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مقدمة
الحمد هلل رب العاملين وأشهد أن ال إله إال اهلل امللك الحق املبين وأشهد

أن س�يدنا محمد ًا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى
آل محم�د وب�ارك عل�ى محمد وعل�ى آل محمد كام صلي�ت وباركت على

إبراهي�م وعل�ى آل إبراهي�م إنك حميد مجي�د ،وارض الله�م عن أصحابه
األخيار املنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين.
وبعد:

ففي الخامس والعش�رين من ش�هر مح�رم الحرام من كل عام يس�تذكر

أبن�اء بلدنا اليمن -م�ن واقع مظلوميتهم الكب�رى ومعاناتهم وما يواجهونه
في تصديهم لقوى الش�ر والطغيان التي تس�تهدفهم في أمنهم واستقرارهم

واس�تقاللهم وحريته�م واقتصادهم بل تس�تهدف وجودهم  -يس�تذكرون
حدث� ًا عظي ًام وثورة عظيمة بقيت آثارها وامت�دت نتائجها على مدى الزمان

حتى اليوم.

رائد تلك الثورة وقائدها هو عظيم من أعالم األمة اإلسالمية ،ونجم من

نجوم الهداية ،ذلكم هو :اإلمام الثائر الش�هيد زيد بن علي (زين العابدين)
بن س�بط رسول اهلل اإلمام الحسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل صلى

اهلل وسلم عليه وعلى آله وابن علي أمير املؤمنين (عليهم السالم).

وهذه املادة التي جمعتها عن جوانب من حياة اإلمام زيد سالم اهلل عليه
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هي في أغلبها من محاضرات الس�يد حس�ين بن ب�در الدين الحوثي (رضوان

اهلل عليه) ،وأخيه السيد عبد امللك حفظه اهلل وذلك لالستفادة منها في معرفة
جزء من حياة هذا الرجل العظيم.

واهلل املوفق

***

بتاريخ  25محرم 1439هـ

)مالسلا مهيلع( تيبلا لهأ خيرات
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كيف نقرأ تاريخ أهل البيت (عليهم السالم)؟

حري بنا  -نحن املسلمين  -أن نعود إلى تاريخ أعالمنا وهداتنا من أهل

بيت النبي (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ،لنتأمل:
كيف كان حملهم ملسؤولية األمة؟

كي�ف كان�وا على مس�توى ٍ
ع�ال م�ن الهِ َّمة العالي�ة والصب�ر ،والثبات،

والعطاء.

وما واجهوه من طغيان املستبدين في سبيل املستضعفين من األمة من جهة.
تخاذل األمة عن حقها في اتجاه ٍ
ٍ
ثان.
وما كابدوه من
كل ذلك ..يزيدنا عزم ًا إلى عزمنا ،وصبر ًا إلى صبرنا ،واستعداد ًا للعطاء
فلهذه املناسبات أثر عظيم على املستويات النفسية الفكرية والعملية.

فام يربطنا بأعالم الهدى:
أنبياء اهلل أوالً.

ثم أعالم الهدى من عترة الرس�ول هو ذل�ك الخط ..خط الهداية املمتد

عب�ر األزمان لكل أم�ة ولكل جيل حتى نهاية التكليف وانقضاء الحياة ،ما
يربطنا بهم هو الشيء الكثير واملهم جد ًا ال مجرد ذكريات فرح أو حزن ،أو

أحاديث عن مولد أحدهم أو استشهاد آخر.

م�ا يربطنا به�م هو أعظم الروابط بعد ارتباطنا باهلل س�بحانه وتعالى

ب�ل هو ج�زء م�ن ارتباطنا باهلل س�بحانه وتعال�ى ،يربطنا به�م االقتداء
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واالتب�اع واالهت�داء والتمس�ك ،هم لنا الق�دوة والقادة ،ه�م لنا النور

الذي نستضئ به في ظلامت الجهل والباطل والطغيان ،ولذلك ..يجب

أن نح�رص أن نتعرف على تاريخهم املش�رق فكل واح�د منهم يمثل
مدرس�ة متكامل�ة نتعلم منها أبل�غ الدروس والعب�ر ،خصوص ًا ونحن

في مواجهة مباش�رة مع قوى الشر والعدوان نخوض أكبر معركة على
مستوى الدنيا بكلها.

واقعة كربالء ( 61هـ) وما كشفته
باستش�هاد اإلمام الحسين (عليه السالم) سبط رسول اهلل ووريث رسول

اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)؛ كشفت واقعة كربالء  -فيام كشفته  -بكل
مالبس�اتها ،بالكيفية التي وقعت فيها ،كشفت عن مدى السوء الذي وصل

إلي�ه حال األمة ،ومدى االنحراف الخطي�ر الذي أصابها ،بل إن هناك تغير ًا

كبير ًا بمس�توى انقلاب كامل على اإلسلام ،وعلى القرآن وعلى رس�ول
اإلسلام ،وتعاليمه ،ومبادئه ،وأخالقه ،على مش�روعه املتكامل ،لقد كان

ذهاب�ا باألمة باتج�اه جاهلية أخرى أس�وأ من الجاهلية األولى ،أس�وأ منها

كثير ًا كثير ًا.
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األمة تدفع ثمن تفريطها
كي�ف يمك�ن أن تتوقع مصير األمة بعد هذه الفاجع�ة التي كان ضحيتها

ذبح ابن بنت رسول اهلل وسبي بناته !!

أتتوقع أن يخشى بنو أمية قتل أحد أو يتورعوا عن هتك أية حرمة !!

ثم ..كيف تتخيل أن يكون حال األمة التي خذلت أهل بيت نبيها !!

وفع ً
ال فإن األمة -منذ ذلك الحين  -لم تزدد إال انحطاط ًا ،وهوان ًا !!
لم تزدد إال ابتعاد ًا عن دينها ،عن رسولها !!

ل�م ت�زدد إال ارتما ًء تحت أق�دام املجرمي�ن ،ووقوف ًا في ص�ف الطغاة،

ومناصر ًة وانطالق ًة في اإلثم والعدوان !!

وفي س�نة 122هـجرية تتكرر املأس�اة نفس�ها بحفيد اإلمام الحسين..

اإلم�ام الش�هيد زيد ب�ن علي ب�ن الحس�ين (عليه الس��ل�ام) ال�ذي تحرك في
الطريق نفس�ه ،ومن أجل القضية نفس�ها ،وللمبدأ نفس�ه ،إلحي�اء ما اندثر

من دين اهلل ،وإلصالح أمة جده رس�ول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله) ،وكيف

ال يستش�عر املس�ؤولية وق�د ورث عن ج�ده قيم هذا الدي�ن ..عزيمة هذا
الدي�ن ..الروحية التي يخلقها هذا الدين ،تلك الروحية التي تنش�أ أثر ًا من

آثار هذا الدين !!

كان (عليه السالم) يتحرك على هذا األساس في حياته ..في مواقفه..

كان (عليه السالم) يجسد تعاليم اإلسالم متأسي ًا بجده املصطفى (صلى اهلل
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عليه وآله وس ��لم) ،وارث ًا عنه مكارم األخالق ،أخالق اإلسلام العظيمة ،على
مستوى ِ
راق ،على مستوى عظيم.

كربالء تؤسس لقهر األمة على امتداد التاريخ
ما بين يوم كربالء واستش�هاد اإلمام الحس�ين بن علي بن أبي طالب في

 10محرم من س�نة  61هجرية وبين يوم الكناس�ة واستشهاد اإلمام زيد بن
علي بن الحس�ين في  25محرم من س�نة 122هجرية ،عاشت األمة مرحلة
عس�يرة فيها الجور والتضليل ،فام وقع في كربالء كان قد أس�س لظلم األمة

وقهرها على امتداد التاريخ.

و هنا..سنحاول أن نقدم صورة موجزة عن تلك املرحلة لنعرف إلى أي

درك وصلت األمة..

تول�ى يزيد ب�ن معاوية الحكم س�نة 60هـجرية واس�تمر حكمه الظالم

لألمة ملدة  3س�نوات كلها حافلة بالظلم والقهر لهذه األمة التي فرطت في
ابن نبيها وأسلمته ألعدائه ليقتلوه بدم بارد.

وقد تحدث سعيد بن املسيب عن تلك السنوات التي كان يصفها بالشؤم

وما كان فيها من الجرائم فقال:

في السنة األولى ُقتِ َل الحسي ُن بن علي وأهل بيت رسول اهلل،

ِيح حر ُم رسول اهلل وانتُهِ كَت حرم ُة املدينة،
والثانية اس ُتب َ

ةينايفسلا ةلودلا ةياهن 9 ----------------------------------------------------------------
وحرِ قت الكعب ُة.
والثالثة ُس ِفكَت الدما ُء في حرم اهلل ُ

هذه من أبرز الجرائم التي وقعت في زمن يزيد خالل حكم يزيد ،وإال..

ف�كل حكم�ه َج ْور وبغي ،س�ام األمة س�وء الع�ذاب فحول املس�لمين إلى
عبي�د ،وجعل أموالهم غنيم�ة له ولزمرته من أوباش الن�اس الذين أطلقهم

كالكالب املسعورة تنهش في جسد هذه األمة.

نهاية الدولة السفيانية
الـم ْلك بعده إلى ابن�ه معاوية بن يزيد بن
بع�د هالك يزيد ب�ن معاوية آل ُ

معاوي�ة وبق�ي في الحكم أربعي�ن يوم ًا ،وقيل :بل أربعة أش�هر ،بيد أن هذا

الرجل كان قد هاله ما كان قد اقترفه أبوه يزيد وجده معاوية من جرائم بحق
األمة ،فخطب الناس فقال  -بعد حمد اهلل والثناء عليه :-

«أيها الناس ..فإنا ُبِلينا بكم و ُب ِليتم بنا ،فما نجهل كراهتكم لنا
وطعنكم علينا.
أال وإن ج���دي معاوي���ة ب���ن أبي س���فيان ن���ازع األم���ر من كان
أول���ى به منه في القرابة برس���ول اهلل ،وأحق في االس�ل�ام ،س���ابق
المس���لمين ،وأول المؤمني���ن ،وابن عم رس���ول رب العالمين ،وأبو
بقية خاتم المرس���لين ،فركب منكم ما تعلمون ،وركبتم منه ما
ال تنكرون ،حتى أتته منيته وصار رهينا بعمله ،ثم َقّلد أبي وكان
غير خليق للخير ،فركب هواه ،واستحسن خطأه ،وعظم رجاؤه،
فأخلف���ه األمل ،وقصر عنه األجلَّ ،
فقل���ت منعته ،وانقطعت مدته،
وصار في حفرته رهيناً بذنبه ،وأسيراً بجرمه».
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ثم..بكى ،وقال:

«إن أعظم األمور علينا :علمنا بسوء مصرعه وقبح منقلبه ،وقد
قتل عترة الرس���ول ،وأباح الحرمة ،وحرق الكعبة ،وما أنا المتقلد
أمورك���م ،وال المتحم���ل تبعاتكم ،فش���أنكم أمرك���م ،فواهلل لئن
كانت الدنيا مغنماً لقد نلنا منها حظنا ،وإن تكن ش���راً فحسب آل
أبي سفيان ما أصابوا منها».
وبه�ذا البي�ان أعل�ن معاوي�ة بن يزي�د نهاية الفرع الس�فياني م�ن الدولة

األموي�ة (وليتع�رض بعده�ا لالغتي�ال) ولتبدأ مرحل�ة الف�رع املرواني من

الدول�ة األموي�ة أيض ًا فق�د آل الحكم إلى م�روان بن الحك�م ليواصل هو
وأوالده  -من بعده  -سيرة يزيد بن معاوية وما أقبحها من سيرة !!.

األمة اإلسالمية في قبضة طواغيت بني أمية
و هكذا ..وقعت األمة فيام كان قد حذرها الرسول (صلى اهلل عليه وعلى آله

وسلم) منه حينام نبه األمة لخطورة بني أمية إذا تمكنوا من الحكم...

ففي وقت مبكر أطلق الرسول الكريم صيحة تحذيرية لألمة لتكون على

حذر وليكون حجة عليها يوم القيامة؛ فأخبر عن بني أمية أنهم إذا تمكنوا:

«اتخذوا دين اهلل دغال وعباده خوال وماله دوال».

وه�و ما كان ..فمنذ أن س�يطر بنو أمية على رق�اب هذه األمة إلى اليوم،

رأينا كل سلاطين الجور وكل الحكومات املس�تبدة الجائرة التي حكمت

األمة تسير على هذا النحو..

ينب تيغاوط ةضبق يف ةيمالسإلا
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تس�تهدف األمة في تحريف مفاهيمها الدينية وفي إفس�اد أخالقها وفي

ضرب قيمها تستعبد األمة فتحول الناس إلى عبيد وخدم ثم تستأثر بفيئهم..

باملهم ..بثرواتهم ،وتفقر األمة وتشتري الذمم من ذلك املال الذي هو حق
لألمة؛ هذا هو الذي عانت منه األمة كثير ًا وما زالت تعاني !!

منذ فاجعة كربالء إلى ثورة اإلمام زيد بن علي(عليه الس�ل�ام) تس�لط على

األمة من بعد معاوية بن يزيد ستة طواغيت :مروان بن الحكم ،وعبد امللك

ب�ن م�روان ،والوليد بن عبد امللك ،وس�ليامن بن عبد املل�ك،و يزيد بن عبد
امللك ،وهشام بن عبد امللك (((.

وفي حكم الطاغية (هشام بن عبد امللك) كانت ثورة اإلمام زيد بن علي

(عليه السالم).

وفي هذه الحقبة الزمنية ـ منذ استش�هاد اإلمام الحسين (عليه السالم) في

الع�ام (61هـ) إل�ى تحرك اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) ع�ام (122هـ) ـ منيت
األم�ة بأقس�ى أن�واع الظلم والطغي�ان ...مام س�بب انحطاط األم�ة أكثر مام

كانت عليه في زمن اإلمام الحسين (عليه السالم).

((( م�ا ع�دى فترة حكم عمر بن عبد العزيز والذي وصل إلى الخالفة بوصية من س�ليامن بن
عبداملل�ك ،وكان�ت فت�رة واليته من ( 99إل�ى 101هـ) أصلح في ه�ذه الفترة جز ًءا من
فس�اد بن�ي أمي�ة ،وخاصة ما يتعل�ق بظلم أهل البيت (عليهم الس�ل�ام) وس�بهم من على
لعن اإلم�ام علي وأهل البيت ف�ي آخر الخطب�ة الثانية بقول
املناب�ر ،ويكفي�ه أنه اس�تبدل
ْ ُ ْ ىَ َ َ ْ ىَ َ
َ
َّ هَّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ إْ ْ َ
��ان ِإَويت��اءِ ذِي القرب وينه ع ِن
الح َّس ِ
ْاهلل س�بحانه وتعالى} :إِن الل يأمر بِالعد ِل و ِ
َ ْ َ
َ ْ ُ ْ َ َ بْ َ يْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
غ ي ِعظكم لعلكم تذكرون{[النحل ]90:إال أنه سرعان ما عاد
الفحش��اءِ والمنك ِر وال ِ
ُظلمهم بوفاته وعودتهم مرة أخرى إلى التحكم على رقاب األمة.
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مصير األمة التي تفرط في قادتها ورموزها
وم�ا بين نهضة الحس�ين بن على ونهضة حفيده زي�د لم تخل األمة من

أحرار نهضوا ملواجهة جور بني أمية إال أن اآلثار السيئة للتفريط والتقصير

والتخاذل كانت تثقل كاهل املجتمع اإلسالمي.

فلق�د قام�ت حركات بعد ثورة اإلمام الحس�ين(عليه الس�ل�ام) انتقام ًا من

قتلة الحسين(عليه السالم) ولكن لم يكتب لها االستمرارية مثل:
 -ثورة التوابين.

 -ثورة املختار بن أبي عبيد الثقفي

محمد الرضا الحس�ن
 -وم�ن تل�ك الث�ورات أيض ًا ث�ورة اإلمام أب�ي َّ

بن الحس�ن بن علي بن أبي طالب (عليهم الس��ل�ام) :ال�ذي ولد حوالي عام

42هـ ،ودعا إلى اهلل في أيام عبد امللك بن مروان بعد عام 65هـ ،وجاهد
األمويي�ن الظاملي�ن ،وانظ�م إليه ابن األش�عث وم�ن معه م�ن التوابين في

الجه�اد للطغاة ،ث�م خذله أصحابه ،ومات مس�موم ًا زم�ن الوليد بن عبد

املل�ك بعد عام 90ه�ـ ،عمره  48أو  ،49ودفن بالبقيع ف�ي املدينة املنورة
في الحجاز.

لماذا لم يكتب لتلك الثورات النجاح؟
كانت ثورات قادها أبطال محنكون في السياس�ة وتهيأت لهم الظروف

الكثيرة والكبيرة ولكن ملاذا لم يكتب لها النجاح؟.

اجنلا تاروثلا كلتل بتكي

مل اذامل 13 -------------------------------------------------

أجاب الس�يد حس�ين (رضوان اهلل عليه) عن هذا الس�ؤال في (دروس من

وحي عاشوراء) بقوله:

«ه�م فرط�وا ..وعندم�ا يف�رط اإلنس�ان فيما يس�مع س�تأتي البدائ�ل

املغلوط�ة ،إم�ا أن يتلقاه�ا من أمثاله مم�ن يفهمون األمور فه ً
ما مغلوط ًا،

مم�ن ال يعرف�ون عواق�ب األم�ور ،أو من جهة نفس�ه هو فيك�ون هو من
يحلل ،ومن يحاول أن يضع لكل قضية حد ًا معين ًا ،يظن أنها ال تتجاوزه.

ربام كانوا يتصورون أن الحس�ين هو املشكلة ..يمكن أن ُيصفى الحسين

وتبقى األجواء طبيعية!.

بعد أن ُقتل الحس�ين(عليه الس�ل�ام) هل بقيت األجواء طبيعية؟ هل استقر

وض�ع أهل الع�راق؟ أم بدأ العراق يغل�ي ،أم بدأت النكب�ات ،والكوارث

تتاب�ع عل�ى أهل العراق جي ً
لا بعد جيل إلى هذا العصر ال�ذي نحن فيه ،لم
يس�لم أه�ل العراق ،لم يس�لم لهم دينهم ،لم تس�لم لهم دنياهم ،لم تس�لم

أنفسهم..

وعندما يكون اإلنس�ان م�ن هذه النوعية فقد يصحوا ف�ي يوم من األيام

لك�ن ف�ي الوقت ال�ذي ال ينفع .أهل الع�راق ندموا بعد ،وت�اب الكثير من

تفريطه�م ف�ي اإلمام الحس�ين إذ لم ينص�روه وخرجوا ثائري�ن ،وقتلوا َم ْن
قتلوا الحس�ين (عليه الس�ل�ام) وثأروا لقتله لكن بعد فوات األوان ،بعد فوات

شخصية عظيمة كالحسين.

ل�و كانت تلك التضحية ،لو كان ذلك الصمود ،لو كان ذلك التفاني ،لو

- --------------------------------------- 14ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

كان ذلك االهتامم ،لو كان ذلك الوعي في وقته ،يوم كان الحس�ين متوجه ًا
إل�ى الكوفة الس�تطاعوا أن يغيروا وج�ه التاريخ بأكمل�ه ،وليس فقط وجه

العراق ،الس�تطاعوا أن يعيدوا األمة إلى ما كان يريد لها الرس�ول (صلى اهلل

عليه وعلى آله وسلم) أن تكون عليه.

قتل�وا اآلالف ،و ُقت�ل منه�م اآلالف لكن بعد ف�وات األوان ،بعد فوات

شخصية كاإلمام الحسين .وأعظم ما تتعرض له األمة ،أو من أعظم نكبات

األم�ة أن تفقد عظامء كالحس�ين وعلي وزيد والحس�ن وأمثالهم من أعالم

الهدى ،خسارة عظيمة.

اإلمام زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السالم)
كيف كان دور اإلمام زين العابدين(عليه السالم) خالل هذه الفترة؟

أجم�ع أه�ل اإلسلام عل�ى أن اإلم�ام الوصي زي�ن العابدي�ن علي بن

الحس�ين بن عل�ي بن أبي طالب (عليه الس�ل�ام)((( ،كان أفض�ل أهل عصره،
عباد ًة وعل ًام.

وقد عده اإلمام الهادي يحيى بن الحسين ـ (عليه السالم)  -من األوصياء،

وهذا مقام جليل ،معروف حقه ،له اإلمامة والزعامة.

شخص الس�يد حسين (رضوان اهلل عليه) الوضع بعد اإلمام الحسين (عليه

((( ول�د ع�ام  38هـ ،ووتوفي في املدين�ة املنورة عام  94هـ ،وكان قد نجى من واقعة كربالء
ملرض�ه ،ودف�ن بالبقي�ع ف�ي املدينة املن�ورة في الحج�از ،في مش�هد أهل البي�ت (عليهم
السالم).

سلا امهيلع( نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز مامإلا 15 ----------------------------------
الس�ل�ام) وبالتحديد في زمن اإلم�ام علي زين العابدين (عليه الس�ل�ام) وكيف
كان دوره فقال في (شرح دعاء مكارم األخالق  -الدرس األول):

كان الواق�ع ال�ذي عاش في�ه [زين العابدي�ن] واقعا مظلما ،أمة ُهزِ مت
و ُقهِ �رت ،و ُأذ ِّلت تحت أقدام يزيد ،وأش�باه يزيد ،لكنه هو من عمل الكثير

الكثير وهو يوجه ،وهو يع ِّلم ،وهو يربي ،أليس اإلمام زيد هو ابنه؟ من أين
تخرج اإلمام زيد؟ إال من مدرسة أبيه زين العابدين.

إن الحالة التي كان فيها حالة فع ً
ال ش�ديدة ،بالغة الش�دة النفوس مقهورة

ومهزومة واألفواه مكممة ،لكن زين العابدين من أولئك الذين يفهمون بأن

املجاالت دائ ًام ال تغلق أمام دين اهلل فانطلق هو ليعلم ويربي ،ويصنع الرجال؛

ألنه يعلم أنه إن كان زمانه غير مهيأ لعمل ما فإن الزمان يتغير فسيصنع رجاالً

للمستقبل .وصنع فع ً
ال وخرج اإلمام زيد (عليه السالم) شاهر ًا سيفه في سبيل
اهلل ،وترك أمة ما تزال تسير على نهجه من ذلك اليوم إلى اآلن...

وكلنا نعرف ذلك الظرف القاهر الذي كان يعيش�ه زين العابدين (صلوات

اهلل علي ��ه) ،لكن ننظ�ر ماذا عمل زي�ن العابدين ،بنى زيد ًا ،وبن�ى الكثير من

الرج�ال ،الذي�ن انطلقوا فيام بع�د حركة زيدية جهادية جيلا بعد جيل على
امتداد مئات السنين...

وقد يكون في واقعه ليس ممن رضي لنفسه تلك الحالة التي كان عليها،

لك�ن ذلك ه�و أقصى ما يمكن أن يعمله ،ال يس�تطيع أن يخ�رج هو فيعلن

الدع�وة إلى إعالء كلمة اهلل ونصر دين اهلل ،ليس لضعفه هو ،أو لعدم كامله،

- --------------------------------------- 16ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

وإنما رأى الن�اس من حول�ه كلهم مهزومي�ن ،كلهم مقهوري�ن ،فمن الذي

يستطيع أن يحركهم؟.

الوضعيات التي يفرضها المتخاذلون
وه�ذه أحيان�ا تحصل ،تح�دث وضعيات كه�ذه ،لكنه�ا وضعيات هي

نتيج�ة تقصي�ر من قب�ل الناس أنفس�هم يوم تخاذل�وا مع علي (عليه الس�ل�ام)

كان�ت نتيجة تخاذلهم ق�وة للباطل في جانب بني أمي�ة ،جعلت مواجهتهم
لذلك الباطل في أيام اإلمام الحسن صعبة جد ًا ،تخاذلوا معه أيض ًا ،جعلت

املواجه�ة ف�ي أيام اإلمام الحس�ين أكثر صعوبة أيضا ،وص�ل الحال إلى أن
يصب�ح واقع األمة ف�ي عصر زين العابدين هو االنكس�ار ،الهزيمة املطلقة،

هي الظروف الصعبة ،هي الحاالت السيئة التي يصنعها تخاذل الناس.

هي حاالت يخلقها  -أحيان ًا  -ضعف وعي ممن ينطلقون للعمل ،وإن

كانوا تحت راية علي (عليه السالم) ويحملون اسم جند اهلل ،وأنصار اهلل لكن

وعيه�م ،لك�ن إيامنهم القاص�ر ،إيامنهم الناقص أدى إل�ى أن يرتكبوا جناية
على األمة فضيعة.

زيد بن علي (عليه السالم)

اإلمام الشهيد زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السالم)

هو أحد نجوم أهل بيت النبوة ،وعظيم من عظامء األمة ،عرفته كل األمة

وأقرت بمقامه العظيم في دين اهلل.
وأقرت بفضله وعملهَّ ،
َّ

مالسلا هيلع( يلع نب ديز 17 --------------------------------------------------------
هو من األُس�رة الطاهرة والبقية الباقية من آل رس�ول اهلل محمد(صلى اهلل

عليه وعلى آله وس ��لم) ،الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهير ًا ،الذين

أمرن�ا اهلل بمو ِّدته�م ومح َّبته�م وجعل ذلك ه�و األجر على تبليغ الرس�الة،

هدى وزكا ًء ،وإخراج ًا لها
املكاف�أة لنب�ي اهلل محمد ،ملا قدمه لألمة كلها من ً

ُ ْ اَ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
من الظلامت إلى النور فقال س�بحانه وتعالى} :قل ل أس��ألكم علي ِه
ُ
َ ْ ً اَّ َ َ َّ َ
ْ
أجرا إِل المودة يِف القرب{ [الشورى.]23:

ه�و من نجوم ال ِعت�رة الطاهرة الذين أمرنا اهلل بالتمس�ك بهم ،واالهتداء

بهم ،والس�ير في طريقهم ،والتمس�ك بمنهجهم ،واالقتفاء بإثرهم ،وواحد
م�ن نج�وم تل�ك ال ِعترة الذين ق�ال عنهم رس�ول اهلل (صلى اهلل علي���ه وعلى آله

وسلم)« :إني ٌ
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا:
كت���اب اهلل وعترتي أهل بيتي ،إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن
علي الحوض».
يفترقا حتى يردا َّ
هو واحدٌ من العت�رة الطاهرة ،من نجومها وأعالمها وهداتها الذين قال

عنهم الرس�ول (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)« :أهل بيتي فيكم كسفينة
ن���وح م���ن ركبها نجى وم���ن تخلف عنها غ���رق وهوى» ،ه�ذا منبته

ومنبعه وأسرته.

الذي ُت ِق ُّر األمة كلها بعظيم فضله وسناء
أبوه زين العابدين وس ِّيد الساجدين ً

مكانته ،وزين العابدين(عليه السالم) هو نجل اإلمام الحسين(عليه السالم) املتبقي
ٍ
بلطف من اهلل وبرعاية كي ال ينقرض النسل الحسيني.
في كربالء من ُأسرته

- --------------------------------------- 18ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

فزين العابدين(عليه الس�ل�ام) بصفاته تلك ،هو ال�ذي ربَّى زيد ًا ،ربَّاه على

اإليامن ،على التقوى ،على العلم ،على الفضل.

ثم من بعد زين العابدين(عليه الس�ل�ام) ..تول�ى تربيته أخوه اإلمام محمد

الباقر(عليه السالم).

ولعظم�ة زيد بن عل�ي وملا تدخره يد القدرة اإللهي�ة فقد روي أن النبي

(صل ��ى اهلل عليه وعلى آله وس ��لم) نظر ذات يوم إلى زيد ب�ن حارثة فبكى وقال:

«المقت���ول ف���ي اهلل ،المصلوب من أمت���ي ،المظلوم م���ن أهل بيتي
���م ُّي هذا» وأش�ار إلى زيد ب�ن حارثة ثم ق�ال« :أدن مني يا زيد ،زادك
َس ِ
اسمك عندي حباً ،فإنك َس ِم ُّي الحبيب من ولدي».
قب�ل عام واحد م�ن مولد زيد بن علي دخل أبو حم�زة الثاملي على زين

العابدين فقال له زين العابدين:

يا أبا حمزة أال أخبرك عن رؤيا رأيتها؟
قال :بلى يا ابن رسول اهلل.

قال :رأيت كأن رسول اهلل أدخلني جنة ،وزوجني بحورية لم َأر أحسن

سم املولود زيد ًا فيهنيك زيد.
منها ،ثم قال لي :يا علي بن الحسينّ :

ق�ال أبو حم�زة :وإنها لرؤي�ا دفعتها عناي�ة اهلل وحكمته إل�ى التصديق،

فما هي إال أيام قالئ�ل ،وإذ باملختار بن أبي عبيد يبع�ث إلى اإلمام علي بن
الحس�ين بفتاة سندية تدعى (جيدا) كان قد اشتراها ،فوجدها حورية بحق:

دين� ًا ،وخلق� ًا ،وحي�ا ًء ،وأدب ًا ،تج�در بأن تكون س�كن ًا لعلي بن الحس�ين،

كرابملا هتأشن 19 ---------------------------------------------------------------------
فاختصها الس�جاد لنفس�ه ،بعد أن خيرها بين أبنائه فأبت  -في إجالل  -إال

هو ،ومنها أنجب ابنه املنتظر (زيد بن علي).

قال أبو حمزة :فحججت عام ًا آخر فأتيت علي بن الحسين ،فلام دخلت

علي�ه وجدته حام ً
ال لطفل صغير ،وهو يقول :يا أبا حمزة هذا تأويل رؤياي
من قبل قد جعلها ربي حقا.

نشأته المباركة
وهكذا نش�أ زيد بن علي(عليه الس�ل�ام) ف�ي تلك األُس�رة الطاهرة املؤمنة

التي هي على أرقى درجات اإليامن ،تربى تربية اإليامن ،تربية التقوى ،تربي ًة
وتشرب فيها مبادئ الحق.
على الفضل والخير والقيم واألخالق
َّ

ونش�أ نش�أ ًة مميزةً ،فكان متميز ًا منذ بداية نش�أته منذ بداية شبابه متميز ًا

بتق�واه ،بإيامنه بخش�يته م�ن اهلل ،متمي�ز ًا بفهمه الثاق�ب واس�تيعابه الكبير،
ومتمي�ز ًا أيض ًا بارتباطه الوثيق بالقرآن الكري�م ،ينبوع العلم ،ينبوع املعرفة،

منبع الهدى ،حتى ُعرف زيدٌ (عليه السالم) بـ(حليف القرآن)،

قال أبو الجارود :قدمت املدينة فجعلت كلام سألت عن زيد بن علي قيل

لي ذاك حليف القرآن.

وه�ذا االرتب�اط الوثي�ق بالق�رآن الكري�م رأينا أث�ره حينام نق�رأ التاريخ

في ش�خصية اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) في أخالقه ،في اهتامماته ،في مس�اره

العملي بكله.

- --------------------------------------- 20ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

ُع�رف اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) بأنه عظيم الخش�ية من اهلل ،ف�كان حينام

يقرأ بعض ًا من آيات القرآن الكريم ،ويتأملها أو يسمعها في بعض املقامات
يسقط مغشي ًا عليه.

و ُعرف أيض ًا بهذا األثر اإليامني في واقعه بكله ،في عالقته املتميزة باهلل،

في أخالقه وقيمه ،في املسؤولية ومواجهة الجائرين ،فعلى مستوى االلتزام
والتقوى هو القائل(عليه السالم):

ً
كذبة من���ذ عرفت يميني من ش���مالي ،وما
«واهلل م���ا كذب���ت
انتهكت هلل محرماً منذ عرفت أن اهلل يعاقب عليه».
ه�ل بعد هذه النش�أة من نش�أة ،على هذا املس�توى العالي م�ن االلتزام

والتقوى؟

هو أيض ًا القائل:

«واهلل ل���و علم���ت أن رض���اء اهلل عز وجل في أن أق���دح ناراً بيدي
حت���ى إذا اضطرمت رميت بنفس���ي فيها لفعلت» يعن�ي :لو كان ذلك

مني يرضي اهلل لفعلته ،هكذا كان في انشداده إلى اهلل ،في تقواه إلى اهلل ،في

ذوبانه في طاعة اهلل سبحانه وتعالى.

ث�م في إط�ار املس�ؤولية أيض ًا من أه�م ما ُيد ِّل�ل على التقوى :مس�توى

اهتامم�ك باملس�ؤولية ،لي�س فقط خش�وعك في حال�ة صالت�ك ،أو تأ ُّثرك
النفس�ي ف�ي مش�اعرك وأن�ت تتل�و الق�رآن؛ ب�ل ف�ي املس�ارات العملي�ة؛

واملس�ارات العملية ه�ي من أهم الش�واهد على التقوى واإليمان ،وهكذا

لوئسملل هراعشتساو ةمألا ىلع ريبكلا هصرح 21 ----------------------------------------
كان اإلمام زيد(عليه الس�ل�ام) س�وا ًء على مس�توى االلتزام والتقوى ،أو على

مستوى القيام باملسؤولية ومواجهة الجائرين.

كان زيد فصيح ًا بليغ ًا حتى وصل إلى درجة أنه صار ُي َش َّبه بأمير املؤمنين

في الفصاحة والبالغة والبراعة.

وي�روى بأن الناس كانوا يتابعون كالم اإلمام زيد ،ويحفظونه كام يحفظ

النادر من الش�عر ،والغريب من الحكم ،ولهذا قال هشام في رسالة لـه إلى

يوسف بن عمر:

(امنع أهل الكوفة من حضور زيد بن علي ،فإن لـه لس�ان ًا أقطع من ُظ َبة

السيف ،وأحصد من شبا األسنة ،وأبلغ من السحر والكهانة).

حرصه الكبير على األمة واستشعاره
للمسئولية
ٍ
وحرص على إنقاذ
هم وأل ٍم
اإلمام زيد(عليه الس�ل�ام) كان فيما يحمله من ٍّ
ٍ
لدرجة ع َّبر عنها فقال:
أمة َجدِّ ه
«واهلل لوددت أن يدي ملصق ٌة بالثريا((( ثم أقع إلى األرض أو حيث أقع

فأتقط�ع قطع ًة قطعة وأن ُيصلح اهلل بذل�ك أمر أمة محمد(صلى اهلل عليه وعلى

آله وسلم)».

ه�م ،فيام يستش�عره من مس�ؤولية في عظيم
هك�ذا كان فيما يحمل�ه من ّ

((( الثريا :مجموعة النجوم البعيدة جد ًا في عنان السامء.

- --------------------------------------- 22ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

يتحرق على
رحمته بأمة َجدِّ ه ،وحنانه وش�فقته ،إنسان .إنسان بقيم عظيمة ّ
واقع الناس ال كام هو حال الكثير من الناس حتى من املحسوبين على الدين
حال كانوا أو في ٍ
ممن ال يبالي بالناس في أي ٍ
واد هلكوا!،

حرقة القلب واأللم على الواقع املرير الذي تعيشه األمة ،وبهذا الحرص

تحرك في واقع األمة ليعمل على استنقاذها مام هي فيه ،ثم من تلك الدوافع
دافِع املس�ؤولية ،فهو حليف القرآن« ،أليس زيد حليف القرآن ،،لذا رآيناه
يقول:

واهلل ما يدعني كتاب اهلل أن أسكت».

«واهلل ما يدعني كتاب اهلل أن أس���كت» ،هذا االنتامء الواعي للقرآن

الكري�م الذي ترتب علي�ه االلتزام ،والعمل ،واالتب�اع ،هو الذي غاب عن
واقع األمة ولألسف ،وإالَّ فالقرآن ليس كتاب زيد بن علي وحده ،أو أن ما

حركت زيد ًا في ميدان الحياة ،ل ُيقدِّ م نفس�ه قربان ًا
فيه من توجيهات وأوامر َّ

هلل وليواجه الطاغوت دون خوف ،أو تردد ،أو تلكؤ ..وحده.

كال لي�س خاص� ًا بزيد ،وال تل�ك املس�ؤوليات خاص ًة باإلم�ام زيد(عليه

السالم).

نحن -املسلمين -بقدر إيامننا ،بقدر اهتدائنا بهذا الكتاب بقدر مصداقيتنا

ف�ي انتامئنا لهذا الدين ،في ارتباطنا به�ذا الكتاب الذي هو منهج اهلل الحق،
هذا القرآن هذا الكتاب الذي لم يدع زيد ًا ليسكت ،ملاذا اليوم يسكت الكثير

والكثير من الذين يقدِّ مون أنفس�هم عل�ى أنهم متدينين ،والبعض منهم ربام

اشلا ىلإ ةيرسقلا ةلحرلا
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يق�رأ هذا الكتاب عن ظهر قلب غيب� ًا يحفظه آي ًة آية ،ويتلوها في أي وقت،

ك�م ف�ي واقع األمة من م�دارس لتعليم الق�رآن ،وتحفيظه وم�ع هذا ونرى

كثي�ر ًا من القائمين عليها يتعاملون باس�تغالل في كل ش�يء ،في مس�لكهم
ومس�ارهم ف�ي الحياة بعيد كل ال ُبعد عن هذا الكت�اب وعن توجيهاته وعن

مساره الذي رسمه لنا في واقع الحياة.

الرحلة القسرية إلى الشام
لق�د كان اإلمام زيد كام أراد له أبوه زين العابدين(عليه الس�ل�ام) فقد عمل

منذ النش�أة املبك�رة على تحقيق هذه األهداف ،من خالل تدريس�ه لطالب

العل�م ،وعبر مناظرات�ه وحواراته ،وخطب�ه وكتبه ،ورس�ائله ..وهكذا كان
ينش�ر ثورت�ه عبر كل وس�يلة ،وحتى ف�ي ترحال�ه ،كان يحم�ل ثورته معه،
ويلق�ي ببذوره�ا حيث ما مر ،فهو ملا ودع املدين�ة املنورة -مدينة جده  -في

رحلته اإلجبارية إلى الش�ام كان قد تحرك فيها ،وأقام الحجة على أهلها بام
تطمئن له نفس�ه ،وهذا م�ا أثار قلق العرش األموي ،وجعل الطاغية هش�ام

يسارع في طلبه.

بعد أن طلبه هشام إلى الشام َشعر اإلمام زيد (عليه السالم) بام يضمره هذا

الطاغية من الش�ر ،ولكن لم يكن أمام اإلمام زيد(عليه السالم) إال املسير إلى

الشام فتوكل على اهلل وودع أهله وأقاربه ودعا اهلل بهذا الدعاء:

مختار وال
ُ���م َّإن���ك َت ْع َل ُم أن���ي ُم ْك َر ٌه َم ْج ُب���و ٌر مضط ٌر غي��� ُر
«ال َله َّ
ٍ

- --------------------------------------- 24ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

ُم واكفن���ي َ
وألب ْس��� ِني ُجَّب َ
���ة ِع ٍّز لكيال
مال���ك لنفس���ي ،ال َله َّ
ك ْي َد ُه ِ
وابسط ِلساني عليه
َ
أخش���ع لس���لطا ِنه ،وال أرهب من جنوده ،ال َله َّ
ُم ُ
أقول َ
الحق و ُن ْص َر ِته ،ك���ي َ
تأخ ُذ ِني ُ
الح���ق وال ُ
ِّ
بإع���زاز ِّ
لومة
قول
ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُم واج َمع قل ِبي َعلى ِه َداي ِتك ،وأرني
الجب ِارين ،الله َّ
الئم ،وال إذالل َّ
ْ
ْ
ُم
عزاز َك إياي ما َي ْص ُغ ُر به عندي ُمل ُكه ،و َت ِذ ُّل لي َنخ َو ُته ،ال َله َّ
من ِإ ِ
ْ
ْ
ْ
واح ِب ْس َع ِّني َ
���رح الهيبة في َقل ِبه و َذ ِّلل لي نفس���هْ ،
ك ْي َدهُ .ثم
فاط َ ِ
قال :إني خارج عن وطني ودار هجرتي وما أراني إليها راجع».

اإلمام زيد يلقي نظرة وداع على قبر جده المصطفى
قبر رس�ول ال ّله صلى ال ّله عليه وآله وس�لم فصلى إلى َجنْبِه ،ثم
ث�م أتى َ

انصرف من صالته فقال:

«الس�ل�ام عليك يا رس���ول اللهّ  ،الس�ل�ام عليك يا نبي اللهّ  ،الس�ل�ام
َّ
للهّ
عليك يا خيرة األنبياء وأش���رف الرس���ل ،السالم عليك يا حبيب ا ،
ه���ذا آخر عهدي بمدينتك ،وآخر عهدي بقب���رك ومنبركْ ،
أخ ِر ْج ُت
وس ْ
���ر ُت في البالد أس���يراً يا رس���ول اللهّ  ،وإني س���ائلك
يا أ َب ْه كارهاًِ ،
وع ِّز التقوى،
الش���فاعة إلى اللهّ عز وجل ،وأن ُي َؤ ِّي َد ِني ِب ِث َق ِة اليقينِ ،
وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآبائي األكرمين وأهلي الطاهرين».

اإلمام زيد في حاضرة الدولة األموية
تذكر الروايات أن اإلمام زيد ًا (عليه الس�ل�ام) استدعي بقوة الدولة األموية

إلى الش�ام بع�د أن مارس اإلمام زيد جهاد الكلمة وب�دأ بتكوين األمة التي

مألا ةلودلا ةرضاح يف ديز مامإلا
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تث�ور على الطغي�ان األموي ،وصل اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) إلى (الرصافة)
وحبس هناك حبس ًا سياسي ًا ملدة خمسة أشهر.

تجاهل هش�ام بن عبد امللك اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) لكن اإلمام فرض

نفس�ه على الناس في السجن وفي خارج السجن ،وأصبح محور الحديث

ف�ي مجالس الش�ام عموم ًا ،أعجبوا بعلمه وسماحته ،وش�جاعته في كل ما

يط�رح ،وأق�ل ما يقال أن�ه لف�ت أنظارهم إلى الح�ق ،وصح�ح الكثير من

املفاهي�م ،وأب�ان الكثير م�ن الحقائ�ق التي ح�اول األمويون إخفائه�ا زمن ًا

طويالً.

وبع�د تجاه�ل من الطاغية هش�ام كام هي ع�ادة الطواغيت أم�ر بإدخال
اإلمام زيد عليهُ ،أ ْد ِخل اإلمام زيد(عليه السالم) إلى هشام بن عبدامللك ثالث

مرات وكان كل مرة يلقن هش�ام ًا درس ًا قاسي ًا ويفضحه أمام الحاضرين في
مجلسه ،عندما كان ينطق بالحق في مجلس هشام ،وال يخشى في اهلل لومة

الئم ،ممتث ً
ال قول رس�ول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)« :أفضل الجهاد
كلمة حق في وجه سلطان جائر».

الدخول الأول:
ُأ ْد ِخل اإلمام زيد على هشام بن عبد امللك فتجاهله هشام فانبرى اإلمام

زيد قائالً:

السالم عليك أيها األحول وإنك لجدير بهذا االسم.

- --------------------------------------- 26ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

فاستش�اط هش�ام غضبا وقال :أنت زيد املؤمل للخالفة ،وما أنت وذاك
وأنت ابن أ َم ٍة.

ق�ال زيد(علي ��ه الس�ل�ام)« :إن األمهات ال يقع���دن بالرجال عن بلوغ
الغاي���ات وال أع���رف أحدا أحب عند اهلل من نب���ي بعثه وهو ابن أمة
وه���و إس���ماعيل بن إبراهيم والنب���وة أعظم عن���د اهلل من الخالفة
ث���م لم يمنع ذل���ك أن جعله اهلل تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين
محمد(صل ��ى اهلل علي ��ه وعل���ى آله وس���لم) فلو كانت األمه���ات تقصر عن
بلوغ الغايات لم يبعثه اهلل نبياً وما تقصيرك برجل جده رسول اهلل
وأبوه علي بن أبي طالب».
فلام خرج زيد قال هش�ام لجلسائه :ألس�تم زعمتم أن أهل هذا البيت قد

انقرضوا ال لعمر اهلل ما انقرض قوم هذا خلفهم.

الدخول الثاني:
واس�تدعاه هش�ام مرة ثانية؛ فجاء وفي مجلس�ه يهودي يسب رسول اهلل

(صلى اهلل عليه وعلى آله وس ��لم) فانتهره زيد (عليه الس�ل�ام) وقال :يا كافر أما
واهلل لئن تمكنت منك ألختطفن روحك.
فقال هشامٍ :
مه يا زيد ال تؤذي جليسنا.

فخرج زيد(عليه السالم) وهو يقول« :من استشعر حب البقاء استدثر
الذل إلى الفناء».
وقال« :واهلل إني ألعلم بأنه ما أحب الحياة قط أحد إال ذل».

مألا ةلودلا ةرضاح يف ديز مامإلا
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الدخول الثالث:
دخ�ل عليه مرة ثالثة وقد س�مع بأن هش�ام بن عبد املل�ك قد أعلن على

رؤوس امللأ ف�ي يوم حج وأقس�م أن ال يأمره أحد بتق�وى اهلل إال ويقطعن

رأسه فلام دخل عليه اإلمام زيد قال له:

اتق اهلل ،يا هشام!

فقال هشام :أو مثلك يأمرني بتقوى اهلل؟

فق�ال اإلم�ام زيد :نعم! إن اهلل لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى
اهلل ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى اهلل.
فقال هش�ام :هذا تحقيق ملا رفع إلي عنك ،ومن أمرك أن تضع نفس�ك

في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فترفع على نفسك واعرف قدرك وال

تشاور سلطانك وال تخالف إمامك.

فقال اإلمام زيد« :من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه ومن
رفع نفس���ه عن مكانها خس���ر نفس���ه ومن لم يعرف قدره ضل عن
سبيل ربه ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك .أفتدري يا هشام
م���ن ذلك؟ ذلك م���ن عصى ربه وتكبر على خالقه وتس���مى باس���م
ليس ل���ه وأما الذي أمرك بتقوى اهلل فق���د أدى إلى اهلل النصيحة
فيك ودلك على رشدك».
فوثب هشام من مجلسه وقام قائالً :أخرجوه من مجلسي وال يبيتن في معسكري.
فخرج زيد وهو يقول« :سأخرج ولن تجدني واهلل إال حيث تكره».

- --------------------------------------- 28ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

وخرج وهو يقول :واهلل ما كره قوم قط حر السيوف إال ذلوا.

ه�ذه املواقف تحم�ل داللة واضحة عل�ى مدى ثقته ب�اهلل ،وإجالله هلل،

وارتباط�ه باهلل س�بحانه وتعال�ى ،واحتقاره للطغ�اة واملتجبري�ن املنحرفين
عن منهج اهلل س�بحانه وتعالى ،لقد بلغ الحال بهش�ام بن عبدامللك الطاغية

املجرم ،املستبد ،املتحكم على األمه بكلها ،أن يقول :واهلل لو قال لي أحد:
ِ
اتق اهلل لضربت عنقه.

فلم يخف ولم يرهب منه ولم يتهرب من تقديم مثل هذا األمر والنصح:

اتق اهلل يا هشام.

تبين لهش�ام أن زيد بن علي  -بلس�انه ومناظراته له في مجلس�ه وإلقاء

الدروس والعظات على أهل الشام واملسجونين  -بات يشكل خطر ًا عليه؛

له�ذا افتعل�ت بحقه قضي�ة عامل الع�راق (خال�د القس�ري)((( وتزويرهم
على لس�انه أنه أودع اإلمام زيد ًا ماالً ،كل ذلك للجعجعة والتش�ويش على

التحرك الجهادي الذي كان يامرسه اإلمام سالم اهلل عليه.

ومن دمشق إلى العراق
وهكذا انتهت إقامة اإلمام زيد في الش�ام ليرس�له هشام بعدها إلى واليه

في العراق ليتدبر أمره.

((( خال�د بن عبداهلل القس�ري ه�ذا كان أحد عامل بني أمية املخلصين انته�ى به الحال إلى أن
يكون أحد ضحاياهم بالسجن ثم أخير ًا بالقتل.

ارعلا ىلإ قشمد نمو 29 ------------------------------------------------------------
كتب هشام إلى يوسف بن عمر:

( إذا قدم عليك زيد بن علي فاجمع بينه وبين خالد بن عبد اهلل القسري،

وال يقيمن قبلك س�اعة واحدة ،فإني رأيته رج ً
ال حلو اللس�ان ش�ديد البيان

خليق ًا بتمويه الكالم ،وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله).
فلام قدم زيد الكوفة دخل إلى يوسف

فقال زيد :لم أشخصتني من عند هشام؟

ق�ال يوس�ف :ذك�ر خالد بن عب�د اهلل القس�ري أن له عندك س�تامئة ألف

درهم.

قال زيد :فأحضر خالدا!

فأحضره وعليه حديد ثقيل،

فقال له يوسف :هذا زيد بن علي ،فاذكر ما لك عنده!

فقال خالد :واهلل الذي ال إله إال هو ما لي عنده قليل وال كثير ،وال أردتم

بإحضاره إال ظلمه.

فأقبل يوسف على زيد ،وقال له :إن أمير املؤمنين أمرني أن أخرجك من

الكوفة ساعة قدومك.

قال زيد :فأستريح ثالثا ،ثم أخرج.
قال يوسف :ما إلى ذلك سبيل.
قال زيد :فيومي هذا.

- --------------------------------------- 30ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

قال يوسف :وال ساعة واحدة.

وأخرجه يوسف مع رسل من قبله،

فتمثل زيد بن علي عند خروجه بهذه األبيات:
تنكب�ه أط�راف م�رو ح�داد
منخ�رق الخفي�ن يش�كو الوجى
كذل�ك م�ن يك�ره ح�ر الجلاد
ش�رده الخ�وف وأزرى ب�ه
وامل�وت حت�م ف�ي رق�اب العباد
ق�د كان ف�ي امل�وت ل�ه راح�ة

فلام صار رسل يوسف بالعذيب انصرفوا ،وانكفأ زيد راجع ًا إلى الكوفة.

***

ملاعم مسرو يروثلا كرحتلا ةيادب 31 --------------------------------------------------

بداية التحرك الثوري ورسم معالمه
أقام اإلمام زيد بالكوفة بضعة عش�ر ش�هر ًا ،وأرس�ل دعات�ه إلى اآلفاق

يدعون الناس إلى بيعته.

وأقبلت الش�يعة وغيره�م يختلفون إلي�ه ويبايعون حت�ى أحصى ديوانه

خمس�ة عش�ر أل�ف رجل م�ن أه�ل الكوفة خاص�ة ،س�وى أه�ل املدائن،
والبصرة ،وواسط واملوصل وخراسان ،والري ،وجرجان.
فكان يقول في دعوته:

«أيه���ا الناس إن���ي أدعوكم إلى كتاب اهلل وس���نة نبيه(صلى اهلل

عليه وعلى آله وس ��لم) ،وإلى جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين،
وقس���م الفيء بين أهله ،ورد المظالم ،ونصرة أهل البيت على من
نصب لهم الحرب ،وإلى إحياء السنن وإماتة البدع».
قال أبو حنيفة ملا أتته رسل اإلمام زيد (عليه السالم):

ه�و واهلل صاحب الحق ،وه�و أعلم من نعرف في ه�ذا الزمان ،فاقرئاه

مني السالم ،وأخبراه أن مرضا يمنعني من الخروج معه،
وأرسل بثالثين ألف درهم إلعانته على الجهاد،
وقال أبو حنيفة :واهلل لئن شفيت ألخرجن معه،

وقال أبو حنيفة رحمه اهلل :ضاهى خروجه خروج رسول اهلل يوم بدر.
وقال األعمش :واهلل لوال َضرة بي لخرجت معه.
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ودفع جعفر الصادق بولديه للخروج معه وقال:

من قتل مع عمي زيد كمن قتل مع الحس�ين ومن قتل مع الحس�ين كمن

قتل مع علي بن أبي طالب ومن قتل مع علي كمن قتل مع رس�ول اهلل (صلى

اهلل عليه وعلى آله وسلم).

وق�ال اإلمام محم�د بن عبد اهلل النفس الزكية :أم�ا واهلل لقد أحيا زيد ما

دثر من س�نن املرسلين وأقام عمود الدين اذا اعوج ولن نقتبس إال من نوره

وزيد إمام األئمة.

الظروف التي تحرك فيها اإلمام زيد (عليه السالم)

كان�ت الظروف التي تحرك فيها اإلمام زيد بن علي (عليه الس�ل�ام) ظروف ًا

عسير ًة

فق�د كان�ت الدول�ة األموية ف�ي أوج قوته�ا ،مس�يطرة عل�ى كل العالم

اإلسالمي كله وكان هشام بن عبدامللك يعد من (أعظم خلفاء) بني أمية؟!.
كان والة بني أمية يفعلون ما يشاؤون ،يوغلون في ظلم عباد اهلل .

أم�ا العلامء والعب�اد فكانوا صامتين ف�ي حالة رهيبة م�ن الذل والخوف

والفزع.

كل الفئات التي كان يمكن أن يؤمل فيها املجتمع ألن يكون لها موقف

إيجابي أو تسعى للتغيير أو تعمل إلصالح الواقع كلها صامتة جامدة.

سلا هيلع(

ديز مامإلا اهيف كرحت يتلا فورظلا 33 --------------------------------------

والجميع غارق في الصمت ،ال أحد يجرؤ على االعتراض أو أن يكون

له موقف

حالة الذل وحالة الخضوع واالستسالم هي الحالة املسيطرة على األمة

بكلها.

وكانت عرى اإلسالم تنقض عروة عروة ومعامله تطمس شيئ ًا فشئي ًا،

ووصل الحال إلى درجة اإلس�اءة إلى املقدس�ات وعلى رأس�ها القرآن

الكريم ورسول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) أما لعن اإلمام علي وفاطمة
والحسن والحسين فقد صارت سنة يجهر بها من على منابر الجمعة.

تح�ت وط�أة واق�ع كه�ذا ..قائ�م عل�ى اإلره�اب والقم�ع والتضلي�ل

والخضوع واالستسالم التام والعجز الواضح ..كانت نهضة األمام زيد بن

علي (عليه السالم).

وقد ش�خص اإلم�ام زيد (عليه الس�ل�ام) تل�ك األحوال املتردي�ة في دعاء

َّ
لخص فيه ما تعيش�ه أمة جده من الظلم والقه�ر وضياع الحق ،وتط ُّلعه إلى
تغيير هذا الواقع بقوله:

الح ْي َر ِة،
الفتن ،واس���تولت علينا َغ ْش��� َو ُة َ
ُم وقد َش َ
«ال َله َّ
���م َلنا َز ْي ُغ ِ
و َقا َر َع َن���ا ُّ
والص َغ���ا ُر ،وحكم علينا غي��� ُر المأمونين على ِدي ِنك،
الذل َّ
وا ْب َت َّ
وعا َد
حكمك وس���عى في
إتالف عب���ا ِدكَ ،
���ز أمو َر َنا م���ن َن َّق َ
ص َ
ِ
���ق ِةْ ،
وع ْه ُد َنا ِميراثاً بين َ
َف ُّـينا د ْ
الف َس َ
واش ُت ِر َي ِت
ام ُت َنا َغ َل َب ًةَ ،
وإم َ
ُو َل ًةَ ،
المالهي ِب َس ْ
���ه ِم اليتي���م ْ
لة ،و َر َت َع في م���ال اللهّ من ال َي ْر َعى
واألر َم ِ
له ُح ْر َم ًة ،وحكم في أَ ْب َش���ار المؤمنين ُ
أهل ِّ
الذمة ،وتولى القيا َم به
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فاس���ق ِّ
ُ
كل َم َحَّل ٍة ،فال ذائ ٌد يذودهم ع���ن َه َل َك ٍة ،وال راد ٌع يردعهم
الر ْ
حمة ،وال ذو
ع���ن إرادتهم َ
الم ْظِل َم ِة ،وال َر ٍاع ينظ��� ُر إليهم ِب َع ْي ِن َّ
ش���فقة يش���في َ
الح َّراء من َم ْس��� َغ َب ٍة ،فهم هؤالء َص ْر َعى
ذات الكب ِد َ
كآبة و ِذَّل ٍة.
وح َل َفاء
َض ْي َع ٍة ،وأسرى َم ْس َك َن ٍةُ ،
ٍ
الباطل وبلغ نها َي َته ،واستغلظ َع ُمو ُد ُه
ُم وقد ْاس َت ْح َص َد زر ُع
ال َله َّ
ِ
���ر َف وليدُه ،واس���تجمع طريدُهَ ،
َ
ُم فأتح
بج َرا ِن���ه .ال َله َّ
وض َ
وخ ِ
���ر َب ِ
قائم ُه ،و ُته ِّ
���م ُس ْ
���و َق ُه ،و َت ُج ُّت
له ِمن َ
َش ُ
حاص َد ًة َت ْص َر ُع بها َ
الح ِّق يداً ِ
ُم وال َت َ
ام ًة إال َق َص ْم َتهَا ،وال
���د ْع َل ُه َ
دع َ
َس��� َن َ
امه ،و َت ْج َد ُع ُم ْر َغ َمه .ال َله َّ
ً
ً
مجتمعة إال فرق َتها ،وال َسِ���ر َّية تعلو
كلمة
ُجَّن ًة إال َه َت ْك َتهَا ،وال
َ
قائمة َع َل ٍم إال َخ َف ْض َتهَا ،وال فائد ًة إال أبدتها.
إال َخ َف ْق َتها ،وال
وح ّط نو َرهْ ،
رأس���ه ،و ُف ّ
ُ���م َ
ض
وك ِّور َش ْم َس���هُ ،
ال َله َّ
واد َمغ بالحق َ
وش ُهْ ،
ُج ُي َ
وب أهله.
وأذ ِع ْر ُق ُل َ
ً
َ
ُ���م ال َت َد َع َّ
���و ْي َت ،وال
بقي���ة إال
���ن منه
أفني���ت ،وال َن ْب َو ًة إال َس َّ
ال َله َّ
َح ْل َق ً
َ
���ة إال أك َل ْل َ
اجتحت ،وال
والح ّداً إال َف َل ْل َت ،وال كراع���اً إال
���تَ ،
ُم وأرنا أنصاره َب َعا ِئ َد َب ْع َد ْ
َ
اإلل َف ِةَ ،
َ
وش َّتى
حامل َع َل ٍم إال
نكست .ال َله َّ
وم ْق ِن ِعي الرؤوس بعد ُّ
األمة.
الظهور على َّ
بعد اجتماع ال َك ِل َم ِةُ ،
ْ
ليل في ِهْ ،
َار ال َع ْد ِل ،وأرنا ُه َس ْر َمداً ال َ
ُم ْ
وأه ِطل
ال َله َّ
وأس ِف ْر َعن َنه ِ
اش َئ َت ُه ،وأ ِد ْله ممن ناواه.
علينا َن ِ
َ
المختلفة،
الميتة ،واجمع ب���ه األهوا َء
ُ���م وأحيي به
َ
القلوب ِّ
ال َله َّ
ْ
اص
الخ َم َ
الم َع َّطلة ،واألحكا َم ُ
وأقم به الحدو َد ُ
الم ْه َم َل َة ،واشبع به ِ
الال ِغ َب َة من ذرية محمد نبيك صلى اللهّ
وأرح به األبدان َّ
اغ َب َةْ ،
َّ
الس ِ
وع ِّجل َف َر َجهُم
عليه وآله وسلم ،وأشياعهم ،وأنصارهم ،ومحبيهمَ ،
ْ
وان ِت َي َ
اشهُم ،بقدرتك ورحمتك يارب العالمين».

سلا هيلع(
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ومن مواعظه التي كان يتحدث فيها عن وضعية األمة قوله:

«وقديم���اً اتخذت الجباب���رة دين اللهّ دغال ،وعب���اده خوال ،وماله
دُوال ،فاس���تحلوا الخم���ر بالنبي���ذ ،والمك���س بالزكاة ،والس���حت
بالهدي���ة ،يجبونها م���ن س���خط اللهّ  ،وينفقونها ف���ي معاصي اللهّ ،
ووج���دوا على ذلك من خونة أهل العل���م والتجار والزراع والصناع
والمس���تأكلين بالدين أعواناً ،فبتلك األعوان َخ َط َب ْت أئمة الجور
على المنابر ،وبتلك األعوان قامت راية الفسق في العشاير ،وبتلك
األعوان أخيف العالم فال ينطق ،وال َّ
يتعظ لذلك الجاهل فيس���أل،
وبتلك األعوان مش���ى المؤمن في طبقاتهم َّ
بالتقية والكتمان ،فهو
كاليتيم المفرد يستذله من ال يتق اللهّ سبحانه».
تحت وطأة هذا الواقع املتردي كان صوت اإلمام زيد هو الصوت األقوى

الذي كسر ذلك الواقع ،وحطم تلك القيود التي كبلت األمة وأذلتها؛ تحرك

بحرك�ة متميزة بمنهجي�ة القرآن الكريم وبالثقة العالية باهلل س�بحانه وتعالى

وهو القائل (عليه السالم) وقد تحدث إلى جابر الجعفي -أحد أصحابه-

يا جابر« :ال يس���عني أن أسكت وقد خولف كتاب اهلل وتحوكم
إلى الجبت والطاغوت ال يسعني أن أسكت».
وكان (عليه السالم) يقول:

«واهلل ل���و علمت عم ً
ال هو أرضى هلل تعالى من هذا الذي وضعت
ي���دي فيه لفعلته وألتيته ،لكن���ي واهلل ال أعلم عمال هو أرضى من
قتال أهل الشام».

***
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المبادئ التي تحرك على أساسها اإلمام زيد (عليه السالم)
خاطب اإلمام زيد الناس فقال:

«إنا ندعوكم أيها الناس إلى كتاب اهلل وسنة نبيه (صلى اهلل
عليه وعلى آله وسلم)» هذا منهاجه النظري».
أما مشروعه العملي التطبيقي فهو يتفرع عن هذا املنهاج ،قال (عليه السالم):

«وإلى جهاد الظالمين ،والدفع عن المستضعفين و َق ْس ِم الفيء
بي���ن أهل���ه ،ورد المظالم ،ونصرنا أه���ل البيت على م���ن نصب لنا
الحرب».
ثم اس�تنهض العلماء واألمة فدعاها إل�ى :جهاد الظاملي�ن لدفع ظلمهم

بالجهاد ،إليقاف الظلمة عند حدِّ هم ،والدفع عن املس�تضعفين لكيال يبقوا

ضحي ًة لطغيان الطغاة وهيمنة املجرمين ،ودعا (عليه السالم) إلىَ :ق ْس ِم الفيء
 -املال العام  -بين أهله حتى ال ُتحرم األمة من ثرواتها العامة فيترتب على

ذلك املساوئ.

يستنهض العلامء واألمة فيقول:

«فسارعوا عباد اهلل إلى الحق»

دعو ًة إلى الحق ،ويفترض باألمة املس�لمة أن تستجيب لدعوة كهذه من

دا ٍع كاإلم�ام زيد ،معروف بين أوس�اطها ؛ عن�د علامئها ،وفضالئها ،وذوي

ال�رأي فيها،كلهم يش�هدون له بالفض�ل والعلم ،رجل عظي�م موثوق ليس

مغمور ًا وال مجهوالً.

لا هيلع( ديز مامإلا اهساسأ ىلع كرحت يتلا ئدابملا 37 --------------------------------
«فس���ارعوا عب���اد اهلل إلى الحق ،فبالحق ُيكب���ت عدوكم و ُتمنع
حريمكم و َتأمن ساحتكم» يتوفر لكم األمن واملنعة على حرماتكم،
(وذلك أننا ننزع الجائرين عن الجنود) يعني :حتى ال يبقى الجيش

تحت س�لطة الجائرين الذين يس�تخدمونه للس�طوة على الناس ،لظلمهم،

وقمعهم وقهرهم.

«نن���زع الجائرين عن الجن���ود والخزائن» الخزائن :الث�روة العامة،

ال تبقى بأيديه�م؛ ألن الخزائن العامة عندما تبقى بأيدي الجائرين الظاملين
يختص�ون بها للترف في املعيش�ة ولتعزيز نفوذهم ،ووس�يلة يس�تقوون بها

لتعزيز هيمنتهم وسيطرتهم.

«الخزائن والمدائن»

(المدائن) حتى ال يكونوا هم من يديرون شؤون الناس؛ عندما يكون

م�ن يدير ش�ؤون الناس ظامل� ًا مجرم ًا؛ فبظلمه وش�ره وطغيانه س�يامرس ما

يامرس في واقع حياتهم،

«والفيء والغنائم ،ونثّبت األمين المؤتمن»
الالئق باملسؤولية ،اإلنسان الذي ليس مصدر خوف ،في أن يظلم األمة،

أو يسرق األمة ،أو ينهب ثروات األمة.

«ونثبت األمين المؤتمن غير الراشي والمرتشي الناقض للعهد؛
فإن نظهر فهذا عهدنا وإن ُنستشهد فقد نصحنا لربنا وأدينا الحق
إليه من أنفسنا».
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نكون قد قمنا بواجبنا..

«فالجن���ة مثوانا ومنقلبنا ،فأي هذا يك���ره المؤمن وفي أي هذا
يرهب المسلم»؟.

تحرك اإلمام زيد (عليه السالم) بالقرآن الكريم

قلنا  -فيام س�بق  -إن اإلمام زيد بن علي كان يعرف في املدينة املنورة بـ

(حلي�ف القرآن) دالل�ة على مالزمته للقرآن وتش�ربه لثقافة القرآن الكريم

واس�تيعابه لها ،يعمل بالقرآن ويتبع القرآن ويهتدي بهدي القرآن ،ويتخلق

بأخالق القرآن ..فام ظنك برجل حاله هكذا ؟!

أيس�عه الجلوس في بيته والسكوت عام يجري باألمة ،والقرآن معه أينام

اتجه ،يعيش مع القرآن ويعيش معه القرآن ؟!

لذا ..تحرك زيد من خالل القرآن الكريم ،يواجه بالحق في هذا الكتاب

الباط�ل والضلال ،يواجه األف�كار املنحرف�ة املضللة التي بات�ت لكثير من
طوائ�ف األم�ة فك�ر ًا وعقائد ومبادئ تعتمد عليها وتس�ير به�ا في ظلامتها،
بدأ يواجه الضالل ويتحرك إلحياء الروحية اإليامنية الجهادية واالستش�عار
للمسؤولية في األمة من جديد.

لا

لكل ًاملع )مالسلا هيلع( ديز مامإلا ناك 39 ----------------------------------------

ً
علما لكل األمة
كان اإلمام زيد (عليه السالم)

يشير السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي في محاضرة له بمناسبة استشهاد

اإلم�ام زي�د بن علي إلى أن اإلمام زيد كان عل ًام لكل األمة اإلسلامية ،كان

عل ًام للمسلمين جميع ًا :قائد ًا وهادي ًا ألمة جده (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

كلها ،ال للطائفة الزيدية.

فوجه نداءه إلى األمة جمعاء ؛ فتحرك
كانت دعوته عامة وحركته عامةَّ ،

في أوساط أمة جده ،حام ً
ال هم األمة كلها ،ساعي ًا إلنقاذ األمة كل األمة.

غضب زيد بن علي هلل وصدع بالحق حين س�كت الس�اكتون وصمت

العاجزون وخضع اليائسون،

حين استسلم األذلون تحرك بكل شموخ وبكل ثبات ،بعزة اإليامن على

خط�ى األنبياء(عليهم الس�ل�ام) ال يبالي بلوم الالئمي�ن وال بجبروت الظاملين
وال بطغيان الطاغين واملستبدين.

تحرك اإلمام زيد (عليه السالم) بدافع المسؤولية اإليمانية

و ..تحرك اإلمام زيد(عليه الس�ل�ام) بدافع املس�ؤولية بوصفه مسل ًام مؤمن ًا،

ي�درك أن انتامءه لهذا الدين ،وأن تمس�كه بكتاب رب�ه عز وجل ،وأن اقتفاءه

ألثر نبي اإلسالم محمد تفرض عليه  -حت ًام  -أن يتحرك ،وأال يؤثر السالمة،
وأن يصدع بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر ،ل ُيقيم الحق وليعمل على
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إقامة العدل ،هو يذكر ما قاله َجدُّ ه رسول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم):

«من ال يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين».

إحياء اإلمام زيد (عليه السالم) لمبدأ األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر
مبدأ :األمر باملعروف والنهي عن املنكر .مبدأ خطير في اإلسالم يترتب

علي�ه إصالح واق�ع األمة من الداخل ،وتطهير س�احتها الداخلية من هيمنة
العابثين واملفسدين ،والجائرين ،والظاملين ،،والطغاة.

إن مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو أهم مسؤوليات املؤمنين،

قال اهلل تعالى:

َُُْ َ
َ ُ ْ ُ َ َ ُْ َ ُ َْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َْ
��ض يأمرون
}والمؤمِن��ون والمؤمِن��ات بعضه��م أو يِلاء بع ٍ
ُْ َ
ََْْ َ َ
َْ
وف َوينهون ع ِن المنك ِر{ [التوبة ]71:وقال اهلل في محكم كتابه:
بِالمع ُر ِ
َ تْ َ ُ ّ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ ىَ َ رْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
ُ
وف
}ولكن ِم
ي ويأمرون بِالمعر ِ
نكم أ ُمة َ يدعون إِل اخل ِ
َ
ْ
ََْْ َ َ
َ ُ ُ ُ َ
ُ
َوينهون ع ِن المنك ِر َوأ ْولـئِك ه ُم المفلِحون{ [آل عمران. ]104 :
هذا املبدأ إن غاب غاب العمل لتصحيح حال األمة من داخلها ،ومن ثم

فلن تقوم لها قائمة أبد ًا..

ولكي يبقى للدين قيمته ،ويبقى لألمة سالمة دينها وصالح دنياها كان

قيام اإلمام زيد وهو نفس�ه يدرك ما قاله َجدُّ ه ،فقد روى زيد عن َجدِّ ه (صلى

اهلل عليه وعلى آله وسلم) أنه قال:

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبمل )مالسلا هيلع( ديز مامإلا ءايحإ
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َّ
َّ
َّ
ليسلطن اهلل عليكم
ولتنهن عن المنكر أو
«لتأمرن بالمعروف
شراركم ثم يدعو خياركم فال يستجاب لهم»،
النتيجة :نتيجة التفريط في هذه الفريضة املهمة ،وهذا املبدأ األساس :األمر

باملعروف والنهي عن املنكر ،نتيجة وخيمة :أن ُيس ّلط األشرار من داخل األمة

عليها ،يتحكمون بها ،ويعبثون بها ،بفس�ادهم واستبدادهم وطغيانهم ،فيسوء
..اللهم)!
(اللهم
مجرد الدعاء من األخيار:
ّ
ّ
واقع الحياة ،وحينها ال ينفع ّ

وإدراك ًا منه(عليه الس�ل�ام) لعظيم أثر العلامء في األمة فقد وجه إليهم كتاب ًا

(رسالة) شهيرة ،قال(عليه السالم):

«واعلموا أن فريضة اهلل تعالى في األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر إذا أُقيمت له اس���تقامت الفرائض بأسرها هينها وشديدها»

يعني :أن مبدأ له كل هذه األهمية ،إذا ُأقيم ُأقيم الدين كله ،وإذا ُع ِّطل ُع ِّطل

معظ�م الدي�ن وال يبقى من الدين غير ش�كليات ال أثر له�ا في الواقع ،وال
نفع لها في الحياة،

هينها وش���ديدها،
«إذا أُقيم���ت له اس���تقامت الفرائض بأس���رها ِّ
وذل���ك أن األمر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر هو الدعاء إلى دين
اإلسالم واإلخراج من الظلمة».
«و َر ُّد المظالم وقسمة الفيء والغنائم على منازلها».
فامل�ال الع�ام وفق مبدأ األم�ر باملع�روف والنهي عن املنكر يقس�م على

مستحقيه كلهم دون أن ُيستأثر به الظاملون ،أو تستأثر به فئة مع َّينة،

«وأخذ الصدقات ووضعها في مواضعها .وإقامة الحدود»،
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إقامة الحدود :ردع ًا للمفسدين واملجرمين واللصوص وما إلى ذلك،

«وصلة األرحام ،والوفاء بالعهد ،واإلحس���ان ،واجتناب المحارم
كل هذا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
قدم فقهاء السوء شك ً
ال مختلف ًا لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حين

قدم�وه في حدود ضيقة مح�دودة من العبادات وم�ن الجوانب األخالقية
شريطة أن يكون على رؤوس املساكين وحدهم،

أم�ا أن يكون األم�ر باملعروف والنهى ع�ن املنكر في اإلط�ار العام ،في

املسؤولية العامة بوجه الظاملين الجائرين املفسدين،

أم�ا أن يوج�ه األمر باملعروف والنهي عن املنك�ر إلى حاكم أو رئيس أو

زعيم أو مسؤول فال سبيل إليه!.

و م�ن ثم فقد عطل هذا املبدأ العظيم بل صار مس�ألة من مس�ائل التودد

للظاملين وفي ظلهم( ،هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر) بإذن الظاملين.

لق�د ق�دم اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) مبدأ( :األم�ر باملع�روف والنهي عن

املنك�ر) بمفهومه العام والش�امل ،األمر باملع�روف بكل ما هو معروف،
بكل ما فيه ضرورة لألمة ألن تهتدي به ،أن تتح َّلى به ،أن تسلكه ،أن تعمل

به مام فيه صالح دينها ودنياها.

هذا املبدأ..دائرة واس�عة تش�مل كل ما فيه صالح دينه�ا ودنياها ،وليس

فقط بالحالة الشكلية التي ُتركز على هامش صغير من العبادات واألخالق

تستهدف بسطاء الناس ال كبراءها..
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اإلمام زيد (عليه السالم) يخاطب علماء السوء

كان اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) يدرك مشكلة األمة الكبيرة ،األمة التي كان

أساس�ي
دور
ٌّ
من املفترض أن ينهض علامء الدين بمس�ؤوليتهم ويكون لهم ٌ
إيجاب�ي في تعريف األمة بمس�ؤوليتها ،وفي هداية األمة لس�بيل ربِّها ،وفي
ٌّ

تحري�ك األمة إلقام�ة الحق والعدل ف�ي واقعها؛ لكن�ه رأى أن الكثير من
العلامء -ال كلهم -صاروا علامء س�وء ،لهم إس�هام س�يء في تدجين األمة

للظاملين ،فيقول(عليه السالم):

«يا علماء الس���وء؛ أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن
كنتم تعقلون».
ملاذا؟ ألن ُجرم علامء الس�وء فضيع بقدر ما أسهموا وأض ُّلوا في تدجين

األم�ة للظاملين وأض ُّل�وا الناس وحرف�وا مفاهيم الحق ،فه�ؤالء العلامء هم

أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة.

«ذلك بأن اهلل قد احتج عليكم بما اس���تحفظكم؛ إذ جعل األمور
ترد إليكم وتصدر عنكم ،األحكام من قبلكم تلتمس ،والس���نن من
ربنا».
جهتكم ُتختبر يقول المتبعون لكم :أنتم حجتنا بيننا وبين ُّ
ألن الكثي�ر من عامة الناس يثقون بالعلماء ،يطمئنون إليهم ،ويأمنونهم

يعدونهم حجتهم فيام بينهم وبين اهلل ،وأية فتوى وأية تعبئة باسم الدين تؤثر

في الناس كثير ًا.

لق�د تح�رك في األمة بكل ه�ذا املخزون العظيم م�ن القيم واألخالق،
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وج�ه رس�الته الش�هيرة إلى علماء األمة
وتح�رك مس�تنهض ًا لألم�ة بع�د أن َّ
ليقوم�وا بواجبه�م ،وليؤدوا دورهم في اس�تنهاض األمة وف�ي العمل على
تغيي�ر واقعه�ا ،وقد رأى األثر الس�يء ج�د ًا الذي تركه علامء الس�وء ،علامء

دجنون لهم
البلاط الذين يقفون إلى جنب سلاطين الج�ور يعينونه�م و ُي ِّ
جمدون األمة لتُذعن لهم فنادى أولئك العلامء في رس�الته الشهيرة
األمة و ُي ِّ

قائال:

«يا علماء الس���وء؛ أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن
كنت���م تعقل���ون ذلك بأن اهلل قد احتج عليكم بما اس���تحفظكم؛ إذ
جع���ل األمور ترد إليكم وتصدر عنك���م ،األحكام من ِق َب ِل ُكم ُتلتمس
والسنن من ِج َه ِت ُكم ُتخت َبر ،يقول المتبعون لكم :أنتم حجتنا بيننا
ُّ
ربنا .فب���أي منزلة نزلتم من العباد ه���ذه المنزلة ؟ فوالذي
وبي���ن ِّ
بينتم للناس م���ا تعلمون ودعوتموهم
نف���س زيد بن علي بيده؛ لو َّ
إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس
الظالمين؛ ولكنكم اشتريتم بآيات اهلل ثم ًنا قلي ً
ال وأدهنتم في دينه
وفارقتم كتابه».
وجه نداءه إلى األمة قائالً:
ثم ُي ِّ

«عباد اهلل؛ فأعينونا على من استعبد أُمتنا وأخرب أمانتنا وعطل
كتابنا».

***
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خروجه (عليه السالم)

على ضوء هذه املبادئ وبدافع تلك املس�ؤولية خرج اإلمام زيد بن علي

ثائر ًا على الطغاة ،كان ( -عليه الس�ل�ام)  -قد واعد أصحابه واملس�تجيبين له

من املسلمين أن يكون فجر الثورة في غرة شهر صفر ،غير أن عيون بني أمية
كانت قد اكتشفت خطة اإلمام زيد(عليه السالم) ،وأدرك بنو ُأم َّية أنه بالكوفة

وأن ظهوره قريب فجدوا في البحث عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه،
فاضطر إلى تعجيل الخروج ،قبل املوعد ا ُملتفق عليه مع أنصاره ،فخرج في

محرم ليلة األربعاء ،ونادى بش�عاره
الكوفة في الثاني والعش�رين من ش�هر ّ

املعروف:

(يا منصور أمت).

وهو شعار َجدِّ ه رسول اهلل(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) في غزوة بَدْ ر.

في صبيحة يوم األربعاء كان قد وافاه مئتان وثامنية عشر رج ً
ال ال غير ؟!

مئتان وثامنية عش�ر !! من خمس�ة عش�ر أل�ف رجل كانوا ق�د بايعوا في

الكوفة وحدها ؟!

أدرك اإلمام زيد(عليه السالم) حالة التخاذل الكبيرة في واقع األمة !!،
قلة األنصار ،وشح املادة !!

التفت اإلمام زيد إلى صاحبه نصر بن خزيمة وقال:

«يا نصر؛ أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية» !!
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أفعل أهل الكوفة معي ما فعلوه مع جدي الحسين؟!

لت فداك أما أنا فو اهلل ألضربن بس�يفي بين يديك حتى
(ج ِع ُ
ق�ال نصرُ :

أموت).

و ..بتلك الفئة القليلة من املؤمنين واجه زيد اثني عشر ألف مقاتل من

الجيش األموي ،وهزمهم من سكة إلى سكة ،ومن شارع إلى شارع ،وتقدَّ م

ليدخ�ل إلى داخل الكوفة فقتل ف�ي اليوم األول أكثر من ألفي قتيل ،وتقدَّ م

زيد وهو يقاتل بمن معه حتى تمكن من الوصول إلى مسجد الكُوفة حيث
كان جنود بني أمية قد جمعوا فيه أهل الكوفة ،وأغلقوا عليهم األبواب.

حينام وصل اإلمام زيد(عليه الس�ل�ام) إلى مس�جد الكوفة قام صاحبه نصر

ب�ن خزيمة وجعل ينادي املحصورين في املس�جد وه�و يفتح لهم األبواب

ويقول لهم:

«أخرج���وا يا أهل ال ُكوف���ة ،أخرجوا من ّ
الذل إل���ى الع ّز ،أخرجوا
إل���ى خير الدني���ا واآلخرة فإنكم لس���تم في واح ٍد منهم���ا» يعني :ال

أنتم في خير الدينا وال أنتم في خير اآلخرة ،أخرجوا ،تحررواُ ،فتحت لهم
األب�واب فلم يخرج�وا ،كان أهل الكوفة غير راغبين ف�ي الجهاد ويبحثون

عن األعذار.

لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما ُفتِّحت لهم األبواب.

مض�ى اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) يقاتل جن�ود الظاملين غير مب�ال بتخاذل

أهل الكوفة وكان ( -عليه الس�ل�ام)  -حين خفقت الراية فوق رأس�ه قد قال

لسلا امهيلع( ىيحي هدلول ديز مامإلا ةيصو 47 -----------------------------------------
متوجه� ًا إلى اهلل العظيم« :اللهم ل���ك خرجت ،وإياك أردت ،ورضوانك
طلبت ،ولعدوك نصبت ،فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك
الجهد مني
وأله���ل بيت نبيك وألوليائك من المؤمنين ،اللهم هذا ُ
المستعان».
وأنت ُ
ثم قال(عليه السالم):

«الحمد هلل الذي أكمل لي ديني».

هكذا كان زيد ،وهكذا هو نور القرآن ،بصيرة الحق ،مبادئ اإلسالم،

«الحم���د هلل الذي أكمل ل���ي ديني ،واهلل ما يس���رني أني لقيت
َج���دِّي محمداً ي���وم القيامة ولم آمر في أمته بمع���روف ولمن أَ ْنه
ؤجج
نبيه أنه ُت َّ
عن منكر ،واهلل ما أُبالي إذا أَقمت كتاب اهلل وس���نة ِّ
لي نا ٌر ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة اهلل».
ٍ
استبس�ال
اس�تمرت املعرك�ة في ي�وم األربعاء ثم ف�ي يوم الخميس بكل
ٍ
وتف�ان م�ع ق َّلة الناص�ر ،وق َّلة العدّ ة ،وف�ي آخر نهار الخمي�س -وفق بعض
الروايات -أصيب اإلمام زيد(عليه السالم) بسهم في جبينه ،وفور إصابته قال:
«الشهادة ..الشهادة ..الحمد هلل الذي رزقنيها !!».

وصية اإلمام زيد لولده يحيى (عليهما السالم)

ث�م إن اإلمام زيد ًا أوصى بوصية أفرغها ف�ي دماء ولده األكبر يحيى ،إذ

جاء أباه فأكب عليه ،وبكى بكا ًء مر ًا ،ثم مسح الدم عن وجه أبيه وقال:

«أبش���ر يا ابن رس���ول اهلل ،ت���رد على رس���ول اهلل ،وعلي وفاطمة
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وخديجة والحسن والحسين ،وهم عنك راضون».
فقال اإلمام زيد:

«صدقت يا بني ،فأي شيء تريد أن تصنع؟»
قال يحيى:

«أجاهدهم إال أن ال أجد الناصر».

ق�ال زي�د« :نعم يا بن���ي ،جاهدهم ،فو اهلل إن���ك لعلى حق ،وإنهم
لعلى باطل ،وإن قتالك في الجنة ،وقتالهم في النار».
ثم إن الطبيب انتزع السهم من جبين زيد – (عليه السالم) – وما إن أنتزعه حتى

فاضت روحه الطاهرة في الخامس والعشرين من شهر محرم من سنة122هـ.

 ..فلقي اهلل مجاهد ًا للمستكبرين..مناصر ًا للمستضعفين..أبي ًا للضيم..

ش�هيد ًا في س�بيل رب العاملين بعد أن ضرب لألمة أبل�غ مثال الدروس من

الواقع العملي من موقع القدوة واألسوة.

 ..بعد استشهاد اإلمام زيد(عليه السالم) ُدفِ َن ُجثامنه الطاهر خفية خشية أن

يعثر عليه بنو أمية فيمثلوا به ،غير أن أعداء اهلل عرفوا بمكان دفنه فعمدوا إليه

واس�تخرجوا جسده الطاهر ثم قطعوا رأس�ه الشريف ليطاف به في البلدان،

أما جسده الشريف فقد صلب في كناسة

(((

الكوفة منزوع ًا عنه الثياب.

وتلك كانت أفعال بني أمية مع زيد بن علي ومن قبله جده الحس�ين بن

علي ال حظ لهم من دين أو مرؤة !!
((( الكناسة موضع القاممة !!

لسلا امهيلع( ىيحي هدلول ديز مامإلا ةيصو 49 -----------------------------------------
وخلال صلب�ه ظه�رت آيات كثي�رة منها :أنه ل�م ير له أحد ع�ورة ،فقد

استرسل جلد من بطنه من قدامه ومن خلفه حتى ستر عورته.

بقي زيد ( -عليه السالم)  -مصلوب ًا ألربع سنوات .بعدها أحرقوا الجسد

بالنار ،ثم سحقوه ،ثم ذروا جز ًءا منه في نهر الفرات !!

كان يغي�ظ بن�ي أمية ومنافقيهم أن ي�روا أثر زيد في األمة باقي ًا مس�تمر ًا

حتى وقد قتلوه  ..حتى وقد فصلوا رأس�ه عن جس�ده ..حتى وقد أرس�لوا

رأسه ليطاف به في البلدان ..حتى وقد أحرقوا جسده وذروه في الفرات !!

أرادوا أن يضع�وه فرفع�ه اهلل  ..أرادوا أن يمح�وا أث�ره فأحي�ا اهلل ذك�ره

وأحياه من نهج منهاجه !!

بقي اإلما ُم زيدٌ (عليه السالم) في أوساط األُ َّمـة منهج ًا،
بقي ثورة..

بقي موقف ًا..

بقي درس ًا كبير ًا ل ُ
أل َّمـة..

ب وإعزاز..
بقي في الوجدان
مشاعر ُح ٍّ
َ
بقي في التراث َع َل ًام ومعرفة وهداية..

وبق�ي موقف ًا يذكر وموقف ًا يعتب�ر وموقف ًا يؤثر في إحياء األُ َّمـة وتحريك
األُ َّمـة واستنهاض األُ َّمـة.
فصلوات اهلل عليه يوم ولد ويوم استش�هد وي�وم يبعث حي ًا بين يدي اهلل

مع آبائه وأجداده الكرام.

***
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من وحي ثورة اإلمام زيد بن علي (عليه السالم)
ملاذا نحيي هذه الذكرى؟(((.

كان قيام اإلمام زيد وثورته امتداد ًا لقيام وثورة َجدِّ ه اإلمام الحسين (عليه

السالم) ،امتداد ًا كلي ًا ،في الجوهر والروح والهدف،
امتداد ًا في املوقف ،والتوجه،

امتداد ًا في طبيعة الظروف والدوافع.

اإلسـلاَ م ،في حقيقته ومبادئه وقيمه و َأ ْخلاَ قه،
هي امتدا ٌد لحركة ْ
امتدا ٌد لحركة اإليامن باالستجابة هلل ُس ْب َحـا َن ُه َو َت َعا َلـى.

ونحن حينام ُنحيي هذه الذكرى نحييها لغايات:
ٍ
تأثيرها الكبير ،الذي امتد في األُ َّمـة
ـ لكونه�ا حادثة تاريخية مهمة له�ا ُ
جي ً
حاضر األمة اليوم ب�كل ما فيه إال
لا بعد جي�ل إ َلـى وقتنا الحاضر ،فما
ُ
امتداد لذلك املاضي.

لتل�ك الحادث�ة أهميتها في ك ُّل ش�يء ،ف�ي مضمونها ،في أس�بابها ،في
مس�توياتها ،ف�ي أهدافها ،في تأثيرها ،فيها من ال ِع َب�ر والدروس التي نحتاج
إليها اليوم.

اإلسـلاَ م،
ـ ُنحييها بوصفها ذكرى ل َع َل ٍم عظي ٍم من أعالم الهدى ،ورموز ْ

((( من خطاب الس�يد عبد امللك بدر الدين الحوثي في ذكرى استش�هاد اإلمام زيد (عليه السلام) عام 1430
هجرية (بتصرف).

السلا هيلع( يلع نب ديز مامإلا ةروث يحو نم 51 --------------------------------------
ٍ
اإلس�ـلاَ م ف�ي األُ َّمـة ،ورفع ص�وت الحق في زمن
رج�ل عظي ٍم حمل راي َة ْ
ـ�رك ف�ي أوس�اط األُ َّمـ�ة ك ُّل األُ َّمـ�ة؛ به�دف إنقاذها من
الس�كوتَ ،
وتح ّ
الضالل والقهر والطغيان.

اإلس�ـلاَ م ،و َع َل ً
ما من أعالم
فه�و (علي ��ه الس�ل�ام) بوصفه رم�ز ًا من رموز ْ

اله�دى ،كان ف�ي موقع الق�دوة واألس�وة نتطلع إلي�ه ،في س�يرته ،وأقواله
ُ

وعلومه ومواقفه وجهاده.

نتطل�ع إ َلـى ك ُِّل ما قدمه ل ُ
أل َّمـ�ة ،وما قدمه إنام قدمه من خالل ما اهتدى
اإلسـلاَ م وقيمه و َأ ْخلاَ قه وتعاليمه.
به وما التزم به وما تح ّلى به من مبادئ ْ

ُ
إس�ـلاَ ٍ
رمز
مي
نرتبط به في الدين قدو ًة و َع َل َم هدى ،وهو أيض ًا ٌ
فهو ٌ
رمز ْ
أل َّمـة فيام قدمه ل ُ
ل ُ
أل َّمـة.
َّ
الش�عوب واألمم بذكرى
تحتفل
ـ لق�د جرى في ال ُع�رف اإلنس�اني أن
ُ
أمجاده�ا وعظامئها ،الذين أس�هموا ف�ي ُأ َم ِمهم بام قدموه لها على مس�توى
الدف�اع عنه�ا والنهضة بها ،اإلصلاح في واقعها ،وأن تجع�ل منهم القدوة
الت�ي ينجذب إليه�ا الجميع ويقتدي به�ا الجميع فيك�ون للذكرى ولذلك

الكبير في حي�اة األمم ،وفي
االرتب�اط الوجدان�ي والنفس�ي والثقافي أ َث ُ�ره
ُ

نهضتها وتحملها للمسؤولية.

اإلم�ا ُم زيدٌ (عليه الس�ل�ام) قدّ م ل ُ
أل َّمـة الكثير ..الكثي�ر ،و َمن يقرأ التأريخ

يعرف ذلك.

وعلى ك ٍُّل..
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أمس الحاجة
فإنن�ا عندم�ا ُنحيي هذه الذكرى نحييها من واق�ع نحن في ِّ
فيه إ َلـى االستفادة من اإلمام ٍ
زيد (عليه السالم)،
ِ
اإلسـلاَ م،
من االستفادة من أعالم ُ
الهدَ ى ومن رموز ْ

إ َلـ�ى االس�تفادة م�ن حركة التأري�خ بكله ،في م�ا يزيدُ نا وعي� ًا ويزيدنا

بصيرة ويزيدنا همة ويزيدنا فه ًام للمس�ئولية وفه ً
ما ملا علينا أن نقدم ويزيدنا
عزم ًا وصبر ًا وثبات ًا في مواقفنا.

ً
زيدا (عليه السالم) ينهض؟
ما الذي جعل اإلمام

حرك اإلمام زيد ًا (عليه الس�ل�ام) ؟ ما الذي دفعه؟ ،ما الذي جعله
ما الذي ّ

ينهض في ظروف صعبة ؟ ما الذي جعله يضحي تلك التضحية؟

ـ�رك فيها اإلما ُم زيدٌ ُ،
َم�ن
يرجع إ َلـى التأريخ ويس�تقرئ الظروف التي َ
ْ
تح ّ

اإلسـلاَ م وحركة القرآن وحركة النهج
ْ
يعرف جيد ًا أن تلك إنام كانت هي حركة ْ
وجسدها وأحياها اإلما ُم الشهيدُ زيدٌ (عليه السالم).
املحمدي األصيل؛ قام بها ّ

لق�د عان�ت األُ َّمـ ُة م�ن التس� ُّلط األموي -الذي اس�تفاد م�ن موقعه
ف�ي الس�لطة وكان وصو ُل�ه كارث ًة كبي�ر ًة على األُ َّمـة -في ك ُّل ش�يء في

دينه�ا ودنياها؛ حاضرها -آنذاك -ومس�تقبلها املمت�د عبر التأريخ وعبر
األجيال.

كان التس ُّل ُط األموي يشك ُِّل خطور ًة كبير ًة جد ًا على األُ َّمـة؛ ألنه يتنا َق ُض

في أهدافه ،وسلوكه ،ومامرساته ،مع ك ُّل مبادئها،

هني )مالسلا هيلع( ًاديز مامإلا لعج يذلا ام
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ض أن ُتبنى عليه في
املفتر ِ
يتناقض مع مشروعها األساس الذي كان من َ

واقعها بكله،

ف�ي ش�أنها السياس�ي :في نظ�ام أمرها ،في الس�لطة ،ف�ي الحكم ،وفي
ش�أنها االجتامعي،و في واقعه�ا األَ ْخلاَ قي ،وفي دورها الحضاري ،في ك ُِّل
ما يتصل بها،

اإلسـلاَ م ،هي أمة القرآن ،هي أمة محمد..
إن هذه األُ َّمـة هي أمة ْ

ومن املفترض بل من الطبيعي في حقها أن ُيبنى واق ُعها سياسي ًا واقتصادي ًا

واجتامعي� ًا ،وأن يح�دّ َد دوره�ا حضاري ًا طبق� ًا لذلك ،طبق ًا للمب�ادئ ،طبق ًا

اإلس�ـلاَ م ،التي تضمنه�ا الق�رآن،و بلغها محمد،
للقي�م التي أت�ى بها هذا ْ

وس�عى إلحيائها (صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم) ،وهي املبادئ الس�امية ،التي

َّ َ
ْ َ
أراده�ا اهللُ لعب�اده ،املتطابق ٌة مع الفطرة اإلنس�انية} ،ف ِط َرة اهللِ ال يِت ف َط َر
َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ادل ُ ْ َ ّ
يل لخِ َلْق اهلل َذل َِك ّ
انلاس عليها ال تب ِد
ِين القيِ ُم{[الروم.]30:
ِ ِ

لإلسـلاَ م مشروع سمو ،مشروع َأ ْخلاَ ق ،مشروع كرامة ،مشروع عدالة،
ْ
لكن لم ِ
يبق األمويون في األُ َّمـة كرامة ،وال عزة ،وال سمو ًا،

اإلسـلاَ م ولم يبقوا
وكان أداؤهم ومامرس�اتهم الظاملة على النقيض من ْ
تؤث�ر عليهم فصارت ضمن وس�ائلهم
منه س�وى ش�كليات علموا أنه�ا ال
ُ
وأدواتهم التي يستغلونها في التحكم باألمة والسيطرة عليها.

ٍ
لش�أن
إن مظلومي�ة أه�ل البيت (عليهم الس�ل�ام) ف�ي التأريخ لم تكن أبد ًا
يخ ُّصهم ،وال ٍ
ُ
ألمر ال يتجاوزهم؛ إنام كانت مظلومية األُ َّمـة بكلها،
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تح ّـرك معهم في أوس�اط األُ َّمـة،
ل�م يك�ن لهم وال ألنصارهم ،وال َملن َ
أي شأن خاص َأ ْو أطامع شخصيةَ ،أ ْو َن َز َعات العتبارات محدودة،
ُّ
كال..

ـة كلها ُ
لقد استهدف التسلط األموي األُ َّم َ
منذ بدايته ،واستهدفها في

يهدم
يتحكم باألمةإال بعد أن
املبادئ؛ ألنه كان يرى أنه ال يس�تطيع أن
َ
َ
القي�م واألَ ْخلاَ ق وأن يزي�ف فيها الوعي
فيه�ا املبادئ وأن يس�لب منها
َ

ُ
رسول اهلل محمدٌ  ،وقدمه من خالل
وأن ُيخرِ َج َها من النور الذي أتى به
كت�اب اهلل الكري�م ،إ َلـى الظلمات املتراكمة ظلمات التضليل وظلامت
اإلفساد.

ُ
ً
ً
الرسول كان قد ّ
مبكرا بخطورة
إنذارا
قدم
هذا التسلط األموي
ُ
الرس�ول (صل ��ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم) ف�ي منامه يوم� ًا أن بني أمية
رأى

ين�زون

(((

ف بام
وعر َ
على منبره الش�ريف َن ْ�ز َو القردة ،فأزعجه ذلك ج�د ًاَ ،

عرفه اهللُ ،بوحي اهلل ُس� ْب َحـا َن ُه َو َت َعا َلـى ،أنهم س�يتمكنون يوم ًا من الوصول
ّ
إ َلـ�ى التحكم بمقالي�د أمر األُ َّمـة ،ومن ثم س�تكون مامرس�اتهم في األُ َّمـة

اإلس�ـلاَ مي وعن الفطرة اإلنس�انية؛ ألنها
ش�يطانية نفاقية ش�اذ ًة عن النهج ْ
ستقوم على الظلم والتسلط واالستهتار والالمباالة.
((( النزو :القفز  ,الطمر  ,وال يقال إال للشاء والدواب والبقر في معنى السفاد.

مألا لطستلا اذه رةوطخب ًاركبم ًاراذنإ مّدق دق ناك ُلوسرلا 55 ---------------------------
وقال عنهم وهو يصف الحالة التي إن وصلوا إليها ماذا سيعملون:

دين اهلل د َ
«اتخذوا َ
َغال ،وعبادَه َخ َوال ،وما َل ُه ُد َوال».

كلامت جامعة ..م َع ِّبرةٌ ..مهمة ،تستحق التأمل ،والترديد ،والتذكار ،من
ٌ

تأمله�ا يدرك من خاللها الخطورة الرهيب�ة ،والقصوى لذلك الدور الهدام
الناس من
جد ًا ،إ َلـى أسوأ ما يمكن أن نتصور ،دي ُن اهلل الذي هو نور ُيخرِ ُج َ
وعي ،الذي هو الس�مو لإلنس�ان ،الذي
الظلامت الذي هو بصائر الذي هو ٌ

ُ
َ
تصوراته
السبيل لترشيد هذا اإلنسان
هو
ليكون إنسان ًا راشد ًا ،واعي ًا ،فاه ًامُّ ،
مفاهيمه ،أفكاره نقية سليمة ،ال تشوبها الخرافة ،وال تشوبُها األباطيل ،وال

يشوبها الظالم والضالل.

وتطهير لها ،فيحمل ك َُّل مشاعر
دي ُن اهلل الذي هو زكا ٌء لنفس�ية اإلنسان،
ٌ

يتأص َل
الخي�ر ،وكل اإلحس�اس اإلنس�اني ،وكل الوجدان الخي�ري ،حتى َّ
الخي�ر ك ُّل الخير ،دي� ُن اهلل ،بتعاليمه
ف�ي تفكيره وفي وجدانه وفي نفس�يته
ُ

وبمنهج�ه الرام�ي إ َلـ�ى إحقاق الح�ق وإقامة الع�دل في الحياة ،والس�مو
بهذا اإلنس�ان الس�تنقاذه من الضياع في هذه الحياة ،ال يضيع كالحيوانات
ٍ
هدف سا ٍم ،بال مشرو ٍع عظيم ومقدِّ س يليق بهذا اإلنسان ،يليق
واألنعام بال

كرمه اهلل بها ،يليق بالدور الذي أراده اهللُ له.
بالكرامة التي ّ
يتخذونه َد َغال ،كيف؟

ٍ
ِ
جديدة
قوالب
التزييف والتحريف ،الذي يعمدُ إ َلـى تقديم
إنه من خالل
َ

اإلسـلاَ م نفسه ،قوالب وتصورات مفاهيم
باسم الدين نفسه ،محسوبة على ْ
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وتهيئ لهم الظروف املالئمة لفعل
جديدة مختلفة ،تخد ُمهم ،وتمكّن لهم،
ُ

ما يشاؤون ويريدون.

إس�ـلاَ م ًا من نو ٍع آخر ،مفاهيم كثيرة ،حسبت
اإلس�ـلاَ م ْ
لقد صنعوا في ْ
اإلس�ـلاَ م ،وليست منه ،عمدوا إ َلـى لبس الحق بالباطل تامم ًا كام فعل
على ْ

بنو إسرائيل،

وثبت�وا ضمن العقائد واملفاهيم الثقافية والفكرية والتصورات واملبادئ

الكثير والكثير مام كُتب ومام
ضمنوها
َ
والسلوك واألعامل والتعاليم العمليةّ ،

خط�ب به على املنابر ،ومام لقن�ت بها األجيال ،داخل الكتاتيب واملدارس،
واملس�اجد ،فاستهدفوا املضمون الديني في تعاليمه ،في منهجه ،في مبادئه،

فحرفوا وز ّيفوا ،وبدلوا ،حتى قولبوا ش�ك ً
لإلس�ـلاَ م ش� ّيد فيه الكثير من
ال ْ
ّ
الباطل وبقي فيه القليل من الحق ،واختلط به الكثير من الظالم ،وتضاءلت
َ
مراحل كثير ًة من التأريخ على
نِ َس ُبة الحق في ذلك الظالم ،حتى صارت في
ٍ
َ
محدودة.
نوافذ
نحو ضعيف ال يكاد ُيرى إال أنه بصيص من النور من
كبير في مس�تقبل األُ َّمـة ،ومواقفه�ا؛ ولذلك وصلوا
وكان له�ذا
تأثي�ر ٌ
ٌ

اإلس�ـلاَ مي ف�ي الحياة ،فع ّطلوه من
إ َلـى درجة التعطيل الفعلي للمش�روع ْ
أثره العظيم والس�امي في اإلنس�ان ،فرأينا كيف صنعوا في اإلنس�ان ،الذي

تأث�ر به�م ،والتف حولهم ،وآمن به�م ونهج نهجهم..صار إنس�ان ًا ظالمي ًا،
مفس�د ًا ومتكبر ًا ،ومتوحش� ًا خالي ًا من ك ُّل املش�اعر اإلنس�انية ،مستعد ًا ألن

َ
يعمل من أجلهم أي شيء
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إسـلاَ مية
وبذلك استطاعوا أن يفعلوا أشيا َء كثير ًة ما كانت لتُف َع َل في بيئة ْ
اإلسـلاَ مية و َأ ْوبَ ُأ ْو َها بام لديهم
بقيت سليمة ،لكن كانوا قد شابوا هذه البيئة ْ
م�ن ضالل وفس�اد ونش�اط تخريب�ي ،تخريب للقي�م وتخري�ب للمبادئ،
تخريب على املس�توى الثقافي ،تخريب على املس�توى النفسي ،في تدنيس

النفوس بدالً عن تزكيتها.

يحركوا الجيوش املكونة من اآلالف من املنتس�بين لهذا
فاس�تطاعوا أن ّ

الدي�ن ،من الذين يصلون ويصومون ،بل يتلوا بعضهم القرآن ،،ليفعلوا ما

ال يمك ُن أن نتصور أن يفعله املتوحشون من بني اإلنسانَ ،من انسلخوا عن
الفطرة اإلنسانية،

فما ظنك بالدين؟! ،م�ا ظنك بالقيم؟! ،ما ظنك بتعاليم السماء وبوحي

اهلل وتعاليم الرسل واألنبياء؟!.

استقرئوا بعض ًا مام حدث في التأريخ على أيديهم،

باإلسـلاَ م ُجمل ًة وتفصيال،
كيف استهتروا
ْ
اإلسـلاَ م بكل شيء ..باإلنسان ،ثم باملقدّ سات،
كيف اس�تهانوا في هذا ْ

حتى بالرس�ول ورس�الته ..كان قائ ُلهم من كرسي الس�لطة وهو يتربَّ ُع على

موقع املسؤولية ،فيأتي ليقول:
َل ِع َب ْت َه ِ
اش ُم با ُمل ْل ِك فَلاَ

ـي َن َزل
َخ َب ٌر جاء وال َو ْح ٌ

َ
ليقول
نفس�ه خليف ًة للمسلمين
و يأتي
اآلخر منهم في الوقت الذي يقدِّ ُم َ
ُ

يعتبره كرسي الخالفة وكرسي املسؤولية وكرسي السلطة:
مام ُ
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هــاشمي
تل َّعب بالبرية
ٌّ

بال وحي أتاه وال كتاب

اإلسـلاَ مية !!
هكذا إنكار بالكامل للرسالة ْ

لينادي في أوس�اط الحجاج فيقول
الخطيب م�ن ُوالتهم في مكة
يأت�ي
َ
ُ

ُ
ُ
أفضل من
أفضل من رس�ولكم ،إن خليف َة اهلل
لهم :أيها الناس إن خليفتَكم
رسول اهلل !!

ُ
جيوشهم إ َلـى مكّة املكرمة فتستبيحها،
وتذهب

املشرفة بنفسها،
روى لنا التاريخ كيف استهدفت جيوش بني أمية الكعبة ّ

يرمونها باملنجنيق ،يحرقونها مرة ،ويهدمونها تارة أخرى !!

الي�وم أليس من أكث�ر ما يمكن أن نتخوفه على مقدس�اتنا أن تس�تهدف

الكعبة؟

ألي�س أقس�ى م�ا يمك�ن أن نتوق َع�ه ،أن يس�تهدف اإلس�رائيليون أو

األمريكيون الكعبة املشرفة ؟!

وروى لنا التاريخ كيف استهدفت جيوش بني أمية املدينة املنورة ،مدينة

صلوات اهلل عليه وعلى آله ،في واقعة الحرة :يقتلون أبناء املدينة
رسول اهلل
ُ
م�ن املهاجرين واألنص�ار وذراريه�م وينتهكون أعراضه�م ،ال احترام ،ال

لسكانها من املهاجرين واألنصار ،قتلوا
للمدينة وال ملس�جد رسول اهلل وال ُ

صل�وات اهلل عليه وعلى آل�ه ،حتى أنه بعد
الكثي�ر من أصحاب رس�ول اهلل
ُ

ــرة هذه قال املؤرخون:
وقعة َ
الح َّ
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ل�م يب�ق بدري بعده�ا ،يعن�ي أن ك َُّل الذين كان�وا باقين ف�ي ذلك الزمن

ِ
رس�ول
وامت�دت بهم الحي�ا ُة إ َلـى تلك الواقعة ممن ش�هدوا غزوة بدر مع
ٍ
اهلل
محمد (صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم) قد قتلوا ،الواقعة بدر ..تلك الواقعة
اإلسـلاَ م،
الشهيرة التي كانت أول وأهم واقعة ،وم ّثلت ضرب ًة كبير ًة ألعداء ْ
بس�ببها كان يحم�ل بن�و أمي�ة نزع َة الث�أر لالنتقام مما حدث فيه�ا ،االنتقام

َ
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى
للمش�ركين والكافرين املعتدين الذين حاربوا

آله وسلم).

لقد كان األمويون يحملون نزع َة الثأر واالنتقام من رسول اهلل ومن أهل

بيت�ه ،وم�ن أنصاره ،من أصحابه م�ن املهاجرين واألنص�ار ،كانوا يحملون
نزعة الحقد والثأر.

هكذا كانوا بهذه النفس�ية به�ذا الحقد بهذا العداء ،فلما واتتهم الفرص

اس�تباحة للمدينة وقت ً
ال ألهلها واغتصاب ًا لنسائها ونهب ًا ملمتلكاتهم حتى من
هرب منهم يلوذ بقبر رس�ول اهلل لحق به�م جنود بني أمية وفتكوا بهم على

قبر الرسول حتى أغرقوه بالدماء

البعض منه�م كان ينتزع الطفل الرضيع من صدر
لق�د حكى التأريخ أن
َ

يضرب به عرض الحائ�ط فينثر دما َغه إ َلـى
أ ِّم�ه تحضنُه فيأخذه برجلي�ه ثم
ُ
األرض،

انظروا أية وحشية هذه،

هذا هو النموذج الذي صنعه بنو أم ّية
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عبر األجيال وعلى
هذه الصنيع� ُة التي صنعها بنو أمية في األُ َّمـة امتدت َ
ال�دوام وف�ي ك ُّل مراحل األُ َّمـ�ة ،كان هذا الن�وع موجود ًا ومحس�وب ًا على
اإلس�ـلاَ م ،ثم
اإلس�ـلاَ م ،أنه الذي يم ّث ُل ْ
اإلس�ـلاَ م ،بل يدّ عي أنه هو وحدَ ه ْ
ْ
يس�تبيح بها
ينب�ز بقي�ة أبناء األم�ة بالكثير من األنباز واأللقاب الس�يئة التي
ُ

وأعراضهم وحياتهم.
دما َءهم
َ

بلغ التسلط األموي في زمن اإلمام زيد (عليه السالم) َحـــدٍّ ا عجيبا جد ًا،
وقد عرفنا في مقدمة ما فعله بنو أمية ،ومع ك ُّل هذا ما فعلوه ب ِعترة رسول اهلل
بأهل بيته ،الذين نادى في أوساط األُ َّمـة يقول لنا عنهم:

«إن�ي ٌ
كتاب اهلل
تارك فيكم ما إن تمس�كتُم به لن تضلوا من بع�دي أبد ًاَ ،

وعترت�ي َ
الخبير ن ّبأني أنهام ل�ن يفترقا حتى َيرِ َدا َع َل َّي
اللطيف
أه�ل بيتي ،إن
َ
َ
أهل بيتي،
َ
ُ�م اهللُ في ِ
ُ�م اهللُ في ِ
أهل بيتيُ ،أ َذك ُِّرك ُ
الح�وض ،ث�م يقولُ :أ َذك ُِّرك ُ
أهل بيتي»..ثالث ًا.
ُأ َذك ُِّرك ُُم اهللُ في ِ

هذا يرويه الجميع ،هذا وارد في تراث األُمـة ،ليس محس�وب ًا على ٍ
فرقة
ٌ
َّ
ف به ف�ي تراث األُ َّمـة ،بل إن البخاري
معتر ٌ
بعينه�ا ،وار ٌد في تراث األُ َّمـةَ ،
يروي في مجموعه وهو من أئمة الحديث ،للتيار اآلخر أن أبا بكر قال:
( ُأ ْر ُقبوا محمد ًا في أهل بيته ،ارقبوا محمد ًا في أهل بيته).

على ك ٍُّل..

ما فعلوه بعترة رس�ول اهلل باإلمام الحسين (عليه السالم) سيد شباب أهل

حم ِل النور والهدى والحق ،في أوساط
الجنة س�بط رسول اهلل ،امتداده في ْ
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ٌ
اإلس�ـلاَ م بمشروعه كام ً
«حسين مني
ال في أوس�اط األُ َّمـة
األُ َّمـة ،حمل ْ
وأنا من حس���ين» وما فعلوه بأسرته الكريمة ،بأهل بيته ،بأنصاره ُ
ص
الخ َّل ِ
الذين كانوا إ َلـى جانبه قلة قليلة وفية وعزيزة ومؤمنة وصابرة.

ُ
التأري�خ وأصبحت محت�وى للكثير
س�جلها
ث�م الفظائ�ع الكثي�رة التي ّ

والكثير من مجلدات ال ُكتُب ،كلها صفحات سوداء س ّطرها أولئك ،إجرام ًا،

بغي ًا ،تضليالً ،فس�اد ًا بكل أش�كاله ،إ َلـى زمن اإلمام زيد (عليه السالم) ،بعد
صوالت وجوالت في األُ َّمـة ،كانت السلطة األموية قد استحكمت قبضتُها
ٍ
ٍ
كبيرة بعد ثورة اإلمام الحس�ين (عليه
الهتزازات
من جديد بعد أن تعرضت

الس�ل�ام) واستش�هاده ،لكن من جديد كان�ت قد اس�تحكمت قبضتُهم على
األُ َّمـة ووصلوا إ َلـى الذروة في تم ُّكنهم وتغلبهم.
وفي زمن ِهشام بن عبد امللك الحاكم األموي يأتي ليقول:
واهللِ ال َ
يقول لي أحدٌ ِ
اتق اهللَ إال ضربت ُعنَ َقه.

ه�ذا ه�و النموذج األموي ،له ه�ذه الرؤية والتفكي�ر ،فكيف تتخيل أن

تكون نفسيته ؟

اهللُ يأمر عباده بكلهم بتقواه حتى أنبياءه في القرآن يقول:

َ َ ُّ َ َّ ُّ َّ
َ
ق اهلل{ [األحزاب]1:
}يا أيها انل يِب ات ِ

ويوجه خطابه إ َلـى املؤمنين:

َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ َ
}يا أيها الِين آمنوا اتقوا اهلل حق تقات ِ ِه{  [آل عمران.]102:
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وأكث�ر م�ا ورد األمر ف�ي الق�رآن الكري�م بالتق�وى والتوجي�ه بالتقوى

للمؤمنين أصالً ،للمسلمين أصالً.
أما هذا فلديه التوجه الطغياني:

َ
َ هَ ُ َّ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ
ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ
��ب ُه جهن ُم
اإلث ِم فحس
ب
ة
ز
ع
ال
��ه
ت
ذ
خ
أ
اهلل
ق
ات
ل
ِي��ل
ق
ا
}ِإَوذ
ِ ِ ِ
ِ
َ بَ ْ َ ْ َ
ولِئس ال ِمهاد{ [البقرة.]206:
يأتي ليقول( :ال يقول لي أحد اتق اهلل إال ضربت عنقه).

إنس�ان من هذا النوع كيف س�يكون منهجه في الحكم ،وكيف ستكون

نظرته ل ُ
أل َّمـة إال ما قال عنه الرس�ول «اتخذوا دي َن اهلل دغال ،وعباده خوال»
ال يرى فيهم إال العبيد.

طغ�ى هش�ام وزاد طغيانه ،فلم يجد اإلما ُم زيدٌ ب�د ًا من أن يتصدى لهذا

الباغي.

تح ّـرك حفيدُ الحس�ين (عليه الس�ل�ام) وكان تحركه امت�داد ًا لثورة جده،
َ

ملنهجه ،ملبدئه ،للدافع اإليامني ذاته،

اإلس�ـلاَ م ،لم
َ
تح َّ
ـ�ر َك (عليه الس�ل�ام) وكان�ت حركتُه إنام تعبر عن مبادئ ْ
ٍ
العتبارات شخصية نهائي ًا ،إنام كانت
تكن نظرة ش�خصية َأ ْو موقف ًا شخصي ًا
ترجم�ة عملية لتوجيهات اهلل ُس� ْب َحـا َن ُه َو َت َعا َلـى ف�ي كتابه الكريم ،ولذلك
كان يقول:

كتاب اهلل أن أس ُك َت» «كيف أسكت وقد ُخولف
يدعني
هلل ما ُ
ُ
«وا ِ
كتاب اهلل».
ُ

ل
ةروث )مالسا هيلع( ٌديز ُمامإلا ةروث 63 ------------------------------------------
ورشم

اإلمام ٌ
ُ
زيد (عليه السالم) ثورة مشروعة
ثورة

و أضحت حركت اإلمام زيد وثورته منهج ًا ومش�روع ًا كبير ًا امتدت في
أوساط األُ َّمـة ،ليس مقامه فقط في مقام محاضرةَ ،أ ْو في حديث في كلمة،
ولكن يمكن أن ُ
نأخ َذ جانب ًا واحد ًا من جانب حركته (عليه السالم).

حرص اإلما ُم زيدٌ (عليه الس�ل�ام) على إحياء مبدأ األمر باملعروف والنهي

عن املنكر.

إسـلاَ مية
إسـلاَ ٌّ
مي مهم وفريضة ْ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبدأ ْ
عظيمة ومهمة ،من أعظم فرائض اهلل ُس ْب َحـا َن ُه َو َت َعا َلـى ،كام قال عنها اإلمام

علي (عليه السالم)( :بها تقام الفرائض).

و هذا املبدأ مسؤولية إيامنية ودينية فرضها اهلل على عباده.

قال اهلل تعالى:

َ تْ َ ُ ّ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ ىَ لخْ َ رْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
ُ
}ولكن م
وف
ي ويأمرون بِالمعر ِ
ِنكم أ ُمةَ يدعون إ ِ ْل ا ِ
ََْ َ َ ْ َ
َ ُ
ْ ُ
َوينه ْون ع ِن ال ُمنك ِر َوأ ْولـئِك ه ُم ال ُمفلِحون{[آل عمران.]104:
و قال:

َََْْ َ
َُُْ َ َْْ
ُ ُ ْ َ رْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ
ُ
وف وتنهون
}كنتم خي أم ٍة أخ ِرجت ل ِلن ِ
اس تأمرون بِالمعر ِ
َ ْ َ ُْ ُ َ
ع ِن ال ُمنك ِر َوتؤمِنون بِاهللِ{[آل عمران.]110:

مقدار أهمية هذه الفريضة كمسؤولية
و قال تعالى في آية مهمة توضح لنا
ُ

مهمة في دين اهلل:
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َُُْ َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ َْ َ َْ
��ض يأمرون
}والمؤمِن��ون والمؤمِن��ات بعضه��م أو يِلاء بع ٍ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َاَ
َْْ
وف وينهون ع ِن المنك ِر وي ِقيمون الصالة ويؤتون الزكة
بِالمع ُر ِ
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ هَ ُ ُ ْ َ
َ َ َي�رَ ْ مَ ُ
اهلل إ َّن َ
ح ُه ُم ُ
اهلل َعز ٌ
�
س
��ك
ـئ
يز
ِ
وي ِطيع��ون اهلل ورس��ول أول ِ
ِ
َ
كيم{[التوبة.]71:
ح ِ
وأتت هذه اآلية في موقع ُمهِ ٍّم في سورة التوبة في سياق املقارنة والفرز

اإلس�ـلاَ مي بين خ�ط اإليامن وخ�ط النف�اق؛ فتحدث عن
داخ�ل املجتم�ع ْ
بحكم
املؤمني�ن واملؤمن�ات باعتب�اره م�ن مس�ؤولياتهم اإليامنية ،التي ه�ي ُ

إيامنه�م ،التي هي ترجمة إليامنهم ،ترجم�ة عملية إليامنهم ،التي هي محك
للمصداقية في االنتامء اإليامني:

َُُْ َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ َْ َ َْ
��ض يأمرون
}والمؤمِن��ون والمؤمِن��ات بعضه��م أو يِلاء بع ٍ
َْْ
وف{.
بِالمع ُر ِ

يتّجه�ون في حمل املس�ؤولية مع بعضهم؛ أمة واح�دة متعاونة متكاتفة

يأم�رون باملع�روف وينهون ع�ن املنكر ويقيم�ون الصلاة ،إن تقديم األمر
باملع�روف والنهي عن املنكر في هذه اآلية قب�ل الحديث عن الصالة ،وفي

أولويات ما وصفوا به ،له أهمية كبيرة ومدلول مهم جد ًا.

َ
َ
يتحدث عن صالتهم عن إقامة الصالة:
ليقول قبل أن
يأتي

َََْْ َ َ ُْ َ
َُُْ َ َْْ
ُ
وف وينهون ع ِن المنك ِر{
}يأمرون بِالمعر ِ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ اَ َ
الزكة{
بعدها}:وي ِقيمون الصالة ويؤتون
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ً ً َ ُ ُ َ َ َ َ ُ هَ ُ ُ ْ َ َ َ َي�رَ ْ مَ ُ
ح ُهمُ
بعدها وصفا عاما} :وي ِطيعون اهلل ورس��ول أولـئِك س�
ُ
اهلل{.

ه�ذا يدلل ويبين ويوضح ويكش�ف عن م�دى األهمي�ة القصوى لهذه

الفريض�ة؛ ألن�ه هن�ا أتى بها قب�ل الصلاة ،وقبل ال�زكاة؛ ألنه ب�دون األمر
تأثير في واقع األُ َّمـة ،ال يبقى
باملع�روف والنهي عن املنكر ال يبقى للصالة ٌ

اإلس�ـلاَ مية من الصالة
لل�زكاة تأثي�ر إيجابي في واقع األُ َّمـة ،ك ُّل الفرائض ْ
إ َلـ�ى غيره�ا ال يبقى له�ا إال التأثير املح�دود والبس�يط واملتواضع ،هي مع

اإلس�ـلاَ م
املس�ؤولية هذه لها
تأثي�ر فعال ،وعظي�م ومهم جد ًا ،لكن تفريغ ْ
ٌ
والهوية اإليامنية بمسؤولية كهذه يضرب بقية الفرائض.
وتفريغ االنتامء ُ
نجد أنه في اإلطار اآلخر حينام يتحدَّ ُ
ث عن املنافقين كيف يص ُفهم ،قبل

هذه اآلية بآيات.

تحدث عن املنافقين فقال ُس ْب َحـا َن ُه َو َت َعا َلـى في كتابه الكريم:

َُْ ُ َ َ َُْ َ ُ َْ ُ ُ ّ َْ
}المناف ِقون والمناف ِقات بعضهم مِن بع ٍض{

شكلية واحدة ،طريقة واحدة ،اتجاه واحد ،سلوك متشابه.

ََْ ُ َ
َُُْ َ ُْ َ َََْْ َ َ َْْ
ون أَ ْيد َي ُهمْ
ُ
وف ويقبِض
}يأمرون بِالمنك ِر وينهون ع ِن المعر ِ
ِ
ن َ ُسوا ْ َ
اهلل َفنَ َ ُ ْ
سيهم{ [التوبة]67:
ِ
هكذا يصفهم:

َ ُ ُ َْ
ُ
َ َ َ
َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ
��يه ْم إِن ال ُمناف ِ ِقني هم الفا ِس��قون  67وعد
}نس��وا اهلل فن ِس
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َ َُْ َ
َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ
َُْ
ِين فِيها
��ات والكفار نار جهن
��م خالدِ
اهلل المناف ِ ِق�ين َوالمناف ِق ِ
َ َ ْ ُُْ َََُ
ُ َ ُ ْ َ َ ٌ ُّ
ه حس��بهم َولعنه ُم اهلل َوله��م عذاب م ِقيم [{68التوب�ة] هذه اآلية
يِ
أيض� ًا تضمنت فرز ًا مه ًام ،توصيف ًا دقيق� ًا لحركة النفاق في األُ َّمـة ،املنافقون
واملنافق�ات ليس وجوده�م في داخل األُ َّمـة وقوف ًا جامد ًا وراكد ًا ،وليس�وا

حال ًة ُ
تعيش نفاقها في واقعها الداخلي وحسب..
ال..

املنافق�ون واملنافق�ات ه�م حرك ٌة ف�ي أوس�اط األُ َّمـة ،ليس�وا منكفئين

بنفاقه�م على واقعهم الداخلي ،ليس�وا حرك ًة انزوائية تارك ًة ل ُ
أل َّمـة بس�بيل

حالها ،حركة وأية حركة ،أمر ًا باملنكر ،واملنكر عنوان واس�ع ،املنكر فكرة،
ٌ
س�لوك ،املنك�ر ٌ
موقف ،املواق�ف التي يدع�ون األُ َّمـة
عمل ،املنك�ر
املنك�ر
ٌ
إليه�ا ويدفعون باألم�ة إليها هي مواقف منكرة ،هي غل�ط ،هي في االتجاه

الخاطئ.

فهم ال يجمدون يأ ُمرون باملنكر ،ال يكتفون بأن يكونوا هم في تفكيرهم

املنك�ر ،ونظرتهم املنك�رة ،وواقعهم املنكر ،وس�لوكهم املنكر ،إنام يأمرون
فيتح ّـركون حرك ًة استقطابية في واقع األُ َّمـة
بهذا املنكر في أوساط الناسَ ،

بُغية أن يعمموا هذا املنكر في أوساط األُ َّمـة.

موقف منكر كانوا ه�م ُدعا َته
فتراه�م ف�ي ك ُّل مراح�ل التأريخ كلام ب�رز
ُ

ورجا َله وحملتَه ،واملس�تقطبون له ،والضالل ،والظالم ،ك ُّل أشكال املنكر

لهم نشاط فيه.
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يتح ّـركون في الس�احة حركة
و م�ن جانب آخ�ر ..ينهون عن املعروفَ ،

مض�ادة للمع�روف ،املوق�ف املع�روف ،املوق�ف الصحيح ،املوق�ف الذي
اإلسـلاَ م في تعاليمه في مبادئه في قيمه في َأ ْخلاَ قه ،ينهون عنه،
ينسجم مع ْ

يصدون عنه.

هك�ذا ه�م ..حرك� ٌة تخريبي� ٌة ف�ي داخ�ل األُ َّمـ�ة؛ ألنه�م ينتم�ون إ َلـى

اإلس�ـلاَ م ،ويحاولون أن يكونوا هم املعبرين عنه ،وألنهم يتحركون داخل
ْ
ويم ُّس
األمة يكون أ َث ُـرهم س�يئ ًا جد ًا في واق�ع األمة ألنه يطال حياة الناس ُ

بكرامته�م وبأمنه�م ،وباس�تقرارهم ..يم�س بطبيع�ة الوج�ود الع�ادي في
الحياة ،هم شر على األُ َّمـة.
ف�ي مقابل حركتهم هذه ف�ي الحياة تحدثت اآلية عن مس�توى عذابهم

وسخط اهلل عليهم بشكل عجيب جد ًا ،جاء الوعيد اإللهي:

َ َُْ َ
َُْ
َ َ َ
ات{
}وعد اهلل المناف ِ ِقني َوالمناف ِق ِ

البعض منهم
اإلس�ـلاَ م ،مع أنه�م يصلون ،مع أن
َ
مع أنهم منتمون إ َلـى ْ
والبعض منهم ق�د ال يصلي ،هم فئات متنوعة ،لكن
لهم مس�اجدُ الضرار،
ُ
لباس الدي�ن ،من لديه مس�اجدُ الض�رار ،منه�م أيض ًا َمن
منه�م َمن يلب�س َ
يتح ّـرك تحت عناوي َن إيامنية.
َ

َ

َُ ُ

َ َّ

ّ

يْ ْ

}من يقول آمنا بِاللـ ِه َوبِالَو ِم{ يعني كحركة وليس فقط كانتامء،

يتح َّـر ُك تحت هذا العنوان اإليامني ،ولذلك قال تعالى( :من يقول)
كحركة َ

ـ�ر ُك تحته
ل�م يقل (م�ن قال)،بل( :م�ن يق�ول) ..،يكرر ذل�ك يعنيَ :
يتح َّ
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َ َ َ
}وعد
كعنوان ،حركة تخريبية في واقع األُ َّمـة ،نجدُ بعد أن نقرأ وعيدَ اهلل:
َ ْ ُ َّ
َ َ َُْ َ
َُْ
َ
ات والكفار{.
اهلل المناف ِ ِقني والمناف ِق ِ
الحظ�وا في هذه اآلية ،بدأ الوعيد اإلله�ي باملنافقين َقبل الكفار} ،نَ َ
ار
َ َ َّ َ
َ َ
ِيها يِ َ َ ْ ُ ُ ْ
جهن َم خالدِ ِين ف
ه حسبهم{ هي كفايتهم ،جهنميون ليس لهم إال
ََََُ
}ولعنه ُم
جهنم ،بلغوا مبلغ ًا فظيع ًا من الس�وء والتخريب في واقع الناس،
ُ
اهلل{ نعو ُذ باهلل من سخط اهلل ،هذا يع ّب ُر عن سخط كبير جد ًا عليهم من اهلل
َ َ ُ ْ َ َ ٌ ُّ
}ولهم عذاب م ِقيم{ [التوبة.]68:
إذ ًاَ ..من ننتظر؟!َ ،من؟ ،ليتصدَّ ى لهذه الحركة التخريبية في واقع األُ َّمـة،

ال�دور ال�ذي يواجه هذا ال�دور التخريبي في األُ َّمـة م�ن الداخل هو
إن
ُ

الدور اإليامني..

َُُْ َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ َْ َ َْ
��ض يأمرون
}والمؤمِن��ون والمؤمِن��ات بعضه��م أو يِلاء بع ٍ
َْْ
وف{
بِالمع ُر ِ

حم َلتُه هم
املوق�ف املع�روف ف�ي ك ُّل زم�ن ،رجا ُل�ه ،دعات�ه ،أنص�ارهَ ،

املؤمنون.

ََْْ َ َ

ُْ َ

َ
}وينهون ع ِن المنك ِر{ َمن يقفون ض�د املنكر ،ضد املنكر موقف ًا..

ضد املنكر س�لوك ًا ..ضد املنكر حك ًام وتسلط ًا ،..ال يتصدى له إال املؤمنون
واملؤمنات:

َُُْ َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ َْ َ َْ
��ض يأمرون
}والمؤمِن��ون والمؤمِن��ات بعضه��م أو يِلاء بع ٍ

ا عقاو يف ركنملا نع يهنلاو  ر
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َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ اَ َ
َْْ
وف وينهون ع ِن المنك ِر وي ِقيمون الصالة ويؤتون الزكة
بِالمع ُر ِ
َُ ُ َ َ ُ
طيعون اهلل َو َرسول{[التوبة.]71:
وي ِ

اإلمام ٌ
ُ
عم َل على إحياء األمر
زيد (عليه السالم) ِ
بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع األ َّمـة
ُ

اإلما ُم زيدٌ (عليه الس�ل�ام) ع ِم َل على إحي�اء الحركة اإليامنية هذه في واقع

البعض ق�د يق�ول :صحيح جيد.
األُ َّمـ�ة ،واتج�ه االتج�اه الصحي�ح؛ ألن
َ

نأ ُم ُ�ر بمعروف وننهى عن منكر ،ولكن على البس�طاء واملس�اكين ،البعض

س�يتح ّـرك إلقام�ة املعروف واألم�ر باملعروف والنهي ع�ن املنكر ،لكن إذا
َ
كانت املسألة في حدود التعاطي مع الناس العاديين البسطاء ،ال ،في حركة

األم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن املنكر اتجه رأس� ًا وب�ادئ ذي بدء وبش�كل

أساس�ي ومركَّز عليه تجاه القضايا الكبيرة ،املسائل املهمة ،املسائل الكبرى

وتتفر ُع عنها ك ُُّل التفاصيل ،اإلما ُم زيدٌ (عليه
التي تنطوي على ك ُِّل التفاصيل
َّ
الس�ل�ام) كان يعي ذلك جيد ًا كان يعي ما معنى قول النبي (صلى اهلل عليه وعلى

ُ
ُ
جائر».
«أفضل الجهاد
آله وسلم):
كلمة َح ٍّـق في َو ْج ِه ُس ٍ
لطان ٍ

ِ
مواجه ًا ألصل
تح ّـرك اإلما ُم زيدٌ (عليه السالم) حرك ًة شاملة حركة عامة،
َ

منكر بسياساتها،
منكر بذاتهاٌ ،
املنكر ملنبع املنكر ،الس�لطة القائمة التي هي ٌ
ومصدر
منب�ع للمنكر
منكر بام تفرضه ف�ي واقع األُ َّمـة،
ٌ
ٌ
منك�ر بتوجهاته�اٌ ،

املنكر في واقع األُ َّمـة وبقوة وبسلطة ،فاتجه هذا
ينتشر من خاللها
للمنكر،
ُ
ُ
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االتجاه نحو القضية املركزية القضية املهمة القضية الرئيس�ية ،وواجه َ
أصل
فتح ّـرك (عليه السالم) وهو يعي أهمي َة هذه املسئولية.
املنكرَ ،

نأتي إ َلـى خطور ِة التفريط في هذه املس�ئولية ،اهللُ ُس� ْب َحـا َن ُه َو َت َعا َلـى قال

ُ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ
َ رْ َ َ لَىَ َ
��ان
ِس
ل
ع
يل
ائ
س
إ
ن
ب
ِن
م
ف�ي كتابه الكري�م }ل ِعن الِين كفروا
ِ
يِ ِ ِ
ىَ ْ
ََْ
َ ُ َ َ
��ن مري َم{ [املائ�دة ]78:على لس�ان نبيين م�ن أنبياء اهلل
داوود وعِي�َس� اب ِ
ُس� ْب َحـا َن ُه َو َت َعا َلـى ،نبي اهلل داوود ونبي اهلل عيسى (عليهما السالم)ُ ،على لسان

داوود وعيس�ى بن مريم ،حالة س�خط كبير ،حالة اس�تياء كبي�ر ،حالة مقت

شديد ،لدرجة أن ُكلاّ ً منهام لعن بني إسرائيل ،على ماذا؟ ،هذا السخط الذي

نبي على قومه أن
وص�ل إ َلـ�ى هذه الدرجة ،هذا أش�دُّ ما يمك ُن أن َ
يدعو ب�ه ٌّ

اَ ُ ْ َ ْ َ ُ
َ َ
َ َ
يلعنَهم ،أشد ما يمكن أن يدعو به }ذل ِك ب ِ َما عصوا َّوكنوا يعتدون 78
اَ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ُ ُ بَ ْ َ َ اَ ُ ْ َ ْ َ ُ
كنوا ال يتناه��ون عن منك ٍر فعلوه لِئس ما كنوا يفعلون {89
[املائدة].

الحال ُة التي س�ا َد ْت في أوس�اط بني إس�رائيل هي كان�وا ال يتناهون عن
منك�ر فعل�وهُ ،ع ّطلت هذه الفريضة بش�كل كام�ل ،حينام ُيع ّطل ه�ذا املبد ُأ

ُ
س�لبيات كبيرة ينمو
تكون هن�اك
َو ُت ْه َج ُ�ر ه�ذه الفريض�ة في واق�ع األُ َّمـة،
ٌ

حضوره في الساحة فيسيطر على الساحة تامم ًا ،إذا ُغ ّيب من
املنكر ،يفرض
َ
صوت الحق ،إذا ُع ّطلت فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
الس�احة
ُ

واملوقف من الظاملين والفاس�دين والطغاة واملجرمين َخ َل ْت لهم الس�احة،
حينها تستحكم قبضتهم ،تقوى سلطتهم ،تكبر هيمنتهم ،فيملؤون الساحة

ا عقاو يف ركنملا نع يهنلاو  ر
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بدون تردد بدون رادع بدون حاجز بدون مانع باملنكرات واملفاسد واملظالم

والطغي�ان ،حينها يتجرؤون على فعل أي ش�يء مهما كان فظيع ًا ،مهام كان
إجرامي ًا مهام كان وحشي ًا مهام كان طغيان ًا ،ال يتحرجون من شيء.

واقع الناس إ َلـى واقع خطير للغاية ،وتكون الحال ُة القائمة
حينه�ا يصل ُ

ف�ي أوس�اطهم حال�ة ال يرضاها اهللُ له�م ولكنهم كانوا س�بب ًا ف�ي أن تصل

إ َلـى ما وصلت إليه ،فيخس�رون القداسة ،قداسة ُهويتهم وانتامئهم ويغيب

الح�ق من واقعهم ،الحق ف�ي مضمونه ،الحق في أثره في الواقع ،الحق في

تأثي�ره اإليجاب�ي ونفعه في الحياة ،ولهذا ورد ع�ن النبي (صلى اهلل عليه وعلى

ِّس ْ
���ت أُ َّم ٌ
ــة ال تأمر بمع���روف وال تنهى عن
آل ��ه وس ��لم) أنه ق�ال« :ال ُقد َ
منكر وال ُ
حس َن وال ترد المسيء
تأخ ُذ على يد الظالم وال ُت ِع ْي ُن ُ
الم ِ
عن إساءته» ،أمة كهذه أمة فقدت قداستها ،يعني أمة سيئة ،لن يبقى للحق
وال للخي�ر وال للقيم النبيلة وال للفطرة اإلنس�انية حضور في واقع حياتها؛

تصبح الحالة حالة سيئة جد ًا ،وأسوأ واقع ،وأسوأ حال يصل إليه الناس هو
القيم واملبادئ واألَ ْخلاَ ق.
الحال الذي تغيب عنه
ُ

ص آخر عن الرسول (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) يبي ُن خطور َة التنصل
في َن ٍّ

أم��� ُر َّن بالمعروف
ع�ن ه�ذه الفريضة وعن غيابها من الس�احة يقولَ « :ل َت ُ
ليس���لطن ُ
َّ
اهلل عليكم ش���را َركم ثم يدعو
ولتنهَ��� ُو َّن عن المنكر أَ ْو
خيا ُركم فال يستجاب لهم» إذا تنصلت األُ َّمـة عن مسؤوليتها في األمر
باملعروف وفي النهي عن املنكر تصبح الساح ُة كام قلنا خالي ًة لألشرار ولكن

- --------------------------------------- 72ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي (عليه السالم)

حتى بالتسليط ،وحالة التسليط هي حالة خطيرة جد ًا؛ ألنها حالة زائدة على
يتح ّـرك
واق�ع األُ َّمـة في وهنها وضعفها واستسلامها وخنوعها ،هي حال ٌة َ
بتوجه الشر،
أولئك األش�رار فيها بنزعة الش�ر ،بطبيعة الشر ،بنفس�ية الشرُّ ،

بمامرس�ات الش�ر ،ولكن أيض ًا مسلطون لديهم ُجرأ ٌة أكبر؛ ألنها نزعت عن
تقطع عن األُ َّمـة ولو بعض ًا من ش�رهم؛ ألن
األُ َّمـة ك ُّل أش�كال الرعاية التي
ُ

تتنص ُل عن مس�ؤوليتها ،فاهلل ُس� ْب َحـا َن ُه
اهلل أصبح س�اخط ًا على األُ َّمـة حينام َّ
أي رعاية حينئذ وال يقطع عنها ولو قلي ً
ال من ش�ر أولئك ،ولذلك
ال يوليها َّ
نجد أهمية هذه الفريضة.

واقع األُ َّمـة على ما هو عليه االمتداد النفاقي في حركة األُ َّمـة قائم
اليو َم ُ

واق�ع األُ َّمـة على ما هو علي�ه ،االمتداد النفاقي ف�ي حركة األُ َّمـة
الي�و َم
ُ

قائم ،وله حضور كبير بش�كل دول ،بشكل أنظمة متسلطة ،يمتلك جيوش ًا،

يمتل�ك ثروات هائلة ،يس�يطر على مواقع الس�لطة وعل�ى مواقع الثروة في
ٍ
كثيرة م�ن األُ َّمـة ،وهناك امت�دا ٌد إيامني دائم أيض ًا ف�ي واقع األُ َّمـة،
مناط�ق
َ

حضوره ويبقى
الخير بش�كل كامل ،يبقى للخي�ر
ه�ذه األُ َّمـ�ة ال ينفد منها
ُ
ُ

وح َم َلتُه
للح�ق وج�وده ويبق�ى للحق والع�دل والخي�ر واله�دى
أنص�اره َ
ُ
وصوت�ه ،وتختلف األحوال من ظرف إ َلـى ظرف ومن مرحلة إ َلـى مرحلة
ف�ي مس�توى قوة وتأثير ه�ذا الحضور َأ ْو معاناة هذا الحضور ،في مس�توى

تفا ُعل األ َّمة.

وعلى ك ٍُّل يتجلى في عصرنا هذا أيض ًا بش�كل كبير سو ُء األثر التخريبي

ا عقاو يف ركنملا نع يهنلاو  ر
فوعملاب رمألا ءايحإ ىلع َلِمع )مالسلا هيلع( ٌديز ُمامإلا 73 --

لحرك�ة النفاق في األُ َّمـ�ة ،أولئك الذين يأمرون باملنكر ويامرس�ون املنكر،
اإلس�ـلاَ مي ف�ي معظم ميادينه وس�احته باملنكر وبأش�كال
وطبع�وا واق َعنا ْ

ٌ
لباس الدين هو الش�كل التكفي�ري ،ولكن بكل
مختلفة،
ش�كل منه ألبس َ

لإلس�ـلاَ م إ َلـى أسوأ حال،
بش�اعة ،وبمامرس�ات فظيعة جد ًا جد ًا
ِّ
ومشوهة ْ
أفظع منه ،وأس�وأ منه ،وأقبح
تصو ُر
إ َلـى أس�وأ مس�توى ،إ َلـى ما ال يمكن ُّ
َ

ٌ
ٌ
تفريغ تام بغير اس�م الدين تفريغ تام ،إم�ا تحت عناوي َن
وش�كل آخ�ر
منه،
ٍ
ٍ
مناطقيةَ ،أ ْو بدون عنوان أحيان ًا.
سياسيةَ ،أ ْو عناوي َن
تح ّـركوا في أوساط
تحت طائلة تأثير الجانب املادي ،الفلوس ،وهكذا َ

يتح ّـرك�ون الي�وم ،وتجل�ى ل ُ
أل َّمـة س�وء ما يعمل�ون و َفظاعة
األُ َّمـ�ة وه�م َ

ويتح ّـركون به ف�ي واقعهم ،ما نعان�ي منه الي�وم في أمتنا
م�ا يتصرف�ون ب�ه َ

اإلس�ـلاَ مية ف�ي ش�تى مناطقها من النش�اط التكفي�ري الذي يرع�اه النظا ُم
ْ
الس�عودي وتحت املظلة األمريكية والتوجيه األمريكي وهندس�ة السياسة

َ
إس�رائيل ويفيد إسرائيل ويحمي إسرائيل ،نرى اليوم
األمريكية ،وبام يخدُ ُم
ٍ
كثيرة ،القتل في
خس�ائر
س�و َء الدور في واقع األُ َّمـة ،وما ألحقه باألمة من
َ
كثي�ر من األقطار وأصبح حالة يومية وباس�تهتار كبير ب�األرواح ،وبالحياة،
يعيق
التدمير ،إثارة الفوضى ،الواقع الس�يء واملتردي في واقع األُ َّمـة الذي ُ

األُ َّمـ�ة ويع ّطلها عن بناء واقعه�ا وتصحيح وضعيتها وإصالح حالها ،يعني
يم ُّس�ها بش�كل
واق�ع هو من جانب تدميري وش�ر ومؤثر وضار باألمة فيام ُ

مباش�ر ،قت�ل وإه�دار لألم�وال واملمتل�كات وتضييع للحق�وق وفي نفس
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الوق�ت ضي�اع ل ُ
أل َّمـة في مش�روعها الذي يفت�رض أن تك�ون منطلقة فيه،
وسوء ما بعده سوء ،لكن في الجانب اآلخر هناك في واقع هذه األُ َّمـة نرى

اإلس�ـلاَ مي،
للح�ق صوته ،نرى الكثي�ر والكثير ،في كثير من أقطار العالم ْ
صوت الحق ونرى ف�ي مواقفهم قو َة
ونس�مع منه�م
يتح ّـرك�ون وينطلقون
َ
ُ
َ
الحق وصالبة الحق في مواجهة ذلك الطغيان وذلك املنكر وذلك الفس�اد
وذلك الظلم.

إنام يقوم به اليوم النظا ُم الس�عودي بش�كل مباشر وعبر أدواته في العالم
ٍ
اإلس�ـلاَ مي ما ه�و إال امتدا ٌد في
اإلس�ـلاَ مي ف�ي
َ
مناطق متعددة من العالم ْ
ْ
مضمونه ومامرس�اته وش�كله وأصل�ه وفصله وفرع�ه للحرك�ة النفاقية في
اإلس�ـلاَ مية بكلها ،ولكن�ه اليوم
اإلس�ـلاَ م كل�ه ،في تأري�خ األُ َّمـ�ة ْ
عص�ر ْ
ٍ
ِ
القنوات الفضائية،
بإمكانات أكثر وبقدرات أكثر وبثروة أكثر ،يمتلك اليو َم
يمتل�ك اليو َم األس�لح َة الحديث�ة ،ولكن ش�كله املنكر واضح ج�د ًا ،على

اإلس�ـلاَ مي بكل�ه ،وال ي�زال ا ْل َخ َط ُ�ر محدق� ًا بالكثير من
مس�توى العال�م ْ
قدر من الس�كينة
اإلس�ـلاَ مية التي ال زال فيها ٌ
بع�ض من الهدوء َأ ْو ٌ
البق�اع ْ
واالطمئنان ،ال زالت ُ
دول املغرب العربي وال زالت مصر وال زالت العديد

من البلدان التي تشهد بعض ًا من االستقرار؛ ال زالت معرض ًة للخطر بالقدر

الذي تعرضت له اليمن وتعرضت له س�وريا وتعرض له العراق وتعرضت

يامرس�ه
له بلدان أخرى ،ولكن في املقدمة هذه البلدان؛ ألن النش�اط الذي ُ
ٌ
نش�اط نِفاقي بكل ما تعنيه الكلمة ،يبدأ أوالً بش�كل
النظا ُم الس�عودي وهو
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النش�اط الدعوي والخي�ريُ ،كتُب ،ومدارس ،وتمر ،وفلوس ،وما ش�اكل
ٍ
وبأس�لوب لطي�ف َو ُو ِّد ٍّي حتى يتمكن م�ن اختراق البل�دان ،بعد أن
ذل�ك

منحى آخر ،يحول نش�ا َطه الذي ألبس�ه
يتمك�ن من اخت�راق أي بلد ينح�و
ً

الجامهير التي استقطبها بذلك الفكر الظالمي
لباس ًا دعوي ًا إ َلـى نشاط يعبئ
َ
وبال ُع َق ِ
نظير لها في العالم أب�د ًا ،ويفرغ ذلك
�د واألحق�اد والعداوة الت�ي ال َ
اإلنس�ان من مضمونه ومحتواه اإلنس�اني الذي فطره اهللُ عليه فيحوله إ َلـى
ٍ
إنسان متوحش.

وجهه ،يتكلم بالكالم
كان في البداية إنس�ان ًا وديع ًا :يطلق لحيتَه ،يدهن َ
املس�واك في ٍ
َ
كثير من الحاالت ،ث�م ال تنتب ُه إال وقد وضع
اللطي�ف ،يح ِم ُل

املس�واك وأخذ بدالً عنه الرش�اش ،ولبس بدالً عن الث�وب األبيض ،يلبس
الناس�ف واتجه وهو كله حق�د وكله كراهية َملن؟ هل ألعداء األُ َّمـة
الحزا َم
َ

لألمريك�ي لإلس�رائيلي َملن يش�كلون خ َط�ر ًا حقيقي ًا على ش�عوب املنطقة
بكله�ا؟! ،ال ،هل لدفع الخطر اإلس�رائيلي وإنقا ِذ الش�عب الفلس�طيني؟،
ُ
يحمل ك ُّل ذلك الحقد فيفر ُغه
ال ،يتجه س�وق ًا َأ ْو مدرس� ًة َأ ْو مس�جد ًا ،وهو
م�ع الكثي�ر مام حمل�ه في حزامه الناس�ف يضرب به�ا املصلي�ن َأ ْو يضرب
يذهب
طالب املدرس�ة أي ش�كل ه�ذا؟َ ،أ ْو
املتس�وقين َأ ْو يضرب بها
به�ا
َ
َ
ّ
ليثير
اإلس�ـلاَ مية واألقطار العربية َ
ليفت�ح جبهة داخلية في ُقطر من األقطار ْ

ال ِفتَ� َن الداخلي�ة بين أهل منطقة كان�وا فيام قبل أهل منطق�ة واحدة متآخين

َ
مشاكل
إشكاالت تكون في مستواها
مس�املين لبعضهم البعض ولو طرأت
ٌ
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وحجمها العادي ،لكن تتحول
محدودةًُ ،ي ْف َص ُل فيهاَ ،أ ْو يبقى لها مستواها
ُ
املسألة بفعل هذا النشاط التخريبي إ َلـى مسألة مع ّقدة ويأتي التكفيري يعتبر

اآلخري�ن كف�ار ًا ،ويعتبر أنه لاَ بُـدَّ من قتلهم وإبادتهم بأي ش�كل كان ،بأي
أسلوب كان ،إ َّما بالحزام الناسف ،إ َّما بالقنبلة َأ ْو بالطائرة ،كام ُ
يفعل النظا ُم

نفس�هَ ،أ ْو بأي سالح كان ،إ َّما بالس�كين الذي يذبح الرقبة ،وإما
الس�عودي ُ
الناس إ َلـى أشالء.
بالقنبلة والتفجير الذي ّ
يمز ُق َ

هكذا ظهروا متوحشين وسيئين ويشكّلون خطر ًا على األمن ،يشكّلون

أنفس�هم بالطابع الديني،
خطر ًا على الس�لم األهلي ف�ي ك ُِّل بلد ،ويطبعون َ

ُي َر ِّس ُ
�خون ال�وال َء السياس�ي ف�ي أي بل�د للنظام الس�عودي نفس�ه ،فيكون
املص�ري ال�ذي هو في مص�ر والؤه للنظ�ام الس�عودي وعقيد ُت�ه تكفيري ٌة،

توجه ًا عدائي ًا إ َلـى حد عجيب ،مثي ُله
وتوج ُه ُه ض�د أهل بلده وأهل منطقته ُّ
ُّ
إس�ـلاَ مي آخر ،حينام تعطي
ف�ي الجزائر ،مثي ُله في تونس ،مثي ُله في أي بلد ْ

أخضر للنظام الس�عودي ،أن أثيروا الفت�ن في البلد الفالني،
أمري�كا ضوء ًا
َ
ـ�رك في امليدان ،فإذا ذلك
بس�رعة إصدار الفتوى ،بعد إصدار الفتوى َ
التح ُّ

نسيجه االجتامعي ،يحترب
يلتهب بالفتن واألخطار واملشاكل ،يتمزق
البلد
ُ
ُ

أه ُل�ه فيقتتل َ
نهار ،تد َّم ُر فيه املدن والقرى ،يهلك فيه الحرث والنس�ل،
ليل َ
وأفظع آثاره�ا ونتائجها في
ه�ذه ه�ي الحركة النفاقية نرى أس�وأ أش�كالِها
َ

النظام السعودي وما يرعاه في الواقع.

تحت املظلة األمريكية واإلش�راف األمريكي
ويأتي عدوا ُنه على اليمن َ
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واملس�اهمة واملش�اركة
والرغب�ة اإلس�رائيلية والتش�جيع اإلس�رائيلي
َ

اإلسرائيلية ،يأتي عدوانه على بلدنا في هذا السياق نفسه ،تخريب ًا وعدوان ًا،

يرتكب
وبطش� ًا ،وظل ًام وطغيان� ًا ،وعدوان ًا بغير أي حق ،وب�دون أي مبرر،
ُ
التنص َل عنها ،اإلنكار لها ،وهي جريمة واضحة
أفظع الجرائم ،ثم يحاول ُّ
مشهودة بشكل واضح ال َل ْب َس فيه أبد ًا.

جرائمهم بحق أبناء هذا الش�عب مس�تهترين بحياة الناس
ثم اس�تمرت
ُ
ٍ
كشعب يمني في
الجميع في ك ُّل مكان ،قتلونا
مس�تبيحين للجميع ،يقتلون
َ
البعض من املقابر قديمة
األس�واق ،في املساجد ،واس�تهدفوا حتى املقابر،
ُ

لها زمن طويل ،يلقون عليها القنابل ،اس�تهدفوا ك ُّل شيء ،يستبيحون حياة
الناس ،منكر ،يأمرون باملنكر ويفعلون املنكر ،ويتصرفون املنكر ،ويفعلون

جرائمهم واضحة وب ّينة ومش�هودة ،وعدوانهم مستمر ،ولكن ما
ك ُّل ذلك،
ُ

التحم ُل للمس�ؤولية ،هو
يمكن أن ُيفيدَ ش�ع َبنا ،كام قلناه مرار ًا وتكرار ًا ،هو
ُّ

ودعمها بالرجال
التح ُّـر ُك الجاد ،هو العمل ،هو املوقف ،هو رفدُ الجبهات
َ
ُ

األبطال ،هو الصمو ُد والثبات والتوكل على اهلل.

(((

***

((( من خطاب الس�يد عبد امللك بدر الدين الحوثي في ذكرى استش�هاد اإلمام زيد (عليه السلام) عام 1440
هجرية (بتصرف).
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دروس وعبر
ثورة الإمام زيد هي مدر�سة كبرى مليئة بالدرو�س والعبر.
عندم�ا نس�تذكر ه�ذه الذكري�ات املري�رة واملؤمل�ة واملحزن�ة واملؤس�فة

واملوجعة في تاريخنا ال نس�تذكرها فقط لنتس�ربل األحزان ولنعيش املأساة

ولنعيش الحزن من جديد فقط ،إنام نعود إليها باعتبارها مدرسة كبرى نأخذ
منه�ا ال�دروس وال ِع َبر التي نحن في أمس الحاج�ة إليها في عصرنا هذا في

مواجهة كل التحديات واألخطار التي تعيشها ُأمتنا.

لق�د كان�ت ثورة اإلمام الش�هيد زيد بن علي(عليه الس�ل�ام) امت�داد ًا لثورة

َجدِّ ه الحس�ين(عليه الس�ل�ام) وامتداد ًا لحمل املش�روع الرسالي اإللهي الذي

ب َّلغه خاتم األنبياء محمد(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ،وهكذا واصل اإلمام
زيد(عليه الس�ل�ام) ذلك املش�روع بروح�ه ومبادئه ومواقف�ه وأخالقه وحمل

ل�واءه ف�ي األمة منادي� ًا ليبقى للح�ق صوته وليبق�ى للحق امت�داده وليبقى

للعدل َح َملتَه وليبقى للنور اإللهي من يعملون على نشره في األمة وليبقى

طري�ق ونهج اإلصلاح لواقع األمة والتصحيح ملس�ارها قائ ً
ما وممتد ًا عبر
األجي�ال ،ال يوقف�ه زمن وال تقف بوجهه تحديات أو أخطار؛ ألن له حمل ًة

عظماء حملوا روحيته ،حملوا مبادئه ،حملوه ن�ور ًا في أرواحهم ،وحملوه
إيامن ًا راس�خ ًا ف�ي قلوبهم ،وحملوا لواءه ورايته بكل م�ا هناك من تحديات

وأخط�ار ونكب�ات كبيرة ومصائب مؤمل�ة وجارحة ،بثبات�ه بصالبته بوهجه

بعو
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ٍ
عصر إلى عصر م�ن ٍ
جيل إلى جيل من زمن إلى
وقوت�ه كانوا يتحركون من

زمن في مواجهة ألف يزيد وألف هشام من مدرستهم تلك.

أم�س الحاجة �إلى �أن نعود �إلى مدر�سة الإمام زيد
نحن ب� ِّ

ع�م فيه الطغيان عل�ى ُأمتنا َ
�ملها بالء
وش َ
ونح�ن في ه�ذا العصر الذي ّ
الطغ�اة وظلمه�م وإجرامهم وفس�ادهم ،العصر الذي تعيش في�ه ُأمتنا أكبر

التحديات وأكبر األخطار واألمم األخرى تتكالب عليها مس�تهدف ًة لها في
دينه�ا ومبادئه�ا ومس�تهدف ًة لها في أرضه�ا وعرضها وعزها وش�رفها وكل

مقوماتها ومقومات وجودها؛ نعود إلى تلك املدرسة إلى مدرسة زيد تلميذ

َجدِّ ه الحس�ين إلى مدرس�ة عاش�وراء إلى املدرس�ة املحمدي�ة الكبرى التي
أنجب�ت أولئك العظماء الذين حملوا راية الحق والعدل وضحوا بأنفس�هم
وبالغال�ي والنفي�س من أج�ل إنقاذ األمة من أجل إصلاح واقعها من أجل
استنقاذها من هيمنة الطغاة واملجرمين واملستبدين...

نعود إلى تلك املدرس�ة لنكسب من مجدها وعزها لنتعلم كتالمذة في

تل�ك املدرس�ة الكبرى لدى أولئك األس�اتذة العظامء األجلاَّء نتعلم منهم

الع�ز والثبات واليقي�ن والبصيرة والوعي واإلخلاص ،نتعلم منهم الثبات
ّ

ف�ي مواجه�ة التحديات ،نتعل�م منهم التضحية م�ن أجل املب�ادئ العظيمة
والسامية ،نتعلم منهم كيف نستمر في حمل راية الحق والعدل ،ال نبالي ال

بطغيان طغاة وال بجبروت ظاملين ومس�تبدين ،نتعلم منهم كيف نثبت على
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املبادئ حتى لو ارتد وتراجع عنها الكثير من الناس ،كيف نحمل في قلوبنا
ومش�اعرنا عزة اإلسالم وكرامة اإلسلام واملبادئ اإللهية العظيمة التي بها

ش�رف أمتنا وتمثل األصالة الحقيقية لالنتامء الصادق إلى اإلسلام العظيم
وإلى قرآنه ونب ِّيه.

نع�ود إل�ى اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) م�ن عصرنا م�ن واقعنا م�ن ظروفنا

ونح�ن نعي�ش كل التحدي�ات ونرى كل املس�اوئ كل الظل�م كل الطغيان،

وعزتنا ،وكرامتنا،
ونحن نعيش أبش�ع عدوان عرفه التاريخ يستهدف دينناَّ ،
وحريتنا ،ووجودنا.
ِّ

1ـ التح��رك الجاد �ض��د الطغاة والم�ستكبري��ن وك�سر حالة
الجمود والإذعان
نع�ود إلى اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) الذي تحرك رغم س�كوت اآلخرين

ش�ق حالة الصمت وحالة الجمود وحالة اإلذعان واالستسالم وتحرك في
وسط جمهور األمة ليستنهض األمة من جديد مذكر ًا لها بكتاب اهلل سبحانه

وتعال�ى وباملبادئ العظيمة؛ يتحرك لتغيير ذل�ك الواقع الذي مأله الظاملون
بظلمهم واملفس�دون بفسادهم وأفس�دوا فيه واقع األمة على كل املسارات

وفي كل االتجاهات وفي كل املجاالت.

اإلم�ام زيد(علي ��ه الس�ل�ام) في ذلك الواق�ع ا ُملتر ِّدي وهو ُي َق ِّي�م واقع األمة
ٍ
مس�تبدة تقيم أمرها على الطغيان وال تقيمه ال
ف�ي ظل حكومة جائرة ظاملة
على أساس من العدل وال على أساس من الحق وال على أساس من الخير
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ولي�س لديها مش�روع لبناء األمة وال إلصالح واق�ع األمة وال إلقامة الدين

وال لصالح الدنيا.

يبق فيه لدى
اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) في ذلك الواق�ع ا ُملتر ِّدي الذي ل�م َ

يبق لديها أي
تلك الحكومة الجائرة الظاملة ،الدولة األموية املستبدة التي لم َ
قيم وال أخالق وال انتامء حقيقي لإلسلام حتى اإلسلام حتى رموزه حتى
يبق لديها أي قيمة لدى تلك الحكومة الجائرة.
مقدَّ ساته لم َ

2ـ الرحم��ة للأم��ة والت�ضحي��ة م��ن �أج��ل عزته��ا وحريتها
وكرامتها
تح�رك اإلم�ام زيد(عليه الس�ل�ام) ف�ي ذلك الواق�ع ا ُملتر ِّدي الس�يء الذي

ع�م في�ه الظلم لألمة بكله�ا ،والذي تعاني فيه األمة م�ن انحطاط في قيمها
وأخالقه�ا ومبادئه�ا ،وخطورة كبي�رة جد ًا عل�ى انتامئها الس�ليم واألصيل

لإلسلام؛ تحرك يحمل مش�روع اإلسلام الذي هو قائم على أساس إقامة
الع�دل والحق في الحياة ،تحرك يحمل ل�واء العدل منادي ًا في األمة غير آبه
بخذالن املتخاذلين وال بصمت الصامتين وال بخنوع الخانعين والجامدين،

تحرك من واقع املسؤولية وهو يحمل في قلبه الرحمة لألمة ,الحرص على
استنقاذها مام هي فيه ،الحرص على إصالح واقعها.

ولي�س هناك أبلغ تعبير ًا ع�ن حبه ألمة جده من قوله« :واهلل! لوددت أن
يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى األرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة
قطعة وأن اهلل أصلح بي أمر أمة محمد».
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ه�ذا الحرص وهذه الرحمة بالناس التي منش�ؤها أثر اإليامن العظيم أثر

االنتامء األصيل لإلسالم بأخالقه ومبادئه حملها اإلمام زيد(عليه السالم).

3ـ ا�ست�شعار الم�س�ؤولية والتحرك الجاد والفاعل
لقد تحرك اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) مع قلة الناصر وقلة العدد والعدة كام

تحرك َجدُّ ه الحس�ين(عليه الس�ل�ام) مقتبس ًا أثره س�الك ًا في دربه في ظل راية

اإلسلام ونور اإلسالم ،تحرك(عليه السالم) وهو ذلك الذي كان يحمل كل

التوجع على أمة َجدِّ ه حينما يرى ظلم الظاملين وجور الجائرين
األل�م وكل
ُّ

ويستشعر مسؤوليته العالية ،مسؤوليته الكبيرة تجاه ذلك فيقول« :واهلل! ما
يدعن���ي كتاب اهلل أن أس���كت ،واهلل ما يدعن���ي كتاب اهلل أن تكف
يدي».
ٍ
لش�يء من حطام الدنيا
يتحرك من واقع الش�عور باملس�ؤولية ال ملتمس ًا

وال هادف� ًا إلى س�لطة وال إل�ى مغن ٍم مادي ،تحرك وه�و يحمل عزة اإليامن
وي�درك أن�ه في ظل واقع كذل�ك الواقع والذي هو ش�بيه بواق�ع أمتنا اليوم

ال يجوز الجمود وال الس�كوت وال الصمت وال اإلذعان وال االستسلام؛

ألنه ال يؤدي إالَّ إلى املزيد من اس�تحكام الظلم وسيطرة الطغاة وتحكمهم
بالواقع يهدمون أخالق األمة ويضيعون مبادئها ويعمونها بالفس�اد والش�ر

والطغيان.
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4ـ كيف نخلع ثوب الذل والخوف
تح�رك (عليه الس�ل�ام) وهو يع�رف أن الثمن هو التضحي�ة ،وأنه ال بد من

التضحية في ظل واقع كذلك ،تحرك وهو يقول« :ما كره قو ٌم قط َح َّر
السيوف إال ُّ
ذلوا» إالَّ ذلوا.

تح�رك وهو يدرك أنه من الواجب على األمة أن تخلع عنها ثوب الذ ّلة،

وأن تتحرك دون أن تأبه لجبروت الظاملين وطغيانهم لقد كان يدرك بأن من

أه�م الركائز التي يتحرك م�ن خاللها ويتمكن من خاللها الطغاة والظاملون
ف�ي اس�تحكام أمرهم على األمة وفي الس�يطرة على األمة واس�تعباد األمة

ه�ي :الجب�روت والبطش والطغي�ان التروي�ع واإلخافة واس�تعامل البطش

بقس�وة كبيرة وفظاعة ووحش�ية ال نظير له�ا ،يقتلون ويس�جنون و ُيد ِّمرون
و ُيخربون ويس�تبيحون الدماء فيسفكونها بغير حق ويزهقون األرواح بغير

ح�ق ،ويحاولون بذلك أن يعمموا حالة الخوف والفزع والجزع في نفوس
حق وال ينادي بحق وال
الن�اس حت�ى ال يرفع أحدٌ له رأس وال ينطق بكلمة ّ

يعارض باطالً ،هكذا كانوا يعملون.

وه�ذه الحال�ة تركت أثرها عل�ى الكثير من أبن�اء األمة فكان�وا ُمك َّبلين

بقي�ود الخ�وف ال يج�رؤون على اتخ�اذ موقف وال يج�رؤون على تحمل
مس�ؤولياتهم ف�ي مواجهة الظل�م والطغيان والفس�اد ،والقلي�ل القليل من
ٍ
ٍ
وثبات وتضحية
بصدق
صفوة األمة كانوا متحررين من قيود الخوف فوقفوا

وفدائية ال نظير لها مع اإلمام زيد(عليه السالم) ،وقبله مع اإلمام الحسين(عليه
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الس�ل�ام) ،وبعدهما مع كل األحرار والعظامء الذين ث�اروا وتحركوا في األمة
إلصالح واقعها وتصحيح مسارها.

اإلم�ام زيد(علي ��ه الس�ل�ام) كان ُي�درك خط�ورة الخوف وأثره الس�يء في

تجميد األمة وفي تكبيلها وفي فرض حالة اإلذالل عليها فقال هذه الكلمة:

«ما كره قومٌ قط َح َّر السيوف إال ُّ
ذلوا».

نتيج�ة الخوف نتيجة اإلذع�ان لحالة الفزع والجزع م�ن بطش الظاملين

وجبروتهم هي :الذلة؛ ُتفرض على األمة حالة الذل والهوان واالستسلام

والعج�ز وإذا ذ َّل�ت األمة كان لديها القابلية أن ُتذع�ن لكل ما يعمله الطغاة

فلا تق�ف في وجههم وال ض�د طغيانهم لو عملوا ما عمل�وا ،ولو فعلوا ما

فعلوا هي الحالة الطبيعة لحالة الذل.

ولذلك يقول(عليه الس�ل�ام)« :من اس���تأثر حب البقاء اس���تدثر ُّ
الذ ّل إلى
الفن���اء» ،من يصب�ح كل تعلق�ه بهذه الحي�اة والبقاء فيه�ا فهو متش� ِّبث بالحياة،

وخوفه من أن ُيقتَل نتيجة بطش الظاملين ويفارق هذه الحياة الفانية والزائلة نتيجة

الذل ،فه�و يتلبس ُّ
جبروته�م؛ يف�رض عليه ه�ذا الواقع هذه الحال�ة :حالة ُّ
بالذل

عزة إلى أن يفنى.
شرف ًا وال موقف َّ
ويتدثر به ويقع رهينته وأسيره ال يقف موقف ًا ُم ِّ

5ـ الب�صيرة والوعي
اإلمام زيد (عليه السالم) نادى في األمة« :البصيرة البصيرة» هكذا كان

ين�ادي األمة عب�اد اهلل« :البصيرة البصيرة»؛ ألن أول ما تحتاج إليه األمة

بعو
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هو الوعي ,الوعي والبصيرة فال ُتض َّلل وال ُتخا َدع وال ُيؤ ِّثر فيها كل مساعي
ا ُملض ِّلين واملجرمين بكل وسائلهم وكل إمكانياتهم للتضليل والخداع.

6ـ عظمة �أن ترى نف�سك مجاهداً في �سبيل اهلل
اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) حين وقف في س�احة الجهاد وقد خفقت فوق

رأسه الرايات قال(عليه السالم)« :الحمد هلل الذي أكمل لي ديني ،لقد
كنت استحيي من جدي رسول اهلل(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) أن أرد
عليه يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر».
هذه النظرة القرآنية ،هذه النظرة الصحيحة والس�ليمة إلى حقيقة الدين:

أن الدين بدون الوقوف في وجه الظلم يبقى ناقص ًا ،اإليامن يبقى ناقص ًا غير
أساس�ي لرساالت اهلل بكلها ،كل رساالت
هدف
مكتمل؛ ألن إقامة العدل
ٌ
ٌ
اهلل كان م�ن أه�م أهدافه�ا إنقاذ البش�ر وتخليصهم من اس�تعباد الطواغيت

وإنقاذهم من سطوة الظاملين وطغيان الطغاة وفساد املفسدين.

ولذلك يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريمَ } :ل َق ْد أَ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا
���اب َو مْالِي َز َان ِل َي ُقو َم َّ
���ط{
ُم ال ِك َت َ
���ات َوأَن َز ْل َنا َم َعه ُ
الن ُ
اس ِب ْال ِق ْس ِ
ِب ْال َب ِّي َن ِ

[الحديد  ]25 :فكانت إقامة القس�ط إقامة العدل في واقع الحياة هدف ًا أساس�ي ًا

ومسعى
يبق هذا الهدف هدف ًا لألمة
لرس�االت اهلل سبحانه وتعالى ،وإذا لم َ
ً
عملي� ًا لها فإن دينه�ا ناقص ولن يتم لها أبد ًاُ ،يفرض عليها الباطل و ُتضرب
في أخالقها وفي مبادئها وفي قيمها وتهون وتذل.
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7ـ العزة والحرية والإباء
اإلم�ام زيد (عليه الس�ل�ام) س�طر ل�كل األجي�ال املتعاقبة بقول�ه والفعل,

بتضحيته والعطاء ,بدمه وبروحه وبموقفه سطر لألمة درس ًا عظي ًام ومه ًام في

املجد وفي اإلباء وفي العزة وفي الحرية ,درس� ًا تحتاجه األمة لتس�تفيد منه
روح� ًا وعزم ًا وبصيرة ف�ي مواجهة التحديات واألخط�ار في مواجهة قوى
الشر واإلجرام والطغيان إلى يوم القيامة.

لقد كانت ثورة اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) ثورة في وجه الطغيان ,الطغيان

الذي ش�مل األمة اإلسالمية ,وعانت منه األمة اإلسالمية ,الطغيان األموي

الظلم األموي الذي اس�تحكمت قبضته آنذاك ليستبد وينهب ثروات األمة
ويعم�ل عل�ى إذاللها وقهره�ا ويس�تعبدها ويخضعها ويمارس بحقها كل

أصناف الظلم.

اإلم�ام زيد (عليه الس�ل�ام) كان�ت ثورته امت�داد ًا فعلي ًا في املب�دأ واملوقف

لثورة جده اإلمام الحس�ين (عليه الس�ل�ام) ،وكانت ثورته أيض� ًا تعتبر امتداد ًا
حقيقي ًا ملنهج اإلسلام العظيم ,في درب جده املصطفى محمد صلوات اهلل

وسالمه عليه وعلى آله.

وكانت ثورته (عليه السالم) تعبير ًا حركي ًا وعملي ًا عن حقيقة مبدأ اإلسالم

العظيم عن حقيقة اإلسلام كمشروع عدالة ،مشروع كرامة ،مشروع حرية
لبني اإلنسان وكانت استجابة فعلية لتوجيهات اهلل سبحانه وتعالى في كتابه

الكريم وعلى لسان رسوله محمد صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله.
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8ـ الت�ضحية لتبقى القيم والمبادئ والأخالق
إن اإلم�ام زي�د ًا (علي ��ه الس�ل�ام) عندم�ا تحرك ف�ي وجه الطغي�ان األموي

املستحكم الظالم لألمة ،املفسد املضل إنام كان يتحرك طبق ًا لتوجيهات اهلل،

طبق ًا لتعاليم اإلسلام ومن خالل تلك املبادئ العظيمة واملهمة التي تجعل

لإلسلام قيمته في ه�ذه الحياة إذ ليس مجرد طقوس مفرغ�ة ال أثر لها في

الحياة وال قيمة لها في الواقع.

إن اإلسلام كام هو دين فيه عبادات روحية فإنه يتضمن املبادئ العظيمة

الت�ي تحق�ق لإلنس�ان حريته ،وتحق�ق لإلنس�ان كرامته ،وتكفل لإلنس�ان

س�عادته هذه هي حقيقة اإلسلام ,والذين يظلمون ويحسبون ظلمهم على
اإلسلام ويرتكبون أبشع الجرائم ويفس�دون في األرض ويحسبون كل ما
عملوه على اإلسلام هم يس�يئون إلى اإلسلام وهم يقدمون أكبر اإلساءة

ويشوهون عظمة اإلسالم وقيمه النبيلة.

كام أن من يتصورون أن اإلسالم مجرد عبادات محدودة روحية ليس فيه

أي ش�يء يمت بصلة إلى كرامة اإلنس�ان وحرية اإلنس�ان وسعادة اإلنسان
وصالح الحياة هم أيض ًا يحملون نظرة مغلوطة إلى اإلسلام وينظرون إليه

كشيء ال جدوى منه ال قيمة له ال أثر له ال في اإلنسان وال في الحياة.

أم�ا الحقيق�ة التي عبر عنها اإلسلام في قرآنه ،وعبر عنه�ا األنبياء على

مدى التاريخ بكله ،وعبر عنها الس�ائرون في درب األنبياء من املقتدين بهم
والناهجي�ن نهجهم واملهتدين بهم؛ فإن من أس�اس رس�االت اهلل س�بحانه
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وتعال�ى هو إقام�ة العدل في الحي�اة ,إصالح هذه الحياة ,إصالح اإلنس�ان

بنفس�ه في تزكية نفس�ه ,في أن يحمل القيم واألخالق العظيمة في إصالح
مامرس�اته ف�ي تقدي�م املش�روع الصحي�ح ال�ذي يحقق م�ن خالل�ه العدل
واالرتقاء في واقع الحياة وفي دوره في هذه الحياة كإنسان.

 -9االرتب��اط الوثيق باهلل والخ�شية منه والثقة به والحب
له وتقواه:
نتعل�م م�ن اإلم�ام زيد سلام اهلل عليه كي�ف نك�ون عظيم�ي الثقة باهلل

والخش�ية منه ،حيث ُعرف سلام اهلل عليه بأنه كان عظيم الخش�ية من اهلل،

فكان حينام يقرأ بعض ًا من آيات القرآن الكريم ويتأملها ُيغمى عليه ،وعرف

أيض� ًا بهذا األثر اإليامني في واقعه بك ِّله في عالقته املتميزة باهلل ،في أخالقه
و ِق َي ِمه ،في املس�ؤولية ومواجهة الجائرين ،فعلى مس�توى االلتزام والتقوى

ك ْذب���ة منذ عرفت يماني
ه�و القائل (عليه الس�ل�ام)« :واهلل ما كذبت ِ
ُ
انتهكت هلل محرماً منذ عرفت أن اهلل يعاقب عليه»
من شمالي ،وما
ف�كان سلام اهلل عليه على هذا املس�توى العالي من االلت�زام والتقوى ،هو

علمت أن رضى اهلل عز وجل في أن أقدح ناراً
ُ
أيض� ًا القائ�ل« :واهلل لو
ُ
بيدي حتى إذا اضطرمت ُ
رميت بنفس���ي فيها
لفعلت» ،يعني لو كان
ذل�ك مني يرضي اهلل لفعلته ،هكذا كان في انش�داده إل�ى اهلل ،في تقواه في

ذوبانه في طاعة اهلل سبحانه وتعالى.

أم�ا مواقفه التي ُّ
تدل على ثقته العالية باهلل ،فعندما نرى موقف ًا واحد ًا من

بعو

سورد 89 ---------------------------------------------------------------------

مواقف�ه كم يحمل من دالالت واضحة ومتع�ددة على ثقته باهلل وإجالله له
وارتباط�ه به س�بحانه وتعالى واحتق�اره للطغاة واملتج ِّبري�ن املنحرفين عن

منهج اهلل س�بحانه وتعالى ،فله تلك الوقفة في مواجهة هش�ام بن عبدامللك
الحاك�م األموي الجائر الظالم املفس�د ال�ذي بلغ به الح�ال أن يقول :واهلل
ال يأمرن�ي أحد بتقوى اهلل إال ضربت عنقه .لكن اإلمام زيد سلام اهلل عليه

ل�م َ
يخف ولم يره�ب ولم يتهرب م�ن تقديم مثل هذا األمر فقال لهش�ام:

«اتق اهلل يا هش���ام» ،وعندما أبدا هشام انزعاجه وغضبه وقال مستكبر ًا:

َأو مثلك يأمر مثلي بتقوى اهلل؟ فرد عليه اإلمام زيد (عليه السالم) قائالً« :إنه
ؤم َر بتقوى اهلل وال أحد دون أن يوصي بتقوى
ما من أحد فوق أن ُي َ
اهلل».
 -10الثبات وعدم التراجع
لقد تحرك اإلمام زيد(عليه السالم) بثبات ،وحين رأى تخاذل أهل الكُو َفة

من جديد كام تخاذلوا مع َجدِّ ه الحسين(عليه السالم) قال ألحد القادة األبطال

املجاهدي�ن معه نصر ب�ن ُخزيمة قال ل�ه اإلمام زيد(عليه الس�ل�ام)« :أتخاف
أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية؟» ،ففعلوا معه ما فعلوا مع َجدِّ ه

الحس�ين (عليه السالم)؛ ولكن ذلك لم ُيثنه ولم ير ُّده ولم يجعله يتراجع إلى
ال�وراء قي�د أنملة؛ بل ثب�ت على موقفه وثب�ت على مبدئه وه�و الذي قال:
«واهلل! لو لم يخ���رج إال أنا وابني يحيى لخرجت» ،ملا تراجع حتى لو

لم يكن معه إال ابنه يحيى ابن زيد (عليه السالم).
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وخاض ملحمته الكبرى ومعركته الشهيرة في مواجهة املجرمين والطغاة
بكل وحشيتهم بكل جبروتهم بكل طغيانهم ،وحين ُأصيب بالسهم الغادر

القاتل في جبهته الشريفة قال (عليه السالم)« :الشهادة الشهادة الحمد هلل
ال���ذي رزقنيها» ف�ي تلك اللحظات الت�ي عاش فيها الش�هادة وفراق هذه
الحي�اة كان يعيش الش�عور الذي عاش�ه قبله َجدُّ ه اإلمام علي (عليه الس�ل�ام)

حينما ق�ال« :فزت ورب الكعب���ة» مطمئن ًا على الطريق ال�ذي هو فيه وإلى

مآله وإلى مساره وإلى نتيجته وعاقبته.

وهك�ذا ه�و الطغي�ان والظلم والج�ور ،وهك�ذا كان للظل�م والطغيان
امتداده ف�ي واقع ُأمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها املعاصر ،في املقابل

كان أيض� ًا هناك امتداد ،امتدا ٌد لصوت الحق ،امت�دا ٌد للقائمين بالعدل عبر
التاريخ وسيبقى هذا االمتداد إلى قيام الساعة.

***
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ً
وختاما
ماذا يعني التو ِّلي للإمام زيد؟
التو ِّل�ي لإلم�ام زيد سلام اهلل عليه ليس انتما ًء مذهبي� ًا وال كالم ًا يتكلم

ٌ
تحرك في
ب�ه اإلنس�ان وانتهى األمر .ال ،التو ِّلي س�ير ف�ي الطريق ،التو ِّل�ي
الصراط املس�تقيم ،التو ِّلي التزام بالرس�الة اإللهية في مضامينها في مبادئها
في ِق َيمها ،في أخالقها ،هذا هو التو ِّلي الحقيقي.

ولذل�ك نح�ن في منطلقن�ا في ه�ذه املس�يرة ننطلق على هذا األس�اس

بالروحية التي كان يحملها اإلمام زيد (عليه الس�ل�ام) مقتبسين من ذلك النور

وس�ائرين في تل�ك الطريق ,طريق الجهاد واالستش�هاد ,هذه املس�يرة التي
كانت وال زالت وس�تظل تقدم قوافل الش�هداء من شبابها األعزاء ورجالها
األبط�ال ف�ي ميادين الجه�اد تنطلق من هذه املبادئ الراس�خة من مدرس�ة

اإلم�ام زي�د ب�ن علي من مدرس�ة اإلسلام من مدرس�ة القرآن م�ن روحية
األنبياء تقتبس وتأخذ ,وبنورهم تس�تضيئ وتس�تبصر ,ومن عزيمتهم تأخذ
وتنطلق وتندفع على ذلك األساس؛ ألن هذا هو الطريق الصحيح؛ ألن هذا

هو الصراط املستقيم؛ طريق العزة ,طريق الكرامة.

***
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مما ورد في رثاء اإلمام زيد بن علي (سالم اهلل عليه)

م�ن أبل�غ ما ورد ف�ي رثاء اإلمام زيد بن علي (س�ل�ام اهلل علي���ه) قول أمير

شعراء اليمن الحسن بن علي بن جابر الهبل (رضوان اهلل عليه):
���ج ب��ال��كُ��ن��اس�� ِة((( ب��اك�� ًي��ا مل��ص��ار ٍع
ُع� ْ

�س�ـُ��را
ت����ذوب ل��ه��ا
���ر
ُ
ُ
ال��ن��ف��وس ت��ح� ّ
ُغ ٍّ

ـص َـر ًعا
نسيت
مهام
ُ
ُ
فلست أن��س��ى َم ْ

��ر ح��ت��ى ُأ ْق�� َب��را
ألب���ي ال��ح��س��ي� ِ
�ن ال���دَّ ه� َ
ٍ
أس�����أل ك� َّ
ُ
غ����اد رائ� ٍ
���ح
���ل
زل����ت
م���ا
ُ

أل����ق ع��ن�� ُه م��خ � ِّب��را
ع���� ْن ق���ب���ر ِه ل���م
َ
ب��أب��ي وب����ي ب� ْ
���ل ب��ال��خ�لا ِئ ِ
��ق ك� ِّل��ه��ا

���رى
ق��ب��ر ُي�
َم���� ْن ال ل���ه
َ
������ز ُار وال ُي� َ
ٌ
�����واز ُن ف��ض� ُل��ه ي��و ًم��ا ب َف ْضـ
َم��� ْن ل��و ُي
َ
ال��خ��ل��ق ك� َ
ِ
����م م��ن��ه وأوف����را
ـ���ل
ِ
���ان أ َت ّ

يـنـصر دي��نَ�� ُه
ح��م��ن
ل��ل��ر
َم���� ْن ق����ا َم
ِ
ُ
َّ
�ه��را
وي��ح��و ُط�� ُه ِم��� ْن أن ُي َ
���ض���ا َم((( و ُي � ْق� َ

َ
ن��اب��ذ ال��ط��اغ��ي ال��ل��ع��ي � َن وق��ا َده��ا
َم��� ْن
ل��ق��ت��ال�� ِه ُش��� ْع َ
��م��را
���ث ال���نَّ���واص���ي ُض َّ

َاس ُةُ ( :كنَاس ُة ك َ
موضع بالكوف ِة التي تقع ناحية الجنوب من كربالء في
ُوفان) :وهي
ٌ
((( الكُـن َ
ِ
َ
ُ
بن
م
اإلما
بها
ل
ت
ق
العراق،
علي (عليه السالم).
زيدُ
ّ
ُ
ُ
ونحوهام.
اإلذالل
الظلم أو
الضـ ْي ُم:
((( َّ
ُ
ُ

هللا مالس( يلع نب ديز مامإلا ءاثر يف درو امم 93 -----------------------------------
�س � ُه
َم���� ْن
ب����اع م��� ْن ِّ
َ
رب ال��ب��ري�� ِة ن��ف� َ
���ن اش��ت��رى
��م ب��ا ِئ � ُع��ه��ا
ون��ع��م َم ِ
َ
ي��ا نِ�� ْع َ
م����ن ق����ام ش��اه��ر س��ي�� ِف�� ِه ف��ي ُع��ص��ب� ٍ
�ة
ْ
َ ْ
َ
َ
ٍ
(((
َ
ال��س��ب��ي��ل األن����ورا
زي���د ّي���ة ي��ق��ف��و
ُّ
ٍ
��ض�� َل�� ُه
ك���ل
َم���� ْن ال ي��س��ام��ي
ف��ض��ل َف ْ
َم���� ْن ال ُي���دا َن���ى َق������دْ ُره ْ
أن ُي��� ْق���دَ را
َم��� ْن ج���ا َء ف��ي األخ���ب� ِ
ط��ي��ب ثنائ ِه
��ار
ُ
)(2
���ررا
ع��� ْن ج����دِّ ِه خ��ي��رِ األن�����ا ِم ُم���� َك� َّ
م���ن ق� َ
����ال ف���ي��� ِه ك��ق��ول�� ِه ف���ي ج���دِّ ه
��رى
أع��ن��ي عل ًّيا خ��ي� َ�ر َم��� ْن َوطِ����ى َء ال�� َّث َ
ِم��� ْن َّ
ال��ح��ق م��ع � ُه ل��م ي ُك ْن
�ض
ِّ
أن م��ح� َ

ِّ
م���ت���أخ���را
م���ت���ق���دِّ ًم���ا ع��ن��ه وال
ه��و ص��ف��و ُة اهللِ ال���ذي َن�� َع َ
��ش ا ُل��ه��دَ ى
ب��ال��ن��ص ِم���� ْن خ��ي��رِ ال���ورى
وح��ب��ي�� ُب�� ُه
ِّ
(((
�ع ال��ط��ب� ِ
��ز ْل� ُ
�اق إذا َد َه���ى
و ُم� َ
��زل ال� َّ
�س��ب� ِ

)(3

�خ ْ
ُوم���زع���زِ ُع ُ
إن َق���را
ال��ش ِّ
��م ال��ش��وام� ِ

)(5

ــع َاألثر.
((( يقفوَ :يــتَــتَــ َّب ُ
ُ
املصلوب في أمتي،
املقتول ف�ي اهللِ،
خير األولين واآلخرين
املرف�وع:
((( ج�اء في الحديث
ُ
ُ
ِ
ض�م زيدَ ب َن حارثة إليه ،ثم ق�ال :يا زيدُ لقد زادك
املظل�و ُم م�ن ِ
أهل بيتي َس�ـم ُّي هذا ،ثم َّ
اسمك عندي ح ًّبا ،سمي الحبيب من أهل بيتي.
((( مما روي ف�ي ذل�ك ما رواه املرش�د باهلل (عليه الس�ل�ام) وغيره عن أنس ق�ال :قال النبي
صلى اهلل عليه وآلهُ :يقتل من ولدي ٌ
ف بال ُكنَاس ِة ،يدعو إلى
عر ُ
رجل ُيدْ َعى زيدً ا بموضع ُي َ
الحق ،يتبعه عليه كل مؤمن.
((( دهى َيدْ ُهو َدها ًء :ورجل داهية :بصير باألمور.
متدبرا آياته مدة 13
((( وق�د ُأط ِل َق على اإلما ِم زيد (عليه الس�ل�ام) اس�م حليف القرآن ،ألنه خال ب�ه ً
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ٌّ
��ـ��ر ع���ن م���دى م��ي��دان��ه
ك���ل ُي��ـ�� َق ِّ
��ـ��ص ُ

ـجـ ِّلي((( في ال��ك��را ِم بال ِم� َ�را
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َ
ف�����اق س������اد َة ب��ي��ت�� ِه ب��م��ك��ار ٍم
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ل��ي��ث ال��ش��ـَّ��رى ف��ي غ���ابِ��� ِه ْ
َ
أن ي���زأرا
)(2

م��ا َ
زال ُم� ْ
إزار ُه
���دت ي����داه
���ذ َع��� َق
ْ
َ
ِ
ل��م َي����دْ ِر ْ
امل��ق��ال وال ا ْف��تِ��را
ك��ذبً��ا ف��ي
ٍ
ُّ
��ـ��م��ـ��ا ت��ك��ا َم َ
فضيلة
ك���ل
��ل ف��ي�� ِه
َل َّ
��ق امل���ج� ِ
وس�����رى ب���أف� ِ
ب�����درا ن�� َّي��را
��د
ً
َ

ال��ض َ
�لال وق��د ط� َغ��ى ط��وف��ا ُن�� ُه
ورأى
َّ
ِ���را
وال���ح� ّ
��ق ق��د و َّل����ى ُه��ن��ال��ك ُم���دْ ب َ
(((

عا ًما.
ِّ
ـجـلـي.
الـم َ
((( يقال للسابق األول من الخيل ُ
راج�ع أقوال (أبي حنيفة النعمان) و(اإلمام الباقر) و(خالد بن صفوان املنقري) وغيرهم
(((
ْ
في اإلمام زيد (عليه السالم) في الحدائق الوردية وغيرها.
((( كان�ت الدول�ة األموية في عهد هش�ام بن عبد املل�ك تتجاوز ح�دود اهلل ،وتظلم الناس،
وتنشر الضالل.

هللا مالس( يلع نب ديز مامإلا ءاثر يف درو امم 95 -----------------------------------
َّ
�ض م��ن ع��زم��اتِ�� ِه
س��ل ال��س��ي� َ
�وف ال �بِ��ي� َ

(((

ْـص َـرا
ل��ي��ؤ ِّي��دَ ال��دي � َن
َ
الحنيف و َيـن ُ
ِ
ق��اص��دً ا
وس���رى على ُن��ج��ب ال��ش��ه��اد ِة
َ

)(2

��رى
��رب م��ا َح�� ِم��دَ
دار البقا ي��ا ق� َ
ُّ
ال��س َ
َ
�س � َت � ْغ � ِف� ً�را
وغ���دا وق���د ع�� َق��دَ ال�� ِّل��وا ُم� ْ
���ه��� ِّل�ًل�اً و ُم��كَ�� ِّب��را
َ
ت��ح��ت ال��� ِّل���وا و ُم َ

َ
أك���م���ل دي���نَ��� ُه
هللِ ي��ح��م��دُ ح���ي��� َن
)(3
َ
ال��ج��زي��ل األوف�����را
وأن���ا َل���ه ال��ف��ض� َ�ل
ٍ
َ (((
ص���ادق ل��و ل��م يك ْن
��ؤل��ي َألِ��ـ�� َّي��ـ��ة
ُي ْ
نصيرا في ال��ورى
غير يحيى ابْني
ً
لي ُ
��ي ال��ه��دى
ل��م
ِ
أث���ن ع��زم��ي أو ي��ع��و َد ب� َ
���وت ف� ُ
��أ ْع� َ
��ذرا
����ت ف��ي��ه((( أو أم�
ال َأ ْم
َ
َ

)(5

م��ح��م��دً ا
ل��ق��ي��ت
���رن���ي أ ّن����ي
ُ
َّ
م���ا َس َّ
وأن���ك���ر منكرا
ل���م ُأ ْح�����ي م��ع��رو ًف��ا
ْ

((( انطلقت ثورته (عليه السالم) ضد الظلم عام 122هـ .
عدوكم على الشك فتضلوا عن
((( قال اإلمام زيد (ع) في إحدى خطبه :عبا َد اهلل ال تقاتلوا َّ
سبيل اهلل ،ولكن البصيرة ثم القتال .انظر :الحدائق الوردية .249 /1
((( قال في اإلفادة ص  :47ملا خفقت الرايات فوق رأسه قال( :الحمد هلل الذي أكمل ديني،
لقد كنت اس�تحيي من رس�ول اهلل صل�ى اهلل عليه وعلى آله أن َأرِ َد علي�ه ولم آمر في أمته
بمعروف ولم أنه عن منكر).
((( يولي :يحلف ،واأللية :القسم.
تفر َق ُ
أهل الكوفة عنه بعد أن اشتمل ديوانه (عليه السالم) على بيعة  15أل ًفا منهم.
((( َّ
((( ال أمت فيه :ال عوج.
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��ص� ِ
���زبً���ا
��واه���ل ُش َّ
ف���أت���وا إل���ي��� ِه ب���ال� َّ
)(1
ـم ِ
يس َتن ُ
ْفخ في ال ُب َرى
ـالت ال ِع ِ
وبِ َيـ ْع ُ
ٍ
ِّ
ِّ
وب���ك���ل ْأز
ب���ات���ر
أب���ي���ض
وب���ك���ل
َ
ٍ
)(2
ِّ
َ
وب��ك��ل َل�����دْ ٍن أس���م���را
ن��اف��ذ
رق
ف��ي��ه��م ح��م�لا ُت�� ُه
�����ت
ف���غ���دَ ْت وراح�
ْ
ُ

أح��م��را
ك����أس امل���ن��� ّي��� ِة
���م
ُ
َ
َ
وس���ق���اه ُ
��م
ح��تّ��ى ل��ق��د َج��� ُب��� َن
��ع ِم��ن ُ
امل��ش��ج ُ
ِّ
ْ��ه ُ

�ه � ِق��را
�م
ال��ه��ص��ور ُم � َق� ْ
���اع ل��ي��ث� ُ
���ص َ
وا ْن َ
ُ
�ه� ُ
(((
َ
هم
ف��ه��ن��اك ف� َّ
��ر ِم��� ْن بينِ ْ
�����و َق ك���افِ� ٌ
ف��ش��ق ب���ه ال��ج��ب��ي�� َن األزه����را
س��ه��م��ا
َّ
ً
ال��ج��ب��ي��ن وإ ِّن��م�ا
��ر
ِ
ت���رك���وه ُم���نْ��� َع��� ِف� َ

الحنيف ُم�� َع�� َّف��را
ت��رك��وا ب��ه ال��دِّ ي�� َن
َ
ال��ث��ع��ال��ب ذ َّل��� ًة
����م
��ج�� ًب��ا
ل��ه��م ُ
ُ
َع َ
وه ُ
ْ

)(4

أس��دُ َّ
الشرى؟
َ
كيف اغتدى َج ْ
���ز ًرا لهم َ

ِ
ُ
ُ
والقتال .واليعمالت:
للحرب
والشز ُب :صف ٌة لها وهي الضامر ُة املعدَّ ُة
الخيل،
الصواهل:
(((
َّ
ِ
هام الجمل والناقة املطبوعان على العمل ،وال ُبرى :جمع برة كل حلقة من سوار في أنف
أيضا :التراب.
الناقة ،والبرى ً
ِ
ُ
والر ْم ِح والسيف ما لم يك ْن له
(((
ُ
األبيض :السيف .واألزرق :الن ْ
الس ْه ِم ُّ
َّـصل ،وهو حديد ُة َّ
َم ْقب ٌِض .وال َّلدْ ُن :الرمح.
الس ْه َمَ :ح َّـركَـه.
((( َف َّو َق َّ
((( كان استش�هاد اإلمام صلوات اهلل عليه ليلة الجمعة لخمس بقين من املحرم سنة 122هـ
على أصح األقوال.
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��ل��م��ا ب���ال���ع� ِ
��ر ًدا
ص��ل��ب��و ُه ُظ
��راء م���ج� َّ
ً
�س � َت��را
�����ر ِد ِه
وح���م ْ
���و ُه ِم��� ْن أن ُي� ْ
َ
ْ
ع��ن بُ

���ر َي���ا ًن���ا ع � َل��ى
ح��ت��ى إذا ت���رك���وه ُع ْ
��م وت���ج��� ُّب���را
ج������ذ ٍع ع����ت� ًّ
���وا م���ن���ه� ُ
�وت خيو َطها
�ت ع��ل��ي� ِه ال��ع��ن��ك��ب� ُ
�ج� ْ
ن��س� َ
��ورت�� ِه امل��ص��ون�� ِة أن ُت��رى
َض���نًّ���ا((( بِ�� َع ْ
ِ
��م���ا إن��ه��ا
��ج� ْ
ول����ج����دِّ ِه ن���س� َ
��ت ق���دي� ً

َل��� َي���دٌ ي���ح� ُّ
��ق مل��ث�� ِل��ه��ا أن ُت ْ
��ش��كَ��را
��ار ال���س� ِ
م�اء ب��واك � ًي��ا
َو َن��ـ�� َع��ـ��تْ��ـ�� ُه أط���ي� ُ

أم���را فظي ًعا ُم��نْ��كَ��را
ـمـا َر َأ ْت
ً
َل َّ
َ
َ
أه���ل ال� َّ
�ش � َق��ا
ِ��ي��ب ال�� ّل�� ِه ي��ا
أك����ذا َح��ب
ُ

)(2

��ل ُي �نْ � َب� ُ
�ذ ب��ال � َع� َ�را؟
!وحبيب خيرِ
ُ
ال��رس ِ
ْ
ْ��م ِم���� ْن ج���دِّ ِه
ي��ا ُق
َ
����رب م��ا ا ْق��تَ��ص�� َّي��ت ُ

����م بَ�������دْ ًرا ع��ل��ي�� ِه وخ��ي��ب��را
وذك����ر ُت ُ

��م ْ
أ َّم���ا ع��ل��ي� َ
ي��زل
�ك أب���ا ال��ح��س��ي� ِ
�ن ف�� َل ْ

��وب ح��تّ��ى ُأ ْق�� َب��را
ُح��زن��ي ج��دي��دَ ال��� ّث� ِ
��ق ل��ي ب��ع��دَ ال��ت��ج � ُّل� ِ
�د واألس���ى
ل��م َي��� ْب� َ
إال ف���ن���ائ���ي ح���س���ـ���ر ًة وت���ف��� ُّك���را

((( َضـنًّا :بُ ْ
ـخلاً ،والضنين :الشديد البخل.
(حميد الش�هيد املحلي) في الحدائق الوردية ،واملرش�د باهلل في
((( راج�ع ع�ن نعي األطيار ُ
األمالي االثنينية.
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��ن��ك َم�� َع ِ
َ
��ر
��م م��ا ن��ا َل��ت�� ُه ِم
��اش ٌ
ي��ا ُع��� ْظ� َ
��ح�� ًق��ا ل��ه��م ب��ي�� َن ال��ب��ر َّي�� ِة معشـرا
ُس ْ
��م ِ
َ
��رات ك��أ َّن�ما
إل��ي��ك
ق����ادوا
ال��ـ��م ْ
��ـ��ض َ
ُ

َ
ـسـرى ـ َو ْي َل ُه ْم ـ أو قـيـصـرا
يغزون ِك ْ
���و َد َر ْت َم��� ْن ذا ل��ه ِق��ي��دَ ْت َل َما
َي��ا َل ْ
)(1
َع��� َق���دَ ْت سنابكُها عليها ِع�� ْث�� َي��را
���ردى
ح��ت��ى إذا
ج��ر ْع��تَ��ه��م ك� َ
���أس ال� َّ
َّ
ّ
)(2
��ت ال��ع��دي��دَ األك���ث���را
ق��ت�ًل�اً وأ ْف���نَ���ي� َ
�م��ا ن��اف� ً
ب��ع� َ
َ
�ذا
�ث (ال���رم���اةُ)
إل��ي��ك س��ه� ً

َم��ن َ
��ت ي���دا ُه و َم���ن بَ���رى
راش���� ُه ُش�� َّل ْ
��ت ال���� ِف����دا َء وإ َّن����� ُه
ي���ا ل��ي��ت��ن��ي ك���ن� ُ
ل��م ي��ج��رِ ف��ي� َ
�ك م��ن األع����ادي م��ا ج��رى
ب���اع���وا ب��ق��ت�� ِل َ
��م
��ك دي��نَ��ه��م ت�� ًّب��ا َل ُ
��ه ْ
)(3

��ـ��س��را
ي��ا ص��ف�� َق�� ًة ف��ي ِدي��ن��ه��م م��ا َأ ْخ
َ

�ص��ل��وبً��ا على ال��ج��ذع ا ّل��ذي
�ص��ب��وك َم� ْ
َن� َ

َـسـرا
َل� ْ
��و ك��ان ي���دْ ري َم��� ْن عليه َتـك َّ

اب.
((( ال ِع ْث َي ُر :بكسر فسكون ففتح  :الت َُّر ُ
((( كان اإلمام زيد (عليه السالم) قد حقق انتصارات كبيرة على الجيوش األموية ،من تلك
االنتصارات هزيمته للريان بن س�لمة البلوي صاحب خيل يوس�ف بن عمر بعثه في نحو
رجالة ملقاتلة اإلم�ام زيد إلى دار الرزق ،فمني بالهزيمة .راجع
م�ن ألفي فارس وثالثامئة ّ
الحدائق الوردية  ،258 /1واألمالي االثنينية ،واملقاتل.
السهمَ :
ـحـ َت ُه.
ألزق عليه الريش ،وبَ َرى
((( راش
السهمَ :ن َ
َ
َ
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واس��� َت���ن���زل� َ
��م
��وك وأض���رم���وا ن��ي��را َن ُ
��ه ْ
ْ
)(1
َ
املصون األَ ْط��ه��را
الجس َم
�ي ُيحرِ قوا
ْ
ك� ْ
نهم
���و َك ف��ي ال��نِّ��ي��را ِن بُ�� ْغ ً
َف���ر َم ْ
��ض��ا ِم ُ
لِ���م���ح���م� ٍ
��د وك����راه���� ًة أن ُت��� ْق��� َب���را
َّ
ُ
ول��ك��ا َد ُيخفيك ال��دُّ َج��ى ل��و ل��م َيصـ ِْر
��س�� ِف��را
بجبينِك امل��ي��م��و ِن ُص ً
��ب��ح��ا ُم ْ

�ذى
��ر َف ْ
��ت ش� ً
َ
وو َش����ى ب� ُت� ْ�رب�تِ��ك ال��ت��ي َش ُ
ال���ع���دو وال درى
ع��ل��م
ل�����وال ُه م���ا
ُّ
َ
ل���ك زائ�����را م��ن َط �ي��ب� ٍ
َ
�ة
����رى
ْ
ٌ
ً
ط��ي��ب َس َ
)(2
ـخ ُ
وم��ن ال�� َغ��رِ ِّي ُي َ
ـال ِمسكًا َأ ْذف����را
وذروا رم�����ا َد َك ف��ي ال���ف� ِ
��رات ض�لال� ًة

���رى َد َرى ذاري رم���ا ِدك م��ا َذرا(((؟
أ ُت َ
�ات ب� ْ
�ب أري��ج�� ِه
ه��ي��ه� َ
��ل َج��هِ �� ُل��وا ل��ط��ي� ِ
َأ َر َم�����ا َد جس ِم َك م��ا َذ َر ْوا أم َع �نْ� َب��را؟

((( ولي الخالفة الوليد بن يزيد بعد موت عمه هش�ام بن عبد امللك ،وهو الذي أمر بتحريق
اإلمام زيد بعد أن مكث مصلوبًا بالكناسة أكثر من سنتين.
((( املسك األذفر :الظاهر الشديد الرائحة.
((( كثرت كراماته (عليه الس�ل�ام) ،قال في التحف ص :75ومنها أنها ملا كثرت اآليات في
حال صلبه أحرقوه وذروه في البحر فاجتمع في ذلك املوضع كهيئة الهالل ،قال الديلمي
صاح�ب القواعد :قد رأيناه ،ويراه الصديق والعدو بلا منازع .ومن كراماته ما جرى مع
محم�د بن صفوان الجمحي حين قام على منبر مدينة الرس�ول األعظم يلعن اإلمام زيدً ا
وأه�ل بيته ،حيث رماه اهلل في رأس�ه بص�دع ذهب معه بصره في تلك الس�اعة ـ الحدائق
الوردية .262 /1
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��رب��� ِه َف���ل���وِ ا َّن���ه
س��ع��دَ ال����ف�
ُ
���رات ب���ق� ْ
ج������اج ع�����ا َد ع���ذبً���ا ك��وث��را
��ح ُأ
ٌ
م���ل� ٌ

ه����ذا ج�����زا ُء أب���ي� َ
ْ��ه��م
��ك أح���م���دَ ِم��ن
ُ
ف��ي��ه��م ُم����ن ِ
ِّ
��ب��ش��را
ْ����ذ ًرا و ُم
إذ ق����ا َم
ْ
��ص ِ
��ح َ
�ت ب��أم��ر ِه
��ك ح��ي � َن ق��م� َ
وج����زا ُء ُن ْ
���درا ف��ي ال��ظ�لا ِم ك�ما س��رى
َ
وس��ري��ت ب� ً
َ
���وان ب��ال��رض��وا ِن ِم � ْن
ف��اس��ع��دْ ل��دى رض�

رب ال����س� ِ
أح�����ق وأج�����درا
�م�اء ف�م�ا
َّ
ِّ
َ
ج����اورت ج����دَّ َك أح��م��دً ا
يهنيك ق���دْ
َ

وأن����ال����ك اهللُ ال����ج����زا َء األوف�����را
ِ
َأ ْه�����وِ ْن ب��ه��ذي
�ب التي
ال����دار ف��ي ج��ن� ِ

أص��ب��ح��ت ف��ي��ه��ا للنعي ِم ُم��ـ� َ
�خ��ـ� َّي��ـ��را
َ
ل���و ك� َ
��ه���ا
����ان ل��ل��دن��ي��ا ل����دى َخ�َّل�اَّ ِق� َ
َق����دْ ٌر َل��ـ� َ
�و َل� َ
�ب األوف���را
�ك ال��ن��ص��ي� َ
�خ��ـ� َّ

ك��ن��ت ع��ن��دَ اهللِ ج� َّ
ب� ْ
���ل ج�لا ُل�� ُه
���ل
َ
َـها َأ َج َّ
ِم�� ْن ْ
���ل وأخطرا
أن ُيـنِـيـ َلـك َ
�ت ِش�� ْع��رِ ي ْ
ُ
م��ج��اورا
أك���ون
ه��ل
ي��ا ل��ي� َ
ً

َ
ال��ذن��وب إل��ى ال���ورا؟
ن��ي
ُ
ل��ك أ ْم ت��ر ُّد َ
ٍ
غ���د وأن����ا ال��ذي
�م ف��ي
َأ ُأ َذا ُد ع��ن��ك� ْ
ل��ي ف��ي ودا ِد َك ذم��� ٌة ل��ن ُت ْ
ـخـ َفـرا؟
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ْ
وإن
ق��ل ذا الفتى َح��ض �ـَ� َ�ر اللقا معنا
أب���ط���ا ب���� ِه ع���نَّ���ا ال����زم� ُ
���ان َّ
وأخ�����را
ال��ه��دى
ي��ا
��ر ُ
خ��ي��ر َم��� ْن ب��ق��ي��ام � ِه َظ� َ
��ه� َ
َ

ُ
ال��ض�لال وقهقرا
األرض وان��ه��ز َم
ف��ي
ِ
ُع ْ
َ
ل��دي��ك مدائحي
ُ��ر ْت
����ذ ًرا إذا َق��ص��ـ َ
أن ُأ ْع� َ
فيحق ل��ي ـ ي��ا س��ي��دي ـ ْ
ُّ
���ذرا
ف ع��ب� ٍ
أج����رِ ف��ي م��دح��ي� َ
�ارة
����ر َ
ل��م ْ
�ك طِ ْ
)(1
���ج���زِ ِه و َت��� َق��� َّط���را
إال كَ�� َب��ا ِم��� ْن َع ْ
َأ َت��ـ� َ
�م��ـ��دَ ى ج�لالِ َ
��ك بال ًغا
�خ��ا ُل��ن��ي لِ��ـ� َ
���ر م����ا أج� َّ
�����ل وأك���ب���را
اهللُ أك����ب� ُ
ح���از ُه
م���اذا ال���ذي امل��ع��ص��و ُم دو َن����ك
َ

ْ
��ه��را
إذ ل���م
ت����زل م�م�ا ي��ش��ي�� ُن ُم�� َط َّ
ع��ل��ي��ك اهللُ ب���ع���دَ م��ح��م� ٍ
َ
�د
ص��ل��ى

ذك����ر َك ُم��ن ِ
ْ��ج��دً ا أو ُم��غْ��وِ را
س���ار
م��ا
ُ
َ

ِ
ال��ص�� َب��ا َز ْه����ر ال��ـ� ُّ�ربَ��ا
واآلل م��ا ح � َّي��ا
َّ
�ب ِذكْ����رِ َك ِمنْ َبرا
��ر طِ��ي� ُ
َس َ
��را َو َع�� َّط َ
��ح ً

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

***

ٍ
ُ
عبارة مجاز .و َك َبا :س�قط .و َت َق َّطر:
ف
األصيل من
ف  -بكس�ر الطاء :
الخيل ،وطِ ْر ُ
((( ال ِّط ْـر ُ
ِ
ُ
َر َمى بن ْفسه من ُعل ٍّو.
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