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الثــــورة ٠٦

ــي يف صدارتها التصدي  ــن اليوم أمام جملة من التحديات يأت يقف اليم
ــيد أروع  ــعب لتجس ــن والش ــد الوط ــث يحتش ــار , حي ــدوان والحص للع
ــعبية  ــداد التاريخ وهي ملحمة انتصار اإلرادة الش ــة وطنية عىل امت ملحم
ــتقرار  ــتقرار يف كل ربوع البالد من أجل اس ــق تطلعات األمن واالس يف تحقي
ــاملة والسلم االجتماعي حيث أن التنمية  اليمن الواحد, وطن التنمية الش
ــق إال إذا تضافرت الجهود والطاقات  ــامل  ال يمكن أن تتحق بمفهومها الش
ــعبية والرسمية فالوصول إىل الدولة الحديثة ليس مجرد طفرة , وإنما  الش

هو محصلة لتفاعل مشرتك.
ــة بالجانب الحكومي بتعزيز  ــياق يأتي اهتمام الدولة ممثل ويف هذا الس

الرشاكة مع القطاع الخاص يف إطار خلق بيئة مناسبة للعمل واإلنتاج.

التنمية الشاملة .. إرادة شعبية 

ــاريع تحالف العدوان البيئة  ــد ملحمة الصمود والتكافل ولم تجد مش ــعبنا أن يجس ــتطاع ش لقد اس
ــان اليمني أن يجعل هذا  ــالة واستطاع اإلنس ــجاعة وبس ــبة لتحقيق أهدافها، بل قوبلت بكل ش املناس
ــوخ يف  ــتقرار واطمئنان ورس ــامخاً وقوياً بني األمم التي تقاس قوتها بما يتوفر لها من أمن واس الوطن ش

قيم التأخي والتكافل والتالحم.
اليوم ونحن عىل أعتاب عهد جديد نأمل أن تتضافر الجهود واإلمكانيات من أجل تنمية املجتمع وأن 
ــان وتفعيل دوره يف مسرية النهوض  ــمى لكل خطة تنموية هو االهتمام بتأهيل اإلنس يكون الهدف األس

واإلعمار.
بالدنا اليوم أحوج ما تكون إىل التفاف عقالء الوطن وأبنائه األوفياء حول املصلحة الوطنية العليا بما 

يرسخ عوامل األمن واالستقرار والسالمة العامة للنسيج االجتماعي.

اليمن .. مسرية النهوض واإلعمار
خالد محسن الخوالين

ــامل ال يمكن أن  ــة بمفهومها الش التنمي
تتحقق إال إذا تضافرت الجهود والطاقات 
الشعبية والحكومية، فالوصول إىل الدولة 
ــرد طفرة وإنما  ــة الحديثة ليس مج املدني

هو محصلة لتفاعل مشرتك.
ــام جملة من  ــف أم ــوم يق ــن الي  إن اليم
ــا  ــي يف صدارته ــة يأت ــات املصريي التحدي
ــث أن  ــار، حي ــدوان والحص ــدي للع التص
ــاع املقدس عن  ــة الدف ــا هي معرك معركتن

ــن  الوط ــاء  وبن ــة  والهوي ــل  واأله األرض 
ــواعد جميع أبنائه بما  اليمني بعقول وس
ــرية البناء  ــاركة الفاعلة يف مس يحقق املش
ــتطيع  ــار ومن خالل هذا النهج نس واإلعم

تجسيد شعار "يد تحمي ويد تبني".
ــداد  ــىل امت ــع ع ــدرك الجمي ــب أن ي يج
ــيج املجتمع املؤمن  ــة الوطن أن نس خارط
ــيج  ــك وصيانة هذا النس ــا نمل ــو أغىل م ه
ــكل رضورة  ــة يش ــف واملحب ــم التعاط بقي

تاريخية.
مدير عام مكتب الرضائب 
بمحافظة صنعاء

بناء الوطن.. ضرورة تاريخية
محمد ناجي الجفني

أحمد مقبل منصور  

  أساس الوحدة اإلسالمية يف القرآن الكريم
مصطلحات وحدوية وخطابات الَجْمع والجماعة.

ــالمية  ــا عّرب القرآن الكريم عن أهمية الوحدة اإلس   لطامل
ــا وذلك  ــالم عليه ــز اإلس ــة يرتك ــة مصريي ــا قضي باعتباره
ــن ناحية، وبتوجيه  ــد من املصطلحات الوحدوية م بالعدي
ــة عن الدين  ــية العام ــات الهامة والتعاليم الرئيس الخطاب

اإلسالمي بألفاظ الَجْمع والجماعة من ناحية أخرى. 
  فعىل سبيل املثال ال الحرص: يشري القرآن الكريم مؤكداً 
عىل واحدّية أمتنا اإلسالمية ووحدتها بقول الله تعاىل: ?إِنَّ 
ــْم َفاْعُبُدون?[األنبياء:92]  ُك ــةً َواِحَدًة َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ َهِذِه أُمَّ
ــلمني  ــة) عنواناً لجماعة  املس ــل مصطلح (األّم حيث جع
ــوا –أي  ــة أن يكون ــمه رشيط ــمى باس ــه وتس ــوي تحت تنط
ــذوب أفرادهم فيها  ــني جماعة واحدة ت ــلمني- مجتمع املس
حتى يصلوا إىل درجة أن ُيربِّ عنهم بهذا املصطلح الَجْمعي 

الجماعي الذي ال واحد له من لفظة (أُّمة)!!
ــتقبح وال  ــذا املصطلح ال يس ــة أخرى فإن ه ــن ناحي   وم
ــه إىل الجماعة (أّمتكم) يف داللة  ــون له معنى إال بإضافت يك
ــة عىل أّن حال واحدّية هذه األمة ليس إال بالجماعة  واضح

(أّمًة واحدًة) وذلك هو ّرس قوتها وتمّيزها وتفردها!
ــد من التأكيد عىل ذلك نتأمل الجمع بني املصطلح    وملزي
ــح  ــذا املصطل ــراد ه ــة أف ــني مخاطب ــة) وب ــدوي (أّم الوح
باعتبارهم جماعة ال أفراداً، وذلك أثناء اإلشارة إىل بيان رسِّ 
ٍة أُْخرَِجْت  تميزهم وتمكنهم يف قول الله تعاىل: ?ُكنُتْم َخْريَ أُمَّ
ــِر وَُتْؤِمُنوَن  ــْوَن َعِن اْلُمنَك ــُروَن ِباْلَمْعُروِف وََتْنَه ــاِس َتأُْم ِللنَّ
ــع بني مصطلح (األمة)  ــِه?[آل عمران:110] حيث جم ِبالل
وبني مخاطبة جماعة هذه األمة املعّرب عنها بميم الجمع يف 
(كنتم) وبواو الجماعة يف (تأمرون، تنهون، تؤمنون) وهذا 
ــاب يف أوضح بيان عىل أن هذه األمة لن تكون خري أمة  الخط
ــر وتنهي وتؤمن  ــواو الجماعة لتأم ــت مجتمعة ب إال إذا كان

وإّال فال سبيل لها إىل تلك الخّريية من التمّيز. 
  أضف إىل ذلك أن الترشيعات التي رشعها الله لهذه األمة 
ــي وبألفاظ الجماعة  ــا إّال بالخطاب الجماع لم تصل إليه
َياُم? وهكذا  ــَب َعَلْيُكُم الصِّ الََة َوآُتواْ الزََّكاَة? ? ُكِت ــواْ الصَّ ?أَِقيُم
ــة إّال باعتصامها  ــبيل إىل نجاة هذه األّم ــة أنه ال س إىل درج
ــًة بحبل الله  ــا معتصم ــة، وباجتماعه ــًة من ناحي مجتمع
وعدم تفرقها من ناحية أخرى كما أوضحه قول الله تعاىل: 

? َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبِل اللِه َجِميًعا وََال َتَفرَُّقواْ?. 
ــالمي  ــإن خاصة ما ذكرناه آنفاً أن ديننا اإلس ــه .. ف   وعلي
ــا إالَّ ديناً جماعياً وحدوياً ال يقوم إّال  ــا رشعه الله تعاىل لن م
ــة املوّحدة واملجتمع الواحد املعربَّ عنه باملصطلح  بالجماع
ــالمية  ــن ثّم فالوحدة اإلس ــدي (أّمة) وم ــدوي الواح الوح

واجب رشعي ورضورة ملحة لهذه األّمة.. 
ــن عيل عليه  ــا اإلمام زيد ب ــا وعاه موالن ــذا هو عني م   وه

السالم حق الوعي فسعى نحو تحقيقه..
اإلمام زيد عليه السالم والوحدة اإلسالمية 

مفهوم الوحدة اإلسالمية عند اإلمام زيد:
ــدى اإلمام زيد  ــالمية ل ــد مفهوم الوحدة اإلس   لقد تجّس
عليه السالم من خالل فهمه للمصطلح القرآني الوحدوّي 
ــانه عليه  ــذا املصطلح عىل لس ــث كان يتكرر ه ــة) حي (أّم
السالم باستمرار باعتباره مصطلحاً قرآنياً بدرجة أساسية 
ــه للقرآن الكريم  ــر والتأّمل فيه أثناء تأّمل ــن اإلمام النظ أمع

طيلة ثالث عرشة سنة حتى سمي حليف القرآن!
ــالمية  ــد عّرب عن الوحدة اإلس ــرآن الكريم ق ــا أن الق   وبم
ــي والوحدوي الواحدي  ــك املصطلح الَجْمعي الجماع بذل
ــالم  ــف القرآن عليه الس ــل حلي ــال غرابة أن يحم ــة) ف (أّم
ــو تحقيقه، ومن ثم  ــعى نح ذلك املصطلح عىل عاتقه ويس
ــتمرار حتى كاد كل حديث له ال  ــانه باس كان يتكرر عىل لس
ــالمية التي افتقدها  يخلو منه باعتباره جوهر الوحدة اإلس
ــة بالرثيا فأقع إىل  ــذاك (والله لو وددتُّ مصلق ــلمون آن املس
ــة وأن الله يصلح  ــع فأتقطع قطعة قطع ــث أق األرض أو حي

(أُّمة) محمد صىل الله عليه وآله وسلم) !!
ــق الوحدة  ــو تحقي ــد نح ــام زي ــعي اإلم ــل س ــم عوام أه

اإلسالمية 
مآيس ماضية الدامية قبل ميالده الرشيف: 

ــتني  ــالء الدامية يف العام الحادي والس ــل فاجعة كرب   لع
ــالم  ــني عليه الس ــروج اإلمام الحس ــرة، وتفاصيل خ للهج
ــف، وما تبع  ــده الرشي ــل بجس ــهاده والتمثي ــى استش حت
ــالم, ولعل الوحدة  ــت عليهم الس ــآٍس بأهل البي ذلك من م
ــد تحقيقها اإلمام الحسني عليه  ــالمية التي كان ينش اإلس
ــذي بدأ  ــالمية ال ــة اإلس ــالح يف األم ــك باإلص ــالم, وذل الس
ــه ما خرجت أرشاً وال بطراً  ــه إىل الثورة معلناً: (والل بخروج
ــول الله  ــداً ولكن خرجت لإلصالح يف أمة جدي رس وال مفس
صىل الله عليه وآله وسلم) فحال دون ذلك بنو أمية ففعلوا 
ــالء من جرائم  ــالم وبأهل بيته يف كرب ــا فعلوا به عليه الس م
ــك قد طمروا  ــخ معتقدين أنهم بذل ــا التاري ــية خلده وحش

ثورته ودفنوها برتاب كربالء.. 

ــك الواقعة الرهيبة من  ــلمني بعد تل   ولعل ما أصاب املس
الخوف والهلع، وكيف تفّرق الناس بكل رشائحهم عن الحق 
ــتهم بنو أمية بالحديد  وأهله إّال ما ندر خاّصة بعد أن ساس
ــون  ــادتهم مفرقني يعيش ــْد)، فس والنار وبقاعدة (فّرْق َتُس

الشتات والتمزق والضعف بكل أشكاله وصوره. 
ــابق مليالد اإلمام زيد  ــاوي الس   لعل كل ذلك املايض املأس
عليه السالم بسنني معدودة ال تتعدى الرابعة عرشة قدنقل 
ــذ ميالده ومراحل  ــالم من ــداه املُدّوي إىل اإلمام عليه الس ص
ــده اإلمام زين  ــماعه أوًال من وال ــره األوىل أثناء س ــني عم س
ــني عليه السالم الذي عاش جميع  العابدين عيل بن الحس
ــغ األثر يف  ــيه وأحزانه كان له أبل ــع مآس ــك املايض بجمي ذل
ــد الكرَّة التي  ــالم فقرر أن يعي ــد عليه الس ــس اإلمام زي نهف
ــالم إلصالح أمة جده  ــني عليه الس بدأها جده اإلمام الحس

محمد صىل الله عليه وآله وسلم !!
ظروف نشأته عليه السالم: 

  كان لنشأة اإلمام زيد عليه السالم يف بيت النبوة ومعدن 
الرسالة منحدراً من الساللة املصطفاة لوراثة القرآن الكريم 
ــاره عنوان  ــالم باعتب ــه عليه الس ــاس يف تغريب ــدور األس ال
ــادة عن املجتمع الذي  ــارة واإليمان وقبلة العلم والعب الطه
تلّطخ بالدنس األموي من جميع جوانبه ونواحيه ومن ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص:-
* من الناحية السياسية: 

  عارص اإلمام زيد عليه  السالم بطهره ونقائه أرذال الحكم 
األموي كالوليد بن عبدامللك املعروف بالرتف وسفك الدماء 
ــليمان بن عبدامللك املعروف بالخليفة  وخبث الوالية ثم س
ــول حني انرصف إىل األكل والرتف وتنويع الطعام حتى  األك
ــىض أوقاته يف  ــك الذي ق ــن عبداملل ــم يزيد ب ــه الرشه، ث قتل
ــمها (ُحَباَبة) رماها  ــوقة اس اللهو واملجون وكانت له معش
ــا وماتت، فحزن  ــا فرشقت به ــب فوقعت يف حلقه بحبة عن
ــديداً وترك جسدها يف القرص حتى أننت، ثم  عليها حزناً ش
أصيب بعدها بالسل حتى هلك، فخلف من بعده هشام بن 
ــوم الذي عرف بالفظاظة والغلظة  عبدامللك الطاغية الغش
ــاره  ــكل رشيف وتبعيته ملستش ــد ل ــل املفرط والحس والبخ
ــودي حتى بلغ به الكرب والغرور أن يقول: والله ال يقول  اليه

يل أحد أتق الله إال رضبت عنقه!!
* من الناحية االجتماعية:-

ــم واألخالق  ــوي إىل انهيار القي ــم األم ــاد الحك   أدى فس
ــم  ــار املظال ــالء وانتش ــري الفض ــفهاء وتحق ــم الس وتعظي
واملفاسد والرذائل حتى كادت معالم املجتمع اإلسالمي أن 

تنطمس. 
* من الناحية الدينية والفكرية:-

ــة املتناحرة  ــرق الديني ــوي عرص الف ــرص األم ــرب الع   يعت
والحركات الفكرية املضادة للفكر اإلسالمي النقي كالقدرية 
واملجربة والخوارج وغريها مما أنشأه حكام بني أمية بقصد 
سلخ الناس عن عقائدهم وفكرهم ودينهم اإلسالمي النقي 
واستبداله بما يوافق أهواءهم ويخدم سلطانهم عن طريق 
ــف العقائد وتحريف الدين الحنيف  وضع األحاديث وتزيي

مما حدى باإلمام عليه السالم إىل قرار لّم الصف. 
* شخصية اإلمام زيد عليه السالم:-

ــالم شخصية  ــخصية حليف القرآن عليه الس   تعترب ش
ــا حيث جمعت  ــا ال يمكن تكرره ــة زمانية مم ــالية وفلت رس
ــالم  ــجاعة عيل عليه الس ــالم بني ش ــخصيته عليه الس ش
وبصرية الحسن وإباء الحسني وعبادة زين العابدين وعلم 
ــأ يف بيت  الباقر، اكتنفته مكارم األخالق من كل جانب، فنش

ــرع يف أحضان  ــانية وترع ــال تغذوه أعىل مراتب اإلنس الكم
ــة وتقلب يف وهج مصابيح العلوم املحمدية  الفضيلة النبوي
ــخصيته بمالمح  ــة حتى ُصقلت ش ــوار الحكمة العلوي وأن
ــول وأبيه اإلمام فمزج بذلك بني الرسالة واإلمامة  جده الرس
ــف ال ؟! وهو لم يحمل  ــايل!! كي فأصبح فامتياز: اإلمام الرس
ــه قط بل حمل هم األمة اإلسالمية جمعاء فذاب يف  هم نفس
إخالصه وتفانيه لجمع كلمتها وإصالحها وتوحيدها ورفع 
ــه وبذل  ــبيل ذلك بنفس الظلم عن كاهلها وإن ضحى يف س
ــغ تعبري وأفصح  ــني ما عّرب هو عنه بأبل ــه، وهذا هو ع مهجت
بيان حني قال ملسلم بن بابك يف منتصف الليل وقد استوى 
ــا؟ أترى أحداً ينالها؟!  ــا: (يا بابكي أما ترى هذه الرثي الرثي
ــوددت أني يدي ملصقة  ــالم والله ل قال: ال. فقال عليه الس
بالرثيا فأقع إىل األرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة وأن 
ــلم) فكان  الله يصلح بني أمة محمد صىل الله عليه وآله وس
لهذه الطاقة الفدائية أثرها لتوجيه اإلمام عليه السالم بعد 
ــىل الله عليه  ــو إصالح أمة جده ص ــخصيته –نح تكامل ش

وآله وسلم ومللمة صفها وتوحيدها..
ــالمية لدى اإلمام زيد  * أهم مقومات الوحدة اإلس

عليه السالم التي سعى إلرسائها:-
ــبق من عوامل  ــالم ما س ــرت لإلمام عليه الس ــني تواف   ح
ــعي نحو تحقيق  ــن توافرها لغريه، وحني قرر الس ــا يمك قّلم
ــداداً ملا  ــلم امت ــىل الله عليه وآله وس ــدة ألُّمة جده ص الوح
بدأه أبوه الحسني عليه السالم كان البد أن يقوم بحزمة من 
ــالمية  اإلصالحات الجوهرية ما كان لتحقيق الوحدة اإلس
ــات اإلصالحية من  ــا املقوم ــا باعتباره ــمَّ دون إجرائه أن يت

وجهة نظرنا ما ييل:-
أوالً: اإلصالح السيايس:-

ــجرة    لـّما عاث والت حكام بني أمية وكان حال تلك الش
ــاد أثناء توليهم  ــاد واإلفس الخبيثة ما كان من مظاهر الفس
ــم دون أن يرعوا أياً من  ــم وأعراضه ــلمني وأمواله رقاب املس
الحرمات، بل وأعلنوا العداء والبغض لرسول الله صىل الله 
ــلم، وفرّغوا أحقادهم تلك يف أهل بيته وذريته  عليه وآله وس
روا إعالمهم الرسمي  ــويهاً، فسمِّ قتًال وتنكيًال وترشيداً وتش
ــلم وسّب أهل  ــول الله صىل الله عليه وآله وس للنيل من رس
ــاس وتثبيط  ــويه صورهم بني الن ــالم وتش ــه عليهم الس بيت
الناس عن اتباعهم أو االنتماء إليهم، وبثوا الجواسيس هنا 
وهناك ملطاردتهم تحت كل حجر ومدر!! حتى قتلوا الناس 

عىل التهمة والظّنة!! 
ــاء  ــاء والخطب ــن العلم ــري م ــك الكث ــكل ذل ــخروا ل   وس
ــرتوا ذممهم ليزينوا للناس فيقلبوا  واملفتني واملحدثني فاش
ــوا لذلك الجيوش  ــاً!! بل وجّيش ــًال والباطل حق ــق باط الح
ــوا  ــني فنهب ــني والطامع ــدة واملنافق ــفهاء والحس ــن الس م
ــار، قاموا  ــاس بالحديد والن ــرثوات، وحكموا الن ــوال وال األم
ــاوى التكفري حتى  ــائعات واألراجيف ونرش فت ــج الش برتوي
ــت القلة القليلة  ــق واإليمان وأصبح ــوا هم أهل الح أصبح
ــالم وأتباعهم  من العصبة املؤمنة من أهل البيت عليهم الس
ــلمني!!  هم أهل الباطل والكفر والخارجني عىل ويل أمر املس
ــالم ويجب  ــات خرجت عىل دولة اإلس ــم مجرد عصاب وأنه
ــأفتها حتى يسلم املسلمونه  القضاء عليها واستئصال ش
ــد منهم أو مجموعة  ــإذا ما تم القبض عىل أح ــن رشهم!! ف م
ــع تمثيل!! أو  ــم وتم قتلهم أو ذبحهم والتمثيل بهم أبش منه
حبسهم وتعذيبهم يف السجون والتنكيل بهم أشد التنكيل!! 
بل ونهب أموالهم وتخريب بيوتهم واستباحة حرماتهم إذا 

ما تّم ذلك وجدوا التأييد املطلق من مجتمعاتهم!!

ــالم بّداً من  ــام زيد عليه الس ــك لم يجد اإلم ــام كل ذل   أم
ــني ورسم املعالم  ــيايس املش وجوب إصالح ذلك الواقع الس
ــة التي  ــرؤى الوحدوية الثاقب ــق ال ــة وف ــية البديل السياس
وضعها كمبادئ دستورية لوالة أمر الدولة املوحدة القادمة 
ــية ما  ــتورية السياس ــك املعالم واملبادئ الدس ــن أهم تل وم

ييل:-
-1 مبدأ الخروج:-

ــخي خرج ثائراً  ــجاع عالم زاهد س   كل علوي فاطمي ش
ــاً ومهدياً، وليس اإلمام منا من جلس  عىل الظلم يكون إمام
ــاد، ولكن اإلمام منا من  ــرته وثبط عن الجه يف بيته وأرض س

جاهد يف سبيل الله حق جهاده ودافع عن رعيته. 
ــل منا يدعو إىل  ــا أهل البيت إذا قام الرج ــا حق علين   كم
ــنة رسوله وجاهد عىل ذلك فاستشهد ومىض  كتاب الله وس
ــوم آخر يتلوه يدعو إىل ما دعا إليه حجة الله عزوجل  أن يق
عىل أهل كل زمان إىل أن تنقيض الدنيا، ذلك أن سل السيوف 
ــر واجب ما دام ال يمكن  ــر باملعروف والنهي عن املنك يف األم

دفع املنكر فإقامة الحق ال يكون إال بذلك. 
-2 مبدأ جواز إمامة املفضول مع وجود األفضل:-

ــم بواليتها ممن  ــة أن يكون القائ ــت مصلحة األم   إذا كان
ــن الرشوط  ــك م ــري ذل ــل وغ ــودة والفض ــني وامل ــوه بالل عرف
ــبف كان  ــالف ذكرها وهناك من هو أفضل منه لكن الس الس
للمفضول جاز تويل هذا املفضول مع قيام األفضل لكن عىل 
املفضول أن يرجع إىل األفضل يف أحكامه وقراراته املصريية 

ويحكم بحكمه فيها. 
ــن  ــن متباعدي ــني يف قطري ــروج إمام ــواز خ -3 ج

تجمعهما رشوط اإلمامة:-
ــروج إمامني يف قطرين  ــالم خ   أجاز اإلمام زيد عليه الس
ــر الثاني، عىل  ــام األول إىل القط ــوة اإلم ــذر وصول دع يتع
ــى إذا انترصت  ــا رشوط اإلمامة حت ــتجمع كل منهم أن يس
ــران فإن األمر  ــى تقارب القط ــعت الرقعة حت ــوة واتس الدع
ــبقهما  ــبقهما إىل الدعوة فإن لم يعرف أس يكون حينها ألس

كان األمر ألكفهما. 
ــالم من هذا املبدأ أن تتعدد    وكان يهدف اإلمام عليه الس
ــلطات  ــى تعجز الس ــد حت ــدان وأن تتباع ــورات يف البل الث
ــك أدعى إىل  ــاً وذل ــا مع ــن مواجهته ــة ع ــمة القائم الغاش

انتصاراتها.
ثانياً: اإلصالح الديني والعقائدي:

  أخذ اإلمام زيد عليه السالم –وهو حليف القرآن وربيب 
ــذا الدين  ــذّب عن أصالة ه ــىل عاتقه ال ــرة- ع ــنة املطه الس
ــري غريب  ــدأ بتفس ــف فب ــن التحري ــه م ــف وحمايت الحني
ــالم- حتى ال تشوه معاني  ــري يف اإلس القرآن –وهو أول تفس
ــه للدفاع عن حياض  القرآن خبائب بني أمية، ثم جند نفس
ــا هو صحيح وما  ــنة النبوية عن طريق جمع وتمييز م الس
ــة التي كانت  ــة يف مواجهة دولة بني أمي ــو موضوع خاص ه
تحاول أن تهدم أحكام الرشيعة بمعول إحدى يديها وباليد 
ــلطة ومحدثي  ــتخدم املأجورين وعلماء الس ــرى تس األخ
ــا الحقائق من  ــب واألباطيل بني ثناي ــالط لحرش األكاذي الب
جهة، ونقل اإلرسائيليات واألحاديث املوضوعة من مصادر 
ــى اختلطت  ــرى. حت ــن جهة أخ ــار وأمثاله م ــب األحب كع
ــث  ــربزت األحادي ــة!! ف ــة باملوضوع ــث الصحيح األحادي
املوضوعة وانترشت عىل أنها هي السنة بينما خفت وُصّور 

ما ظهر منها عىل أنها بدعة!!
  فكادت السنة أن تفقد دورها وماكنتها لوال جهود اإلمام 
ــىل الله عليه  ــنة جده ص ــالم يف الذب عن س ــد عليه الس زي

ــلم – وما وضعه من ضوابط علمية تكشف صحيح  وآله وس
األحاديث من موضوعها، ومن ذلك مقارنتها بالنص القرآني 
ــها جده  ــًال بالقاعدة التي أسس ــىل معانيه عم ــا ع وعرضه
ــال: (اعرضوا  ــلم حني ق ــى صىل الله عليه وآله وس املصطف
ــا كان من القرآن فهو  ــمعتموه عىل القرآن فم الحديث إذا س
ــا قلته، وما لم يكن عىل القرآن فليس عني ولم أقله  عني وأن
وأنا بريء منه) بل إن اإلمام زيداً عليه السالم كان يف سبيل 
ذلك يقف متحدياً يصول ويجول  منادياً: (والله ال تأتونني 

بحديث تصدقون فيه إال أتيتكم به من كتاب الله). 
ــكان نتاج ذلك كله أن قام بتصحيح الكثري من املفاهيم    ف
ــاس وكان  ــذاك بني الن ــي انترشت آن ــة الت ــة املغلوط الديني

مصدرها القرص األموري!!
  ومن تلك املفاهيم املغلوطة عىل سبيل املثال ال الحرص:
ــان  - تحريف حقيقة اإليمان واعتباره مّجرد قول باللس
ــرض معه أية معصية أو كبرية من  ــرتاف بالدين فقط ال ي لالع

الكبائر!!
ــباب كثرية أهمها:  ــف معاني القضاء والقدر ألس - تحري
ــاده قضاء وقدر  ــتبداده وظلمه وفس أن حكم بني أمية باس
فرضه الله وقدره عىل الناس، فيجب الرىض به خريه ورشه!!

  فالقدر هو الذي منح بني أمية السلطة! والقدر هو الذي 
أغرقهم يف فسادهم ومعاصيهم!!

  والقدر هو الذي قتل األبرياء وسلب أموالهم! والقدر هو 
الذي رشّد أهل البيت عليهم السالم وقتل أئمتهم وشيعتهم، 
ــاد، ونرش املعايص واملحرمات وحمل  وعاث يف األرض والفس

الذنوب عىل الله! 
ــق والقلة عىل  ــىل الح ــرثة ع ــل الك ــن جع ــو م ــدر ه   والق
ــقط األمر باملعروف والنهي عن  ــل!! والقدر هو من أس الباط
ــمع والطاعة لوي األمر وإن سلب مالك  املنكر!! وأوجب الس
ــاً ألنه  ــر كفراً بواح ــك مالم يظه ــرك وأخرب بيت ــد ظه وجل

صنيع القدر!! فأين املفر؟!!
  هذه املفاهيم املغلوطة وغريها الكثري والكثري استرشت يف 
ــالمية ومجتمعاتها بعد أن روجها إعالم  أوساط األمة اإلس
ــول الناس  ــت لها عق ــة وعمالؤها فخضع ــلطة األموي الس

ورقابهم حتى أصبحت من املسّلمات!!
ثالثاً: إصالح علماء األمة:-

ــاء دور العلماء وواجباتهم  ــالم إحي   قرر اإلمام عليه الس
ــا تصلح األمور  ــه لهم: (إنم ــم وأوضح ذلك بقول ــاه أمته تج
عىل أيدي العلماء وتفسديهم إذا باعوا أمر الله تعاىل ونهيه 

بمعاونة الظاملني الجائرين!!).
ــالم  ــالة العظيمة قوله عليه الس ــك الرس ــن قبس تل   وم
لعلماء األمة: (فالله الله يا عباد الله.. أجيبوا إىل كتاب الله 
وسارعوا إليه، واتخذوه حكماً فيما شجر بينكم، وعدًال فيما 
فيه اختلفنا، وإماماً فيما فيه تنازعنا، فإنا به راضون، وإليه 
منتهون، وملا فيه مسلمون لنا وعلينا، وال نريد بذلك سلطاناً 
ــرة عىل مؤمن وال  ــلطانه وال نلتمس بذلك أث ــا إال س يف الدني
ــة وال حر وال عبد..) إىل أن قال: (عباد الله.. فأجيبونا  مؤمن
إجابة حسنة تكن لكم البرشى بقول الله عزوجل يف كتابه: 
ــَنُه أُْوَلِئَك الَِّذيَن  ــوَن أَْحَس ِبُع ــَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ ــَن َيْس ?الَِّذي
ــوا اَألْلَباب?[الزَُّمر:18] ويقول:  ــَك ُهْم أُْوُل َهَداُهُم اللُه َوأُْوَلِئ
ن َدَعا إَِىل اللِه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل إِنَِّني  مَّ ?َوَمْن أَْحَسُن َقوًْال مِّ
َلت:33] عباد الله .. فأعينونا عىل من  ــِلِمني?[ُفصِّ ِمَن اْلُمْس
استبعد أمتنا، وأخرب أمانتنا، وعطل كتابنا وترشف بفضل 
رشفنا، وقد وثقنا من نفوسنا بامليض عىل الحق، ال نجزع من 
نائبة من ظلمنا، وال نرهب املوت إذا سلم لنا ديننا.. تعاونوا 
َها الَِّذيَن  ــا أَيُّ ــق بقول الله عزوجل يف كتابه: ?َي وانرصوا الح
ــمْ َوُيَثبِّْت أَْقَداَمُكم?[محمد:7]  وا اللَه َينُرصُْك آَمُنوا إِن َتنُرصُ
ــْم ِيف األَرِْض أََقاُموا  نَّاُه كَّ ــَن إِن مَّ ــل: ?الَِّذي ــول الله عزوج ويق
الََة َوآَتُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف وََنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه  الصَّ

َعاِقَبُة األُُمور?[الحج:41].
  تلكم كانت حزمة أهم اإلصالحات التي تعد أهم مقومات 
ــاها  ــالمية التي ما كان لها أن تقوم لوالها، أرس الوحدة اإلس
ــا بدمه  ــه الخالدة ورواه ــالم بعظمت ــد عليه الس ــام زي اإلم
ــدة، ولنا نحن الزيدية –الرشف  ــي وأذكاها بثورته الرائ الزاك
ــب  ــزة والكرامة – إذ ننتمي إىل موالنا اإلمام زيد وننتس والع

إليه ونسمى باسمه!!.
  فاإلمام زيد ثورة بكل ما تعنيه الكلمة: 

  ثورة جهادية ضد الطغاة واملستبدين والظاملني؟!!
ــيط والجهل  ــف والجهل البس ــة ضد التخل ــورة علمي   ث

املركب!!
ــىل  ــة ع ــدة الدخيل ــد الفاس ــد العقائ ــة ض ــورة فكري   ث

املسلمني!!
  وضد العقائد الزائفة صنيعة القصور وبالط السالطني!!
ــالمية يف أي زمان  ــدة اإلس ــوان الوح ــرث عن ــك وأك   كل ذل
ــم زيد بن عيل عليه  ــها موالنا اإلمام األعظ وأي مكان أسس

السالم. 

مقومات الوحدة اإلسالمية..  عند اإلمام زيدمقومات الوحدة اإلسالمية..  عند اإلمام زيد
أ. محمد العفيف
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