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بسللم اهلل ، والحمللُد هلل ، والّصللاة والّسللام 
علللى سللّيدنا محّمللد وعلللى آللله ، وبعللد :

فلكللي تِقف أخللي الباحث على أبعللَاد وحقيَقة 
انتسللاب الّزيدية إلى إمامهم زيد بن علي عليه 
الّسام ، بدون أن تلتبَس عليَك بعض األمور ، 
لكثَرة تعريَفات ُكتب الِملل والّنحل والمنشوَرات 
للزيدّيللة ، وكذلللَك بسللبِب االجتهللاد عند 
الزيدية ، فعليَك أن تتأّمل وتتدّبر عّدة أمور :

  
أواًل :

ال  الزيدّيللة   
واِحللدًا  تّتبللع 
مللن أئّمة أهل 
البيت ، بل تتّبع 
إجماَعهم ، يعني 
أنا ال أّتبع زيد 
بن علللي عليه 
لوحِده  الّسام 
أّتبللع  بللل   ،
زيللد بن علي ، 
والباقر ، وأبوه 
زيللن العابدين 
وعبللداهلل   ،
 ، المحللض 

والّنفس الزكية ، والحسللين الفّخي ، والكاظم 
، وإدريللس بن عبللداهلل ، وأحمد بن عيسللى ، 
والقاسللم الّرسي ، وغيرهم من أئّمة أهل البيت 
عليهم الّسام ، مجموع عقائد هؤالء في األصول 
هللي مذهب الزيدية ، )التوحيد ، الَعدل ، الوعد 
والوعيد ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
، واإلمامللة( ، وما أجمعوا عليه في الفروع هي 

مذهب الزيدية )حي على خير العمل ، عدم المسح 
على الخفيللن ، ُحرمة زواج المتعة، وغيرها( ، 
وفي المسللائل الخافّية في الفروع فإّنه يحّق 
لكّل إمام أن يجتَهد لنفِسلله وال يصّح لنفِسه أن 
ُيقّلد غيَره وُهو مالٌك ألدوات االجتَهاد ، لذلَك 
خالللَف اإلمام زيد بن علي أخاه الباقر ، وخالف 
اإلمام أحمد بن عيسى بن زيد جّده زيد بن علي ، 
وخالَف اإلمام الهادي سلَفه زيد بن علي ، وخالَف 
المرتضى محمد بن يحيى 
أبللاه الهللادي ، وتنّبه أّن 
الفقهّية  الُمخالَفللات  هذه 
هي في المسللائل التي لم 
ُيؤَثر فيها إجماٌع سللاِبق ، 
يعني هي الفروع البسيطة 
، مثل َقليل الماء وَكثيره 
في الّنجاَسللة ، ومثل هذه 
األمور الفروعّية الّدقيَقة ، 
وهذا الّنوع من الُمخالفات 
بيللن أئّمة أهللل البيت ال 
يعنللي ُمخالَفة على اإلمام 
زيد بن علي عليه الّسام .

 
ثانيللًا :

 عندما قاَلت الزيدية أّنها 
ُتنسللب إلى اإلمام زيد بن علي عليهَما الّسام ، 
نسللَبة اعتزاء وشللَرف ، فإّنها تَعني بذلَك أّنها 
اختاَرت هذا االسم كعَلم عليَها )الّزيدّية( ، ألّنه 
يصّح لَك أن تقوَل أّن الزيدّية باقرّية )نسللَبة 
إلى محمد الباقر( ، وصادقّية )نسبة إلى جعفر 
الّصادق( ، وكاملّية )نسبة إلى عبداهلل المحض 
الكامل( ، وحسينّية )نسبة إلى الحسين الفّخي( 

ال��ّزي��دي��ة ان��ت��س��اب  حقيَقة 
الّسالم عليهما  علي  بن  زي��د  اإلم��ام  إل��ى   
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، وإدريسللّية )نسللبة إلى إدريس بن عبداهلل( ، 
يصللّح لَك أن تقوَل هللذا ألّنها على عقيَدة من 
ذكرَنا ، ولكّن الّزيدية تشّرفت بأن تنتِسَب إلى 
اإلمام زيد بن علي عليه الّسللام لّما كاَن عليه 
الّسللام فاتحًا لباب الجهاد بعد جّده أبي عبداهلل 
اإلَمام الحسين بن علي ، حّتى قال اإلمام محمد 
بن عبللداهلل الّنفس الزكّيللة : ))أَما واهلل لَقد 
أحَيا زيد بن َعلي ، ما ُدثر من سنن الُمرسلين ، 
وأقاَم عمود الّدين إذ اعوّج ، وَلن نقتبَس إاّل من 
نوِره ، وزيٌد إمللام األئّمة(( ، وقال أبوه اإلمام 
عبداهلل بن الحسللن بن الحسللن : ))العلُم بينَنا 
وبين الّناس علي بن أبللي طالب ، والعلُم بيننا 
وبين الشّيعة َزيد بن علي(( ، فاختار أهل البيت 
عليهم الّسللام أن يكوَن لمذهبِهم علمًا يعتزوَن 
إليه اعتزازًا وتشرّفًا ، ال أّنهم يّتبعون زيد بن علي 
عليه الّسللام لوحِده من دون بقّية سلفه وبني 
عمومته من أئّمة بني الحسللن والحسين ، َفُهم 
علللى أصول وعقائد جماَعة أهل البيت جميعًا .

ثالثلللًا :
 البعض الكثير لألَسف إذا رأى أّن اجتهادات اإلمام 
الهادي عليه الّسام ُتخالف اجتهاد اإلَمام زيد بن 
علي ، يعتقُد أّن اإلمام الهادي ُمخالف لإلمام زيد 
بن علي في العقيَدة ، وكذلك إذا رأى اختاف 
اجتهادات زيد بن علي ُمخالفة الجتهادات أخيه 
الباقللر ، يعتقُد أّن اإلمللام زيد بن علي ُمخالف 
ألخيه اإلمام الباقر في العقيدة ، وهذا َوهم ، ألّن 
االختاف إّنما ُهو في الفروع التي لاجتهاد فيها 
َمسَرح ، فعندما تجُد تلَك األشَعار ، التي منَها ، 

فإذا ُقلنا ليحَيى ، قيل ال 
 هاُهنا قوٌل لزيد بن علي .

وإذا ُقلنا لزيٍد حَكموا 
أّن يحيى قوُله الّنص الجلي
ّوهللذا المقصوُد منلله تلك المسللائل الفقهّية 
الفروعّية االجتهادّية ، التي يتجادُل فيها الفقهاء 
، ولكللّن كثيرًا من الُحّذاق قللاَم يصرُف تلك 

األبيات إلى االختاف العقائدّية وهذا غير َصحيح 
، لُيحاول فصل الزيدية عن سلفَها من المتقّدمين 
، تأّمل قول ابن األمير الّصنعاني ، في قصيدته :

وليَس اختاُف اآلِل فيالِعلم َضائٌر   
ٍد وال ُهَو َعيٌب عند كّل ُموحِّ

فَقد خالَف الهادي بنوه محّمد  
وتفّقد  ُكُتبهم  فانُظللر  وأحمد    
وخالَفه الَمنصور والّناصُر الذي    
د ُيؤمل ُسقيا لإلمام الُمجدِّ

وَكمِ من خاٍف بين ِصنَوين قد َجرى  
أبي طالٍب ثّم اإلمام المؤّيد

وِشاهدي )األزهار( و )الغيث( فانظرو 
وفي )البحر( للمهدي ما َيروي الّصدي

فهللذا أخي الباحث ما ُنريللد أن نوصَله لَك 
من أّن أكثر ما ُيشّنع عليه الُمخالف على أئّمة 
أهل البيت عليهم الّسللام ، ُهللو اختافهم في 
المسللائل الفقهّية الفروعّية ، وُهو الذي كان 
يقصده ابن األميللر الّصنعاني ، فيظّنهم العامّي 
ُمختلفون فللي األصول ، وليللَس أدّل عليه إاّل 
قصيَدة ابن األميللر القريَبة ، فإّن من ذكَرُهم 
ابللن األمير أصحاب عقائد واحَدة في األصول ، 
وكذلك في كثيٍر من الفروع ، وإّنما اختلفوا 
في فروع جانبّية فقهّية لاجتهاد فيها مسللَرح 
ومرَتللع ، فافَهم ذلَك وتدّبره من حقيَقة اّتباع 
الزيدّية إلمامَها زيد بن َعلي عليهما الّسللام .
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قللاَل اإلملللام زيللد بن 
: الّسام  عليهما  علي 

ِمن  وال  ِديني  ِمن  ليسَتا  ))خّلتان 
وال  فُتمَقُتوا،  َتظلموا  ال  آَبائي:  ِدين 
ريحُكم،  وتذَهب  فتفَشلوا  َتنازُعوا 
وال  والتقوى،  البّر  على  وَتعاونوا 
تَعاونوا على اإلثم والُعدوان َيسَلم لُكم 
دينُكم، ويحُسن الَقالة ِفيكم، والِكتاب 
َناطق، والّرسول َصادق، والحق أبَلج، 
والّسبيل َمنهج، ولكلٍّ في الحق َسعة، 
َساَلمنا  وَمن  َحاربَناه،  َحارَبنا  وَمن 
َسالمَناه، والّناس عندنا كّلهم آمنون، 
َرجا  أو  لَنا،  نفَسه  نصَب  رجا  إاّل 
أعاَن علينا بماله أو شتَمنا، ولو شئت 
َنال ِمن  َقال فينا، أو  َرُجا  قلت: أو 
َما  امرء  كّل  َحسُب  ولكن  أعَراضنا، 
الظالمين((.  اهلّل  وَسيكِفي  اكتَسب، 
زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  ]مجموع 
بن علي [ ، وقول اإلَمام عليه الّسام 
البيت  أهل  مكانة  من  نابٌع   ، األخير 
اهلل  رسول  َحديث  في  الّسام  عليهم 
. وسّلم  آله  وعلى  عليه  اهلل  صّلى 

قللاَل اإلملللام زيللد بن 
: الّسام  عليهما  علي 

 ِمن طبائع الَجاهل ثمان خَصال :
 

أوّلهللللا: 
الللَغللضللب ِملللن َغلليللر َشللليء.

 
وثانيَهلللللا:

َحلللق.  َبللغلليللر  اإلعللللَطللللاء   
وثالثَهلللللا:

 إتللَعللاب الللَبللدن فللي الللَبللاطللل. 
ورابعَهلللا : 

قّلة َمعرفة الّرجل لَصديِقه ِمن َعدّوه. 
وخامسهللَلا:

 َوضُع الّشيء ِفي َغير َموِضعه وأهِله. 
وسادسَهلللللا :

ُيجّربه.  َلللم  َمللن  بكّل  ِثَقته   
وسابعَهلللا :

َنفع.  بغير  الللَكللام  َكللثللَرة   
وثامنَهللللا : 

ُحسن ظّنه ِبَمن ال َعقل َله وال َوَفاء .
        

ال��ّظ��ل��������م 
والتشّتت والغفَلة 
 هالك الُمجتعات الُمسلمة

ط��َب��ائ��ع ال��ج��اه��ل 
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برأيِه يوملًا  األقواَم  ل  َفضَّ من  المنللاقُبو  فضلتله  عليلًا  فلإن 
قوُله الحقُّ  و  اهلّل  رسول  قوُل  وإن َرِغَمْت ِمْنُه األنوف الَكَواِذُبو 
بمنلزل عليُّ  يلا  ِمنِّي  كهارون من موسى أخ لي وصاحُبفإنلك 
ألمرِه فاستجلاب  ِبَبدٍر  ُيَضلاِرُبدعلاه  اإلله  َذاِت  بلارز في  و 
َجِميعهم المشركون  عنه  َشباُبهلم والمنصفلون األشلايُبفأحجم 
بسيفه أْجَد  المهراس  بذي  يوُف القواِضُبويومًا  وقد َجعلت تنبو السُّ
كأنه و  به  يعُلوهلم  زال  ثلاقُبفملا  القوابس  تلقتله  ِشهلاُب 
علمهم مع  له  َحقَّ يجحدوه  بله تجزهم عنله بلذاك العواقُبفإن 

المخاِرموَ ملَلن َيطلللب الملللاَل الممنّلَع بالَقنلللا  تخترمُه  أو  َماجدًا  َيِعش 
المَظلالمَمتى تجَمللع الَقلَب الذكلللليَّ وَصللاِرملاً  َتجتنبَك  حميلًا  أنفًا  و 

َغزوُتهلم َغللزونللي  َقلللوٌم  إذا  َظاِلموُكللنللت  َهمَداَن  َيال  َذا  ِفي  أَنا  َفَهل 

مواله  ومَعه  مجلٍس  في  وقد كاَن   ، الّسام  عليهما  َعلي  بن  زيد  اإلَمام  قال 
القرشّيون  فكان  وُعمر،  بكر  أبي  أمر  فذَكروا  قريش  ِمن  وأناس  سالم 
َسمعُت  َقد   : الّسام  عليه  زيد  اإلَمام  قال  َقاموا  فلما  وُعمر،  بكر  أبا  قّدُموا 
: إليِهم  بها  فاذَهب  كلمات  ُقلت  َقد  ولكن  أَجاِرَيُهم،  أن  َفكرهُت  مَقالتهم، 

فإّن علّيًا فضّلتُه الَمناِقُب

َظاِلم َهمَداَن  َيال  َذا  ِفي  أَنا  َفَهل 

قال اإلَمام زيد بن َعلي عليهما الّسام متمّثًا  :
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بسم اهلل ، والحمُد هلل ، والّصاة والّسام على أشَرف 
األنبَياء والُمرسلين ، سّيدنا محّمد الّنبي األمين، 
وعلى آله الّطيبين الّطاهرين ، ُسفن الّنجا وعاماُت 
االهتَدا ، ورضواُن اهلل على الّصحاَبة المّتقين ، 
والّتابعين لُهم بخيٍر وإحساٍن إلى يوِم الّدين .
وبلللللللللللللللللللَعلللللللللللللللللللد :
فإّن الَبعض َقد ُيشّكك في أن يكوَن منهُج الزيدّية 
أصوِله  في  )ع(  َعلي  بن  زيد  اإلمام  منهُج  ُهو 
الزيدّية  أّن  فيقوُل   ، الُفروع  مسائِل  وأبرِز   ،
يحيى  الحّق  إلى  الهادي  اإلمام  عن  تأُخذ  إّنما 
بن الُحسين )ع( ، وأصوِل الزيدّية هي الّتوحيد 
بالمعروِف  واألمُر  والَوعيد  والَوعد  والَعدل 
والّنهي عن           الُمنَكر واإلماَمة ، وهذا 
َجهل   : األّول  األمُر   ، أمَرين  إلى  وَهٌم مرجعُه 
من يّدعي ذلَك على الزيدّية )َمن يّدعي ُمخالَفة 
منهَج الزيدّية لإلمام زيد بن َعلي( ، وهذا أمُره 
يسير إذا ُنبِّه فتنّبه ، وُعلِّم فتعلَّم . األمُر الّثاني 
احتَوت  َقد  الزيدّية  المدرَسة  أّن  عرَف  َمن   :
على ساَدات أهل البيت )ع( ، ساَدات بني الحَسن 
والُحسين ، وأّن اّتصاَلهم بِهم اّتصاٌل وثيق روايًة 
العصبّية لمذهِبه  ، ولكّنه بداِفع  ودراَية واّتباعًا 
الذي ُهو َعليه ُيحاول بشّتى الوسائل أن يفصَل 
بين الزيدّية وبين إمامها األعَظم زيد بن َعلي 
الزيدية  ُمتابعة  َمدى  في  العاّمة  ُيشّكك  لكي 
الُفروع  مسائل  ز  وأبللرَ األصول  في  إلمامَها 
 ، خطُره  يعُظم  الذي  ُهو  الَباحث  أخي  وهذا   ،
وِعظُم خطِره ُهو على نفِسه ألّنه ضّل وأضّل ، 
فوزرُه ووزُر من َتِبَعه َعليه ، نعَم! إّنه ال يسَع 

المنزَلة  آلباِئه  ر  وُيقدِّ يعرف  ُحّر  فاطمّي  أّي 
الّرفيَعة في الِعلم إاّل أن يكون زيديًا ، ألّن سادات 
األرِض ومغارِبَها  ، في مشارق  )ع(  البيت  أهل 
كانوا على منهِج الزيدّية قواًل وعمًا ، ال أطيل 
الزيدية  عقيَدة  أسرُد  ولكن  الَبحث  إخَوة  ُهنا 
التي هي عليَها اليوم بمنَهاج الوسطّية واالعتَدال 
 ، تفريط  وال  إفراٌط  ال   ، نصٌب  وال  رفٌض  ال 
أسرُد هذه العقيَدة من أقوال اإلمام زيد بن َعلي 
 ، االّتباع  في  أوثق  معَها  الباحُث  ليكوَن   ، )ع( 
أن  يستطيُعون  ال  للزيدّية  الُمخالفين  أّن  علمًا 
أّنه كان  )ع(  َعلي  بن  زيد  اإلمام  على  ُيثبتوا 
تابعًا ألقوالِهم، ألّن ُمصّنفاتِهم خاليٌة من اعتَقاد 
هذا اإلمام الَعظيم ، وأكثُر حّظهم منه )ع( ُهو 
ما يروونه من ترّحمه على من تقّدم على أمير 
المؤمنين )ع( مع إثباِت مصادرِهم لتفضيِله )ع( 
ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع( على َمْن 
مه ، نعم! وهذا وقُت الّشروع في نقل الُمراد  تقدَّ
من هذه الّرسالة إلخواني من الباحثين المهتّمين 
البيت  أهل  مكاَنة  استشعَر  َمن  منُهم  وأخّص   ،
وِثَقلُهم الّديني ، واستحاَلة أاّل يكوَن لُهم منهٌج 
ثابٌت ظاهٌر يبَقى حّيًا إلى خروِج اإلمام الَمهدي 
. )ع(  عبداهلل  بن  محّمد  الّزمان  آخر  َمهدي   ،

] أواًل : الّتوحيد [ 
الُحسين  بللن  َعلللللي  بللن  َزيلللد  اإلَمللللام 
و تللأويللِل ُمللتللَشللاَبللِه آَيلللات الللّصللفللات : 
ُه  ُكْرِسيُّ ))َوِسلللَع   : تعالى  اهلل  قللال   -1
 . ]الللبللقللرة:255[  َواأَلْرَض((  للَمللاَواِت  الللسَّ

 ... ُه������������و  ال���������زي���������دّي���������ة  م������ن������ه������ُج 
)ع( َع���ل���ي  ب���ن  زَي�����د  اإلم������ام   ... َم��ن��ه��ج  َذاُت 

�� ��د
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َوِسلللَع  أي   : )ع(  َزيلللد  اإلَمللللام  َقلللاَل 
واألْرض]1[.  لللملللاوات  اللللسَّ ِعللْلللُمللُه 
ِإالَّ  َينُظُروَن  ))َهلللْ   : تعالى  اهلل  قال   -2
َأْو  للَك  َربُّ َيْأِتَي  َأْو  اْلَمآلِئَكُة  َتْأِتيُهُم  َأن 
 . ]األنعام:158[  َربِّللَك((  آَيللاِت  َبْعُض  َيْأِتَي 
َأن  ِإالَّ  َينُظُروَن  ))َهْل   : )ع(  َزيد  اإلَمام  َقاَل 
َيْأِتَي  ))َأْو   ، بالَموت  أي   ، اْلَمآلِئَكُة((  َتْأِتيُهُم 
آَياِت  َبْعُض  َيْأِتَي  ، ))َأْو  بالِقياَمة  ، أي  َربَُّك(( 
 . َمغِرِبَها]2[  ِمن  الّشمس  طلوع  أي   ، َربَِّك(( 
))َوَكللللللاَن   : تللعللالللى  اهلل  قلللال   -3
َعللْرُشللُه َعللَلللى اْللللَملللاء(( ]هللللود:07[ . 
لطان]3[  َقاَل اإلَمام َزيد )ع( : َمعناُه ، الِعّز والسُّ
. ُقلُت : كَما أنَّ السماء الَيوم مكاُن َمن أعّزُهم 
 . وأنبياء  مائكٍة  ِمن   ، بُسلطانه  َفُهم  وشرَّ اهلل 
ْحلللَملللُن  ))اللللرَّ  : تللعللالللى  اهلل  قلللال   -4
َعللَلللى اْلللَعللْرِش اْسلللَتلللَوى(( ]طلللله:05[ . 
وَقَهر  َعا   ، َمعناُه   : )ع(  َزيد  اإلَمللام  َقللاَل 
 . والللّسلللللطللان]4[  الللِعللّزُة   : والللَعللرُش   ،
َحقَّ   َ اهللَّ َقللَدُروا  ))َمللا   : تعالى  اهلل  قال   -5
 . ]الحج:74[  َعِزيٌز((  َلَقِويٌّ   َ اهللَّ ِإنَّ  َقللْدِرِه 
موُه حقَّ َعَظَمِته ،  َقاَل اإلَمام َزيد )ع( : َمعناُه ، َما َعظَّ
وال َعَرفوُه َحقَّ َمْعِرَفِته ، وال َوَصفوُه حّق َوْصِفه]5[ . 
َشلللْيٍء  ))ُكلللللُّ   : تعالى  اهلل  قللال   -6
 . ]الللقللصللص:88[  َوْجللَهللُه((  ِإالَّ  َهللاِلللٌك 
ُهَو]6[  إالَّ   ، َمعناُه   : )ع(  َزيد  اإلَمللام  َقاَل 
 . اهلل  إالَّ  هاِلٌك  شلليٍء  كّل  أي   : ُقلُت   .
لللملللاَواُت  ))َواللللسَّ  : تعالى  اهلل  قللال   -7
للاٌت ِبللَيللِملليللِنللِه(( ]اللللزملللر:67[ .  َمللْطللِويَّ
اٌت ِبُقدَرِته]7[ .  َقاَل اإلَمام َزيد )ع( : َمعناُه ، َمفِنيَّ
لللَملللاء  ))َواللللسَّ  : تللعللالللى  اهلل  قلللال   -8
َبللَنللْيللَنللاَهللا ِبلللَأْيلللٍد(( ]اللللذاريلللات:47[ . 
 . ة]8[  ِبُقوَّ  ، َمعناُه   : )ع(  َزيد  اإلَمللام  َقاَل 
َربَِّك  ِلُحْكِم  ))َواْصِبْر   : تعالى  اهلل  قال   -9
اهلل  وقول  ]الللطللور:48[  ِبَأْعُيِنَنا((  َفِإنََّك 
 . ]القمر:14[  ِبَأْعُيِنَنا((  ))َتْجِري   : تعالى 
َقاَل اإلَمام َزيد )ع( : َمعناُه ، ِبِحْفِظَنا ، وَكاَئِتنا]9[ . 

10- قال اهلل تعالى : ))َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق(( ]ن:42[ . 
ٍة وَكْرب]10[ .  َقاَل اإلَمام َزيد )ع( : َمعناُه ، َعن ِشدَّ
اِضَرٌة  نَّ َيْوَمِئٍذ  ))ُوُجوٌه   : تعالى  اهلل  قال   -11
 . ]القيامة:23-22[  َنللاِظللَرٌة((  َها  َربِّ ِإَلللى   *
َقاَل اإلَمام َزيد )ع( : َمعناُه ، ُمْشِرَقة ، وَناِضَرٌة : 
ُمْنَتِظَرٌة للَثواب ، قال اإلمام )ع( : إّنَما َقوُلُه َناِضَرٌة 
ِعيِم والّثواب]11[ .  َها ، َناِظَرٌة ِمَن النَّ : إلى َأْمِر َربِّ
ِهْم  بِّ رَّ َعن  ُهْم  ِإنَّ ))َكاَّ   : تعالى  اهلل  قال   -12
 . ]المطّففين:15[  َمْحُجوُبوَن((  لَّ َيْوَمِئٍذ 
 ، َمللعللنللاُه   : )ع(  َزيلللد  اإلَمللللام  َقللللاَل 
َعلللن َرْحلللَملللِتلللِه َملللْملللُنلللوُعلللون]12[ . 
اهلّلِ  َيُد  اْلَيُهوُد  ))َوَقاَلِت   : تعالى  اهلل  قال   -13
َيَداُه  َبْل  َقاُلوْا  ِبَما  َوُلِعُنوْا  َأْيِديِهْم  ُغلَّْت  َمْغُلوَلٌة 
 . ]المائدة:64[  َيَشاء((  َكْيَف  ُينِفُق  َمْبُسوَطَتاِن 
النِّعَمة   ، اآلَية  َمجاُز   : )ع(  َزيد  اإلَمام  َقاَل 
َكْيَف  ))ُينِفُق   : تعالى  وقوُله   ، والَفضل  منُه 
الّرُجُل  َيقول  وَقد   ، ذِلك  على  َيُدّل  َيَشاء(( 
 . ِنعَمة]13[  أي   ، َيد  َعليَّ  ِلُفاٍن   : الَعرب  ِمَن 
َجِميًعا  ))َواأْلَْرُض   : تعالى  اهلل  قال   -14
 . ]الللزمللر:67[  اْلِقَياَمِة((  َيللْوَم  َقْبَضُتُه 
َقبَضُته  وَكذِلَك   : )ع(  َزيد  اإلَمللام  َقللاَل 
. وُملِكه]14[  َقبَضِتِه  في  أي   ، القياَمة  يوَم 

 
 ] ثانيًا : الَعدل [ 

 ...  ((  : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمللام  قال   -15
والمشبِّهُة  الُمْجِبرُة  َتُقوُل  َعّما  وَتعاَلى  ُسَبَحاَنه 
وَتَعاَلى  ُسبَحاَنُه  اهلّل  أّن  َزَعُموا  إذ  ُعلوًا كبيرًا. 
 ، َعَليه  والِفْرَيَة  والُجحوَد  بنفسِه،  الُكْفَر  َخَلَق 
ِبَنا ِفي الَحَرَكات،  ...... ، َفَقاُلوا: ِمنُه َجِمْيُع َتَقلُّ
ُمَحاِسُبَنا  وإّنه  والّطاَعات،  الَمَعاِصي،  ِهَي:  الِتي 
َخَلَق:  إْذ  َفَعَلَها،  الِتي  أفَعاِله  َعلى  الِقياَمة  يوَم 
والَقتل،  رك،  والشِّ رقة،  والسَّ نا،  والزِّ الُكفر، 
 - َخَلَقها  أّنه  وَلوال  َفه.  والسَّ والُجور،  والّظلم، 
أن  على  َقَدْرَنا  ما  عليها،  أْجَبَرنا  ثم   - زعموا 
َنجَحد  أو  أنبياءه،  ب  ُنَكذِّ أو  ُنْشِرَك،  وأن  ْكُفَر،  نَّ
َخَلَقَها  فلّما  ُرُسَله،  أو  أولَياَءه،  َنقُتَل  أو  ِبآَياته، 
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َرها لَنا، َلم َنخُرج ِمن َقضاِئِه  وَجَبَرنا َعليها، وَقدَّ
بنا بالّنار ُطوَل األَبد.  وَقَدِره، َفَغِضَب َعليَنا، وعذَّ
َفُة أحَكم  َماَهِذه صِِ .... َكّا وَباِعِث الُمرَسلين، 
ُمستطيِعين  ُمَكلَِّفين  َخلَقُهم  َبل  الَحاِكِمين، 
باَلْخيِر  أَمَرنا  َمنهيين،  َمأمورين  َمْحُجْوِجْيَن 
ُيْغِر عليه،  ر ولم  وَلم يْمَنْع ِمنه، وَنهى عن الشَّ
.... فنفِت الُمجبَرُة والُمشّبَهة َعن أنُفِسِهم َجميَع 
وَنَسُبوها  َفه،  والسَّ والجور،  والّظلم،  ات،  الَمَذمَّ
َفَقالوا:  الِجَهات.  َجميع  ِمن  وجل  عّز  اهلّل  إلى 
بنا بالنار، وَلم َيظِلمَنا.  َخلَقَنا اهلّل أشقياء، ثم َعذَّ
أوضح،  ًظلٍم  وأّي  َهذا،  ِمن  أعَظُم  استهَزاٍء  فأّي 
 ، عزوجل؟!  اهلّل  ِبه  وَصفوا  ّمَما  أْبَين  ُجور  أو 
أرَحِم  ِصَفة  هذِه  َما  الّدين  يوِم  وَماِلِك  َكاَّ 
وَينَهى  واإلحسان،  بالَعدِل  َيأُمر  َمن  الّراِحِمين، 
َعن الَفحَشاء والُمنَكر، َكَما قال سبحانه: )) اَل 
ُيَكلُِّف اهلّل َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها(( و ُوسعها : طَاَقتها. 
أكثَر  وأعَطاُهم  ُيطيُقون،  ِمّما  أقّل  َكّلَفُهم  َبل 
مّما َيْسَتأهلون، َلم َيلَتِمس ِبذِلَك ِمنُهم ِعلَّة، وَلم 
ِبَقَضاِئه،  َقَضاَءُه  ُيَخاِلف  وَلم  ة،  َزلَّ ِمنُهم  َيغَتِنم 
َتعالى  ِبُحكِمه،  ُحكَمُه  وال  ِبَقَدِره،  َدَره  قََ وال 
كبيرًا،  ُعلوًا  والُمشّبهة  الُمجَبرة  َتقول  عّما 
ألّن  واإلنللس؛  بالِجنِّ  سبحانه  اهلّل  شبَّهوا  إذ 
والُكفر،  والُفجوَر،  والُفسوق،  والَجهَل،  الُظلَم، 
واإلنس((]15[.  الِجنِّ  ِمَن  إال  َتكوُن  ال  َفه  والسَّ
16- قال اإلمام زيد بن علي )ع( ، ُمبّينًا أّن إراَدة اهلل 
ليَست إاّل فيما ُيرضيه ، دوَن ما ُيسخُطه من أفعال 
الِعباد ، واهلل ال َيرضى إاّل بإيمان دون الِعصيان 
لمعاصي  ُمريٍد  غير  فاهلل   ، والفجور  والِفسق 
الِعباد ، فيقول اإلمام زيد )ع( : ))َوَذَكْرَت أنَّ 
َقوَمًا َقْد أَقاُموا على َسَخِط اهلّل تعالى وِعصياِنه، 
وُمَخاَلَفته، وأّنُهم إَذا ُنُهو َعن َذلك ، َقالوا: اهلّل 
ِفي  أْنُفَسُهم  َفأْرَسُلوا   ، َهذا  َر  َقدَّ اهلّل   ، َهذا  أراَد 
الّذنوب ، وَلّجوا ِفي الَمَعاِصي ، َفأْحَبْبَت أْن أْكُتَب 
إليَك َما أَرى ِفي َذلك. والذي أقوُل في َذلك 
َما  َفَتْنُظَر  َبَره،  َوَتدَّ الُقرآَن  َتْقَرَأ  أْن   : وأْرَضاُه 
أَراَدُه اهلّل، َوأْوَجَبُه َفُتِضيَفُه إلى اهلّل ، وَما َكِرَهُه 

ِكتاِبه:  ِفي  َقوَله  أَرأيَت   . َصاِنِعه  إلى  َفُتِضيَفُه 
َيْرَضُه  َتْشُكُروا  َوِإْن  اْلُكْفَر  ِلِعَباِدِه  َيْرَضى  ))َواَل 
ُ ِبُكْم اْلُيْسَر َواَل  َلُكْم(( ، أَرأيَت َقوَله: ))ُيِريُد اهللَّ
ُيِريُد ِبُكْم اْلُعْسَر(( ، أَرأيَت َقوَله تعالى: ))َوَقاُلوا 
ْحَماُن َما َعَبْدَناُهْم َما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن  َلْو َشاَء الرَّ
َقول  كّله  َهذا   ، َيْخُرُصوَن((  ِإالَّ  ُهْم  ِإْن  ِعْلٍم 
اهلّل عّز وَجّل ، وُهو أْصَدُق ِمْن َقوِلِهم((]16[ . 
17- قال اإلمام زيد بن علي )ع( : ))َمن َيقول : 
إنَّ اهلل ُيريُد ُكفَر المَناِفِقين ، َفُهو َكافر((]17[ . 
18- قال اإلمام زيد بن علي )ع( ، ُمبّينًا أّن اهلل ال 
ُن لُهم المعاصي، قال )ع( :  ُيغوي الِعباد ، وال ُيزيِّ
ال ِمَن اآلَدِميِّ ِلِمْثِلِه ، َوِمَن الّشيَطان  ا الضَّ ))َوأمَّ
َدَعْوَتُه  َفإَذا   ، ِلْلَمْعِصَية  والّتْزِيين  الّدَعاُء  َفُهو   ،
َفَقْد أْغَوْيَتُه وأْضَلْلَته ،  َلُه  َوَزّيْنَتَها  إلى َمْعِصَيٍة 
 . اسُمه((]18[  َجّل  اهلل  َعن  َمْنِفيٌّ  المعَنى  وَهذا 

] ثالثًا : الَوعد والوعيد [ 
والَمنِزَلة   ، الَكبائر  أهل  على  الَوعيُد   [  
 :  ] والللُخلللللوُد   ، اَلللمللنللِزَلللتلليللن  بلليللن 
19- قال اإلمام زيد بن علي )ع( : ))َقال َتَعالى: 
َبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم  ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ))الَّ
ُهْم  ِبَأنَّ َذِلَك  اْلَمسِّ  ِمْن  ْيَطاُن  الشَّ ُطُه  َيَتَخبَّ ِذي  الَّ
َم  ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َبا َوَأَحلَّ اهللَّ َما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ َقاُلوا ِإنَّ
ِه َفانَتَهى َفَلُه َما  َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ الرِّ
ِ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب  َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اهللَّ
َهَذا  أّن  َزَعُموا  َفإن  َخاِلُدوَن((،  ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ
َها  ُمْشِرك َفَقد َكَذُبوا، ألنَّ اهلّل تعالى َيُقول: ))َياَأيُّ
َبا ِإْن  َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرِّ ُقوا اهللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ الَّ
ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن * َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن 
ِ َوَرُسوِلِه(( ، َفَصاَر َحرَب اهلّل ِحيَن أَقاَم َعلى  اهللَّ
ِفيَما  َشّك  َوال  بالّرحَمن،  ِشرٍك  َغيِر  ِمْن  الّرَبا 
َجاَء ِبه الّنبي صّلى اهلّل عليه وآله وسلم((]19[ . 
الِحٌق  الَوعيد  أّن   ، )ع(  اإلمام  ُيريُد   : ُقلُت 
ال  والّشرك  اإليمان  اسم  وأّن   ، الّربا  بأصحاِب 
يأُتوا  َلم  فألّنهم  اإليمان  فأّما   ، عليِهم  َينَطِبُق 
بشروِطه ، وكيَف يكوُن ُمؤمنًا َمن كاَن َحربًا 
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الزالوا  فألّنهم  الّشرك  وأّما   ، وِلرُسوِله؟!  هلل 
داخلين في حظيرِة أهل الِقبَلة ، فُهم إذًا ُفّساٌق 
ٌح بالخلود في  ُعصاة ، وُيريُد )ع( أّن اهلل ُمصرِّ
الّنيران ، ألولئَك العاملون بالّربا ، واهلل أعلم. 
20- قال اإلمام زيد بن علي )ع( ، ُمحتّجا وُمثبتًا 
فقال   ، ُفّساق  َبل   ، ُمؤمنين  َليسوا  الُعَصاة  أّن 
اْنَتَهُكوا  الذيَن  اِق  الُفسَّ ِمَن  َكاَن  ))َفَمْن   : )ع( 
 ، َوالَباِطل  الِبَدِع  أْهَل  َفلَيأِت  ُكّلَها  اهلّل  َمَحاِرَم 
]ُيريد )ع( أولئَك الُمثبتين لهم َصفة اإليمان[ 
، َفإّنُهم َسيْشَهدوَن َلُه أنَّ َليَس أَحٌد ل ِمَن المائَكِة 
المَقّربين َوالّنبيين ل أْفَضُل إيمانًا ِمنُه ِعنَد اهلّل. 
اهلل  ِديَن  َوَخاَلُفوا  اهلّل،  ِديَن  َضّعُفوا  َقْد  َفإّنُهم 
َتَعالى، َوَخاَلُفوا َقوَله، َوَقالوا َعلى اهلّل َغيَر الحّق 
، َوَجاَدُلوا َعْن أْهل المَعاِصي واْلَخَونة، َوَقْد َنَهى 
اهلّل َتَباَرَك َوَتَعالى َنبّيُه صّلى اهلّل عليه وآله وسلم 
أن ُيَجاِدل َعِن الذيَن َيْخَتاُنوَن أْنُفَسُهم إّن اهلّل ال 
أنَّ َهؤالء  َفَزَعُموا  أِثيَمًا.  اَنًا  َخوَّ َكاَن  َمْن  ُيِحّب 
ُمؤِمِنين، َفَعاَدوَنا ِمْن أْجِل َهؤالء، وأْدَخلوُهم ِفي 
ِوالَية المؤِمنين، َفَمْن َيِعِقُل َيْعَلُم أّنا أوَلى ِبالحّق 
ِبالُحّب ِللُمسِلِمين َعاّمة، إاّل أَهَل الُفسوِق  ِمنُهم، 
ِمنُهم، الِذيَن أْوَجَب اهلّل َتَباَرك َوَتَعالى ِفي ِكَتاِبه 
َلُهم الّنار، َفِهي َلُهم. ]احِتَجاج[ َفَسْلُهم َهل َيدُخُل 
الجّنة إاّل َمْن ُيِحّب اهلّل؟ أو َيُشّكوَن ِفيَمن ال ُيِحّبُه 
اهلّل َتَعالى، ال َيْدروَن أَيْدُخل الجّنة أِم الّنار؟ َوَقْد 
اْلَكاِفِريَن  اْلُمْؤِمُنوَن  ِخْذ  َيتَّ ))اَل  تعالى:  اهلّل  َقال 
َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس 
ِ ِفي َشْيٍء((. َوَقال تباَرك وَتَعالى: ))َلَقْد  ِمْن اهللَّ
ِإَلى  َيَشاُء  َمْن  َيْهِدي   ُ َواهللَّ َناٍت  ُمَبيِّ آَياٍت  َأنَزْلَنا 
ُسوِل  ِ َوِبالرَّ ا ِباهللَّ ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم*َوَيُقوُلوَن آَمنَّ
َوَأَطْعَنا ُثمَّ َيَتَولَّى َفِريٌق ِمْنُهْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَما 
َوَرُسوِلِه   ِ اهللَّ ِإَلى  ُدُعوا  ِباْلُمْؤِمِنيَن*َوِإَذا  ُأْوَلِئَك 
ُمْعِرُضوَن((.  ِمْنُهْم  َفِريٌق  ِإَذا  َبْيَنُهْم  ِلَيْحُكَم 
أْهِل  ِمْن  َرْهٍط  َخْمَسِة  َعْن  َفَسْلُهم  ]احِتجاج[ 
الِقبَلة، َواَفُقوا َعْشَرَة َرْهٍط ِمْن ُتّجاِر الُمسِلِمين، 
َيسَتِطيُعوا،  َفَلم  أْمواَلُهم،  َيأْخذ]وا[  أْن  َفأَراُدوا 
َفَذَهَب الَخَمَسُة إلى َعَشَرٍة ِمَن األْكراِد َفواَلْوُهم 

َفَيأُخُذوا  الُمسِلِمين  ِقَتاِل  على  َفَشاَرُكوُهم   ،
َتَعالى  اهلّل  إلى  الُمسِلموَن  َفَدَعاُهم  أْمواَلُهم، 
َوَرسوَله صّلى اهلّل عليه وآله وسلم وإلى ِكَتابه 
الَكريم ، وإلى أْن َيُكوُنوا َمَعُهْم َعلى ِقَتال األْكراد، 
َفأَبوا َعَليِهم َوَقاَتلوا ل َمَع األْكَراد ل المسِلمين 
َفاْقَتَسُموَها  أْمَواَلُهم  وأَخُذوا  َقَتُلوُهم  َحّتى   ،
الَخْمَسِة  َهؤالِء  َعْن  َفَسَلُهم  واألْكللَراد.  َهْم 
الّرْهط ِحيَن َتَوّلوا َعن َطاَعة اهلّل تعالى، َوَقَتُلوا 
أْم  ُهْم،  المؤِمنيَن  أِمَن  األْكَراد،  َمَع  الُمْسِلِمين 
ُهْم ]َليُسوا[ ِمَن اهلّل ِفي َشيء؟! ، َفإن َقالوا: َنَعم، 
ُمَعاِجزين،  اهلّل  آَياِت  ِمَن الذين َسَعوا ِفي  َكانوا 
والُمَعاِجزوَن: الُمَشاّقون؛ ألّنُهم َتَرُكوا َقوَل اهلّل 
تبارك وتعالى َوأَخَذوا ِبالّظّن والُشُبَهات((]20[ . 
بين  للمنزَلة  إثباٌت  اإلمام  ِمَن  وهذا   : ُقلُت 
وُهو  اهلل  َيعصي  ال  العاصي  وأّن   ، اَلمنزلتين 
فليَس   ، ُمؤمٍن  على  أعاَن كافرًا  فَمن   ، ُمؤمن 
الوعيد  أهل  من  بل   ، اإليمان  أهل  من  قطعًا 
وجه  بغير  مؤمنًة  َنفسًا  َقَتل  وَمن   ، الَفاسقين 
حّق ، فليَس قطعًا ِمن أهل اإليمان ، َبل ُهو من 
الَفسَقة الَمقبوحين ، وُهو ِفمن أهل الخلود في 
))َوَمْن   : فيِهم  تعالى  اهلل  قال  الذين  الجحيم 
ِفيَها  َخاِلدًا  ُم  َجَهنَّ َفَجَزاُؤُه  دًا  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل 
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا((  َوَغِضَب اهللَّ
وبّيَنها في  التي حّدها  اهلل  ُحدوَد  ، وَمن خالَف 
عليه  اهلل  صلى  رسوله  لسان  وعلى  كتابه، 
َبل   ، اإليمان  ، فإّنه ليَس من أهل  وآله وسّلم  
لحدود  الُمتعّدون  )الُفّساق(  وُهم   ، الُفّساق  من 
ارتكَب  من  َفكّل  والُعصاة   ، الُعصاة  فِمَن   ، اهلل 
الُمحّرمات ، فُهم من أهل الخلود في الّنيران ، 
َ َوَرُسوَلُه  واهلل تعالى فيقول : ))َوَمْن َيْعِص اهللَّ
َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َنارًا َخاِلدًا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب 
ُمِهيٌن(( ، والُمنافقون والُمنافقات من أهل الِقبَلة 
الِفسق  أهل  من  َبل   ، اإليمان  أهل  من  فَليسوا 
مُخلّدون  فخالدون  وُهم   ، والِعصيان  والتجّرئ 
ُ اْلُمَناِفِقيَن  في الّنار ، يقول اهلل تعالى : ))َوَعَد اهللَّ
َم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي  اَر َناَر َجَهنَّ َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّ
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ُ َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِقيٌم(( . نعم !  َحْسُبُهْم َوَلَعَنُهُم اهللَّ
وهذا فواضٌح وجهُه والحمد هلل رّب العالمين . 
21- قال اإلمام زيد بن علي )ع( ، ُمخاطبًا أولئك 
الذين َيزعمون أّن الُعصاة سيدخلوَن الجّنة َمَع 
هم وموتِهم با توَبة ، فيقول )ع( : ))َوَمْن  إصَرارِِ
َيْغِفُر  َوَتَعاَلى  َتَباَرَك  اهلّل  أنَّ  َفَزَعَم  الُقرآَن  َقَرأ 
الِقبَلة  أهِل  ِمْن  أِلَحدٍٍ  أو  الَمعصَية[  َلُه ]صاحب 
َكبيرًة ِمَن الموِجَبلات أَتلاَها ِبَغير َتوَبٍة، وأّن اهلّل 
َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُيْدِخُله الجّنَة ِبغيِر َعَمٍل ُيرِضى ِبِه 
اهلّل َتَعالى، َفَقْد اْفَتَرى َعلى اهلّل َعّز َوجّل، َوَقال 
َغير الحّق، َوَشّك ِفي َقوِل اهلّل َتَعلالى، َواْعَتَلَج 
َيْتَبع،  أّيُهَما  َيْدِر  َفَلْم  َقلِبه،  ِفي  َوالَبِاِطَل  الحّق 
ُد ِفي َضالِِه((]21[ .  َفُهو ِفي َلْبِس ِمن ِديِنه َيَتَردَّ
ُمصّرحًا   ، )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -22
للحق  ُمظهرين  الغير  الُعلماء  حّق  في  بالخلود 
، والُمحابين في اهلل ، يقول )ع( : ))َفَيا ُعَلَماَء 
ِللّظاِلِمين،  َمَهْدتُموه  الِذي  ِمَهاُدُكم  َهَذا  الّسوء، 
َوَهِذِه  ِللَخائنين،  ائُتمنُتُموه  الذي  أَماُنُكم  َوَهذا 
الّنار  ِفي  َمَعُهم  َفأْنُتم  ِلْلُمبِطِلين،  َشَهاَدُتُكم 
ِفي  َتْفَرُحوَن  ُكْنُتْم  ِبَما  ))َذِلُكْم  َخاِلدون:  َغَدًا 
اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِبَما ُكْنُتْم َتْمَرُحوَن((]22[. 
23- قال اإلمام زيد بن علي )ع( ، ُمفّسرًا لوجه 
البعض  بها  يتشّبث  التي  الوعيدّية  المشيئة  آَية 
بدون  الّذنوب  غفران  عقيدة  إثبات  في  الكثير 
َتعالى:  ِبَقوِله  ))َواْحَتّجوا   : )ع(  قال   ، َتوَبة 
َ اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن  ))ِإنَّ اهللَّ
َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء((. ُثّم ُأِنزَل َبعدها: ))َوَمْن َيْقُتْل 
ُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما((. َفَبّيَنْت  اهللَّ
َأّنَها ِمْن َوْعِد اللله ، إّن  ُكلُّ آَيٍة ِفيَما ُأْنِزَلت ، 
اهلّلَ ال ُيْخِلُف الميَعاد، َوِهَي َسديَدٌة َوَليَست َلُهم 
ِبالُقرآن  َتَعالى  اهلّل  َشَفاُه  ِلَمَن  َنٌة  َبيِّ ِهَي  ِبُحّجة، 
َكيَف  اآلَية  َهِذه  َعْن  َضّل  ِلَمْن  َوُسُأَبّيُن   ،  ...  ،
َتْفسيرَها: إّن َقول اهلّل َتَعالى: ))َوَيْغِفُر َما ُدوَن 
َلُهم ]اهلل[  َيَشاُء  ، ]فا[الذين  َيَشاُء((  ِلَمْن  َذِلَك 
الَمْغِفَرة الِذيَن أْنَزَل ِفيِهم: ))ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر 

َوُنْدِخْلُكْم  َئاِتُكْم  َسيِّ َعْنُكْم  ْر  ُنَكفِّ َعْنُه  ُتْنَهْوَن  َما 
ُمْدَخًا َكِريًما(( ، َفَمْن َوَعد اهلّلُ ِمْن أْهِل الِقبَلِة 
 َ الّناَر ِبَكِبيَرٍة أَتاَها، َفإّن اهلّل َتَعالى َقال: ))ِإنَّ اهللَّ
َكاَن  ُه  ))ِإنَّ َتَعالى:  َوَقال  اْلِميَعاَد((،  ُيْخِلُف  اَل 
اْلَقْوُل  ُل  ُيَبدَّ ))َما  تَعالى:  َوَقال  ا((،  َمْأِتيًّ َوْعُدُه 
ٍم ِلْلَعِبيِد(( . ]احِتجاج[ َفَسْلُهم  َلَديَّ َوَما َأَنا ِبَظاَّ
َتَعالى  اهلّل  َوَعَدُهم  َهْل  الُموِجَبات  أْصَحاِب  َعْن 
َتَعالى  اهلّل  أنَّ  َشِهُدوا  َفإْن   ، أْم ال؟!  َعليَها  الّنار 
اهلّل  أنَّ  أَتْشَهُدوَن  َفُقل:  َعليَها،  الّنار  َوَعَدُهُم  َقْد 
َشكٍّ  ِفي  أْم  َوْعَده،  َسُيْنِجُز  وَتَعاَلى  ُسْبَحاَنُه 
 ، َوْعَدُه أْم ال؟!  ُيْنِجُز اهلّل  َتْدُروَن َهْل  أْنُتم ، ال 
اهلّل  َفإّن  اهلّل َعليه والَماِئَكة،  َشِهَد  ْن  َوَسْلُهم َعمَّ
ُ َيْشَهُد ِبَما َأنَزَل ِإَلْيَك  َعّز َوَجل َقال: ))َلِكْن اهللَّ
 ِ ِباهللَّ َوَكَفى  َيْشَهُدوَن  َواْلَمَاِئَكُة  ِبِعْلِمِه  َأنَزَلُه 
َشِهيًدا(( ، َفاْرَضوا ِبَما َشِهَد اهلّل ِبِه وأْشَهُدوا َعليِه 
))َوَمْن  َقال:  وَعا  َجّل  اهلّل  َفإّن  َتْرَتاُبوا،  َوال   ،
َحِديَثًا  َثُكم  َحدَّ َفَمْن   ، ِقيًا((   ِ اهللَّ ِمْن  َأْصَدُق 
َوْلَيُكْن  َواّتِهُموه،  ُقوُه  ُتَصدِّ َفا  الُقرآِن  ِبِخاِف 
َقوِلِهم:  ِمْن  ِلُقُلوِبُكم  أْشَفى  َوَجّل  َعّز  اهلّل  َقوُل 
 . الَمِشيَئة((]23[  ِفي  الُموِجَباِت  أْصَحاَب  إنَّ 
 :  ] والَكبائر  الَمعاِصي  ألهل  ليَست  الّشفاَعة   [
))َوَسْلُهم   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -24
َذَهَب  ُثّم   ، َسْيَفُه  َوَتَقّلَد  َفَرَسُه  َرِكَب  َرُجٍل  َعْن 
المؤِمنين  َفَقَتل  الُمسلِمين،  الّطريَق على  َفَقَطَع 
الَخْمر،  َوُشرِب  ِبالّرَبا،  وأَخَذ  أْمواَلُهم،  َوأَخَذ 
ِقيَل له:  َفإَذا   ، َوَتَرَك الّصاة  َوَقَذَف المحَصَنة، 
َحَرامًا؟  أْم  ُهو  َحااًل  َتْعَمُل  الذي  َهذا  أَرأيتَك 
َفَسْلُهم   . َتَعالى  اهلّل  ِمَن  َحراٌم  َبْل  َفيُقول: ال،   ،
عليه  اهلّل  صّلى  محّمد  َلُه  َيْشَفُع  ْن  ِممَّ أُهَو   :
الَنْدِري،  َقالوا:  َفإن  َوالماِئَكة؟،  وسّلم  وآله 
َشّكوا ِفيَما أْنَزَل اهلّل َتَباَرك وَتَعالى. وإْن َقالوا: 
َتَباَرك  اهلّل  ألنَّ  َتَعالى؛  اهلّل  على  َكَذُبوا  َنَعم، 
ِإالَّ  َيْشَفُعوَن  ))َواَل  ِكَتاِبه:  ِفي  َيُقول  َوتَعاَلى 
ِلَمْن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن((]24[ . 
 ، اإلخللللاص  مللع   ، الللّشللهللاَدة  ُنللطللق   [
 :  ] الجّنة  َشللْرُط  بالّصالحات  والَختُم 
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َبَعَث  ))ُثمَّ   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -25
َعلى  َقوِمِهم  إلى   ، الّسام  َعليِهم  األْنبياَء  ]اهلل[ 
َجاَء  ِبَما  اِر  واإلْقللرَ  ، اهلّل  إالَّ  إَلَه  ال  أنَّ  َشَهاَدِة 
َوَماَت  ُمْخِلَصًا،  ِمنُهم  َكاَن  َفَمْن   ، اهلّل  ِعنِد  ِمْن 
 . ِبَذِلك((]25[  َة  الَجنَّ اهلّل  أْدَخَلُه  َذِلَك  َعلى 
))الّلُهّم   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -26
أَو  الَكِذب،  اهلّل  َعلى  َنْفَتِري  أْن  ِبَك  َنُعوُذ  إّنا 
َعلى  َوْحِيَك  ِمْن  أْنَزْلَت  َما  ِخاَف  الَقول 
أو  وسلم،  وآله  عليه  اهلّل  صّلى  محّمد  َنبّيك 
 .  ]26[))..  ، َعَمل  ِبَغيِر  َقوٌل  اإلْساَم  أنَّ  َنْزُعم 
))َوإنَّ   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -27
الّتْقَوى َليَس ُهَو َقواًل ِبَغيِر َعَمل، إّنَما الّتقوى: 
اإلِيَماُن َوالَعَمُل ِبَحِقيَقِة اإليَمان، َقال اهلّل تعالى: 
َواَل  ُتَقاِتِه  َحقَّ   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ ))َيا 
اهلّل  َسّماُهم  َوَقْد  ُمْسِلُموَن((،  َوَأْنُتْم  ِإالَّ  َتُموُتنَّ 
وأْخَبُتوا  أْسلُموا  ِحيَن  ُمؤِمنيَن  َوتَعاَلى  تباَرَك 
َوَصّدُقوا ِبَما َجاَء ِبِه َنبّيُهم صّلى اهلّل عليه وآله 
 . َوالَعَمل((]27[  ِبالّتقَوى  أَمَرُهْم  َمْن  وسلم، 
))فأَبى   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -28
وال  باإليمان،  إاّل  الّصالح  الَعَمل  َيْقَبَل  أْن  اهلُل 
 . الّصالح((]28[  بالَعمِل  إاّل  اإليمان  َيقبل 

] رابعًا : األمر بالمعروف والّنهي عن الُمنَكر [ 
29- روى اإلمام الّناطق بالحق يحيى بن الحسين 
)ع( ، بسنده ، عن َزيد بن علي ، عن أبيه ، عن 
جده ، عن علي ، قال: َقال رسول اهلل صّلى اهلل 
عليه وآله وسّلم: ))أْفَضُل األعَماِل َبعد الّصاِة 
اإلسام،  وحّجة  الَواِجَبة،  َوالّزَكاة  المفُروَضة، 
اهلل،  َسبيِل  ِفي  َوالجِهاد  َرَمَضان،  شهر  َوَصوم 
والّدعاء إلى دين اهلل، واألْمِر بالمعروف، والّنهي 
إلى  الّدَعاء  ِبالمعُروف  األْمِر  َعْدُل  المنكر،  عن 
َعن  الّنهي  َوَعْدل  الُكفر،  ُسلَطاِن  في  اهلل  ِدين 
َلَرْوَحٌة ِفي َسبيِل  الِجَهاُد ِفي َسبيِل اهلل،  المنَكر 
اهلل ، أو َغْدوٌة َخيٌر ِمَن الّدنيا َوَما ِفيَها((]29[ . 
30- روى اإلمام الّناطق بالحق يحيى بن الحسين 
)ع( ، بسنده ، عن َزيد بن علي، عن أبيه ، عن 

آبائه ، عن علي ، َقال: َقاَل َرسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم: ))َلَتأُمُرنَّ ِبالَمعُروِف ، َوَلَتْنُهنَّ 
َعِن الُمنَكِر ، أو َلُيَسلَِّطنَّ اهلل َعليُكم ِشَراَرُكم ، 
 . َلُهم((]30[  ُيسَتَجاُب  َفا  ِخياَرُكم  َيْدُعوا  ثّم 
بن  يحيى  بالحق  الّناطق  اإلمللام  روى   -31
أّن  علي،  بن  َزيد  عن   ، بسنده   ، )ع(  الحسين 
ِبَمعروٍف  أَمَر  ))َمْن  قال:   ، )ع(  علي  بن  َزيد 
َكاَن   ، ُعِصي  أو  ُأِطيَع   ، ُمنَكٍر  َعن  َوَنَهى   ،
 . اهلل((]31[  َسبيِل  ِفي  المَجاِهِد  ِبَمنِزَلِة  َلُه 

] خامسًا : اإلماَمة [ 
 :  ] وَمناِقُبه   ، إماَمُته   ، )ع(  َعلي    [  
32- قال اإلمام زيد بن علي )ع( ، ُمثبتًا أحقّية 
صلى  اهلل  رسول  بعد  باإلمامة  المؤمنين  أمير 
َتَباَرَك  اهلّلُ  َن  َبيَّ اهلل عليه وآله وسّلم  : ))وقد 
َوتَعاَلى الَفْضَل ِفي ِكَتاِبه ، فأْفَضُلُهم ِعنَد َرسول 
َله اهلّل ِفي  اهلّل صّلى اهلّل عليه وآله وسلّلم َمْن فضَّ
ِكَتاِبه ، َوُهَو َوِصّيه؛ ألنَّ َرسوَل اهلّل صّلى اهلّل عليه 
وآله وسّلم َلْم َيُكْن ِلَيْخَتاَر َغير الذي اخَتاَرُه اهلّل، 
َفَهُلّموا َفْلَنْنُظْر ِفي ِكَتاِب اهلّل ، َمْن أْهُل َصْفَوِته، 
اهلّل  صّلى  َعّلي  َفَكاَن   ،  ...  ، ؟!  ِخيَرِته  َوأْهل 
عليه أَحقُّ الّناس باهلل َوِبَرُسوِله صّلى اهلّل عليه 
 . َنبيِّهم((]32[  َبْعَد  إَماَمُهم  َوَكاَن  وآله وسّلم، 
33- قال اإلمام زيد بن علي )ع( ، ُمتكّلمًا على َخَبِر 
الَمنزلة : ))َعليٌّ مّني بمنزَلة هاروَن ِمن ُموسى 
إاّل اّنه ال نبّي َبعدي(( ، فقال )ع( : ))َقْد َشّبَهُه 
ِبَهاُرون  وسّلم[  وآله  عليه  اهلل  صلى  ]الّرسول 
ِفي َمنزلته، َفا ُبّد ِمْن َمْنِزَلٍة َمْعُلوَمٍة َلَنا ُدوَن 
َمعلوَمة  َمَناِزل  ِلَهارون  َوَليَس  َمْجُهوَلة،  َمْنِزَلٍة 
إال ّثاث: َمْنِزَلُة األُخّوِة، َوَمْنِزَلُة الّشرَكة ل أي 
ِفي الّنبّوة-، َوَمْنِزَلُة الِخاَفة، َوالَعْقل َقد اْسَتْثَنى 
األُخّوَة ِبالّنَسب، َوالّنبي ل صّلى اهلل عليه وآله وسّلم 
ل َقد اْسَتثَنى الّنبّوة ، َفَلْم َيْبَق إالَّ اإلَماَمة((]33[ . 
34- روى اإلمام الّناطق بالحق يحيى بن الحسين 
أبيه، عن  َزيد بن علي، عن  ، عن  ، بسنده  )ع( 
َعْشٌر  ِلي  ))َكاَن  َقال:   ، علي)ع(  عن   ، آبائه 
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َما  وَسّلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  َرُسوِل  ِمْن 
الّشْمس،  َعليِه  َطَلَعْت  َما  ِبإْحَداُهنَّ  ِلي  أّن  ُأِحبُّ 
َقاَل ِلي:))َيا َعِلي ، أْنَت أِخي ِفي الّدنَيا واآلِخَرة، 
الِقياَمة،  َيوم  الَموِقِف  ِفي  ِمّني  الَخاِئِق  َوأْقَرُب 
َيَتواَجُه  َكَما  الَجّنة  ِفي  َمْنِزَلَك  ُيواِجُه  َمْنِزِلي 
َوالَوِزيُر،  الَولّي،  َوأْنَت  اهلل،  ِفي  األَخَويِن  َمْنِزُل 
وِفي  والَماِل  األْهِل  ِفي  َوالَخِليَفُة  َوالَوِصّي، 
الُمْسِلِمين ِفي ُكّل َغيَبة، وأْنَت َصاِحُب ِلَواِئي ِفي 
الّدنَيا َواآلِخَرة، َوِليَُّك ِوِلّيي ، َوَوِلّيي َوِليُّ اهلل، 
ي َعُدّو اهلل َتَعالى((]34[ .  َك َعُدّوي ، َوَعُدوِّ َوَعُدوُّ
أبيه،  َعن   ، )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  روى   -35
َعن َجده، َعن َعلي )ع( ، َقال: ))َقاَل ِلي َرُسوُل 
 ، أِخي  ))َأْنَت  وسّلم:  وآِله  َعليِه  اهلل  صّلى  اهلل 
ِبُحبَِّك  َبَعِدي،  أخلفه  َمْن  َوَخيُر   ، َوَوِزيللِري 
المَناِفُقون،  ُيعَرُف  َوِبُبْغِضَك  المؤمنون،  ُيعَرُف 
الّنَفاق،  ِمَن  َبِريء  َفَقد  أّمِتي  ِمْن  أَحبََّك  َمْن 
َوَمْن أْبَغَضَك َلِقي اهلل َعّز َوَجّل ُمَناِفقًا((]35[ . 
36- روى الحافظ محمد بن علي العلوي )ع( ، 
بسنده ، عن ُشعَبة بن الحّجاج أبو بسَطام ، َقال: 
َسِمْعُت َزيَد بن عَلي ِبالَمديَنة ِبالّروَضة ، َيقول: 
َثِني أِخي محّمد بن علي ، أّنُه َسِمَع َجابر بن  َحدَّ
َقاَل َرسول اهلل صلى اهلل عليه  ، َيقول:  َعبداهلل 
َها إالَّ َباَب َعِلي(( ،  وآله وسلم: ))ُسّدوا األْبواَب ُكلَّ
َوأْوَمَأ ِبَيِده إلى َباِب أِميِر المؤِمنين َعلي((]36[ . 
)ع(  العلوي  علي  بن  الحافظ محمد  روى   -37
، بسنده ، عن إسَماِعيل بن الحَسن بن َزيد، َعن 
 ، علي  بن  َزيد  الحسين  أبي  اإلمام  َعن   ، أبيه 
المؤمنين  أميِر  َعن  َرافع،  أبي  بن  ُعبيداهلل  َعن 
َقاَل َرُسوُل اهلل صّلى اهلل عليه وآله  َقال:  َعِلي، 
َباُبَها((]37[ .  َوَعِليٌّ   ، َداُر الِحكَمِة  وسّلم: ))أَنا 
38- روى اإلمام الّناطق بالحق يحيى بن الحسين 
)ع( ، بسنده ، عن َزيد بن علي، َعن أبيه عن آبائه 
، َعن َعلي ، َقال: ))َما َدَخَل َعيِني َنوٌم َوال َغَمض 
، َحّتى َعِلْمُت ِفي َذِلَك الَيوم َما َنَزَل ِبِه ِجبِرِيل 
عليه السام َحاٌل أو َحراٌم، أو ُسّنٌة أو ِكتاٌب، أو 
أمٌر أو َنهٌي، َوِفَيمن َنَزل ، أو ِفيَما َنزل((]38[ . 

)ع(  العلوي  علي  بن  الحافظ محمد  روى   -39
اإلَمام  عن   ، العمري  ُعبيداهلل  عن   ، بسنده   ،
المؤمنين  أميِر  َعن   ، أبيه  َعن   ، َعلي  بن  َزيد 
)ع( ، َقال: ))أَمَرِني َرُسوُل اهلل صّلى اهلل َعَليِه 
َوالَقاِسِطيَن  الّناِكثيَن  ِبِقَتاِل   ، َوَسّلم  َوآِله 
وأّما  الَجَمل،  َفأهُل  الّناِكثوَن  َفأّما  َوالَماِرِقين، 
الَماِرُقوَن  َوأّما  َوأْصَحاٌبه،  َفُمَعاوَيٌة  الَقاِسُطوَن 
َفالَحُروِرّية((. َقال اإلمام أبو الحسين َزيد بن 
علي )ع( : ))واهلِل َلْو َأَمَرُه ]الّرسول صلى اهلل 
عليه وآله وسّلم[ ِبِقَتاِل الّراِبَعِة َلَقاَتَلُهم((]39[ . 
أبيه،  َعن   ، )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  روى   -40
َرسول  َقال  َقال:   ، )ع(  َعلي  َعن  َجده،  َعن 
 ، َعِلي  ))َيا  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صّلى  اهلل 
اهلل،  َلْعَنِة  ِمْن  َوَلْعَنِتي   ، َلْعَنِتي  ِمْن  َلْعَنُتَك 
 . َنِصيرًا((]40[  َلُه  َتِجَد  َفَلْن  اهلل  َيْلَعِن  َوَمْن 
))َوَكَتْبَت   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -41
الّرسول  َعن  لألَثار  الّصَحاَبة  ُرَواِة  َعن  َتْسأُلِني 
َقْد  إّنَك   : َوُقلَت   ، وآله وسّلم  عليه  اهلّل  صلى 
َنَظْرَت ِفي ِرَواَيِتِهم، َفَرأيَت ِفيَها َما ُيَخاِلُف الحّق 
. َفاْعَلم َيْرَحُمَك اهلّل أّنُه َما َذَهَب َنِبيٌّ َقّط ِمن 
َبين أّمِته إالَّ َوَقد أثَبَت اهلّل ُحَجَجُه َعليِهم ، ِلئاَّ 
ِبْدَعٍة  ِمن  َكاَن  َفَما   ، ناته  وَبيِّ اهلّل  ُحَجُج  َتْبُطَل 
ِمن  كاَن  الذي  الَحَدث  ِمن  ُهَو  َفإّنَما  وَضاَلة 
َبعِده ، وإّنُه ُيكَذُب على األنبياء صلوات اهلّل عليهم 
وَسامه ، وَقد َقال رسول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله 
على  َسِمعتُموه  إَذا  الَحِديَث  اعِرُضوا   (( وسلم: 
الُقرآن ، َفَما َكاَن ِمَن الُقرآن َفُهو عّني وأَنا ُقلُته 
، وَماَلْم َيُكن على الُقرآن َفليَس عّني وَلْم أُقْله ، 
وأَنا َبرىٌء ِمنه(( ، وَعليَك ِبَعِلّي بن أبي طالب 
صلوات اهلّل عليه وسامه ، َفإّنُه َكاَن باب ِحكمة 
، َوكاَن  اهلّل عليه وآله وسلم  اهلّل صلى  رسول 
َفإَذا   ، َشريَعِته  ، وَخليَفته على  أّمته  َوصيُّة في 
َثَبَت َعنُه َشيٌء َفاْشُدْد َيَدَك ِبه ، َفإّنَك َلْن َتِضلَّ 
َما اّتَبْعَت َعلّيًا َصلوات اهلّل عليه وسامه((]41[ . 
وأهللُل   ، )ع(  والللُحللسلليللن  الللَحللَسللن   [
 :  ] َوَمللنللاِقللُبللهللم   ، إمللاَمللُتللهللم  البيت 
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َثِني أِخي محّمد بن علي ، أّنُه َسِمَع َجابر بن  َحدَّ
َقاَل َرسول اهلل صلى اهلل عليه  ، َيقول:  َعبداهلل 
َها إالَّ َباَب َعِلي(( ،  وآله وسلم: ))ُسّدوا األْبواَب ُكلَّ
َوأْوَمَأ ِبَيِده إلى َباِب أِميِر المؤِمنين َعلي((]36[ . 
)ع(  العلوي  علي  بن  الحافظ محمد  روى   -37
، بسنده ، عن إسَماِعيل بن الحَسن بن َزيد، َعن 
 ، علي  بن  َزيد  الحسين  أبي  اإلمام  َعن   ، أبيه 
المؤمنين  أميِر  َعن  َرافع،  أبي  بن  ُعبيداهلل  َعن 
َقاَل َرُسوُل اهلل صّلى اهلل عليه وآله  َقال:  َعِلي، 
َباُبَها((]37[ .  َوَعِليٌّ   ، َداُر الِحكَمِة  وسّلم: ))أَنا 
38- روى اإلمام الّناطق بالحق يحيى بن الحسين 
)ع( ، بسنده ، عن َزيد بن علي، َعن أبيه عن آبائه 
، َعن َعلي ، َقال: ))َما َدَخَل َعيِني َنوٌم َوال َغَمض 
، َحّتى َعِلْمُت ِفي َذِلَك الَيوم َما َنَزَل ِبِه ِجبِرِيل 
عليه السام َحاٌل أو َحراٌم، أو ُسّنٌة أو ِكتاٌب، أو 
أمٌر أو َنهٌي، َوِفَيمن َنَزل ، أو ِفيَما َنزل((]38[ . 
)ع(  العلوي  علي  بن  الحافظ محمد  روى   -39
اإلَمام  عن   ، العمري  ُعبيداهلل  عن   ، بسنده   ،
المؤمنين  أميِر  َعن   ، أبيه  َعن   ، َعلي  بن  َزيد 
)ع( ، َقال: ))أَمَرِني َرُسوُل اهلل صّلى اهلل َعَليِه 
َوالَقاِسِطيَن  الّناِكثيَن  ِبِقَتاِل   ، َوَسّلم  َوآِله 
وأّما  الَجَمل،  َفأهُل  الّناِكثوَن  َفأّما  َوالَماِرِقين، 
الَماِرُقوَن  َوأّما  َوأْصَحاٌبه،  َفُمَعاوَيٌة  الَقاِسُطوَن 
َفالَحُروِرّية((. َقال اإلمام أبو الحسين َزيد بن 
علي )ع( : ))واهلِل َلْو َأَمَرُه ]الّرسول صلى اهلل 
عليه وآله وسّلم[ ِبِقَتاِل الّراِبَعِة َلَقاَتَلُهم((]39[ . 
أبيه،  َعن   ، )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  روى   -40
َرسول  َقال  َقال:   ، )ع(  َعلي  َعن  َجده،  َعن 
 ، َعِلي  ))َيا  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صّلى  اهلل 
اهلل،  َلْعَنِة  ِمْن  َوَلْعَنِتي   ، َلْعَنِتي  ِمْن  َلْعَنُتَك 
 . َنِصيرًا((]40[  َلُه  َتِجَد  َفَلْن  اهلل  َيْلَعِن  َوَمْن 
))َوَكَتْبَت   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -41
الّرسول  َعن  لألَثار  الّصَحاَبة  ُرَواِة  َعن  َتْسأُلِني 
َقْد  إّنَك   : َوُقلَت   ، وآله وسّلم  عليه  اهلّل  صلى 
َنَظْرَت ِفي ِرَواَيِتِهم، َفَرأيَت ِفيَها َما ُيَخاِلُف الحّق 
. َفاْعَلم َيْرَحُمَك اهلّل أّنُه َما َذَهَب َنِبيٌّ َقّط ِمن 

َبين أّمِته إالَّ َوَقد أثَبَت اهلّل ُحَجَجُه َعليِهم ، ِلئاَّ 
ِبْدَعٍة  ِمن  َكاَن  َفَما   ، ناته  وَبيِّ اهلّل  ُحَجُج  َتْبُطَل 
ِمن  كاَن  الذي  الَحَدث  ِمن  ُهَو  َفإّنَما  وَضاَلة 
َبعِده ، وإّنُه ُيكَذُب على األنبياء صلوات اهلّل عليهم 
وَسامه ، وَقد َقال رسول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله 
على  َسِمعتُموه  إَذا  الَحِديَث  اعِرُضوا   (( وسلم: 
الُقرآن ، َفَما َكاَن ِمَن الُقرآن َفُهو عّني وأَنا ُقلُته 
، وَماَلْم َيُكن على الُقرآن َفليَس عّني وَلْم أُقْله ، 
وأَنا َبرىٌء ِمنه(( ، وَعليَك ِبَعِلّي بن أبي طالب 
صلوات اهلّل عليه وسامه ، َفإّنُه َكاَن باب ِحكمة 
، َوكاَن  اهلّل عليه وآله وسلم  اهلّل صلى  رسول 
َفإَذا   ، َشريَعِته  ، وَخليَفته على  أّمته  َوصيُّة في 
َثَبَت َعنُه َشيٌء َفاْشُدْد َيَدَك ِبه ، َفإّنَك َلْن َتِضلَّ 
َما اّتَبْعَت َعلّيًا َصلوات اهلّل عليه وسامه((]41[ . 
وأهللُل   ، )ع(  والللُحللسلليللن  الللَحللَسللن   [
 :  ] َوَمللنللاِقللُبللهللم   ، إمللاَمللُتللهللم  البيت 
َفْضل  ُمبّينا   ، اإلمام زيد بن علي )ع(  42- قال 
علي  بعد  اإلمامة  من  والُحسين  الَحسن  ومكان 
)ع( ، قال )ع( : ))وأَحقُّ الّناِس ِبالّناِس َوَأْوالُهْم 
َرُسوِل  ُذّرَيللُة  ألّنُهَما  والحسيُن،  الحسُن  ِبِهم 
َوليَس  وَعِقُبه،  وسّلم  وآله  عليه  اهلّل  صّلى  اهلّل 
الِكَبر،  َدَرجة  إالَّ  الُحسين  على  َفْضٌل  ِللَحَسن 
عليه  اهلّل  صّلى  اهلّل  َرسوِل  ِمْن  الَقلول  َوكاَن 
َرسول  ُذّرَية  َفُهَما  َواِحدًا،  ِفيِهَما  وسّلم  وآله 
ِبِه  أوَلى  َوُهَما  وآله وسلم،  عليه  اهلّل  اهلّل صّلى 
 . ِبَعِلي((]42[  الّناس  َوأوَلى  الّناس،  َسائِر  ِمْن 
43- روى اإلمام الّناطق بالحق يحيى بن الحسين 
)ع( ، بسنده ، عن َزيد بن علي، عن أبيه، عن جّده ، 
عن علي عليه السام، َقال: ))َلّما َثقل َرسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسّلم ِفي َمَرِضه ، َوالَبيُت 
َغاّص ِبَمْن ِفيه ، قال: ))ٌأدُعوا الحَسن والحسين(( 
، َقال: َفَجَعَل َيلُثُمُهَما َحّتى ُأغِمَي َعليه، َقال: َفَجَعَل 
صلى  اهلل  َرُسوِل  َوْجِه  َعْن  َيْرَفْعُهَما  )ع(  َعلي 
اهلل عليه وآله وسّلم، َقال: َفَفَتَح َعيَنيه ، َفَقال: 
َفإّنُهَما   ، َعاِن ِمّني ، َوأَتَمّتُع ِمنُهَما  َيَتَمتَّ ))َدْعُهَما 
َسُيِصيُبُهَما َبْعِدي أَثَرٍة(( ، ثّم َقال: ))أّيَها الّناس 
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إّني َقْد َخلَّْفُت ِفيُكم ِكَتاَب اهلل وُسّنِتي، َوِعْتَرِتي 
أهل َبيِتي، َفالُمَضّيُع ِلِكَتاِب اهلل َكالُمَضّيُع ِلُسّنِتي، 
َوالمَضّيُع ِلُسّنِتي َكالُمَضّيُع ِلِعتَرِتي، أَما إّن َذِلَك 
 . الَحوض((]43[  َعلى  الّلَقاء  ّحّتى  َيْفترَق  َلْن 
44- روى اإلمام الُمرشد باهلل يحيى بن الحسين 
الشجري )ع( ، بسنده ، عن زيد بن علي )ع( ، 
عن آبائه ، عن علي )ع( ، من خبر طويل ، أّن 
ِ اْنَحْل  فاطمة الزهراء )ع( ، َقاَلْت: َيا َرُسْوَل اهللَّ
اْبَني. َفَقاَل: ))َقْد َنِحَلْتُه اْلَمَهاَبَة َواْلَحَياَء، َوَنِحَلُت 
َدا َشَباِب َأْهِل  َجاَعَة َواْلُجْوَد، َوُهَما َسيِّ ُحَسْينًا الشَّ
ُهَما، َوَمْن َأْبَغَضُهَما  ُهَما َفِبُحبِّي َأَحبَّ ِة، َمْن َأَحبَّ اْلَجنَّ
 . َأْبَغَضُهَما((]44[  َفِبُبْغِضي  َعَلْيِهَما  َبَغى  َأْو 
45- قال اإلمام زيد بن علي )ع( : ))َفإْن َقاُلوا: 
آل  َفقولوا:  الحسين؟،  بعد  الّناس  أولى  َفَمْن 
أوالُدهَما   ، وسلم  وآله  عليه  اهلّل  صلى  محّمد 
كتاب  إلى  اعي  الدَّ ين،  بالدِّ أعَلُمهم  أَفَضلُهم   ،
 . اهلّل.((]45[  سبيل  في  َسيفه  اهر  الشَّ اهلّل، 
46- قال اإلمام زيد بن علي )ع( : ))َفَعَرفَنا أّن 
له  فضَّ الذي  البيت،  هذا  ألهل  والِخْيرة  الَفضل 
ْبق  السَّ جمعلوا  ألّنهم  البيوت،  جميع  على  اهلّل 
صلى  اهلّل  رسول  يكون  أن  َفينبغي  والتَّطهير، 
اهلّل عليه وآله وسلم خيُرهم، ألّنه خير الناس، 
وأفضلهم عند اهلّل، وينبغي أن يكونوا قاَدة الناس 
يقلول:  وجّل  عز  اهلّل  ألن  القياملة؛  يوم  إلى 
ي  ْن اَل َيِهدِّ َبَع َأمَّ ))َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتَّ
ِإالَّ َأْن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن ((]46[ . 
َدًا  47- قال اإلمام علي بن أبي طالب )ع( ، ُمحدَّ
َطريَقة تعيين اإلَمام فيَمن َلم يثُبت عليِهم نّص 
، )أي أّنه يخّص بني فاطمة بعد الحسين )ع( ( 
اِس ِبهَذا اأْلَْمِر َأْقَواُهْم  اُس، إنَّ َأَحقَّ النَّ َها النَّ : ))َأيُّ
َشاِغٌب  َشَغَب  َفِإْن  ِفيِه،  اهلِل  ِبَأْمِر  َوَأْعَلُمُهْم  َعَلْيِه، 
َكاَنِت  َلِئْن  َوَلَعْمِري،  ُقوِتَل.  َأَبى  َفِإْن   ، اْسُتْعِتَب 
ُة  َعامَّ َيْحُضَرَها  َحتَّى  )تأّمل(  َتْنَعِقُد  اَل  اإْلََماَمُة 
اِس، فَما ِإَلى َذِلَك َسِبيٌل، َولِكْن َأْهُلَها َيْحُكُموَن  النَّ
اِهِد َأْن َيْرِجَع،  َعَلى َمْن َغاَب َعْنَها، ُثمَّ َلْيَس ِللشَّ
َواَل ِللَغاِئِب َأْن َيْخَتاَر((]47[ ، هذا وَلم يُكن اإلمام 

علي )ع( َيرى ُوالة األّمة ، الّصالحون لإلمامة 
َة  إالَّ في بطن بني فاِطَمة ، فقال )ع( : ))ِإنَّ اأْلَِئمَّ
ِمْن ُقَريٍش ُغِرُسوا ِفي هَذا اْلَبْطِن ِمْن َهاِشٍم، اَل 
َتْصُلُح َعَلى ِسَواُهْم، َواَل َتْصُلُح اْلُواَلُة ِمْن َغْيِرهْم((
]48[ ، وكذلَك قال اإلمام زيد بن علي )ع( : 
 . فيَنا((]49[  إاّل  َتصُلح  ال  والّشوَرى  ))اإلَماَمُة 
 :  ] الِعباد  ُحّجٌة على  البيت )ع(  أهل  إجَماع   [
48- قال اإلمام زيد بن علي )ع( : ))فإْن َقالوا: 
َفَما َباُل آل محّمٍد َيختلفون ، وإّنما األمر والحّق 
واِحد ِفيما تزعُمون؟ َفُقولوا: َفإّن َداُود وسليمان 
اختلفا : ))ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث(( ، وَقد َقلال 
اهلّل تبارك وتعالى: ))َوُكاًّ آَتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما((، 
أَفَيجوز أن نردَّ قول اهلّل عّز وجل، َفنقول: إّن 
َداود حكم بغير الحقِّ ، أو أخطأ؟ ، َفاخِتافنا لُكم 
رحَمة، َفإذا َنحُن أْجَمْعَنا على أمٍر َلم َيُكن للّناس 
ب آل محّمد في َشيٍء  أن َيْعُدوه ، .... ، فَمْن َكذَّ
ُب اهلّل، ألنَّ اهلّل َقد اصَطَفاُهم ،  َلُهم ، َفإّنَما ُيكذِّ وَضلَّ
رهم تطهيرًا((]50[ .  جس، وطهَّ وأذهَب عنهم الرِّ
))َوَكَتْبَت   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -49
َفاعَلم  اخِتاِفِهم.  ، وَعن  َبيتي  أهل  َعن  َتْسأُلِني 
َيرَحُمك اهلّل تعالى أّن أهَل بيتي ِفيِهم الُمصيب 
، وِفيِهم الُمخطئ، َغيَر أّنه ال َتكوُن ُهَداُة األّمة 
، وال  الجاِهلون  َعنُهُم  َيْصِرْفَك  ، َفا  ِمنُهم  إالَّ 
ْدَك ِفيِهُم الذي ال َيْعلُمون، وإَذا َرأيَت الّرُجَل  ُيَزهِّ
َراغبًا  ِعلِمَنا،  في  َزاهدًا   ، َهلدِيَنا  َعن  ُمنصِرفًا 
 ، الحق  َعن  َشّك  وال  َضلَّ  َفَقد   ، َمَوّدِتَنا  عن 
الّناس  َضّل  وإَذا   ، الّضالين  المبِطلين  ِمَن  َوُهَو 
َفَهَذا َقوِلي   ، ا  ِمنَّ الُهَداُة إالَّ  ، َلم َتكن  عن الحق 
 . َبيتي((]51[  أهِل  ِفي  تعالى  اهلّل  َيْرَحُمَك 
ُمتكلِّما عن   ، )ع(  بن علي  اإلمام زيد  قال   -50
أولئك الذين ال ينظروَن إلى سادات أهل البيت 
َمسَلكُهم  اّتبعوا  إذا  إاّل   ، بِهم  يأَبهوَن  ، وال  )ع( 
، وَمشرَبُهم ، وكأّنهم المتبوعين وسادات اآلل 
األتباع ، واهلل الُمستعان ، فيقول اإلمام زيد )ع( 
: ))َوَقد رأيَت َما َوَقَع الّناُس ِفيِه ِمَن االختاف، 
َتبّرأوا ِمْن َبعِضِهم، وَتأّولوا الُقرآن ِبرأيِهم على 
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ثّم  َهوى،  ِمنُهم  ِفرَقٍة  ُكّل  واْعَتَقَدْت  أْهواِئِهم، 
َتوّلوا َعليه، وَتأّولوا الُقرآن على رأيِهم َذلك ، 
ِبِخاِف َما َتأّوَلُه عليه َغيُرهم ، ثّم َبِرئ َبْعُضُهم 
ُن للُه أّنه َعلى  ِمْن َبْعض، وُكّلهم َيزعم فيما ُيَزيَّ
ِله، وأنَّ َمْن َخاَلَفه على َضاَلٍة  ُهدًى ِفي َرأيِه وَتأوُّ
أو ُكْفٍر أو ِشْرك، الُبدَّ لكّل أهل هوًى ِمنُهم أن 
أهل  ِمن  هوى  أهل  وكّل  َذلك.  َبعض  َيقولوا 
بالنبي  الّناس  أوَلى  أّنهم  َيزعمون  الِقبلة  ِهذه 
صلى اهلّل عليه وآله، وأْعَلمُهم بالكَتاب الذي َجاء 
فيَها  اهلّل  َذَكر  آَيٍة  بكّل  الّناس  أحّق  وأّنهم  ِبه، 
صلى  محّمد  ألّمة  ُهدًى  أو   ، َحْبَوًة  أو  َصْفَوًة 
َخاَلَفُهم  َمن  أّن  َيزُعُم  وُكّلهم  وآله،  عليه  اهلّل 
َنبّيهم  َبيِت  أهل  ِمن  ل  وَتأويِلِهم  رأيِهلم  ِفي  ل 
عليه  اهلّل  َنبّيِهم صلى  بيت  أهَل  وأنَّ  ِمنه،  َبِرؤا 
وآله َلْن َيهَتُدوا إالَّ ِبُمَتاَبَعِتِهم إّياُهم!!((]52[ .

 
موت  بعد  الّصحابة  ِفتَنة   : سادسًا   [
 ] وسّلم   وآله  عليه  اهلل  صلى  الّرسول 
] َعِلّي بن أبي َطالب )ع( أْفَضُل ِمْن أبي َبْكر وُعَمر [ : 
51- قال اإلمام زيد بن علي )ع( : ))َفَلّما اْجَتَمَع 
َعلى َذِلَك الَفِريَقان َقِبْلَنا ِمنُهم، َوَشِهْدَنا أّن َعليَّ 
ِمْن  َخيٌر  ل  عليه  اهلل  صلوات  ل  طالب  أبي  بن 
ِفيَما  ل  والّسّنة  الِكَتاُب  َعليه  َدّل  ِبَما  َبْكر،  أبي 
اْجَتَمُعوا َعليِه ل ِمْن َفْضِله ِفي ِكَتاِب اهلّل الِذي ال 
ِخاَف ِفيه ، ... ، َفَدلَّ َما أْجَمَعْت َعليِه األّمة ِمْن 
ِكَتاِب اهلّل الِذي ال اْخِتاَف ِفيه ، َعلى أنَّ َعليَّ بن 
أبي َطاِلب َصللوات اهلّل وَساُمه َعليه ، َخيُر َهِذه 
ُه أْتَقى األّمة، َوأّنُه إَذا َصاَر أْتَقى األّمِة  األّمة، وأنَّ
َصاَر  وإَذا  األّمة،  أْعَلَم  َصاَر  ألّنه  أْخَشاَها،  َصاَر 
أْعلَم األّمة، َصاَر أَدلَّ األّمِة َعلى الَعْدل، َوإَذا َصاَر 
أَدلَّ األّمِة َعلى الَعْدِل، َصاَر أْهَدى األّمِة إلى الَحّق، 
َيكوُن  َوال  َمْتبوَعًا  َيكوَن  أْن  ِة  األمَّ أَحّق  َوَصاَر 
َتاِبعًا، َوأْن َيكوَن َحاِكَمًا َوال َيكوُن َمْحُكوَمًا َعليه، 
ألنَّ اهلّل َتَباَرك َوتَعالى َقال ِفي ِكَتابه: ))َأَفَمْن 
ي  َيِهدِّ اَل  ْن  َأمَّ َبَع  ُيتَّ َأْن  َأَحقُّ  اْلَحقِّ  ِإَلى  َيْهِدي 
 . َتْحُكُموَن((]53[  َكْيَف  َلُكْم  َفَما  ُيْهَدى  َأْن  ِإالَّ 

52- روى اإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة 
 ، بن علي  بن زيد  الُحسين  ، عن  بسنده   ، )ع( 
َقال: َحّدثِني َساِلم َموالَنا، َقال: ُكنُت َمَع اإلَمام 
زيد بن علي ِبَواِسْط ، َوَمَعُه ُأَناٌس ِمْن ُقَريش ، 
الُقَرّشيون  َفَكان  وُعَمر،  َبكٍر  أبي  أْمَر  َفَذَكُروا 
ِلي  َقال   ، َقاُموا  َفلّما  وُعَمر،  َبكر  أَبا  قّدموا 
َزيلٌد: َقْد َسِمْعُت َمَقاَلَتُهم، َفَكِرْهُت أْن أَجاِرَيُهم، 
إليِهم:  ِبَها  َفاْذَهْب   ، َكِلَماٍت  ُقلُت  َقْد  َوِلكْن 
للللل األقللللللللواَم يللومللًا  ومللللن َفللللضَّ
برأيِه                    فإّن َعليًا َفّضَلتُه الَمَناِقُب 
والللللَحللللقُّ  اهلّل  َرسللللللول  وَقلللللللوُل 
قوُله                 وإن َرِغَمْت ِمْنُه األنوُف الَكَواِذُب 
فإنك ِمنِّي ياعليُّ ِبَمنزل                       َكَهاروَن 
وَصلللاحلللُب  للللي  أخ  ُملللوَسلللى  ِمللللن 
دعاه ِبَبدٍر فاستجاب ألمرِه                   وباَرَز 
ُيلللللَضلللللاِرُب]54[  اإلللللله  َذاِت  ِفلللي 
وآللله  عللللليلله  اهلل  صلللللى  اللللّرسلللول   [
 :  ] بالّصاة  َبكر  أبللا  يأُمر  َلللم  وسللّلللم  
أحمد  الحسني  العّباس  أبو  الحاِفظ  روى   -53
علي  بن  زيَد  أّن   ، بسنده   ، )ع(  إبراهيم  بن 
)ع( ُسئَل َعْن َصاِة أبي َبكر ِفي َمَرض َرسوِل 
عليه  اهلل  صّلى  الّنبي  أَمَر  ))َما  َفقال:   ، اهلل؟! 
 . ِبالّناس((]55[  ُيَصلَِّي  أْن  َبْكر  أَبا  وسلم  وآله 
] َرأي اإلمام زيد بن علي )ع( في ُعثمان بن عّفان [ : 
54- قال اإلمام زيد بن علي )ع( : ))إّنَك َزَعْمَت 
أّن ُعثَمان إّنَما َقَتلَله َخاٌص، وأنَّ الجَماَعة َكاَنْت 
َمَعه، وأْنَت َتقول: إّنُه ُقِتَل َمظلوَمًا، واهلِل َما َقَتَلُه 
واألْنَصار  المَهاِجريَن  ِمَن  المسِلِمين  َجَماَعُة  إالَّ 
الّناِكثيَن  أّوُل   ،....، بإحَسان  اّتبُعوُهم  الذيَن 
على َنفِسه، َوأّوُل َمْن َخاَلف أحَكام الُقرآن، آَوى 
وسلم  وآله  عليه  اهلّل  صلى  اهلّل  رسول  َطريلد 
الحَكُم بن أبي الَعاص ، وَمرواٌن ابُنه ، َمع َنْفِيه 
بَذة ،  أَبا َذرٍّ َرِحَمه اهلّل تَعالى ِمَن المديَنة إلى الرَّ
وإّنَما ُينَفى َعن َمدينة َرسول اهلّل صلى اهلّل عليه 
اق والمخّنُثون ، وَمع َضرِبه ابن  وآله وسّلم الُفسَّ
َمشِيِه  وَمع   ، َمات  حّتى  عنه  اهلّل  رضي  َمسعود 
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ار بن َياسر َرْحَمُة اهلّل تَعالى عليِهَما  َعلى َبطن َعمَّ
أْخِذِه  َوَمع   ، َطويا  َدهرًا  ذلك  ِمن  َسِدَم  حتى 
َمَفاِتيَح َبيت َمال المسلمين ِمن عبداهلل بن األرَقم 
، وإنَفاِقه الماَل على َمْن أَحبَّ ِمْن أَقاِرِبه((]56[ . 
)ع(  علللللي  بللن  زيلللد  اإلمللللام  َرأي   [
 :  ] )ع(  ِلللَعللِلللي  الللُمللعللتللِزللليللن  فللي 
))َوَكَتْبَت   : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -55
َتْسأُلِني : َعن الِذيَن اْعَتَزُلوا َعن أميِر المؤِمنيَن 
َعلي بن أبي َطالب عليه الّسام، َوَلْم ُيَقاِتُلوا َمَعه، 
َوَلْم ُيَقاِتُلوه. َوالِذي أْخَتاُرُه ِلَنْفِسي َوَمْن أَطاَعِني 
ِفيِهم ِمْن أّمِتَنا، أنَّ الَقْوَم َلْم َيُكْن َلُهْم ِفي الحّق 
المؤمنين  أِميُر  َفَتَرَكُهم  ِفيه،  َفاْرَتاُبوا  َبِصيَرٌة 
َشّكِهم  َوَعلى  َيَتَرّدُدون،  َرْيِبِهم  ِفي  الّسام  عليه 
ُيِقيُمون، َوَحَرَمُهم َعَطاَء الُمِحّقيَن ِفي الّدنَيا أّياَم 
َحَياِته، َفَهَذا َعاَفاَك اهلّل َتَعالى َقوِلي ِفي الُمرَتاِبين، 
المؤمنين  أمير  َعن  َقَعُدوا  الذيَن  الّشاّكين، 
 ، المؤمنين  أِميِر  ِحزُب  َفأّما   ، عليه  اهلّل  َساُم 
َوِحْزُب  اهلّل،  ِحزُب  ُهْم  أْمِرِهم،  ِفي  َشكَّ  َفا 
 . وآله وسّلم((]57[  عليه  اهلّل  اهلّل صّلى  َرسوِل 
] َرأي اإلمام زيد بن علي )ع( في ُمعاوية وابنه َيزيد [ : 
َما  ا  ))أمَّ  : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  قال   -56
َذَكْرَت ِمْن أّنَها َلْم َتُكن َجَماَعٌة َقّط ، إالَّ َكانوا 
ُمعاوَية بن أبي سفيلان  وا  َولَّ َفإّنُهم   . َحّق  أَهَل 
الشام  أهَل  واضطّر   ، المسلِمين  ِبَفيء  َفاسَتأَثَر 
إلى ِخْدَمِة اليهود والّنَصارى ، وأعَطى األملوال 
، وَأْرَمَل  فَأْيتَم األطفال   ، اق  الُفسَّ ِمَن  أَحبَّ  َمْن 
موا  األزَواج ، وَسَلَب الُفَقراء والمَساِكين ، ثم َقدَّ
َبعَدُه ابَنُه َيزيد ، َفَقتل الحسين بن َفاطِمة صلوات 
رًا على ُنْوٍق  اهلّل عليهما، وَساروا إليه ِبَبَناِته ُحسَّ
ِصَعاٍب، وأْقَتاٍب َعاِريلٍة ، كَما ُيْفَعُل ِبَسبي الّروم 
، َفلو أّن الَيهود أْبَصَرت ابَنًا لموسى بن عمران 
ألْكَرَمتُه وأَجلَّتُه وأَجلَّت َقْدَره ، َوَعَرَفْت َحّقه . 
موا َرُجًا على أَماَنِتِهم  َفكيَف َزَعْمَت أنَّ َجَماَعًة َقدَّ
وَلم   ، َذلك  على  َسَكُتوا  ثّم  َنِبّيِهم  ولَد  َفَقتَل 
َزَعْمَت  َفكيَف   ، َنكير  ِمنُهم  َعليه في َذلك  َيُكن 
أنَّ َهؤالء َجَماَعة ، أو ُهْم َعلى َحّق ؟!((]58[ . 

 ] الشريَعة  ُفللروع  أبللَرز   : ساِبعًا   [
 :  ] َمثَنى  َمثنى  واإلَقللاَمللة  األَذان   [  
 ، أبيه  عن   ، علي  بن  زيد  اإلمللام  روى   -57
))األَذاُن  قللال:   ، )ع(  َعلي  َعن   ، جده  عن 
َوُيرّتُل  َمثَنى،  َمثَنى  واإلَقاَمُة  َمثَنى،  َمثَنى 
اإلَقللاَمللة((]59[.  ِفي  ويحَدُر   ، األَذان  ِفي 
 :  ] الللّصللاة  فللي  بالَبسَملة  الللَجللْهللر   [
58- روى الحافظ محمد بن منصور ، بسنده ، عن 
عبد اهلل بن الّزبير ، قال: ))َسِمْعُت َزيد بن َعلّي ، 
َيْجَهُر ِبِبْسِم اهلل الّرحَمن الّرحيم ، ِفي الَفْجر((]60[ . 
عن   ، أبيه  عن   ، علي  بن  زيد  اإلمام  روى   -59
َكاَن  ))أّنللُه   ، طالٍب  أبي  بن  علي  عن   ، جده 
 . الّرِحيم((]61[  الّرحَمِن  اهلل  ِبِبْسِم  َيْجَهُر 
 :  ] الّصاة  في  الَفاتَحة  بعَد  الّتأمين   [
َقوِل  َعن   ، )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  ُسئَل   -60
)ع(:  فقال   . الفاتَحة  بعَد   ، آمين   : ُجل  الرَّ
 . ذِلك]62[  وأنكَر   ، َنقوُلَها  ال  الَبيت  أهل  إّنا 
 :  ] لليللن  الللُخللفَّ علللللى  اللللَملللْسلللح   [
أبيه  عن   ، )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  َروى   -61
َوَلُد  إّنا   ((  : َقال  أّنُه   ، السبط  الحسين  عن   ،
 ، والِعَماَمة   ، الخّفين  على  َنمسُح  ال  َفاِطَمة 
 . للاز((]63[  ِجللهَ وال   ، ِخَمار  وال   ، كمة  وال 
)ع(  العلوي  علي  بن  الحافظ محمد  روى   -62
َزيَد  َسأْلُت  َقال:   ، الَباِرِقي  َنْصَر  ، عن  بسنده   ،
)ع(  فَقال   . الُخّفين  َعلى  الَمْسِح  َعن  علي  بن 
َنْمَسْح ، َوَكاَن أُبوَنا ال  : ))َنْحُن أهُل الَبيِت ال 
َيْمَسُح  َبيِتي  أهِل  ِمْن  أَحدًا  َرأْيُت  َوَما   ، َيْمَسْح 
ي]64[  الِجرِّ َعن  َوَسأْلُتُه  َقللْط((.  ُخفٍّ  َعلى 
. َنَعاُفه((]65[  الَبيِت  أهُل  ))َنحُن  َفَقال:   ،
بهذا الَقدر إخَوة الَبحث أكتفِي ، إذ الُمَراد ُهو 
اإلشاَرة  تكفيه  والحّر   ، االستقَصاء  ال  اإلشاَرة 
الَمذاهب  أئّمة  ُعلوم  تبَقى  أن  جّوز  َمن  فأّما   ،
 ، َحنيَفة  وأبو   ، والمالكّي   ، الّشافعي   ، األربَعة 
وأحمد بن َحنَبل ، وتندثُر علوم أهل البيت )ع( 
، اإلمام زَيد بن َعلي )ع( ، واإلمام الّصادق جعفر 
بن محّمد )ع( ، وسادات بني الَحسن والُحسين 
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، فهذا ُمّتهم في إنصاِفه ، ال ُيلَتفت إليه ، بهذا 
الزيدّية  منَهج  ُمطابَقة  في  الّرسالة  هذه  أختُم 
بمنهِج إمامها األعَظم في أصوِل االعتقَاد وأبَرز 
مسائل الفروع ، الفتًا انتَباه اإلخَوة إلى أّنه إن 
البيت  أهل  أئّمة  بعض  بين  فقهّي  خاٌف  ُوِجد 
)ع( فهذه الخاَفات الفقهّية ال تؤّثر على االّتباع 
فتكوُن بذلك مؤّشرًا على الخاف ، ألّن مسائل 
فيَها،  الّتقليُد  يجوُز  ال  الزيدية  عند  االجتَهاد 
في  الُقنوت  أّن  يقوُل  ، كَمن  نظُره  إماٍم  فلكّل 
الّصاة قبَل الّركوع وَمن يقوُل أّنها بعَده فهذه 
مسائل بسيَطة ال تدّل على الُمخالَفة من الزيدّية 
ألئّمتَها ، ألّن أصوَلهم وأبرز مسائل الُفروع هي 
الَحسن  بني  جماَعة  وأصول  زيد  اإلمام  أصول 
في  واألصُل   ، )ع(  البيت  أهل  أئّمة  والُحسين 
االّتباع ُهو اّتباع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسّلم  ، فعترتُه ال تفترُق عنه كما جاء في حديِث 
عليه  اهلل  صلى  قال  عنَدما   ، الُمتواِتر  الّثقلين 
وآله وسّلم  :))إّني تارٌك فيُكم ما إن تمّسكتم به 
لن تضّلوا من َبعدي أبدًا كتاَب اهلل وعترتي أهَل 
بيتي إّن الّلطيَف الَخبير نّبأني أّنهما َل يفترَقا 
حّتى يرَدا علّي الحوض(( ، هذا وصّلى اهلل وسّلم 
على سّيدنا محّمد وعلى آله الّطيبين الّطاهرين .

============= 
 ، اللللقلللرآن  غلللريلللب  تللفللسلليللر   ]1[
.103  : )ع(  علللللي  بللن  زيلللد  لللإلمللام 
.137  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]2[
.157  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]3[
203  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]4[
.219  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]5[
.244  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]6[
275  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]7[
.305  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]8[
.313  ،  308  : القرآن  غريب  تفسير   ]9[

.  341  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]10[

.359  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]11[

.378  : الللقللرآن  غللريللب  تفسير   ]12[
ورسلللائلللل  كللتللب  مللجللمللوع   ]13[
.337  : )ع(  علللللي  بللن  زيلللد  اإلمللللام 
ورسلللائلللل  كللتللب  مللجللمللوع   ]14[
.338  : )ع(  علللللي  بللن  زيلللد  اإلمللللام 
بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]15[
.216-214  : الُمجبَرة  على  الجواب   : )ع(  علي 

زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]16[
.319  : المدنّية  الّرساَلة   : )ع(  علي  بن 

]17[ مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي 
.388  : زيد  اإلمام  وكام  مقاالت  من   : )ع( 

]18[ مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي )ع( 
: جوابات وفتاوى اإلمام زيد بن علي )ع( : 343.

زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]19[
.  139  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بن 
زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]20[
.160  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بللن 
زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]21[
.163  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بللن 
]22[ مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي 
)ع( : رسالة اإلمام زيد على ُعلماء األّمة : 302 .
زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]23[
.142  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بللن 

زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]24[
.168  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بللن 
زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]25[
.  124  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بن 
]26[ مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي 
.280  : الكثَرة  وذّم  الِقّلة  َمدح  كتاب   : )ع( 

زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]27[
.138  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بللن 

زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]28[
.  134  : اإليللمللان  كتاب   : )ع(  علي  بن 
]29[ تيسير المطالب في أمالي أبي طالب : 395.
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]30[ تيسير المطالب في أمالي أبي طالب : 403.

]31[ تيسير المطالب في أمالي أبي طالب : 405.
بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]32[
.207-197  : الوصّية  تثبيت  كتاب   : )ع(  علي 
]33[ مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي 
.379  : زيد  اإلمام  وكام  مقاالت  من   : )ع( 
]34[ تيسير المطالب في أمالي أبي طالب : 108 .
)ع(. علي  بللن  زيللد  اإلملللام  مسند   ]35[
.108  : زيد  اإلمام  عن  روى  َمن  تسمية   ]36[
.57  : زيد  اإلمام  عن  روى  َمن  تسمية   ]37[
]38[ تيسير المطالب في أمالي أبي طالب : 123.
.84  : زيد  اإلمام  عن  روى  َمن  تسمية   ]39[
.404  : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  مسند   ]40[

زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]41[
.316  : المدنّية  الّرسالة   : )ع(  علي  بن 
بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]42[
.  208  : الوصّية  تثبيت  كتاب   : )ع(  علي 
]43[ تيسير المطالب في أمالي أبي طالب : 148.
. االثنينّية  بللاهلل  المرشد  أمللالللي   ]44[

بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]45[
.  210  : الوصّية  تثبيت  كتاب   : )ع(  علي 
بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]46[
.  204  : الوصّية  تثبيت  كتاب   : )ع(  علي 
خ173.  : اللللبلللاغلللة  نللهللج   ]47[
خ143.  : اللللبلللاغلللة  نللهللج   ]48[

]49[ مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي 
.381  : زيد  اإلمام  وكام  مقاالت  من   : )ع( 
بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]50[
.212-210  : الوصّية  تثبيت  كتاب   : )ع(  علي 
زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]51[
.317  : المدنّية  الّرسالة   : )ع(  علي  بن 
زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]52[
.219  : الّصفوة  تثبيت  كتاب   : )ع(  علي  بن 
بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]53[
.185  : اإلمامة  تثبيت  كتاب   : )ع(  علي 
]54[ كتاب الّشافي : 110/3 ، مجموع كتب ورسائل 

اإلمام زيد بن علي )ع( : من أشعار اإلمام زيد : 400 . 
.  251  : الللمللصللابلليللح   ]55[
بن  زيد  اإلمام  ورسائل  كتب  مجموع   ]56[
.  293-287  : عثمان  َمقتل  كتاب   : )ع(  علي 

زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]57[
.317  : الَمدنّية  الّرسالة   : )ع(  علي  بن 
زيد  اإلمللام  ورسائل  كتب  مجموع   ]58[
.294  : عثمان  مقَتل  كتاب   : )ع(  علي  بن 
.  93  : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  مسند   ]59[
.250/1  : )ع(  عيسى  بن  أحمد  أمالي   ]60[
.104  : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمام  مسند   ]61[
]62[ مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي 
)ع( : جوابه )ع( على سؤاالت ُمتفّرَقة : 361.
.80  : )ع(  علي  بن  زيد  اإلمللام  مسند   ]63[
]64[ الجري ل بكسر المهملة مع التشديد ثم ياء 
مشددة ل: نوع من السمك يشبه الحية، ويسمى 
في حديث عن  جاء  وقد  مارماهي.  بالفارسية: 
علي عليه السام أنه كان ينهى عن أكل الجري.
.115  : زيد  اإلمام  عن  روى  َمن  تسمية   ]65[
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