقــال إن هــؤالء ليــسوا كأولئــك إن هــؤالء ظــاملون يل ولكــم : بظــامل

ا ندعوكم إىل كتاب هللا وسنة نبيـه ،وألنفسهم  وإىل الـسنن أن ، وإ

 وإن أنـتم أبيـتم ، فـإن أنـتم أجبتمونـا سـعدتم،ىل البدع أن تطفأتحيا وإ

 وكـانوا ،سـبق اإلمـام:  وقـالوا، ففارقوه ونكثوا بيعته،فلست عليكم بوكيل

 ،يزعمون أن الباقر محمد بن عيل أخا اإلمام زيـد بـن عـيل هـو اإلمـام
جعفـر بـن :  فقـالواً، وكان ابنه جعفر الصادق حيـا،وكان قد تويف يومئذ

 وهو أحق باألمر بعد أبيـه وال نتبـع زيـد بـن ،إمامنا اليوم بعد أبيهمحمد 

هم زيد    .»الرافضة«عيل فليس بإمام فس

مـروا إىل جعفـر   وكانت طائفة منهم قبـل خـروج اإلمـام زيـد 

إن زيد بن عيل فينا يبايع أفرتى لنا أن نبايعه؟ فقال :  فقالوا له،الصادق
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نا فهو وهللا أفضل،نعم بايعوه«: لهم  فجاءوا فكتمـوا مـا ،»نا وسيدنا وخ

    ).أمرهم به

ومن خالل التأمل البسيط والتحليـل املوضـوعي لهـذه الروايـة والتـي 

هم بـــ  ويــستدلون بهــا « الرافــضة»يعتمــدها الكثــ ممــن ينبــزون غــ

  : من خالل التأمل والتحليل نجد اآل،ويتشدقون بها عىل اآلخرين

 يدة اإلمام زيد أن هذه الراوية تؤكد رؤية وعق حيـث أكـد فيهـا 

 وعـىل أحقيتـه بالخالفـة بعـد رسـول عىل أفـضلية اإلمـام عـيل 

إنا كنـا أحـق بـسلطان : ( وعىل أحقية أهل البيت عموما بقوله هللا

  ). من الناس أجمعرسول هللا 

  توضح هذه الراوية رؤية اإلمام زيد املتوازنة يف أ بكر وعمر 

 ولكـن  يبلغـا بـذلك ، بـأنه أخطئـاًعليا كونه تقدما اإلمام 

 وأشاد بعـدله يف األمـة و يتـربأ مـنه وال سـبه بـل ً،عنده كفرا

ً مـا سـمعت أحـدا ،غفر لهرحمه هللا و: (يه وذلك بقولهترحم عل

ا،من أهل بيتي يتربأ منه وطلب املغفرة هي ) ً وال يقول فيه إال خ

إن أشد ما أقـول فـي ذكـرتم : (ًيقول أيضا و،ملن أخطأ وعىص وأذنب

 وأن القـوم ، مـن النـاس أجمعـإنا كنا أحق بسلطان رسول هللا 

ً و يبلغ ذلك عنـدنا بهـم كفـرا قـد ولـوا ،استأثروا علينا ودفعونا عنه

وهذا النص يؤكد أن مفهوم ) فعدلوا يف الناس وعملوا بالكتاب والسنة

الفة أ بكر وعمر كـون اإلمـام ُ ال يطلق عىل من رفض خ»الرافضة«

  هو اإلمام عيل  يعتقد أن الخليفة بعد رسول هللا زيد 



 

`  ٤٠  

 
 

إن أشد ما أقـول فـي ذكـرتم إنـا كنـا : (وأهل البيت بشكل عام بقوله

وذكـر أن أبـا بكـر )  من النـاس أجمعـأحق بسلطان رسول هللا 

 القـوم وأن: (وعمر استأثرا بالخالفـة ودفعـا أهـل البيـت عنهـا بقولـه

ًوذكـر أيـضا موقفـه مـن تقـدم أ بكـر ) استأثروا علينا ودفعونا عنه

ًو يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا قـد ولـوا فعـدلوا : (وعمر للخالفة بقوله

ولذلك تـرحم علـيه وطلـب لهـ ) يف الناس وعملوا بالكتاب والسنة

:  بقولــهاملغفــرة كــونه أخطئــا يف التقــدم عــىل اإلمــام عــيل 

ًويؤكد أيضا موقف أهل البيت مـن أ بكـر ) غفر له وهللارحمه (

 وال يقـول ،ًما سمعت أحدا من أهـل بيتـي يتـربأ مـنه: (وعمر بقوله

ا   .ً)فيه إال خ

  يوضــح اإلمــام زيــد أن ال مقارنــة بــ أ بكــر وعمــر وبــ 

إن هـؤالء ليـسوا كأولئـك إن هـؤالء : (الظامل مـن بنـي أميـة بقولـه

 واعترب الظامل مـن حكـام ،ففصل بينهم) ولكم وألنفسهمظاملون يل 

بني أمية ليسوا كأ بكر وعمر اللذين عدال يف الناس وعمال بالكتاب 

والسنة يف الحكم بخالف الحكام الظامل من بني أمية الذين ظلمـوا 

  .الناس وخالفوا كتاب هللا وسنة رسوله 

  ّأهم ما ركّز عليه اإلمام زيدوهو -ثوري والجهادي  يف فكره ال 

 هــو أن -موضــوع يف غايــة األهميــة ودرس لكــل الثــوار وكــل األمــة 

 فلـم يـ ،موضوع خالفة أ بكـر وعمـر لـيس مـن أهـداف الثـورة

 وال حتى مـن ويخرج عىل بني أمية من أجل خالفة اإلمام عيل 
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 وال ضد خالفة أ بكر وعمر بل ضد من يظلم ،أجل إمامة أهل البيت

  .ااألمة كله

  بعــد نقــاش اإلمــام زيــد مــع مــن ســألوه عــن أ بكــر وعمــر 

 ومـا سـألوه إال ،وإجاباته الرصينة الواعية يف هذا املوضوع الحساس

 ،ل يبحثوا لهم عن مربر للتخلف عن املشاركة يف الثورة ونكث البيعة
ــا يبطنــوه دعــاهم مجــددا إىل القيــام وملعرفــة اإلمــام زيــد   ً

 و ،ادي رغـم مـوقفهم مـن أ بكـر وعمـربواجبهم الثوري والجهـ

 ووضـح لهـم أن هدفـه هـدف إسـالمي ،يأمرهم بالتخيل عن رؤيتهم

ًإنسا وليس طائفيـا مـذهبيا بقولـه ـا نـدعوكم إىل كتـاب هللا : (ً وإ

 فـإن أنـتم ، وإىل السنن أن تحيا وإىل البدع أن تطفـأ،وسنة نبيه 

ويف هذا إلجـام ) بوكيل وإن أنتم أبيتم فلست عليكم ،أجبتمونا سعدتم

 ويجعــل ســبب تــسمية اإلمــام »الرافــضة«ملــن يريــد تحويــل مفهــوم 

 حيث إن الـبعض ، لهم بهذا االسم رفضهم لخالفة الشيخ زيد

جرد أن يفضل أحـد  لألسف يطلقون هذه التسمية ويصمون بالرفض 

 نفـسه مـن ًا وممن وصموا بهذا املصطلح اإلمام زيدًاإلمام عليا 

 ك ون أو ال يشعرون كونه يؤمن بأحقية اإلمام عيل حيث يشعر

ــة ــذه الرواي ــره يف ه ــصطلح ،ســلف ذك ــذون م ــم يأخ  واألعجــب أنه

 ثم يضللونه بـسبب عقيدتـه ومواقفـه  عن اإلمام زيد »الرفض«

ــسيايس ــره ال ــه وخروجــه عــىل الظــا ،وفك ــسبب ثورت ــه ب  ويخطئون

معـه ضـد  رافضة إال لـرتكهم الجهـاد »الرافضة« ما سمى  وهو
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  بـل ويقدسـون مـن خـرج اإلمـام زيـد ،الحاكم األموي الغاشم
عليهم من الحكـام الظلمـة مـن بنـي أميـة ويعتـربونهم أوليـاء األمـر 

  .الرشعي ويحرمون الخروج عليهم

  ِإن هؤالء املتناقض من أك من يسئ إىل الشيخ أ بكـر وعمـر

 ،ثـل أخالقهـما كانحيث يقدمون أنفسهم للناس وكأن أبا بكر وعمر 
مثل اعتقاداتهم مع العلـم أن عقيـدة الـشيخ يف هللا عقيدته وأن 

 عقيـدة التوحيـد والعـدل  ومثل عقيدة اإلمام عيل ،تعاىل سليمة

  .والوعد والوعيد وكان اإلشكال فقط يف العقيدة السياسية

  ــوم ــز عــىل مفه ــاتلوا "الرافــضة"إن الرتكي ــذين  يق ــع ُ ال ــام م اإلم

تخلوا عنه يف ظرف حساس ولحظة حرجة غـ منطقـي  و، زيد

 ً،أمام التساهل وعدم تـسليط األضـواء عـىل مـن قـاتلوا اإلمـام زيـدا
ًوجاهدهم اإلمام وثـار علـيهم وقتلـوه وقطعـوا رأسـه وصـلبوه عاريـا 

 ويف ذلك مـا ،وأحرقوه وحتوه وذروا رماده يف نهر الفرات والبسات

ييع لقضية الثورة يف اإل  »الرافـضة«ُسالم حيث يـشنع عـىل فيه من 
  . املحارب لهُالقاعدين وال يشنع عىل قتلة اإلمام زيد 

  ًويف الرواية الثانية أيضا تأكيد ملا هو موجود يف كتب أهـل البيـت أن

ً قطع أيضا أعذار هؤالء الذين أحجموا عن املشاركة ًاإلمام زيدا 

يث رجعوا إىل  حن اإلمام هو جعفر الصادق إيف الثورة بقولهم 

إن زيد بـن عـيل فينـا يبـايع أفـرتى لنـا أن : جعفر الصادق وقالوا له

نـا،نعـم بـايعوه: نبايعه؟ فقـال لهـم  ، فهـو وهللا أفـضلنا وسـيدنا وخ
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ة وتأكيـد ال . فجاءوا فكتموا ما أمرهم به ويف هذه الرواية داللـة كبـ

  كـان هـو اإلمـام بتحركـه وتحملـهًيقبل الشك أن اإلمـام زيـدا 

املسؤولية وليس ك تدعيه الشيعة االثنا عـرشية الـذين يـشنعون عـىل 

 بسبب خروجه وثورته وأنه خالف اإلمـام املنـصوص اإلمام زيد 

ّوهذا غ مسلم بـهحسب اعتقادهم -عليه واملعصوم جعفر الصادق  َ ُ- 
ْومن يتكلمون بإيجابية عىل اإلمام زيد  َ فبدعوى أنه خرج بـإذن 

     .و أمر غ صحيح وهجعفر الصادق 

 هل كل من قال بإمامـة اإلمـام : سيجول يف األذهان اآلن تساؤل وهو

ً طبقـا »رافـيض«  وأنكر إمامة اإلمام زيد جعفر الصادق 

لسبب التسمية؟ وكيف ذلك؟ وأين هم اليوم من ثار ويثـور كـ صـنع 

الشعب اإليرا يف ثورته اإلسالمية وك يصنع حـزب هللا يف جهـاده 

  الصهيونية؟ضد 

والذي نستطيع قولـه يف اإلجابـة عـىل هـذه التـساؤالت هـو أن لفـظ 

 ومـن هـذا ، ضد لفظ الجهاد الواعي وامللتزم بأخالق اإلسالم»الرافضة«

ًاملنطلق فمن يجاهد منهم ويثور فلم يعد رافضيا بـل أصـبح مجاهـدا مـع  ً

م  ومـع االحـرتا،االحتفاظ بحق عـدم قبـول األفكـار غـ املنطقيـة لديـه

 والـدعم الـسيايس يف هـذا ،الكامل والتأييد الجهادي له ضد أعداء األمة

 وإذا كنا ال نـرىض أن ،الجانب دون الذوبان يف التفاصيل املذهبية عنده

نتمذهب بفكرنا فباألحرى أن ال ننحدر إىل مربع املذهبية والطائفية بفكر 

نا تقد بإمامة  وإن من ال يجاهد ح تتوفر املعطيات للجهاد ممن يع،غ
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تابعته شخص قاعـد يقـولاإلمام زيد  إنـه :  ويقعد ويتعذر ويتعلل 

 أثبـت كفاءتـه وجدارتـه  هو األوىل باالتبـاع مـن الـشخص القـائم الـذي

 والـذين مـن هـذا النـوع ، والتـاريخ يكـرر نفـسه،»رافيض«وأهليته فهو 

 ولـو قـام القاعـد الـذي يلتفـون حولـه ،مشكلتهم جهادية وليست اإلمامة

 أن -ً كــ يحــصل يف الواقــع املعــارص أيــضا –لخــذلوه وتركــوه ولقــالوا 

 فمثل هؤالء ال يثورون حتى يـوم القيامـة ألنهـا ،الواجب اتباع قاعد آخر

 فالـذي يـرتك ويخـذل القـائم بـالحق دون عـذر ،نفسية مرتسـخة فـيهم

 والذي يقاتل داخل األمة بـدون قائـد قـائم ،»رافيض«رشعي قرآ فهو 

 إال يف حالـة الـدفاع ،تل تحت رايته فهو خارجي من الخـوارجبالحق يقا

     .عن النفس واملال والعرض
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 محمد حسن زيد/ بقلم
توكلت  ،الحمد  رب العامل والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله

  :عىل هللا رب العامل

 

... جاء زيد ويف مجلس هشام يهودي يـسب رسـول هللا : )١( ضاءةاإل

 ، وهذا متطابق مع ما يحدث يف زمننا وبـشكل ممـنهج غـ مـسبوق،الخ
وذج هشام يتجسد يف جملـة مـن مـسؤولينا ومثقفينـا مـن الالمبـاالة  و

قدســات اإل ــا أن ،ســالم وبديهياتــه املتفــق عليهــاالتامــة   واإلضــاءة هن

 أسس وبديهيات اإلسالم هـو أهـم دور ألهـل البيـت الحفاظ عىل قدسية

ومــسؤوليتهم الخاصــة حــ تخفــت جــذوة ارتبــاط صــفوة النــاس بــا 

تركــت فــيكم مــا إن « :  وذلــك مــصداق لخــربه ،والرســول والكتــاب

  .» كتاب هللا وعرت أهل بيتي،سكتم به لن تضلوا

دي  وكانت آخر مرة فجاء ويف مجلسه يهوً واستدعى هشام زيدا

كنت منك يسب رسول هللا   فانتهره زيد وقال يا كافر أما وهللا لنئ 

  فخرج زيد  ؛ِ ال تؤذ جليسناُ يا زيدٍهَ م:ألختطفن روحك فقال هشام
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  .»من استشعر حب البقاء استدثر الذل إىل الفناء«: وهو يقول

ـارس بعـض الـصحفي  ولعل من الغرائب التي عايشناها ح كان 

 والــصحافة بالتطــاول عــىل هللا تعــاىل واالســتخفاف بنبيــه حريـة الــرأي

 ويف ،الكريم دون أن ينكر عليهم أحـد يف املـستوى الرسـمي أو الثقـايف

املقابــل تقــوم القيامــة وتتحــرك مــشاعر الجنــون والريبــة ضــد التــشيع 

ـــ ــشيعة ب ــع ) املجــوس(ويــصفون ال ــدمائهم وجمي يف اســتباحة ضــمنية ل

ا كان ألن النظام العاملي قد عـادى  وهذا التناقض املفضو،حقوقهم ح إ

وز  ثل٢٠٠٦حزب هللا بعد   فـ عـادت ، فسلط أوغاده عليه وعىل ما 

 وهـذا يشء طبيعـي ومتكـرر يف عهـد ،حرية الرأي والصحافة تتـسع لـه

الطغاة عرب كل األزمان و يسلم منه حتـى األنبيـاء صـلوات هللا علـيهم 

   .وبركاته

 

 ح شاهد امـرأة تأكـل مـن بقايـا ُما يروى عنه : )٢(اإلضاءة 

أو بهـذا " .. ًأنـت وأمثالـك يخرجـونني غـدا فأقتـل: "وقالفتأ  ،الطعام

فالقضية األساسية هـي طلـب العـدل والقيـام بـأمر املستـضعف ! املعنى

الفخر  لآلخرين عىل مآثرها وً عىل السلطة وحسداً محموماًوليست رصاعا

ُ وذلكم عمر بن عبدالعزيز األموي رحمه هللا  يعرف أنه قـد خـرج ،بها

ة أهل البيت ح أقام العدل والتزم سبيل التقوى  بـل ،عليه إمام من أ
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  .كان الحديث عن ميلهم إليه ووقوفهم معه

 هذه ،ّ أنا حجة هللا عليكم، ويا أهل الحجا،يا معارش الفقهاء«:  قال

ِ ونْقـسم بيـنكم ،ّ ونعمل بكتـاب هللا،ّعىل أن نقيم حدود هللا ،يدي مع أيديكم َ

َفيأكم بالسوية ْ َ«.  

 

 تنـكا بل ، بالحرب والخروجً  يبتدر هشاماٌاإلمام زيد: )٣(اإلضاءة 

 إال ًمحاوالت هشام الحثيثة إلذالل زيد وتركيعه وهو الذي  يقرتف ذنبـا

اإلمام زيدما اضطر هي ونهاه عن املنكر َأنه أمر الظا باملعروف 
ٌاللهـم إنـك تعلـم أ مْكـره مجبـور «:  قـال،إلعالن الخـروج عليـه َ ُ ُ َُّ ْ ٌ َ َ َْ َ َّ ُ

ٍمضطر غ مختار وال مالك لنفيس ُ ٍّ اللهم واكفني كَيده وألِبسني جبة عز ،ٌ ِ َ َّ ُْ ِْ ُ َ َّ ُ َ

ِلكيال أخشع لسلطانه ُ اللهـم وابـسط، وال أرهب مـن جنـوده،َ َّ ُ ِ لـسا عليـه َ

ِبإعزاز الحق ونرصته َ ْ ُ ِّ ُ  أقول قـول الحـق وال تأخـذ لومـة الئـم،ِ ِ ُ َ َُ  وال ،ِّ

ِإذالل الجبارين َ اللهم واجمـع قلِبـي عـَىل هـدايتك،َُّ ْ َ َِ َِ َ ْ َ ْ َّ َ وأر مـن إعـزازك ،ُ ِ ِ

ْإياي ما يصغر به عندي ملُكه ُ َُ ُ ُ وتذل يل نخوته،ْ ََ ْ َ ُّ ِ اللهم فـاطرح الهيبـ،ِ َ ْ َّ ُ ة يف َ

ْل يل نفسه ِّقلِبه وذل َ ْ ُ واحِبس عني كَيده،َ َ ْ ِّ َ ْ ْ«.  

 يف الحـروب املتكـررة التـي عاشـتها ًولعلنا نلمس هذا االضطرار أيضا

اليمن يف العقد األخ وتم فرضها عىل هذا الشعب لقهره وإذاللـه تحـت 

يـة  شعارات كاذبة وأهـداف وهميـة انتهـاء بهـذه الحـرب العامليـة التدم
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ً  وقطعاً وتفتيتاً وحصاراً قصفا)الثالث سنوات(عىل اليمن قرابة املفروضة 

عية ومازالت تتعنت وال ترىض بأي حل وتـرص عـىل  لألرزاق ومجازر ج

إذالل اليمن وتركيعـه معتمـدة عـىل تفوقهـا املـادي ومواالتهـا لطواغيـت 

  .األرض من دون هللا

  

قاد الصفوة الفكرية يف عرصه ام زيد بن عيلاإلم: )٤ (اإلضاءة

 وهذا دليل عىل خطأ من يجعـل ،يف فرتة اتسمت بنشوء املدارس الفكرية

 وهو يدل ، للعزلة السياسية والقطيعة النضاليةًمن التباينات الفكرية عذرا

 عىل رضورة العمل عىل تجاوز الخالفات الفكريـة وإمكانيـة تحقيـق ًيضاأ

ألمة رغم االختالف الفكري فالكث ناضلوا مع زيد بن الوحدة السياسية ل

 رغم أنهم قد ال يوافقونه يف بعض اآلراء األصولية والفروعية عيل 

قال أبو حنيفة ملا أتته رسل  ؛  واإلمام زيد استوعبهم،كأ حنيفة رحمه هللا

 وهو أعلم من نعرف يف هـذا ،هو وهللا صاحب الحق: اإلمام زيد 

نعني من الخروج معهً وأخرباه أن مرضا،اه مني السالم فاقرئ،الزمان  ، 
وهللا لـنئ شـفيت :  وقـال،وأرسل بثالث ألف درهم إلعانته عىل الجهـاد

 ضاهى خروجه خروج رسول هللا : وقد كان يقول رحمه هللا،ألخرجن معه

  .وهللا لوال رضة  لخرجت معه: وقال األعمش ،يوم بدر



  

٤٩  

 


 
 

الحمـد  الـذي :  ح خفقـت الرايـاتقول زيد : )٥(اإلضاءة

ُن أججت نار ثم قـذفت فيهـا أ... أكمل يل ديني  ِْ ُ ٌِ َ ن خـط النبـوة إ ،لـخإ... ُ

 مـن الغلـو ًالنقي الـصايف يحتـاج لتـضحيات أهـل البيـت  يبقـى نقيـا

ييـزا،واالنتحال والتحريف ييـز بنـي هاشـم  ً  طبقيـاً وليست القـضية 

 ،ربهم عىل خلق هللا واستئثارهم بالنعم والغنائم والفخـر دون النـاسوتك
مام زيد أن أداءها قد تم ح  اإلىدور أهل البيت هو مسؤولية صعبة رأ

 فقـضية أهـل البيـت ليـست إثبـات ً، أو رئيـساًاستشهد ال ح أصبح ملكا

أفضليتهم عىل الناس وتقدمهم عىل سواهم يف أي ميدان إال يف ميـدان 

يادة يف التضحية من أجل مبادئ جدهم املصطفى والشعور باملسؤولية الر

هم بأموره وحياته وأوالده ومعاشه   .تجاهها ح ينشغل غ

:  قـال وعندما خفقت الرايات عىل رأس اإلمام زيـد بـن عـيل "

ً وهللا مـا يـرس أن لقيـت محمـدا ،الحمد  الذي أكمل يل ديني ّ، 
 وهللا ما أبايل إذا أقمت ، و أنههم عن املنكرو آمر يف أمته باملعروف

ُ؛ أن أججت يل نار ثم قـذفت فيهـاّكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله  ْ ُِ ٌ َ ِّ، 
 وهللا ال ينرص أحد إال كان يف ،ّثم رصت بعد ذلك إىل رحمة هللا تعاىل

 والحـس ، والحـسن، وفاطمـة، وعـيل، مـع محمـد ،الرفيق األعـىل

  ."ه عليهمّصلوات هللا وسالم



 

  ٥٠ 

 
 

 

ء الـشام قبـل الخـروج : )٦(اإلضاءة يف مناظرة اإلمام زيـد مـع علـ

إشارة مهمة لرضورة كرس األصنام الفكرية التي ركزهـا الظـاملون لتثبيـت 

 ففكـرة الجـرب التـي ازدهـرت يف ،سلطانهم قبل خوض املعركة العسكرية

عـود والـسلبية يف املجتمـع وثبتـت ظل الدولة األموية وأصلت للخنوع والق

الظا عىل عرشه كـان ال بـد مـن كـرسها وخـوض معركـة فكريـة معهـا 

  . للمعركة العسكرية ال العكسًهيدا

كن أن يتحول الخطاب الديني إىل ؛ومن جانب آخر  هذا يب كيف 

 ،عامل سلبي لتكريس الواقع الراكد عندما ينحرف يف ظل الدولة الظاملـة
ال بد أن يخوضها جميع املصلح قبل املعركة العسكرية كـ وهي معركة 

ءإ" ؛  عليهمخاضها األنبياء صلوات هللا  ،ا تصلح األمور عىل أيدي العل
عاونة الظامل الجائرين     "وتفسد بهم إذا باعوا أمر هللا ونهيه 

 

أن :  منهـا ،عدة عرب وفوائـد »الرافضة«يف املواجهة مع : )٧(اإلضاءة

خذالن الحق قد يتلبس بالحرص عىل الحق وقد يـتقمص أجـلَّ الـشعارات 

 وأنه قد يرص عىل الرتكيز عـىل اعتبـارات فكريـة معينـة ،وأنبلها وأنظفها

ولو أدى ذلك لخذالن الرضا من آل محمد يف سعيه إلقامة العدل ودحض 

ً  شـيطانيافلـيس إال عمـالًً  وحريـصاًالباطل وذلك مه كان ظـاهره نقيـا



  

٥١  

 


  . مه تلبس بالدقة والتحري والتدينًمنحرفا

 قال اإلمـام ،فالرافضة هم الذين رفضوا بيعة اإلمام زيد بن عيل "

ا فرق ب زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن عيل: الهادي  فل بلغهم ،وإ

 فخرجوا ،نفسهم ويعاقبهم خافوا عىل أً،أن سلطان الكوفة يطلب من بايع زيدا

اذا يحتجون ، مخافة من هذا السلطان، ورفضوه،من بيعة زيد  ثم ال يدرون 

  . فقالوا بالوصية حينئذ،عىل من المهم وعاب عليهم فعلهم

سيكون مـن بعـدي قـوم يرفـضون : " قولهويروى عن رسول هللا 

عروف،الجهاد مع األخيار من أهل بيتي  وال ، ويقولون ليس عليهم أمر 

  ". ويتبعون أهوائهم، يقلدون دينهم، عن منكرنهي

 

َة : َعباد هللا: )٨(اإلضاءة   َة ..البص  اإلمام زيد يحرض ،الخ... البص

 فليـست ،أصحابه عىل التحري والتبرص ونبذ التعصب حتـى لـو كـان لـه

نه يف ِّالقضية قضية تعصب أعمى وميل حز وطائفي وقومي وديني يزي

ثبتون يف سـاحة حـرب ي فمثل هؤالء ال ،س حب الدنيا واإلخالد إليهاالنف

ة وإخالص نية  ونرصة للحق وإقامة ،وال نضال  بل القضية قضية بص

ع واألنانيـة والطموحـات  للعدل ودحض للباطـل وتحـرر تـام مـن األطـ

  . والتافهة باملعيار األخروي األبديًالدنيوية الزائلة حت

ة ّعباد هللا الب" ة.. ص   ".البص



 

  ٥٢ 

 
 

ّيا ابن رسول هللا يبذل الرجل نفـسه عـىل ": قال أبو الجارود فقلت له

ة؟  فالطمع ،ُ إن أك من ترى عشقت نفوسهم الدنيا،نعم: قال! غ بص

 ، وال لهـا يـسعون،أرداهم إال القليل الذين ال تخطـر عـىل قلـوبهم الـدنيا
  ".فأولئك مني وأنا منهم

 

 من أسـلوب الـسفاهة والبلطجـة عا اإلمام زيد : )٩(اإلضاءة

والنيل من الرموز كتكتيك من تكتيكـات الحـرب التـي اسـتخدمها العـدو 

  : املنافق اللئيم

ً ااهل الشام من كلب عىل فرس رائـع فلـم يـزل شـأظهر رجل من "

فجعل زيـد يـب حتـى ابتلـت لحيتـه وجعـل  لفاطمة بنت رسول هللا 

حـد يغـضب أ ؟ أمـا اما احد يغـضب لفاطمـة بنـت رسـول هللا : يقول

  " ؟ اما أحد يغضب  ؟لرسول هللا 

 

أن من يفرتض به أن يقود الناس ويتوىل شؤونهم يجب : )١٠ (اإلضاءة

 ال أن يكتفــى يف  وعقــالًً وســلوكا وأكمــل النــاس تــأهيالًًأن يكــون نظيفــا

ني حتى لو كان ماكرامؤهالته أنه من أبو  بـل ً، لئـيً جباراً كذاباًين 

إن البعض قد بلغ به الشطط أن يشرتط فيه الجرأة عىل اقرتاف املعايص 

ومن املعلـوم !!  للتطرفً ونبذا واعتداالًًواملجاهرة بها باعتبار ذلك انفتاحا

 وخيمة جدا ال يسلم منهـا فـرد وال) املعتدل(أن عواقب تويل مثل هؤالء 



  

٥٣  

 


بيــت وال يشء وقــد تــؤدي إىل تــشوه عميــق ومــزمن يف حــارض األمــة 

 ولذلك من مسؤولية حاميل راية أهل البيت مواجهة هذا النوع ،ومستقبلها

  .من الطواغيت مه كانت التضحيات

ن هشام بن عبد امللك قد أعلن عـىل أ مرة وقد سمع بدخل زيد 

وى هللا إال لـيقطعن رؤوس املأل يف يوم حج وأقسم أن ال يأمره أحـد بتقـ

أو : فقـال!  يـا هـشام ،اتـق هللا: رأسه فل دخل عليه اإلمام زيد قال لـه

 فـوق أن ًإن هللا  يرفـع أحـدا! نعـم : مثلك يأمر بتقوى هللا ؟ فقـال

:  فقـال هـشام ، دون أن يأمر بتقوى هللاًيؤمر بتقوى هللا و يضع أحدا

 تضع نفسك يف غ موضعها  ومن أمرك أن،هذا تحقيق ملا رفع إيل عنك

وتراها فوق مكانها ؟ فرتفع عىل نفسك واعرف قدرك وال تشاور سلطانك 

مـن وضـع نفـسه يف غـ :  فقـال اإلمـام زيـد ،وال تخالف عىل إمامـك

ثم بربه ومن رفع نفسه عن مكانها خرس نفـسه ومـن  يعـرف أموضعها 

لـك أفتـدري  عن سبيل ربه ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هقدره ضلَّ

يا هشام من ذلك ؟ ذلك من عىص ربه وتكرب عىل خالقـه وتـسمى باسـم 

ليس له وأما الـذي أمـرك بتقـوى هللا فقـد أدى إىل هللا النـصيحة فيـك 

أخرجـوه مـن  :  فوثب هشام من مجلـسه وقـام قـائالً،ودلك عىل رشدك

 سـأخرج ولـن :يقـول فخـرج زيـد وهو. مجليس وال يبيـ يف معـسكري 

وهللا ما كره قوم قط حـر :  وخرج وهو يقول، إال حيث تكرهتجد وهللا

   .السيوف إال ذلوا



 

  ٥٤ 

 
 

 

 عـا مـن أسـلوب التـشويه والكيـد اإلمام زيد : )١١ (اإلضاءة

ـة ،السيايس ك يعانيه املناضلون اليـوم  وهـو كـ يبـدو سـمة ثابتـة أل

ـة الهـدى الظلم والكفر عرب الزمن وغرضه الحيلولة ب  الحق األبلج أل

 أن األنبياء واجهوا هذا النوع من الكيد السيايس ً عل،وب عامة الناس

 للنـاس الـذين ً و يكن ذلك عذرا،ُوالدعا ح اتهموا بالسحر والشعر

  .خذلوهم ووقعوا ضحية لهذه الدعاية املمنهجة

كتـب  و،أرسل هشام إىل واليه يف العـراق ليتـدبر أمـر زيـد بـن عـيل

إذا قدم عليك زيد بن عيل فاجمع بينـه وبـ : هشام إىل يوسف بن عمر

 حلو اللـسان شـديد  فإ رأيته رجالً، وال يقيمن قبلك ساعة واحدة،خالد

فل قدم  ، وأهل العراق أرسع يشء إىل مثله، بتمويه الكالمًالبيان خليقا

: ال أشخصتني مـن عنـد هـشام؟ قـ: زيد الكوفة دخل إىل يوسف فقال

ئة ألـف درهـم فأحـرض :  قـال،ذكر خالد بن عبد هللا أن له عنـدك سـت

 ،هـذا زيـد بـن عـيل:  فقال له يوسف،فأحرضه وعليه حديد ثقيل ! ًخالدا
وهللا الذي ال إله إال هو ما يل عنده قليـل وال : فقال! فاذكر ما لك عنده 

  ." وال أردتم بإحضاره إال ظلمه،كث

 

إذا تم اإلخالل بالرشوط املوضوعية للنـرص العـسكري : )١٢(اإلضاءة 

بالخيانة أو التقاعس أو التفرق واالختالف فال يحق لنا أن نتوقع حـدوث 



  

٥٥  

 


ٍ يوم أحد ح  إذ  يطمع بذلك النبي ،معجزات عسكرية يف امليدان ُ ُ

  .عصاه الرماة

انية عرش مـن واصبح زيد بن عيل وجميع من وافاه تلك اللي لة مائتان و

هـم :  سـبحان هللا فـأين النـاس؟ قيـلفقـال زيـد بـن عـيل؛ الرجالة 

  .ال وهللا ما هذا ملن بايعنا بعذر: محصورون يف املسجد فقال

ثم قال ال يسعنا عند هللا خذالنهم فحمل حتـى وصـل إلـيهم وأمـرهم 

  .بالخروج فلم يفعلوا و يفلحوا

ة  الكوفة أخرجوا من الذل إىل العز وإىل  يا أهل :وقال نرص بن خز

خ الدنيا واآلخرة وأدخلوا الرايات عليهم من طاقات املسجد فلم يـنجح 

  .ذلك فيهم شيئا

 

ة الكلية: )١٣ (اإلضاءة ة العسكرية ال تعني الهز  بل قد تكون ،الهز

ة العسكرية  ُالهز  يف االنتصار الكـيل يف الحـرب ضـد ًباسب) يف معركة(ُ

 بـل أدى فـي أدى إىل ً  يـذهب هـدرا فدم اإلمام زيـد ،الباطل

سقوط الدولة األمويـة وإىل نـشوء مدرسـة الزيديـة الفكريـة والـسياسية 

 وهذا ما أراده زيد بخروجه ، لهمًوالتي رفعها أهل البيت وأصبحت شعارا

يا ولكـن تحولـت مواقفـه وآراؤه إىل فهو  يرد الحياة أو الخلود يف الدن

 فـسالم هللا عليـه وعـىل مـن ،ثورة مستمرة فجرها شهيد يأ بعده شهيد

  .سار عىل نهجه



 

  ٥٦ 

 
 

يخرج رجـل : " أنه قال لسبطه الحس روي عن رسول هللا 

صحابه يـوم القيامـة رقـاب النـاس أمن صلبك يقال له زيد يتخطى هو و

ًغرا   "ب محجل يدخلون الجنة بغ حساُ

 

ـاد أن ينـدرس يف ظـل والدة  -  الحفاظ عىل خط النبوة النقي الصايف الـذي ك

    . عالمة فارقة يف التاريخ فكانت ثورة زيد ،املدارس الفكرية املتنوعة

ر األخ يف نعش الدولة الظاملة -    ً. فدم اإلمام زيد  يذهب هدرا،وضع املس

مة رغم االخـتالف املـذهبي فـالكث مكانية الوحدة السياسية لألبيان إ -

 رغـم أنهـم قـد ال يوافقونـه يف بعـض اآلراء بايعوا اإلمام زيـد 

  .األصولية والفروعية كأ حنيفة

ص   - ين لبسا ثوب الديانة لكنه أرضا  وذج خط التعرف عىل 

وذج املقاتلة ،هذه األمة وذج ا) الظامل(    .)الخاذل(لرافضة و

وضع األسس األوىل لفلسفة الثورة عند أهل البيت والنظريـة الـسياسية   -

ً  ال طلبـاً بناءيف اإلسالم وبيان الخطوات العملية للثورة باعتبارها عمالً

 للفتنـة وشـق الـصف وكـان بيـان ذلـك ً وطلباً وتخريباًهدما للسلطة أو

لحجـة ثـم تحولـت إىل عمـل بأنها بدأت بالتوضـيح واملباينـة وإلـزام ا

ة  كـ بينـت رشوط ،عسكري ال يهدف إىل القتل بل يهدف إىل البص

  .مامة عند الزيديةاملتصدي لإل



  

٥٧  

 


 ذلك الدور الذي ظن دور القيادي والريادي ألهل البيتإعادة ال  -

البعض أنه قد انتهى بعد مجـزرة كـربالء وفـتح البـاب الـذي  يغلـق 

  .لثورات أهل البيت مستقبالً

 

ءإرسالة (بناء اإلنسان بإحضار وعيه وقدح الشعور بالحرية يف نفسه    :ىل العل

  . لنقض الجرب باعتباره أفيونا فكريا-

  .من أجل هذه خرجنا: إقامة العدل ومحاربة الفقر يف قوله  -

ة بخـالف  :التبرص واالقتناع والوعي يف قولـهرضورة  - ة البـص البـص

  ).الخصم الذي كان يعتمد عىل تغييب الوعي

ثلـه مـن : (إعادة النظر يف املرجعيات السائدة ا  املرجعية للقرءان 

  :قيمة دستورية تقاس بها جميع التفاصيل والترشيعات

ء باعتبارهم املوجه الرئييس للرأي العام -   .صالح العل

البيت يف ريادة تقديم التضحيات ورضورة مسؤولية املتكامل من أهل  -

  .)التفاف الناس حولهم مع يف ذلك من مشقة وغرم

تجسد ذلك يف قوله للمرأة التي تأكل مـن بقايـا ؛ رضورة إقامة العدل  -

  . ألجل هذه خرجنا،الطعام

ــه وتــصحيح املــسار الفكــري  -  ــاب هللا والرجــوع إلي رضورة االحتكــام لكت

سالم والنبوة الذي شابه الفساد والتحريـف والسيايس ليتالئم مع تراث اإل



 

  ٥٨ 

 
 

ـا  ": يف بيان هذا الهـدفيقول زيد   ،يف ظل عبادة الطواغيت وإ

ُ وإىل السنن أن تحيـى وإىل البـدع ندعوكم إىل كتاب هللا وسنة نبيه 

 ،ُ فان أنتم أجبتمونا سعدتم وإن أنتم أبيتم فلـست علـيكم بوكيـل،ُأن تطفأ
أوصـيكم أن « :  ن الكـريمآ يف القـرقـول  وي، "ففارقوه ونكثوا بيعته

ًتتخذوا كتاب هللا قائدا وإماما ً  ،ً وأن تكونوا له تبعا في أحببـتم وكـرهتم،ّ
 فإن القـرآن شـفاء ملـن ،يوافق القرآن وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم يف ماال

 ومـن ،َ من عمل به رَشد، ونجاة ملن تبعه، ونور ملن اهتدى به،استشفى به

َومن خاصم به فلج ،حكم به عدل  ، فيه نبـأ مـن قـبلكم، ومن خالفه كفر،َ
  .» وإليه منتهى أمركم،وخرب معادكم

 ورضورة االبتعاد ع يثـ الحـساسيات املذهبيـة ،رضورة وحدة األمة -

قال  ، وكان الثمن هو انشقاق الرافضة عنه،التي تؤدي إىل شق الصف

يا؟ أتـ(: لصاحبه ىف يوم من األيام  ينالهـا؟ ًرى أحـداأما ترى هذه ال

وهللا لوددت أن يـدى ملتـصقة بهـا فـأقع إىل «:  فقال،ال: فرد صاحبه

 :ويف رواية ،األرض فأنقطع قطعة قطعة وأن هللا يجمع ب أمة محمد

  ).أن هللا يصلح ب أمة محمد

ء أراد  -  تصحيح البنية الفكرية السائدة يف ذلك برسالته إىل العل

التي كرسها الطغاة لحفظ عروشـهم وأدت العرص من األفكار الخاطئة 

إىل تغييـب وعــي اإلنــسان وقتــل حريتـه مثــل أفكــار الجــرب والتــشبيه 

ها ء األمـة ،وغ  والتشديد عىل التكليف الكب امللقى عـىل عـاتق علـ
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كونهم من أهم املنابر اإلعالمية القادرة عـىل توجيـه الـرأي العـام يف 

 ، وعي اإلنسان ويحد من حريته فكانوا يوجهونه ملا يغيب،ذلك الزمان
ء" يقول  ا تصلح األمور عىل أيدي العل  وتفسد بهم إذا باعوا ،ا

عاونة الظامل الجائرين   "أمر هللا ونهيه 

ــانوا  - ــو ك ــى ل ــصالح حت ء وال ــ رضورة احــرتام اآلخــرين مــن العل

ه مـن األتقيـاء العقـالء إذ ،مختلف  وهذا ما فعله مع أ حنيفة وغ

  .اإلمام زيد عىل ود بهم جميعا و يعرف عنه سوى ذلككان 

 فلم تكن العـصبية ألهـل الحـق ،نبذ العصبية حتى لو كانت ألهل الحق -

ا يفعلًيف رأيه لتنجي صاحبها طاملا  يكن مقتنعا  وهـو مـا أعلنـه ، 

ة البص ":ن بقي معه من أصحابه حيث قال لهممل   ."ةالبص

 عـرب عـن ذلـك يف مقولتـه ؛ي عن املنكررضورة األمر باملعروف والنه -

ة  اآلن سألقى جدي رسول هللا وقد أمـرت يف أمتـه بـاملعروف : الشه

   ."ونهيت عن املنكر

هم تكون مسؤولية املبادرة والقيام بالتـضحية  - عىل أهل البيت دون غ

 ولـذلك فمـسؤوليتهم يف ،عندما تخمل األمة وتركن إىل الواقع املقيـت

 اختصوا به دون سواهم بـل هـي ً ليست غنُإلمامةوا ،التصدي للثورة

 مـن ًغرم كلفوا أعبـاءه وقـدموا التـضحيات الجليلـة مـن أجلـه قرونـا

كن تلمس ذلك من خالل مجموع رسائله ،الزمان ها؛ و   الصفوة وغ

؛ أن من يقود حركة التصحيح يف املجتمع ينبغي أن يتحىل بعدة رشوط  -
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ع أبرزها العلم والتقوى والزهد يف  حطام الدنيا وأن يكون محـل إجـ

ة أ وكان قد ،ال أن يفرض نفسه َّاللهـم "شار لكل ذلك يف مقولته الشه ُ َ

ًإ أسألك سلوا عن الدنيا ُّ ٌ فـإنَّ خـيــرها زهيـد،ً وبغضا لها وألهلهـا،ُ ْ ِْ َ َ َ، 
ٌورشها عتيد ُ وجمعها ينَفد،َّ ْ ََ ْ ُ وصْفوها يرنق،َ َ ْ َ َ ُ وجديـدها يخلـق،َ َ ْ َ هـ،َ ا َ وخ

ُينَكد ْ َ ومافات منها حرسٌة،َ ْ ٌ وما أصيب منهـا فتنـة،َ َ ْ ِ َ ْ ِ  إال مـن نالتـه منـك ،ُ

ٌعصمة َ ْ َ أسألك اللهـم العصمة منها،ِ َ ْ ِ َّ ُ ن ، والتجعلنا ممن ريض بها،َ  واطـ

ُ فإنها من أمنها خانته،إليها ْ َ ْ َ ن إليهـا فجعتـه،ِ ُ ومن اط ْ َ َ ْ فلـم يقـم يف ،َ ُِ

ْ و يظ،الذي كان فيه منها ْعن به عنهاَ َ.  
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  عبدالواحد العمدي

ليس من السهل الحديث عن شخصية بحجم شخصية اإلمام زيـد بـن 

 ،  إذ أنه يف مثل هذه الشخصية العظيمة يتجدد تاريخ الجهاد،عيل 
قـائق  لتـربز ح، ويتجىل معنى العطاء والتـضحية،وتتجسد أصالة الشهادة

ان املطلق بالعبودية الخالصة  تعاىل  ، والحريـة الكاملـة لإلنـسان،اإل
عـات األمـة ُ كـل هـذه القـيم واملثـل ،والعدالة واملـساواة بـ أفـراد وج

ــن  ــد ب ــام زي ــر اإلم ــل وفك ــسدت يف روح وعق ــا تج ــات واملع واملعطي

 لـيس مـن الـسهل ، طوالٍ وكل مفردة منها تحتاج إىل وقفات، عيل

كــن أن نــش إىل ،املقــال املختــرصنــا أن نقــدمها يف هــذا علي  ولكــن 

صورة حية لشخصية اإلمام زيـد يف مجملها قد تشكل لنا رسيعة ومضات 

  .ومنهجه اإلصالحي وخطه الثوري ضد الظلم واالستبداد

 وال تتواجـد ،ن الرضوخ هو منطق الـضعفاء ومـربر الجبنـاءال شك بأ

 ، إرادتهــا معدومــة وثقافتهــا هزيلــة،هــذه الــصفات إال بــ أمــة مفككــة
ة العثار، رسيعة الزوال، معدومة النظر،محدودة األثر  حـ أدرك ، وكث
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تخـذ ا وحـ ،اإلمام زيد أن مجتمعه أصبح بهـذه الـصفات اتخـذ قـراره

 سـيجره ال محالـة إىل ، شائك وصعبطريققراره كان يعلم أنه يس يف 

 و يرتاجـع عنـه حـ ، قـراره ولكنه رغم ذلك  يـرتدد يف،)الشهادة(

  :خذله الناس ألنه

ه: أوالً  ويف فكـره ،َّكان يحمل هم أمته وشعبه ووطنه يف نفسه وضم

 ،ً القضية جزءا من مرشوعه اإلنسا وواجبه الـدينيفأصبحت ،وعقيدته
 ومه ، كان البد أن يقوم بدوره ويؤدي واجبه مه كانت النتائجوبالتايل

نكلفه ذلك من تضحية   . و

 يكن هدفه وال همه الوصـول إىل التغلـب العـسكري والرتبـع : ًثانيا

يف  فثورتـه ، مـن ذلـكأعـىل أهدافـه  سـقف كـانبل ،عىل كريس الحكم

 تحرير األمة مـن اسـتبداد الحـاكم ،إصالحو  تحريرمرشوعاألساس هي 

ملا أصاب الدولة اإلسالمية مـن اخـتالالت عميقـة   وإصالح وبناء،األموي

هايف بن عية والثقافية والسياسية واالقتصادية وغ  إثر تسلط ،يتها االجت

 ،وتعاقب أمراء البيت األموي عىل رأس الدولة اإلسالمية ويف عقر دارهـا
هذا املرشوع النهضوي كان يحمل يف طياته كل أسس ومبادئ بناء الدولة 

يد يحرص  ومن أبرز تلك األسس املدنية التي كان االمام ز،املدنية العادلة

 وإزالـة حكـم الفـرد ،تحقيق حريتها وكرامتهاو ،إعادة حقوق األمة: عليها

 وتــصحيح مفــاهيم الفكــر والعقيــدة مــن ، ومؤســساتهااهــاملغتـصب لحكم

 الذي أصاب مفاصل املجتمع اإلسالمي ورشعن لحكـم التـسلط االنحراف
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اطه املختلفة باسم الدين   بن عيل ٌ زيدُ هذا ما خرج اإلمام،بكل أ
 تحقيق مرضـاة هللا عـرب تـصحيح الفكـر والعقيـدة ومـن أجـل :من أجله

  . مصلحة األمة عرب رد حقوقها املصادرة وكرامتها املسلوبة

من هذه األسس الثورية الراقية التـي غرسـها اإلمـام زيـد بـ أبنـاء 

كننـا أن نـستوحي منهـا ،ً وجعلها خطا لألجيال القادمة من بعـده،جيله  

ن يف أمــس الحاجــة إليهــا اليــوم يف عــرصنا الحــايل ًدروســا عمليــة نحــ

  : منها،ولحظنتا الراهنة

ِّيعل: ثورة الفكر•   الـذي جـاء ، الناس من خاللها أصـالة اإلسـالم الحـقُمُ

لقـد كانـت  ،بفكر الحرية مقابل فكر الجرب والجمود والتبعيـة العميـاء

 التـي  وكشفت زيف التبعيـة،ثورة فكرية أعادت لألمة إنسانيتها وعقلها

جمدت فاعلية العقل اإلنسا وألغت دوره املحوري الذي جاء اإلسـالم 

تها الحياتيـة  ،ليعيل من شأنه ويجعله أسـاس انطـالق لألمـة يف مـس
اعتقــد أن مــن ينــصف حركــة اإلمــام زيــد : "يقــول مــصطفى العمــري

ًويدرسها دراسة الباحث املتأ الغ متحزب شـيعيا كـان فيها ويتمعن 

ًجد أن عبق هذه الثورة كان إسالميا وإسالميا خالصا ليس فيه ًأو سنيا ي ً ً

من الـسفاسف املـسموعة اليـوم وال األدران التـي تحجـب العقـل عـن 

"و بريقأ ليس فيه حركة ًاالتفك فتجعله طمس
)١(

.  

                                                        
ة اإلمام زيد بن عيل : ( مقال بعنوان،مصطفى العمري )١(  ،)أمـا آن للعقـالء أن يعقلوهـا… مس

  . شبكة اخبار النارصية٢٠٠٧/ ٢/١١: نرش بتاريخ



 

  ٦٤  

 
 

لألمـة فيهـا معنـى الحريـة يف الحيـاة  يلخـص ثورة الحرية والكرامـة• 

وكيف يحـافظون عليهـا وأنـه ال  ،ويعرفهم كيف يدافعون عن حرياتهم

 وإنه متى مـا سـلبت مـن اإلنـسان حريتـة ،قيمة لإلنسان بدون حريته

 لقد ولـد اإلنـسان ،كان من السهل سلب كرامته واستباحة دمه وعرضه

وت حرا ًحرا وال بد أن يعيش حرا و ً  فمن ، لقد منحه هللا حق الوجود،ً

ً ولـيس ألحـد أيـا ،هًحقه إذا أن يعيش هذا الوجود يف كل جوانب حياتـ

  .كان أن يحد من هذا الوجود أو يقيد حركته

 ذلـك ، وهنا عربة وعضة ليس لها مثيل،ثورة انتصار الدم عىل السيف• 

تلكه أي فرد  ، إذ هو سالح محله القلوب واألفئدة،ألن هذا السالح ال 
ُ ال يكرس وال يدمرسالح ان،ُ  ، وصدق اإلرادة، ذلك السالح هو قوة اإل
 ليعلم األجيال  وقد مىض به اإلمام زيد بن عيل ،بة املوقفوصال

ً خالـدا ،ً ليبقى انتصاره مـدويا يف األفـاق،أن الدم ينترص عىل السيف

  .مع خلود الزمن

مم والـشعوب كيفيـة العطـاء  التي تعلم األ،ثورة العطاء والفداء والتضحية• 

 وتـربيهم عـىل ،ود تعلمهم اإليثار والصم،والبذل ومقدار التضحية والفداء

مقابـل .. ً وتعرفهم أنه ال حدود أبدا للتـضحية والعطـاء،الصدق واإلخالص

لقد .. :" عن ثورة اإلمام زيد يقول مصطفى العمري. حرية وكرامة اإلنسان

َّخط يف غـرة ذلـك ) ص( مـن آل الرسـول ُ الـرشيفةُ العلوية تلك األنامُلْتَ



  

٦٥  

 


ً خطت عهدا ووعدا وتضحية،التأريخ املنرصم ً ً وقالت حقا ونطقـت ،ً وفداءً

 وتهجدت  ،كربأ و، وأوسع،وتجلت إىل عا أسمى. ًصدقا ودافعت بفناء

ا هي عليه، مؤمنة بقضائه،عارفة به  متوشحة الفقر والحرمـان ، راضية 

"والبعد واملطاردة من قبل حكام الجور
)١(

.  

كن أن يكون لها خط رجعةإن ثورًة  هـذا  ألن، بكل هذه املعطيات ال 

 واإلمـام ، وال حدود لقيمه ومبادئـه،هو عطاء اإلسالم الذي ال تراجع عنه

وأعلـن ثورتـه املعطيـات تلـك  عندما خرج انطلق مـن زيد بن عيل 

  .تحت نداء العدالة والحرية والكرامة

ًفأصبحت ثورته مقياسا جديدا للثورات ً لتنجب ملبادئ اإلنسان معانيـا ،ً

 ، فتحول الفرد إىل إنسان الحرية، أدق وأعمقً وعربا،ً ودروسا أوثق،أشمل
عة إىل ثورة األحرار  والعطـاء إىل بـذل ، واملوت إىل حياة الشهادة،والج

 وضـياء صـفحات ال ، ومواقف ال نظ لها،معان ال حدود لعمقها.. الروح

ها  ورضـوان مـن ، ونصـر مؤزر، وذكرى خالدة، عربة مؤثرة،سطوع لغ

ُرجـــال صـــدقو﴿. هللا ٌَ َ َ ـــضِ َا مـــا عاهـــدوا ا عليـــه فمـــنْهم مـــن ق َ َْ ُ َْ ْ َِ ِ َ ََ َّ ُ ْى نحبـــه ومـــنْهم مـــن ـََ ُ َ ُ َ َْ ْ ِ َ

ُينْتظر ِ َ   .]٢٣:األحزاب[﴾َ

 والقائد ، الفارس الشجاع، العا العارف،ذلكم هو اإلمام زيد بن عيل

 ودروس ، الذي تعـد حياتـه مـنهج حركـة وكفـاح، والعابد الزاهد،املجاهد

                                                        
ة اإل: ( مقال بعنوان،مصطفى العمري  )١(  ،)أما آن للعقـالء أن يعقلوهـا… مام زيد بن عيل مس
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وذجا ملا يجب أن يكون عليـه الرسـايل وتعترب شخص،عمل وإصالح  ،ًيته 
ة واإلخالص،تلكم هي صورة اإلصالح والتفا  ، وحب الخ لألمة، والغ

ثلت يف هذه الشخصية الفذة   .قد 

ًلقد سقط شهيدا من أجلنا نحن األجيال؛ ألنه أراد أن تـصلنا املفـاهيم 

  .ب والتزييفوالقيم التي جاء اإلسالم لرتسيخها وهي خالية من الشوائ

)( 

 يف ويحـرصه فيـؤطره  عـيل بـن زيـد اإلمـام عن ُالبعض يكتب

عة خاصة ٌملكية وكأنه رباعي قالب  طائفـة أو مع مذهب أو معينة لج

 أبعاد فهم يف قصور عن وينم صحيح غ هذا األمر حقيقة ويف ،محددة

 أصـيل انعكـاس مـن ثلـه ومـا ،العمالقة الشخصية هذه مثل وخصائص

 عـيل بـن زيـد اإلمـام فمثـل ،السامية وقيمه العليا اإلسالم ملبادئ وعميق

 يكونـا أن كـن وال املذهبيـة عبـاءة إللباسـه سـبيل ال الحس واإلمام

عة ييز عالمة  ندخل أن والجهل الظلم من إنه ،الناس من محدودة لج

 درسـنا ولـو ،نفـسها عـىل لقةاملغ الدوائر تلك مثل يف عيل بن زيد اإلمام

ة تتبعنا ولو زيد اإلمام شخصية معطيات بعمق وتأملنا  العلميـة حياته مس

 الذهنيـة تـصوراتنا واسعة راحل تفوق أنها ألدركنا والجهادية واإلنسانية

 لشخـصية القـارص وفهمنـا رؤيتنا تشكل ادعاءات من لؤها وما املؤطرة

  .اإلنسانية هضةالن رواد من وأمثاله زيد كاإلمام
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 اإلنـسانية العدالـة لرايـة عـاملي عنـواٌن  عيل بن زيد اإلمام إن

اٌث إنه ،لها حدود ال التي  ومـا ،معينـة لطائفـة وليس ،جمعاء للبرشية م

ء إال إليه انتسابنا ان واعتزاز فخر انت  ناضـل التـي النبيلـة بأهدافه وإ

ء وهـذا ،ساناإلنـ وحقوق وكرامة حرية أجل من لتحقيقها وجاهد  اإلنـت

 الشخـصية هـذه نقـدم أن يجـب كيف أهمها من ،كربى مسؤليات يحملنا

 مسؤليتنا ،ومبادئ وقيم ورؤى معطيات من تحمله ما بكل للعا العظيمة

 والتوحيد والحق العدل لثورة كقائد للعاً ازيد اإلمام نقدم أن علينا تحتم

 ال ،أصـويل علـم إمام أو ،فقهي مذهب كإمام نقدمه أن ال ،التاريخ عرب

 كـان لكنه ،العلم فنون كل يفً بحرا وكان أوسعها العلوم من جمع أنه شك

 التـاريخ رموز منً رمزا ليكون يؤهله وما ذلك من أكرب هو ما يحملً أيضا

 والحريـة العـدل ليحقـق كـربى ثـورة فجر أنه ذلك عىل والدليل ،البرشي

عة أو لطائفة نتصاراال أجل من وليس ،لإلنسان والكرامة والعزة  وإال ،ج

 ملـا إال يتحقق ال والبقاء الخلود وألن ،هذا يومنا إىل خالدًة ثورته بقيت ملا

تلك يتمتع  هـ الحـس واإلمـام زيد اإلمام وثورة ،العاملية خصائص و

 كـل حياة يف املؤثرة النهضوية حركته يف والنادر الفريد النوع هذا من

 يف بـالغ تـاث لهـا كـان عليـه هللا سـالم زيد ماماإل فشخصيةً إذا.إنسان

 والثقافات املفاهيم يف تغي من الفذة الشخصية هذه أحدثته ملا البرشية

  .التاريخ عرب املالي لدى

 وكـشفت ،ثورة اإلمام زيد ثورة فكرية أعادت لألمة إنـسانيتها وعقلهـا 
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  . املحوريزيف التبعية التي جمدت فاعلية العقل اإلنسا وألغت دوره

  ثورة اإلمام زيد بن عيل أن الدم ينترص عىل السيفاألمم تعلم .  

  إن اإلمام زيد بن عيل عنـوان عـاملي لرايـة العدالـة اإلنـسانية 

اٌث للبرشية جمعاء،التي ال حدود لها   . وليس لطائفة معينة، إنه م

 عـدل  للعا كقائد لثـورة الًا تحتم علينا أن نقدم اإلمام زيدامسؤوليتن

 ، ال أن نقدمـه كإمـام مـذهب فقهـي،والحق والتوحيـد عـرب التـاريخ
  .إمام علم أصويل أو

 تؤهلـه ليكـون رمـزا مـن رمـوز ًاإلمام زيد بن عيل كان يحمل رسـالة ً

تلك خصائص العاملية.. التاريخ البرشي    .ألنه كان يتمتع و

 بـل هـو قائـد كـل ، ملـذهب أو طائفـةً خاصـةًاإلمام زيد لـيس ملكيـة 

 وملهم كل الثـوار الـذين ثـاروا مـن أجـل الحريـة ،حرار يف العااأل

  .والعدالة اإلنسانية

  راحل واسعة تصوراتنا الذهنية املـؤطرة إن شخصيته ورسالته تفوق 

لؤهـا مـن ادعـاءات تـشكل رؤيتنـا وفهمنـا القـارص لشخـصية  ومـا 

 .كاإلمام زيد وأمثاله من رواد النهضة اإلنسانية
علينا أن نقدم اإلمام زيد للعـا كقائـد لثـورة العـدل  تحتم امسؤوليتن

 أو إمـام ، ال أن نقدمه كإمام مذهب فقهي،والحق والتوحيد عرب التاريخ

  .علم أصويل
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ا  ملكية ليس  عيل بن زيد اإلمام بأنً جميعا ندرك أن يجب: ًأخ

 كـل وملهـم ،العـا يف األحـرار كل قائد هو بل ،طائفة أو ملذهب خاصة

 خـالل مـن ألنـه ،اإلنـسانية والعدالـة الحرية أجل من ثاروا الذين الثوار

ِّيعلـ أن أراد الثـوري منهجـه  جـاء الـذي ،الحـق اإلسـالم أصـالة النـاس مُ

 العدالـة لثـورة أسـس لـذلك ،الجهل والجمـود لتحرير البرشية من أغالل

 عنهـا أصـنام وأزاحـت ،لألمـة هويتهـا وإنـسانيتها  التي أعادت،والحرية

وجودهم   وألغت الناس جثمت عىل صدور االستبداد والتغلب التيالجهل و

وة والبنـاء  وصادرت حقوق حياتهم يف العيش والرشاكة املرشوعة يف ال

ماله وأهله يف سبيل ومن أجل هذا خرج االمام زيد وقدم نفسه  ،والتطور

ء الطهـر ،اإلنسانية ً مخلفـا وراءه سـمو ،وحلـق بروحـه الخالـدة يف سـ

  . وكرامة اإلنسان، وعطاء الحرية،الشهادة
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  محمد قاسم املتوكل/ بقلم  

الحديث عن اإلمام زيد بن عيل علـيه الـسالم وثورتـه الخالـدة هـو 

َحديث عن واقع وتجسيد قيم إنسانية ِ  ،ٍ ومعـان سـامية، ومبادئ إسالمية،ٌ
ُومثل أصيلة ٌ نـشأ زيـد ، وغايات عظيمـة،صد فريدة ومقا،ٍ وأهداف نبيلة،ُ

 عاش مع القـرآن وأمـىض ،ّ وتر عىل التقوى وطلب العلم،عىل الفضيلة

ُحياته يف التدبر ملحكم آياته واملتشابه منها ّ انطلق من روح اإلسالم فمثله ،ّ َ

َ سار عىل النهج الحـسيني واملبـدأ العلـوي ،يف أبهى صوره وأسمى معانيه

ًسد ذلك الـنهج القـويم يف حياتـه ومجتمعـه روحـا والرسالة املحمدية فج َ ّ

ة، قوالً وفعالً،ومعنى ً فداء وتضحية،ً سلوكا وس ّ فهو بعد أْن أباَن الحجة ،ِ ُ

َ نصح وكتب وبـ ونـاظر ،وأظهر املحجة وأمر باملعروف ونهى عن املنكر ّ َ َ

ًوحذر وهدد حتى خرج ثائرا شاهرا لسيفه يف وجه الطغيان والجـربوت؛ ً َّ َ َ ّ َ 

ّإعزازا لدين هللا عز وجل وإصالحا لحال األمة ً ْ وتقويم ما آلت إليه مـن ،ًّ

َاعوجاج يف القيم ِ ٍ واختالل ،ٍ وفساد يف االقتصاد،ٍ وانحراف يف األخالق،ٍ

َ وتشويه ملبـادئ الـدين الحنيـف مـن قبـل سـالط الجـور ،يف السياسة ِ ْ ِ ٍ

  . وأرباب الفساد من بني أمية وأتباعهم،وحّكام الظلم
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ء  ة إىل العلـ ومن هذا املنطلـق قـال اإلمـام زيـد يف رسـالته الـشه

ُحين رأى األمة تعيش واقعا مشابها لحياة األنعام ومنفـصالً عـن هدايـة  ُ ًّ ً َ

ء  ْهللا تعاىل؛ م يعني أّن املسئولية ألقيت عىل كاهل رجـال الـدين وعلـ َ ِ ْ ُ ّ
ء عصابة مشهورة: "ّاألمة  وإىل عبـادة ، مـذكورة وبـالورع،وأنتم أيها العل

 ويف ، ولكم يف أع الناس مهابة، وبدراسة القرآن معروفة،هللا منسوبة

َكُّل ذلك ملا يرجوه عندكم مـن هـو : إىل أْن قال...املدائن واألسواق مكرمة
ّ فال تكونـوا عنـد إيثـار حـق ،ّدونكم من النجاة يف عرفان حق هللا تعاىل

ّ وألمره مضيع،هللا تعاىل غافل ـن ،ُ  فتكونوا كاألطباء الذين أخـذوا 

ّ وكرعـاة اسـتوفوا األجـر وضـلوا عـن املرعـى،الدواء وأعطبوا املـرىض ٍ، 
ء الـسوء،ّوكحراس مدينة أسلموها إىل األعداء ّثـم مـىض "  هذا مثل علـ

سئولية تامة؛ إلنقاذ البرشية وإخراجها م  ّيستنهضهم إىل أداء واجبهم  ّ
ت وجهل ٍهي فيه من ظل   .ٍّوغي وانحراف ،ٍ

: 

ــاىل ــول هللا تع ْولــتكن مــنْكم﴿: ًاســتنادا لق ُ ُِ ْ ََ ــأمرون  ْ َأمــة يــدعون إىل اخلــري وي َ ٌُ ُ َّْ َُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ ُ ْ
ك هم املفلحون َباملعروف وينْهون عن املنْكر وأو ْ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ِْ ْ ْ ُْ ُُ َ ِ ُِ ِِ َ ِ َ  وامتثاالً لقول ]١٠٤:آل عمران[﴾َ

ّلتأمرّن باملعروف ولتـنهن عـن املنكـر أو ليـسلطن هللا : "بي محمد الن ّ

انا منه بأّن السكوت " ُ فيدعو خياركم فال يستجاب لهمرشاركمعليكم  ًوإ

 عىل جوهر الدين ومبادئـه الكارثيةعىل جور الحاكم وانحرافه له نتائجه 

ّ واستــشعارا للمــسئولية املتمثلــة يف،ّيف حــارض األمــة ومــستقبلها ُ  رضورة ً

ْالقيام بواجب تغي واقع األمة وما آلت إليه من مخالفة لتعاليم اإلسـالم  ّ
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َوالخروج عن قيمه والتي منها  وقتل ، وتعطيل الحدود،الحيف يف الحكم: ِ

 ، وحـصار الكلمـة، وتكميم األفـواه، والتهالك عىل اللهو واملجون،األبرياء
ّدسات املسلم وإسقاط ُ وانتهاك مق،وتوريث الحكم دون مؤهل أو كفاءة

ّهيبتها حتى سب رسول هللا يف مجلس هـشام و ينكـر ذلـك  باإلضـافة ،ُ

ْإىل العبث بأموال املسلم ومقومات عيشهم حيث انحرصت األمـوال يف 

ّأيادي شلة من العابث الـذين أفقـروا املجتمـع وأنفقـوا الخزينـة العامـة 

أهل البيت ومحاولة طمـس  وكذا اإلساءة إىل ،لتحقيق شهواتهم وملذاتهم

آثارهم والعدوان املتكرر عليهم وتعريضهم للـذل والهـوان؛ مـن أجـل كُـّل 

ًذلـك؛ وانطالقــا مــن تلــك الــرؤى واألهــداف التــي صــاغها اإلســالم يف 

ًمواجهة انحراف الحاكم الظا واملستبد ابتداء بالكلمة والنصح واملـشورة 
َومرورا بالتحذير والتهديد؛ خرج اإلمام  َ َ زيد يف وجه الطغيان باذالً نفسه ً

يف سبيل إعالء كلمة هللا تعاىل وإصالح أوضاع األمة بعد أْن بـذل جهـده 

حيث عا يف الدفاع عن مبدأ الخروج عىل الظلم  - يف تصحيح املفاهيم

َوبعثه من جديد َ ُ فكتب وناظر مستدال باألحاديث الصحيحة والتي سمعها ،َ َ
إّن أفـضل الـشهداء رجـٌل قـام : "التي منها وعن آبائه عن رسول هللا 

ُ وجاهـد مقـبالً ،إىل إمام جائر فأمره بتقوى هللا ونهاه عـن معـصية هللا
ه من األحاديث " ِ فُقتَل وهو كذلك،غ مدبر  فقاتل قتال األبطـال -وغ

ّحتى ارتقى شهيدا إىل جوار ربه مع األنبياء والصديق والشهداء وحسن  ّ ً

   .أولئك رفيقا
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: 

ُ يكن اإلمام زيد ليسكت أمام ذلك الحال التعيس والواقـع املنحـرف 

ة الحياة وألقى بظاللـه عـىل املجتمـع س َوالذي عصَف   فـشاع الظلـم ،َ

ة،وظهر الجور وانترش الفساد كيـف أسـكن وقـد : " فقـال مقولتـه الـشه

ُوددت أّن : " ًقال أيضاو" ُخولَف كتاب هللا وتحوكم إىل الجبت والطاغوت

يا ثم أهوي فأقع حيث أقع وأص إىل رحمة هللا وأتقطع  ّيدي معلقة بال ُّ

ّ وأّن هللا يصلح  أمر هذه األمـة،قطعة قطعة فمـن أجـل تحقيـق تلـك " ُ

َالغاية والهدف األسمى الذي هوى إليه زيد وَشـخص إليـه بـرصه؛ انطلـق  َ ُ

ًمسطرا أروع البطوالت وأخلدها ِّ َ  ،ُقاتل الظامل واملفـسدين وجاهـدهم ف،ُ
سم  ًمعمدا ذلك بروحه الطاهرة ودمه الز الذي انترص عىل السيف؛ ل ّ َ ُ

؛ لتكـون كلمـة  ون به يف مواجهة الظامل ُلألجيال من بعده طريقا يستن ً

ً مزعزعـا بـذلك ،هللا هي العليا؛ وليتحّقق عدل هللا يف أرضه وب خلقـه ُ

ْين إىل أْن يرث هللا األرض ومن عليهاعروش الطغاة واملستكرب َ.  

ّوعند التأمل يف رسائل وكتابات وبيعـة اإلمـام زيـد نجـد أنـه  يكـن  ّ

ًطالبا ملكا وال جاها وال سلطانا ً ً ْ ْ فهو من قال ح خفقـت الرايـات عـىل ،ًُ َ

 أمـا وهللا لقـد كنـت أسـتحي أْن ،الحمد  الذي أكمل يل دينـي: "رأسه

عروف و أنه عـن منكـر وأقدم عىل محمد  ّثـم "  آمر يف أمته 

ّيا بني جاهدهم فوهللا إنك لعىل الحـق وإنهـم : "أوىص ولده يحيى قائالً ّ
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   ،"لعىل الباطل وإّن قتالك لفي الجنة وإّن قتالهم لفي النار

ّك أّن خروجه وثورته ليس من أجل االنتقام مـن األمـوي جـراء مـا 

ثلـت َ بل إّن أهداف ثور،فعلوا به ْة اإلمام زيد أهـداف رسـالية وسـامية  ّ ٌ

يــة مقدســات يف إحيــاء كتــاب هللا تعــاىل وســنة نبيــه محمــد   وح

 واملحافظـة عـىل الحقـوق ، وتحقيق العدل واملساواة ب النـاس،املسلم

 ومنارصة املظلوم والدفاع ،والحريات وتوزيع مال املسلم ب الجميع

 وما ،هل البيت ونرصتهم ودفع األذى عنهم واحرتام حق أ،عن املحروم

 أي من أجل –ًخرجنا غضبا لكم : ال تقولوا: " ألنصارهأعظم ما قاله 

" ًخرجنـا غـضبا  ودينـه:  ولكـن قولـوا–أهل البيت والثـأر لهـم فقـط 

ًوكذلك ما قاله ألصحابه تأكيـدا لهـم عـىل رضورة معرفـة الهـدف الـذي 

 ال تقاتلوا عـدوكم عـىل الـشك فتـضلوا عباد هللا: "ُيقاتلون من أجله فقال

ة ثم القتال،يف سبيل هللا ة البص    ."إلخ...ّ ولكن البص

ح يكون املوت يف سبيل االنتصار للمبادئ واملحافظـة : ويف الختام

ـة  ة عىل الدين هنا يصبح املـوت شـهادة وتتحـول الهز ُعىل القيم والغ َ ِ

ـا يخلـد بخلـود إىل انتصار خالد وعز دائم ال ينتهي با ّ نتهـاء الجـسد وإ

 وهـي أّن املـوت ، وهذه هي الحقيقة التي ال نقاش فيها وال جدال،الروح

 ومهـ حـاول أعـداء ،يف سبيل هللا شهادة والفناء يف سبيل الحق خلـود

الحقيقة طمـسها ومواراتهـا عـن العيـون واألنظـار فلـن يـستطيعوا ذلـك 

ُليحـق الحـق ويبطـل : "ىل يقـولوستبوء محاوالتهم بالفـشل؛ ألّن هللا تعـا
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ـة أهـل البيـتولن" الباطل ولو كره املرشكون ة أ  ا يف تأريخ وسـ
ًخ دليل عىل تلك الحقيقة ابتداء باإلمام عيل ومرورا بالحسن  والحس ً

هم.. وزيد والنفس الزكية والحس الفخـي والهـادي وسـالم هللا .. وغـ

  .عليهم أجمع
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  عبدامللك الرشقي

 

الشـك أن بنـي أميــة نجحـوا يف تأسـيس أرضــية تحمـل البنـاء الهــش 

ة مـن مفـاهيم اإلسـالم.. لإلسالم الجديد   ،إذ قاموا بتغي مفاهيم كثـ
ا يجعله شكليا المعنى له يف إعـداد اإلنـسان  ًبغرض إفراغه من محتواه 

  ..اة الكامل وبناء الحي

 يف ظل هـذه اإلمـارة وبنـو أميـة يف أوج وقد عاش اإلمام زيد 

 وشاهد ما شاهد من نقض عرى الدين وتفتيت ،سيطرتهمإحكام ملكهم و

وقد واجه بنفسه اثن من  املقرب إىل هـشام بـن عبـدامللك .. أوارصه 

حاججته ورد كيده" موي يف عرصهالحاكم األ"  أما أحـده ،وقام 

ٌ وأمــا اآلخــر فيهــودي أحــد ، النــرصا الــوزير املــايل لهــشامفــرسجون

 يـسب رسـول هللا عنـدما  وقد سمعه اإلمام زيـد،مستشاريه وأمنائه

 ليقـيض عليـه لـوال أن  فوثب إليـه اإلمـام ،دخل عىل مجلس هشام

  ..   ًهشاما منعه وحال بجنوده بينه 

ــــاء   كــــان يــــدرك خطــــورة ذلــــك فقــــد ســــعى إ ًاوألن اإلمــــام زيــــد ىل بن
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ول مــرة علــى أ وترســيم الــدين علــى وفــق مــا أنــزل ،األفكــار وتــصحيح املفــاهيم
ـــــة  .. خـــــامت األنبيـــــاء  وكـــــان البـــــد مـــــن ذلـــــك كمرحلـــــة مهمـــــة لبنـــــاء الدول

وبالذات مع انتـشار تلـك املفـاهيم الـيت تعيـق النـاس عـن النهـوض .. اإلسالمية 
ضتهم وطاعـة ويل األمـر الظـامل  ، كمـسألة اجلـرب واإلرجـاء،لتغيري واقعهم وبناء 

  ..وغريها من املسائل اهلامة اليت تؤثر على حركة الناس وتعاملهم .. 

 يف ومن هنا كانت هـذه الثـورة العلميـة التـي اختطهـا اإلمـام 

 ويـدرك ،مر رضورة لخلـق مجتمـع يفهـم اإلسـالم عـىل حقيقتـهبادئ األ

حمديته  جتمـع الـسوي ًحتى يكون قادرا عىل النهوض وبنـاء امل.. الدين 

  .. يف كل شؤونه

  :وقد انطلقت ثورته العلمية من خالل الخطوات اآلتية 

 

 ، بدينـه وواقعـهٍالوسيلة املثىل لخلـق جيـل واعهو  ما من شك أن التعليم 
وغ ذلـك ال ينـتج عنـه إال ..  ملتزم بأفكاره ومبادئه ،فعالهأ يف قوله وٍزنَّمت

 أو ،قد يتالىش مـع هبـة ريـح..  ووعي بسيط ، وثقافة منحرسة،ٌ سطحيعقٌل

ك هو حاصل يف ..  وتباينات أخالقية ،وتنتهي بفوىض فكرية.. تمة ناعق 

  ..  ك كانت يف كل املجتمعات باألمس ،مجتمع اليوم 

 تلك املدرسـة العلميـة التـي شـيدها  ولذلك فقد أحيا اإلمام زيد 

ومـىض عـىل بنـائه ..  البـاقر علـيه الـسالم أبوه زين العابدين وأخوه
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ــُ وي،ول  يــصيغ الفكــر ويبنــي الــروحاأل  الرســايل كــي يبعــث الــروح ُّدِع

باغتيـال أمـ اإلسالمية يف جسد األمة مـن جديـد بعـد أن تـم اغتيالهـا 

 ثــم انتــزاء معاويــة بحكــم األمــة فالفتــك باإلمــام املــؤمن عــيل 

   ..األليمة وانتهاء بواقعة كربالء الحسن

 بيئـة التـي أرىس بناءهـا اإلمـام زيـدج عن تلك املدرسـة وقد نت

 وبنـاء ،أعادت إنتاج الفكر وهيكلـة الحيـاة..  ثورية جهادية أصولية فقهية

 ورصـيده ،مـن خـالل موروثـه العلمـي.. املجتمع  عرب األجيـال املتعاقبـة 

  ..الذي أنتجته هذه املدرسة .. الجهادي 

 ، واإلمام عيىس بن زيد،اإلمام يحيى بن زيد: دها وكان من أبرز روا
 واإلمام عبـد هللا بـن الحـسن ، واإلمام جعفر الصادق،والحس بن زيد

 ومنـصور بـن ، وشعبة بـن الحجـاج العـت، خالد الواسطيو وأب،الكامل

يل،املعتمر ن بـن ، وجابر بن يزيد الجعفـي، وثابت بن دينار الث  وسـل

ة املذاهب األربعة وغ.. مهران األعمش  ن فيهم أ وذلك .. هم الكث 

 وإبـراهيم بـن أ ،أن الشافعي أخذ العلم عـن يحيـى بـن خالـد املـد

 وكـذلك أبـو حنيفـة ، وه قرءا عىل اإلمـام زيـد بـن عـيل،يحيى املد

ن بن ثابت املتوىف سنة   ،من تالمذة اإلمام زيد بن عيل وأتباعه١٥٠النع
 عـىل اإلمـام جعفـر بـن  قـرأ١٧٩بحي املتوىف سـنة ومالك بن أنس األص

وأخيه اإلمام  وأفتى بالخروج مع محمد بن عبدهللا ،محمد الصادق

هــ أخـذ عـن ٢٤ وأحمد بن حنبل املتوىف سنة ،إبراهيم بن عبدهللا

  ..الشافعي وألف املناقب
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 األبرز يف إفـراغ القـرآن َموي الدورال يخفى عىل أحد أن للسلطان األ

ا منهـا ،من محتواه إىل جانـب .. ً وجعله قراطيس يبـدونها ويخفـون كثـ

 وتحويرها من ،خراجها من سياقها املطلوبإالتلبيس للمفاهيم األساسية و

  .. معناها املنزل 

باعتبـاره ..  إلرجـاع النـاس إىل القـرآن وهنا سعى اإلمـام زيـد 

 وتأخـذ عنـه ،تـستقي منـه األمـة مفاهيمهـاالدستور األول الذي البـد أن 

  ..  وترجع إليه لدى النوازل ، وتحتكم إليه عند االختالف،آراءها

:فكان من أهم الخطوات التي سلكها إلعادة القرآن إىل واقع األمة   

..   فكانت وصـاياه عظيمـة يف ذلـك ،إحياء عظمة القرآن  يف النفوس -

ًاب هللا قائـدا وإمامـاوأوصيكم أن تتخذوا كت : (منها قوله  ً  وأن ،ّ

ِ وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم في ال ،ًتكونوا له تبعا في أحببتم وكرهتم ََّ

 ،ٌ ونور ملن اهتدى بـه،ٌ فإن القرآن شفاء ملن استشفى به،يوافق القرآن
َ من عمل به رَشد،ونجاة ملن تبعه  ومن خاصم بـه ، ومن حكم به عدل،َ

َفلج ْه نبأ من قبلكم في، ومن خالفه كََفر،َ َ  وإليـه منتهـى ،ُ وخرب معادكم،ُ

  ). فإن كل بدعة ضاللة، وإياكم ومشتبهات األمور وبدعها،أمركم

ه القـرآن يف  .. توضيح معا القرآن وتبي مفاهيمـه -  مـن خـالل تفـس

حتـى وهـو ..  وما وجد لذلك فرصة ، واملناسبات املتعددة،املحافل املختلفة
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قال اإلمام .. ًي السجناء درسا يف تفس القرآن يف السجن  فقد كان يعط

أخربنـا محمـد بـن جعفـر :  قال،أخربنا الرشيف أبو عبدهللا: املرشد با

ر املقـري:  قال،النجار قراءة عليه :  قـال،حدثنا إسـحاق بـن محمـد الـت

حدثنا عبدهللا بن محمد بـن عبـدهللا :  قال،حدثنا محمد بن سهل العطار

حـدثني :  قال،حدثنا إبراهيم بن عبدهللا بن يعىل:  قال،األنصاري البلوي

  : قال سمعت أبا غسان اإلزدي يقول،أ

كـان أعلـم  ف رأيت رجـالً ،قدم علينا زيد بن عيل الشام أيام هشام

 ونحـن يف - ولقد حبسه هشام خمسة أشهر يقـص علينـا ،ّبكتاب هللا منه

ُّ يهذ ذلك، تفس الحمد وسورة البقرة-الحبس  ُ   .)...ً هذا َ

ممن ظنهم عامـة  ..  ومناظرة أصحابها،مناقشة تلك األفكار املنحرفة -

ء أجالء متقـ  بيـن هـم خـواء زيـنهم الـشكل وأبـدعهم ،الناس عل

لكون من الحجة إال ما موهته الشبه،املنظر   ..  وفرضته امللوك ، ال 

يـة  ومناقـشته آلرائهـم  ثـورة فكر،وقد أوجدت مناظراته مع الخصوم

َّاللـذين " الكتـاب والعـرتة"أعـادت لألمـة رسـم الثقلـ .. ونهضة علميـة 

إذ كـان القـرآن واإلمـام زيـد .. ًتركه رسول هللا لهم أمنا مـن الـضالل 

  " .. حليف القرآن"ولذا فهو .. قرين يتجىل كلٌّ منه باآلخر 

 

 ولكنها ، رسول هللا منذ عهده  األحاديث والكذب عىلُ وضعئُِدابت

 وبالتايل خـشيتهم أن تنـزل ، القرآن بفضح املنافق ِدَُّصخافتة لرتكانت 
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فكانوا يخففون من وطـأتهم .. فيهم سورة تكشف أمرهم وتفضح سوءتهم 

مـورهم الكيديـة عـىل تـشويه اإلسـالم أويقيدون مـن حـركتهم يف شـتى 

َحيـذر املنَـافقون أن تنَـزل ﴿:  تعـاىل هللا هـذا بقولـهوقد حـ.. وتلبيس أمره  َ ُ ََّ ُ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ
َعليهم سورة تنَبئهم بام يف قلوهبم قل استهزئوا إن ا خمرج ما حتذرون َ َّ ْ ُ ُ ُ َُ َّ ْ ْ َ ُ ْْ َ ٌ ّ ْ ُ ِّ ِْ ِ ِْ ُ َُ َ ُ ٌَ ِ ِ ُِ ِ ِ َ ِ﴾.  

ء بـاألرض حتـى ازدادت  وما إن تويف رسول هللا وانقطعت صلة الس

ق مع ذلك الحث عىل أهمية اتبـاع  وتراف،حدة الوضع لألحاديث املكذوبة

ِالسنة ولزوم أمرها من قبل امللوك ما بالرشيعة ،ِ ً ال حبا يف السنة وال اهت ً

 وتبقــي ، تـشيد مملكــتهم،ولكـن ملــا يف الــسنة مـن أحاديــث موضــوعة.. 

  .. وفوق ذلك تلبس عىل العامة دينهم .. عروشهم 

م بــشأن الــسنة مقــدما عــىل.. وبالفعــل  م ًفقــد صــار االهــت  االهــت

بكـل ماسـمعوه يؤمنـوا ن أ لدرجـة ،مـر حـد اإلفـراط بل وبلغ األ،بالقرآن

  .. ًمرويا عن رسول هللا حتى وإن خالف القرآن وتناقض معه 

 إن يقف حائالً أمام ذلـك الهـرج عنـدما وقد حدا باإلمام عيل 

ــه ــ يف ،ازدادت شــدتها يف حقبت ــسنة أ فب كــ مــن موقــف حقيقــة ال

  .. ًقال يف ذلك كالما يوضح مفهوم السنة النبوية وخطورة الوضع ف

زمنـة املتتابعـة عـرب  بـل امتـد إىل األ،واألمر  يقف عىل تلك الفـرتة

ـازج مـن اآلراء ،خليط من األهـواء  وتتابعـت ،إذ اسـتمرت حركتهـا..  و

  .. وسائلها ملا فيها من التأث امللحوظ عىل تدين الناس وإسالمهم 
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فمـ ..  ليب لهم أمر الـسنة وحقيقتهـا د وهنا وقف اإلمام زي

كتبــت تــسألني عــن رواة الــصحابة لألثــار عــن (: قالــه يف شــأن الــسنة 

إنك قد نظرت يف روايتهم فرأيت فيهـا مـا يخـالف :  وقلت، الرسول

ّفاعلم يرحمك هللا أنه ما ذهب نبي قط من ب أمته إال وقد أثبت . الحق

ِّج هللا وبيناتـه لـئال تبطـل حجـ،ّهللا حججه عليهم َ  فـ كـان مـن بدعـة ،ّ

ا هو من الحـدث الـذي كـان مـن بعـده َوضاللة فإ  وإنـه يكـذب عـىل ،َ

  .ّاألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه

عرضوا الحديث إذا سمعتموه عىل القـرآن ا«: ّوقد قال رسول هللا 

 ومـا يكـن عـىل القـرآن فلـيس ،ف كان من القرآن فهو عني وأنا قلته

  .» وأنا برىء منه، و أقلهعني

اما وهنا  يقم اإلمام زيد  ُك حدث من بعـد .. ً بنفي السنة 

ثبـات إ كردة فعـل عـىل مـن أفـرط يف ،بطال وقوعهاإنكار السنة وإعىل 

و بغرض هدم اإلسالم ك وقع من البعض أ ،السنة ك حدث من البعض

  ..اآلخر 

ً فال اإلثبـات مطلقـا ،لتفريطمر يقف عند التوسط ب اإلفراط واواأل

ا السنة حق ومصدر من مصادر الترشيع ك قـال .. ًوال النفي مطلقا  وإ

ّما ذهب نبي قط مـن بـ أمتـه إال وقـد أثبـت هللا ( : اإلمام زيد 

ِّ لئال تبطل حجـج هللا وبيناتـه ،حججه عليهم َ ن ألكـن عـىل اإلنـسان ..) .. ّ

ا وافق الق،مرهاأينظر يف  ف كـان  (ك ب .. رآن منها ويأخذ 
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ا هو من الحدث الذي كان من بعده َمن بدعة وضاللة فإ  وإنه يكـذب ،َ

  .ّعىل األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه

عرضوا الحديث إذا سمعتموه عىل القـرآن ا«: ّوقد قال رسول هللا 

 ومـا يكـن عـىل القـرآن فلـيس ،ف كان من القرآن فهو عني وأنا قلته

  .» وأنا برىء منه،ني و أقلهع

 

 ، إىل إحيـاء مبـدأ الجهـاد يف واقـع األمـةثم سعى اإلمام زيـد 
  : وذلك من خالل ترسيخ األولويات اآلتية 

 

.. الشك أن من أولويات بناء الدولة اإلسالمية هو إزالة الحاكم الظا 

لـك األهليـة إلقامـة الحـق حتى يتـسنى للـشعب أن يـض عوا مكانـه مـن 

هـي التـي أحياهـا " الخروج عىل الظا" وهذه األولوية .. وإرساء العدل 

بعد أن كادت تندرس من حياة الشعوب إثر ..  من جديد اإلمام زيد 

الثقافات املغلوطة التي سعى بنـو أميـة لفرضـها يف عقـول العامـة حتـى 

  .. رته العارمة يحفظوا ملكهم من غضب الشعب وثو

وقد استخدمت الدولة األموية كل وسـيلة إلقنـاع النـاس عـىل وجـوب 

ًطاعة الحاكم الظا ما يظهر كفرا بواحا عىل حد زعمهم  ً ُو يخـف .. ُ
التــأريخ أبــرز تلــك األســاليب املعتمــدة كالرتغيــب والرتهيــب واســتخدام 
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ء الـسوء الـذين صـنعوهم ل ِالفتاوي املـضللة مـن قبـل علـ َ هـذا الغـرض ِ

  .. الخط 

 مـن ،"الخروج عىل الظا"  إلرساء مبدأ وقد سعى اإلمام زيد 

  : خالل اآل 

حتى أنه كـان .. نه ملعون أ و،توعية املجتمع بحقيقة الظا عند هللا

عتهم  وقـد أجـاب مـن سـأله عـن .. يحذر من الصالة خلفهم وتكث ج

ة الجور بقوله  عـاتهم أرى لكإ(: الصالة مع أ ِّ أال تَكـ ج  فـإنهم ،ُ

:  وقالت،ّذكر هللا بلسانه لعنته املالئكة وهللا إن الظا إذا ،ملعونون

 تقـول املالئكـة ف،وإنه ليتكلم بكلمة اإلخـالص. لست من أهل الذكر
  .)لست من أهلها

من .. حض الناس عىل إحياء مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر  - ١

  .إلخ... اهيته وأهميته وعاقبته ستمر خالل التذك امل

ــال  ــاملعروف ( : ق ــر ب ــاىل يف األم ــضة هللا تع ــوا أن فري ّواعلم

ُ هينهـا ، إذا أقيمـت لـه اسـتقامت الفـرائض بأرسهـا،والنهي عـن املنكـر ِّ َ

ُوَشديدها ْ الـدعاء إىل :  وذلك أن األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر هـو،ِ

ْ واإلخراج من الظل،اإلسالم ّ ورد الظا،َمةُّ ِ وقسمة الَفيء والغنـائم عـىل ،َ َ ْ ِ

ِ وصـلة ، وإقامـة الحـدود،َّ وأخذ الصدقات ووضعها يف مواضعها،منازلها َِ

 كل هذا من األمـر ،َ واجتناب املحارم، واإلحسان، والوفاء بالعهد،األرحام

ْوتعـاونوا عـىل ﴿: ّ يقـول هللا تعـاىل لكـم،باملعروف والنهـي عـن املنكـر َ َ ْ َ َ َُ ِّالـرب َ ِ
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ِوالتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان واتقوا ا إن ا شديد العقاب َ َّ ُ ْ ْ ِْ ِ ُِ َّ ْ ُ َ َّْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ََّ َِّ ِ ِ ْ َ َ َ﴾(..   

ء للقيام بواجبهم تجـاه ردع الظـامل  -٢ باعتبـارهم .. استنهاض العل

ة  وقد أرسل إليهم برسـال، وتنهج نهجهم،الرشيحة التي تثق العامة بهم

ء األمة .. عظيمة  يستنهضهم فيهـا .. عرفت برسالة اإلمام زيد إىل عل

ء السوء الذين سكتوا أو  سئولياتهم وكذلك اإلنكار عىل عل ويذكرهم 

فيـا (: فكـان مـ قـال لهـم داهنوا أو ساندوا حكام الجور والطغيان 
ء السوء ُوه للظامل،عل ْ هذا مهادكم الذي مهد َ ََ م  وهـذا أمـانك،ِ

 فأنتم معهم يف ، وهذه شهادتكم للمبطل،الذي ائتمنتموه للخائن
ْذلكم بام كنْـتم تفرحـون يف األرض بغـري احلـقِّ وبامكنْـتم ﴿: ًالنار غدا خالدون ْ َ ْ ُْ َ ُُ ُ َُ َِ ِ َ َِ ْ َُ ِْ َ ِ ْ

ِ َ ْ َِ

َمترحـون ْ ُ َ ْ َّ فلو كنتم سلمتم إيل أهـل الحـق حقهـم،﴾َ ْ وأقـررتم ألهـل ،َ َ ْ
ء به حقا الذين ،ّأولياء هللا لكنتم ،الفضل بفضلهم ً ولكنتم من العل

  .ّامتدحهم هللا عز وجل يف كتابه بالخشية منه

َّفال أنتم علمتم الجاهل  وال أنـتم يف ،َّ وال أنتم أرشدتم الـضال،َ
ِ وال يف فكَاك ،ّ وال برشط هللا عليكم تقومون،خالص الضعفاء تعملون ِ

  .رقابكم تعملون

ء السوء اعتربوا ح  وستذكرون مـا ، وتفكروا يف أمركم،الكميا عل
  .أقول لكم

ا أمنتم عند الجبارين باإلدهان ء السوء إ َيا عل ْ ـا يف ،َّ  وفزتم 
َأيديكم باملَقاربة َ َ وقربتم منهم بالمصانعة،ُ َ َ ُ  وعطلتم ، قد أبحتم الدين،ْ

َّ فعاد علمكم حجة  عليكم،القرآن ُ ْ َّ وسـتعلمون إذا حـرشج الـصدر،ِ َ ََ ْ، 
  . )َّ ونزلت الداهية،جاءت الطامةو
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كن تطبيق ذلك املرشوع اإلسالمي العظيم ما يكن للـشعب دور  ال 

ولـذا فقـد توجـه .. يف إزاحة الظامل من عرش الحكـم وكـريس الواليـة 

 بطلب اإلعانة من النـاس يف الوقـوف يف وجـوه الظـامل اإلمام 

 عـىل فـإعينو( :فقـال.. إرسـاء العـدل حتى يتـسنى لـه إقامـة الحـق و

أنباط
)١(

ً فوهللا ما يعينني عليهم أحد إال أ يوم القيامة آمنا ،أهل الشام 

  .)حتى يجوز عىل الرصاط ويدخل الجنة

ة والعـدد و يهتم اإلمام زيد   بحجـم الـشعب مـن حيـث الكـ

ن  سـيحملون الثـورة ويواجهـوبقدر ما كان يهـتم بنوعيـة األفـراد الـذين

؛ إذ أن السيل الجـارف مـن الـشعب قـد يـصبح غثـاء  إذا  يكـن الطغاة

تلك مبدأ عادالً يف توجهه،ًيحمل وعيا كامالً بقضيته  ويكون ذا ديـن ،ً و

 طبيعـة الثـورة ومن هنا فقد رسم اإلمـام زيـد .. وورع يف معاملته 

.. ونوعية أصحابها عندما علم بدغل الرسيرة وسوء النية من بعض أتباعه 

إن بني :  يقولأيها الناس إنه ال يزال يبلغني منكم أن قائالً: ( فقال 

ٌأمية فيئ لنا ْ  ، ويقبل قولنا فيهم، ونرتع يف أموالهم، نخوض يف دمائهم،َ
َّوتصدق دعوانا عليهم  جزاء السيئة سـيئة ، وعزم بال روية،حكم ِبال علم!! ُ

ّ أبكتاب هللا أخـذ؟ ، ُنفسهَّ وحدثته به ،ُ عجبت ملمن نطق بذلك لسانه،مثلها

َم؟ أم طمع يف مييل معه حَكأم بسنة نبيه  َ  وبسطي يـدي يف الجـور ،َ

                                                        
  . أخالط وعوام الناس)١(
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ا يهوى،له؟ هيهات هيهات نـى، فاز ذو الحق  ـا   ، وأخطـى الظـا 
ّ وبهـذا بعـث هللا ، وكـل ذي دعـوى عـىل حجتـه،حق كل ذي حق يف يده

ِ و يخط ،ه عليهم الصالة والسالمَه ورسلَأنبياء ِ و يبـق ،َّاملنصُف حـضهُ ْ ُ

 ،ُّ وخاب من أرغم الحق أنَفه،ّ أفلح من ريض بحكم هللا، عىل نفسهُالظا
  ..العدل أوىل باآلخرة ولو كره الجاهلون

 وملـن سـلك سـبيل العـدل أن ،حق ملن أمر باملعروف أن يجتنب املنكـر

 ، ونعم الصاحب القنوع، كل نفس تسمو إىل مناها،يصرب عىل مرارة الحق
ًوويل ملن غصب حقا َ   . أو ادعا باطالً،َ

 فتورعـوا يف ، وأكرم الـزاد التقـوى، أفضل العبادة الورع،أيها الناس(

ــاكم ــرتكم،دني ــزودوا آلخ ــسلمون، وت ــتم م ــوتن إال وأن ــاكم ، وال   وإي

حقان الدين، وحمية الجاهلية،والعصبية   .) ويورثان النفاق،ِّ فإنه 

ًأن اإلمـام زيـدا جمـع بـ العلـم وهكذا نـال حـظ يف هـذه العجالـة 

 وبالتـايل ،والجهاد لتثبيت الرشيعة اإلسالمية وتحقيق العدالة يف املجتمع

ال مجال للفصل بينه ألن كليه مرتبط بحجزة اآلخر ال انفصام بيـنه 

  .يف تحقيق مراد هللا عىل هذه األرض 

  وصىل هللا وسلم عىل محمد وآله
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)ع( 

)١( 

  عبدامللك محمد الرشقي

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ، والصالة والسالم عـىل سـيدنا محمـد األمـ،الحمد  رب العامل
  ..  وصحابته املنتجب ،وآله الطاهرين

  ..ــد وبع

 منـذ اللحظـة  التـي أدرك فيهـا انقـالب فقد سعى اإلمـام زيـد 

وبالـذات يف .. ادة اإلسالم إىل مربعـه األول اإلسالم عىل أم رأسه إىل إع

والذي تنبنـي مـن ..  وهو نظام الحكم ،أهم مسألة تتعلق بجوهر اإلسالم

فبـصالح ..  وشـتى املعـامالت الحيويـة  ،خالله كافة الترشيعات الحياتية

 ،ملرجوة وبفساده تتع كل اإلصالحات ا،نظام الحكم تصلح حياة البرشية
   ..واملساعي الحثيثة 

التي انهـدم ..  لبناء تلك الدولة اإلسالمية وهنا سعى اإلمام زيد 
                                                        

ء الـيمن بعنـوان) ١(  األمـة إىل ثـورة وفكـر اإلمـام حاجـة( ورقة مقدمة يف ندوة أقامتهـا رابطـة علـ

  .هـ١٤٣٩محرم / ٢٢) زيد
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ت مالمحهـا  وتحولـت إىل إقطاعيـات تهـتم فقـط بـاألرسة ،بناؤها وتغـ

  ..الحاكمة عىل حساب قهر بقية أبناء الشعب وتعبيدهم 

همـة الـدعوة إىل نفـسه  كـان يرسـم للنـاس مالمـح .. وعندما نهض 

..  أهليتـه بهـذا املقـام  من إثباتًبداية.. بيقه املرشوع الذي يسعى إىل تط

  : من خالل

ا تحتاج إليه هذه األمة كونه أعلم أهل بيته -  يف هذا وقد قال ..  

 وهللا ، سلو فإنكم لن تسألوا مـثيل،سلو قبل أن تفقدو(: الشأن

 وال تـسألو ،ّال تسألو عن آية من كتاب هللا تعـاىل إال أنبـأتكم بهـا

 ولكــنكم زدتــم ، إال أنبــأتكم بــهّحــرف مــن ســنة رســول هللا عــن 

  ).ونقصتم وقدمتم وأخرتم فاشتبهت عليكم األخبار

 ، وهللا ما قمت فـيكم حتـى عرفـت التأويـل،أيها الناس: (ًوقال أيضا 
ا ، والناسخ واملنسوخ، واملحكم واملتشابه،والتنزيل  وإ ألعلم أهل بيتي 

 وعلـم أ ، علمت علم أ عيل بـن الحـس ولقد،تحتاج إليه هذه األمة

  ) .. ّ وعلم رسول هللا ، وعلم أ عيل بن أ طالب،الحس بن عيل

 وصيانة ،ا يضمن لهم حفظ الحدود من االنتهاك .. كونه أورع أهل بيته - 

وات مـن العبـث ،األموال من الرسقة يـة الـ وإ  : (قـال ..  وح

يلوهللا ما ك. ألعلم أهل بيتي ينـي مـن شـ  وال ،ذبت كذبة منذ عرفت 

ّانتهكت  محرما منذ عرفت أن هللا يؤاخذ  .)فاسألو هلموا ،ً
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ا تحتاج إليـه وهكذا يخرب   بالقول الرصيح أنه أعلم أهل بيته 

لك مرشوعا متكامالً لبنـاء دولـة إسـالمية.. هذه األمة   ،ًوهذا يعني أنه 
ن إقامتها عىل الوجه الربا  .. وكذلك يرصح بأنه أورعهم  ا يعني ض

ة ،الذي يرىس العدل..    ..  ويضمن لكافة الناس الحياة الكر

كن تطبيق ذلـك املـرشوع اإلسـالمي العظـيم مـا يكـن ؛ وهنا  فال 

ولـذا .. للشعب دور يف إزاحة الظامل من عرش الحكـم وكـريس الواليـة 

اس  للوقـوف يف وجـوه  بطلـب اإلعانـة مـن النـفقد توجه اإلمام 

فقــال عقيــب .. الظــامل حتــى يتــسنى لــه إقامــة الحــق وإرســاء العــدل 

 فوهللا ما ،فأعينو عىل أنباط أهل الشام(: إخبارهم بأنه أعلم أهل بيته 

ًيعينني عليهم أحد إال أ يـوم القيامـة آمنـا حتـى يجـوز عـىل الـرصاط 

  . ) .ويدخل الجنة

رض بــشكل رسيــع امــتالك اإلمــام وبهــذا التمهيــد املــوجز الــذي يعــ

 نعرج إىل مذهب اإلمام زيد ..  ملرشوع اسالمي متكامل  زيد
يل ومخترص  الورقة عىل  وسيكون العرض يف هذه،االقتصادي بشكل إج

  : مقدمة ومحورين
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ل لـو نجـح  يف حـا،ولوية التطبيق للدولة اإلسالميةألو أردنا ان نفهم 

 أركـان دعوتـه عـىلف علينـا إال أن نركـز ..  يف ثورته اإلمام زيد 

والذي يرتكز حـول .. وفقرات خطاباته خالل فرتة التحض لقيام الثورة 

  " .. بالنظام االقتصادي"والذي يعرف اليوم .. الجانب املايل 

.. ة هل هذا كل شئ في يتعلق ببناء الدولة اإلسـالمي: وقد يقول قائل 

عية  وما شاكلها مـن القـضايا ،ًحتى نرى اإلمام زيدا يغفل القضية االجت

  .. املهمة يف بناء املجتمع 

..  أي قـضية محاطـة ببنـاء املجتمـع  يغفل اإلمام زيد : نقول 

 نـه يعتـرب أس القـضايا فـي؛ أللكنه أعطى األولوية للجانب االقتـصادي 

  .يتعلق ببناء املجتمع اإلسالمي

م نظرا ألهميـة املـال واالقتـصاد يف بنـاء ولي ستغرب هذا االهت ًس 

َوال تؤتـوا الـسفهاء ﴿: قـال هللا تعـاىل يف سـورة النـساء .. الفرد واملجتمـع  ََ ُّْ ُ ُْ َ

لكم التي جعل ا لكم قيامـا ًأموا َ َ َّ ََ ّ َ َ َِ ِْ ُ ُْ ُُ وإذا كانـت  ،فاملال إذن قوام الحيـاة .. ﴾ ..َ

ل فال بد أن تكون الترشيعات املتعلقـة بعـا املـال الحياة ال تقوم إال باملا

ه يف حيـاة النـاس  ولـذا فقـد ترتـب عـىل .. عىل قدر أهميته وعمق تـأث

  .  بقية القضايا املجتمعيةالقضية االقتصادية

 وظل يبحث ،ً لو أن إنسانا  يجد ما يكفيه من املال؛عىل سبيل املثالف
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..  املـذاهب وبارشتـه املتاعـب حتى أعيته.. عن مصدر للرزق هنا وهناك 

 كـأن ،فهذا قد يسبب له مشاكل أخالقية.. فقعد به اليأس يف زاوية منزله 

وكـذلك .. يفكر يف حيلة لجلب املال ولو كانت مـن مـصادر غـ رشعيـة 

عية  قد تسبب يف طالق امرأته لعـدم قـدرتها عـىل العـيش ،مشاكل اجت

  .  وهكذا،عولهم القدرة عىل  وكذلك انحراف أبناءه لعدم،معه بسبب فقره

ًفلو أقام الحاكم نظاما اقتصاديا   ،يضمن حقـوق كـل فـرد يف املجتمـع.. ً
  ..والذي فيه صالح املجتمع من كل النواحي .. لتفرغ كل إنسان إلصالح دينه 

ء األمةً نالحظ اإلمام زيدا ،ومن هنا  يقدم ، يف رسالته إىل عل

ومـا ذلـك .. ائر القضايا املجتمعية تقسيم الفيء وتوزيع الصدقات عىل س

فقال يف .. إال البتناء كل القضايا املجتمعية عىل نوعية النظام االقتصادي 

وذلـك أن األمـر : (معرض الحث عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكـر 

 واإلخـراج مـن ،الـدعاء إىل اإلسـالم: باملعروف والنهـي عـن املنكـر هـو

َالظلمة ْ ّ ورد الظا،ُّ ِقسمة الَفيء والغنائم عىل منازلها و،َ َ ْ َّ وأخذ الصدقات ،ِ
ِ وصلة األرحـام، وإقامة الحدود،ووضعها يف مواضعها  ، والوفـاء بالعهـد،َِ

  ....)..َ واجتناب املحارم،واإلحسان

وذج الحـاكم الظـاوكذلك يتكلم اإلمام زيد   وأسـلوبه ، عن أ

ييع املجتمع من خالل االستئثار بالفيء وت وزيع األموال ب الفساق يف 

ــاســ ــ الن ــد يــسبب تفــيش الفقــر ب ــنهم ،ا ق ..  وانحــرافهم عــن دي

عة قط إال كانوا أهل حقوأما ما ذكرت من أنه (: قال ..  تكن ج
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فإنهم ولوا معاوية بن أ سفيان فاستأثر بفيء املـسلم واضـطر أهـل 

 ، الفـساقمـن وأعطى املال من أحب ،الشام إىل خدمة اليهود والنصارى
  . ..) وسلب الفقراء واملساك،فأيتم األطفال وأرمل األزواج

عية عـىل وهنا نالحظ كيف رتب اإلمام زيد   االختالالت االجت

سوء الجانب االقتصادي املتمثل يف االستئثار بالفيء وتوزيع األموال ب 

عيـة التـي ذكرهـا اإلمـام مازالـ.. الفساق  ت وأبـرز تلـك املـشاكل االجت

 افتعال الحروب التي تـؤدي ،مواالة اليهود والنصارى(: حارضة إىل اليوم

 ..) السطو عىل حقوق الفقراء واملـساك،إىل تيتيم األطفال وأرملة النساء

وبالذات أنها تساعد اليهود والنـصارى .. وكلها تدمر املجتمع وتقيض عليه 

 وبالتايل ،ومبادئهأفكاره للنفوذ إىل أوساط املجتمع للسيطرة عىل فطرته و

  . زيقه وتفكيكه

 ويكفـل ،فوجود نظام اقتصادي يضمن إيصال الحقـوق إىل أصـحابها

نة األوليـة للحفـاظ .. حاجات الناس ويحقق اكتفاءهم الذا هـي الـض

  .راف عن املبادئ والقيم اإلسالميةعىل املجتمع من االنح
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  المحور األول 
 أسس النظام االقتصادي اإلسالمي

ْوآتوهم من مال ا الذي آتاكم﴿جاء يف سورة النور .. ال مال هللا امل. ١ َّ ُِّ َ ُِ َّ ِ َّ ِ ُ َ﴾ .. 

 وأن ملكيته له هي ،فعندما ير اإلنسان عىل حقيقة أن املال مال هللا

 ،ًسنجده مدفوعا إىل القيـام بحـق هـذه النعمـة.. بتخويل منه سبحانه 
 .. تها واستهالكها من حيث معرفة واجباتها ورشوط استغاللها وتنمي

لية  ومثل هذه العقيـدة تـنعكس ، فاملال هو مال املالك،أما يف الرأس

 ،حيـث ال يتعلـق باملـال أي حقـوق لآلخـرين.. ًسلبا عىل مفهوم حق املال 
  .. كحق الفق وحق املجتمع 

فقـوا ممـا جعلكـم ﴿: الحديد  جاء يف سورة ،اإلنسان مستخلف يف املال. ٢ ُوأ َ َُ َ ََّ ِ ِ َ

ِستخلفني فيـهُّمـ ِ َِ ََ ْ  فطاملـا أن املـال ،وهذا املبدأ ناتج عن املبـدأ الـسابق .. ﴾ْ

ــاىل ــال هللا تع ــه نحــن ،م تلك ــأي صــفة  ــصفتنا ..  فب ــه ب تلك ــا  إنن

ِمستخلف فيه من قبل املالك الحقيقـي سـبحانه وتعـاىل َ  وعليـه فـإن ،ِ

عية  أن  وينبني عىل هذا األسـاس،امللكية يف اإلسالم هي وظيفة اجت

ــات يجــب أن يقــوم بهــا املــستخلف ل واجب  كالنفقــات لألقــارب ،للــ

 ..إلخ .... والزكوات والصدقات 
لية  وهـذا املبـدأ يـضعف شـعور ، فامللكية حق شخيص،أما يف الرأس
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 بل ال تعود هناك واجبات إال ما أوجبته الدولـة ،املالك تجاه واجبات املال

  .. نطق القوة والسيطرة 

ل حقوقا فرضها هللا عىل عبـادهزيد مام اإلعىل ذلك فو  ،ًيؤكد أن لل
ا لذلك املال  ًكالزكوات التي فرضت تطه لكـن إن تحقـق بهـا الغـرض .. ُ

ل ..  وهــو إغنــاء الفقــراء ،املرجـو مــن فرضــها .. وإال كانــت مخبثــة للــ

ِعىل قدرها: ّوحق هللا تعاىل يف األموال : (قال  ف كان مـن زكـاة ،َْ

 فـإن أخرجتموهـا إىل غـ ، وتـسليمها إىل أهلهـا،د وجوبهافإخراجها عن

َأهلها فهي مضمونة ألهلها يف جميع املال ُْ َ وهـي إذا  تخـرج إىل أهلهـا ،َ ْ ُ

ٌمخبثة لجميع املال َ َ ْ  فتلـك مـن أفـضل ، فيجب إخراجها بيقـ وإخـالص،َ

ّالذخائر عند هللا عز وجل وهي مقبولة َّ.(  

 وكـذلك حـق اسـتغالل ، مقيد بقيود رشعيـة فحق التملك،امللكية مقيدة. ٣

 ،ً وحق استهالك امللكيـة واالنتفـاع بهـا أيـضا مقيـد،أي تنميتها: امللكية 
 وتحـريم الربـا قيـد عـىل التملـك ،فتحريم الرسقة قيـد عـىل التملـك

 ..  والحجر عىل السفيه قيد عىل االستهالك ،واالستغالل
لية فال قيود عـىل االسـتهالك فتـستطيع أن تتـرصف  ،أما يف الرأس

 وعدم تقييد ً،حتى لو اتلفته عبثا.. الك عىل أي صورة من الصور تشاء 

لية يرجع إىل كون املال عنـدهم هـو مـال املالـك  ،االستهالك يف الرأس
ولكن القيـود ..  أما حق التملك واالستغالل فمقيد ،وامللكية حق شخيص له
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لية تتفق وتختلـف مـع القيـود يف اإل  فعـدم مـرشوعية ،سـالميف الرأس

ر فقيـد تخـتص بـه ،الرسقة مثالً هو قيد مشرتك  أما تحريم الربا والقـ

  .. الرشيعة اإلسالمية 

الـذين  ..  يرصخ يف وجه الظـامل ًوهنا نالحظ اإلمام زيدا 

ا رشعه هللا  بل عبثوا باملال عىل حسب أهـوائهم وبـدون ،يقيدوا امللكية 

ًوأن هللا تعاىل  يجعل ما قسم بيننـا نهبـا : (قال .. قيود رشعية  ّ، 
نا قليلنا،ُوال ليغلب قوينا ضعيَفنا َ وال كث  بل قسم علينا برحمته األقـسام ،ُ

ًفمن أجرأ عىل هللا تعاىل ممن زعم أن له أقساما بـ العبـاد . والعطيات َّ َ ْ ََ

 فلو كانت األحكام ك حكم به أهـل الجـور ،سوى ما حكم به يف الكتاب

 كـ ال يـستعدي ، وال استعدينا إىل الحكام، ملا كان بيننا اختالف،اآلثامو

ام الخلق والنقصان،بعضنا عىل بعض يف اللحى واأللوان   ..). وال يف 

وة . ٤ َكي ال ﴿: جاء يف سورة الحرش قوله تعاىل .. تداول املال وتوزيع ال ْ َ

ْيكون دولة بني األغنياء منكم ُ ُِ َِ ُ َْ َ ْ َ ْ َ ً َ  ينبغي أن يكون املال يف يد قليلة من ف .. ﴾َ

.. ن نعمـل عـىل توزيـع وتعمـيم هـذه النعمـة أ بل مـن العـدل ،املجتمع

وة  ،والالفت أن مبادئ االقتصاد اإلسالمي وآلياته تعمل عىل توزيع ال
يل تعمل عىل  ويف املقابل نجد أن مبادئ وأسس وآليات النظام الرأس

 .. تركيز رأس املال 
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ا اتخذت الجبابرة ديـن هللا دغـالً : (م زيد قال اإلما ّوقد ً 
)١(، 

وة ب ثم يؤكد  .. )ُ وماله دوالً،وعباده خوالً  عىل رضورة توزيع ال

 أنـا ، ويـا أهـل الحجـا،يا معـارش الفقهـاء.. (املجتمع عن طريق التسوية 

 ونعمـل ،ّ عىل أن نقـيم حـدود هللا، هذه يدي مع أيديكم،ّحجة هللا عليكم

َ ونْقسم بينكم فيأكم بالسوية،ّتاب هللابك ْ َ ِ َ(..   

 

وة يف االقتصاد اإلسالمي عن طريق    : يتم توزيع ال

ركـز راس املـال. أ  ،حظر بعض طرق التملك الظاملة والتي تساعد عـىل 
ر،الربا: مثل   .إلخ ... االحتكار ، الق

 النافعة التي تساعد عىل توزيـع ترشيع وتشجيع النشاطات االقتصادية. ب

وة وتحقيــق العدالــة  ويــضاف إىل ذلــك مــا تتميــز بــه الــرشيعة ،الــ

وة  اإلســالمية مــن تــرشيعات تــساهم مــساهمة فاعلــة يف تفتيــت الــ

 والصدقات ،) الكفارات،الزكوات(الصدقات اإلجبارية :  مثل ،وتوزيعها

..  ونظـام اإلرث ، ونظام النفقات،) الوقف، النذر،الصدقة(االختيارية 

 وكـذلك نظـام ،م الـرضائب بـرشوطها الـرشعيةاهذا باإلضافة إىل نظ

عي ضال  .. ن االجت

                                                        
اتخذوا كتـاب هللا : الحسن ومنه قول؛ دخل يف األمر مفسد: والدغل. ثل الدخلالفساد م: بالتحريك :  الدغل)١(

  .أدخل فيه ما يفسده ويخالفه: وأدغل يف األمر . أي أدغلوا يف التفس ؛ دغال 
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 عن سـوء اسـتهالك الظـامل ملثـل الـصدقات وقد تكلم اإلمام 

وبالتــايل .. تحــت ذرائــع وتحايــل غــ رشعيــة .. اإلجباريــة واالختياريــة 

ا  : (قـال.. يحرمون الفقراء واملساك وذوي الحاجـة منهـا  ًوقـد

 فاسـتحلوا ،ُ ومالـه دوال، وعبـاده خـوال،ّاتخذت الجبابرة ديـن هللا دغـال

 يجبونهـا مـن سـخط ، والـسحت بالهديـة، واملكس بالزكـاة،الخمر بالنبيذ

 ووجدوا عىل ذلك من خونـة أهـل العلـم ،ّ وينفقونها يف معايص هللا،ّهللا

 فبتلـك األعـوان ً،أعوانـاوالتجار والـزراع والـصناع واملـستأكل بالـدين 

ة الجور عىل املنـابر ْخطبت أ َ َ  وبتلـك األعـوان قامـت رايـة الفـسق يف ،َ

َّ وال يتعظ لـذلك الجاهـل ، وبتلك األعوان أخيف العا فال ينطق،العشاير

ن،فيسأل  فهـو ،َّ وبتلك األعوان مىش املؤمن يف طبقاتهم بالتقية والكـت

   .)ّهللا سبحانهكاليتيم املفرد يستذله من ال يتق 

ًوكيف يأخـذ هللا املحـسن باملـيسء إذا كـان مقهـورا ؟ : (وقال  ّ !

عـتهم وأعـانهم عـىل ظلمهـم وجبايـاتهم ِولكن من كَ ج َ َ ِ َ واكْتتـب يف ،َّ َ َ

 ،ّ وإذا ذكروا هللا بألسنتهم لعنـتهم املالئكـة، فهو رشيكهم ومنهم،ديوانهم
ُوحلَّ عليهم سخطه ونْقمت َ َ َِ ُ   ).هَ

ر بــن حارثــة ســمعت اإلمــام أبــا الحــس زيــد بــن عــيل بــن قــال بكــ

من قـصد بـصدقته إخوانـه املـؤمن فقـد وضـعها يف :  يقوللحسا

وا لها إخوانكم من ، ومن  يفعل فقد ظلم،َّ وأداها إىل أهلها،موضعها َ فتخ ََّ َ َ
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 : وال تقولوا، فإن  تقدروا عليهم فضعوها يف الفقراء من األمة،َأهل العَفاف

  .فإن القوم قد دخلوا يف دين اإلسالم وباب الدعوة! ًال نجد مؤمنا

ِوسئل أ: قال الحس بن زيد ُفيمن نـضع فـضول أموالنـا وزكاتنـا : ُ َ َُ ُ

  وصدقاتنا؟

 فإن  تجدوا ذا ،ضعوا جميع ذلك يف إخوانكم املؤمن: فقال 

ا إذا كانوا يف دامج اإل،فاقة منهم سالمً فتتبعوا من رأيتموه فق
)١(

 وباب 

  .الدعوة

 

تموه وإن تعدوا ﴿: جاء يف سورة إبراهيم قوله تعاىل  ْوآتاكم من كل ما سأ ْ ُِّّ َ ُ َُ َ ُ َِ ُ َ َ َِّ ُ ُ

ٌنعمت ا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار ٌ َ ََّ ُ َ َ َ ََّ ِ ِ َ ُ ّ ْْ ُ َ ِ َ ِ ﴾ ..  

 واإلجابة مدخرة ،ب مستجابة وإذا كانت املطال،فإذا كانت النعم ال تحىص

  ؟أين تنشأ إذن املشاكل االقتصادية فمن ،يف كينونة الكون املسخر

ترى املاركسية أن املشكلة االقتصادية ناتجة يف جوهرها عن التنـاقض 

عيـا يف ،القائم ب قوى اإلنتـاج وعالقـات امللكيـة ً ويـنعكس ذلـك اجت

يل فـإن حـل هـذه املـشكلة  وبالتـا،التناقض ب املـالك وغـ املـالك

ولكـن ..  وذلك عندما يزول هـذا التنـاقض ،سيكون يف املرحلة الشيوعية

                                                        
  .داخل اإلسالم: أي )١(
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 ومن هنا ال داعـي ،التجربة أثبتت بطالن ما كان يظنه املاركسيون حقيقة

ــي ،ألن نــستفيض يف هــذه املــسالة ــاقش الفكــرة املاركــسية الت  وال أن نن

  .. أصبحت يف ذمة التأريخ 

لية فـرت ى أن املـشكلة االقتـصادية ناتجـة عـن النـدرة يف أما الرأسـ

 ومثـل هـذا التـشخيص ال ، م يؤدي إىل رصاع عىل هذه املـوارد،املوارد

 ،ً نظـرا إىل أن مطالـب البـرش متـصاعدة،يبرش بحل للمشكلة االقتصادية
 ك جاء يف ،فلو كان البن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث

  ..الحديث الرشيف 

لية تعـومن  ا مـن تفـاقم املـشكلة هنا نجد أن أمريكا رائدة الرأسـ

تلكون %١ فأنت تجد أن ،االقتصادية من الـدخل % ٩٠ من األمريكي 

تلكـون % ٥ وقبل سنوات معـدودة كـان ،القومي االمري  ،%٩٠مـنهم 
  .. وهذا يعني أن املشكلة يف تصاعد 

ـة التـي نحـن بـصد  ،شكلة االقتـصاديةدها تبـ سـبب املـاآلية الكر
 ، لـذا لـيس هنـاك نـدرة،فاملوارد يف حقيقتها أك من مطالـب اإلنـسان

ا تكمن املشكلة يف اإلنسان    .. وإ

ٌوإن تعدوا نعمت ا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار﴿ ٌ َ ََّ ُ َ َ َ َّ َْ ِ ِ َِ ُ ّ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ ِ ُّ  فاإلنسان كث ،﴾َ

ه  ومـن هـذا ،ا الظلـم فيـأ الـدين ليحـد مـن هـذ،الظلم لنفـسه ولغـ

ان .. الكفران    .. وذلك برتبية اإلنسان وإرشاده إىل سبل العدل واإل

ة إىل ظلـم اإلنـسان ألخيـه فاملشكلة االقتصادية إذن ترجع يف الحقيقـ
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 ، أي تــسلط القـوي عــىل الــضعيف، وترجــع إىل كفرانـه النعمــة،اإلنـسان
  .. دول فراد واملجتمعات وال عىل مستوى األ،والغني عىل الفق

 ،منـع الظلـم:  أي ، تنـدرج تحـت هـذاوفحوى ثورة اإلمام زيد 
وة ب الناس بالـسوية  وهـي أس القـضايا املجتمعيـة التـي .. وتوزيع ال

ّوإن هللا  : (قال .. بصالحها يصلح املجتمع وبفسادها يفسد املجتمع 

نـا  وال،ُ وال ليغلـب قوينـا ضـعيَفناً،تعاىل  يجعل ما قسم بيننا نهبـا ُ كث
   .)..ا برحمته األقسام والعطيات  بل قسم علين،َقليلنا

 

لية يجد أّن الدخل القومي  ّمن يدرس الواقع الربوي يف املجتمعات الرأس
ر عرب البنوك بصورة أو أخرى ُأي أّن جهد املالي مـن . للشعوب ال بد أن 

ُالبرش ال بد أن يقتطع جزء منه  لصالح قلة من الناس ، بشكل دوري ومستمر،ُ

فلو ان البنوك تعطي فائدة عىل االموال املدخرة : فمثالً .. تلك هذه البنوك 

 %٥ أي أّن %٩ فهذا يعني أنها تأخذ من املدين ماال يقل عـن %٤لديها بنسبة 

ًمن املال املتداول سنويا يف هذا النشاط الضخم سيصب يف جيوب أصحاب 

وعندما نعلم أّن . ّ ليشء إال ألنهم مجرد وسطاء ب الدائن واملدين ال،البنوك

لية قد جعلت من البنوك خيارا حتميا للدائن واملدين ندرك  ًاملجتمعات الرأس ً ّ
  .. ّضخامة فارق الفائدة الربوية

 بـل هـي آفـة املجتمعـات عـرب ،و تكن هذه اآلفة من الربا وليدة اليوم

والشك أن اليهود .. تلفت وسائلها ب الفرتة واالخرى  وإن اخ،العصور املختلفة
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لية لهـم اليـد الطـوىل يف ترسـيخ هـذا النـوع مـن  املتمثل يف مبدأ الرأسـ

حتـى يفرضـوا .. املعامالت يف مجتمعها وتصديرها إىل املجتمعات اإلسالمية 

  ..  تجعل املسلم يف سيطرتهم وتحت عبوديتهم ،عليهم هيمنة اقتصادية

 يكره للمسلم املعاملة مـع اليهـود حتـى ان اإلمام زيد ولهذا ك

ِ ال يدخلونهم يف رشك الربا الستحاللهم له .. يف املضاربة  َ َ ..  

: ذكر أبو خالد الواسطي يف املجموع الفقهي يف باب املضاربة قولـه 

ــدفع املــرء املــسلم املــضاربة إىل اليهــود؛ ألنهــم وكــان   يكــره أن ي

  .يستحلون الربا

 

وة لـصالح أصـحاب رؤوس األمـوال  ويـصدر ،ِّا أن الربا يحيـز الـ

فال بد من السعي للتخلص من هـذه اآلفـة التـي .. االموال إىل أرصدتهم 

ـا يزيـد مـن حاجـة  تجهض االقتصاد القـومي وتعطـل األيـدي العاملـة 

ع عـىل وقد حـرم هللا الربـا أشـد التحـريم وشـن.. الناس وازدياد فقرهم 

..  ملكان الرضر الحاصل منها عىل دمـار املجتمعـات ،صاحبها أقذع تشنيع

ُيا أهيا الذين آمنُـوا اتقـوا ا وذروا مـا بقـي مـن الربـا إن كنـتم ﴿: ه تعاىل منها قول َُّ ِ َ َ ُِّّ َ َ ُ ََ َ ّ َ َِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََّ َ َ

ِمؤمنني  فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من ا ّ َ َ َِّ ْ ٍُّ ِ ْْ َ َ ْ ُ ْ َُ َ َْ َّ ِ ِ ِ ْ ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ْ ْ ُ ْ ْ ُ َُ ُِ ِ َِ ُ ْ َ ََ ُ َ َ ُ ُ ِ

َال تظلمون وال تظلمون َ ْ َ ُْ ُُ ََ ََ ِ﴾.  

ولذا فقد وضع اإلسالم  مـوارد عديـدة تتعلـق بتنظـيم الجانـب املـايل 

عـداء ألـوال أن ..  إذ ال حاجة لها يف األصل ،ةًبعيدا عن املعامالت  الربوي
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فجـاء .. عامالت املالية عـىل املجتمعـات اإلسالم فرضوا هذا النوع من امل

فسعى ملعالجتهـا .. اإلسالم عىل واقع كان قد توغل يف املعامالت الربوية 

  : لكن البد من التطرق ألمرين .. لرسدهاال يكفي املقال .. بعدة وسائل 

 : الربابصور الوعي  - ١
ما يزيد من تفاقم آفة الربـا أن غالبيـة النـاس اليـوم يجهلـون صـور 

 وبالتـايل يـستطيع رعـاة الربـا أن ،لربا إال ما اشتهر منها وبفهم جـزا

سميات عدة  ، وتحت عناوين مختلفـة مـستغل جهـل النـاس،رروها 
  ..إىل جانب حاجتهم  القرتاض األموال واقتناء الحاجات 

ك روى اإلمـام .. ومن هنا لزم الفقه ثم املتجر وإال ارتطم يف الربا 

يـا : إن رجـالً أتـاه فقـال«:  عيل عن، عن جده، عن أبيهزيد 

أوفقهـت يف ديـن هللا :  فقال له،أم املؤمن إ أريد التجارة فادع يل

 إن من ،ويحك الفقه ثم املتجر: أو يكون بعض ذلك؟ قال: عز وجل؟ قال

ٍباع واشرتى و يسأل عن حالل وال حرام ارتطم يف الربا ثم ارتطم ٍ«.  

ختلف طرقها ووسائلها تعد من مور التأفالفقه يف  وىل الطرق أجارة 

ً ألن التاجر أيا كان بحكم تعاملـه مـع االيـدي العاملـة ،للتخلص من الربا

ًوالبنوك وأصحاب الرشكات ونحوهم سيصيغ عقوده بعيدا عن املعـامالت 

ختلـف توجهـاتهم .. الربوية  وإذا كـان كـل التجـار عـىل هـذه الـشاكلة 

لكن جهل التجار وعـدم .. امل الربوي حتى ينتهي التجارية سيتقلص التع

هـم يتوغلـون يف املعـامالت و حـرام هـو الـذي يجعلأسؤالهم عن حـالل 
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 حتى إذا أرادوا الخروج منه عجزوا بحكم العقود الربويـة التـي ،الربوية

وبالتايل يتململون برضورة التعامـل .. ألزمتهم بالوفاء وإال خرسوا مالهم 

 بخطورته بحجة االرتباط بـرأس املـال العـاملي وعـدم بالربا بعد معرفتهم

ها من املعاذير القلقة ،القدرة عن االنفصال عنه   .. وغ

ن - ٢  : إزالة املفسدين وتولية املؤ
استمرار املفسدين يف إدارة الشؤون اإلدارية يف مختلف أجهزة الدولة 

 تفـاقم ا فيها املاليـة ومـا يتعلـق بهـا مـن املـصارف فإنـه سـيؤدي إىل

ا فيها املشكالت الربوية  ألنهم ال يسعون إىل اإلصـالح بقـدر ،املشكالت 

سعيهم إلشـباع بطـونهم وتـام حيـاتهم وإن كـان عـىل حـساب تجويـع 

ــه  ن والــذي سيــسعى إىل وضــع الخطــط .. الــشعب بأكمل بخــالف املــؤ

ا يخدم البـرشية ويـنهض بالحيـاة بعيـدا  ًاإلصالحية واملعالجات العملية 

ُإن خري من استأجرت القـوي األمـني﴿.. ية عن حياته الشخص َِ َ ْْ ُّ َِ َِ ْ ََّ ْ ْ َِ َ ْ  هـذا وكـان.. ﴾ َ

وقد كتبت إلـيكم  : (قال  .. من أحد اهداف ثورة اإلمام زيد 

 وإحياء سنة ،ّالعمل بكتاب هللا:  وهو،ًكتابا بالذي أريد من القيام به فيكم

ـان،ّرسول هللا  َ فبالكتاب قـوام اإل َّ وبالـسنة يثبـت الـدين،َ ـا ،ُّ  وإ

َالبدع أكاذيـب تخـرتع َ ْ َ وأهـواء تتبـع،ُ َّ ٌ يتـوىل فيهـا وعليهـا رجـال رجـاالً ،ُ

ّصدوهم عن دين هللا ها املؤمن، وذادوهم عن رصاطه،ُّ َّ فإذا غ  ونهـى ،َ

ِّعنها املوحد َ ّوأيـم هللا !! جاءنـا هـذا يـدعونا إىل بدعـة:  قـال املفـسدون،ُ

ــذ ــه ،ي أحــدث الجــائرونماالبدعــة إال ال ــذي حكــم ب  وال الفــساد إال ال

   ..)...الظاملون 
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 ، والفـيء، واملـدائن، والخـزائن،وذلك أنا ننزع الجـائرين عـن الجنـود(
ن،والغنائم ُ ونثِبت األم املؤ ْ َّ غ الرايش واملرتيش النـاقض للعهـد؛ فـإن ،ُ

َنظهر فهذا عهدنا ْ لحـق إليـه مـن  وأدينـا ا، وإن نستشهد فقـد نـصحنا لربنـا،َ

َ وخربت األمانة،وإذا بدأت الخيانة(..) ..  أنفسنا ِ ِ وعمل بالجور،ُ  فقد افتـضح ،ُ

  !) ..ًفكيف يكون إماما عىل املؤمن من هذا نعته وهذه صفته؟. الوايل
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  المحور الثاني 
 معالجة الفقر 

يعتــرب الفقــر مــن أعظــم اآلفــات التــي تــؤثر عــىل حيــاة املجتمعــات 

س حاجتهم األساسية اليومية من األكـل والـرشب لكو.. واستقرارها  نها 

وبالتايل تظل أفئدة الناس هواء وعقولهم خواء ال يفكرون يف .. ونحوه 

م قد يؤثر عىل الحياة ..  وسد حاجة أوالدهم ،يشء إال يف قوت يومهم

عية كالتفكك األرسي وضياع األوالد ة الرسقة، وانتشار القتل،االجت  ، وك
إىل جانـب ضـياع الـدين وانحـالل األخـالق واختفـاء .. م األمـان وانعـدا

ولذا عمد الحكـام الظـاملون عـرب ..  ونحوها من اآلفات واملصائب ،القيم

التأريخ إىل تجويع الشعوب ونهب ثرواتهم حتى يـشغلوهم بقـوت يـومهم 

ا ْوُدِّبـَُع ليتـسنى للظـامل خـالل ذلـك أن ي،وسد خلتهم عـن مـا سـواه

ــاس ــتهم وي،الن ــي يخــدم مملك ــاتهم ف ــارهم وطاق ــوا أفك ــأمن ،وجه  وي

  ..  ويقوي شوكتهم ،كرسيهم

 بـل كانـت مـن ، ملعالجـة الفقـرولذلك فقد سـعى اإلمـام زيـد 

ًد امـرأة عجـوزا شـاهعندما -وقد روي عنه قوله .. أهداف ثورته املباركة 

مة   .. قتُل وأصلب ُ من أجلك أخرج عىل هشام فأ-تقتات من الق

تلكهـا ولو تت  بعنا أهـم تلـك الخطـوات أو الرؤيـة التـي كـان 
  : ملعالجة الفقر لوجدنا منها اآل 
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رتي أحد أن إزالة الحاكم الظا تعترب أم الخطوات فـي يتعلـق  َّال  ُ

وذلـك ألن قبــضته عــىل مؤســسات .. باإلصـالح املــايل ملؤســسات الدولــة 

سها عىل ما يشاء وكيف يشاء يجعل من إمكانية اإلصالح بعيدة الدولة وتسي

وبالتايل فمن ..  وغلتها ترجع إليه ،مادام وأن نفعها ينحرص عليه.. املنال 

يسعى لإلصالح اإلداري كخطوة أوىل يكون قـد جنـى عـىل نفـسه وحكـم 

ألن الحــاكم ال يــتخىل عــن بطانتــه الــذين يــذللون لــه .. عليهــا بالفنــاء 

ـا يخـدم أهدافـه ويقـوي سـلطته املؤسسات ولـذا ..  ويحولون مـسارها 

رضورة الوقوف عىل  يف خطاباته الثورية يركز ًنالحظ اإلمام زيدا 

ن عـىل حيـاة النـاس وديـنهم  .. يف وجه الظامل لكـونهم ليـسوا مـؤ

ّكيـف يـسرتعي هللا ســبحانه وتعـاىل الجـائرين الكــافرين (  : قـال

َالظامل الفاسق عب نهم عىل خلقـه،َادهِ ِ ويأ َِ َ ـة املـؤمن ،َُ ُ ويجعلهـم أ

ِمن بريته َّ ِ وأمناؤه عىل دينه،َِ ّ وما أفاء هللا عىل املـؤمن مـن الكـافرين ،ِْ

بعنَاهم ﴿:  وهو يقول،به ْوجعلنَاهم أئمة يدعون إىل النَّار ويوم القيامة الينْرصون وأ َ َ َّ ُْ ُْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َُ ََ َ ً ُْ َ َ ِ ِ ِِ َ ِ ُ
َ هذه الدنيا لعنَه ويوم القيامة هم من املقبـوحنيَْيف َ ْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ً ْ ََ َْ َ َُ َنهاك أن تسُكن بقلبك ﴾ وأنا أَ ْ َ

َإىل ما هم فيه مرتفون ْ َّ وبه ممتعون،ُ ُ  ،ّ فتظن أنهم من هللا تعاىل بـسبيل،ُ
  ..)فتهلك إذ ظننت با ظن السوء

 فرضـه  كانـت ترسـم ذلـك الواقـع الـيسء الـذيحتى مناجاته 

انتشار ذوي املـسغبة واهـل املـسكنة بـسبب : وأبرزها .. الحكام الجائرون 

  ..استئثارهم باألموال العامة 
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ِوحكم علينا غ املأمون عىل دينك( ِ َ وابتز أمورنا من نقَّص حكمـك ،ُ َ ََّ َ َ َْ

ِوسعى يف إتالف عبادك ً وعاد فينا دولة،ِ َ َْ ُ َُّ ً وإمامتنا غلبة،َ َ َ َ َ ُ َ َ وعهـدن،َ ُ ْ اثـا َ ًا م ِ

ِب الَفسَقة ِ واْشرتيت املالهي ِبسهم اليتيم واألرملة،َ َِ ْ َِ ْ َ ِ ّ ورتـع يف مـال هللا ،ُ َ َ َ

ًمن ال يرعى لـه حرمـة َ َْ ُْ ِّ وحكـم يف أبـَشار املـؤمن أهـُل الذمـة،َ ْ  وتـوىل ،َ

ٍالقيام به فاسق كلِّ محلة َّ َ َ ُ ٍ فال ذائد يذودهم عن هلَكة،َ َ َ ٌ وال رادع يـردعهم ،ٌ

ِادتهم املظلمةعن إر َِ ْ ِ الرحمة،َ ْ والراع ينظر إليهم ِبع َّ ُْ َ ٍ  وال ذو شفقة يشفي ،َ

ٍذات الكبد الحراء من مسغبة َ َ َْ ََ َّ ٍ فهم هؤالء رصعى ضيعة،ِ َ َْ َ ْ ْ وأرسى مـسَك،َ ٍنةَ َ، 
ٍوحلَفاء كآبة وذلة ِ ٍَّ َ ُ..(  

 

ــ ــرش م ــت رأس ال ــة وأزال ــشعب العادل ــورة ال ــام إذا نجحــت ث ن الحك

ًيكون قرار اإلصالح اإلداري بيدها الخالص الجامع بعيدا عن .. الجائرين 

ءات  حرص الدولة يف فئة ضيقة ويحرم بقية ت تيال.. املحسوبيات واالنت

اتها  بل يكون اإلصـالح اإلداري الـذي يـسعون لـه وفـق .. الشعب من خ

َاللــذين يــضمنان ســ.. الكفــاءة والنزاهــة  : ْيَارعِيــِم  املؤســسات بكافــة َّ

.. ًوخـصوصا الجانـب املـايل  ،خدماتها نحو التصحيح واإلصالح الحقيقي

  .. وللشعب اكتفاءه وعزته ،نهضتهاا يضمن للبالد 

ذات املعيـار الـذي أشـار إليـه نبـي هللا  )الكفـاءة واألمانـة:( وه أي

ِقال اجعلني﴿.. ح كانت تذهب مرص للهاوية  لعزيز مرص يوسف  ْ َ ََ ْ 
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ئن األرض إين حفيظ عليم ٌعىل خزآ ِْ َ َ ٌَ ِ َِ ِّ ِ ِ َ ِ َ َ ﴾ ..  

 يف حال إذا ما نجحت ثورته وهذا ما كان يرصح به اإلمام زيد 

:  وهــو يــدعو النــاس لنــرصته قــال .. وأظهــره هللا عــىل الظــامل 

ّفسارعوا عباد هللا إىل دعوة هللا( ُ فبـالحق يْكبـت ، وال تنكلوا عـن الحـق،ّ َ ُ

ُّعدوكم ُ َ،ْ كمُ و   . وتأمن ساحتكم،َنع حر

 ، والفـيء، واملـدائن، والخـزائن،وذلك أنا ننزع الجائرين عن الجنود
ن،والغنائم ُ ونثِبت األم املؤ ْ َّ غ الـرايش واملرتـيش النـاقض للعهـد؛ ،ُ

َفإن نظهر فهذا عهدنا ْ  وأدينا الحق إليـه ، وإن نستشهد فقد نصحنا لربنا،َ

 ويف أي هـذا ، فأي هذا يكره املـؤمن،ومنقلبنا فالجنة مثوانا ،من أنفسنا

ّيرهب املسلم؟ وقـد قـال هللا عـز وجـل لنبيـه  َ ْ :﴿ َوال جتـادل عـن الـذين ْ َِ َِّ ِْ َ َ ُ َ

يام نا أ فسهم إن ا ال حيب من كان خوا ًخيتانون أ ً َ َّ َ ُ َْ َّ ْ ُّ ُ ِْ َِ ََ َ ُ ْ ََ ْ ََ َ َّ ْ ُ َ﴾.. (  

 

ـا يـساعد يف كن االستفا دة من املوارد املالية املختلفـة وتوظيفهـا 

 إذا كانت يف يد املختـص األمنـاء الـذي ،نهضة البالد وسد حاجة العباد

  .. يتم اختيارهم بعناية تامة خالل اإلصالح اإلداري 

ًوالشك أن هللا جعل لكل أرض موارد مختلفة تكفي لكـل الـشعب فـردا 

  ..لتوظيف الصحيح واالستغالل املطلوب ًفردا لوال سوء اإلدارة يف ا
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وناهيك عن املوارد النفطية واملعدنية والسمكية ونحوها التي تتمتع بها 

ـا تغنـي كـل فـرد يف ..  والـيمن عـىل وجـه الخـصوص  البالد العربيـة

  ..املجتمعات وتعطيه فوق حاجته 

ه الرشعية املختلفـة تـساعد ك ّفإن ثقافة املجتمع اإلسالمية وتداب ا ّ ًثـ

ــي ــضامن املجتمع ــق الت ــر وتحقي ــارصة الفق ــالرتابط األرسي ،يف مح ُ ف

ــدعو إليهــا الثقافــة ، وثقافــة التعــاون،واملجتمعــي ــات التــي ت ّ واألخالقي

 ، والعبادات املتمثلة بالصدقات والزكـوات والنـذور والكفـارات،ّاإلسالمية

ساعد  كل ذلك يهيئ الواقـع الـذي يـ،الخ... ونظام النفقات ونظام اإلرث 

 ..ّالدولة يف حل مشكلة الفقر عندما تتوفر اإلرادة الصادقة لتحقيق ذلك

 وتفعيلهـا ،لو تم ترشيد الزكاة ونحوها مـن الواجبـات فقـط..  فمثالً 

ا يف الحـد مـن  ًتحت إدارة مستقلة ذات كفاءة وأمانة لحققت نجاحا كب ً

اما ،الفقر والبطالة ا قضت عىل الفقر   إذا أضـيف فـ بالـك.. ً بل ر

  ..  إىل هذا املرشوع التوظيُف الصحيح لكافة املوارد البحرية والربية 

 يف  يالحـظ املـصالح العامــةومـن هنـا فقـد كـان اإلمـام زيـد 

عنى أنه ،الزكاة   كان يفتي بعدم جواز الزكاة يف كفـن ميـت وال 

ىل بل يرجعها إىل املصالح الذي يعود نفعها عـ.. بناء مسجد وال عتق رقبة 

نية التي ذكرت يف القرآن    .. األصناف الث
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ألن .. وهي نظرة صائبة تحقق الغاية من ترشيع الزكاة وفرض أمرهـا 

ــراء  ــة الفق ــة أضــمن لكفاي ر الزكــاة ووضــعها يف مــشاريع تنموي اســتث

  ... توزيع ع الزكاةاك ونحوه واستمرار عطائه من واملس

الزكـاة إىل الـوالة  كـان يحـرص أن تـصل إىل جانب ذلـك أنـه 

 ويفتي بعدم صحتها لـو وضـعت ،املؤمن ليضعوها يف موضعها املرشوع

ــة الجــور والــذين سيــستثمرونها لــصالحهم  يف أيــدي أهــل الذمــة أو أ

 هل تجزئ إذا ،كتبت تسألني عن الزكاة( :قال .. ويحرمون الفقراء 

ـة الجـور؟ فمعــاذ هللا ّأديـت إىل أ ـا الـصدقات ألهلهـا،ِّ  والزكــوات ، إ

ُ وكذلك خمس الغنيمـة،مضمونة  حتى تؤدى إىل أهلها  فـال تـركن يف ،ُ

ء السوء وأعوان الجبارين؛ فإنه ال رخصة يف  ذلك إىل الفاسق من عل

ِوسـئل أ: قال الحس بن زيد..) ..(ذلك  ُفـيمن نـضع فـضول أموالنـا : ُ َ َُ ُ

  وزكاتنا وصدقاتنا؟

 فإن  تجدوا ذا ،كم املؤمنضعوا جميع ذلك يف إخوان: فقال 

ا إذا كا،فاقة منهم نوا يف دامـج اإلسـالم وبـاب ً فتتبعوا من رأيتموه فق

  )..الدعوة
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اتها عىل املـستوى  دعا اإلس الم إىل امليش يف هذه األرض واألكل من خ

عي  ًهو الذي جعل لكم األرض ذلوال ﴿.. الفردي أو الج ُ َ َ َ ََّ ْ َُ ْ ُ َ َ َِ ِفامشوا يف منَاكبها وكلوا من ُ ُِ َُ َُ َ ِ َ ِْ

ُرزقه وإليه النُّـشور ُِّ ِ ِ ِْ ََ ِ ًوسواء كان ميش اإلنسان طلبا للرزق عن طريق اال .. ﴾ْ تجار ٌ

ها   أو ًعـد مستـسل لفقـره أهم يشء ال يجوز لإلنـسان أن يق.. الحرفة أو غ

منهـا . .وقد وردت أحاديث نبوية يف أهمية التكسب .. وحاجته دون أي عمل 

جـاء رجـل :  قـال عن أبيه عن جده عن عيلما رواه اإلمام زيد 

عمل الرجل (: فضل؟ فقال أ فقال يا رسول هللا أي الكسب إىل النبي 

بيده وكل بيع مربور فان هللا يحب املؤمن املحرتف ومن كد عىل عياله كـان 

  .)كاملجاهد يف سبيل هللا عزوجل

 أبيه عن جـده عـن عـيل  عن وكذلك ما رواه اإلمام زيد 
من طلب الدنيا حالال تعطفا عىل والـد أو ولـد أو زوجـة بعثـه هللا (: قال

   ).تعاىل ووجهه عىل صورة القمر ليلة البدر

 فــإن التكــسب هــو املفتــاح األول لجلــب الــرزق ومعالجــة  ؛وبالتــايل

ـا ..  الفقر والبد لإلنسان من خالل ذلـك أن يجـد لـه حرفـة أو تجـارة 

 ويلزم الجانـب الـذي يلمـس منـه الـرزق ،َوحاجة الناس وطلباتهميتالئم 

 ذلـك الوافـد الـذي جـاء يـشكوه  ك علم النبي ،ويالحظ منه الخ

ِالفقر رغم حرفه املتعددة  ِ َ  عن أبيـه عـن جـده  روى اإلمام زيد كِ
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 إ رجـل فقـال يـا رسـول هللا أ رسـول هللا : قـال عن عيل

ً انظـر شـيئا: فقال رسـول هللا  ،حورفت فيهال إ يئلست أتوجه يف ش

  .   الزم القرظ قال ، قال القرظ،قد أصبت فيه مرة فالزمه

 

ائـه : نستطيع أن نقول  ر عبارة عن استغالل املال بقصد  إن االستث

وتحقيق ربح لصاحبه وذلك دون مقارفة ملا نهى عنه بـنص رصيـح أو مـا 

  ..ب القواعد الكلية للرشعة اإلسالمية يف حكمه وحس

املسلم أن يعمل عىل تنمية ما أنعم هللا بـه عليـه مـن وقد دعا اإلسالم 

؛ إذ ،نعمة املال وما استخلفه فيه ً حتى لو كان املال وديعة لديه تخص يتي

اء فتأكله الزكاة أال يرتك مال اليتيم بغأمر الرسول  : قال تعاىل..  

ُوال تؤت﴿ ُْ َ لكم التـي جعـل ا لكـم قيامـا وارزقـوهم فيهـا واكـسوهم َ ْوا السفهاء أموا ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُُّ ُْ ُ َُ َ َ َ ّ َ َ َ َِ ِ ُِ ً َ َ َّ َ َ ُْ ُ َ

ًوقولوا هلم قوال معروفا َ َ ْ ُ ُُ َّ ْْ ْ ًَ َوارزقوهم فيها﴿: فقوله تعاىل .. ﴾ ُ َِ ْ ُْ ُ " منها: " و يقل ﴾ُ

ر  الذي أصـبح . .داللة عىل أن املراد رزقهم من الربح الناتج من االستث

  .. املال محالً له 

كن  ر املرشوع ذكر بعض أنواعو   : كاآل االستث

  ) ..البيع والرشاء(رة التجا - أ

اإلسالم ندب إىل التجارة كوسيلة من وسائل التنمية عىل مستوى الفرد 

عة والدولة نـع ..  ووضع لها حـدود وضـوابط ،والج تـضمن العدالـة و
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.. علق بتحيز املـال واسـتئثاره يف جهـة واحـدة ًخصوصا يف ما يت.. الحيف

ًيا أهيا الذين آمنُوا ال تأكلوا أموالكم بينَكم بالباطل إال أن تكون جتارة ﴿: قال تعاىل  َ ََ ْ ْ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َُّ ُ ُ َُ ِ َ ْ ََّ ِ َِ ِ َِ ْ َ َ ََ َُّ
فسكم إن ا كان بكم رحيام ًعن تراض منكم وال تقتلوا أ َ َّ ُ ْ ُ ِْ َ ْ ْ َ ْ ِّ َُ َ ُ ُِ ََ ّ َِ ُ َ ََ ٍ يد بن  عن زروي .. ﴾َ

االكتساب مـن الحـالل جهـاد :  قالعيل عن أبيه عن جده عن عيل

فضل أ من تجارة ٌ حاللٌمَهْرَِدياه عىل عيالك وأقاربك صدقة ولإوانفاقك 

ه  عن أبيـه عـن جـده روى اإلمام زيد و .. من عرشة حالل من غ

ع ن هللا يحب العبد سـهل البيـإ:  قال رسول هللا : قال عن عيل

  .سهل الرشاء سهل القضاء سهل االقتضاء

حتى .. وأهم تلك القواعد الكلية التي وضعها اإلسالم يف هذا الجانب 

ة للمجتمع بأرسه  هو : تحقق غايتها من إزالة الفقر وتحقيق الحياة الكر

فالفرد يف املجتمع اإلسالمي مسئول عن واجباته ..  عدم اإلرضار بالعامة 

َقبــَل املجتمــع  وذلــك هــو ،ليــه أن يؤديهــا يف حــدود املنفعــة العامــة وع،ِ

 ،ً لذلك كان حبس املنفعة عن الناس محرما ألنه مرضة ومفسدة،اإلحسان
اجـة إليـه فهـو مع القدرة عليـه والح) اإلنتاج(وكل امتناع عن فعل الخ 

  .. رضر وفساد يف األرض

 من يحبس املـال عـن التـداول والنـاس ال تـستقيم أمورهـا: مثال ذلك

 ومن يرتك مزرعته دون زراعة والناس محتاجة إىل ،الدنيوية دون مبادلة

 كـل .. ومن يغلق أبواب مصنعه واملجتمع يف حاجـة إىل إنتاجـه،غلة أرضه

وكلهـم مفـسد .. أولئك ومن شابههم يوقعون باملجتمع وبأنفـسهم الـرضر 
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ولذا فقـد نهـى الـشارع  عـن مثـل االحتكـار ..  وعملهم محرم ،وكلهم آثم

تلقي الركبان وبيع حارض لباد ونحوها مـ يـرض بالعامـة عـىل حـساب و

 عـن ، عـن جـده، عـن أبيـهروى اإلمام زيد .. منفعة البعض منهم 

ٍال يبـع حـارض لبـاد«: قال رسول هللا :  قالعيل  دعـوا النـاس ،ٌ

  .» عن تلقي الركبان ونهانا رسول هللا ،ٍيرزق هللا بعضهم من بعض

 عـن ، عـن جـده، عـن أبيـه،إلمام زيد بن عـيل وكذلك ما روي عن ا

  .»ٍ واملحتكر عاص ملعوٌن،جالب الطعام مرزوٌق«:  قالعيل

 قد حرص االحتكار يف ثالثـة أشـياء فقـط وإن كان اإلمام زيد 

ـا .. الحنطة والشع والتمر :وهي  فال يدل ذلك عىل تجـويزه اإلرضار 

ا لكون هذه الث.. عدا ذلك لو تم احتكاره  س وإ الث األشياء هي التي 

  .. ويقع اإلرضار بها بشكل مبارش عىل عامة الناس ،حاجة الناس اليومية

لـك مـاء عـىل ظهـر بدليل مـا رواه   عـن رسـول هللا ان مـن 

نعه سابلة الطريق فهو ملعون  روي عـن : والرواية ك يـيل .. الطريق و

ول قـال رسـ:  قـال عـن عـيل، عـن جـده، عـن أبيـه،زيد بـن عـيل

ٌثالثة ال يكلمهـم هللا تعـاىل وال ينظـر إلـيهم يـوم القيامـة وال «:  هللا

ٌيزكيهم ولهم عذاب أليم ًرجٌل بايع إماما إن أعطاه شيئا مـن الـدنيا وىف : ٌ ً

نعـه سـابلة ،له وإن  يعطه  يف له ٌ ورجٌل له ماء عىل ظهر الطريـق 
ا وكـذا فأخـذها  ورجٌل حلف بعد العرص لقد أعطي يف سلعته كذ،الطريق

ٌاآلخر مصدقا للذي قال وهو كاذب ً« .  
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ًفاملعـامالت االقتـصادية اإلسـالمية خالفـا ملـا عليـه .. وبناء عىل ذلـك 

ــراد  ــم األف ــضع لحك ــشيوعي ال تخ يل وال ــ ــذهب الرأس ــال يف امل الح

 كـ يف ،وال لرغبـة الـسلطان املطلقـة..  ك يف مـذهب األول ،وهواهم

 األصــل يف كــل تــرصف هــو مراعــاة الحقــوق ولكــن.. املــذهب الثــا 

  ..  وذلك مرهون بتجنب اإلرضار بالغ ،والواجبات

 فقد شـدد اإلسـالم عـىل أهميـة االلتـزام بالـصدق ؛وإىل جانب ذلك 

 ألن الكـذب والخيانـة يورثــان الـرضر عــىل ،مانـة يف البيـع والــرشاءواأل

ء وحصول الربكة ً الصدق واألمانة سببا للن:وقد جعله هللا أي ،املجتمع

قـال :  قـالروي عن زيد بن عيل عن أبيـه عـن جـده عـن عـيل .. 

حق الربكة: رسول هللا  ن اليمـ الفـاجرة إ و،اليم تنفق السلعة و

  .. هلها بالقع ألتدع الديار من 

مـن :  قـال عن جـده عـن عـيلوروي عن زيد بن عيل عن أبيه

من وبعثه هللا عز وجل يوم كذب يف مرابحة فقد خان هللا ورسوله واملؤ

  ..القيامة يف زمرة املنافق 

وبالنسبة لليوم فلم تعد عمليات البيع والرشاء باألمر اله امليرس لألفـراد 

 بل هو أمر عس يقتيض الكث من املعرفة والخربة واملـال والتفـرغ ً،جميعا

 عدة صـعوبات وأما بالنسبة للمؤسسات املالية واملرصفية فتعرتضها.. والبحث 

ـا تـستمد قوتهـا مـن إقبـال عمالئهـا عليهـا  لعل أهمها أن املؤسسة املاليـة إ

 فـإن هـي دخلـت ، وغالبية أموال هذه املؤسسة تأ من التجـار،وثقتهم بها
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ًسوق املتاجرة دخوالً مبارشا أصبحت منافسا لعمالئها  وقضت عـىل سـمعتها ،ً

  .. تلك الحالاملالية؛ إذ يحدث تعارض يف املصالح يف مثل 

كــن أن تقــوم بــه املؤســسة املاليــة يف هــذا املجــال  ويظهــر أن مــا 

  .. وسنتطرق له بصورة رسيعة في بعد ..  املرابحة التجاري يقترص عىل

  .. املضاربة  - ب

املقصود بهذه الصورة نوع مـن املـشاركة بـ صـاحب مـال وصـاحب 

ب املـال مالـه يقـدم صـاح..  يتفقان عـىل القيـام بـصفقة  تجاريـة ،عمل

ً ربحا كـان أم – ويتفقان عىل توزيع عائد املخاطرة ،وصاحب العمل عمله

  ..  بينه بنسبة يتفقان عليها-خسارة

 يحــرص عقــد املــضاربة عــىل صــورة ً اويالحــظ أن اإلمــام زيــد

عنى أنـه  ،هي مشاركة صاحب مال مع صاحب عمل يف تجارة. ،محددة

  .. عقار ال يجوزها يف صناعة أو زراعة أو 

ال تجوز املضاربة إال بالـدنان والـدراهم وال  : قال اإلمام زيد 

  .. تجوز بالعروض

وقد نصت املذاهب األربعة عىل ذلك أي عىل عدم جواز املـضاربة يف 

  .. العروض 

ية  نع كل ما يلزم منه التغرير ح وهذا هو األقرب لنظرة اإلسالم التي 

واملضاربة يف العروض يلزم منه الغرر لتغ .. لحقوق اإلنسان وصيانة ألتعابه 
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ل ،األسواق ًن يغلو غلوا يستغرق راس املال والربح فيؤدي إىل إبطـال أ واحت

  ..  وقد يرخص فيأخذ العامل بعض رأس املال ،عمل العامل

وذلك أن العامل قد يأخذ العرض مضاربة وقيمته مائـة دينـار فيتجـر 

ده وقي بح مائة ف مته مائتان فيص الربح كله لرب املال وال يف املال ف

ده وقيمته خمسون فيبقى بيده مـن ،يحصل للعامل يشء  وقد ال يربح ف

وأمـا الــذهب .. ًرأس املـال خمـسون فيأخــذ نـصفها وهـو  يــربح شـيئا 

ان وقيم املتلفات وال يدخل أسواقها تغي فلذلك  والفضة فهي أصول األ

  ..يصح املضاربة بها 

 ، من جهة أخرى ألن العمل فيها غ مضبوطً أيضافيها الغررويظهر 
ا يروج غالبا،والربح غ موثوق به ا جوز لحاجة فاختص   ويسهل ً، وإ

ان ،التجارة به   .. وهو األ

وهناك صور عـدة مخالفـة للـرشع يـدعي أصـحابها اليـوم أنهـا مـن 

  : نذكر صورة منها ..  وهي ليست منها ،املضاربة الرشعية

 ،ًوهي تختلف جـذريا عـن املـضاربة الـرشعية .. البورصةملضاربة يف ا
ل % ٩٠وتتم  ملسابقة عىل البيـع  عىل أساس املضاربة أو االبورصةمن أع

والرشاء بغية تحقيق مكسب مـن فـروق األسـعار دون أن يكـون املـضارب 

 فاملضاربة هنا عملية بيع ورشاء صوري حيث تباع السلع أو ،ًمالكا للسلع

األوراق املالية وتنتقل من ذمة إىل ذمة دون قبض وغايـة املبـايع لـيس 
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 .القبض بل االستفادة من فروق األسعار
ومن هنا يتضح الفارق األسايس ب املضاربة الرشعية واملـضاربة يف 

ـا البورصة فاملضاربة يف البورصة ً ليست بيعا حقيقيا وال رشاء حقيقيـا إ ً ً

املسألة تنحرص كلها يف قبض أو دفع فروق األسعار بيـن البيـع والـرشاء 

  . وفق الضوابط الرشعية،يف املضاربة الرشعية بيع حقيقي لسلع محددة

 تنحرص يف مكان البورصة يف أن املضاربة يف ًك ينظر االختالف أيضا

كان معـ حيـث ،»البورصة«محدد هو   أما املضاربة الرشعية فغ محدد 

ر  ،كن أن تجري العمل يف كل أسواق السلع والخدمات وأي موقع لالستث
 يتمثل يف فروق األسعار التي تعتمد البورصةتحقق من املضاربة يف والعائد امل

عىل عملية التنبؤ التي يكتنفها كث من املقامرة والـرضر املـصاحبة لعمليـات 

عية فهو عبارة عن أربـاح الرشاء والبيع الصورية أما العائد يف املضاربة الرش

ري فعيل يقوم به املضارب   .حقيقية نتيجة لنشاط استث

 فاملضارب يسعى لجمع وحبس كل البـضائع أو الـصكوك التـي مـن نـوع 

حيث ال يجد املتعاملون يف هـذه  ، ثم التحكم يف السوق،واحد يف يد واحدة

 األمـر الـذي ، ما يوفون به التزامـاتهم التـي حـان أجلهـا،السلع أو الصكوك

  .يجعلهم تحت ضغط هؤالء املتحكم والخضوع لألسعار التي يقرروها

 هذا النوع من البيع والرشاء وما شـابهه يعـد مـن البيـع وبالتايل فإن

ع   يف املجمـوع الفقهـي صـورت ذكر اإلمام زيد .. الفاسد باإلج
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ها من الصور ) البورصة(من البيع الفاسد تنطوي عليها هذه الصورة  وغ

  .. املشابهة يف تعامالت اليوم 

 وعن بيع ما ،قبضهه قبل أن تَأن تسلف يف اليشء ثم تبيع :)سلف وبيع( -

أن تبيع السلعة ثم تشرتيها بعد ذلك فتدفعها إىل الذي : ليس ما عندك 

 ..ياه إبعتها 
ن يقبضها أن يشرتي الرجل السلعة ثم يبيعها قبل أ) وربح ما  يضمن( -

ن يشرتي الرجل الـسلعة أويجعل له اآلخر بعض ربح وبيع ما  يقبض 

  ..ن يقبضها أثم يبيعها قبل 

 ..رابحة امل - ج
 فهو من ،املرابحة بيع يقوم عىل أساس معرفة الثمن األول وزيادة ربح

 بناء عـىل ،بيوع األمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلوم

  . .اتفاق ب املتعاقدين

ال بـأس يف بيـع املرابحـة إذا بينـت (: قال اإلمام زيد بـن عـيل 

ا هذه لغات فارسية فال رأس املال وال بأس ببيع ده يازده و ده بدا وزده ا

ده يعني عرشة يـازده يعنـي بأحـد عـرش : واملعنى  .. )تبال بأي لسان كان

  ..وده بدا وازده باثني عرش

ويختلف بيع املرابحة عن البيوع الشائعة يف أّن البيع العادي ال يعرف 

ربـح  بخالف بيع املرابحة؛ فـإّن املـشرتي يعـرف ،فيه املشرتي ربح البائع
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   ..  وباتفاق معه عىل الزيادة عىل رأس املال،البائع

نستخلص رشوط املرابحة  ومن خالل النظر إىل كالم اإلمام زيد 

   : تتلخص يف اآلوالتي.. 

 ..ًأن يكون رأس املال معلوما  -
 .. ًأن يكون الربح معلوما  -
 .. ًول صحيحا أن يكون عقد البيع األ -
 .. ً أو مثليا ًأن يكون الثمن قيميا -

 

ـا فيهـا الـيمن،بعد انتشار البنوك التقليدية عىل مـستوى العـا  كـان ، 

لـذلك فأنـشئت هناك سعي محمود للتخلص مـن البنـوك التقليديـة الربويـة 

املرابحة : ومن معامالتها املرصفية .. البنوك اإلسالمية يف عدة دول اسالمية 

بيع املرابحـة لآلمـر "ُهرت عىل هذا املسمى معاملة مستحدثة سميت وقد ظ.. 

  ..كبديل رشعي للقرض الربوي يف كث من الحاالت " بالرشاء

ً فـردا كـان أم –أن يطلب املشرتي من املـرابح  :وصورة هذه املعاملة 

 بثمنها وزيـادة  رشاء سلعة معينة يحدد أوصافها عىل أن يشرتيها-مؤسسة

  .. ربح معلوم
ـة والحديثـة  أن النـوع األول وبالتايل فالفرق بـ املـرابحت القد
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ا واملبحـوث يف كتـب الفقـه هـو نـوع مـن التجـارة  ًالعادي املوجود قد

 وذلـك ،يكشف فيها البائع للمشرتي رأس ماله يف السلعة املوجودة بحوزته

ا قامت عليها ثم يضيف ربحا مبينا معلوما ًبحسب ما اشرتاها أو  ً ً   

أما بيع املرابحة الذي تتعامل به املصارف اإلسالمية فيبدأ من عند صاحب 

الحاجــة الــذي يــأ إىل املــرصف لطلــب رشاء ســلعة معينــة ليــست بحــوزة 

 بأن يشرتي السلعة التي يطلبها من ُدَِع وذلك عىل أساس أن الطالب ي،املرصف

ا تقوم عليه من تكلفة زائدا الربح الذي اتفق عليه   .. معهًاملرصف 
 : تعريفيه بالنسبة للمعامالت اليومفنستطيع أن نقول يف 

قيام البنك بتنفيذ طلب املتعاقد معه عىل أساس رشاء األول ما يطلبـه 

ًي يدفعه البنـك كليـا أو جزئيـا والثا بالنقد الذ تـزام ذلـك يف مقابـل الً

 ..حسب الربح املتفق عليه عند االبتداءالطالب بالرشاء ما أمر به و
وألن هذا األسلوب املستحدث من املرابحة أصبحت شائعة يف البنـوك 

ــوم ال ألجــل الحكــم عــىل صــحته ن أملــح إليهــا أ حاولــت ،اإلســالمية الي

ا ألضعها تحت املجهـر،فساده أو ِ ليـتم مراجعتهـا مـن قبـل البنـوك ، وإ َ ِ

وبالـذات لـو .. وبالذات أن عدة اشكاالت تحوم حولها .. اإلسالمية اليوم 

   .. ناها تحت املجهر الفقهي لإلمام زيد وضع

  :  وما يدور حولها،وهنا نأ عىل صورة املرابحة

 ويطلب منهم أن يشرتوا -مثالً–وصورتها أن  يأ الوافد إىل املرصف 

واصفات معينة  عـىل ربـح .. عىل أن يشرتيها مـنهم باآلجـل .. له سيارة 
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ُويوقعان عقدا عىل ذلـك يلـز.. يتفقان عليه  م فيـه صـاحب الطلـب بعـدة ً

االلتزام بالرشاء وإال لزمته غرامة ماليـة يـدفعها للمـرصف :  منها ،أشياء

  .. حال لو تعذر عليه الرشاء 

  : ويظهر من خالل ذلك عدة أشياء

ً العقد املربم يف بادئ األمر ليس عقدا رشعيا يتم فيه البيع لعدم وجـود - ً

لـة ألن الوكيـل ال يـصح أن  وال يـصل أن يكـون عقـد وكا،املبيع والثمن

 واملواعدة ال ترقى ..فال يعدو كونه مواعدة .. يشرتي لنفسه عن املوكِّل 

ع   .. إىل البيع باإلج
ً يالحظ أن املرصف يكون مضطرا إىل البيع بعد الرشاء خشية أن تفـسد -

ً ويكون صاحب الطلب مـضطرا إىل الـرشاء وإال وجبـت عليـه ،يف يده

.. وحالة االضطرار من كليه تبطـل البيـع .. ي غرامة بدون وجه رشع

وهو " : بيع املالمسة" من وهذه الصورة تشبه ما ذكره اإلمام زيد 

يف السلعة فـأيه ملـس صـاحبه  وجـب البيـع و أن يتساوم الرجالن 

نـه تعليـق أو عـدول أل وأنه غرر  ألوهو منهي عليه  .. ن يرجعأيكن له 

 للخيـار ًن يجعـل اللمـس باليـد قاطعـاأه  معنـا أو،عن الصيغة الرشعية

   ..ويرجع ذلك إىل تعليق اللزوم وهو غ نافذ

ًإىل جانب أن صاحب الطلب يف حال تراجع عن الرشاء يكون مضطرا 

زيد بن عيل عن أبيه عن جده  وهو غ نافذ ك روى اإلمام ،إىل الرشاء

 تبايعـا البيعان بالخيار فـي" :قال رسول هللا : قال " عن عيل 

  " ..حتى يفرتقا عن رضا
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  خاتمة 

ــام  ــد اإلم ــصادية عن ــح االقت ــرسيع للمالم ــرض ال ــن الع ــستخلص م ن

ً أنه وبال شك كان يحمل مرشوعا متكامالً عن النظام اإلسالمي زيد

ا فيه النظام اإلقتصادي  .. والذي يعترب أم القضايا املجتمعية .. املتكامل 

ب اإلقتـصادي اإلسـالمي هـو املـذهب وبالتايل نـستطيع القـول أن املـذه

املالئم لكل زمان ومكان يف تحقيق الرفاهية املعيشية الـذي يكفـل للعبـاد 

ــادل ــيش الع ــة والع ــاة الكر ــت ،الحي ٌ وأن املــذاهب األخــرى ســواء كان
ة يف  لية السائدة اليوم مازالت تحمل اخـتالالت كبـ املاركسية أو الرأس

 إىل االنهيــار مهــ حاولــت ادعــاء كــل قــضاياها االقتــصادية تــودي بهــا

  .. التكامل يف النظرية والتطبيق 

ـادة طـرح .. ومن هنا  ء الدين ودكاترة االقتـصاد إىل إع فال بد أن يسعى عل

املذهب االقتصادي اإلسالمي بجميع أشكاله ومختلف تطبيقاته حتى يستعيض بـه 

لية(الناس عن املذهب اآلخر  ُيول ك البد أن .. )الرأس ْ ـا ملـذهب أهـل ْواُ م ً اهت

ـابالبيت ـاء الكت  إىل جانـب إىل ، يف أمثال هذه الدراسات باعتبارهم قرن

ـادي  ـام اله ًأن منهم من مارس الدولة اإلسالمية تطبيقا عـىل أرض الواقـع كاإلم

ـام عبـدهللا بـن حمـزة إىل الحق يحيى بن الحس ـام  واإلم  واإلم

هم القاسم بن محمد    ..  وغ

.. وسلم عىل سيدنا محمد وعـىل آلـه الطيبـ الطـاهرين وصىل هللا
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  عبدالسالم عباس الوجيه.أ 

ء اليمن  أم عام رابطة عل
لمـة التوحيـد الحمد  رب العامل والصالة والسالم عىل املرسـل بك 

وتوحيد الكلمة سيدنا محمد بـن عبـد هللا وعـىل آلـه هـداة األمـة ودعـاة 

  :األلفة واملحبة وريض عن أصحابه املنتجب وبعد

عهـا عـىل كلمـة سـواء هـو  فإن صالح األمة وهدايتها ووحدتها واجت

وية املنزلة  ومنهـا القـرآن الكـريم املنـزل عـىل ،مقصد وغاية الكتب الس

ل الذي حوى الهداية والرحمـة وأرىس قـيم األمـن والـسالم خاتم املرس

 قـال ،واألخوة والوحدة والوئام وكل ما يحقق سعادة البرشية يف الدارين

ْرشع لكم من الدين ما وىص به نوحا والذي أوحينَا إليك وما وصينَا ﴿: هللا تعاىل َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ً َ َ ََ َ َْ ََ َّ َِ َ ِِ ِ ُِ َِّّ ِ ُ َ
َبه إبراهيم وموس ُ َ ََ ِ ْ ِ ِ ُى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيهِ َ َّْ ُ ََ َ َِّ َ َ َِ َِ َ﴾.  

مة اإلسالمية اليوم للوحدة واالعتصام بحبل هللا املت وإىل وما أحوج األ

استلهام س القادة واملصلح الذين حاولوا إصالح األمة وجمع كلمتها عـىل 

                                                        
 كـل ..اإلمـام زيـد اليـوم "بعنوان  ُورقة عمل قدمت يف الندوة الفكرية التي نظمها املجلس الزيدي  )١(

  .م٢٠١٥-١١-٨د األح"..ني حر يواجه العدوان



 

  ١٢٨  

 
 

  .املبٍأساس من الحقيقة واليق واستلهموا خطاهم من نور الكتاب 

 تطـل علينـا وتـدعونا وها هي ذكرى ثورة واستشهاد اإلمام زيد 

أن نستلهم بعضا من فيض أنواره ودرر فكره النقي ونقتـبس مـا ينـ لنـا 

ت وديـاجي  درب التحرر واالنعتاق ويسلك بنا سـبيل الخـالص مـن ظلـ

  .الطغيان واالستبداد

ته وثورتـفلقد كانت ومازالت دعوة اإلمـام زيـد  ه حافلـة  وسـ

باملعا القيمة واملبادئ السامية والـدعوة الـصادقة إىل خـالص وهدايـة 

 وجهـاد وتوحيد األمة فهي امتداد لدعوة اإلسالم ورسالة رسـول هللا 

  وتضحية اإلمـام الحـس أم املؤمن عيل بن أ طالب 
 يف سبيل إعالء كلمة هللا والعـودة باألمـة اإلسـالمية إىل الفهـم الـصحيح

  .واالتباع الصادق لكتاب هللا تعاىل وااللتفاف حوله وتطبيق تعاليمه

 

ً وجاهد إلحياء معا الدين معتمدا عىل القرآن وسعى لقد نهض 

  .إىل جمع كلمة األمة من خالله وعىل ضوء هداه وتعاليمه

ِواعتـصموا بحبـل ا َمج﴿ :  يف تفس قولـه تعـاىلقال  ّ ْ َ ْ َِ ِ ُ ِ َ ًيعـاْ :  هـو﴾ْ

. ّ هو حبل هللا الـذي مـن اعتـصم بـه هـدى إىل رصاط مـستقيم،القرآن

زلنَا إليكم نورا مبينا﴿: وقال يف قوله تعاىل ًوأ ً َ ْْ ْ ْ َِ َُ ُْ ُْ ِ وقال .  هو القرآن،]١٧٤:النساء[﴾َ

نه سـبل الـسالم﴿: يف قوله تعاىل ِهيدي به ا من اتبع رضوا َ َّ ُ ََ ُ ُ َ َ َ ّ َْ َّْ ِ ِ ِ ِِ ْ  املتبـع ،]١٦:املائدة[﴾َ



  

١٢٩  

 


ّأن يأ بطاعة هللا ويزدجر عن معصية هللا طرق النجـاة : وسبل السالم. ّ

َمن الهلكة ِالـذين آتينَـاهم الكتـاب يتلونـه حـقَّ تالوتـه ﴿: وقال يف قوله تعاىل . َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َُ َُّ ُ

ــه ــون ب ــك يؤمنُ ِأو ِ ِِ َُ َْ ُ ْْ ــرة[﴾َ ــه. ]١٢١: البق ــه حــق اتباع ــذ،يتبعون ــك باله ــيس ذل ِّ ل َ 

  .ِّوالدراسة

مضمون وخالصة دعوته وثورتـه العـودة باألمـة ومن هنا كان أساس و

ًإىل العمل بكتاب هللا وأن تجعل منه منهجا للتطبيق عىل الواقـع ومرجعـا  ً

للتمييز ب الحق والباطل عـىل أسـاس الفهـم الـصحيح واملـنهج القـويم 

 التـبس املؤدي إىل إصالح حالهـا وتوحيـدها وخالصـها وأن تعـود يف مـا

عليها إىل تراجمة القرآن وقرناء الكتاب الذين يفهمونه حق الفهم والذين 

سكتم به « قال عنهم النبي  يا أيها الناس إ قد تركت فيكم ما إن 

كتاب هللا حبل ممـدود مـن :  وأحده أكرب من اآلخر،لن تضلوا؛ الثقل

ء إىل األرض حتـى يـردا عـىل  وعرت أهل بيتي فإنه لن يفرتقا ،الس

  .»الحوض

 

وها هو سيد العرتة يف عرصه الذي خال بالقران أك من ثالثة عـرش 

ًعاما تاليا آلياته ومتدبرا لها وخاشعا معها حتى لقب بحليف القـرآن ومـن  ً ً

ّخالله شخص حال األمة وداءها ووصف دواءها يدلنا عىل الطريقة املثىل 

  :م حيث يقولللفه



 

  ١٣٠  

 
 

 فإنك لـن تتلـو القـرآن حـق تالوتـه حتـى ،يا قارئ القرآن.. أما بعد (

َتعرف الذي حرفه َّ سك بالكتاب حتـى تعـرف الـذي نقـضه،َ  ولـن ، ولن 

 ولن تعرف التقـى حتـى تعـرف الـذي ،تعرف الهدى حتى تعرف الضاللة

 ّ وعرفت الفريـة عـىل هللا، فإذا عرفت البدعة يف الدين والتكليف،تعدى

  . رأيت كيف هدى من هدى،والتحريف

 فأبـرص بـه ،واعلم يا قارئ القرآن أن القرآن ليس يعرفه إال من ذاقـه

ه َ وأسمع به صممه وحيي به بعد إذ مات،َع َ   . ونجي به من الشبهات،َ

 فلم يبـق مـن ، قد طال أن العهد بالرسول ،واعلم يا قارئ القرآن

ان إال ذكْره،رسمه وال من القرآن إال ،اإلسالم إال اسمه ُ وال من اإل  وأن ،ِ

ًهللا تعاىل  يجعل ما قسم بيننا نهبا نا ،ُ وال ليغلب قوينا ضعيَفنا،ّ ُ وال كث
ّفمـن أجـرء عـىل هللا .  بل قسم علينا برحمتـه األقـسام والعطيـات،َقليلنا َ ْ ََ َ

 ،ًتعاىل ممن زعم أن له أقساما ب العباد سوى مـا حكـم بـه يف الكتـاب
 ، ملا كان بيننا اخـتالف،انت األحكام ك حكم به أهل الجور واآلثامفلو ك

 ك ال يـستعدي بعـضنا عـىل بعـض يف اللحـى ،وال استعدينا إىل الحكام

ام الخلق والنقصان،واأللوان   ). وال يف 

 

 من الناس العودة للقرآن لتطبيـق أحكامـه وفهـم مقاصـده أراد 

األمة من واقعهـا املـزري الـذي أوصـلها  ييز الحق من الباطل لتخرج و

ء الـسالط املنحرفـون وإليه الطغـاة واملتجـرب تـستعيد القـدرة ون وعلـ
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س عىل التغيـ فتجعـل مـن الفكـر القـرآ حركـة ومـن  واإلرادة والح

التالوة عمالً ومن هنا كانت دعوته وثورته ثقافية وفكريـة قبـل أن تكـون 

ية وهو ما تحتاج إليه األمة يف كل وقـت وعـرص السـتعادة هويتهـا عسكر

ها و شتاتها وتوحدها عىل أساس مت   .وتقرير مص

 عمالً متواصالً يف ميدان تصحيح املفـاهيم واألفكـار وقد عمل 

وتقويم العقل واملنهج عىل ضوء القران ومـن خـالل التـصاقه بـه وتأملـه 

ته النافذة وبعد  نظره الثاقب أدرك خطـورة املـؤامرة عـىل ُوتدبره وببص

الثقافة القرآنية والفكر املحمدي األصيل ورأى انحراف األمـة عـن كتـاب 

ة يل أن أسـكن كيـف ( :هللا وخطورة السكوت والسكون فقال قولته الشه

وهللا لو  : (وقوله) ىل الجبت والطاغوتإم ِوكُُحوقد خولف كتاب هللا وت

وعزم عىل الخروج )  لخرجت وجاهدت حتى أفنىبني يحيىانا وأال إيكن 

عىل الظلمة ووضع األساس واملبدأ الذي يحتاج إليه كل ثائر وساع للتغي 

  .واإلصالح والنهوض باألمة وتوحيدها

س إىل تصحيح املنهج وبيان الحق وتوضيح املفـاهيم  و انطلق بكل ح

 يـرتك وقاد ثورة ثقافية واسعة النطاق فخطـب وكتـب وشـعر ونـاظر و

  .سبيالً لإلصالح إال سلكه

 

يـزون بـ الحـق والباطـل  ء األمـة الـذين  خاطب اإلمام زيد علـ

ـسؤولياتهم ودورهـم وحـذرهم مـن التخـاذل والتهـاون فكانـت  للقيام 



 

  ١٣٢  

 
 

ة وتلك النداءات التي وجهها إلـيهم لعلمـه بـدورهم الكبـ  رسالته الشه

ء وتفسد بهـم  : (ي قال يف التغ ا تصلح األمور عىل أيدي العل إ

عاونة الظامل الجـائرين وعمـل عـىل   )إذا باعوا أمر هللا تعاىل ونهيه 

ــتهم  ــسؤولياتهم تهيئ ــام  ء واملــصلح ودعــوتهم للقي التواصــل بــالعل

  .ملواجهة الخطر واملؤامرة عىل الفكر اإلسالمي

 

ان الصحيح والحق الرصيح ومن خال ل كتبه ورسائله وضح لألمة اإل

ة تابعيه وفرق أيضا بـ الكفـر والظلـم فلـم  ًالذي ال تؤثر فيه قلة أو ك

عية يرتتب عليهـا فـساد  يكفر املخالف لكنه وجد أن الظلم معصية اجت

حال األمة واالنحراف بها عن املحجة البيضاء ويـؤدي إىل ذلهـا وهوانهـا 

 دعوته للخروج عىل الظلمـة وإقامـة الحـق والعـدل وتطبيـق مبـدأ فكانت

املساواة ب الناس وجهاد الظامل والدفع عن املستـضعف ورد املظـا 

 هـدفا وغايـة اسـرتخص  الفيء ب أهله ونرصة أهل البيـتوقسم

ء األمــة الربـاني وصـلحاءها وناشـدي الحــق  روحـه ألجلهـا ودعـا علـ

لتفاف حوله ومنـارصة دعوتـه إىل اإلصـالح والتغيـ والعدل فيها إىل اال

وإسقاط عروش الطغاة واملستكربين وعـىل هـذا األسـاس تابعـه ونـارصه 

ومـشاه   مشاه صلحاء عرصه مـن أهـل البيـتوبايعه كث من

ء عرصه الـذين شـهدوا لـه بـالعلم واملعرفـة والفقـه  فضالء من كبار عل

الخشية وااللتـصاق الحمـيم بكتـاب هللا والفهم والتقى والورع والعبادة و

  .تعاىل واملقام يطول لو حاولنا رسد شهادات أهل بيته ومعارصيه 
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 بثورته الثقافية والفكرية الجامعة غ املفرقة والعادلة وهكذا حدد 

ثم العسكرية مالمح املنهج الصحيح املؤدي إىل اإلصالح والتغي   غ الجائرة 

وحيد األمة وتخليصها من الظلم واالستبداد واالنحراف والفساد وهو املنهج وت

كن أن يكون قاس مشرتكا ب األمة االسالمية تتوحد عليـه لتواجـه  الذي 

ء  الظلم والجربوت والهيمنة والتمزق والشتات الذي أوصلها إليه الطغاة وعل

  .السوء ودعاة الفرقة وأعداء األمة

ــن ــح امل ــن مالم ــد وم ــام زي ــه اإلم ــذي قدم ــه هج ال  يف دعوت

ته   .وثورته وس

  استنهاض األمة والعمل عىل إخراجها من واقعها الفكري املزري الـذي

أفقدها القدرة عىل التمييز ب الحق والباطـل والقـدرة واإلرادة عـىل 

الدعوة اىل العودة للمنبع الصايف وتفنيد ومحاربـة  التغي عن طريق 

 املغلوطة التي سـلبت أفـراد األمـة الـشعور باملـسؤولية العقائد واألفكار

والحاجة إىل الحركـة والعمـل وتـركتهم يف حالـة الجمـود والالمبـاالة 

كالجرب والقدر واإلرجاء ووجوب طاعة الحاكم الظا وحرمة الخروج 

عليـه وســائر العقائــد املنحرفـة التــي تــربر للعـصاة أفعــالهم وللظلمــة 

ادهم وظلمهـم وجـربوتهم وهـي العقائـد والجائرين فسادهم واسـتبد

وحقيقـة .. التي عمل معاوية ومن سار عىل سنته الـسيئة عـىل نـرشها 

 ويف تأريخ األمة ،عندما ينظر املسلم يف كتب العقائد واألصول الدينية



 

  ١٣٤  

 
 

 وحاجة ،وحارضها يرى بوضوح حجم الكارثة التي سببتها هذه العقائد

  .ية والزيداألمة لفكر وتراث اإلمام زيد 

  إرساء مبادئ العدل والتوحيد وكل ما يرتتب عىل كل تلـك املبـادئ مـن

ان الكامل الذي يدفع اإلنـسان لتحمـل  تحرير للعقل ووصول إىل اإل

مسؤولياته ورفض الظلم والفساد والطغيان ووجوب الثورة عىل الظا 

  ليحل العدل بدال عن الظلم والصالح بدال عن الفساد واإلفساد

 العريـضة للعمـل الثـوري اإلسـالمي األصـيل بـشموليته وضع الخطوط 

وتكامله وإنسانيته وسمو مقاصده ونبل أهدافه وغاياته ليكـون بحجـم 

أمــة ال بحجــم طائفــة أو تيــار أو مــذهب ولتــصبح الرؤيــة الــسياسية 

والثورية ذات غاية وهدف ومـسؤولية هـي اإلصـالح الـشامل والعـدل 

 به إال القائد العا الواعي املتقـي املتكامل وهو ما ال يقدر عىل القيام

الورع القادر العادل الذي ال تؤثر فيه أهواء السالط وال تأخـذه يف 

  .هللا لومة الئم

  إحياء مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإعـادة الـدور الحقيقـي

ء  ــ ء الربــاني وتوضــيح زيــف ونفــاق وتحريــف عل ــ والفعــال للعل

ء لخطـورة دورهـم مام السالط حيث ركز اإل  عـىل فئـة العلـ

وأن صالح األمة بصالحهم وفـسادها بفـسادهم فكـان تركيـزه علـيهم 

ة التي وجهها إلـيهم والتـي حـثهم فيهـا  وصياغته لتلك الرسالة الشه

ء الـدين  عىل تقوى هللا تعاىل واستحفاظ دينه وب فيها من هم عل
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ء الـسوء الـدنيويون  أتبـاع الـسالط وحـدد الربانيون ومن هم علـ

سؤولياتهم والـدور  ء وما يرتتب عليه إن قاموا  الدور اإليجا للعل

ة السلبي كذلك وما يرتتب عليه إن داهنوا ورضوا باملكس وخانوا األمان

  .وأخلوا باملسؤولية

  تبنى  الفكر الوسطي املنصف الذي  يخرج عن الحق في يتعلـق

 وكـذلك يف الخالفـة بعـد الرسـول بالخالف السيايس واملوقـف مـن 

املوقف من الصحابة ومن بعض قضايا الخالف التـي أراد الطغـاة لألمـة 

أن تنشغل بها ورشح ووضح وأوجـد املخـارج الـسليمة عـىل ضـوء الكتـاب 

والسنة وهو األمر الذي جعله واملنتسب إليه محط التقاء وقبول واحـرتام 

يـز الفكـر ب املسلم حتى سموا بـسنة الـشيعة وشـ يعة الـسنة حيـث 

الزيدي بالوسطية واالعتدال واملنهج املتميز املعتمـد عـىل الكتـاب والـسنة 

والعقل ووفر الحرية وفتح باب االجتهاد ملـن صـار أهـال لـه وتعامـل مـع 

نصوص اآلخرين واجتهادهم بانفتاح وإنصاف واحرتام وجعل معرفـة مـا 

والدليل األقوى وهو ما جعـل عند اآلخر سبيال للوصول إىل الحجة األمثل 

  .كتب الفقه الزيدي موسوعات فقه مقارن

  وضع حدود وضوابط الثورة والتغي وقيد كل ثورة وخروج عىل 

ــائر  ــ يف الوســط اإلســالمي وحركــة كــل ث ــم وســعي إىل التغي الظل

ة ة والوعي يف مقولته الـشه ال تقـاتلوا عـدوكم ! ّعبـاد هللا  (:بالبص

ة ،ّعن سبيل هللاعىل الشك فتضلوا  ة ثم القتال..  ولكن البص  ،البص
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 إنـه مـن ،ّفإن هللا يجازي عن اليق أفضل جزاء يجزي به عىل حـق

ًقتـل نفــسا يـشك يف ضــاللتها كمــن قتـل نفــسا بغـ حــق ّعبــاد هللا . ً

ة  ة.. البص   .)البص

ة ك يف كتاب فكر الثورة يف اإلسالم هـي أن يتأكـد املـسلم  فالبص

 ويقاتـل يف ،قف املوقف الصحيح ويقاتل مع قائد رشعي مؤمن تقيأنه ي

 فـال ،املكان الصحيح ويقاتل بـاألخالق الـصحيحة وباألسـاليب املـرشوعة

 مع إعطاء خط رجعة ملن ،تفخيخ وال أحزمة ناسفة وال غدر وال قتل أبرياء

 وال كذب وال شحن مذهبي وال تعبئة طائفية أو حزبيـة أو ،عاد إىل رشده

 بل وعي كامل ونية سليمة صـافية صـادقة وحـرص ،قية أو عنرصيةمناط

ً وال يأخذ أحـدا بـذنب ،شديد عىل الناس وعىل هدايتهم حتى من يقاتلهم

ء املذهبي أو الطائفي ة هي اإلجابة الصحيحة ،أحد بحجة االنت  فالبص

ملاذا أثور؟ وما هي أهدايف؟ وما غايتي وقصدي ونيتي؟ : لعدة أسئلة مثل

  .ن أثور؟ وكيف أثور؟ وضد من أثور؟ ومع م

أكتفي بهذه النقاط التي كتبت عىل عجالـة يف محاولـة للتعـرف عـىل 

 وهـي قطـرة مالمح من منهج وفكر وشخصية اإلمام زيد بن عـيل 

املبادئ والقيم التي جعلت منه ومـن املنتـسب إليـه وإىل  من مطرة من 

 عقالء ومنصفي األمة فكره نقطة التقاء ومرتكز وحدة وتواصل وتالق ب

اإلسالمية التواق إىل التقارب والتعايش وفق أسس سليمة وهدف وغاية 

ء واملفكـرين املتقـدم  نبيلة وهذا مـا شـهد بـه الكثـ مـن كبـار العلـ
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ة اإلمـام زيـد والزيديـة  واملعارصين  ة ومـس الذين درسوا وحققوا سـ

ثوري النقي وتراثـه وتـراث  أن يلقى اإلمام وفكره البإنصاف وتجرد آمًال

م  البـاحث والدارسـ والـساع إىل  كـلَِّ وعنايـةَاملنتسب إليـه اهـت

توحيد األمة ورص صفوفها وجمع كلمتها و شتاتها وتنوير عقول أجيالها 

  .لتصبح خ أمة أخرجت للناس أخرجت للناس

  وهللا من وراء القصد
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  خالد موىس.أ

 كل عام واليمن بل واألمة اإلسالمية تأ ذكرى ثورة اإلمام زيد 

كلها يف أمس الحاجة للوقوف مـع هـذ الشخـصية اإلسـالمية االسـتثنائية 

ء والتـابعون وأعـالم  واملتميزة هذا اإلمام الذي شهد بإمامته أكابر العلـ

ة منهــا أهــل البيــت الــذين وصــفوه بأوصــاف ذات  دالالت ومعــا كبــ

وأنه يعلـم املعـارف واملعـا الدينيـة التـي ال يعلمهـا ) أو عل لدنيا(أنه

ه ك شهد بذلك الباقر  أفقـه منـه وال (ُ  يــر يف زمانـه ه وأنغ

كـ شـهد )  لقد كان منقطـع النظـ،ًأعلم وال أرسع جوابا وال أب قوال

حتى شهد ملقامه خـصمه اللـدود وحـاكم بذلك وأقر أبو حنيفة رحمه هللا 

ُعرصه الغشوم الذي ثـار يف وجهـه هـشام بـن عبـد امللـك الـذي أصـدر 

نع الناس يف العراق مـن الجلـوس مـع  مرسوما ملكيا لوايل العراق بأن 

ع إليه خوفا من علمه وفكره ولغـة خطابـه وبيانـه  اإلمام زيد بن واالست

رسة والجذابة فقال يف مقام اإلمام القرآ وقدرته البالغية وفصاحته اآل

 ،امنع أهل الكوفة مـن حـضور زيـد بـن عـيل :قوال يربز مقامه القيادي 
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 وأبلـغ مـن ، وأحصد من شـبا األسـنة،ًفإن له لسانا أقطع من ظبة السيف

  . وكل نفث يف عقدة،السحر والكهانة

لالسـتفادة  إن إحياء ذكرى ثورة واستشهاد اإلمام زيد فرصة حقيقيـة 

ته ومواقفه كإمام يقتـدى بـه من  ٍوعلـم فـارٍق بـ منهجـه أخالقه وس َ

ٍنهجه الثوري وب الناس قاطبة وعلم فارق كـذلك بـ أتباعـه الفكري و َ

الحامل فكره وهويته وأصوله ومـرشوعه التنـويري وبـ غـالة الـشيعة 

 :الذين خذلوه وتنكروا لثورته وجادلوا أو شككوا فيها ويف إمامتـه وقـالوا

ُّ كـل هـذا الـزعم والجـدال ليتهربـوا مـن تحمـل مـسؤولية ،ست اإلمـامل َّ
َاإلصالح والجهاد الذي فتح بابه اإلمام الحس ثم أغلـق بعـد استـشهاده  ِ ُ

لعرشات السنوات فأ اإلمام زيد وكرس حالة الصنمية والجمـود وتجـاوز 

ء السوء   كتقـديس الـوايل،الخطوط الحمراء املصطنعة التي روج لها عل

الظا وحرمة الخروج عليه بـل واعتبـار الخـروج عليـه خـروج ومخالفـة 

لإلرادة اإللهية وفتح باب فتنة بناء عىل عقيدة الجرب والقدر التي روجت 

لها السلطة األموية ووضعت من يخالفها يف قفص االتهـام والتمـرد عـىل 

ة فريـضوأحيـا  لكن اإلمام زيدا فتح باب الجهـاد واالجتهـاد ،هللا ورشعه

َّحمل اإلمة اإلسالمية الحجة واملسؤولية مر باملعروف والنهي عن املنكر واأل
ِخري أمة أخرجت للنَّاس﴿ لتكون ك أراد هللا ِ ٍْ َ ِ ْ َُ َُّ َ  تأمر باملعروف وتنهـى عـن ﴾ْ

املنكـر  وتقـاوم سياســة الظلـم والفـساد والقهــر والرضـا بتغلـب الحكــام 

قيقية والكـربى هـي أن يبقـى الفاسدين والفاسق واعترب أن الفتنة الح

واتها ومعطل  أمثال هشام حاكم لالمة ومتغلب عليها ومستأثرين ب
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  .ألحكام الدين ومضيع لفرائضه

نظـر إىل ُجادل يف ثورته ويُخذل ويُ ال زال اإلمام زيد إىل يومنا هذا ي

 وأنـاس أخـرون ال يعرتفـون ،خروجه بع االرتياب والتشكيك عند أناس

ه وكـأن إمامـة اإلمـام زيـد لـن تـصح ويعـرتف بهـا إال بـشهادتهم بإمامت

زيد الـشهيد أو لقب  ونجد هؤالء يكتفون عىل استحياء بإطالق ،وتزكيتهم

  .زيد الثائر عىل هذا اإلمام العظيم واملجدد للنهج الحسيني الكربال

ثيله مـن بعـض األتبـاع واملنتمـ ُخذل ويُوال يزال هذا اإلمام ي ساء 

 وأصوله من خالل قعودهم وانزواءهم واعتزالهم عـن واقـع األمـة لفكره

م العميل ملا يقع عىل هذه األمة من ظلـم  مهم االهت والحياة وعدم اهت

وات  وقهر ومآس بـسبب سياسـة الحكـام الجـائرين الـذين ينهبـون الـ

ارسـون ،ويجوعون الشعوب ويرشدونها ويسومونها سـوء العـذاب  بـل و

 هـؤالء مـع األسـف ،ر مـ مارسـه حكـام بنـي أميـةبحقها أفضع وأخطـ

ـا يتوافـق مـع أمـزجتهم  يريدون أن يكونوا زيدية كـ يريـدون هـم و

 الــذي رســم مــسار الهويــة ومــصالحهم ال كــ يريــد اإلمــام زيــد 

 املسار الذي يجب أن يس عليـه كـل ،ًالزيدية فكرا وثورًة نظرية وتطبيقا

يتـه وهمتـه العاليـة التـي ال تهـادن من ينتمي أو ينتسب إليه ويحمـل هو

ىل ما املنكر وال تجامل الباطل وال تسكت عن الظلم أو الطغيان بل تتطلع إ

ّ وهللا مـا ،الحمـد الـذي أكمـل يل دينـي«: تطلع إليه اإلمام الذي قال

 و آمر يف أمته باملعروف و أنههـم عـن ،ً يرس أن لقيت محمدا

؛ أن ّأقمت كتاب هللا عز وجل وسنة رسـوله  وهللا ما أبايل إذا ،املنكر
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ُأججت يل نار ثم قذفت فيها ْ ُِ ٌ َ  ،ّ ثم رصت بعد ذلـك إىل رحمـة هللا تعـاىل،ِّ
 ، وعـيل، مع محمـد ،وهللا ال ينرص أحد إال كان يف الرفيق األعىل

 فمـن يريـد أن .ّ والحس صلوات هللا وسالمه علـيهم، والحسن،وفاطمة

 بد أن يكتيس بهوية هذا اإلمام يف نهجه العمـيل يكون مع أهل الكساء ال

ويرتجم أدبياته وشعاراته وفكره إىل ثورة ضد كـل فاسـد وظـا ويـصدع 

بكلمـة الحـق أمــام طغـاة هــذا العـرص ال سـي طغــاة النظـام الــسعودي 

واإلمارا الـذين صـاروا أدوات منفـذة ملـرشوع االسـتكبار والهيمنـة يف 

  .الوطن العر

يضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومقارعة الجائرين إن إحياء فر

ومواجهة الطغاة الفاسدين والوقوف يف وجه غزاة اليوم املحتل أوليـاء 

ن العمـيل لحقيقـة  اليهود والنصارى هـو عـ الهويـة الزيديـة والـرتج

ء ملن ينتسب إىل هذا اإلمام ته العلميـة  واالنت يـرى رؤيتـه ويـس بـس

اإلمام محمد بن عبدهللا  هذا التميز يف الوالء هو ما أشار إليه والجهادية

أما وهللا لقد أحيا زيد بن عـيل مـا دثـر مـن سـنن «  بقولهالنفس الزكية

 وزيـد ، ولـن نقتـبس إال مـن نـوره،ّ وأقام عمود الدين إذ اعوج،املرسل

ة   فمن ال يتحرك إلحياء ما اندثر من سنن املرسل وال يسعى»إمام األ

إلقامة عمود الدين وال يصدع بكلمـة الحـق أمـام الظلمـة واملبطلـ فـال 

  .لك من الزيدية إال االسم أو الشكل أو الجغرافيا

 هو الهوية اإلسالمية األصيلة والجامعة والفارقة ًإن اإلمام زيدا 

يـز الـصفوف  يف نفس الوقت به يعرف الثوار األحـرار ومـن خاللـه تت
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تطلعة للتغي الباحثـة عـن الخـالص لهـذه األمـة ومـن التواقة للحرية امل

يحاول او يسعى للنيل من هذا اإلمام ومن هويته فإنه يربهن عـىل جهلـه 

أعالمـه وعلـ مـن ًونقصه وإساءته لإلسالم نفسه كونه عل مجددا مـن 

  .أعالم أهل البيت

إن هذا اإلمام ما صار إماما إال ألنه حمل هـم اإلسـالم ودعـا النـاس 

 بعد أن حولته األرسة األموية إىل قشور ومظاهر وجمدت أسـسه ،حياءهإل

وقتلت حيويته وهجرت معامله ك هـو الحـال والواقـع اليـوم مـع األرسة 

ـارس اكـرب وأخطـر  السعودية الحاكمة التي تقوم بهدم أسـس الـدين و

 من خالل إبراز الوهابية الحنبلية والرتويج لها يف ،عملية تزوير لإلسالم

عا اإلسالمي وإقناع النـاس بـأن الوهابيـة الـسلفية هـي مفتـاح فهـم ال

 وهـذا ، وتريد أن تلبس الوهابية لباس اإلسـالم األصـيل،اإلسالم الصحيح

ء أهل البيت خـصوصا  ء األمة قاطبة وعل ما يضاعف املسؤولية عىل عل

بـأن ال يرتكـوا الـساحة فارغـة عـىل مـستوى الـساحة اليمنيـة عـىل وجــه 

  .يرتكوا األفكار الوافدة والدخيلة تنترش وتتوسع وأالَّ  الخصوص

إن استهداف الزيدية املبارش وغ املبارش ومحاولـة تغييبهـا او تـشويهها 

ـة الزيديـة  واالسـتهداف اليـوم ،هو استهداف وتشويه لإلمام زيـد ولكـل أ

وهناك سياسة تزحـف بـبطء الحتـواء الهويـة  ،تتزعمه دول وتيارات متنوعة

 فالوهابيـة سـعت وال زالـت تـسعى ،ية ك هو قـائم ومـشاهد ومعلـومالزيد

ظهر الحب والوالء للزيدية ا مـن الوهـابي ،للظهور   بل نرى ونـسمع كثـ
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يرفعون دعوى بأنهم زيدية وأنهم عىل خطى اإلمام زيد وأننا نحـن الزيديـة 

عودية  وقد سخرت الدولة الـس،ال نفقه الزيدية وال نعرب عن أصالتها وهويتها

ــت املــشاريع العمالقــة واملعاهــد يف قلــب املحافظــات  ــة وبن األمــوال الطائل

 بل وصـلت إىل كـريس الزيديـة وتربعـت عليـه وفعلـت فعلهـا طيلـة ،الزيدية

 ،سنوات وسنوات ومكرت مكرها فغـررت ودجنـت وحاربـت الهويـة الزيديـة
ة مـن وكادت أن تقيض عليها لوال عناية هللا ولطفـه ولـوال وجـود بقيـة باقيـ

ء العامل الذين وقفوا للغزو الوها الوافد والدخيل بكـل قـوة وعـي  العل

فأسقطوا دعـوى األدعيـاء  وبـددوا شـبههم وكـشفوا حقيقـتهم وبينـوا مـدى 

  .خطرهم عىل اإلسالم واملسلم

ـة أهـواء أخـرى مـن قبـل بعـض  ع واألهواء الوهابية نرى  ومع األط

جهلتهـا ومتعـصبيها للمـساس  ومأزوميهـااملذاهب الشيعية التي يـسعى بعـض 

 والنظـرة ،بهوية وأصالة أهل اليمن والنيل أو التـشكيك يف هـويتهم الزيديـة

إىل إمام الزيدية نظرة قارصة وجائرة تحت عناوين جذابة وشـعارات براقـة 

اشيا،استجابة منهم ملرويات جعلوها مقدسة  مـع مـوروث هـم مطـالبون ً و

وا أن نثـق بهـم ونطمـنئ إلـيهم ونحـسن الظـن بتصحيحه ومراجعته إن أراد

 ألن هوية الزيدية تتمثـل يف إمامهـا األول التـي تنتـسب إليـه الزيديـة ،بهم

فمن يتعامل بصدق وموضوعية وواقعية مع هذه الهوية وإمامها فإنه صـادق 

 إال أن بعـض ،يف احرتامه وتعايشه مـع أتبـاع هـذا اإلمـام العظـيم واملجـدد

تر عىل فلسفات تغـر النـاظرين  وة والتشيع قد تطبعاملحسوب عىل الشيع

وتدغــدغ عواطــف املــوال ألهــل البيــت جــاهل أصــحاب هــذا التيــار أو 
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ـة  متجاهل بل ومتنكرين للدور والتحرك التاريخي والكب الذي قام به أ

 الزيديــة يف تلــك الدولــة التــي ال زالــت آثــارهم ومؤلفــاتهم ومخطوطــاتهم

هم تشهد بإسهامهم التنـويري ودورهـم الفكـري العظـيم أرضحتهم ومقاماتو

 وتربهن عىل أصالتهم وهويتهم التي كان لها بالغ األثر والدور يف ،واملرشف

انتشال تلك البالد  من ضالل الكفـر ومتاهـات األفكـار الجامـدة والخرافيـة 

التي أورثتهم الذل والقهر سنوات وسنوات حتى عادوا إىل ذات املسار الـذي 

 واألشد أملا وريبة أن يتأثر البعض بأفكار وافـدة ويتنكـرون ،ه اإلمام زيدأحيا

ء الـذين دوخـوا الـدول  ـتهم العظـ ألصولهم األصيلة ونهجهـم الوضـاء وأ

هم فكـان لهـم الـسبق  هـؤالء الـذين ،وهزوا عـروش املـستكربين قبـل غـ

جب  وهذا ما يـستو،أصبحوا أشد غلوا وأك تطرفا واعظم خطرا عىل الهوية

ة وحملة الهوية الزيدية الدراسة لهذه الظاهرة وهؤالء الشواذ الـذين  من ح

يهددون هويتنا ويستهدفون أصالتنا ويغررون عىل شبابنا ويـستغلون ظـروف 

  .العدوان والحرب علينا ويتسللون لواذا تحت عناوين إنسانية وعاطفية

لتـي  هذا كله يستوجب وضع املعالجـات الفكريـة واتخـاذ الخطـوات ا

تحـصن مجتمعنــا وتنمــي يف شــبابه حالــة الــوعي واملعرفــة وتجعــل منــه 

 ومن أحب التقارب ً،مجتمعا مؤثرا بهويته معتزا بأصوله وأصالته ال متأثرا

والتعايش مع أصحاب هذه الهوية األصيلة واملستقلة فال مـانع رشيطـة أن 

تها وفكرها حقه من االحرتام وأال يجعل من التقارب والتـ سامح يعطي أ

عةوالتعايش مظلة أو  ـة ش  للوصول إىل ما يريد من تذويب وتغييـب أ

ء تها العظ   .هذه الهوية وأ
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 حمود األهنومي.أ
 

هناك أسباب وعوامل وأهداف مقدسة كانت وراء ثـورة اإلمـام زيـد بـن 

 ،حـث لـو استقـصيناها عـىل نحـو كامـل ويطـول الب،عيل وحركته الجهاديـة
عي لهذه الثورة  والتجوال يف أنحاء ،وسيقترص هذا الكتيب عىل البعد االجت

 ويحـسن التنبيـه بـأن أي ،هذا البعد يش ولو بالقيـاس إىل األبعـاد األخـرى

محاولة لتسطيح التاريخ عىل النحو الذي صوره بعض املـؤرخ عـن أسـباب 

)١( ثورة اإلمام زيد بن عيل 
ا للفـوىض  وسـتعطي ، تعترب تأصيال خطـ

 ينــتج عنــه حركــة تاريخيــة منحرفــة أيــضا؛ ولهــذا ،وعيــا تاريخيــا مــسطحا

فاملطلوب من الباحث دراسات جادة تضع جميع عنارص البحـث املـؤثرة يف 

                                                        
 يسوق البعض أن ثورة اإلمام زيد بن عـيل جـاءت باعتبارهـا ردة فعـل غاضـبة نتيجـة اإلهانـة التـي )١(

 ك يعتقد آخرون أن الحـدة ،وجهها الخليفة األموي هشام بن عبد امللك بن مروان يف مجلسه إليه

يل هي التي حملته عىل الخروج والثورة ضد هشام بن عبـد التي كانت من صفات اإلمام زيد بن ع

 ورأي ثالث يجعل السبب ،امللك الذي كان عىل قدر كب من التحيل بصفات رجال الدولة املحرتم

خصام اإلمام زيد مع أبناء عمومته أوالد الحسن عليه السالم واستغالل الوايل األموي لتوسيع الشقة 

 .ِخفَّ من قبل أهل الكوفة وكانوا أهل غدرُ ورأي رابع أنه است،بينهم
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الحدث التاريخي والثوري عـىل مائـدة واحـدة لتظهـر الـصورة األقـرب إىل 

ء وذوي التأث من هذه ،الصدق التاريخي  ال سي ح ندرس تاريخ العظ

هم باقيا حتى اليوم   .األمة الذين ال زال تأث

عية واقتصادية ملا كـان عليـه ذلـك  سيحاول الكتيب وضع خلفية اجت

عية واالقتصادية التي كرسـها الحكـام األمويـون ،العرص ّ وللعالقة االجت

 ،األمة اإلسالمية باعتبارهم محكـومبينهم باعتبارهم حكاما وب أبناء 
 الـذي يتـصل ثم العودة إىل الربنامج الثوري الجهادي لإلمام زيـد 

عي املعاش ا بالوضع االجت   .اتصاال كب

 وهو مدين بالفضل أيضا ملقدمـة ،أفاد هذا الكتيب من مصادر عديدة

مـات وقد تم عزو املعلو. الدكتور عبدالعزيز الدوري عن االقتصاد العر

  . إىل مصادرها بشكل منهجي
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  تمهيد

من املعروف تاريخيـا أن بنـي أميـة اغتـصبوا أمـر هـذه األمـة باملـال 

 ومن شأن املغتصب للحكم أن يظلوا قلق مـن أي ،والسيف منذ معاوية

ــوا يــستخدمون أدوات ووســائل تــضمن ،محــاوالت تــصحيحية  ولهــذا ظل

 ، واألرض،دوات املـال ومـن هـذه األ،استمرار الحكم وتكرسه يف أيديهم
عـي ، والقتـل، والعقـاب بـالحبس،والرضائب  والتالعـب بالوضـع االجت

 و يرتددوا يف استخدام أبـشع ،والقبيل ضعة للمخالف ورفعة للموال

الجرائم إذا ما اقتىض األمر للحفاظ عـىل كراسـيهم كالـذي فعلـوه يـوم 

 ،وأصـحابه وأهـل بيتـه الطف بسيد شباب أهل الجنة الحـس بـن 
  .ويوم الحرة بأبناء األنصار واملهاجرين

 

 ففــي العــراق ،بــالعودة إىل أيــام الفتوحــات للعــراق والــشام وفــارس

 -وإيران مثال وجـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب األرض املفتوحـة عنـوة 

يف هـذا  فلم يعمل باملبدأ اإلسالمي املعـروف ،شاسعة ومرتامية األطراف

 بل ،النوع من األرايض وهو تخميسها وتوزيع ما بقي منها عىل الفاتح

أمر بضمها إىل ملكية بيت مال املسلم عىل أن يعطي الفاتح أعطيات 

 تعوضــهم عــن بعــض حقــوقهم،ثابتــة
 وبهــذا كانــت غــالت األرايض ،)١(

                                                        
وت، كتـاب الخـراج،)هـ١٨٢ت( يعقوب بن إبراهيم ،القايض أبو يوسف )١(  ،م١٩٧٩ ، دار املعرفـة، بـ

  .٣٧ -٣٦ص
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املفتوحة يف العراق تذهب إىل بيت مال املسلم الذي كان تحت ترصف 

ن بن عفـان تـرك حبـل بنـي أميـة ،الخليفة  وهـم - وملا جاء الخليفة عث

ة-رهطــه   عــىل غــواربهم خــصوصا يف ســنواته األخــ
ــه ،)١( ــم علي  ونق

املسلمون أحداثا منها أنـه أعطـى مـن بيـت مـال املـسلم خمـس خـراج 

 حتى قال ، وأقطع للمقرب منه قطائع ضخمة،أفريقية ملروان بن الحكم

؛ مـ أثـار حفيظـة بعـض "بستان قريش" سواد العراق إنه قائل والته يف

الفاتح
ّ وأدى ذلك كله إىل عالقة سيئة مع الدولة ممثلة يف الخليفـة ،)٢(

قتله ليتخذه معاوية قميصا للوصـول  ن ووالته من بني أمية انتهت  عث

  . والتمرد عىل الخليفة الرشعي أم املؤمن عيل ،إىل الحكم

ة يف امـتالك األرايض يف وملا استقر األ مر ملعاوية كانت له نهمة كب

 ومـن ذلـك تلـك األرايض التـي كانـت لـألرس ،الحجاز والعـراق والـشام

الحاكمة والنبالء واإلقطاعي الكبار يف الدولة الساسانية والـذين هـرب 

 اصـطفاها ، وكذا أرايض معابد النار،ُّجلهم أو قتل أثناء معارك الفتوحات

ّ وتـرصف فيهـا ، ولهذا سـميت بالـصوايف،اوية لنفسه وخاصتهالخليفة مع

 ويذكر املؤرخ القومي الدكتور عبد العزيز الدوري أن األموي ،ك يحب

                                                        
. وقام معه بنو أبيه يخضمون مال هللا خضمة اإلبـل نبتـة الربيـع: قال اإلمام عيل يف خطبته الشقشقية عنه )١(

د القطائع التي أقطعها بدون وجه إىل بيـت مـال املـسلمك أعلن اإلمام عيل ن أنه س .  بعد مقتل عث

وت،١ ط،ينظر نهج البالغة   .١١٩ - ١١٨ ،١٠٧ - ١٠٦ ص،م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ ، مؤسسة املعارف، ب

وت،١ ط، تـاريخ األمـم وامللـوك،)هــ٣١٠ت (، محمد بن جريـر،الطربي) ٢(  ، دار الكتـب العلميـة، بـ
وت،٢ ط، األغا،)هـ٣٥٦ت (، عيل بن الحس،؛ وأبو الفرج األصفها٦٤٢ ص،٢ ج،هـ١٤٠٧  ، ب

  .١٦٧ ص،١٢ ج،دار الفكر
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ويف مقدمتهم معاوية أقطعوا تلك األرايض ألنصارهم وأقربائهم
)١(

مـ . 

  .يعني حرمان األغلبية من عامة الناس

وصارت التملكات
)٢(

ة لألرايض ظاه رة شائعة يف البيت األمـوي  الكب

-١٠٢يف ( ويذكر منهم مثال مسلمة بن عبد امللـك أمـ العـراق ،ووالتهم

الذي استصلح أرايض واسعة يف السواد كانت امليـاه قـد غمرتهـا ) هـ١٠٣

ّأثناء ثورة ابن األشعث فاستك الخليفة الوليد بن عبد امللك املبلـغ املقـدر 

ِ فتقدم مسلمة بعرض استـصالحها ،ميف إصالحها وهو ثالثة مالي دره ْ
 وحفـر لهـا ، فاستـصلح أرايض شاسـعة منهـا، فوافق الوليد،ولكن لنفسه

 ك كان لـوايل هـشام بـن عبـد امللـك ،)السيب(نهرين واسع عرفا بـ

) هــ١٢٠ -هــ ١٠٥يف الـسنوات (عىل العراق خالد بن عبـد هللا القـرسي 

 يف السواد حتى بلغـت غلـة نشاط واسع يف استصالح األرايض وامتالكها

 بل كان يستطيع التأث بغالته عىل أسعار ،أراضيه مالي الدراهم سنويا

السوق
 ولهذا ورد يف وثيقة تاريخية أوردهـا املـؤرخ الطـربي تتـضمن ،)٣(

نع خالد القرسي من بيع غالته  حتى تباع غـالت "مرسوما خليفيا قىض 

"أم املؤمن هشام بن عبد امللك
)٤(

وهكذا أصبحوا يتحكمون حتـى يف . 

                                                        
وت،٤ ط،مقدمة يف تاريخ االقتصاد العر )١(  .٢٦ ،٢٥-٢٣ ص،م١٩٨٢ ، دار الطليعة، ب
  . إذ ليس لهم سبب رشعي يف التملك،أطلق عليها هذا املصطلح مجازا )٢(

 .٣٩ ص،يف تاريخ االقتصاد العر مقدمة ،الدوري )٣(
دة١٨٩ ص،٤ ج، تاريخ األمم وامللوك،الطربي )٤(   الوثـائق الـسياسية واإلداريـة العائـدة، مـاهر،؛ وحـ

وت،)م٧٥٠/هــ١٣٢م ـ ٦٦١/هـ٤٠(للعرص األموي   -هــ١٤٠٣ ، مؤسـسة الرسـالة ودار النفـائس، بـ

 .٤٨٣ ص،م١٩٨٣
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  .مآكل الناس ومصائرهم

هشام الخليفة األموي نفسه احتجن أرايض واسعة يف أنحاء مختلفة مـن 

مملكته وكانت من أهم مصادر وارداته
ُ لقد تذكّر أحد الواعظ بعد أفـول ،)١(

وويل هشام بـن عبـد امللـك : "شمس الدولة األموية حالة هشام وأوالده فقال

 ، ويتخذ فيهـا أمـواالًً،رشة سنة ما منها سنة إال وهو ينشئ فيها عيوناا ع
" وال أعرف اليوم من ولده رجالً يشبع،ويقطع لولده القطائع

)٢(
.  

 

 مـضافا إليهـا ،ملا وصل األمويون إىل الحكـم استحـرضوا الـروح القبليـة

ات الربوتوكوليــة التــي تــأثروا بهــا مــن ،يــةالعــصبية العرب  معجونــة بالتــأث

 وأصـبح الـشيخ العـر بعقليـة أ سـفيان ،أسالفهم عىل الشام البيزنطي

 ويحكم األمة التي ،ِّالذي  تهذبه املبادئ اإلسالمية يجلس عىل كريس هرقل

ر تدين بدين اإلسالم بالطريقة التي يرى فيها املصلحة لدولتـه مـن دون نظـ

 وكانت إحـدى أدواتـه يف الـتحكم يف ،إىل موقف اإلسالم من تلك الطريقة

لة شيوخ القبائـل  واعتبـارهم ، الـذين كـانوا يـسمون بـاألرشاف،الناس است

 وأرهقـوهم ، وقد أغدقوا عليهم األمـوال،مراكز القوى املتحكمة يف األمصار

 ويف مقابـل ،م فكانوا الظهـ واملـؤازر لهـ،بالكرم من بيوت أموال املسلم

                                                        
 .٣٩ ص،عر مقدمة يف تاريخ االقتصاد ال،الدوري )١(
  .١٥٢ ص، ط املكتبة الشاملة، املحاسن واملساوئ،)هـ٣٢٠كان حيا قبل (، إبراهيم بن محمد،البيهقي )٢(
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 وقد استعان بهـم ،ُذلك اعتِربوا مسؤول عن أي حدث يحدثه أفراد قبائلهم

 ثم ابنه عبيد هللا يف إجهـاض ثـورة الحـس ،زياد ابن أبيه يف حكم العراق

 ، ومن قبلهم معاوية الذي كان بالط قرصه يحفهم باإلسعاد واالحرتام،وقتله
بـيشء ال ) معاويـة!!  املـؤمنأمـ(وح يعودون منه يكون قد نالهم كرم 

تستطيع قلوبهم معه إال أن تحبه
)١(

.  

ومع مـرور الوقـت حـصلت فجـوة بـ هـؤالء األرشاف وبـ عامـة 

قبائلهم؛ حيـث أن األرشاف اتجهـوا إىل العنايـة بـاألرض التـي أقطعـتهم 

 واتجهـوا يف التمتـع بـاألموال التـي ،إياها الـسلطة مـن خـالل وكالئهـم

ّ فتكرست األموال بأيـديهم بيـن بقـي عامـة ،ل السلطةيتقاضونها من قب

 لكـن حـ نـصل إىل ،قبائلهم يكابدون الفقر ويصارعون العوز والحاجة

نجد انفصاما واضـحا بـ األرشاف والعامـة ) هـ٩٥-هـ٧٥(فرتة الحجاج 

 وحينها رأى الحجـاج أن األرشاف ،بسبب اتساع الفجوة االقتصادية بينهم

 فأنـشأ مدينـة واسـط وأقـام ،اسع وفاعل عىل قبائلهم يعد لهم تأث و

                                                        
 االسـتيعاب يف معرفـة ،)هــ٤٦٣ت (، أبو عمـر القرطبـي النمـري، يوسف بن عبدهللا، ابن عبد الرب)١(

وت،١ ط،عــيل البجــاوي:  ت،األصــحاب ــ ــل، ب ــن ٨٢٦ ص،٢ ج،م١٩٩٢ -هـــ١٤١٢ ، دار الجي ؛ واب

ي:  ت، تـاريخ مدينـة دمـشق،)هـ٥٧١ت( عيل بن الحسن بن هبة هللا الشافعي ،عساكر  ،عـيل شـ
وت،١ط ــ ــر، ب ــاكم ٢٩٨ ص،٤٠ ج،٣٦ ص،٣٥ ج،٢٠٩ ص،١٦ ج،م١٩٩٨ -هـــ١٤١٩ ، دار الفك ؛ والح

 ،١ ط،مـصطفى عطـا:  ت، املستدرك عـىل الـصحيح،)هـ٤٠٥ت (، محمد بن عبدهللا،النيسابوري
وت ؛ وفيهـا سـلوك مـضحك ٦٠١٥ ح رقـم ،٥٤٢ ص،٣ ج،م١٩٩٠ -هــ١٤١١ ، دار الكتـب العلميـة،ب

 .ومبك من معاوية يف سياسة الناس ورشاء ذممهم باملال لتحقيق مآربه وأغراضه



 

  ١٥٤  

 
 

 اعتمـد عـىل هـذه الحاميـة يف ،فيها حامية عسكرية مجلوبة مـن الـشام

فرض سيطرته عىل القبائل
)١(

 مستعيضا بها عن األداة السابقة وهي شيوخ 

  .القبائل

 - هـ ١٠٥ويل من (ويجد الباحث قلقا واضحا لدى هشام بن عبد امللك 

ٍ األرشاف حيـن تخـوف مـن إرهاصـات ثـورة يقودهـا من هؤالء) هـ١٢٥ ِ ّ

 فأمر واليه عىل الكوفة يوسف بن عمر أن يـستدعي ،اإلمام زيد بن عيل

 واستـصفاء األمـوال مـنهم إن ،األرشاف ويتوعدهم بالعقوبة يف األبـشار

 ك توقع أن من كان منهم له عقـد ،تحركوا باتجاه الثورة مع اإلمام زيد

ن ينرص اإلمام زيدامن ذلك فإنه سوف ل
ى الـسبب يف خفـوت َزْعـُ وي،)٢(

 ولتغلغل املبـادئ اإلسـالمية التـي ،تأث األرشاف يف قبائلهم ملا مر سابقا

ّنادى بها أهل البيت وعمدها اإلمام الحس بن عيل بدمه يف كربالء يف 

ة ،عقول الناس شيئا فشيئا ّ ولقيام مدارس إسالمية درست الحديث والس

ّلتـي يف العـادة روجـت للمبـادئ اإلسـالمية واعتمـدتها طريقـة والفقه وا

ّومنهجا؛ األمر الذي أدى باملقابل إىل انحسار القيم القبلية الـسلبية التـي 

  .كانت إحدى أدوات الحكم يف الدولة األموية

                                                        
  .٣٨ ص، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العر،الدوري )١(

دة )٢(   .٤٧٩ ص، الوثائق السياسية واإلدارية،ح



  

١٥٥  

 
 

 

َض عىل ذلـك النحـو جـرب استدعى بالرضورة تعامُل األموي مع األر ْ

ــا  ــشاسعة إلحيائه ــذه األرايض ال ــخرة يف ه ــل س ــامتهم للعم ــاس وع َالن َ َّ

 ولهذا نجـد يف بـرامج الثـورات التـي انـدلعت آنـذاك املنـاداة ،وزراعتها

 ، والحكم بكتـاب هللا وسـنة رسـول هللا،بالدفاع عن املظلوم والضعفاء
 ويف برنـامج ثـورة ،ويظهر هذا واضحا يف برنامج اإلمام زيد ك سيأ

الحارث بن رسيج يف خراسان
  . والثورات التي تنتمي لتلك املرحلة،)١(

بل ويظهر حتى يف برنامج ثورة الخليفة األموي يزيد بن الوليد بـن عبـد 

 فنقـرأ ،هــ١٢٦امللك ضد ابن عمه الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك سـنة

 وفيه ما يبـ املظـا ،ه خليفةبرنامجه الذي وعد به الناس بعد تنصيب نفس

أيها الناس إن لكم عيل أن ال أضـع حجـرا : " يقول فيه،التي كان يعانون منها

 وال أنقل ، وال أعطيه زوجة وال ولدا،ّ وال أك ماال، وال أكري نهرا،عىل حجر

ـا يغنـيهم  ،ماال من بلدة إىل بلدة حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهلـه 
 وال أجمركم،قلتها إىل البلد الذي يليهفإن فضل فضلة ن

)٢(
 يف ثغوركم فأفتنكم 

 وال أحمـل عـىل ، وال أغلق با دونكم فيأكل قويكم ضـعيفكم،وأف أهليكم

                                                        
 .٤٨ ص، يف تاريخ االقتصاد العر مقدمة،الدوري )١(
 وهنـاك تـأثر واضـح بثـورة اإلمـام زيـد ،التجم إبقاء الجند يف الثغور مددا طويلـة ال يحتملونهـا )٢(

 ومـا يحمالنـه مـن طـابع ، يفرسه التشابه الكب يف الربنـامج،وبرنامجها عىل ثورة هذا األموي

عي واقتصادي   .اجت



 

  ١٥٦  

 
 

أهل جزيتكم ما يجليهم عن بالدهم ويقطع نسلهم؛ وأن لكم أعطياتكم عندي 

كون  حتى تستدر املعيشة ب املسلم في، وأرزاقكم يف كل شهر،يف كل سنة

"أقصاهم كأدناهم
)١(

.  

عيـة واالقتـصادية كانـت  ومن هذا الربنامج يتضح أن القـضية االجت

 وتب مدى األثرة واالستبداد الذي وصل إليـه الحـاكم ،مستفحلة الرشور

األموي يف احتجان األرايض واالستحواذ عـىل األمـوال العامـة وتوزيعهـا 

 ،خزينـة يف العاصـمة وأخـذ األمـوال مـن األمـصار إىل ال،عىل األقـارب
 ، والتــضييق عــىل املعاهــدين،واحتبــاس الجنــود يف الثغــور ملــدد طويلــة

 ، وتـرك إدارة الدولـة بالحــسنى،واالنـرصاف إىل حيـاة اللهـو والـشهوات
 وسياسة التمييز ، والتالعب بالعطاء،والتقاعس عن حل مشاكل املواطن

  .الطبقي ب فئات املجتمع

 

م هـشام بـإدارة مملكتـه وعظـيم عنايتـه  َذكرت بعـض املـصادر اهـت ُ

 وأنه كان مثار إعجاب الخليفة العبـايس ،باالطالع عىل أحوالها ودواوينها

أ جعفر املنصور
ُ ومن املفيد التذك أنه كان يجمع الخليفت العداء ،)٢(

                                                        
دة )١(   .٥٠٧-٥٠٦ ص، واإلدارية الوثائق السياسية،ح

 ،سـهيل زكـار:  ت، كتاب جمل من أنساب األرشاف،)هـ٢٧٩ت (، أحمد بن يحيى بن جابر،البالذري )٢(
وت،١ ط،ورياض زركيل دة٣٧٩ ،٣٧٨ ص،٨ ج،م١٩٩٦ -هــ١٤١٧ ، دار الفكـر، بـ  الوثـائق ،؛ وحـ

 .٦٨ ص ،السياسية واإلدارية



  

١٥٧  

 
 

لتورط العميق ضد آل أ طالب بسبب الخوف عىل السلطة ك جمعه ا

ة،يف دمائهم ْ والبخل الشديد الذي حكيت عنه القـصص الكثـ َ ِ  غـ أن ،ُ

م ال يخلو من شـائبة االسـتبداد واسـتخدام  هناك ما يب أن هذا االهت

ة للهوس يف أخرى،أدوات قذرة يف التسلط  ، ولكأن الزهد كان عن جر
يل إىل الفاحشة  ،ن عملـه فعزله عـ،ِفهذا هشام علم أن أحد أوالده كان 

ـا هـو أن : "وقال له أيز القريش؟ أتدري ما فسق القريش وفجـوره؟ إ

" وتقتل هذا وتأخذ مال هذا،تأخذ مال هذا فتعطيه هذا
)١(

.  

ِلقد كان االستحواذ عىل املال وجمعه شهوَة هشام  لكن شهوة الخليفـة ،ْ

الذي خلفه وهو الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد امللـك كانـت يف الزنـا حتـى 

ع القيان وهي تغنيـهباملحا  وقـد أزمـع ،رم والفواحش ورشب الخمر وس

مرة أن يجمعهن ليغن له عىل ظهر الكعبة اسـتخفافا باألمـة التـي كـان 

يوجد فيها
ه عمه هشام مريدا منه أن يتنازل عن واليـة العهـد ،)٢( ّ وملا ع

  :  أجابه الوليد قائال، فسأله عن دينه،ألحد أوالده

ــــسائل عــــن  ـا ال ـــ ـا أيه ـــ ـاي ـــ   دينن
  

ـاكر   ـــ ــــن أ ش ــــىل دي ــــن ع   نح
ـة   ـا وممزوجــــ ًنـــــرشبها رصفــــ ْ ِ  

  
ـاتر   ـــــ ـا وبالف ـــــ ــــــسخن أحيان   ًبال

  
  

                                                        
 .٣٨١ ص،٨ ج، أنساب األرشاف، البالذري)١(
وت،١ ط، تـاريخ الخلفـاء،)هـ٩١١ت( جالل الدين ، عبدالرحمن السيوطي،السيوطي )٢(  دار ابـن ، بـ

  .١٩٩ ص،م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ،حزم



 

  ١٥٨  

 
 

وأبو شاكر هو ولد هشام وكان ممن يرشب الخمر أيضا ويشتهر بذلك
)١(

.  

 وكـان ،لقد كان هشام ينظر إىل الدين مـن منظـور العـصبية القبليـة

 ويصفهم ،نصارمقابل من سواها؛ ولهذا كان يكره األ) القرشية(يستحرض 

باليهود
)٢(

  .؛ ألنهم من غ قبيلة قريش

 

 ولهذا كان ،إذا كان ذلك وضع الحكام فإن وضع الرعية كان سيئا جدا

ـا  وقـد توقـع هـشام ،العامة من الناس هم وقود ثورات تلك املرحلة دا

الرعـاع وأهـل "نفسه أن من سينرص اإلمـام زيـدا إذا مـا ثـار عليـه هـم 

 وهم جميعا من الفئات املسحوقة اقتـصاديا ،"السواد ومن تنهضه الحاجة

عيا  ، وأهل السواد هم من يعملون فيـه أكَـرة وفالحـ وجـرارين،واجت
وإذا كان املؤرخون يعتربون أن من إصالحات عمر بـن عبـد العزيـز أنـه 

َمنع السخر
ارسه بنو أمية ،)٣( إكراها وقـرسا  فإن ذلك يش إىل ما كان 

لعامة الناس وللطبقة املستضعفة فيهم بالعمل يف األرض اململوكة لألمـراء 

  . أو مقابل أجور سخيفة جدا،وامللوك مقابل إعالتهم

                                                        
 .٣٨٨ ص،٨ ج، أنساب األرشاف،البالذري )١(
  .٣٨١ ص،٨ ج، أنساب األرشاف،البالذري )٢(

 مطبعـة ،اريخ اليعقـو تـ،)هــ٢٩٢ت بعـد (، ابن واضـح، أحمد بن أ يعقوب بن جعفر،اليعقو )٣(

  .٣٦٧ ،٢ ج،م١٨٨٣ ،ليدن



  

١٥٩  

 
 

 

نجـاة عـن رشر االسـتبداد األمـوي؛ إذ   يكن األرشاف من القبائل 

 ضد الحكـم األمـوي رغـم أنهم ملا ترضرت مصالحهم قادوا ثورات عنيفة

 ولهذا ال غرابـة أن قـاد ،أنهم وآباءهم كانوا من أنصار السلطة املخلص

 ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن األشعث ،هذا النوع من الناس الثورات

 وكادت أن تطيح بـالحكم ، واستولت عىل العراق،قاد ثورة يف سجستان

 وكـان أحــد ، والفقهـاء وأجـج أوراهــا القـراء، ونـرصها الفقـراء،األمـوي

أسبابها هو اقتناعهم أن الحجاج بن يوسف الثقفي حـ أخـرجهم لغـزو 

ا أراد إقحامهم يف املهالك  ك ،ّسجستان وحثهم عىل مهاجمة األعداء إ

)يبقـيهم مـددا طويلـة يف الثغـور(ّكان يجمرهم 
)١(

ومنهـا أيـضا الوضـع . 

 ،سلم من غ العـرباملقيت الذي كانت تفرضه السلطة األموية عىل امل
ُّوهم من سموا بـ  ومنهـا أيـضا إعادتـه ، وسيأ الحديث عـنهم،)املوايل(ُ

ــسلمون  ــرب امل ــي حازهــا الع ــة الت فــرض الخــراج عــىل األرض الخراجي

 ومنها إجباره املـسلم الجـدد مـن ،وأصبحت يف اعتباراتهم أنها عرشية

عامة سلباأهل الذمة عىل تسليم الجزية حتى ال تتأثر الخزينة ال
)٢(

وقـاد .  

ة بن شعبة سنة  ثورة دعا فيه هو اآلخر إىل ) هـ٧٧(أيضا املطرف بن املغ

)٣( الحكم بكتاب هللا وسنة رسول هللا 
.  

                                                        
دة )١(   . وما بعدها٣٢٨ ص، الوثائق السياسية واإلدارية،ح

 .٣٣ ص، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العر،الدوري )٢(
دة٦٠٠ - ٥٩٣ ص،٣ ج، تاريخ األمم وامللوك،الطربي )٣(   .١١٤- ١١٣ ص٥ ج، الوثائق السياسية واإلدارية،؛ وح



 

  ١٦٠  

 
 

 

ٌيف يوم من األيام قدم عىل هشام بن عبد امللك وفد من أهل املدينـة 

ر بن يارس تنسبه وعرف جده انقدح الرش  وملا اس،فيهم رجٌل من ذرية ع

 وغلبـه شـعور الحقــد ،يف نفـس هـشام الـذي نــيس أنـه حـاكم املــسلم

 لقــد كــانوا ،والكراهيــة ضــد ذراري أنــصار اإلمــام عــيل بــن أ طالــب

ا جاء به األجداد   : ّ فتمثل هشام قائال،يعاقبون الذرية 

ــده ــد أعيــاك وال ــصغ وق   ترجــو ال
  

ـا ينبــــت العــــود   ـه مـــ   ويف أرومتـــ
  

ا أبدا ما بقيت:  قالثم ًال وهللا ال تنال مني خ ً)١(
وهكذا عـاد ربيـب . 

؛ ) آل يارس( ر صْفر اليدين مـن حقـه يف بيـت مـال املـسلم َوحفيد ع ِ

ر الداعي إىل الجنة من قتلتـه الفئـة الباغيـة؛ كـان ذنـب  بذنب جده ع

  . يف صفجده أنه نرص عليا 

 يف رسـالته إىل هـشام ويتب لنا من خالل تصوير يوسـف بـن عمـر

 حتـى أنـه ،املدى الذي وصل إليه أهل بيت رسول هللا من الحاجة والفقر

إن أهل هذا البيت مـن : "قال فيها يحرضه ضد الوايل قبله خالد القرسي

 ،بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعا حتى كانـت همـة أحـدهم قـوت عيالـه
 تاقت أنفسهم إىل فل ويل خالد العراق أعطاهم األموال فقووا بها حتى

"طلب الخالفة
بالغته هذه،)٢(  ولكنها تش ، ويتضح أنه أراد الكيد لخالد 

                                                        
 .٤١٢ ،٨ ج، أنساب األرشاف،البالذري )١(
دة٢٤٨ ص،٤ ج، تاريخ األمم وامللوك،الطربي )٢(   .٤٨٩ ص، الوثائق السياسية واإلدارية،؛ وح



  

١٦١  

 
 

إىل العقلية الحاكمة والطريقة التي حكـم األمويـون ووالتهـم بهـا النـاس 

ِ وتقصد إفقار أهـل البيـت ، والتمييز العنرصي،املبنية عىل سياسة اإلفقار ُّ
ـا يجـب علـيهم يف  لينشغلوا بأمور املعي،النبوي بخاصة شة عـن القيـام 

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلصالح يف أمة جدهم 

 

 ،ِوصل بهم األمر أنهم رفضوا إسالم من أراد أن يسلم من أهل الذمـة
ــا مــن أجــل مــا  وأجـربوهم عــىل االســتمرار يف الكفــر لــيس لــيشء وإ

كرر هذا يف أك من مكان وزمـان  وت،يحصلون عليه من رضيبة الجزية

 وهـو مـا ،ُّ فقد أمر الحجاج بتسلم الجزية ممن أسلم مـنهم،يف مملكتهم

ساهم يف النقمة عليه والخروج يف ثورة ابن األشعث
 ثم تكرر هذا يف ،)١(

له أن يعلموا أنـه شـخص يختلـف ،عهد عمر بن عبد العزيز  و يكف ع

رسـات الـسيئة عن من سـبقه فعـادوا يطلبـون منـه هـذا األ مـر؛ ألن امل

والثقافات املغلوطة تغلغلت فيهم
ُ وهو أمر وعد الحقا يزيد بـن الوليـد ،)٢( َ

ـا يـش إىل أنهـا ، كـ تقـدم،أيضا بعدم انتهاجه عىل خالف أسـالفه  

  .قضية أخذت حيزا زمانيا طويال

                                                        
 .٣٣ ص، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العر،الدوري )١(
دة )٢(  .٤٣٩ ،٤٣٠ ص، الوثائق السياسية واإلدارية،ح



 

  ١٦٢  

 
 

 

سيادة العربيـة حيـث سـيادة اعترب املؤرخون الدولـة األمويـة دولـة الـ

 ومـن ،العنرص العر عىل من سواه من العنارص املكونة للمجتمع الـسلم

عيـة  الواضح أن سلطة هذه الدولة كانـت تعتمـد عـىل دوائـر نفـوذ اجت

ــة مــن األســفل إىل األعــىل ــة،مرتاتب ــوالء واإلخــالص للدول ــا ال  ، يجمعه
ل عىل العطاء من ديوان  والحصو، واالستئثار عىل األرض،واملصلحة املالية

 وكونهم محارب يف مجتمع كـان يحـارب يف الـرشق ،بيت مال املسلم

ُ وكان يحركه أيضا طلب النجـاة مـن تـضييق األمـوي وسـجنهم ،والغرب
 وكانت القبيلة العربية هي القاعـدة العريـضة ،وسيوفهم وسياط تعذيبهم

 غـ أن هـذا ،للقوى البرشية التي حكمـت مـن خاللهـا الدولـة األمويـة

 بـل كـان وضـعا ،الوضع ال يعني تساوي العـرب يف الحقـوق والواجبـات

ا ،تراتبيا يشتد ويخف وينقطع بحسب اإلخالص والوالء للفرد الحاكم  ور

 يبدأ هذا الرتاتب من القاعـدة العربيـة املواليـة ،تغ من حاكم إىل آخر

 والـذين ، األموي ثم املروا،وينتهي إىل األعىل بالبيت السفيا األموي

حرصوا عىل إقناع الناس عىل أن وصـولهم إىل الحكـم كـان بقـضاء هللا 

 وأن األمر  يضعه حيث يشاء،وقدره
 يف خطـوة أرادت إغـالق بـاب ،)١(

 حيـث ، ولنئ نجحوا يف أول األمر فقـد فـشلوا آخـره،التفك يف التغي

ُأدى انتشار الفكرة القائلة بحرية اختيار اإلنسان أل فعاله يف أيام عمر بن ّ

                                                        
 .٢١ ص، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العر،الدوري )١(
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ّ والتي روج لها الجعد بن درهم وغيالن الدمـشقي -عبد العزيز وما بعده 

 إىل فـتح أبـواب الثـورات عـىل -واإلمام زيد وأهل البيت وكذلك املعتزلة 

  .ٍّمرصاعيها عىل ظلم األموي بدون صد فكري كابح

 هذه العصبية العربية عند حكـام هـذه الدولـة قـضت بحرمـان جميـع

 وقضت باعتبارهم مواطن ، وهم املوايل،الفئات املسلمة من غ العرب

ِ فقد حرموا من العطاء،من درجة ثانية ِ ك حرموا من حق املـشاركة يف ،ُ ُ

 وبهذا صارت حيازة أموال السواد ، إال إذا أرادوا املشاركة املجانية،الجهاد

ْ الذين أوكَلوا إىل نواب لهم إدارت،حكرا عىل العرب ها عرب فالح وأكـرة َ

 ولكـن ،ّ وتفرغوا هم للعمل العـسكري،َمستأجرين من الطبقات املسحوقة

ة العـسف وزيـادة الظلـم وقلـة اإلنـصاف خربـت املـزارع  وغمـر ،ِمع ك

ُبعضها امليـاه  وال يـستطيع أن يعمرهـا مـرة أخـرى إال مـن كـان ذا مـال ،َ

َوجدة األمـوي أو والتهـم ٌ وهؤالء قلَّ أن يوجد أحـد مـنهم خـارج البيـت ،ِ

  .ّالكبار؛ األمر الذي كرس ك تقدم األرايض يف يد الطبقة املالكة

؛ القسم األول وهم األقل  ممن كانوا رقيقـا ،ينقسم املوايل إىل قسم

 وهم األك وهم ، والقسم الثا،فأعتقوا وصاروا موايل للذين أعتقوهم

اق وإيران وأفريقيا ويف أولئك السكان األصليون يف البالد املفتوحة كالعر

 ولكن ألنهم كانوا ،جميع أرجاء الدولة اإلسالمية الذين دخلوا يف دين هللا

ُمن جنس غ جنس العرب فقد حرمـوا مـن تلـك االمتيـازات التـي كـان  ِ ُ
 فلجـأوا إىل التحالفـات مـع القبائـل العربيـة لقـاء ،العر يحصل عليهـا
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ــديا ــع ال ــل اإلســهام يف دف ــة مث ــافع متبادل ــالمن ــشاركة يف القت  ،ت وامل
ة  مقابــل حـصولهم عــىل ،واملـشاركة يف األمــور العامـة للقبيلــة أو العـش

عي والرعاية اإلسناد االجت
)١(

.  

ومـع التطـور الحـرضي يف املــدن الجديـدة يف أرجـاء الدولـة وبقــاء 

َّالعر عـسكريا محاربـا ومـسجال يف ديـوان الجنـد ومحتفظـا بأدبياتـه 

ِالضطالع باملهن الحرفية فقد جعَل الباب مفتوحا أمـام القبلية التي تكره ا ُ َ ِ

هم من أهـل الـديانات األخـرى ) املوايل(هذه الفئة من الناس  وأمام غ

فة،ليكونوا عمدة املجتمعات املدنية فيها  ، فاشتغلوا يف التجارة ويف الص
د ،ومنهم الباعـة وأصـحاب الحـرف واملهـن املختلفـة  وبهـذا صـاروا عـ

القتصادي والتجاريالنشاط ا
ة مـنهم ،)٢(  فأفسح املجال لهجرة أعداد كث

َّ هربوا منها إىل املدن التي وفرت لهـم ،من القرى ومن الضياع الزراعية

َمجــاال حرفيــا كــان يجعلهــم أكــ اســتقاللية ّ فــأثر ســلبا عــىل األرايض ،ِ

الزراعية وهو ما حمـل واليـا مثـل الحجـاج عـىل أن يخـتم عـىل رقـابهم 

ْ ثم إعادتهم إىل القـرى للعمـل كَرهـا يف األرايض ،عليهم بسهولةللتعرف 

ّوالضياع التي كانـت حيازتهـا لألمـوي ووالتهـم وللعـرب املقـرب مـن 

السلطة ك تقدم
)٣(

.  

                                                        
  .٤١ ص، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العر،الدوري )١(

 .املرجع السابق )٢(
  .٣٩املرجع السابق ص )٣(
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 لكنهم ،لقد شارك املوايل يف الحروب التي كانت تشنها الدولة األموية

واهم ومبعـث  وكـان ذلـك مثـار شـك، يكونوا يسجلون يف ديوان الجند

مهم إىل األحزاب السياسية املعارضة  ، وإىل الثورات ضد األموي،انض
ة يف الرشق والغرب والتي  كن فحص ذلك يف برامج الثورات الخط و

 ففـي الغـرب مـثال انـضم الرببـر ،كانت تعطي هذه القضية حيـزا جيـدا

عات الثائرة عىل هشام بن عبدامللك يف ألجل هـذا الـسبب للج
 كـ ،)١(

؛ حيـث وضـعهم الظلـم  ُوجد يف ثورة ابن األشعث الثائر املـوىل والعـر ِ ُ

  .األموي جميعا يف بوتقة واحدة

 

عي الذي حـرشوا فيـه ِأفاد املوايل من الوضع االجت  الوضـع الـذي ،ُ

ـنعهم مـن االلتحـاق بالجنديـة  فـأثبتوا جـدارتهم وتفـوقهم يف ،قىض 

ّ وتـشبعوا ، كثـ مـنهم يف ميـدان العلـم واملعرفـة فاشتهر،املجال العقيل

ء األمة وعىل رأسهم اإلمـام  بروح اإلسالم التي نادى بها أهل البيت وعل

 وما حملته الـذكريات إلـيهم عـن ،عيل بن أ طالب وتالمذته وأهل بيته

وأدرك هؤالء املوايل . سعة عدله وكرهه للظلم واملحاباة والتمييز العنرصي

 وانحـرافهم عـن ديـن اإلسـالم الـذي يـأمر باملـساواة يف خطأ األمـوي

 ومنهم سعيد بن جب الذي استشهد عىل يد الحجاج ،الحقوق والواجبات

                                                        
  .٤٥ ص ،املرجع السابق )١(
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 ومـنهم الحـسن البـرصي ،بعد القبض عليه بسبب ثورته مع ابـن األشـعث

 ك تبنـى بعـضهم األفكـار التـي تطلـب العـدل ،الواعظ والزاهد املشهور

 ،لهم تـأث قـوي يف أيـام عمـر بـن عبـد العزيـز وظهر ،وتنشد الحرية
 ومـنهم غـيالن ،واعتمد عليهم يف رد املظـا إىل النـاس مـن بنـي أميـة

 والذين ما إن غاب عمر بن عبد العزيز عن ، والجعد بن درهم،الدمشقي

 ولّفق عليه تهـم ،مرسح األحداث حتى قبض عليه هشام بن عبدامللك

 قتلوه قتلة شنيعة فعذبوه ثم،الكفر والدهرية
)١(

.  

 

رغم ما سبق فإن عمر بن عبد العزيز كـان قـد قـرر إنـصاف مقاتلـة 

ساواتهم للعرب يف ديوان الجند املوايل 
)٢(

 استنادا إىل املبـدأ اإلسـالمي 

  .الذي  يرد أن يهتدي إليه ال سلفه وال خلفه

ة ّقدم عمر بن عبد العز ) هــ١٠١ -هــ٩٩(يز يف فـرتة حكمـه القـص

 لقد قارب املالمـسة للـروح ،وذجا مختلفا يف الحكم ع كان عليه أهله

 فجـاء ،ّاإلسالمية وللمبدأ اإلسالمي الـذي غيبـه أهلـه عـن واقـع حكمهـم

ّ لقـد مثـل دلـيال ،ليثبت قطعا أنهم كانوا عىل خطأ من سياساتهم الباطلة

 ، عىل من يهوى هـوى الظـامل مـن بنـي أميـةواضحا وإدانة كافية للرد

                                                        
 .٣٩٠ ،٣٧٩ ص،٨ ج، أنساب األرشاف،البالذري )١(
  ٤٥ ص، مقدمة يف تاريخ االقتصاد العر،الدوري )٢(
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ــي شــنوها باســم الفتوحــات  ــآثر حــروبهم الت ــالتغني  ــي ب ومــن يكتف

ه،اإلسالمية هم يف كربالء واملدينة وغـ  ومـن أولئـك ، والتأول لجرا

  ).تاريخنا املفرتى عليه(الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه 

 

ح ثار اإلمام زيد  يكن غائبا عن هذه الحيثيات وما كانت تعانيـه 

 وحـ نقـرأ برنامجـه الثـوري ،األمة من ويالت تحت هذا الحكم الظا

 لقـد أعلـن ،الواضح وأهدافه املعلنـة نـدرك معنـى ومغـزى مـا نـادى بـه

عيـة واالقتـصادية لألمـة  وكـان ،برنامجه الثوري مالمسا الحاجـة االجت

 روى ،برنامجــه نبــضا دافقــا لــروح اإلســالم املخنوقــة مــن قبــل الحكــام

 ،أدعـوكم إىل كتـاب هللا: إذا بويع قـال) أي اإلمام زيد(وكان : "البالذري
 ، وإعطاء املحروم، والدفع عن املستضعف، وجهاد الظامل،وسنة نبيه

 ونـرصنا أهـل ،ّ وإقفال املجمـرة، ورد املظا،وقسم هذا الفيء عىل أهله

 أتبايعون عىل هذا؟ فيبايعونه ويضع يده ،البيت عىل من نصب لنا الحرب

َّ ولتنصحنا يف ،َّعليك عهد هللا وميثاقه لتف لنا:  ثم يقول،عىل يد الرجل

" والعرسة واليرسة، والرخاء والشدة،الرس والعالنية
)١(

.  

راف السيايس ِّهذا الربنامج الثوري الواضح جاء إذن معالجة بينة لالنح

عي واالقتصادي القائم آنذاك ّ ويرد ردا واضحا عىل مـن خمـن ،واالجت ُّ ُ
                                                        

  .١٩٩ ص،٤ ج، تاريخ األمم وامللوك، بالطربيويقارن. ٤٣٤ ص،٣ ج، أنساب األرشاف،البالذري )١(
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السبب بأن خصاما شب ب اإلمام زيد وبني عمومتـه مـن أوالد الحـسن 

 وقـع ضـحية  أو أن اإلمام زيد بن عـيل ،عىل والية أوقاف آل عيل

ساة ا  ،لحسينيةِّاستغواء واستخفاف أهل الكوفة الذين خذلوه مكررين لل
 وهي مقـوالت تبتعـد عـن هـذا ، أو ألي سبب آخر،َّأو أنه كان حاد الطبع

ها من األسباب  ك ،الواقع الذي عرضناه يف جزئية واحدة ف بالك بغ

 وأنهـا مجـرد نـزوات ،أنها تعكس مفهوم هـؤالء عـن ثـورات أهـل البيـت

  .هاَّشخصية أو هبات عاطفية ال تستند إىل وعي إسالمي حاكم ضابط ل

 ،لقد كانت ثـورة اإلمـام زيـد ثـورة أجمعـت عليهـا الطوائـف املختلفـة
ء،وجاءته البيعة من مختلف األمصار  وسـميت ، ك نرصه الفقهاء والعلـ

ء   . لذلك ثورة العل

 

إن م يب املـدى الـذي وصـل إليـه تـأث املبـادئ اإلسـالمية عـىل 

اب املبادئ القبلية أنه كان هناك فجوة واضحة ب والة بني أمية يف حس

ِالعراق مهد الثورة وب أهل العراق تفاقمت مـع األيـام  حيـث  يقاتـل ،ْ

َأهُل العراق أنفسهم اإلمام زيد بن عـيل كـ كـان عليـه الحـال يف ثـورة  َ

ام زيـد اإلمام الحس من قبله؛ حيث كانت الدولة األموية يف ثورة اإلمـ

 ،أطلـق علـيهم القيقانيـة) باكستان حاليا(ِقد جلبت لها مرتزقة من السند 
 وكانوا إحـدى فـرق الجـيش األمـوي يف العـراق ،وكانوا يجيدون الرماية
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 هو الذي ، ك كان هناك جيش شامي،الذي اشرتك يف حرب اإلمام زيد

اشتبك مع أنصار اإلمام زيد
)١(

ار الوالء ؛ األمر الذي يعطي انطباعا بانحس

 وهـو ، وأن األمور ذاهبة إىل منحـى آخـر،األموي إىل حد ما من العراق

االنطباع الذي يؤكده خطاب يوسف بـن عمـر الثقفـي وايل العـراق بعـد 

ّ ح هدد أهل الكوفـة فيـه بقطـع زروعهـم ،قضائه عىل ثورة اإلمام زيد

ي ما عـدا  واتهم جميعهم بأنهم ال يوالون أولياءه األمو،وإفساد أموالهم

رجال واحدا منهم أشاد به
)٢(

.  

ّومن هنا يتب أن أسبابا وظروفا مهمة حركت اإلمـام زيـد بـن عـيل 
 يف األمـر أن سبيله سبيل جده الحـس بـن عـيل ك ،ّوعول عليها

 وقد حمد هللا ح رأى الرايات تخفق فـوق ،باملعروف والنهي عن املنكر

اب اإلخفاق املادي يف هذه الثـورة  وال مجال اآلن للحديث عن أسب،رأسه

ا أمر ،إذ ليس موضوعنا الذي نتحدث عنه  وأما النرص املعنوي والقيام 

  .ِهللا فهذا أمر ال مرية يف تحققه

 

ملا برز القائد األموي الشامي املدعو عبيد هللا بن عباس الكنـدي بـرز 

َ فرضب الغالم الحناط ذلك القائد الكندي ،ّناط يدعى واصلإليه غالم ح ُ ُ

                                                        
 مقاتـل ،)هــ٣٥٦ت( أبو الفرج ، عيل بن الحس،؛ واألصفها٤٣٩ ،٣ ج، أنساب األرشاف،البالذري )١(

 .٩٣ ص،م١٩٦٥ ، منشورات املكتبة الحيدرية، والنجف، مؤسسة دار الكتاب، قم،٢ ط،الطالبي
 .٢١٠ ص،٤ ج، تاريخ األمم وامللوك،الطربي )٢(
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وهللا :  فقـال الكنـدي،"خذها وأنا الغالم الحناط: "رضبة موجعة وقال له

 وانهـزم هاربـا ال ، لكنه  يستطع فعل يشء،ال أتركنك تكيل قفيزا بعدها

يلوي عىل يشء
ِ وح رمي اإلمام زيد ،)١( ُ بالسهم يف جبينـه دخـل 

جرارين بالسبخةدار ال
  .ّ وهم من يجرون املاء من النهر للسقي به،)٢(

 ،هذا األمر يش إىل الفئات املجتمعية املشاركة يف الثـورة عـىل الظـامل
 وأن هـذه الفئـات ،وأن الثورة أصبحت ثقافة عامة لدى مختلف فئات الناس

ي التي جلبتها املدنية الكوفية أصبحت تشارك يف الحروب ويف إحداث التغ

 وبـات مقاتلوهـا عـىل ، وأصبحت بيوتها مأوى الثوار،الذي ينادي به اإلسالم

َحرفية عالية يف الحرب  ويظهر بوضوح أن الكوفة وهي أحد مدارس العلـم ،ِ

ا  اإلسالمية آنذاك التي احتضنت املحدث والفقهاء كانت قد أحدثت وعيا كب

ّ ولهذا يـرتجح ،ا محاربايف املجتمع الكويف الذي كان يف األصل مجتمعا قبلي

َّأن هذه الثورة الزيدية هي التي عجلت بزوال الدولة األموية بعد حوايل عرش 
 حيث أصبحت الثقافة العامة للناس هي ثقافـة ،سنوات كانت مليئة بالفوىض

  .التغي ومن كل الفئات املجتمعية

ويحرض هنا شعر الشاعر الخارجي حبيب الهاليل وهو يتأسف ملقتل 

أوالد درزة أسـلموك : ( قـائال، ويـتهم أوالد درزة بـالفرار عنـه،مام زيداإل

 ،مصطلح لفئة من الناس ترجمهم ابـن األعـرا) أوالد درزة( و،)وطاروا

                                                        
  .٤٤٠ ص،٣ ج، أنساب األرشاف،البالذري )١(

  .٤٤٥ ص،٣ ج، أنساب األرشاف، البالذري)٢(
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ِبالسفلة من الناس ّبالخيـاط والزمخـرشي ،َّ
وزآبـادي بالـسفلة ،)١(  والف

والخياط والحاكة
 احتقار العرب ألهل  وهذا الوصف  وإن أ ضمن،)٢(

 لكنه يب أن ثورة اإلمام زيـد كانـت تلبـي طمـوح ،املهن يف ذلك العرص

 وعـن تأهلهـا ، لتعـرب عـن انطالقتهـا الواقعيـة،هذه الفئـات مـن النـاس

ية الثورية من وحـي التعـاليم اإلسـالمية التـي  للمشاركة اإليجابية التغي

  .وصل مداها إليهم

                                                        
وت، لـسان العـرب،)٨ت (، املـرصي، األفريقي، محمد بن مكرم،ابن منظور )١(  ،٥ ج، دار صـادر، بـ

محمد باسل عيون :  ت، أساس البالغة،)هـ٥٣٨ت( جار هللا ، محمود بن عمر،؛ والزمخرشي٣٤٨ص

وت،١ ط،السود  .٢٨٣ ص،١ ج،م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية، ب
وزآبادي )٢( ازي،الف   . مادة درز، القاموس املحيط،)هـ٨١٧ت (، محمد بن يعقوب الش
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  الخاتمة 

هـ كانت استجابة لظروف ١٢٢ورة اإلمام زيد سنة م سبق يتب أن ث

 وأنـه كـان ،وعوامل وحيثيات موضوعية أخذت وقتها وحقها من التفاعل

عي  دعك مـن ،هناك ما يوجب أن تكون ثورة حتى يف هذا البعد االجت

 ك يتضح أثر ثورة اإلمام الحس يف تغي األفكار نحو ،األبعاد األخرى

ا يف كتاب هللاعودة األمة إىل الدعوة  ويف ، وسـنة رسـوله ، للعمل 

 كـ ، ويف التعجيـل بـزوالهم،توسع دائرة الرفض للحكم األموي الظـا

رسـات األمويـة  َتبينت الهوة العميقة بـ مبـادئ اإلسـالم العظيمـة وامل ّ
الخاطئة يف صدر اإلسالم فكان له ظالله السلبية عـىل األفكـار واملنـاهج 

رسات املنهجية التي سلكها بنو أميـة يف ،السياسية الالحقة  ومن تلك امل

ـن ،تركيز املال واألرض والسلطة يف أيديهم وأيدي أعـوانهم  والتنكيـل 

 وسياسة اإلفقار والتجم لكل من يخـالفهم بـل ولفئـات األمـة ،يخالفهم

ا يش إىل أنهم كانوا عصابة ال هم لها إال التـنعم بالـشهوات ،املختلفة  ّ

 ، وهـو مـا نجـده يف كـل زمـان وكـل مكـان،ق الرغبات الشخـصيةوتحقي
 ك يتب أن التعامل مع ، وملة االستبداد ال تتغ،فمذهب الطغيان واحد

الناس وحقوقهم عىل أساس طبقي وشليل لـيس مـن اإلسـالم يف ورد وال 

 وأن الربنامج الذي أطلقه اإلمام زيد ال زال املسلمون اليوم بحاجة ،صدر

ن هـم ،يقه والتفاعل معهإىل تطب ءهـا املـؤ  وأن خيار هذه األمة وعل
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ق تلك األهداف والغايات النبيلة  وأنه ،قادتها الذين يجب أن يناط بهم تحقُّ

ـنهج هللا ورسـوله  كـ ال يجـوز أن ،ال مناص لألمة إىل العودة للحكـم 

ادية تذهب األمة ومصلحوها وثوارها بعيدا عن الحاجة املجتمعية واالقتص

ّمحلقة يف أجواء مجهولة املصدر وعمية الطريقة وضبابية الغاية  فالوضوح ،ِّ

ن تحققهــا يف مــا بعــد االنتــصار،مطلــوب يف أهــداف الثــورات  ، لــض
ية ة أمر بدهي يف أي عملية تغي  وقد ،والواقعية ومعالجة املشاكل القا

ي ظللـت أثبتت الثورة الشعبية اليمنيـة الجاريـة مـصداق هـذا القـول الـذ

ا ليس بالرضورة أن ينتـرص املحـق ماديـا،أزعمه  فكـم مـن ظـا ، وأخ

   .انترص لحظة تورطه يف دم مصلح ثائر لكنه انهزم إىل آخر الدهر
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 هللا األهنومي  حمود عبد/أ
  

رسة املنحرفة والسلوك املخالف لإلسالم من قبـل الحكـام  أحدثت امل

ل الصياغة  ،األموي أثرا عىل العقائد التي كانت بدأت يف التبلور واكت
ويبدو أن عقيدة املرجئة التي راجت لدى بعض التابع وتابعي التـابع 

تلكوا الشجاعة الكافية للبت في شجر ب الصحابة ثـم  بسبب أنهم  

م ِِهم وظـاملِِهلهم ومقتـولِ فهربوا إىل تحس الظن بجميعهم قـات،التابع

 وهو وضع  يكن موجودا عىل عهد الصحابة فقد كان هناك ،ومظلومهم

 لقد وجد هؤالء املرجئة ،وضوح يف املواقف وتباين يف األحداث وتقييمها

اثا  من العلم والروايات التي تتناقض مع واقـع الحكـم آنـذاك ولهـذا ًم

خالفات التـي كان األسلم لهم من وجهة نظرهم أن يغضوا الطرف عن امل

ٍ وروجوا أن إعالن الشهادت كاف،ارتكبت يف عرصهم  يف الـذهاب إىل ّ

ا مـن املخالفـات الـسلوكية واملعامالتيـة  كـ ،الجنة ولو فعل اإلنسان كب

ة يف  حرص البالط األموي عىل نرش ثقافة الجرب تربيرا ملخالفاتهم الكث

عية وتأييسا ألي فكـرة ثوريـة  تريـد أن تـزيلهم مـن مجال العدالة االجت

مناصبهم ألنهم ك يبدو مـن أدبيـاتهم أشـاعوا أن القـضاء والقـدر هـو 

 ، وأن من يريد مغالبتهم فعليه مغالبة القضاء والقـدر،الذي جاء بحكمهم
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وبه يظهر أن تلك الثقافة املغلوطة جـاءت اسـتجابة ومحاولـة يف تغطيـة 

عيــة واالقتــصا رســاتهم الــسياسية واالجت دية التــي ناقــضت ســافرة مل

  .اإلسالم والقرآن وخالفتها يف ميادين ومجاالت شتى

 نفسه يف أمة غاب القرآن عن كث حينها وجد اإلمام زيد بن عيل 

 ورأى أن ،من أفكارها وقيمها وتفاصـيل حياتهـا وعـن الـسلطة التـي تـديرها

 أفكارا وثقافات شاعت يف العامة والخاصة كانت تدعو إىل الالموقف والدعة

نينة السلبية التي قصارى جهـدها الـصرب عـىل املظـا والزهـد عـن  والط

ة ،املناصب  وال زالت املاكينة اإلعالمية األموية تعمل عىل إنتاج أحاديث خط

تسللت إىل عقول أبناء املجتمع املسلم وكرست تلك الثقافات عىل أنها من دين 

جـربة القدريـة وعـىل  ولهذا فقد حرص اإلمـام زيـد عـىل الـرد عـىل امل،هللا

 أنه يحرم الصالة خلف هؤالء ك - وقد كان أفقه الناس- ً ورأى فقها ،املرجئة

منع من تسليم الزكاة إىل أيهم
)١(

. 
كان لزاما عىل اإلمام زيد بن عـيل أن يعـود إىل القـرآن لفـضح هـذه 

العقائد؛ إذ أنه املصدر األول الذي ال يرقى إليه شك وال أحد يتجارس عىل 

 وحذر من الفكـر اإلرجـا الـذي يبـدو يف صـورة زهـد مزيـف ،هتكذيب

 وقد جعل اإلمام زيد من يحمل هـذا الفكـر مـستخفا بحـق ،ووعي مشوه

 إىل اتخـاذ القـرآن إمامـا  ودعـى ،ّالقرآن ومغرتا بأما الـشيطان

وقائدا يف املحبوب واملكروه
)٢(

.  

                                                        
  ..املجموع الفقهي والحديثي )١(

  ..مجموع رسائله  )٢(
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رسـتلقد كان  ه  صادقا يف انسجام عقلـه وواقعـه وتـصوره وم

ِتجاه القرآن فهو اإلمام الذي عرف وهو ال يزال يف مقتبل العمر بـصدق  ُ

 وعـرف يف ،)١(الخشية من هللا والخشوع لذكر هللا ومـا نـزل مـن الحـق

 بل ليس بعيدا أن يقال ،)٢( "حليف القرآن"املدينة عىل مستوى واسع بكونه 

 وهـو ،من ب سائر األمةسالم هللا عليه إن هذه الصفة كانت خاصة به 

 منذ وقت مبكر مـن حياتـه اسـتغرق جهـده ما يش إىل أن اإلمام 

رسته وفقهـه وأهدافـه يف القـرآن لتنـشأ عالقـة  ووقته وعقله وفكره وم

ء عرصه،حميمية صادقة بينه وب القرآن   . متفوقا بذلك عىل عل

هذه الحميمية وذلك الصدق واالنسجام الشعوريان والعقليـان ظهـرت 

ر فيها بوضوح يف عال قته با وبالقرآن من خالل عبادته الليلية التي 

 وظهـرت بوضـوح حيـن انطلـق ،)٣(عىل آيات القرآن يف صالته ونوافلـه

اإلمام إىل رحاب الدعوة وإيصال صوت القرآن إىل هذه األمة فهو الذي 

 أشـهر يف أن يـشد النـاس إىل ٥استغل حبس هـشام لـه يف الـشام ملـدة 

 ويبـدو أنـه كـان يـروم ،ه بالطريقة التي يريـدها هللالقرآن وإىل تفس

لعرض أفكاره القرآنية يف صدد محاربة الثقافات املغلوطـة  )٤(البقاء هناك

                                                        
  .مقاتل الطالبي )١(

  .ها واإلمامية والسنيةاشتهر بهذه الصفة لدى املصادر املختلفة الزيدية من )٢(

  .مقاتل الطالبي )٣(

 ،)أمايل املرشد بـا(بدليل أنه بقي يف الشام تلك الخمسة األشهر يف تفس الفاتحة وسورة البقرة  )٤(
 وملا بدأ القرآن من ،ولو كان يريد التحول الستعجل أمره برشح متفرقات من القرآن من هنا وهناك

  .أوله واستمر فقط فيه
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 وقد كان عىل مستوى عال يف عرض أفكـاره ،عن اإلسالم يف عقر دارها

 غـ أن ،)١(ومالمسة عقول الناس والوصول إليها عـرب التعـاليم القرآنيـة

لخطــورة بقائــه يف الــشام يفــرس ســبب اســتعجاله إخــراج إدراك هــشام 

  .منها بالقوة  زيد

ّويف مواجهة املحدث املؤدلج بثقافـة الخنـوع واملـدجن بالزهـد 
 من قبول األحاديث التي تخالف حذر اإلمام زيد ) املرجئة(السلبي 

ّالقرآن ودعى إىل اتهام من يروج لهـا
 واعتـرب أن تـالوة القـرآن حـق ،)٢(

ا باالتبـاع للقـرآن حـق االتبـاعال ة الهذ والدراسة وإ  ،)٣(ّتالوة ليست بك
ل االتصال ب قـراءة القـرآن وبـ سـلوك أمـة  ك أكد عىل وجوب ك

 ،يغلـب قوينـا ضـعيفنا" واستنكر انطالقا من صـميم القـرآن أن ،اإلسالم
نا قليلنا أن مـن  وكـان يعتقـد ،)٤( واستئثار القلـة بـأموال املـسلم،"وكث

موجبات تالوة القرآن حق تالوته أن التايل له تلك التالوة البـد أن يكـون 

 وأن املتمسك به حقا هو من يجب ،ّذا موقف فصل من املحرف ألحكامه

  .)٥(أن يكون عىل نقيض املخالف له

                                                        
 يف الحجاج واإلقنـاع ب هشام إىل واليه يوسف بن عمر الثقفي محذرا إياه حسن أداء زيد كت )١(

ة حججه وقوة طرحه وسحر بيانه لة الناس وك  ووصف اإلمام ،)أنساب األرشاف للبالذري. (واست

ة علمه وقوة استحضاره بنحو ما وصفه هشام   .أبو حنيفة حسن طريقة وأسلوب اإلمام وك

  .سائلهمجموع ر )٢(

  . مجموع رسائله)٣(

  . مجموع رسائله)٤(

  . مجموع رسائله)٥(
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لقد كان اإلمام زيد عىل وعي بحاجة األمة وبسبيل نجاتهـا يف الـدنيا 

 وكـان يـرى أن ،لقرآن الكريم ويف اتباع تعاليمه وأنه يتمثل يف ا،واآلخرة

 ولهذا فقد قدم ،)١(القرآن الكريم هو العصمة من الضالل واألهواء والف

برنامجه الثوري املنطلق من القرآن جامعا ألهداف اإلسالم وملبيا للحاجة 

أدعـوكم : " إن برنامجه،ّاملجتمعية املاسة وال يختلف حوله اثنان من الناس

 وإعطاء ، والدفع عن املستضعف،ب هللا وسنة نبيه وجهاد الظاملإىل كتا

 ،)٢( ورد املظا وإقفـال املجمـرة، وقسم هذا الفيء عىل أهله،املحروم
 وهـو برنـامج يحمـل ،)٣("ونرصنا أهل البيت عىل مـن نـصب لنـا الحـرب

 ولعـل هـذه الواقعيـه يف ،الصيغة الواقعية والحاجة املجتمعيـة للمـسلم

نامج الجهادي القرآ هي ما أكسبت ثورة اإلمام زيد بـن عـيل رضـا الرب

جميع التيارات واملذاهب اإلسالمية املوجودة آنذاك ومنها الخوارج واملرجئة 

 ك نالت ثورته ومؤهالته القيادية والعلمية رضا قـادة الفكـر ،)٤(واملعتزلة

ءثورة الفقهاء أو "والعلم والقضاء ولهذا فقد سميت ثورته   )٥( "ثورة العلـ

وليس يف هذا غرابة إذ أنه أمسك بتالبيب قضية املسلم واسـتمد قوتـه 

                                                        
  . مجموع رسائله)١(

هم يف الثغور ،هم الجنود املجاهدون يف ثغور املسلم )٢( بقـاؤهم مـدة طويلـة بعيـدين ( وكان تجم

  .أحد العقوبات التي اتخذها األمويون يف حق من  يرضوا عنه) عن أهلهم

  .بالذريأنساب األرشاف لل )٣(

  .التحف رشح الزلف للعالمة مجد الدين املؤيدي )٤(

ة أل العباس الحسني )٥(   . ومقاتل الطالبي،املصابيح يف الس
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  .وهداه من كتاب هللا عز وجل

حليــف " بكونــه ومــن الجــدير بالــذكر أن اشــتهار اإلمــام زيــد 

ال يعني بأي حال من األحوال تجافيه أو بعده أو نفوره عن السنة " القرآن

 القرآن يأمره بأخذ ما جاء به الرسـول  كيف ذاك و،النبوية الصحيحة
 ولهذا فقد كان منهج اإلمام زيد ك يتضح من تراثـه ،وترك ما نهى عنه

 وح عرض نفـسه ملبايعتـه إمامـا ،العلمي هو االستدالل بالكتاب والسنة

للمسلم الثائرين ضد الظلم دعاهم إىل امتحانه بالسؤال عن أي حكـم 

ا جاء ،وله من أحكام كتاب هللا وسنة رس  مدعيا أنه أعلم أهل بيته 

ّ وقد شدد عىل مصدرية القرآن والـسنة لجميـع األحكـام ،عن هللا ورسوله

ّ ك خلف لهذه األمة أقدم كتاب جمع الـسنة ،)١(الرشعية واملعارف الدينية

املجمـوع الفقهـي  النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والـسالم وهـو

د ما فيهوالحديثي الذي تلقاه أ   .هل البيت بالقبول والتصحيح واعت

حور اإلمام زيـد  ا سلف يتب أن   حـول القـرآن وتحالفـه و

ان قوي وتـصديق ثابـت ويقـ راسـخ بكـون القـرآن  وإياه جاءا عن إ

 الذي حمل همـه الكريم كتاب الهداية ومصدر اإلصالح يف أمة جده 

 وكانـت أفكـاره ،تحركا واعيـا لقد كان تحركه بالقرآن ،واستشهد من أجله

وعالقاته ومواقفه تجاه كل القضايا املثارة يف عرصه قرآنية منطلقـة مـن 

                                                        
  .مجموع رسائله )١(
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ــحة ــة واض ــال ،واقعي ــن االنفع ــون ع ــا يك ــد م ــه أبع ــر خطاب ــد ظه  وق

اغوجي الــد
)١(

 وجــاءت ثورتــه ، وردود األفعــال املــستعجلة،غــ املتــزن 

 يؤثر ولكل مـا يجـب  لها بعمق وفهم وإدراك لكل ماًاملباركة ثورة مخططا

  .أن يحدث

إنها ثورة حليف القرآن يف زمن  يكن فيه من اإلسـالم إال اسـمه وال 

 .من القرآن إال رسمه

                                                        
هي عبارة عن مجموعة من األساليب والخطابات واملناورات والحيل السياسية التي يلجئ إليهـا الـسياسيون   )١(

ه بوعود كاذبة من أجل الوصول إىل الحكميف مواسم االنتخابات إلغ   .راء الشعب أو الج
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محمد عبدهللا الرشعي/ القايض العالمة 

ء اليمنالهيئة العليا لعضو  رابطة عل 

 اللهــم صــلِّ وســلم عــىل ســيدنا محمــد وآلــه ،الحمــد  رب العــامل

  وبعد. . وارض اللهم عن صحبه املنتجب،األطهار

ناسبة ذكرى استشهاد اإلمام زيد بن عيل عليه السالم التي حلـت 

م أي ٢٦/١٠/٢٠١٦هــ املوافـق ١٤٣٨ محرم الحرام سنة ٢٥علينا اليوم يف 

ــنة  ــل س ــن قب ــا أو ١٣١٨م ــه ١٣١٨ًعام ــان خروج ــث ك ــا حي  ً عام
  . هـ١٢١واستشهاده يف شهر املحرم عام 

ومواضيع عنوان هذه الورقة املتواضعة كبـ وواسـع جـدا وذلـك ألن 

عناهـا الـصحيح وهـي يف ذاتهـا ، وحركاتـه ثوريـةأغلب أقوالـه   

أهم (ثورية رسالية متنوعة ولذلك أرى أن يكون عنوان هذه الورقة التايل 

ء األمة  الثورية الرسالية يف رسالة اإلمام زيداملنطلقات   ). إىل عل

ــام  ــاء اإلم ــة إلعط ــذه الوقف ــا يف ه ــبحانه أن يوفقن ــأل هللا س وأس

 بعض ما يجب له علينا ولحركته الثورية الجهادية الرسالية من  زيد
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ٍالتقدير واالحرتام والتبجيل والعرض والبيان النافع وبإيجاز واف لثورتـه 

ته وحركته الثورية العظيمـة فهـو ومبادئه ؛  نهاجه وس ل نقتدي به و

بحق شخصية القرن الثا الهجري الـذي اكتملـت فيـه سـالم هللا عليـه 

عنارص ومقومات الشخصية القيادية واإلمامة الدينية والفقهية والفكريـة 

ها من العنارص املتصلة بأرقى ما تتصف  ُالحركية والريادية والخلقية وغ ُ ّ
شخـصيات الكمـالء النـبالء مـن الحكمـة والـشجاعة ورباطـة الجـأش به 

ات عرصه تغ  وفهم ،ّوالتقوى والهدف واألمانة وتقدير املواقف واإلملام 

 واإلصابة يف اختيار األدوات والوسـائل الناجحـة يف ،كيفية التعامل معها

ة وقادة وقلب مفكر،معالجتها ُ ببص تلـك أزمـ،ّ ّ ولـسان معـرب فـصيح  ة ُِّ

ع إن خطــب  وإىل ،ُالبالغــة والفــصاحة فينفــذ بهــا إىل القلــوب واألســ

 ، والحـق غايتـه،ُ والهدى رصاطـه، القرآن الكريم حليفه،االعقول إن كتب
ُواآلخرة سبقته ْ ه،ُ والعمل الصالح قرينه،ُ ُّ والحـق لـب تفكـ  وإرضـاء هللا ،ُ

له،ُتعاىل مبتغاه ينه من ش  همـوم  عاش، ما عرف كذبة قط مذ عرف 

 وأزعجه تسلط الجـائرين عليهـا فـأمر ،األمة فعمل من أجل رفع معاناتها

 فأكمـل هللا لـه دينـه بجهـاده وخـتم لـه ،فيها باملعروف ونهى عن املنكـر

ًوفـضل اهللا املجاهـدين عـىل القاعـدين أجـرا ﴿: بالشهادة فكان ك قـال تعـاىل ْ َ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َِّ ْ ُ
ًعظيام ِ  وسـالم هللا عليـه يـوم ،سالم خ الجـزاءفجزاه هللا عنا وعن اإل ﴾َ

  .ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
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)ع( 

 من خـالل استعراضـنا ألوضـاع األمـة قبـل ثـورة وتربز هذه األسباب

 وعىل  أي يف العرص الزمني لإلمام زيد ، وأثنائهااإلمام زيد 

 يف أرجـح  هـ وهو عام مولد اإلمام زيـد ٧٥تحديد من عام وجه ال

الروايات وهو بداية الحكم األموي املروا حيث قام عبدامللك بن مروان 

هـ وحتى عام إعالن اإلمام زيد لثورتـه الرسـالية عـام ٧٣وحكم من عام 

هـ حيث  يبـق بعـد ١٣٢هـ إىل أن انتهت الدولة األموية الثانية عام ١٢١

ــشها ــد است ــام زي ــا يف د اإلم  ســوى عــرشة أعــوام عاشــت خالله

ـرد يف بعـض األمـصار وخـروج بعـض قـادتهم  اضطراب وانقالبـات و

 وظهــور بعــض ،علــيهم وقتــل بعــض الحكــام لبعــضهم مــن بنــي مــروان

ــرضموت ــوارج يف ح ــبعض الخ ــات ل ــنعاء وإىل ،الحرك ــدت إىل ص  وامت

بنـي مـروان بـسبب ل وهكذا زالت الدولـة الظاملـة ،الحجاز ومكة واملدينة

 ولإلسالم واملسلم وقهرهم لعبـاد هللا وحكمهـم ظلمهم آلل البيت

  . عىل األمة بخالف حكم اإلسالم وبغ منهاج هللا ورسوله 

هـ ١٣٢هـ إىل ٧٣ًفهذه الحقبة وهي فرتة تسعة وخمس عاما من عام 

 وعـاش هي فرتة الحكم املروا األموي الذي قاومـه اإلمـام زيـد 

ــه ،ث الفــرتة ومآســيهاأحــدا ــرف أســباب ثورت ــ نع ــد مــن  ل ّ الب ُ

استعراض أوضاع األمة حينها باختـصار شـديد مـن خـالل مـا نقلتـه لنـا 
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ختلف فئاتهـا ومـذاهبها وأقطارهـا  ،مراجع املناهج املعروفة لدى األمة 
اذج منها ملعرفتها   : ومن هذه األوضاع التي نأخذ 

َّي والـدعوي يف الـساحة اإلسـالمية الوضع الثقـايف والفكـري والفقهـ -١

  .حينها كيف كان وما هي أهم مالمحه وأبرز رجاله ومدارسه

نظومـة نظـام الحكـم يف  -٢ ُالوضع السيايس املرتبط بالوالة والحكام و

ّذلك العرص ومنه نظام القضاء والنظام املايل والعسكري وإىل أي حـد 

 م يتـصل بهـذا وصلت حقوق الرعية عىل الحكام والعكس وغ ذلك

ط حكومتها حينذاك   .الجانب الهام يف حياة األمة وكيان حكمها و

الوضع االقتصادي العام املعييش يف أوساط األمة من حيث معرفة مصادر  - ٣

وة وكيفية ترصيفها وغ ذلك من األمور املتعلقة بهذا الجانب   .ال

 ،ياساتها عن هذه األوضاع وعن نقـده لـسّكيف عرب اإلمام زيد  -٤

ه منها وما هو املـنهج الـذي دعـى إليـه  ّولنعرف أهم ما ركز عىل تغي

ء األمة  .للتغي من خالل رسالته إىل عل
 

ّ يف التغيــ وأســلوب املعالجــة الــذي تبنــاه أدوات اإلمــام زيــد 

 : مةاإلمام زيد لنرش مبادئ وأهداف ثورته الرسالية يف أوساط األ



  

١٨٧  

 


  - :باختصار عنونذكر هنا 

  . محيط تحرك اإلمام زيد  -١

األمـر بــاملعروف والنهــي عــن (النـرش العلمــي والثقــايف والــدعوي  -٢

  ).املنكر

الرشيحة األساس يف املجتمع التي ركز عليها اإلمام زيد يف رسـالته  - ٣

ء األمة ء ملاذا؟،إىل عل   وهم العل
د قـوة الحجـة والـدليل  واملباحث العملية واع،الحوار واملناظرات -٤ ت

 . ً وليس السيف وال القتال رأسا ك يفهم البعض،وبيانه كمبدأ لإلقناع
ء العـشائر مـن  - ٥ ء والفقهاء وزع االتصال بأصحاب النفوذ من العل

هم املعروف يف املجتمع ،زاوية  وأصحاب السابقة يف اإلسالم وغ

 . ً أيضاحينذاك بالصالح وسداد الرأي واالستقامة وبالتأث
أساة كربالء واستشهاد  - ٦ ئها ووجهائها  تذك اإلمام زيد لألمة ولعل

 وأن تلـك ،اإلمام الحـس وأهـل بيتـه وأصـحابه سـالم هللا علـيهم

ئها وأهل بيـت  املأساة وقعت بسبب تقص األمة يف الدفاع عن عل

 وعـن الوقـوف مـع ،ُنبيها صلوات هللا عليه وعىل آله وعن صلحائها

كن الباطل وأهله مـن اإلسـتيالء عـىل مـصائر األمـةالحق  ، حتى 
ّ بثـــورة جـــده اإلمـــام وذلـــك الرتبـــاط ثـــورة اإلمـــام زيـــد 

ً ارتباطا وثيقا يف املنهج والغاية والهدف ضد الباطـل  الحس ً
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 وسنذكر الشواهد عىل هـذه العالقـة مـن ،ًواإلجرام أيا كان مصدره

 . لسالمخالل أقوال ومواقف اإلمام عليه ا
 قبـل ثورتـه ونبـذة عـ أهم املواجهات السياسية لإلمام زيد  -٧

دار بينه وب طاغية عرصه هشام بن عبدامللك الذي توىل من عام 

 ً.هـ أي مدة عرشين عاما١٢٥هـ إىل ١٠٥
ــة النهائيــة إلعــداد وإعــالن الثــورة  -٨ وبعــدها مبــارشة جــاءت املرحل

تنظيم واألخذ باألسباب الرسالية والتغي من حيث التخطيط لها وال

 ،وانتقــاء رجــال الثــورة مــن مخلــيص هــذه األمــة ورجالهــا األفــذاذ
 واالســتيثاق بالبيعــة مــن املؤيــدين واملــستجيب لدعوتـــه 

واالستعداد للمواجهة املسلحة إن لزم األمر يف حالة مهـاجمتهم مـن 

ًأعدائهم من قادة السلطة األموية حينذاك دفاعا عن أنفـسهم وعـن 

 وسبب تعجيل اإلعالن للثورة ، الحق واملبادئ التي يدعون إليهااملنهج

 . عن موعدها الذي كان اإلمام زيد قد حدده
 . ميدان املعركة وأهم صورها -٩
 وأصـحابه يف النتائج واألصداء التي تركتها ثـورة اإلمـام زيـد  -١٠

 ،أوساط األمة اإلسالمية وآثارها عىل املستوي القريـب لهـا والبعيـد
ــوم ــل البيــت، القيامــةوإىل ي ــار حركــة أه  العلميــة  يف إط

 ،والجهادية؛ ويف إطار ومـستوى ومحـيط األمـة اإلسـالمية بأجمعهـا
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ّومنها آثار ونتائج فقهية وفكرية وثقافية وتحرريـة وسياسـية وثوريـة 

 .  من بعدهوجهادية وغ ذلك ومص ثورة اإلمام زيد 
 أن نربز هذه األدوار يف ُنسأل هللا سبحانه أن يوفقنا يف هذه العجالة

 الرسـالية ومنطلقاتهـا الثوريـة مـن خـالل حركة وثورة اإلمام زيـد 

ها ء األمة وغ  . رسالته إىل عل
  :حور األولامل

أسباب ثورة اإلمام زيد من خالل نظرتنـا إىل أوضـاع األمـة حينـذاك 

  -:ومنها

 صورة عن الوضـع الثقـايف الفكـري والفقهـي والـدعوي يف الـساحة -١

  .اإلسالمية حينذاك

هـــ وهــو تــاريخ استــشهاد اإلمــام ١٢١هـــ إىل ٧٥ أي يف الفــرتة مــن 

 . هـ١٣٢إىل نهاية دولة بني أمية عام :  أو قل، زيد
ـة وكتـب  ء واأل تروي لنا مراجـع التـاريخ اإلسـالمي وتـراجم العلـ

هم وطبقاتهم ومآثرهم عىل مختلف مذاهبها  ومنها املراجع املعتمـدة ،س

 .زيدية سالم هللا عليهملدى ال
ء األمـة اإلسـالمية  َومن خالل ما روت ونقلت لنا عن أخبار ووضـع علـ

  - :ومتعلميها وحركتها العلمية تربز أمامنا عدة صور ومالمح عىل الشكل اآل

ء متفرقون يف مختلف األمصار اإلسالمية منهم الفقهاء-   ومـنهم ،هناك عل
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 ومـنهم املـشهورون يف ،ن بالخطابـة ومنهم املـشهورو،الرواة يف الحديث

ه، ويف املناظرات،التفس   .  والجدل الفكري والعلمي وغ

ُفاملدينة املنورة وكان فيها فقهاؤها ورواتهـا ومفتوهـا  ومـنهم اإلمـام ،ُ

 ، ومـنهم اإلمـام البـاقر،هــ٩٥زين العابدين سالم هللا عليه املتوىف سنة 
ه،سعيد بن املسيب و، وابن أخيه اإلمام جعفر،واإلمام زيد   .  وغ

ه، وعكرمة،عطا:  ومنهم،ويف مكة املكرمة تالميذ بن عباس-   .  وغ

ه،ويف اليمن طاووس بن كيسان-   .  ومعمر بن أسد وغ

تــان حينهــا مــن حــوارض - ويف البــرصة والكوفــة وهــ حارضتــان كب

ُ ومـن املعتزلـة مـن أطلـق ، وفيها العديد من الفقهـاء والـرواة،اإلسالم

هم في بعد بأهل الرأي مع أنها تسمية ليست متطابقة مع ما كـانوا علي

  . يحملونه من علم وفكر

ُوكان فيهم من كان يطلق عليهم حينها بأصحاب النسك وهم املـائلون  ُّ ُ

ها   . إىل العبادة واالنقطاع إليها أك من غ

ُويف هذه الحقبة كانت قد نشأت بعض األفكار وكان لها طالبها واملت- ّبنون ُ

ّ وأصـبح لهــا معلمـون وتــرويج وتـشجيع مــن أصــحاب ،لهـا وحاملوهــا

 ،ّالسلطة األموية كالقول بالقضاء والقـدر الحتمـي يف أفعـال اإلنـسان
 ووجوب طاعة الظامل من الوالة وأنها مـن طاعـة ،ومثل قضية الجرب

 ،َ وأن تــوليهم هــي ِبَقــدر هللا تعــاىل هللا عــن ذلــك،هللا ورســوله 



  

١٩١  

 


شيعت يف هذه الحقبة مسألة اإلرجاء إىل اليـوم اآلخـر يف ُوكانت قد أ

ّ وكان الوضع والدس لألحاديث قد انترش ،قضية العصاة من أهل القبلة

 وتجد لدى شيوخ بعـض هـذه ،ُيف هذا العرص ونّقاده قليلون يف األمة

  . املدارس بعض أحاديث ومرويات غ ما لدى شيوخ املدرسة األخرى

ّصورة العامة يف أوساط املتعلمـ واملعلمـ والـرواة باإلضافة إىل أن ال-

يف جميع أمصار املسلم ومدارسهم وحلقات دروسهم ال تنهج طريـق 

ّالحرية يف التعليم ء مـن ،ُ ْ فهناك حصار وكَبت ومنع للمتعلمـ والعلـ َ ْ
ة ء وفقهاء أهل البيت النبويمجالسة أ  ومن التعلم عـىل  وعل

ُ كان هناك طوق محَكم من قبل بنـي أميـة ،عنهمأيديهم وأخذ الرواية 

 ولذلك كانـت لقـاءات  عىل أهل البيت،ووالتهم يف هذا الجانب

ّمغامرة أحيانا؛ وحينا تكون مخفية عن  ُمحبيهم واملوال لهم من األمة ً ً

 وبعـض الـرواة ، وبعضها كانت يف الليل،ُعيون رقباء بني أمية ووالتهم

ة وامل  كانت طريقة أخذهم العلـم أهل البيتتعلم عىل أيدي أ

عنهم بواسطة الكتابة لالستفـسارات وفهـم مـا لـديهم مـن علـم فيهـا 

فيكتبونها لهم وهم يردون عليها ك كان يفعل الراوية الفقيه أبو خالد 

 وهـو يف ،الواسطي ريض هللا عنه يف تلمذته عـن اإلمـام زيـد 

  . املدينة املنورة

ًها غ متوفرة إّال طبقا للمنهج الذي يريده بنـو ُفحرية التعليم كانت حين-

  . مروان ووالتهم



 

  ١٩٢  

 
 

ُ كانـت مـصادرة وال قبـول ،حرية الخطابة والوعظ يف املـساجد واملنـابر-

ُلخطيب جمعة يف أي مـرص مـن أمـصار املـسلم إال إذا كـان عـامالً 

َّبسنة بني أمية وهي لعن اإلمـام عـيل بـن أ طالـب كـرم هللا وجهـه  ُ

  .  حتى أزالها عمر بن عبدالعزيز ريض هللا عنه، عليهوسالم هللا

وكان الوالة يف األمصار يتولون الخطابة كل جمعة يف مساجد املـسلم -

ًالعامة ل يلعنوا اإلمام عليا ويدعوا لخليفتهم مـن بنـي أميـة بالبقـاء 

جدونهم ويعظمونهم ويصّيل الوايل إماما باملسلم يف الجمع ُو ً .  

مر باملعروف والنهـي عـن املنكـر معطلـة بـ املـسلم إال يف قضية األ-

الحدود الـدنيا التـي ال تـدخل يف قـضايا املـسلم العامـة وال يف مـا 

 ألن ذلـك يتعلـق ، والعمـل بكتـاب هللا ومنهاجـه،يتصل بالعدل وإقامته

 والحرام ما ،بالوالة وخلفاء بني أمية والحالل ما أحلوا واألمر ما أمروا

ـا ، ال ما نهى هللا عنه ورسولهحرموه هم  ومن خالفهم وأمـر ونهـى 

  . أمر هللا به ونهى عنه قتلوه أو سجنوه وعذبوه ونفوه ورشدوه

هذه هي املالمـح العامـة الثقافيـة والعلميـة يف هـذا العـرص األمـوي 

 وسـنذكر الوقـائع التاريخيـة ،املروا عرص اإلمام زيـد سـالم هللا عليـه

  . املواضيع اآلتيةالدالة عىل ذلك أثناء

نظومـة الحكـم وشـكل الدولـة -٢ مالمح الوضع السيايس العام املرتبط 

ونظامها القضا واملايل والعسكري والحقوقي وما يتصل بحياة الناس 



  

١٩٣  

 


 . وعالقتهم مع حكامهم ونحو ذلك
  :وسنعرض من ذلك ما ييل

ّــط الحكــم الــسيايس وطريقتــه لــدى املــرواني هــو بالغلبــة والقــوة -

والسيطرة والتسلط عىل األمة وحقوقها وال خيار لها يف اختيار حكامها 

ك صنع عبدامللك بن مـروان حـ حـارب ابـن الـزب وقتلـه ورمـى 

 ثـم وّىل عبـدامللك ،قائده الحجاج بن يوسف الكعبة املـرشفة بـاملنجنيق

 ومـن بعـده أوالده وأحفـاده يتنـاقلون ،نفسه عىل األمـة خليفـة بـالقوة

القوة وبالوصــية مــن األول للــذي يليــه باســتثناء عمــر بــن الــسلطة بــ

عبدالعزيز العـادل رحمـه هللا وريض عنـه فهـو ابـن أخ عبـدامللك بـن 

ن بن عبدامللك فكان وصـولها إليـه إنقـاذا  ًمروان أوىص بها إليه سلي

ًنسبيا لإلسالم واملسلم وكانت واليته رغم قرصها فضحا وكشفا لجور  ً ًُ

  .  لألمة ومخالفتهم ملنهاج هللا تعاىلبني مروان وظلمهم

ّومدة حكمه سنتان وبضعة أشهر  ثم تـآمروا عليه ً،ثالثون شهرا:  وقيل،ُ

  . وقتلوه س فعاد جورهم ك كان من قبل

ومن خالل الجدول اآل ذكره يتضح لنا مدى فداحة الظلم الذي لحـق باألمـة - 

ـات ٧٣ن مروان سنةوبدينها من قبل بني أمية حيث توىل عبدامللك ب ــ ثـم م ه

وتوىل بعده ابنه الوليد من سـنة ،هـ وويلَّ الحجاج عىل رقاب املسلم٨٦سنة 

  .هـ٩٦ هـ إىل أن مات سنة ٨٦



 

  ١٩٤  

 
 

ن من سنة - هــ أي ٩٩هـ إىل أن مـات سـنة ٩٦ ثم توىل بعده أخوه سلي

ن أنـه قـام ،ثالث سنوات وبـضعة أشـهر  ومـن أخطـر مـا فعلـه سـلي

ُيم من قواد املسلم وه مـوىس بـن نـص باستدعاء قائدين عظ

فاتح أسبانيا وسـجنه وعذبـه وأبقـاه تحـت حـرارة الـشمس حتـى ذاب 

) ًباكستان حاليـا( والثا محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند ،شحمه

 ثــم عـاد الرببـر ملـوك تلـك الــبالد ً، عامـا١٧وسـجنه بعـد جهـاد دام 

  . واستعادوا السيطرة عليهااملفتوحة فقتلوا من كان قد أسلم فيها 

ن لعمر فتوىل عمر من سنة -   . هـ١٠١هـ حتى سنة ٩٩ثم أوىص بها سلي

ــدامللك مــن شــعبان ســنة - ــن عب ــد ب ــده يزي ــم قــام بع هـــ ومــات ١٠١ث

  . هـ١٠٥ سنة

هـ حتى سنة ١٠٥ثم قام بعده أخوه الطاغية هشام بن عبدامللك من سنة -

  . ً عرشين عاما،هـ١٢٥

  . هـ١٢٥ أخيه الطاغية الوليد بن يزيد بن عبدامللك سنة ثم قام بعده ابن-

  . هـ ومات يف ذات السنة١٢٦ثم قتله ابن عمه يزيد بن الوليد وتوىل بعده سنة - 

ثم توىل بعده أخوه إبراهيم بن الوليد و يلبث سـوى ثالثـة أشـهر و -

  .يتم له األمر

مر إىل أن هــ واسـت١٢٧ ثم قام مروان بن محمد الجعدي األموي سـنة -

  . هـ١٣٢انتهت دولة بني مروان سنة 



  

١٩٥  

 


ومن أبرز صور الوضع السيايس لهؤالء الجائرين إطالق الحرية التامـة -

لوالتهم للترصف يف األمة كيف يـشاؤون والـرشوط املطلـوب توافرهـا 

ًيف الوايل أن يكون ظاملا شديد القسوة خاليا من الرحمة غليظ الطبـع  ً

ًيده الخليفة مخلصا له يف الطاعة يعمل ما ًجريئا عىل هللا يف خدمة س

  . يأمر به مه كانت مخالفته لإلسالم

ومن أمثلة ذلك أنهم أحصوا قتىل الحجاج ومن سـجنهم يف األمـصار لعبـد - 

 ألن عبدامللك ،ًامللك فبلغ من قتلهم إىل ست ألفا ونحو ست ألف سج

ه محمد بن يوسف ثم  فوىل عىل اليمن أخا،واله العراق واليمن والحجاز

  . ابن عمه يوسف بن عمر الثقفي

جمع محمد بن يوسف الثقفي يف صنعاء املرىض املـزمن الـذين كـانوا -

ينفقون عليهم من بيت مال املـسلم فهـم بـإحراقهم أحيـاء فـاجتمع 

ء صنعاء ووقفوا أمامه حائل بينه وب ما يريد اقرتافه   . عل

ء - والقضاة أي القضاة الذين والهم بنـوا أميـة الوالة يقومون بجلد العل

  : ُأنفسهم ومن هؤالء الذين جلدوا

ة وايل األموي يف العـراق طالبـا ،اإلمام أبو حنيفة- ً جلده ابن أ هب

  . فرفض ذلك فسجنه وجلده،منه تويل القضاء

أبو بكر عمرو بن حزم قايض املدينة يف زمن يزيد بن عبـدامللك رضبـه -

حمن بن الضحاك بن قيسالوايل عبدالر
)١(

.  

                                                        
  .١/١٤٢أخبار القضاة لوكيع ج  )١(



 

  ١٩٦  

 
 

ن بن حيان املري بحد الرشب والقذف  والسبب أن القايض حكم عىل عث

ن هذا حينها واليا عىل املدينة أيام الوليد بن عبدامللك   . ًوكان عث

ً سوطا ألنـه ٥٦ورضب يوسف بن عمر الثقفي القايض إياس بن معاوية -

وسف بـن عمـر ب ي ك رض،رفض قبول والية قضاء واسط يف العراق

يف صنعاء وهب بن منبه
)١(

.  

أحكام اإلعدام كانت تنزع من اختصاص القضاة يف هذا العرص األموي -

وتوكل إىل الوالة وأغلب أسباب اإلعدامات سياسية بحتة إذا قال املسلم 

ه إما سجن مؤبد أو قتل   . هذا ظلم أو اآلمر به ظا فمص

العرص األموي من قبل الوالة ومن انتشار أبشع صور الظلم واإلجرام يف -

 فقد ثبت بالروايات الصحيحة قيام الوليد بن ،كانوا يسمونهم بالخلفاء

يزيد بن عبـدامللك الـذي جـاء بعـد الطاغيـة هـشام ونـصب املـصحف 

: الــرشيف وقــام يرميــه بالنبــل ألنــه اســتفتح فيــه فكــان قولــه تعــاىل

ِواستفتحوا وخاب كل جبار عنيد﴿ َ ٍ َّ َ َ َ ُ َُّ ْ ُْ َ َ َ ِمن ورآئـه جهـنَّم ويـسقى مـن مـاء صـديد ،ْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََّ ْ ُ َ َِّ﴾ 

  : فقال البيت املشهورين عنه

ـار عنيـــــد ــــ ـــــل جب ـــــد ك   أتوع

 
ـــــد  ـار عني ــــ ـــــذاك جب ـا آن ــــ   فه

ــــرش  ــــوم ح ــــك ي ــــت رب   ٍإذا القي

 
ــــد  ــــي الولي ـا رب مزقن ـــ ــــل ي   فق

خطب ذات مرة خالد بن عبدهللا القرسي يف مكـة املكرمـة وهـو أمـ -  
                                                        

  .٥/٣٢٦أخبار القضاة لوكيع والطربي ج  )١(



  

١٩٧  

 


أيهـا : (ن عبدامللك فخطـب يف الحجـاج قـائالًالحج يف عرص هشام ب

الناس أطيعوا األم والخليفة وأقسم أن الخلفاء أفـضل عنـد هللا مـن 

ً ولو أمر أم املؤمن هشام بهدم هذه الكعبة لهدمتها حجـرا ،رسله

).ًحجرا ما ترددت 

وة لبيـت مـال - يف النظام املايل املتعلق بالدولة ووارداتها كان مصدر ال

 وللوالة الحريـة التامـة يف ،سلم الزكوات والخراج وغنائم الحربامل

الترصف فيها ويف ما يخص حقـوق الفقـراء واملـساك فيهـا ال ينفـق 

 أما الخراج والغنائم فتقسم بـ ،عليهم منها إال الفتات والنزر اليس

  . الوالة والخلفاء ويبعثون بها من قطر إىل قطر إىل الخليفة الظا

وة قاموا بفرض خراجات زائدة عىل البلدان العرشية وعن-  ُدما ال تشبعهم هذه ال
ًالتي أسلمت طوعا بال سيف وال قتال كاليمن ففرضوا عليها خراجا سنويا فوق  ً ً

ُالزكاة تساق كل عام إىل ملوك بني أمية حتى جاء عمر بن عبدالعزيز وقطعها 

  . ثم أعادوها بعد وفاته رحمه هللا

دي الذي سب فاطمة الزهراء يف مجلس الطاغية هـشام يف قضية اليهو-

محرض اإلمام زيد وأمام حاشيته وجلساء هشام يف دمـشق حـ قـال 

كنت منك الختطفت روحـك: (له اإلمام آنـذاك ) يا عدو هللا وهللا لو 

أتدرون من هذا اليهودي إنـه كـان يعمـل داخـل بـالط هـشام يف دار 

ن وهــي كــ نقــول هــذه األيــام الخالفـة يف مــا كــان يــسمى بالــديوا

املحاسب املايل الذي يعد كشوفات الوارد واملنرصف واملرتبات الشهرية 

 ،ونحوهــا كــانوا يتقنــون هــذه الــصنعة اليهــود وبعــض النــصارى
 لهذا الغرض ولـذلك قـال اللعـ ،فيستخدمهم الوالة وملوك بني أمية



 

  ١٩٨  

 
 

 ساعة ٢٤م لديه ألنه مداو) مه يا زيد ال تؤذ جليسنا: (هشام لإلمام زيد

ل خالفة املسلم   . ومعتمد عليه يف أع

فكيف يصنع من يريـد التغيـ بـ هـذا الوضـع والكـم الهائـل مـن 

 اإلمام زيد عرب يف رسالته يف عدة مقـاطع عـن ،املخالفات واالنحرافات

ء الـسوءهذا الوضع حيث قال  ء وبالـذات علـ ال : (ً مخاطبا للعل

ّ وال نفوسا تخاطرون بها يف جنب هللا تعـاىل،ماالً تبذلونه  تعاىل ِ ُْ َ  وال ،ً

ة عاديتموها، وال زوجة فارقتموها،ًدارا عطلتموها   . وال عش

ْ فرتون أنكـم تـسعون يف ،ّفال تتمنوا ما عند هللا تعاىل وقد خالفتموه َ ْ َ

اكم املالئكة بالبشارة مـن هللا عـز وجـل؟ كيـف تطمعـون يف ،ُّالنور ّ وتتلقَّ َ َ َ

ُوقد أخدجتم األمانة! َّالمة يوم الطامـة؟َّالس ْ َ َ وفارقتم العلم،ْ ْ َ وأدهنتم يف ،ِ ْ

ً وقد رأيتم عهـد هللا منقوضا،الدين  ، وأنـتم ال تفزعـونً، ودينه مبغوضا،ّ
ّ وتحملتم املؤنة يف جنب هللا ، فلو صربتم عىل األذى،ّومن هللا ال ترهبون

  . وواردة إليكم،ّلكانت أمور هللا صادرة عنكم

َكِّنوا الظامل مـن قيـادكم بـالطمع فـي بأيـديهم مـن  َعباد هللا ال  ِ ُ ّ

َّحطام الدنيا الزائل ِ   .)ّ فتخرسوا حظكم من هللا عز وجل، وتراثها اآلفل،ُ



  

١٩٩  

  
 

 

  حفظ هللا عيل زايد.أ

ِحين نقُف أمام شخصية كشخصية إمـام الجهـاد و ِ ٍِ ِاالجتهـاد زيـد بـن َ

ِ بن عيل بـن أ طالـب ٍعيل بن الحس ِّ ِّ، فلـن نـستطيع أن نوفيـه َ
ه ُألنه  ،حقَّ ِمن الشخصياتَّ ها يف تاريخِ ِ التي قلَّ نظ  وما هـذه ، البرشيةُ

ت إال قطرٌة من مطرة يف رحاب هذا اإلمام الجليل ِالكل ِ ٍ ِ ُ..  

ِهذه الشخصية النادرُة يف تاريخ اإلسالم الحن ُ حيث إنه العلم بـ ،يفُ َ َُ ُ
ه ِالفكر األصـيل وبـ غـ َِ ُمـام عبـد هللا بـن الحـسن بـن َ كـ قـال اإل،ِ

 بيننـا ُمَ والعلـ، بيننا وب الناس عيل بـن أ طالـبَُملَالع( :الحسن

  .َ فكان حجة هللا يف أرضه)١()وب الشيعة زيد بن عيل

ــسلط الحــديث عــىل جانــب مــن جوانــب هــذه ا ِوســوف ن ٍِ َ ِلشخــصية ُ

يـز بهـا ،ِاإلسالمية العظيمة َ وهـو أهـم املالمـح التـي  َّ ِ ُّ يف حياتـه ِ

ٌأنَّ هذه املالمح عبارٌة عن خطوط عريضة يندرج تحتها كث ً عل ،ِوفكره ُ ٍَ ٍ

ٍ وهــذا يـدعونا إىل دراســة هـذا الفكــر باستفاضـة وتــأن ،ِمـن التفاصـيل ٍ ِِ

ِاث عظيمِ واالنفتاح عىل ما تركه لنا من تر،وموضوعية ٍ وفكر أصيل،ٍ ٍ.  

َوقد حاولت اإلملام بأهم هـذه املالمـح قـدر اإلمكـان ِِّ َ ً وجعلتهـا ثالثـة ،ُ ُ
  :أساسية

                                                        
  .املجموعة الفاخرة والعقد الثم واالعتصام بحبل هللا املت والروض النض ) ١(



 

  ٢٠٠  

  
 

 

انية: أوالً  كيـف ال ؟ وأبـوه ،التي حيض بها يف بيت النبـوة: الرتبية اإل

ِ وجده سيد شـباب أهـل الجنـ،سيد الساجدين وزين العابدين ُ  وكـان ،ةُّ

ِأهم معا هذه الرتبية ُّ:  

ًويربز هذا املعنى جليا يف  ،ً االلتزام بروح اإلسالم الحنيف عل وعمالً-١ ُ

يل:(ِقوله  ينـي مـن شـ ِوهللا ما كذبت كذبة منذ عرفـت  ِ ُِ ُُ  وال ،ً

ُانتهكت  محرما منذ عرفت أنَّ هللا يعاقب عليه ِ َ ُ ُُ ً َ ْ َ ِ(
)١(

ويف هذا الصدد  

ُ وأطلقوا شائعة بأنه ال يخرج زكاَة ،َأمراض النفوس تشويههحاول بعض  َّ

ِفرد عليهم بقوله ،ِأمواله َّ:   

ـه ــ ال ِيقولـــوَن زيـــد ال يـــز  ٌ  
  

ـه؟   ُوكيف يز املال مـن هـو باذل َِ َِ ُ َ  
َإذا جاء رأس الحول  يك عنـدنا   َ ْ ِ ُ ََ ِ ُ َ  

  
ـله   ــمه وفواضـ ـال إالَّ رس ــن املـ ُم َِ َِ َ َُ ْ ِ  

  
ِعنى أيضا يف رسالة الحقوقُك يتضح هذا امل  َ التي ب فيها حقـوَق ،ً َّ

ــصيام ،هللا ســبحانه ــصالة وال ــا يجــب  ســبحانه يف الجــوارح وال ِ وم ُ

 سـبحانهِفـاعلموا أن حقـوَق هللا (: والتـي جـاء فيهـا،واألموال وغ ذلك

ٍمحيطة بعباده يف كلِّ حركة َِ َ ٌ َ ْ ِ ٍ وسبيل وحال ومنزل وجارحة وآلـة،ُ ٍ ٍ  وحقـوُق ،ٍ

ُ تعاىل بعضها أكرب من بعضِهللا َ فأكرب حقوِق هللا تعاىل ما أوجـب عـىل ،ُ ُِ

ه ِ وجعله أصالً لحقوقه،ِعباده من حقِّ ُ ِ ومنه تَفرعت الحقوق،َ َِّ َ ُ ُ ثم ما أوجبه ،ْ َ
                                                        

   .مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد  )١(



  

٢٠١  

  
 

ِمن قرن العبـد إىل قدمـه عـىل اخـتالف الجـوارح ِ ِ َ َ ِ َِ ً فجعـَل للقلـب حقـا،ْ ِ، 
ًوللسان حقا ً وللبرص حقا،ِ ِ َ ًمع حقـاَّ وللس،َ ً ولليـدين حقـا،ِ ِ حقـا،ِ  ً، وللقـدم
ًوللبطن حقا ً وللَفرج حقا،ِ ِ  وجعـَل تعـاىل ،ِ فبهذه الجـوارح تكـوُن األفعـال،ْ

ًلألفعال حقوقا؛ فجعَل للصالة حقا ًِ ً وللزكـاة حقـا،ِ ً وللـصوم حقـا،ِ ِّ وللحـج ،ِ

ً وللجهاد حقاً،حقا ً وجعَل لذي الرحم حقا،ِ ِ ُعب منها ِ ثم إنَّ حقوَق هللا تتش،َّ

)إلخ ...َ فاحفظوا حقوقه،الحقوق
)١

.  

 َأزهدً هاشميا ُرأيت ما:( رحمة هللا عليهالواسطي خالد أبوُلهذا يقول و

  .)عيل بن ِزيد من َأورع وال

ُخلـوت ( :ُويف هـذا يقـول  ، االرتباط الوثيـق بـالقرآن الكـريم-٢

ُبالقرآن الكريم ثالَث عرشَة سنة أقرؤه وأتدبره ً ِ ِ(
 كـان يـدعى بل إنـه )٢(

ة مجالسته للقرآن الكريم،ِبحليف القرآن ِ لك َ وقـد أوىص هـذه األمـة ،ِ

ًأوصيكم أن تتخذوا كتاب هللا قائدا وإماما(:بقوله ً ُِ ً وأن تكونوا له تبعـا ،َ ُ

ُ وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم في ال يوافق القرآن،ُفي أحببتم وكرهتم َ َ ُ، 
 ونجـاًة ملـن ،ً ونـورا ملـن اهتـدى بـه،ٌفإنَّ القرآَن شفاء ملن استشفى به

َ من عمَل به رَشد،تبعه َِ َ ومن حَكم به عدل،َ َ َ َ ومن خاصم به فلج،ََ َ َ ََ َ ومـن ،َ

َ فيه نبأ من قبلكم،خالَفه كَفر َ ِ وخرب معادكم،ُ )ِ وإليه منتهى أمركم،ُ
)٣(

.   

                                                        
   .لحقوق لإلمام زيد رسالة ا )١(

   .أمايل أحمد بن عيىس وأمايل املرشد با  )٢(

ان لإلمام زيد ) ٣(   .كتاب اإل



 

  ٢٠٢  

  
 

َفقد أخذ العلم عن آبائه ، املنزلة العلمية الرفيعة-٣ ء عـرصه،َ  ، وعن عل
ء املجتهدينحت ِى أصبح من كبار العل ِ ً وبلغ مبلغا عظي يف الفصاحة ،َ ً

ِوتخـرج عـىل يديـه كثـ مـ ،والبالغة ٌ ءَ  ُولهـذا نجـده  ،ِن العلـ
 أو محكـم أو ،حـرام أو حـالل عـن تـسألو ما فوهللا ،سلو:(يقول

 وهللا ،بـه أنبأتكم إال ،قصص أو أمثال أو ،منسوخ أو ناسخ أو ،متشابه

 ،القـرآن قـرأت حتـى هـذا مقـامي ُقمـت وال ،املوقـف هـذا ُفتوق ما
 كـ التأويـل وعرفـت ،واآلداب والـسنن ،واألحكـام الفـرائض وأتقنت

 والخـاص ،واملتشابه واملحكم ،واملنسوخ الناسخ وفهمت ،التنزيل عرفت

ة عىل وأنا ،األمة إليه تحتاج ا بيتي أهل أعلم وأنا ،والعام  مـن بص

)ر
ء عرصهويف هذا )١(  محمـداإلمـام  منهم أخوه ،ِ يكفي شهادُة عل

 :فقـال ٍزيـد اإلمـام عـنُحيـن سـأله جـابر الجعفـي  ،الباقر عيل بن

ان ئِلُم ٍرجل عن سألتني(   ).قدمه إىل ِهشعر ِطرافأ من ًوعل ًاا

ن صـــاحب املـــذهب املـــشهورمـــنهم و ِأبـــو حنيفـــة الـــنع ُ  الـــذي ،َ

َشاهدت زيد بن عيل ك ش:(َقال َ َ ف رأيـت يف زمانـه أفقـه ،ُاهدت أهلهُ ُِ

ً وال أعلم وال أرسع جوابا،منه َ َ وال أب قوالً لقد كاَن منقطع القرين،َ َ.(  

 إنَّ:( الـذي قـال،ومنهم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه هللا

ِزيدا ملن الفاضل يف قيله ودينه ْ ِ ً(.  

                                                        
ة والتحف رشح الزلفاملنتزع من املحيط باإلمامة واملص )١(    .ابيح يف الس



  

٢٠٣  

  
 

 والخطابــة حةالفــصا انتهــت(:الــذي قــال صــفوان بــن خالــدمــنهم و

  .)عيل بن زيد إىل هاشم بني من والعبادة والزهادة

ِالتصدي لالنحراف الفكري والعقائدي الذي طرأ عىل الفكـر : ًثانيا َ

ِبعد أن تسلط عىل رقاب هـذه األمـةُحيث إنه : ِّاإلسالمي األصيل َ َّ ُ امللـوك ،َ

ِ من األموي وأنصارهم،ُ واألمراء الفجرة،الظلمة َ ُ عملـوا جا،ِ ِ َهـدين عـىل َ

ِتثبيت ملكهم ِ عىل تشويه فكـر اإلسـالم األصـيل،عليهِ والحفاظ ،ِ ِ ٍ بأفكـار ،ِ

َبديلة تضمن لهم البقاء عىل مـا هـم عليـه ُ ٍ مـن ظلـم وفـساد وانحـرافٍ ٍِ، 
  :الخطوط العريضة لذلك الفكر املنحرف هي

ِ إلغاء دور -  ِ والتسليم املطلق للروايات حتى وإن خالفت القرآن ا،ِالعقلُ ُ   .لكريم ُ

ُّقاله هو الحق والصواب وأن ما ، التسليم املطلق للحاكم- ُ َ.   

َ ما  يعلن الكفر البواحًا أو فاسقاِظاملمه كان ِ عىل الحاكم ِالخروجُ عدم -  َ ْ ِ ْ ُ.  

ٍأنَّ كُلَّ ما يحدُث يف هذه الدنيا من عدل أو ظلم أو طاعـة أو معـصية - ٍ ٍِ ٍ، 
ٍأنها بقضاء وقدر ََ ٍ.   

ُأنه ي - ان باللسان لدخول الجنةَّ ِكفي مجرد اإل ِ ِ ُ وال يشرتط العمُل،ُ َ َ ُ.   

ان - ِأنَّ ارتكاب املعايص ال يرض مع اإل َ ُّ ِسيـشفع ألهـل  َّ وأنَّ النبـي ،َ ُ

َالكبائر يوم القيامة َ وإذا دخَل هؤالء النـار فـسيخرجوَن منهـا بعـد أن ،ِ ََ ِ َ

ِيعذبوا فيها عىل قدر ذنوِبهم َُّ.  



 

  ٢٠٤  

  
 

َبحت هذه املفـاهيم هـي الـسائدةَفبعد أن أص ُ َ وأصـبحت هـي ثقافـة ،ْ َ ْ

ٌاملجتمع قام اإلمام زيد ُ َ ُّوكان أهم ما عمل عليه هو ،ً مصححا لها:  

ُّيْقبُل الحديث أو يـردِ إعادُة األساس الذي عليه -١ َ ُ ُُ ُوهـو العـرض عـىل  ،َ َ

َ حيث أنَّ تدوين الحديث الرشيف بدأ بحوايل قرن بعد،ِالقرآن الكريم َ َ 

ِ وهـذه الفـرتُة شـابها كثـ مـن الكـذب ،ِالحبيـب املـصطفى ِوفاة  ِ ٌ َ

ِوالدس والتحريف والتزوير واالشتباه والنسيان لكث من كالم الحبيب  ِِ َِّ ِ ٍِ ِ ِّ َّ ِّ

ِّ خاصة يف العرص األموي،املصطفى  ِ ُ الذي تحكمـت فيـه األهـواء ،ً ْ

ِوالعصبية وسياسة الدولة يف روايـة الحـديث ِ ُ ِ دور اإلمـام َهـر وهنـا ظ،ُ ُ

ويف هـذا  ،العمل بقاعدة العرض عـىل القـرآن الكـريميف  ، ٍزيد

ُ بعد أن سأله بعض أصحاِبه،ُيقول  ُ ُاعلـم يرحمـك هللا:(ََ َ ُ ُ أنـه مـا ،ْ َّ

ِ أمتـه ِذهب نبي قط من ب ِ ُّ ٌّ ُ إالَّ وقـد أثبـت هللا حججـه علـيهم،َ ََ  لـئال ،ُ

ُتبطَل حجج هللا وبيناته ِ ٍبدعـة وضـاللةِ ف كاَن من ،ُ ـا هـو مـن ،ٍ ِ فإ َ

ِالحدث الذي كاَن مـن بعـده ِ ِ َ ِ وأنـه يْكـذب عـىل األنبيـاء صـلوات هللا ،َ ُ َِّ ُ َ ُ ُ

ِ وقد قـال رسـول هللا،ُعليهم وسالمه ُ ُاعرضـوا الحـديث إذا سـمعتموه :(َ َ

ُ ف كاَن من القرآن فهو عني وأنا قلته،ِعىل القرآن ِّ ِ ْ وما يكـن عـىل ،ِ

ِّالقرآن فليس عن َ ُي و أقلهِ  )ٌ وأنا بريء منه،ْ
)١(

.  

ِأنَّ أول كتاب دوَن يف الحـديث الـرشيف هـو مـسند اإلمـام ُك نجد  ُ ُِ ِ ِّ ٍ َ

                                                        
    .مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد  )١(
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ِ وقد دونه بيده، ٍزيد ُ ََ عـة مـن ،َّ ِ وما استشهد إال وقد أماله عـىل ج ٍ ُ َ ِ ُ

َ وبهذا فقد حفظ اإلمام زيد لفكر اإلسالم أصالته،أصحاِبه ِ ٌِ ُ َ ِ ُ وقـد سـاعده ،َ َ

ِ اتصاله القريب باملنبع األصيل لهذه الرشيعة العظيمة،َذلكيف  ِّ ِ ُ ُ حيـث  ،ُ

ِيكن بينه وب الحبيب املصطفى  َ َُ ْإال ثالثة أشخاص فقط ٍ ُ وهم زيـن ،ُ

ُ والحس بن عيل،َالعابدين ُ وعيل بن أ طالب،ُ ُ ولهذا سمي هذا السند ،ُّ َ ِّ ُ

ِيف علم الرجال ِ أ عن أبيه عن عيل بن أ حدثني( :ِ بالسلسلة الذهبية،ِ ِّ َ

ِطالب عن رسول هللا ِ و در اإلمام عبد هللا بن حمزة )ٍ ُّحين قال :   

  كم ب قويل عن أ عـن جـده
  

ـادي     وأبـــو أ فهـــو النبـــي الهــ
ـياخنا   ـا أشـ ــول روى لنـ ــى يق   وفت

  
ـنادي   ــن إسـ ــك اإلســناد م   مــا ذل

ــ   ـا دن ــذ مـ ــشأنهاخ ــد ل    ودع البعي
  

ـه عــــن    ـاديغنيــــك دانيـــ   ِاإلبعـــ
  

ل اإلنسان -٢ ِتصحيح مفهوم الجرب واالختيار بالنسبة ألع ِ ِ ِ ِ َ حيث إنَّ الشائع :ُ

ِ وأنَّ مـا يـصدر مـن اإلنـسان مـن ،يف املجتمع آنذاك هـو القـول بـالجرب ِ ُ

ل هي قضاء وقدر ٌ فب اإلمام زيد ،َّ وال مفر له منها،ٍأع ُ َ َّ أنَّ هـذا 

ِاملفهوم صنع الجبابرة والظلم ُ ِة والطغاةَ ً وأنَّ املكلَف مسئول مسئولية كاملـة ،ِ ً ٌ َّ

زعموا أنه  يجعل للقلـوب :(ً مبينا ذلكُ يقول ،ُعن كلِّ ما يصدر منه

َ إذ أجربها عليه وجبلهـا لـه،َدهمها وحلَّ بها استطاعة لرد ما َ  فنـسبوا إىل ،َ

َّهللا تعاىل املذمات منـه :  فقـالوا، ونفوها عن نفوسهم من جميع الجهـات،َ

 وأنه محاسبنا يوم ، التي هي املعايص والطاعاتِجميع تقلبنا يف الحركات

َ إذ خلق،القيامة عىل أفعاله التي فعلها  ، والظلـم، والـرشك، والزنـا،الكفر: َ
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قـدرنا عـىل  ولوال أنه خلقها ـ زعموا ـ ثم أجربنا عليها مـا. َّ والسَفه،والجور

  أو نقتـل أوليـاءه،نجحـد بآياتـه أو ،ِّ أو نكـذب أنبيـاءه،أن نكفر أو نـرشك

 ، فل خلقها وأجربنا عليها وقدرها لنا  نخرج من قـضائه وقـدره،رسلهو
َّفغضب علينا وعذبنا بالنار طول األبد َّ .  

 بل خلقهم مكلف ،هذه صفة أحكم الحاكم كال وباعث املرسل ما

ِمستطيع محجوج مأمورين منهيـ ُ َأمرنـا بـالخ و .  َ َ  ،نـع منـهَ
ِونهى عن الرش و يغر عليه ْ َّ وهداهم النجدين ـ سـبيل الخـ والـرش ـ ،ُ

ِاعملوا فكل ميرس ملا خلق لـه مـن عمـل الطاعـة وتـرك املعـصية: وقال َ َ ْ ِ ِ ُ ...

 والظلــم والجــور ،فنفــت املجــربة واملــشبهة عــن أنفــسهم جميــع املــذمات

قـالوا خلقنـا هللا  ف، ونسبوها إىل هللا عز وجل من جميع الجهات،والسفه

 مـن ُ أعظـمٍ اسـتهزاءُّفـأي .  ثم عذبنا بالنار و يظلمنا،عز وجل أشقياء

كـال ! ؟  عـز وجـلَ م وصفوا بـه هللاُ أبٌ ظلم أوضح أو جورُّ وأي،هذا

 مـن يـأمر بالعـدل ،أرحـم الـراحم هـذه صـفة ين مـاِّ يـوم الـدُومالك

  .)١()واإلحسان وينهى عن الفحشاء واملنكر

ِفصُل يف قضية أصحاب الكبائر ال-٣ ان ،ِ ِ وأنهم ينزلون منزلة ب اإل ً

َهنـاك مـن قـال بـأنَُّحيـث أنَّ  ،ِوالكفر وهو الفسق ةََ ِ صـاحب الكبـ َ 

ُ وبالتايل يجب علينا أن نتعامـَل معـه كمـؤمن،ٌمؤمن ُّ فنواليـه ونحبـه،َّ ِ ُ، 
ريـن وال َوهؤالء جعلوا من الحكام الظلمة والفسقة والخ ِ ِ ِِ ُ ِزنـاة والقتلـة ِ

هم ِ جعلوا منهم أولياء  سبحانه،ِوغ َ ـواالتهم ومحبـتهم ،ُ ِ وقـاموا  ُ
                                                        

  ) .الرسالة املدنية - الرد عىل املجربة ( مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد )١(
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َ وحرموا الخروج عليهم،ِوالدفاع عنهم ُ َ وهناك من قـال بـأنهم كفـار،َّ ََ، 
ِوبالتايل تنطبق عليهم كلُّ أحكام الكـافر ِ ُ مـن املعـاداة والتفريـق بينـه ،ُ َ ِ ِ ِ

ِوب زوجته ِ وعدم توريثـه،َ ِدم دفنـه يف مقـابر املـسلم وعـ،ِ ِ ِ وغـ ،ِ

ِذلك من األحكام ٌ ولكن ماذا قال اإلمام زيد ،َ ُ َ يف مرتكب الكبائر ِ

ؤمن ٍ؟ قال ليس  َ نافق،ٍ وال بكافر،َ ـا هـو فاسـق ومجـرم ،ٍ وال  ٌ وإ ٌ

ِ وعدو للموىل سبحانه ما دام أنه مرص عـىل معـصيته،ٌوظا ٌّ َ ُ ويجـب ،ٌّ
ُمعاداته وجهاده ًا مات عىل معصيته فنهايته إىل نار جهـنم خالـدا  وإذ،ُ

  .)١(ًمخلدا فيها

ة-٤ ة :  تصحيح مفهوم القلة والك حيث إن الشائع يف املجتمع أنَّ الكـ

ء الـشام عـىل ، والقلة دليل الباطل،دليل الحق ِ وهذا ما احتج بـه علـ َّ

ِّ فب أنَّ هذا ليس معيارا للحق والباطل،اإلمام  ًَ َّ.  

ُّملفهوم القـرآ يف هـذه املـسألة يـنص عـىل أنَّ أهـل الحـق يف وأنَّ ا
ًإن أناسا من هذه األمة :( يقول ، وأنَّ أهل الباطل كث،الغالب قليل

ة عة ويزعمون أنهم أهل الكـ ّ وأنهـم حجـة هللا عـىل ،يتكلمون يف الج

 وأن القليلــ مــن هــذه األمــة هــم أهــل البــدع ،أهــل القلــة مــن النــاس

ؤه وعـال نـوره ،والضاللة ّ وإنا سـمعنا هللا تبـارك وتعـاىل وتقدسـت أسـ

ـ في نزل من وحيـه النـاطق الـصادق عـىل محمـد   قال،وظهرت حجته

أمـة نـوح وهـود وصـالح :  بخـرب األمـم املاضـية مثـل،عبده ورسوله 

ن وعيـىس ومحمـدوشعيب وإبراهيم وم  وهـم ،وىس وداود وسـلي

                                                        
ان لإلمام  )١(   . فقد ناقش هذه القضية باستفاضة انظر كتاب اإل
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عة وأتباع  وغ أهل ا،أولوا العزم من الرسل ُلُكتب ـ إن أهل الحق والج
ون،الرسل أهل القلة ّ وإنا سمعنا هللا ، وإن أهل البدع والضاللة هم األك

ـدحهم ة ويجهلهـم ،جل اسمه يثني عىل أهـل القلـة و ُ ويـذم أهـل الكـ ُِّ َ ُ
ههم ويكــذبهم ويــضللهم ُويــسفِّ ُ َ  وينهــى عبــاده الــصالح عــن اتبــاعهم ،ُ

قالهمقتداء بهم واألخذواال   .)١()إلخ .... 

َ فبـ مـن هـم ؟ ومـا هـي : توضيح املفهوم حول أهـل البيـت-٥ َ َّ
مكـــانتهم ؟ ومـــا هـــي حقـــوقهم ؟ ومـــا واجـــب النـــاس نحـــوهم ؟ 

 ، أهالً حيث سمى للذين نبأهم أهـالثم سمى لنبيكم :(ُيقول
َوأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها﴿ :ّقال هللا عز وجل ْ ْ َ َّ ََ َ ََ ْ ِ

ِ َ َِ َ ْْ ْ  فهم أهله ]١٣٢: طه[﴾ُ

َّ فاتبعوه وأطاعوه في اختصهم به من املواعظ ،ك جعل لألنبياء أهال َ ْ ُ ُ َ َّ
كم عليه أجرا إال املودة ﴿ : ثم قال عز وجل،عىل لسان نبيه  َقل ال أسأ ََّ َ ْ ْْ َّ َِ ً َ ُ ْ َُ َ َِ َ ْ ُْ

َّيف القربى ومن يقرتْف حسنَة نزد له فيها حسنا إن ً َ ً ْ ُِ ْ َ َُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ِ َ ْ
ٌ ا غفور شكورِ ٌْ ُْ َ ُ َ َ  ]٢٣: الشورى[﴾َّ

ُوآت ذا القربى حقه﴿:وقال َ ََّ ُ َ  ثم ، فنحن ذوو قرباه دون الناس]٢٦: اإلرساء[﴾ِ

ـــركم ﴿ :قـــــال ـ ـــت ويطهــ ـ ـــل البيـ ـ ـــرجس أهـ ـ ــ ــنْكم ال ـ ـ ـــذهب عـ ـ ــد ا ليـ ـ ـ ــام يريـ ـ ـ ــ ْإن َ ِّ ُُ ُِّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َُ َ ِْ ِْ َ َ ِ ُ ََّ ِ

ًتطهريا ْْ ِ   .)٢()إلخ... ]٣٣: األحزاب[﴾َ

ًوقال أيضا ةوكان رسول هللا ( :َ  وكان أول مـن ،َّ الداعي عىل بص

ة؛ ألنه أول من اتبعـهًاتبعه عليا   ،َّ وكان الداعي من بعده عىل بص
ّوأوَىل أْن يكون وصيه  ، أحق الناس با وبرسوله فكان عيل  . ...ْ

ُوأحـق النـاس بالنـاس وأوالهـم بهـم الحـسن  ،ِّوكان إمـامهم بعـد نبـيهم ُّ َ
                                                        

ة لإلمام  )١(   . كتاب القلة والك

  . كتاب الصفوة لإلمام  )٢(
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ُ وعقبه؛ ألنه ذرية رسول هللا ُوالحس ِ وليس للحـسن فـضٌل عـىل  . َ

َالحس إالَّ درجة الكرب  ً، فـيه واحـداّ وكان القول مـن رسـول هللا ،ِ
 وأوىل النـاس ، وه أوىل به من سائر الناس،ّفه ذرية رسول هللا 

ْوأولـوا األرحـام بعـضهم أو﴿ :ّ ألن هللا عز وجل يقول،بعيل ُ ْ َ ْ ْ َْ ُْ َ ِ ِىل بـبعض يف كتـاب ُ ٍَ ِ ْ
ِ ْ َ ِ ْ َ

ِا ن عىل ﴿ : وقال]٧٥: األنفال[﴾َّ ْإن ا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمرا َ َ َ َ َ ً َ َ ََّ ْ َ َ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِّ ْ ِ ُِ
ٌالعاملني ذرية بعضها من بعض وا سميع عليم َْ ٌ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ َ ُِ ُِ َ َ َّْ ٍ ً ُ َ ِ )إلخ... ]٣٤ - ٣٣: آل عمران[﴾َ

)١(
.  

 حيـث أنهـا فريـضة إسـالمية :عروف والنهي عـن املنكـراألمر بامل: ًثالثا

َولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون ﴿:ً انطالقا من قوله تعاىل،عظيمة َ ٌ ُْ ُ َّ ْ ِّْ َُ َ َ َ َِ ْ ْ َ ِ ُ ْ َُ ُ
َبــاملعروف وينْهــون عــن املنكــر وأولـــئك هــم املفلحــون ْ َ َُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ِْ ْ ْ ُْ ُُ َ ِ ُِ ِِ َ ِ َ ِ وقــول ]١٠٤: آل عمــران[﴾َ

ُلتـأمرنَّ« :طفى الحبيب املـص ُ َ ِبـاملعروف َ ُولتنهـونَّ ،ُ َ ِعـن ْ ِاملنَكـر َ ْ  أو ،ُ

َّليـسلطن َ ِّ ََ ْعلـيُكم ُهللا ُ ْ َ ْرشاركُـم َ َ َ ْفيـسومونكم ،ِ ُ ُ َسـوء َ َّثـم ،ِالعـذاب ُ ْيــدعوا ُ َ 

ْخياركُم ُيستجاب َفالَ ُ َ َْ ْلُكم ُ بلغـت فيـه املنكـرات   وحيث أن الواقـع قـد»َ

ًمبلغا عظي  يف مجلـس مـن  لحبيـب املـصطفىِّ إىل درجة سـب ا،ً

  : بهذه الفريضة قائالً َ قام اإلمام،يسمي نفسه خليفة

ـاب ُحكــم ـة ِالكتــ   الـــرحمن ُوطاعـ
  

ـا   َفرضــ َ ـاد َ ـائرَ جهـــ ِالخــــوان ِالجـــ َّ  
ـــرسعوَن   ـــرائض إىل فامل ـــم ِف ِّربه َ  

  
ــــرؤا   ُب ِ ــــن َ ـام ِم ـــ ــــدوان ِاآلث   ِوالع

ـافروَن   ـه والكـــ ـه ِبفرضـــ ـــ   ِوبحكم
  

ـاناألو ِلـــــصورة َكالـــــساجدين     ِثــــ
ـاُة كيـــَف   ـة النجــ َبـــدلت قـــد ٍألمــ َّ َ  

  
ـا   ــ ـاء م ــ ـــرآن يفَ ج ـان ِالق   ِوالفرقــ

  
                                                        

 وقد أورد ،امة هذه املسألة يف كتاب تثبيت اإلم ك ناقش ،كتاب تثبيت الوصية لإلمام  )١(

    .أدلة جليلة يف ذلك
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  :ُّوكان أهم ما عمل عليه يف هذا الجانب 

ء-١ حيـث دعـاهم إىل تحمـل :  مخاطبة النخبة من الناس وهـم العلـ

ء  وأنهم إذا صلحوا صـلحت هـذه األمـة وإذا فـسدوا ،مسئولياتهم كعل

ء السوء ك حذر أشد،فسدت هذه األمة  وقـد جـاء ، التحذير من عل

ء:(يف تلك الرسالة ا تصلح األمور عىل أيدى العل ُفإ ُ وتفسد بهم إذا ،ُ

عاونة الظامل الجائرين َباعوا أمر هللا تعاىل ونهيه  ُِ َ ُ فكذلك الجهال ،َ

ُوالسفهاء إذا كانت األمور يف أيديهم ِ  يستطيعوا إال بالجهل والـسَفه ،ُ َّ ِ

ُ فحينئذ ترصخ املواريث،ُإقامتها َُ ْ  ،ُ ويفتـضح املـسلمون،ُّ وتضج األحكام،ٍ
ء عصابة مشهورة ٌوأنتم أيها العل ِ وإىل عبـادة هللا ،ِ وبـالورع مـذكورة،ُ ِ

ٌ وبدراسة القرآن معروفة،منسوبة ِ ِ النـاس مهابـة،ِ ٌ ولكم يف أع  ويف ،ِ

ــة ــواِق مكرم ــدائن واألس ٌامل ــرشيف،ِ ــابكم ال َّ يه ــ،ُ ــرمكم ال  ،َّضعيفُ ويك
ْ يبدأ بكم عند الدعوة والتحَفة،ويرهبكم من ال فضَل لكم عليه ُ ِ َ ْ ُ َ َُ ُ ويـشار ،ُ ُ

َإليكم يف املجالس َّ وتشفعوَن يف الحاجات إذا امتنعت عىل الطـالب،َ ْ َ َ َ َ، 
ٌوآثاركم متبعة َ َ َّ ُ َ وطـرقُكم تـسلك،ُ ُْ ُ ُ ـا أمنـتم عنـد  .... ُ ء الـسوء إ َيـا علـ َ

َالجبارين باإلدها ْ َ ـا يف أيـديكم باملَقاربـة،نَّ َ وفـزتم  َ ُ ُ وقـربتم مـنهم ،ُ

َبالمصانعة َ َ ُ ِكـم حجـة  مَ فعـاد عل، وعطلتم القـرآن،ِّ قد أبحتم الدين،ْ ً

ُ وستعلموَن إذا حرشج الصدر،عليكم َّ َ َ ْ َّ ونزلت الداهية ،ِ وجاءت الطامة،َ ِ. 

ء السوء أنتم أعظم الخلـق مـصيبة ِيا عل ُ  كنـتم  إن،ُّ وأشـدهم عقوبـة،َ

ا استحفظكم؛ إذ جعـَل األمـور ،تعقلون َ ذلك بأنَّ هللا قد احتج عليكم  ْ ََ َّ َ
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ُترد إلـيكم وتـصدر عـنكم َ األحكـام مـن قـبلكم تلـتمس،ُ َ ْ ُ ِ َ ِ ُ والـسنن مـن ،ُ ُّ

ِجهتكم ت َ َأنتم حجتنا بيننا وبـ ربنـا: ُ يقول املتبعوَن لكم،تربخِ ِّ فبـأي ،ُ

ِمنزلة نزلتم من العباد هذا املنزل ٍّة ؟ فو الذي نفس زيد بن عـيل بيـدهٍ ِ ِ ُ، 
ِلو بينـتم للنـاس مـا تعلمـوَن ـوهم إىل الحـق الـذي تعرفـون،ْ ِّ ودعو ُ، 

َّلتضعضع بنياُن الجبارين َ ْ َ ُْ َ َ ُ ولتهدم أسـاس الظـامل،َ َ َّ  ولكـنكم اشـرتيتم ،َ

نا قليالً ًبآيات هللا  ِ ِ وادهنتم يف دينه،ِ َ َ هـذا مـا أخـذ ،َ وفارقتم كتابه،ْ

 وال ،ِّ  تتعـاونوا عـىل الـرب والتقـوى،ِ عليكم من العهود واملواثيقُهللا

َ فأمَكنتم الظلمة من الظلـم،ِتعاونوا عىل اإلثم والعدوان َّ وزينـتم لهـم ،ْ

َالجور ِ وَشددتم لهم ملكهم باملعاونة واملقارنة،َ َ ْ ء  .ُ فهذا حالكم ،َ َفيا علـ

ًالسوء محوتم كتاب هللا محوا ِ َ ًه الدين رضبـاُ ورضبتم وج،ُ َّ فنـد وهللا ،َ َ َ

ِنديد البع الشارد ْ ِ َ َ ْ ِ َ فبسوء صنيعكم سفَكت دماء القـا ،ً هربا منكم،َ ُ ِ ُِ ِ

ِّبدعوة الحق من ذرية النبي  ِ ِِّورفعت رؤوسهم فوَق األسنة ُ ْ َ ِ ُ وصفِّدوا ،ُ

ُّ وخلص إليهم الذل،يف الحديد ََ ْ واستشعروا الَكرب،َ َ وترسبلوا األحزان،ُ ْ َ َ، 
َيتنفسوَن الصعداء ُ ويتشاكوَن الجهد؛ فهذا ما قدمتم ألنفـسكم،ُّ  وهـذا ،َ

ُما حملتموه عىل ظهوركم  ،ُ وهـو الحكـم بيننـا وبيـنكم،ُ فا املستعان،ُ
ُيقيض بالحق وهو خ الفاصل ً وقد كتبت إليكم كتابا،ِّ ُ بالذي أريـد ،ُ ُ

ِ سنة رسول هللا ُ وإحياء،ِ وهو العمُل بكتاب هللا،ِمن القيام به فيكم ِ 
ان ُفبالكتاب قوام اإل َ َ ُ وبالسنة يثبت الدين،ِ ُ َّ   .)١()إلخ ...ُّ

                                                        
ء األمةرسالته  )١(   . إىل عل
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 إىل هشام بن عبد فقد ذهب اإلمام :  النصيحة املبارشة للحاكم-٢

 ،املنهاج يف املهدي ُاإلمام روىفقد ) اتق هللا:(امللك يف الشام وقال له
 عيل بن زيد أن لحارا كليب طريق من األمايل يف طالب أبو واإلمام

 هـشام لـه جمـع وقـد ،امللـك عبـد بـن هشام عىل دخل السالم عليه

 يـوىص أن فـوق هللا عباد من أحد ليس إنه: زيد له قال ثم ،الشامي

 وأنـا ،هللا بتقـوى يويص أن دون هللا عباد من أحد وليس ،هللا بتقوى

 الراجـي فـةللخال املؤمـل ُزيد َأنت: هشام له فقال ،هللا بتقوى أوصيك

 ال إ(: زيـد لـه فقـال ؟ أمـة ابـن وأنت والخالفة أنت وما ،لها

 وقـد ،علـيهم هللا صلوات األنبياء من هللا عند منزلة أعظمً أحدا أعلم

  الغايـة خـتم عـنً تقـرصا ذلـك كـان فلو ،أمة ابن هوً نبيا هللا بعث

عيل وهو يبعث  نمـ هللا عنـد منزلـة أعظـم والنبـوة ،إبراهيم بن إس

عيل أم فكانت ،الخالفة  نـع  َكِّأمـ مـع كـأمي إسـحاق أم مع إس

 ومــا ، محمــد النبيــ خــ وأبــا العــرب أبــا هللا جعلــه أن ذلــك

ك  هشام فوثب ،طالب أ بن عيل وأبوه ،هللا رسول هُّجد برجل تقص

 ال: فقال )والوكيل الخازن( قهرمانه ودعا ،الشاميون وتفرق مجلسه من

 : يقول وهو عيل بن زيد الحس أبو فخرج ،عسكري يف هذا يبي

  ).ذلوا إال السيوف َّحر ٌقوم يكره

ٌفبعد أن أعذر اإلمام زيد :  الجهاد املسلح-٣ ََ ِ ُ يف أولئك الظلمة دعا 

ُ وقد خولَف كتاب ،ْال يسعني أن أسكن:(ُيقول  ،الناس إىل الجهاد ِ ُ
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ِ وتحوكم إىل الجبت والطاغو،ِهللا تعاىل َِ ً وذلك إ شهدت هـشاما،ِتُ ُ، 
َورجٌل عنده يسب رسول هللا  ُ ُ َأمـا ،ويلك يـا كـافر: ُ فقلت للساب له َّ

كنت منك الختطفت روحك ُإ لو  :  فقال هشام،َ وعجلتك إىل النار،َُ

َمه يا زيد ال تؤذ جليسنا ِ ُ لخرجت ،ِ فوهللا لو يكن إالَّ أنا ويحيى ابني،ٍ

  .)١()ُعليه وجاهدته حتى أفنى

 ، قد أسس ملبـدأ الخـروج عـىل الظـا مهـ كـانوبهذا يكون 
 ً،جـائراً سـلطانا َرأى َمـن( :وأين كان عمالً بقول الحبيب املـصطفى 

ِلـسنةً مخالفـا هللا ِلعهـدً ناكثـا ،هللا ِلحرم مستحالَّ  يف َيعمـُل ،هللا ِرسـول َّ

ـا كـاَن ،قـول وال ٍبفعل عليه ِّيغ فلم ،ِوالعدوان ِباإلثم ِهللا ِعباد  عـىلً حقَّ

ُيدخله أن ِهللا َ ِ َمدخله ُ ُ(.  

 وأن يجعلنـا مـن الـذين ،أسأل املوىل سبحانه أن يهدينا إىل كـل خـ

 ، وأن يحرشنا يف زمرة محمد وآل محمـد،يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  . والحمد  رب العامل،وصىل هللا وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله

                                                        
  . مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد  )١(
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  أحمد عيل املهدي/بقلم العالمة

 وفوق مدح كـل ،ًإن اإلمام زيدا غني عن التعريف فهو أعرف املعارف

ُ ومجـدد امللـة ، أم املؤمن، إمام الجهاد وفاتح أبواب االجتهاد،واصف ِّ َ ُ
 الواردة يف شـأنه ، يف رأس املائة األوىل من هجرة خاتم النبي،والدين

 الجـدير ، مزبورة يف بطون الكتب الحديثية واألسفار، آثار وأخباروفضله

أما وهللا لقد أحيا زيد بن عـيل مـا دثـر : (بقول اإلمام النفس الزكية فيه

 ، إال من نوره ولن نقتبس،َّ وأقام عمود الدين إذ إعوج،من سنن املرسل
ة    .اهـ)وزيد إمام األ

 ال تـستوعبه األسـفارإن الكالم عـن اإلمـام األعظـم زيـد بـن عـيل ، 

ً مقتــديا بكـالم ر ســبحانه ، لكنــي أديل بـدلوي،واملجلـدات الكبـار

ُومن قدر عليه رزقه فلينفْق ممـا آتـاه اهللا﴿: وتعاىل ُ ُ ُ ْ ََ َّ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُْ َِ َ  فأتحـدث عـن جانـب ﴾َ

ة أال مع من حياته   وعن صفحة مرشقة مـن صـفحاته املنـ

  ). ثورة الفكر واملفاهيم(وهي 

 لقد قام اإلمام زيد بثورات متعددة كاملة وشاملة يف جميع املجاالت :نعم

عية واالقتصادية والفكرية واملعرفية بعـد أن أمـىض شـطرا  ًالسياسية واالجت

 يف تعلم كتاب هللا وعلوم الرشيعة لدى أبيه زيـن العابـدين من عمره 
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ه حتى فاق درجة اإلجتهاد لكتاب هللا عن ً حافظا ،وأخيه األكرب الباقر وغ

ِّظهر قلب يف ثالث عرشة سنة حتى سمي بـ   . »حليف القرآن«ُ

ًوصار راوية لحديث جده املصطفى يف جميع العلوم فقها وفرائض وغـ 

 ورواة الحـديث ومهـوى ،ٍ وحينئذ أصبح اإلمام زيد قبلة لطالبي العلـوم،ذلك

  . ئل املعضالتً ومرجعا لحل املشكالت وفك املسا،أفئدة املتعلم واملستفت

قبل أن يقوم اإلمام زيد بثورة مسلحة ضد الظلمة والطغاة قـام بثـورة 

 ،معرفية يف الفكر واملفاهيم بسبب ما رأى من تعكيس للمفاهيم واألفكـار
ورأى أن األمة مستهدفة يف أفكارها وعقائدها ودينها فـرأى خطـر ذلـك 

كـل مـا يف ّ فشمر عن ساعد الجـد وبـذل ،عىل حارض اإلسالم ومستقبله

وسعه يف سبيل تصحيح املفاهيم املوهومة واألفكـار املـشؤومة فقـام قبـل 

  . الثورة الجهادية بثورة فكرية تصحيحية ومعرفية

 فبعـد أن واجـه ،لقد ثار اإلمام زيد عىل كل فـساد وانحـراف فكـري 

ًاإلمام طوفانا مدمرا لألمة من عقائد باطلة مـشبهة مجـسمة مجـربة  ً

ٍوافكار مدجنة لأل ًرأى لزامـا عليـه –مة ونبذ للقـرآن وطـرح األحكـام ِّ

 ،القيــام بثــورة تــصحيحية واســعة شــاملة لجميــع املفــاهيم الخاطئــة

ء ،واألفكار الساقطة ساعدة عل ة الجور والظاملون   التي كرسها أ

 .السوء وفقهاء البالط
  ًوإليك أخي القارئ رسدا لجملة من املفاهيم التي صححها اإلمام األعظم

ة وهادي هداة هذه األمة زيد بن عيل عليه السالمإم َام األ ُ : 
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ًنبه اإلمام زيدا أن هناك خطأ لدى كث من النـاس يف فهـم الواليـة  َّ
العامة وأوضح أن مفهومها الصحيح هـو أن الواليـة هـي تعيـ مـن هللا 

صالح العبـاد إال خـالقهم سـبحانه  وأن هللا  يهمـل ألهلها ألنه ال يعلم 

 لعـيل بـن أ عباده من ذلك وأوضح أن والية أمر األمـة بعـد نبيهـا 

ْإنام وليكم اهللا ورسوله والذين آمنُوا ﴿طالب كرم هللا وجهه بدليل آية الخاتم  َّ َُ ُ َ َُ َ ُ َ ُّ َِ ُِ َُ َّ ِ

ُالــذين يقيمــون الــصالة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون َ ُ َ َّ ُ َِ ِ َِ ْ ُُ َ ُ ََ َّ َْ َ ــواتر  وخــرب ا﴾ََّ لغــدير املت

 ثـم للحـس ، ثم الوالية من بعده البنه الحسن،املقطوع بوقوعه وصحته

ثـم يف  »الحسن والحس إمامـان قامـا أو قعـدا«: لقول رسول هللا 

َإن اهللا اصـطفى ﴿: ًاألخيار من ذرية الحسن والحس مستشهدا بقوله تعاىل َ َّْ َ ِ

ــراهيم وآل عمــ ْآدم ونوحــا وآل إب َ َ َِ َ ََ َ ً َ َِ ْ ِ ن عــىل العــاملنيُ ِرا َ َ ْ ََ َ ــة ﴾َ ــن ذري ــه م ــد وآل  ومحم

ِإين جاعلك للنَّاس إمامـا قـال ومـن ذريتـي﴿:  وبقوله تعاىل،إبراهيم ِ ِ َِّ َ َِّ ً َُ َ َ ُِ ِِ َ  وأوضـح ﴾ِّ

زقها وضياعها هو عـدم  اإلمام األعظم أن سبب ضالل األمة وتفرقها و

يتـه وواليـة رضاها بحكم هللا يف  تولية أمرها من قـرن هللا واليـتهم بوال

َإنام ولـيكم اهللا ورسـوله والـذين آمنُـوا الـذين يقيمـون ﴿: رسوله يف قوله سبحانه َّ ْ َّ ُُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َ ُّ َُ َُ َّ ِ

ُالصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُ َ َِّ َ ْ ُ َ ُ ََ َّ َْ َ﴾
)١(

.  

 

ة الجور والطغيـان هـو أن اإلسـالم م جـرد إن أول مفهوم باطل كرسه أ

ًتأدية األركان الخمسة شهادًة وصالًة وصياما وزكاة وحجا فقط من فعلها فهو  ً

                                                        
 .راجع كتاب الصفوة لإلمام زيد بن عيل  ) ١(
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من أهل الجنة وال يرضه ما فعل بعد ذلك من معـصية وظلـم للرعيـة وفـساد 

 وروجت أحاديث لتثبيت هـذا املفهـوم الخـاطئ يف عقـول ،أخالقي وسلو

  .»إن رسقمن قال ال إله إال هللا دخل الجنة وإن ز و«الناس منها 

فتصدى اإلمام زيـد ملثـل هـذه األحاديـث املكذوبـة املخالفـة لقواطـع 

القرآن وأوضح لألمة أن اإلسالم الصحيح هو قول وعمل وعبادة ومعاملـة 

  . وأن الدين املعاملة

 

ّحذر اإلمام زيد من مفهوم وجوب الطاعة العمياء ومن طاعة الظلمـة 

ات الشعوب ومقدراتهم وأن املفهـوم الـصحيح املستبدين املست أثرين بخ

 املتسق يف نظام واحد مع آيات الكتاب املبـ وسـنة إمـام املرسـل 
ًهو طاعة من أمر هللا بطاعته إذا كان طائعا فإن عىص هللا فال طاعة له 

ودعا اإلمام زيد إىل وجوب الخروج  »ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق«

  . ن والة أمر األمة وجهادهعىل الظا م

ا مـن املفـاهيم املغلوطـة التـي مـن شـأنها  ًهذا وقد رأى اإلمـام كثـ

تدج األمة للظامل وزحزحتها عن طريق الهادين واملحق ومن شأنها 

  . حرف مسار األمة املحمدية عن املنهج األقوم

 كــاد الــدين فبعـد أن استــشهد اإلمــام الحــس بــن عــيل الــسبط 

 بــسبب ابتعــاد األمــة عــن الثقلــ اللــذين أخــرب ،ومعاملــه تنــدرس ،يــنطمس
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 بوجوب التمسك به وأن األمـان والنجـاة مـن الـضالل هـو يف   النبي

ُ فلـ ابتعـد النـاس عـن الكتـاب وقرنائـه قلبـت املفـاهيم ،سك األمة به

ـا يخـدم  ء السوء وفقهاء البالط ثقافة األمـة  َّوعكست املوازين وطوع عل َ ُ

ة الجور ويضفي عليهم مطلق الرشعية فشاعت أفكار تناقض روحية القرآن أ

ًوجوب طاعة ويل األمر مه  يظهر كفـرا بواحـا: وتتصادم مع آياته منها ً، 
ًولتدعيم هذا املفهوم تم وضع عدد من األحاديـث ونـسبتها كـذبا إىل رسـول 

لتامـة مـن أي  إلعطاء الوايل الظا الـرشعية الكاملـة والحـصانة ا  هللا

ًمسؤولية وتحريم الخروج عليه والنيل من جاللته وأن ذلك يعد خروجـا عـن  ُّ َ ُ

ا جاء به محمد خاتم النبي   . ًالدين وكفرا 

من هذه األحاديث الفائحة منها رائحة الوضع والتدج لألمة وجعلها 

أطـع األمـ وإن جلـد ظهـرك «:  مستضافمة للباطل طائعـة،مهينة خانعة

  .»الكوأخذ م

ت وإن خالفـت قواطـع القـرآن كقولـه  فجعلت هذه األحاديث كاملسل

ُوال تركنُوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النَّار﴿: تعاىل ُ َّ َ ُ ُْ ََ ََ ْ َ َ َّ َْ َِ َ ِ :  وصحيح السنة كقوله ﴾َ
  . »ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق«

ء السوء ورواة األحاديـث املوضـوع ة ّومن ثم حذر اإلمام زيد من عل

 ،املدجنــة لألمــة ألنهــم يــساهمون يف تثبيــت دعــائم الباطــل وســالطينه
  . وخذالن الحق وأساطينه
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ء األمة قال فيها ما  َّهذا وقد وجه اإلمام األعظم رسالة هامة إىل عل

 وقـد اتخـذوا ،إن الظامل قد استحلوا دماءنا وأخافونا يف ديارنا: (لفظه

 وفي ،نا وفي منعوه من حقناخذالنكم حجة علينا في كرهوه من دعوت

 وأعـوانهم عـىل ، عباد هللا فأنتم رشكاء لهم يف دمائنا،أنكروه من فضلنا

 وكـل ، وكـل سـيف شـحذوه، وكل جمع جمعوه، فكل مال  أنفقوه،ظلمنا

 ، وكـل مـسلم أذلـوه، وكل ذمة  أخفروهـا، وكل جور ركبوه،عدل تركوه
 وأنـتم ،وكـل عهـد  نقـضوه ، وكـل حكـم  عطلـوه،وكل كتاب نبـذوه

  ). املعاونون لهم بالسكوت عن نهيهم عن السوء

ًهذا وملا كان مبدأ الخروج عىل الظا مبدأ إسالميا أصيالً زيديا خالـصا  ً ً ً

ًاضطرت جميع الفرق املخالفة للزيدية إىل تطبيق هذا املبدأ عمليا وتركت مـا 

ًبتداء باإلمامية االثنا عرشية ورثته من النظريات الخاصة بها وأقوال أسالفها ا

 قامت بثورة خمينية عارمة ضد حكم الشاة يف –الرافضة إلمامة زيد بن عيل 

طبق يف مصنفاتهم مل وانتهاء باملتسننة ا- إيران مع أن ذلك مخالف لعقائدهم

ًعىل عدم جواز الخروج عىل ويل األمر ظاملا أو فاسقا أو شارب خمر أو ناهبا  ً ً

وات األمة و   . ّمقدراتهال

هذه التعاليم فتفتحت أذهانهم ورجعوا يف هذا األمـر إىل عقـولهم أو 

مصالحهم فقرروا التطبيق الفوري ملبدأ الزيدية يف الخروج عىل الظلمـة 

ا ورثوه من روايات وأحاديث تحرم الخروج عىل ويل األمر   يف –ورموا 

  .  وقامت ثورات الربيع العر،سالت املهمالت
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لقد عمل طغاة بني أمية عىل إبعاد األمة عن منهجيـة القـرآن وعملـوا 

 ،عىل إزالة حاكميته عىل الـسنة وجعلـوه مجـرد آيـات تـتىل يف املحاريـب
 ،وجعلوا األثر وما رووه من أحاديث موضوعة مختلفة منسوبة لسيد البرش

 ،ًلو كان مخالفا لقواطع العقول وصـحيح املنقـولًأصالً مقطوعا بصحته و
  . ًألنهم لو جعلوا القرآن حاك لحكم بكذب تلك الروايات التي اختلقوها

ومن هنا تصدى اإلمام زيـد لكثـ مـن الروايـات املكذوبـة وقـال إن 

 الطريق ملعرفتها هو الحديث الصحيح عند العرتة وشيعتهم وهو قوله 
عىل كتاب هللا فإن وافقه فأنا قلته وإن خالفـه ما أتاكم عني فاعرضوه «

  . »فليس مني و أقله

 

من الثورة العلمية واملعرفية التصحيحية قيام اإلمام زيد بتأليف كتـاب 

ة  بعد أن عمل أربـاب الباطـل والفكـر الـضال عـىل (مدح القلة وذم الك

ة هم عىل الحق نرش ثقافة سخيفة خاطئة ب العامة قا ة عىل أن الك

ة ،وأن القلة هم عىل الباطل ً ليوهموا العوام كون الوايل الظا محقا لك

 وكون اإلمام زيد مبطالً لقلة تابعيه فرد عليهم اإلمام زيد وصـحح ،تابعيه

ِومـا أكثـر النَّـاس ﴿: هذا املفهوم الباطل مستدالً برصائح القرآن كقوله تعاىل ُ ََ ْ َ َ
َولو حر َ ْ ِصت بمؤمننيََ ِ ْ َُ ِ َولو اتبع احلقُّ أهواءهم لفسدت الساموات واألرض ومن ﴿ ،﴾ْ ْ َّ َ َْ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ ِ َ ََّ َ َُ ْ َ ْ ِ

َّفيهن ِ ُوقليل من عبادي الشكور﴿ ،﴾ِ َّ َ َ ْ َِ ِ ِّ ٌ ًكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية ﴿،﴾َِ َ ِ ِ ٍ ٍ َِ ًَ َ َ ََ ْ ََ َ ِ ِّ﴾.  



 

  ٢٢٢  

 
 

 

م الفئة الباغية معاوية عىل نرش ثقافة عمل طغاة بني أمية وأولهم زعي

لهـم تنفيـذا  ًالجرب ب الناس إليهـام النـاس أن واليـتهم بـأمر هللا وأع

ُملشيئة هللا ال يسألون ع يفعلون مـن التـرصفات والعبـث بـأموال األمـة 

ا أنـا خـازن مـن خـزان هللا (ًومقدراتها حيث قال معاوية للرعية يوما  إ

وقـد كـان يعطـي املفـسدين ) أمنع مـن منعـه هللاأعطي من أعطاه هللا و

نع أولياء هللا والكادح املحتاج   . واإلقطاعي واملرتف و

فكان معاوية الباغي هو املؤسس الثا بعد إبليس ملفهوم الجرب ومـن 

ثم يجب عىل الرعية الرضا بوالية الطغاة من بني أمية كمعاوية وأرضابـه 

ويجب عىل املؤمن الرضا بقـضاء هللا وقـدره إذ هم قضاء من هللا وقدر 

  !!وعدم التطاول عىل ظل هللا يف أرضه؟

ًومن ثم رأى اإلمام زيد رواجـا ألحاديـث الجـرب والتـشبيه والتجـسيم  َّ

فتصدى لدحضها وتبي كذبها ووضعها وأنها إما إرسائيليات رواها كعـب 

هم   . األحبار من التوراة املحرفة أو من وضع الزنادقة وغ

فأخذ اإلمام زيـد يؤلـف يف اصـول الـدين وإيـضاح صـحيح العقائـد 

ًللمسلم ودعا اإلمام زيد األمة إىل التوحيد واالعتصام بحبل هللا جميعا 

َّوب لها أن معرفة الحق وأهله سهلة متيرسة إن كان هنـاك نيـة صـالحة 
ان الجميع بصدور حـديث الثقلـ مـن لـسان  ملعرفة الحق متمثلة يف إ

ع املـسلم وهـو قولـه رسو ًل هللا قطعا ويقينا إذ هو متـواتر بـإج ً :
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ـسكتم بـه لـن تـضلوا مـن بعـدي أبـدا كتـاب هللا « ًتركت فيكم مـا إن 

كتاب هللا وعرت أهـل : تركت فيكم خليفت«وبلفظ  »وعرت أهل بيتي

  .رواه أحمد بن حنبل يف مسنده بسند صحيح »بيتي

 الحديث املتواتر وتتـيقن صـدوره يلزمهـا وبعد أن تبحث األمة صحة هذا

ٍحينئذ العمل به وتطبيقه باملبادرة إىل اتباع العرتة املطهرة ليحصل لهـا األمـان 

ِّ بهـم يفهـم القـرآن ومـن ري علـومهم ، وأنهـم قرنـاء الكتـاب،من الـضالل

ن  وأوضح اإلمام زيد أن حديث الثقل هـذا املتـواتر ،وعقائدهم ينهل الظ

ع املسلم اتباعهم واالقتفاء آلثارهم والتمسك بهم وبـنهجهم يوجب عىل جمي

وفكرهم ويوجب سؤالهم وقراءة كتبهم وأحاديثهم ورواياتهم 
)١(

 .  

 

أوضح اإلمام زيـد يف مجمـوع كتبـه ورسـائله أهميـة وجـوب املـواالة 

لـدين تجـب ألولياء هللا واملعاداة ألعداء هللا وأن هذا أصـل مـن أصـول ا

ــه ــه ونــرصته ومعاونت ــاداة الفاســق ،مــواالة املــؤمن ومحبت  ويجــب مع

هم   . والظامل واملنافق والكافرين من يهود ونصارى وغ

ِال جتـد قومـا يؤمنُـون بـا واليـوم ﴿: مستدالً بآيات قرآنية منها قوله تعـاىل ْ َ َ ُ ْْ َ َِ ِ ِ ْ ً ُ ِ َ َ

دون من حاد اهللا ورس ُاآلخر يوا َ ََ َّ َ ْ ُّ َ َُ َ ِ ْوله ولو كانوا آباءهمِ ُ َ ُ َ ْ َ َُ   .﴾إلخ  .... َ

                                                        
 . وكتاب تثبيت الوصية،انظر مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد ) ١(



 

  ٢٢٤  

 
 

 

  : ًاختط اإلمام اإلمام زيد لثورته الفكرية خطوطا أهمها

  . التوحيد -١

 . العدل -٢
 . اإلمامة - ٣
 . األمر باملعروف والنهي عن املنكر -٤
 . وجوب الخروج عىل الظا - ٥

جدد للدين بأنه لوال ثورة اإلمام امل: ويجدر  يف نهاية املقال التذك أوالً

لثـورة  سـواء ااملحيي ملا اندرس من رشيعة سيد املرسل زيد بن عـيل 

  .  وال قام له عمود، ملا اخرض لإلسالم عود- املسلحة أو الثورة الفكرية

ــا أن تراجــع األمــة اإلســالمية وانحطاطهــا وعــدم تقــدمها العلمــي : ًثاني

ج زيد وانحيازها والصناعي والتكنولوجي هو بسبب تغييبها فكر الزيدية ومنه

  . األعمى ملا ورثته من آثار وأفكار تخالف صحيح العقل ورصيح النقل

أدعو جميع النخب الفكرية والثقافية يف بالدنا إىل الحفاظ عىل : ًثالثا

 وتعليمه لألجيال إذ هو فكر نظيف مـن خرافـات فكر زيد بن عيل 

ملعتدل ب الروافض وهفوات النواصب فهو بحق الفكر الوحيد الوسطي ا

  .محب غال ومبغض قال
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  طه الحارضي. أ   

 

 ،علق بتغي الواقع ونهضة املجتمعتختلف حسابات الناس وتتفاوت في يت
فمنهم من يحسب حساب رضيبة التحرك العمـيل وتبعـات املوقـف املـسؤول 

من يحسب حساب النتـائج والتـي يرونهـا مـن خـالل  ومنهم ،فيؤثر السالمة

 حـسب - االستقراء للواقـع ومـن خـالل املعطيـات والتجـارب املاضـية سـلبية 

 والقليـل النـادر مـن يحـسب ، فيتجهون إىل العمل الـسلمي النـاعم- نظرتهم 

حساب املسؤولية ورضا هللا تعاىل والقيام بالواجب ويرون أن العمل الثـوري 

واقع ونهضة املجتمع فريضة ال بـد مـن القيـام بهـا وأدائهـا الواعي لتغي ال

ولذلك ال يخشون العواقب وال التحذيرات وال التحليالت وال يعرفـون اليـأس 

ــون أنفــسهم عــىل التــضحية ــاط ويوطن ــسعادة ،وال اإلحب ــل ويــشعرون بال  ب

واالطمئنان ويحمدون هللا عىل توفيقه لسلوك هـذا الخـط واملـيض يف هـذا 

تقتـرص نظـرتهم للتغيـ والنهــضة يف حـدود حيـاتهم فـإذا مــا  وال ،الـدرب

استشهدوا انتهى املوضوع بالنسبة لهـم بـل نظـرتهم اسـرتاتيجية فيؤسـسون 
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للعمل من بعد استشهادهم مؤكدين عىل رضورة مواصلة املـس حتـى يـأذن 

  .هللا بنرصه ولو يف األجيال الالحقة

 وثورتـه وبـدالالت  بـشهادة فكـره ومواقفـهوهكذا كان اإلمام زيد 

وصيته قبيل استـشهاده بلحظـات البنـه يحيـى بـرضورة أن يـستمر يف خـط 

املواجهة مه كانت الظروف كون معادلة املواجهة حق وباطل وليست معتمدة 

  .  بشكل أسايس عىل حساب النتائج امليدانية بل عىل حساب املص األخروي

ت وصـية اإلمـام ويف هذه الورقـة املتواضـعة سـنتناول موضـوع دالال

   قبيل استشهاده بلحظات البنه يحيى زيد
 

يف ثا أيام الثورة املباركة يوم الخامس والعرشين مـن شـهر محـرم 

 بسهم قاتل يف جبينه األيـرس حتـى ُ هـ أصيب اإلمام زيد ١٢٢سنة 

 ، الحمد  الـذي رزقنيهـا،الشهادة... الشهادة: خالط دماغه فنادى قائًال
سح الدم عن وجه أبيـه ثـم قـال لـه،اء ابنه يحيى وهو يبفج :  وأخذ 

 تـرد عـىل رسـول هللا وعـيل وفاطمـة وخديجـة ،أبرش يا ابـن رسـول هللا

 فـأي ،صدقت يا بني: فقال . والحسن والحس وهم عنك راضون

فقـال . أجاهدهم إال أن ال أجـد النـارص: يشء تريد أن تصنع؟ قال يحيى

 ، فوهللا إنك لعـىل الحـق وإنهـم لعـىل الباطـل،اهدهمنعم يا بني ج: زيد
  .وإن قتالك يف الجنة وقتالهم يف النار
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 يف كـربالء يف يـوم عاشـوراء بعـد أن استشهد اإلمام الحس 

نصحه الكث بالعدول عن الخروج وبعد أن ذكَّره املحبون له والحريصون 

  وأخيه اإلمام الحسن عليه بنكث أهل الكوفة ألبيه اإلمام عيل
 ومـع ذلـك خـرج مـن منطلـق املـسؤولية ،وحذروه بأنـه مقتـول إن خـرج

وحصلت تلك الفاجعة واملأساة اإلنسانية وارتكب األمويون أبـشع الجـرائم 

ًواملجازر حتى يسكتوا أي تحرك مـستقبيل ضـدهم وخـصوصا أي تحـرك  ُ

ة لكـن  وفعالً كادت كربالء لتكـون األوىل واأل،من أهل البيت  خـ

ُ وقاد ثورة عظيمة تعترب عاشـوراء بعد ست سنة تحرك اإلمام زيد 

 ، ونسخة طبق األصل منهاالثانية بحق واالمتداد لثورة جده الحس 
حيث نصحه املحبون له والحريصون عليه من نكث أهل الكوفـة وذكـروه 

بكـربالء ومــا جــرى فيهـا وحــذروه بأنــه مقتــول ثـم يخــرج مــن منطلــق 

ولية فيخذله النـاس وينكثـوا عهـده وبيعتـه ويرفـضوه ثـم يف أثنـاء املسؤ

املعركة يرتاجع الكث ممن بدأوا القتال إىل جانبه حتى جعلوهـا حـسينية 

ُثم يصاب بسهم قاتل عىل جبينه وهو عىل وشك الرحيل من الحياة الدنيا 

يهتم باملستقبل ويستدعي ابنه يحيى ويسأله ما هو صانع من بعده فيجيب 

ة الجهاد فيشجعه عىل ذلك ويؤكد له أنه عـىل الحـق إلا واصلة مس بن 

وعدوه عىل الباطل ويقسم له بأن مـص املجاهـدين إىل الجنـة ومـص 

 فلم يقل البنه ال تكرر مـا فعلتـه فالنـاس قـد خـذلو ،املبطل إىل لنار
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وخذلوا جدك الحس وليس فيهم خ فحافظ عـىل نفـسك فيكفينـا مـا 

ُ و يقل له اهرب وانج بنفسك واسترت وعش حياتـك بـل يـأمر ،حصل لنا

ة الجهاد والتضحية واصلة مس   .أحب الناس إليه 

إنه موقف يحـق لنـا أن نقـف عنـده طـويال وأن نتأمـل هـذه الوصـية 

الخالدة وندرسها ونتعـرف عـىل دالالتهـا ومـا تحملـه مـن معـا عميقـة 

ح جهادية وما تختـزل مـن وعظيمة وما تسفر عن مبادئ وقيم وفكر ورو

  .   وعي وما تتصف به من حكمة

وعند البحث والتأمل والدراسة لهـذه الوصـية االسـتثنائية يف توقيتهـا 

ومضمونها وظروفها نستطيع معرفة دالالتها من حيث منطلق ثورة اإلمـام 

 ومن حيث أهدافه ومـن حيـث وعيـه وروحـه الجهاديـة ومـن زيد 

ته ومن حيث النظـرة  االسـرتاتيجية سـواء مـا يتعلـق باملـص حيث بص

األخروي الذي يتخطـى الحيـاة الـدنيا أو مـص األجيـال الالحقـة عـىل 

   .مستوى األمة

 

عطيـات  تكن منطلقات تحرك اإلمام زيد  ً الثـوري مرهونـا 

ة والقلـة رغـم دقـة إعـد  وال مـن ،اده وتخطيطـهمادية من حـساب للكـ

عنى  ،حسابات عسكرية ترجح النرص وال من منطلق شعبية يتمتع بها  

 بـل كـان مـن منطلـق ،تكن منطلقات قد تتغ بتغ املعطيـات والوقـائع
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 إنـه القيـام ،قرآ خالص منطلق املبدأ الثابت بغض النظـر عـن النتـائج

إلهيـة افرتضـها هللا بالواجب والتحرك من دافع املسؤولية وأداء فريـضة 

 ،عىل الناس كأساس للتغي ويف نفس الوقت لرباءة الذمـة يـوم القيامـة
ولذلك البد من مواصلة املشوار حتى يأذن هللا تعاىل بفرجه ألن الفرج ال 

يأ باالنتظار السلبي املمزوج بالقعود والجمود وإيثار الـسالمة بـل يـأ 

ًظلم والطغيان ليس قدرا محتومـا  فال،بالحركة والعمل والجهاد والتضحية ً

ه ولذلك ليس االستشهاد نهاية املطاف بل ال بد من  ًوال جربا ال يكمن تغي

ة التضحية والجهاد كاسرتاتيجية ملواجهة الباطل   .االستمرار يف مس

 يرد عىل من يحذره من القتـل إن قـام من هنا كان اإلمام زيد 

نطلق تحركه القرآ ِ فعن جـاِبر الجعفـيًبالثورة مذكرا  ْ ََ َْ ٍ َ قـال،ْ َقـال يل : َ َ

ٍّمحمد بن عيل  ِ َ ُ َّ َ ُعليه السالَم(ُ َّ َ ِ ْ َ ٍّإنَّ أخي زيد بـن عـيل ): َ ِ َ َ ْ َ ِ ُعلـيه الـسالَم(َ َّ َ ِ ْ َ َ (

ُخارج ومْقتول وهو عَىل الحق فالويـُل لمـن خذلـه َُ َ ْ َ ْ ٌ َِ َْ َ َِ ْ َ َ ََ َ ٌِّ َ ُ والويـُل لمـن حاربـه،ُ َ َ ْ ََ َْ ِ َ، 
ِوالويُل ل ْ ُمن يْقتلهََ ُ ُ َ ْ ٌ قال جاِبر،َ َ َ ٍّفل أزمـع زيـد بـن عـيل : َ ِ َ ََ َُ ْ َ ََّ ْ ُعلـيه الـسالَم(َ َّ َ ِ ْ َ َ (

ِّ سمعت أخاك يُقول كَـذا وكَـذا فَقـال يل ِالخروج قلت له إ َْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ُ ُ ُِ َ َ ُيـا جـاِبر الَ : ُ َ َ
ُيسعني أْن أسُكت وقد خولَف كتاب هللا تعاَىل وت َُ َ ََ ُُ َ ِ ِِ ُ ْ ََ ْ ََ ِحوكم ِبالجبت والطاغوت َ ِ ُِ َّ َ َْ ِ ْ ُ

ِّ َشهدت هَشاما ورجٌل عنده يسب رسول هللا  َوذلك أ ً َ َُ ُ َُ َ َ َ َُّ َ ْْ ِ ِ ُِ ِ َ فُقلت للـسباب ِ َ َّ ِ ُ ْ َ

ُله َكَّنت منك الختطْفـت روحـك وعجلتـك إَىل : َ ِّ لو  ِويلك يا كَافر أما إ َ ْ َ َ َ َُ ََّ ََ ْ َْ ُ َ َ َ َُ َُ ْ َِ ْ َ ُ ِ

ِالنار ِ فَقال يل ه،َّ ِ َ ٍمه: َُشامَ ُ عن جليسنا يا زيد،َ ْ ََ َ َِ ِ َ َ فوهللا لـو لـم يُكـن إالّ أنـا ،ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ ِ

َويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى َْ َ ََ َّ َ َ ْ ُْ ْ َ ُُ َ ْ َ َِ ِْ ََ َ(.  
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ُفالقضية ليست عنده يقتـل أو ال يقتـل سـواء هـو أو ابنـه يحيـى فهـو  ُ

 القرآن الكـريم ال مستعد بالتضحية بابنه أحب الناس عليه ألن القضية أن

يدعه أن يسكت وهو يرى املخالفة للقرآن والتحاكم بالظلم والطغيان حتى 

 يف مجلـس وصل املوضوع إىل أن يتجرأ يهودي عىل سب رسول هللا 

 لدفاعـه عـن ًالخالفة وال يحرك الخليفة ساكنا بل ينهر اإلمام زيد 

كنه السكوت مه كانت النتائج  حتى لو  يخرج رسول هللا ولذلك فال 

 .ًمعه مقاتالً إال ابنه يحيى وحتى لو فنيا معا
ِ ْوهذا ما يؤكده أيضا أخوه الحس َ ُ ْ ًِ ْ بن عيل بـن الحـس َ ُ ْ ِِ ِْ ِّْ َ حيـث 

َقال ْكَاَن أخي زيد بن عيل يعظم مـا يأتيـه أهـُل الجـور ومـا يُكـوُن مـن : َ ُِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ِْ ْ َِ ْ َُ ْ َْ ِّ َ ٍَّ َ ِ

لهم ْأع َِ ِ ْ ْ فيُقو،َ َ ِوهللا ما يدعني كتاب هللا أْن تَكفَّ يدي: ُلَ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ ُ ِ وهللا ما يريض ،َ ِْ ُ َ ََّ

وا أيديهم وألسنتهم عن المْفسدين يف أرضه ِهللا من العارف ِبه أْن يُكفُّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ ِ َ َِ ُِ ْ ْ ِ ِْ َ َ َ َُ َ ُ َ ْ َ َّ.  

 والتحـرك هـو القيـام ،فرضا هللا سـبحانه هـو الهـدف مـن التحـرك

فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر وهـو مبـدأ قـرآ ال بـد مـن ب

ّالقيام به فهو وسيلة التغي وحالة صحية داخـل األمـة ولـذلك كـان هـم  َ

اإلمام زيد أن يلقى رسول هللا يوم القيامة وهو  يؤدي هـذه الفريـضة 

: وهذا ما يفرس حمده  ح خفقـت رايـات الجهـاد فـوق رأسـه بقولـه

ِّ لقيـت محمـدا ْال( ًحمد  الذي أكْمَل يل ديني وهللا مـا يـرس أ َ ََّّ َ ُ َ ْ َُ َ َ َُ ُِ ِ ِ َِ َِ ُّ َ ِ ِ 
ِولم آمر أمته ِبالمعروف ولم أنههم عن المنَكر ْ َ ُْ َْ َ ْ َِ ْْ ْ َ َّ ُ ْ َُ َ ََ ُِ ُ ُ وهللا ما أبـايل إذا أقمـت ،ُْ ْ َ ََ ُِ َ َ َِ

ِكتاب هللا عز وجلَّ وسنة رسول هللا  ُ ُ ََ َ ََ َّ ََّ َ َ ِأنـ َّ ُه أججـت يل نـار ثـم قـذفت َ ْ ُْ ُ ُِ َّ ٌ َ ِ َ ِّ ُ
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َفيها َ ثم رصت بعد ذلك،ِ َ ُِ َِ ْ َ َُّ َ إَىل رحمة هللا تعاَىلْ َ ِ َ ْ َ ِ(.  

 محوري ولذلك فمفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر عنده 

ها فهو من يوضح هـذا املفهـوم يف  ها وكب بالنسبة لبقية الفرائض صغ

ء األمــة بقولــه ّاعلمــوا أن فريــضة هللا تعــاىل يف األمــر و: (رســالته لعلــ

 ، بأرسهـا إذا أقيمت له اسـتقامت الفـرائض،باملعروف والنهي عن املنكر
ُهينها وَشديدها َْ ِ ُ ِّ(.  

فليس الهدف من الثورة مجـرد النـرص وال الحكـم وال الثـورة يف حـد 

ذاتها بل مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإحيائه يف أوساط األمة 

ومةوبه     . يكون للثورة معنى وللحكم قيم وللنرص د

 

ًعندما يكون الهدف نبيًال وساميا وعظي تهون مـن أجـل تحقيقـه أو  ً

 والهمم العالية والنفوس املتفانية تضحي مـن ،العمل من أجله التضحيات

فرس االستعداد للتضحية برغبة بـل أجل صالح الناس وسعادتهم وهذا ما ي

ني التضحية التي هي فوق التصور والخيال وخارج نطاق التوقع مـن  و

 أجل تحقيق الهدف السامي والنبيل فـال غرابـة أن يـويص اإلمـام 
واصلة الجهاد ويف ذلك ما يرويه الباب صاحب اإلمام زيد  ابنه 

ٍّخرجت أنا وزيد بن عيل : (قال َِ َ ُ ُْ ََ َ ََ ُليه الـسالَمَع(ْ َّ َ ِ ْ َإَىل العمـرة فلـ فرغنـا ) َ ُْ ِ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ

ًمن عمرتنا أقبلنا فل كُنا ِبالعرج أخذنا طريقـا ْ ْ َ َ ْ ِْ َ َِ َ َ َِ َّْ َ َ َُّ َ َ ْ ِ فلـ اسـتوينا عـَىل رأس ،ِ ْ َ ْ ََّ َ َ َ ْ َ َ
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يـا عـَىل رؤوسـنا فَقـال يل زيـد  ُالثنية نصف الليـل اسـتوى ال ُْ ُ ََّ َِّ َ ََ َ ُّ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ّبـن عـيل َّْ ِ َ

ُعليه السالَم( َّ َ ِ ْ َ يا مـا أبعـدها أتـرى أنَّ أحـدا يعـرف ): َ َ أترى ال َيا باب ً ُِّ َ َْ ََ ْ َ َّ َ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َ

ُبعدها؟ قلت َ َْ ُ ْ َ قال،الَ: ُ َّفوهللا لو وددت أنَّ يدي ملتصَقة ِبها ثم أفلت حتى : َ َ ََ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ ََّ ُ َ َ ٌَ ِ ُ ْ

َوقعت حيث وقعت وأنَّ  َ َ َُ ُْ َْ ُ َْ َّهللا أصلح  أمر أمة محمد َ َ ُ َّ ِْ ُ َ ََ ِ َ َ ْ . 
فصالح األمة هو الهـدف وبـذلك فالتـضحية هـي مـن أجـل عـرشات 

 مستعد أن يرمـي نفـسه يف نـار إذا  بل إنه ،املالي من أبناء األمة

 ملن حـذره مـن كان يف ذلك صالح األمة و فيه رضا فهو القائل 

 فأقـذف فيهـا ، نار بالحطب الجـزلوهللا لو أعلم أنه تؤجج يل: (الخروج

  .) أصلح لهذه األمة أمرها لفعلتوأن هللا

 

عندما يضحي املؤمن من منطلق القرآن الكـريم ويكـون هدفـه األمـر 

باملعروف والنهي عن املنكر ل يصلح أمر األمة فال شك أن املنطلق ثابت 

لهدف ممتد وصالح اإلمة رضوري وواجب حينها يكـون االسـتمرار يف وا

ًهذا املرشوع واجبا والجهاد يف سبيل هللا هو السبيل للخروج من الواقـع 

املظلم إىل الواقع املرشق ومعادلة التغيـ والنهـضة هـو التحـرك العمـيل 

امليدا والتشخيص الصحيح لحالة األمة ومعرفة األسباب التـي أدت بهـا 

  .إىل حالة الذل واملهانة ومعرفة كيفية معالجتها بشكل جذري

 ح خرج ذات مرة من مجلس هـشام وهذا ما وضحه اإلمام زيد 
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ُّلم يْكره قوم قط حر السيوف إالّ ذلوا: (بن عبد امللك بعد أخذ ورد معه بقوله َ َ َ َِ ُ ُّ ََّ َّ ٌ ْ ْ َ ْ (

وج من هذه الوضعية فسبب حالة األمة وذلتها هي كره املواجهة والسبيل للخر

 وهذه القاعدة النهضوية رشط للتغيـ والخـروج ،املهينة هي املواجهة نفسها

  .من حالة الذل إىل العزة والحرية والسيادة

ًا ما يحاولون جعـل الثـورات ضـدهم جـزء مـن التـاريخ  فالطغاة دا

فقط ولكن أن يويص الثائر ابنـه ملواصـلة الثـورة فهـذا يـدل عـىل وعـي 

 وفعالً كان من نتـائج ثـورة اإلمـام زيـد وابـن يحيـى علـيه اسرتاتيجي

  .السالم سقوط حكم بني أمية

 ابنه يحيى بالنجاة بنفـسه بحجـة أن ولهذا  يوص اإلمام زيد 

 و يقـل ال تـ فيكفينـا كـربالء ومـا حـصل يل بـل ،األمـة قـد خـذلتهم

جاهدهم ألن الجهاد ليس مـن رشوطـه أن يغلـب املجاهـدون بـل تحمـل 

ُمسؤولية وأداء فريضة وقيام بواجـب بعـده اسـرتاتيجي يتخطـى الـزمن  ْ ُ

ة التضحيات الجسيمة والهزائم العـسكرية ،والجغرافيا  وبقدر ما تجعل ك

ًاملتكررة بسبب الخذالن مربرا للكث للتنصل عن املسؤولية والعـدول عـن 

وجـب الخيار الجهادي فإنها يف الحقيقة تجعل املسؤولية أكرب والواجـب أ

والفريضة أهم ورشاسة املواجهة مع الطغاة أشد ومن هنا كانـت الوصـية 

  .  واصلة الجهاد
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 ثـار بالوكالـة ونـسجوا لـذلك ًهناك من يقـول أن اإلمـام زيـدا 

ـت إىل الـصحة ًأخبارا واختلقوا قصصا ال  ن إ فقـالوا ، والحقيقـة بـصلةً

 ،ّ ثار بإذن ابن أخيه جعفر بن محمد ولـو ظفـر لـوىفًاإلمام زيدا 
ـة ـُ كان يًوأن اإلمام زيدا  مثل الجناح العسكري ملن زعموا أنهـم أ

  .معصومون

 البنه يحيى تدحض ذلك فكيف يويص اإلمام ووصية اإلمام زيد 

واصــلة الجهــاد وهــو لــيس مــن اخزيــد  تــصاصه وال مــن  ابنــه 

  والحقيقة هي أن من تراجع عن الجهاد مع اإلمام زيد ،صالحياته
 وهم ،هم أول من تحجج بأن اإلمام هو جعفر بن محمد والقصة معروفة

هم اإلمام زيد  ة التـي من س  بالرافـضة وهنـاك الـشواهد الكثـ

 كـان يعتقـد إمامـة عمـه اإلمـام تدل عىل أن جعفر بـن محمـد هـو مـن

      .ه مقوالت تؤيد ذلك ليس هنا محل ذكرها ولزيد

 

واصلة الجهاد من بعـدهعندما أوىص اإلمام زيد   ، ابنه يحيى 
فـوهللا إنـك لعـىل (أرىس له قاعدة جهادية مهمة جاء نـصها يف الوصـية 

ة فاألسـاس الـذي يتحـرك ) الحق وهم عىل الباطـل عـىل أساسـه البـص

والرؤية الواضحة هو أنه عىل الحق وعدوه عىل الباطل فهذه هي القضية 
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كـن معهـا اليـأس مـن الواقـع وال ،عنده  وهـي قاعـدة مهمـة حيـث ال 

ة التـضحيات  ،اإلحباط من النتائج وال القعود بسبب مرارة التجـارب وكـ
ًمرا ألن  مـا زال مـستبل إن الحق الذي ضحى من أجله اإلمام زيد 

ًالباطل الذي واجهه ما زال مـستمرا وبالتـايل فـالتكليف مـا زال مـستمرا  ً

ومن هنا يجب أن يستمر الجهاد كـرضورة واسـرتاتيجية جـيالً بعـد جيـل 

  .    حتى يوم القيامة

ة وكـان يحـذر لقد كان اإلمام زيد  وضوع البـص ا  ً يهتم كث

ّعبـاد هللا ال : آثاره فيقولحتى وهو يف بدايات املعركة من الشك لخطورة 

ة ،ّتقــاتلوا عــدوكم عــىل الــشك فتــضلوا عــن ســبيل هللا ..  ولكــن البــص

ة ثم القتال ّ فإن هللا يجازي عن اليق أفـضل جـزاء يجـزي بـه ،البص

ً إنه من قتل نفسا يشك يف ضاللتها كمن قتل نفسا بغ حق،عىل حق ً.  

ة  ة.. ّعباد هللا البص   .البص

ّيا ابن رسول هللا يبـذل الرجـل نفـسه عـىل : ارود فقلت لهقال أبو الج

ة؟  فالطمع ،ُ إن أك من ترى عشقت نفوسهم الدنيا،نعم: قال! غ بص

 ، وال لهـا يـسعون،أرداهم إال القليل الذين ال تخطـر عـىل قلـوبهم الـدنيا
  .فأولئك مني وأنا منهم

  :  وقالومن ثبت من املستبرصين معه دعا لهم 

َّاللهم ُ ُ إنَّ هؤالء يَقاتلوَن عدوك وعدو رسـولك ودينـك الـذي ارتـضيته َّ ُ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ َّ ُِ َّ َ َ َ ُِ ُ َ َ ِ ْ

َلعبادك ِ ِ َ فأجزهم أفضَل ما جزيت أحدا من عبادك المـؤمن،َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ْْ َ ً ْ ََ ِ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ ثـم قـال،ِ َ َُّ :
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َأحيوا هذه الليلة ِبقراءة الُقرآن والدعاء و َِ َ ُّ َِ َ َّْ َ َِ ِ َِ ْ ُِ ْ ِالتهجد والتـرضع إَىل هللاَ ِ ِ ُّ َ َّ َ ََّ ِ َ وأنـا ،ُّ َ َ
ِأعلم وهللا أنه مـا أمـىس عـَىل وجـه األرض عـصابة أنـصح  ولرسـوله  ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ُُ َ َْ ََّ َ َ ٌَ ِ ِ َ َ ُْ َ

ْولإلسالَم منُكم َْ ِ ِِ ْ .  

 

وإن قـتالك يف : (ه يحيـى يف آخر وصيته البنيقول اإلمام زيد 

ألن الكثـ ممـن يرتاجـع هـو بـسبب الواقـع ) الجنة وقـتالهم يف النـار

كـ  ونتائجه والجهاد ال يعتمد عىل معيار النتائج الدنيوية مـن نـرص و

  .وغلبة بقدر ما يعتمد عىل معيار املص األخروي مه كانت النتائج

كــن أنفاإلمــام زيــد   تــؤول إليــه ُ يــدرك وضــعية األمــة ومــا 

األحداث مع ابنه يحيى ولكنه يريس معادلة قتالنا يف الجنة وقتالهم يف 

 وهي دحض لكل أصحاب الرؤى املغايرة لخط الجهاد بحجـة أن ال ،النار

 وال فائدة من تكرار املآيس والفواجع والحقيقة أن ،جدوى من التضحيات

 التخـاذل قعودهم هم هو ما يساهم يف ذلك وليس السبب الجهاد بل هو

 فلو تحرك كُلٌّ مـن منطلـق مـسؤوليته ومـن حـساب املـص ،وقلة الوعي

  .األخروي لتهاوى الطغيان وظهر أهل الحق

ة للمــص  ولــذلك فــالوعي باملــص األخــروي ال يجعــل أهميــة كبــ

الدنيوي من ترك الحياة الدنيا بالشهادة يف سـبيل هللا ولـيس االسـتمرار 

ًالقاسية والنتائج املتوقعة يأسا وال انتحارا يف خط املواجهة رغم الظروف  ً

ة وإذا  تكن يف الـدنيا فلـتكن يف اآلخـرة بحيـاة  ًبل طلبا للحياة الكر



  

٢٣٧  

 
 

:  ذلـك أكـ بقولـهالشهداء ومن بعدها بالجنة ويوضح اإلمام زيد 

َفإن نظهر فهذا عهدنا( ْ  وأدينا الحق إليه ، وإن نستشهد فقد نصحنا لربنا،َ

 ويف أي هـذا ، فأي هذا يكره املـؤمن،لجنة مثوانا ومنقلبنا فا،من أنفسنا

َيرهب املسلم  والجهاد ،وقد وثقنا من نفوسنا بامليض عىل أمورنا: (ويقول) ْ

 ال نجـزع مـن ، صابرين عىل الحـق، ورشيعة نبينا ،يف سبيل خالقنا

َنائبة من ظلمنا َ َ ْ ُ وال نرهب امل،َ َ ْ َوت إذا سلم لنا دينناَ ُ ْ َِ ِ َ َ(.    

 إىل الشهادة نظرة قرآنيـة بأنهـا رزق تـستحق ظرة اإلمام زيد ون

 ،لـشهادةا... الـشهادة: (حمد هللا عليهـا فقـد قـال بعـد أن أصـابه الـسهم
 .)الحمد  الذي رزقنيها

ك أن أشعاره التي كان ينشدها تتحدث عن هـذه الروحيـة املـستميتة 

كن أن تضعف أو تنهار فيقول   :  التي ال 

ُّأذل الح ـاةُ ـــ ــ ــ ــ ت وِي ِعـــز املـــ ُّ ِ  
  

ـيال   ـعاما وب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ًوكل أراه ط
ـــد مـــن واحـــد   ـان الب ـإن كــ ْفــ ِ  

  
ا جمــيال   ــ ــوت س ــس إىل امل ًف ٌ ْ َ  

  
   :ويقول 

ــم يرتقــب حــسدا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ًإن املحكــم ماـل
  

  
ـاة صـــفا   ــ ـــسيف أو وخـــز القن ـــو يرهـــب ال   ل

ـا   ــ ـة عجب ــ ـــى فرج ـــسيف الق ـاذ بال ــ ـــن ع   ًم
  

  
ــ   ـــــل أو عــاش فانتــصفاموت ــ ــ ــ ــ ــ   ًا عــىل عجـ
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  :ويتمثل بهذه األبيات

ـال املمنع بالقنا ــ ــ ــ ــ ــ   ومن يطلب امل
  

ـارم   ــ ـه املخ ــ ـــدا أو تخرتم ـــش ماج   ًيع
ــارما     ًمتـى تجمـع القلــب الـذ وص

  
ـا تجتنبك املظا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًوأنفا حمي ً  

ــزو    ـــــوم غ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت إذا ق وكن
  غــــــــــــــــــــــــــــــــزوتهم

ـا   ــدان ظـ ـال هم ـا يف ذا يـ ــل أنـ   فه
  

 

ة اإلمـام زيـد   بكـل تفاصـيلها يجدر بنا دراسة فكر وثورة وسـ

 ولنعـرف أن االنتقـام األمـوي ،وجزئياتها لنستفيد من كل ذلك يف واقعنا

ـا هـو الوحيش من جثة اإلمام زيد   ومـن أصـحابه وأهـل بيتـه إ

يخافونـه مـن امتـداداتها بسبب فتح بـاب الثـورة مـن جديـد ومـا كـانوا 

ثلت يف الثورات املتالحقة بعده وما نتج عن ذلك من  وارتداداتها والتي 

ثل يف تاريخ شعبنا اليمن  إقامة دول حق وتصحيح للفكر اإلسالمي وما 

قربة الغزاة ومـا زالـت تتمثـل إىل اليـوم يف صـمود شـعبنا  ُحتى عرف 

  .اليمني أمام العدوان السعودي األمري

  هللا من وراء القصدو
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 )ع(قراءة أولية في شعر اإلمام زيد بن علي 

  حمدي الرازحي     

هـا -اللغة كأداة تخاطـب وتفـاهم قـادرة   عـىل حمـل - أكـ مـن غ

األحاسيس واملشاعر من املتكلم إىل املتلقي م يجعل عملية التواصل أك 

كانيـة إفـراغ حموالتهـا الدالليـة ونقـل ًسهولة ويرسا وبشكل يتـيح للغـة إم

املعارف والخربات من شخص إىل آخر م يضمن لتلك الـرؤى واألفكـار 

االستمرارية واالنتشار والقدرة عىل التأث يف جموع املخاطب واملتلق 

ــي  ــالة الت ــنص أو الرس ــصاحب ال ــارش ي ــصال املب دون الحاجــة إىل االت

  .تتضمنها املقولة اللغوية

وية ومن خال ل اللغة انتقلت مقوالت البرش ومضام الرساالت الـس

منذ آماد طويلة ك ترجم اإلنسان تجاربه الخاصة مـع مفـردات الوجـود 

من حوله عرب رمزية الحرف وداللة الكلمة إىل محمول داليل يتعاىل عىل 

 وهذا ما مـنح تلـك ،عوامل الطمس واالندثار ويتجدد بتجدد الزمن ذاته 

  .ملكتوبة صفة الخلود يف عوا البرش املقوالت ا

والكالم بقسميه املنثور واملنظوم قادر عىل حمل تلك الشحنات الداللية 

ا يكتنزه من  وتبليغها إىل جمهور املتلق بكل سهولة ويرس إال أن الشعر 
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ا وأك انتشارا مليل القلوب إىل  ًمؤثرات إيقاعية وتناغم موسيقي أبلغ تأث ً

عه وملـا يتـصف بـه مـن جزالـة واختـصار حفظه وترتيل ه واستحسان سـ

اما من الكـالم املنثـور حيـث يتعـرض ،وإيقاع فريد  ً وهذا عىل العكس 

  .للنسيان واالضمحالل وتتضاءل قدرته عىل التأث كل تقادم عليه الزمن

ًومن هنا دونت العرب أخبارها وأحـداث أيامهـا املـشهورة شـعرا حتـى 

ورة   . والتأثتضمن لها الص

ــاريخ  ــا إىل رحــاب املقاومــة والثــورة عــرب امتــداد الت وإذا مــا توجهن

اإلسالمي فإننا نجد الحضور الفاعـل للمقطوعـات الـشعرية ذات األبعـاد 

ق الثـورة والتغيـ واملقاومـة  الثورية والدالالت اإليحائية املوغلة يف أع

هـا عـرب فتنـة كمفاهيم متجذرة يف الوجدان الجمعي يـتم تبليغهـا وترحيل

الكلمة وسحر اإليقاع إىل جموع األجيال املتعاقبة فمن حـسان بـن ثابـت 

شــاعر اإلســالم األول الــذي صــنع بإبداعاتــه وروائعــه أنــشودة املقاومــة 

والتغيـ حيـث قـال مــدافعا ًعـن الرسـول صــلوات هللا عليـه وعـىل آلــه 

   :ًومهاج أبا سفيان بن الحارث

ـه   ًهجـــوت محمـــدا فأجبـــت عنــ
  

ــزاءوعنـــــ   ــــــ ــ   د هللا يف ذاك الجـ
ــي   ــ ــ ــده وعرض ــ ــي وواـل ــ ـإن أـب   فــ

  
ـاء   ـــ ـنكم وق ـــ ــــد م ــــرض محم   لع

ـة       إىل جعفر بن أ طالب امللقب بذي الجناح الـذي رضب أروع صـور املقاوم
ـه  ت ـات كل ـه تتـسابق مـع إيقاع والصمود يف يوم مؤتة حيث كانت شـجاعته وإقدام

سية وهو يحرض أصحابه عىل الصرب    :واملقاومة والصمود حيث يقولالح
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ـا ــــ ـة واقرتابـه ــــ ــ ــذا الجن ـــ ــ   ياحب
  

ـا   ـــــ ـارد رشابـه ـــــ ــ ـة وب ـــــ ــ ــ   طيب
  والــــروم روم قــــد د عــــذابها  

  
ـا   ــــــ ـا رضابه ـــــ ــــــيل إذ القيته   ّع

  
ًوإذا ما تجاوزنـا العـرص اإلسـالمي إىل العـرص األمـوي وتحديـدا يف 

س بوضوح ذلـك الفرتة الزمنية التي حكم فيها طاغية بني أمية هشام نلم

التطور الرسيع يف التوظيف الـداليل ملفـردات الثـورة يف وجـه الطغيـان 

ة األمة الربانيـة املمتثلـة  واملقاومة لعوامل الهدم الفتاكة التي تعرقل مس

  ..لرشع خالقها تعاىل

والحقيقـة التــي ال ينكرهــا إال جاحــد منــافق تؤكــد أن البدايــة األوىل 

 نذ خالفة اإلمام عـيل بـن أ طالـب للثورة والتغي قد انطلقت م
يف دفاعه املستميت لرد معا هذا الدين وإقامة الرشيعة وحراسة دولـة 

القرآن ومقاومة عوامل االنحراف التـي تجـرف األمـة إىل مـستنقع التيـه 

 والـذي سـطر  ليأ بعد شهيد كربالء الحس بـن عـيل ،والضياع

وخط عىل جب التـاريخ دسـتور بدمائه الزكية شعار الثورة ضد الطغيان 

الثائرين وهذا ما استقرأه اإلمام زيد بن عـيل حليـف القـرآن مـن رمـال 

كربالء ومأساتها اإلنسانية لينهض من أجل تحقيق املثل اإلسالمية وترسيخ 

كـن أن يتـسامى  قيم العدالة واملساواة بـ النـاس وتحقيـق أرقـى مـا 

عةًويسعد يف ظالله اإلنسان فردا كان أو    .ج

 تلك كانت األهداف الـسامية لثـورة حليـف القـرآن اإلمـام زيـد 
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ته الرشيفة وأخالقه الفاضلة  والتي ترجمها إىل واقع عميل تجسد يف س

ًوقد عرب عنها شعرا وصاغ منها دستورا لكل ثائر حر أ بقوله ً:  

ـاب ــ ـــم الكت ِحك ـــرحمن وُ ـة ال ــ ِطاع ُ  
  

ـــر الخــــو   ـاد الجاـئ ــ ــ ـا جه ــ َّفرضـ ِ َ َ ِ ََ   ِانَ
  َفاملــــرسعون إىل فــــرائض ربهــــم  

  
ـام   ـــ ــن اآلث ــرؤا مـ ــ ِب َ ــدوان وِ ــ ــ   ِالـع

ـه   ـافرون بَِفرضــــ ِوالكــــ ِ ـه وْ   بحكمــــ
  

ـان   ِكالـــــساجدين لـــــصورة األوثــــ ِ َِ ُ  
ـــدلت   ـــد ب ـة ق ــ ـاة ألم ــ ـــف النج َّكي َ َّ  

  
ــرآن   ــ ــ ـاء يف الق ـان وماجــــ ـــ ِالُفرقـ َ ْ  

  
لـنص الـسابق ومن خالل استنطاق املضام الدالليـة مـن مفـردات ا

 كان يهدف إىل توضيح املنهجية التي تدرك أن اإلمام زيد بن عيل 

استمد منها رشعية ثورته وأهـدافها والتـي تتمثـل يف تفعيـل دور القـرآن 

ـان  الكريم وتحقيق وجوده بـشكل عمـيل ينطلـق مـن قناعـة راسـخة وإ

 عميق وال يخفى عىل املتأمل أن املقطوعة الـشعرية الـسابقة قـد تـضمنت

إيحاءات فريدة حددت من خاللها املعا الرئيسية لخط الثـورة والجهـاد 

 ،من جهة والخط املقابل له املتمثل يف خط االسـتكبار والظلـم والعـدوان
فخط الجهاد والثورة يستمد وجوده وفاعليته من حركية الخطاب القـرآ 

عات والرافض للظلـم والبغـي والعـدو  ،اناملنظم لسلوكيات األفراد والج
بين تستمد قوى الطغيان سكونيتها وانهزاميتها من واقع االنحـراف مـن 

خط القرآن الكريم ومنهجيته الرائدة وهذا ما توحي به املضام الداللية 

 بهـا مـرشوعه للمقطوعة الشعرية التي ترجم اإلمام زيد بـن عـيل 



  

٢٤٣  

 
 

د للتمييـز الثوري القائم عىل منهجية القرآن الكريم باعتباره املعيار الوحي

  :ب أهل الحق وأهل البغي والباطل حيث يقول 

ـا نـرتك القـول بالهـدى   َمتى ما ذهبن
  

ــ   ـاه محك ــد علمنـ ـا ق ــرتك حقـ ْو ن ُ ً  
ْأســأنا و نحــسن وكنــا كمــن طغــى   ُ  

  
ـا   ــ ــَل مربمـ َوحــاد عــن التقــوى وأغَف ْ ُ َ َ  

  
وقد انعكست مالمح ثورته اإلنسانية عـىل كـل تـرصفاته وسـلوكه وهـل 

ورة أصالً سوى استجابة ملطالـب تلـك الذهنيـة العلويـة الفريـدة كانت الث

يتـه وحياطتـه والـدفاع  ًالتي آمنت باإلنسان رشيكا يف الوجود ينبغي ح

 وهذه القيم اإلنسانية الرفيعة هي ما تعلمها حليف القرآن ،عنه والرفق به

يف مدرسة بيت النبوة وحمل السيف من أجل الدفاع عنهـا وفـق ضـوابط 

  .ن ومنهجية اإلسالم الرائدةالقرآ

ولهذا فال عجب أن نراه يسخر ممن يزعم أنه ال يؤدي فريضة الزكاة 

ًيف مالــه وكأنــه ال يعلــم أن زيــدا ينفــق مالــه يف الــرب واملعــروف وصــلة 

  :املحتاج والضعفاء حيث يقول 

ـه: يقولـــون  الــ   ٌزيـــد ال يـــز 
  

ـه؟   ــو باذلـ ــن ه ـال م ــز املـ ــف ي   وكي
ـال حـــول    ـاإذا حــ    يـــك يف ديارنــ

  
ـه   ـــ ـال إال رسم ــ ــ ــن امل ُم ْ ـه وَ ـــ ُفـواضـل َِ َ  

  
ة عىل محارم هللا أن تنتهك وعىل رشائعه أن تستحل أو تعطل  إن الغ

ًكان دافعا قويا لإلمام زيد  ً إىل إعـالن الجهـاد والثـورة ضـد ذلـك 

وي ة االنحراف الخط الذي يتهدد كيان األمة اإلسـالمية ورسـالتها الـس



 

  ٢٤٤  

 
 

ًوخصوصا بعد هيمنة روح االنهزامية عىل عقليات املجتمـع اإلسـالمي يف 

تلــك الفــرتة وانتــشار الخــوف مــن جــور الــسلطان األمــوي املتجــسد يف 

شخصية هشام الطاغيـة حتـى اسـتحالت الحيـاة إىل مـستنقع مـن الـذل 

والهوان يرتفع عن ارتيـاده الـرشفاء وأصـحاب النفـوس الرفيعـة كـ أن 

الفرتة قد تحول إىل منقـذ ومخلـص يكفـي اإلنـسان رشور املوت يف تلك 

  .الحياة وامتهانها

ولكن ال هذا وال ذاك كان يـدور يف خلـد اإلمـام زيـد فـال هـو ممـن 

يرتيض الضيم والقهر ويستسيغ الهوان وال هو ممن يتمنى املوت ليخلصه 

 فهذا جهد العاجز الذليل ولكنه كان رجل املواقـف الـذي ،من تلك الحياة

 فـانطلق يف ميـادين الكفـاح ،ذ من حركية القرآن منهجية تنـ دربـهاتخ

ً داعيا إىل مقاومة الظلم والطغيان لتكون ،ًآمرا باملعروف ناهياً عن املنكر

ــا ــة يتمناهــا ويــسعى إىل تحقيقه  لهــذا تــراه يــرتنم بهــذه ،الــشهادة غاي

  :املقطوعة وهو يقرأ صفحات الواقع املأزوم التي تعيشه األمة

ُّأذل ـاةُ ـــــ ت وِ الحي ــــــ ــــــز امل ِع ُّ ِ  
  

ــال   ـــ ــي ـا وـب ــــ ـامـ ــل أراه طـع ـــ ــ   ًوك
ـان البــــد مــــن واحــــد   ـإن كـــ ْفـــ ِ  

  
ـيال   ــ ا جم ـــ ـــوت س ـــس إىل امل ًف ٌ ْ َ  

  
 أن يغرس روح الثورة واملقاومة والجهاد وقد استطاع اإلمام زيد 

ًيف نفوس أتباعه وبنيه وأن يصنع من دمائه دسـتورا ثوريـا لكـل حـر أ  ً

ثابة ،ه وأمتهغيور عىل دين ة وهو يجود بنفسه  ته األخ  ولهذا كانت كل



  

٢٤٥  

 
 

القانون الرتبوي الذي يرسم مالمح الطريق لكل عابر يف طريق الحريـة 

  : حيث خاطب ابنه قائالً،والكرامة

ـا أهلكـــن فــــال تُكــــن َأبنـــي إمـــ َّ َّ ِ َّ  
  

ــــواب   ـيض األث ـــ ـال مب ـــ ــــس الفع ِدن َ َّ َ ُ ِ َ ِ َ  
ـا   ــ ـيم فإ ــ ـــصاحبة اللئ ـــذر م َواح َْ ُ ْ َ  

  
ـــ الكـــريم فـــسولة األصـــحاب   َِش ُ ُ ِ ُ ْ  

ـاس ثــم خـــربتهم   ُولقــد بلــوت النــ ْ َ َ َُّ ُ  
  

ـباب   ــ ـــن األس ــوا م ــ ـــربت ماوصل ِوخ َ ِ ُ َْ َ  
ـا   ـة ال تقــــرب قاطعـــ ـإذا القرابـــ ًفــ ُ ُ  

  
ـاب   ــ ــ ــرب األنـس ــ ــ ــ ــودة أق ــ ِوإذا الم ُ َّ َ ْ  

  
وهكذا رحل اإلمام زيد حليف القرآن إىل عـوا الخلـد ولكنـه سـيظل 

ًحيا ثائرا  يف وجدان كل أحرار العا عـىل اخـتالف أشـكالهم وهويـاتهم ً

والعا أجمع يتنفس عب جسده الثائر الطـاهر فتنغـرس بـذور ! و ال ؟

الحرية واملقاومة والصمود يف كل عقل وتنمو تلك الـذرات التـي حملتهـا 

 كخاليا حيوية ال تقبل باملوت وال تـرىض ،الرياح وابتلعتها املياه من جديد

  ..خمول واالنهزامية والخضوع لسالط الجور والطغيانال

وســالم عليــه يف .فـسالم عــىل اإلمـام زيــد يف الخالــدين املجاهـدين

  .الصديق والشهداء

فلقـد أحيـا بدمـه الـزا الطريـق الطويـل .. ًوسالم عليه حيا عند ربه

  ..لحراس مبادئ اإلسالم  ومثله العليا





  

٢٤٧  

  
 

 

 

  محمد العفيف. أ  

 

  أساس الوحدة اإلسالمية يف القرآن الكريم

عةمصطلحات  ْوحدوية وخطابات الجمع والج َ  

ّلطاملا عرب القرآن الكريم عن أهمية الوحدة اإلسالمية باعتبارها قضية 
ية يرتكز اإلسالم عليها وذلك بالعديـد مـن املـصطلحات الوحدويـة  مص

ه الخطابـات الهامـة والتعـاليم الرئيـسية العامـة عـن  وبتوجيـ،من ناحية

عة من ناحية أخرى ْالدين اإلسالمي بألفاظ الجمع والج َ .  

ّيش القرآن الكريم مؤكدا عىل واحدية أمتنا : فعىل سبيل املثال ال الحرص ً

ــاىل ــول هللا تع ــدتها بق َإن هــذه أمــتكم أمــة واحــدة وأ﴿: اإلســالمية ووح ُ َُ ًَ َ ُِ ِ ًِ ََّّ ْ َُّ َ ْــا ربكــم ِ َُ ُّ َ
ُفاعبـدون ُ ْ بيـاء[﴾َ عـة  املـسلم ) ّاألمـة(حيث جعـل مـصطلح  ]٩٢:األ ًعنوانـا لج

 مجتمعـ - أي املـسلم–تنطوي تحته وتـسمى باسـمه رشيطـة أن يكونـوا 

عة واحدة تذوب أفرادهم فيها حتى يصلوا إىل درجـة أن يـربهن عـنهم  ُج
عي الذي ال واحد  ْبهذا املصطلح الجمعي الج ّأمة(له من لفظة َ ُ!!(  



 

  ٢٤٨  

 
 

ومن ناحية أخرى فإن هـذا املـصطلح ال يـستقبح وال يكـون لـه معنـى إال 

عة  ّيف داللة واضحة عىل أّن حـال واحديـة هـذه ) ّأمتكم(بإضافته إىل الج

عة  ًأمة واحدًة(األمة ليس إال بالج يزها وتفردها) ّ ّوذلك هو رس قوتها و ّ!  

 الجمـع بـ املـصطلح الوحـدوي وملزيد من التأكيد عـىل ذلـك نتأمـل

عـة ال أفـرادا) ّأمة(  ً،وب مخاطبة أفـراد هـذا املـصطلح باعتبـارهم ج
كـنهم يف قـول هللا تعـاىل يـزهم و : ِّوذلك أثناء اإلشارة إىل بيـان رس 

ــون عــن املنكــ﴿ ــأمرون بــاملعروف وتنْه َكنــتم خــري أمــة أخرجــت للنَّــاس ت ُُ ْ َ َ ْ َْ ِْ َ َْ ََ َ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ِْ ْ ُ ُِ ِ ْ ََ ــون ْ َر وتؤمنُ ِ ْ ُ َ ِ

ِبا عـة ) األمة(حيث جمع ب مصطلح ] ١١٠:آل عمـران[﴾ِ وب مخاطبـة ج

ــيم الجمــع يف  ــتم(ّهــذه األمــة املعــرب عنهــا  عــة يف ) كن وبــواو الج

وهذا الخطاب يف أوضح بيـان عـىل أن هـذه )  تؤمنون، تنهون،تأمرون(

عة لتأمر وتنهـي األمة لن تكون خ أمة إال إذا كانت مجتمعة بواو الج

ية من التميز ّوتؤمن وإّال فال سبيل لها إىل تلك الخ ّ .  

أضف إىل ذلك أن الترشيعات التي رشعهـا هللا لهـذه األمـة  تـصل 

عة ﴿ عي وبألفاظ الج َأقيموا الصالة وآتوا الزكاةإليها إّال بالخطاب الج ُ ََ َّ ْ َْ ََّ ُ ِ َ ﴾

ُكتب عليكم الصيام﴿ َُ ِّ ْ َُ َُ َ ّىل درجة أنه ال سبيل إىل نجاة هذه األمة إّال ﴾ وهكذا إِ

عهـا معتـصمة بحبـل هللا وعـدم ،ًباعتصامها مجتمعة مـن ناحيـة ً وباجت

ِواعتصموا بحبل اهللا ﴿: تفرقها من ناحية أخرى ك أوضحه قول هللا تعاىل ِ ْ َ َِ ْ ُ ِ َ ْ

َْمجيعا وال تفرقوا ُ ََّ َ َ َ ً ِ﴾ .  



  

٢٤٩  

  
 

نـا اإلسـالمي مـا رشعـه هللا ًفإن خاصة ما ذكرناه آنفا أن دين.. وعليه 

عة املوحـدة واملجتمـع  عيا وحدويا ال يقوم إّال بالج ّتعاىل لنا إالَّ دينا ج ً ً ً

ّومن ثـم فالوحـدة ) ّأمة(َّالواحد املعرب عنه باملصطلح الوحدوي الواحدي 

  .. ّاإلسالمية واجب رشعي ورضورة ملحة لهذه األمة

 حـق الـوعي بن عـيل وهذا هو ع ما وعاه موالنا اإلمام زيد 

  ..فسعى نحو تحقيقه

 

 من خـالل ّلقد تجسد مفهوم الوحدة اإلسالمية لدى اإلمام زيد 

حيث كـان يتكـرر هـذا املـصطلح ) ّأمة(ّفهمه للمصطلح القرآ الوحدوي 

ً باستمرار باعتباره مصطلحا قرآنيا بدرجة أساسية أعىل لسانه  معـن ً

ّاإلمام النظر والتأمل فيه أثناء تأمله للقرآن الكريم طيلة ثالث عرشة سنة  ّ
  !حتى سمي حليف القرآن

ا أن القرآن الكريم قد عرب عن الوحدة اإلسالمية بـذلك املـصطلح  ّو
عي والوحدوي الواحدي  ْالجمعي الج فال غرابة أن يحمـل حليـف ) ّأمة(َ

 ومن ثم كان ،يسعى نحو تحقيقه ذلك املصطلح عىل عاتقه والقرآن 

يتكرر عىل لسانه باستمرار حتى كاد كل حديث له ال يخلـو منـه باعتبـاره 

ُّوهللا لـو وددت (جوهر الوحدة اإلسالمية التي افتقدها املـسلمون آنـذاك 

يا فأقع إىل األرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة  أن يدي مصلقة بال

ّأمة(وأن هللا يصلح    ) !!محمد ) ُ
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  أهم عوامل سعي اإلمام زيد 
  نحو تحقيق الوحدة اإلسالمية 

 

ــست للهجــرة ــام الحــادي وال ــة يف الع ــة كــربالء الدامي  ،لعــل فاجع
 حتى استـشهاده والتمثيـل بجـسده وتفاصيل خروج اإلمام الحس 

ة اإلسالمية  ولعل الوحدٍ وما تبع ذلك من مآس بأهل البيت،الرشيف

 وذلك باإلصـالح يف األمـة التي كان ينشد تحقيقها اإلمام الحس 

ًأرشا وال  وهللا مـا خرجـت: (ًاإلسالمية الذي بدأ بخروجه إىل الثورة معلنا

ًبطرا وال مفسدا ولكن خرجت لإلصـالح يف أمـة جـدي رسـول هللا ً  (
يف كربالء  وبأهل بيته فحال دون ذلك بنو أمية ففعلوا ما فعلوا به 

من جرائم وحشية خلدها التاريخ معتقدين أنهم بذلك قـد طمـروا ثورتـه 

  .. ودفنوها برتاب كربالء

 ،ولعل ما أصاب املسلم بعد تلك الواقعة الرهيبة من الخـوف والهلـع
ّوكيف تفرق الناس بكل رشائحهم عن الحق وأهله إّال ما نـدر خاصـة بعـد  ّ

ْفـرْق تـسد(ر وبقاعـدة أن ساستهم بنـو أميـة بالحديـد والنـا ُ َ  فـسادتهم ،)ّ

  . مفرق يعيشون الشتات والتمزق والضعف بكل أشكاله وصوره

 بـسن لعل كل ذلك املايض املأساوي السابق مليالد اإلمـام زيـد 
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ّمعدودة ال تتعدى الرابعة عرشة قد نقل صـداه املـدوي إىل اإلمـام  ُ 
ع ه أوًال من والده اإلمـام منذ ميالده ومراحل سني عمره األوىل أثناء س

 الـذي عـاش جميـع ذلـك املـايض زين العابدين عيل بن الحـس 

 فقـرر بجميع مآسيه وأحزانه كان له أبلغ األثر يف نفس اإلمام زيد 

 إلصـالح أمـة جـده َّأن يعيد الكرة التي بدأها جده اإلمام الحـس 

  !!محمد 

 

ً النبوة ومعدن الرسالة منحـدرا مـن  يف بيتكان لنشأة اإلمام زيد 

 الساللة املصطفاة لوراثـة القـرآن الكـريم الـدور األسـاس يف تغريبـه 
ـان وقبلـة العلـم والعبـادة عـن املجتمـع الـذي  باعتباره عنوان الطهارة واإل

ّتلطخ بالدنس األموي من جميع جوانبه ونواحيه ومن ذلك عىل سـبيل املثـال 

  - :ال الحرص

 سياسيةمن الناحية ال :  

عارص اإلمام زيد عليه  الـسالم بطهـره ونقائـه أرذال الحكـم األمـوي 

كالوليد بن عبدامللك املعروف بالرتف وسـفك الـدماء وخبـث الواليـة ثـم 

ن بن عبدامللك املعروف بالخليفة األحـول حـ انـرصف إىل األكـل  سلي

ي قىض  ثم يزيد بن عبدامللك الذ،والرتف وتنويع الطعام حتى قتله الرشه

َحبابـة(أوقاته يف اللهو واملجون وكانت له معشوقة اسـمها  َ رماهـا بحبـة ) ُ
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ً فحـزن عليهـا حزنـا شـديدا ،عنب فوقعت يف حلقها فرشقت بها وماتـت ً

 ، ثم أصيب بعدها بالسل حتـى هلـك،وترك جسدها يف القرص حتى أن
فخلــف مــن بعــده هــشام بــن عبــدامللك الطاغيــة الغــشوم الــذي عــرف 

والغلظة والبخل املفرط والحسد لكـل رشيـف وتبعيتـه ملستـشاره بالفظاظة 

تـق اوهللا ال يقـول يل أحـد : اليهودي حتى بلغ به الكرب والغرور أن يقول

  !!هللا إال رضبت عنقه

 عية   - :من الناحية االجت

أدى فساد الحكم األموي إىل انهيار القيم واألخالق وتعظـيم الـسفهاء 

ظا واملفاسـد والرذائـل حتـى كـادت معـا وتحق الفضالء وانتشار امل

  . املجتمع اإلسالمي أن تنطمس

 من الناحية الدينية والفكرية: -  

يعترب العرص األموي عرص الفرق الدينية املتناحرة والحركات الفكريـة 

هـا مـ  املضادة للفكر اإلسالمي النقي كالقدرية واملجربة والخوارج وغ

الناس عـن عقائـدهم وفكـرهم وديـنهم أنشأه حكام بني أمية بقصد سلخ 

ـا يوافـق أهـواءهم ويخـدم سـلطانهم عـن  اإلسالمي النقي واستبداله 

طريق وضع األحاديث وتزييف العقائد وتحريف الدين الحنيف م حدى 

  . ّ إىل قرار  الصفباإلمام 
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 شخصية اإلمام زيد عليه السا:-  

ة زمانيـة مـ  شخصية رسالية وفلتتعترب شخصية حليف القرآن 

كن تكررها حيث جمعـت شخـصيته    بـ شـجاعة عـيل ال 
ة الحسن وإباء الحس وعبادة زين العابدين وعلم الباقر  اكتنفته ،وبص

ل تغـذوه أعـىل مراتـب ،مكارم األخالق من كل جانب  فنشأ يف بيت الك

اإلنسانية وترعرع يف أحضان الفضيلة النبوية وتقلـب يف وهـج مـصابيح 

المح جده الع ُلوم املحمدية وأنوار الحكمة العلوية حتى صقلت شخصيته 

: الرسول وأبيه اإلمام فمزج بذلك ب الرسالة واإلمامة فأصبح يف امتياز

وهو  يحمل هـم نفـسه قـط بـل حمـل هـم ! كيف ال ؟!! اإلمام الرسايل

 األمة اإلسالمية جمعاء فذاب يف إخالصه وتفانيه لجمع كلمتها وإصالحها

وتوحيدها ورفع الظلم عن كاهلها وإن ضحى يف سبيل ذلك بنفسه وبذل 

ّ وهذا هو ع ما عرب هو عنه بأبلغ تعب وأفصح بيان ح قـال ،مهجته

يا يـا بـاب أمـا تـرى : (ملسلم بن بابك يف منتصف الليل وقد استوى ال

يا؟ أترى أحدا ينالهـا؟  وهللا لـوددت أ فقـال . ال: قـال! ًهذه ال

يا فأقع إىل األرض أو حيث أقـع فـأتقطع قطعـة قطعـة  يدي ملصقة بال

فكـان لهـذه الطاقـة الفدائيـة أثرهـا ) وأن هللا يصلح ب أمة محمد 

 نحـو إصـالح أمـة جـده – بعد تكامل شخـصيته لتوجيه اإلمام 
 ..ومللمة صفها وتوحيدها
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  أهم مقومات الوحدة اإلسالمية لدى اإلمام زيد التي سعى

  -:رسائهاإل

كـن توافرهـا ح توافرت لإلمام  ّ ما سبق من عوامـل قلـ 

ه ّ وح قرر السعي نحو تحقيق الوحدة ألمـة جـده ،لغ ُ امتـدادا ملـا ً

 كـان البـد أن يقـوم بحزمـة مـن اإلصـالحات بدأه أبـوه الحـس 

ــا  ــتم دون إجرائه ــق الوحــدة اإلســالمية أن ي ــان لتحقي ــا ك ــة م َّالجوهري

  -:ملقومات اإلصالحية من وجهة نظرنا ما ييلباعتبارها ا

  

ّلـ عاث والت حكام بني أمية وكان حال تلك الشجرة الخبيثة ما كان 

مــن مظــاهر الفــساد واإلفــساد أثنــاء تــوليهم رقــاب املــسلم وأمــوالهم 

 بل وأعلنـوا العـداء والـبغض ،ًوأعراضهم دون أن يرعوا أيا من الحرمات

ّ وفرغوا أحقادهم تلك يف أهل بيته وذريته قتالً وتنكيالً ،لرسول هللا 

ًوترشيدا وتشويها   فسخروا إعالمهم الرسـمي للنيـل مـن رسـول هللا ،ً
 وتـشويه صـورهم بـ النـاس وتثبـيط النـاس عـن ّوسب أهل بيته

ء إليهم  وبثوا الجواسيس هنا وهناك ملطـاردتهم تحـت ،اتباعهم أو االنت

  !! ّحتى قتلوا الناس عىل التهمة والظنة!!  ومدركل حجر
ء والخطبـاء واملفتـ واملحـدث  وسخروا لكل ذلك الكث مـن العلـ

بـل !! ًفاشرتوا ذممهم ليزينوا للناس فيقلبـوا الحـق بـاطالً والباطـل حقـا
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ّوجيـشوا لـذلك الجيـوش مـن الـسفهاء والحـسدة واملنـافق والطــامع 

وات  قـاموا بـرتويج ، وحكموا الناس بالحديد والنـار،فنهبوا األموال وال

الشائعات واألراجيف ونرش فتاوى التكف حتى أصبحوا هـم أهـل الحـق 

ان وأصبحت القلة القليلة من العصبة املؤمنة من أهـل   البيـتواإل
!! وأتباعهم هم أهل الباطل والكفـر والخـارج عـىل ويل أمـر املـسلم

 دولـة اإلسـالم ويجـب القـضاء عليهـا وأنهم مجرد عصابات خرجت عـىل

فـإذا مـا تـم القـبض !! واستئصال شأفتها حتى يسلم املسلمون من رشهم

عىل أحد منهم أو مجموعة منهم وتم قتلهم أو ذبحهم والتمثيل بهم أبشع 

بـل !! أو حبسهم وتعذيبهم يف السجون والتنكيل بهم أشد التنكيـل!! ثيل

ّاحة حرماتهم إذا ما تم ذلك وجـدوا ونهب أموالهم وتخريب بيوتهم واستب

  !!التأييد املطلق من مجتمعاتهم

ً بدا من وجـوب إصـالح ذلـك أمام كل ذلك  يجد اإلمام زيد  ّ

الواقــع الــسيايس املــش ورســم املعــا الــسياسية البديلــة وفــق الــرؤى 

الوحدوية الثاقبة التي وضعها كمبادئ دستورية لوالة أمر الدولة املوحـدة 

  -: ومن أهم تلك املعا واملبادئ الدستورية السياسية ما ييلالقادمة

  - : مبدأ الخروج- ١

ـا  ًكل علوي فاطمي شجاع عا زاهد سخي خرج ثائرا عىل الظلم يكون إمام ً

 ولكـن ، وليس اإلمام منا من جلس يف بيته وأرخ سرته وثبط عن الجهادً،ومهديا

  . فع عن رعيتهاإلمام منا من جاهد يف سبيل هللا حق جهاده ودا
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ك حق علينا أهل البيت إذا قام الرجل منا يدعو إىل كتاب هللا وسنة 

رسوله وجاهد عىل ذلك فاستشهد ومىض أن يقوم آخر يتلوه يدعو إىل ما 

 ذلك ،دعا إليه حجة هللا عزوجل عىل أهل كل زمان إىل أن تنقيض الدنيا

اجـب مـا دام ال أن سل السيوف يف األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر و

  . كن دفع املنكر فإقامة الحق ال يكون إال بذلك

  -: مبدأ جواز إمامة املفضول مع وجود األفضل- ٢

إذا كانت مصلحة األمة أن يكون القائم بواليتهـا ممـن عرفـوه بـالل 

واملودة والفضل وغ ذلك من الرشوط السالف ذكرهـا وهنـاك مـن هـو 

 جاز تـويل هـذا املفـضول مـع قيـام أفضل منه لكن السبق كان للمفضول

األفضل لكن عىل املفـضول أن يرجـع إىل األفـضل يف أحكامـه وقراراتـه 

ية ويحكم بحكمه فيها   . املص

  - : جواز خروج إمام يف قطرين متباعدين تجمعه رشوط اإلمامة- ٣

 خروج إمام يف قطـرين يتعـذر وصـول دعـوة أجاز اإلمام زيد 

 عىل أن يـستجمع كـل مـنه رشوط اإلمامـة ،ر الثااإلمام األول إىل القط

حتى إذا انترصت الدعوة واتسعت الرقعة حتى تقـارب القطـران فـإن األمـر 

  . يكون حينها ألسبقه إىل الدعوة فإن  يعرف أسبقه كان األمر ألكفه

 من هذا املبدأ أن تتعدد الثورات يف البلدان وكان يهدف اإلمام 

ة عن مواجهتها معا وذلك وأن تتباعد حتى ً تعجز السلطات الغاشمة القا

  .أدعى إىل انتصاراتها
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 عىل -وهو حليف القرآن وربيب السنة املطهرة– أخذ اإلمام زيد 

يته مـن التحريـف فبـدأ  ّعاتقه الذب عن أصالة هذا الدين الحنيف وح

 حتى ال تشوه معا - تفس يف اإلسالموهو أول-بتفس غريب القرآن 

 ثم جند نفسه للدفاع عن حيـاض الـسنة النبويـة ،القرآن خبائب بني أمية

ييز ما هو صحيح وما هو موضوع خاصة يف مواجهة  عن طريق جمع و

عـول إحـدى  دولة بني أمية التي كانت تحاول أن تهدم أحكام الـرشيعة 

ء السلطة ومحد الـبالط يديها وباليد األخرى تستخدم املأجور ين وعل

 ونقل اإلرسائيليات ،لحرش األكاذيب واألباطيل ب ثنايا الحقائق من جهة

. واألحاديث املوضوعة من مصادر كعب األحبار وأمثاله مـن جهـة أخـرى

ــوعة ــصحيحة باملوض ــث ال ــت األحادي ــى اختلط ــث !! حت ــربزت األحادي ف

ّخفت وصور ما ظهـر منهـا املوضوعة وانترشت عىل أنها هي السنة بين  ُ

  !!عىل أنها بدعة

 يف فكادت السنة أن تفقد دورها وماكنتها لوال جهود اإلمام زيد 

 وما وضعه مـن ضـوابط علميـة تكـشف صـحيح الذب عن سنة جده 

 ومن ذلك مقارنتها بالنص القرآ وعرضها عىل ،األحاديث من موضوعها

اعرضوا : ( ح قالطفى معانيه عمالً بالقاعدة التي أسسها جده املص

 ،الحديث إذا سمعتموه عىل القرآن ف كان من القرآن فهو عني وأنا قلته
بل إن اإلمام ) وما  يكن عىل القرآن فليس عني و أقله وأنا بريء منه
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ً كان يف سبيل ذلك يقف متحديا يصول ويجول  منادياًزيدا  وهللا : (ً

  ). يتكم به من كتاب هللاال تأتونني بحديث تصدقون فيه إال أت

فكان نتاج ذلـك كلـه أن قـام بتـصحيح الكثـ مـن املفـاهيم الدينيـة 

  !!املغلوطة التي انترشت آنذاك ب الناس وكان مصدرها القرص األموي

  :ومن تلك املفاهيم املغلوطة عىل سبيل املثال ال الحرص

ان واعتباره مجرد قول باللسان لالعرتاف -  بالدين ّتحريف حقيقة اإل

ة من الكبائر   !!فقط ال يرض معه أية معصية أو كب

ة أهمها - أن حكم بني أمية : تحريف معا القضاء والقدر ألسباب كث

 ،باستبداده وظلمه وفساده قضاء وقدر فرضه هللا وقدره عىل الناس
ه ورشه   !!فيجب الرىض به خ

أغـرقهم يف والقدر هو الذي ! فالقدر هو الذي منح بني أمية السلطة

 !!فسادهم ومعاصيهم
ّوالقـدر هـو الـذي رشد ! والقدر هو الذي قتل األبرياء وسلب أموالهم

تهم وشيعتهمأهل البيت  ونرش ، وعاث يف األرض والفساد، وقتل أ

  ! املعايص واملحرمات وحمل الذنوب عىل هللا

ة عىل الحق والقلة عىل الباطل والقدر هـو !! والقدر هو من جعل الك

وأوجـب الـسمع والطاعـة !!  أسقط األمر باملعروف والنهي عن املنكـرمن

ًلويل األمر وإن سلب مالك وجلد ظهرك وأخرب بيتـك مـا يظهـر كفـرا 

  !!فأين املفر؟!! ًبواحا ألنه صنيع القدر
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ها الكث والكث استرشت يف أوسـاط األمـة  هذه املفاهيم املغلوطة وغ

جها إعالم السلطة األموية وعمالؤها فخضعت اإلسالمية ومجتمعاتها بعد أن رو

ت   !!ّلها عقول الناس ورقابهم حتى أصبحت من املسل

 

ء وواجباتهم تجـاه أمـتهم وأوضـح قرر اإلمام   إحياء دور العل

ء وتفسد بهم إذا باعوا : (ذلك بقوله لهم ا تصلح األمور عىل أيدي العل إ

عاونة الظامل الجائرينأمر هللا تع   !!).اىل ونهيه 

ء األمـةومن قبس تلك الرسالة العظيمة قوله  فـا هللا : ( لعل

ً واتخـذوه حكـ فـي ،أجيبوا إىل كتاب هللا وسـارعوا إليـه.. يا عباد هللا

 فإنـا بـه ،ً وإماما في فيـه تنازعنـا، وعدالً في فيه اختلفنا،شجر بينكم

 وال نريـد بـذلك ، وملـا فيـه مـسلمون لنـا وعلينـا،هـون وإليه منت،راضون

ًسلطانا يف الدنيا إال سلطانه وال نلتمس بذلك أثرة عىل مـؤمن وال مؤمنـة 

فأجيبونا إجابة حسنة تكن لكم .. عباد هللا: (إىل أن قال..) وال حر وال عبد

َالذين يستمعون القول ف﴿: البرشى بقول هللا عزوجل يف كتابه َ َ ْ َ َّْ ُ َ َِ َِ ُيتبعون أحـسنَه ْ ْ ُ ََ َ َِ َّ
ــك هـم أولــوا األلبــاب ـك الــذين هـداهم اهللا وأو َأو ْ ْ َ َ ْْ ُ َ َّ ََ ُ ُ ُْ ُُ ُ ََ َِ ِ ُِ َالزمـر[﴾َ ْومــن ﴿: ويقــول] ١٨:ُّ ََ

ِأحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنني من املسلمني ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْْ َّ ِ َِ َ َ ًَ َ َِ َ َّ ِّ ً َفصلت[﴾َ  عباد ]٣٣:ُِّ

 وعطـل كتابنـا ، وأخـرب أمانتنـا،نونا عـىل مـن اسـتعبد أمتنـافأعي.. هللا 

 ال نجزع ، وقد وثقنا من نفوسنا بامليض عىل الحق،وترشف بفضل رشفنا

تعاونوا وانـرصوا ..  وال نرهب املوت إذا سلم لنا ديننا،من نائبة من ظلمنا
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َيا أهيا الذين آمنُوا إن تن﴿: الحق بقول هللا عزوجل يف كتابه ِ َ َ َِ َّ َ ُّ ْرصوا اهللا ينرصكم َ ُ ْ ُ َُ َ ُ
ُويثبت أقدامكم َ َ ْ ََ ْ ِّ ُ ِالـذين إن مكنَّـاهم يف األرض ﴿:  ويقـول هللا عزوجـل]٧:حممـد[﴾َ ْ ْ ََّ ِ ُ َّ ِ َ ِ َّ

ــة  ـ ــ ــر و عاقب ـ ـــن املنكــ ــوا عــ ـ ــاملعروف وهنــ ـ ـــروا بـ ــاة وأمــ ـ ــوا الزكــ ـ ــ ـــصالة وآت ــاموا الــ ـ ُأقـ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َِّ َِ َ َِّ َِّ ِ َ َْ ِْ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ َِ َ ََ
ُاألمور   .]٤١:احلج[﴾ُ

م كانت حزمة أهم اإلصـالحات التـي تعـد أهـم مقومـات الوحـدة تلك

  أرسـاها اإلمـام زيـد ،اإلسالمية التي ما كان لهـا أن تقـوم لوالهـا
 ولنـا نحـن ،بعظمته الخالدة ورواها بدمه الزا وأذكاها بثورتـه الرائـدة

 إذ ننتمـي إىل موالنـا اإلمـام زيـد –الـرشف والعـزة والكرامـة –الزيدية 

  !!.ه ونسمى باسمهوننتسب إلي

  : فاإلمام زيد ثورة بكل ما تعنيه الكلمة

؟   !!ثورة جهادية ضد الطغاة واملستبدين والظامل

  !!ثورة علمية ضد التخلف والجهل البسيط والجهل املركب

  !!ثورة فكرية ضد العقائد الفاسدة الدخيلة عىل املسلم

  !!وضد العقائد الزائفة صنيعة القصور وبالط السالط

كل ذلك وأك عنوان الوحدة اإلسالمية يف أي زمان وأي مكان أسسها 

  .موالنا اإلمام األعظم زيد بن عيل 
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  عبدهللا الشاذيل/ األستاذ العالمة

ء اليمنالهيئة العليا لعضو    رابطة عل

ين واصطفى الحمد  رب العامل الذي فضل املجاهدين عىل القاعد

من عباده املؤمن أمة تـأمر بـاملعروف وتنهـى عـن املنكـر وجعلهـم هـم 

 وصىل هللا وسلم عىل سيد الثائرين عىل الطـاغوت والطـاغ ،املفلحون

سيدنا محمد وعـىل أهـل بيتـه الطـاهرين املجاهـدين البـاذل نفوسـهم 

  .ونفيسهم  رب العامل

  .. أما بعد 

عظـم زيـد ألمـام اإلشهاد أ الحـس ا نعيش يف كل عام ذكرى است

ا ما يقـرتن اسـم  ًبن عيل سيد الساجدين ابن الحس شهيد كربالء وكث

عه ويقرتن أيضا بالتضحية والخـروج عـىل إلا ًمام زيد مع الجهاد عندس

  .الحاكم الظا

وهذا املعنى يطرق من قبل الخطباء واملحارضين يف معظم املناسبات 

 قبل أن يخرج عىل بني أمية كان له عمل  مام زيد بن عيلإلولكن ا

عظيم وكب يف ثورة سبقت ثورتـه العـسكرية ال تقـل أهميـة عنهـا وهـي 
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ثورتــه الفكريــة واملجتمعيــة والتــي ال زال املؤمنــون واملفكــرون والعقــالء 

ارهــا ويــستظلون بظاللهــا إىل يومنــا هــذا وإىل أن يــرث هللا  يجنــون 

  .رض ومن عليهاألا

ض جوانب هذه الثورة الفكرية العلمية املباركة ال بد أن وقبل أن نستعر

نتعرض للهمجية التي قامت هذه الثـورة املباركـة ضـدها وهـذه الهمجيـة 

التي هي امتـداد يف الحقيقـة للقرشـية الجاهليـة التـي وقفـت يف وجـه 

كن بذله املصطفى   يف أول رسالته بل بذلت ارواحا وأمواال وكل ما 

وته والحيلولة دون علو كلمـة هللا التـي أ هللا إال من أجل الصد عن دع

أن تعلو ولو كره املرشكون ولكن هذه املعارضـة الـشديدة والـشيطانية  مـا 

ــوي  ــاح العل ــدي والكف ــصمود املحم ــوة ال ــه ق ــارت يف وج ــت أن انه لبث

 فاضـطرت أن تتلـبس خالص العظيم لكث مـن أصـحاب محمـد إلوا

ضوع واالنقيـاد متحينـة الفرصـة بلباس االستـسالم وتظهـر مظـاهر الخـ

للوثوب عىل هذا الدين لتبديل معامله وطمس آثاره والتنكيـل بحملتـه وقـد 

سالم وقهره لهـم وعلـو كلمتـه عـىل إلواتتها الفرصة بعد ح من غلبت ا

سالم من خالل إظهار الرضاء بتعاليمه واالستسالم إلكلمتهم فانسلوا إىل ا

كنوا بدخولهم هذا  من االنقالب النـاعم عـىل اإلسـالم لقادته وكان أن 

وتعاليمه وأصبحت تلك الغلمة الفاسدة التي كانت وكان سلفها أشد الناس 

 وعىل أهل بيته وأقاربه ومنارصيـه وأعوانـه ومتبعيـه عىل رسول هللا 

ًحقدا وكراهية وبغضا أصبحت وبيدها إمرة املؤمن وقياد دولة املـسلم  ً

عـراب وجفـاة أل وكان خفي النفاق من اسالمإلومعهم من كان قد قهره ا
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القبائل العربية وأصبحوا وبيديهم أموال املسلم وسيوفهم يقضمون مال 

سالم حتى أصبح كـل طريـد وبغـيض إلرض فقلبوا األهللا ويفسدون يف ا

للنبي ولإلسالم قريبا حبيبا مهابـا واصـبح كـل قريـب للنبـي وسـابق يف 

 أو النفي او كرس الضلوع حتى قال سالم بعيدا بغيضا ال يناله إال القتلإلا

  قائل املؤمن 

ـاعي ا ــ ـا ن ــ ـهإلي ــ ـــم فانع ـــالم ق   س
  

ـــر   ـــدا منك ـــرف وب ـاب ع ــ ـــد غ   ٌق
ـا   ـا مــــ   لقـــــريش ال عـــــال كعبهــــ

  
  مـــن قـــدموا اليـــوم ومـــن أخـــروا  

  
مة ابن هند بنت عتبة ألحوال تزداد سوءا حتى توىل عىل األومازالت ا

الـسلطة بـل قـاد آكلة كبد حمزة يوم أحـد الـذي  يكتـف بالوصـول إىل 

سـالم تحـت اسـمه مـستعمال لعناوينـه العريـضة إلثقافة مضادة لثقافـة ا

فقابل كل جميل يف الرشيعة بقبيح من قبائح الجاهلية فجعل مكان تنزيه 

هللا من أفعال العباد أن نسبها قبيحها وحسنها اليه تعاىل هللا عن افكهـم 

ُلو شـاء اهللا ﴿: أنهم قالوااعادة لتلك الثقافة الجاهلية التي أخرب هللا عنهم  َ ْ َ

ٍما أرشكنَا وال آباؤنا وال حرمنَا مـن َيشء
ْ

ِ ْ َّ ََ َ ََ ََ ُ َ ْ َْ ﴾ وجعـل مكـان هـدي هللا عـز وجـل َ

ا ،موال ونسبها إىل سيد املرسلألبالقرآن أحاديث اشرتاها با  واستبدل 

كاذيب التـي أل تلك ا، فينا من كتاب هللا وعرتة رسول هللاخلفه النبي 

 فحلت ، من املنافق التي هي أشبه يشء بثقافة ودين أمه وأبيهاشرتاها

ً وأصبح املعروف منكرا واملنكر معروفـا،سالمية املحن والفجائعإلباألمة ا ً، 
 فبـدل ،ودس عىل النـاس يف ديـنهم مـا قلـب عقيـدتهم يف رب العـامل
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 وأقيم مكان العدل واإلنصاف ، والعدل بالجرب والتجوير،التنزيه بالتشبيه

مر باملعروف والنهي عن املنكر ثقافـة أل ومكان ثقافة ا،الظلم واالعتساف

 وجعل الوقوف يف صفه ،الخنوع والخضوع والتسليم ألمر الحاكم الظا

عة  وأكلـت أمـوال ، واملعارضة له ولو بكتاب هللا بدعة وضـاللة،سنة وج

 وقتـل أهـل بيـت رسـول هللا ،املسلم وأنفقت عـىل الظلمـة والفـاجرين

 ونكـس ، وسـبيت بناتـه، وغزيت مدينة الرسـول ،أصحابه رش القتلو

ت مفـاهيم ا،سالم؛ فاصبح أعاله أسـفله وأسـفله أعـالهإلا سـالم إل وغـ

 والرحمـة املحمديـة بالقـسوة ، فاسـتبدل العـدل بـالظلم والجـور،الجميلة

ومن شـأن مـا أ بـه   وهون من شأن كالم النبي ،والغلظة الجاهلية

ة و جيـده لألصـنام،عجيبةبروايات كث  ومـرة يجعلـون ، فمرة يـروون 

 ومرة بتدخلـه الخـاطئ يف شـؤونهم ، لشخص رحمة من هللا له لعنه

 وغ ذلك الكث م هو معلوم عند ، ثم اعتذاره بأنه ال يعرف،الزراعية

ــن لــه أد اطــالع ــل العقــل حياطــة وحراســة ،م  وعمــدوا إىل تعطي

 كـل ، فال يجوز لك أن تقيسه بعقلـكلخزعبالتهم ثم قالوا هذا رشع هللا

ذلك ليتقبل املسلم مـا يـأتون بـه مـن أمـور يزعمـون أنهـا رشيعـة وهـي 

 وانتـرش يف زمـان بنـي أميـة كـل مـا هـو مخـالف لـروح ،مناقضة للعقل

 وانتـرش ، كـ كـان ذلـك يف الجاهليـة،اإلسالم من ظلم القوي الضعيف

 واملجـاهرة بتـنقص ،ري واملغـاالت يف رشاء الجـوا، ورشب الخمور،الزنا

؛ حتى أنه كان لبني أمية شخص ينشدهم يف مجالسهم األشعار النبي 
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  .التي قيلت يف زمن الجاهلية يف هجاء النبي 

أما أهل بيته فقد كان سبهم هو السائد يف ذلك املجتمع بل جعلـه بنـو 

 ،ًأمية دينا وسنة تقال يف كل جمعة مـن عـىل منـابر بـالد االسـالم بكلهـا
ًيص كل من كـان مـن أهـل الـدين ال سـي إذا كـان يحمـل علـ إال ُوأق

ء لسلطتهم يفتون الناس بطاعة هؤالء  مجموعة من املرتزقة جعلوهم عل

 ووضعوا ، ويوجبون ذلك عليهم ويخربونه أنه دين هللا،الظلمة الطواغيت

 ، بـل وظفـوا للروايـة مـن أحبـوا،لذلك روايات زعموهـا عـن النبـي 
 وتعـداد أمـورهم ، ولو كان لديه علمهـا ومعرفتهـا،من شاءواومنعوا عنها 

  .وفسادهم يف الدين هو م يحتاج لوقت طويل لعرضه

مة تعا رضر ذلك الفساد إىل وقتنـا هـذا؛ ال سـي بعـد ألوال زالت ا

مويـة ونـرشها وتحـسينها ألفكار األوجود النفط الذي سخر لخدمة هذه ا

 منها ويتربأ منها؛ حتى من أسسها ب الناس؛ م جعل العا بكله يعا

 واسـتنكار كـل ،ودعمها يضطر يف كث من أحيانه للرباءة منها لبـشاعتها

ا من الشباب عىل الوقوع ،ذي فطرة سليمة لها ً ولقد حمل هذا الفكر كث

يف رشك اإللحاد بسبب الصورة التي رسـمتها هـذه الثقافـة لإلسـالم يف 

ت املرتاكمة ُ وبعد أن قتل يف يـوم ،لجهاالت املتتابعة وا،وسط هذه الظل

ُالطف آل رسول وأطفالهم وسبيت نساؤهم وقتل كل من يعارض سبهم بل 
خيش الرجل أن يحدث عـنهم أو يـروي أي يشء عـنهم ولـو  يكـن لـه 

مويون ومن معهم أنهم ببطشهم وشدة أل ويف وقت وثق ا،عالقة بفضلهم
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 أحـد يـتكلم بـيشء مـن ظلمهم قد استطاعوا إخراس كـل لـسان و يعـد

  ً.الدين إال ما كانوا قد رضوه دينا

ً حليفا للقرآن متـأمالً يف وسط كل هذا نشأ اإلمام زيد بن عيل 

 فارتوى مـن معـ ،حكام التي أرادها هللا عز وجلألً منتزعا منه ا،آياته

؛ حتى  ونهل عن أبيه الصايف الصحيح من سنة رسول هللا ،كتاب هللا

ء أهلــه،لمعرفـةقـصده الطــالبون ل ء وعظــ  ، وأشــارت إليـه أيــادي علـ
 ، وأعـرفهم بـدين هللا، وأفقههـم،ّ ورصحوا بأنـه أعلمهـم،ورمقته أعينهم

ء يلتمسون  منـه املعـارف والعلـوم  ونـرش حججـه ومعارفـه ،فقصده العل

 فـصيح اللـسان؛ ، وكـان قـوي الحجـة،بينهم بواسطة الرسائل واملكاتبات

 وكان همـه ،ه بجده عيل بن أ طالب وقوة حجتيشبه يف فصاحته

 وجعل القرآن الذي  يـتمكن ،يف ليله ونهاره وحله وأسفاره البيان للناس

ه أو تحريفه جعله الحجة الرئيسية لـه يف كـرس حجـج  الظاملون من تغي

وقات حتى الوقت الذي حبسه هشام يف أل و يفته وقت من ا،املخالف

ء  السوء؛ وناظرهم فحجهم بـالقرآن حتـى الشام استغله يف كرسشبه عل

 و يرضخ ملا هو السائد يف ،خيش منه هشام أن يرصف إليه أهل الشام

ئهـم؛ بـل ،ذلك العرص من السكوت للظامل ا يصدر عن عل  والرضاء 

 وكـان ، ووسـط حاشـيتهم،كان يقارعهم بالحجج حتـى يف بـالط ملكهـم

يا ما بعدها؟ : (يقول لبعض أصحابه وددت أن :  فقـال،نعم: قالأترى ال

يدي ملصقة بها فـأهوي منهـا فتخطفنـي الطـ أو تهـوي  الـريح يف 
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  ).ن سحيق وأن يف ذلك صالح أمة جديمكا

ار ثورة اإلمـام زيـد  أمتنـا عـىل واقـع  املباركـة الكثـ يف ومن 

املـستوى الفكـري والــسيايس والرتبـوي ؛ بــدليل افتخـار كثــ مـن جهابــذة 

مـام زيـد وقـولهم نحـن إلفرسان هذا امليـدان بـاعتزائهم إىل ااملعتزلة وهم 

ـة أهـل البيـتزيدية مع  ينظـرون اىل سـائر : أنهم ك قـال بعـض أ

مـام زيـد مـن إل وملـا حملـه ا،الناس بالع التي تنظر بها املالئكة إىل البرش

 وملا ترك من األثـر ،مةأل وما حصل منه من إصالح لفكر ا،علم ودين وفضل

مة إىل نرصته حتى أل وسعى معظم أو كل ا،مة عىل نرصتهألئف ااتفقت طوا

؛ حتـى أظهـر بعـض ن كانوا أبعد الفرق عـن أهـل البيـتالخوارج الذي

 وتـسابق الفقهـاء ،شعرائهم التحرس عـىل أنـه  يكـن نـارصوه مـن الـرشاة

 ومـنهم مـن نـرصه ،والزهاد والعباد عىل معونته؛ منهم مـن نـرصه بـالفتوى

ع  ولو قلنا إن إمامته ،أمده باملال ومنهم من ،بنفسه  كانت محـل إجـ

ع يف عرصه   . ملا أبعدنا  من يعتد بهم يف اإلج

 ،مة فادعت السنية أنه سنيأل تجاذبته طوائف اوبعد استشهاده 
ــا خـرج داعيــا إىل ،ماميـة أنــه مـنهمإلوأدعـى املعتـدلون مــن ا ً وأنـه إ

  .يرده صاحب صالح وهذا يدل عىل فضله الذي  يستطع أن ،إمامهم

ع أهل البيـتو  عـىل إمامتـه أخـذ أهـل من صفاته وعلمه وإج

مام غـ املنـصوص مـن أهـل إل االبيت الصفات التي يجب أن تعترب يف

 وأهل البيت املكرمون ينتمـون إليـه يف  ومنذ خروجه ،البيت
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 وصـدق الوعـد ، والتوحيـد،الثوابت الرئيسية من ديـن اإلسـالم؛ كالعـدل

 وكــذلك يف كثــ مــن مــسائل الفقــه ،الخــروج عــىل الظــا و،والوعيــد

ء أهـل  وال زلنا يف هذا العرص ننعم باملعا،الفرعية رف التي تناقلها عظـ

ــت ــسكرية،البي ــة والع ــوراتهم الفكري ــا بث ــا ، وحموه  وناضــلوا عنه

ح الباطل، وإزالة الشبه،بالتوضيح والتبي  وذلـك لـئال تبطـل ، وكبح ج

  ممن صدق فيه قول جده املصطفىمام إلوا ،حجج هللا وبيناته
ًسالم وليا من أهل بيتي موكالً يعلـن الحـق إلإن عند كل بدعة يكاد بها ا«

 عز  فاعتربوا يا أويل األبصار وتوكلوا عىل هللا»وينوره ويرد كيد الكائدين

العلم بيننا وب الناس عيل بن أ : وجل وقد قال كامل أهل البيت

عنـى أن مـن ريض بعـيل ،ا وب الشيعة زيد بن عيل والعلم بينن،طالب  

عيل من  ومن ريض بزيد بن ، ومن ال فال،من الناس فهو إىل أهل البيت

  .الشيعة فهو إىل أهل البيت

وقد يقول القائل ما سبب ضعف انتشار هذا املذهب الذي هو مـذهب 

 وانحصاره يف نطاق مع بعكـس أهل البيت ومذهب زيد بن عيل 

  خرى؟ ألهب ااملذا

ه يف كـل : فنقول سـببه أن الـدول والـسياسة كانـت ضـدهم دون غـ

 ويدل عىل ذلك ما رواه السيد العالمة مجد الدين بـن ،زمانألوقات واألا

ــدوانيقي ) التحــف(محمــد املؤيــدي يف كتابــه  مــن وصــية أ جعفــر ال

  . والواقع يشهد لصحتها،العبايس لولده
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فأما الزيديـة فهـم صـفوة : امغة قال رحمه هللا ناقالً عن صاحب الد

 وبطانة أهل البيت؛ الذين عناهم أبو جعفر الدوانيقي يف وصيته ،الشيعة

يا بني إنه قد حرض ما ترى وقد بنيت لك هذه املدينـة  يـ : بقوله 

 وجمعـت مـن األمـوال - يعنـي بغـداد-يف الرشك وال يف اإلسـالم مثلهـا 

مـة وهـي أل مخلفـك يف هـذه ا وإ،واألجناد ما  يجمعه خليفـة قـبيل

 ، وشــهادات،خمـس فـرق؛ فرقــة تعـرف باملرجئـة؛ وهــم أصـحاب قـضاء
فرقـة تعـرف :  ومـنهم،فارضخ لهم من دنياك فليس عليـك مـنهم مـرضة

 ،باملعتزلة فإن اشتغلوا بالكالم والجدال فخلهم لـيس عليـك مـنهم مـرضة
 فـال ،مـةألفرقة تعرف بالخوارج؛ ولهم مذهب تنفر منهم جميع ا: ومنهم

ًماميـة وينتظـرون إمامـا معـه املعجـز إلفرقة تعرف بـا:  ومنهم،تهتم بهم

تعـرف بالزيديـة؛ يـرون :  الخامـسة، وذلك ال يكون،يتكلم السيف يف يده

ً ويعتقدون ذلك دينا وفرضا عليهم؛ ،القيام مع كل من قام من الفاطمي ً

ق مالـك  فـأنف، فليس آفة دولتك إّال مـنهم،فال يزال همك وشغلك إال هم

 وهي الغالبة ،وأجنادك يف أمرهم؛ فهذا ما جعلهم ألد عدو للدول الظاملة

  .يف كل العصور

ولنختم هنا بنقل كالم املوىل العالمة مجد الدين بـن محمـد بـن منـصور 

ء أهـل البيـتاملؤيدي رح مـام زيـد بـن إل إىل امه هللا يف سـبب انـت

ت وانتـرشت ال،وملا ظهرت الضالالت:  حيث قال عيل  وتفرقـت ،ظلـ

 وإن كان قد نجم الخالف يف هـذه ،مويةألراء يف أيام اآل وتشتت ا،هواءألا

 يف ، وجلـت املحـن، إال أنهـا عظمـت الفـمة من بعد وفاة الرسول ألا
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 وادعاه مـن ال يحـوم ،سالم من ليس من أهلهإلً وصار متلبسا با،هذه الدولة

؛ اإلمام زيـد  وتجديد ما أ به رسول رب ، وقام لرخص الدين،حوله العامل

 وهـي الطائفـة التـي وعـد هللا ،بن عيل يقدم طائفة من أهل بيته وأوليائهم

أنها لن تزال عىل الحق ظـاهرة تقاتـل عليـه إىل « مة عىل لسان نبيها ألا

مـام زيـد إل أعلن أهل البيت صلوات هللا عليهم اإلعتـزاء إىل ايوم الدين

ا ي،بن عيل عنى أنهم يدينون هللا   ،مامـةإل وا، والعـدل،دينه من التوحيد 
 ، ورصاطـه املـستقيم،ليظهروا للعباد ما يدعونهم إليه مـن ديـن هللا القـويم

 فاختـاروه ، وأبان املحجة بعد آبائه صلوات هللا علـيهم،وكان قد أقام الحجة

  .ًعل بينهم وب أمة جدهم

وبـ العلـم بيننـا : مام الكامل عبد هللا بن الحسن بن الحسنإلقال ا

  . والعلم بيننا وب الشيعة زيد بن عيل،الناس عيل بن أ طالب

أما وهللا لقد أحيا :  وقال ابنه اإلمام محمد بن عبد هللا النفس الزكية

 ولـن ، وأقام عمود الدين إذ اعوج،زيد بن عيل مادثر من سنن املرسل

  .انتهى. ةأل وزيد إمام ا،نقتبس إال من نوره

  . القيامةة وال يزال عىل ذلك إن شاء هللا إىل يوم  فلم يزل دعاء األ

  .وصىل هللا وسلم عىل سيدنا محمد وعىل أهل بيته الطاهرين
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  عبداملجيد عزيز/ بقلم          
 

ذكرى : يأ شهر املحرم من كل عام  لتتجدد معه أطياف من الذكرى 

 تـأ كلهـا يف آن واحـد فتجتمـع ،اإلبـاء ذكرى ، ذكرى التضحية،املآيس

 وتتالطم مشاعر الحزن مع ،العاطفة مع الوعي عىل ضفاف تلك األحداث

 فيكونون  ، ويسبح شهداء آل محمد  يف فضاء الزمن املمتد،نبضات العزة

  كبوصلة  يف محيط الذاكرة اإلنسانية

ء يف ُّ  ويعرون تلك الثقوب الـسودا،   يتجهون بها نحو دروب الحقيقة

صفحات التأريخ اإلسالمي املتخفية تحت وميض كـاذب ظـاهره اإلسـالم 

يف هذا املوضوع نقف ب يدي اإلمام زيـد . وباطنه الباطل بكل تالبيبه 

ت وتخـتلج املـشاعر ،سالم هللا عليه ويف رحابه  فتتزاحم األفكـار والكلـ

ة وال  ثم ال ندري أين نقف يف تلك الرحاب الواسع،واألحاسيس والعربات

 وماذا عسانا نقـول يف  ،ندري ح نكتب عنها ماذا نضيف ومن أين نبدأ

 وكتبـت بـالقلم أصـفى ،ّ جددت قيم اإلسالم،شخصية  ناطقة عرب الزمان

 فنجد أنفسنا يف حالـة ، وسطرت  بالدم  أروع تعب عرفته البرشية،فكر

  . ال نستطيع أن نعطي لتلك الشخصية أد حقها ،عجز حقيقي
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 ، نحتاج إىل قيمه ومبادئه، يديها سنقف ألننا نحتاج الوقوف بولكنن

 نحتاج إىل علومه وأفكاره التي أنارت ليل األمـة وهـدمت أركـان األهـواء

 ، ومبـادئ الحريـة، نحتاج إىل روحه لتعلمنا أخالقيات الثورة،الضالالتو

م  نحتاج إىل أخالقه ل نـتعل، وفنون التضحية والفداء،ومفاهيم العدالة

 نحتاجـه ألن يعلمنـا ،منها كيف نصلح أنفسنا ثم نتجه إلصـالح مجتمعاتنـا

التطبيق الكامل لقواعد اإلسالم بعد أن نعـرف منـه حقيقـة اإلسـالم كـ 

 فقـد كانـت ،به جده املـصطفى صـلوات هللا عليـه وعـىل آلـه وسـلم جاء

ــسية  رســالته ــسارات رئي ــة م ــوزع يف ثالث  ،ّ التوضــيح،ّالتوصــيل( تت

  فأوصل لنا ذلك الكم الواسـع مـن األحكـام اإللهيـة واملفـاهيم )قّالتطبي

َالدينية التي تهدف إىل تنظيم الحياة البرشية واالرتقاء بها إن وجدت لها  َ

 وعمـل عـىل ترسـيخ ،وجهـد يف توضـيحها. رسوخا يف الواقع والتطبيـق 

عات حكامـا ومحكـوم  ثـم ،تطبيقها يف حياة األمة املسلمة أفرادا وج

ان من بعد النبي أصب التوضيح والعمل عىل ( ح هذان املساران األخ

 هكـذا جـاء ،ً مسؤولية حملتها العرتة الطاهرة عىل عاتقها)ترسيخ التطبيق

 وتطبيق صـحيح كامـل لهـا يف كـل ،منظومة كاملة من األحكام:(اإلسالم 

 وسنبدأ ، وهذا ما عمل اإلمام عىل ترسيخه يف واقع األمة،)جوانب الحياة

  ً.ثائراذا اإلمام الفاضل ونقف ب يديه وقفاتنا يف رحاب ه

فنجده إنسانا عايش قـضايا األمـة وسـعى إلصـالح أوضـاعها وطالـب 
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 نجـده مناضـال حقوقيـا  ،بحقوقها وانطلقت حركته مـن واقعهـا املـؤ

يتغاض عن الظلم و يـصمت عـىل الحـاكم األمـوي الجـائر هـشام بـن 

 وسـلب أموالهـا وتالعـب بهـا يف امللـذات عبدامللك الـذي اضـطهد األمـة

وعطل الحدود ورفـع مـن شـأن الباطـل واسـتهرت باإلسـالم وباملقدسـات 

 فشاع يف عهده الظلم والفقـر والفـساد واملجـون واالنحطـاط ،اإلسالمية

 يقول  اليعقو يف كتابه عن ،األخالقي واإلساءة إىل املقدسات اإلسالمية

 ً، ظلومـاً، غليظـاً، فظـاً، حـسودا،ن بخيالًكا(: ًالتأريخ متحدثا عن هشام 
 وفشا الطاعون يف أيامه حتى ، طويل اللسان، بعيد الرحمة،شديد القسوة

ته -..) هلك عامة الناس وذهبت الدواب والبقـر  فبـدأ اإلمـام زيـد مـس

الجهادية بالكلمة ولكن امللك األموي  يكن من ذلك النوع الذي يجـدي 

ٍ كان لحر كزيد أن يقبل بذلك الوضع الذي آل  وما،فيه الوعظ والنصيحة

إليه حال اإلسالم واملـسلم وكـان ال بـد مـن التغيـ والخـروج لتحقيـق 

عية وتعديل مسار األمة نحو العمل بروح اإلسالم وأحكامه  ،العدالة االجت
فاتجه اإلمام إىل مرحلة التخطيط واإلعداد الرسي حيث وجـه الـدعوات 

ء األمة  وق  وألن ،ادة املجمتع املـسلم ممـن توسـم فـيهم النـرصةإىل عل

ة عـىل اإلسـالم وأهلـه  ،األمة تعرف من هو زيد وماذا يحمل زيد من غ
فقد حظيت دعوته بالكث من الدعم والتأييد الـشعبي الواسـع مـن قبـل 

ئها وهتفت باسمه وبايعت له الكثـ مـن  معظم التيارات اإلسالمية وعل

 العيون األموية كانت له باملرصـاد فاسـتخدموا كـل املدن اإلسالمية ولكن
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األساليب  للحيلولة دون التفاف الناس حوله وأحبطوا ثورته الكربى التـي 

نعـه مـن الخـروج والكفـاح بالقلـة مـن ،كان يخطط لها  لكـن هـذا  

 أنصاره يف الكوفة بعد أن تفرق معظمهم تحـت ضـغط الرتهيـب األمـوي

 ،حـدده  لخـروج أنـصاره يف بـاقي األمـصارقبل أن يح املوعد الذي و
خرج وهو يـدرك حجـم الفـروق بينـه وبـ خـصومه مـن ناحيـة العـدد 

ّوالعدة  ولكنه  يدرك كذلك  بأنه وإن  يحقق االنتـصار العـسكري فإنـه ،ُ

سيحقق أوامر هللا يف األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر والوقـوف يف 

 انتصار القـيم ، الحقيقي املعنويوجه الظلم والطغيان وهذا هو االنتصار

األمة  انتصار الحق عىل الباطـل يف نفـوس ،واألخالق والعدالة يف  ضم

ته الخالدة تشهد عىل ذلك ح خفقت الرايـات رفـع ،املؤمن  وهذه كل

ء فقال  وهللا ما يرس ،الحمد  الذي أكمل يل ديني« :يديه إىل الس

 ،مته باملعروف و أنههم عن املنكر و آمر يف أًأ لقيت محمدا 
ِّإن أججـت يل  وهللا ما أبايل إذا أقمت كتاب هللا وسنة رسول هللا  ُ

ِنار ثم قذفت فيها ثم رصت بعد ذلك إىل رحمة هللا تعاىل  هـذه هـي »ُ

 موازين الربح والخسارة التـي يجـب أن نتعلمهـا مـن اإلمـام زيـد 
ه رخيـصة  فـداءا لإلسـالم وهذه هي القيم التي يرسمها فقـد بـذل نفـس

ّ ويف مقابــل ذلــك نجــد هــشاما أو مــن يــسمى بالخليفــة  ،وألمـة اإلســالم ُ ً

يضحي بقيم اإلسالم وبأبنـاء اإلسـالم  يف سـبيل املحافظـة عـىل فجـوره 

 ونعود لـصلب موضـوعنا ، ويف سبيل بقائه عىل الكريس،وتسلطه وملذاته



  

٢٧٥  

  
 

انيـة والحقوقيـة يف  حركـة اإلمـام ويف لنوضح كذلك بعض املالمـح اإل

ثورته التي  تقبل أي شوائب دنيوية حيث نجده يغربل أصحابه بغربـال 

ان وينقي الشوائب من عقولهم وقلوبهم ويعلمهم بأن ثورتهم  ّالحق واإل َ

 إحيـاءا ،ال تحمل أي أبعاد دنيوية بل هي أهداف سامية خرج مـن أجلهـا

 وهو بذلك ال يريد ،عدللدين هللا وتطبيقا لرشعه وانتصارا لقيم الحق وال

 بـل يريـد مجاهـدين ،مقاتل  تتضح لهم الغاية األسمى من خروجهم

ته تتحدث عن مـضمونها حـ ،عىل بينة ويق من مواقفهم  ونرتك كل

ّعباد هللا ال تقاتلوا عدوكم عىل الشك فتـضلوا عـن سـبيل هللا«: قال  ّّ، 
ة ثم القتال ة البص زي عن اليق أفـضل ّ فإن هللا يجا،ولكن البص

ً إنه من قتل نفسا يشك يف ضاللتها كمن قتل ،جزاء يجزي به عىل حق

ة،ًنفسا بغ حق ة البص   .»ّ عباد هللا البص

 

نجد اإلمام زيد بن عيل اإلمام الذي تفجرالعلم من جوانبه وفاق كبار 

ء األمة يف عرصه لم وتحريره من قيـود  وسعى إلصالح اإلنسان املس،عل

ٍ وحمل راية إرشـاد وتنـوير وهدايـة  امتـد أثرهـا حتـى الـزمن ،الشهوات ٍٍ

ء وفقهاء األمة،الحارض  وتـرك ، وتخرج عىل يديه الجهابذة من أبرز عل

ًموروثا علميا وفكريا عظي مازال ماثال أمامنا يف مؤلفاته ورسائله التي  ً ً ً

 وأهم مؤلفاته ،ية والفقهية والحديثيةتناول فيها العديد من الجوانب األصول

  ، املجاز يف القرآن،الحديثي و املجموع الفقهي،تفس غرائب القرآن(هي 
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 ، كتـاب الـدعاء،املنثور يف فـضائل أمـ املـؤمن،مناسك الحج والعمرة
                ).مواعظ وأقوال وأشعار بليغة وله كذلك خطب و،مجموع رسائله وكتبه

ّذا تـصدى لألهـواء الـضالة التـي انتـرشت يف العـرص وكذلك نجده ف ً

كـالجرب ونـسبة القبـيح إىل هللا ) وبعضها ماتزال حتـى الحـارض(األموي 

ها مـن األفكارالفاسـدة ً وكتـب يف ذلـك كتبـا ورسـائل فكـان ،تعاىل وغ َ َ
اإلمام زيد بـذلك أول مـن ألـف يف علـم أصـول الـدين وأول مـن أرىس 

ه األوىل لـ يحـافظ عـىل اإلسـالم مـن مبادئه  ورسم خطوطـ وقواعده

ّوحدد مسار النهج الزيدي املحمـدي القـائم عـىل العـدل ،األهواء والبدع  ّ

ـان: (والتوحيد وتنزيه هللا تعاىل وأهم كتبه يف هذا الجانب   ،كتاب اإل
 ولـه ، الجواب عـىل املجـربة، تثبيت الوصية ،  تثبيت اإلمامة،كتاب القدر

  .)هذا املجالأجوبة ورسائل أخرى يف 

:  نقاط حياته وثورته وحركته العامةهذا هو اإلمام زيد وهذه هي أبرز 

 وهذا هـو ) تضحية وجهاد، بذل وإخالص، إصالح وهداية،علم وعمل(

 فاإلسـالم ،الدين الذي  يجب أن نعرفه ونطبقه من خالل دراستنا لحياته

ـان عند اإلمـام زيـد ال يتوقـف عنـد حـدود الجغرافيـا الفرديـة يف ا إل

تد ليشمل كل جوانب الحياة   عة فقط بل  والتطبيق وال يقترص عىل الج

 يشمل العلم مع العمل يشمل الوعي مع ،يشمل الدولة واألمة والعا أجمع

 هذا هو اإلسالم الذي ضحى اإلمام زيد ، يشمل الدين مع الدنيا،التطبيق

ة مـن بعـدهم سـالم هللا علـيهم ويف سـبيل نـرش  ،وآباؤه من قبله  واأل

مفاهيمه الواسعة وتطبيق قواعـده الكاملـة والتـي ال مجـال لتقـسيمها أو 
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 اإلسـالم ، وال مجال لألخذ بـالبعض وتـرك الـبعض اآلخـر منهـا،تجزئتها

 اإلسالم الذي يهتم بالعلم ويرفع مـن شـأنه ويرتجمـه إىل ،الحر املثمر

شيطان تطبيــق وعمــل ويــسعى لتحريــر الــنفس اإلنــسانية مــن  قيــود الــ

 إىل فــضاء الحــق الــذي يعنــي التحــرر مــن الخــوف وعــدم ،والــشهوات

 ويعطيهم ، اإلسالم الذي يرتبط بآل محمد سفن النجاة،الخضوع  للباطل

 اإلسـالم الـذي يعـايش قـضايا األمـة ويـسعى ،مكانتهم وال ينتقص مـنهم

يـسعى إىل توحيـدها عـىل الحـق ال  و،لتنظيم حياتها وإصـالح أوضـاعها

سالم الذي يأمر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر ويـدفع الظلـم  اإل،الباطل

 هـذه هـي الحقيقـة ،ويقيم العدل ويزيل الفساد ويعيد الحقوق املغتـصبة

ـة مـن قبلـه  الكاملة غ املنقوصة للزيدية  ك رسمها اإلمـام زيـد واأل

 والتي يجب أن نراها رؤية كاملـة غـ مجـزأة  ألن الـبعض يـرى ،وبعده

سـية   وضهانصفها أو بع يتوقف عند تلك الرؤية  ليبني مواقف وأفعال ح

 مع النصف اآلخر أو األجزاء املتبقية لتلك الحقيقة  فيكون ًتتعارض أحيانا

 فلم تكـن الزيديـة ،بذلك أحد املعاول التي تعمل عىل هدم الحق وإخفائه

ته ،ًعمال بدون علم و تكن عل بدون عمل  ويف حياة اإلمام زيد وسـ

 الداللــة والوضــوح مــا يكفــي ملــن أراد أن يستــشعر منهجــه وثقافتــه مـن

ء وصدق املتابعة ليكون،وجهاده   . له رشف االنت
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k  
 ٣...........................................................................املقدمـــة

 ١٥..................................................حليف القرآن وثورة املبادئ والقيم

 ١٥.....................................................قرآنيةال الشخصية  األول املحور
 ١٧......................................................................حليف القرآن

 ١٧..................................... وعالقته بالقرآن)ع(شهادات بفضل اإلمام زيد 
 ١٩.................................................... ومرجعية القرآن)ع(اإلمام زيد 

 ٢١.........................................كريم إىل االحتكام إىل القرآن ال)ع(دعوته 
 ٢٣...................األمة إصالح يف والدواء الداء ومكمن )ع( زيد اإلمام  الثا املحور

ء مرتبطة بهداية الناس إىل النجاة  ٢٤......................................مكانة العل
هم ء املتخاذلون رشكاء املجرم يف جرا  ٢٤....................................العل

ء السوء كريس يجلس عليه املجرمون  ٢٦............................................عل
 ٢٨................................)ع( زيد اإلمام ثورة يف واملبادئ القيم  الثالث املحور

 ٢٨...................................................األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ٣٠................................ألمة هدف ال بد أن يسعى لتحقيقه كل مؤمنإصالح ا

 ٣١..................................................................األخالق العسكرية
 ٣٢................................................................الثورة ليست انتقاماً

 ٣٣.......................................................الثورة عهد بالتغي اإليجا
 ٣٤....................................................................الروح الجهادية

 ٣٧..............................................)ع(مفهوم الرافضة وثورة اإلمام زيد 

 ٤٥..........................................)ع(إضاءات معارصة من ثورة اإلمام زيد 

 ٤٥.......................................................املوقف من اإلساءة إىل النبي
وة  ٤٦................................................السعي لتحقيق التوزيع العادل لل
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 ٤٧.............................................................مواجهة سياسة اإلذالل
 ٤٨................................................االختالف املذهبي ليس مربراً للقعود

 ٤٩.......................................................مسؤولية أهل البيت الجهادية
 ٥٠......................................................رضورة كرس األصنام الفكرية

 ٥٠...................................................عناوين الرفض وشعاراته الواهية
ة ال العصبية  ٥١................................................................البص

 ٥٢.......................................................األعداء والنيل من املصلح
 ٥٢.............................................................تحريف مفهوم القيادة

 ٥٤............................................................يسالكيد والفجور السيا
ة العسكرية  ٥٤..............................................خذالن القيادة سبب للهز

ة الكلية ة العسكرية ال تعني الهز  ٥٥............................................الهز
 ٥٦........................................:أبرز األهداف التي حققتها ثورة اإلمام زيد 

 ٥٧.................................:ج السيايس الذي قدمه اإلمام زيد يف ثورتهالربنام

ٍزيد بن عيل   بن الحس إمام علم وقائد ثورة ُ ٍ ْ ِ.....................................٦١ 

 ٦٦........................................................):ع(كلمة ملحبي اإلمام زيد 
 ٧١..........................................رشعية الخروج وأهداف الثورة..اإلمام زيد

 ٧٢............................................:رشعية خروج اإلمام زيد وأسباب ثورته
 ٧٤.......................................................:من أهداف ثورة اإلمام زيد

ٌعلم وجهاد.. اإلمام زيد عليه السالم  ْ ِ...............................................٧٧ 

 ٧٧.....................................................................املرحلة العلمية
 ٧٨..............................................................إحياء املدرسة العلمية  

 ٨٠........................................................إعادة القرآن إىل واقع األمة 
 ٨١.......................................................تصحيح مفهوم السنة النبوية 
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 ٨٤...................................................................املرحلة الجهادية 
 ٨٤................................................................ عىل الظا الخروج

 ٨٧....................................................................استنفار الشعب 

 ٨٩........................................ ومالمح االقتصاد اإلسالمي)ع(اإلمام زيــد 

 ٩٢..........................................مقدمة أهمية النظام االقتصادي اإلسالمي
 ٩٥.....................................اإلسالمي االقتصادي النظام سأس  األول املحور

وة   ٩٨................................................................وسائل توزيع ال
 ١٠٠.......................................................اإلسالم واملشكلة االقتصادية 

 ١٠٢............................................................الربا وتركيز رأس املال 
 ١٠٣...............................................................:التخلص من الربا 

 ١٠٧........................................................الفقر معالجة  الثا املحور
 ١٠٨.....................................................  الثورة عىل الحاكم الظا - ١
 ١٠٩............................................................... اإلصالح اإلداري -٢
 ١١٠..................................................... االستفادة من املوارد املالية -٣
 ١١٣....................................................................... التكسب -٤
ر الرشعي -٥  ١١٤.............................................................  االستث

 ١٢٢......................................................املرابحة يف البنوك اإلسالمية 
ة  ١٢٥............................................................................خا

 ١٢٧........................................ للوحدة اإلسالميةعنوان) ع(اإلمـام زيـــد 

ده  ١٢٨...............................................................عىل القرآن اعت
 ١٢٩...........................................ّبالقرآن شخص داء األمة ووصف دواءها

 ١٣٠................................................ثورته ثقافية قبل أن تكون عسكرية
ء ضمن ث  ١٣١..............................................ورته الثقافيةاستنهض العل

 ١٣٢...............................................................الخروج عىل الظا
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 ١٣٣...........................................................مالمح منهجه الوحدوي

 ١٣٩...........................اإلمام زيد والزيدية ب الهوية األصيلة واألهواء الوافدة

عي   ١٤٧..................................)ع( يف ثورة اإلمام زيد بن عيلالبعد االجت
 ١٤٧...........................................................................:مقدمة
 ١٤٩............................................................................هيد

 ١٤٩................................................استئثار األموي باألرض الخراجية
عي املتحكِّم عرب األرشاف واأل  ١٥٢.........................موالتطورات الوضع االجت

عية عىل برامج ثورات ذلك العرص  ١٥٥...........................انعكاس الحالة االجت
 ١٥٦.....................................................املال شهوة هشام بن عبدامللك

 ١٥٨................................................الفئات املسحوقة هي األك ترضرا
 ١٥٩.....................................................الرشر حتى باألرشافاستطار 

 ١٦٠.....................................................لؤم الحاكم السيايس املتعصب
 ١٦١...........................................................رفض إسالم أهل الذمة

 ١٦٢...................................................العصبية العربية ومعضلة املوايل
 ١٦٥.....................................................................العلم واملوايل

 ١٦٦........................................انتصار عمر بن عبدالعزيز للمبدأ اإلسالمي
عية عىل برنامج ثورة اإلمام زيد  ١٦٧...........................انعكاس األوضاع االجت

 ١٦٨....................................أثر املبادئ اإلسالمية يف الثورات ضد األموي
 ١٦٩..................................داللة مشاركة الفئات املجتمعية البسيطة يف الثورة

ة  ١٧٢..........................................................................الخا

 ١٧٥............................................حليف القرآن؟) ع(ملاذا كان اإلمام زيد 
ء األمةإىل ع) ع(أهم املنطلقات الثورية الرسالية  يف رسالة اإلمام زيد   ١٨٣..........ل

 ١٨٥.................:)ع(ملحة عن أهم العوامل واألسباب التي أدت إىل ثورة اإلمام زيد 
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 ١٨٦...................................................:أدوات التغي وأسلوب املعالجة

 ١٩٩.................................)ع(أهم املالمح يف حياة وفكر اإلمام زيد بن عيل 

 ٢٠٠...................................................أهم املالمح يف حياة اإلمام زيد

ة  ٢١٥.............................................ثورة الفكر واملفاهيم لدى إمام األ

 ٢١٧.................................................................: مفهوم الوالية- ١
 ٢١٧.......................................................: مفهوم اإلسالم الصحيح-٢
 ٢١٨........................................................: مفهوم طاعة ويل األمر-٣
 ٢٢١.............................:َ مفهوم حاكمية األثر عىل كالم خالق الُقوى والُقدر-٤
ة والقلة-٥  ٢٢١...........................................................: مفهوم الك
 ٢٢٢................................................................: العقائد الباطلة-٦
 ٢٢٣..........................................................: مفهوم الوالء والرباء-٧

ة  ٢٢٤............................................................................خا

 ٢٢٥...........................قبيل استشهاده البنه يحيى)  ع(دالالت وصية اإلمام زيد 

 ٢٢٥............................................................................هيد
 ٢٢٦......................................................................الوصيةنص 

 ٢٢٧....................................................................دالالت الوصية
 ٢٢٨.................................املنطلق القرآ رس الثبات والتفا: الداللة األوىل
 ٢٣١............................توازي عظمة التضحيات مع سمو الهدف: الداللة الثانية
 ٢٣٢.........................مرار الخط الجهادي اسرتاتيجية التغياست: الداللة الثالثة

ستقبل األمة: الداللة الرابعة  ٢٣٤......................قيادة األمة هي الفاعلة يف امليدان واملهتمة 
نة االستمرار يف خط الجهاد: الداللة الخامسة ة ض  ٢٣٤........................البص
 ٢٣٦.................................املص األخروي هو معيار النتائج: الداللة السادسة

 ٢٣٨...........................................................................خالصة
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ت    ٢٣٩..................)ع(قراءة أولية يف شعر اإلمام زيد بن عيل عندما تثور الكل

 ٢٤٧.......................................... زيدمقومات الوحدة اإلسالمة عند اإلمام

 ٢٤٧............................................................................:هيد
 ٢٤٩..........................................:مفهوم الوحدة اإلسالمية عند اإلمام زيد

 ٢٥٠..........................اإلسالمية الوحدة تحقيق نحو  زيد اإلمام سعي عوامل أهم
 ٢٥٠..........................................: ميالده الرشيفمآيس ماضية دامية قبل

 ٢٥١................................................................:)ع(ظروف نشأته 
 ٢٥٤..........................................................- :اإلصالح السيايس: أوالً

ً  ٢٥٧..................................................:اإلصالح الديني والعقائدي: ثانيا
ً ء األمة: ثالثا  ٢٥٩.........................................................-:إصالح عل

 ٢٦١...........................................الفكرية) ع(مالمح من ثورة اإلمام زيد 

 ٢٧١...................................................)ع(وقفات ب يدي اإلمام زيد 

 ٢٧٥...........................................................:ب يدي اإلمام العا 
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