
)العل��م واجله��اد( متازمت��ان ال تنفق��ان وقضيت��ان ال تنفص��ان, وهم��ا احلارس��ان األمين��ان 
عل��ى الدي��ن واإلس��ام, فبالعل��م حتف��ظ الش��رائع واألحكام م��ن حتريف اجلاهل��ن وتزييف 
الغال��ن, وباجله��اد حت��رس وتطبق وتصان من عبث العابثن وظلم اجلائرين, ولقد ارتبط 
العل��م واجله��اد باإلم��ام زي��د وفك��ره حت��ى ص��ارا مبثاب��ة الَعَل��م ال��ذي يع��رف ب��ه اإلم��ام زي��د, 

وميي��ز فك��ره عن األفكار الس��ائدة يف الوس��ط اإلس��امي.
وكل م��ن يكت��ب ع��ن اإلم��ام زي��د أو يبح��ث يف س��رته أو يطال��ع قصت��ه جي��ده يف اجله��اد, 
وجي��ده يف االجته��اد, ويلتق��ي ب��ه يف املعرف��ة والعل��م وال��درس, ويقابل��ه يف اجل��اد والبطول��ة 
واالستش��هاد, ص��ورة كامل��ة مل خيدش��ها النق��ص, ومس��رة متكامل��ة مل يقص��ر به��ا العج��ز.

ولو كان زيد جماهداً فارغًا من العلم لقدم للبشرية مشروعًا عشوائيًا, وظلمًا ال متناهيًا, 
وإسرافًا يف الدماء واألرواح ال حدَّ له! 

ول��و كان زي��د عامل��ًا متنس��كًا لصن��ع أم��ة ينخر فيها الظلم, ويعصف بها الطغيان, قد يئس��ت 
م��ن دي��ن ال حيم��ي كيانه��ا, وت��رأت م��ن منه��ج ال يص��ون بقاءه��ا عاج��ٍز ع��ن محاي��ة نفس��ه 

فض��ًا عن محاي��ة حامليه.
فه��ذا ه��و زي��د ب��ن عل��ي كٌل متكام��ل وكي��ان كام��ل, م��ن املصح��ف الش��ريف إىل س��هم 
اجلب��ن, وم��ن حم��راب العل��م إىل مع��راج الش��هادة, وم��ن حي��اول أن يق��دم اإلم��ام زي��داً علي��ه 

الس��ام بغ��ر تل��ك الص��ورة الكامل��ة فق��د جن��ى عل��ى احلقيق��ة وأخط��أ املعرف��ة.

مره��ق ه��و اس��تماع أنَّ��ات احملروم��ن واملعذب��ن، ومكل��ف ه��و النظ��ر إىل عب��ث املنحرف��ن 
واحملرفن للدين والقيم والشرائع، وبالغ احلسرة واألمل النظر إىل أعلى هرم السلطة يف 
الدولة اإلس��امية والقردة واخلنازير تنزوا عليه، ومن أجل هذا يتنافس أحرار اإلنس��انية 
وصف��وة الصف��وة، ومحل��ة القضي��ة، ورواد العدالة إىل إس��كات تلك األن��ات، وتقليص فاتورة 
تلك الكلفة، وزحزحة تلك التخمة عن كاهل األمة كلما دعاهم الواجب، وناداهم الواقع، 

واس��تنجد بهم الوجود.
وم��ن هن��ا نس��تطيع أن نض��ع أقدامن��ا عل��ى الطري��ق املس��تقيم، وأن منس��ك بأي��دي بعضن��ا يف 
ت بوجهها صوَب قبلة التضحيات األفخم، وإمام  َ اخلط الصحيح، وحنن نعر يف رحلة أمَّ
األحرار األعظم، ورائد العدالة األول، وملهم النهج األقوم »زيد بن علي بن احلسن بن علي 

بن أبي طالب« عليهم مجيعًا أزكى الس��ام وأعبق الصلوات.
لق��د مح��ل اإلم��ام زي��د عليه الس��ام بن جنبيه نفس��ًا مرتعة باآلالم واألس��ى، وروحًا معذبة 
ب،  مب��ا يعاني��ه اجملتم��ع اإلس��امي م��ن ج��ور وطغي��ان، فق��د رأى باط��ًا حيي��ى، وصدق��ًا ُيَك��ذَّ
وأث��رة بغ��ر تق��ى، وش��اهد ج��وراً ش��امًا، واس��تبداداً عام��ًا، فل��م يس��عه أن يس��كن أو يس��كت، 
فاضطل��ع اإلم��ام زي��د )ع( مقاوم��ًا كل ذل��ك االحن��راف بوح��ي م��ن عقيدت��ه ال��ي متث��ل روح 
اإلسام وأصالته، مضحيًا بكل غالي ونفيس، باذاًل نفسه هلل تعاىل ويف سبيل احلفاظ على 

تعاليم��ه ودينه.
إنَّ زيد بن علي عليهما الس��ام مل يكن مش��روع ش��هادة وحس��ب، بل كان منهجًا وقيمًا، فلم 
يضح��ي بنفس��ه حت��ى م��أ الدني��ا علم��ًا وفك��راً، وفت��ح للمس��لمن آفاق��ًا م��ن الوع��ي والبصرة 
واملعرف��ة والدي��ن يف خمتل��ف اجمل��االت اإلس��امية, والعل��وم اإلنس��انية, وه��و أول م��ن مج��ع 
م مش��روعًا حقيقي��ًا  الس��نة النبوي��ة، وأل��ف يف الفق��ه، وأص��ل للعقي��دة، وبنظرت��ه وبفك��ره ق��دَّ
للوحدة اإلس��امية، ووضع منهجًا مهيعًا للس��عادة اإلنس��انية، وغرز يف قلب اجلهل خنجر 
العل��م، واس��تأصل مبع��ول املعرف��ة س��اق اجلاهلي��ة، وفتح باب��ًا لاجتهاد، وناف��ذة للنور إىل ما 

شاء اهلل. 
ذل��ك ه��و زي��د ب��ن عل��ي حلي��ف الق��رآن، وال��ذي حن��اول يف جملتن��ا املتواضع��ة ه��ذه أن نق��دم 
ص��ورة عن��ه، وه��ي بالتأكي��د ال تف��ي مبقامه، وال تق��وم حبقه، ولكنها بواب��ة حملبيه وأتباعه، 
وفاحت��ة للباحث��ن واملهتم��ن للعم��ل عل��ى إب��راز جوان��ب ش��خصيته العظيم��ة، م��ن املول��د 
الش��ريف إىل الش��هادة املبارك��ة، وم��ن عكوف��ه عل��ى القرآن إىل الصلب على خش��بة كوفان.

وه��ي دع��وة صادق��ة حلمل��ة الفك��ر ورواد العل��م ومش��اعل التنوي��ر يف خمتل��ف األقط��ار 
��ه م��ن الدراس��ة  اإلس��امية إىل إعط��اء زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام -ش��خصًا وفك��رًا- حقَّ
ه واجته��اده وعلم��ه وجه��اده،  والبح��ث؛ ف��إن األم��ة أح��وج م��ا تك��ون إىل زي��د ب��ن عل��ي يف ِج��دِّ
وخاص��ة وه��ي تعي��ش حال��ة م��ن اجله��ل واالحن��راف والتف��رق والتمزق تدمى هل��ا عن كل 

غي��ور، ويت��أمل عليه��ا كل مؤم��ن.
وختام��ًا: نتق��دم باالعت��ذار البال��غ ملق��ام اإلم��ام زي��د )ع( أواًل، وقرائن��ا األع��زاء ثاني��ًا؛ فإنن��ا مل 
نس��تطيع أن نعط��ي إمامن��ا األعظ��م حق��ه، ومل يس��عفنا اجله��د والوقت واحل��ظ يف أن نقدمه 
كما ينبغي، ولكننا قد بذلنا جهودنا، واستفرغنا طاقاتنا يف تقديم صورة ولو جزئية عنه، 
س��ائلن م��ن اهلل ج��ل وع��ا األج��ر وأن جيعل هذا العمل ش��فيعًا لنا ي��وم القيامة جباه حممد 

وآل��ه الطاهري��ن صلوات اهلل عليهم وس��امه.

عجي��ب صنيع��ك ي��ا أب��ا احلس��ن؛ كي��ف أحيي��ت م��ن الدم��اء م��وات البق��اع, وأنب��تَّ م��ن اجل��رح 
الدام��ي جن��ات العب��اد, وبعث��ت برم��اد جس��دك الس��امي غفل��ة الف��ؤاد، وألقي��ت من عل��و جذعك 

العال��ي للعاملن س��بل الرش��اد.
قم��ت عل��ى ح��ن ف��رتة م��ن اهلدى, ونهضت يف وق��ت غفلة عن التقى, وجئت م��ن رحم النبوة؛ 
لتش��عل مصابيح الدنا، وكأنك عهد اهلل الذي أودعه يف حبيبه ورس��وله، وس��ره الذي حفظ 

به الذكر املبن، وخليفته الذي عمرت به األرضون، وأساس��ه الذي قام عليه س��وح الدين.
فجعل��َت يف س��بيل القضي��ة واملب��دأ عام��َة احل��ب فين��ا عن��اَق احلت��وف, وحلظ��ات الوص��ل 
التح��اف الس��يوف, وعلمتن��ا أن نب��ذل يف س��بيل ص��اح األم��ة مه��ج النف��وس, وأن ن��ذوق يف 

س��بيل العدال��ة ضي��ق احلب��وس.
ف��إذا كان يف الرواي��ة أن��ك وأنص��ارك جن��ود اهلل يف أرضه, ففي الواق��ع جتليات تلك احلقيقة 
ومص��داق تل��ك الرواي��ة, وم��ن س��واك فت��ح ب��اب التضحي��ة بعد رصده, وش��يد رك��ن االجتهاد 

بع��د هدم��ه, وأقام موضح��ات احلق بعد غمطه؟!
فيا جنود اهلل يف الكناس��ة وبامخرا وفخ، ويا جنود اهلل يف الديلم واليمن وفاس، ويا هباته يف 
اجلوزجان وطرستان وكوفان، ويا نزالء مطبق اهلامشية وفيكم الكامل والعابد وطباطبا، 
وي��ا أول��ي التضحي��ة يف مواق��ف الب��اء، أنت��م رع��اة احل��ق ومحات��ه وبك��م يض��رب اهلل يف أرض��ه 
أع��داءه, أقضت��م مضاج��ع الظامل��ن يف كل عص��ر وزلزلت��م عروش��هم يف كل مص��ر, وكنتم 
قيامتهم املوعودة, فندبوكم وبكوا منكم وضجوا وصرخوا واهلل ما أعدائنا إال الزيدية الي 
كلم��ا قتلن��ا منه��م قائ��م ق��ام آخ��ر, كنتم كذل��ك وهذا مراثك��م وهذا ما خلفه لك��م إمامكم 

فاحفظوا مراثه.

محراب العلم ومعراج الشهادة

جنود اهلل في األرض



قص��ة ه��ي أش��به بس��ر األنبي��اء، وس��رة ه��ي أع��ذب م��ن حل��ن الس��ماء، وس��ريرة هي أنق��ى من صفاء امل��اء, عندها تس��تقر الفضيلة، وبه��ا يلتقي الطه��ر والكمال؛ قص��ة من كتاب 
اخلالدين تتسلل إىل آذان العاملني يف كل زمان، ونور من ضياء املستبصرين يشرق على األرض يف كل حني، ينشده األحرار الجتثاث الظلم، ويقصده الثوار الستقاء اهلمم، 

ويطلبه الس��الكون للس��ر على طريق احلق.
تلك قصة اإلمام الشهيد األعظم زيد بن علي عليهما السالم، حليف القرآن، وسليل النبوة, وتلك سرة العطاء والتضحية من الوالدة إىل الشهادة.

كان لإلمام زيد عليه السالم حضور يف حديث النيب املصطفى صلوات 
اهلل علي��ه و آل��ه وس��لم، وتبش��ر وع��زاء يف نف��س الوق��ت؛ م��ن ذل��ك ما روي 
ع��ن الن��يب صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم أن��ه نظر يوم��ًا إىل زيد ب��ن حارثة، 
فبك��ى وق��ال: ))املقت��ول يف اهلّل املصل��وب م��ن أم��ي املظل��وم م��ن أه��ل بي��ي 
مس��ي ه��ذا(( وأش��ار إىل زي��د ب��ن حارث��ة، ثم قال: )) أدن م��ي يا زيد زادك 
امس��ك عن��دي حب��ًا فإن��ك مس��ي احلبي��ب م��ن ول��دي زيد((.]اإلمام املرش��د 
ب��اهلل, األمال��ي االثنيني��ة ج1/ ص554[ اب��ن عس��اكر, تأري��خ دمش��ق ج19/ 

ص458[ املتق��ي اهلن��دي, كن��ز العم��ال ج13/ ص398[ 
ويف حدي��ث آخ��ر يبش��ر رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم اإلم��ام 
لوه من مس��ئولية  زي��داً وأصحاب��ه بالنج��اة ي��وم القيام��ة؛ لعظم��ة ما حتمَّ
يف س��بيل اهلل، ف��روى اإلم��ام الباق��ر حمم��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��الم، عن 
الن��يب صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، أنه قال للحس��ن: ))خيرج من صلبك 
رجل يقال له: زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غراً 
حمجل��ن، يدخل��ون اجلن��ة أمجع��ن بغ��ر حس��اب((.]اإلمام املوف��ق ب��اهلل, 
االعتب��ار ص391[ أب��و الف��رج األصفهان��ي, مقات��ل الطالبي��ن ج1/ ص104[

بينمللا كان زيللن العابديللن علللي بللن احلسللن عليهما السللام يف أوراده وأدعيته املعتادة 
بعللد صللاة الفجللر ينتظللر طلوع الشللمس ليوم جديد، إذ أقبل البشللر يسللابق الشللمس؛ 
ليللزف إليلله البشللرى بللأن امرأتلله الصاحلللة )جيللدا( وضعللت محلها الللذي كان ينتظره 
بفارغ الصرب؛ كان ذلك املولود هو اإلمام األعظم زيد عليه السام، ومن الفال احلسن 
أن صللادف مولللده إشللراق مشللس يللوم جديللد، وذلللك سللنة 75هللل، باملدينة املنللورة مهاجر 

الرسول األقدس.

خط��ب أم��ر املؤمن��ن علي��ه الس��ام عل��ى من��ر الكوف��ة، فذك��ر أش��ياء 
وفتن��ًا، حت��ى ق��ال: ))ث��م ميل��ك هش��ام تس��ع عش��رة س��نة، وتواري��ه أرض 
رصاف��ة، رصف��ت علي��ه الن��ار، مال��ي وهلش��ام جب��ار عني��د، قات��ل ول��دي 
الطيب املطيب، ال تأخذه رأفة وال رمحة، يصلب ولدي بكناسة الكوفة، 
)زيد( يف الذروة الكرى من الدرجات العلى، فإن يقتل زيد، فعلى سنة 
أبيه، ثم الوليد فرعون خبيث، شقي غر سعيد، يا له من خملوع قتيل، 
فاس��قها ولي��د، وكافره��ا يزي��د، وطاغوته��ا أزي��رق.. إىل آخ��ر كام��ه(.

]اإلم��ام املنص��ور ب��اهلل, الش��ايف, ج1/ ص400[

)جيدا( هي أمُّ اإلمام زيد عليه الستتام، وهي َأَمة ستتندية اشتتراها املختار بن أبي عبيد، 
فوجدهتتا ذات ديتتن وُخُلتتق، وَعتتَرَف فيهتتا األدب واحليتتاء، فقتتال: متتا أرى أحتتداً أوىل بها من 
ها بني أبنائه، فذكرت أنها ال  علي بن احلستتني، فبعث بها إىل علي بن احلستتني، فَخيَّ

تريد إال زين العابدين، َفَخصَّ بها نفستته ستتام اهلل عليه. 
وألن أمَّ اإلمام زيد عليه السام كانت َأَمًة، فقد عيه بها الطاغية هشام بن عبدامللك 

حني دخل عليه بقوله: أنت زيد املؤمل للخافة، ما أنت واخلافة وأنت ابن َأَمة؟!
 وكانتتت هتتذه هتتي الستتخافات التتي كان هشتتام جييدهتتا، غمتتط للفضائتتل، وتفاختتٌر 
باآلباء واألمهات على حساب العمل وااللتزام؛ لقد تصور ذلك املخدوع أن خروج إنسان 
ما من رحم ما يكسوه قداسة ويغمره فضًا وطهارة من دون عمل واجتهاد؛ فما كان 
متتن اإلمتتام زيتتد عليتته الستتام إال أن وقتتف أمتتام هتتذا الطاغيتتة؛ ليبتتني لتته أن هتتذه األفتتكار 
متتن خملفتتات اجلاهليتتة التتي جتتاء اإلستتام ليستتحقها، فقال لتته: )) يا هشتتام، إن األمهات 
ال يقعتتدن بالرجتتال عتتن الغايتتات، وال أعتترف أحتتداً أحتتب عنتتد اهلِل متتن نتتي بعثتته وهتتو ابن 
أَمتتة، وهتتو إمساعيتتل بتتن إبراهيم، والنبوة أعظتتم عند اهلل من اخلافة، ثم مل مينع ذلك 
أن جعله اهلل تعاىل أبًا للعرب، وأبًا خلي النبيني حممد صلى اهلل عليه وآله وستتلم، فلو 

كانتتت األمهتتات تقصتتر عن حتتتم الغايات مل يبعثتته اهلل نبيًا((.

تبشير النبي به وعزاؤه فيه

مولده المبارك
اإلمام زيد على لسان الوصي

أمَّ اإلمام زيد »جيدا«

أوصيكم أن تتخذوا كتاب اهلل قائدًا وإماما، وأن تكونوا له تبعًا فيما أحببتم وكرهتم
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 كان اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي )ع( أبي��ض الل��ون، أعني )واس��ع العني(، مقرون 
احلاجبني، تاّم اخللق، طويل القامة، كّث اللحية، عريض الصدر، أقنى 
األن��ف، أس��ود ال��رأس واللحي��ة إال أن��ه خالط��ه الش��يب يف عارضي��ه، وكان 
وس��يمًا مجي��اًل وأديب��ًا ُيش��بَّه بأم��ر املؤمن��ني )ع( يف الفصاح��ة والبالغ��ة 
والرباع��ة حت��ى قي��ل: انته��ت الفصاح��ة والزه��ادة والعب��ادة م��ن ب��ي هاش��م 

إىل زي��د بن عل��ي )ع(.

ح��ن قرع��ت البش��رى مس��ع زي��ن العابدي��ن مبول��وده اجلدي��د، ق��ام فصل��ى 
ركعت��ن ش��كراً هلل، ث��م أخ��ذ املصح��ف مس��تفتحًا الختي��ار اس��م مول��وده، 
��َل اهلل امُلَاِهِدْي��َن َعَل��ى  فخ��رج يف أول الس��طر ق��ول اهلل تع��اىل: }َوَفضَّ
الَقاِعِدْي��َن َأْج��راً َعِظْيمًا{]النس��اء:95[، فأطب��ق املصح��ف، ث��م ق��ام وصل��ى 
َس��َنَّ الَِّذْي��َن  ركع��ات، ث��م فت��ح املصح��ف، فخ��رج يف أول الس��طر: }َواَل َتْ
ُقِتُل��ْوا يِفْ َس��ِبْيِل اهلل َأْمَوات��ًا َب��ْل َأْحَي��اٌء ِعْن��َد َربِِّه��ْم ُيْرَزُق��ْوَن{]آل عم��ران:169[، 
ث��م ق��ام ورك��ع، ث��م أخ��ذ املصح��ف وفتح��ه فخ��رج يف أول س��طر: }ِإنَّ 
ى ِم��ْن امُلْؤِمِن��ْنَ َأْنُفَس��ُهْم َوَأْمَواَلُ��ْم ِب��َأنَّ َلُ��ُم اجَلنَّ��َة ُيَقاِتُل��ْوَن يِفْ  َ اهلل اْش��رَ
ْي��ِل َوَم��ْن  َس��ِبْيِل اهلل َفَيْقُتُل��ْوَن َوُيْقَتُل��ْوَن َوْع��داً َعَلْي��ِه َحّق��ًا يِفْ التَّ��ْوَراِة َواإِلْنِ
َأْوَف��ى ِبَعْه��ِدِه ِم��َن اهلل َفاْسَتْبِش��ُرْوا ِبَبْيِعُك��ُم الَِّذْي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِل��َك ُهَو الَفْوُز 

الَعِظْيُم{]التوب��ة:111[.
عن��د ذل��ك أطب��ق زي��ن العابدي��ن املصح��ف وض��رب بإح��دى يدي��ه عل��ى 
يت يف هذا املولود، إنه )زيد(  األخرى، وقال: ))إنا هلل وإنا إليه راجعون، ُعزِّ
..أما واهلل ما أجد من ولد احلس��ن يف يوم القيامة أعظم منه وس��يلة، وال 

أصحاب��ًا آث��ر عن��د اهلل م��ن أصحابه((.
وروي - أيض��ًا- أن عل��ي ب��ن احلس��ن )ع( أصب��ح ذات ي��وم فق��ال ألصحابه: 
إني رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف ليليت هذه، فأخذ بيدي 
فأدخل��ي اجلن��ة، فزوج��ي ح��وراء فواقعته��ا فعلق��ت، فص��اح بي رس��ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: يا علي، سّم املولود منها زيداً، فما أن حّل اليوم 
التالي حتى أرسل املختار بأمِّ زيد، فلما ولد زيد أخرجه علي بن احلسن 

وه��و يق��ول: }ه��ذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حًقا{.

نش��أ اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام يف بيت النب��وة الطاهر، وحتت ظ��ل الدوحة 
الكرمية؛ فرتبى يف حجر التقى والصاح والعلم والدين, يف كنف والده 
اإلم��ام زي��ن العابدي��ن وس��يد الس��اجدين؛ وم��ن كزي��ن العابدين، مدرس��ة 

الص��اح، وملهم التقوى.
مل َيْفَت��ح اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام عيني��ه إال عل��ى نف��وس أذابه��ا احل��زن, 
وأضناه��ا األمل, وص��دى وقع��ة كرب��اء ال زال مي��أ اجله��ات, وأحداثه��ا 
ماثل��ة للعي��ان، ف��كان ذل��ك س��ببًا كافي��ًا لتتش��بع نفس��يته علي��ه الس��ام 
بال��دروس العظيم��ة يف التضحي��ة والف��داء, والش��جاعة واإلب��اء, والب��ذل 

والعط��اء املس��توحاة م��ن واقع��ة الطف��وف.
ترع��رع اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام يف ظ��ل وال��ده قراب��ة تس��عة عش��ر عام��ًا, 
يأخ��ذ من��ه العل��م فقه��ًا وحديث��ًا وس��رية وس��لوكًا وغريه��ا، وي��روي عن��ه، 
ويس��تقي من��ه األخ��اق؛ ي��رى وال��ده, وق��د انهك��ت العب��ادُة جس��مه حتى عزَّ 
عل��ى أهل��ه م��ا ه��و علي��ه, فأقبلت عمته زين��ب على الصحاب��ي اجلليل جابر 
بن عبداهلل, فقالت له: يا صاحب رسول اهلل إنَّ لنا عليكم حقًا, ومن حقنا 
عليك��م إذا رأيت��م أحدن��ا يهلك نفس��ه اجته��اداً أن تذكروه اهلل وتدعوه إىل 
البقي��ا عل��ى نفس��ه, وه��ذا عل��ي ب��ن احلس��ن بقي��ة أبيه احلس��ن ق��د اخنرم 
أنف��ه, ونقب��ت جبهت��اه وركبت��اه وراحتاه من دأب نفس��ه بالعب��ادة, فانطلق 
جاب��ر إىل عل��ي ب��ن احلس��ن, فطل��ب اإلذن منه بالدخول, ف��أذن له, فوجده 
يف حمراب��ه قائم��ًا يصل��ي ق��د أنهكته العبادة, فلما انفتل اإلمام من صاته 
��َب ب��ه, وس��أله س��ؤااًل حفي��ًا ع��ن حال��ه, وأقب��ل جاب��ر  نه��ض إىل جاب��ر, ورحَّ
يقول: يا بن رسول اهلل, أما علمت أن اهلل إمنا خلق اجلنة لكم وملن أحبكم, 
وخلق النار ملن أبغضكم وعاداكم, فما هذا اجلهد الذي كلفته نفسك؟, 
فق��ال ل��ه عل��ي ب��ن احلس��ن: ي��ا صاح��ب رس��ول اهلل, أم��ا علم��ت أن ج��دي 
رس��ول اهلل ق��د غف��ر اهلل ل��ه م��ا تقدم من ذنبه وما تأخ��ر, فلم يدع االجتهاد, 
وتعب��د بأب��ي وأم��ي حتى انتفخ س��اقه, وورمت قدم��اه, فقيل له: أتفعل هذا 
ا نظر إليه جابر وليس  وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فلمَّ
يغ��ي في��ه ق��ول مي��ل ب��ه م��ن اجله��د والتع��ب إىل القص��د, فق��ال ل��ه: ي��ا ب��ن 
رس��ول اهلل البقي��ا عل��ى نفس��ك فإن��ك من أس��رة بهم يس��تدفع الب��اء, وبهم 

تس��تمطر السماء.
فقال له عليه السام: يا جابر ال أزال على منهاج أبويَّ متأسيًا بهما حتى 
ألقاهم��ا, فبه��ر جاب��ر, وأقب��ل عل��ى م��ن حضر, فق��ال هلم: ما رئ��ي من أوالد 
األنبي��اء مث��ل عل��ي ب��ن احلس��ن, إال يوس��ف ب��ن يعق��وب, واهلل لذري��ة النيب 
حمم��د أفض��ل م��ن ذري��ة يوس��ف ب��ن يعق��وب, وإنَّ منه��م مل��ن مي��أ األرض 

ع��داًل كم��ا ملئت جوراً.
فانطبع��ت ه��ذه الس��رية ال��ي حتاك��ي س��رية األنبي��اء، إقب��ااًل عل��ى اهلل، 
وجت��رداً م��ن الدني��ا يف نفس��ية اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام، وانعكس��ت عل��ى 
ش��خصيته،, حت��ى جس��د أب��اه يف صفات��ه، وح��اكاه يف أخاق��ه، ف��كان ن��وُر 

التق��وى يب��دو يف وجه��ه، وينطل��ق عل��ى لس��انه، ويتجل��ى يف أفعال��ه.
فكان والده أولَّ أستاذ له عليهما السام، ثم أكمل تتلمذه وأخذه للعلم 

على يدي أخيه باقر علم األنبياء حممد عليهما السام.

صفته الخلقية

نشأة طيبة سبب تسميته »زيد«

وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم فيما ال يوافق القرآن، فإن القرآن شفاء لمن استشفى به
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واهلل ماكذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي

نش��أ اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام يف بي��ٍت ع��رف أهل��ه بالفصاح��ة والبي��ان، 
وامت��د نس��له مب��ن أوت��ي جوام��ع الكلم وفصل اخلطاب، فكان عليه الس��ام 
م��ن فرس��ان الباغ��ة, وأم��راء البيان، وأفصح من نط��ق، وأرفع من حتدث، 
ولق��د ش��هد ل��ه بذل��ك مش��اهري الفصح��اء واخلطب��اء يف زمانه؛ يق��ول خالد 
بن صفوان: )انتهت الفصاحة واخلطابة والزهادة والعبادة من بين هاشم 
إىل زي��د ب��ن عل��ي(, وق��ال الش��اعر الكب��ري الكميت بن زيد األس��دي وهو من 
فح��ول الش��عراء ع��ن فصاح��ة اإلم��ام زي��د: )م��ا رأي��ت ق��ط أبلغ م��ن زيد بن 

علي(.
وألج��ل فصاح��ة اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام، وق��وة بيان��ه وتأث��ريه، ف��زع 
خصمه هشام بن عبدامللك، وهو ما دعاه إىل أن يكتب لواليه على العراق: 
امن��ع أه��ل الكوف��ة م��ن حض��ور جمل��س زي��د, فإن له  لس��انًا أقط��ع من ظبة 
��حر والكهان��ة، وم��ن كل  الس��يف, وأَح��دَّ  م��ن ش��با األس��نة، وأبل��غ م��ن السِّ

نف��ث يف عق��دة.
ويكش��ف ه��ذا الف��زع ع��ن مدى باغت��ه، وبراعة منطقه، ومج��ال أدبه, وهو 
م��ا دع��ا الناش��ئة يف عص��ره إىل االهتم��ام حبف��ظ كام��ه, واإلس��راع إىل 
تعلم��ه كم��ا يتعل��م الواج��ب م��ن الف��رض، والس��ائر م��ن املث��ل، والن��ادر م��ن 
الش��عر, ولقد ذكر يف كتاب نور األبصار أن عامل النحو الش��هري س��يبويه 

كان حيت��ج مب��ا روي ع��ن اإلم��ام زيد من أش��عار.

كانت روح اإلمام زيد عليه السللالم تنطوي على معالي األخالق وجليل 
الصفللات, فقللد نللذر نفسلله هلل وباعها منه, فلم تشللغله الدنيا بزبارجها، وال 
أخذتلله حبيلهللا, بللل كانللت سللرته سللرة الزاهديللن املخلصللن, العارفللن 
باهلل, املؤثرين ما عنده على ما يف الدنيا الفانية؛ ولقد كان عليه السالم 
يدعللو اهلل: ))الَلُهللمَّ إنللي أسللألك ُسللُلّواً عللن الدنيللا، وبغضللًا هلللا وألهلهللا، فللإنَّ 
َعهللا َيْنَفللُد، وَصْفَوهللا َيْرَنللُق، وجديَدهللا  ها عتيللٌد، وَجْ َخْرَهللا َزِهْيللٌد، وشللرَّ
َلُق، وخَرها َيْنَكُد، وما فات منها َحْسَرٌة، وما ُأِصْيَب منها ِفْتَنٌة، إال من  َيْ
نالتلله منللك ِعْصَمللٌة، أسللألك الَلُهللمَّ الِعْصَمللَة منهللا، وال جتعلنللا ممن رضي 
بهللا، واطمللأن إليهللا، فِإنها َمْن أمنهللا خاَنْتُه، ومن اطمأن إليها َفَجَعْتُه، فلم 

ُيِقللْم يف الللذي كان فيلله منهللا، ومل َيْظَعللْن به عنها((.
وكان اإلمللام زيللد حيللث أصحابلله دائمللًا وحيذرهللم مللن الدنيللا باعتبارهللا 
حمطللة السللقوط, وحمللل االختبللار، فكان يقول هلم: ))أيهللا الناس، أفضل 
العبللادة الللورع، وأكللرم الللزاد التقللوى، فتورعللوا يف دنياكللم، وتللزودوا 
آلخرتكم((, ومل يكن ينصحهم بالقول وحسللب, بل كان أسللوة يف الزهد 
والورع حتى شللهد له بذلك من عرفه، فقال عنه عامر الشللعيب: )ما رأيت 
أزهد من زيد بن علي(، وقال تلميذه أبو خالد الواسطي: )ما رأيت هامشيًا 

أزهللد وال أورع مللن زيللد بن علي(.

كان اإلمام زيد بن علي عليهما السللام من أعظم ُعبَّاد زمانه، قد عرف 
اهلل حللق املعرفللة، وخشلليه أشللدَّ اخلشللية، وعبللده حتللى أخللذت منلله العبللادة 
كلَّ مأخللذ، فهللو يسللمع الشلليء مللن ذكللر اهلل، فُيغمللى عليلله حتللى يقللول 
القائل: ما هو بعائد إىل الدنيا, ويستمع إىل آيات اهلل مبا فيها من ترغيب 

وترهيللب، فيميللل كميل الشللجرة يف اليللوم العاصف.
قللال عنلله أخللوه عبللد اهلل بللن علي عليهما السللام: ))كان أخللي زيد إذا قرأ 

القرآن بكى حتى نظنه سلليموت((.
ويكفللي يف معرفللة ذلللك وصللف ولللده اإلمللام حييللى بللن زيللد لعبادتلله 
اليوميللة إذ يقللول: ))رحللم اهلل أبللي كان أحد املتعبديللن، قائمًا ليله صائمًا 
نهللاره، كان يصلللي يف نهللاره مللا شللاء اهلل, فللإذا جللنَّ الليللل عليلله نللام نومللة 
خفيفللة، ثللم يقللوم فيصلللي يف جللوف الليللل مللا شللاء اهلل، ثللم يقللوم قائمللًا 
علللى قدميلله يدعللو اهلل تبللارك وتعللاىل ويتضللرع للله ويبكللي بدمللوع جاريللة 
حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سللجد سللجدة، ثم يصلي الفجر، ثم 
جيلس للتعقيب »الدعاء واالسللتغفار عقيب الصاة« حتى يرتفع النهار، 
ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس يف مصاه 
واشللتغل بالتسللبيح والتحميد للرب اجمليد، فإذا صار الزوال صلى الظهر 
وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب ساعة ثم يسجد سجدة، 

فللإذا غربت الشللمس صلللى املغرب والعشللاء((.

درس اإلمام زيد عليه السالم يف مدرسة أهل البيت النبوي، فتخرج منها 
إمامللًا عظيمللًا يقتللدى بلله، وعلمللًا مبجللاًل يهتللدى بهديلله، وهامة إسللالمية 
ظللل أثرهللا إىل حاضرنللا وسلليبقى إىل مسللتقبلنا بللإذن اهلل؛ ولنللورد يف هذا 
العنللوان شللهاداِت معاصريلله، وأكابللر علمللاء زمانلله, وكلُّهللا شللهادات دالللة 
وجممعللة علللى أنلله عليلله السللالم كان يف العلم منقطللع النظري؛ قال عنه 
أخللوه باقللر علللم األنبيللاء: )لقللد أوتي زيٌد علمًا َلُدِنّيًا فاسللألوه فإنه يعلم ما 
ال نعلللم(, وقللال ملللن سللأله عنلله: )سللألتين عللن رجللل ُملللئ إميانللًا وعلمللًا مللن 
أطللراف شللعره إىل قدميلله، وهللو سلليد أهللل بيتلله(, ويقللول عنلله ابللن أخيلله 
اإلمللام جعفللر الصللادق: )كان واهلل أقرأنللا لكتللاب اهلل وأفقهنللا لديللن اهلل(, 
ولقللد قللال عبللداهلل بللن احلسللن الكامللل الللذي كان معاصللراً لإلمللام زيللد 
عليهما السللالم يف كالمه للحسللن بن زيد: )وإنه قد تواىل لك آباء، وإن 

أدنللى آبائللك زيللد بللن علللي الللذي مل أَر فينا وال يف غرينللا مثله(.
وقللال فيلله اإلمللام أبللو حنيفللة النعمللان: )مللا رأيللت يف زمنلله أفقلله منلله وال 
أعلللم وال أسللرع جوابللًا وال أبللن قللواًل؛ لقللد كان منقطللع القريللن(, ويقول 
عنه سليمان بن مهران األعمش: )ما رأيت فيهم ل يعين أهل البيت ل أفضل 

منلله وال أفصللح وال أعلم(.
يقللول الشلليخ حممللد أبللو زهللرة: »ومل جيتمللع العلمللاء علللى تقديللر عللامل 
كتقديللر زيللد بللن علي رضللي اهلل عنه، فأهل السللنة، واملرجئة، واملعتزلة، 
والشيعة، قد أمجعوا على إمامته يف العلم، وأنه كان حجة يف علم الفقه، 
فللكان مللن أعلللم الناس باحلالل واحلرام، ولقد أمجللع العباد والزهاد على 
أنلله مل يكللن للله نظللري يف علملله وخلقه، ولقد جاء يف مقاتللل الطالبين:)أن 
املرجئة وأهل النسك ال يعدلون بزيد أحدًا(.«]أبو زهرة, اإلمام زيد حياته 

وعصره، ص74[.

فصاحة وبيان
سيد الزاهدين

وارث علم األنبياءعبادة العارفين
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وال انتهكت هلل محرمًا منذ عرفت أن اهلل يعاقب عليه

اجتم��ع يف اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام اإلمي��ان العمي��ق ب��اهلل 
تعاىل مع الش��جاعة والبس��الة, قد آتاه اهلل احلمية واهلمة والنجدة لقول 
ها حاج��ة  احل��ق ال خيش��ى في��ه لوم��ة الئ��م، حت��ى يف أح��رج املواق��ف وأش��دِّ
إىل امل��داراة؛ ولق��د حكي��ت يف ش��جاعته قص��ص س��ار بها الفرس��ان وتناقلها 
املؤرخ��ون, وم��ن تل��ك املواق��ف م��ا رواه أب��و معم��ر س��عيد ب��ن خثي��م: كنا يف 
دار ش��بيب بن غرقد فس��معنا وقع حوافر خيل، فما منا من أحد إال أرعب 
وارتع��د وظنن��ا أن��ه يوس��ف ب��ن عمر، وواهلل م��ا رأيت رجًا أربط جأش��ًا وال 
أش��د نفس��ًا م��ن زي��د ب��ن عل��ي، وواهلل م��ا قط��ع حديث��ه وال تغ��ر وجه��ه وال 
ح��ل َحْبَوت��ه، فلم��ا مض��ت اخلي��ل وجرين��ا نف��رج عما كن��ا فيه، أقب��ل علينا 
بوجهه وقال: ))ُيرعب أحدكم الشيء خياف أن حيل به، واهلل ما خرجت 
لغ��رض الدني��ا وال جلم��ع م��ال, ولك��ن خرج��ت ابتغ��اء وج��ه اهلل والتق��رب 
َته ومن اهلل طلبته، فما يروعه شيء إذا نزل به((. إليه، فمن كان اهلل ِهمَّ

وم��ن مواقف��ه الش��جاعة ال��ي ال ختف��ى، وقوف��ه يف جمل��س طاغي��ة ب��ي 
أمية هش��ام بن عبدامللك، وتهديده لليهودي الذي كان يس��ب رس��ول اهلل 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، وم��ا كان من كامه هلش��ام، حتى خرج من 

جملس��ه وه��و ي��ردد يف ش��جاعة وإب��اء: ))واهلل ال تران��ي إال حي��ث تك��ره((.
وق��د وص��ف اإلم��ام املنص��ور ب��اهلل عبد اهلل ب��ن محزة إقدام اإلم��ام زيد )ع(، 
فقال: )ملَّا أقبل عليه جنود أهل الشام من تلقاء احلرة محل عليهم كأنه 

الليث املغضب, فقتل منهم أكثر من ألفي قتيل بني احلرة والكوفة(.
و خر شاهد على عظم شجاعته يف احلق وجهاد أهل الباطل ثورته على 
الطاغي��ة هش��ام ب��ن عبداملل��ك يف تلك الف��رة العصيبة املظلم��ة، الي ُرعب 

فيها أهل اإلس��ام عن قول احلق والوقوف يف وجه الباطل.

كان الباق��ر حمم��د ب��ن عل��ي ب��ن احلس��ن األخ األك��ر لإلم��ام زي��د, وق��د 
أخ��ذ اإلم��ام زي��د )ع( عن��ه العلم مع أخذه عن والده علي بن احلس��ن حتى 

بل��غ يف العل��م مبلغًا عظيم��ًا فاق به أهله.
حت��اول اإلمامي��ة أن يفرق��وا ب��ن اإلم��ام زي��د وأخي��ه الباقر ويظه��روا أنهم 
خمتلف��ون, وأن اإلم��ام ه��و الباق��ر ثم ابنه جعفر ولك��ن املرويات عن اإلمام 
الباق��ر وول��ده اإلم��ام جعفر الصادق تكش��ف خالف ذلك، فالباقر يقول يف 
ج وحدك، بركة اهلل  اإلمام زيد: )) بأبي أنت وأمي يا أخي أنت واهلل َنِس��يْ

عل��ى أمٍّ ولدت��ك، لق��د أجنبت حن أتت بك ش��بيه آبائك ((.
ًا فاسألوه فإنه  وقال الباقر فيه حن سئل عنه: ))لقد أوتي زيٌد علمًا َلُدنِّيَّ

يعلم ما ال نعلم((.
وق��ال لس��ائل آخ��ر س��أله عن��ه: ))س��ألتين ع��ن رج��ل ُمل��ئ إميان��ًا وعلم��ًا م��ن 

أط��راف ش��عره إىل قدمي��ه، وه��و س��يد أه��ل بيت��ه((.
وق��ال الباق��ر أيض��ًا: ))أّم��ا زي��د فلس��اني ال��ذي أنط��ق ب��ه((، وقال أيض��ًا: ))ما 

ول��د فين��ا أش��به بعلي بن أب��ي طالب منه((.
وروي عنه أنه قال - وأش��ار إىل زيد -: ))هذا س��يد بين هاش��م، إذا دعاكم 

فأجيبوه، وإذا استنصركم فانصروه((.

جعف��ر الص��ادق ب��ن حمم��د الباق��ر ه��و اب��ن أخ اإلم��ام زي��د، وق��د كان جيل 
��ه زي��د ب��ن علي غاية اإلجالل والتعظيم فقد كان يقول فيه:  ويعظ��م عمَّ
)) كان واهلل أقرأن��ا لكت��اب اهلل وأفقهن��ا لدي��ن اهلل((، وق��ال ألحد أصحابه: 

))ال أظن��ك ت��رى فين��ا أحداً مثله إىل أن تقوم الس��اعة((. 
وق��د أراد اخل��روج مع��ه ملَّ��ا خرج املرة األخرية م��ن املدينة إىل الكوفة، وقال 
ل��ه: ))أن��ا مع��ك ي��ا ع��م((. فق��ال ل��ه اإلم��ام زي��د: ))أم��ا علم��ت ي��ا ب��ن أخ��ي أن 
قائمنا لقاعدنا، وأن قاعدنا لقائمنا، فإذا خرجُت أنا وأنت فمن خيلفنا يف 
حرمن��ا؟((. فتخل��ف جعف��ر بأم��ر عمه زيد، ودفع بولدي��ه عبداهلل وحممد 
معه، وقال: ))من ُقِتل مع عمي زيد كَمْن قتل مع احلسني، ومن قتل مع 
احلسني كمن قتل مع علي بن أبي طالب، ومن قتل مع علي كمن قتل 

مع النيب صلى اهلل عليه وآله وس��لم((. 
وقي��ل لإلم��ام جعف��ر الص��ادق )ع( ع��ن الرافض��ة إنه��م ي��رؤون م��ن عم��ك 
زي��د، فق��ال: )) ب��رئ اهلل مم��ن ب��رئ م��ن عم��ي، كان واهلل أقرأن��ا لكتاب اهلل 
وأفقهن��ا يف دي��ن اهلل، وأوصلن��ا للرح��م، واهلل ما ترك فينا لدنيا وال آلخرة 

مثله((.
وروى حمم��د ب��ن س��امل، ق��ال: ق��ال ل��ي جعف��ر ب��ن حمم��د: ي��ا حمم��د، ه��ل 
شهدت عمي زيدًا؟ قلت: نعم، قال: فهل رأيت فينا مثله: قلت: ال، قال: وال 
أظنك واهلل ترى فينا مثله إال أن تقوم الساعة، كان واهلل سيدنا ما ترك 

فين��ا لدين وال دنيا مثله.
وق��د استفس��رت الش��يعة جعف��راً يف مبايعته��م لزي��د، فقال: )) نع��م بايعوه، 

فهو واهلل أفضلنا وس��يدنا وخرّينا((.
وم��ن هن��ا يظه��ر م��دى ق��وة العالق��ة ال��ي ربط��ت زي��داً باب��ن أخي��ه جعف��ر، 
وه��ذا ه��و ال��ذي ص��ح يف التواري��خ والس��ري ال��ي تناقله��ا أه��ل البي��ت عليه��م 
الس��الم، وال يص��ح م��ا رواه الزائغ��ون ع��ن آل رس��ول اهلل م��ن روايات خالف 

هذا.  

أصح��اب املواق��ف العظيم��ة الذين يبذلون أرواحهم يف س��بيل قضايا األمة 
ال ميك��ن أن تثنيه��م التقدي��رات املس��بقة، وال التخمين��ات اجلزافية؛ ألنهم 
ينطلقون مع اهلل ويف رضاه بكل عزمية وإصرار؛ ويف مقدمة هؤالء جند 
اإلمام زيداً عليه الس��ام قد ضرب يف هذا امليدان أروع األمثلة، وقدم من 
التضحية واالستبسال أصدق النماذج؛ فعندما حذره ابن عمه حممد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب )ع( من أهل العراق، َوقال له: »إن أهل العراق 
خذل��وا أب��اك علي��ًا وحس��نًا وحس��ينًا عليه��م الس��ام، وإن��ك مقت��ول، َوإنه��م 
خاذل��وك«، مل ينث��ن عليه الس��ام ع��ن وجهته، ومل تلن عزميته، َومتثل ب�:

بكرت ختوفين احلتوف كأنين
منه��ل املني��ة  إن  فأجبته��ا 

مثل��ت  متث��ل  ل��و  املني��ة  إن 
فق��ين حياءك ال أبا لك واعلمي

أصبحت عن غرض احلتوف مبعزل
املنه��ل ب��ذاك  أس��قى  أن  ب��د  ال 
املن��زل بضي��ق  نزل��وا  إذا  مثل��ي 
أقت��ل مل  إن  س��أموت  ام��رؤ  أن��ي 

شجاعة وإقدام

عزيمة ال تلين

عالقة اإلمام الباقر بأخيه اإلمام زيد )ع(

عالقة جعفر الصادق باإلمام زيد )ع(
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عل��ى غ��رار الكث��ر م��ن الث��ورات ال��ي قام��ت يف خمتل��ف العص��ور كان لث��ورة 
اإلم��ام زي��د)ع( م��ن القي��م واملب��ادئ م��ا يؤهله��ا القت��اع الظل��م والظامل��ن، وم��ا 
جيعله��ا ث��ورة خال��دة إىل قي��ام الس��اعة، ورمزاً ومنهجًا تس��ر علي��ه الثورات يف 
كل زم��ان وم��كان؛ وكي��ف ال تك��ون كذل��ك، وقائده��ا رج��ل كزي��د ب��ن عل��ي 

عليهم��ا الس��ام؟!
ق��د يظ��ن البع��ض أن اإلم��ام زي��دًا)ع( مل يق��م بثورت��ه اخلال��دة إال كقي��ام 
األغلبي��ة م��ن الق��واد طمع��ًا يف املاديات، أو ألغراض خاصة، أو حلميٍة جاهلية، 
لك��ن ذل��ك كل��ه غ��ر صحي��ح, فل��م يك��ن اإلم��ام زي��د)ع( - وال للحظ��ة واح��دة- 
ميَّ��ااًل هل��ذه اخلص��ال، فه��و أطهر وأنقى من هذا، وم��ا أصدقه حن قال: ))واهلل 
َرمًا منذ  م��ا كذب��ت كذب��ة منذ عرف��ُت مييين من مشالي، وال انتهكت هلل َمْ
عرفُت أن اهلل يعاقب عليه((، وقال ألحد أصحابه: ))يا أبا قرة، والذي يعلم ما 
حتت وريد زيد بن علي أن زيد بن علي مل ينتهك هلل مرمًا منذ عرف ميينه 
م��ن مشال��ه، ي��ا أب��ا قرة من أط��اع اهلل أطاعه ما خلق((، كم��ا يتضح علوُّ ُخُلقه، 
وُرق��ي نفس��ه عندم��ا ق��ال علي��ه الس��ام: ))م��ا س��رني جبرع��ة غي��ظ أجترعه��ا، 

وأص��ر عليها مح��ر النعم((.
لق��د كان��ت أه��داف اإلم��ام زي��د)ع( أه��داَف الداعية الذي ي��رى أن ذروة النصر 
أن تك��ون أفعال��ه وف��ق توجيه��ات الس��ماء، ال وف��ق م��ا متلي��ه علي��ه نفس��ه، وأن 
األهداف املتينة واملقاصد النبيلة هي ما ينبغي أن جيعلها املسلم العادي فضًا 
ع��ن القائ��د نص��ب عيني��ه ب��داًل م��ن األه��داف الدوني��ة، وتظه��ر ه��ذه األه��داف 
جلي��ًة يف كام��ه علي��ه الس��ام ح��ن خاط��ب أصحاب��ه، فق��ال: ))ال تقول��وا: 
خرجنا غضبًا لكم، ولكن قولوا: خرجنا غضبًا هلل ودينه((، كان اإلمام زيد)ع( 
ي��درك أن بع��ض أنص��اره ومؤيدي��ه ق��د ختتلط عليهم األف��كار وتلتبس عليهم 
املقاص��د، فيخرج��ون بداف��ع العاطف��ة أو العصبية العمي��اء، ويرون أن تلك هي 
الفرص املناسبة لانتقام، ويغفلون عن األهداف األساسية، والغايات الكرى 
ل��كل ث��ورة، وم��ن أجل ذلك كان اإلمام زيد)ع( يؤكد ألصحابه على ضرورة 
الفص��ل ب��ن األه��داف املقدس��ة والعواط��ف العاب��رة؛ وم��ا أعظمه عليه الس��ام، 

وأج��ل غايت��ه ح��ن بلغه أن من أصحابه من يقولون: حنن حنكم يف 
دماء بين أمية وأمواهلم برأينا، وكذلك نفعل برعيتهم، فقام 

فيه��م خطيب��ًا، وق��ال: ))أيه��ا الن��اس إن��ه ال ي��زال يبلغين منكم 
ٌء لن��ا، خن��وض يف دمائه��م،  أن قائ��ًا يق��ول: إن ب��ين أمي��ة يَفْ
��دق دعوان��ا  ونرت��ع يف أمواهل��م، ويقب��ل قولن��ا فيه��م، وُتصَّ
عليه��م!! ُحك��م ِب��ا عل��م، وع��زم ب��ا روي��ة، ج��زاء الس��يئة 
س��يئة مثله��ا، عجب��ت مل��ن نط��ق بذل��ك لس��انه، وحدثت��ه به 
نفس��ه، أبكت��اب اهلل أخ��ذ؟ أم بس��نة نبي��ه صل��ى اهلل علي��ه 

وآله وس��لم حكم؟ أم طمع يف ميلي معه، وبس��طي يدي يف 

اجل��ور ل��ه؟ هيه��ات هيهات((.
م��ا أعظم��ه م��ن موق��ف، وم��ا أنصف��ه م��ن 
كام، ففي حن أن من قام عليهم أناس قد 
بلغ��وا يف الطغي��ان والظل��م مبلغ��ًا يس��تحقون 
ب��ه أش��د العقوبات وأقس��ى األح��كام, إال أنه مل 
ي��رض هل��م بأن ُيظلم��وا، ومل يرَض فيهم إال 
حبك��م اهلل س��بحانه وتع��اىل وش��رعه، وه��و م��ا 
يكش��ف ع��ن مس��وِّ نفس��ه علي��ه الس��ام وعل��و 
مقص��ده؛ وإذا كان��ت ه��ذه نظرت��ه للظامل��ن، 

فكي��ف كان��ت نظرت��ه للمس��تضعفن.
علي��ه  قول��ه  أمث��ال  إىل  نظرن��ا  وإذا 
اهلل  رض��اء  أن  علم��ُت  ل��و  الس��ام:))واهلل 
ع��ز وج��ل يف أن أق��دح ن��اراً بي��دي حت��ى إذا 
اضطرم��ت رمي��ت بنفس��ي فيه��ا لفعل��ت؟((، 
))واهلل ما أبالي إذا أقمت كتاب اهلل عز وجل 
وس��نة رس��وله صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم أن 
َج��ت ل��ي ناٌر ث��م ُقِذْفُت فيها ثم صرت بعد  أجِّ
ذل��ك إىل رمح��ة اهلل تع��اىل((، ))واهلل ل��وددت 

أن ي��دي ملصق��ة بثري��ا ث��م أقع منه��ا حيث أقع فأتقطع قطع��ة قطعة ويصلح 
اهلل بذلك أمر أمة ممد((، وقوله:))احلمد هلل الذي أكمل لي ديين أما واهلل 
لقد كنت أس��تحي من رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم أن َأِرَد عليه ومل 

آم��ر يف أمت��ه مبع��روف ومل أن��ه ع��ن منك��ر((.
إذا نظرن��ا إىل ذل��ك فس��نعرف حينه��ا عم��ق نظرت��ه علي��ه الس��ام لألم��ور، 
وس��ندرك أن مقاص��ده ه��ي مقاص��د الس��ماء، وأن��ه مس��تعد يف س��بيل الوص��ول 

إليه��ا وحتقيقه��ا للتضحي��ة بنفس��ه.
وهن��ا جدي��ر بن��ا وحن��ن نش��اهد يف بع��ض ث��وار الي��وم الذي��ن محل��وا اس��م زي��د 
لكنه��م لألس��ف اس��تنوا س��نة هش��ام, أن نهم��س يف آذانه��م بكلم��ات اإلم��ام زي��د 
علي��ه الس��ام الثائ��ر الس��الفة الذك��ر, وأن نق��ول هل��م: ال يلي��ق بك��م إال أن 
تتلمس��وا منهاج��ه وحتمل��وا روحيت��ه, وتش��يدوا عدالته ودولت��ه, وإال فلن يكتب 

يف س��جل الطغ��اة, وحلظ��ة عاب��رة عنك��م التأري��خ إال أنك��م س��طر أس��ود 
علي��ه الس��ام مل خُتلَّ��د ومل يك��ن يف تأرخيه��م؛ فث��ورة اإلم��ام زي��د 
متث��ل تل��ك القي��م واملثل الس��امية هل��ا ذل��ك األث��ر العظي��م إال ألنه 
العقي��دة  م��ن  الراسخة والبصرة النافذة؛ فما املس��تمدة 
وم��ا أنبله��ا م��ن مقاص��د.أعظم��ه م��ن إم��ام، 

واهلل لو علمت أن رضاء اهلل في أن أقدح نارًا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت

أوالد اإلمام زيد »ع«قدوة المستبصرين
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يا ابن زيد أليس قد قال زيد   **   من أحب الحياة عاش ذلياًل

أوالد اإلمام زيد »ع«

حيي��ى،  وه��م:  األوالد  م��ن  أربع��ة  زي��د  لإلم��ام 
وعيس��ى، وحمم��د، واحلس��ن، وعق��ب اإلم��ام زي��د 

م��ن عيس��ى وحمم��د واحلس��ن. 

يحيى بن زيد
ه��و اإلم��ام أب��و طال��ب حيي��ى ب��ن زي��د عليهم��ا 
��ه ريط��ة بن��ت أب��ي هاش��م عب��داهلل ب��ن  الس��ام، وأمُّ
حمم��د ب��ن احلنفية؛ كان مول��ده باملدينة املنورة 

س��نة 97ه���، وه��و أك��ر أوالد اإلم��ام زي��د )ع(.
صفت��ه علي��ه الس��ام: كان قط��ط الش��عر، حس��ن 
اللحي��ة ح��ن اس��توت، وكان مث��ل أبي��ه عليهم��ا 
ومب��ارزة  القل��ب،  وق��وة  الش��جاعة،  يف  الس��ام 
األبط��ال، كم��ا كان ش��ديد العب��ادة والزهد، وهو 

أح��د أع��ام اآلل العظ��ام.
وهو القائل:

يا بن زيد أليس قد قال زيد
من أحب احلياة عاش ذليا 	 	

كن كزيد فأنت مهجة زيد
تتخذ يف اجلنان ِظًا ظليا 	 	

قات��ل حيي��ى ب��ن ي��دي وال��ده اإلم��ام زي��د عليهم��ا 
��ا  الس��ام أش��دَّ قت��ال، وكان عم��ره 25 س��نة, فلمَّ
أصي��ب وال��ده علي��ه الس��ام ج��اء حيي��ى، فأك��بَّ 
عل��ى وال��ده وه��و يبك��ي، والدم��اء تن��زل عل��ى وج��ه 
اإلم��ام، والس��هم ناب��ت يف جبين��ه، فجم��ع حيي��ى 
قميص��ه يف ي��ده ومس��ح ب��ه الدم من وج��ه أبيه، ثم 
ق��ال ل��ه: أبش��ر ي��ا ب��ن رس��ول اهلل، َت��ِرد عل��ى رس��ول 

اهلل وعلي وفاطمة وخدجية واحلس��ن واحلس��ن 
وه��م عن��ك راض��ون.

ق��ال اإلم��ام: صدق��ت ي��ا ب��ي، ف��أيُّ ش��يٍء تري��د أن 
؟ تصنع

قال حييى: أجاهدهم إال أن ال أجد الناصر.
ق��ال: نع��م ي��ا ب��ي، جاهده��م، ف��واهلل إن��ك لعل��ى 
احلق، وإنهم لعلى الباطل، وإن قتاك يف اجلنة، 

وقتاه��م يف الن��ار.
ابن��ه حيي��ى  وبع��د استش��هاد اإلم��ام زي��د خ��رج 
عليهم��ا الس��ام م��ن الع��راق إىل خرس��ان، باحث��ًا 
ع��ن موط��ن يس��تطيع من��ه ترتي��ب الث��ورة م��ن 
جدي��د, وتنفي��ذ وصي��ة وال��ده، فق��اد م��ن خرس��ان 

ث��ورًة جدي��دة عل��ى احلك��م األم��وي.
حظي��ت ث��ورة اإلم��ام حيي��ى علي��ه الس��ام بتأيي��د 
كب��ر م��ن أه��ل خرس��ان, وه��و م��ا ق��ض مضاج��ع 
اخلليف��ة األم��وي الولي��د ب��ن يزي��د ب��ن عبداملل��ك, 
وال��ذي ع��رف عنه اس��تهانته بالدين والقرآن؛ فهو 
الذي مزق املصحف الشريف بالسهم حن افتتح 
املصح��ف, ف��كان أول ح��رف من��ه: }واس��تفتحوا 

وخ��اب كل جب��ار عني��د{, فأنش��د:
أتوعدني جببار عنيد

فهاأنا ذاك جبار عنيد 	 	      
إذا ما جئت ربك يوم حشر

فقل يا رب مزقي الوليد 	 	
عم��ل اخلليف��ة األم��وي عل��ى إفش��ال ث��ورة اإلم��ام 
حيي��ى، واس��تنفد ألج��ل ذل��ك طاقات��ه، وس��خر 
إمكانيت��ه، وأرس��ل اجلي��وش تل��و اجلي��وش لقتاله؛ 
فاستش��هد اإلمام حييى عليه الس��ام بعد معارك 
كب��رة، ومواق��ف بطولي��ة عظيم��ة؛ وذل��ك ي��وم 
اجلمعة من شهر رمضان سنة 126ه�, فعم احلزن 
أه��ل خرس��ان، ومس��وا م��ن ول��د هلم يف تلك الس��نة 
بيحي��ى؛ وق��ر عليه الس��ام يف مدينة اجلوزجان، 

وه��و مع��روف م��زور إىل يومن��ا هذا.

عيسى بن زيد
عل��ٌم م��ن أع��ام اإلس��ام اخلالدي��ن، وواح��د م��ن 
عظم��اء أه��ل البي��ت الطاهري��ن؛ ُوِل��َد عليه الس��ام 

يف ش��هر حم��رم، س��نة 109ه���.
أث��ر  ق��د  القام��ة،  طوي��ل  الس��ام  علي��ه  وكان 
تع��اىل  الذك��ر هلل  الس��جود يف جبهت��ه، كث��ر 
واخلش��ية من��ه, مم��ن ُيض��رب به��م املث��ل يف العل��م 

والفق��ه والعب��ادة وال��ورع والزه��د.

ع��رف بفقي��ه الع��رة، ومب��ؤمت األش��بال؛ وس��بب 
ذل��ك أن��ه ملَّ��ا انص��رف م��ن وقع��ة بامخ��را، ال��ي 
استشهد فيها اإلمام إبراهيم بن عبداهلل، خرجت 
لب��وة معه��ا أش��باهلا فعرضت يف الطري��ق، وجعلت 
حتمل على الناس، فأخذ عيسى بن زيد - عليهما 
الس��ام - س��يفه وترس��ه, ُث��مَّ ن��زل إليه��ا فقتله��ا، 
فق��ال ل��ه م��وىًل ل��ه: أيتم��ت أش��باهلا ي��ا س��يدي؟! 

فضح��ك عيس��ى فق��ال: نع��م، أن��ا م��ؤمت األش��بال.
زي��د جماه��داً يف س��بيل اهلل,  ب��ن  ع��اش عيس��ى 
وكانت له مواقف يف الشجاعة والبطولة تقصر 
عنها مواقُف األبطال, فقد ش��ارك يف ثورة اإلمام 
النف��س الزكي��ة حمم��د ب��ن عب��داهلل، كم��ا كان 
صاح��ب راي��ة أخي��ه اإلم��ام إبراهي��م ب��ن عب��داهلل 

عليه��م الس��ام يف وقع��ة بامخ��را.
ع��اش علي��ه الس��ام ثاث��ن عام��ًا، متخفي��ًا م��ن 
الظامل��ن, خميف��ًا هل��م, وتع��رض يف س��بيل ذل��ك 
ألن��واع م��ن الباء, حتى توفاه اهلل يف الكوفة، س��نة 

169ه�.

الحسين بن زيد
اإلم��ام احلس��ن ب��ن زي��د ب��ن عل��ي, ه��و أح��ُد أع��ام 
الع��رة املطهري��ن، ُوِل��َد علي��ه الس��ام س��نة 115ه���, 
واستش��هد وال��ده وعم��ره س��بع س��نوات, فكفل��ه 
اإلم��اُم جعف��ر الص��ادق علي��ه الس��ام، فقع��د يف 

رحاب��ه س��نن، وأخ��ذ العل��م عن��ه.
ُع��ِرَف احلس��ُن ب��ذي الدمع��ة؛ لكث��رة بكائ��ه، و ق��د 
روي ع��ن ول��ده حيي��ى بن احلس��ن أنه ق��ال: قالت 
أمي ألبي: ما أكثر بكاك؟! فقال: )وهل ترك لي 
الس��همان والنار س��روراً مينعي من البكاء(، يعي 
بالس��همن الس��هم الذي ُقِتَل به أبوه زيد، والسهم 

ال��ذي ُقِت��َل به أخوه حييى عليهما الس��ام.
كان للحس��ن علي��ه الس��ام مش��اهد عظيم��ة 
من الشجاعة واالستبسال يف ثورة اإلمام النفس 
الزكي��ة حمم��د ب��ن عب��داهلل، وث��ورة أخي��ه اإلمام 

إبراهي��م ب��ن عب��داهلل عليهما الس��ام.
ظل��ت  اجل��اد  وحترك��ه  العظيم��ة،  وملكانت��ه 
السلطات العباسية الظاملة ترصده وتبحث عنه، 
فع��اش زمن��ًا متخفي��ًا عن الناس، حت��ى تويف عليه 

الس��ام س��نة 191ه���.
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كان اإلمــام زيــد بــن علــي عليهمــا الســام موســوعة علميــة 
فريــدة فــي مختلــف العلــوم الدينيــة اإلســامية واإلنســانية, ولــه 
إســهامات فــي كل فــرع منهــا؛ ولنلقــي الضــوء - هنــا- علــى 

ــب مــن هــذه اإلســهامات بشــيء مــن االختصــار. جان

اإلمام زيد »ع«
وإسهاماته في العلوم الدينية واإلنسانية

واهلل ما خرجت وال قمت مقامي هذا حتى قرأت القرآن، وأتقنت الفرائض، وأحكمت السنن واآلداب

1-عل��وم الق��رآن: وه��ي العل��وم 
ق��راءًة،  الكري��م،  بالق��رآن  املتعلق��ة 

ومنس��وخًا. وناس��خًا  وتفس��راً، 
وال ختف��ى عالق��ة اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي 
عليهم��ا الس��الم بالق��رآن الكري��م؛ فق��د 
ب�)حلي��ف  الن��اس  عن��د  يوص��ف  كان 
له فيه, وقال  الق��رآن(؛ لكثرة تدبُّ��ره وتأمُّ
عليه الس��الم عن نفس��ه: )خلوت بالقرآن 
ثالث عش��رة س��نة أقرؤه وأتدبره(, وقال 
عليه الس��الم: (واهلل ما خرجت وال قمت 
مقام��ي ه��ذا حتى قرأت الق��رآن، وأتقنت 
الفرائ��ض، وأحكم��ت الس��نن واآلداب، وعرف��ت التأوي��ل كم��ا عرف��ت التنزي��ل، 
وفهم��ت الناس��خ واملنس��وخ، واحملك��م واملتش��ابه، واخل��اص والع��ام، وم��ا حتت��اج إلي��ه 
األّم��ة يف دينه��ا مم��ا ال ب��ّد هل��ا من��ه وال غن��ى هل��ا عن��ه، وإن��ي لعل��ى بين��ة م��ن رب��ي(.

وق��ال عن��ه اإلم��ام جعف��ر الص��ادق: )كان بالق��رآن عامل��ًا( ، وق��ال عاص��م ب��ن عبي��د 
اهلل ب��ن عاص��م ب��ن عم��ر ب��ن اخلط��اب: )وإنه ليس��مع الش��يء من ذكر اهلل فيغش��ى 
علي��ه حت��ى يق��ول القائ��ل م��ا هو بعائ��د إىل الدني��ا(, وقال عمر بن موس��ى الوجهي: 
)وما رأيت أعلم بكتاب اهلل عز وجل, وناس��خه ومنس��وخه, ومش��كله وإعرابه منه(, 
وقال سلمة بن كهيل: )ما رأيت أنطق لكتاب اهلل من اإلمام أبي احلسني(, وقال 
السيد أبو طالب عن خصائص اإلمام: )اختصاصه بعلم القرآن ووجوه القراءات، 

ول��ه ق��راءة مف��ردة مروي��ة عن��ه(.
إذن فق��د ب��رع اإلم��ام زي��د علي��ه الس��الم يف عل��وم الق��رآن ومعارفه املختلف��ة، وحاز 

ته��ا؛ وم��ن هذه العلوم: أزمَّ
أ- ق��راءة الق��رآن: ظه��ر تضل��ع اإلم��ام زي��د علي��ه الس��الم بعل��م الق��راءة م��ن خ��الل 
مناظرات��ه ع��ن عل��ل الق��راءات، م��ن روايته ع��ن آبائه عن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل��ه وس��لم, وم��ن الش��عر العرب��ي, وق��د ع��ي الق��راء والدارس��ون للق��راءات بقراءته 
فقد مجعها عدد من املهتمني بالقراءات يف كتب مستقلة منهم: عمر بن موسى 
الوجهي, واحلس��ن بن علي األهوازي, وأبو حيان التوحيدي, وذكرها آخرون مع 

غره��ا, واكتفى قس��م ثالث باالستش��هاد بها.
ب- تفس��ر الق��رآن: كان لإلم��ام زي��د علي��ه الس��الم الس��بق يف التألي��ف يف ه��ذا 
الباب, وكان مؤلفه املسمى )تفسر غريب القرآن( أول باكورة من هذا النوع يف 
الصعيد اإلسالمي, وهلذا يعد أهم كتاب يف غريب القرآن, وسار على نهجه فيه 
من جاء بعده كأبي عبيدة معمر بن مثنى البصري املتوفى سنة 209ه� يف كتابه 
)جم��از الق��رآن(، وال��ذي ظه��ر جلي��ًا تأثر اإلمام زيد بن علي عليهما الس��الم فيه) 
(, وكذلك تفاس��ره املتفرقة يف كتب الرتاث, فقد روي عن اإلمام زيد بن علي 

تفاس��ر عديدة مس��ندة ومرس��لة لكثر من اآليات وألكثر من مذهب) (.
ج- الناس��خ واملنس��وخ: ول��ه علي��ه الس��الم مش��اركة بع��د إتقان��ه ل��ه كم��ا ق��ال: 
)..وفهم��ت الناس��خ واملنس��وخ..(, وروى: )ال يف��ي الن��اس إال م��ن ق��رأ الق��رآن، وعل��م 
الناس��خ واملنس��وخ، وفق��ه الس��نة، وعل��م الفرائ��ض واملواريث(, ويرى اإلم��ام زيد بن 
عل��ي عليهم��ا الس��الم: أن )احملكمات هن الناس��خات، واملتش��ابهات هن املنس��وخات(.

أواًل: في العلوم 
الدينية

العل��وم  ه��ي  الديني��ة  العل��وم 
كدي��ن،  باإلس��ام  املتعلق��ة 
كعل��وم الق��رآن, وعل��وم احلدي��ث, 
أص��ول  وعل��م  ال��كام,  وعل��م 
الفق��ه, وعل��م الفقه, وعل��وم اللغة؛ 
العل��وم  ه��ذه  يف  دوره  ولنذك��ر 
بن��وع م��ن التفصي��ل، كم��ا يل��ي:

2-عل��وم احلديث: وهي العل��وم املتعلق��ة باملرويات عن النيب صل��ى اهلل عليه 
وآل��ه وس��لم م��ن تدوين وحف��ظ، وصيانة وحتقيق.

أ -التدوي��ن واحلف��ظ: ُيع��دُّ جمم��وع اإلمام زيد بن علي عليهما الس��ام أول مدون 
حديث��ي فقه��ي يف اإلس��ام, فق��د مجع��ه اإلم��ام زي��د عليه الس��ام يف كت��اب يقول 
عن��ه أب��و خال��د الواس��طي رمح��ه اهلل تع��اىل: )مسعن��اه م��ن كت��اب مع��ه ق��د وط��أه 
ومجع��ه فم��ا بق��ي م��ن أصح��اب زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام ممن مسع��ه إال قتل 
غ��ري(, إضاف��ة إىل مرويات��ه علي��ه الس��ام املتفرق��ة يف كت��ب ال��راث اإلس��امي 

وال��ي رواه��ا عن��ه أكث��ر م��ن مائ��ة وأربعة ومخس��ن راويًا.
ب -الصيان��ة والتحقي��ق: وذل��ك ملَّ��ا كث��ر الك��ذب عل��ى الن��يب صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 

وس��لم واألئم��ة عليه��م الس��ام وض��ع اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام أص��واًل 
للكشف عن صحة نسبتها إليهم, وهي أول أصول موضوعة للتحقيق, قال عليه 
، ومل  الس��ام: )فم��ن ج��اءك ع��ي بأم��ر أنك��ره َقَلُب��ك، وكان مباين��ًا مل��ا عهدت��ه ِم��يِّ
، ومل تره يف كتاب اهلل عز وجل جائزاً، فأنا منه برئ، وإن رأيت ذلك  تفقهه َعيِّ
اِثًا، وعهدت مثله ونظره مي، ورأيته  يف كتاب اهلّل عز وجل جائزاً، وللحق مُمَ
أش��به مب��ا عهدت��ه ع��ي، وكان أوىل ب��ي يف التحقي��ق، فاقبل��ه ف��إنَّ احل��ق م��ن أهل��ه 
ابت��دأ وإىل أهل��ه يرج��ع(, وترتي��ب ه��ذه األص��ول كم��ا يل��ي: إن��كار القل��ب, املباين��ة 
للمعه��ود, املخالف��ة للمش��هور, املخالف��ة للق��رآن, املخالفة للحق, وامل��راد باحلق هو 

الثاب��ت املقط��وع عقلي��ًا أو تارخيي��ًا أو ديني��ًا أو واقعيًا.

8



وعرفت التأويل كما عرفت التنزيل، وفهمت الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه...

3-عل��م ال��كالم، ومعرف��ة اهلل تع��اىل وتوحي��ده 
وعدل��ه، وم��ا يرتت��ب عليهم��ا, وه��و م��ن العل��وم ال��ي 
اخت��ص به��ا علي��ه الس��ام، ق��ال الس��يد أب��و طال��ب علي��ه 
السام: )اختصاصه بعلم الكام، الذي هو أجل العلوم، 
وطريق النجاة والعلم الذي ال ينتفع بسائر العلوم إال 
معه، والتقدم فيه، واالش��تهار عند اخلاص والعام, هذا 
أب��و عثم��ان عم��رو ب��ن حب��ر اجلاح��ظ يصف��ه يف صنع��ة 
ال��كام ويفتخ��ر ب��ه ويش��هد ل��ه بنهاي��ة التق��دم، وجعفر 
بن حارث يف كتاب الديانة، وكثري من معتزلة بغداد 
كمحم��د ب��ن عب��د اهلل اإلس��كايف وغريه، وينس��بون إليه 
يف كتبه��م، ويقول��ون: حن��ن زيدي��ة(, ولإلم��ام زي��د ب��ن 
عل��ي عليهم��ا الس��ام مس��اهمات فاعل��ة يف تصحي��ح 
وال��ي  اإلس��ام  إىل  املنس��وبة  العقدي��ة  االحنراف��ات 
م��ن خاهل��ا ت��ردى الوض��ع, وُش��ْرِعَن الظل��م والطغي��ان, 
وجمموع رسائله املطبوع خري شاهد وبرهان على ذلك؛ 
ففي التوحيد: أعلن اإلمام عليه السام التنزيه املطلق 
هلل تع��اىل مقاب��ل التش��بيه الطاغ��ي فق��ال: )إن��ي أبرأ إىل 
اهلل من املشبهة الذين شبهوا اهلل خبلقه(, وكان يفسر 
اآلي��ات واألحادي��ث املتش��ابهات عل��ى مقتض��ى قاع��دة 
التنزي��ه يف قول��ه تع��اىل: }َلْي��َس َكِمْثِل��ِه َش��ْيٌء َوُه��َو 

��ِميُع اْلَبِصرُي{]الش��ورى:11[ . السَّ
الع��دل: أعل��ن براءت��ه م��ن اجل��ر وأتباع��ه وم��ن  ويف 
اإلرج��اء واملرجئ��ة فق��ال: )إن��ي أب��رأ إىل اهلل م��ن ... وم��ن 
اجمل��رة الذي��ن محل��وا ذنوبه��م عل��ى اهلل, وم��ن املرجئ��ة 
الذين طمعوا الفس��اق يف عفو اهلل(, وقال عليه الس��ام: 
��ِرُة واملش��بِّهُة عل��واً  )س��بحانه وتع��اىل عم��ا َتُق��وُل اجمُلْ
كب��رياً؛ إذ زعم��وا أن اهلل س��بحانه وتع��اىل َخَل��َق الُكْف��َر 
ْيُع  بنفس��ِه، واجلح��وَد والِفْرَي��َة علي��ه..., فقال��وا: من��ه َجِ
َتَقلُِّبَن��ا يف احل��ركات، ال��ي ه��ي: املعاص��ي، والطاع��ات، 
وإن��ه حماس��بنا ي��وم القيام��ة عل��ى أفعال��ه ال��ي فعله��ا، 
��رك، والقت��ل،  ��رقة، والشِّ ن��ا، والسَّ إْذ َخَل��َق: الكف��ر، والزِّ
��َفه؛ ول��وال أن��ه َخَلَقه��ا - زعم��وا -  والظل��م، واجل��ور، والسَّ
ن��ا عليه��ا، م��ا َقَدْرَنا عل��ى أن نَّْكُفَر، وأن ُنْش��ِرَك،  ث��م أْجَرَ
ب أنبي��اءه، أو جنح��د بآيات��ه، أو نقت��ل أولي��اءه،  أو ُنَك��ذِّ
ره��ا لن��ا، مل  ن��ا عليه��ا، وَقدَّ أو ُرُس��َله، فلم��ا َخَلَقَه��ا وَجَرَ

بنا بالنار  خن��رج م��ن قضائه وَقَدِره، َفَغِضَب علينا، وعذَّ
ط��ول األب��د.

كا وباِعِث املرسلني، ما هذه ِصَفُة أحكم احلاكمني، 
ُجْوِجنْيَ مأمورين  بل خلقهم ُمَكلَِّفني مس��تطيعني حَمْ
��ر  ��رِي ومل مْيَن��ْع منه، ونهى عن الشَّ منهي��ني، أمرن��ا باخَلْ

ومل ُيْغِر عليه((.
ويف الوع��د والوعي��د: بع��د م��ا انتش��ر الق��ول بإخ��اف 
الوعي��د؛ تقلي��داً لليه��ود كم��ا أخ��ر عنه��م اهلل تع��اىل 
��َنا النَّ��اُر ِإالَّ َأيَّام��ًا  يف كتاب��ه اجملي��د }َوَقاُل��وْا َل��ن َتَسَّ
ِل��َف اهلُل  ��ْذُتْ ِعن��َد اهلِل َعْه��داً َفَل��ن ُيْ َ ْع��ُدوَدًة ُق��ْل َأتَّ مَّ
َعْه��َدُه َأْم َتُقوُل��وَن َعَل��ى اهلِل َم��ا اَل َتْعَلُموَن{]البق��رة:80[, 
اْلِفْتَن��ِة{]آل  }اْبِتَغ��اء  متش��ابهات  بآي��ات  وتعلق��وا 
عم��ران:7[, كقول��ه تع��اىل: }ِإنَّ اهلَل اَل َيْغِفُر َأن ُيْش��َرَك 
ِب��ِه َوَيْغِف��ُر َم��ا ُدوَن َذِل��َك ملَ��ن َيَشاُء{]النس��اء:48[ وقد بني 
معناه اإلمام زيد عليه السام بقوله: )وسأبني ملن ضل 
عن هذه اآلية كيف تفسريها, الذين يشاء هلم املغفرة 
َتِنُب��وْا َكَبآِئ��َر َم��ا ُتْنَهْوَن  ه��م الذي��ن أن��زل فيه��م: }ِإن َتْ
ْدَخ��ًا َكِرميًا{ ��ْر َعنُك��ْم َس��يَِّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ َعْن��ُه ُنَكفِّ

]النس��اء:31[, فم��ن وع��د اهلُل م��ن أهل القبل��ة الناَر بكبرية 
ِل��ُف امْلِْيَع��اَد{ أتاه��ا ف��إن اهلل تع��اىل ق��ال: }ِإنَّ اهلل اَل ُيْ
]الرع��د: 31[، وق��ال تع��اىل: }ِإنَّ��ُه َكاَن َوْع��ُدُه َمْأِتيًّ��ا{

ُل اْلَق��ْوُل َلَديَّ َوَم��ا َأَنا  ]مري��م:61[، وق��ال تع��اىل: }َم��ا ُيَب��دَّ
.  ]29 ِلْلَعِبْي��ِد{]ق:  ِبَظ��اٍَّم 

أن  فبع��د  املنك��ر:  ع��ن  والنه��ي  باملع��روف  األم��ر  ويف 
��ل ه��ذا األص��ل العظي��م وال��ذي من��ه اجله��اد, مل  ُعطِّ
يقتص��ر إس��هام اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام يف 
ترس��يخ ه��ذا األص��ل م��ن الناحي��ة النظري��ة فحس��ب؛ 
ب��ل أي��ده باخل��روج العمل��ي وال��ذي انته��ى باستش��هاده 
علي��ه الس��ام, ب��ل يعت��ر اإلمام زيد حمي��ي هذا األصل, 
وفات��ح ب��اب اجله��اد, قال اإلمام النف��س الزكية حممد 
ب��ن عب��داهلل عليهم��ا الس��ام: )واهلل لق��د أحي��ا زي��د ب��ن 
عل��ي م��ا دث��ر م��ن س��نن املرس��لني، وأق��ام عم��ود الدين إذ 
اع��وج، ول��ن ننح��و إال أث��ره، ول��ن نقتب��س إال م��ن ن��وره، 
وزي��د إم��ام األئم��ة، وأول م��ن دع��ا إىل اهلل بع��د احلس��ني 
ب��ن عل��ي عليه��م الس��ام(, وق��ال اإلمام احلس��ني الفخي 
علي��ه الس��ام: )م��ن ق��ام من��ا أه��ل البي��ت داعي��ًا إىل اهلل 
وإىل كتاب��ه وإىل جه��اد أئم��ة اجل��ور فه��و م��ن حس��نات 
زي��د ب��ن عل��ي، فت��ح واهلل لنا زيد بن عل��ي بابًا إىل اجلنة 

وق��ال لن��ا: ادخلوه��ا بس��ام(.
ق��ال اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام يف بي��ان قول��ه 
تع��اىل: }َوامْلُْؤِمُن��وَن َوامْلُْؤِمَن��اُت َبْعُضُه��ْم َأْوِلَي��اء َبْع��ٍض 
َوُيِقيُم��وَن  امْلُنَك��ِر  َع��ِن  َوَيْنَه��ْوَن  ِبامْلَْع��ُروِف  َيْأُم��ُروَن 
َك  َكاَة َوُيِطيُعوَن اهلَل َوَرُسوَلُه ُأْوَل���ئِ َاَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ
ُهُم اهلُل ِإنَّ اهلَل َعِزي��زٌ َحِكيٌم{]التوب��ة:71[: )فب��دأ  مَحُ َس��رَيْ
بفضيلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ثم بفضيلة 
اآلمري��ن باملع��روف والنَّاهني ع��ن املنكر عنده، ومبنزلة 
القائمني بذلك من عباده؛ ولَعْمِري لقد اس��تفتح اآلية 
يف َنْع��ت املؤمن��ني بفريض��ة األمر باملع��روف والنهي عن 
املنك��ر، فاعت��روا عب��اد اهلل وانتفع��وا باملوعظ��ة؛ وق��ال 

تع��اىل يف اآلخري��ن: }َوامْلَُناِفُق��ْوَن َوامْلَُناِفَق��اُت َبْعُضُه��ْم 
ِم��ْن َبْع��ٍض َيَأُم��ُرْوَن ِبامْلُْنَك��ِر َوَيْنَه��ْوَن َع��ِن امْلَْع��ُرْوِف{

]التوب��ة:67[؛ فلَعْم��ِري لق��د اس��تفتح اآلي��ة يف ذمه��م 
بأمره��م باملنك��ر ونهيه��م ع��ن املع��روف، فاعت��روا عب��اد 
اهلل وانتفع��وا، واعلم��وا أن فريض��ة اهلل تع��اىل يف األم��ر 
باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر، إذا أقيم��ت ل��ه اس��تقامت 
الفرائ��ض بأس��رها، َهيُِّنه��ا وَش��ِدْيُدها، وذل��ك أن األم��ر 
باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر ه��و الدع��اء إىل اإلس��ام، 
ْلَم��ة، وَردُّ الظ��امل، وِقْس��َمة الَف��يء  واإلخ��راج م��ن الظُّ
دق��ات ووضعه��ا يف  والغنائ��م عل��ى منازهل��ا، وأخ��ذ الصَّ
مواضعه��ا، وإقام��ة احل��دود، وِصَل��ة األرح��ام، والوف��اء 
بالعه��د، واإلحس��ان، واجتن��اب احمَل��ارم، كل ه��ذا م��ن 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يقول اهلل تعاىل لكم: 
}َوَتَعاَوُن��ْوا َعَل��ْى ال��ِرِّ َوالتَّْق��َوى َواَل َتَعاَوُن��ْوا َعَل��ْى اإِلْث��ِم 
ْيُد الِعَقاِب{]املائ��دة:2[(. َواْلُع��ْدَواِن َواتَُّق��ْوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َش��دِ

ق��ال اإلم��ام املنص��ور ب��اهلل عليه الس��ام: )وكان زيد بن 
��ام- أول م��ن س��ن اخل��روج عل��ى أئم��ة  عل��ي -َعَلْي��ه السَّ

اجل��ور، وج��رد الس��يف بع��د الدع��اء إىل اهلل() (.
ويف اإلمام��ة: وه��ي الرئاس��ة العام��ة احملكوم��ة بالش��رع, 
أب��ان اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام مس��ألة األولوي��ة يف 
تقلده��ا، فق��ال: )قب��ض رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وس��لم ، ف��كان أوىل الن��اس بالن��اس أم��ري املؤمن��ني عل��ي 
صل��ى اهلل علي��ه، ث��م قبض أم��ري املؤمنني علي صلى اهلل 
علي��ه ف��كان أوىل الن��اس بالن��اس أم��ري املؤمن��ني احلس��ن 
بن علي عليهما السام، ثم قبض أمري املؤمنني احلسن 
ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام، ف��كان أوىل الن��اس بالن��اس 
أم��ري املؤمن��ني احلس��ني ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام(, ويف 
الش��روط الواج��ب توفرها للمرش��ح لإلمام��ة, قال عليه 
الس��ام: )ال ينبغ��ي ألح��د من��ا أن يدع��و إىل ه��ذا األم��ر 
حت��ى تتم��ع في��ه ه��ذه اخل��ال: حت��ى يعل��م التنزي��ل 
والتأوي��ل، واحملكم واملتش��ابه، والناس��خ واملنس��وخ، وعلم 
احلال واحلرام، والس��نة الناس��خة ما كان قبلها، وما 
حي��دث كي��ف ي��رده إىل م��ا ق��د كان ملث��ل م��ا في��ه ول��ه، 
وحت��ى يعل��م الس��رية يف أه��ل البغ��ي، والس��رية يف أه��ل 
الش��رك، ويك��ون قوي��ًا عل��ى جه��اد ع��دو املؤمن��ني، يداف��ع 
عنه��م، ويب��ذل نفس��ه هل��م، ال ُيس��ِلَمهم َح��َذر دائ��رة، وال 
يال��ف فيه��م حك��م اهلل تع��اىل، فه��ذه صف��ة م��ن جي��ب 
طاعت��ه م��ن آل الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم(, 
ويف ط��رق تول��ي اإلمام��ة ي��رى علي��ه الس��ام الدع��وة 
واخل��روج م��ع كم��ال اخلص��ال املعت��رة, ق��ال علي��ه 
الس��ام: )فاإلم��ام من��ا املف��رتض الطاع��ة علين��ا وعل��ى 
جي��ع املس��لمني: اخل��ارج بس��يفه, الداع��ي إىل كت��اب 
اهلل وس��نة نبي��ه، الظاه��ر عل��ى ذل��ك, اجلاري��ة أحكام��ه، 
فأما أن يكون إمام مفرتض الطاعة علينا وعلى جيع 
املس��لمني متك��ئ فرش��ه مرج��ئ عل��ى حجت��ه، مغل��ق عنه 
أبواب��ه ت��ري علي��ه أحكام الظلمة، فإن��ا ال نعرف هذا(.

وإسهاماته 
في العلوم 

الدينية 
واإلنسانية
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4- عل��م الفقه: هو العل��م أو الظ��ن جُبَمل م��ن األحكام 
الش��رعية وعللها وأس��بابها وشروطها, واإلمام زيد بن علي 
عليهما الس��ام كان فقيهًا جمتهداً بل فاتح باب االجتهاد 
)ومل يك��ن يف زمان��ه أفق��ه من��ه، وال أعل��م، وال أس��رع جواب��ًا، 
وال أب��ن ق��واًل لق��د كان منقط��ع القري��ن( كم��ا ق��ال أب��و 
حنيف��ة, وق��د خل��ف اإلم��ام علي��ه الس��ام تراثًا فقيه��ًا جليًا 
متي��ز بالواقعي��ة وس��عة األف��ق وأصال��ة املص��ادر ودُِّوَن يف 
)اجملموع( و)كتاب مناسك احلج والعمرة(, باإلضافة إىل 
ما نقل عنه من فتاوى وأنظار يف كتب الرتاث اإلس��امي, 
ق��ال عن��ه الش��يخ أب��و زه��رة: )وق��د أث��ر ع��ن زي��د فق��ه عظي��م 
تلق��اه الزيدي��ة يف كل األقالي��م اإلس��امية، وفرع��وا علي��ه 
ج��وا، واخت��اروا م��ن غ��ر م��ا تلق��وا، واجته��دوا ومزج��وا  وخرَّ
ذل��ك كل��ه باملأث��ور ع��ن فق��ه اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي- رض��ي 
اهلل عن��ه - وتكون��ت بذل��ك جمموع��ة فقهية ال نظر هلا، إال 
يف املذاه��ب ال��ي دون��ت وفتح��ت فيه��ا ب��اب التخري��ج، وب��اب 
االجته��اد عل��ى أص��ول املذهب، ولعله كان أوس��ع من س��ائر 
مذاه��ب األمص��ار، ألن املذاه��ب األربع��ة ال خيرج املخرجون 
فيها عن مذهبهم إىل مرتبة االختيار من غره .. نعم أنهم 
يقارن��ون ب��ن املذاه��ب أحيانًا، كما ن��رى يف املغين احلنبلي، 
ويف املبس��وط احلنف��ي، ويف بداي��ة اجملته��د ونهاي��ة املقتص��د 
ال��ذي ألف��ه اب��ن رش��د م��ن املالكي��ة، وامله��ذب للش��رازي م��ن 
الش��افعية، ولك��ن ه��ذه املقارن��ات إم��ا أن ينته��ي املؤل��ف إىل 
نص��ر املذه��ب ال��ذي ينتم��ي إلي��ه والدف��اع عن��ه، كم��ا ن��رى 
يف مبس��وط السرخس��ي، واملغ��ين، وإم��ا أن يع��رض األدل��ة 
وأوج��ه النظ��ر املختلف��ة م��ن غ��ر ترجي��ح، وين��در أن يك��ون 
اختيار إال يف القليل، كما نرى يف اختيارات ابن تيمية، إذ 
ق��د خ��رج م��ن ه��ذا النط��اق، وقد اخت��ار من مذه��ب آل البيت 
مس��ائله يف الط��اق الث��اث، والط��اق املعل��ق، وكم��ا ن��رى 
يف اختي��ارات قليل��ة لكم��ال الدي��ن ب��ن اهلم��ام م��ن املذه��ب 

احلنف��ي، كاختي��ار رأي مال��ك يف ملكي��ة الع��ن املوقوف��ة.
كث��راً،  كان  في��ه  االختي��ار  ف��إن  الزي��دي  املذه��ب  أم��ا 
وكان واس��ع الرحاب، وقد كثر االختيار حتى يف القرون 
األخ��رة، وكان لذل��ك فض��ل يف منائ��ه وتاقي��ه م��ع فق��ه 

األئم��ة اآلخري��ن(.

5- عل��م أص��ول الفق��ه: ه��و عل��م بقواع��د 
يتوصل بها إىل اس��تنباط األحكام الش��رعية, فهو 
الط��رق املوصل��ة إىل الفق��ه, وكان أول واض��ع 
لقواع��ده أم��ر املؤمن��ن علي��ه الس��ام, قال الس��يد 
العامة علي بن عبداهلل بن القاس��م: )أمجع أهل 
البي��ت املطهري��ن وم��ن تبعهم على ذلك من س��ائر 
املس��لمن أن��ه علي��ه الس��ام - أي اإلم��ام عل��ي- 
ال��ذي فت��ح بابه��ا, وع��رف أس��بابها, وب��ن صفاته��ا, 
ورس��ائله  الس��ام  علي��ه  وكام��ه  وقواعده��ا, 
به��ذا  واملخال��ف  املؤال��ف  يرويه��ا  ال��ي  وخطب��ه 
شاهدة ومبا أشرنا إليه ناطقة(, وقد أسهم اإلمام 
زيد بن علي عليهما السام يف ترسيخ هذا العلم 
بوج��وه ع��دة منها:- بيان مراتب األدلة الش��رعية, 
روى علي��ه الس��ام: ))أول القض��اء م��ا يف كت��اب 
اهلل ع��ز وج��ل ، ث��م م��ا قال��ه رس��ول اهلل صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم، ث��م ما أمج��ع علي��ه الصاحلون، 
ف��إن مل يوج��د ذل��ك يف كت��اب اهلل تع��اىل وال يف 
الس��نة وال فيم��ا أمج��ع علي��ه الصاحل��ون اجته��د 

اإلم��ام يف ذل��ك ال يأل��و احتياط��ًا، واعت��ر، وق��اس 
األم��ور بعضه��ا ببعٍض؛ فإذا تبن له احلق أمضاه، 

ولقاض��ي املس��لمن م��ن ذل��ك م��ا إلمامه��م((.
- حجي��ة إمج��اع الع��رة: ق��ال علي��ه الس��ام: )الرد 
إلينا، حنن والكتاب الثقان(، وقال: )فإن اهلل عز 
وج��ل ق��د فضله��م عل��ى اخلل��ق باهل��دى والطاع��ة، 
وأعل��َم الن��اَس عصَمَته��م، ف��ا يضل��ون ع��ن احل��ق 

أبدًا(.
- حجي��ة ق��ول أم��ر املؤمن��ن علي��ه الس��ام: ق��ال 
أب��ي طال��ب  ب��ن  بعل��ي  )وعلي��ك  الس��ام:  علي��ه 
صلوات اهلل عليه وس��امه، فإنه كان باب حكمة 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، وكان 
وصي��ه يف أمت��ه، وخليفت��ه عل��ى ش��ريعته، ف��إذا 
ثبت عنه شيء فاشدد يدك به، فإنك لن تضل ما 

اتبع��ت علي��ًا صل��وات اهلل علي��ه وس��امه(.
الس��ام:  علي��ه  روى  فق��د  االجته��اد:  ش��روط   -
وعل��م  الق��رآن،  ق��رأ  م��ن  إال  الن��اس  يف��ي  ))ال 
الناس��خ واملنس��وخ، وفق��ه الس��نة، وعل��م الفرائ��ض 

واملواري��ث((.

6- عل��وم اللغة: وه��ي العلوم املتعلق��ة باللغة 
العربي��ة، كالنح��و، والص��رف، والبي��ان، واملعاني، 
والش��عر، واحلك��م، والرس��ائل، واخلط��ب, واإلم��ام 
اللغ��ة  لعل��وم  متقن��ًا  كان  الس��ام  علي��ه  زي��د 
العربي��ة خب��راً به��ا، ش��هد ل��ه أدب��اء عص��ره بذل��ك 
كالش��اعر الكمي��ت ب��ن زي��د األس��دي القائ��ل: )م��ا 
رأي��ت ق��ط أبل��غ من زي��د بن عل��ي(, واألديب خالد 
ب��ن صف��وان املنق��ري القائ��ل: )انته��ت الفصاح��ة، 
واخلطاب��ة، والزه��ادة، والعب��ادة م��ن ب��ي هاش��م 
إىل زي��د ب��ن عل��ي(, وكان ع��امل النح��و الش��هر 
س��يبويه حيت��ج مب��ا روي ع��ن اإلم��ام زي��د م��ن 
األبص��ار؛  ن��ور  كت��اب  يف  ذك��ر  كم��ا  أش��عار 
وميكن النظر إلسهام اإلمام زيد بن علي عليهما 
الس��ام يف النح��و والص��رف يف قراءت��ه املنش��ورة, 
وأم��ا اخلط��ب واملواع��ظ واحلك��م فمنش��ورة أيض��ًا 
وجمموع��ة, وم��ن اخلط��ب: )احلم��د هلل عل��ى م��ا 
ابتدأن��ا ب��ه م��ن نعم��ه، واحلم��د هلل عل��ى م��ا أهلمن��ا 

م��ن مح��ده، واحلم��د هلل عل��ى مجي��ع لطف��ه بن��ا 
وأيادي��ه عندن��ا، الله��م وإن��ا ال نبل��غ منته��ى احلمد 
الواج��ب ل��ك أب��داً إذ كان محدن��ا إي��اك عل��ى م��ا 
عرفتن��اه م��ن نعم��ة جيب محدك عليها وش��كرك 
به��ا..(, وم��ن حكمه عليه الس��ام: )الداعي إىل اهلل 
بغ��ر عم��ل كالرام��ي بغ��ر وت��ر(, و)من استش��عر 
حب البقاء استدثر الذل إىل الفناء(, ومن أشعاره 

علي��ه الس��ام:
السيف يعرف عزمي عند هبته

	          والرمح بي خرب واهلل لي وزر
إّنا لنأمل ما كانت أوائلنا

	         من قبل تأمله إن ساعد القدر
ومنه:

لو يعلم الناس ما يف العرف من شرف
	         وبادروا بالذي حتوي أكّفهم

ل�شرفوا العرف يف الدنيا على الشرف
	 من اخلطر ولو أشفوا على التلف

وإسهاماته 
في العلوم 

الدينية 
واإلنسانية

السيف يعرف عزمي عند هبته   **   والرمح بي خبر واهلل لي وزر
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2-عل��م السياس��ة والقانون: عل��م السياس��ية 
ه��و: العل��م ال��ذي يتعل��ق بالس��لطة احلاكم��ة بن��اًء 
وتوزيع��ًا وهدم��ًا, وعلم القانون هو: العلم الذي يعتين 
بوض��ع القواع��د املنظم��ة للحك��م والس��لوك, ولإلم��ام 
زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام مش��اركة سياس��ية 
فاعل��ة متثل��ت يف القي��ام باملعارض��ة واخل��روج عل��ى 
الس��لطة احلاكمة إلس��قاطها, وقد س��لك اإلمام زيد 
علي��ه الس��ام منهج��ًا واقعي��ًا فاعًا يف إس��قاط النظام 
الظامل وإقامة دولة العدل اإلس��امية, ومتثل املنهج 

يف تقس��يم املهم��ة السياس��ية إىل قس��مني:
القس��م األول: مقدم��ات اخل��روج: وه��ي اإلج��راءات 
الدول��ة  وبن��اء  النظ��ام  بإس��قاط  للقي��ام  الازم��ة 

اجلدي��دة، وه��ي كم��ا يل��ي:
- النص��ح املباش��ر للحاك��م: باعتب��اره رأس النظ��ام 
واملس��ؤول األول عل��ى كل االخت��االت احلاصل��ة يف 
الدولة, ولإلمام زيد عليه السام نصائح عدة هلشام 

ب��ن عبدامللك.
- املناظ��رة العلني��ة لعلم��اء احلاك��م: وذل��ك لبي��ان 
فس��اد منهجه��م يف التربي��ر لفس��اد احلاك��م وظلم��ه 
وإع��ام أتباعه��م بذل��ك, ولإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام 
مناظرة مع علماء هشام بن عبدامللك بالشام، بل وله 

نصائ��ح لكاف��ة العلم��اء.

- ب��ث التج��اوزات ب��ني الن��اس بكاف��ة وس��ائل اإلع��ام 
املمكن��ة وذل��ك للتألي��ب على احلاك��م واإلعام بعدم 

صاحيت��ه للبق��اء واالس��تمرار.
القس��م الثاني: ش��روط اخلروج: فبعد حتقق ما س��بق 
م��ن مقدم��ات للخروج تأتي ش��روط اخلروج الفعلية 

لكمال املراد على الوجه املطلوب، وهي كما يلي:
- وج��ود القي��ادة املوح��دة - م��ن إم��ام وفقه��اء وأع��ام 
- يف الرؤي��ة واأله��داف امل��راد حتقيقه��ا بع��د إس��قاط 
النظ��ام القائ��م, وق��د توف��رت القي��ادة املوح��دة لإلم��ام 
زي��د علي��ه الس��ام باعتب��ار اإلمام ومجع م��ن األعام.

عل��ى  الق��ادرة  والعتادي��ة  العددي��ة  الق��وة  وج��ود   -
اإلطاح��ة باحلاك��م وإقام��ة النظ��ام اجلدي��د عل��ى 
أنقاض��ه, وق��د توف��ر ذل��ك لإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام، 
وقد بلغ عدد أنصاره ما يقوم به األمر وحيقق املراد.

- حص��ول غلب��ة الظ��ن بنج��اح اخل��روج يف حتقي��ق 
األه��داف املنش��ورة م��ن إزال��ة الظل��م القائ��م وإقام��ة 
الع��دل, ومل خي��رج اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام إال بع��د 
غلب��ة الظ��ن بنج��اح خروج��ه يف حتقي��ق األه��داف 
املرج��وه من��ه, ول��وال نك��ث األتب��اع وش��راؤهم لتحق��ق 

امل��راد.
- حتدي��د املوع��د املناس��ب للخ��روج عل��ى احلاك��م 
وإس��قاطه, وق��د ح��دد اإلمام زي��د عليه الس��ام موعداً 
ل��ه عل��ى هش��ام ب��ن عبداملل��ك كان ليل��ة األربع��اء أول 

ليل��ة م��ن صف��ر س��نة اثنت��ني وعش��رين ومائ��ة, ث��م 
عج��ل اخل��روج نتيجة وقوف املخاب��رات األموية على 

ذل��ك ف��كان يف اخلام��س والعش��رين م��ن حم��رم.
ويف جم��ال القان��ون ووض��ع القواع��د املنظم��ة للحك��م 
وض��ع اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام قاع��دة العاق��ة ب��ني 
احلاك��م واحملك��وم، فق��د روى علي��ه الس��ام: ))ح��ق 
عل��ى اإلم��ام أن حيك��م مب��ا أن��زل اهلل، وأن يع��دل يف 
الرعي��ة؛ ف��إذا فع��ل ذل��ك فح��ق عليهم أن يس��معوا وأن 
يطيع��وا وأن جييب��وا إذا دع��وا، وأميا إمام مل حيكم مبا 
أن��زل اهلل ف��ا طاع��ة ل��ه((, وروى: ))أمي��ا واٍل احتج��ب 
م��ن حوائ��ج الن��اس احتج��ب اهلل من��ه ي��وم القيام��ة((, 
ق��ال علي��ه  الازم��ة للحاك��م  الش��روط  بي��ان  ويف 
الس��ام: )ال ينبغ��ي ألح��د من��ا أن يدع��و إىل ه��ذا األمر 
حت��ى جتتم��ع في��ه ه��ذه اخل��ال: حت��ى يعل��م التنزي��ل 
والتأويل، واحملكم واملتشابه، والناسخ واملنسوخ، وعلم 
احلال واحلرام، والسنة الناسخة ما كان قبلها، وما 
حي��دث كي��ف ي��رده إىل م��ا قد كان ملث��ل ما فيه وله، 
وحت��ى يعل��م الس��رة يف أه��ل البغ��ي، والس��رة يف أه��ل 
الش��رك، ويك��ون قوي��ًا على جهاد ع��دو املؤمنني، يدافع 
عنهم، ويبذل نفس��ه هلم، ال يس��لمهم حذر دائرة، وال 
خيال��ف فيه��م حك��م اهلل تع��اىل، فه��ذه صفة من جيب 
طاعت��ه م��ن آل الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم(.

عل��م  -1
التأريخ: 
حكاي��ة  ه��و 
ع��ادة  وم��ن  تدوين��ه,  أو  ونقل��ه  اإلنس��اني  املاض��ي 
الن��اس أن يؤرخ��وا بالواق��ع املش��هور واألم��ر العظي��م، 
ف��أرخ بع��ض الع��رب بع��ام اخلت��ان لش��هرته، وكان��ت 
الع��رب قدمي��ًا ت��ؤرخ بالنج��وم، إىل أن ظه��ر اإلس��ام 
وب��دأ التأري��خ ألهل��ه بالن��ي حمم��د صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه وس��لم والدة ومبعث��ًا وهج��رة ووف��اة) (؛ كون��ه 
أعظ��م ح��دث يف تاري��خ البش��رية، والعتب��ارات ديني��ة؛ 
األول  املق��ام  يف  ديني��ة  بالتاري��خ  الزيدي��ة  وعاق��ة 
للتأسي بالني صلى اهلل عليه وآله واألئمة من بعده 
م��ن خ��ال تدوي��ن س��رهم، والس��ر عل��ى إثره��ا؛ ق��ال 
ن  تعاىل: }َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملَِّ

َكاَن َيْرُج��و اهلَل َواْلَي��ْوَم اْلِخ��َر َوَذَك��َر اهلَل َكِث��رًا{
]األح��زاب:21[, وق��ال تع��اىل: }َلَق��ْد َكاَن َلُك��ْم ِفيِه��ْم 
ُأْس��َوٌة َحَس��َنٌة ملَ��ن َكاَن َيْرُج��و اهلَل َواْلَي��ْوَم اْلِخ��َر َوَم��ن 

ِميُد{]املمتحن��ة:6[. َيَت��َولَّ َف��ِإنَّ اهلَل ُه��َو اْلَغ��ِيُّ اْلَ
ولاعتبار أيضًا؛ قال تعاىل: }َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم 
ُْوِلي اأَلْلَباِب{]يوس��ف:111[, مبعرفة الوادث،  ٌة ألِّ ِع��ْرَ
الصع��ود  وأس��باب  والكوائ��ن،  والوقائ��ع،  والك��وارث، 
وحاضره��ا  موصول��ة,  األم��م  حي��اة  ألن  واهلب��وط؛ 
القري��ب ولي��د ماضيه��ا البعي��د, ق��ال أم��ر املؤمن��ن 
عليه السام: )أي بي، إني وإن مل أكن عمرت عمر 
م��ن كان قبل��ي، فق��د نظ��رت يف أعماهل��م، وفكرت يف 
أخباره��م، وس��رت يف آثاره��م، حت��ى ع��دت كأحدهم، 
ب��ل كأن��ي مب��ا انته��ى إلي من أمورهم ق��د عمرت مع 
أوهل��م إىل آخره��م، فعرف��ت صف��و ذل��ك م��ن ك��دره، 

ونفع��ه من ض��رره(.

عناي��ة  الس��ام  عليهم��ا  عل��ي  ب��ن  زي��د  ولإلم��ام 
بالتاري��خ, فق��د كان مؤرخ��ًا للح��وادث الس��ابقة عل��ى 
عص��ره, وم��ن ذل��ك م��ا روى عن��ه بش��ر أن��ه ق��ال: )قت��ل 
ب��ن س��امل  ي��وم صف��ن(, وإس��حاق  القرن��ي  أوي��س 
وس��عيد ب��ن خثي��م عن��ه أن��ه ق��ال: )كان ش��عار الن��ي 
صلى اهلل عليه وآله وس��لم يوم بدر: يا منصور أمت(, 
وفضي��ل ب��ن الزبر عنه تس��مية من قتل مع الس��ن 
علي��ه الس��ام, وق��ال األجل��ح ب��ن عب��داهلل: مسع��ت زيد 
ب��ن عل��ي، وعب��داهلل ب��ن حس��ن، وجعف��ر ب��ن حمم��د، 
يذك��ر كل واح��د منه��م ع��ن آبائ��ه وعم��ن أدرك م��ن 
أهل��ه وغره��م أنه��م مّس��وا ل��ه م��ن ش��هد م��ع عل��ي م��ن 
أصح��اب رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم إىل 
أن ق��ال: )وعب��داهلل ب��ن بدي��ل ب��ن ورق��اء، وحمم��د ب��ن 
بديل بن ورقاء اخلزاعيان قتا بصّفن، وهما رسوال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسّلم إىل أهل اليمن(.

ثانيًا: في العلوم 
اإلنسانية

العل��وم اإلنس��انية ه��ي العل��وم 
االجتماعي��ة املتعلقة بنش��اط 
اإلنس��ان وحيات��ه, كالتاري��خ 
والسياسة والقانون واحلقوق 

واحلري��ات والرتبية:

وإسهاماته 
في العلوم 

الدينية 
واإلنسانية

حق على اإلمام أن يحكم بما أنزل اهلل، وأن يعدل في الرعية، فإذا فعل فحق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا..
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3- عل��م احلقوق واحلري��ات: ه��و العل��م املتعل��ق حب��ق اإلنس��ان الش��امل 
اإلنس��اني والديين والسياس��ي واملدني واالجتماعي, وحقوق اإلنس��ان هي حمور 
مقاص��د الش��ريعة اإلس��امية, وم��ا ُش��رعت الش��رائع إال ملصاحل��ه, فالواجب��ات 
لكونها ألطافًا, واملندوبات لكونها مسهات للواجبات, واحملرمات لكونها مفاسد, 
وال ش��ك أن دف��ع املفاس��د كاملصلح��ة, واملكروه��ات كونه��ا مس��هلة لتجن��ب 
احملرمات, وقد وضع اإلمام زيد بن علي عليهما السام وثيقة مستقلة يف بيان 
احلق��وق الازم��ة بعن��وان )رس��الة احلقوق(، وق��ال للناس: )تدارس��وها وتعلموها 

وعلموه��ا م��ن س��ألكم .. فتعلموه��ا وعلموه��ا(, 
ْيَطٌة بعباده يف كل َحَركة،  ومما جاء فيها: )اعلموا أن حقوق اهلل عز وجل حُمِ
وس��بيل، وح��ال، ومن��زل، وجارح��ة، وآل��ة؛ وحق��وق اهلل تع��اىل بعضه��ا أك��ر م��ن 
بع��ض.. إخل, فذك��ر: ح��ق اهلل األك��ر, وح��ق النف��وس, وح��ق اجل��وارح, وح��ق 
الطع��ام, وح��ق األفع��ال, وح��ق األئم��ة والرعي��ة, وح��ق العلم��اء واملتعلم��ن, وح��ق 
املُ��اك, وح��ق الرح��م, وح��ق امل��ؤذن, وح��ق أئم��ة الص��اة, وح��ق اجل��اس, وح��ق 
م اهلل الفواح��ش م��ا ظه��ر  اجل��ار, وق��ال يف آخره��ا: وحق��وق اهلل كث��رة، وق��د َح��رَّ
منه��ا وم��ا بط��ن، فجانب��وا كل أم��ر في��ه ِرْيَب��ة، ودع��وا م��ا يري��ب إىل م��ا ال يري��ب، 

والس��ام(.
ويف احلري��ات الفكري��ة والعملي��ة داف��ع اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي عليهما الس��ام على 
تقري��ر حري��ة اإلنس��ان يف الق��ول والعم��ل, وأنه خمر ال مس��ر, وعدم وجود جر 
علي��ه يف تصرفات��ه، ب��ل وت��رأ مم��ن يف��رض وجود ذلك بقوله: )إن��ي أبرأ إىل اهلل 

م��ن ... وم��ن اجمل��رة الذين محل��وا ذنوبهم على اهلل(.
   ويف احلريات السياسية يرى اإلمام زيد عليه السام أن لإلنسان احلرية  	

           املطلق��ة يف املش��اركة السياس��ية، فعندم��ا ق��اد الث��ورة ق��ال علي��ه الس��ام:
	 )...فإن أجبتم سعدمت، وإن أبيتم خسرمت، ولست عليكم بوكيل(.

4- علم الرتبية واألخالق: هو العلم الذي يهتم بتنشئة األفراد على القيم 
واألخللاق احلسللنة, وقللد سللعى اإلمام زيللد بن علي عليهما السللام لبناء منظومة 
تربويللة أخاقيللة؛ حلمايللة اجملتمللع املسلللم مللن االحنللراف والفسللاد, وزرع القيللم 
األخاقيللة فيلله مللن الصللدق والعللدل، فللكان يقللول: )واهلل مللا كذبللت كذبللة، منذ 
عرفت مييين من مشالي، وال انتهكت هلل حمرمًا منذ عرفت أن اهلل يعاقب عليه(.

فبدأ عليه السللام برتبية العلماء على سلللوك احلق والصدع به، وذلك ملا هلم من 
تأثللر علللى العامللة، كمللا قال عليه السللام: )وأنتم أيها العلماء عصابة مشللهورة، 
وبالللورع مذكللورة، وإىل عبللادة اهلل منسللوبة، وبدراسللة القللرآن معروفة، ولكم يف 
أعللن النللاس مهابللة، ويف املدائللن واألسللواق مكرمللة، يهابكللم الشللريف، ويكرمكللم 
الضعيف، ويرهبكم من ال فضل لكم عليه، يبدأ بكم عند الدعوة والتحفة، ويشار 
إليكللم يف اجملالللس، وتشللفعون يف احلاجللات إذا امتنعللت علللى الطالبللن، وآثاركللم 
متبعللة، وطرقكللم تسلللك، كل ذلللك ملللا يرجللوه عندكم من هو دونكللم من النجاة 
يف عرفللان حللق اهلل تعللاىل، فللا تكونللوا عنللد إيثللار حللق اهلل تعللاىل غافلللن، وألمللره 
مضيعن، فتكونوا كاألطباء الذين أخذوا مثن الدواء واعطبوا املرضى، وكرعاة 
اسللتوفوا األجللر وضلللوا عللن املرعللى، وكحراس مدينة أسلللموها إىل األعللداء، هذا 

مثل علماء السللوء(.
ثللم اجتلله عليلله السللام إىل بنللاء اجملتمللع العلمي من خال حللث الناس على طلب 
العلم ونشره فكان يقول عليه السام يف مواضع عدة: )سلوني قبل أن تفقدوني، 
سلللوني فإنكم لن تسللألوا مثلي، واهلل ال تسللألوني عن آية من كتاب اهلل تعاىل إال 
أنبأتكم بها، وال تسألوني عن حرف من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
إال أنبأتكللم بلله(, وروى عليلله السللام: ))عللامٌل أفضللل مللن ألللف عابللٍد((, و))العلمللاء 
ورثللة األنبيللاء((, و))مللن سلللك طريقللًا يطلللب فيلله علمللًا سلللك اهلل بلله طريقللًا إىل 

اجلنة((.
واجملتمللع العلمللي املنشللود لللدى اإلمللام زيد بللن علي عليهما السللام ال بد أن يكون 
فاعللًا يف الواقللع، فيرتجللم مللا علملله نظريللًا إىل التطبيللق، وقللد يعرضلله ذلللك إىل 
املخاطللر وجيللب عليلله مواجهتهللا دون مراعللاة حلللب الدنيللا وحللاوة العيللش، ال 
سلليما يف اجلهللاد والثللورة علللى الظاملللن, وقللد كللرر عليلله السللام يف مواضللع عدة 
قوللله: )مللن أحللب احليللاة عاش ذليًا(, و)من أحب البقاء اسللتدثر الذل إىل الفناء(, 
ففتللح عليلله السللام بللاب اجلهاد ومقارعة الظاملن، ورسللخه كعقيدة دينية لكل 

األحللرار، وعليلله سللاروا يف كل املواطللن.
واالعتصللام حببللل اهلل والوحللدة عقيللدة إسللامية لللدى اإلمللام زيللد عليلله السللام 
حللاول بكافللة الطللرق الرتبوية إيصاهلا إىل الناس؛ كونها اسللتجابة لقوله تعاىل: 
ُقللوا{]آل عمللران: 103[, فللكان يقللول: )واهلل  يًعللا َواَل َتَفرَّ ْبللِل اهلِل َجِ }َواْعَتِصُمللوا حِبَ
لللوددت أن يللدي ملصقللة بهللا - أي الثريللا- فأقللع إىل االرض أو حيللث أقع فأتقطع 
قطعللة قطعللة وأنَّ اهلل أصلللح بللي أمللة حممللد صلللى اهلل عليلله وآللله(, ويقللول عليلله 
السللام: )واهلل لللو أعلللم أنلله تؤجللج لللي نللار باحلطللب اجلللزل، فأقذف فيهللا وأن اهلل 

أصلللح هلللذه األمة أمرهللا لفعلت(.
وكان عليلله السللام يوصللي ابنلله، وهللي وصيللة للجميللع بقوللله: )يللا بللين اطلللب ما 
يعنيللك بللرتك مللاال يعنيللك, فللإن يف تللرك مللاال يعنيللك دركا ملا يعنيللك, واعلم أنك 
تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت, فآثر ما تلقاه غداً على ماال تراه 

أبدًا(.

وإسهاماته 
في العلوم 

الدينية 
واإلنسانية

 واهلل ال تسألوني عن آية من كتاب اهلل إال أنبأتكم بها، والتسألوني عن حرف من سنة رسول اهلل إال أنبأتكم بها. 
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وإمن��ا مسي��ت الزيدي��ة به��ذا االس��م نس��بة إىل 
اإلم��ام األعظ��م زي��د ب��ن عل��ي ب��ن احلس��ن ب��ن 
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب عليه��م الس��ام، ال��ذي مح��ل 
��ده بع��د أن  مش��عل الدي��ن، وج��دد معامل��ه، وجسَّ
النس��بة  وه��ذه  أصحاب��ه؛  وق��ل  بريق��ه،  ضع��ف 
ليس��ت نس��بَة تقلي��ٍد كم��ا يعتق��د البع��ض م��ن 
أن الزيدي��ة مقل��دون لإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام، 
كتقلي��د الش��افعية لإلم��ام الش��افعي أو املالكي��ة 
لإلمام مالك رمحهم اهلل مجيعًا، وإمنا هي نسبة 
اعت��زاء؛ ألن ه��ذه النس��بة مل يطلقه��ا اإلم��ام زي��د 
عل��ى نفس��ه وال عل��ى أتباع��ه، وال أطلقه��ا أتباع��ه 
عل��ى أنفس��هم يف البداي��ة، وإمن��ا هي نس��بة اعتزاء 
اختارها األئمة ألنفسهم؛ ملا كاَن لإلمام األعظم 
زي��د ب��ن عل��ي )ع( م��ن منزلٍة وأث��ر يف نفوس أهل 
البي��ت )ع( لذل��ك ق��ال اإلم��ام ش��يخ ب��ي هاش��م 
عب��داهلل ب��ن احلس��ن ب��ن احلس��ن عليه��م الس��ام: 
))العل��م بينن��ا وب��ن الن��اس عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب 
والعل��م بينن��ا وب��ن الش��يعة زي��ُد بن عل��ي((، وقال 
ابن��ه اإلم��ام النف��س الزكي��ة حمم��د ب��ن عب��داهلل 
ب��ن احلس��ن عليه��م الس��ام: ))واهلل لق��د أحيا زيد 
ب��ن عل��ي م��ا دث��ر من س��نن املرس��لن، وأق��ام عمود 
الدي��ن إذ اع��وج، ول��ن ننح��و إال أث��ره، ولن نقتبس 
إال م��ن ن��وره، وزي��د إم��ام األئم��ة((، وق��ال اإلم��ام 
النف��س الرضي��ة إبراهي��م ب��ن عبداهلل بن احلس��ن 
ب��ن احلس��ن عليه��م الس��ام: ))ل��و نزل��ت راي��ة م��ن 
الس��ماء مل تن��زل إال يف الزيدي��ة((، فلم��ا اجتم��ع 

��عار الذي ه��و االقتداء  أئم��ة الع��رة عل��ى ذل��ك الشِّ
بزي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام اش��تهر عنهم هذه 

التس��مية.
وقد قال اإلمام جمد الدين املؤيدي عليه السام 
يف ذل��ك: )).. فإنه��م إمن��ا مس��وا زيدي��ة ملوافقته��م 
اإلم��ام األعظ��م زي��د ب��ن عل��ي بن احلس��ن عليهم 
السام يف أصول الدين، واألمر باملعروف والنهي 
ع��ن املنك��ر، واخل��روج على الظلم��ة، ال التقليد يف 
املس��ائل الفروعي��ة، كي��ف والتقلي��د حمرم على 

أه��ل االجتهاد باإلمج��اع، ..إخل((.
»لق��د وص��ل املذه��ب الزي��دي املع��روف اآلن يف 
اليم��ن � نظ��راً حلري��ة الفك��ر وفت��ح ب��اب االجته��اد 
� ليكون خاصة أحباث عميقة ودراس��ات واس��عة 
العظي��م،  اإلس��امي  الفق��ه  جم��االت  كل  يف 
البح��ث  يف  املضني��ة  اجله��ود  تل��ك  واس��تمرت 
والتنقي��ب والتصفي��ة أكث��ر م��ن س��بعة ق��رون، 
وق��د ق��ام بذل��ك أئم��ة أع��ام أه��ل البي��ت النب��وي 
الش��ريف وم��ن تابعه��م م��ن الفقه��اء اجملتهدي��ن، 
وه��م يف كّل ذل��ك يعتم��دون عل��ى احملك��م م��ن 
كتاب اهلل والصحيح من س��نة رس��ول اهلل وعلى 
اإلمج��اع والقي��اس وأحيان��ًا عل��ى االس��تصحاب 
واالستحس��ان واملناس��بة املرس��لة وهي اليت تتفق 
م��ع املقاص��د الش��رعية فيم��ا ال يوج��د ل��ه ن��ص يف 
الكتاب أو السنة إثباتًا أو نفيًا.«]الزيدية الطائفة 

واملذه��ب[

للفكر الزيدي أس��س ومعتقدات قام عليها، من قال بها واعتقد مبضمونها 
، وم��ن خالفه��ا ُع��دَّ خارج��ًا ع��ن الزيدي��ة، جمانب��ًا هلا؛  فه��و الزي��دي أينم��ا ح��لَّ
وبه��ذه األس��س ُع��رف املنتم��ون للزيدي��ة وُحِك��م بزيديته��م، كم��ا ُع��رف بها 
وا بذلك؛  وا أنفَس��هم زيدية، أو ُسُّ املفارق��ون للزيدي��ة املائل��ون عنها، وإن َسَّ

ولنذك��ر هن��ا هذه األس��س؛ لنميز الزيدي��ة من غريها:

أصول الدين
وتتضمن أصواًل مخسة، وهي:

التوحيـد
ف��اهلل س��بحانه وتع��اىل ه��و اخلال��ق العامل الق��ادر احلي ال��ذي ال أول لوجوده، 
األول واآلخر، الذي ليس معه شريك، وليس له كفء، وأنه ال يشبه شيئًا 
من خملوقاته، فهو كما قال عن نفسه: }ليس كمثله شيء وهو السميع 
البص��ري{، وأن��ه س��بحانه وتع��اىل:}ال تدرك��ه األبص��ار وهو ي��درك األبصار 

وه��و اللطي��ف اخلب��ري{ , ومعتق��د الزيدي��ة يف ذل��ك ه��و معتق��د اإلم��ام عل��ي 
علي��ه الس��ام ح��ن قال: ))التوحي��د أن ال تتوهمه((.

العدل
وهو سبحانه وتعاىل عدل ال يظلم، وحكيم ليس يف أفعاله شيء من العبث 
أو اخلط��أ، وه��و ج��ل وع��ا عل��ى م��ا حك��ى ع��ن نفس��ه:}إن اهلل يأم��ر بالع��دل 
واإلحس��ان وإيت��اء ذي القرب��ى وينه��ى ع��ن الفحش��اء واملنك��ر والبغ��ي{، و}ال 
يكلف اهلل نفسًا إال وسعها{،}وال يظلم ربك أحدا{، وهو أجل من أن جيرب 
أح��داً عل��ى فعل��ه, ومعتق��د الزيدي��ة يف ذل��ك ه��و معتق��د اإلم��ام عل��ي علي��ه 

الس��ام ح��ن ق��ال: ))الع��دل أن ال تتهمه((.

الوعد والوعيد
وم��ن عقائ��د الزيدي��ة التصدي��ق بوع��د اهلل للمؤمن��ن باجلنة واخلل��ود فيها، 
ووعي��ده للعص��اة م��ن الكف��ار والفس��اق واملنافق��ن غ��ري التائب��ن باخلل��ود يف 

قراءة
حول فكر 

الزيدية

أسس الزيدية

الزيدية ه��ي منهٌج ُبنيت أساس��اته 
على الدليل واحلجة، فأقيمت عليها 
أعم��دة الع��دل والتوحي��د، وارتفع 
منها اإلمي��ان بنبوة حممد صلى اهلل 
علي��ه وآله وس��لم والكتاب والس��نة 
ووالي��ة أه��ل البي��ت املصطف��ن، 
وُس��قف باألمر باملعروف والنهي عن 
املنك��ر؛ ف��كان بذل��ك أعظ��م منهج 

للحق، وخ��ر بيت أس��س للناس.

قراءة 
حول

 فكر 
الزيدية

العلم بيننا وبين الناس علي بن أبي طالب، والعلم بيننا وبين الشيعة زيد بن علي .. »عبداهلل بن احلسن )ع(« 
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ن��ار جهن��م، إميان��ًا بقول��ه تع��اىل:}إن األب��رار لف��ي 
نعي��م- وإن الفج��ار لف��ي جحي��م- يصلونه��ا ي��وم 
الدي��ن- وما هم عنه��ا بغائبني{]اإلنفط��ار:16-13[، 
الصاحل��ات  وعمل��وا  آمن��وا  الذي��ن  وقول��ه:}إن 
كان��ت هل��م جن��ات الفردوس ن��زال- خالدين فيها 
ال يبغ��ون عنه��ا حوال{، }ومن يعِص اهلل ورس��وله 
ويتع��د ح��دوده يدخل��ه ن��اراً خال��داً فيه��ا وله عذاب 

مه��ني{، وغريه��ا م��ن اآلي��ات.

النبوة
وحمم��د ب��ن عب��داهلل صل��ى اهلل علي��ه وعل��ى آل��ه 
��م، كم��ا  وس��لم ه��و ن��ي اهلل اخل��امت، وعب��ده املعظَّ
ق��ال تعاىل:}ولك��ن رس��ول اهلل وخ��امت النبي��ني{

]األح��زاب:40[، أرس��له اهلل للعامل��ني، فبل��غ الرس��الة، 
وأدى األمان��ة، ونص��ح األم��ة، وجاه��د يف س��بيل اهلل 
حت��ى أت��اه اليق��ني، مل يف��رط يف ش��يء، ومل يت��واَن 
ع��ن نص��ح أح��د، اإلمي��ان ب��ه ومبا جاء به من الش��رع 

)الق��رآن والس��نة(.

اإلمامة
وآل��ه  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل  رس��ول  بع��د  واإلم��ام 
وس��لم املف��رض الطاع��ة، ه��و أم��ري املؤمن��ني، وس��يد 
الس��ام،  علي��ه  طال��ب  أب��ي  ب��ن  عل��ي  الوصي��ني، 
بالنص��وص املتوات��رة، قال فيه اهلل س��بحانه وتعاىل: 
} إمن��ا وليك��م اهلل ورس��وله والذي��ن آمن��وا الذي��ن 
يقيم��ون الصاة ويؤتون ال��زكاة وهم راكعون{، 
وق��ال في��ه رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم يف 
غدي��ر خم:))م��ن كن��ت م��واله فعل��ي م��واله، الله��م 
واِل م��ن وااله، وع��اِد م��ن ع��اداه، وانص��ر م��ن نص��ره، 

واخ��ذل م��ن خذل��ه((.
قال احلسن بن حييى بن احلسني بن زيد بن علي 
عليه��م الس��ام:))أمجع علم��اء آل رس��ول اهلل صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم أن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب كان 
أفض��ل الن��اس بع��د رس��ول اهلل، وأعلمه��م وأواله��م 

مبقامه((.
وق��ال فقي��ه اآلل أمحد بن عيس��ى ب��ن زيد عليهم 
الس��ام:))أوصى رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وس��لم إىل أوىل الن��اس ب��ه وأفضله��م عن��د اهلل 
وعن��ده، وأعل��م الن��اس م��ن بع��ده، عل��ي ب��ن أب��ي 

طال��ب صل��وات اهلل علي��ه((.
ث��م اإلم��ام بعده ابنه احلس��ن ثم احلس��ني عليهما 
الس��ام بالن��ص م��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه 

وآل��ه وس��لم، فهما:))إمام��ان قام��ا أو قع��دا((.
ث��م اإلمام��ة بعدهم��ا يف م��ن ق��ام ودع��ا م��ن ذري��ة 
ش��روط  في��ه  واجتمع��ت  احلس��ني،  أو  احلس��ن 
اهلل  أمرن��ا  الذي��ن  اهلل  ثق��ل  ألنه��م  اإلمام��ة، 

باتباعه��م.

مبدأ اخلروج على الظامل
مم��ا تق��رر عن��د الزيدي��ة وج��وب األم��ر باملع��روف 
والنه��ي ع��ن املنك��ر، وم��ن أعظ��م مراتب��ه وأجله��ا 
اخل��روج عل��ى الظ��امل املنته��ك حلرم��ات اهلل، وذل��ك 
م��ن أعظ��م أس��س الدي��ن عن��د الزيدي��ة؛ فب��ه ُتق��ام 
الش��رائع، وتطب��ق األح��كام؛ وق��د جس��دت الزيدي��ة 
هذا املبدأ أعظم جتسيد، ممثلًة بأئمتها )أئمة أهل 
البي��ت عليه��م الس��ام(، وعلمائه��ا وأتباعه��ا، ولع��ل 
ه��ذا ه��و الس��بب الرئيس��ي النتم��اء الزيدي��ة لإلم��ام 
األعظ��م زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام دون��ًا ع��ن 
غ��ريه م��ن الع��رة كانتماء اعتزاز، فأم��ا االتباع فإن 
الزيدية تتبع عموم العرة العلماء من بين احلسن 
واحلس��ني؛ فه��و فات��ح ب��اب اجلهاد واالجته��اد؛ وهذه 
ه��ي س��رية أئم��ة أه��ل البي��ت عليه��م الس��ام عل��ى 
م��رِّ العص��ور واألزم��ان، كاألئم��ة حيي��ى ب��ن زي��د، 
والنف��س الزكي��ة، والنف��س الرضي��ة، واحلس��ني 
الفخ��ي، والقاس��م، والناص��ر الكب��ري، واهل��ادي إىل 
احل��ق، وابني��ه الناص��ر واملرتض��ى، واإلم��ام عب��داهلل 
بن محزة، ومجيع أئمة أهل البيت عليهم الس��ام.

وب��ا ش��ك ف��إن للزيدي��ة أس��وة يف ذل��ك برس��ول اهلل 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ث��م بعل��ي واحلس��ن 
واحلسني عليهم السام الذين ضحوا بأنفسهم 
والصحاب��ة  كلمت��ه،  وإع��اء  اهلل  س��بيل  يف 
اهلل  ق��ال  عليه��م، ح��ني  اهلل  رض��وان  الس��ابقني 
تع��اىل عنهم:}كنت��م خ��ري أم��ة أخرج��ت للناس 
املنك��ر..{]آل  ع��ن  وتنه��ون  باملع��روف  تأم��رون 

عم��ران:110[.
وذل��ك ه��و منه��ج احل��ق، وَأْم��ر اهلل للخل��ق، ف��اهلل 
سبحانه وتعاىل يقول يف حمكم كتابه:}ولتكن 
منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف 
وينه��ون ع��ن املنك��ر وأولئ��ك ه��م املفلح��ون{]آل 
بعضه��م  واملؤمن��ات  }واملؤمن��ون  عم��ران:104[، 
أولي��اء بع��ض يأم��رون باملع��روف وينه��ون ع��ن 

املنكر..{]التوب��ة:71[.

العقل عند الزيدية
الزيدي��ة حج��ة عظيم��ة عل��ى كل  العق��ل عن��د 
م��ن  احل��ق  معرف��ة  بواس��طته  يس��تطيع  مكل��ف، 
الباط��ل، واحلس��ن م��ن القبي��ح، وب��ه يع��رف وج��ود 
اخلال��ق س��بحانه وتعاىل، وأن��ه العامل احلي القدير، 
الع��دل ال��ذي ال يظل��م، واحلكي��م ال��ذي ال يعب��ث، 
وبالعق��ل ُقط��ع بنب��وة األنبي��اء وص��دق ما ج��اؤوا به، 

إىل غ��ري ذل��ك م��ن األص��ول ال��ي بيناه��ا س��ابقًا.
ونظ��رة الزيدي��ة هذه موافقة للقرآن الكريم، فاهلل 
س��بحانه وتع��اىل ق��د أمرن��ا بإعم��ال عقولن��ا والنظر 
والتفك��ر، وأنك��ر عل��ى من مل يس��تعمل عقل��ه، فقال 
��ا َأِعُظُك��ْم ِبَواِح��َدٍة َأْن َتُقوُم��وا  َ ج��ل وع��ا: }ُق��ْل ِإمنَّ
ُروا..{]س��بأ:46[، وق��ال  هلِلَِّ َمْثَن��ى َوُف��َراَدى ُث��مَّ َتَتَفكَّ
��َماَواِت َواأَلْرِض{ تع��اىل: }ُق��ِل اْنُظ��ُروا َم��اَذا يِف السَّ

]يون��س:101[، وق��ال: }الَِّذي��َن َيْذُك��ُروَن اهللََّ ِقَياًم��ا 
َخْل��ِق  يِف  ��ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِه��ْم  َوَعَل��ى  َوُقُع��وًدا 
��َماَواِت َواأَلْرِض{]آل عم��ران:191[، وق��ال: }أفلم  السَّ
يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون بها..{

]احل��ج:46[.
وكي��ف ميك��ن الق��ول بإهم��ال الدلي��ل العقل��ي؟ 
واحل��ال أنن��ا بالعق��ل فق��ط أدركن��ا كي��ف نفه��م 
احل��ق ونقن��ع اخلص��م بثب��وت احلج��ة، ووج��ود اهلل، 
هل��ذا  طري��ق  ال  حي��ث  الرس��ل،  إرس��ال  وبصح��ة 
جي��دي يف املس��ائل العقلي��ة يف مناظرة اجملادل غري 

الدلي��ل العقل��ي.
الدلي��ل  إهم��ال  ميك��ن  ال  أن��ه  ن��درك  وذاك  هل��ذا 
الفكري كما يرى بعض علماء املذاهب يف املسائل 

العلمي��ة والعملي��ة.

قراءة 
حول

 فكر 
الزيدية

 واهلل ال تسألوني عن آية من كتاب اهلل إال أنبأتكم بها، والتسألوني عن حرف من سنة رسول اهلل إال أنبأتكم بها. 
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أصول الفقه
حيت��ل عل��م أص��ول الفق��ه بالنس��بة للزيدي��ة مكانة 
عظيم��ة، فعلي��ه ت��دور عل��وم الفق��ه، وب��ه تع��رف 
األح��كام م��ن الق��رآن والس��نة، وم��ن خالل��ه وعل��وم 
أخ��رى يبل��غ املكل��ف مرتب��ة االجته��اد؛ وم��ن تل��ك 

األص��ول:
1- األدل��ة يف األح��كام؛ وتنقس��م إىل أربع��ة أقس��ام 

]الق��رآن، الس��نة، اإلمج��اع، القي��اس[:

]الدليل األول[: القرآن الكريم
وه��و ثق��ل اهلل األك��ر، ومنب��ع العل��وم الش��رعية، 
وإلي��ه ت��رد االختالف��ات واملنازع��ات، ومن��ه تؤخ��ذ 

االح��كام.

]الدليل الثاني[: السنة النبوية
الس��نة مص��در م��ن مص��ادر التش��ريع عن��د الزيدي��ة 

بش��رط أن ال يص��ادم احلدي��ث نص��ًا صرحي��ًا يف 
كت��اب اهلل س��بحانه؛ فالصحي��ح عن��د الزيدي��ة 
م��ا اكتمل��ت في��ه ش��روط الصح��ة، م��ن صح��ة 
طريقه، وسنده، وسالمة رجاله من اجلرح، أي 
مم��ا ين��ايف العدال��ة والضبط م��ع موافقته معنى 
وروحًا ملا يف كتاب اهلل عز وجل وملا أمجع عليه 

أه��ل البي��ت )ع( قرن��اء القرآن.
فم��ا تواف��رت في��ه ه��ذه الش��روط فه��و حج��ة 
عن��د الزيدي��ة؛ لق��ول اهلل س��بحانه وتعاىل:}وم��ا 
عن��ه  نهاك��م  وم��ا  فخ��ذوه  الرس��ول  آتاك��م 
آمن��وا  الذي��ن  أيه��ا  }ي��ا  فانتهوا{]احلش��ر:7[، 
أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم 
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول{

]النس��اء:59[، وغريه��ا م��ن اآلي��ات البين��ات.
وم��ن وصي��ة ألم��ري املؤمن��ن علي��ه الس��الم الب��ن 
عم��ه عب��داهلل بن عباس ملا بعث��ه لالحتجاج على 

الق��رآن  ف��إن  بالق��رآن  ختاصمه��م  ))ال  اخل��وارج: 
��اٌل ذو وج��وه تق��ول ويقول��ون، ولك��ن حاججه��م  محَّ
بالس��نة فإنه��م ل��ن جي��دوا عنه��ا حميص��ًا((, ولي��س 
يف  مل��ا  ش��فاء  لي��س  الق��رآن  أن  ه��ذا  م��ن  القص��د 
الص��دور، أو أن احلج��ة في��ه تام��ة، ولك��ن مل��ا كان��ت 
الس��نة ال ختال��ف الق��رآن وت��ؤدي نف��س احلق الذي 
يف الق��رآن، وكان��ت عباراته��ا مبين��ة مل��ا يف الق��رآن، 
ف��إن طبيع��ة أولئ��ك الق��وم والغ��رض إقامة احلجة 
تقتض��ي االحتج��اج عليه��م بأق��رب م��ا يلزمه��م فإذا 

ع��ادوا تك��ون عودته��م للق��رآن والس��نة.

]الدليل الثالث[: اإلمجاع
وهو نوعان:

1- إمجاع األمة )وهو حجة عند الزيدية(
 2- إمجاع أهل البيت )ع(

وه��و حج��ة عن��د الزيدي��ة؛ مل��ا دل��ت األدل��ة القطعي��ة 
م��ن خ��ر الثقل��ن وأمثال��ه عل��ى ك��ون الع��رة م��ع 
الق��رآن وأنه��م جن��اة لألم��ة، ومل تص��ح النص��وص 
يف آحاده��م بع��د أم��ري املؤمنن واحلس��ن واحلس��ن، 
فاقتض��ى ذل��ك عصم��ة إمجاعه��م وحجيت��ه؛ فه��م 
ثق��ل اهلل األصغ��ر، وقرناء القرآن، وس��فينة النجاة، 

وجن��وم االقت��داء.
وق��د ق��ال اإلم��ام زي��د علي��ه الس��الم: ))فاختالفن��ا 
- أه��ل البي��ت- لك��م رمح��ة، ف��إذا حن��ن أمجعن��ا على 
أم��ر مل يك��ن للن��اس أن َيْعدوه((.]جمم��وع كت��ب 

ورس��ائل اإلم��ام زي��د )ع([ .
وس��ئل الباق��ر علي��ه الس��الم ع��ن أه��ل بي��ت حمم��د 
ه��ل خيتلف��ون، فأج��اب )ع(: ))إن��ا جنتمع وخنتلف، 
ول��ن جيمعن��ا اهلل عل��ى ضاللة((.]كت��اب الزي��ادات 

م��ن جام��ع عل��وم آل حمم��د للش��ريف العل��وي[.

]الدليل الرابع[: القياس
دلي��ل تعتم��ده الزيدي��ة، وه��و: إحل��اق ف��رٍع بأص��ل 
ثاب��ت بدلي��ل الش��رع الش��راكهما يف عل��ة احلك��م .

2- االجتهاد
ه��و طري��ق للوص��ول إىل األح��كام الش��رعية م��ن 
خ��الل ب��ذل الوس��ع يف حتصي��ل األح��كام الش��رعية، 
ش��رعي  ن��ص  وج��ود  ع��دم  عن��د  إال  يك��ون  وال 
��ة  ملحَّ حباج��ة  واألم��ة  الن��وازل،  عل��ى  صحي��ح 
إلي��ه، وخصوص��ًا م��ع التط��ورات يف جوان��ب احلي��اة 
املختلف��ة؛ ويف نف��س الوق��ت ف��إن االجته��اد مواف��ق 
للش��رع، ف��اهلل س��بحانه وتع��اىل يقول:}ول��و ردوه 
إىل الرس��ول وإىل أول��ي األم��ر منه��م لعلم��ه الذي��ن 

منهم{]النس��اء:83[. يس��تنبطونه 
وم��ن ذل��ك حديث معاذ بن جبل حن وجهه رس��ول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم إىل اليمن حن قال 
ل��ه: مَب تقض��ي فيه��م؟ قال: بكت��اب اهلل. قال: فإن 
مل جتد؟! قال: بس��نة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل��ه وس��لم. ق��ال: ف��إن مل جت��د؟! ق��ال: أجته��د 
رأي��ي، ومل ينك��ره صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم 
��ق رس��ول رس��وله؛  ب��ل ق��ال: احلم��د هلل ال��ذي وفَّ
ومل ينك��ر ه��ذا احلدي��ث أح��د، ب��ل تلقت��ه األم��ة 

بالقب��ول.
وق��ال اإلم��ام الناص��ر الكب��ري األطروش احلس��ن 
ب��ن عل��ي علي��ه الس��الم: ))ف��إذا نظ��ر الطال��ب يف 
اخت��الف علماء آل الرس��ول صل��ى اهلل عليه وآله 
وسلم فله أن يتبع قول أحدهم إذا وقع له احلق 
بدلي��ل, م��ن غ��ري طع��ن وال ختطئ��ة للباق��ن((.

]اإلرش��اد إىل س��بيل الرشاد[.

المســائل الفرعيــة المجمــع 
ــت )ع( ــل البي ــد أه ــا عن عليه

هن��اك مس��ائل من ف��روع الدين قد وقع اإلمجاع 
عليه��ا م��ن أه��ل البيت )ع(، كاجلهر بالبس��ملة، 
واألذان حبي على خري العمل، وعدم جواز املسح 

على اخلفن، وُحرمة نكاح املتعة، وغريها.
وال خي��رج ع��ن الزيدي��ة م��ن خيال��ف يف املس��ائل 
الفرعي��ة املختل��ف فيه��ا ب��ن أه��ل البي��ت )ع(، 
كرف��ع اليدي��ن عن��د تكب��رية اإلح��رام، والقن��وت 
يف الفج��ر ه��ل قب��ل الرك��وع أم بع��ده، وغريه��ا 

مم��ا حمل��ه كت��ب الفق��ه.
فه��ذه أس��س الزيدي��ة وعقائده��ا، م��ن ق��ال به��ا 
واعتق��د مبضمونه��ا ال��ذي تفصيل��ه يف كت��ب 
ي  ، وإن ُسِّ أصول الدين، فهو الزيدي أينما حلَّ
خب��الف ذل��ك، وم��ن خالفه��ا أو بعضه��ا فلي��س 
��ي زيدي��ًا، وه��ذه أص��ول  م��ن الزيدي��ة وإن ُسِّ

الفق��ه وأدلته��ا يف االس��تنباط.

هذه أس��س الزيدية وعقائدها،  
من ق��ال بها واعتق��د مبضمونها 
ال��ذي تفصيل��ه يف كت��ب أص��ول 
الدين، فهو الزي��دي أينما حلَّ، 
وإن ُسِّي خبالف ذلك، ومن خالفها 
أو بعضها فليس من الزيدية وإن 
، وهذه أصول الفقه  ُسِّي زيدي��اً

وأدلتها يف االس��تنباط.

قراءة 
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 فكر 
الزيدية

اختالفنا - أهل البيت- لكم رحمة، فإذا نحن أجمعنا على أمر لم يكن للناس أن يَغدوه
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االنتشار اجلغرايف للزيدية
جــاء المذهــب الزيــدي الــذي جــدد شــعائره اإلمــام زيــد بــن علــي عليهمــا الســالم امتــدادًا لديــن اهلل الــذي أقامــه رســول اهلل صلــوات 
ــر  ــى مــر العصــور، ولكــن بغي ــاؤه عل ــذي قــاده أنبي ــه المطهــرون، وهــو منهــج اهلل ال ــه أهــل بيت ــه، وكان علي ــى آل ــه وعل اهلل علي
مســمى الزيديــة لمَّــا كانــوا قبــل عصــره؛ ولنقــف هنــا؛ لنقــرأ تحــرك هــذا المنهــج وانتشــاره منــذ زمــن اإلمــام األعظــم زيــد بــن علــي 

عليهمــا الســالم وحتــى يومنــا هــذا.

خ��رج اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي عليهم��ا الس��ام بثورت��ه 
املبارك��ة ض��د حك��م هش��ام األموي اجلائر، يف س��نة 
122ه���، وكان أتباع��ه م��ن خل��ص الش��يعة احملب��ن 
أله��ل البي��ت عليه��م الس��ام، فُأْطِل��َق عليه��م اس��ُم 
الزيدي��ة، ث��م ج��رى ه��ذا االس��م فيما بع��د على كل 
م��ن س��ار بس��رة اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام وأتباع��ه، 
ف��كان غالبي��ة ش��يعة أه��ل الكوف��ة م��ن ب��اد الع��راق 
عل��ى مذه��ب اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام، وق��د ج��اء 
اش��تمل  ق��د  الس��ام  علي��ه  ديوان��ه  أن  التأري��خ  يف 
عل��ى أمس��اء مخس��ة عش��ر ألف��ًا مم��ن بايعه م��ن أهل 
الكوف��ة، وب��ا ش��كك أن الكث��ر منه��م كان��وا زيدي��ة 

املنه��ج.

ويف املغ��رب األقص��ى كان للزيدي��ة حضوره��ا املش��رف؛ وذل��ك خبروج اإلمام إدري��س بن عبداهلل 
الكامل - عليهما الس��ام- إليها، ودعوته إىل اهلل؛ حيث أس��س بها أول دولة للزيدية س��نة 172ه�، 
وال��ي عرف��ت بدول��ة األدارس��ة، ث��م ق��ام بالدع��وة بع��ده ابن��ه إدريس ب��ن إدريس، ال��ذي كان على 
منه��ج آبائ��ه عليه��م الس��ام، فس��ار بس��رة أبي��ه من نش��ر الع��دل، وإقامة مع��امل الدين؛ واس��تمرت 
الزيدية باملغرب حتى انتهاء دولة األدارس��ة يف القرن اخلامس اهلجري تقريبًا، ثم انتقل أهلها 
تدرجيي��ًا إىل مذه��ب اإلم��ام مال��ك، وأصب��ح املذه��َب الس��ائَد به��ا إىل يومن��ا ه��ذا, ق��ال يف كت��اب 
»االستئناس برتاجم فضاء فاس« يف ترمجة درَّاس بن إمساعيل )ص153(: )وممن أدخل مذهب 

مال��ك إىل املغ��رب, وكان أهل��ه قبل��ه على مذهب الكوفي��ني والزيديني(.

وخ��ال الف��رة ال��ي أس��س فيه��ا اإلمام إدريس دول��ة زيدية باملغرب، كان أخ��وه اإلمام حييى بن 
عبداهلل قد توجه إىل الديلم من باد املش��رق، فنش��ر بها املذهب الزيدي، وأس��لم على يديه كثري 
م��ن أهله��ا؛ ث��م توس��عت الزيدي��ة بعد ذلك إىل طربس��تان وجرجان ونيس��ابور من أعمال خراس��ان 
يف زم��ن اإلم��ام الداع��ي الكب��ري احلس��ن بن زيد منذ س��نة 250ه�، ث��م يف زمن أخيه اإلمام حممد بن 

زيد عليهما الس��ام.
ويف س��نة 284ه��� ق��ام اإلم��ام الناص��ر األط��روش باجلي��ل والديل��م داعي��ًا إىل اهلل، فدخل��ت جي��ان 
يف دعوت��ه، ونش��ر اإلس��ام يف تل��ك املناط��ق، بع��د أن كان أهله��ا يعب��دون احلج��ر والش��جر، حت��ى 
بلغ عدد من أس��لم على يديه ألف ألف نس��مة، أي مليون نس��مة، وتيس��ر على يديه تثبيت دعائم 

الدول��ة الكرمي��ة القائم��ة عل��ى الع��دل والدي��ن والكرام��ة منه��اج س��لفه منهاج الكتاب والس��نة.
ثم جاء بعده اإلمام الداعي احلس��ن بن القاس��م، الذي أقام َأَوَد الدين احلنيف يف نيس��ابور والري 
ونواحيهم��ا، ويف اجلي��ل والديل��م، ث��م ج��اء بعده عدد من األئمة كابن��ه اإلمام أبي عبداهلل الداعي 
واإلمامني أبي طالب وأخيه املؤيد باهلل وغريهم؛ وعلى هذا املنوال تعاقب أئمة الزيدية على باد 
املش��رق؛ ليبق��ى املذه��ب الزي��دي قائم��ًا فيه��ا بعقائ��ده ومبادئ��ه، فبل��غ أذربيج��ان وبيه��ق وخراس��ان 

وتركس��تان وغريها من البلدان.
وأئم��ة الزيدي��ة ه��م م��ن نش��روا اإلس��ام يف املش��رق األقص��ى واملغ��رب األقص��ى، بعدهل��م وعلمه��م 

وحس��ن دعوته��م، بع��د أن كان ظل��م احل��كام قبله��م حي��ول دون انتش��اره.

الزيدية في المغربالزيدية في العراق

الزيدية في بالد  المشرق

ثببم انتشببر املذهببب الزيببدي وتوسببعت رقعتببه عببر 
التأريببخ، حتى ضم شبببه اجلزيببرة العربية مبا فيها 
ُد أن أهل  د َنِ ند واحلجاز واليمن؛ ففي بالد َنْ
اليمامببة كانببوا علببى مذهببب الزيديببة، ويف احلجاز 
وعلببى وجببه اخلصوص مكة وينبببع، كان للزيدية 
مكانتها ووجودها؛ حيث كان أشرافها مجيعًا على 
املذهببب الزيببدي حتببى قببرون قريبببة متأخببرة، ومببن 
أمببراء مكببة الزيديببن الشببريف الكبببر قتببادة بببن 
إدريببس الببذي أذَّن يف عصببره حبببي على خر العمل 
يف احلببرم املكببي الشببريف، وجببدد بنبباء مرقببد اإلمببام 

احلسببن بببن علببي الفخببي عليهما السببالم.

الزيدية في نجد والحجاز

يا بني اطلب ما يعنيك بترك ماال يعنيك, فإن في ترك ماال يعنيك دركا لما يعنيك, 
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أسباب اختفاء المذهب  الزيدي من 
الكثير من البلدان

ب��ا ش��ك أن لتقل��ص الفك��ر الزي��دي واختفائ��ه م��ن 
الكث��ر م��ن البل��دان أس��باب وم��ررات، فم��ن غ��ر 
املنطق��ي أن يص��ل هذا الفكر األصيل، والقائم على 
احلج��ة والدلي��ل إىل الكثر من البلدان ثم يرتكه 
الن��اس، وال يرغب��ون إليه؛ وميك��ن للمتتبع للتأريخ 
خصوص��ًا  الزي��دي  والتأري��خ  عموم��ًا  اإلس��امي 
معرف��ة ه��ذه األس��باب م��ن خ��ال البح��ث والتتب��ع؛ 

ولنذك��ر خاص��ة ذل��ك يف ع��دد م��ن النق��اط:
- إن م��ن األس��س ال��ي يق��وم عليه��ا املذه��ب الزيدي 
كما ذكرنا سابقًا »وجوب األمر باملعروف والنهي 
ع��ن املنك��ر، واخل��روج عل��ى الظ��امل«، وب��ا ش��ك فإن 
ه��ذا املب��دأ ق��د عارض أه��واء احلكام والس��اطني يف 
الدولت��ني األموي��ة والعباس��ية وغرهم��ا؛ مم��ا دع��ا 
ه��ذه ال��دول إىل حمارب��ة ه��ذا الفك��ر أش��د احملاربة، 

والس��عي إلنهائ��ه بش��تى الط��رق واألس��اليب، حت��ى 
قت��ل م��ن قت��ل م��ن أئم��ة الزيدي��ة وأتباعه��م، وش��رد 
م��ن ش��رد منه��م، فكان��وا متخف��ني يف كث��ر م��ن 

األوق��ات، ال يأمن��ون عل��ى أنفس��هم.
- الرتهي��ُب الفك��ري لل��دول ض��د كل م��ن ينتس��ب 
إىل الزيدي��ة كان عام��ًا يف ع��دم رغب��ة الكث��ر 
يف ظه��ور ه��ذه النس��بة؛ وق��د دل عل��ى ذل��ك كام 
حمم��د ب��ن احلس��ن الش��يباني احلنف��ي ح��ني ق��ال: 
»أن��ا زي��دي إذا أمن��ُت على نفس��ي، حنف��ي إذا خفت«.

]اهل��ادي الوزي��ر, نهاي��ة التنوي��ه يف إزه��اق التموي��ه، 
ص223[. 

وأئمته��ا،  الزيدي��ة  لتش��ويه  ال��دول  حماول��ة   -
عليه��ا  واالدع��اء  فيه��ا،  لي��س  مب��ا  عنه��ا  وال��كام 

عنه��ا. البع��ض  نف��ر  حت��ى  باألكاذي��ب، 

اإلس��امية  املذاه��ب  م��ن  لغ��ره  ال��دول  تب��ي   -
األخ��رى, كتب��ي احل��كام األموي��ني يف األندل��س 
للمذه��ب املالك��ي، وتب��ي الظاه��ر بي��رس يف مص��ر 
للمذاه��ب الس��نية األربعة, وتب��ي الدولة الصفوية 
ث��م ف��رض ه��ذه  إي��ران للمذه��ب اجلعف��ري,  يف 
املذاه��ب عل��ى رعيته��ا, كل ه��ذا أدى إىل احنس��ار 

املذه��ب الزي��دي ع��ن تل��ك ال��دول.
- ضع��ف احلرك��ة العلمي��ة يف الوس��ط الزي��دي، 
وم��وت العلم��اء م��ع ع��دم اش��تغال األتب��اع بالعل��م 
واحملافظ��ة عل��ى قواع��د املذهب, مم��ا جيعل اخللف 
ال ينتسبون إليه إال باالسم, مما يؤدي إىل تاشيه 

م��ع م��رور الزمن.

صعي��د  يف  تواج��د  للزيدي��ة  كان  فق��د  وأيض��ًا 
مص��ر يف العص��ر اململوك��ي؛ فق��د كان مجاع��ة 
م��ن األش��راف املتواجدي��ن فيه��ا جبمي��ع فروعه��م 
عل��ى مذه��ب الزيدي��ة، ولك��ن ه��ذا التواج��د ق��د خف 
أقص��ى  اخت��ذ  ال��ذي  بي��رس،  الظاه��ر  عص��ر  يف 
الس��نية  املذاه��ب  يف  القض��اء  حلص��ر  اإلج��راءات 
األربع��ة يف ع��ام 663ه���، مم��ا أدى إلزاح��ة الزيدي��ة 
م��ن الس��احة املصري��ة؛ وم��ع ذل��ك ف��إن الزيدي��ة مل 
تنت��ِه يف مص��ر، فق��د ظ��ل األش��راف عل��ى املذه��ب 
أب��و  يذك��ر  حي��ث  الزم��ن؛  م��ن  م��دة  الزي��دي 
احملاسن)وهو مؤرخ مملوكي( يف كتابه »النجوم 
الزاه��رة« ب��أن أح��د أهال��ي الصعي��د حك��ى ل��ه: ))أن 
غالب مزارعي بلدتنا أش��راف علوية((؛ ويف موضع 
آخ��ر م��ن »النج��وم الزاه��رة« يق��ول أبو احملاس��ن عن 
األش��راف العلوي��ة بصعيد مص��ر:))كان معظمهم 
ش��يعة زيدي��ة ويتجاه��رون بذل��ك((؛ ويالح��ظ أن 
بعض��ًا م��ن قبائ��ل آل البي��ت مبص��ر ق��د حتول��وا إىل 
املذه��ب اإلمساعيل��ي يف العص��ر الفاطم��ي؛ وحالي��ًا 
فإن أغلب قبائل آل البيت مبختلف فروعها مبصر 

س��نية يف مذهبه��ا.
م��ن  العدي��د  يف   الزيدي��ة  تواج��د  كان  وهك��ذا 
البل��دان عل��ى م��ر التأري��خ اإلس��المي، ولي��س ذل��ك 
إال جبه��ود أئم��ة املذه��ب الزيدي وعلمائ��ه وأتباعه؛ 
ولك��ن - ولألس��ف- ف��إن ه��ذا االنتش��ار ق��د تقل��ص 
نتيجة ظروف احلكم يف البلدان، ومالبس��ات شتى 
س��يأتي ال��كالم عنه��ا، حت��ى مل يب��َق للزيدي��ة وج��ود 
معت��ر إال يف اليم��ن، م��ع تواج��د بس��يط يف بع��ض 

ال��دول األخ��رى.

وبالنسييبة لليميين، فمؤسييس الدوليية الزيدييية فيهييا هو اإلمييام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسيين 
عليهما السالم، والذي قدم إىل اليمن بدعوة من أهلها سنة 280هي، وكانت هذه اخلرجة األوىل، 
ثييم كانييت لييه خرجيية ثانييية يف سيينة 284هييي، فأقييام الدييين، وأحيييا فرائضه، ووضع حجر األسيياس 
هلييذه الدوليية الزيدييية، واختييذ ميين صعييدة عاصميية حلكمييه، فأقييام أكيير وأطييول دوليية عرفتهييا 

الزيدييية، والييي اسييتمرت - وهييي يف حاليية مييدٍّ وجييزر- حتى ثورة 26 سييبتمري، سيينة 1962م .
لقييد نشييأت الدوليية الزيدييية - الييي أسسييها اإلمييام اهلييادي عليييه السييالم- يف املناطق الشييمالية من 
اليميين، وظييل تواجدهييا لفرتة طويليية حمصوراً يف هذه املناطق، مع بعض التمدد واالنكماش؛ ثم 
بدأت يف أوائل القرن احلادي عشر بالتغلغل يف جنوب اليمن وتهامة حتى امتدت إىل حضرموت 
يف أيييام اإلمييام املتييوكل إمساعيييل بيين القاسييم عليهمييا السييالم؛ كما توسييعت هذه الدوليية يف أيام 
اإلمييام حييييى محيييد الدييين وابنييه اإلمييام أمحييد عليهمييا السييالم، حتييى مشلييت إب وتعييز وبعييض 

املناطييق اجلنوبية.
ومييع أن الدوليية الزيدييية قييد انتهييت بعييد ثييورة 26 سييبتمر، فقييد بقيييت الزيدييية - فكييراً وعقيييدة- 
هي املذهب السائد يف أغلب مناطق اليمن امليمون، بفضل علماء أهل البيت املطهرين، وشيعتهم 
املخلصيين، حتييى قييام منهييم بالدعييوة ميين قييام بعييد ذلييك، وكان آخرهييم جمييدد الزيدييية، وإمييام 

زمانييه، املييوىل احلجيية جمييد الدييين بيين حممد بيين منصييور املؤيدي سييالم اهلل عليه .

وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن��ه وبالرغ��م م��ن ُبع��د املس��افة ب��ن اجملتم��ع 
الزي��دي يف اليم��ن واجملتم��ع الزي��دي يف املش��رق، إال أن��ه ربط��ت ب��ن 
اجملتمعن عالقة وثيقة، وتبادل فكري كبري، وذلك من خالل قدوم 
علماء من الزيدية البيهقين والطربين وغريهم إىل اليمن، ونقلهم 

ل��راث الزيدي��ة ومعارفه��ا يف تل��ك املناط��ق، والعك��س.

الزيدية في مصر الزيدية في اليمن

العالقة بين 
زيدية اليمن 

وزيدية 
المشرق

االنتشار 
الجغرافي 

للزيدية

واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت, فآثر ما تلقاه غدًا على ماال تراه أبدًا
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الزيديــة واس��طة عق��د االعت��دال ال��ذي ل��و نظ��ر إلي��ه املنصف��ون 
بعقائ��ده وفروع��ه لوج��دوه قنط��رة الوصول إىل مجع ش��تات هذه األمة، 
فف��ي ظ��ل ال��دول الزيدي��ة ال��ي قام��ت يف خمتل��ف البل��دان ع��ر العص��ور 

عاش��ت املذاه��ب املختلف��ة معه��ا مطمئن��ة آمن��ة، ال 
خت��اف عل��ى عقائده��ا، وال جت��ر عل��ى ت��رك آرائه��ا.

والزيدي��ة جدي��رة ب��أن تك��ون دس��تور دول��ة مل��ا حتم��ل 
من عقائد وقواعد تأهلها لذلك؛ فمن خالل االجتهاد 
- مثاًل- استطاعت الزيدية أن جتعل الصدور واسعة 
رحب��ة، تتقب��ل اآلراء املختلف��ة م��ا دام��ت م��ن علم��اء 

جمتهدي��ن واجتهاده��م ش��رعي.
وأيض��ًا ف��إن م��ن قواع��د الزيدي��ة اجلم��ع ب��ن األدل��ة 
ال��ي يك��ون ظاهره��ا التع��ارض، وال خيال��ف واح��د 
منه��ا دلي��اًل قطعي��ًا، وغريه��ا م��ن القواع��د ال��ي يتس��م 
به��ا املذه��ب الزي��دي مم��ا به��ا ُيل��مُّ مشل األم��ة، ويزول 

تش��تتها.
وبه��ذا يتحق��ق أن الزيدي��ة دس��تور للش��عوب، وقان��ون تع��ر م��ن خالل��ه 

املذاه��ب إىل الوح��دة اإلس��المية.

سعي المذهب الزيدي
 لتحقيق الوحدة اإلسالمية

ظ��ل املذه��ب الزي��دي خ��ر داعي��ة للوح��دة 
اإلس��المية، وت��رك م��ا يس��بب اخلالفات؛ ألن 
ذل��ك م��ن التع��اون عل��ى ال��ر والتق��وى، وم��ن 
واجب��ات املس��لمني جت��اه ه��ذا الدي��ن العظي��م، 
ومم��ا ينبغ��ي أن تلتف��ت إلي��ه مجي��ع املذاه��ب؛ 
اهلل  أراده  كم��ا  اإلس��المي  الدي��ن  ليك��ون 
سبحانه وتعاىل، دين صفاء وتسامح ووحدة 
وتقاط��ع  وتناح��ر  إره��اب  دي��ن  ال  وس��عة، 
وتع��اىل:  س��بحانه  اهلل  ق��ال  وق��د  وتداب��ر، 
}واعتصم��وا حبب��ل اهلل مجيع��ًا وال تفرقوا{، 
وتذه��ب رحيك��م{،  فتفش��لوا  تفرق��وا  }وال 
الزيدي��ة  وغره��ا م��ن اآلي��ات؛ وق��د س��عت 
لتحقي��ق ه��ذه الوح��دة اإلس��المية ع��دداً م��ن 

املب��ادئ واألف��كار؛ منه��ا:
الف��روع أنه��ا مس��ائل  - النظ��ر إىل مس��ائل 
اجتهادي��ة، ل��كل جمته��د فيه��ا نصي��ب ورأي، 
ف��ال ينبغ��ي اإلن��كار عل��ى اجملته��د م��ا دامت له 
أدلته واجتهاده ش��رعي، واالهتمام باألصول 
ألن  فيه��ا؛  اخل��الف  ين��در  أو  يق��ل  ال��ي 
بالتمس��ك به��ا تتحق��ق الوح��دة اإلس��المية.

- أن م��ن قواع��د الزيدية أنه ال جيوز التكفر 
أو التفس��يق إال بدلي��ل قطع��ي، وه��ذا يوق��ف 
اإلنس��ان عن��د ح��ده، وه��و م��ا حتتاج��ه وح��دة 

األمة.
- أن الزيدي��ة بعي��دة ع��ن الس��باب والش��تم 
أو  األخ��رى،  املذاه��ب  م��ن  هل��ا  للمخالف��ني 
التع��دي عليه��ا مب��ا ال جي��وز م��ن الق��ول أو 

الفع��ل.
يف  اإلس��المية  الوح��دة  إىل  الدع��وة   -
يف  العلمائي��ة  واالجتماع��ات  املؤمت��رات 
دع��وة  آخره��ا  وكان  ال��دول،  خمتل��ف 
أح��د  يف  احملط��وري  املرتض��ى  الدكت��ور 
املذاه��ب  دع��ا فيه��ا علم��اء  ال��ي  املؤمت��رات، 
للكتاب��ة عن مذاهبهم- فصاحب البيت أدرى 
بال��ذي في��ه-؛ حبي��ث تكون ه��ذه الكتابات هي 
املعتم��د، وم��ن خالهل��ا يتم النق��د والنظر إىل 

مذه��ب. كل 
- وض��وح املذه��ب الزي��دي، وع��دم إحاطت��ه 

باألغش��ية املبهم��ة، وج��الء عقائ��ده.
- التعايش مع املذاهب املختلفة، 

الزيدية
الدولة

والوحدة 
اإلسالمية

لوددت أن يدي ملصقة بثريا ثم أقع منها حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة ويصلح اهلل بذلك أمر أمة محمد



أوضاع المسلمين في العصر 
األموي وضروريات الثورة

إن م��ن امله��م للمطال��ع والباح��ث يف ث��ورة اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام أن يلق��ي 
نظ��رة ح��ول األوض��اع ال��ي كان يعيش��ها املس��لمون قب��ل الث��ورة وحاهل��ا, حت��ى 
ي��درك مل��اذا ث��ار اإلم��ام زي��د؟! ويتع��رف عل��ى أس��باب ثورت��ه املبارك��ة وأبعادها.

يف احلقيق��ة إن الوع��ي اإلس��امي ق��د تع��رض لكث��ر من التش��ويه والتحريف, 
وظل��ت احلقيق��ة غائب��ة ب��ن ركام م��ن الزي��ف والك��ذب املمنهج ال��ذي أنتجته 
احلكوم��ات الظامل��ة، وخطت��ه أق��ام علم��اء الس��اطن, حت��ى قي��ل أن تأرخين��ا 
اإلس��امي ش��اهد زور؛ ألن��ه كت��ب حتقيق��ًا لرغبة احلكام، وتلميع��ًا لصورهم, 
ولي��س بعي��داً ع��ن ه��ذه احلقيق��ة م��ا حيص��ل الي��وم م��ن قب��ل قن��وات ووس��ائل 
اإلعام التابعة للحكومات املعاصرة كيف تزيف احلقائق وختادع املواطنن, 

وتلم��ع ص��ور احل��كام م��ع ما ه��م عليه من فس��اد وظلم.
نع��م؛ إن احلال��ة ال��ي عاش��تها األمة اإلس��امية يف زمن ب��ي أمية عمومًا وقبل 
ث��ورة اإلم��ام زي��د على وجه اخلصوص كانت مظلمة للغاية، وأوضاع الناس 
كان��ت مأس��اوية, وكان الواق��ع اإلس��امي يتطل��ب تغي��راً ضروري��ًا وث��ورة 

حقيقي��ة؛ وهنا س��نلقي نظرة س��ريعة تكش��ف ذل��ك الواقع:
الوضع العام

س��نلخص الوض��ع الع��ام ال��ذي كان��ت تعيش��ه األم��ة يف عناوين عام��ة، ووقائع 
مش��هورة تكش��ف بعض جرائم بي أمية:

- وقع��ة احل��رة، وال��ي اس��تباح فيه��ا جي��ش يزي��د املدين��ة املن��ورة، فقت��ل عش��رة 
آالف إنس��ان م��ن األنص��ار وأبن��اء األنص��ار, واغتص��ب م��ا يق��ارب أل��ف ام��رأة؛ 

وكان��ت تل��ك الفاجع��ة بع��د استش��هاد اإلم��ام احلس��ن )ع(.
- ه��دم الكعب��ة؛ فق��د تعرض��ت الكعب��ة يف خاف��ة ب��ي أمي��ة لله��دم أكث��ر م��ن 

مرة.
- قت��ل التابع��ي املش��هور س��عيد ب��ن جب��ر وخي��ار التابعن وأبن��اء الصحابة، وقد 
أحصى التأريخ أن احلجاج أحد زبانية بي أمية قتل ما يقارب 200 ألف, ومات 

ويف س��جنه مخس��ون ألف رجل وثاثون ألف امرأة.

قت��ل   -
م��ن  كل 
حي��ب أه��ل 
)ع(. البي��ت 

أم��ر  س��ب   -
املؤمن��ن عل��ي 

طال��ب  أب��ي  ب��ن 
الس��ام  عليه��م 

على املنابر اإلسامية، 
واس��تمرار ذل��ك م��ا يق��ارب 

عام��ًا. الثمان��ن 
- تعاط��ي اخلم��ر ومعاقرت��ه جه��اراً نهاراً 

من قبل حكام املسلمن, وانتشاره يف أوساط املسلمن.
-جلب املغنين واملغنيات وتشجيعهم وإهدار أموال املسلمن يف املنكرات.

- االستهانة باملقدسات اإلسامية, ومن أمثلة ذلك:
* أن اإلم��ام زي��داً علي��ه الس��ام دخ��ل عل��ى هش��ام، ويف جملس��ه يه��ودي يس��ب 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، فانته��ره اإلم��ام زي��د, وق��ال: ي��ا كاف��ر 
أم��ا واهلل لئ��ن متكن��ت من��ك ألختطف��ن روح��ك، فق��ال هش��ام: م��ه ي��ا زي��د ال تؤِذ 
جليسنا. فخرج زيد عليه السام، وهو يقول: من استشعر حبَّ البقاء استدثر 

ال��ذل إىل الفناء.
* ويف ي��وم م��ن أي��ام املواجه��ة ب��ن اإلم��ام زيد واجليش األم��وي ظهر رجل من 
أه��ل الش��ام م��ن كل��ب عل��ى ف��رس رائ��ع، فلم ي��زل ش��امتًا لفاطمة بنت رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، فجع��ل زي��د يبك��ي حت��ى ابتل��ت حليت��ه وجع��ل يق��ول: 
أما أحد يغضب لفاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟ أما أحد يغضب 

لرس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه؟ أما أحد يغض��ب هلل؟...إخل.

أيها الناس..البصيرة .. البصيرة ثم القتال، فإن اهلل يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق..

19



الوضع الديين والعقائدي
أمي��ة  بن��و  ��َد  وطَّ والعقائ��دي  الدي��ي  الصعي��د  عل��ى 
حكمه��م وملكه��م بتحري��ف عقي��دة اإلس��ام, وإدخ��ال 
األف��كار الضال��ة إىل اجملتمع��ات اإلس��امية, فج��اؤوا 
بعقي��دة اجل��ر واإلرج��اء وغريهم��ا، فمعاوي��ة ب��ن أب��ي 
س��فيان ه��و أول م��ن س��نَّ اجلر, حني ق��ال يف خطبة له: 
إمنا أنا خازن من خزان اهلل.. إخل؛ كما أسس األمويون 
م��ن األف��كار الضال��ة تقدي��س ول��ي األم��ر وحترميه��م 
ملخالفت��ه وإجيابه��م لطاعته، حت��ى لو كان ظاملًا جيلد 
ظه��رك ويف��ري حلمك؛ ولقد بل��غ األمر بأحد والتهم، 
أم��ام  الثقف��ي أن خيط��ب  ب��ن يوس��ف  وه��و احلّج��اج 
اجلماه��ري قائ��ًا: رس��ولك أفض��ل أم خليفت��ك؟! يري��د 
بذل��ك أن عب��د املل��ك ب��ن م��روان أفض��ل م��ن الن��ي صلى 

اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم.
وم��ن أخط��ر م��ا مارس��ه األموي��ون يف حمارب��ة احل��ق 
واالس��ام الص��ايف إبعاده��م الن��اس ع��ن أه��ل البي��ت )ع(، 
وتش��ويه صورته��م يف عقوهل��م, حت��ى صنع��وا يف الوع��ي 
الش��عي أن اتب��اع أه��ل البي��ت )ع( والتش��يع هل��م معصي��ة 
هلل وخ��روج ع��ن دين��ه, ووظف��وا لنش��ر ه��ذه األف��كار 
الباطل��ة علم��اء الس��وء, وأج��روا الن��اس عل��ى اعتق��اد 
تل��ك األق��وال, وتعامل��وا بالصرام��ة والقت��ل والتعذي��ب 
لكل من خالفهم يف الرأي، ويكفي ش��اهداً على ذلك ما 
مارس��ه اخلليفة األموي هش��ام بن عبدامللك مع غيان 

الدمش��قي واجلع��د ب��ن دره��م.
- أم��ا اجلع��د ب��ن دره��م فإن��ه مل��ا أنك��ر أْن يك��ون الق��رآن 

أزلي��ًا وق��ال بأنه حمدث، أخذه هش��ام وأرس��له إىل خالد 
القس��ري، وه��و أم��ري الع��راق، وأم��ره بقتل��ه، فحبس��ه 
خال��د، فلم��ا صل��ى ص��اة العي��د ي��وم األضح��ى ق��ال يف 
آخ��ر خطبت��ه: انصرف��وا وضح��وا يقب��ل اهلل منك��م، فإن��ي 
أري��د أن أضح��ي اليوم باجلعد بن درهم, فنزل فضحى 

به.
- أم��ا غي��ان الدمش��قي, فق��د ذك��ر املؤرخ��ون أنه كان 
يق��ول أن معاص��ي العب��اد منه��م, وليس��ت م��ن اهلل, فأم��ر 
هش��ام بضرب��ه م��ع أح��د رفقائ��ه س��بعني جل��دة, ث��م أم��ر 
هش��ام بإخ��راج ألس��نتهما م��ن أقفيتهم��ا، فل��م يلبث��ا أن 

مات��ا، ث��م ألقي��ا عل��ى مزبل��ة يراهم��ا الن��اس مصلوب��ني.
وألج��ل ه��ذا وغ��ريه فق��د حك��ى التأري��خ أن ب��ي أمي��ة 
يف جممله��م كان��وا يدين��ون باإلس��ام يف الظاه��ر وهم 
يبطنون الكفر, كما كانوا - حبس��ب مصطلح اليوم- 
أدوات بي��د الس��لطة البيزنطي��ة آن��ذاك, وكان كب��ار 
مستش��اريهم يه��وداً ونص��ارى, وق��د يش��هد لذل��ك وج��ود 
اليه��ودي يف جمل��س هش��ام ح��ني دخل علي��ه اإلمام زيد 
)ع(, وك��ذا النصران��ي ال��ذي كان يف جمل��س يزي��د بن 
معاوي��ة ح��ني أدخل��وا علي��ه رأس احلس��ني )ع(, فالواق��ع 
يه��ود  خماب��راٍت  رج��ال  بي��د  كان  الق��رار  أن  يش��هد 
ونص��ارى كان��وا يف الب��اط األم��وي، وه��م م��ن كان��وا 
يدي��رون دف��ة احلك��م، وأن بي أمية كانوا إليهم أقرب 
منه��م إىل اإلس��ام، وإال فه��ل ُيتص��ور أن مس��لمًا يؤم��ن 

ب��اهلل ورس��وله يتج��رأ عل��ى س��فك دم اب��ن بن��ت نبي��ه؟!

الوضع املعيشي واالجتماعي
ب��داًل م��ن أن يعم��ل احلكام األموي��ون على إصالح 
أح��وال الن��اس وحتس��ن معيش��تهم، والتخفي��ف 
من معاناتهم، اجتهوا إىل مجع الثروات واألموال، 
وف��رض الضرائ��ب الباهظ��ة ال��ي أثقل��ت كواهل 
الرعي��ة فانتش��رت احلاج��ة, وزاد الفق��ر, وت��وزع 
اجملتم��ع إىل طبقت��ن: طبقة فاحش��ة الثراء وهي 
طبق��ة ال��والة والس��الطن, وطبق��ة ش��ديد الفق��ر 

وه��ي طبقة بقي��ة الناس.
ولق��د روى التأري��خ ص��وراً م��ن ث��راء خلف��اء ب��ي 
الفاح��ش  الطاغي��ة هش��ام  وث��راء  أمي��ة عموم��ًا 
عل��ى وج��ه اخلص��وص؛ ولنكتفي هن��ا مبا ُنقل من 
األخبار عن ثراء هشام؛ ملقام املناسبة واالختصار:

روي أن هش��ام ب��ن عبداملل��ك مج��ع م��ن األموال ما 
مل جيمع��ه خليف��ة قبله؛ وقد وصف أحد من وفد 
عل��ى هش��ام عرَش��ه فق��ال: يف دار ق��وراء مفروش��ة 
بالزحام، وهو يف جملس مفروش بالرخام، وبن 
كل رخامت��ن قضي��ب ذه��ب وحيطان��ه كذل��ك، 

وهش��ام جالس على طنفس��ة محراء، وعليه ثياب 
خز محر، وقد تضمخ باملسك والعنرب، وبن يديه 
مس��ك مفت��وت يف أوان��ي ذه��ب يقلب��ه بي��ده فتفوح 

روائحه.
ب��ن  هش��ام  ثي��اب  أن  التأري��خ  يف  ي��روى  كم��ا 
عبداملل��ك األم��وي كان��ت حُتم��ل عل��ى س��تمائة 

مج��ل.
وم��ن الناحي��ة االجتماعي��ة فق��د س��عى بن��و أمي��ة 
إىل تدم��ر القي��م وتبدي��د األخ��الق م��ن قل��وب 
يف  ونش��روا  واالحن��الل,  الفس��اد  ونش��ر  الن��اس 
ومل  والنه��ب،  الس��طو  ثقاف��ة  اجملتم��ع  أوس��اط 
والته��م  حيرض��ون  كان��وا  ب��ل  بذل��ك،  يكتف��وا 
عليه��ا ويعلمونه��ا أوالده��م؛ ف��روى أن هش��ام ب��ن 
عب��د املل��ك, ح��ن عل��م أن أح��د أوالده كان مولع��ًا 
بالفاحش��ة، وكان ق��د واله مح��ص فق��دم إلي��ه 
أهله��ا يش��كون فحش��ه, فعزل��ه ع��ن عمل��ه، وق��ال 
ل��ه: أيزن��ي القرش��ي؟ أت��دري م��ا فس��ق القرش��ي 
وفجوره؟ إمنا هو أن تأخذ مال هذا فتعطيه هذا، 

وتقت��ل ه��ذا وتأخ��ذ م��ال ه��ذا.

والله��و  اجمل��ون  لنش��ر  أمي��ة  بن��و  س��عى  كم��ا 
والرق��ص والغن��اء والتش��جيع عل��ى ذل��ك, حتى أن 
أحد أمراء بي أمية استدعى مجيع مغي احلجاز 
وأجازه��م جبوائز كثرة، وأعطى )معبدًا( املغي 
عش��رة آالف دين��ار, وي��روى أن يزي��د ب��ن عبدامللك 
األم��وي كان ل��ه جاري��ة امسه��ا حباب��ة وكان��ت 
تغ��ي ل��ه وكان حيبه��ا, ويف ي��وم من األي��ام رماها 
حببة عنب فوقعت يف حلقها فشرقت بها وماتت، 
فح��زن عليه��ا حزن��ًا ش��ديداً, ونبش��ها بع��د الدف��ن 
وت��رك جس��دها يف القص��ر حت��ى أن��ن, وقي��ل أن��ه 

م��ات بعده��ا بيس��ر أس��فًا عليها.
كم��ا أش��علوا العصبي��ات القبلي��ة، وأغ��روا ب��ن 
القبائ��ل، فق��د كان حكمه��م قائم��ًا عل��ى سياس��ة 
التفري��ق والتش��جيع عل��ى التناح��ر, وم��ن أعظ��م 
ذل��ك م��ا دار ب��ن القحطانية والعدناني��ة, والعرب 
والعجم, كما راج يف عصرهم اهلجاء, وغر ذلك 
م��ن الع��ادات ال��ي ش��جع عليه��ا بن��و أمية وتس��ببت 
يف التقاط��ع والتداب��ر, وانتش��ار العداوات، وتفس��خ 

اجملتم��ع اإلس��المي ومتزق��ه.

من استشعر حب البقاء، استدثر الذل إلى الفناء
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لقد أخذت ثورة اإلمام زيد عليه الس��ام مس��ارين، 
مس��اراً فكري��ًا ومس��اراً عس��كريًا, فب��دأ علي��ه الس��ام 
أواًل بالتحرك يف املسار الفكري, فسعى يف أوساط 
األم��ة ثقافي��ًا وفكري��ًا؛ ملواجهة األف��كار الضالة اليت 
ح��اول بن��و أمي��ة نش��رها ب��ني املس��لمني؛ وق��د جتل��ت 

ثورت��ه الفكري��ة يف ع��دة ص��ور؛ نذكر منها:
-  نش��ره للعل��م وتدريس��ه ل��ه، فق��د كان ل��ه )ع( 
يدي��ه  عل��ى  تعلم��وا  الذي��ن  الطلب��ة  م��ن  العدي��د 
الصحيح��ة،  واملعرف��ة  العل��م  نش��ر  يف  وس��اهموا 
والذي��ن أصبح��وا فيم��ا بع��د م��ن علم��اء اإلس��ام 
زي��د،  ب��ن  حيي��ى  اإلم��ام  أوالده  أمث��ال  املش��اهري، 
واإلم��ام عيس��ى ب��ن زي��د، واحلس��ني بن زي��د، وكذا 
اإلم��ام جعف��ر الصادق، واإلمام عبد اهلل بن احلس��ن 
الكامل، وأبو خالد الواس��طي، وأبو حنيفة النعمان، 
وش��عبة ب��ن احلج��اج العتك��ي، ومنصور ب��ن املعتمر، 
وثاب��ت ب��ن دينار الثمالي، وجابر بن يزيد اجلعفي، 

وس��لمان ب��ن مه��ران األعم��ش، وغريه��م كث��ري.
- ق��ام بتألي��ف الكث��ري م��ن الكت��ب والرس��ائل، منه��ا 
رس��الته املش��هورة إىل علم��اء األم��ة، وال��يت فيه��ا: 
)إمنا تصلح األمور على أيدي العلماء، وتفسد بهم 
إذا باع��وا أم��ر اهلل تع��اىل ونهي��ه مبعاون��ة الظامل��ني 
اجلائري��ن(، وم��ن أش��هر مؤلفات��ه: اجملم��وع الفقهي 
واحلديثي- وجمموع رس��ائل اإلمام زيد- وتفس��ري 

غري��ب الق��رآن.
- عقد العديد من اللقاءات والنقاش��ات مع العلماء, 
ومل ي��رك فرص��ة لتبي��ني احلق وإزه��اق باطل بين 

أمية إال واستغلها.
- االلتق��اء بالن��اس القادم��ني من خمتل��ف األمصار 
يف مواس��م احل��ج, وأثن��اء زياراته��م للمدين��ة املنورة, 
وكان يف كل م��رة يع��زز فيه��م روح التضحي��ة, 
ويكش��ف هل��م ظلم ب��ين أمية, ويذكره��م بواجبهم 
يف األم��ر باملع��روف والنهي عن املنكر, ومن األمثلة 

عل��ى ذلك:
م��ا روي أن عزي��زة بن��ت زكري��ا ب��ن أب��ي زائ��دة 
م��ررت  حجج��ت  مل��ا  يق��ول:  أب��ي  مسع��ت  قال��ت: 

باملدين��ة، فقل��ت: ل��و دخل��ت عل��ى زي��د ب��ن عل��ي ب��ن 
احلس��ني فس��لمت علي��ه، فدخل��ت علي��ه فس��معته 

يتمث��ل بأبي��ات وه��و يق��ول:
ومن يطلب املال املمنع بالقنا  

      	                يعش ماجداً أو خترمه املخارم
متى جتمع القلب الذكي وصارمًا

وأنفًا محيًا جتتنبك املظامل 	 	     
وكنُت إذا قوم غزوني غزوتهم

فهل أنا يف ذا يا هلمدان ظامل 	 	        
  فخرج��ُت م��ن عن��ده فمضي��ت فقضي��ت حج��يت، 
ث��م انصرف��ت إىل الكوف��ة، فبلغ��ين قدوم��ه فأتيت��ه 
فس��لمت عليه وس��ألته عما قدم له، فأخربني بكتب 
م��ن كت��ب إلي��ه يس��أله القدوم عليه، فأش��رت عليه 

باالنص��راف، فلحق��ه الق��وم ف��ردوه.
 - دخل زيد بن علي عليهما الس��ام مس��جد رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم نص��ف النه��ار، يف 
ي��وم ح��ار م��ن ب��اب الس��وق، ف��رآه س��عد ب��ن إبراهي��م 
يف مجاع��ة م��ن القرش��يني ق��د ح��ان قيامهم، فأش��ار 
إليه��م فق��ال هل��م س��عد ب��ن إبراهي��م: هذا زيد يش��ري 
إليك��م فقوم��وا ل��ه، فجاءه��م فق��ال: أي ق��وم أنت��م 
أضعف من أهل احلرة، فقالوا: ال، فقال: فأنا أشهد 
أن يزي��د لي��س ش��راً م��ن هش��ام ب��ن عب��د املل��ك فم��ا 
لك��م؟ فق��ال س��عد ألصحاب��ه: مدة ه��ذا قصرية. فلم 

ينش��ب أن خ��رج فقت��ل.
- ق��ال حمم��د ب��ن حيي��ى بن عبد الكريم بن ش��عيب 
احلج��ي: أقب��ل زي��د ب��ن عل��ي ب��ن حس��ني، فدخ��ل 
املس��جد وفيه نفر من قريش قد حلقتهم الش��مس 
يف جملسهم، فقاموا يريدون التحول، فلما توسط 
زي��د املس��جد، خ��اف أن يعوق��وه فحصبه��م فوقع��وا، 
فق��ال هل��م: أقت��ل يزيد بن معاوية حس��ني بن علي؟ 
قال��وا: نع��م، ق��ال: ث��م م��ات يزي��د؟ قال��وا: نع��م، ق��ال: 
ف��كأن حي��اة بينهم��ا مل يك��ن. ق��ال: فعل��م الق��وم أن 

زي��داً يري��د أمرا.
- ف��رض اخلليف��ة األموي هش��ام ب��ن عبدامللك على 
اإلم��ام زي��د )ع( يف دمش��ق إقام��ة إجباري��ة مل��دة )5( 
أش��هر, فجعل ِمن ِس��ْجنه مدرس��ًة لتعليم الس��جناء 
أم��ور الدي��ن، وتوضي��ح مع��امل اإلس��ام الصحيحة, 
فع��ن أب��ي غس��ان األزدي ق��ال: ق��دم علين��ا زي��د ب��ن 

عل��ي إىل الش��ام أي��ام هش��ام ب��ن عبداملل��ك, فم��ا رأيُت 
رجًا كان أعلم بكتاب اهلل منه, ولقد حبسه هشام 
مخس��ة أش��هر يق��ص علين��ا وحن��ن مع��ه يف احلب��س 

ا. بتفس��ري احلم��د وس��ورة البق��رة يهذو ذل��ك هذَّ
بين��ه وب��ني خمالفي��ه,  ال��يت كان��ت  املناظ��رات   -
حتى من العلماء احملسوبني على السلطة األموية، 
ففي أثناء بقائه يف الش��ام اتفق علماؤها على رجل 
منه��م ق��د انق��اد ل��ه أه��ل الش��ام يف الباغ��ة والبص��ر 
باحُلج��ج، فجمع��وا بين��ه وب��ني زي��د ب��ن عل��ي، وعن��د 
املناظ��رة تكل��م الش��امي واعتم��د عل��ى أن اجلماع��ة 
ه��م حج��ة اهلل عل��ى خلق��ه، وأن أه��ل القل��ة ه��م أهل 
الب��دع والضال��ة، وأن��ه مل تك��ن مجاع��ة إال كان��وا 
ه��م أه��ل احل��ق، حت��ى قت��ل عثم��ان, فخ��رج عل��ي بن 
أب��ي طال��ب باغي��ًا مفرق��ًا للجماع��ة، حت��ى هاج��ت 
الفتن��ة فاقتتل��وا حت��ى ُردَّ ه��ذا األم��ر إىل أه��ل بي��ت 
ه��ذا اخلليف��ة املظل��وم عثم��ان - يع��ين ب��ين أمي��ة-. 

ق��ال خال��د ب��ن صف��وان: فحم��د اهلَل زي��ُد ب��ن عل��ي 
وأثن��ى علي��ه، وصلَّ��ى عل��ى رس��وله صل��ى اهلل علي��ه 
ب��كام م��ا مسعن��ا قرش��يًا  وآل��ه وس��لم ث��م تكل��م 
حج��ة،  أوض��ح  وال  موعظ��ة،  يف  أبل��غ  عربي��ًا  وال 
وال أفص��ح هلج��ة من��ه, ث��م إن اإلم��ام زي��داً ذك��ر 
هل��م مجي��ع م��ا يتعل��ق بالقل��ة والكث��رة م��ن اآلي��ات 

القرآني��ة، ف��إذا ه��ي مت��دح القل��ة وت��ذم الكث��رة.
ق��ال خال��د ب��ن صف��وان: فبئ��س الش��امي فم��ا أحل��ى 
وال أم��ر، وس��كت الش��اميون فل��م جييب��وا ال بقلي��ل 
وال بكث��ري، ث��م قام��وا م��ن عن��ده، فلم��ا خرج��وا قال��وا 
لصاحبه��م: فع��ل اهلل ب��ك وفع��ل، عزرتن��ا وزعم��ت 
أن��ك ال ت��دع ل��ه حج��ة إال كس��رتها فخرس��ت فل��م 
تنطق! قال: ويلكم كيف أكلم رجًا إمنا حاجين 

بكت��اب اهلل؟ فل��م أس��تطع أن أك��ذب كت��اب اهلل.
ق��ال عط��اء ب��ن أب��ي س��لمة:  ف��كان خال��د ب��ن صفوان 
يق��ول بع��د ذل��ك: م��ا رأي��ُت رج��ًا قرش��يًا وال عربي��ًا 
يزيد يف العقل واحلجج واخلري على زيد بن علي.

الثورة الفكرية

لقد أوتي زيد علمًا لدُنيًا فاسألوه فإنه يعلم ما ال نعلم.. »اإلمام حممد الباقر )ع(«
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مل خت��رج ث��ورة اإلم��ام زي��د )ع( ع��ن املس��ار 
ال��ذي س��ارت علي��ه ث��ورة ج��ده اإلم��ام احلس��ن 
الس��بط علي��ه الس��ام، وه��و اإلص��اح يف أم��ة 
اإلس��ام, كم��ا صرح بذلك اإلم��ام زيد )ع( يف 
كث��ر م��ن كلمات��ه ال��ي جتدونه��ا منش��ورة يف ه��ذه اجملل��ة؛ ونس��تطيع أن 

نلخ��ص أه��داف ثورت��ه علي��ه الس��ام يف النق��اط التالي��ة:
1. إحياء ما اندثر من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم.

2. وض��ع ح��د لتم��ادي مل��وك ب��ي أمي��ة يف االس��تهتار بالدي��ن، حت��ى وص��ل 
به��م احل��ال إىل أن يق��وم حاكمه��م الطاغية هش��ام بن عب��د امللك خطيبًا يف 

بي��ت اهلل احل��رام، ويقس��م أن��ه س��يقطع رأس م��ن يق��ول ل��ه: اتِق اهلل.
3. حتقيق العدالة العامة، بنشر العدل بن الناس ودفع الظلم عنهم.

4. بيان شرعية اخلروج على الظامل.
5. صيانة حرمات ومقدس��ات اإلس��ام، وترس��يخ عظمة الدين احلنيف يف 
قل��وب املس��لمن بع��د أن أس��قطها األموي��ون، حت��ى س��بَّ رس��ول اهلل صلى اهلل 

علي��ه وآل��ه وس��لم، واس��تهزئ ب��ه يف حض��رة 
ُمْنِك��ٌر؛ ق��ال  خلفائه��م، ومل يك��ن منه��م 

))ش��هدت  ذل��ك:  ع��ن  زي��د)ع(  اإلم��ام 
هش��امًا وعنده رجل يس��بُّ رس��ول اهلل 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، فقل��ت 
للساب: ويلك يا كافر، أما إني لو 
متكن��ت من��ك ألختطف��ن روح��ك، 
ل��ي  فق��ال  الن��ار.  إىل  وعجلت��ك 
هش��ام: َم��ٍه ع��ن جليس��نا ي��ا زي��د!!, 
ف��واهلل ل��و مل يك��ن إال أن��ا واب��ي 
حيي��ى خلرجت وجاه��دت حتى 

أفن��ى((.
املس��اكن  ع��ن  6.الدف��اع 
واحملروم��ن,  واملس��تضعفن 

)البداية من املدينة املنورة(
حينم��ا رأى اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام أن دي��ن 
َل، وأن ب��ي أمي��ة ق��د طغوا وجتربوا  اهلل ق��د ُب��دِّ
يف األرض، دعا كبار أهل البيت عليهم السام يف املدينة النبوية املشرفة, 
وق��ال هل��م: ))ي��ا ب��ي هاش��م واهلل إن��ي ال أعل��م أح��داً أوف��ّر حظ��ًا م��ن حظك��م، 
فق��د خصك��م اهلل أن تكون��وا ذري��ة نبي��ه، وقرن��اء كتاب��ه، وه��ا ه��و كت��اب اهلل 
ال ُيعم��ل ب��ه، وه��ا ه��ي س��نة رس��ول اهلل ي��زاد فيه��ا وينقص, وحن��ن يف املدينة 
ليس فينا من يأمر مبعروف وينهى عن منكر، وقد أتاني بعض املخلصني 
م��ن أه��ل الع��راق يدعون��ي للخ��روج اليه��م, وأن��ا أرى أن خن��رج إىل الع��راق 
لزي��ارة أم��ر املؤمن��ني عل��ي علي��ه الس��ام واحلس��ني ب��ن عل��ي علي��ه الس��ام 

وأصحابه��م وااللتق��اء بعلم��اء العراق��ني واإلص��اح ما اس��تطعنا((.

الرحلة األوىل إىل الكوفة
توجه اإلمام زيد )ع( ومن معه من أهل بيته من املدينة املنورة إىل العراق, 
فما أن وصل حتى تس��ابق أهل العلم والفضل الس��تقباله واالس��تفادة منه، 
وحظ��ي يف الع��راق باس��تقبال كب��ر، فق��د كان أهله��ا مييل��ون إىل أه��ل 
البي��ت )ع(، وفيه��م م��ن الش��خصيات االجتماعية من ُيع��وَّل عليهم، ولديهم 
اجل��رأة عل��ى املعارض��ة والوق��وف ض��دَّ ب��ي أمي��ة، أمث��ال: نص��ر ب��ن خزمي��ة، 

ومعاوي��ة بن اس��حاق، وغرهم.
لب��ث اإلم��ام علي��ه الس��ام أيامًا يف الكوفة أم��ًا يف أن تتهيأ له فرصة القيام 
بالث��ورة، ولك��ن األم��ر مل يتهي��أ ل��ه؛ وذل��ك أن رج��ال االس��تخبارات األموي��ة 
كان��ت تتب��ع حت��ركات أه��ل البيت عليهم الس��ام وش��يعتهم، وتس��عى بكل 
الوس��ائل إلفش��ال أي حترك هلم، فلما رأى اإلمام زيد )ع( ذلك قرر العودة 

إىل املدين��ة املنورة.

أهداف الثورة

التخطيط للثورة

أما واهلل لقد كنت أستحي من رسول اهلل أن أرد عليه ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر
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عودة اإلمام اىل املدينة النبوية
ع��اد اإلم��ام زي��د )ع( م��ع أصحاب��ه إىل مدين��ة 
ج��ده رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه و آله وس��لم، ويف 
املدين��ة املن��ورة تع��رض عليه الس��ام للمضايقات 
م��ن قب��ل وال��ي املدينة ال��ذي أوكل إليه اخلليفة 
األم��وي هش��ام ب��ن عبداملل��ك ذل��ك, وح��ن وج��د 
الوال��ي عل��ى املدين��ة أن زي��د ب��ن عل��ي جب��ل ش��امخ 
ال تثني��ه املضايق��ات, وع��رف عج��زه ع��ن إخضاعه 
كتب إىل هشام: إن زيداً قد أفسد عليك املدينة, 
ف��كان األم��ر من هش��ام أن يش��غلوا اإلم��ام زيداً )ع( 
ع��ن غايت��ه الك��رى يف القي��ام بالث��ورة, فحاول��وا 
أن يزرع��وا اخلاف��ات بين��ه )ع( وب��ن بع��ض ب��ي 
عمومت��ه؛ ليش��علوا بذل��ك فتي��ل فتن��ة تث��ور ب��ن 
طرف��ن كليهم��ا يش��كل مصدر رع��ب وقلق هلم، 
فيك��ون كم��ا يقال: )يضرب عصفورين حبجر(، 
فيق��ف هش��ام موق��ف املتف��رج والناص��ح وُيْكَف��ى 
عليه��م  عم��ه  وب��ي  زي��داً  اإلم��ام  ولك��ن  املؤن��ة, 
الس��ام تنبه��وا لذل��ك، فقدم��وا مش��هداً عظيم��ًا يف 
التن��ازل واإليث��ار.....، بع��د ذل��ك زادت مضايق��ات 
وال��ي املدينة للمس��تضعفن عمومًا وألهل البيت 

عليه��م الس��ام عل��ى وج��ه اخلص��وص.

وداع زيد لقرب جده املصطفى
بع��د أن اش��تدت املضايق��ات م��ن وال��ي املدين��ة ق��رر 
اإلمام زيد )ع( أن خيرج إىل الشام؛ لُيسمع هشام 
الطاغي��ة كلم��ة احل��ق, وصيح��ة الص��دق, وقب��ل 
مغادرت��ه املدين��ة ذهب إىل املس��جد النب��وي؛ ليودع 
ق��ر ج��ده رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم, 
فصل��ى في��ه م��ا ش��اء اهلل، ث��م وق��ف مبته��ًا، فقال: 
ُب��وٌر مضط��ٌر  ))الَلُه��مَّ إنَّ��ك َتْعَل��ُم أن��ي ُمْك��َرٌه جَمْ
غ��ُر خمت��اٍر، وال مال��ك لنفس��ي، الَلُه��مَّ واكف��ي 
َكْيَدُه وألِبْس��ِي ُجبََّة ِعّز لكيا أخش��َع لس��لطاِنه، 
وال أرهب من جنوده، الَلُهمَّ وابُس��ط ِلس��اني عليه 
بإع��زاِز احل��قِّ وُنْصَرِته، كي أقوَل قوَل احلقِّ وال 
تأُخذِن��ي لوم��ُة الئ��م، وال إذالُل اجلبَّاِري��ن، الَلُه��مَّ 
��ْع َقْل��ِي َعَل��ى ِهَدايِت��َك، وأرن��ي م��ن ِإع��زاِزَك  وامْجَ
َوُته،  إي��اي م��ا َيْصُغُر به عندي ُمْلُكه، وَتِذلُّ لي َنْ
الَلُه��مَّ فاْط��َرِح اهليب��ة يف َقْلِب��ه وَذلِّ��ْل ل��ي نفس��ه، 

واْحِب��ْس َع��يِّ َكْيَدُه((.
ثم أتى قَر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فصل��ى إىل َجْنِب��ه، ث��م انصرف من صاته, فقال: 
��ام علي��ك ي��ا رس��ول اهلل، الس��ام علي��ك ي��ا  ))السَّ
ن��ي اهلل، الس��ام علي��ك ي��ا خرة األنبياء وأش��رف 
الرس��ل، الس��ام علي��ك ي��ا حبي��ب اهلل، ه��ذا آخ��ر 
عه��دي مبدينت��ك، وآخر عهدي بقرك ومنرك، 

أْخِرْج��ُت ي��ا أَب��ْه كاره��ًا، وِس��ْرُت يف الب��اد أس��راً 
ي��ا رس��ول اهلل، وإن��ي س��ائلك الش��فاعة إىل اهلل ع��ز 
وج��ل، وأن ُيَؤيَِّدِن��ي ِبِثَق��ِة اليق��ن، وِع��زِّ التق��وى، 
وأن خيتم لي بشهادة تلحقي بآبائي األكرمن 

وأهل��ي الطاهرين((.

خروج اإلمام زيد إىل الشام
وبع��د رحل��ة مش��قة وعن��اء وص��ل اإلم��ام)ع( إىل 
الش��ام, وأبل��غ اإلم��ارة بأن��ه يري��د مقابل��ة هش��ام، 
وكما هو دأب الوالة السفهاء يف التجاهل ألولي 
الفض��ل، وغم��ط مكانته��م، وانتق��اص قدره��م، 
جتاه��ل هش��ام اإلم��ام )ع(, وف��رض علي��ه إقام��ة 
جري��ة يف الرصاف��ة, يق��ال أنها اس��تمرت مخس��ة 
أشهر, وملا علم علماء الشام مبقام اإلمام زيد )ع( 
يف الرصاف��ة أقبل��وا إلي��ه يغرتف��ون م��ن علوم��ه, 
إقام��ة  دار  م��ن  الرصاف��َة  زي��د  اإلم��ام  فح��ولَّ 
جري��ة إىل مدرس��ة علمي��ة, وألق��ى فيه��ا دروس��ًا 
يف التفس��ر وغره, وأرس��ل إليه هش��ام من علماء 
الش��ام م��ن يناظ��ره, لكن اإلمام زي��داً )ع( مبنطقه 
وجيعله��م  خيرس��هم،  أن  اس��تطاع  القرآن��ي 
يذعن��ون - ول��و كره��ًا- ملنط��ق احلق، ف��كان عليه 
السام بذلك خلفًا لني اهلل يوسف عليه السام 
ح��ن جع��ل م��ن الس��جن مدرس��ة إمياني��ة خت��رج 

منه��ا الصاحل��ون.

اإلمام زيد يف وجه هشام
خ��اف هش��ام ب��ن عبداملل��ك م��ن بق��اء اإلم��ام زي��د 
)ع( يف اإلقام��ة اجلري��ة أن يفس��د علي��ه أه��ل 
الشام، فأراد أن يتخلص منه ويبعده عن مركز 
إمارت��ه، ف��أِذن له بالدخول علي��ه، وقد أمر أعوانه 
وحاش��يته بالتزاح��م يف اجملل��س وع��دم االهتم��ام 
ملق��دم اإلم��ام )ع(، فلم��ا دخ��ل اإلم��ام زيد)ع( َس��لَّم 
وم��ن  هش��ام  فتجاهل��ه  اجملل��س،  يف  م��ن  عل��ى 
حبضرت��ه، فوّج��ه س��امًا خاص��ًا إىل هش��ام قائ��ًا 

له: الس��ام عليك يا أحول، فإّنك ترى نفس��ك 
أهًا هلذا االسم، فصاح به: ما يصنع أخوك 

اه رسول  البقرة؟ فقال اإلمام زيد)ع(: مسَّ
اهلل  الباق��ر، وأن��ت تس��ّميه البقرة، لش��دَّ 

م��ا اختلفتم��ا فيدخ��ل اجلنَّ��ة وتدخل 
النار.

وق��د س��بق أن هش��امًا كان ق��د 
خط��ب عل��ى من��ر مك��ة وأقس��م 
أن��ه ال يأم��ره أح��د بتق��وى اهلل 
إال ضربه بالس��يف, وهنا كان 
عل��ى اإلم��ام زيد)ع( أن يس��قط 

ه��ذه الغطرس��ة، فوق��ف أمام ه��ذا الطاغية، وقال 
ل��ه: ))ات��ق  اهلل ي��ا هش��ام!((.

س��قطت تل��ك الكلم��ات عل��ى هش��ام كالصاعق��ة، 
فق��ال يف حن��ق: ومثل��ك يأمر مثل��ي بتقوى اهلل؟!

ف��ردَّ علي��ه اإلم��ام  زي��د)ع( ب��كل رباط��ة ج��أش 
ومبنط��ق احل��ق: ))ي��ا هش��ام إن اهلل مل يرفع أحداً 
فوق أن ُيؤَمر بتقوى اهلل، ومل يضع أحداً دون أن 

َيأُم��ر بتق��وى اهلل!!((.
اخلاف��ة  تذك��ر  أن��ك  بلغ��ي  هش��ام:  فق��ال 
َأَم��ٍة.  اب��ن  ألن��ك  هل��ا  أه��ًا  ولس��َت  وتتمنَّاه��ا، 

فان��رى إلي��ه زي��د, فس��دد ل��ه س��همًا م��ن منطق��ه 
الفي��اض, فأط��اح بغلوائ��ه وكريائ��ه فق��ال ل��ه: 
))إنَّ األمه��ات ال يقع��دن بالرج��ال ع��ن الغاي��ات، 
لق��د كان��ت أمُّ إمساعي��ل أم��ة ألمَِ إس��حاق، فل��م 
مينع��ه ذل��ك أن بعث��ه اهلل تع��اىل نبي��ًا وجعل��ه أب��ًا 
دًا((. للعرب، وأخرج من صلبه خر األنبياء حممَّ

وزعزع��ت ه��ذه الكلمات عرش الطاغية وأفقدته 
صوابه, فأمر جاوزته بإخراج زيد من جملس��ه, 
فُأخِرَج وهش��ام يتابعه بعينه احلوالء وهو يتميز 
م��ن الغي��ظ, وزي��د يق��ول ل��ه: ))واهلل ل��ن تراني إال 
��م علي��ه قائ��ًا: ))ما  حي��ث تك��ره((. وأدىل مب��ا صمَّ

ك��ره قوم حرَّ الس��يوف إاّل ذلُّوا((.
ألس��تم  جملس��ه:  يف  مل��ن  يق��ول  هش��ام  فطف��ق 
زعمت��م أنََّ أه��ل ه��ذا البي��ت - يعي البي��ت العلوي 
- ق��د ب��ادوا، فلعم��ري م��ا انق��رض م��ن مث��ل هذا - 

يع��ي زي��دًا- خلََفه��م.

اإلمام زيد يف الكوفة 
هش��ام  ح  س��رَّ

اإلمام زيداً 
علي��ه 

لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج« »النفس الزكية )ع(«
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عم��ر؛  ب��ن  يوس��ف  الع��راق  وال��ي  إىل  الس��ام 
ليتدب��ر أم��ره، وكتب هش��ام إىل يوس��ف: إذا قدم 
علي��ك زي��د ب��ن علي فامج��ع بينه وب��ن خالد، وال 
يقيم��ن قبل��ك س��اعة واح��دة، فإن��ي رأيت��ه رج��ًا 
حلو اللس��ان، ش��ديد البيان، خليقًا بتمويه الكام، 

وأه��ل الع��راق أس��رع ش��يء إىل مثل��ه.
أدخ��ل  الكوف��ة  إىل  زي��د  اإلم��ام  وص��ول  وف��ور 
عل��ى واليه��ا اجلدي��د يوس��ف ب��ن عم��ر، وكان 
ه��ذا الوال��ي ق��د ع��ذب خال��داً القس��ري يف األم��وال 
ال��ي أخذه��ا م��ن أه��ل الع��راق, فادع��ى خال��د أن 
تل��ك األم��وال ودائ��ع عند رجال منه��م اإلمام زيد، 
فطال��ب يوس��ف ب��ن عم��ر أولئ��ك الرج��ال بذل��ك 
امل��ال، فأنك��ر اإلمام )ع( ذلك, فأخذ يوس��ف يهدده 
ويتوع��ده، فق��ال ل��ه اإلم��ام زي��د )ع(: ))دع��ي م��ن 
إبراقك وإرعادك، فلس��ُت من يف يديك تعذبهم 
كما تش��اء، وامحلي على كتاب اهلل وس��نة نبيه 
ال عل��ى س��نتك وس��نة هش��ام((, فأحض��ر الوال��ي 
خال��داً القس��ري، وق��ال ل��ه: ه��ذا زي��د ب��ن عل��ي، 

فاذك��ر م��ا َل��ك عن��ده. 
فق��ال خال��د: واهلل ال��ذي ال إل��ه إال ه��و ما لي عنده 

قليل وال كثر، وال أردمت بإحضاره إال ظلمه.
فقال يوسف: أبي كنَت تهزأ أْم بأمر املؤمنن؟

فق��ال خال��د: ال ولك��ن اس��رتحت إىل قول��ي، وقل��ت 
متسك عن عذابي إىل أن يكتب حبمل من محل, 

فعذب��ه حتى ظن أنه قد قتله.
عزم اإلمام على العودة إىل املدينة

مل يه��دأ ب��ال الوال��ي اجلدي��د يوس��ف ب��ن عمر من 
بق��اء اإلم��ام زي��د)ع( يف الكوف��ة، فقال ل��ه: إن أمر 
املؤمن��ن أمرن��ي أن أخرج��ك م��ن الكوف��ة س��اعة 
قدوم��ك! فق��ال اإلم��ام )ع(: فأس��رتيح ثاث��ًا، ث��م 
أخ��رج؟ فق��ال ل��ه يوس��ف: مال��ي إىل ذل��ك س��بيل. 
ق��ال: فيوم��ي ه��ذا ق��ال: وال س��اعة واح��دة. فخ��رج 
اإلم��ام زي��د )ع( ومع��ه رس��ل وعي��ون يوس��ف، وه��و 

يتمث��ل به��ذه األبي��ات:
ُمْنَخرق اخلّفن يشكو الوجى

	                     تنكبه أطراف َمرٍو حداد
ده اخلوف وأْزَرى به شرَّ

	              كذاك من يكره َحرَّ اجِلاد
قد كان يف املوِت له راحة

	                  واملوت حتم يف رقاِب العباد

وصوله إىل القادسية
حن علم أنصار اإلمام زيد)ع( وشيعته خبروجه 
من الكوفة تبعوه حتى فارقته رسل وعيون والي 

الكوف��ة مبنطق��ة القادس��ية )العِذي��ب(، فتقدم��وا 
إلي��ه وقال��وا ل��ه: أين تذهب يا بن رس��ول اهلل وتذر 
الكوف��ة، ول��ك به��ا مائ��ة ألف س��يف يقاتلون عنك 
بي مروان؟ ننشدك اهلل إال ما رجعت، فلم يزالوا 
به حتى استجاب هلم، وعاد معهم بعد أن أعطوه 

العهود واملواثيق.
كان برفق��ة اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام يف رحلته 
تل��ك عب��داهلل ب��ن حممد بن عم��ر بن علي بن أبي 
طال��ب, فق��ال اإلم��ام زي��د لغلمان��ه, ح��ن مس��ع 
كام أنصاره: اعزلوا متاعي من متاع ابن عمي.

فقال له عبداهلل: ومل ذاك أصلحك اهلل؟
فق��ال اإلم��ام زي��د )ع(: أجاه��د ب��ي أمي��ة, واهلل ل��و 
أعل��م أن��ه تؤجج لي ن��ار باحلطب اجلزل, فأقذف 

فيه��ا وأن اهلل أصل��ح هل��ذه األم��ة أمرها لفعلت.
فق��ال عب��داهلل: اهلل اهلل يف ق��وم خذلوا جدك وأهل 

بيتك!
فأنشأ يقول:

فإن أقتل فلست بذي خلود      وإن أبقر اشتفيت 
من العبيد

ثم أخذ متاعه وانطلق إىل الكوفة.

عودة اإلمام زيد إىل الكوفة
ع��اد اإلم��ام زيد )ع( إىل الكوفة متخفيًا، فنزل يف 
دار نص��ر ب��ن خزمي��ة, ث��م حت��ول إىل دار معاوي��ة 
ب��ن إس��حاق يف جبان��ة س��امل, ويف م��دة قع��وده يف 

الكوف��ة - وال��ي اس��تمرت بضعة عش��ر ش��هرًا- 
م��ن  نب��ة  جبم��ع  الس��ام  علي��ه  ب��دأ 

العلم��اء والفرس��ان ورؤس��اء العش��ائر 
مبواصف��ات  يتمتع��ون  الذي��ن 

َل منه��م  خلقي��ة رفيع��ة، وش��كَّ
فري��ق الدع��اة الذي��ن نش��رهم 

يف اآلف��اق ألخ��ذ البيع��ة ل��ه، 
كم��ا ذه��ب علي��ه الس��ام 
إىل  الف��رتة  تل��ك  خ��ال 
البص��رة يف س��بيل تهيئ��ة 
األم��ور، وأخ��ذ البيعة من 
حت��رك  وكان  أهله��ا، 
اإلم��ام زي��د )ع( يف تل��ك 
س��ريًا  حت��ركًا  الف��رتة 

يه��دف إىل تهيئ��ة الث��ورة 
اإلم��ام  أن  وم��ع  للنج��اح، 

زي��داً )ع( كان يف ه��ذا الوقت 
أح��وج م��ا يكون إىل من ينصره 

ويعين��ه يف حركت��ه إال أنه كان 

يتحاش��ى أن يأخ��ذ البيع��ة م��ن حديث��ي الس��ن، 
وهذا أبو معمر خر شاهد على ذلك، فقد جاء يف 
التأريخ عنه أنه قال:  أتيت زيد بن علي صلى اهلل 
عليه فقلت له : ابسط يديك بايعك، فقال لي: ال. 
قل��ت: ومل؟ ق��ال: إن��ك حدث، أخ��اف أن أمّحلك ما 
ال تطيق فتأثم، قال: قلت: أسألك حبق اهلل وحق 
رس��وله إال بايعت��ي، ق��ال: ابس��ط ي��دك فبس��طت 
ي��دي، فق��ال: علي��ك عه��د اهلل وميثاق��ه وذمت��ه 
وكفالت��ه، وم��ا أخذ اهلل عل��ى النبين من عهد أو 
ميث��اق أو ذم��ة أو كفال��ة، لتص��رن معن��ا عل��ى 
امل��وت عل��ى قت��ال عدون��ا ال تول��ي دب��ر حتى حيكم 
اهلل بيننا وبن عدونا، وهو خر احلاكمن. قال: 
قلت: نعم؛ قال: فقال لي زيد بن علي: ولك علينا 
مث��ل ذل��ك،أن تص��ر مع��ك عل��ى املوت، عل��ى قتال 
عدون��ا ال نول��ي دب��را حت��ى حيك��م اهلل بينن��ا وب��ن 

عدون��ا، وه��و خ��ر احلاكم��ن. 
وكذل��ك مل تك��ن قي��م اإلم��ام زي��د )ع( تقب��ل أن 
يأخ��ذ البيع��ة م��ن املمالي��ك إال ب��إذن مالكيه��م، 
فالعب��د الس��ندي ال��ذي أخ��ر ع��ن موض��ع ق��ر 
اإلم��ام زي��د )ع(، كان ق��د أت��ى إىل اإلم��ام )ع( من 
أول النه��ار، يف ق��وم أت��وه، ليقاتل مع��ه، فلم يقبله 
زي��د، وق��ال: ال يقات��ل مل��وك بغ��ر إذن م��واله، 

ف��دل عل��ى ق��ره بع��د دفن��ه.

ال تقولوا خرجنا غضبًا لكم، ولكن قولوا: خرجنا غضبًا هلل ودينه..
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عرف��ت ث��ورة اإلم��ام زي��د )ع( بث��ورة الفقه��اء 
والعلماء؛ وذلك ألن غالبية من ناصروه عليه 
الس��ام ودع��وا إلي��ه وقاتل��وا مع��ه م��ن كب��ار 
العلم��اء والق��راء واحملدث��ن، وق��د ق��ال امل��ؤرخ 
أب��و زه��رة ع��ن ذل��ك: »ولق��د كان العلم��اء يعتربون ثورة زي��د على الطغيان 
األموي ثورة أهل العلم والزهادة والنس��ك عليهم، حتى أن بعض املؤرخن 

يذك��ر أن الذي��ن قاتل��وا م��ع زي��د كان��وا م��ن الق��راء 
والفقهاء.. وقد كان سفيان الثوري حمدث الكوفة 
وواعظه��ا إذا ذك��ر زي��داً بك��ى عل��ى م��ا فق��ده العل��م 
بفق��ده، وعل��ى م��ا فق��ده التق��ى والفض��ل بإصابت��ه«، 
ومم��ا ي��دل على ه��ذه املؤازرة واملس��اندة كام مالك 
بن أنس: )وزيد قد رأيت أنه عندما خرج ما شد أزره 
إال الفقهاء والقراء(؛ وإليكم صور من هذه املناصرة 

ل��ه عليه الس��ام:
- بع��ث اإلم��ام زي��د الفض��َل ب��ن الزب��ر وأب��ا اجل��ارود 

إىل أب��ي حنيف��ة النعم��ان، فوص��ا إلي��ه وه��و مري��ض، فدعي��اه إىل نصرت��ه، 
فق��ال: ه��و واهلل صاح��ب ح��ق، وه��و أعل��م َم��ْن نع��رف يف ه��ذا الزم��ان، فأق��رآه 
م��ي الس��ام وأخ��رباه أن مرض��ًا مينع��ي من اخلروج معه, ثم أرس��ل معهما 

بثاثن ألف درهم لإلمام زيد يس��تعن بها على جهاده، وقال: لئن ش��فيت 
ألخرج��ن معه.

- بع��َث اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام احلاف��ظ الكب��ر واحمل��دث الش��هر منص��ور 
ب��ن املعتم��ر الس��لمي إىل العلم��اء، ف��كان يدخ��ل عليه��م وه��و يعص��ر عيني��ه 

ويبك��ي ويق��ول: أجيب��وا اب��ن رس��ول اهلل.
- بع��َث اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام عثماَن بن عمر الفقي��ه إىل األعمش ومن 
ي��ردد علي��ه م��ن العلم��اء، فلم��ا وص��ل إلي��ه 
وع��رض علي��ه رس��الة اإلم��ام زي��د ق��ال: م��ا 
أعرفي بفضله, أقرئه مي السام، وقل له: 
يق��ول ل��ك األعم��ش: لس��ت أث��ق ل��ك � جعل��ت 
ف��داك � بالن��اس، ولو أنا وجدنا لك ثامثائة 
ْرن��ا ل��ك حواجبن��ا, وق��ال  رج��ل نث��ق به��م لَعفَّ
ش��عبة: مسع��ت األعم��ش يق��ول: واهلل ل��وال 
ُضرة بي خلرجت معه، واهلل لُيْسِلُمنَّه كما 

فعل��وا جب��ده وعمه.
- ق��ال س��ليمان ال��رازي: مل أَر يوم��ًا كان أبه��ى وال أكث��ر مجوع��ًا وال أوف��ر 

س��احًا وال أش��د رج��ااًل وال أكث��ر قرآن��ًا وفقه��ًا من أصح��اب زيد بن علي.

ألن منطلقللات ثللورة اإلمللام زيللد عليلله السللام 
منطلقللات جامعللة, فقللد كانللت ثورتلله عليلله 
السللام حمللل إمجللاع مللن األمللة اإلسللامية 
غللر  بتأييللد  فحظيللت  مذاهبهللا,  مبختلللف 
مسللبوق مللن كل شللرائح اجملتمللع، حتللى أحصللى ديوانلله عليلله السللام مللا 
يقللارب مثانللن ألفللًا, وهللذا يللدل علللى أن فكللر ونهج اإلمام زيد عليه السللام 
هللو نقطللة االجتمللاع والتوحللد الللي تلللم مشللل األمللة اإلسللامية، وتوحللد 

ِفَرِقَهللا، وجتمللع شللتاتها.

قللال السلليد أبللو طالللب عليلله السللام يف كتللاب الدعامللة: )ملللا شللهر فضللله 
وتقدملله وظهللر علملله وبراعتلله، وُعللرف كماله الذي تقدم بلله أهل عصره 
اجتمللع طوائللف الناس علللى اختاف آرائهم على مبايعته فلم يكن الزيدي 
أحللرص عليهللا مللن املعتزلللي، وال املعتزلللي أسللرع إليهللا مللن املرجللي، وال 
املرجي من اخلارجي، فكانت بيعته عليه السللام مشللتملة على فرق األمة 
مللع اختافهللا، ومل يشللذ عنهللا إال هللذه الطائفللة القليلللة التوفيللق(. يقصللد 

الرافضة.

كان��ت بيعة اإلمام زيد عليه الس��ام اليت يأخذها على الناس، أنه يب��دأ فيقول: إنا ندعوكم أيها الناس إىل كتاب 
اهلل، وسنة نبيئه صلى اهلل عليه وآله وسلم، وإىل جهاد الظاملني، والدفع عن املستضعفني، وقسم الفيء بني 

أهله، ورد املظامل، ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا احلرب، أتبايعونا على هذا؟
فإن قالوا: نعم؛ وضع يد الرجل على يده، فيقول: عليك عهد اهلل وميثاقه وذمته وذمة رسوله لتفني 
ببيع��يت، ولتقاتل��ن عدونا، ولتنصحن لنا يف الس��ر والعانية، فإذا قال: نعم؛ مس��ح يده على  يده ، 

ثم قال: اللهم اشهد..

ثورة الفقهاء

ثورة أمة ال ثورة 
مذهب

نص بيعته عليه السالم

واهلل ما خرجت لغرض الدنيا وال لجمع مال، ولكن خرجت ابتغاء وجه اهلل والتقرب إليه
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انطالق الثورة
بعــد مــدة تتجــاوز العــام قضاهــا اإلمــام زيــد عليــه الســام فــي الكوفــة والبصــرة, يحضــر للثــورة ويأخــذ البيعــة, حــدد عليــه الســام غــرة 
صفــر مــن ســنة )122هـــ( موعــدًا النطــاق الثــورة, وكان اإلمــام عليــه الســام قــد حــاول أن يحيــط تحركــه بالســرية التامــة حتــى ال تجهض 

الثــورة فــي مهدهــا, ولكــن جواســيس الســلطة األمويــة كانــت قــد تســربت إليهــا أخبــار الثــورة، وموعــد الخــروج.
• فيــروي التأريــخ أن رجــًا مــن أهــل الكوفــة يقــال لــه سليمان بن سراقة البارقي ذهــب إلى يوسف بن عمر فأخبــره بخبــر اإلمــام )ع(، فقال لــه 
يوسف بن عمر: ويحك فكيف علمت بذلك؟ فقال: ألنه خبرني الصدوق أنه قد بايعه الناس على ذلك، ووجه بكتبه إلى أهل السواد يواعدهم 

بالخروج.
• أخبــر البارقــي يوســف بــن عمــر بــأن اإلمــام زيــدًا في دار رجلين مــن الكوفــة، فبعث يوسف في طلب زيد ليــًا، فلم يجده فــي تلــك الــدار 

ــام زيد عليه السام وأمر بهما فضربت أعناقهما. ــتبان له أمر اإلم ــد واس ــي بهما إلى يوسف، فلما كلمهما تأك ــى الرجلين وأت ــوا عل فقبض
فلمَّــا علــم اإلمــام زيــد عليــه الســام بذلــك, وأن موعــد الثــورة قــد تســرب إلــى الســلطات األمويــة, حــاول أن ينقــذ الثــورة مــن أن تضــرب 

فــي مهدهــا, فقــرر أن يقــدم موعــد الثــورة, فــكان يــوم األربعــاء الموافــق 23 محــرم موعــدًا النطــاق الثــورة المباركــة.

أيام المواجهة
ب��دأت األح��داث تتس��ارع، واستش��عر بن��و أمي��ة اق��رتاب 
اخلط��ر، فف��ي ليل��ة الثاث��اء املواف��ق 22 حم��رم س��نة 
122ه� أمر يوسف بن عمر - وهو أمر العراق- قائد 
ش��رطته احلك��م ب��ن الصل��ت جبم��ع أه��ل الكوف��ة يف 
املس��جد األعظ��م فيحصره��م في��ه، فبع��ث احلك��م إىل 
العرف��اء والش��رط واملناك��ب واملقاتل��ة ب��أن جيمع��وا 
أه��ل الكوف��ة يف املس��جد، ث��م ن��ادى منادي��ه: أمي��ا رج��ل 

واملوال��ي  الع��رب  م��ن 
أدركناه يف رحلة الليلة 
فق��د ب��رأت من��ه الذم��ة، 
األعظ��م،  املس��جد  ائت��وا 
أقب��ل  الثاث��اء  ي��وم  ويف 
الناس إىل املس��جد، وبقوا 

حمصوري��ن في��ه.

ليلة األربعاء
 23 األربع��اء  ليل��ة  يف 
حم��رم - وكان��ت ليل��ة ش��ديدة 
ال��رد- خ��رج اإلم��ام زي��د ب��ن عل��ي 
)ع( م��ن دار معاوي��ة ب��ن إس��حاق ب��ن 
أصحاب��ه راكب��ًا عل��ى بغل��ة ش��هباء، يلب��س 
قباء أبيض، حتته درع، ُمْعَتّمًا بعمامة سوداء، ومعه 
س��يف وَدَرَق��ة، وب��ن يدي��ه مصح��ف، فوق��ف وق��ال: 
))أيه��ا الن��اس أعينون��ي عل��ى أنباط أهل الش��ام، فواهلل 
ال يعين��ي عليه��م أح��د إال رج��وت ل��ه أن جي��يء ي��وم 
القيامة آمنًا حتى جياوز الصراط ويدخل اجلنة, ثم 
ق��ال: س��لوني، ف��واهلل ما تس��ألوني عن ح��ال أو حرام، 
أو حمك��م أو متش��ابه، أو ناس��خ أو منس��وخ، أو أمث��ال 
أو قص��ص، إال أنبأتك��م ب��ه، واهلل م��ا وقفت هذا املوقف 

وال قم��ت مقام��ي ه��ذا حت��ى ق��رأت الق��رآن، وأتقن��ت 
وعرف��ت  واآلداب،  والس��نن  واألح��كام،  الفرائ��ض 
الناس��خ  وفهم��ت  التنزي��ل،  عرف��ت  كم��ا  التأوي��ل 
واملنس��وخ، واحملك��م واملتش��ابه، واخل��اص والع��ام، وأن��ا 
أعل��م أه��ل بي��ي مب��ا حتت��اج إلي��ه األم��ة، وأن��ا عل��ى 

بص��رة م��ن رب��ي((.
وكان يتمثل بهذين البيتن:
إن احملكم ما مل يرتقب حسدًا

             لو يرهب السيف أو وخز القنا هتفا
من عاذ بالسيف القى فرجة عجبا

      	    موتًا على عجل أو عاش فانتصفا
وكان أصح��اب اإلم��ام زي��د )ع( حيمل��ون اهل��رادي 
)القص��ب( فيه��ا الن��ران, ويصيحون بش��عار اإلمام )يا 
منصور أمت(، نظر اإلمام )ع( إىل أصحابه فوجدهم 
قل��ة, فبع��ث أح��د قادت��ه )القاس��م ب��ن كث��ر(, ومع��ه 
رج��ل آخ��ر؛ لين��ادي يف ش��وارع الكوف��ة بش��عاره: )ي��ا 

منص��ور أم��ت(, ليعل��ن للن��اس ب��دء املعرك��ة.

أول شهيد يف املعركة
كان يوس��ف ب��ن عم��ر ق��د ألق��ى القب��ض عل��ى أح��د 
ش��هيد  كأول  بقتل��ه  وق��ام  زي��د)ع(,  اإلم��ام  رس��ل 
للث��ورة, ولك��ن القاس��م ب��ن كث��ر يعت��ر أول ش��هيد 

السيف يعرف عزمي عند هبته   **  والرمح بي خبر واهلل لي وزر
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يف املعرك��ة, فبع��د أن ن��ادى يف ش��وارع الكوف��ة بش��عار 
الث��ورة, اعرتضت��ه كتيب��ة م��ن جن��د األموي��ن بقي��ادة 
العب��اس ب��ن جعف��ر الكن��دي, فقاتله��م قت��ال األبط��ال 
حتى ُجِرح وس��قط على األرض، ثم ُأِخذ إىل يوس��ف 
ب��ن عم��ر، فأم��ر بض��رب عنق��ه، ف��كان رمح��ه اهلل أول 

ش��هداء املواجه��ة.

صبيحة األربعاء
مس��ار  يف  مهم��ة  وقائ��ع  حدث��ت  األربع��اء  ي��وم  يف 
املواجه��ة ب��ن اإلم��ام زي��د وب��ي أمي��ة, كان الف��ارق 
العددي بن اجليشن كبراً، فجيش اإلمام زيد )ع(  
كان قرابة مائتن ومثانية عش��ر مقاتل وفق بعض 
الرواي��ات, يف مقاب��ل جي��ش ب��ي أمي��ة بقي��ادة يوس��ف 
ب��ن عم��ر ال��ذي كان قوام��ه اث��ي عش��ر ألف��ًا عل��ى أقل 

التقدي��رات.
كان ي��وم األربع��اء حاف��ًا بكث��ر م��ن األح��داث، والي 

نس��تطيع أن نوجزه��ا يف العناوي��ن التالية:
نصر بن خزمية وتشكيلة اجليش 

كان نص��ر ب��ن خزمي��ة خ��ارج الكوف��ة عن��د خ��روج 
اإلمام زيد )ع(، فانطلق مبن معه من الرجال ملتحقًا 
جبيش اإلمام)ع(, فاستبشر اإلمام بقدومه، واشتدت 

عزائ��م اجملاهدين به.
ب��دأ اإلم��ام بتش��كيلة جيش��ه، ال��ي كان قوام��ه كم��ا 
يف بعض الروايات )218( مقاتًا فقط, فجعل اإلمام 
)ع( نص��َر ب��ن خزمي��ة قائ��داً على امليمن��ة, ومعاوية بن 
إسحاق على امليسرة, يف جيش يقول سليمان الرازي 
يف وصف��ه: ))مل أَر يوم��ًا كان أبه��ى وال أكثر مجوعًا 
وال أوف��ر س��احًا وال أش��د رج��ااًل وال أكث��ر قرآن��ًا 

وفقه��ًا م��ن أصح��اب زيد ب��ن علي((.

اكتمال الدين
اجلي��ش  ذل��ك  رأس  عل��ى  اجله��اد  راي��ات  رفرف��ت 
القلي��ل الع��دد, الكثر اإلميان، الق��وي العزمية، النافذ 
البص��رة, وب��دأ اإلم��ام زي��د)ع( ينظ��ر إىل ذل��ك املش��هد 
الذي طال ما انتظره, فانطلقت ش��فتاه عليه الس��ام 
قائ��ًا: ))احلم��د هلل ال��ذي أكم��ل ل��ي دي��ي أم��ا واهلل 
لق��د كن��ت أس��تحي م��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه وس��لم أن َأِرَد علي��ه ومل آم��ر يف أمت��ه مبع��روف 
ومل أن��ه ع��ن منك��ر((، ث��م نظ��ر إىل أصحاب��ه، وق��ال: 
))واهلل م��ا أبال��ي إذا أقم��ت كت��اب اهلل وس��نة نبي��ه أن 
تأجج لي نار، ثم ُقذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إىل 
رمحة اهلل، واهلل ال ينصرني أحد إال كان يف الرفيق 
األعلى مع حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسن 
عليه��م الس��ام.. ي��ا معاش��ر الفقهاء ويا أه��ل احلجا أنا 
حج��ة اهلل عليك��م ه��ذه يدي م��ع أيديكم على أن نقيم 
ح��دود اهلل ونعم��ل بكت��اب اهلل، ونقس��م بينك��م فيئك��م 

بالس��وية...((.
ث��م ق��ال علي��ه الس��ام: ))الله��م ل��ك خرج��ت، وإي��اك 

أردت، ورضوان��ك طلب��ت، ولع��دوك نصب��ت، فانتص��ر 
بيت��ك  لنفس��ك ولدين��ك ولكتاب��ك ولنبي��ك وأله��ل 
وألوليائ��ك م��ن املؤمن��ن، اللهم هذا اجله��د مي وأنت 

املس��تعان((.
وق��ال علي��ه الس��ام- واملصح��ف منش��ور ب��ن يدي��ه-

: ))س��لوني، ف��واهلل م��ا تس��ألوني ع��ن ح��ال وح��رام، 
وحمكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وأمثال وقصص، 
إال أنبأتك��م ب��ه، واهلل م��ا وقف��ت ه��ذا املوق��ف إال وأن��ا 

أعل��م أه��ل بي��ي مب��ا حتت��اج إلي��ه ه��ذه األم��ة((.

غدر أهل الكوفة
حص��ر دي��وان اإلم��ام زي��د )ع( 80 ألف��ًا م��ن بايع��وه, 
ولكن مل ُتفتح عن الثورة إال عن مخسة آالف فقط, 
ويف نفس الوقت مل يكن مجيع هؤالء اخلمسة اآلالف 
أصحاب عقائد راسخة؛ ليثبتوا أمام جيش بي أمية, 
فقد مجع يوس��ف بن عمر قائد جيوش هش��ام الكثر 
منه��م يف املس��جد ي��وم الثاث��اء كم��ا أس��لفنا, وأعل��ن 
حظ��ر جت��وال يف املدين��ة، ومن��ع م��ن مح��ل الس��اح, 
حت��ى مل يب��ق م��ع اإلم��ام زي��د إال م��ا يق��ارب )218( 
مقات��ًا, وه��ذا يف ب��ادئ األمر، ثم تاحق��وا حتى كان 

ق��وام جيش��ه علي��ه الس��ام مخس��مائة مقاتل.
 مل يك��ن اإلم��ام زي��د )ع( لي��رتك ألولئ��ك املعذري��ن 
م��رراً لتخاذهل��م عن��ه، فتوج��ه م��ع أنص��اره لرف��ع 
ون��ادى  املس��جد  احلص��ار عنه��م, ووص��ل إىل ج��وار 
أصحاب��ه بش��عاره وأدخل��وا الراي��ات من نوافذ املس��جد، 
وكان نص��ر ب��ن خزمي��ة رمح��ه اهلل ين��ادي: )) ي��ا أه��ل 
الكوف��ة اخرج��وا من ال��ذل إىل العز، ومن الضال إىل 
اهلدى، اخرجوا إىل خر الدنيا واآلخرة، فإنكم لستم 

عل��ى واح��د منه��ا((.
عن��د ذل��ك التفت اإلم��ام زيد)ع( إىل نصر بن خزمية، 

فق��ال ل��ه: ي��ا نص��ر أخ��اف أه��ل الكوف��ة أن يكون��وا ق��د 
فعلوه��ا حس��ينية! فق��ال نص��ر: جعل��ي اهلل 

��ا أن��ا ف��واهلل ألضرب��ن بس��يفي  ف��داك أمَّ
ب��ن يدي��ك حت��ى أم��وت!!

بشائر النصر
أم��ر اإلمام زي��د أصحابه 

أن ينتش��روا يف الكوف��ة 
وين��ادوا: أن من ألقى 

س��احه فه��و آم��ن, 
ث��م انطل��ق اإلم��ام 
زيد إىل الكناسة, 
فحم��ل على من 
فيه��ا م��ن جن��د 
الش��ام,  أه��ل 
إىل  اجت��ه  ث��م 

اجلبان��ة )جبان��ة 
 ، ) ي��ن ئد لصا ا

وفيه��ا أكث��ر م��ن )700( م��ن اجلن��د األم��وي فحم��ل 
قائ��د  عم��ر  ب��ن  ويوس��ف  فهزمه��م,  اإلم��ام  عليه��م 
اجلي��ش األم��وي على التل, يقول الراوي: فرأيته � أي 

اإلم��ام زي��د� يش��د عليه��م كأن��ه اللي��ث.
وكان ي��وم األربع��اء يوم��ًا حاف��ًا باملع��ارك والتح��م 
اجليش��ان في��ه م��رات وم��رات, ويف أكث��ر م��ن نقط��ة، 
ش��وارع,  حب��رب  تك��ون  م��ا  أش��به  احل��رب  وكان��ت 
استبس��ال,  أمي��ا  وأصحاب��ه  )ع(  اإلم��ام  واستبس��ل 
��اُب يف صوالت��ِه وجوالت��ه  فاإلم��ام زي��د )ع( ه��و الَوثَّ
حُمت��زاً لل��رؤوِس هاتف��ًا: ))واهلل لوكن��ُت أعل��ُم عم��ًا 
أرض��ى هلل م��ن قت��اِل ه��ؤالِء لفعلت��ه((، ضارب��ًا بي��ٍد 
ُحسينية حيدرية تستلهُم القبَس من عنفواِن رسول 
كان  وكذل��ك  اجملرم��ن،  ألكاب��ِر  ُمقاِرع��ةً  اهلل، 

رجال��ه األبط��ال.
واجنل��ت معرك��ة ي��وم األربع��اء ع��ن )2000( قتي��ل 
املواجه��ات  معظ��م  وكان��ت  األم��وي,  اجلي��ش  م��ن 
ب��ن احل��رة والكوف��ة، فقس��م اإلم��ام زي��د جيش��ه إىل 
فرقت��ن: فرق��ة تواج��ه اجلي��ش األم��وي الق��ادم م��ن 
احل��رة, وفرق��ة تواج��ه اجلي��ش األم��وي املتواج��د يف 

الكوف��ة.

يوم اخلميس
وبع��د أن كان��ت املواجه��ات طيل��ة ي��وم األربع��اء, ج��اء 
تضحي��ة  أكث��ر  املواجه��ات  لتك��ون  اخلمي��س  ي��وم 
واستبس��ااًل، ففي��ه كان لإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام 
التأري��خ، فق��د  وأصحاب��ه مواق��ف بطولي��ة خلده��ا 
قاتلوا قتال املستميتن، فكانت مامح النصر ختطوا 

إليه��م, وب��وارق الفت��ح تل��وح أمامه��م.

من أحب الحياة عاش ذلياًل
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ليلة اجلمعة
مض��ى ي��وم اخلمي��س, وكان يوم��ًا دامي��ًا عل��ى جي��ش 
هش��ام ب��ن عبدامللك, فقد اجنل��ت معاركه عن )200( 
قتي��ل م��ن اجلي��ش األم��وي, لك��ن اجلراح��ة كان��ت 
ق��د كث��رت - أيض��ًا- يف أصح��اب اإلم��ام زي��د )ع(, 
فأم��ر علي��ه الس��ام أصحاب��ه أن حيي��وا ليل��ة اجلمع��ة 
بالص��اة والتهج��د وق��راءة الق��رآن والتض��رع إىل اهلل 
تع��اىل، وق��ال هل��م: ))وأن��ا أعلم واهلل إنه ما أمس��ى على 
وج��ه األرض عصاب��ة أنص��ح هلل ولرس��وله ولإلس��ام 

منك��م((.
وأمض��ى اإلم��ام )ع( ليلت��ه تل��ك يف مناج��اة وتهج��د, 
وكان يدع��و اهلل تع��اىل ويق��ول: ))الله��م إن ه��ؤالء 
يقاتلون عدوك وعدو رس��ولك ودينك الذي ارتضيته 
لعب��ادك فاجزه��م أفض��ل م��ا جزي��ت أح��داً م��ن عب��ادك 

املؤمن��ن((.

يوم اجلمعة
ج��اء ي��وم اجلمع��ة وق��د كث��رت اجل��راح يف أصح��اب 
اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام, واس��تبان الوَه��ن, وت��رك 
ضع��اف اإلمي��ان املعرك��ة, فق��د روي أن��ه مل ي��زل أهل 
الكوف��ة خي��رج الواح��د منه��م إىل أخي��ه, وامل��رأة إىل 
زوجه��ا, والبن��ت إىل أبيه��ا, والصدي��ق إىل صديق��ه, 
فيبك��ي علي��ه حت��ى ي��رده, فأمس��ى اإلم��ام )ع( وق��د رقَّ 
عس��كره، وخذل��ه كث��ر م��ن كان مع��ه, وثب��ت مع��ه 
أهل البصائر الذين ما انفكوا يسقون األعداء كؤوس 
امل��وت، حت��ى قهروه��م وهزموه��م، فرتاج��ع األموي��ون 
وعلم��وا أن��ه ال ق��درة هل��م عل��ى املواجه��ة، فتحصن��وا 
خل��ف الكث��ب واجل��دران، واس��تنجد العب��اس ب��ن س��عد 
بقائد جيش هشام يوسف بن عمر وشكى إليه ما ناله 
م��ن الزيدي��ة, وس��أله أن يبع��ث إلي��ه بالناش��بة )رم��اة 
الس��هام(, فبع��ث إلي��ه س��ليماَن ب��ن كيس��ان وكان 
قائ��داً عل��ى كتيب��ة الناش��بة، وكان��وا مجيعه��م م��ن 
القيقاني��ة وه��م خبارية )نس��بة إىل خبارى مدينة يف 

خرس��ان(، وعدده��م )2300( راٍم, فجعل��وا ميط��رون 
جي��ش اإلم��ام )ع( بواب��ل م��ن الس��هام.

املصاب األليم
كان ع��دد م��ن ثبت��وا م��ع اإلم��ام زي��د )ع( ال يتج��اوز 
500 جماهد, وقد نال اإلمام )ع( احلزن واألسى على 
فقدان أشجع فرسانه، فقد استشهد نصر بن خزمية 
وبعده معاوية بن إسحاق، اللذان استبسا يف نصرته 

عليه السام.
واس��تنجد القائ��د األم��وي العب��اس ب��ن س��عد بالرم��اة 
- كم��ا أس��لفنا- فجعل��وا ميطرون عل��ى جيش اإلمام 
زي��د )ع( بواب��ل م��ن الس��هام, وم��ع غ��روب مش��س ي��وم 
اجلمعة كان قد أصيب جس��د اإلمام عليه الس��ام ب� 
13 سهمًا، لكن سهمًا منها أصاب جبينه الطاهر, رماه 
ب��ه داوود ب��ن كيس��ان, فن��زل اإلم��ام عليه الس��ام من 
فوق فرسه, ووضع يده على جبهته وقال: الشهادة ... 

الش��هادة؛ احلم��د هلل ال��ذي رزقنيها!
ه��رع أصح��اب اإلم��ام زي��د )ع( إىل م��كان الص��وت، فإذا 
جًا بدمه، قد  به��م ينصدمون مبش��هد اإلم��ام )ع( ُمَضرَّ

أصيب بس��هم يف جبهته.
عن��د ذل��ك تراجع أصح��اب اإلمام )ع(، فظن األمويون 
أنه��م تراجع��وا لدخ��ول اللي��ل وحل��ول الظ��ام، والت��ف 
األصح��اب ح��ول إمامه��م، وجيء بطبي��ب؛ َعلَّه يتمكن 
م��ن تطبي��ب اإلم��ام علي��ه الس��ام، ولكن��ه وجد الس��هم 
قات��ًا، فالضرب��ة ق��د بلغ��ت إىل الدم��اغ, فل��م يكن أمام 
الطبيب إال أن ينزع الس��هم، لتفيض معه روح اإلمام 

الس��ام  علي��ه  زي��د 
بارئه��ا،  إىل 

يلح��ق  و

جب��ده املصطف��ى صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم وقد أمر 
باملعروف ونهى عن املنكر، فصلوات اهلل وسامه عليه 
ِم��ن قتي��ل م��ا أكرمه على اهلل، وس��اٌم عل��ى أصحابه 
الصابري��ن م��ن عصاب��ة م��ا أحبه��ا إىل اهلل، وأنصحه��ا 
لدي��ن اهلل، وأعرفه��ا بفضل عرتة رس��ول اهلل صلى اهلل 

علي��ه وآل��ه وس��لم.

الشهادة....الشهادة
»فزت ورب الكعبة«  

»الشهادة الشهادة؛ احلمد هلل الذي رزقنيها«
كلم��ات خال��دة تن��ي ع��ن عظم��ة أصحابه��ا, وعظمة 
مبادئه��م وغاياته��م, األوىل كان��ت كلم��ات اإلم��ام 
والثاني��ة  استش��هاده,  قبي��ل  اهلل وجه��ه  عل��ي ك��رم 
كلمات حفيده الثائر العظيم زيد عليه السام عند 
استشهاده أيضًا, وكأنهما خرجتا من مشكاة واحدة, 
وجرت��ا عل��ى لس��ان واح��د, وانبعثت��ا كن��ور يض��يء 
للعامل��ن آفاق��ًا واس��عة م��ن العظم��ة والس��مو؛ ليامس 

كلَّ قل��ب مره��ق, وحيي��ي كل ضم��ر مي��ت.
املعج��م  ح��روف  م��ن  الس��امع  يظنه��ا  ق��د  كلم��ات 
وأجبدي��ات اللغ��ة، وه��ي يف احلقيق��ة م��ن ن��ور اهل��دى, 
ونب��ع االهت��داء, كي��ف ال؟! وه��ي كلم��ات حتم��ل يف 
طياتها الغاية السامية والعظيمة لإلنسان كمكلف 
خمت��ار يف ه��ذا الوج��ود, وتع��ر بلس��ان الطاهري��ن ع��ن 
الطموح املتجذر يف نفوس السالكن, وما كان جيب 

أن يتج��ذر يف وع��ي العامل��ن.
فاملوت الذي ختاف منه البشرية, تستطيع أن جتعله 
ومنطلق��ًا  للف��وز،  وناف��ذة  للنج��اة،  فرص��ة 
للف��اح، ومبعث��ًا للش��كر واحلم��د, إْن 
أحسَنْت يف حياتها، واستثمرت 
م��ن  وصنع��ت  أيامه��ا، 
دقائقها مس��رًة للعطاء 
وال��ر  والص��اح 

والتق��وى.

الشهادة الشهادة .. الحمدهلل الذي رزقنيها
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احل��وار األخ���ر 
)بن اإلمام زيد وولده حييى(

دخ��ل حيي��ى ب��ن زي��د عل��ى أبي��ه وه��و يبك��ي والدم��اء 
تس��يل من��ه، والس��هم ناب��ت يف جبين��ه، فجم��ع حيي��ى 
قميصه يف يده ومس��ح به الدم من وجه أبيه، ثم قال 
له: أبش��ر يا بن رس��ول اهلل، ترد على رس��ول اهلل وعلي 
وفاطم��ة وخدجي��ة واحلس��ن واحلس��ن وه��م عن��ك 

راض��ون.
فق��ال اإلم��ام: صدق��ت ي��ا ب��ي، ف��أي ش��يء تري��د أن 

تصن��ع؟
ق��ال حيي��ى بعزمي��ِة َم��ن ال تثنيه املهمات اجلس��ام وال 

الن��وازل العظ��ام: أجاهدهم إال أن ال أجد الناصر.
فق��ال اإلم��ام: نع��م يا ب��ي، جاهدهم، ف��واهلل إنك لعلى 
احل��ق، وإنه��م لعل��ى الباط��ل، وإن قت��اك يف اجلن��ة، 

وقتاه��م يف الن��ار.
بعب��ِق طه��ارِة ه��ذه الكلم��ات خيت��ُم اإلم��اُم األعظ��ُم 
ت  حياته الساميَة الي أرعبت فراِئَس اجمُلرمن وقضَّ
مضاجعُه��م, وه��و يوص��ي ول��ده حيي��ى مبراث��ه ال��ذي 
مل يك��ن م��ن الذه��ب والفض��ة وال العق��ار واألم��وال، 
ولكن��ه م��راث إحي��اء ش��رع اهلل, والتص��دي للظامل��ن، 
والتضحي��ة يف س��بيل إص��اح أم��ة ج��ده رس��ول اهلل 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم.
وهن��ا يس��جل التأري��خ وتكت��ب األق��ام أعظ��م وأمس��ى 
ص��ور الكم��ال والعظم��ة يف حوار بن والد يورث ولده 
م��راث األنبي��اء واملصلح��ن وول��د يش��رح ص��در والده 
اجلري��ح ح��ن أراه م��ن نفس��ه إمام��ًا حيم��ل نهج��ه 
ويس��ر عل��ى درب��ه، مع معرفتهما عليهما الس��ام مبا 
حي��فُّ ه��ذا النهج من املخاط��ِر واملصائب واآلالم، وأن 

مث��ن ذل��ك ب��ذل األنف��س واألرواح.
»أْن جاه��د ي��ا ول��دي« حتم��ُل م��ا جي��لُّ مَن 
األبع��اِد وال��دالالِت امُلنبثق��ِة م��ن بيَئِة 
الق��رآِن الواعي��ِة يف اس��رتاتيجيِة 
بتقدي��ِم  اهلل  م��ع  امُلتاج��رِة 
تل��َك  كان��ت  القراب��ِن، 
ح��روَف زي��ٍد امُلفعم��َة بلح��ِن 
اأُلب��وِة ال��ي خت��رت لولده��ا 
أمس��ى مع��ارج الكرام��ة، دافعًا 
إلي��ِه امل��راَث اإلهل��ي األق��دَس 
»جه��اٌد يف س��بيِل اهلِل حتى ُعروِج 

ال��روح«.
بثقاف��ٍة  زي��د  ب��ن  حيي��ى  فيقابله��ا 
اقتفاِئي��ٍة إْن قي��ل بأنه��ا ُقدس��يٌة فه��ذا قلي��ٌل 
حبج��ِم م��ا مَحل��ْت م��ن الرتبي��ِة النبوي��ِة، فيك��ب عل��ى 
جس��ِد أبي��ِه ماس��حًا لوجه��ِه امُلخض��ِب بالدم��اِء بيدي��ه 
الطاهرتِن ويقول له: )أْن أبش��ْر يا بَن رس��وِل اهلِل َترُد 
عل��ى رس��ول اهلِل وعل��يٍّ وفاطم��َة وخدجي��َة واحلس��ِن 
واحُلس��نِ وه��م راض��وَن عنك(؛ ذخ��رٌة حيٌة تلَك الي 

اس��تقاها ه��ذا الول��ُد الراس��خ يف اإلمي��اِن.
معل��وم  االنطاق��ِة،  واض��ح  زي��ٍد،  ف��ارُس  ه��و  ه��ذا 
االس��تقامِة، ش��اهر الس��يِف، راف��ع الُرم��ح، م��ن تب��ع 
وحُمارب��ِة  امُلس��تضعفَن  ُنص��رِة  يف  أبي��ه  ُخط��ى 
حام��ًا  اجلهادي��ِة،  للث��ورِة  ُمس��تكمًا  اجمُلرم��ن، 
ل��واَء احل��ق، جمس��داً ع��دل ج��ده حُمم��د وثب��ات عل��ي 
واستبس��اَل احُلس��ِن صلوات اهلل عليهم أمجعن، وهو 

ي��ردد يف كل ذل��ك:
يا بن زيد أليس قد قال زيد

                                        من أحب احلياة عاش ذليًا
كن كزيد فأنت مهجة زيد

                                       تتخذ يف اجلنان ظا ظليًا
َد  كاَن حَيي��ى علي��ه الس��ام حب��قٍّ ثائ��راً حممدي��ًا ه��دَّ
أمن الطغاة، وسلبهم راحتُهم الي انتزعوها من عوام 
األم��ِة, فأوف��ى بوصي��ة أبي��ه، وصدق في��ه ظنه، وقرت 

به عينه.

سه�م اجلب��ن
غ��ادٌر ذل��ك الس��هُم الغاِئ��ُر يف جب��ن حلي��ِف الق��رآِن، 
الغ��ارُز حبق��ده يف مججمت��ِه الطاه��رة، ُمتوغ��ًا حت��ى 
بعظي��ِم  حافل��ة  أي��ام  بع��د  الش��ريف،  دماغ��ِه  أيُس��ِر 
استبساٍل وعميِق جتلٍُّد لإلمام زيٍد )ع( ومن معُه من 
األوفي��اء، يف 

سلس��لِة مع��ارك مل تتوق��ف م��ع اجلي��ش األم��وي.
قات��ل اإلم��ام )ع( وأصحاب��ه قت��ال األبط��ال، ف��أدرك 
قائ��د اجلي��ش األم��وي أن��ه ال ج��دوى م��ن مواصل��ة 
االلتح��ام م��ع أصح��اب اإلم��ام )ع(، وأن الس��هام تبق��ى 
- كم��ا كان احل��اُل يف كرب��اء- ره��اَن اجلي��وش 
الطاغي��ِة اجمُلرمة بعَد انكس��ارها، رغ��َم كثرتها وقلَِّة 

أصح��اب احل��ق.
)ع(  زي��ٍد  االم��اِم  عل��ى  متط��ُر  الس��هاِم  م��ن  واب��ٌل 
وأصحاب��ه، وم��ن ب��ن أكث��ر م��ن ثاث��ة عش��ر س��همًا 
نالت جسد اإلمام الطاهر استَقرَّ سهٌم يف جبن عليه 
الس��ام، َوَليَت��ُه مل يس��تقر، إنَّ��ه س��هٌم خت��رََّ لنفس��ِه 
أش��رَف ُبقع��ٍة لَيُحطَّ عليها، وجيع��َل من جبن اإلمام 
ل��ه حم��ًا, فرتف��ع صوت��ه علي��ه الس��ام م��ن ُمقدم��ِة 
اجليِش هاتفًا: ))الش��هادة ..الش��هادة ...احلمد هلل الذي 

رزقنيه��ا((.
عن��د ذل��ك يه��رُع أصحاُب��ه علي��ه الس��ام إىل م��كان 
الصوِت, فإذا هم بقائدهم وإمامهم زيٍد عليِه السام، 
َل عن فرسه ووضع يده على جبينه، ظافراً  وقد ترجَّ
بزماِم الش��هادِة ُمتش��بثًا بها، وهو القائل عليه الس��ام:

أذّل احلياة وعزُّ املمات... و كًا أراُه طعامًا وبيا
ف��إن كان ال ب��د م��ن واح��ٍد ...فس��ٌر اىل امل��وِت س��راً 

مجي��ا
دار  إىل  ومحل��وه  )ع(  زي��د  اإلم��ام  أصح��اُب  س��ارع 
ح��ران ب��ن أب��ي كرمية يف س��كة الري��د يف دور أرحب 
وش��اكر؛ ليحض��روا بعده��ا طبيب��ًا يداوي��ه وينُظ��ُر 

كي��ف يصن��ع بالس��هم الناب��ت يف جبين��ه.
ج��اء الطبي��ُب - وكان امس��ه س��فيان وكان م��وىل 
لب��ي ف��راس- واإلم��ام ملق��ى يف حج��ر حمم��د ب��ن 
س��لمة اخلي��اط وجب��واره ول��ده حيي��ى، فلم��ا نظ��ر 
إىل ج��رح اإلم��ام )ع( عل��م أن الش��هادة ق��د دن��ت من��ه، 
فأخره��م أن��ه لي��س ب��ن االم��ام ومفارق��ة احلي��اة إال 
نزع ذلك السهم، فقال له اإلمام زيد )ع(: »انزعُه يا هذا 
فو اهلل إن املوت ألهوُن عليَّ ما أنا فيه »، ثم أشار إىل 
الطبي��ب - وه��و ي��ردد الش��هادتن- أن ينزع��ه، ففاضت 
روح��ه الطاه��رة س��اُم اهلِل وصات��ُه علي��ه؛ لتع��ُرَج إىل 
بارِئه��ا بع��د غ��روب ي��وم اجلمع��ة، 25 حم��رم م��ن س��نة 
122ه�, وله من العمر )46( س��نة، فمضى عليه الس��ام 
ش��هيداً بع��د س��رٍة مليئ��ٍة باجله��اِد واالجته��اٍد، ليظ��ل 
ملهم��ًا للعامل��ن، ويظ��ل نهج��ه نه��ج األح��رار يف كل 

زم��ان وم��كان.
فص��اة اهلل وس��امه عل��ى اإلم��ام األعظ��م زي��د ب��ن 
عل��ي ي��وم ولد، ويوم استش��هد، ويوم يبعث حيا، س��اٌم 

يبل��غ عن��ان الس��ماء، س��اٌم ال ينته��ي وال يبل��ى.

جاهدهم يابني.. فواهلل إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتالك في الجنة وقتالهم في النار

29



النفس��ياِت،  تغ��ر  أحداث��ِه  س��جِل  يف  التأري��ُخ  ُن  ُي��دوِّ م��ا  دائم��ًا 
وتذب��ذب مواقفه��ا ب��ن م��د وج��زر، وال عج��ب يف ذل��ك، فإن��ه إذا 
مل يك��ن اإلمي��اُن فيه��ا راس��خًا، والعقي��دُة ثابت��ًة، فس��يداخُل ه��ذه 

النفس��ياِت الضع��ُف والوه��ن.
وم��ا أكث��ر تل��َك النف��وس ال��ي خنع��ت حت��ت وط��أِة املادي��اِت, 
وس��قطت يف مي��دان االمتح��ان حب��ًا يف امل��ال أو غ��ره, حت��ى وإن 
َم إليه��ا، وت��رم جلمي��ِل  ��ٌر لعظي��ِم مع��روٍف ُق��دِّ كان يف ذل��ك تنكُّ

إحس��اٍن ناهل��ا.
اإلم��اُم زي��ٌد )ع( كان ق��د احت��وى يف داره ُغالم��ًا س��نديًَّا؛ لُيعينُه يف 
ُأم��وره وأش��غاِله، رائح��ًا غادي��ًا مع��ُه أينم��ا ح��لَّ ورح��ل، كائن��ًا ب��ن 
يدي��ه ي��رى به��اًء وج��الاًل ممزوج��ًا بأعل��ى مس��توى م��ن األخ��الق 
ِت الن��وَر الواف��َد إىل جوفه��ا  وامل��كارم، ولك��نَّ النف��َس إذا م��ا َص��دَّ
الَقب��ُس  جي��ُد  ال  ال��ي  الظ��الِم  ُعقل��ت حببائ��ِل  تدنس��ت حت��ى 
إىل فكه��ا س��بيال، فه��ذا الغ��الُم الس��ندُي ق��د غلب��ه ح��بُّ الدني��ا بع��د 
َة ال��ي كان فيه��ا  استش��هاد اإلم��ام زي��د )ع(، فس��ارع إىل بي��ع الع��زَّ
مقابَل جائزٍة دنيويٍة ما كان هلا أن تقيه شيئًا من محيِم جهنم.

مل متِض س��وى س��اعات قليلة على دفِن اإلماِم زيٍد عليه الس��الم 
حتت جمرى النهِر- حرصًا من أصحابِه إلخفاِء ُجثتِه الطاهرة- 
حتى نادى مناٍد ليوسف بن عمر: من دلَّ على قر زيد فله جائزة 
م��ن امل��ال ك��ذا وك��ذا، فس��اَل عنده��ا ُلع��اُب ذل��ك الغ��الم الس��ندي 
وته��اوى إمياُن��ه - إن كان ل��ه إميان- أم��اَم حفنٍة من املال، ليقَف 
صاغ��راً ب��ن ي��دِي قائ��د جي��ش هش��اٍم يوس��ف بن عمر يف جملِس��ِه 
امُلدنَِّس خاضعًا لُه، ليقول له: »أن ُمبتغاَك عندي ..لَك جس��دُ زيٍد 

تنقُم منُه ما ش��ئَت ولي اجلائزة«.
حت��رَك جي��ُش هش��اٍم من س��اعتِه الس��تخراِج ُجثة اإلم��اِم زيد )ع( 
يف حِن أنَّ الس��ندَي ظلَّ ُمرتقبًا جلائزتِه الي لن يأتيه بعد ذلَك 

ٌأ. ��زَّ منه��ا إال ُج��زٌء جُمَ
��ص م��ن ق��در اإلم��ام زي��ٍد )ع( ش��يئًا،  خيان��ة ودي��دٌن خبي��ٌث مل ُينقِّ
وال حتى زاَد اجملرمَن شيئًا، إال أنُه هوى بصاحبه يف الدنيا حتى 
تتلقَف��ُه ن��اُر جهنَّ��َم ي��وَم ال ُيغ��ي م��اٌل وال بن��ون إال م��ن أت��ى اهلل 

بقلٍب س��ليم.
وم��ا ه��ذا احل��اُل ببعي��ٍد ع��ن كِل خائ��ٍن وُمرت��زٍق ُتس��وُِّل ل��ُه نفس��ُه 
بيَع آخرته بثمٍن خبٍس من ُحطاِم الدنيا الفانية، يف سبيِل ُحكاٍم 
طغ��اٍة ال ُيوُل��ون ذرَة اك��رتاث لدينهم وال ألخالقهم، ولعلَّ أكر 
ش��اهٍد عل��ى ذل��ك م��ا حي��دث ملرتزق��ة ق��وى االحت��الل يف أرض 
اليم��ن، وكي��ف يرم��ون بأنفس��هم يف حم��ارق امل��وت كأحذي��ة 
منتهي��ة الصالحي��ة؛ لينال��وا بذل��ك بضعَة رياالت، ولك��ن ال ُبدَّ أن 
ينته��ي املط��اُف بضع��اِف النفوس إىل منعطف��اِت الدنيا الي ُتلقي 
به��م إىل قع��ِر جهنَّ��م ليالق��وا م��ن هلبه��ا وأهواهل��ا م��ا ش��اء اهلل إىل 

أب��د اآلبدين.

ما سرني بجرعة غيظ أتجرعها.. وأصبر عليها حمر النعم

بــا شــك أن دور املــرأة يف نصــرة الديــن ال يقــل 
ــن ســجل هلــا  ــي م ــة عــن دور الرجــل، فه أمهي
ــى اهلل  ــع النــي صل ــخ أعظــم املواقــف م التأري
ــام،  ــوة اإلس ــة دع ــلم يف بداي ــه وس ــه وآل علي
وشــهد حبضورهــا يف أشــد الظــروف، وأقســى 

ــات. اللحظ
مواقــف  للمــرأة  كان  )ع(  زيــد  اإلمــام  ومــع 
مهمــة خلدهــا الزمــان، وحفظتهــا األجيــال، 
فحــن انكفــأ أهــل الكوفــة إىل طبعهــم القــدمي، 
نســاء  حاولــت  )ع(،  زيــدًا  االمــام  وخذلــوا 
ــن  ــيئًا م ــة ش ــك املدين ــن لتل ــة أن حيفظ الكوف
كرامتهــا، وينفــن عــن وجههــا بعضــًا مــن العــار 
الــذي لطخهــا بــه رجاهلــا، فقــد جــاء يف كتــاب 
أنســاب األشــراف للبــاذري]ج1/ ص434[ مــا 
أن  زيد  على  الكوفة  نساء  »وعرض  لفظــه: 
}وقرن  زيد:  هلن  فقال  معه،  فيقاتلن  خيرجن 
ترجى  ما  فواهلل  ]األحزاب:33[،  بيوتكن{  يف 
وال  النساء  على  ليس  النساء؟  فكيف  رجالكم، 

قتال.« املرضى  على 
املــرأة  تلــك  دور  نذكــر  أن  هنــا  ويكفــي 
اخلرســانية الــي كانت من أشد الناس حبــًا آلل 
حممد، وذلــك أهنــا ســألت زوجها أن خيرجها 
إىل مكة، فــدعت اهلل دعاء، وتعلقت بأستار 
يهب  أن  تعاىل  اهلل  تسأل  الكعبة، 
قال  عينها،  به  تقر  ولدًا  هلا 
رجعت  ما  فواهلل  الــراوي: 
حىت علقت، فمكثت حىت 
غامــًا،  فتلد  وضعت، 
تريب  تزل  فلم 
وتدلــل ذلــك الغام 
كرب،  حىت  وتلقنه 
نشوء،  أحسن  ونشأ 
بن  زيد  خرج  فلما 
علي عليهما السام، 
ما  بأحسن  جهزته 
من  أحد  به  َتَجَهَز 
واشترت  احلرب،  عدة 
له فرســًا، فحملته عليه، 
إىل  ووجهته  له،  دعت  مث 

زيد بن علي عليه السام ليقاتــل بــن يديــه 
ويستشــهد.

وقــد حفــظ لنــا التأريــخ منــاذج ممــا نــال بعــض 
النســوة مــن العــذاب والبطــش نتيجــة مواقفهــن 
مــن ثــورة اإلمــام زيــد )ع(؛ وإليكــم بعضــًا مــن 

هــذه النمــاذج:
زيد  اإلمام  امرأة  إىل  عمر  بن  يوسف  أرسل   ¤
دخلت  فلما  هبا،  فأيت  األزد،  من  وهي  علي،  بن 
بن  زيد  تزوجت  اهلل،  عدوة  يا  هلا:  قال  عليه، 
علي؟ فقالت: نعم، واهلل تزوجت بزيد بن علي، 
يوسف  فغضب  ابنتك،  لزوجته  إليك  ولو خطب 
وعلي  الثياب،  عليها  خرقوا  وقال:  عمر  بن 
بالسياط!! قالت: ويلك يا عدو اهلل، إين امرأة 
كامها،  دعوا  فقال:  ثيايب.  علي  خترق  فكيف 
ناحية.  كل  من  السياط  وأخذهتا  ثياهبا  فشقوا 
امرأة  إين  خاالتك،  إحدى  إين  ويلك،  فقالت: 
من األزد، وأمك امرأة من األزد. فقال يوسف بن 
عمر: لعن اهلل من أنت خالته. فقالت: نعم، ولعن 
اهلل من هي أقل نسبًا منكم أمك. فقال يوسف بن 
عمر جلاديه: اقتلوها. فجعل القوم يضربوهنا 
أشد ضرب يكون، وهي تقول: ويلك، ما أنت حر، 
ما أنت من العرب، والقتل بالسيف يا بن عبد آل 

مثود.
اهلل  رمحــة  ـ  ماتت  حىت  كذلك  تزل  فلم 
ورضوانــه عليهــاـ مث أمر هبا، فألقيت على قارعة 
الطريق، فجاء إليها قوم من بين عمها، يف جوف 
ج1/  األشــراف,  ودفنت.]أنســاب  فحملت  الليل 

ص436[
أن  أمها  على  أشارت  قد  كانت  امرأة  طِلَبــْت   ¤
تؤوي بنتــًا لزيد بن علي، فلما َمَثَلــْت َأَمَر وايل 
سوط.]أنســاب  مخســمائة  بضرهبا  هشــام  

ص436[ ج1/  األشــراف, 
ــر القبض على امرأة  ــن عم ــف ب ــى يوس  ¤ ألق
كانت قد أعانت اإلمام زيدًا على أمره، فلما مثلت 
فقالت:  ورجلها،  يدها  تقطع  أن  أمر  يديه  بن 
ثيايب!!  علي  أمجع  حىت  أواًل  رجلي  اقطعوا 
الدم  وظل  حتسم،  ومل  ورجلها  يدها  فقطعت 
يزنف حىت ماتت، مث طلب زوجها وضربت عنقه.

]أنســاب األشــراف، ج1/ ص436[

ضعاف النفوسالمرأة في نصرة اإلمام زيد
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واهلل لو علمت أن رضاء اهلل عزوجل في أن أقدح نارًا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت

أهكذا تفعلون بولدي؟!

اس��ُتخرَج جس��د اإلم��ام زي��د )ع( الطاه��ر م��ن 
حت��ت الث��رى لُيس��اَق على مج��ٍل فُيلق��ى بِه على 
ب��اِب القص��ر، فأم��ر يوس��ُف ب��ن عم��ر أزالم��ُه 
الش��ريِف،  اإلم��ام  رأس  بقط��ِع  امُلس��تأجريَن 
وُيس��رَّ بعده��ا إىل الطاغي��ِة هش��ام، فيأم��ر ب��أن 
جي��ال ب��ه يف أحناء الكوفِة يف مش��هٍد كربالئي 

ُمتك��رر.
ويف حيوانيٍة إجراميٍة يأمُر هشام جبسد اإلمام 
)ع(، فُيصل��ب بُس��وِق الُكناس��ة م��ع األصح��اِب 
إس��حاق،  ب��ن  كمعاوي��ة  األوفي��اء،  اخُللَّ��صِ 
ونص��ر ب��ن خزمي��ة، وزي��اد اهلن��دي، وال يكتف��ي 
بذل��ك فيكل��فُّ جمموع��ة مؤلف��ة م��ن 400 جندي 

الطاه��ر  اجلس��د  حبراس��ة 
ُينزل��ُه  ال  لك��ي  املصل��وب؛ 
ويدفن��ه،  خش��بته  م��ن  أح��ٌد 
قاصدي��ن بذل��ك اإلس��اءَة ل��ه، 
وحماول��ن تنقي��َص ق��دره يف 
قل��وِب الن��اس، وختويفه��م من 
القيام بأي مترد على حكمهم 
م��ن  ألن  الطاغ��ي؛  األم��وي 
يث��ور عليه��م س��تكون عاقبت��ه 
القت��ل والصل��ب، ولك��ن تأت��ي 
الكرام��اُت واأللط��اف اإلهلي��ة 
لتح��فَّ رحيانَة زين العابدين 
وحفي��َد الس��بِط عليه الس��الم، 
املس��اعي،  تل��ك  كل  فتب��دد 
البي��ت  أه��ل  ح��ب  وترس��خ 
ومنهجه��م  الس��الم  عليه��م 

احل��ق يف قل��وب الن��اس.
مقي��ٍت  جه��ٍل  حلظ��ُة  ه��ي 
تل��َك ال��ي غف��َل عنه��ا هش��اُم 
وم��ن مع��ه يف حض��رِة الُطه��ِر 
م��ن بي��ت النب��وة، فق��د انقل��ب 
املك��ر ال��ذي مك��روه يف غياه��ِب 
امُلتحج��رة  الَس��ِكَرة  أذهانه��م 
أوهامه��م  وانه��دت  عليه��م، 
عل��ى خش��بة اإلم��ام زي��د )ع(، 
وم��ا محل��ت م��ن كرام��ات، ولي��س ُحض��وُر أه��ِل 
الكوف��ة كلَّ ليل��ٍة للعب��ادِة جب��وار تلك اخلش��بِة 

إال خ��ر ش��اهد ودلي��ٍل عل��ى ذل��ك.
م��ا كاد اإلم��اُم زي��د )ع( يس��تقر عل��ى اخلش��بة 
حت��ى ب��دأت كراماته تتجلى أمام أعن الناس، 
وم��ن ذل��ك أن أولئ��ك اجملرم��ن مل��ا صلب��وه عليه 
الس��الم جعل��وا وجهته اىل جه��ة الفرات، فدارت 
به اخلش��بة الي كان عليها إىل ناحية القبلة، 
حتى فعلوا ذلك مراراً وهي يف ديدنها تعوُد إىل 

القبلة. جهِة 
وم��ن كراماِت��ِه علي��ه الس��الم أنَّ رج��اًل َقِدم إىل 

الكوف��ِة، فق��ال خماطب��ًا ألهله��ا: أال ت��رون ه��ذا 
الفاس��ق اب��ن الفاس��ق كي��ف قتل��ُه اهلل؟!

عيني��ه،  يف  بُقرحت��ن  اهلل  رم��اه  أن  لب��َث  فم��ا 
فطم��س اهلل بهم��ا بص��رُه، حتى ق��ال: احذروا أن 

تتعرض��وا أله��ل ه��ذا البي��ت إال خب��ر.
وق��ال ش��بيُب ب��ن غرق��د: قدمن��ا إىل الكوف��ِة م��ن 
احلج، فدخلنا الكناس��َة لياًل، فلما كنا بالقرِب 
م��ن خش��بِة زي��د أض��اء اللي��ل فل��م ن��زل نس��ُر 

حنوه��ا، فنفح��ت منه��ا رائح��ُة املس��ك.
وم��ن تل��ك الكرام��ات أنَّ رج��اًل م��رَّ عل��ى خش��بتِه 
فوض��َع إصبع��ُه عليه��ا وق��ال: ه��ذا جزاُء الفاس��ق 

اب��ن الفاس��ق فغاص��ت إصبع��ُه يف كفه.
وه��ذا جري��ر ب��ن ح��ازم حي��دث أن��ه رأى رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم يف املن��ام، وه��و 
متس��اند إىل ج��ذع زي��د ب��ن عل��ي وه��و مصل��وب، 

وه��و يق��ول للن��اس: » أهك��ذا تفعل��ون بول��دي!«.
وه��ذا مساع��ة ب��ن موس��ى الطح��ان يق��ول: رأيت 
زيد بن علي مصلوبًا بالكناسة فما رأى أحد له 
عورة، اسرتس��ل جلد من بطنه، من قدامه ومن 

خلفه حتى س��رت عورته.
وهك��ذا ظ��ل اإلم��ام زيد )ع( مصلوبًا يف كناس��ة 
الكوف��ة، والكرام��ات تتتاب��ع علي��ه، واهلل يرس��ل 

هل��ذه األم��ة آيات��ه، ويبن هل��ا تأيي��ده ألوليائه.
كُث��رت تل��ك اآلي��اُت والتأيي��دات اإلهلي��ة، فل��م 
يك��ن م��ن أع��داء اإلنس��انية إال أن قام��وا بإن��زال 
اإلم��ام زي��د )ع( وإح��راق جس��دِه الطاه��ر، وذرِّ 
يطف��أ،  مل  احل��قَّ  ولك��ن  الف��رات،  يف  رم��اده 
والكرام��ات مل تنت��ِه، فق��د اس��تداَر ذل��ك الرم��اد 
امل��اء حت��ى كان كُهل��ِة القم��ِر  الطاه��ر ب��ن 
وض��اء، واجتم��َع كهيئ��ِة اهل��الِل يف حمض��ٍر 

كري��ٍم جلي��ٍل مع��دوِم النظ��ر.
}يري��دون أن ُيطفئ��وا ن��وَر اهلل بأفواهه��م ويأب��ى 
الكاف��رون{ ول��و ك��ره  ن��وره  يت��م  أن  إال  اهلل 

]التوب��ة:32[.
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رُي  ��ِة املنص��وَب ف��وق رقابه��ا ه��و نفس��ُه ذل��َك الس��كِّ إذا م��ا رأي��َت حاك��َم اأُلمَّ
��لُ يف أروق��ةِ قص��ره، املول��ع باجل��واري، حاضن��ًا للق��ردِة،  ��ريُ املتنقِّ اخلمِّ
ُمدل��ًا هل��ا، فاحت��ًا باب��ُه للماجن��ن والس��كارى، واص��داً له يف وج��وه الرعيِة 
املؤمن��ن امُلس��تضعفن، متج��راً يف األرض، عائث��ًا فيه��ا الفس��اد، فأن��َت با 

ش��ك يف حض��رِة داع��ش األم.
بنو أمية ِس��لٌك إراهيبٌّ عظيم االحتياِل، كثيُف الدمويِة تبنَّى مش��روَعُه 
األوَل معاوي��ُة ب��ن أب��ي س��فياَن قت��ًا و تش��ريداً للمس��لمن عام��ًة وأله��ل 
البي��ت عليه��م الس��ام خاص��ة، واس��تباحًة ألعراضه��م يف ظاه��رٍة ه��ي 

الس��ابقة م��ن نوعها 
يف اإلس��ام.

حمم��ٍد  آل  أع��اُم 
النَّج��اة  س��ُفُن 
بي��ُح  مصا و
روا  الظلم��ات تص��دَّ
أه��داِف  قوائ��َم 
الُطغ��اِة واجملرم��ن 
أوصله��م  الذي��ن 
ع��ن  اعوجاجه��م 
اهلل  صل��ى  الن��يب 
وس��لم  وآل��ه  علي��ه 
وعرتت��ه الطاهري��ن 
البغ��ي  منته��ى  إىل 
االضطه��اِد  وغاي��ِة 
ابت��داًء  للمس��لمن، 
معاوي��ة  بإج��راِم 

��ُه هن��ُد ق��د س��بقتُه قب��َل ذل��ك يف إجرام��ه  ب��ن أب��ي س��فيان ال��ذي كان��ت أمُّ
بالتع��دي عل��ى جس��ِد س��يد الش��هداء مح��زة ب��ن عبداملطل��ب، واس��تئصاِل 
كبدِه الشريف، ثم جاء بعده ابنه يزيُد امُلنتهُك حُلرِم اهلل يف االرض، ثم 
بعد ذلك هشام وأمثال هشام، وبن هؤالء أنواع من اجلبابرة املستكرين، 
حتى نصَل إىل وقتنا احلاضر لنشاهد ُنسخًة عصريًة متميزًة، قد فاقت 

واإلج��رام. اإلره��اِب  يف  نظرياته��ا 
��دِت القت��َل  الطاغي��ُة هش��اُم ب��ن عبداملل��ِك أح��ُد النَّم��اذِج اجمُلرم��ِة ال��ي جسَّ
والس��حَل والط��واَف بالرؤوِس امُلتزِة يف ش��وارع وطرق��ات امُلدن والبلدان 
املختلف��ِة؛ لُيَس��ِجَل التأري��ُخ مناب��َع اإلره��اِب احلقيقي��َة، وج��ذوَرُه املمت��دة 

إىل عصرن��ا هذا.

قباِئ��ُح ش��نيعٌة مارس��ها األموي��وَن م��ن بداي��ِة اس��تحواذهم عل��ى احُلك��ِم، 
ي��ة  رِّ فأبش��ُع أس��اليِب اإلج��راِم ُترتك��ُب يف ح��قِّ املس��لمن، وباألخ��صِّ الذُّ
، بل كان الس��عي منهم  َد حقٍد جافٍّ النبوي��ة العلوي��ة، مل يك��ن ذل��ك جمرَّ
ي��ِن امُلم��ديِّ باجتث��اث معامل��ه، واس��تئصاِل أعام��ِه الذين  حثيث��ًا مل��ِو الدِّ
ف��اع عنه أم��ام ثقافِة االس��تبداد وانتهاِك احُلرمات. ل��وا مس��ؤوليَة الدِّ حتمَّ

اجُلثم��اُن الطاه��ُر حللي��ف الق��رآن أو اس��طوانة املس��جِد كم��ا يرغ��ُب 
أن ُيس��ميِه أبن��اُء عص��ره، حال��ُه كح��ال غ��ريه م��ن مضطه��دي املس��لمن 
ب��ل وأن��كأ، فه��ا ه��و مل َيس��َلم م��ن قبائ��ِح األموي��ن وجتاوزاته��م حت��ى بع��د 
استش��هاده علي��ه الس��ام، فُينب��ش ق��رُه الطاه��ُر يف س��ابقٍة إجرامي��ة 
اَرُس نهاراً جهاراً  اكتسحِت اجلراءَة والاحياَء؛ لُتصبَح اليوَم ظاهرًة ُتَ
يف بلدن��ا العزي��ز عل��ى أي��دي ُغاِة الوهابية وُخ��داِم الصهيونية من داعش 
م، ومل تك��ن إجرامي��ة النب��ِش  ��رَّ مبس��مياتها املختلف��ِة املس��تبيحِة ل��كل حُمَ
ه��ذه إال ُمقدم��ًة لسلس��لِة انته��اكاٍت ُمش��ينٍة َتَقلََّده��ا هش��ام وم��ن مع��ه، 
لتسمَع بعدها خَر صلِب اجلسِد الشريف بكناسَة الكوفة، وقد عَمدوا إىل 
ن��زَع كِل م��ا يواري��ه، 
ويف احنطاٍط أخاقيٍّ 
ُمعش��عش يف قلوبه��م، 
ودوني��ٍة رهيب��ٍة ملك��ت 
َيوط��ون  أرواَحه��م 
ه��ذا اجلس��َد املصل��وَب 
بأربعمائ��ة  رأٍس  ب��ا 
جن��دي، يتن��اوب كلَّ 
ليل��ة مائ��ٌة منهم حتى 
ال يلق��ى حمبُّ��و اإلم��ام 
إىل  س��بيًا  وش��يعته 
علي��ه  ودفن��ه  إنزال��ه 
تزاي��ِد  وم��ع  الس��ام، 
��ت  الكرام��ات ال��ي حفَّ
جس��ده الطاه��ر ي��زداُد 
غيظ��ًا  اجمُلرم��ون 
فه��و  علي��ه،  وحق��داً 

ال��ذي ق��ضَّ مضاجعه��م حي��ًا وميت��ًا.
بعد ذلك يأتي اخلُر مبوت الطاغية هشام بن عبدامللك، ويعلُن عن تولي 
الولي��ِد س��طوَة احُلك��م اجلائ��ِر بع��ده، لَيكُتَب األمَر إىل وال��ي الكوفة آنذاك 
بإن��زال جس��د اإلم��ام زي��د )ع( وإحراق��ه و ذرِّ رم��ادِه يف الفرات - بعَد صلٍب 
دام أربع سنوات- حتى ال يكون له قر يف األرض يزار, وال مشهد يقصد؛ 
مل��و ذك��رِه م��ن أف��واِه الثائري��ن، ون��زع حمبت��ه م��ن قلوبه��م، كمحاول��ٍة 
ٍة أحوج ما تكوُن إىل أمثاله،  لفصِل روحِه الثوريِة اجلهادية عن جسِد ُأمَّ
وليس��ت أكثر من حماولٍة فاش��لة ممن أعيتهم وأزعجتهم ثوراُت أئمة 

أه��ل البي��ت )ع( ال��ي يولُد فيها بعد كلِّ زيٍد ألُف زيد.

داعش األولى

االعتصام بالكتاب نجاة من الفتن واألهواء المضالت، وذهاب العالم ذي الديانة صَدْعٌ في الدين اليرتق.
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للوف��اء ص��وٌر مضيئ��ة، ومن��اذج متألق��ة؛ وأه��ل الوف��اء يف كل زم��ان ه��م محاة الدين ورجال اإلنس��انية ومش��اعل التضحي��ة, ال خيافون من إظه��ار مواقفهم، 
وال ي��رددون يف محاي��ة مبادئه��م, وث��ورٌة كث��ورة اإلم��ام زي��د )ع( ل��ن جت��د أنصاره��ا ورجاهلا إال م��ن أطهر العباد وأزكى البش��ر.

لقد كانت ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي عليهما السالم مشهداً من أجلى مشاهد العظمة، وصورة من أعظم صور التضحية، ووقعة من أجل وقعات 
البطولة؛ وفيها وقف مع اإلمام زيد عليه السالم رجال أعادوا لإلميان قيمته يف سجل املراتب، وبعثوا الوفاء من جديد، بعد أن ُدفن بني األصالب والرائب.

لق��د مح��ل أنص��ار اإلم��ام زي��د ب��ني جوانه��م أرواح��ًا تش��بَّعت حُب��بِّ اهلل وهام��ت يف حبِّ رس��وله وحمبة آه��ِل بيته صل��وات اهلل عليه وعليهم أمجعني، فس��طرت 
أروع املالح��م البطولي��ة يف التضحي��ة والف��داء؛ ليصبح��وا فيم��ا بع��ُد رم��وزاً خلََّده��ا التأريُخ، وأمثلًة ماثلة لكلِّ ُحرٍّ ال تس��مح له نفس��ه باالس��تكانة واخلضوع، 

خ��ت به عند ختلُّفها املش��ؤوِم عن مبدأ األمر باملع��روف والنهي عن املنكر. أرواٌح نفَض��ت ع��ن األم��ة اإلس��المية الع��اَر ال��ذي تلطَّ
يق��ول عنه��م إمامه��م زي��د ب��ن عل��ي علي��ه الس��الم: ))وأن��ا أعلم واهلل إنه ما أمس��ى على وجه األرض عصابة أنصح هلل ولرس��وله ولإلس��الم منكم((, ويصفهم 
س��ليمان ال��رازي: ))مل أَر يوم��ًا كان أبه��ى وال أكث��ر مجوع��ًا وال أوف��ر س��الحًا وال أش��د رج��ااًل وال أكث��ر قرآنًا وفقهًا من أصحاب زيد ب��ن علي((. وهنا نقف 

على مناذَج مش��رقٍة من هذه التضحيات، ونقرأ يف ثنايا س��رة بعض من عظمائهم دروس التضحية والفداء:

معاوية بن إسحاق األنصاري
معاوي��ُة ب��ن إس��حاق ب��ن زي��د ب��ن حارث��َة األنصاري 
من��وذُج وف��اٍء وف��داء، مل ي��رَض حبيات��ه أن تضيع يف 
مغري��ات فاني��ة، دون أن يعززه��ا مبواقف خلدها يف 
صفح��ات التأري��خ، فه��ا ه��و يض��ع ملس��ته األخ��رة يف 
 ، ه��ذه احلي��اة يف جُمابه��ِة الظامل��َن حتَت ل��واِء احلقِّ
ُمتفانيًا مع أهِل البيت)ع( يف الُنصرِة والتلبية دوَن 
مب��االٍة لِعَظي��ِم َصَل��ِف املتجري��ن، وش��ديِد بغيه��م، 

جازم��ًا أال خ��َر يف عيش��ٍة حتت عب��اءة الظاملن.
انطل��َق معاوي��ُة ب��ُن إس��حاَق م��ع اإلم��ام زي��ٍد علي��ه 
، فكان له خَر ناصٍر  السام خاَل حترِكِه الثوريِّ
ومع��ن، وق��د كان اإلم��اُم )ع( متخفي��ًا يف دارِه أيام 
التحض��ر للث��ورة، وكان رض��ي اهلل عن��ه م��ن دع��اة 
اإلم��ام إىل اآلف��اق يأتي العلم��اء, يدخُل على النَّاِس 
ويط��وُف البل��دان داعي��ًا إىل نص��رة اإلم��ام, بأحس��َن 

بيان.
لق��د الزَم معاوي��ة ب��ن إس��حاق اإلم��ام زي��د علي��ه 
الس��ام يف كل منعطف��ات الث��ورة، وش��اركه يف 
مجيع أيامه, وكان معه خر ناصر وأجل صاحب, 
وحن بدأت املواجهُة, قاتل أشدَّ قتال، وظلَّ مدافعًا 
ع��ن مبادئ��ه جماه��داً ع��ن إمام��ه حت��ى ن��ال رض��واُن 
اهلل علي��ه ش��رَف الش��هادة بع��َد ص��والٍت وج��والٍت 
واستبس��اٍل ف��ذٍّ خاض��ُه ض��دَّ جي��ِش هش��اٍم، حت��ى 

عج��زوا أن ي��رزوا ل��ُه إال اغتي��ااًل وبغت��ة؛ وم��ا تل��َك 
إال جت��ارٌة ُفتح��ت أبواُبه��ا, ف��كان م��ن الس��ابقَن هل��ا 
يف تف��اٍن ص��ادٍق لُنص��رِة الدين، ومل يكتف الظاملون 
يف قت��ل معاوي��ة ب��ن إس��حاق ب��ل عم��دوا إىل جس��ِده 
الطاه��ر ونصُب��وُه مْصلوب��ًا م��َع إماِم��ه زي��د, وكأنَّ 
األح��داَث أراَدْت أْن تق��وَل بلس��اِن اب��ن إس��حاق: واهلل 
ما تركتك يا أبا احلسن حيًا وال مصلوبًا بكناسة 

كوف��ان.
وهك��ذا ه��و ح��اُل أه��ِل بيِت��ه الذي��ن ِس��يقوا بع��د ذل��َك 
اىل قص��ر اإلم��ارة؛ لُيحاَكم��وا عل��ى ُجرِمه��م يف 
م��ن  ليس��وا أكث��َر  زي��ِد)ع(، وه��م  اإلم��ام  ُنص��رِة 
نس��اٍء وأطف��ال، ولك��نَّ ثباَته��م يصع��ُق قائ��َد اجليش 
حق��داً،  وي��زداُد  غضب��ًا  يش��تاُط  وجيعُل��ه  األم��وي 
فيأم��ُر بزوج��ِة اب��ن إس��حاق لقط��ِع يديه��ا، الواحدة 
تل��و األخ��رى، لتاق��ي ربَّها بعد س��اعاٍت م��ن ُمكابدة 
األمِل، ُمعان��اٌة ال توص��ُف، لك��نَّ التضحي��ة بالنف��س 
وامل��ال عن��د النفوِس املؤمنِة أهوُن عليها من خذالِن 
ابن��ه  اهلِل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم يف  رس��وِل 

وس��ليله يف مث��ل هك��ذا مواق��ف.
ويف معاوي��ة ب��ن إس��حاق ورفيق��ه يف البطولة نصر 

بن خزمية يقول الش��اعر:
ترى اخليل تبكي أن ترى اخليل ال ترى             

                                        معاوية اهلندي فيها وال نصرا.

نصر بن خزمية العنسي
األوفي��اِء  أوائ��ِل  م��ن  العنس��ي  ُخزمي��َة  ب��ُن  نص��ر 
هم صدق��ًا، وأمضاه��م عزمية م��ع اإلمام زيد  وأش��دِّ
عليه السام، وإن كان الوفاء رجًا لكان نصَر بن 
خزمي��َة, جب��ل م��ن املعان��ي الكرمي��ة, وكت��اب م��ن 
الصفحات النبيلة, س��جلَّ تأرخيًا حافًا مبعارضة 
الظامل��ن من��ذ ش��بابه, يأب��ى الظل��م ويك��ره الفس��اَد 
وال خي��اُف يف س��بيِل احل��ق صول��َة جب��اٍر وال س��يَف 
طاغي��ة, فف��ي تاري��خ دمش��ق الب��ن عس��اكر, ق��ال: 
»عن سليمان بن زياد عن أخيه حييى بن زياد قال: 
كان يوسف وفد أبي إىل هشام بن عبدامللك, فقدم 
علين��ا أب��ي م��ن الش��ام لي��ًا، فق��ال لن��ا: ه��ل عندكم 
خ��ر؟ قلن��ا: ال. ق��ال: على ذلك. فقلنا: ال؛ إال أن زيداً 
خمتف��ي بالكوف��ة، يقول��ون إنه يريد اخل��روج. قال: 
فمن صاحُب أمره؟ قال: نصر بن خزمية العبسي. 
ق��ال: قات��ل اهلل العب��اس ب��ن الولي��د. قلن��ا: وكي��ف 
ذكرت العباس بن الوليد؟ قال: أتيته مودعًا فقال 
ل��ي: ي��ا أب��ا حيي��ى اتق��وا رجًا من أخوال��ي بي عبس 
بالكوفة يقال له نصر بن خزمية العبسي ال جيي 

عليك��م حربًا.«
وكان نص��ر يرج��و يف اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام 
اخل��روج ض��د هش��ام، والث��ورة علي��ه، ويدع��وه )وه��و 
مبك��ة( للق��دوم حنو الكوفة؛ وحيثه على التصميم 

أهل الوفاء

انصروني على أهل الشام، فواهلل ال ينصرني عليهم رجل إال أخذت بيده حتى أدخله الجنة
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على الثورة, يعيش أيامه منتظراً لداعي احلق, وما 
إن قدَم اإلماُم زيد عليه السام الكوفة حتى أنزله 
يف داره, ف��كان نص��ر ب��ن خزمي��ة س��بَّاقًا يف ُنصرت��ه، 
مقات��ًا ب��ن يدي��ه، مل ُيزعزع��ُه خ��ذالُن اخلاذل��ن, 
وال خَتلُّ��ف املبايع��ن؛ فإن��ه رض��وان اهلل علي��ه مل��ا 
رأى خت��اذل م��ن باي��ع اإلم��ام زي��داً علي��ه الس��ام 
ع��ن نصرت��ه، وبقاءه��م يف جام��ع الكوف��ة، ق��اَم فيهم 
م��ن خل��ِف املس��جِد هاتف��ًا يس��تحثُّهم عل��ى اجله��اِد، 
ويقول: »أن يا أهل الكوفِة اخرجوا من الذِل اىل العِز 
وإىل نعي��ِم الدني��ا واآلخ��رة«؛ ولك��ن كان كام��ه 
هل��م دوَن ج��دوى؛ فالنفوُس النائمُة عن احلق نادراً 

ما تس��تيقظ.
الس��ام إىل  ب��ن عل��ي عليهم��ا  نظ��ر اإلم��اُم زي��ُد 
نص��ر ب��ن خزمي��ة ال��ذي كان حيب��ه حب��ًا ش��ديداً، 

فق��ال ل��ه: )) ي��ا نص��ر بن خزمي��ة, أخاف 
فعلوه��ا  ق��د  يكون��وا  أن  الكوف��ة  أه��ل 
حس��ينية((, فنظر نصر بن خزمية إىل 
إمام��ه وق��ال: )جعل��ي اهلل ف��داك, أم��ا أنا 
ف��واهلل ألضرب��ن بس��يفي حت��ى أم��وت(, 
بعد ذلك انطلق نصر يف ثنايا معركٍة 
مفتوح��ٍة م��ع جي��ِش يوس��ف ب��ن عم��ر، 
خُمرتق��اً لصفوفه��م جنب��ًا إىل جن��ٍب مع 
اإلم��اِم زي��د)ع(؛ مبلي��ًا يف س��بيل ذل��ك 

أحس��ن الب��اء.
وم��ن مواق��ف نص��ر بن خزمية املش��رفة 
أن��ه مل��ا رأى املبايع��ن لإلم��ام زي��د )ع( 
للمعرك��ة  األول  الي��وم  صبيح��ة  يف 
ق��د ختلف��وا, ذه��ب إىل ق��وم م��ن قي��س 
عليه��م  وع��اب  اجله��اد  عل��ى  فحثه��م 
التخ��اذل, فاس��تجابوا لدعوت��ه وع��ادوا 

مع��ه إىل إمامه��م وقاتل��وا ب��ن يدي��ه.
كم��ا كان ل��ه رض��وان اهلل علي��ه يف أي��ام املعرك��ة 
األول  الي��وم  يف  قت��ل  فق��د  عظيم��ة,  مواق��ف 
للمعرك��ة أح��د أب��رز ق��ادة الع��دو، وه��و عم��ر ب��ن 
عبدالرمح��ن صاح��ب ش��رطة احلك��م ب��ن الصل��ت, 
وق��د مح��ل يف يومه��ا مح��ات عل��ى جي��ش يوس��ف 
ب��ن عم��ر وهزمه��م هزمي��ة ق��ال عنه��ا التاري��خ أنه��ا 

فضيح��ة.
زرع استبس��ال نص��ر ب��ن خزمي��ة يف قل��وب الع��دو 
رعب��ًا وهلع��ًا, فاس��تدعى يوس��ف ب��ن عمر فارس��ًا من 
فرس��انه يق��ال ل��ه نائ��ل ب��ن ف��روة, وأعط��اه س��يفًا ال 
مير بشيء إال قطعه, فلما أبصر نائل نصراً ضربه 
عل��ى فخ��ذه حت��ى قطعها, فضربه نص��ر حتى أرداه 
قتي��ًا, وهن��ا يط��وي نص��ر آخ��ر صفح��ات الوف��اء؛  
لي��رتأَس قافل��َة االستش��هاديَن بع��د عظي��ِم تنكي��ٍل 
جبي��وِش اجملرم��ن, فل��م يش��ِف قتل��ه يوس��ف ب��ن 
عم��ر حت��ى حب��ث ع��ن جثت��ه وأم��ر بصلبه��ا جب��وار 

خشبة اإلمام زيد عليه السام؛ ليكون هو ومعاوية 
ب��ن إس��حاق رفيق��ي اإلم��ام زي��د )ع( يف االستش��هاد 

والصل��ب واجلن��ة، كم��ا كان��ا رفيقي��ه يف الدني��ا.

القاسم بن كثر التنعي احلضرمي
القاس��م ب��ن كث��ر التنع��ي احلضرم��ي نس��بة إىل 
ومق��دام  الش��جاعة,  بقام��ة  ف��ارس  حضرم��وت, 
ُل ش��هيٍد يف املعرك��ة,  حبج��م االستبس��ال, وه��و أوَّ
انتدب��ه اإلم��اُم زي��د يف حلظ��ات املعرك��ة األوىل 
ملهمة جليلة هي أشبه مبهمة الفداء, فحن فرض 
جي��ُش ب��ي ُأمي��ة حظَر جتواٍل عل��ى مدينة الكوفة, 
حت��ى يقطع��وا س��بل التواص��ل ب��ن اإلم��ام وأنصاره, 
كان ال بدَّ لإلمام زيد أن يعلن ألنصاره عن بداية 
املواجه��ة, فكان��ت املهم��ة أن ينطل��ق فرس��ان اإلم��ام 

إىل أحي��اء الكوف��ة وأس��واقها لين��ادوا عل��ى الن��اس 
ببدء املعركة ويكس��روا احلظر املفروض من قبل 
ه��ا املخاطر,  جي��ش هش��ام, وه��ي بالطبع مهمٌة حتفُّ
فل��م ي��ر اإلم��ام زي��د أح��داً جدي��راً بتل��ك املهم��ة إال 
أحي��اء  إىل  القاس��م  فخ��رج  كث��ر,  ب��ن  القاس��م 
الكوف��ة وأس��واقها ون��ادى بش��عار الث��ورة »ي��ا منصور 
أم��ت«، وه��و ش��عار رس��ول اهلل يف معرك��ة ب��در, إن��ه 
العب��ث بامل��وت وع��دم االك��رتاث باملخاطر يف س��بيل 
��دت  األه��داف النبيل��ة والغاي��ات الس��امية ال��ي جتسَّ
يف أنص��ار اإلم��ام زي��د وإن��ه عم��ق اإلمي��ان الراس��خ 

ب��اهلل إذا م��ا متك��ن م��ن النف��وس.
اعرتض��ت القاس��م ب��ن كث��ر كتيب��ٌة م��ن فرس��ان 
وا  الع��دو بقي��ادة جعف��ر ب��ن عب��اس الكن��دي, فش��دُّ
علي��ه فقت��ل م��ن أصح��اب القاس��م رج��ل, ونال��ت 
، فُأِخ��ذ جرحي��ًا إىل  القاس��َم جراح��اٌت حت��ى ارت��ثَّ
دار اإلم��ارة, فأمر يوس��ف ب��ن عمر أن تضرب عنقه 

عل��ى ب��اب القص��ر.

فخرجت ابنته تبكيه وتقول:
عن جودي لقاسم بن كثر

   	                              بدرور من الدموع غزير
أدركته سيوف قوم لئام

                                من أولي الشرك والردى والثبور
سوف أبكيك ما تغنى محام

                                   فوق غصن من الغصون نضر
مل يك��ن القاس��م احلضرم��ي الوحي��د ال��ذي أخ��ذ 
جرحيًا فقتل, فقد ُأِخذ ضرام بن عبدالرمحن وبه 
جراح��ة يف كف��ه، فأم��ر يوس��ف ب��ن عم��ر بض��رب 
عنقه, كما أخذ عيسى بن عتبة وبه جراحة، فأمر 
به فضربت عنقه, وهكذا كانت سياس��ة هش��ام بن 
عبداملل��ك, فب��داًل م��ن أن يأم��ر مب��داواة اجلرح��ى 
ويعتره��م أس��رى ح��رب, كان يأمر أن جيهز على 
كل جري��ح؛ وحن��ن ن��رى الي��وم داع��ش 
وه��ي تقت��ل األس��رى، ث��م نتس��اءل: َم��ن 
قدوته��م يف ذل��ك؟! ف��ا جن��د جواب��ًا لذلك 
إال أنَّهم اس��تقوا هذا اإلجراَم من مدرس��ة 

داع��ش األوىل املتمثل��ة يف ب��ي أمي��ة.

معمر بن خثيم
العام��ة الراوي، والفاض��ل الفقيه معمر 
ب��ن خثي��م, م��ن علم��اء الع��راق وفقهائه��ا, 
وه��و م��ن رواة احلدي��ث املوثوق��ن, ولق��د 
��د معم��ر ب��ن خثي��م العل��م يف مي��دان  جسَّ
العم��ل, ف��كان م��ن أوائ��ل اجملاهدي��ن ب��ن 
ي��دي اإلم��ام زي��د, وه��و م��ن فرس��ان زي��د 
ودعات��ه وكان رفيق��ه يف الكوف��ة ورافق��ه 
إىل  اإلم��ام  بعث��ه  ولق��د  البص��رة,  إىل 
يدعوه��م  املناط��ق  بع��ض  وإىل  العلم��اء 
وكان  ثورت��ه,  أس��باب  هل��م  ويب��ن  نصرت��ه  إىل 
ه��و وعب��داهلل ب��ن الزب��ر األس��دي ُيدخ��ان الن��اس 
عل��ى اإلم��ام يف م��كان ختفي��ه يف الكوف��ة قب��ل بداي��ة 

املعرك��ة.

عامر بن ربيع العذري
وم��ن رج��ال الوف��اء رج��ل م��ن ع��ذرة, كان ل��ه م��ع 
ره  اإلمام زيد عليه السام من عظيم الوفاء ما سطَّ
التاري��خ؛ فه��و م��ن ق��ام إىل اإلمام زيد عليه الس��ام, 
فق��ال: ي��ا أب��ا احلس��ن أرأي��ت إن كن��ا عل��ى احل��ق 

ألس��ت أعظمن��ا أج��رًا؟!.
ق��ال: بل��ى، ق��ال: أرأي��ت إن كن��ا عل��ى باط��ل ألس��ت 
أثقلن��ا ظه��رًا؟!، ق��ال: بل��ى، وال��ذي ال إل��ه إال ه��و ي��ا 
أخا عذرة قاتل فإنا واهلل لعلى أهدى اهلدى، وإنهم 
لعلى أبطل الباطل، فس��لَّ عامٌر س��يفه، وهو يقول:

نضرب عن زيد بكل صارم
ذي رونق يفري شئون الظامل  	 	

حق لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الحق
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لست لكم ما كنت باملسامل
	        يا نصرة الكفرة ذي املآثم 	

وجند عات ذي شفاة غاشم
	       أهل على احلر ذي املكارم 	

وذي التقى والر واملقاوم
	        	         أول من صلى لرب راحم

                    بعد الني خر هذا العامل
ث��م ض��رب بس��يفه وقات��ل قت��ال األبط��ال حت��ى ن��ال 

وس��ام الش��هادة رض��وان اهلل علي��ه.

سالم بن املنر 
س��ام ب��ن املنر م��ن أنصار اإلمام زيد عليه الس��ام 
وكان  ش��يعته،  وخل��ص  الش��جعان  وفرس��انه 
كامس��ه »س��ام عل��ى املؤمن��ن، ومنر ل��دروب أهل 

الوف��اء«؛ خ��رج رض��وان اهلل علي��ه ب��ن ي��د 
اإلم��ام زي��د )ع(، وه��و يرجت��ز: 

أضربهم بالصارم احلذام
                                 ضرب غام أميا غام

ضرب غام ماجد قمقام
 	                متوج باجلود والوسام

أشد شد الباسل الضرغام
	                 على علوج نذل طغام

من أهل كوفان وأهل الشام
	           دون التقي السيد اهلمام

زيد احلجا والر واإلقدام
	            ابن رسوٍل جا إىل األنام

بالصدق من عند أولي اإلنعام
	          مل حيفظوا إاًل وال ذمام

القاسم األزدي
عم��ر  ب��ن  يوس��ف  الغش��وم  األم��وي  القائ��د  أم��ر 
بالبح��ث ع��ن كل أنص��ار اإلم��ام زي��د )ع(، والني��ل 
منه��م باحلب��س أو التعذي��ب أو القت��ل, كعقاب هلم 
عل��ى مواقفه��م املش��رفة, ف��كان م��ن قب��ض عليه��م 
القاس��م األزدي, فلم��ا أحض��ر إىل جمل��س يوس��ف 
بن عمر س��أله يوس��ف: أكنت يف من خرج مع زيد 

ب��ن علي؟!
وق��د ظ��ن الطاغي��ة يوس��ف أن أنص��ار زي��د ب��ن عل��ي 
عليهما الس��ام يهابون امل��وت, أو ينكرون الفضيلة.

فأجاب��ه القاس��م ب��كل فخ��ر واعت��زاز: نع��م, فأم��ر 
الطاغي��ة أن ُيض��رب بالس��ياط, فض��رب حت��ى ظ��ن 
أن��ه مي��ت, فق��ال ل��ه: ي��ا يوس��ف م��ا تق��ول لرب��ك إذا 
التقي��ُت أن��ا وأن��ت عن��ده غ��دًا؟! ه��ل ُتقت��ل نف��ٌس 
إال بنف��س؟ ألس��ت س��امعًا مطيع��ًا ل��ك عل��ى حج��ة 
تستحل بها قتلي؟ اهلل اهلل يا يوسف فإن القصاص 
غ��داً, فل��م ي��زد كام��ه الطاغي��ة إال عت��واً، وج��رأة 
على اهلل عز وجل, فصرخ يف جنوده »اقتلوه اقتلوه«, 

فم��ا زال��وا ب��ه يضربون��ه حت��ى انتقل إىل ربه ش��هيداً 
رض��وان اهلل علي��ه.

سالم اجلعفي
س��ام اجلعف��ي أح��د خل��ص أنص��ار اإلم��ام زي��د 
)ع(، وكان��ت ل��ه قص��ة قب��ل استش��هاده, قص��ة ق��د 
تك��ون س��بقت زمني��ًا ث��ورة اإلم��ام زي��د, لكنه��ا بي��ان 
عل��ى عظي��م تل��ك الثورة وس��امة منهجه��ا, فروى 
أن��ه رض��وان اهلل علي��ه ق��ال: قل��ت ألب��ي جعف��ر يع��ي 
اإلم��ام الباق��ر: ف��داك أب��ي إن��ي رج��ل أحبك��م أه��ل 
البيت، فقال اإلمام الباقر: رمحك اهلل, فقال سام: 
ادع اهلل ل��ي, فرف��ع الباق��ر يدي��ه حي��ال الكعب��ة ث��م 
ق��ال: الله��م أحي��ه حميان��ا, وأمته ماتنا, واس��لك به 

س��بيلنا.

فلم��ا كان��ت ث��ورة اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام خ��رج 
س��ام اجلعف��ي مع��ه، فقات��ل ب��ن يدي��ه حت��ى قت��ل 
رض��وان اهلل علي��ه، فحق��ق اهلل رغبت��ه، واس��تجاب 

لدع��اء اإلم��ام الباق��ر علي��ه الس��ام.

ربيعة بن حديد
لق��د ق��دم ربيعة بن حديد منوذج��ًا فريداً للبصرة 
يف اجله��اد يف س��بيل اهلل ح��ن ق��ام إىل اإلم��ام زي��د 
علي��ه الس��ام فق��ال: واهلل ي��ا أب��ا احلس��ن ألقاتل��ن 
مع��ك ع��دوك, ف��إن ع��دوك عدونا, وحنن واهلل أش��د 
علي��ه حنق��ًا وع��داوة, مل��ا ارتكبوا من دمائك��م, ومنعوا 
من حقوقكم, واس��تأثروا باألمر دونكم, فنحن هلم 
مفارق��ون, وألعماهلم مبغض��ون, فانهض بنا إليهم 

إذا ش��ئت وعل��ى اهلل فليت��وكل املتوكل��ون.
م��ن  وكان  األبط��ال،  جه��اد  وجاه��د  نه��ض  ث��م 

يق��ول: وه��و  الش��جعان,  الفرس��ان 
واهلل ال أرجع حتى أعذرا

	        أو أقتل املرء اللئيم الكافرا 	
ما كنت يا  بن الطاهرين أغدرا

	  أو أسقي الصعدة مي أمحرا 	
ي الظفرا من شيعة الكفر أرجِّ

	                   وأنصر املتوج املطهر 	
ابن رسول اهلل ذاك األزهرا

أفضل من هلل ربي األكرا 	 	
                  حتى أموت دونه وأقرا

خباب السلمي
خرج اخلباب الس��لمي مع اإلمام زيد عليه الس��ام، 

وكان من فرسان العراق وأبطاهلا، وهو يقول:
إن تنكروني فأنا خباب

	         أذود بالسيف عن األحباب 	
عن عرتة التالي للكتاب

	            ني صدق طاهر جماب
معظم عند العلي الوهاب

	          خلفتموه يا بي األوشاب
خافة يف معشر أياب

	           بي بنيه وبي األصحاب
يف أهله خافة الذئاب

	         فأبشروا باخلزي والعقاب

حسان بن قايد البارقي
قاي��د  ب��ن  حس��ان  الوف��اء  أه��ل  وم��ن 

يق��ول: ال��ذي  وه��و  البارق��ي، 
لنا املصاص من صميم بارقي

	    أضرب فوق الرأس واملفارق
بصارم للهام منهم فالق

               دون التقي ذي احلجى املصادق
وخر ذي سكت نعم وناطق

	          	           وخر من ينطق باملناطق
 أرجو رضا اهلل العلي اخلالق

	        أضرب أنصار العي املارق 	
جند كفور خاتر منافق

	              لست لكافريكم موافق 	
مواقف مجاعية

لق��د تع��ددت ص��ور التضحي��ة يف أصح��اب اإلم��ام 
زي��د علي��ه الس��ام, وأش��رقت مش��س العظم��ة م��ن 
أحن��اء الكوف��ة, وكأنَّ أنص��ار اإلم��ام زي��د )ع( أرادوا 
أن يوثق��وا مبواقفه��م الثمين��ة كل قي��م اإلنس��انية 
ومعان��ي الوفاء، فكما كانت التضحية فرديًة فقد 
كان��ت مجاعي��ة أيض��ًا، ف��كان خي��رج م��ن األس��رة 
الواح��دة االثن��ان والثاث��ة؛ لينص��روا اإلم��ام زي��داً 
علي��ه الس��ام، ث��م يستش��هدوا ب��ن يدي��ه؛ وكان 
م��ن أولئ��ك العظماء األخوة الثاث��ة الذين جاهدوا 
واستبس��لوا حت��ى نال��وا الش��هادة مجيع��ًا، وه��م: عل��ي 

عباد اهلّل ال تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل اهلّل، ولكن البصيرة .. البصيرة ثم القتال،
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وحمم��د وبش��ر, لق��د خب��ل التاري��خ باحلدي��ث ع��ن 
ه��ؤالء األخ��وة كم��ا خب��ل ع��ن غره��م إال بذك��ر 
ش��افية  وافي��ة  كافي��ة  ص��ورة  لكنه��ا  أمسائه��م, 

حتك��ي عظي��م الوف��اء وجلي��ل الف��داء.
 ومل تك��ن ه��ذه ص��ورة وحي��دة للعظم��ة, بل ش��هدت 
تل��ك امللحم��ة اجلليل��ة أن يتق��دم األب واالب��ن مع��ًا، 
كم��ا ه��و ح��ال أب��ي ح��ازم وابن��ه ح��ازم, وكح��ال 
احلج��اج ووال��ده اللذي��ن ح��ن مل يفل��ح الع��دو يف 
قتلهم��ا يف املعرك��ة, س��ارع ألخذهم��ا بع��د انته��اء 
املعرك��ة، فقتلهم��ا ص��راً جب��رم نص��رة اإلمام زيد 

)ع(، والث��ورة مع��ه.

كما قدمت أس��رة س��امل العبس��ي اثنن من أبنائها، 
وهما: عوف وبشر؛ وعوف هو القائل يف املعركة:

إن تعرفوني فأنا ابن عبس
	             أشجع من ليث محى عن عرس

ليث هزبر الشدق مخر اخللس
	        يفرتس األعداء أي فرس 	

أفدي زيداً بأبي ونفسي
	         وطاريف وتالدي وعرسي 	 

ياقوم جدوا يف قتال النجس
	                	           فإنهم حقًا شرار اإلنس

صمي��ُم إرادٍة وُعنف��واُن ثب��اٍت تقلدهم��ا أصح��اُب 
اإلمام زيٍد عليه الس��ام رغَم قلتهم، وما ُكُل ذاَك 
إال ُح��ب هلِل ولرس��ولِه صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، 
لش��ديِد  أب��ديٍّ دومن��ا اك��رتاث  نعي��ٍم  وطمع��ًا يف 
ُمعان��اٍة جزم��وا بأنه��ا ل��ن ُتقعده��م وب��َن أُكفه��م 
أمث��ال عل��ٍي واحلس��ن وزي��د، و يبق��ى ذل��َك وف��اء ال 

جُتاري��ِه أرت��اُل، وف��داء ال تق��وم ل��ه جب��ال.

مل تط��ل األي��ام بهش��ام وجاوزت��ه حت��ى جازاه��م 
اهلل أع��دل اجل��زاء, فل��م تك��ن من العدال��ة اإلهلية أن 
يرتك ما فعلوه باالمام زيد وأصحابه من البشاعة 
واإلج��رام م��ن دون عق��اب، ف��اهلل ع��ز وج��ل يق��ول: 
��ا  َ املُ��وَن ِإمنَّ ��ا َيْعَم��لُ الظَّ َّ اهلَل َغاِف��اً َعمَّ َس��نَ }َواَل حَتْ
ُرُه��ْم ِلَي��وٍم َتْش��َخُص ِفي��ِه اأَلْبَص��اُر{، ويق��ول  ُيَؤخِّ
يف آي��ة أخ��رى أن عق��اب الدني��ا م��ا ه��و إال مقدم��ات 

زال  ال  احلقيق��ي  االنتق��ام  وأن  االنتق��ام، 
ينتظره��م يف اآلخ��رة، فيق��ول جل وع��ا: }َذِلَك 
ْنَي��ا َوهَلُ��ْم يِف اآلِخ��َرِة  َي��اِة الدُّ هَلُ��ْم ِخ��ْزٌي يِف احْلَ
َع��َذاٌب َعِظي��ٌم{، وه��ذا م��ا ح��دث بالفع��ل؛ فق��د 
ذك��ر املؤرخ��ون أن عب��داهلل ب��ن حممد العباس��ي 
املعروف بأبي العباس الس��فاح أخرج هش��امًا من 
ق��ره، وأم��ر بضرب��ه حت��ى تناث��ر وكان حمنطًا 
مطلي��ًا بالص��ر، ث��م صلب��ه ث��م أحرق��ه، وذرى 

رم��اده كم��ا فع��ل باإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام.
وُقت��ل يوس��ف ب��ن عم��ر الثقف��ي وجع��ل يف رجل��ه 
حب��ل جي��ره الصبي��ان يف ش��وارع دمش��ق، ث��م قط��ع 
��ر عل��ى أب��واب دمش��ق, ق��ال أب��و غس��ان الثقف��ي:  ومسِّ
ق��ال ل��ي أه��ل الش��ام: رأين��ا يوس��ف ب��ن عم��ر يف ه��ذا 
��ر.[ املوض��ع مقت��واًل يف مذاك��ره حب��ل، وه��و جُيَ

تاري��خ دمش��ق الب��ن عس��اكر ج67/ ص127[

وُأخ��ذ خ��راش ب��ن حوش��ب � وه��و قائ��د ش��رطة 
يوس��ف ب��ن عم��ر، وه��و ال��ذي نب��ش ق��ر اإلم��ام 
وأخ��رج جس��ده وصلب��ه � فُض��رب بأل��ف س��وط، 
وُش��ق بطن��ه، ورم��ي لل��كاب ت��أكل من��ه، ث��م 

أح��رق بالن��ران.
وم��ن من��اذج تعجي��ل العقوب��ة عل��ى الظامل��ن م��ا 
ن��زل بش��خص آخ��ر امس��ه الع��اء كان ق��د ج��اء 
حبزم��ة حط��ب عن��د إح��راق اإلم��ام زي��د )ع(، 
فأعط��ي عل��ى ذلك دراهم، فق��ال: إني جئت بهذا 
أتق��رب إىل اهلل، فم��ا مض��ت علي��ه عش��رون ليل��ة 
حت��ى رؤي وه��و حي��رتق يف بي��ت مع غ��ام كان 

يفس��ق به.]األمال��ي االثنيني��ة, ص630[
وهن��اك ش��خص امس��ه زه��رة ب��ن س��ليم، وه��و 
م��ن وج��ه يوس��ُف ب��ن عم��ر ب��رأس اإلم��ام زي��د 
مع��ه إىل هش��ام ب��ن عبداملل��ك, فل��م يلب��ث زه��رة 
ه��ذا إال مس��افًة قص��رة، فم��ا أن بل��غ مضيع��ة 
ابن أم احلكم حتى رماه اهلل مبرض الفاجل.]مقاتل 

ص97[ الطالبي��ن, 
عرزم��ة  رأي��ت  ي��روي:  العام��ري  أمح��د  وه��ذا 
أخ��ا كباش��ة األس��دي وكان م��ن أبه��ى الرج��ال، 
وأحس��نهم عين��ًا، ف��كان يف كل ي��وم ينطل��ق إىل 
الكناس��ة، فيقع��د عن��د الذي��ن حيرس��ون خش��بة زيد 
ب��ن عل��ي وكان هن��اك جمم��ع األس��دين, وكان 
جي��يء  ث��م  حصي��ات,  س��بع  طريق��ه  يف  يلتق��ط 
فيجل��س يف الق��وم, ث��م يق��ول: هاك��م يف عين��ه, 
فيخ��ذف زي��د ب��ن علي بتلك الس��بع احلصيات، قال 
الراوي: فواهلل الذي ال إله غره ما مات, حتى رأيت 
عينيي��ه مرقودت��ن, كأنهم��ا زجاجت��ان خص��راوان.

ص630[ االثنيني��ة,  ]األمال��ي 

عاقبة الظالمين

حسب كل امرء ما اكتسب، وسيكفي اهلّل الظالمين.
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فحش وفجور
مقدس��ات  ُيِع��ر   � اهلل  كاف��أه   � هش��ام  يك��ن  مل 
املسلمن أي اعتبار, يسمع يهوديًا يف جملسه يسب 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم, فا يعرتض 
علي��ه بكلم��ة, ب��ل ينه��ر اإلم��ام زي��داً )ع( ح��ن ينك��ر 
علي��ه, وق��د بلغ به احلال من الغرور الذي اس��تحوذ 
عليه أن خطب على منر مكة، فتهدد بالقتل كلَّ 

م��ن يأم��ره بتق��وى اهلل.
فيه��م  مب��ا   - األموي��ة  الدول��ة  خلف��اء  يك��ن  ومل 
هش��ام ب��ن عبداملل��ك- يتح��رزون م��ن خمالف��ة اهلل 
يف أوام��ره, وانته��اك حرم��ه, فق��د كان��وا يقتل��ون، 
ويأخذون أموال الناس، ويسطون على متلكاتهم, 
وما اشتهر عنهم ولعهم بشرب اخلمر ومعاقرته, 
حت��ى أن بعضه��م صن��ع ل��ه برك��ة م��ن اخلم��ر, 
وكان هش��ام م��ن يش��رب اخلم��ر كم��ا ُي��روى يف 
كت��ب التأري��خ، وكان يدخ��ل علي��ه املس��لمون وهو 

س��كران، وينش��دهم الش��عر فيط��رب حت��ى يس��قط 
م��ن ف��وق س��ريره.

أحكام جائرة
ب��ن عبداملل��ك حافل��ة  كان��ت ف��رتة حك��م هش��ام 
باملش��اهد الظامل��ة, واألح��كام اجلائ��رة, ولي��س أدل 
عل��ى ذل��ك م��ن الظل��م ال��ذي مارس��ه م��ع اإلم��ام زيد 
رأس��ه يف  قتل��ه، وصلب��ه عاري��ًا، ومح��ل  م��ن  )ع(، 
األمص��ار، والط��واف ب��ه يف البل��دان, ث��م قت��ل كل 
من ناصره أو تعاطف معه من رجال ونساء بأبشع 
الص��ور, فق��د كان يؤت��ى باجلرح��ى واألس��رى م��ن 
أنص��ار اإلم��ام )ع( فيأم��ر بضرب أعناقهم، بل كان 
هشام فظًا متجراً مع كل من خالفه يف الرأي, أو 
االعتقاد, فقد قام بقتل اجلعد بن درهم يف يوم عيد 
األضحى من دون ذنب إال اعتقاده يف مس��ألة خلق 
الق��رآن خب��اف ق��ول هش��ام, فأخ��ذه هش��ام وأرس��له 

إىل خالد القسري، وهو أمر العراق، وأمره بقتله، 
فحبس��ه خال��د، فلم��ا صلى العيد ي��وم األضحى قال 
يف آخ��ر خطبت��ه: انصرف��وا وضحوا يقب��ل اهلل منكم، 
فإن��ي أري��د أن أضح��ي الي��وم باجلع��د ب��ن درهم، ثم 

ن��زل وذحبه.

م��ن أعظ��م م��ا ابتل��ي به اإلس��ام حكام بي أمي��ة الطغاة ووالته��م املتجرون, 
فق��د تناس��لوا وتناس��خوا الش��ر والطغي��ان, وتنافس��وا يف الفح��ش والبغ��ي, 
والظل��م واإلس��راف, ف��كان كل خليف��ة أس��وأ م��ن س��ابقيه, وهك��ذا حت��ى 
تدحرج��ت اخلاف��ة إىل طاغي��ة غش��وم, وجم��رم ظل��وم, يدع��ى هش��ام ب��ن 
عبداملل��ك, وكان ذل��ك يف ع��ام 105ه���, ويف ف��رتة خاف��ة ه��ذا العت��ل الزنيم ثار 
اإلم��ام زي��د علي��ه الس��ام عل��ى دولته, وخرج ض��د طغيانه, ووق��ف صارخًا يف 

وج��ه جروت��ه واحنراف��ه.
وم��ن امله��م - وحن��ن نريد التعرف على عظمة ثورة اإلمام زيد )ع(, وأبعادها 
عل��ى املس��توى الدي��ي واإلنس��اني- أن نق��ف لنق��رأ ح��ول ش��خصية هش��ام ب��ن 
عبداملل��ك, ونتع��رف إىل أي ح��د بل��غ يف ظلم��ه وبغي��ه واحنراف��ه ع��ن تعالي��م 

الدي��ن احلنيف.
هش��ام ب��ن عبداملل��ك ب��ن م��روان ب��ن احلك��م ب��ن الع��اص ت��وىل اخلاف��ة يف 24 
ش��عبان س��نة 105ه���, وكان��ت وفات��ه بالرصاف��ة يف 6 ربي��ع اآلخ��ر 125ه���, وق��د 
حكى التأريخ أن هش��امًا كان ظاملًا، متغطرس��ًا، مس��رفًا، منتهكًا ألحكام اهلل, 
َم��ع األموال متخذاً مل��ال اهلل دوال,  كم��ا كان أْح��وَل، خش��نًا، فظ��ًا، غليظ��ًا، جَيْ
ولعباده خوال، ويستجيد اخليل حتى أقام احلْلَبة فاجتمع له فيها من خيله 
وخيل غره أربعة آالف فرس، ومل ُيْعَرْف ذلك يف جاهلية وال إس��ام ألحد 
م��ن الن��اس، وق��د ذك��رت الش��عراء ما اجتمع له من اخليل، واس��تجاد الُكَس��ي 

والُف��َرَش، وُع��َدد احلرب وآلمتها.

الوجه الحقيقي
لهشام بن عبدالملك األموي

فلو كانت األحكام كما حكم به أهل الجور واآلثام، لما كان بيننا اختالف، وال استعدينا إلى الحكام
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الدمش��قي, فق��د  وبالص��ورة نفس��ها قت��ل غي��ان 
ذك��ر املؤرخ��ون أن غي��ان كان يق��ول أن معاص��ي 
العب��اد منه��م, وليس��ت م��ن اهلل, فأم��ر جبل��ده م��ع 
أح��د رفاق��ه س��بعن جل��دة, ث��م أم��ر هش��ام بإخ��راج 
ألس��نتهما م��ن أقفيتهم��ا، فل��م يلبث��ا أن مات��ا وألقي��ا 

عل��ى مزبل��ة يراهم��ا الن��اس مصلوب��ن.
وبتهم��ة أْن َنَظ��َم الش��اعُر الكمي��ت قصي��دًة يف م��دح 

أه��ل البي��ت )ع( َأَم��َر بقطع يديه ورجليه ولس��انه.
القت��ل، واس��رتخص دم��اء  لق��د أس��رف هش��ام يف 
��ل يف  الن��اس, وكان��ت كل أحكام��ه يف القت��ل ُتْرجَتَ
اجملل��س م��ن دون أي حماكم��ات عادلة أو ش��كلية, 
وم��ن أن��در م��ا يق��ف علي��ه الق��ارئ وه��و يطال��ع يف 
تأريخ هش��ام وأحكامه اجلائرة, أن جيده أمر بقتل 

أح��د الش��هود ملخالفت��ه لش��هادات بقي��ة الش��هود.
 ونت��م ه��ذه الفق��رة به��ذا املوق��ف ال��ذي جن��زم أن 
صاحب��ه لع��ن في��ه عرق��ه وأصله, فق��د روى التأريخ 
أن ش��اعراً م��ن العج��م ق��ال قصي��دة يف م��دح قوم��ه 
)العج��م( يف جمل��س هش��ام, فغض��ب هش��ام غضب��ًا 
ش��ديداً, ث��م أم��ر برمي��ه يف برك��ة م��اء حت��ى ق��ارب 
عل��ى امل��وت, ث��م أم��ر بنفي��ه م��ن بل��ده وط��رده إىل 

أرض احلج��از.

تعين والته
هن��اك قص��ص كث��رة ع��ن طبيع��ة تعيين��ه لل��والة 
الص��دق  عل��ى  تق��وم  معاي��ر  دون  م��ن  وعزهل��م، 
والنزاه��ة والكف��اءة, فق��د ع��ن رج��ًا م��ن أج��ل أن��ه 
أه��دى المرأت��ه ق��ادة أعجبت��ه, وق��د ع��زل واليًا من 

أج��ل وش��اية.

جرأة على اهلل
كان هش��ام حي��اول أن يصب��غ كل تل��ك اجلرائ��م 
بصبغ��ة الش��ريعة، ويس��عى أن يرس��خ يف الرعي��ة 

أن ل��ه م��ن اهلل حصان��ة ش��رعية مي��ارس يف ظله��ا 
كل ظل��م وفح��ش م��ن دون أن يؤاخ��ذه اهلل, وه��ذا 
ب��ا ش��ك تأس��يس لاعتق��اد الفاس��د ال��ذي يق��ول 
أن اخللف��اء ِظ��لُّ اهلل ال��ذي ال جي��وز خمالفت��ه, وال 
انتق��اده, وال اخل��روج علي��ه, فق��د خطب هش��ام حن 
ول��ي اخلاف��ة، فق��ال: احلمد اهلل ال��ذي أنقذني من 

الن��ار به��ذا املقام.]انس��اب األش��راف, ج3/ ص147[

جهل بالدين
هل يس��تطيع العقل أن يتخيل حاكمًا للمس��لمن 
عل��ى أنفس��هم وأمواهل��م، ميث��ل بزعم��ه ظ��ل اهلل يف 
األرض, وهو جاهل ألبس��ط تعاليم الدين، فيذهب 
إىل احل��ج, ال يعل��م ش��يئًا ع��ن مناس��كه, وال جيي��د 

منه��ا فرضًا؟!
م��ن اجله��ل  املس��توى  به��ذا  ��ن حاك��ٌم  يؤمَّ وه��ل 
ليدي��ر ش��ؤون املس��لمن، ويطب��ق فيه��م ش��رع اهلل، 
وينف��ذ فيه��م أحكام��ه؟! لق��د كان ه��ذا ه��و هش��ام 
ب��ن عبداملل��ك, ولي��س جهل��ه بأح��كام احل��ج إال مثااًل 
بس��يطًا، وإال فإنن��ا جن��زم أن��ه كان ال يعل��م كث��راً 
م��ن ضروري��ات الدي��ن, وم��ن أي��ن له أن يعلم بش��رع 

والظل��م  واملعاص��ي  اخلم��ر  عل��ى  نش��أ  وق��د  اهلل؟ 
والقت��ل, يف بيئ��ة ملطخة بأن��واع املعاصي والذنوب.

ثراء فاحش
يف ح��ن أن التأري��خ حيك��ي ع��ن معان��اة ش��ديدة 
كان��ت تعص��ف بالس��واد األعظ��م م��ن املس��لمن يف 
تل��ك الس��نن املظلم��ة، وال��ي ع��ر عنه��ا أعراب��ي يف 
جمل��س هش��ام بس��نن »أكل��ت اللح��م، وأت��ت عل��ى 
العظ��م«, فق��د روى التأري��خ م��ع تل��ك املعان��اة ص��وراً 
ع��ن ث��راء الطاغي��ة هش��ام, وعبث��ه, وغن��اه الفاح��ش، 
وكأن��ه أح��د الفراعن��ة املرتف��ن, فق��د كان جيم��ع 
األم��وال، حت��ى قي��ل: إن��ه مج��ع م��ن األم��وال م��ا مل 

جيمع��ه خليف��ة قبل��ه.
فل��م يك��ن ذل��ك الفق��ر وتل��ك احلاج��ة املنتش��رة يف 
أوس��اط الناس إال نتيجًة طبيعيًة ملمارس��ات هشام 
ووالته, وسياساتهم اإلقصائية, واستحواذهم على 
األم��وال، وم��ا ذل��ك إال مص��داق حلدي��ث رس��ول اهلل 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم م��ن اختاذه��م م��ال اهلل 

دوال.
وق��د حك��ى أح��د الوافدي��ن عل��ى هش��ام يف وص��ف 
عرش��ه، فق��ال: دخل��ت علي��ه يف دار ق��وراء مفروش��ة 
بالزح��ام وه��و يف جمل��س مف��روش بالرخ��ام، وب��ن 
كل رخامت��ن قضي��ب ذه��ب، وحيطان��ه كذل��ك، 
وهش��ام جال��س عل��ى طنفس��ة مح��راء، وعلي��ه ثي��اب 
خ��ز مح��ر، وق��د تضمخ باملس��ك والعن��ر، وبن يديه 
مس��ك مفت��وت يف أوان��ي ذه��ب يقلب��ه بي��ده فتف��وح 

روائح��ه.
وم��ع ه��ذا الغن��اء الفاح��ش ت��رى الناس يف��دون إليه 
وفيه��م ذري��ة الصحاب��ة, بع��د أن أجهده��م العن��اء 
واخلصاصة, فيمنعهم من مال اهلل، ويردهم صفر 
اليدي��ن, يف ح��ن أنه يرصف الذهب على اس��طوانة 
جملس��ه وحيطان��ه, ويصن��ع من��ه أوان��ي أكل��ه, قال 

 إن اهلّل دمر قومًا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اهلّل.
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الب��اذري: ق��دم عل��ى هش��ام وف��د وفيه��م اب��ن عم��ار 
بن ياس��ر، فقال له هش��ام: من أنت؟ فأخره, فقال:

ترجو الصغر وقد أعياك والده
ويف أرومته ما ينبت العود 	                	

ال واهلل ما نال مي خراً أبداً ما بقيت.
ويف ج��واب هش��ام ه��ذا وتري��ره ل��رد اب��ن الصحاب��ي 
اجللي��ل عم��ار ب��ن ياس��ر وج��ه آخ��ر من أوج��ه القبح 

ال��ذي كان عليه��ا هش��ام ب��ن عبدامللك.
م��ا  أم��وال اهلل  وم��ن مظاه��ر ثرائ��ه وإس��رافه يف 
رواه أصب��غ ب��ن الَف��رج: مل يك��ن يف ب��ي َم��ْروان م��ن 
��ًا  ُملوكه��ا أعط��َر وال ألب��س م��ن هش��ام، َخ��رج حاجًّ

فَحم��ل ثي��اَب ُطه��ره عل��ى س��تمائة مَج��ل.
وق��ال اإلم��ام املنص��ور ب��اهلل )ع( يف الش��ايف: ومل��ا عل��م 
]هش��ام ب��ن عبداملل��ك[ س��رة عمر ب��ن عبدالعزيز يف 
ت��راث س��ليمان وصرف��ه إىل بي��ت امل��ال إال مابس��ه 
جع��ل م��ال اهلل ماب��س, وناف��س يف الط��راز حت��ى 
ض��رب ب��ه املث��ل فقي��ل: ط��راز هش��ام, وقط��ع وق��ر 
عش��رة آالف بع��ر ب��زاً, ومل ي��دِر أن الولي��د ب��ن يزيد 

يأت��ي ال ميي��ز؛ حت��ى لق��د تعس��ر عليه��م كفن��ه.

مزاج فرعوني
روى املدائ��ي ع��ن يزي��د ب��ن احل��ارث ق��ال: كان 
هش��ام وبن��و م��روان كله��م ال يكس��ون الن��اس اخل��ز 
األمح��ر واألصف��ر ويكس��ونهم م��ا وراء ذل��ك م��ن 
األل��وان، ويدخ��رون األمح��ر واألصف��ر لكس��وتهم.

ص137[ ج3/  األش��راف,  ]أنس��اب 
وه��ذه الرواي��ة تكش��ف وجه��ًا قبيح��ًا هل��ذه األس��رة 
املسرفة, فا يكفي أن يستغلوا كل ثروة املسلمن, 
ويلهفوها يف جيوبهم, وخزاناتهم؛ إلشباع رغباتهم 
وش��هواتهم, ب��ل يفرض��وا عل��ى الن��اس م��ا يلبس��ون, 
موه��ا عل��ى  وَيْصَطُف��وا هل��م أضخ��م األن��واع، وحيرِّ
سائر الناس؛ فأي عنجهية تلك, وأي تسلط ذاك؟!

تربية اجملرمن
يف��رتض أن يك��ون األب دااًل ألبنائ��ه عل��ى اخل��ر، 
ومربي��ًا هل��م عل��ى ال��ر والص��اح, ولك��ْن أنَّ��ى هلش��ام 

أن يك��ون ذل��ك األب وه��و الغ��ارق يف املوبق��ات؟!
ولنق��رب لك��م ص��ورة هش��ام يف حكاي��ة ذكرته��ا 
بع��ض كت��ب التأري��خ، وال��ي ت��دل عل��ى أبوت��ه، 
وتظه��ر طريقت��ه يف النصح ألبنائه؛ وذلك أن ولده 
س��عيد ب��ن هش��ام ب��ن عب��د املل��ك كان عام��ًا ألبي��ه 
والش��راب،  بالنس��اء  ُيْرَم��ى  وكان  ��ص،  مِحْ عل��ى 
فَق��ِدم مِحص��يُّ إىل هش��ام، فلقي��ه أب��و جع��د الطائي 
يف الطري��ق، فق��ال ل��ه: ه��ل َت��رى أْن أعطَي��ك ه��ذه 
الف��رس، فإن��ي ال أعل��م مب��كاٍن مثَله��ا عل��ى أْن ُتبلِّ��غ 
هذا الكتاَب أمَر املؤمنن، ليس فيه حاجة مبسألة 
دين��ار وال دره��م، فأخذه��ا وأخ��ذ الكت��اَب، فلم��ا ق��دم 
عل��ى هش��ام س��أله: م��ا ِقصة ه��ذه الف��رس؟ فأخره، 

فق��ال: ه��اِت الكت��اب، ف��إذا في��ه:
أْبِلغ إليك أمَر امُلؤِمنن فقْد

	         أمَددَتنا بأمِر ليس ِعنِّيَنا 	
َعْوراً خُيالف عمرَا يف َحليلِته

ا ِدينا 	                 وعند ساحته ُيْسَقى الطِّ

فلم��ا ق��رأ الكت��اب بع��ث إىل َس��عيد فأش��خصه، فلم��ا 
ق��دِم علي��ه َع��اه باخَلْيزرانة، وق��ال: يا بن اخلبيثة، 
َتزن��ي وأن��ت اب��ن أم��ر املؤمنن؟! ويل��ك! أعجزت أن 
َتْفُج��ر فج��ور قري��ش؟ أَوت��دري ما ُفج��ور قريش ال 
أمَّ ل��ك؟ قْت��ُل ه��ذا، وأْخ��ُذ م��ال ه��ذا؛ واهلل ال تل��ي ِل��ي 

عم��ًا حت��ى متوت.]العق��د الفري��د, ج2/ ص165[
هذه قطرة من ظلم هش��ام، وما خفي وما تركناه 
أعظم وأطم, ولكم أن تتساءلوا كيف ُشوِّه التأريخ 
َفت احلقائق؟ وكم حاولت السلطات وعلماء  وُحرِّ
الس��لطان أن يص��وروا هش��امًا وب��ي أبي��ه عل��ى أنه��م 

محائم السام, ومناذج الوداعة والراءة؟
وكي��ف ملس��لم حيم��ل روح املس��ؤولية أن يطي��ب له 
ق��رار أو يه��دأ ل��ه ب��ال؟! وه��و يش��اهد قم��ة املس��لمن 
ورأس اهل��رم فيه��م به��ذا املس��توى م��ن الس��قوط 

واالحن��ال.
وه��و م��ا ع��ر عن��ه اإلم��ام األعظ��م زي��د ب��ن عل��ي 
عليهما الس��ام بقوله: ))واهلل ما يس��عي أن أس��كن, 
إىل  وحتوك��م  تع��اىل,  اهلل  كت��اب  خول��ف  وق��د 

والطاغ��وت((. اجلب��ت 

إن أكثر من ترى عشقت نفوسُهم الدنيا، فالطمع أرداهم إال القليل الذين ال تخطر على قلوبهم الدنيا،
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عدد خاص مبناسبة ذكرى استشهاد اإلمام زيد صادر عن امللتقى اإلسالمي 1441ه�

أمر شعراء اليمن احلسن بن علي بن جابر اهلبل

ماذا لو وفى؟

هذا عهدنا قصيدة )اإلمام زيد بن علي(

عندم��ا ننظ��ر إىل الس��رة العط��رة لإلم��ام زي��د 
علي��ه الس��ام، ونق��رأ ع��ن أه��داف ثورت��ه النبيل��ة, 
بالبيع��ة؟!  ل��ه  الن��اس  ي��ِف  مل  كي��ف  نتس��اءل 
وق��د عرف��وا غايت��ه، ومسع��وا مش��روعه احملم��دي 
العظي��م، ح��ن ق��ال: ))أيه��ا الن��اس إن لك��م عل��ي أن 
ال أض��ع حج��راً عل��ى حج��ر، وال أك��ري نه��راً، وال 
أكثِّ��ر م��ااًل، وال أعطي��ه زوج��ة وال ول��داً، وال أنقل 
م��ااًل م��ن بل��دة إىل بل��دة حتى أس��د ثغر ذل��ك البلد 
وخصاص��ة أهل��ه مب��ا يغنيه��م، ف��إن فض��ل فضل��ة 
نقلته��ا إىل البل��د ال��ذي يلي��ه، وال أمجرك��م يف 
ثغورك��م فأفتنك��م وأف��ن أهليك��م، وال أغلق بابي 
دونك��م في��أكل قويك��م ضعيفك��م، وال أمح��ل على 
أه��ل جزيتك��م م��ا جيليه��م ع��ن باده��م ويقط��ع 
نس��لهم؛ وأن لك��م أعطياتك��م عن��دي يف كل س��نة 
وأرزاقكم يف كل ش��هر حتى تس��تدر املعيش��ة بن 

املس��لمن فيك��ون أقصاه��م كأدناه��م((.
أفل��م يك��ن يكف��ي م��ن مس��ع ه��ذا الرنام��ج الث��وري 
من رجل كاإلمام زيد عليه السام أن يدافع عن 
أه��داف ه��ذه الث��ورة، وجيالد من أجل قيام الدولة 

ال��ي أراده��ا ه��ذا اإلم��ام, وكيف لذلك الس��امع أال 
يف��ي به��ذه البيع��ة الب��ن بن��ت رس��ول اهلل صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم، س��ليل الطه��ر والتق��ى، ومنه��ل 

احل��ق واهلدى.

وح��ن نتس��اءل ع��ن م��اذا ل��و وف��ى ل��ه املبايع��ون ومل 
ينكث��وا بيعت��ه؟!, فهن��ا يكفين��ا أن جنع��ل األعم��ش 
- وه��و م��ن أع��ام ذل��ك العص��ر- جيي��ب عل��ى ه��ذا 
التس��اؤل: )م��ا كان يف أه��ل زي��د ب��ن عل��ي مث��ل 
زي��د ب��ن عل��ي، وال رأي��ت فيه��م أفض��ل من��ه، وال 
أفصح وال أعلم، وال أشجع، ولو وفى له من بايعه 

ألقامه��م عل��ى املنه��ج الواض��ح(.
ه��ذا م��ا كان س��يحدث ب��ا ش��ك, ولك��ن األم��ة 
املخذولة تأبى إال أن تكون سداً يف وجه املصلحن 
وكل م��ن أراد أن يأخ��ذ بيده��ا إىل مراف��ئ اخل��ر 
وطريق��ة  األول��ن،  س��نة  ه��ي  فتل��ك  والف��اح, 
النبي��ن  م��ع  األم��م  س��لكتها  وس��رة  اآلخري��ن, 

واملرس��لن.

ملَّ��ا َرأي��ُت النَّ��اَس َق��ْد َأْضَح��وا َعَل��ى
ن��ًا ُمَتَيقِّ امُلصطف��ى  آَل  َتاَبْع��ُت 
َم��ًا َوَقف��وُت َنْه��َج َأِب��ي احُلَس��ِن ُمَيمِّ
ِس��ْبَطي أمح��ٍد َبْع��َد  الَرِيَّ��ِة  َخ��ِر 
َوحبي��ِب َخ��ِر امُلْرَس��لَن َوَم��ْن َغ��دا
ب��ا َم��اِح الس��مهريِة والظِّ ُمْق��ِري الرِّ
رافع��ًا الكرمي��َة  النَّْف��َس  والَب��اِذِل 
��وارُم والَقنا ��رى َحيُث الصَّ َلْي��ِث الشَّ
َلَدي��ِه ال الُق��راِن  ُيش��جيِه ترجي��ُع 
ِل��ٍص َأَأب��ا احلس��ِن ُدع��اُء عب��ٍد خُمْ
وت��ارًة امَلدي��َح  َل��َك  َيُص��وُغ  َط��وراً 
َهْيَه��اَت ُأْقص��ُر َع��ن َمِدحِي��َك َدائم��ًا
ُمَتَج��ِدٌد املَ��دى  ُط��وِل  عل��ى  ُودِّي 
فاْشَفْع ِبَفْضِلَك يف القيامة لي وقْل
َفَنزوُره��ا َث��رى  ال  أن  ن��ا  َضرَّ م��ا 
الُعل��ى أم��دِ  يف  ج��اَروك  اأُلىل  إنَّ 
ي��ِن من��ك ِبعزمٍة ي��َت س��رَح الدِّ َومَحَ
ربَّه��ا تْلق��ى  س��وَف  ُأَميَّ��ُة  َش��ِقَيْت 
��قا الشَّ ُعَص��ِب  ُأَميَّ��ٍة  آلِل  م��اذا 
��ا وإمنَّ النَّ��يِّ  اب��ِن  ِبَقْت��ِل  َظَف��َرْت 
ي��ا ُعْصب��َة النَّص��ِب ال��ي مل ُيْثِنه��ا
ّم��ٍد حُمَ النَّ��ي  آُل  مَت��ى  حتَّ��ى 
َم��ن ��َل  جَنْ ُظْلم��ًا  بالنَّ��اِر  َأْحَرْقُت��ُم 
َرَم��اَدُه احَلري��ِق  َبْع��َد  َوَضَرْبُت��ُم 
داِئم��ًا ُأَواِري  َك��ْم  َعَلي��ِه  َأَس��ِفي 
َصلَّ��ى َوَس��لََّم ُذو اجَل��اِل علي��ِه بع����

َه��اِر ��ِق  امُلَلفَّ ي��ِن  الدِّ ِم��َن  ُج��ُرٍف 
البَّ��اري ُم��َراُد  اتِّباَعُه��مُ  أنَّ 
األْن��واِر َواِض��َح  س��بيًا  ِمن��ُه 
امُلْخت��اِر امُلصطف��ى  آِل  خُمت��اِر 
التِّْقَص��اِر َة  ُدرَّ ��دَ  أمَحَ آِل  يف 
إْذ م��ا هَلُ��نَّ ِق��َرًى ِس��َوى اأَلعم��اِر
ه��اِر القَّ الَواح��ِد  ِدي��ِن  ملَِن��اِر 
ُم��َداِر ِللمن��وِن  ِب��كأٍس  َتْس��َعى 
اأَلوَت��اِر َوَرنَّ��ُة  ُف��وِف  الدُّ َنْق��ُر 
واإلس��راِر اجَلْه��ِر  يف  ُودَُّه  َل��َك 
ِم��دراِر مَبدَم��ٍع  َعلي��َك  َيبك��ي 
َما الُعْذُر يِف َتركي َويِف ِإقصاري
ِش��عاري في��ك  األش��عاِر  َوَفرائ��ُد 
وج��واري ��ي  ذمَّ يف  الفت��ى  َه��ذا 
واِر ال��زُّ َجوان��ِح  ب��َن  أن��ت  إْذ 
امِلْضم��اِر َحْلَب��ِة  يف  َخلَّْفَته��ْم 
��اِر ��ِل القن��ا اخلطَّ ُتْغِني��َك ع��ن مَحْ
األبص��ار ��َع  ُخشَّ القيام��ة  ي��وَم 
َث��اِر ِم��ْن  ��ٍد  مَّ حُمَ النَّ��يِّ  عن��َد 
وَب��َوار َظاِه��ٍر  ��زٍي  خِبِ َذَهَب��ْت 
ع��ن َقت��ِل أهِل البيِت خوُف البَّاري
وإس��اِر ِمنُك��ُم  ِبَقت��ٍل  َن��ى  مُتْ
َق��ْد َج��اَء ُيْنُذُرُك��م ع��ذاَب النَّ��اِر
اجل��اري الُف��راِت  يف  َوَذريُتم��وُه 
َأَوار َوَح��رِّ  أْنف��اٍس  َك��ْرِب  ِم��ْن 
األطه��اِر والِع��رْتَِة  ��ٍد  مَّ حُمَ ���َد 

يقــول اإلمــام زيــد بــن علــي عليهمــا الســام 
يف إحــدى رســائله:

نصحت  وبأمره  دعوتكم،  بإذنــه  الذي  فو 
لكم.. ما ألتمس أثرة على مؤمن، وال ظلمــً 
مراتع  محيتكم  قد  أين  ولوددت  ملعاهد.. 
كنت  ولو  الضالة،  من  وهديتكم  اهللكة، 
يقربين  ال  فيها،  بنفسي  فأقذف  نارًا  أوقد 
احلياة  هذه  يف  زهدًا  اهلل،  سخط  من  ذلك 
الدنيا، ورغبة مين يف جناتكم، وخاصكم.. 
السعداء،  كنتم  دعوتنا  إىل  أجبتمونا  فإن 

واملوفورين حظــً، ونصيبــً.
عباد اهلل انصحوا داعي احلق، وانصروه إذا 
قد دعاكم ملا حيييكم، ذلك بأن الكتاب يدعو 
إىل اهلل، وإىل العدل واملعروف، ويزجر عن 
صاحكم،  وأردنا  لكم،  نظرنا  فقد  املنكر.. 

وحنن أوىل الناس بكم.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم جدنا، 
سيدة  وبنته  أبونا،  به  املؤمن  إليه  والسابق 

أمنا، فمن نزل منكم مزنلتنا؟!  النسوان 
فسارعوا عباد اهلل إىل دعوة اهلل، وال تنكلوا 

ومتنع  عدوكم،  يكبت  فباحلق  احلق،  عن 
ساحتكم. وتأمن  حرميكم، 

اجلنود،  عن  اجلائرين  نزنع  أنا  وذلك 
واخلزائن، واملدائن، والفيء والغنائم، ونثبت 
األمني املؤمتن غري الراشي واملرتشي الناقض 
نستشهد  وإن  عهدنا،  فهذا  نظهر  فإن  للعهد؛ 
من  إليه  احلق  وأدينا  لربنا،  نصحنا  فقد 
هذا  فأي  ومنقلبنا،  مثوانا  فاجلنة  أنفسنا، 

املسلم؟! يرهب  هذا  أي  ويف  املؤمن،  يكره 
وقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه 
وآله وسلم: }وال جتادل عن الذين خيتانون 
خوانــً  كان  من  حيب  ال  اهلل  إن  أنفسهم 

أثيما{]النساء:107[. 
وعمل  األمانة،  وخربت  اخليانة،  بدت  وإذا 
يكون  فكيف  الوايل..  افتضح  فقد  باجلور، 
وهذه  نعته،  هذا  من  املؤمنني  على  إمامــً 

صفته؟! 
اللهم قد طلبنا املعذرة إليك، وقد عرفتنا أنك 
ولينا،  اللهم  فأنت  املفسدين،  عمل  تصلح  ال 

واحلاكم فيما بيننا وبني قومنا باحلق.


