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مقدمة
الحم���د هلل رب العالمي���ن واأ�شه���د اأن ال اإل���ه اإال اهلل الملك الحق 
المبي���ن واأ�شه���د اأن �شيدن���ا محم���داً عب���ده ور�شول���ه خات���م النبيين 
الله���م �ش���ل على محم���د وعلى اآل محمد وبارك عل���ى محمد وعلى 
اآل محم���د كم���ا �شليت وباركت على اإبراهي���م وعلى اآل اإبراهيم اإنك 
حمي���د مجيد, وار�ض اللهم ع���ن اأ�شحابه االأخيار المنتجبين وعن 

�شائر عبادك ال�شالحين.
وبعد

ف���ي الخام�ض والع�شرين من �شهر محرم في هذا العام ي�شتذكر 
�شعبن���ا اليمن���ي العزي���ز م���ن واق���ع مظلوميت���ه الكب���رى  ومعانات���ه 
وا�شطه���اده وم���ا يواجهه في ت�شدي���ه لقوى ال�ش���ر والطغيان التي 
ت�شتهدف���ه في حيات���ه ووجوده, وفي اأمنه و�شالم���ه وفي ا�شتقراره, 
وت�شتهدف���ه ف���ي ا�شتقالل���ه وف���ي حريت���ه وف���ي اقت�ش���اده؛ ي�شتذكر 
اليوم ثورة عظيمة ويوماً مجيداً, وي�شتلهم من التاريخ االإ�شالمي 
�شفح���ة بي�ش���اء, ي�شتذكر حدث���اً عظيماً مهماً بقي���ت اآثاره وامتدت 

نتائجه على مدى الزمان حتى اليوم.
رائد تلك الثورة وقائدها هو عظيم من اأعالم االأمة االإ�شالمية, 
ونج���م م���ن نجوم الهداية, ذلكم هو: االإم���ام الثائر ال�شهيد زيد بن 
علي زين العابدين بن �شبط ر�شول اهلل االإمام الح�شين بن فاطمة 
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الزه���راء بنت ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل و�شلم عليه  وعلى اآله وابن علي 
اأمير الموؤمنين عليهم ال�شالم.

وه���ذه الم���ادة الت���ي جمعتها عن حي���اة و�شيرة االإم���ام زيد �شالم 
اهلل علي���ه ه���ي في اأغلبها من محا�شرات ال�شيد ح�شين ر�شوان اهلل 
علي���ه, وال�شي���د عبد الملك حفظ���ه اهلل وذلك لال�شتف���ادة منها في 

معرفة جزء من حياة هذا الرجل العظيم.
واهلل الموفق

بتاريخ 25 محرم 1439ه�

•••
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كيف نقراأ تاريخ اأهل البيت عليهم ال�سالم؟
من المهم جداً اأن نعود لكي نتاأمل في تاريخ اأعالمنا وعظمائنا 
وهداتن���ا م���ن نجوم العترة واأعالم االأمة,  نتاأمل في تاريخهم كيف 
كان اهتمامه���م بالم�شوؤولي���ة, كي���ف كان���وا عل���ى م�شت���وى ع���اٍل من 
موه  ة العالي���ة, وما قدَّ ال�شب���ر, والثب���ات, والب���ذل, والعط���اء, والِهمَّ
ف���ي �شبي���ل اهلل �شبحان���ه وتعال���ى وف���ي �شبي���ل الم�شت�شعفي���ن م���ن 
عب���اده, وم���ا واجهوه من طغي���ان في اتجاه اآخر وتخ���اذٍل في اتجاه 
ث���اٍن ه���ذا يزيدن���ا عزماً اإل���ى عزمنا, وهم���ًة اإلى همتنا, و�شب���راً اإلى 
�شبرن���ا, وا�شتع���داداً للب���ذل والعط���اء اإل���ى م���ا ه���و موج���ود, فلهذه 
الذكري���ات وله���ذه المنا�شب���ات اأهميته���ا الكبرى ومردوده���ا المهم 
عل���ى الم�شت���وى النف�شي وعل���ى الم�شتوى الثقاف���ي والفكري وعلى 

الم�شتوى العملي.
فما يربطنا باأعالم الهدى: اأنبياء اهلل اأواًل, ومن بعد اأنبياء اهلل 
خ���ط الهدى من اأعالم اله���دى, خط الهداية الممتد عبر االأجيال 
ل���كل زم���ن ول���كل جيل ول���كل اأمة وحت���ى نهاي���ة التكلي���ف وانق�شاء 
الحياة, ما يربطنا بهم هو ال�شيء الكثير والمهم جداً لي�شت فقط 
مج���رد ذكري���ات ف���رح اأو حزن, لي�ض فقط الحدي���ث عن مولدهم اأو 
الحديث عن ا�شت�شهاد اأي منهم,  ما يربطنا بهم هو اأعظم الروابط 
بع���د ارتباطن���ا ب���اهلل �شبحان���ه وتعال���ى ب���ل ه���و ج���زء م���ن ارتباطنا 
ب���اهلل �شبحان���ه وتعال���ى, يربطن���ا بهم االقت���داء واالتب���اع واالهتداء 
والتم�ش���ك, ه���م لنا الق���دوة والقادة, وهم لنا الرم���وز, هم لنا النور 
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ال���ذي ن�شت�ش���ئ به في ظلمات الجهل والباطل والطغيان, هم �شلة 
م���ع اهلل �شبحان���ه وتعال���ى ومع هديه؛ ولذلك يج���ب اأن نحر�ض اأن 
نتع���رف عل���ى تاريخه���م الم�ش���رق ف���كل واح���د منهم يمث���ل مدر�شة 
متكامل���ة نتعل���م منها اأبل���غ الدرو�ض والعب���ر,  وخ�شو�شاً ونحن في 
مواجه���ة مبا�ش���رة مع ق���وى ال�شر والعدوان ونخو����ض اأكبر معركة 

على م�شتوى الدنيا بكلها.
فعن���د كل ح���دث يمك���ن اأن ن�شتفيد منهم من خ���الل ذكرياتهم: 
ذكري���ات الهداي���ة, مواقف الع���زة وال�شرف, واالأخ���الق وال�شلوكيات 
واالأقوال والحكم التي ن�شتفيد منها فيما يزيدنا وعياً ويقينا, فيما 
يزيدنا ب�شيرة, فيما نزداد فيه ثباتاً وعزماً وقوة اإرادة؛ فاالرتباط 

بهم ارتباط بالدين �شلة مع اهلل �شبحانه وتعالى . 

ك�سفت واقعة كربالء مدى ال�سوء الذي قد و�سلت اإليه 
الأمة  

وا�شت�شه���اد  كرب���الء,  وحادث���ة  كرب���الء  واقع���ة  ك�شفت���ه  مم���ا    
االإم���ام الح�شي���ن )علي���ه ال�ش���الم( �شبط ر�ش���ول اهلل ووري���ث ر�شول 
اهلل )�شل���وات اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه(؛ ك�شف���ت ه���ذه الفاجع���ة ب���كل 
مالب�شاته���ا, بالكيفي���ة الت���ي وقع���ت في���ه, ك�شفت عن م���دى ال�شوء, 
م���دى االنح���راف, مدى التغير الكبير الذي كانت االأمة قد و�شلت 
اإلي���ه, ك�شف���ت اأن االأم���ة ف���ي واقعه���ا لي�شت عل���ى خي���ر, ال ت�شير في 
االتج���اه ال�شحيح, بل اإن هناك تغيراً كبيراً بم�شتوى انقالب كامل 
عل���ى االإ�ش���الم, على ر�شول���ه, على قراآن���ه, على قيمه, عل���ى مبادئه, 
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عل���ى اأخالقه, على م�شروعه المتكام���ل, انحراف كبير, تغير كبير, 
وحال���ة انقالب, وذه���اب باتجاه جاهلية اأخرى اأ�ش���واأ من الجاهلية 

االأولى, اأ�شواأ منها كثيراً كثيراً. 

الأمة تدفع ثمن تق�سيرها وتفريطها
وبع���د تلك الجريمة المنكرة كيف يمكن اأن تتوقع م�شير االأمة 
بع���د هذه الفاجع���ة بعد تلك المذبحة الت���ي كان �شحيتها ما تبقى 
م���ن اأهل بي���ت النب���وة كان �شحيتها حرمة ر�ش���ول اهلل)�شلوات اهلل 
علي���ه وعل���ى اآل���ه( هل تتوق���ع اأن يتورعوا ع���ن قتل اأح���د اأو يتورعوا 
ع���ن هت���ك اأي حرم���ة؟ وفعاًل نجد ب���اأن االأمة منذ ذل���ك الحين لم 
تزدد اإال انحطاطاً, لم تزدد اإال هواناً, لم تزدد اإال ابتعاداً عن دينها, 
ع���ن ر�شوله���ا, ع���ن قي���م اإ�شالمها, ل���م ت���زدد اإال ارتماًء ف���ي اأح�شان 
المجرمي���ن, ووقوف���اً ف���ي �ش���ف الطغ���اة, ومنا�ش���رًة وانطالقًة في 

االإثم والعدوان والطغيان واالإجرام. 
وفي عام ] 122ه�[ تتكرر الماأ�شاة نف�شها بحفيد االإمام الح�شين 
وه���و: االإمام زي���د بن علي بن الح�شين )علي���ه ال�شالم( هذا االإمام 
ال���ذي تح���رك ف���ي نف����ض الطري���ق, ف���ي نف�ض الم�ش���روع, ف���ي نف�ض 
اله���دف, في نف�ض الق�شية, على نف�ض المب���داأ, يتحرك على اأ�شا�ض 
اإقامة ر�شالة اهلل, اإحياء دين اهلل, هداية عباد اهلل, اإ�شالح عباد اهلل, 
اإ�شالح اأمة جده, ورث عن جده الم�شوؤولية, وورث عن جده القيم, 
قي���م ه���ذا الدي���ن, عزيمة ه���ذا الدي���ن, الروحية الت���ي يخلقها هذا 
الدي���ن, والتي تن�شاأ اأثراً م���ن اآثار هذا الدين, وكان )عليه ال�شالم( 
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يتح���رك عل���ى هذا االأ�شا�ض ف���ي مواقفه, في حيات���ه, يج�شد تعاليم 
االإ�ش���الم متاأ�شي���اً بجده الم�شطف���ى )�شلى اهلل علي���ه واآله و�شلم(, 
وارث���اً عن���ه مكارم االأخ���الق, اأخ���الق االإ�شالم الحمي���دة والعظيمة, 

وعلى م�شتوى راِق, على م�شتوى عظيم.

ما ح�سل في كربالء اأ�س�س لظلم الأمة وقهرها على طول 
التاريخ

وبالع���ودة اإلى تل���ك المرحلة التي تف�شله بجده االإمام الح�شين 
)علي���ه ال�ش���الم( �شنحاول اأن نق���دم �شورة موجزة ع���ن تلك الفترة 
الزمني���ة ال�شعب���ة م���ن بع���د كرب���الء حت���ى قي���ام االإم���ام زي���د ب���ن 
علي)علي���ه ال�شالم(ف���ي عام)122ه����( لنعرف الو�شعي���ة التي كانت 
ق���د و�شل���ت اإليها في زمن االإمام زيد)عليه ال�شالم( فما ح�شل في 

كربالء اأ�ش�ض لظلم االأمة وقهرها على طول التاريخ. 
جزء من م�شل�شل الظلم الذي لحق باالأمة منذ جريمة كربالء:

عندم���ا ن�شتعر�ض ما منيت به االأم���ة من حكام جائرين وا�شلوا 
م�شل�شل الظلم والطغيان نجد االآتي: 

 يزيد بن معاوية الذي تولى من عام 60ه� ا�شتمر حكمه الظالم 
لالأم���ة لمدة 3 �شنوات كلها حافلة بالظلم والقهر لهذه االأمة التي 

فرطت في ابن نبيها واأ�شلمته الأعدائه ليقتلوه بدم بارد. 
وق���د اأوجز �شعيد بن الم�شيب تلك الفت���رة, وتلك ال�شنوات التي 
كان ي�شميه���ا بال�ش���وؤم فتح���دث عن اأكبر الجرائم فق���ال: في ال�شنة 
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االأول���ى قت���ل الح�شي���ن ب���ن عل���ي واأه���ل بي���ت ر�ش���ول اهلل, والثاني���ة 
ا�شتبي���ح ح���رم ر�شول اهلل وانتهكت حرم���ة المدينة, والثالثة �شفكت 

الدماء في حرم اهلل وحرقت الكعبة. 
هذه من اأبرز الجرائم التي ح�شلت في زمن يزيد خالل حكمه 
واإال فكل حكمه جور وظلم فقد بقي يزيد مدة ثالث �شنوات تقريباً 
يمار����ض ظلمه وغي���ه, وي�شوم االأمة �شوء الع���ذاب فحول الب�شر اإلى 
عبي���د, وح���ول اأموال الم�شلمين اإلى غنيمة له ولزمرته من اأوبا�ض 
النا����ض الذي���ن اأطلقه���م كالكالب الم�شع���ورة تنه�ض ف���ي ج�شد هذه 

االأمة. 

نهاية الدولة ال�سفيانية
بع���د ه���الك يزي���د ب���ن معاوية مل���ك بع���ده معاوية ب���ن يزيد بن 
معاوي���ة بع���د اأبيه اأربعين يوماً, وقيل: ب���ل اأربعة اأ�شهر, هذا الرجل 
كان قد هاله ما فعل اأبوه يزيد وجده معاوية من جرائم بحق هذه 
االأم���ة فخطب النا����ض, فقال: اأما بعد حم���د اهلل والثناء عليه, اأيها 
النا����ض فاإن���ا بلينا بكم وبليت���م بنا فما نجهل كراهتك���م لنا وطعنكم 
علين���ا, اأال واإن ج���دي معاوي���ة ب���ن اأب���ي �شفي���ان نازع االأم���ر من كان 
اأول���ى ب���ه منه ف���ي القرابة بر�ش���ول اهلل, واأح���ق في اال�ش���الم, �شابق 
الم�شلمي���ن, واأول الموؤمني���ن, واب���ن ع���م ر�ش���ول رب العالمين, واأبو 
بقي���ة خات���م المر�شلي���ن, فرك���ب منكم م���ا تعلمون, وركبت���م منه ما 
ال تنك���رون, حت���ى اأتته منيته و�شار رهينا بعمل���ه, ثم َقّلد اأبي وكان 
غي���ر خليق للخي���ر, فركب هواه, وا�شتح�شن خط���اأه, وعظم رجاوؤه, 
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فاأخلف���ه االأم���ل, وق�شر عنه االأجل, فقلَّ���ت منعته, وانقطعت مدته, 
و�شار في حفرته رهيناً بذنبه, واأ�شيراً بجرمه.

 ث���م بكى, وق���ال: اإن اأعظم االأم���ور علينا: علمن���ا ب�شوء م�شرعه 
وقب���ح منقلب���ه, وق���د قت���ل عت���رة الر�ش���ول, واأب���اح الحرم���ة, وحرق 
الكعب���ة, وم���ا اأنا المتقلد اأمورك���م, وال المتحمل تبعاتك���م, ف�شاأنكم 
اأمرك���م, ف���واهلل لئ���ن كانت الدنيا مغنم���اً لقد نلنا منه���ا حظنا, واإن 

تكن �شراً فح�شب اآل اأبي �شفيان ما اأ�شابوا منها. 
وبه���ذا البي���ان اأعل���ن معاوية بن يزي���د نهاية الدول���ة ال�شفيانية 
ليتعر����ض بعدها لالغتي���ال وتبداأ مرحلة الدول���ة المروانية حيث 
تول���ى بع���ده مروان ب���ن الحكم ليوا�شل ه���و واأوالده �شيرة يزيد بن 

معاوية.

الأمة الإ�سالمية في قب�سة طواغيت بني اأمية
وقعت االأمة فيما كان قد حذرها الر�شول)�شلى اهلل عليه وعلى 
اآل���ه و�شلم( منه حينم���ا نبه االأمة بخطورة بني اأمية اإذا تمكنوا من 
الحك���م وال�شلط���ة قبل اأن ي�شلوا اإلى �ش���دة الحكم؛ ففي وقت مبكر 
اأطلق �شيحة تحذيرية لالأمة لتكون على حذر وليكون حجة عليها 
ي���وم القيام���ة؛ فاأخب���ر عنهم اأنه���م اإذا تمكنوا »اتخ��ذوا دين اهلل 
دغال وعباده خوال وماله دوال«. وهذا هو الواقع الذي امتد في 
تاري���خ االأم���ة جياًل بعد جيل, واإلى اليوم هذا هو واقع االأمة, فمنذ 
اأن �شيط���ر بنو اأمية على رقاب ه���ذه االأمة واإلى اليوم كل �شالطين 
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الجور كل الحكومات الم�شتبدة الجائرة التي حكمت االأمة ت�شتغل 
عل���ى ه���ذا النحو ت�شته���دف االأمة ف���ي تحريف مفاهيمه���ا الدينية 
ف���ي �شربه���ا في اأخالقها وف���ي قيمها وفي م�شروعه���ا, وت�شتهدفها 
اأي�ش���اً - ت�شتعبده���ا - تحول النا�ض اإل���ى عبيد, اإلى خدم ثم ت�شتاأثر 
بفيئه���م, بمالهم, بثرواتهم, وتفقر االأمة وت�شتري الذمم من ذلك 
الم���ال ال���ذي هو حق لالأمة؛ هذا هو الذي تعاني منه االأمة وعانت 

منه كثيراً.
 ومنذ فاجعة كربالء اإلى ثورة االإمام زيد بن علي)عليه ال�شالم( 
ت�شل���ط عل���ى االأمة من بعد معاوية بن يزي���د �شتة طواغيت]مروان 
ب���ن الحك���م, عبد الملك بن مروان, الوليد بن عبد الملك, �شليمان 
ب���ن عب���د المل���ك, يزيد بن عب���د الملك, ه�شام بن عب���د الملك.[ ما 
ع���دى فترة حك���م عمر بن عب���د العزيز والذي و�ش���ل اإلى الخالفة  
بو�شي���ة م���ن �شليمان بن عبدالمل���ك, وكانت فت���رة واليته من )99  
اإل���ى  101ه����( اأ�شل���ح ف���ي ه���ذه الفت���رة ج���زًءا من ف�ش���اد بن���ي اأمية, 
وخا�ش���ة ما يتعلق بظلم اأهل البيت عليهم ال�شالم و�شبهم من على 
المناب���ر, ويكفيه اأنه ا�شتب���دل لعن االإمام علي واأهل البيت في اآخر 
َعْدِل 

ْ
ُمُر بِال

ْ
َ يَأ الخطبة الثانية بقول اهلل �شبحانه وتعالى: {إِنهَّ اللهَّ

ِر 
َ
ُمنك

ْ
َفْحَش��اء َوال

ْ
ُق��ْرَب َويَْنَه َعِن ال

ْ
َواإِلْحَس��اِن َوإِيَتاء ِذي ال

ُروَن} اإال اأنه �شرعان ما عاد ُظلمهم 
هَّ
ُكْم تََذك

هَّ
َعل

َ
ْغِ يَِعُظُكْم ل

َ َوالْ
بوفاته وعودتهم مرة اأخرى اإلى التحكم على رقاب االأمة.
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وف���ي حكم الطاغي���ة )ه�شام بن عبد المل���ك( كان تحرك االإمام 
زيد بن علي)عليه ال�شالم( وثورته المباركة. 

وف���ي هذه الحقبة الزمني���ة � منذ ا�شت�شهاد االإمام الح�شين عليه 
ال�ش���الم ف���ي العام )61ه����( اإلى تحرك االإمام زي���د عليه ال�شالم عام 
)122ه����( � منيت االأمة باأق�شى اأن���واع الظلم والطغيان... مما �شبب 
انحط���اط االأم���ة اأكث���ر مم���ا كانت علي���ه في زم���ن االإم���ام الح�شين 

)عليه ال�شالم(. 

م�سير الأمة التي تفرط في قادتها ورموزها
خ���الل ه���ذه الفت���رة تح���رك االأح���رار ف���ي المجتم���ع االإ�شالمي 
ثائري���ن عل���ى طواغي���ت بني اأمي���ة اإال اأن االآث���ار  ال�شيئ���ة للتفريط 

والتق�شير والتخاذل كانت تثقل كاهل المجتمع االإ�شالمي.   
 فلق���د قام���ت حركات بعد ث���ورة االإم���ام الح�شين)عليه ال�شالم( 
انتقام���اً م���ن قتل���ت الح�شين)علي���ه ال�ش���الم( ولك���ن ل���م يكت���ب لها 

اال�شتمرارية مثل:
 • ثورة التوابين.

عبيد. اأبي  بن  المختار  •  ثورة 
د الر�شا الح�شن  • ومن تلك الثورات اأي�شاً ثورة االإمام اأبو محمَّ
ب���ن الح�شن بن علي ب���ن اأبي طالب )عليهم ال�شالم(: الذي ولد 
حوالي عام 42ه�, دعا اإلى اهلل في اأيام عبد الملك بن مروان بعد 
عام 65ه�, وجاهد االأمويين الظالمين, وانظم اإليه ابن االأ�شعث 



13 -------------------------------------------------- جالا ت يوثل  هذ البورا  الاذامك

وم���ن معه من التوابين في الجه���اد للطغاة, ثم خذله اأ�شحابه, 
ومات م�شموماً زمن الوليد بن عبد الملك بعد عام 90ه�, عمره 

48 اأو 49, ودفن بالبقيع في المدينة المنورة في الحجاز. 

لماذا لم يكتب لهذه الثورات النجاح؟
كان���ت ث���ورات قادها اأبطال ومحنكون ف���ي ال�شيا�شة وتهيئت لهم 

الظروف الكثيرة والكبيرة ولكن لماذا لم يكتب لها النجاح؟. 
ال�شي���د ح�شي���ن ر�ش���وان اهلل علي���ه اأج���اب عل���ى ه���ذا ال�ش���وؤال في 

)درو�ض من وحي عا�شوراء( بقوله: 
ه���م فرطوا, وعندما يفرط االإن�شان فيما ي�شمع �شتاأتي البدائل 
المغلوط���ة, اإم���ا اأن يتلقاه���ا من اأمثاله ممن يفهم���ون االأمور فهماً 
مغلوط���اً, مم���ن ال يعرف���ون عواق���ب االأم���ور, اأو م���ن جه���ة نف�ش���ه 
ه���و فيك���ون ه���و من يحلل, وم���ن يح���اول اأن ي�شع ل���كل ق�شية حداً 
معين���اً, يظن اأنها ال تتجاوزه. ربما كانوا يت�شورون اأن الح�شين هو 

الم�شكلة.. يمكن اأن ُي�شفى الح�شين وتبقى االأجواء طبيعية!. 
بعد اأن ُقتل الح�شين)عليه ال�شالم( هل بقيت االأجواء طبيعية؟ 
هل ا�شتقر و�شع اأهل العراق؟ اأم بداأ العراق يغلي, اأم بداأت النكبات, 
والك���وارث تتاب���ع على اأه���ل العراق جياًل بعد جي���ل اإلى هذا الع�شر 
ال���ذي نح���ن في���ه, ل���م ي�شلم اأه���ل العراق, ل���م ي�شلم له���م دينهم, لم 

ت�شلم لهم دنياهم, لم ت�شلم اأنف�شهم..
وعندما يكون االإن�شان من هذه النوعية فقد ي�شحوا في يوم من 
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االأي���ام لكن ف���ي الوقت الذي ال ينفع. اأهل العراق ندموا بعد, وتاب 
الكثي���ر من تفريطهم في االإمام الح�شي���ن اإذ لم ين�شروه وخرجوا 
ثائري���ن, وقتلوا َم���ْن قتلوا الح�شي���ن )عليه ال�شالم( وث���اأروا لقتله 

لكن بعد فوات االأوان, بعد فوات �شخ�شية عظيمة كالح�شين.
ل���و كان���ت تل���ك الت�شحي���ة, ل���و كان ذلك ال�شم���ود, ل���و كان ذلك 
التفان���ي, ل���و كان ذلك االهتمام, لو كان ذل���ك الوعي في وقته, يوم 
كان الح�شي���ن متوجه���اً اإل���ى الكوف���ة ال�شتطاع���وا اأن يغي���روا وج���ه 
التاري���خ باأكمل���ه, ولي�ض فقط وج���ه العراق, ال�شتطاع���وا اأن يعيدوا 
االأم���ة اإل���ى ما كان يريد لها الر�شول )�شل���وات اهلل عليه وعلى اآله( 

اأن تكون عليه.
قتل���وا االآالف, وُقت���ل منه���م االآالف لك���ن بعد ف���وات االأوان, بعد 
ف���وات �شخ�شي���ة كاالإم���ام الح�شي���ن. واأعظم م���ا تتعر�ض ل���ه االأمة, 
اأو م���ن اأعظ���م نكبات االأم���ة اأن تفقد عظم���اء كالح�شين وعلي وزيد 

والح�شن واأمثالهم من اأعالم الهدى, خ�شارة عظيمة.

كيف كان تحرك الإمام زين العابدين
كي���ف كان دور االإم���ام زي���ن العابدين)عليه ال�ش���الم( خالل هذه 

الفترة؟ 
االإم���ام الو�ش���ي زين العابدين بن علي ب���ن الح�شين بن علي بن 
اأبي طالب )عليه ال�شالم( ولد عام 38ه�, واأجمع اأهل االإ�شالم على 
اأنه اأف�شل موجود في ع�شره, واأعبد اأهل زمانه, واأعلمهم, وقد عده 
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االإم���ام اله���ادي يحيى ب���ن الح�شين � عليه ال�ش���الم - من االأو�شياء, 
وه���ذا مقام جلي���ل, معروف حقه, له االإمام���ة والزعامة, وقد نجى 
م���ن واقعة كربالء لمر�شه, وتوف���ي في المدينة المنورة عام 94ه�, 
ودف���ن بالبقي���ع ف���ي المدينة المنورة ف���ي الحجاز, ف���ي م�شهد اأهل 

البيت )عليهم ال�شالم(.
ال�شي���د ح�شي���ن ر�ش���وان اهلل علي���ه ي�شخ����ض الو�شع بع���د االإمام 
الح�شي���ن عليه ال�ش���الم وبالتحديد في زمن االإم���ام زين العابدين 
عليه ال�شالم وكيف كان دوره فيقول في )�شرح دعاء مكارم االأخالق 

- الدر�ض االأول(: 
 كان الواق���ع ال���ذي عا�ض فيه ]زين العابدين[ واقعا مظلما, اأمة 
ُهِزمت وُقِهرت, واأُذلِّت تحت اأقدام يزيد, واأ�شباه يزيد, لكنه هو من 
عم���ل الكثير الكثير وهو يوجه, وهو يعلِّم, وهو يربي, األي�ض االإمام 
زي���د هو ابنه؟ من اأين تخ���رج االإمام زيد؟ اإال من مدر�شة اأبيه زين 

العابدين.
اإن الحال���ة الت���ي كان فيه���ا حال���ة فع���اًل �شدي���دة, بالغ���ة ال�ش���دة 
النفو����ض مقه���ورة ومهزومة واالأف���واه مكممة, لكن زي���ن العابدين 
م���ن اأولئ���ك الذين يفهمون ب���اأن المجاالت دائم���اً ال تغلق اأمام دين 
اهلل فانطل���ق ه���و ليعلم ويرب���ي, وي�شنع الرجال؛ الأن���ه يعلم اأنه اإن 
كان زمان���ه غير مهي���اأ لعمل ما فاإن الزمان يتغي���ر ف�شي�شنع رجااًل 
للم�شتقب���ل. و�شنع فع���اًل وخرج االإمام زيد )علي���ه ال�شالم( �شاهراً 
�شيف���ه ف���ي �شبيل اهلل, وترك اأمة ما تزال ت�شير على نهجه من ذلك 

اليوم اإلى االآن... 
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وكلنا نعرف ذلك الظرف القاهر الذي كان يعي�شه زين العابدين 
)�شلوات اهلل عليه(, لكن ننظر ماذا عمل زين العابدين, بنى زيداً, 
وبن���ى الكثي���ر من الرجال, الذي���ن انطلقوا فيما بع���د حركة زيدية 

جهادية جيال بعد جيل على امتداد مئات ال�شنين...
وق���د يكون في واقعه لي�ض ممن ر�ش���ي لنف�شه تلك الحالة التي 
كان عليه���ا, لك���ن ذل���ك ه���و اأق�شى ما يمك���ن اأن يعمل���ه, ال ي�شتطيع 
اأن يخ���رج ه���و فيعلن الدع���وة اإلى اإعالء كلم���ة اهلل ون�شر دين اهلل, 
لي�ض ل�شعفه هو, اأو لعدم كماله, واإنما راأى النا�ض من حوله كلهم 

مهزومين, كلهم مقهورين, فمن الذي ي�شتطيع اأن يحركهم؟.

الو�سعيات التي يفر�سها المتخاذلون
وهذه اأحيانا تح�شل, تحدث و�شعيات كهذه, لكنها و�شعيات هي 
نتيجة تق�شير من قبل النا�ض اأنف�شهم يوم تخاذلوا مع علي )عليه 
ال�ش���الم( كان���ت نتيجة تخاذلهم ق���وة للباطل في جان���ب بني اأمية, 
جعل���ت مواجهته���م لذل���ك الباطل ف���ي اأي���ام االإمام الح�ش���ن �شعبة 
جداً, تخاذلوا معه اأي�شاً, جعلت المواجهة في اأيام االإمام الح�شين 
اأكث���ر �شعوب���ة اأي�ش���ا, و�ش���ل الح���ال اإل���ى اأن ي�شبح واق���ع االأمة في 
ع�شر زين العابدين هو االنك�شار, الهزيمة المطلقة, هي الظروف 

ال�شعبة, هي الحاالت ال�شيئة التي ي�شنعها تخاذل النا�ض.
هي حاالت يخلقها - اأحياناً - �شعف وعي ممن ينطلقون للعمل, 
واإن كان���وا تحت راي���ة علي )عليه ال�شالم( ويحملون ا�شم جند اهلل, 
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واأن�ش���ار اهلل لك���ن وعيهم, لكن اإيمانهم القا�ش���ر, اإيمانهم الناق�ض 
اأدى اإلى اأن يرتكبوا جناية على االأمة ف�شيعة. 

من هو الإمام زيد؟
االإم���ام زي���د ب���ن على علي���ه ال�شالم ه���و واحٌد من عظم���اء نجوم 
الِعت���رة, وواح���ٌد م���ن اأع���الم االأم���ة, رج���ل عظي���م عرفت���ه كل االأمة 

ت بمقامه العظيم في دين اهلل. ت بف�شله وعمله, واأقَرّ واأقَرّ
االإم���ام زيد بن على)عليه ال�شالم( عندما نريد اأن نتعرف عليه 
ف به, لك���ن اإن تحدثن���ا من باب  فه���و مع���روف واأ�شه���ر م���ن اأن ُنع���رِّ
االخت�ش���ار واالإيج���از, فعندما نتحدث عن اأُ�شرت���ه ومنبته فهو من 
االأُ�ش���رة الطاه���رة والبقية الباقية من اآل ر�ش���ول اهلل محمد)�شلى 
اآل���ه و�شل���م(, الذي���ن اأذه���ب اهلل عنه���م الرج����ض  اهلل علي���ه وعل���ى 
وطهرهم تطهيراً, الذين اأمرنا اهلل بمودِّتهم ومحبَّتهم وجعل ذلك 
ه���و االأجر عل���ى تبليغ الر�شالة, المكافاأة لنب���ي اهلل محمد, واالأجر 
له وتثمين ما قدمه لالأمة كلها من هدًى وزكاًء, واإخراجاً لها من 
ْيِه 

َ
ُكْم َعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

َ
ْل ل

ُ
الظلمات اإلى النور فقال �شبحانه وتعالى: {ق

َة ِف الُقْرب} ]الشورى:23[.  الَمَودهَّ
هَّ

ْجًرا إِل
َ
أ

ه���و م���ن نج���وم الِعت���رة الطاه���رة الذي���ن اأمرن���ا اهلل بالتم�ش���ك 
به���م, واالهت���داء بهم, وال�شير ف���ي طريقهم, والتم�ش���ك بمنهجهم, 
واالقتف���اء باإثرهم, وواحد من نج���وم تلك الِعترة الذين قال عنهم 
ر�شول اهلل �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعلى اآله: »اإني تارٌك فيكم 
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ما اإن تم�ضكتم به لن ت�ضلوا من بعدي اأبدا: كتاب اهلل وعترتي 
اأهل بيتي، اإن اللطيف الخبير نباأني اأنهما لن يفترقا حتى يردا 

على الحو�ض«.
ه���و واحٌد من العترة الطاه���رة, من نجومها واأعالمها وهداتها 
الذين قال عنهم الر�شول)�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم(: »اأهل 
بيتي فيكم ك�ض��فينة نوح من ركبه��ا نجى ومن تخلف عنها غرق 

وهوى«, هذا منبته ومنبعه واأ�شرته.
ث���م هو ال���ذي كان ابناً لزين العابدين)علي���ه ال�شالم(, اأبوه زين 
العابدين و�شيِّد ال�شاجدين الذي اأي�شاً ُتِقرُّ كل االأمة بعظيم ف�شله 
وعظي���م مقامه و�شناء مكانته, زين العابدين)عليه ال�شالم( و�شيِّد 
ال�شاجدي���ن الذي هو نجل االإمام الح�شين)عليه ال�شالم( المتبقي 
ف���ي كرب���الء م���ن اأُ�شرت���ه بلط���ٍف م���ن اهلل وبرعاية ك���ي ال ينقر�ض 

الن�شل الح�شيني.
فزين العابدين)عليه ال�شالم( بما هو عليه من العلم, والعبادة, 
والف�ش���ل, والتق���وى, والمكانة العليَّة ف���ي دين اهلل والقرب من اهلل 
�شبحان���ه وتعالى, ه���و الذي ربَّى زيداً, ربَّاه التربي���ة االإيمانية, ربَّاه 

على االإيمان, على التقوى, على العلم, على الف�شل.
ث���م م���ن بع���د زي���ن العابدين)علي���ه ال�ش���الم( وبعد وفات���ه اهتم 

بتربيته اأخوه االإمام الباقر)عليه ال�شالم(.
ولعظم���ة ه���ذا االإمام العظي���م والدور ال���ذي �شيحققه فقد روي 
اأن النب���ي )�شل���ى اهلل علي���ه وعلى اآله و�شلم( نظ���ر ذات يوم اإلى زيد 
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ب���ن حارث���ة فبكى وقال: »المقتول في اهلل، الم�ض��لوب من اأمتي، 
المظل��وم من اأهل بيتي �َض��ِميُّ هذا« واأ�شار اإل���ى زيد بن حارثة ثم 
ق���ال: »اأدن من��ي يا زيد، زادك ا�ض��مك عندي حبًا، فاإنك �َض��ِميُّ 

الحبيب من ولدي«.  
قب���ل ع���ام واحد من مول���د االإمام دخ���ل اأبو حم���زة الثمالي على 

زين العابدين فقال له زين العابدين: 
يا اأبا حمزة اأال اأخبرك عن روؤيا راأيتها؟

 قال: بلى يا ابن ر�شول اهلل.
 ق���ال: راأي���ت كاأن ر�شول اهلل اأدخلني جنة, وزوجني بحورية لم اأَر 
اأح�ش���ن منه���ا, ثم قال لي: يا عل���ي بن الح�شين: �ش���ّم المولود زيداً 

فيهنيك زيد.
 ثم يقول اأبو حمزة: واإنها لروؤيا دفعتها عناية اهلل وحكمته اإلى 
الت�شديق, فما هي اإال اأيام قالئل, واإذ بالمختار بن اأبي عبيد يبعث 
اإل���ى االإم���ام علي بن الح�شي���ن بفتاة �شندية تدع���ى )جيدا( كان قد 
ا�شتراه���ا, فوجدها حورية بحق: ديناً, وخلق���اً, وحياًء, واأدباً, تجدر 
ب���اأن تك���ون �شكناً لعلي بن الح�شين, فاخت�شه���ا ال�شجاد لنف�شه, بعد 
اأن خيرها بين اأبنائه فاأبت - في اإجالل - اإال هو, ومنها اأنجب ابنه 

المنتظر )زيد بن علي(.
 ق���ال اأب���و حمزة: فحججت عام���اً اآخر فاأتيت علي ب���ن الح�شين, 
فلم���ا دخل���ت علي���ه وجدته حاماًل لطف���ل �شغير, وهو يق���ول: يا اأبا 

حمزة هذا تاأويل روؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
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 االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم( يترب���ى ف���ي حج���ر االإم���ام عل���ي بن 
الح�شي���ن زي���ن العابدين)علي���ه ال�ش���الم( ال���ذي اخت�ش���ه بتربي���ة 

جهادية واأعده للم�شتقبل ليكون رجل المرحلة.
���ه باأمي���ر الموؤمني���ن في  حت���ى و�ش���ل اإل���ى درج���ة اأن���ه �ش���ار ُي�َشبَّ
الف�شاح���ة والبالغ���ة والبراعة, وكان يعرف ف���ي المدينة ب�)حليف 

القراآن(.  
وي���روى ب���اأن النا�ض كانوا يتابع���ون كالم االإمام زيد, ويحفظونه 
كم���ا يحف���ظ النادر م���ن ال�شع���ر, والغريب م���ن الحكم, وله���ذا قال 

ه�شام في ر�شالة ل�ه اإلى يو�شف بن عمر: 
)امن���ع اأه���ل الكوف���ة م���ن ح�ش���ور زي���د بن عل���ي, ف���اإن ل����ه ل�شاناً 
اأقطع من ظبة ال�شيف, واأح�شد من �شبا االأ�شنة, واأبلغ من ال�شحر 

والكهانة(.
وق���ال اأبو الجارود: قدم���ت المدينة فجعلت كلما �شاألت عن زيد 

بن علي قيل لي ذاك حليف القراآن.

ن�ساأته المباركة
وهكذا ن�شاأ زيد بن علي)عليه ال�شالم( في تلك االأُ�شرة الطاهرة 
الموؤمن���ة التي هي على اأرقى درجات االإيمان, تربى تربية االإيمان, 
تربي���ة التق���وى, تربي���ًة عل���ى الف�ش���ل والخي���ر والقي���م واالأخ���الق 

ب فيها مبادئ الحق. وت�شرَّ
ون�ش���اأ ن�ش���اأًة ممي���زًة, فكان متميزاً من���ذ بداية ن�شاأت���ه منذ بداية 



21 --------------------------------------------------------------------- لشايه اجأارمم

�شباب���ه متمي���زاً بتق���واه, باإيمان���ه بخ�شيت���ه من اهلل, متمي���زاً بفهمه 
الثاقب وا�شتيعابه الكبير, ومتميزاً اأي�شاً بارتباطه الوثيق بالقراآن 
الكري���م, فه���و في تل���ك المدر�ش���ة: مدر�شة اله���دى, مدر�شة الحق, 
مدر�ش���ة اأه���ل البي���ت عليه���م ال�ش���الم, هو)علي���ه ال�ش���الم( اخت�شه 
اخت�شا�ش���اً متميزاً بارتباٍط وثيٍق ومتميز بالقراآن الكريم, القراآن 
الكري���م ينب���وع العل���م, ينب���وع المعرف���ة, منب���ع الهدى, حت���ى ُعرف 
زيٌد)علي���ه ال�ش���الم( ب�)حلي���ف الق���راآن(, وه���ذا االرتب���اط الوثي���ق 
بالق���راآن الكريم راأينا اأثره حينما نقراأ التاريخ في �شخ�شية االإمام 
زيد)علي���ه ال�شالم( في اأخالقه, في اهتماماته, في م�شاره العملي 

بكله.
ُع���رف االإم���ام زيد)عليه ال�ش���الم( باأنه عظي���م الخ�شية من اهلل, 
ف���كان حينم���ا يق���راأ بع�ش���اً م���ن اآي���ات الق���راآن الكري���م, ويتاأمله���ا اأو 

ي�شمعها في بع�ض المقامات ُيغمى عليه.
وُع���رف اأي�ش���اً بهذا االأث���ر االإيماني في واقعه بكل���ه, في عالقته 
المتمي���زة ب���اهلل, ف���ي اأخالق���ه وقيم���ه, ف���ي الم�شوؤولي���ة ومواجه���ة 
الجائري���ن, فعل���ى م�شت���وى االلت���زام والتق���وى ه���و القائل)علي���ه 
ال�شالم(:»واهلل ما كذبت كذبًة منذ عرفت يميني من �ض��مالي، 
وم��ا انتهك��ت هلل محرمًا منذ عرف��ت اأن اهلل يعاقب عليه«, هل 
بع���د هذه الن�شاأة من ن�ش���اأة, على هذا الم�شتوى العالي من االلتزام 
والتق���وى »م��ا كذبت كذبة من��ذ عرفت يميني من �ض��مالي، وما 

انتهكت هلل محرمًا منذ عرفت اأن اهلل يعاقب عليه«؟.
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ه���و اأي�ش���اً القائ���ل: »واهلل ل��و علمت اأن ر�ض��اء اهلل عز وجل 
ف��ي اأن اأقدح نارًا بيدي حتى اإذا ا�ض��طرمت رميت بنف�ض��ي فيها 
لفعل��ت« يعن���ي: ل���و كان ذل���ك مني ير�ش���ي اهلل لفعلت���ه, هكذا كان 
ف���ي ان�ش���داده اإلى اهلل, في تقواه اإلى اهلل, ف���ي ذوبانه في طاعة اهلل 

�شبحانه وتعالى.
���ل على التقوى:  ث���م ف���ي اإطار الم�شوؤولي���ة اأي�شاً من اأهم ما ُيدلِّ
م�شت���وى اهتمام���ك بالم�شوؤولي���ة, لي����ض فق���ط خ�شوعك ف���ي حالة 
رك النف�شي في م�شاعرك واأنت تتلو القراآن؛ بل في  �شالتك, اأو تاأُثّ
الم�ش���ارات العملية؛ والم�شارات العملية هي من اأهم ال�شواهد على 
التق���وى واالإيمان, وهكذا كان االإمام زيد)عليه ال�شالم( �شواًء على 
م�شت���وى االلت���زام و التق���وى, اأو على م�شت���وى القي���ام بالم�شوؤولية 

ومواجهة الجائرين.

حر�سه الكبير على الأمة وا�ست�سعاره للم�سئولية
االإمام زيد)عليه ال�شالم( كان فيما يحمله من هٍمّ واألٍم وحر�ٍض 
���ر عنها فق���ال: »واهلل لوددت اأن  ه لدرجٍة عبَّ عل���ى اإنق���اذ اأمة َج���دِّ
يدي مل�ض��قٌة بالثريا - الثريا مجموع��ة النجوم البعيدة جدًا 
ف��ي عنان ال�ض��ماء - ثم اأقع اإل��ى االأر�ض اأو حي��ث اأقع فاأتقطع 
قطعًة قطعة واأن ُي�ض��لح اهلل بذلك اأمر اأمة محمد)�ض��لى اهلل 

عليه وعلى اآله و�ضلم(«.
هك���ذا كان فيم���ا يحمله من ه���ّم, فيما ي�شت�شعره م���ن م�شوؤولية 
ه, وحنانه و�شفقته, اإن�شان. اإن�شان بقيم  ف���ي عظيم رحمته باأمة َجدِّ
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عظيمة يتحّرق على واقع النا�ض لي�ض ال اإبالياً كما هو حال الكثير 
من النا�ض حتى من المح�شوبين على الدين ممن ال يبالي بالنا�ض 
ف���ي اأي ح���اٍل كان���وا وفي اأي واٍد هلكوا و�شقط���وا.. ال!, حرقة القلب 
والم�شاع���ر واالأ�ش���ف واالأل���م عل���ى الواق���ع المري���ر والمهي���ن الذي 
تعي�ش���ه االأم���ة, وبهذا الحر�ض تح���رك في واقع االأم���ة ليعمل على 
ا�شتنقاذه���ا مم���ا ه���ي فيه, ثم م���ن تلك الدواف���ع داِف���ع الم�شوؤولية, 
فه���و حليف الق���راآن, القراآن الكريم ولذل���ك كان يقول: »واهلل ما 

يدعني كتاب اهلل اأن اأ�ضكت« ما يدعني كتاب اهلل اأن اأ�شكت.
هذا الكتاب الذي هو كتابنا جميعاً كاأمٍة م�شلمة, كم�شلمين هذا 
الكت���اب ال���ذي يج���ب علين���ا اأن نّتبع���ه, اأن نتم�شك ب���ه, اأن نطيع اهلل 
لنا م�شوؤولية اأن  فيم���ا اأمرن���ا في���ه اهلل جل �شاأنه في هذا الكت���اب حمَّ
نقيم العدل, اأن نواجه الظلم, اأن نواجه الف�شاد, اأن نواجه الطغيان 

وال�شر.
»واهلل ما يدعني كتاب اهلل اأن اأ�ضكت«, هذا االنتماء الواعي 
للق���راآن الكري���م ال���ذي ترت���ب علي���ه االلت���زام, والعم���ل, والتطبيق, 
واالتب���اع, والتم�ش���ك, هو الذي غاب من واقع االأم���ة ولالأ�شف, واإالَّ 
فالق���راآن لي����ض فقط كتاب زيد بن علي, اأو اأن ما فيه من توجيهات 
م  كت زيداً في ميدان الحياة, في واقع الم�شوؤولية لُيقدِّ واأوام���ر حرَّ
نف�ش���ه قربان���اً هلل وليواجه الطاغوت دون خ���وف, اأو تردد, اأو تلكوؤ.. 
ال!, لي����ض خا�ش���اً بزي���د, ولي�شت تل���ك الم�شوؤوليات خا�ش���ًة باالإمام 

زيد)عليه ال�شالم(, ال.
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نح���ن كم�شلمي���ن اإنما بقدر اإيمانن���ا, بقدر اهتدائن���ا بهذا الكتاب 
بقدر م�شداقيتنا في انتمائنا لهذا الدين, في ارتباطنا بهذا الكتاب 
ال���ذي ه���و منه���ج اهلل الحق, ه���ذا القراآن ه���ذا الكتاب ال���ذي لم يدع 
مون  زيداً لي�شكت, لماذا اليوم ي�شكت الكثير والكثير من الذين يقدِّ
اأنف�شه���م على اأنهم متديني���ن, والبع�ض منهم ربما يقراأ هذا الكتاب 
ع���ن ظهر قل���ب غيباً يحفظه اآي���ًة اآية, ويتلوها ف���ي اأي وقت, كم في 
واق���ع االأم���ة من مدار����ض لتعليم الق���راآن, وتحفيظ الق���راآن, ونرى 
كثي���راً م���ن القائمين عليها الذين يتعامل���ون با�شتغالل؛ با�شتغالل 
في كل �شيء, م�شلكهم وم�شارهم في الحياة بعيد كل الُبعد عن هذا 
الكتاب وعن توجيهاته وعن م�شاره الذي ر�شمه لنا في واقع الحياة.

الرحلة الق�سرية اإلى ال�سام
لق���د كان االإم���ام زي���د كم���ا اأراد ل���ه اأب���وه زي���ن العابدين)علي���ه 
ال�شالم( فقد عمل منذ الن�شاأة المبكرة على تحقيق هذه االأهداف, 
م���ن خ���الل تدري�ش���ه لط���الب العل���م, وعب���ر مناظرات���ه وحواراته, 
وخطب���ه وكتب���ه, ور�شائله.. وهكذا كان ين�شر ثورته عبر كل و�شيلة, 
وحت���ى في ترحال���ه, كان يحم���ل ثورته معه, ويلق���ي ببذورها حيث 
م���ا م���ر, فهو لم���ا ودع مدينة ج���ده في رحلت���ه �شب���ه االإجبارية اإلى 
ال�ش���ام كان ق���د تحرك فيها, واأقام الحجة عل���ى اأهلها بما يرتاح ل�ه 
�شمي���ره, وهذا ما اأثار قلق العر�ض االأم���وي, وجعل الطاغية ه�شام 

ي�شارع في طلبه.
بع���د اأن طلب���ه ه�ش���ام اإل���ى ال�ش���ام �َشعر االإم���ام زيد علي���ه ال�شالم 
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بم���ا ي�شم���ره ه���ذا الطاغي���ة من ال�ش���ر, ولكن ل���م يكن اأم���ام االإمام 
زيد)علي���ه ال�ش���الم( اإال الم�شي���ر اإل���ى ال�ش���ام فتوكل عل���ى اهلل وودع 

اأهله واأقاربه ودعا اهلل بهذا الدعاء:
»الَلُه��مَّ اإنَّ��ك َتْعَلُم اأني ُمْكَرٌه َمْجُبوٌر م�ض��طٌر غي��ُر مختاٍر وال 
َة ِع��زٍّ لكيال  مال��ك لنف�ض��ي، الَلُه��مَّ واكفني َكْي��َدُه واألِب�ْض��ِني ُجبَّ
اأخ�ضَع ل�ضلطاِنه، وال اأرهب من جنوده، الَلُهمَّ واب�ُضط ِل�ضاني عليه 
��َرِته، كي اأقوَل قوَل الحقِّ وال تاأُخُذِني لومُة  باإعزاِز الحقِّ وُن�ضْ
اِرين، الَلُه��مَّ واْجَمْع َقْلِبي َعَل��ى ِهَدايِتَك،  الئ��م، وال اإذالُل الجبَّ
��ُغُر ب��ه عندي ُمْلُك��ه، وَتِذلُّ لي  واأرن��ي م��ن اإِعزاِزَك اإياي ما َي�ضْ
َنْخَوُته، الَلُهمَّ فاْطَرِح الهيبة في َقْلِبه وَذلِّْل لي نف�ض��ه، واْحِب�ْض 
��ي َكْي��َدُه.  ثم قال: اإن��ي خارج عن وطن��ي ودار هجرتي وما  َعنِّ

اأراني اإليها راجع«.

الإمام زيد يلقي نظرة وداع على قبر جده الم�سطفى
ث���م اأت���ى قب���َر ر�ش���ول اهلّل �شلى اهلّل علي���ه واآله و�شل���م ف�شلى اإلى 
الم عليك يا ر�شول اهلّل,  َجْنِب���ه, ثم ان�شرف من �شالته فق���ال: ال�شَّ
ال�ش���الم عليك يانب���ي اهلّل, ال�شالم عليك يا خي���رة االأنبياء واأ�شرف 
الر�ش���ل, ال�ش���الم عليك ي���ا حبيب اهلّل, ه���ذا اآخر عه���دي بمدينتك, 
واآخ���ر عه���دي بقب���رك ومنب���رك, اأْخِرْجُت يا اأَب���ْه كاره���اً, و�ِشْرُت في 
البالد اأ�شيراً يا ر�شول اهلّل, واإني �شائلك ال�شفاعة اإلى اهلّل عز وجل, 
َدِن���ي ِبِثَق���ِة اليقي���ن, وِع���زِّ التق���وى, واأن يخت���م ل���ي ب�شهادة  يِّ واأن ُيوؤَ

تلحقني باآبائي االأكرمين واأهلي الطاهرين.
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الإمام زيد يحط رحاله في عا�سمة الدولة الأموية
عندم���ا و�ش���ل االإمام زيد )عليه ال�شالم( اإل���ى ال�شام وبالتحديد  
ف���ي عا�شم���ة الدول���ة االأموي���ة دم�ش���ق تجاهل���ه ه�ش���ام الأكث���ر م���ن 
�شه���ر؛ لكن زيداً ف���ي غ�شون هذا ال�شهر فر����ض نف�شه على دم�شق, 
واأ�شبح محور الحديث في مجال�ض ال�شام عموماً, وقبلة الزائرين 
لمجاميع من النا�ض, اأعجبوا بعلمه و�شماحته, و�شجاعته في كل ما 
يط���رح, واأقل ما يقال اأنه لفت اأنظاره���م اإلى الحق, و�شحح الكثير 
م���ن المفاهي���م, واأب���ان الكثي���ر من الحقائ���ق التي ح���اول االأمويون 

اإخفائها زمناً طوياًل.
اأُدخ���ل االإمام زيد)عليه ال�شالم( اإلى ه�شام بن عبدالملك ثالث 
م���رات وكان كل م���رة يلق���ن ه�شام���اً در�ش���اً قا�شياً عندم���ا كان ينطق 
بالح���ق ف���ي مجل�ض ه�ش���ام, وال يخ�شى في اهلل لوم���ة الئم, ممتثاًل 
قول ر�شول اهلل �شلوات اهلل عليه وعلى اآله: »اأف�ضل الجهاد كلمة 

حق في وجه �ضلطان جائر«.

الدخول الأول
دخ���ل االإم���ام زي���د عل���ى ه�ش���ام بن عب���د المل���ك فتجاهل���ه ه�شام 

فانبرى االإمام زيد قائاًل:
 ال�شالم عليك اأيها االأحول واإنك لجدير بهذا اال�شم.

 فا�شت�ش���اط ه�شام غ�شبا وق���ال: اأنت زيد الموؤمل للخالفة, وما 
اأنت وذاك واأنت ابن اأَمٍة.
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 قال زيد)عليه ال�شالم(: »اإن االأمهات ال يقعدن بالرجال عن 
بلوغ الغايات وال اأعرف اأحدا اأحب عند اهلل من نبي بعثه وهو 
اب��ن اأمة وهو اإ�ض��ماعيل ب��ن اإبراهيم والنب��وة اأعظم عند اهلل 
م��ن الخالف��ة ثم لم يمنع ذل��ك اأن جعله اهلل تعال��ى اأبا للعرب 
واأب��ا لخير النبيي��ن محمد)�ض��لوات اهلل عليه وعل��ى اآله( فلو 
كان��ت االأمهات تق�ض��ر عن بلوغ الغايات لم يبعث��ه اهلل نبيًا وما 

تق�ضيرك برجل جده ر�ضول اهلل واأبوه علي بن اأبي طالب«. 
فلم���ا خرج زي���د قال ه�شام لجل�شائه: األ�شت���م زعمتم اأن اأهل هذا 

البيت قد انقر�شوا ال لعمر اهلل ما انقر�ض قوم هذا خلفهم. 

الدخول الثاني
وا�شتدع���اه ه�ش���ام مرة ثانية؛ فج���اء وفي مجل�ش���ه يهودي ي�شب 
ر�ش���ول اهلل )�شل���وات اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه( فانته���ره زي���د )علي���ه 
ال�ش���الم( وق���ال: ي���ا كاف���ر اأم���ا واهلل لئ���ن تمكن���ت من���ك الأختطفن 

روحك.
فقال ه�شام: مٍه يا زيد ال توؤذي جلي�شنا.

فخ���رج زيد)علي���ه ال�ش���الم( وه���و يق���ول: »م��ن ا�ضت�ض��عر حب 
البقاء ا�ضتدثر الذل اإلى الفناء«.

وق���ال: »واهلل اإن��ي الأعلم باأنه ما اأح��ب الحياة قط اأحد اإال 
ذل«.
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الدخول الثالث
 دخ���ل علي���ه م���رة ثالثة وقد �شم���ع باأن ه�شام بن عب���د الملك قد 
اأعلن على روؤو�ض المالأ في يوم حج واأق�شم اأن ال ياأمره اأحد بتقوى 
اهلل اإال ويقطعن راأ�شه فلما دخل عليه االإمام زيد قال له: اتق اهلل, 
ي���ا ه�شام! فق���ال: اأو مثلك ياأمرني بتقوى اهلل؟ فقال: نعم! اإن اهلل 
ل���م يرف���ع اأح���دا ف���وق اأن يوؤمر بتق���وى اهلل ولم ي�شع اأح���دا دون اأن 

ياأمر بتقوى اهلل.
 فقال ه�شام هذا تحقيق لما رفع اإلي عنك, ومن اأمرك اأن ت�شع 
نف�ش���ك في غير مو�شعها وتراها ف���وق مكانها؟ فترفع على نف�شك 

واعرف قدرك وال ت�شاور �شلطانك وال تخالف اإمامك. 
فقال االإمام زيد: »من و�ضع نف�ضه في غير مو�ضعها اأثم بربه 
ومن رفع نف�ض��ه عن مكانها خ�ضر نف�ضه ومن لم يعرف قدره �ضل 
عن �ض��بيل ربه ومن �ضاور �ض��لطانه وخالف اإمامه هلك. اأفتدري 
يا ه�ضام من ذلك؟ ذلك من ع�ضى ربه وتكبر على خالقه وت�ضمى 
با�ض��م لي�ض ل��ه واأما الذي اأمرك بتقوى اهلل فق��د اأدى اإلى اهلل 

الن�ضيحة فيك ودلك على ر�ضدك«.
 فوثب ه�شام من مجل�شه وقام قائاًل: اأخرجوه من مجل�شي وال 

يبيتن في مع�شكري.
 فخرج زيد وهو يقول:  »�ضاأخرج ولن تجدني واهلل اإال حيث 

تكره«.
 وخرج وهو يقول: واهلل ما كره قوم قط حر ال�شيوف اإال ذلوا. 
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ه���ذه المواق���ف تحم���ل دالل���ة وا�شح���ة عل���ى م���دى ثقت���ه ب���اهلل, 
واإجالل���ه هلل, وارتباط���ه ب���اهلل �شبحان���ه وتعالى, واحتق���اره للطغاة 
والمتجبري���ن المنحرفين عن منهج اهلل �شبحانه وتعالى, لقد بلغ 
الح���ال في مرحلة ذل���ك الطاغية المج���رم, الم�شتب���د, الم�شتحكم 
والمتحكم على االأمه بكلها, ذلك الطاغية الجائر الذي قال: واهلل 

لو قال لي اأحد: اتِق اهلل ل�شربت عنقه.
فلم يخف ولم يرهب منه ولم يتهرب من تقديم مثل هذا االأمر 

والن�شح: اتق اهلل يا ه�شام. 

ومن دم�سق اإلى العراق
وهك���ذا انتهت اإقام���ة االإمام في ال�شام لير�شل���ه ه�شام بعدها اإلى 
والي���ه ف���ي الع���راق ليتدبر اأمره وكت���ب ه�شام اإلى يو�ش���ف بن عمر: 
اإذا ق���دم علي���ك زيد ب���ن علي فاجم���ع بينه وبين خالد ب���ن عبد اهلل 
الق�ش���ري)1(, وال يقيمن قبلك �شاعة واح���دة, فاإني راأيته رجاًل حلو 
الل�ش���ان �شدي���د البي���ان خليق���اً بتمويه ال���كالم, واأهل الع���راق اأ�شرع 

�شيء اإلى مثله. 
فلم���ا ق���دم زي���د الكوفة دخ���ل اإلى يو�ش���ف فقال: ل���م اأ�شخ�شتني 
م���ن عن���د ه�شام؟ قال: ذكر خالد بن عبد اهلل الق�شري اأن له عندك 
�شتمائ���ة األف دره���م. قال: فاأح�شر خال���دا! فاأح�شره وعليه حديد 

)1(-خالد-بن-عبد�هلل-�لق�صري-هذ�-كان-�أحد-عمال-بني-�أمية-�لمخل�صين-�نتهى-به-�لحال-�إلى-
�أن-يكون-�أحد-�صحاياهم-بال�صجن-ثم-�أخيرً�-بالقتل.
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ثقي���ل, فق���ال ل���ه يو�شف: ه���ذا زيد ب���ن عل���ي, فاذكر ما ل���ك عنده! 
فق���ال: واهلل ال���ذي ال اإل���ه اإال ه���و م���ا لي عن���ده قلي���ل وال كثير, وال 

اأردتم باإح�شاره اإال ظلمه. 
فاأقب���ل يو�شف على زيد, وقال ل���ه: اإن اأمير الموؤمنين اأمرني اأن 

اأخرجك من الكوفة �شاعة قدومك. 
قال: فاأ�شتريح ثالثا, ثم اأخرج.

 قال: ما اإلى ذلك �شبيل.
 قال: فيومي هذا.

 قال: وال �شاعة واحدة.
 فاأخرجه مع ر�شل من قبله, فتمثل عند خروجه بهذه االأبيات: 

ح���دادمنخرق الخفين ي�شكو الوجى م���رو  اأط���راف  تنكب���ه 
ب���ه واأزرى  الخ���وف  كذلك م���ن يكره ح���ر الجالد�ش���رده 
والم���وت حتم في رقاب العبادق���د كان ف���ي الم���وت ل���ه راحة

فلما �شار ر�شل يو�شف بالعذيب ان�شرفوا, وانكفاأ زيد راجعاً اإلى 
الكوفة. 

•••



31 -------------------------------------------------- بدايم الثو   البورك دراأ قااجه

بداية التحرك الثوري ور�سم معالمه
اأقام بالكوفة ب�شعة ع�شر �شهراً, واأر�شل دعاته اإلى االآفاق يدعون 

النا�ض اإلى بيعته.
واأقبل���ت ال�شيعة وغيرهم يختلفون اإلي���ه ويبايعون حتى اأح�شى 
ديوان���ه خم�ش���ة ع�ش���ر األ���ف رج���ل م���ن اأه���ل الكوف���ة خا�ش���ة, �ش���وى 
اأه���ل المدائ���ن, والب�ش���رة, ووا�ش���ط والمو�ش���ل وخرا�ش���ان, والري, 

وجرجان.
 ف���كان يق���ول في دعوته: اأيه���ا النا�ض اإني اأدعوك���م اإلى كتاب اهلل 
و�شن���ة نبيه)�شل���وات اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه(, واإلى جه���اد الظالمين 
والدف���ع عن الم�شت�شعفين, وق�شم الفيء بي���ن اأهله, ورد المظالم, 
ون�ش���رة اأه���ل البيت على من ن�شب لهم الحرب, واإلى اإحياء ال�شنن 

واإماتة البدع. 
ق���ال اأب���و حنيف���ة لم���ا اأتته ر�ش���ل االإم���ام زي���د عليه ال�ش���الم: هو 
واهلل �شاح���ب الح���ق, وهو اأعلم من نعرف في هذا الزمان, فاقرئاه 
من���ي ال�شالم, واأخبراه اأن مر�ش���ا يمنعني من الخروج معه, واأر�شل 
بثالثي���ن األف دره���م الإعانته على الجهاد, وق���ال: واهلل لئن �شفيت 
الأخرج���ن مع���ه, وقد كان يق���ول رحمه اهلل: �شاه���ى خروجه خروج 

ر�شول اهلل يوم بدر.
 وقال االأعم�ض: واهلل لوال �َشرة بي لخرجت معه.

ودف���ع جعف���ر ال�شادق بولدي���ه للخروج معه وق���ال: من قتل مع 
عم���ي زي���د كمن قتل مع الح�شين ومن قت���ل مع الح�شين كمن قتل 
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م���ع عل���ي بن اأبي طالب ومن قتل مع عل���ي كمن قتل مع ر�شول اهلل 
)�شلوات اهلل عليه وعلى اآله(.

الظروف التي تحرك فيها الإمام زيد )عليه ال�سالم(
كان���ت الظ���روف الت���ي تح���رك فيه���ا االإمام زي���د بن عل���ي )عليه 
ال�ش���الم( ه���ي ظروف �شعبة, ظروف كان���ت الدولة االأموية في اأوج 
قوته���ا م�شيط���رة على كل العالم االإ�شالمي في ظل واقع قائم على 
الخ�ش���وع والخن���وع واال�شت�ش���الم, ال اأح���د ي�ش���دع بالح���ق وال اأحد 
يتكل���م وال اأحد يعار�ض. يعمل ال���والة االأمويون تحت قيادة الملك 
االأموي الم�شتبد ما ي�شاوؤون, ويفعلون ما يريدون, والجميع غارق 
ف���ي ال�شم���ت, والكل يعي�شون حالة اال�شت�ش���الم لالأمر الواقع, فكل 
ما نق�شوه من عرى االإ�شالم, وكل ما طم�شوه من معالم االإ�شالم, 
وكل م���ا اأوغل���وا ف���ي عب���اد اهلل ف�ش���اداً؛ ال���كل ال يعتر����ض وال يحتج 
وال ينتق���د وال يج���روؤ عل���ى اأن يك���ون ل���ه موقف, حالة ال���ذل وحالة 

الخ�شوع واال�شت�شالم هي الحالة الم�شيطرة على االأمة بكلها. 
كل الفئ���ات التي يمكن اأن يراه���ن عليها المجتمع الأن يكون لها 
موق���ف اإيجاب���ي اأو ت�شع���ى للتغيي���ر اأو تعم���ل الإ�ش���الح الواق���ع كلها 

�شامتة جامدة. 
طبقة العلماء والمثقفون والعباد الكل �شامتون والكل �شاكتون 
وحالة رهيبة من الذل والخوف والفزع وحالة طاغية من الهيمنة 
الكبي���رة وال�شيط���رة التام���ة عل���ى واق���ع االأم���ة. قب�ش���ة حديدي���ة 
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عل���ى الواق���ع وهيمن���ة وا�شتبداد وقم���ع واإذالل جعل ال���كل في حالة 
ا�شت�شالم تام وعجز وا�شح.

لق���د كان���ت االأو�شاع ف���ي زمنه )عليه ال�شالم( متردي���ة اإلى اأبعد 
الح���دود؛ فالف�ش���اد م�شت�شري في كل المج���االت وو�شل الحال اإلى 
درج���ة االإ�ش���اءة اإلى المقد�شات وعلى راأ�شه���ا القراآن الكريم ور�شول 
اهلل )�شل���وات اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه( اأما لع���ن االإمام عل���ي وفاطمة 
والح�ش���ن والح�شي���ن فق���د �ش���ارت �شن���ة يجه���ر بها من عل���ى منابر 

الجمعة.
وق���د �شخ����ض االإمام زيد علي���ه ال�شالم تل���ك الو�شعية المتردية 
�ض فيه ما تعي�شه اأمة جده من الظلم والقهر و�شياع  ف���ي دع���اء لخَّ

الحق, وتطلُّعه اإلى تغيير هذا الواقع بقوله:
»الَلُه��مَّ وق��د �َض��َمَلنا َزْي��ُغ الفت��ِن، وا�ض��تولت علين��ا َغ�ْض��َوُة 
��َغاُر، وحك��م علينا غيُر الماأمونين  الَحْيَرِة، وَقاَرَعَنا الذلُّ وال�ضَّ
�َض حكَمك و�ض��عى ف��ي اإتالِف  عل��ى ِديِن��ك، واْبَت��زَّ اأموَرَنا من َنقَّ
نا ُدْوَلًة، واإَماَمُتَنا َغَلَب��ًة، وَعْهُدَنا ِميراثًا بين  عب��اِدك، وَعاَد َف�يُّ
الَف�َض��َقِة، وا�ْض��ُتِرَيِت المالهي ِب�َض��ْهِم اليتيم واالأْرَملِة، وَرَتَع في 
مال اهللهّ من ال َيْرَعى له ُحْرَمًة، وحكم في اأَْب�َضار الموؤمنين اأهُل 
مة، وتولى القياَم به فا�ضُق كلِّ َمَحلٍَّة، فال ذائٌد يذودهم عن  الذِّ
َهَلَك��ٍة، وال رادٌع يردعهم ع��ن اإرادتهم الَمْظِلَم��ِة، وال َراٍع ينظُر 
اء  حْمة، وال ذو �ض��فقة ي�ض��في ذاَت الكبِد الَحرَّ اإليه��م ِبَعْيِن الرَّ
ْيَعٍة، واأ�ضرى َم�ْضَكَنٍة، وُحَلَفاء  ْرَعى �ضَ من َم�ْضَغَبٍة، فهم هوؤالء �ضَ

كاآبٍة وِذلٍَّة.
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��َد زرُع الباط��ِل وبل��غ نهاَيَته، وا�ض��تغلظ  الَلُه��مَّ وق��د ا�ْضَتْح�ضَ
��َرَب بِجَراِنه.  َعُم��وُدُه وَخ��ِرَف وليُده، وا�ض��تجمع طري��ُده، و�ضَ
ُم  ��َرُع بها قائَمُه، وُتَه�ضِّ ��َدًة َت�ضْ الَلُهمَّ فاأتح له ِمن الَحقِّ يدًا حا�ضِ
�ُضْوَقُه، وَتُجتُّ �َضَناَمه، وَتْجَدُع ُمْرَغَمه. الَلُهمَّ وال َتَدْع َلُه دَعاَمًة 
ًة اإال َهَتْكَتَها، وال كلمًة مجتمعًة اإال فرقَتها،  ْمَتَها، وال ُجنَّ اإال َق�ضَ
��َتَها، وال  ة تعل��و اإال َخَفْقَته��ا، وال قائمَة َعَلٍم اإال َخَف�ضْ وال �َض��ِريَّ

فائدًة اإال اأبدتها.
ر �َضْم�َض��ه، وُحطهّ نوَره، واْدَمغ بالحق راأ�َض��ه، وُف�ضهّ  الَلُه��مَّ وَكوِّ

ُجُيو�َضُه، واأْذِعْر ُقُلوَب اأهله.
ْيَت، وال  الَلُهمَّ الَتَدَعنَّ منه بقيًة اإال اأفنيَت، وال َنْبَوًة اإال �َض��وَّ
ًا اإال َفَلْلَت، وال كراعًا اإال اجتحَت، وال  َحْلَق��ًة اإال اأكَلْلَت، والَح��دهّ
حام��َل َعَلٍم اإال نك�ض��َت. الَلُهمَّ واأرنا اأن�ض��اره َبَعاِئَد َبْع��َد االإْلَفِة، 
هور على  و�َض��تَّى بعد اجتماع الَكِلَمِة، وُمْقِنِع��ي الروؤو�ض بعد الظُّ

ة. االأمَّ
الَلُه��مَّ واأ�ْض��ِفْر َع��ْن َنَه��اِر الَع��ْدِل، واأرناُه �َض��ْرَمدًا ال لي��َل فيِه، 

واأْهِطل علينا َنا�ِضَئَتُه، واأِدْله ممن ناواه.
ت��ة، واجم��ع ب��ه االأه��واَء  الَلُه��مَّ واأحي��ي ب��ه القل��وَب الميِّ
ل��ة، واالأح��كاَم الُمْهَمَلَة،  المختلف��َة، واأق��ْم ب��ه الح��دوَد الُمَعطَّ
ِغَبَة من  ��اِغَبَة، واأرْح به االأب��دان الالَّ وا�ض��بع به الِخَما���ضَ ال�ضَّ
ذري��ة محم��د نبي��ك �ض��لى اهللهّ علي��ه واآله و�ض��لم، واأ�ض��ياعهم، 
��ل َفَرَجُه��م واْنِتَيا�َض��ُهم، بقدرتك  واأن�ض��ارهم، ومحبيه��م، وَعجِّ

ورحمتك يارب العالمين«.
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ومن مواعظه التي كان يتحدث فيها عن و�شعية االأمة قوله: 
وقديم���اً اتخ���ذت الجبابرة دي���ن اهلّل دغال, وعب���اده خوال, وماله 
وال�شح���ت  بال���زكاة,  والمك����ض  بالنبي���ذ,  الخم���ر  فا�شتحل���وا  ُدوال, 
بالهدي���ة, يجبونه���ا م���ن �شخ���ط اهلّل, وينفقونه���ا ف���ي معا�شي اهلّل, 
ووج���دوا عل���ى ذلك من خونة اأهل العلم والتج���ار والزراع وال�شناع 
والم�شتاأكلي���ن بالدي���ن اأعواناً, فبتلك االأعوان َخَطَب���ْت اأئمة الجور 
على المنابر, وبتلك االأعوان قامت راية الف�شق في الع�شاير, وبتلك 
االأعوان اأخيف العالم فال ينطق, وال يتَّعظ لذلك الجاهل في�شاأل, 
وبتلك االأعوان م�شى الموؤمن في طبقاتهم بالتَّقية والكتمان, فهو 

كاليتيم المفرد ي�شتذله من ال يتق اهلّل �شبحانه«.
وفي ظل هذا الواقع المتردي كان �شوت االإمام زيد هو ال�شوت 
ال�شاب���ق االأول ال���ذي ك�ش���ر ذل���ك الواق���ع, وحطم تلك القي���ود التي 
كبل���ت االأم���ة واأذلته���ا؛ تح���رك بحرك���ة متمي���زة بمنهجي���ة الق���راآن 
الكري���م والثق���ة العالية ب���اهلل �شبحان���ه وتعالى وه���و القائل )عليه 
ال�ش���الم( وق���د تحدث اإلى جاب���ر الجعفي, اأحد اأ�شحاب���ه, يا جابر: 
»ال ي�ض��عني اأن اأ�ض��كت وق��د خول��ف كت��اب اهلل وتحوك��م اإل��ى 

الجبت والطاغوت ال ي�ضعني اأن اأ�ضكت«.
وكان يق���ول: واهلل ل���و علمت عماًل ه���و اأر�شى هلل تعالى من هذا 
الذي و�شعت يدي فيه لفعلته والأتيته, لكني واهلل ال اأعلم عمال هو 

اأر�شى من قتال اأهل ال�شام. 
•••
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المبادئ التي تحرك على اأ�سا�سها الإمام زيد
ه دعوته اإلى االأم���ة, ويخاطب النا�ض  وهك���ذا تحرك, وهك���ذا وجَّ
فيق���ول: »اإن��ا ندعوك��م اأيها النا���ض اإلى كتاب اهلل و�ض��نة نبيه 
)�ض��لى اهلل عليه وعلى اآله و�ض��لم(« ه���ذا منهجه, ه���ذا المنهج 

الذي دعا اإليه االإمام زيد وقدمه لالأمة.
اأم���ا الم�ش���روع العمل���ي التطبيق���ي فه���و حتم���اً يتف���رع ع���ن ه���ذا 
المنه���ج, يوا�ش���ل فيق���ول: »واإلى جه��اد الظالمي��ن، والدفع عن 
الم�ضت�ض��عفين وَق�ْض��ِم الفيء بي��ن اأهله، ورد المظالم، ون�ض��رنا 

اأهل البيت على من ن�ضب لنا الحرب«.
ث���م ي�شتنه����ض العلم���اء وي�شتنه�ض االأمة, تل���ك كانت الخطوط 
العري�ش���ة الت���ي تح���رك عل���ى �شوئه���ا )عليه ال�ش���الم( ودع���ا اإليها 
هم, ال  االأم���ة: جه���اد الظالمي���ن لدفع ظلمه���م, الإيقافهم عن���د حدِّ
هم,  َف ظلمهم, واأن ُيدف���ع جبروتهم اإال بالجهاد �شدَّ يمك���ن اأن ُيَوقَّ
هم, والدفع عن الم�شت�شعفين  بالتحرك الجاد الإيقافه���م عند حدِّ
حت���ى ال يبق���وا �شحيًة لطغيان الطغاة وهيمن���ة المجرمين, وَق�ْشِم 
الف���يء بي���ن اأهل���ه - المال العام - حتى ال ُتح���رم االأمة من ثرواتها 

العامة فيترتب على ذلك من الم�شاوئ.
ي�شتنه����ض العلماء واالأم���ة فيقول: »ف�ض��ارعوا عباد اهلل اإلى 
الح��ق« دعوًة اإلى الح���ق, ويفتر�ض باالأمة الم�شلم���ة اأن ت�شتجيب 
لدع���وة كهذه من داٍع كاالإمام زيد, مع���روف بين اأو�شاط االأمة؛ كل 
االأم���ة ي�شه���د له: علماوؤه���ا, تياراتها, اتجاهاته���ا الفكرية بالف�شل 
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والعلم, رجل عظيم موثوق لي�ض مغموراً وال مجهواًل.
»ف�ض��ارعوا عب��اد اهلل اإل��ى الح��ق، فبالح��ق ُيكب��ت عدوكم 
وُتمن��ع حريمك��م وَتاأمن �ض��احتكم« يتوف���ر لكم االأم���ن والمنعة 
عل���ى حرماتك���م, )وذلك اأنن���ا نن���زع الجائرين عن الجن���ود( يعني: 
حت���ى ال يبقى الجي����ض تحت �شلطة الجائري���ن الذين ي�شتخدمون 
الجي����ض لل�شط���وة على النا����ض, وللظلم للنا�ض, وليجعل���وا منه اأداة 

ت�شلط وقهر وقمع يهيمنون من خاللها على االأمة.
»نن��زع الجائرين عن الجنود والخزائ��ن« الخزائن: الثروة 
العامة, ال تبقى باأيديهم؛ الأن الخزائن العامة عندما تبقى باأيدي 
الجائري���ن الظالمي���ن يخت�ش���ون بها ترفاً ف���ي م�شالحهم؛ للترف 
ف���ي المعي�ش���ة ولتعزي���ز نفوذه���م, وو�شيل���ة ي�شتق���وون به���ا لتعزي���ز 
هيمنته���م و�شيطرته���م »الخزائ��ن والمدائ��ن« والمدائ���ن حت���ى 
ال يكون���وا ه���م م���ن يديرون �ش���وؤون النا�ض؛ عندما يك���ون من يدير 
�ش���وؤون النا�ض ظالم���اً مجرم���اً؛ فبظلمه و�شره وطغيان���ه �شيمار�ض 
ت االأمين  م���ا يمار�ض في واقع حياتهم, »والف��يء والغنائم، ونثبهّ
الموؤتمن« الالئق بالم�شوؤولية, االإن�شان الذي لي�ض م�شدر خوف, 
في اأن يظلم االأمة, اأو ي�شرق االأمة, اأو ينهب ثروات االأمة »ونثبت 
االأمي��ن الموؤتم��ن غي��ر الرا�ض��ي والمرت�ض��ي الناق���ض للعه��د؛ 
ف��اإن نظهر فهذا عهدنا واإن ُن�ضت�ض��هد فقد ن�ض��حنا لربنا واأدينا 
الحق اإليه من اأنف�ض��نا« نكون قد قمنا بواجبنا »فالجنة مثوانا 
ومنقلبنا، فاأي هذا يكره الموؤمن وفي اأي هذا يرهب الم�ضلم«؟.
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تحرك الإمام زيد )عليه ال�سالم( بالقراآن الكريم
ع���رف االإم���ام زي���د ب���ن عل���ي )علي���ه ال�ش���الم( باأن���ه كان حليف���اً 
للق���راآن؟ واأن���ه كان ي�شمى ف���ي مدينة جده بحليف الق���راآن, ت�شرب 
ثقافة القراآن الكريم وا�شتوعبها وا�شتنار بها وحملها اإلى اأمة جده 
حت���ى يق���دم لها النور الذي يخرجها من الظلمات, هو ذلك الرجل 
ال���ذي كان م���ع الق���راآن, مهتدي���ا بالق���راآن, متبع���اً للق���راآن, عام���اًل 
بالق���راآن, م�شتني���راً بالقراآن, متخلق���اً باأخالق الق���راآن, ومثَّل خط 

الهداية, قريناً حقيقياً للقراآن الكريم. 
تح���رك من خالل القراآن الكريم, يواجه بالحق في هذا الكتاب 
الباط���ل وال�ش���الل, ويواج���ه االأف���كار المنحرف���ة الم�شلل���ة الت���ي 
بات���ت لكثير م���ن طوائف االأمة فكراً وعقائ���د ومبادئ تعتمد عليها 
وت�شير في ظلماتها, بداأ يواجه ال�شالل ويتحرك الإحياء الروحية 
االإيمانية الجهادية واال�شت�شعار للم�شوؤولية في االأمة من جديد. 

الإمام زيد كان علمًا لكل الأمة
ي�شي���ر ال�شي���د عبد الملك ب���در الدين الحوثي ف���ي محا�شرة له 
بمنا�شب���ة ا�شت�شه���اد االإم���ام زي���د اإل���ى اأن االإمام زيد ب���ن علي )عليه 
ال�ش���الم( كان علم���اً ل���كل االأم���ة االإ�شالمي���ة, كان علم���اً للم�شلمين 
جميع���اً قائداً وهادياً لكل اأمة ج���ده ولي�ض فقط للطائفة الزيدية, 
���ه نداءه وخطابه اإلى  دعوت���ه كان���ت عامة وحركته كانت عامة, ووجَّ
االأمة جميعاً؛ فتحرك في اأو�شاط اأمة جده, حمل هم االأمة بكلها, 

و�شعى الإنقاذ االأمة كل االأمة.
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 فاالإمام زيد )عليه ال�شالم( غ�شب هلل و�شدع بالحق يوم �شكت 
ال�شاكت���ون و�شم���ت العاج���زون وخ�ش���ع اليائ�ش���ون, وي���وم ا�شت�شل���م 
االأذل���ون تح���رك بكل �شم���وخ وبكل ثب���ات, بعزة االإيم���ان على خطى 
االأنبياء)عليه���م ال�ش���الم( ال تاأخ���ذه ف���ي اهلل لوم���ة الئ���م ال يبال���ي 
بل���وم الالئمي���ن وال بجب���روت الظالمي���ن وال بطغي���ان الطاغي���ن 

والم�شتبدين.

الإمام زيد تحرك بدافع الم�سوؤولية الإيمانية
االإم���ام زيد)علي���ه ال�شالم( بداف���ع الم�شوؤولية تح���رك كموؤمن, 
يدرك اأن انتماءه لهذا الدين, واأن تم�شكه بكتاب اهلل عز وجل, واأن 
اقتف���اءه الأثر نب���ي االإ�شالم محمد يفر�ض عليه حتم���اً اأن يتحرك, 
اأن ال ي�شك���ت, اأن ي�ش���دع بكلمة الحق ف���ي وجه ال�شلطان الجائر, اأن 
ه لُيقيم الحق وليعمل عل���ى اإقامة العدل, هو  يتح���رك في اأمة َج���دِّ
ه ر�شول اهلل �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعلى اآله:  يذكر ما قاله َجدُّ

»من ال يهتم باأمر الم�ضلمين فلي�ض من الم�ضلمين«.

تحرك الإم��ام زيد لإحياء مبداأ الأم��ر بالمعروف والنهي 
عن المنكر

ث���م االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم( تح���رك الإحي���اء مب���داأ م���ن اأهم 
مب���ادئ االإ�ش���الم, مب���داأ حي���وّي ف���ي واق���ع حي���اة االأم���ة, ه���و مبداأ: 
االأم���ر بالمع���روف والنهي عن المنكر. هذا المب���داأ المهم, العظيم 
ف���ي االإ�شالم والحيوي الذي يترتب علي���ه ت�شحيح واقع االأمة من 
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الداخ���ل, واإ�ش���الح واقعها من الداخل, وتطهي���ر �شاحتها الداخلية 
والعابثي���ن,  والظالمي���ن,  والجائري���ن,  المف�شدي���ن,  هيمن���ة  م���ن 

والطغاة.
مب���داأ االأم���ر بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنك���ر ال���ذي ه���و اأه���م 
ْوِلَاُء 

َ
م�شوؤولي���ات الموؤمني���ن {َوالُمْؤِمُنوَن َوالُمْؤِمَن��اُت َبْعُضُهْم أ

��ِر} ]التوبة:71[ 
َ
ُمُروَن بِالَمْع��ُروِف َويَْنَه��ْوَن َعِن الُمْنك

ْ
َبْع��ٍض  يَأ

 
َ

��ٌة يَْدُعوَن إِل َمّ
ُ
نُكْم أ َُكن ِمّ

ْ
واهلل ق���ال ف���ي محك���م كتاب���ه: {َول

�ئَِك ُهُم 
َ
ْول

ُ
��ِر وَأ

َ
ُم��ُروَن بِالَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُمنك

ْ
اخَلْيِ َويَأ

الُمْفلُِحوَن}  ]آل عمران : 104[ هذا المبداأ الذي اإذا غاب معناه غياب 
العم���ل لت�شحي���ح و�شعية االأمة م���ن الداخل وبالتال���ي ال تقوم لها 

اأبداً قائمة..
االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم( تح���رك في اإط���ار هذا المب���داأ, هذه 
الم�شوؤولي���ة المهم���ة ج���داً ف���ي واقع االأم���ة لت�شحي���ح م�شارها لكي 
يبق���ى للدي���ن قيمته, ويبقى لالأم���ة �شالمة دينها و�ش���الح دنياها, 
ه )�شلى اهلل  ه, هو نف�ش���ه من روى عن َج���دِّ ه���و ي���درك ما قال���ه َجدُّ
علي���ه وعل���ى اآله و�شلم( اأنه ق���ال: »لتاأمرنَّ بالمعروف ولتنهنَّ عن 
المنكر اأو لي�ض��لطنَّ اهلل عليكم �ض��راركم ثم يدعو خياركم فال 
ي�ض��تجاب لهم«, النتيج���ة: نتيج���ة التفريط والتق�شي���ر في هذه 
الفري�شة المهمة, وهذا المبداأ االأ�شا�ض: االأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, نتيجة وخيمة ف�شيعة �شيئة, نتيجة اأن ُي�شّلط االأ�شرار 
م���ن داخ���ل االأم���ة ُي�شلطون عليه���ا, ويتحكم���ون بها, ويعبث���ون بها, 
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بف�شاده���م باإجرامه���م بطغيانه���م, في�ش���وء واقع الحي���اة, وحينها ال 
ينفع مجّرد الدعاء من االأخيار, اللهّم..اللهّم, ال ينفع بدون القيام 

بهذه الم�شوؤولية.

��ن اأهمي��ة الأم��ر بالمع��روف والنهي عن  الإم��ام زي��د يبيِّ
المنكر

االإمام زيد)عليه ال�شالم( قال في ر�شالته ال�شهيرة, دعوته التي 
وجهها اإلى علماء االأمة قال)عليه ال�شالم(: »واعلموا اأن فري�ضة 
اهلل تعال��ى في االأمر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر اإذا اأُقيمت 
له ا�ض��تقامت الفرائ�ض باأ�ضرها هينها و�ض��ديدها« يعني: مبداأ 
ل���ه كل ه���ذه االأهمية, هذا الفر����ض اإذا اأُقيم اأُقيم الدي���ن بكله, واإذا 
���ل معظم الدين وم���ا يتبقى من الدي���ن يتبقى ك�شكليات  ���ل ُعطِّ ُعطِّ
ال اأث���ر له���ا ف���ي الواق���ع, وال نفع له���ا ف���ي الحي���اة, »اإذا اأُقيمت له 
نها و�ض��ديدها، وذلك اأن االأمر  ا�ض��تقامت الفرائ�ض باأ�ض��رها هيِّ
بالمع��روف والنه��ي ع��ن المنك��ر هو الدع��اء اإلى دين االإ�ض��الم 

واالإخراج من الظلمة«.
»وَردُّ المظال��م وق�ض��مة الف��يء والغنائ��م عل��ى منازلها« - 
الم���ال العام - بداًل م���ن اأن ُي�شتاأثر به الظالمون, اأو ت�شتاأثر به فئة 
م  ن���ة �شم���ن مبداأ االأم���ر بالمع���روف والنهي عن المنك���ر؛ ُيق�شَّ معيَّ
وُي���وزَّع الم���ال الع���ام عل���ى م�شتحقي���ه بكله���م, »واأخذ ال�ض��دقات 
وو�ض��عها في موا�ض��عها. واإقامة الحدود«, اإقامة الحدود: ردعاً 
»و�ض��لة  اإل���ى ذل���ك,  للمف�شدي���ن والمجرمي���ن والل�شو����ض وم���ا 
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االأرح��ام، والوفاء بالعهد، واالإح�ض��ان، واجتن��اب المحارم كل 
هذا من االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.

�ش���كل مختل���ف لالأم���ر  م  ُق���دِّ الفري�ش���ة,  ه���ذه  ه���ت  �ُشوِّ طبع���اً؛ 
مت فري�شة االأم���ر بالمعروف  بالمع���روف والنه���ي عن المنك���ر, ُقدِّ
والنه���ي ع���ن المنكر على اأنها تخ�ض هام�شاً مح���دوداً من العبادات 
والجان���ب االأخالقي ف���ي جزٍء منه, يعني: م�شاحة ب�شيطة وهام�ض 
�شغي���ر من االأخالق والعبادات, قالوا هنا في تلك الدائرة ال�شيقة 
ال�شغي���رة هن���ا االأم���ر بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنك���ر ب�ش���رط اأن 
يك���ون عل���ى راأ����ض الم�شاكين فقط, اأم���ا اأن ناأمر بالمع���روف وننهى 
ع���ن المنكر في االإطار العام في الم�شوؤولية العامة �شد الظالمين 
اأو زعي���م  اأو رئي����ض  اأن ُيوؤم���ر حاك���م  اأم���ا  الجائري���ن المف�شدي���ن, 
اأو م�ش���وؤول اأن ُيوؤَم���ر بمع���روف اأن ُينه���ى ع���ن منك���ر.. ال!. يريدون 
تعطي���ل ذلك, واأ�شبحت م�شاألة من م�شائ���ل التودد للظالمين وفي 

ظلهم, هيئة اأمر بمعروف ونهي عن منكر في اإطار الظالمين.
مه االإم���ام زيد)علي���ه ال�شالم( في  االأم���ر بالمع���روف هك���ذا ُيقدِّ
اإطار مفهومه العام وال�شامل, االأمر بالمعروف بكل ما هو معروف, 
ب���كل م���ا االأمة بحاجة اإلي���ه اأن تهتدي به, اأن تتحلَّى ب���ه, اأن ت�شلكه, 
اأن تعم���ل به مما فيه �شالح دينه���ا ودنياها, دائرة وا�شعة ت�شمل كل 
م���ا فيه �ش���الح دينها ودنياه���ا, ولي�ض فقط بالحال���ة ال�شكلية التي 
ُترك���ز عل���ى هام�ض �شغير من العبادات واالأخ���الق ت�شتهدف النا�ض 

العاديين فقط.
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الإمام زيد يبين دور علماء ال�سوء في ظلم الأمة
كان ي���درك االإم���ام زيد )عليه ال�ش���الم(, م�شكلة االأم���ة الكبيرة, 
االأم���ة الت���ي كان م���ن المفتر����ض اأن ينه�ض علماوؤه���ا بم�شوؤوليتهم 
ويكون لهم دوٌر اأ�شا�شيٌّ اإيجابٌيّ في تعريف االأمة بم�شوؤوليتها, وفي 
هداية االأمة ل�شبيل ربِّها, وفي تحريك االأمة الإقامة الحق والعدل 
ف���ي واقعه���ا؛ ولك���ن ي���رى اأن الكثي���ر - ولي����ض ال���كل - الكثي���ر م���ن 
العلم���اء اأ�شبح���وا علماء �شوء, لهم اإ�شه���ام �شلبي و�شيء في تدجين 
االأمة للظالمين, فيقول)عليه ال�شالم(: »يا علماء ال�ض��وء؛ اأنتم 
اأعظم الخلق م�ضيبة واأ�ضدهم عقوبة اإن كنتم تعقلون« لماذا؟ 
الأن ُجرمه���م كبير, ُجرم علماء ال�شوء ُجرم ف�شيع بقدر ما اأ�شهموا 
���وا النا����ض  ���وا, اأ�شهم���وا ف���ي تدجي���ن االأم���ة للظالمي���ن واأ�شلُّ واأ�شلُّ
وحرفوا مفاهيم الحق هم اأعظم الخلق م�شيبة واأ�شدهم عقوبة. 

»ذل��ك باأن اهلل قد احت��ج عليكم بما ا�ض��تحفظكم؛ اإذ جعل 
االأم��ور ترد اإليكم وت�ض��در عنكم، االأحكام م��ن قبلكم تلتم�ض، 
وال�ض��نن من جهتك��م ُتختبر يقول المتبعون لك��م: اأنتم حجتنا 
ن��ا« الأن الكثير من عامة النا����ض عندما يكون لهم  بينن��ا وبين ربُّ
ارتباط���ات بعلم���اء معيَّني���ن يثق���ون فيه���م, ياأمنونه���م, يطمئن���ون 
اإليه���م, يعتبرونه���م حجته���م فيم���ا بينه���م وبي���ن اهلل, اأي فتوى اأي 

تعبئة, تعبئة با�شم الدين توؤثر فيهم.
 لق���د تح���رك ف���ي االأمة بكل ه���ذا المخ���زون العظيم م���ن القيم 
ه ر�شالته ال�شهيرة  واالأخالق, وتحرك م�شتنه�شاً لالأمة بعد اأن وجَّ
اإلى علم���اء االأمة ليقوموا بواجبهم, وليوؤدوا دورهم في ا�شتنها�ض 
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االأم���ة وف���ي العمل على تغيي���ر واقعها, وقد راأى االأث���ر ال�شيء جداً 
ال���ذي تركه علماء ال�ش���وء, علماء البالط الذي���ن يقفون اإلى جنب 
دون االأمة  نون لهم االأم���ة وُيجمِّ �شالطي���ن الج���ور يعينونهم وُيدجِّ
لُتذعن لهم فنادى اأولئك العلماء في ر�شالته ال�شهيرة قائال: »يا 
علماء ال�ض��وء؛ اأنتم اأعظم الخلق م�ض��يبة واأ�ض��دهم عقوبة اإن 
كنت��م تعقلون ذلك باأن اهلل قد احتج عليكم بما ا�ض��تحفظكم؛ 
اإذ جع��ل االأم��ور ترد اإليكم وت�ض��در عنكم، االأحكام م��ن ِقَبِلُكم 
��نن من ِجَهِتُكم ُتختَب��ر، يقول المتبعون لكم: اأنتم  ُتلتم�ض وال�ضُّ
ن��ا. فباأي منزل��ة نزلتم م��ن العباد هذه  حجتن��ا بينن��ا وبين ربِّ
المنزل��ة ؟ فوالذي نف�ض زيد ب��ن علي بيده؛ لو بيَّنتم للنا�ض ما 
تعلم��ون ودعوتموهم اإلى الحق الذي تعرفون لت�ضع�ض��ع بنيان 
الجباري��ن ولتهدم اأ�ض��ا�ض الظالمي��ن؛ ولكنكم ا�ض��تريتم باآيات 

اهلل ثمًنا قلياًل واأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه«.
���ه نداءه اإلى االأمة قائ���اًل: »عباد اهلل؛ فاأعينونا على  ث���م ُيوجِّ

من ا�ضتعبد اأُمتنا واأخرب اأمانتنا وعطل كتابنا«.

•••
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خروجه عليه ال�سالم
االإم���ام زيد)عليه ال�شالم( به���ذه المبادئ, من هذه المنطلقات, 
بداف���ع الم�شوؤولي���ة تح���رك و�ش���واًل اإل���ى خروج���ه ثائ���راً, وكان قد 
واع���د اأ�شحاب���ه والم�شتجيبي���ن ل���ه م���ن الم�شلمين, عل���ى اأن يكون 
موع���د الث���ورة ف���ي الواح���د م���ن �شهر �شف���ر, ولك���ن نتيج���ة العمل 
اال�شتخبارات���ي االأم���وي اكت�شفت خط���ة االإمام زيد)علي���ه ال�شالم( 
���ة اأن ظهوره قريب واأنه موجود  اأف�ش���ى به���ا البع�ض, واأدرك بنو اأُميَّ
في الُكوَفة وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكت�شاف مكانه, 
م,  فا�شط���ر اإل���ى تعجيل الخروج ف���ي الثاني والع�شري���ن من المحرَّ
قب���ل الموع���د الُمتف���ق علي���ه مع م���ن كان ق���د ا�شتجاب ل���ه وواعده 
بالخ���روج معه م���ن الم�شلمين, فخرج في الكوف���ة, خرج في الثاني 
م ليلة االأربعاء, ونادى ب�شعاراته المعروفة:  والع�شري���ن من المحرَّ
ه ر�شول اهلل)�شلى اهلل عليه  )ي���ا من�شور اأمت( وه���ذا كان �شعار َجدِّ
وعل���ى اآل���ه و�شلم( في غزوة َب���ْدر, في �شبيحة ي���وم االأربعاء كان قد 
وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه, وافاه فقط مائتان 
وثماني���ة ع�ش���ر رجاًل, بينما ف���ي بع�ض االأخب���ار اأن الذين كانوا قد 
بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب الخم�شة ع�شر األف رجل, 
ووف���ى منه���م فق���ط مائت���ان وثماني���ة ع�شر رج���ل اإل���ى �شبيحة يوم 

االأربعاء كانوا هم الذين قد وافوه.
والح���ظ االإم���ام زيد)عليه ال�ش���الم( حالة التخ���اذل الكبيرة في 
واق���ع االأم���ة, وِقلَّ���ة الم�شتجيبي���ن, ومحدودي���ة االإمكاني���ات, وقلَّ���ة 
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االأن�ش���ار, وق���ال الأحد اأن�ش���اره االأوفياء )ن�شر ب���ن خزيمة( قال له 
االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم(: »يا ن�ض��ر؛ اأتخاف اأه��ل الكوفة اأن 
يكونوا فعلوها ح�ضينية« فيفعلوا معه ما فعلوا مع الح�شين من 
تخ���اذل ق���ال: )ُجِعل���ُت ف���داك اأما اأنا ف���و اهلل الأ�شرب���ن ب�شيفي بين 

يديك حتى اأموت(.
وتح���رك االإمام زيد)عليه ال�شالم( بقلَّة النا�شر, بالفئة القليلة 
م���ن الموؤمني���ن ال�شادقي���ن الذي���ن تحرك���وا معه, تح���رك ببطولة 
وف���داء كبي���ٍر لالإ�ش���الم وا�شتب�شال َق���ّل نظيره, بتلك القل���ة القليلة 
واجه اثنا ع�شر األف مقاتل من الجي�ض االأموي, وهزمهم من �شكة 
م ليدخل اإل���ى داخل الكوفة  اإل���ى �شك���ة, ومن �ش���ارع اإلى �ش���ارع, وتقدَّ
وقت���ل ف���ي الي���وم االأول من الجي����ض المعادي اأكثر م���ن األفي قتيل, 
م االإمام زيد)عليه ال�شالم( وهو يقات���ل بتلك الفئة الموؤمنة  وتق���دَّ
القليل���ة ال�شادق���ة ال�شاب���رة الثابت���ة اأ�ش���د قت���ال حت���ى تمك���ن م���ن 

الو�شول اإلى م�شجد الُكوفة.
ف���ي م�شج���د الُكوف���ة كان ق���د ُجمع اأه���ل الُكوفة وُحو�ش���روا فيه 
واأُغلق���ت عليه���م االأبواب؛ ولكن يب���دوا اأن ذلك اأعجبه���م, هم كانوا 

غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن االأعذار.
حينم���ا و�ش���ل االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم( اإل���ى م�شج���د الكوفة 
ق���ام ن�شر ب���ن خزيمة اأح���د م�شاهير المجاهدين مع���ه جعل ينادي 
المح�شوري���ن ف���ي الم�شجد وه���و يفتح له���م االأبواب ويق���ول لهم: 
)اأخرجوا يا اأهل الُكوفة, اأخرجوا من الذّل  اإلى العّز, اأخرجوا اإلى 
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خي���ر الدني���ا واالآخرة فاإنكم ل�شتم في واح���ٍد منهما( يعني: ال اأنتم 
ف���ي خير الدينا وال اأنتم في خير االآخرة, اأخرجوا, تحرروا, ُفتحت 
له���م االأب���واب فل���م يخرج���وا, لقد رغب���وا ف���ي اأن يحب�ش���وا اأنف�شهم 
حت���ى بعدما ُفتحت لهم االأب���واب, لكن االإمام)عليه ال�شالم( وا�شل 
م�ش���واره الجهادي وكان حينما خفق���ت الراية على راأ�شه قال)عليه 
ال�ش���الم( متوجه���اً اإل���ى اهلل العظيم: »اللهم ل��ك خرجت، واإياك 
اأردت، ور�ض��وانك طلب��ت، ولع��دوك ن�ض��بت، فانت�ض��ر لنف�ض��ك 
ولدين��ك ولكتاب��ك ولنبي��ك والأهل بي��ت نبي��ك والأوليائك من 

الموؤمنين، اللهم هذا الُجهد مني واأنت الُم�ضتعان«.
 ث���م قال)عليه ال�ش���الم(: »الحمد هلل الذي اأكمل لي ديني«, 
هكذا كان زيد, وهكذا هي ب�شيرة الحق, مبادئ االإ�شالم, نور القراآن 
»الحم��د هلل ال��ذي اأكمل ل��ي ديني، واهلل ما ي�ض��رني اأني لقيت 
ي محمدًا يوم القيامة ولم اآمر في اأمته بمعروف ولمن اأَْنه  َج��دِّ
ه اأنه  ع��ن منكر، واهلل ما اأُبال��ي اإذا اأَقمت كتاب اهلل و�ض��نة نبيِّ
ج لي ناٌر ثم قذفت نف�ضي فيها ثم �ضرت اإلى رحمة اهلل«. ُتوؤجَّ

ا�شتم���رت المعرك���ة ف���ي ي���وم االأربعاء ث���م في ي���وم الخمي�ض بكل 
ا�شتب�ش���اٍل وتف���اٍن م���ع قلَّ���ة النا�ش���ر, وقلَّ���ة الع���ّدة, وف���ي اآخ���ر نه���ار 
الخمي����ض ح�شب بع�ض الروايات اأ�شي���ب االإمام زيد)عليه ال�شالم( 
ب�شه���م بجبين���ه, وف���ور اإ�شابت���ه قال)علي���ه ال�ش���الم(: »ال�ض��هادة 

ال�ضهادة الحمد هلل الذي رزقنيها«.
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الإمام زيد )عليه ال�سالم( يو�سي ولده بموا�سلة الثورة:
ثم اإن االإمام زيد)عليه ال�شالم( اأو�شى بو�شية اأفرغها في دماء 
ول���ده االأكبر, اإذ ج���اءه ولده يحيى فاأكب عليه, وبك���ى بكاًء مراً, ثم 
م�ش���ح ال���دم ع���ن وجه اأبيه وق���ال: اأب�شر يا ابن ر�ش���ول اهلل, ترد على 
ر�شول اهلل, وعلي وفاطمة وخديجة والح�شن والح�شين, وهم عنك 
را�ش���ون, فقال االإم���ام: �شدقت يا بني, فاأي �ش���يء تريد اأن ت�شنع؟ 
ق���ال يحي���ى: اأجاهده���م اإال اأن ال اأج���د النا�ش���ر, ق���ال: نع���م يا بني, 
جاهدهم, فو اهلل اإنك لعلى حق, واإنهم لعلى باطل, واإن قتالك في 

الجنة, وقتالهم في النار. 
ث���م اإن الطبي���ب انت���زع ال�شهم ف�شاع���ة انتزاع���ه ا�شت�شهد �شلوات 
اهلل عليه في الخام�ض والع�شرين من �شهر محرم من �شنة122ه�.

وهك���ذا نلم����ض اأثر االإيمان, اأث���ر القراآن, مب���ادئ االإ�شالم, اأثرها 
م لنا اأعظم الدرو�ض  العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي ُيقدِّ

من الواقع العملي من موقع القدوة واالأ�شوة.
بع���د ا�شت�شه���اد االإم���ام زيد)عليه ال�شالم( ُدِف���َن ُجثمانه الطاهر 
ي, ولك���ن اكت�ش���ف االأم���ر وع���رف االأع���داء م���كان دفن���ه,  ب�ش���كل �ش���رِّ
وا�شُتخ���رج الُجثم���ان الطاه���ر ثم قطع���وا راأ�شه ال�شري���ف ليطوفوا 
ب���ه ف���ي ُبلدان العالم االإ�شالم���ي, وتعاملوا ب���كل وح�شية؛ الوح�شية 
���د فيه���ا �شوء ما علي���ه المجرم���ون, ما علي���ه الظالمون  الت���ي ُتج�شِّ
والمف�شدون والطغاة, كي���ف ممار�شاتهم, معامالتهم, ت�شرفاتهم, 
وح�شيته���م, اإجرامه���م, انع���دام حت���ى االأخ���الق االإن�شاني���ة لديه���م, 
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�شلب���وا الج�ش���د ال�شري���ف منزوع���اً عن���ه الثي���اب والمالب����ض, وبقي 
م�شلوباً الأربع �شنوات.

وخ���الل �شلب���ه ح�شل���ت االآيات الكثي���رة من �شمنه���ا: اأنه خالل 
�شلبه لم ير اأحد له عورة  فقد ا�شتر�شل جلد من بطنه من قدامه 

ومن خلفه حتى �شتر عورته.
بعد ذلك قاموا باإحراقه بالنار, كانوا يغتاظون, كانوا يرون اأثر 
زي���د ف���ي االأمة باقياً م�شتم���راً بالرغم من قتل���ه, بالرغم من قطع 
راأ�ش���ه, بالرغ���م م���ن اإر�ش���ال راأ�شه لُيطاف ب���ه في االآف���اق, لكن اأثره 
لب  كان باقي���اً ف���كان ذلك يغيظهم, اأنزلوه بعد اأربع �شنوات من ال�شَّ
وقام���وا باإحراق���ه, ث���م ب�شحقه, ثم ذروا جزًءا منه ف���ي نهر الفرات, 
و جزًءا من  قال���وا لك���ي ال يبقى من زيد وال حتى ذرَّة من ج�شده, ذرُّ
ج�ش���ده ال�شري���ف بعد اإحراقه و�شحق���ه ذروه في نهر الفرات, وجزء 

جعلوه في مهب الريح, لكي ي�شيع.
ف�شل���وات اهلل علي���ه يوم ولد ويوم ا�شت�شه���د ويوم يبعث حياً بين 

يدي اهلل مع اآبائه واأجداده الكرام.

•••
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من وحي ثورة الإمام زيد بن علي عليه ال�سالم

لماذا نحيي هذه الذكرى؟
ُم كانت ثورُته وكان قياُمه وكانت حركُته  �اَلْ االإماُم زيٌد َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
ُم,  �اَلْ ه االإمام الح�شين َعلَ�ْي����ِه ال�شَّ امت���داداً لقي���ام وثورة وحركة َج���دِّ
امت���داداً كلياً, امتداداً في الجوهر والم�شمون, في الروح والهدف, 
امت���داداً ف���ي الموق���ف, امت���داداً ف���ي التوج���ه, امت���داداً ف���ي طبيع���ة 

الظروف والدوافع.
ه���ي امت���داٌد لحركة االإ�ْش����اَلم, حرك���ة االإ�ْش�اَلم ف���ي حقيقته في 
مبادئ���ه في جوهره ف���ي قيمه في اأَْخاَلقه, امت���داٌد لحركة االإيمان 

باال�شتجابة هلل �ُشْبَح�اَنُه َوَتَعاَل�ى.
 ونح���ن حينم���ا ُنحي���ي ه���ذه الذك���رى نحييه���ا لع���دة اعتب���ارات: 
كواقع���ة وحادث���ٍة تاريخي���ة مهم���ة لها تاأثيُره���ا الكبي���ر, وامتد هذا 
����ة جياًل بعد جي���ل, لها اأهميتها ف���ي ُكّل �شيء, في  التاأثي���ر ف���ي االأُمَّ
م�شمونها, ف���ي اأ�شبابها, في م�شتوياتها, في اأهدافها, في تاأثيرها, 
فيه���ا م���ن الِعَب���ر والدرو�ض التي نحت���اج اإليها الي���وم, ن�شتفيُد منها 
كواقعة تاأريخية لها �شلة بالتاأريخ الذي امتدَّ تاأثيُره اإَل�ى الحا�شر, 

فما حا�شُرها اليوم بكل ما فيه اإال امتداد لذلك الما�شي.
ُنحييه���ا باعتباره���ا ذك���رى لَعلَ���ٍم عظيٍم م���ن اأع���الم الهدى, من 
�ة, ورفع  رم���وز االإ�ْش����اَلم, رج���ٍل عظيٍم حمل راي���َة االإ�ْش�اَلم ف���ي االأُمَّ
�ة؛  �ة ُكّل االأُمَّ �شوت الحق في زمن ال�شكوت, وتَح�ّرك في اأو�شاط االأُمَّ
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به���دف اإنقاذها من ال�شالل والظلم���ات والظلم والقهر والطغيان, 
فهو باعتباره رمزاً من رموز االإ�ْش�اَلم, وَعلَماً من اأعالم الُهدى, هو 
في موقع القدوة, وفي موقع االأ�شوة, نتطلع اإليه, اإَل�ى جهاده, اإَل�ى 
�شيرت���ه, اإَل����ى مواقف���ه, اإَل����ى اأقواله, اإَل����ى علومه, اإَل����ى ُكلِّ ما قدمه 
�ة, وما قدمه اإنما قدمه من خالل ما اهتدى به وما التزم به  لالأُمَّ
وم���ا تحّلى به من مبادئ االإ�ْش�اَلم وقي���م االإ�ْش�اَلم واأَْخاَلق االإ�ْش�اَلم 
وتعالي���م االإ�ْش����اَلم, فه���و رمٌز اإ�ْش�اَلم���ٍي نرتبُط به ف���ي الدين قدوًة 
�ة, لقد جرى  �ة فيم���ا قدمه لالأُمَّ وَعلَ���َم ه���دى, وهو اأي�شاً رمٌز لالأُمَّ
ف���ي الُع���رف االإن�شان���ي اأن تحتفلَّ ال�شع���وُب وتحتف���لَّ االأمم بذكرى 
اأمجاده���ا, وبذكرى عظمائها, واأن تخّل���َد لعظمائها ذكراهم الذين 
اأ�شهم���وا في اأَُمِمهم بما قدموه لها على م�شتوى االإنقاذ لها الدفاع 
عنه���ا, النه�شة به���ا, االإ�شالح في واقعها, جرى ُع���رف الب�شرية اأن 
تمج���د عظماءها وتخلد ذكراهم, واأن تجعل منهم فيما كانوا عليه 
وفيم���ا قدم���وه اأن تجع���ل منهم القدوة التي ينج���ذب اإليها الجميع 
ويقت���دي به���ا الجميع ويتاأث���ر بها الجميع, فيك���ون للذكرى ويكون 
لذل���ك االرتب���اط الوجدان���ي والنف�ش���ي والثقاف���ي اأَث���ُره الكبيُر في 
حي���اة االأم���م, في نه�ش���ة االأمم, في ن�شاط االأم���م, في تحمل االأمم 
ل اأعباء الم�شوؤولية. االإماُم زيٌد  للم�شوؤولي���ة, وفي ا�شتعدادها لتحمُّ
�ة الكثير الكثير, َمن يق���راأ التاأريخ يعرف  مَّ ُم ق���ّدم لالأُ �اَلْ َعلَ�ْي����ِه ال�شَّ

ذلك, من يقراأ التراث االإ�ْش�اَلمي يعرف ذلك.
وعل���ى ُكٍلّ نح���ن عندم���ا ُنحي���ي هذه الذك���رى نحييه���ا من واقع 
نح���ن ف���ي اأم�ضِّ الحاجة في���ه اإَل�ى اال�شتف���ادة من االإماِم زي���ٍد َعلَ�ْي�ِه 
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ُم, من اال�شتفادة من اأعالم الُهَدى ومن رموز االإ�ْش�اَلم, اإَل�ى  ����اَلْ ال�شَّ
اال�شتف���ادة م���ن حرك���ة التاأري���خ بكله, في م���ا يزيُدنا وعي���اً ويزيدنا 
ب�شيرة ويزيدنا همة ويزيدنا فهماً للم�شئولية وفهماً لما علينا اأن 

نقدم ويزيدنا عزماً و�شبراً وثباتاً في مواقفنا.

م��ا ال��ذي جع��ل الإم��ام زي��د ينه���ض في ظ��روف �س��عبة 
وح�سا�سة وي�سحي تلك الت�سحية؟

ُم تَح�ّرَك بكل ما يحمله من مبادَئ وقيٍم  �اَلْ االإماُم زيٌد َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
وب���كل تلك االأهداف العظيمة والمهمة الت���ي اأعلن عنها ونادى بها 
����ة وا�شت�شه���د مظلوم���اً, وكان���ت مظلوميت���ه اأي�شاً  ف���ي اأو�ش���اط االأُمَّ
مظلومي���ًة �شطّره���ا التاأري���خ موؤلم���ًة ج���داً تق���دم بذاته���ا وبنف�شه���ا 
الكثي���َر من الحقائ���ق والدرو�ض والعبر, ا�شت�شهد االإم���اُم زيٌد َعلَ�ْي�ِه 
لب ل�شن���وات عديدة,  ُم, اأُخ���رج بع���د اال�شت�شهاد م���ن قبره, �شُ ����اَلْ ال�شَّ
ُع���ّري ج�ش���ده ال�شري���ف وبقي م�شلوب���اً, في نهاية المط���اف, اأنزلوا 
ج�ش���َده ال�شري���ف من عل���ى العود ال���ذي كان م�شلوباً علي���ه وقاموا 
اأي�ش���اً باإحراق���ه, ثم ذروه في نهر الفرات حتى ال يبقى منه اأي اأثر, 
ُم  �اَلْ وال يبقى له اأي ذكر, لكن مع ُكّل ذلك بقي االإماُم زيٌد َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
����ة بقي منهج���اً, بقي ثورة بق���ي موقفاً بق���ي در�شاً  ف���ي اأو�ش���اط االأُمَّ
����ة, بق���ي ف���ي الوج���دان م�شاعَر ُح���بٍّ واإع���زاز, وبقي في  كبي���راً لالأُمَّ
الت���راث َعلَم���اً ومعرفة وهداي���ة, وبقي موقفاً يذك���ر وموقفاً يعتبر 

�ة. �ة وا�شتنها�ض االأُمَّ �ة وتحريك االأُمَّ وموقفاً يوؤثر في اإحياء االأُمَّ
ُم, ما ال���ذي حّركه؟, ما ال���ذي دفعه؟,  ����اَلْ االإم���اُم زي���ٌد َعلَ�ْي����ِه ال�شَّ
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م���ا الذي جعله ينه����ض في ظروف �شعبة وح�شا�ش���ة وي�شحي تلك 
الت�شحية؟, َمن يعود اإَل�ى التاأريخ وي�شتقرئ الظروف التي تَح�ّرك 
فيه���ا االإم���اُم ال�شهي���ُد زيٌد بُن عل���ي عليهما ال�شالُم يع���رُف جيداً اأن 
تل���ك اإنم���ا كانت هي حركة االإ�ْش����اَلم وحركة الق���راآن وحركة النهج 
المحم���دي االأ�شيل؛ ق���ام بها ونه�ض بها وج�ّشده���ا واأحياها االإماُم 

ُم. �اَلْ ال�شهيُد زيٌد َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
�ُة من الت�شلُّط االأم���وي الذي ا�شتفاد من موقعه  لق���د عانت االأُمَّ
�ة ف���ي ُكّل �شيء  ف���ي ال�شلط���ة وكان و�شوُل���ه كارث���ًة كبيرًة عل���ى االأُمَّ
�ة في حا�شرها وم�شتقبلها,  �ة في دينها ودنياها؛ على االأُمَّ على االأُمَّ

حا�شرها اآنذاك وم�شتقبلها الممتد عبر التاأريخ وعبر االأجيال.
�ة؛ الأنه  ُل خطورًة كبيرًة جداً على االأُمَّ الت�شلُُّط االأموي كان ي�شِكّ
يتناَق����ضُ في اأهداف���ه, وفي �شلوكه, وفي ممار�شاتها, مع ُكّل مبادئ 
����ة م���ع م�شروعها االأ�شا�ض ال���ذي من المفتَر����ضِ اأن ُتبنى  ه���ذه االأُمَّ
علي���ه ف���ي واقعها بكل���ه, في نظام اأمره���ا, في ال�شلط���ة, في الحكم, 
ف���ي �شاأنها االجتماعي, في �شاأنه���ا ال�شيا�شي, في واقعها االأَْخاَلقي, 
�ة هي اأمة  ف���ي دورها الح�شاري, ف���ي ُكلِّ ما يت�شل بها, اإن هذه االأُمَّ

االإ�ْش�اَلم, هي اأمة محمد, هي اأمة القراآن. 
ومن المفتر�ض وما هو طبيعي في حقنا اأن ُيبنى واقُعها �شيا�شياً 
واقت�شادي���اً واجتماعي���اً, واأن يح���ّدَد دوره���ا ح�شاري���اً طبق���اً لذلك, 
طبق���اً للمب���ادئ, طبقاً للتعاليم, طبقاً لالأَْخ���اَلق, طبقاً للقيم التي 
اأت���ى بها ه���ذا االإ�ْش����اَلم, التي ت�شمنه���ا القراآن, الت���ي بلغها محمد, 
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واأقامه���ا محم���د, و�شع���ى الإحيائه���ا ر�ش���ول اهلل محم���د �شلوات اهلل 
و�شالمه عليه وعلى اآله, وهي المبادئ العظيمة, المبادئ ال�شامية, 
االأَْخ���اَلق الكريمة, التي اأرادها اهلُل لعباده, والتي هي متطابقٌة مع 
ْيَها لَ َتْبِديَل 

َ
ِت َفَطَر انلهَّاَس َعل

هَّ
الفط���رة االإن�شانية, {فِْطَرَة اهللِ ال

َقيُِّم}.
ْ
يُن ال ِق اهللِ َذلَِك ادلِّ

ْ
خِلَل

لالإ�ْش�اَلم م�شروع �شمو, م�شروع اأَْخاَلق, م�شروع كرامة, م�شروع 
�ة كرامة, ال اأبقوا لها كرامة,  عدالة, ولكن ال اأبقى االأمويون في االأُمَّ
وال اأبق���وا لها ع���زة, وال اأبقوا لها �شم���واً, وكان اأداوؤهم وممار�شاتهم 
الظالمة اإنما هي على النقي�ض من مبادئ هذا االإ�ْش�اَلم من جوهر 
ه���ذا االإ�ْش����اَلم م���ع ا�شتغاللهم لما بقي م���ن �شكليات لم ي���روا فيها 
اأنه���ا توؤث���ُر عليه���م واإنم���ا راأوا فيه���ا اأنه���م احتووها ف�ش���ارت �شمن 
و�شائله���م واأدواتهم التي ي�شتغلونها ف���ي التحكم باالأمة وال�شيطرة 

�ة. على االأُمَّ
اإن مظلومي���ة اأهل البيت عليهم ال�شالم في التاأريخ لم تكن اأبداً 
�ة  هم, وال الأمٍر ال يتجاوزهم؛ اإنما كانت مظلومية االأُمَّ ل�شاأٍن يُخ�شُّ
بكلها, لم يكن لهم وال الأن�شارهم, وال لَمن تَح�ّرك معهم في اأو�شاط 
����ة, اأيُّ �ش���اأن خا�ض اأَْو مكا�شب �شخ�شي���ة, اأَْو اأطماع �شخ�شية, اأَْو  االأُمَّ
�َة  َنَزَع���ات العتب���ارات مح���دودة, ال, الت�شل���ط االأموي ا�شته���دف االأُمَّ
بكله���ا منُذ بدايته منذ يوم���ه االأول, وا�شتهدفها في المبادئ؛ الأنه 
كان ي���رى اأن���ه ال ي�شتطي���ع اأن يتحكَم باالأم���ة, اأن ي�شيطر عليها, اإال 
بعد اأن يهدَم فيها المبادئ واأن يهدم منها القيَم واالأَْخاَلق والوعي 
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واأن ُيخِرَجَها من النور الذي اأتى به ر�شوُل اهلل محمٌد, وقدمه من 
خ���الل كتاب اهلل الكريم, اأن ُيخِرَجه���ا من ذلك النور اإَل�ى الظلمات 

المتراكمة ظلمات الت�شليل وظلمات االإف�شاد.

الر�س��وُل كان قد قّدم اإنذاراً مبكراً بخطورة هذا الت�س��لط 
الأموي وبهذا الدور الهّدام لبني اأمية.

الر�ش���وُل راأى في منامه يوماً ما اأن بني اأمية ينزون على منبره 
ال�شريف َنْزَو القردة, فاأزعجه ذلك جداً, وعَرَف بما عّرفه اهلُل, بما 
اأخب���ره اهلل بوح���ي اهلل �ُشْبَح�اَنُه َوَتَعاَل����ى, اأنهم �شيتمكنون يوماً من 
�ة, واأنه���م �شي�شلون يوماً  الو�ش���ول اإَل����ى التحكم بمقاليد اأم���ر االأُمَّ
����ة ومن ثم  م���ا اإَل����ى موق���ع ال�شلط���ة وموق���ع الق���رار ف���ي ه���ذه االأُمَّ
�ة,  �ة في ُكّل م���ا يفعلونه في واقع االأُمَّ �شتك���ون ممار�شاته���م في االأُمَّ
�شيا�شاته���م, توجه���ات, اأ�شلوبهم في الحكم ت�شرفاته���م بكلها, كلها 
خارج���ًة و�ش���اذًة ع���ن النه���ج االإ�ْش�اَلم���ي وع���ن النهج الفط���ري, عن 
الفط���رة االإن�شانية؛ الأنها �شتق���وم على الظلم والت�شلط واال�شتهتار 

والالمباالة. 
الر�ش���وُل كان اأخَب���َر عنه���م اأنه���م ف���ي المرحل���ة الت���ي يتحكم���وا 
�ة اإنما ه���و البرنام���ج ال�شيطاني  به���ا, �شيك���ون برنامجه���م ف���ي االأُمَّ
والبرنام���ج النفاقي, وقال عنهم وهو ي�شف الحالة التي اإن و�شلوا 
اإليه���ا ماذا �شيعملون )اتخذوا دي���َن اهلل َدَغال, وعباَده َخَوال, وماَلُه 

ُدَوال(.
���رٌة, كلم���ات مهمة, ت�شتح���ق التاأمل,  كلم���اٌت جامع���ة, كلمات مَعبِّ
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وت�شتح���ق التردي���د, وت�شتح���قُّ الت���ذكار, كلم���اٌت م���ن تاأمله���ا يدرك 
م���ن خاللها الخط���ورة الرهيبة, الخطورة الق�ش���وى لذلك الدور 
اله���دام, واله���دام جداً, والهدام اإَل�ى اأ�شواأ م���ا يمكن اأن نت�شور, ديُن 
اهلل الذي هو نور ُيخِرُج النا�َض من الظلمات الذي هو ب�شائر الذي 
هو وعٌي, الذي هو ال�شمو لالإن�شان, الذي هو ال�شبيُل لتر�شيد هذا 
راته مفاهيمه,  االإن�ش���ان ليك���وَن اإن�شاناً را�شداً, واعي���اً, فاهم���اً, ت�شوُّ
اأف���كاره نقية �شليمة, ال ت�شوبها الخرافة, وال ت�شوُبها االأباطيل, وال 

ي�شوبها الظالم وال�شالل. 
دي���ُن اهلل ال���ذي ه���و زكاٌء لنف�شي���ة االإن�ش���ان, وتطهي���ٌر لنف�شي���ة 
االإن�ش���ان, فت�شم���و نف�َش���ه, وتزك���و وتطه���ر نف�شيت���ه, ويطُه���ر قلب���ه, 
فحم���ل ُكَلّ م�شاعر الخير, وكل االإح�شا�ض االإن�شاني, وكل الوجدان 
���َل ف���ي تفكي���ره وف���ي وجدان���ه وف���ي نف�شيته  الخي���ري, حت���ى يتاأ�شَّ
الخي���ُر ُكّل الخي���ر, الديُن: ديُن اهلل, الذي ه���و بتعاليمه والذي هو 
بمنهج���ه والذي هو بنظامه يرمي اإَل�ى اإحقاق الحق واإقامة العدل 
ف���ي الحي���اة, وال�شمو بهذا االإن�شان ال�شتنق���اذه من ال�شياع في هذه 
الحي���اة, ال ي�شيع كالحيوان���ات واالأنعام بال هدٍف �شاٍم, بال م�شروٍع 
�ض يلي���ق بهذا االإن�شان, يليق بالكرامة التي كّرمه اهلل  عظي���م ومقدِّ

بها, يليق بالدور الذي اأراده اهلُل له, يتخذونه َدَغال, كيف؟ 
جناي���ة مبا�ش���رة عل���ى الدي���ن, ا�شته���داٌف مبا�ش���ٌر اإَل����ى الدي���ن, 
كي���ف هو ه���ذا اال�شته���داف؟ اإنه م���ن خ���الل التزيي���ِف والتحريف, 
التزييف الذي يعمُد اإَل�ى تقديم قوالَب جديدٍة با�شم الدين نف�شه, 
مح�شوب���ة عل���ى االإ�ْش�اَلم نف�ش���ه, قوالب جديدة, ت�ش���ورات جديدة, 
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مفاهي���م جديدة مختلفة, هي تخدُمه���م, هي تمّكن لهم, هي تهيُئ 
له���م الظ���روف المالئمة لفعل م���ا ي�شاوؤون ويري���دون, لقد �شنعوا 
ف���ي االإ�ْش�اَلم وداخل االإ�ْش�اَلم اإ�ْش�اَلماً من نوٍع اآخر, مفاهيم كثيرة, 
ح�شب���ت على االإ�ْش�اَلم, ولي�شت م���ن االإ�ْش�اَلم, وهم عمدوا اإَل�ى لب�ض 
الح���ق بالباط���ل تماماً كما فعل بنو اإ�شرائيل, وثبتوا �شمن العقائد 
الت�ش���ورات �شم���ن  الثقافي���ة والفكري���ة �شم���ن  �شم���ن المفاهي���م 
المب���ادئ �شم���ن ال�شل���وك واالأعم���ال والتعالي���م العملي���ة, �شّمنوها 
الكثي���َر والكثي���ر مما ُكتب مما خطب به على المنابر, مما لقن بها 
االأجيال اأَْو ذلك الجيل, داخل المدار�ض, داخل الكتاتيب, الم�شاجد, 
ف���ي حلق���ات الدرا�ش���ة والعل���م, فا�شتهدف���وا الم�شم���ون الديني في 
تعاليمه, في منهجه, في مبادئه, فحّرفوا وزّيفوا وغّيروا, وبدلوا, 
حت���ى قولب���وا �شكاًل لالإ�ْش����اَلم �شّيد في���ه الكثير م���ن الباطل وبقي 
في���ه القلي���ل من الح���ق, واختلط به الكثير من الظ���الم, وت�شاءلت 
ِن�َشُب���ُه في ذلك الظالم, حت���ى �شارت في مراحَل كثيرًة من التاأريخ 
عل���ى نح���و �شعيف ال يكاد ُيرى اإال اأنه ب�شي�ض من النور من نوافَذ 

محدودٍة. 
�ة,  ����ة, في مواقف االأُمَّ   وكان له���ذا تاأثي���ٌر كبيٌر في م�شتقبل االأُمَّ
ولذلك و�شلوا اإَل�ى درجة التعطيل الفعلي للم�شروع االإ�ْش�اَلمي في 
الحي���اة, فعّطل���وه م���ن اأثره العظي���م وال�شامي في االإن�ش���ان, فراأينا 
كيف �شنعوا في االإن�شان, راأينا االإن�شان الذي تاأثر بهم, الذي اقتنع 
له���م, ال���ذي التف حولهم, الذي اآمن به���م ونهج نهجهم, كيف �شار 
اإن�شاناً متوح�شاً ظالمياً, مف�شداً ومتكبراً, ومتوح�شاً خالياً من ُكّل 
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الم�شاع���ر االإن�شاني���ة, ال رحم���َة لديه, جاهزاً الأن يعم���َل من اأجلهم 
اأي �ش���يء واأن يت�ش���رَف اأيَّ ت�ش���رف, وبذل���ك ا�شتطاع���وا اأن يفعل���وا 
اأ�شي���اَء كثي���رًة ما كانت لُتفَعَل في بيئ���ة اإ�ْش�اَلمية بقيت �شليمة, لكن 
كان���وا قد �شاب���وا هذه البيئ���ة االإ�ْش�اَلمي���ة واأَْوَباأُْوَها بم���ا لديهم من 
�ش���الل وف�شاد ون�شاط تخريبي, تخريب للقيم وتخريب للمبادئ, 
تخري���ب على الم�شتوى الثقافي, تخري���ب على الم�شتوى النف�شي, 

في تدني�ض النفو�ض بداًل عن تزكيتها. 
اأن يحّرك���وا الجيو����ض المكون���ة م���ن االآالف م���ن  فا�شتطاع���وا 
المنت�شبي���ن له���ذا الدي���ن, من الذي���ن ي�شلون ال�ش���الة وي�شومون 
ال�شيام, وحتى يتلوا بع�شهم القراآن, وحتى ينت�شبون في الم�شاعر 
االإ�ْش�اَلمية اإَل�ى هذا االإ�ْش�اَلم, ليفعلوا ما يمكُن اأن نت�شور اأن يفعله 
المتوح�شون من بني االإن�شان, َمن ان�شلخوا عن الفطرة االإن�شانية, 
م���ا باُل���ك بالدين؟!, م���ا بالك بالقي���م؟!, ما بالك بتعالي���م ال�شماء 

وبوحي اهلل وتعاليم الر�شل واالأنبياء؟!.
ا�شتقرئوا اأيها االإْخَوُة بع�شاً مما حدث في التاأريخ على اأيديهم, 
كي���ف ا�شتهت���روا باالإ�ْش����اَلم ُجمل���ًة وتف�شي���ال, كي���ف ا�شتهان���وا ف���ي 
ه���ذا االإ�ْش����اَلم بكل �ش���يء, باالإن�ش���ان, اأوُل اال�شتهانة ه���ي باالإن�شان, 
ث���م اال�شتهان���ة بالمقّد�ش���ات, اال�شتهانة بكل ما ه���و مقّد�ض في هذا 
االإ�ْش����اَلم, كان���وا ي�شتهت���رون حتى بالر�ش���ول ور�شالت���ه, كان قائُلهم 
من كر�شي ال�شلطة وهو يتربَُّع على موقع الم�شوؤولية كان ي�شتهتُر 

بر�شوِل اهلل ور�شالته ب�شكل عام, فياأتي ليقول: 
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َف���اَل  بالُمْل���ِك  َها�ِش���ُم  َن���َزلَلِعَب���ْت  َوْح���ٌي  وال  ج���اء  َخَب���ٌر 
ُم نف�َش���ه خليفًة للم�شلمين  ياأت���ي االآخُر منهم ف���ي الوقت الذي يقدِّ
����ة االإ�ْش�اَلمية ليقوَل مم���ا يعتبُره كر�شي  ويق���دم نف�َش���ه قائداً لالأُمَّ

الخالفة وكر�شي الم�شوؤولية وكر�شي ال�شلطة: 
����ب ب����ال����ب����ري����ة ه���ا����ش���م���يٌّ ك���ت���ابت����ل����عَّ اأت���������اه وال  ب�����ال وح������ي 

هكذا اإنكار بالكامل للر�شالة االإ�ْش�اَلمية. 
ياأت���ي الخطي���ُب من ُوالتهم في مكة لينادَي في اأو�شاط الحجاج 
فيقول لهم: اأيها النا�ض اإن خليفَتكم اأف�شُل من ر�شولكم, اإن خليفَة 

اهلل اأف�شُل من ر�شول اهلل. 
ليقوَل لهم بكل وقاحة اإن زعيمه الفاجر الفا�شق الظالم الباغي 
ْخ���اَلق اأف�شُل من  الجاه���ل المتوح����ض المن�شلخ م���ن ُكّل القيم واالأَ

ر�شول اهلل محمد �شلوات اهلل عليه وعلى اآله. 
اإَل����ى مّك���ة المكرم���ة فت�شتبيحه���ا وت�شتبي���ح  تذه���ب جيو�ُشه���م 
يرمونه���ا  بنف�شه���ا,  الم�شّرف���ة  الكعب���ة  ي�شتهدف���ون  قدا�شته���ا, 
وه���م  اأخ���رى,  ت���ارة  ويهدمونه���ا  م���رة,  يحرقونه���ا  بالمنجني���ق, 
ي�شتهدفونه���ا بالمنجني���ق, ب���ال مب���االة, اليوم ي���ا اأيه���ا الم�شلمون, 
اليوم األي�ض من اأكثر واأكبر ما يمكن اأن نتخوفه على مقد�شاتنا اأن 
ت�شته���دف الكعبة, األي�ض اأق�شى ما يمكن اأن نتوقَعها في مّقد�شاتنا, 
�ش���واء م���ن االإ�شرائيليين اأَْو م���ن االأمريكيي���ن اأن ي�شتهدفوا الكعبة 
باعتبارها من المقّد�شات وفي اأولى المقد�شات االإ�ْش�اَلمية, اأولئك 

�ض اأبداً.  فعلوا ذلك, لم يرعوا ُحرمَة هذا المقدَّ
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ي�شتهدفون المدينة المنورة, مدينة ر�شول اهلل �شلواُت اهلل عليه 
وعل���ى اآله, ي�شتهدفون َحَرَمه ال�شري���ف وي�شتهدفون اأبناء المدينة 
م���ن المهاجري���ن واالأن�ش���ار, ال احت���رام, ال للمدين���ة وال لم�شج���د 
المهاجري���ن واالأن�ش���ار وذراريه���م,  م���ن  ل�ُشكانه���ا  ر�ش���ول اهلل وال 
ا�شتهدف���وا الجمي���ع, قتلوا الكثير م���ن اأ�شحاب ر�ش���ول اهلل �شلواُت 
ة يقول الموؤرخون: لم  اهلل عليه وعلى اآله, حتى اأنه بعد وقعة الَح��رَّ
يب���ق ب���دري بعدها, يعني اأن ُكلَّ الذي���ن كانوا باقين في ذلك الزمن 
وامت���دت به���م الحي���اُة اإَل�ى تلك الواقعة ممن �شه���دوا غزوة بدر مع 
ر�شوِل اهلل محمٍد �شلوات اهلل عليه وعلى اآله, الواقعة ال�شهيرة التي 
كان���ت اأهمَّ واقعة واأوَل واقع���ة, مّثلت �شربًة كبيرًة الأعداء االإ�ْش�اَلم, 
اأولئ���ك كان يحم���ل بنو اأمي���ة نزعَة الثاأر لالنتق���ام مما حدث فيها, 
االنتق���ام للم�شركي���ن والكافري���ن المعتدي���ن الذين حارب���وا ر�شوَل 
اهلل �شل���وات اهلل عليه وعلى اآل���ه, لقد كان االأمويون يحملون نزعَة 
الث���اأر واالنتق���ام م���ن ر�شول اهلل ومن اأه���ل بيته, وم���ن اأن�شاره, من 
اأ�شحاب���ه م���ن المهاجرين واالأن�ش���ار, كانوا يحملون ه���ذه النزعة, 
نزع���ة الحقد ونزع���ة الثاأر, وكان���وا متوّثبين على ال���دوام ليوٍم من 
االأي���ام ينتقمون فيه م���ن ر�شوِل اهلل في اأهل بيته وفي اأن�شاره وفي 

المهاجرين معه الذين ن�شروه وجاهدوا معه.
هك���ذا كانوا بهذه النف�شية بهذا الحق���د بهذا العداء, وا�شتباحوا 
المدين���ة, قتل���وا ال�شحاب���ة وقتل���وا اأوالد ال�شحاب���ة وقتل���وا ذري���ة 
ال�شحاب���ة, وفي نف�ض الوقت انتهكوا العر�ض, ا�شتباحوا االأعرا�ض, 
اغت�شبوا الن�شاء ونهبوا الممتلكات, ذهب الكثير من اأبناء المدينة, 
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البع�ُض منهم هربوا اإَل�ى قبر ر�شول اهلل يلوذون به وكانوا يتوقعون 
اأن���ه �شيبق���ى لدى الجي�ض االأموي ولو القليُل من االحترام لر�شول 
اهلل ولُحرم���ة ر�ش���ول اهلل ولحرمة م�شجده وقب���ره, فما الذي فعل 
جنوُد بني اأمية, لحقوا باأُولئك وقتلوهم على قبر ر�شول اهلل, قتلوا 
ع���دداً كبي���راً عل���ى القب���ر حتى اأغرق���وه بالدم���اء, وكان���وا وح�شيين 
لدرج���ة عجيب���ٍة ج���داً, ي���روي التاأريخ فظائ���َع رهيب���ًة حدثت منهم 

وعلى اأيديهم عندما دخلوا المدينة.
لق���د حك���ى التاأري���خ اأن البع�َض منه���م كان الطف���ل الر�شيع وهو 
في �شدر اأمة تح�شُنه في �شدرها فياأخذه برجليه من �شدرها ثم 
ي�ش���رُب ب���ه عر����ض الحائط فينثر دماَغ���ه اإَل�ى االأر����ض, انظروا اأي 
وح�شي���ة ه���ذه, هذا هو النموذج الذي �شنعه بنو اأمّية مح�شوباً على 
ُد من االأَْخ���اَلق, اإَل�ى هذه  �ض يتج���رَّ االإ�ْش����اَلم يحم���ل ُكّل ه���ذا التوحُّ
الدرج���ة, يم�شك طف���اًل ر�شيعاً من على �شدر اأمة وي�شرب به على 
عر����ض الحائط فيك�شر راأ�شه وينث���ر دماغه في االأر�ض وي�شرب به 
اإَل�ى االأر�ض بال مباالة وبكل ا�شتهتار, يتجرد االإن�شاُن من اإن�شانيته 
بالكام���ل, ما باُل���ك باالإ�ْش�اَلم الذي ينمي ما هو مفط���وٌر باالإ�ْش�اَلم 

من فطرة اهلل تعالى. 
����ة امت���دت عبَر  ه���ذه ال�شنيع���ُة الت���ي �شنعه���ا بن���و اأمي���ة ف���ي االأُمَّ
�ة, كان هذا النوع موجوداً  االأجيال وعلى الدوام وفي ُكّل مراحل االأُمَّ
ومح�شوب���اً عل���ى االإ�ْش����اَلم, ب���ل يّدع���ي اأنه ه���و وح���َده االإ�ْش����اَلم, اأنه 
ال���ذي يمّث���ُل االإ�ْش�اَلم, ثم ينبز بقية اأبناء االأم���ة بالكثير من االأنباز 

واالألقاب ال�شيئة التي ي�شتبيُح بها دماَءهم واأعرا�شَهم وحياتهم.
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الت�شل���ط االأموي بلغ اإَل����ى َح���دٍّ عجيب جداً, في زمن االإمام زيد 
ُم, وق���د عرفنا في مقدمة ما فعله بن���و اأمية, ومع ُكّل  ����اَلْ َعلَ�ْي����ِه ال�شَّ
ه���ذا م���ا فعلوه بِعترة ر�شول اهلل باأهل بيته, الذين نادى في اأو�شاط 
�ة يقول لنا عنهم: »اإني تارٌك فيكم ما اإن تم�ض��كُتم بهما لن  االأُمَّ
ت�ضلوا من بعدي اأبدًا، كتاَب اهلل وعترتي اأهَل بيتي، اإن اللطيَف 
اأن��ي اأنهما ل��ن يفترقا حتى َي��ِرَدا َعَل��يَّ الحو�َض، ثم  الخبي��َر نبهّ
ُرُكُم اهلُل في اأهِل بيتي،  ُرُكُم اهلُل ف��ي اأهِل بيتي، اأَُذكِّ يق��ول: اأَُذكِّ

ُرُكُم اهلُل في اأهِل بيتي« ثالثاً. اأَُذكِّ
�ة, لي����ض مح�شوباً  ه���ذا يرويه الجمي���ع, هذا وارٌد في ت���راث االأُمَّ
�ة,  �ة, معتَرٌف به في تراث االأُمَّ على فرقٍة بعينها, وارٌد في تراث االأُمَّ
����ة »اأذكُركم اهلَل في اأهل بيتي«,  الر�ش���وُل ن���ادى في اأو�شاط االأُمَّ
ب���ل اإن البخ���اري يروي في مجموعه وهو من اأئمة الحديث, للتيار 
االآخر اأن اأبا بكر قال: )اأُْرُقبوا محمداً في اأهل بيته, ارقبوا محمداً 

في اأهل بيته(. 
عل���ى ُكٍلّ م���ا فعل���وه بعت���رة ر�ش���ول اهلل باالإم���ام الح�شي���ن َعلَ�ْي����ِه 
ُم �شي���د �شباب اأهل الجنة �شبط ر�شول اهلل, امتداده في حْمِل  ����اَلْ ال�شَّ
�ة, حمل االإ�ْش�اَلم بم�شروعه  الن���ور والهدى والحق, في اأو�شاط االأُمَّ
�ة )ح�شيٌن مني واأنا من ح�شين( وما فعلوه  كام���اًل ف���ي اأو�شاط االأُمَّ
باأ�شرت���ه الكريم���ة, باأه���ل بيته, باأن�ش���اره الُخلَّ�ِض الذي���ن كانوا اإَل�ى 

جانبه قلة قليلة وفية وعزيزة وموؤمنة و�شابرة. 
ث���م الفظائ���ع الكثيرة الت���ي �شّجله���ا التاأري���ُخ واأ�شبحت محتوى 
للكثي���ر والكثي���ر من مجل���دات الُكُت���ب ال يمكن اأن تتح���دَث بها في 
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كلمة اأَْو في محا�شرة اأَْو منا�شبة, مجلدات من الكتب كلها �شفحات 
�ش���وداء �شّطرها اأولئك, اإجراماً, بغياً, ت�شلي���اًل, ف�شاداً بكل اأ�شكاله, 
ُم, بع���د �ش���والت وج���والت في  ����اَلْ اإَل����ى زم���ن االإم���ام زي���د َعلَ�ْي����ِه ال�شَّ
����ة, كان���ت ال�شلطة االأموي���ة قد ا�شتحكم���ت قب�شُتها من جديد  االأُمَّ
بع���د اأن تعر�ش���ت الهتزازاٍت كبيرٍة بعد ثورة االإم���ام الح�شين َعلَ�ْي�ِه 
ُم وا�شت�شه���اده, لكن من جديد كانت قد ا�شتحكمت قب�شُتهم  ����اَلْ ال�شَّ

نهم وتغلبهم.  �ة وو�شلوا اإَل�ى الذروة في تمكُّ على االأُمَّ
وف���ي زم���ن ِه�شام الوالي االأموي ياأتي ليق���ول: واهلِل ال يقوَل لي 

اأحٌد اتِق اهلَل اإال �شربت ُعَنَقه. 
  انظ���روا م���ن ه���و النم���وذج االأم���وي, له ه���ذه الروؤي���ة لديه هذا 

التفكير, ما الذي ينبئ به هذا التفكير, هذه النف�شية.
اهلُل ياأمر عباده بكلهم بتقواه حتى اأنبياءه في القراآن يقول {يَا 
ِيَن 

هَّ
يَُّها ال

َ
يَُّه��ا انلهَِّبُّ اتهَِّق اهلَل} يوجه خطابه اإَل�ى الموؤمنين {يَا أ

َ
أ

 اهلَل َحقهَّ ُتَقاتِِه}.
ْ
 اتهَُّقوا

ْ
آَمُنوا

واأكث���ر م���ا ورد االأم���ر ف���ي الق���راآن الكري���م بالتق���وى والتوجي���ه 
بالتق���وى للموؤمني���ن اأ�ش���اًل, للم�شلمي���ن اأ�شاًل, هذا لدي���ه التوجه 
َحْس��ُبُه 

َ
ِم ف

ْ
ةُ بِاإِلث ِعزهَّ

ْ
َخَذتُْه ال

َ
ُ اتهَّ��ِق اهلَل أ

َ
الطغيان���ي {َوإَِذا قِي��َل ل

ِمَهاد} ياأت���ي ليقول )ال يقول لي اأحد اتق اهلل اإال 
ْ
ِئَْس ال

َ
َجَهنهَّ��ُم َول

�شرب���ت عنق���ه( يعني َمن ياأمرني بتق���وى اهلل �شاأقطع راأ�شه, اأقتله, 
هكذا كانوا.
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 وم���اذا يك���ون في بقية ت�شرفات���ه؟!, اإن�شان من ه���ذا النوع كيف 
�ة من حوله اإال ما  �شيك���ون منهج���ه في الحكم, تفكيره نظرته لالأُمَّ
ق���ال عن���ه الر�شول »اتخ��ذوا ديَن اهلل دغ��ال، وعباده خوال« ال 

يرى فيهم اإال العبيد. 
ُم تجاه  �اَلْ ه�ش���ام طغى وتجّبر وزاد طغيانه, االإماُم زيٌد َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
ُم امتداداً  ����اَلْ ه���ذا الواق���ع بكل���ه تَح�ّرك حفي���ُد الح�شي���ن َعلَ�ْي����ِه ال�شَّ
َك َعلَ�ْي�ِه  لث���ورة جده, لمنهجه, لمبدئه, للدافع االإيماني ذاته, تَح�رَّ
ُم وكانت حركُته اإنما تعبر عن مبادئ االإ�ْش�اَلم, لم تكن نظرة  �اَلْ ال�شَّ
�شخ�شي���ة اأَْو موقفاً �شخ�شي���اً العتباراٍت �شخ�شية نهائياً, اإنما كانت 
ترجم���ة عملية لتوجيه���ات اهلل �ُشْبَح�اَنُه َوَتَعاَل����ى في كتابه الكريم, 
ولذل���ك كان يق���ول: »واهلِل ما يدُعني كتاُب اهلل اأن اأ�ض��ُكَت وقد 

ُخولف كتاُب اهلل«. 
م���ا يدعن���ي كت���اُب اهلل اأن اأ�شك���ت, توجيهاُت اهلل في الق���راآن, اإنها 
�ة  مَّ �ة وتحريك االأُ توجيه���ات كله���ا تقوم على اأ�شا�ض ا�شتنها����ض االأُمَّ

في موقع العمل وفي ميدان الم�شوؤولية. 

ُم باتت حركت��ه وثورته منهجًا  ْ ���الاَ لاَ�ْي�ِه ال�سَّ الإم��اُم زي��ٌد عاَ
�ة وم�سروعًا كبيراً امتدت في اأو�ساط الأُمَّ

ُم باتت حركته وثورته منهجاً وم�شروعاً  �اَلْ االإماُم زيٌد َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
����ة, لي����ض مقام���ه فق���ط ف���ي مق���ام  كبي���راً امت���دت ف���ي اأو�ش���اط االأُمَّ
محا�ش���رة, اأَْو ف���ي حدي���ث ف���ي كلم���ة, ولك���ن يمك���ن اأن ناأُخ���َذ جانباً 

ُم.  �اَلْ واحداً من جانب حركته َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
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ُم مم��ا حر�ض عليه و�س��عى له،  ْ ���الاَ لاَ�ْي�ِه ال�سَّ الإم��اُم زي��ٌد عاَ
اإحياء مبداأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

االأم���ر بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنك���ر مب���داأ اإ�ْش�اَلم���يٌّ مه���م 
اهلل  فرائ����ض  اأعظ���م  م���ن  ومهم���ة,  عظيم���ة  اإ�ْش�اَلمي���ة  وفري�ش���ة 
ُم )بها تقام  �اَلْ �ُشْبَح�اَنُه َوَتَعاَل�ى, كما قال عنها االإمام علي َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ

الفرائ�ض(. 
االأم���ُر بالمع���روف والنه���ُي ع���ن المنك���ر م�شوؤولي���ة اأ�شا�شية من 
����ة, وم�شوؤولية اإيماني���ة ودينية فر�شها اهلل  �شمي���م م�شوؤوليات االأُمَّ

على عباده. 
نُكْم  َُكن مِّ

ْ
واهلُل �ُشْبَح�اَن���ُه َوَتَعاَل����ى قال في كتابه الكريم {َول

ِر 
َ
ُمنك

ْ
َمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْيِ َويَأ

َ  اخلْ
َ

ٌة يَْدُعوَن إِل مهَّ
ُ
أ

ُمْفلُِحون}.
ْ
�ئَِك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
وَأ

ٍة  مهَّ
ُ
نُت��ْم َخْيَ أ

ُ
اهلُل �ُشْبَح�اَن���ُه َوَتَعاَل����ى ق���ال ف���ي كتابه الكريم {ك

ِر 
َ
ُمنك

ْ
َمْع��ُروِف َوَتْنَهْوَن َع��ِن ال

ْ
ُم��ُروَن بِال

ْ
ْخرَِج��ْت لِلنهَّ��اِس تَأ

ُ
أ

َوتُْؤِمُنوَن بِاهللِ}.
واهلل �ُشْبَح�اَنُه َوَتَعاَل�ى قال في كتابه الكريم في اآية مهمة يت�شح 
 لن���ا مق���داُر اأهمي���ة ه���ذه الفري�ش���ة كم�شوؤولية مهمة ف���ي دين اهلل: 
َمْعُروِف 

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْوِلَاء َبْعٍض يَأ

َ
ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ْ
ُمْؤِمُنوَن َوال

ْ
{َوال

َكَة َويُِطيُعوَن  الََة َويُْؤتُوَن الزهَّ ِر َويُِقيُموَن الصهَّ
َ
ُمنك

ْ
َويَْنَهْوَن َع��ِن ال

�ئَِك َسَيَْحُُهُم اهلُل إِنهَّ اهلَل َعِزيٌز َحِكيم}.
َ
ْول

ُ
ُ أ

َ
اهلَل َوَرُسول
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واأت���ت ه���ذه االآي���ة ف���ي موق���ع ُمِه���مٍّ ف���ي �ش���ورة التوبة ف���ي �شياق 
المقارن���ة والف���رز داخ���ل المجتم���ع االإ�ْش�اَلم���ي بي���ن خ���ط االإيمان 
وخ���ط النفاق؛ فتحدث ع���ن الموؤمنين والموؤمن���ات باعتبارهم من 
م�شووؤلياته���م االإيماني���ة, التي هي بُحكم اإيمانهم, التي هي ترجمة 
الإيمانه���م, ترجم���ة عملية الإيمانه���م, التي هي مح���ك للم�شداقية 
ْوِلَاء 

َ
ُمْؤِمَن��اُت َبْعُضُهْم أ

ْ
ُمْؤِمُنوَن َوال

ْ
ف���ي االنتم���اء االإيمان���ي {َوال

َمْعُروِف} يّتجهون ف���ي حم���ل الم�شوؤولية مع 
ْ
ُم��ُروَن بِال

ْ
َبْع��ٍض يَأ

بع�شه���م؛ اأمة واحدة متعاونة متكاتفة ياأمرون بالمعروف وينهون 
ع���ن المنكر ويقيمون ال�ش���الة, اإن تقديم االأمر بالمعروف والنهي 
ع���ن المنكر في هذه االآية قبل الحديث عن ال�شالة, وفي اأولويات 

ما و�شفوا به, له اأهمية كبيرة ومدلول مهم جداً.
ياأت���ي ليق���وَل قب���ل اأن يتحدَث ع���ن �شالتهم عن اإقام���ة ال�شالة 
ِر} بعده���ا {َويُِقيُموَن 

َ
ُمنك

ْ
َمْع��ُروِف َويَْنَهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
{يَأ

َكَة} بعده���ا و�شف���اً عام���اً {َويُِطيُعوَن اهلَل  ��الََة َويُْؤتُ��وَن ال��زهَّ الصهَّ
�ئِ��َك َس��َيَْحُُهُم اهلُل} ه���ذا يدل���ل ويبي���ن ويو�ش���ح 

َ
ْول

ُ
ُ أ

َ
َوَرُس��ول

ويك�شف عن مدى االأهمية الق�شوى لهذه الفري�شة؛ الأنه هنا اأتى 
بها قبل ال�شالة, وقبل الزكاة؛ الأنه بدون االأمر بالمعروف والنهي 
�ة, ال يبقى للزكاة  ع���ن المنك���ر ال يبقى لل�شالة تاأثيٌر في واقع االأُمَّ
�ة, ُكّل الفرائ�ض االإ�ْش�اَلمية من ال�شالة  تاأثير اإيجابي في واقع االأُمَّ
اإَل�ى غيرها ال يبقى لها اإال التاأثير المحدود والب�شيط والمتوا�شع, 
ه���ي م���ع الم�شوؤولية هذه لها تاأثيٌر فع���ال, وعظيم ومهم جداً, لكن 
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تفري���غ االإ�ْش����اَلم وتفري���غ االنتم���اء والُهوي���ة االإيماني���ة بم�شوؤولية 
كهذه ي�شرب بقية الفرائ�ض. 

ُث ع���ن المنافقين كيف  نج���د اأنه ف���ي االإطار االآخر حينما يتحدَّ
ي�شُفهم, قبل هذه االآية باآيات. 

تح���دث عن المنافقين فقال �ُشْبَح�اَن���ُه َوَتَعاَل�ى في كتابه الكريم 
��ن َبْعٍض} �شكلي���ة واحدة,  ُمَنافَِق��اُت َبْعُضُهم مِّ

ْ
ُمَنافُِق��وَن َوال

ْ
{ال

ِر 
َ
ُمنك

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
طريق���ة واح���دة, اتجاه واحد, �شل���وك مت�شاب���ه, {يَأ

نَِس��َيُهْم} 
َ
 اهلَل ف

ْ
يِْدَيُهْم نَُس��وا

َ
َمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أ

ْ
َويَْنَهْوَن َعِن ال

َفاِسُقون، 
ْ
ُمَنافِِقنَي ُهُم ال

ْ
نَِسَيُهْم، إِنهَّ ال

َ
 اهلَل ف

ْ
فهم {نَُسوا هكذا يو�شّ

اَر نَ��اَر َجَهنهََّم َخادِلِيَن  فهَّ
ُ
ك

ْ
ُمَنافَِقاِت َوال

ْ
ُمَنافِِق��نَي َوال

ْ
َوَع��َد اهلل ال

ِقيم} ه���ذه االآية  ُه��ْم َعَذاٌب مُّ
َ
َعَنُهُم اهلُل َول

َ
فِيَه��ا ِهَ َحْس��ُبُهْم َول

�ة,  اأي�شاً ت�شمنت فرزاً مهماً, تو�شيفاً دقيقاً لحركة النفاق في االأُمَّ
����ة وقوف���اً  المنافق���ون والمنافق���ات لي����ض وجوده���م ف���ي داخ���ل االأُمَّ
جامداً وراكداً, ولي�شوا حالًة تعي�ُض نفاقها في واقعها الداخلي فال 
�ة, ال, المنافقون والمنافقات هم حركٌة  تتَح�ّرك به في اأو�شاط االأُمَّ
�ة, لي�ش���وا منكفئين بنفاقهم على  ����ة, في اأو�شاط االأُمَّ ف���ي واقع االأُمَّ
�ة ب�شبيل  واقعه���م الداخل���ي, ال, لي�شوا حركًة انزوائي���ة وتاركًة لالأُمَّ
�ة, واأي حركة, اأمراً بالمنكر, والمنكر  حالها, حركة في اأو�شاط االأُمَّ
عن���وان وا�ش���ع, المنك���ر فكرة, المنكر �شل���وٌك, المنكر عم���ٌل, المنكر 
�ة اإليه���ا ويدفعون باالأمة اإليها  موق���ٌف, المواق���ف التي يدعون االأُمَّ
ه���ي مواق���ف منكرة, هي غلط, ه���ي في االتجاه الخاط���ئ, االأعمال 
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����ة اإليها هي  ����ة فيها ويجرون االأُمَّ والت�شرف���ات الت���ي يحركون االأُمَّ
�ش���اّذة ع���ن النه���ج االإ�ْش�اَلمي, عن القي���م واالأَْخاَلق, وهك���ذا االأفكار 
�ة ه���ي اأفكار ظالمية  الت���ي يحاول���ون اأن ين�شروها ف���ي اأو�شاط االأُمَّ
عفنة, ترجمتها العملية في واقع الحياة �شر على النا�ض و�شوء في 

واقع الحياة.
فهم ال يجمدون ياأُمرون بالمنكر, ال يكتفون باأن يكونوا هم في 
تفكيره���م المنكر, ونظرتهم المنكرة, وواقعه���م المنكر, و�شلوكهم 
المنك���ر, اإنم���ا ياأمرون بهذا المنكر في اأو�ش���اط النا�ض, فيتَح�ّركون 
����ة ُبغية اأن يعمموا هذا المنكر في  حرك���ًة ا�شتقطابية في واقع االأُمَّ

�ة.  اأو�شاط االأُمَّ
فتراه���م ف���ي ُكّل مراحل التاأريخ كلما برز موقُف منكر كانوا هم 
ُدعاَته ورجاَله وحملَته, والم�شتقطبون له, وال�شالل, والظالم, ُكّل 
اأ�ش���كال المنكر لهم ن�شاط فيها, وينه���ون عن المعروف, يتَح�ّركون 
في ال�شاحة حركة م�ش���ادة للمعروف, الموقف المعروف, الموقف 
ال�شحي���ح, الموق���ف ال���ذي ين�شج���م م���ع االإ�ْش����اَلم ف���ي تعاليمه في 

مبادئه في قيمه في اأَْخاَلقه, ينهون عنه, ي�شدون عنه. 
�������ة ع��ن��ه, ال�����ش��ل��وُك ال��م��ع��روف, العمل  ي��ح��ارب��ون��ه ي��ب��ُع��دون االأُمَّ
ال����م����ع����روف, ال���ف���ك���ر ال�����ش��ل��ي��م, ال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����ش��ح��ي��ح, ال���م���ب���ادئ 
واق��ع  اإَل�����ى  ال��ف��ك��ر  م��ع��روف م��ن م�شتوى  ه��و  م��ا  ُك���ّل  ال�شحيحة, 
ال��ع��م��ل, ه���م ي��ت��َح�����ّرك��ون ����ش���داً ل���ه, اإم����ا ب��م��وق��ٍف ����ش���ارم وك��ام��ل, 
وتزييفية.  اح��ت��وائ��ي��ة  ح��رك��ة  واإم����ا  ن��ه��ائ��ي  ب�شكل   في�شتهدفونه 
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�������ة؛ الأنهم  مَّ االأُ ه��ك��ذا ه��م, يعني: ه��م ح��رك��ٌة تخريبيٌة ف��ي داخ���ل 
عن  المعّبرون  هم  يكونوا  اأن  ويحاولون  االإ���ْش�����اَلم,  اإَل�����ى  ينتمون 
االإ�ْش�اَلم وغيرهم الغلط وهم ال�شح, ثم اإنهم يتَح�ّركون على هذا 
�شيٌء  اأَث�ُرهم  فلذلك  �����ة,  االأُمَّ واق��ع  في  وال��ه��ّدام  التخريبي  النحو 
�ة؛ الأنه يطال حياة النا�ض وواقع النا�ض, يُم�ضُّ  جداً في واقع االأُمَّ
با�شتقرارهم,  يم�ض  باأمنهم,  يم�ض  بحياتهم,  يم�ض  بكرامتهم, 
يم�ض با�شتقاللهم, يم�ض بطبيعة الوجود العادي في الحياة, �شر 
االآية  الحياة تحدثت  �ة, في مقابل حركته هم هذه في  االأُمَّ على 
عن م�شتوى عذابهم و�شخط اهلل عليهم ب�شكل عجيب ج��داً, جاء 
اأنهم  مع  ُمَنافَِقاِت} 

ْ
َوال ُمَنافِِقنَي 

ْ
ال اهلل  {َوَعَد  االإل��ه��ي  الوعيد 

منتمون اإَل�ى االإ�ْش�اَلم, مع اأنهم ي�شلون, مع اأن البع�َض منهم لهم 
م�شاجُد ال�شرار, والبع�ُض منهم قد ال ي�شلي, هم فئات متنوعة, 
ال�شرار,  م�شاجُد  لديه  من  ال��دي��ن,  لبا�َض  يلب�ض  َم��ن  منهم  لكن 
آَمنهَّا  َيُقوُل  {َمن  اإيمانية  عناويَن  تحت  يتَح�ّرك  َمن  اأي�شاً  منهم 
كحركة  ك��ان��ت��م��اء,  فقط  ولي�ض  كحركة  يعني  َْوِم}  َوبِالْ �ِه 

ّ
بِالل

ُك تحت هذا العنوان االإيماني, ولذلك قال )من يقول( لم  يتَح�رَّ
ُك تحته كعنوان,  يقل من قال, من يقول, يكرر ذلك يعني: يتَح�رَّ
ى  ليت�شدَّ َم��ن؟,  ننتظر؟!,  َم��ن  �����ة,  االأُمَّ واق��ع  حركة تخريبية في 
�ة, نجُد بعد اأن نقراأ وعيَد  لهذه الحركة التخريبية في واقع االأُمَّ
ُمَنافِِقنَي 

ْ
ال اهلل  {َوَعَد  لالإ�ْش�اَلم  انتمائهم  من  بالرغم  لهم  اهلل 

اَر} الحظوا في هذه االآية, بداأ بهم َقبل الكفار,  فهَّ
ُ
ك

ْ
ُمَنافَِقاِت َوال

ْ
َوال
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في الوعيد االإلهي وذكرهم اأواًل, والكفار بعدهم ثانياً {نَاَر َجَهنهََّم 
َخادِلِيَن فِيَها، ِهَ َحْسُبُهْم} هي كفايتهم, جهنميون لي�ض لهم اإال 
ال�شلبي  وال��دور  والتخريب  ال�شوء  من  فظيعاً  بلغوا مبلغاً  جهنم, 
باهلل من �شخط اهلل, هذا  نعوُذ  اهلُل}  َعَنُهُم 

َ
{َول النا�ض,  واقع  في 

ِقيم},  ُهْم َعَذاٌب مُّ
َ
يعّبُر عن �شخط كبير جداً عليهم من اهلل {َول

�ة من الداخل  اإذاً الدوُر الذي يواجه هذا الدور التخريبي في االأُمَّ
ُمُروَن 

ْ
يَأ َبْعٍض  ْوِلَاء 

َ
أ َبْعُضُهْم  ُمْؤِمَناُت 

ْ
{َوال االإيماني  الدور  هو 

دعاته,  رج��اُل��ه,  زم��ن,  ُك��ّل  ف��ي  ال��م��ع��روف  الموقف  َمْعُروِف}, 
ْ
بِال

اأن�شاره, حَملَُته هم الموؤمنون, )وينهون عن المنكر( َمن يقفون 
�شد المنكر, �شد المنكر موقفاً, �شد المنكر �شلوكاً, �شد المنكر 
الذي  المنكُر  اأ�شكاله,  بكل  المنكر  �شد  وت�شلطاً,  حكماً  والباطل, 
�شوٌء في واقع  الحياة,  �شلبيٌّ في واقع  الحياة,  هو هدام في واقع 
ى له من موقع الم�شئولية وبالقيم واالأَْخاَلق  الحياة, الذي يت�شدَّ
والمبادئ والفهم والوعي والب�شيرة هم من الموؤمنون والموؤمنات 
َمْعُروِف َويَْنَهْوَن 

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْوِلَاء َبْعٍض يَأ

َ
أ ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 

ْ
{َوال

اهلَل  َويُِطيُعوَن  َكَة  الزهَّ َويُْؤتُوَن  الََة  الصهَّ َويُِقيُموَن  ِر 
َ
ُمنك

ْ
ال َعِن 

َوَرُسول}. 

ُم عِملاَ على اإحياء الأمر بالمعروف  ْ �الاَ لاَ�ْي�ِه ال�سَّ الإماُم زيٌد عاَ
�ة والنهي عن المنكر في واقع الأُمَّ

ُم عِمَل على اإحياء الحركة االإيمانية هذه  �اَلْ االإماُم زيٌد َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
����ة, واتجه االتجاه ال�شحي���ح؛ الأن البع�َض قد يقول:  ف���ي واقع االأُمَّ
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�شحيح جيد. ناأُمُر بمعروف وننهى عن منكر, ولكن على الب�شطاء 
والم�شاكين, البع�ض �شيتَح�ّرك الإقامة المعروف واالأمر بالمعروف 
والنه���ي عن المنكر, لكن اإذا كان���ت الم�شاألة في حدود التعاطي مع 
النا����ض العاديين الب�شطاء, ال, في حرك���ة االأمر بالمعروف والنهي 
ز عليه  ع���ن المنك���ر اتجه راأ�شاً وبادئ ذي بدء وب�ش���كل اأ�شا�شي ومركَّ
تج���اه الق�شاي���ا الكبيرة, الم�شائ���ل المهمة, الم�شائ���ل الكبرى التي 
ُع عنها ُكلُّ التفا�شيل, االإماُم زيٌد  تنطوي على ُكلِّ التفا�شيل وتتفرَّ
ُم كان يع���ي ذلك جي���داً كان يعي ما معن���ى قول النبي  ����اَلْ َعلَ�ْي����ِه ال�شَّ
�شلوات اهلل عليه وعلى اآله: »اأف�ض��ُل الجهاد كلمُة َح�قٍّ في َوْجِه 

�ُضلطاٍن جائٍر«.
تَح����ّرك االإم���اُم زي���ٌد علي���ه ال�ش���الُم حرك���ًة �شاملة حرك���ة عامة, 
مواِجه���اً الأ�ش���ل المنك���ر لمنبع المنك���ر, ال�شلطة القائم���ة التي هي 
منكٌر بذاتها, منكٌر ب�شيا�شاتها, منكر بتوجهاتها, منكٌر بما تفر�شه 
����ة, منبٌع للمنكر وم�شدٌر للمنكر, ينت�شُر من خاللها  ف���ي واقع االأُمَّ
�ة وبق���وة وب�شلطة, فاتجه ه���ذا االتجاه نحو  المنك���ُر في واق���ع االأُمَّ
الق�شية المركزية الق�شية المهمة الق�شية الرئي�شية, وواجه اأ�شَل 

ُم وهو يعي اأهميَة هذه الم�شئولية.  �اَلْ المنكر, فتَح�ّرك َعلَ�ْي�ِه ال�شَّ
ناأت���ي اإَل����ى خطورِة التفريط ف���ي هذه الم�شئولي���ة, اهلُل �ُشْبَح�اَنُه 
 ِمن بَِن 

ْ
ِيَن َكَف��ُروا

هَّ
ِع��َن ال

ُ
َوَتَعاَل����ى ق���ال ف���ي كتاب���ه الكري���م {ل

ائِيَل َعَ لَِس��اِن َداُووَد َوِعيَس ابِْن َمْريََم} على ل�شان نبيين  إِْسَ
م���ن اأنبي���اء اهلل �ُشْبَح�اَن���ُه َوَتَعاَل����ى, نبي اهلل داوود ونب���ي اهلل عي�شى 
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عليهم���ا ال�ش���الُم, على ل�ش���ان داوود وعي�شى بن مري���م, حالة �شخط 
كبي���ر, حالة ا�شتياء كبير, حالة مق���ت �شديد, لدرجة اأن ُكاّلً منهما 
لع���ن بن���ي اإ�شرائيل, على ماذا؟, هذا ال�شخط ال���ذي و�شل اإَل�ى هذه 
الدرج���ة, ه���ذا اأ�شدُّ ما يمكُن اأن يدعَو به نبيٌّ على قومه اأن يلعَنهم, 
 
ْ
 َيْعَتُدون، َكنُوا

ْ
َكنُوا اأ�ش���د م���ا يمكن اأن يدعو به {َذلَِك بَِما َعَصوا وهَّ

ون}.
ُ
 َيْفَعل

ْ
ِئَْس َما َكنُوا

َ
وهُ ل

ُ
ٍر َفَعل

َ
نك لَ يَتََناَهْوَن َعن مُّ

الحال���ُة الت���ي �ش���اَدْت ف���ي اأو�ش���اط بن���ي اإ�شرائي���ل ه���ي كان���وا ال 
يتناه���ون ع���ن منك���ر فعل���وه, ُعّطلت ه���ذه الفري�ش���ة ب�ش���كل كامل, 
�ة,  حينم���ا ُيعّط���ل هذا المب���داأُ َوُتْهَجُر هذه الفري�شة ف���ي واقع االأُمَّ
تك���وُن هن���اك �شلبي���اٌت كبي���رة ينم���و المنك���ر, يفر����ض ح�ش���وَره في 
ال�شاح���ة في�شيطر على ال�شاحة تمام���اً, اإذا ُغّيب من ال�شاحة �شوُت 
الح���ق, اإذا ُعّطل���ت فري�ش���ة االأم���ر بالمع���روف والنهي ع���ن المنكر 
والموق���ف من الظالمي���ن والفا�شدين والطغ���اة والمجرمين َخلَْت 
له���م ال�شاح���ة, حينه���ا ت�شتحك���م قب�شته���م, تق���وى �شلطته���م, تكبر 
هيمنته���م, فيمل���وؤون ال�شاح���ة بدون ت���ردد بدون رادع ب���دون حاجز 
ب���دون مان���ع بالمنك���رات والمفا�ش���د والمظال���م والطغي���ان, حينه���ا 
يتج���روؤون على فعل اأي �شيء مهم���ا كان فظيعاً, مهما كان اإجرامياً 

مهما كان وح�شياً مهما كان طغياناً, ال يتحرجون من �شيء.
حينه���ا ي�ش���ل واق���ُع النا����ض اإَل����ى واق���ع خطي���ر للغاي���ة, وتك���ون 
الحال���ُة القائم���ة ف���ي اأو�شاطهم حال���ة ال ير�شاه���ا اهلُل لهم ولكنهم 
كان���وا �شبباً ف���ي اأن ت�شل اإَل�ى ما و�شلت اإلي���ه, فيخ�شرون القدا�شة, 
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قدا�ش���ة ُهويته���م وانتمائه���م ويغي���ب الح���ق من واقعه���م, الحق في 
م�شمون���ه, الح���ق في اأثره ف���ي الواقع, الحق في تاأثي���ره االإيجابي 
ونفع���ه في الحياة, ولهذا ورد عن النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله 
����ٌة ال تاأمر بمعروف وال تنهى عن منكر  مَّ �َض��ْت اأُ اأنه قال: »ال ُقدِّ
وال تاأُخُذ على يد الظالم وال ُتِعْيُن الُمح�ِض��َن وال ترد الم�ض��يء 
عن اإ�ضاءته«, اأمة كهذه اأمة فقدت قدا�شتها, يعني اأمة �شيئة, لن 
يبق���ى للح���ق وال للخي���ر وال للقيم النبيل���ة وال للفط���رة االإن�شانية 
ح�ش���ور ف���ي واقع حياته���ا؛ ت�شبح الحال���ة حالة �شيئة ج���داً, واأ�شواأ 
واق���ع, واأ�ش���واأ ح���ال ي�ش���ل اإلي���ه النا�ض هو الح���ال ال���ذي تغيب عنه 

القيُم والمبادئ واالأَْخاَلق.
ف���ي َن����ضٍّ اآخ���ر عن الر�ش���ول �شل���وات اهلل علي���ه وعلى اآل���ه يبيُن 
خط���ورَة التن�ش���ل ع���ن ه���ذه الفري�ش���ة وع���ن غيابه���ا م���ن ال�شاحة 
يقول: »َلَتاأُمُرنَّ بالمعروف ولتنَهُونَّ عن المنكر اأَْو لي�ضلطنَّ اهلُل 
عليكم �ضراَركم ثم يدعو خياُركم فال ي�ضتجاب لهم« اإذا تن�شلت 
�ة عن م�شوؤوليتها في االأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر  االأُمَّ
ت�شب���ح ال�شاح���ُة كم���ا قلنا خالي���ًة لالأ�ش���رار ولكن حت���ى بالت�شليط, 
وحال���ة الت�شلي���ط ه���ي حالة خطي���رة ج���داً؛ الأنها حال���ة زائدة على 
�ة ف���ي وهنها و�شعفها وا�شت�شالمه���ا وخنوعها, هي حالٌة  واق���ع االأُمَّ
يتَح����ّرك اأولئك االأ�شرار فيها بنزعة ال�ش���ر, بطبيعة ال�شر, بنف�شية 
ه ال�شر, بممار�شات ال�شر, ولكن اأي�شاً م�شلطون لديهم  ال�شر, بتوجُّ
�ة ُكّل اأ�ش���كال الرعاية التي تقطُع  ُج���راأٌة اأكب���ر؛ الأنها نزعت عن االأُمَّ
�ة  �ة ولو بع�شاً من �شرهم؛ الأن اهلل اأ�شبح �شاخطاً على االأُمَّ عن االأُمَّ
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ُل عن م�شوؤوليتها, ف���اهلل �ُشْبَح�اَنُه ال يوليها اأيَّ رعاية  حينم���ا تتن�شَّ
حينئ���ذ وال يقط���ع عنه���ا ول���و قلي���اًل من �ش���ر اأولئ���ك, ولذلك نجد 

اأهمية هذه الفري�شة.

�ة عل��ى ما هو عليه المت��داد النفاقي في  الي��وماَ واقُع الأُمَّ
�ة قائم حركة الأُمَّ

�ة على ما هو عليه, االمتداد النفاقي في حركة  الي���وَم واق���ُع االأُمَّ
����ة قائ���م, وله ح�شور كبير ب�شكل دول, ب�ش���كل اأنظمة مت�شلطة,  االأُمَّ
يمتل���ك جيو�شاً, يمتلك ث���روات هائلة, ي�شيطر على مواقع ال�شلطة 
����ة, وهناك امتداٌد  وعل���ى مواق���ع الثروة في مناطَق كثي���رٍة من االأُمَّ
����ة ال ينف���د منه���ا  ����ة, ه���ذه االأُمَّ اإيمان���ي دائ���م اأي�ش���اً ف���ي واق���ع االأُمَّ
الخي���ُر ب�ش���كل كام���ل, يبقى للخي���ر ح�ش���وُره ويبقى للح���ق وجوده 
ويبق���ى للح���ق والع���دل والخير واله���دى اأن�شاُره وَحَملَُت���ه و�شوته, 
وتختل���ف االأحوال م���ن ظرف اإَل�ى ظرف ومن مرحل���ة اإَل�ى مرحلة 
ف���ي م�شتوى قوة وتاأثي���ر هذا الح�شور اأَْو معاناة هذا الح�شور, في 

ة. م�شتوى تفاُعل االأمَّ
 وعل���ى ُكلٍّ يتجل���ى في ع�شرنا هذا اأي�شاً ب�ش���كل كبير �شوُء االأثر 
�ة, اأولئك الذين ياأمرون بالمنكر  التخريبي لحركة النفاق في االأُمَّ
ويمار�ش���ون المنك���ر, وطبعوا واقَعنا االإ�ْش�اَلم���ي في معظم ميادينه 
و�شاحت���ه بالمنك���ر وباأ�شكال مختلفة, �شكٌل من���ه األب�ض لبا�َض الدين 
ه���و ال�شكل التكفي���ري, ولكن بكل ب�شاع���ة, وبممار�شات فظيعة جداً 
ه���ة لالإ�ْش����اَلم اإَل����ى اأ�شواأ حال, اإَل����ى اأ�شواأ م�شت���وى, اإَل�ى  ج���داً وم�شوِّ
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ُر اأفظَع من���ه, واأ�شواأ منه, واأقبح من���ه, و�شكٌل اآخر  م���ا ال يمك���ن ت�شوُّ
تفري���ٌغ ت���ام بغير ا�شم الدين تفريغ تام, اإم���ا تحت عناويَن �شيا�شيٍة, 

اأَْو عناويَن مناطقيٍة, اأَْو بدون عنوان اأحياناً. 
تحت طائلة تاأثير الجانب المادي, الفلو�ض, وهكذا تَح�ّركوا في 
�ة �شوء ما يعملون  �ة وهم يتَح�ّركون اليوم, وتجلى لالأُمَّ اأو�شاط االأُمَّ
وَفظاع���ة م���ا يت�شرف���ون ب���ه ويتَح�ّركون به ف���ي واقعهم, م���ا نعاني 
من���ه الي���وم ف���ي اأمتن���ا االإ�ْش�اَلمية في �شت���ى مناطقها م���ن الن�شاط 
التكفي���ري الذي يرعاه النظاُم ال�شعودي وتحت المظلة االأمريكية 
والتوجي���ه االأمريك���ي وهند�ش���ة ال�شيا�ش���ة االأمريكي���ة, وبم���ا يخُدُم 
اإ�شرائي���َل ويفيد اإ�شرائيل ويحم���ي اإ�شرائيل, نرى اليوم �شوَء الدور 
�ة, وم���ا األحقه باالأمة م���ن خ�شائَر كثي���رٍة, القتل في  ف���ي واق���ع االأُمَّ
كثي���ر م���ن االأقطار واأ�شبح حال���ة يومية وبا�شتهتار كبي���ر باالأرواح, 
وبالحي���اة, التدمي���ر, اإث���ارة الفو�شى, الواقع ال�ش���يء والمتردي في 
�ة ويعّطلها ع���ن بناء واقعها وت�شحيح  ����ة الذي يعيُق االأُمَّ واق���ع االأُمَّ
و�شعيته���ا واإ�ش���الح حاله���ا, يعن���ي واق���ع ه���و م���ن جان���ب تدمي���ري 
ها ب�ش���كل مبا�شر, قتل واإهدار  و�ش���ر وموؤث���ر و�شار باالأمة فيما يُم�شُّ
لالأم���وال والممتل���كات وت�شييع للحق���وق وفي نف����ض الوقت �شياع 
����ة ف���ي م�شروعها الذي يفتر�ض اأن تك���ون منطلقة فيه, و�شوء  لالأُمَّ
�ة  م���ا بعده �ش���وء, لكن في الجان���ب االآخر هناك في واقع ه���ذه االأُمَّ
نرى للحق �شوته, نرى الكثير والكثير, في كثير من اأقطار العالم 
االإ�ْش�اَلمي, يتَح�ّركون وينطلقون ون�شمُع منهم �شوَت الحق ونرى 
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ف���ي مواقفه���م قوَة الحق و�شالبة الحق في مواجهة ذلك الطغيان 
وذلك المنكر وذلك الف�شاد وذلك الظلم. 

اإنم���ا يق���وم ب���ه الي���وم النظ���اُم ال�شع���ودي ب�ش���كل مبا�ش���ر وعب���ر 
اأدوات���ه ف���ي العال���م االإ�ْش�اَلم���ي ف���ي مناط���َق متع���ددٍة م���ن العال���م 
االإ�ْش�اَلم���ي م���ا ه���و اإال امت���داٌد ف���ي م�شمون���ه وممار�شات���ه و�شكله 
واأ�شل���ه وف�شله وفرعه للحركة النفاقية ف���ي ع�شر االإ�ْش�اَلم كله, 
����ة االإ�ْش�اَلمي���ة بكلها, ولكن���ه اليوم باإمكان���اٍت اأكثر  ف���ي تاأري���خ االأُمَّ
وبق���درات اأكث���ر وبث���روة اأكثر, يمتل���ك الي���وَم القن���واِت الف�شائية, 
يمتل���ك اليوَم االأ�شلحَة الحديث���ة, ولكن �شكله المنكر وا�شح جداً, 
عل���ى م�شت���وى العال���م االإ�ْش�اَلمي بكل���ه, وال يزال اْلَخَط���ُر محدقاً 
بالكثير من البقاع االإ�ْش�اَلمية التي ال زال فيها بع�ٌض من الهدوء 
اأَْو ق���دٌر م���ن ال�شكين���ة واالطمئن���ان, ال زالت دوُل المغ���رب العربي 
وال زال���ت م�ش���ر وال زال���ت العديد م���ن البلدان الت���ي ت�شهد بع�شاً 
م���ن اال�شتق���رار؛ ال زال���ت معر�شًة للخطر بالق���در الذي تعر�شت 
ل���ه اليم���ن وتعر�شت ل���ه �شوريا وتعر����ض له الع���راق وتعر�شت له 
بلدان اأخرى, ولكن في المقدمة هذه البلدان؛ الأن الن�شاط الذي 
يمار�ُشه النظاُم ال�شعودي وهو ن�شاٌط ِنفاقي بكل ما تعنيه الكلمة, 
يبداأ اأواًل ب�شكل الن�شاط الدعوي والخيري, ُكُتب, ومدار�ض, وتمر, 
وفلو����ض, وما �شاكل ذلك وباأ�شلوٍب لطي���ف َوُودِّيٍّ حتى يتمكن من 
اخت���راق البل���دان, بعد اأن يتمكن من اخت���راق اأي بلد ينحو منحًى 
اآخ���ر, يح���ول ن�شاَطه ال���ذي األب�شه لبا�ش���اً دعوياً اإَل����ى ن�شاط يعبئ 
الت���ي ا�شتقطبه���ا بذل���ك الفك���ر الظالم���ي وبالُعَق���ِد  الجماهي���َر 
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واالأحق���اد والعداوة التي ال نظي���َر لها في العالم اأبداً, ويفرغ ذلك 
االإن�ش���ان من م�شمونه ومحتواه االإن�شان���ي الذي فطره اهلُل عليه 

فيحوله اإَل�ى اإن�شاٍن متوح�ض.
 كان في البداية اإن�شاناً وديعاً: يطلق لحيَته, يدهن وجَهه, يتكلم 
بال���كالم اللطي���ف, يحِم���ُل الم�شواَك ف���ي كثيٍر من الح���االت, ثم ال 
تنتبُه اإال وقد و�شع الم�شواك واأخذ بداًل عنه الر�شا�ض, ولب�ض بداًل 
ع���ن الث���وب االأبي����ض, يلب�ض الح���زاَم النا�شَف واتجه وه���و كله حقد 
�ة لالأمريكي لالإ�شرائيلي لَمن  وكل���ه كراهية لَمن؟ هل الأعداء االأُمَّ
ي�شكلون خَطراً حقيقياً على �شعوب المنطقة بكلها؟!, ال, هل لدفع 
الخطر االإ�شرائيلي واإنقاِذ ال�شعب الفل�شطيني؟, ال, يتجه �شوقاً اأَْو 
مدر�شًة اأَْو م�شجداً, وهو يحمُل ُكّل ذلك الحقد فيفرُغه مع الكثير 
مم���ا حمل���ه ف���ي حزام���ه النا�شف ي�ش���رب به���ا الم�شلي���ن اأَْو ي�شرب 
به���ا المت�شّوقي���ن اأَْو ي�ش���رب به���ا ط���الَب المدر�ش���ة اأي �ش���كل هذا؟, 
اأَْو يذه���َب ليفت���ح جبه���ة داخلية ف���ي ُقطر من االأقط���ار االإ�ْش�اَلمية 
واالأقط���ار العربي���ة ليثي���َر الِفَت���َن الداخلية بين اأه���ل منطقة كانوا 
فيم���ا قبل اأهل منطقة واحدة متاآخين م�شالمين لبع�شهم البع�ض 
ول���و طراأت اإ�ش���كاالٌت تكون ف���ي م�شتواها م�شاكَل مح���دودًة, ُيْف�َشُل 
فيها, اأَْو يبقى لها م�شتواها وحجُمها العادي, لكن تتحول الم�شاألة 
بفع���ل هذا الن�شاط التخريبي اإَل����ى م�شاألة معّقدة وياأتي التكفيري 
يعتب���ر االآخري���ن كفاراً, ويعتبر اأن���ه اَل ُب�دَّ من قتله���م واإبادتهم باأي 
���ا بالقنبلة اأَْو  ا بالح���زام النا�شف, اإمَّ �ش���كل كان, ب���اأي اأ�شل���وب كان, اإمَّ
ا  بالطائرة, كما يفعُل النظاُم ال�شعودي نف�ُشه, اأَْو باأي �شالح كان, اإمَّ
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بال�شكي���ن الذي يذبح الرقب���ة, واإما بالقنبلة والتفجير الذي يمّزُق 
النا�َض اإَل�ى اأ�شالء.

 هك���ذا ظهروا متوح�شين و�شيئي���ن وي�شّكلون خطراً على االأمن, 
ي�شّكل���ون خط���راً على ال�شلم االأهلي في ُكلِّ بل���د, ويطبعون اأنف�َشهم 
ُخ���ون ال���والَء ال�شيا�ش���ي في اأي بل���د للنظام  بالطاب���ع الدين���ي, ُيَر�شِّ
ال�شع���ودي نف�ش���ه, فيك���ون الم�ش���ري ال���ذي ه���و ف���ي م�ش���ر والوؤه 
ُهُه �شد اأهل بلده واأهل  للنظام ال�شع���ودي وعقيدُته تكفيريٌة, وتوجُّ
هاً عدائياً اإَل�ى حد عجيب, مثيُله في الجزائر, مثيُله  منطقت���ه توجُّ
ف���ي تون����ض, مثيُله في اأي بل���د اإ�ْش�اَلمي اآخر, حينم���ا تعطي اأمريكا 
�شوءاً اأخ�شَر للنظام ال�شعودي, اأن اأثيروا الفتن في البلد الفالني, 
ك في الميدان,  ب�شرع���ة اإ�شدار الفتوى, بعد اإ�شدار الفتوى التَح�رُّ
فاإذا ذلك البلد يلتهُب بالفتن واالأخطار والم�شاكل, يتمزق ن�شيُجه 
���ُر في���ه المدن  االجتماع���ي, يحت���رب اأهُل���ه فيقتت���ل لي���َل نه���اَر, تدمَّ
والق���رى, يهل���ك فيه الح���رث والن�شل, ه���ذه هي الحرك���ة النفاقية 
ن���رى اأ�ش���واأ اأ�شكاِلها واأفظ���َع اآثارها ونتائجها في النظ���ام ال�شعودي 

وما يرعاه في الواقع. 
وياأت���ي عدواُنه على اليم���ن تحَت المظل���ة االأمريكية واالإ�شراف 
االأمريكي والرغبة االإ�شرائيلية والت�شجيع االإ�شرائيلي والم�شاَهمة 
والم�شارك���ة االإ�شرائيلي���ة, ياأتي عدوانه على بلدن���ا في هذا ال�شياق 
نف�شه, تخريباً وعدواناً, وبط�شاً, وظلماً وطغياناً, وعدواناً بغير اأي 
َل  ح���ق, وبدون اأي مبرر, يرتكُب اأفظ���ع الجرائم,  ثم يحاول التن�شُّ
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عنه���ا, االإن���كار لها, وهي جريم���ة وا�شحة م�شهودة ب�ش���كل وا�شح ال 
َلْب�َض فيه اأبداً.

ثم ا�شتمرت جرائُمهم بحق اأبناء هذا ال�شعب م�شتهترين بحياة 
النا����ض م�شتبيحين للجميع, يقتلون الجمي���َع في ُكّل مكان, قتلونا 
ك�شعٍب يمني في االأ�شواق, في الم�شاجد, وا�شتهدفوا حتى المقابر, 
البع����ضُ من المقابر قديمة لها زمن طويل, يلقون عليها القنابل, 
ا�شتهدفوا ُكّل �شيء, ي�شتبيحون حياة النا�ض, منكر, ياأمرون بالمنكر 
ويفعلون المنكر, ويت�شرفون المنكر, ويفعلون ُكّل ذلك, جرائُمهم 
وا�شح���ة وبّين���ة وم�شه���ودة, وعدوانه���م م�شتمر, ولكن م���ا يمكن اأن 
ُل للم�شوؤولية, هو  ُيفي���َد �شعَبنا, كما قلناه مراراً وتكراراً, هو التحمُّ
ُك الجاد, هو العمل, هو الموقف, هو رفُد الجبهات ودعُمها  التَح����رُّ
بالرج���ال االأبط���ال, هو ال�شموُد والثبات والت���وكل على اهلل. ]خطاب 

السيد عبد امللك يف ذكرى استشهاد اإلمام زيد 1438هـ [

•••
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درو�س وعبر

ث��ورة الإم��ام زي��د ه��ي مدر�س��ة كب��رى مليئ��ة بالدرو�ض 
والعبر.

عندم���ا ن�شتذك���ر هذه الذكري���ات المريرة والموؤلم���ة والمحزنة 
والموؤ�شف���ة والموجع���ة ف���ي تاريخن���ا ال ن�شتذكرها فق���ط لنت�شربل 
االأح���زان ولنعي����ض الماأ�ش���اة ولنعي�ض الحزن من جدي���د فقط, اإنما 
نع���ود اإليه���ا باعتباره���ا مدر�شة كبرى ناأخ���ذ منها الدرو����ض والِعَبر 
الت���ي نحن في اأم�ض الحاجة اإليها في ع�شرنا هذا في مواجهة كل 

التحديات واالأخطار التي تعي�شها اأُمتنا.
لق���د كان���ت ث���ورة االإم���ام ال�شهي���د زي���د ب���ن علي)علي���ه ال�شالم( 
لحم���ل  ال�ش���الم( وامت���داداً  ه الح�شين)علي���ه  َج���دِّ لث���ورة  امت���داداً 
الم�ش���روع الر�شالي االإلهي الذي بلَّغه خات���م االأنبياء محمد)�شلى 
اهلل عليه وعلى اآله و�شلم(, وهكذا وا�شل االإمام زيد)عليه ال�شالم( 
ذلك الم�شروع بروحه ومبادئه ومواقفه واأخالقه وحمل لواءه في 
االأم���ة منادي���اً ليبقى للحق �شوت���ه وليبقى للحق امت���داده وليبقى 
للع���دل َحَملَت���ه وليبق���ى للن���ور االإلهي م���ن يعملون عل���ى ن�شره في 
االأم���ة وليبق���ى طري���ق ونه���ج االإ�ش���الح لواق���ع االأم���ة والت�شحي���ح 
لم�شاره���ا قائم���اً وممت���داً عب���ر االأجي���ال, ال يوقف���ه زم���ن وال تق���ف 
بوجه���ه تحدي���ات اأو اأخط���ار؛ الأن له حملًة عظم���اء حملوا روحيته, 
حملوا مبادئه, حملوه نوراً في اأرواحهم, وحملوه اإيماناً را�شخاً في 
قلوبه���م, وحمل���وا لواءه ورايته بكل ما هن���اك من تحديات واأخطار 
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ونكبات كبيرة وم�شائ���ب موؤلمة وجارحة, بثباته ب�شالبته بوهجه 
وقوت���ه كانوا يتحركون من ع�شٍر اإلى ع�شر من جيٍل اإلى جيل من 
زم���ن اإل���ى زمن في مواجهة األ���ف يزيد واألف ه�ش���ام من مدر�شتهم 

تلك.

نحن باأم�ضِّ الحاجة اإلى اأن نعود اإلى مدر�سة الإمام زيد
ونحن في هذا الع�شر الذي عّم فيه الطغيان على اأُمتنا و�َشَملها 
ب���الء الطغ���اة وظلمهم واإجرامه���م وف�شادهم, الع�ش���ر الذي تعي�ض 
في���ه اأُمتنا اأكبر التحديات واأكبر االأخط���ار واالأمم االأخرى تتكالب 
عليها م�شتهدفًة لها في دينها ومبادئها وم�شتهدفًة لها في اأر�شها 
وعر�شه���ا وعزها و�شرفها وكل مقوماتها ومقومات وجودها؛ نعود 
ه الح�شي���ن اإلى  اإل���ى تل���ك المدر�ش���ة اإل���ى مدر�ش���ة زي���د تلمي���ذ َج���دِّ
مدر�ش���ة عا�ش���وراء اإل���ى المدر�ش���ة المحمدية الكبرى الت���ي اأنجبت 
اأولئك العظماء الذين حملوا راية الحق والعدل و�شحوا باأنف�شهم 
وبالغالي والنفي�ض من اأجل اإنقاذ االأمة من اأجل اإ�شالح واقعها من 

اأجل ا�شتنقاذها من هيمنة الطغاة والمجرمين والم�شتبدين...
  نع���ود اإل���ى تل���ك المدر�ش���ة لنك�شب م���ن مجدها وعزه���ا لنتعلم 
كتالمذة في تلك المدر�شة الكبرى لدى اأولئك االأ�شاتذة العظماء 
ء نتعل���م منه���م العّز والثب���ات واليقي���ن والب�شي���رة والوعي  االأج���الَّ
واالإخال����ض, نتعل���م منه���م الثب���ات في مواجه���ة التحدي���ات, نتعلم 
منهم الت�شحية من اأجل المبادئ العظيمة وال�شامية, نتعلم منهم 
كيف ن�شتمر في حمل راية الحق والعدل, ال نبالي ال بطغيان طغاة 
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وال بجب���روت ظالمي���ن وم�شتبدي���ن, نتعل���م منه���م كي���ف نثبت على 
المبادئ حتى لو ارتد وتراجع عنها الكثير من النا�ض, كيف نحمل 
ف���ي قلوبن���ا وم�شاعرن���ا ع���زة االإ�ش���الم وكرام���ة االإ�ش���الم والمبادئ 
االإلهي���ة العظيمة الت���ي بها �شرف اأمتنا وتمث���ل االأ�شالة الحقيقية 

لالنتماء ال�شادق اإلى االإ�شالم العظيم واإلى قراآنه ونبيِّه.
نع���ود اإلى االإمام زيد)علي���ه ال�شالم( من ع�شرنا من واقعنا من 
ظروفن���ا ونحن نعي�ض كل التحديات ونرى كل الم�شاوئ كل الظلم 
كل الطغي���ان, ونح���ن نعي�ض اأب�ش���ع عدوان عرف���ه التاريخ ي�شتهدف 

يتنا, ووجودنا. تنا, وكرامتنا, وحرِّ ديننا, وعزَّ

1� التحرك الجاد �س��د الطغاة والم�س��تكبرين وك�سر حالة 
الجمود والإذعان

نع���ود اإل���ى االإم���ام زيد)عليه ال�ش���الم( الذي تح���رك رغم �شكوت 
االإذع���ان  وحال���ة  الجم���ود  وحال���ة  ال�شم���ت  حال���ة  �ش���ق  االآخري���ن 
واال�شت�شالم وتحرك في و�شط جمهور االأمة لي�شتنه�ض االأمة من 
جدي���د مذكراً لها بكتاب اهلل �شبحانه وتعالى وبالمبادئ العظيمة؛ 
يتح���رك لتغيي���ر ذل���ك الواق���ع ال���ذي م���الأه الظالم���ون بظلمه���م 
والمف�ش���دون بف�شادهم واأف�شدوا فيه واقع االأمة على كل الم�شارات 

وفي كل االتجاهات وفي كل المجاالت.
االإم���ام زيد)علي���ه ال�شالم( في ذلك الواقع الُمت���ردِّي وهو ُيَقيِّم 
واق���ع االأم���ة ف���ي ظل حكوم���ة جائرة ظالم���ة م�شتبدٍة تقي���م اأمرها 
عل���ى الطغي���ان وال تقيمه ال على اأ�شا�ض من الع���دل وال على اأ�شا�ض 
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م���ن الح���ق وال على اأ�شا����ض من الخي���ر ولي�ض لديها م�ش���روع لبناء 
االأمة وال الإ�شالح واقع االأمة وال الإقامة الدين وال ل�شالح الدنيا.
االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم( في ذل���ك الواقع الُمت���ردِّي الذي لم 
يب���َق فيه ل���دى تلك الحكوم���ة الجائ���رة الظالمة, الدول���ة االأموية 
الم�شتبدة التي لم يبَق لديها اأي قيم وال اأخالق وال انتماء حقيقي 
�شاته لم يبَق لديها  لالإ�ش���الم حت���ى االإ�شالم حتى رموزه حت���ى مقدَّ

اأي قيمة لدى تلك الحكومة الجائرة.

2� الرحم��ة لالأم��ة والت�س��حية م��ن اأجل عزته��ا وحريتها 
وكرامتها

تح���رك االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم( ف���ي ذل���ك الواق���ع الُمتردِّي 
ال�ش���يء ال���ذي عم فيه الظلم لالأمة بكله���ا, والذي تعاني فيه االأمة 
م���ن انحط���اط ف���ي قيمه���ا واأخالقه���ا ومبادئه���ا, وخط���ورة كبي���رة 
ج���داً عل���ى انتمائه���ا ال�شلي���م واالأ�شي���ل لالإ�ش���الم؛ تح���رك يحم���ل 
م�ش���روع االإ�ش���الم الذي ه���و قائم عل���ى اأ�شا�ض اإقام���ة العدل والحق 
ف���ي الحي���اة, تح���رك يحمل ل���واء العدل منادي���اً في االأم���ة غير اآبه 
بخ���ذالن المتخاذلين وال ب�شمت ال�شامتي���ن وال بخنوع الخانعين 
والجامدي���ن, تح���رك م���ن واق���ع الم�شوؤولي���ة وهو يحمل ف���ي قلبه 
الرحم���ة لالأم���ة, الحر�ض عل���ى ا�شتنقاذها مما هي في���ه, الحر�ض 

على اإ�شالح واقعها.
ولي����ض هناك اأبلغ تعبي���راً عن حبه الأمة جده من قوله: )واهلل! 
ل���وددت اأن ي���دي مل�شق���ة بالثري���ا فاأق���ع اإل���ى االأر����ض اأو حي���ث اأقع 
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فاأتقطع قطعة قطعة واأن اهلل اأ�شلح بي اأمر اأمة محمد«.
ه���ذا الحر�ض وهذه الرحمة بالنا�ض الت���ي من�شوؤها اأثر االإيمان 
العظي���م اأث���ر االنتماء االأ�شي���ل لالإ�شالم باأخالق���ه ومبادئه حملها 

االإمام زيد)عليه ال�شالم(.

3� ا�ست�سعار الم�سوؤولية والتحرك الجاد والفاعل
لق���د تح���رك االإم���ام زيد )علي���ه ال�شالم( م���ع قل���ة النا�شر وقلة 
ه الح�شين)عليه ال�شالم( مقتب�شاً اأثره  العدد والعدة كما تحرك َجدُّ
�شال���كاً في درب���ه في ظل راية االإ�شالم ون���ور االإ�شالم, تحرك)عليه 
ع على  ال�ش���الم( وه���و ذل���ك ال���ذي كان يحم���ل كل االأل���م وكل التوجُّ
ه حينم���ا يرى ظلم الظالمين وج���ور الجائرين وي�شت�شعر  اأم���ة َجدِّ
م�شوؤوليته العالية, م�شوؤوليته الكبيرة تجاه ذلك فيقول: »واهلل! 
م��ا يدعني كتاب اهلل اأن اأ�ض��كت، واهلل م��ا يدعني كتاب اهلل اأن 

تكف يدي«.
يتح���رك من واق���ع ال�شع���ور بالم�شوؤولي���ة ال ملتم�ش���اً ل�شيٍء من 
حط���ام الدني���ا وال هادف���اً اإل���ى �شلط���ة وال اإل���ى مغنٍم م���ادي, تحرك 
وه���و يحم���ل عزة االإيم���ان ويدرك اأنه ف���ي ظل واقع كذل���ك الواقع 
وال���ذي ه���و �شبيه بواقع اأمتن���ا اليوم ال يجوز الجم���ود وال ال�شكوت 
وال ال�شم���ت وال االإذع���ان وال اال�شت�ش���الم؛ الأن���ه ال ي���وؤدي اإالَّ اإل���ى 
المزي���د من ا�شتح���كام الظلم و�شيط���رة الطغاة وتحكمه���م بالواقع 
يهدم���ون اأخ���الق االأم���ة وي�شيع���ون مبادئه���ا ويعمونه���ا بالف�ش���اد 

وال�شر والطغيان.
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4� كيف نخلع ثوب الذل والخوف
تحرك )عليه ال�شالم( وهو يعرف اأن الثمن هو الت�شحية, واأنه 
ال ب���د م���ن الت�شحية في ظل واقع كذلك, تح���رك وهو يقول: »ما 

كره قوٌم قط َحرَّ ال�ضيوف اإال ذلُّوا« اإالَّ ذلوا.
تح����رك وه����و ي����درك اأن����ه م����ن الواج����ب عل����ى االأم����ة اأن تخل����ع 
عنه����ا ث����وب الذّل����ة, واأن تتح����رك دون اأن تاأب����ه لجب����روت الظالمين 
وطغيانه����م لق����د كان يدرك باأن من اأه����م الركائز التي يتحرك من 
خالله����ا ويتمك����ن م����ن خاللها الطغ����اة والظالم����ون ف����ي ا�شتحكام 
اأمره����م عل����ى االأم����ة وف����ي ال�شيط����رة عل����ى االأم����ة وا�شتعب����اد االأم����ة 
ه����ي: الجب����روت والبط�ض والطغيان التروي����ع واالإخافة وا�شتعمال 
البط�����ض بق�ش����وة كبي����رة وفظاع����ة ووح�شي����ة ال نظي����ر له����ا, يقتلون 
����رون وُيخربون وي�شتبيحون الدم����اء في�شفكونها  وي�شجن����ون وُيدمِّ
بغير حق ويزهقون االأرواح بغير حق, ويحاولون بذلك اأن يعمموا 
حال����ة الخوف والفزع والجزع في نفو�ض النا�ض حتى ال يرفع اأحٌد 
ل����ه راأ�����ض وال ينطق بكلمة حّق وال ينادي بح����ق وال يعار�ض باطاًل, 

هكذا كانوا يعملون.
وه���ذه الحال���ة ترك���ت اأثرها على الكثي���ر من اأبن���اء االأمة فكانوا 
ُمكبَّلي���ن بقي���ود الخوف ال يجروؤون على اتخاذ موقف وال يجروؤون 
عل���ى تحمل م�شوؤولياتهم ف���ي مواجهة الظلم والطغي���ان والف�شاد, 
والقليل القليل من �شفوة االأمة كانوا متحررين من قيود الخوف 
فوقف���وا ب�ش���دٍق وثب���اٍت وت�شحي���ة وفدائية ال نظير له���ا مع االإمام 
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زيد)علي���ه ال�ش���الم(, وقبل���ه م���ع االإم���ام الح�شين)علي���ه ال�شالم(, 
وبعدهما مع كل االأحرار والعظماء الذين ثاروا وتحركوا في االأمة 

الإ�شالح واقعها وت�شحيح م�شارها.
االإم���ام زيد)علي���ه ال�ش���الم( كان ُي���درك خط���ورة الخ���وف واأثره 
ال�ش���يء ف���ي تجميد االأم���ة وفي تكبيله���ا وفي فر�ض حال���ة االإذالل 
عليه���ا فق���ال ه���ذه الكلم���ة: »ما كره ق��وم ٌ قط َحرَّ ال�ض��يوف اإال 

ذلُّوا«.
نتيج���ة الخوف نتيجة االإذعان لحالة الف���زع والجزع من بط�ض 
الظالمي���ن وجبروتهم ه���ي: الذلة؛ ُتفر�ض عل���ى االأمة حالة الذل 
والهوان واال�شت�شالم والعجز واإذا ذلَّت االأمة كان لديها القابلية اأن 
ُتذعن لكل ما يعمله الطغاة فال تقف في وجههم وال �شد طغيانهم 
لو عملوا ما عملوا, ولو فعلوا ما فعلوا هي الحالة الطبيعة لحالة 

الذل.
ولذل���ك  يقول)علي���ه ال�ش���الم(: »م��ن ا�ض��تاأثر ح��ب البق��اء 
لهّ اإل��ى الفناء«, من ي�شب���ح كل تعلقه به���ذه الحياة  ا�ض��تدثر ال��ذُّ
والبق���اء فيه���ا فه���و مت�شبِّث بالحي���اة, وخوفه م���ن اأن ُيقَت���ل نتيجة 
بط����ض الظالمي���ن ويف���ارق ه���ذه الحي���اة الفاني���ة والزائل���ة نتيج���ة 
ل,  جبروته���م؛ يفر����ض علي���ه ه���ذا الواقع ه���ذه الحال���ة: حال���ة الذُّ
ل ويتدثر به ويقع رهينته واأ�شيره ال يقف موقفاً  فه���و يتلب�ض بال���ذُّ

ة اإلى اأن يفنى. فاً وال موقف عزَّ ُم�شرِّ
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5� الب�سيرة والوعي
»الب�ض��يرة  االأم���ة:  ف���ي  ن���ادى  ال�ش���الم(  زي���د )علي���ه  االإم���ام 
»الب�ض��يرة  اهلل:  عب���اد  االأم���ة  ين���ادي  كان  هك���ذا  الب�ض��يرة« 
الب�ض��يرة«؛ الأن اأول م���ا تحت���اج اإلي���ه االأم���ة ه���و الوع���ي, الوع���ي 
فيه���ا كل م�شاع���ي  ���ر  ُيوؤثِّ ُتخ���اَدع وال  ُت�شلَّ���ل وال  ف���ال  والب�شي���رة 
الُم�شلِّي���ن والمجرمي���ن ب���كل و�شائله���م وكل اإمكانياته���م للت�شليل 

والخداع.

6� عظمة اأن ترى نف�سك مجاهداً في �سبيل اهلل
االإم���ام زي���د )علي���ه ال�شالم( حين وق���ف في �شاح���ة الجهاد وقد 
خفق���ت فوق راأ�شه الرايات قال)عليه ال�شالم(: »الحمد هلل الذي 
اأكمل لي ديني، لقد كنت ا�ض��تحيي من جدي ر�ض��ول اهلل)�ض��لى 
اهلل علي��ه وعلى اآله و�ض��لم( اأن اأرد عليه ي��وم القيامة ولم اآمر 

في اأمته بمعروف ولم اأنه عن منكر«.
ه���ذه النظ���رة القراآنية, هذه النظ���رة ال�شحيح���ة وال�شليمة اإلى 
حقيق���ة الدي���ن: اأن الدي���ن ب���دون الوق���وف ف���ي وجه الظل���م يبقى 
ناق�ش���اً, االإيمان يبقى ناق�ش���اً غير مكتمل؛ الأن اإقامة العدل هدٌف 
اأ�شا�ش���ٌي لر�ش���االت اهلل بكلها, كل ر�ش���االت اهلل كان من اأهم اأهدافها 
اإنق���اذ الب�ش���ر وتخلي�شه���م م���ن ا�شتعب���اد الطواغي���ت واإنقاذهم من 

�شطوة الظالمين وطغيان الطغاة وف�شاد المف�شدين.
َقْد 

َ
ولذل���ك يق���ول اهلل �شبحان���ه وتعال���ى ف���ي كتاب���ه الكري���م: {ل

ِمزيَاَن ِلَُقوَم 
ْ
َا َمَعُهُم الِكَت��اَب َوال

ْ
نَزنل

َ
َيَِّناِت وَأ َنا بِالْ

َ
َنا ُرُس��ل

ْ
ْرَس��ل

َ
أ
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ِقْس��ِط}  ]احلديد : 25[ فكانت اإقام���ة الق�شط اإقامة العدل 
ْ
انلهَّاُس بِال

في واقع الحياة هدفاً اأ�شا�شياً لر�شاالت اهلل �شبحانه وتعالى, واإذا لم 
يب���َق ه���ذا الهدف هدفاً لالأمة وم�شعًى عملي���اً لها فاإن دينها ناق�ض 
ولن يتم لها اأبداً, ُيفر�ض عليها الباطل وُت�شرب في اأخالقها وفي 

مبادئها وفي قيمها وتهون وتذل.

 7� العزة والحرية والإباء  
االإم���ام زيد علي���ه ال�شالم �شطر ل���كل االأجي���ال المتعاقبة بقوله 
�شط���ر  وبموقف���ه  وبروح���ه  بدم���ه  والعط���اء,  بت�شحيت���ه  والفع���ل, 
لالأم���ة در�ش���اً عظيماً ومهماً في المجد وف���ي االإباء وفي العزة وفي 
الحري���ة, در�ش���اً تحتاجه االأمة لت�شتفيد منه روح���اً وعزماً وب�شيرة 
في مواجهة التحديات واالأخطار في مواجهة قوى ال�شر واالإجرام 

والطغيان اإلى يوم القيامة.
 لق���د كان���ت ث���ورة االإم���ام زي���د علي���ه ال�ش���الم ث���ورة ف���ي وج���ه 
الطغيان, الطغيان الذي �شمل االأمة االإ�شالمية, وعانت منه االأمة 
االإ�شالمي���ة, الطغي���ان االأم���وي الظل���م االأم���وي ال���ذي ا�شتحكم���ت 
قب�شت���ه اآن���ذاك لي�شتب���د وينهب ث���روات االأمة ويعمل عل���ى اإذاللها 
وقهرها وي�شتعبدها ويخ�شعها ويمار�ض بحقها كل اأ�شناف الظلم.
االإم���ام زي���د عليه ال�شالم كان���ت ثورته امتداداً فعلي���اً في المبداأ 
والموق���ف لث���ورة جده االإمام الح�شين علي���ه ال�شالم, وكانت ثورته 
اأي�شاً تعتبر امتداداً حقيقياً لمنهج االإ�شالم العظيم, في درب جده 

الم�شطفى محمد �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعلى اآله. 
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وكان���ت ثورت���ه عليه ال�ش���الم تعبي���راً حركياً وعملي���اً عن حقيقة 
مب���داأ االإ�ش���الم العظي���م ع���ن حقيق���ة االإ�ش���الم كم�ش���روع عدال���ة, 
م�شروع كرامة, م�شروع حرية لبني االإن�شان وكانت ا�شتجابة فعلية 
لتوجيه���ات اهلل �شبحان���ه وتعال���ى ف���ي كتاب���ه الكري���م وعل���ى ل�ش���ان 

ر�شوله محمد �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعلى اآله. 

8� الت�سحية لتبقى القيم والمبادئ والأخالق
اإن االإم���ام زي���داً علي���ه ال�شالم عندم���ا تحرك في وج���ه الطغيان 
االأم���وي الم�شتحك���م الظال���م لالأم���ة, المف�ش���د الم�ش���ل اإنم���ا كان 
يتح���رك طبقاً لتوجيه���ات اهلل, طبقاً لتعالي���م االإ�شالم ومن خالل 
تل���ك المب���ادئ العظيمة والمهم���ة التي تجعل لالإ�ش���الم قيمته في 
ه���ذه الحي���اة اإذ لي�ض مجرد طقو����ض مفرغة ال اأثر له���ا في الحياة 

وال قيمة لها في الواقع.
اإن االإ�ش���الم كم���ا ه���و دي���ن في���ه عب���ادات روحي���ة فاإن���ه يت�شم���ن 
المب���ادئ العظيم���ة التي تحقق لالإن�شان حريت���ه, وتحقق لالإن�شان 
كرامته, وتكفل لالإن�شان �شعادته هذه هي حقيقة االإ�شالم, والذين 
يظلمون ويح�شبون ظلمهم على االإ�شالم ويرتكبون اأب�شع الجرائم 
ويف�ش���دون ف���ي االأر����ض ويح�شب���ون كل ما عملوه عل���ى االإ�شالم هم 
ي�شيئ���ون اإلى االإ�شالم وهم يقدمون اأكبر االإ�شاءة وي�شوهون عظمة 

االإ�شالم وقيمه النبيلة.
كما اأن من يت�شورون اأن االإ�شالم مجرد عبادات محدودة روحية 
لي����ض فيه اأي �شيء يم���ت ب�شلة اإلى كرامة االإن�شان وحرية االإن�شان 
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و�شع���ادة االإن�شان و�شالح الحياة ه���م اأي�شاً يحملون نظرة مغلوطة 
اإلى االإ�شالم وينظرون اإليه ك�شيء ال جدوى منه ال قيمة له ال اأثر 

له ال في االإن�شان وال في الحياة.
اأم���ا الحقيق���ة الت���ي عب���ر عنه���ا االإ�شالم ف���ي قراآنه, وعب���ر عنها 
االأنبي���اء عل���ى م���دى التاري���خ بكله, وعب���ر عنها ال�شائ���رون في درب 
االأنبي���اء م���ن المقتدين بهم والناهجين نهجه���م والمهتدين بهم؛ 
ف���اإن م���ن اأ�شا�ض ر�ش���االت اهلل �شبحانه وتعالى ه���و اإقامة العدل في 
الحياة, اإ�شالح هذه الحياة, اإ�شالح االإن�شان بنف�شه في تزكية نف�شه, 
ف���ي اأن يحمل القيم واالأخالق العظيمة ف���ي اإ�شالح ممار�شاته في 
تقديم الم�شروع ال�شحيح الذي يحقق من خالله العدل واالرتقاء 

في واقع الحياة وفي دوره في هذه الحياة كاإن�شان.

9- الرتباط الوثيق باهلل والخ�سية منه والثقة به والحب 
له وتقواه:

نتعل���م م���ن االإم���ام زي���د �ش���الم اهلل علي���ه كي���ف نك���ون عظيم���ي 
الثق���ة ب���اهلل والخ�شي���ة منه, حي���ث ُعرف �ش���الم اهلل علي���ه باأنه كان 
عظي���م الخ�شية م���ن اهلل, فكان حينما يقراأ بع�شاً م���ن اآيات القراآن 
الكري���م ويتاأملها ُيغمى عليه, وعرف اأي�شاً بهذا االأثر االإيماني في 
واقع���ه بكلِّ���ه في عالقت���ه المتمي���زة باهلل, ف���ي اأخالق���ه وِقَيِمه, في 
الم�شوؤولي���ة ومواجهة الجائرين, فعل���ى م�شتوى االلتزام والتقوى 
ه���و القائ���ل علي���ه ال�ش���الم: »واهلل ما كذب��ت ِكْذب��ة منذ عرفت 
يمان��ي من �ض��مالي، وما انتهك��ُت هلل محرمًا من��ذ عرفت اأن اهلل 
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يعاق��ب عليه« فكان �ش���الم اهلل عليه عل���ى هذا الم�شت���وى العالي 
من االلتزام والتقوى, هو اأي�شاً القائل: »واهلل لو علمُت اأن ر�ضى 
اهلل عز وجل في اأن اأقدح نارًا بيدي حتى اإذا ا�ض��طرمت رميُت 
بنف�ض��ي فيها لفعلُت«, يعني لو كان ذلك مني ير�شي اهلل لفعلته, 
هك���ذا كان ف���ي ان�شداده اإلى اهلل, في تقواه في ذوبانه في طاعة اهلل 

�شبحانه وتعالى.
اأم���ا مواقف���ه الت���ي ت���دلُّ على ثقت���ه العالي���ة ب���اهلل, فعندما نرى 
موقف���اً واحداً من مواقفه كم يحم���ل من دالالت وا�شحة ومتعددة 
على ثقته باهلل واإجالله له وارتباطه به �شبحانه وتعالى واحتقاره 
للطغ���اة والمتجبِّرين المنحرفين عن منه���ج اهلل �شبحانه وتعالى, 
فل���ه تلك الوقفة في مواجهة ه�شام بن عبدالملك الحاكم االأموي 
الجائ���ر الظال���م المف�ش���د ال���ذي بل���غ ب���ه الح���ال اأن يق���ول: واهلل ال 
ياأمرن���ي اأح���د بتقوى اهلل اإال �شرب���ت عنقه. لكن االإم���ام زيد �شالم 
اهلل علي���ه ل���م يَخ���ف ول���م يره���ب ولم يته���رب من تقدي���م مثل هذا 
االأم���ر فق���ال له�ش���ام: »ات��ق اهلل يا ه�ض��ام«, وعندما اأب���دا ه�شام 
انزعاجه وغ�شبه وقال م�شتكبراً: اأَو مثلك ياأمر مثلي بتقوى اهلل؟ 
فرد عليه االإمام زيد عليه ال�شالم قائاًل: »اإنه ما من اأحد فوق اأن 

ُيوؤَمَر بتقوى اهلل وال اأحد دون اأن يو�ضي بتقوى اهلل«.

 10- الثبات وعدم التراجع
لقد تحرك االإمام زيد)عليه ال�شالم( بثبات, وحين راأى تخاذل 
ه الح�شين)علي���ه  اأه���ل الُكوَف���ة م���ن جدي���د كم���ا تخاذل���وا م���ع َج���دِّ
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ال�ش���الم( ق���ال الأح���د الق���ادة االأبط���ال المجاهدي���ن مع���ه ن�ش���ر بن 
ُخزيم���ة قال له االإمام زيد)علي���ه ال�شالم(: »اأتخاف اأهل الكوفة 
ه  اأن يكون��وا فعلوه��ا ح�ض��ينية؟«, ففعلوا مع���ه ما فعلوا م���ع َجدِّ
ه ولم يجعله  الح�شين )عليه ال�شالم(؛ ولكن ذلك لم ُيثنه ولم يردُّ
يتراج���ع اإل���ى ال���وراء قي���د اأنمل���ة؛ بل ثبت عل���ى موقف���ه وثبت على 
مبدئه وهو الذي قال: »واهلل! لو لم يخرج اإال اأنا وابني يحيى 
لخرجت«, لما تراجع حتى لو لم يكن معه اإال ابنه يحيى ابن زيد 

)عليه ال�شالم(.
ف���ي مواجه���ة  ال�شهي���رة  الكب���رى ومعركت���ه  وخا����ض ملحمت���ه 
المجرمي���ن والطغاة بكل وح�شيتهم ب���كل جبروتهم بكل طغيانهم, 
وحين اأُ�شيب بال�شهم الغادر القاتل في جبهته ال�شريفة قال )عليه 
ال�شالم(: »ال�ضهادة ال�ضهادة الحمد هلل الذي رزقنيها« في تلك 
اللحظ���ات التي عا�ض فيه���ا ال�شهادة وفراق ه���ذه الحياة كان يعي�ض 
ه االإمام علي )علي���ه ال�شالم( حينما  ال�شع���ور الذي عا�شه قبل���ه َجدُّ
ق���ال: »ف��زت ورب الكعب��ة« مطمئناً على الطري���ق الذي هو فيه 

واإلى ماآله واإلى م�شاره واإلى نتيجته وعاقبته.
وهكذا هو الطغيان والظلم والجور, وهكذا كان للظلم والطغيان 
امتداده في واقع اأُمتنا من تاريخها الغابر اإلى حا�شرها المعا�شر, 
ف���ي المقاب���ل كان اأي�شاً هناك امتداد, امت���داٌد ل�شوت الحق, امتداٌد 
للقائمي���ن بالع���دل عب���ر التاري���خ و�شيبقى ه���ذا االمت���داد  اإلى قيام 

ال�شاعة.
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وختامًا

ماذا يعني التولِّي لالإمام زيد؟
���ي لالإم���ام زي���د �ش���الم اهلل علي���ه لي����ض انتم���اًء مذهبياً وال  التولِّ
كالماً يتكلم به االإن�شان وانتهى االأمر. ال, التولِّي �شير في الطريق, 
���ي تح���رٌك في ال�ش���راط الم�شتقي���م, التولِّي الت���زام بالر�شالة  التولِّ
االإلهي���ة ف���ي م�شامينها ف���ي مبادئها في ِقَيمها, ف���ي اأخالقها, هذا 

هو التولِّي الحقيقي.
ولذل���ك نحن ف���ي منطلقنا في ه���ذه الم�شيرة ننطل���ق على هذا 
االأ�شا����ض بالروحي���ة الت���ي كان يحمله���ا االإمام زيد )علي���ه ال�شالم( 
مقتب�شي���ن م���ن ذل���ك الن���ور و�شائري���ن ف���ي تل���ك الطري���ق, طري���ق 
الجه���اد واال�شت�شه���اد, ه���ذه الم�شي���رة التي كان���ت وال زالت و�شتظل 
تق���دم قواف���ل ال�شه���داء م���ن �شبابها االأع���زاء ورجاله���ا االأبطال في 
ميادي���ن الجه���اد تنطل���ق من ه���ذه المب���ادئ الرا�شخة م���ن مدر�شة 
االإم���ام زيد ب���ن علي من مدر�ش���ة االإ�شالم من مدر�ش���ة القراآن من 
روحي���ة االأنبي���اء تقتب����ض وتاأخ���ذ, وبنوره���م ت�شت�شي���ئ وت�شتب�شر, 
وم���ن عزيمتهم تاأخذ وتنطلق وتندفع على ذلك االأ�شا�ض؛ الأن هذا 
ه���و الطري���ق ال�شحي���ح؛ الأن هذا ه���و ال�ش���راط الم�شتقيم؛ طريق 

العزة,  طريق الكرامة.
و�شلى اهلل و�شلم على �شيدنا محمد وعلى اآله الطيبين الطاهرين

•••
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