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رس���اَل���ة اإلم�����ام زي���د بن 
األم���ة ُع��ل��م��اء  إىل  ع��ل��ي 

امليَتة  َح��دي��ث  فقه  ُه��و  م��ا 
جيب  وه����ل   ، اجل��اه��ل��ّي��ة 

أن يكون لكّل زمان إمام	

رس�������ال�������ة احل�����ق�����وق

م��ن ش��ع��ر اإلم����ام زي���د)ع(

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

تقرأون يف هـــذا العــــدد:

بن علي  ب��ن  زي��د   اإلم���ام 
 الحسين بن علي عليهم السالم



م
�ل���ب ا�ل���ع���ل� ��ة �ط��ا

ّ
��ب���ل
�م�

�م��س  �ل��خ�ا ا  ، �م  �ل��ّس�لا ا �ه���م�ا  ع������ي عَ��ل�ي  �خسخ  �ي�د 
�خ ��م  �ع���َخ

أ
ل� ا �م  �م�ا ل�أ ا د  �ا

َ
�ه ��س��مي����ش ا  دخ�كرَ�ى 

ُ
��خ�ل

�خ��س�����ي�هي �م  �ي�ا
أ
ل� ا ه  �ه�دخ ���سُخ 

و�خ  ، �ل��ك�ه   
ُ
�ل�ح���د ا

�ي�د �خسخ عَ��ل�ي 
��م �خ �ع���َخ

أ
ل� �م��خ�ا ا �م�ا ��سَ اأ �ه�ا ��خ�خ�هخ

���ُخ ��خ�ا �خُ���هي�ا ��س���َ �خ���هُخ
أ
هي ا ء را

هي ��ي
َ
د ع�ا  ل�أ

ّ
�خ َع��لم ، �خ��س�����ي�ع�د ��ّخ�خ�ا �ك����لّا �اأ

�ل���س����حّر�م ، ��خ رو�خ �م�سخ ا �ل�ع���ش وا

�ي 
هي ��خ

َ
د �ه�ا �ل����ّش �هي ، وا

َ
��ي����ح

�ل��يّ����مخ ء ، وا �خ�ا ل�أ هي ، وا �ل�عرّخ �َم�هي ، وا �ل��كرا هي ، وا
َ
��ي�د

���هي
َ
�ل�ع  ، وا

أ
ا �ل���م��خ�د �ل�ع���َم�ل ، وا ل�َع��لم وا

�  ا
ّ
�م ، �خ��س����مي���م�د �ل��ّس�لا ع�����ي�ه ا

�ل  �خ
أ
�ي ل� را

�ل����ُخ �ي ا
�ّ ��خ

��ر ودُخ �ك��ّ��ا ه ا
ُ
��س�د َي �حخ

�ُحر�
أ
�ل��ك�ه ، �َم�سْخ ا َ ا

�ي ا �ي دخ
�ل���َ����ص���و�خ ��خ �خ ، ا

آ
را

�ل����ي ل� ، �م�سخ ������ي�خ ا �ل��ك�ه �ي�ع�ا ��س��مخ�ي�ل ا

 � ��خ�ي���ص�ا ل� و� ، وا
َ
�ل��خ ��لم وا

�ك���ّخ �أ���ّم�هي ا
أ
رو�خ ع��ل� ا

�ل�حخ �يّ�هي ، وا �ل���س����ح���م�د �ل��س�����خّ�هي ا �ىي ا ْ
�د

َ
�خ و�ه �ا

ي
�ل�ك� �لَ�م ا ء �م�ع�ا �ح��ي�ا ل� ، ل�أ �ل��ك�ه �ي�ع�ا �هي ا

َ
ر�ي�ع

���ش

 
ُ
��ي�د

ى ، �ح���هخ
�ل���ُمر�ي����خ � ا �ل��كرّا  ا

ُ
��ي�د

ء ، �ح���هخ ر�خ�لا
َ
�ه��ي�د �ك  ����ش

ُ
��ي�د

 �خسخ عَ��ل�ي ، �ح���هخ
ُ
�ي�د

�خّ�ه �خ ء ، اأ ّرا �ل�عخ �هي ا
َ
ر�ي�ع �ل���ش �ىأ ا د ����مخ��ي�ي �م��خ�ا

���و�م��يسخ ، و�ي �ل��ل�صَ���خ

�ي�د �خسخ 
��ّسوا �َخرخ

أ
 ��ي�ي�ا

�خ
أ
�ي�د �خسخ عَ��ل�ي ا

�اع �خ ��ي�خ
أ
 ع��ل� ا

َر�يسخ . �ح�يٌّ
�حخ

آ
ل� ّو�ل��يسخ وا

أ
ل� �م��يسخ �خ��ير ا

أ
ل� � ا

�ل���ُ����ص�������َخ  ا
ُ
��ي�د م�ح���د

�ل�مخَ��يول ،  �ح���هخ  ا
���َم�هي ��خ�ا

���مَره و�ع����لَ�ه 
ُ
�ل�ع �مخ��خّ�ه 

�ي��مي  
�خ
أ
ا �����هَ���م 

��خ �ا �ل�عخ �مُ  لكرخ
أ
ا  

َ
�ل�ك �خ دخ رو�خ ك�ا ���ش

ُ
�ل�ع وا �م��سُ  �ل��خ�ا ا �َخ  ا ك�ا دخ �اأ

��خ  ، ه  �ه�ا دخ�كرَا
ّ
��م�ه���م ك���� �ا

ّ
�ي
أ
ا ���وا 

َ
�ع �خ �ي����خ

أ
، وا عَ��ل�ي 

 
ٌ
�ي�د

�ي�ٍد( ،  �خ
�هيٍ �َخ

َ
�ه����حخ

��ْخ��َي ��مُ
أ
�ي�ٍد ��خ�ا

�سخ �كرخ
ُ
�ي�د ، )�ك

�خع �َخ
�����ي��مّي

اٍ ، ��خ �ي�د
ّ �خ

�ح��خ
أ
�اع ، و�م�سخ ا ��ّي�خ ل� �ل���س����ح��خّ�هي �ه�ي ا �ّخ ا �ه�ا ، اأ �مخ���ي

�ه�ا و�يُ���هخ ���ي
�مي���َم�ا �ي����ي����مخ

��خ

�هي 
َ
����ح��ي����ح �ك���صّ هي ا

َ
��ي�د

�ل�ع���هي �خ ا  �ُع��خوا
ٌ
�ي�د

�ىي ، �خ ّ
�ل���س����ح���م�د �ىي ا ْ

�د
َ
�ك��ه �خ وا

آ
را

�ل����ُي ل� ا  اأ
هي �ل�عَود �أر وا �ا

َ
�ل�ك�خ و�خَ�هي �ع�سخ ا

�ل��ّي ي وا
و�

���هي
ُ
�ل�� �هي ا

َ
�ل �خ ���س�ا �ُع��خوا

َ��هي  ��ا ل�أ �يسخ وا
ّ
�ل�د �ي ا

�ل��ي�هخ���هّي�ه ��خ �خ ا  �ُع��خوا
ٌ
�ي�د

َهي ، �خ
�ل�ع��ير �ل��س�����خّ�هي وا �خ وا �ا

ي
�ل�كَ� ���هي�ل وا

َ
�ل�ع ���خ ا �ل���م�ع�ا �مّ ا

أ
�خ ا  �ُع��خوا

ٌ
�ي�د

��م��ي�ل ، �خ
أ
ل� �ه����خ ا �ل���َم���خ وا

�خ  ��ي�ا
�عخ �ك�����ّ �ه ا �ي و�خ

و��خ ��خ
�لو��ي �خ ا  �ُع��خوا

ٌ
�ي�د

�ل���ّي ، �خ �م���م و�ي��مخ�ي��يسخ ا
ُأ
ل� �يَ�هي ا ا ���و�م و�ه�د

ُ
�ل�ع ر ا �خ �خ���ش  �ُع��خوا

ٌ
�ي�د

�ا ، �خ
َ
 �ك��ه

�خَ�هي �ك����م��يّ�ا ع وا
�أ را �ل���ّش �خ�ا

ه 
ّ
�د �ي�ه �خ

ّ
�خَ�ه و�هو��ي �ّخ �ُع��خوا

أ
��ُخ�خ�ا و�هو�يّ��مي�خ�ا ، ل�  �ع��خوا

ٌ
�ي�د

ء ، �خ را
���هخ����ي

ُ
�ل ء وا �ا �ع���هخ ّ � �ل������صخ �ا ��خ�ي���صَ ل� �ل�هي وا ا �د

َ
�ل�ع ل ا � واأ��لا �ا

َ
��س�����ي�ك�خ ل� ��لم وا

�ك���ّخ وا

��م  �ع���خ
أ
ل� �م ا �م�ا ل�أ �ل��ك�ه ع��ل� ا �مٌ ع��ل� ا ه ، ��خ��س�لا �خ َع��لم �لو ���خّ�هي��خ�ا �لا

ّ
�مي��خَ�ا �ك���

ا �ي�ك���هخ
�ل�ه ، و�ه�دخ

آ
�ل��ك�ه عَ�����ي�ه وع��ل� ا �ي ا ���وا �ل��ك�ه �صَ ���سول ا

�خسخ  �ل��ك�ه  ا �ل���َس����ح���س �ع��خ�د ا �م  �م�ا ل�أ ا �ل��ك�ه ع��ل�  ا �مُ  �ع��ش �ح��يّ�ٍا ، و��س�لا �خ
ُ
��ي �َي ، و�يو�م  �م�ا ُو�ل�د ، و�يو�م  �يو�م  �خسخ ع��ل�ي  �ي�د 

��س��يسخ �خ
ُ
�ل�� ا �خ�ي 

أ
ا

 . ))  �خسخ عَ��ل�ي
ُ
�ي�د

�هي �خ
َ
��ي�ع �ل��س���ّش ��لم �خ��مي�مخ��خ�ا و�خ��يسَخ ا

َ
�ل�ع �ل��خ ، وا �خ�ي َ��ا

أ
��س عَ��ل�ي �خسخ ا �ل��خّ�ا م �خ��مي�مخ��خ�ا و�خ��يسَخ ا

ُ
��ل
َ
�ل�ع �أ�ل : ))ا �ل���هَي�ا �ل����س���سخ ، ا �ل����س���سخ �خسخ ا ا



رس����اَل����ة اإلم�������ام زي�����د ب��ن 
األم����ة ُع���ل���م���اء  إىل  ع���ل���ي 

اإلمـام زيـد بن علي عليـه الّسـالم

ال��رح��ي��م ال��رح��م��ن  اهلل  ب��س��م 
إلى   ، العالمين  رب  هللهَّ  الحمد   ،
عليهم  هللهَّ  وجبت  الذين  ِة  األمهَّ علماء 
رسول  بن  علي  بن  زيد  ِمن  الحجة، 
وسلم. وآل��ه  عليه  اهلّل  صلى  اهلّل 

س����الم عل��ى أه���ل 
َواَلي����ة اللهّ وِح��زِبه.

كم  ر العلماء بحظِّ ْعشهَ ثم إني أوصيكم مهَ
ال  وأن  وطاعته،  تقواه  في  اهلّل  من 
ن، والحقير من  مهَ ْكس من الثهَّ تبيعوه بالمهَ
ض، فإن كل  الِعوهَ البهَذل، واليسير من 
نيا  الدُّ من  له  ِملتم  وعهَ آثرتموه  شيء 
ن اهلّل به العلماء من  لهٍَف ممازيهَّ ليس بخهَ
عباده الحافظين لرعاية ما استرعاهم 
واستحفظهم من أمره ونهيه، ذلك بأن 
والنهَّدامة  ةهَ  ْسرهَ والحهَ للمتقين،  العاقبة 
الفاجرين. للجائرين  الدائم  والويل 

االعتب����ار بح����ال 
األحب���ار وال��رهب��ان

وانظروا  واعتبروا،  اهلّل  عباد  فتفّكروا 
به  اهلّل  وعظ  بما  وازدجروا  بهَّروا  وتهَدهَ
ة من سوء ثنائه على األْحبهَار  هذه األمهَّ
اُهْم  ْنههَ يهَ }لهَْوالهَ  يقول:  إذ  هبان.  والرُّ

اْلِْثمهَ  ْوِلِهْم  قهَ ْن  عهَ اأْلهَْحبهَاُر  وهَ اِنيُّونهَ  بهَّ الرهَّ
اُنوا  كهَ ا  مهَ ِبْئسهَ  لهَ ْحتهَ  السُّ أهَْكِلِهْم  وهَ
عاب  وإنما   .]63 ]المائدة:   } ْصنهَُعونهَ يهَ
يشاهدون  كانوا  بأنهم  عليهم  ذلك 
ظهرانيهم  بين  كانوا  الذين  لمة  الظهَّ
الفساد،  ويعملون  بالمنكر،  يأمرون 
حق  ويرون  ذلك،  عن  ينهونهم  فال 
يؤكل  ُدولة  اهلّل  ومالهَ  عًا،  يهَّ ُمضهَ اهلّل 
فال  األغنياء،  بين  ودولة  ظلمًا،  بينهم 
عندهم  فيما  رغبًة  ذلك،  من  ْمنعون  يهَ
الزائل،  والمنزل  اآلفل،  ض  رهَ العهَ من 
وقد  أنفسهم.  على  منهم  اهنة  وُمدهَ
ِذينهَ  الهَّ ا  ههَ اأهَيُّ قال اهلّل عز وجل لكم: }يهَ
ْهبهَاِن  الرُّ ِثيًرا ِمْن اأْلهَْحبهَاِر وهَ ُنوا ِإنهَّ كهَ آمهَ
ِباْلبهَاِطِل  اِس  النهَّ الهَ  أهَْم��وهَ ْأُكُلونهَ  يهَ ]لهَ
ْكِنُزونهَ  ِذينهَ يهَ الهَّ ِ وهَ ِبيِل اهللهَّ ْن سهَ ونهَ عهَ يهَُصدُّ وهَ
ِبيِل  ا ِفي سهَ الهَ ُينِفُقونهَههَ ةهَ وهَ اْلِفضهَّ بهَ وهَ ههَ الذهَّ
]التوبة:  أهَِليٍم{  اٍب  ذهَ ِبعهَ ْرُهْم  بهَشِّ فهَ  ِ اهللهَّ
اِلم  34[،[ كيما تحذروا. وإذا رأيتم العهَ
ْنِزلة أنزلتموه منزلة  بهذه الحالة والمهَ
انهَعة   باْلُمصهَ الناس  أموال  في  اثهَ  عهَ من 
أهل  ِه  لهَمهَ ِلظهَ ارعة  والُمضهَ اهنة،  والُمدهَ  ،
ينهوهم  فلم  زمانهم، وأكابر قومهم، 
كانوا  فيما  رغبة  فعلوه؛  منكر  عن 
عنهم.  بالسكوت  ْحت   السُّ من  ينالون 
باع  وكان ُصُدوُدهم عن سبيل اهلّل بالتِّ
ومقاربتهم  انهم،  بإْدههَ والغترار  لهم، 
في  المفسدين  الظالمين  الجائرين 
البالد؛ ذلك بأن أتباع العلماء يختارون 
فاحذروا  اختار علماؤهم،  ما  ألنفسهم 

من  سبيل  سلكوا  الذين  السوء  علماء 
الجائرين  .  اهلّل  اهلّل وباعوا طاعة  مهَّ  ذهَ
ا  إن اهلّل عز وجل قال في كتابه: }ِإنهَّ
ْحُكُم  يهَ ُنوٌر  وهَ ُهًدى  ا  ِفيههَ اةهَ  ْورهَ التهَّ ْلنهَا  أهَنزهَ
اُدوا  ِذينهَ أهَْسلهَُموا ِللهَِّذينهَ ههَ ِبيُّونهَ ]الهَّ ا النهَّ ِبههَ
اْسُتْحِفُظوا  ا  ِبمهَ اأْلهَْحبهَاُر  وهَ اِنيُّونهَ  بهَّ الرهَّ وهَ
الهَ  اءهَ فهَ دهَ لهَْيِه ُشههَ اُنوا عهَ كهَ ِ وهَ اِب اهللهَّ ِمْن ِكتهَ
ْشتهَُروا  تهَ الهَ  وهَ ْوِني  اْخشهَ وهَ النهَّاسهَ  ْوا  تهَْخشهَ
ا  ِبمهَ ْحُكْم  يهَ ْم  لهَ ْن  مهَ وهَ ِلياًل  قهَ ًنا  مهَ ثهَ اِتي  ِبآيهَ
} اِفُرونهَ اْلكهَ ُهْم  ُأْولهَِئكهَ  فهَ  ُ اهللهَّ لهَ  أهَنزهَ
التوراِة  علماءهَ  فعاب   .]44 ]المائدة: 
استحفظهم  ما  بتركهم  والنجيِل 
 � شهداء  عليه  لهَهم  عهَ وجهَ  � كتابه  من 
للظالمين،  ومواتاة   الناس،  ْشيهَة  خهَ
فلم  المفسدين.  بأعمال  منهم  ورضًى 
ِخط اهلّل عليهم  سهَ يؤثروا اهلّل بالخشية فهَ
ومتاعًا  قلياًل،  ثمنًا  بآياته  اشتروا  ا  لهَمهَّ
اهلّل  عند  والقليل  زائ��اًل.  الدنيا  من 
ا وعيشتها  ِتههَ ارهَ ضهَ الدنيا وما فيها من غهَ
هو  اهلّل  بأن  ذلك  وبهجتها؛  ونعيمها 
ركوبهَ  بأن  ِلمهَ  عهَ قد  الغيوب،  الهَّم  عهَ
والمداهنة  ِتِه،  طاعهَ وركوب  ِتِه،  معصيهَ
يلحق  إنما  ونهيه،  أمره  في  للظلمة 
عند  من  غبة  والرهَّ ْهبة  للرهَّ بالعلماء 
وبكتابه،  باهلل،  علماء  ألنهم  اهلّل،  غير 
وبُسنهَّة نبيه صلى اهلّل عليه وآله وسلم. 
ْمري لو لم يكن نال علماءهَ األزمنِة  ولعهَ
من ظلمتها وأكابرها ومفسديها شدٌة 
تعالى  اهلّل  اهم  صهَّ وهَ ما  وعداوة  وغلظة 
وحّذرهم، ذلك أنهم ما ينالون ما عند 
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جنته  في  يخلدون  وال  بالهوينا،  اهلّل 
 � للعلماء  تعالى  اهلّل  فكره  بالشهوات. 
وأحكامه  وُسنهَّته  ُكُتبهَه  الُمْستهَْحِفِظين 
في  رغبًة  هم،  ظهَ اْستهَْحفهَ ما  ترك   �
غيره. عقوبِة  ورهبةهَ  ُدونهَه،  ْن  مهَ ثواب 

فريضة األمر بالمعروف 
والنه��ي ع��ن المن�ك��ر

تمييز،  قهَّ  حهَ تعالى  اهلّل  كم  يهَّزهَ مهَ وقد 
ُلّب،  ذي  على  ًة ال تخفى  ِسمهَ كم  مهَ ووسهَ
اْلُمْؤِمُنونهَ  }وهَ لكم:  قال  حين  وذلك 
بهَْعٍض  اُء  أهَْوِليهَ ْعُضُهْم  بهَ اْلُمْؤِمنهَاُت  وهَ
ْن  عهَ ْونهَ  ْنههَ يهَ وهَ ْعُروِف  ِباْلمهَ ْأُمُرونهَ  ]يهَ
ُيْؤُتونهَ  وهَ ةهَ  الهَ الصهَّ ُيِقيُمونهَ  وهَ ِر  اْلُمنكهَ
ُه ُأْولهَِئكهَ  ُسولهَ رهَ هَ وهَ ُيِطيُعونهَ اهللهَّ اةهَ وهَ كهَ الزهَّ
ِكيٌم{  حهَ ِزيٌز  عهَ هَ  اهللهَّ ِإنهَّ   ُ اهللهَّ ُمُهْم  يهَْرحهَ سهَ
األمر  بفضيلة  فبدأ   .  ]71 ]التوبة: 
ثم  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
اهين  والنهَّ بالمعروف  اآلمرين  بفضيلة 
القائمين  وبمنزلة  عنده،  المنكر  عن 
ْمِري لقد استفتح  بذلك من عباده. ولعهَ
بفريضة  المؤمنين  نهَْعت  في  اآلية 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 
فاعتبروا عباد اهلّل وانتفعوا بالموعظة. 
وقال تعالى في اآلخرين: }اْلُمنهَاِفُقونهَ 
ْأُمُرونهَ  ْعُضُهْم ِمْن بهَْعٍض يهَ اُت بهَ اْلُمنهَاِفقهَ وهَ
ْعُروِف{ اْلمهَ ْن  عهَ ْونهَ  ْنههَ يهَ وهَ ِر  ِباْلُمْنكهَ
ْمِري لقد استفتح اآلية  ]التوبة:67[. فلعهَ
في ذمهم بأمرهم بالمنكر ونهيهم عن 
المعروف، فاعتبروا عباد اهلّل وانتفعوا، 
واعلموا أن فريضة اهلّل تعالى في األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أقيمت 
ُنها  يِّ ههَ بأسرها،  الفرائض  استقامت  له 
ِدْيُدها، وذلك أن األمر بالمعروف  وشهَ
إلى  الدعاء  هو:  المنكر  عن  والنهي 
ّد  ورهَ ة،  ْلمهَ الظُّ من  والخراج   ، السالم 
على  والغنائم  يء  الفهَ ِة  وِقْسمهَ الظالم، 

ووضعها  دقات  الصهَّ وأخذ  منازلها، 
وِصلهَِة  الحدود،  وإقامة  مواضعها،  في 
والحسان،  بالعهد،  والوفاء  األرحام، 
ارم، كل هذا من األمر  واجتناب المحهَ
يقول  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
اْلِبرِّ  لهَى  عهَ ُنوا  اوهَ تهَعهَ }وهَ لكم:  تعالى  اهلّل 
اْلِْث��مِ  لهَى  عهَ ُنوا  اوهَ تهَعهَ الهَ  وهَ ى  ْقوهَ التهَّ وهَ
ِديُد  شهَ هَ  اهللهَّ ِإنهَّ  هَ  اهللهَّ ُقوا  اتهَّ وهَ اِن  اْلُعْدوهَ وهَ
بهَتهَ فرُض  اِب{ ]المائدة:2[، فقد ثهَ اْلِعقهَ
الذي  اهلّل  عهد  فاذكروا  تعالى،  اهلّل 
عاهدتموه وميثاقه الذي واثقكم به إذ 
ِإنهَّ  هَ  اهللهَّ ُقوا  اتهَّ وهَ ْعنهَا  أهَطهَ وهَ ِمْعنهَا  }سهَ قلتم: 
ُدوِر{ ]المائدة:7[. اِت الصُّ ِليٌم ِبذهَ هَ عهَ اهللهَّ

مكانة العلم�اء وواجبهم

عباد اهلّل فإنما تصلح األموُر على أيدى 
أمر  باعوا  إذا  بهم  وتفسد  العلماء، 
الظالمين  بمعاونة  ونهيه  تعالى  اهلّل 
والسفهاء  الجهال  فكذلك  الجائرين، 
لم  أيديهم،  في  األم��ور  كانت  إذا 
ه إقامتها،  فهَ يستطيعوا إال بالجهل والسهَّ
وتضج  المواريث،  تهَْصُرُخ  فحينئذ 
األحكام، ويفتضح المسلمون  . وأنتم 
أيها العلماء عصابٌة مشهورة، وبالورع 
منسوبة،  اهلّل  عبادة  وإلى  مذكورة، 
في  ولكم  معروفٌة،  القرآن  وبدراسة 
المدائن  وفي  مهابٌة،  الناس  أعين 
ريف،  الشهَّ يهابكم  مكرمٌة،  واألسواق 
ال  من  ويرهبكم  عيف،  الضهَّ ويكرمكم 
ِة  أ بكم عند الُدْعوهَ فضل لكم عليه، ُيبدهَ
الس،  جهَ ة  ، ويشار إليكم في المهَ والُتْحفهَ
ت على  وتشفعون في الحاجات إذا امتهَنهَعهَ
وُطُرُقُكم  ٌة،  بهَعهَ ُمتهَّ وآثاُركم  البين،  الطهَّ
ُتْسلهَك، كل ذلك لما يرجوه عندكم 
ْن ُهوهَ دونكم ِمْن النهَّجاة في عرفان حق  مهَ
اهلّل تعالى، فال تكونوا عند إيثار  حق 
مضيِّعين،  وألمره  غافلين،  تعالى  اهلّل 
نهَ  مهَ ثهَ أخذوا  الذين  كاألطباء  فتكونوا 

اٍة  وكُرعهَ المرضى،  بوا  واْعطهَ واء  الدهَّ
المرعى،  عن  وضلوا  األجر  استوفوا 
وكحراس مدينة أسلموها إلى األعداء، 
هذا مثل علماء السوء. ال مااًل تبذلونه 
هلل تعالى، وال نفوسًا ُتخاطرون بها في 
عطلتموها،  دارًا  وال  تعالى،  اهلّل  ْنِب  جهَ
عشيرة  وال  فارقتموها،  زوجة  وال 
عاديتموها. فال تتمنوا ما عند اهلّل تعالى 
ْون في  وقد خالفتموه، فترون أنكم تهَْسعهَ
بالبشارة  المالئكة  اكم  تهَلهَقهَّ وتهَ النُّور، 
من اهلّل عز وجل؟ كيف تطمعون في 
ْجُتم  أْخدهَ وقد  ة؟!  الطامهَّ يوم  المة  السهَّ
نتم في  ، وأْدههَ األمانة  ، وفارقتم الِعْلمهَ
منقوضًا،  اهلّل  عهد  رأيتم  وقد  الدين، 
ودينه مبغوضًا، وأنتم ال تفزعون، ومن 
اهلّل ال ترهبون، فلو صبرتم على األذى، 
لكانت  اهلّل  جنب  في  المؤنة  وتحملتم 
أمور اهلّل صادرة عنكم، وواردة إليكم.
من  الظالمين  نوا  كِّ ُتمهَ ال  اهلل  عباد 
من  بأيديهم  فيما  بالطمع  ِقيهَادكم  
اآلفل،  وتراثها  ائل،  الزهَّ الدنيا  ُحطاِم 
وجل. عز  اهلّل  من  حظكم  فتخسروا 

عباد اهلّل استقدموا إلى الموت بالوثيقة 
المتين،  بالكتاب  والعتصام  الدين،  في 
وال تعجبوا بالحياة الفانية، فما عند اهلّل 
هو خير لكم، وإن اآلخرة هي دار القرار.
على  ونوحوا  اليمان،  اْنُدُبوا  اهلل  عباد 
علي(  بن  )زيد  نفس  فوالذي  القرآن، 
بيده لن تنالوا خيرًا ال يناله أهُل بيِت 
نبيكم صلى اهلّل عليه وآله وسلم، وال 
أصبتم فضاًل إال أصابوه فأصبتم فضله.

خط�اب لعلم��اء الس�وء

على  أكببتم  السوء  علماء  فيا 
عنها،  لكم  لناهية  وإنها  الدنيا 
لكم  ْت  حهَ نهَصهَ منها،  لكم  ومحذرة 
ْشُتُموها،  فاْستهَْغشهَ بتصرفها  الدنيا 
فاستحسنتُموها،  الدنيا  لكم  ْت  بهَّحهَ وتهَقهَ
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بتُموها. فكذهَّ نفسها  عن  ْتكم  قهَ دهَ وصهَ
الذي  ادكم  ِمههَ هذا  السوء،  علماء  فيا 
أمانكم  وهذا  للظالمين،  ْدتُموه  ههَ مهَ
وهذه  للخائنين،  ائُتمنُتموه   الذي 
في  معهم  فأنتم  للمبطلين،  شهادتكم 
ُكْنُتْم  ا  ِبمهَ ِلُكْم  }ذهَ خالدون:  غدًا  النار 
ا  ِبمهَ وهَ قِّ  اْلحهَ ْيِر  ِبغهَ اأْلهَْرِض  ِفي  ُحونهَ  تهَْفرهَ
فلو  ]غافر:75[،   } ُحونهَ تهَْمرهَ ُكْنُتْم 
حقهم،  الحق  أهل  إلي  لهَّمتم  سهَ كنتم 
ْرتم ألهل الفضل بفضلهم، لكنتم  وأْقرهَ
به  العلماء  من  ولكنتم  اهلّل،  أولياء 
حقًا الذين امتدحهم اهلّل عز وجل في 
لهَّمتم  أنتم عهَ بالخشية منه. فال  كتابه 
ال، وال  الضهَّ أرشدتم  أنتم  الجاهل، وال 
أنتم في خالص الضعفاء تعملون، وال 
في  وال  تقومون،  عليكم  اهلّل  بشرط 
سلبكم. إال  السلبهَ  وال  رقابكم،  اِك  ِفكهَ
يا علماء السوء اعتبروا حالكم، وتفكروا 
في أمركم، وستذكرون ما أقول لكم.

عند  أمنتم  إنما  السوء  علماء  يا 
في  بما  وفزتم  ان،  بالْدههَ ارين  الجبهَّ
منهم  وقربتم  بهَة،  ارهَ بالُمقهَ أيديكم 
ة ، قد أبحتم الدين، وعطلتم  انهَعهَ باْلُمصهَ
عليكم،  هللهَّ  حجة  عملكم  فعاد  القرآن، 
در،  الصهَّ جهَ  ��ْش��رهَ حهَ إذا  وستعلمون 
اهية. الدهَّ ونزلت  الطامة،  وج��اءت 
الخلق  أعظم  أنتم  السوء  علماء  يا 
كنتم  إن  عقوبة،  وأشدهم  مصيبة، 
تعقلون، ذلك بأن اهلّل قد احتج عليكم 
ترد  األمور  جعل  إذ  استحفظكم؛  بما 
إليكم وتصدر عنكم، األحكام من ِقبهَِلكم 
تحتبر،  ِتكم  ِجههَ من  نن  والسُّ س،  ُتْلتهَمهَ
يقول المتبعون لكم: أنتم حجتنا بيننا 
وبين ربنا. فبأي منزلة نزلتم من العباد 
المنزلة؟. فوالذي نفس )زيد بن  هذا 
علي( بيده لو بينتم للناس ما تعلمون 
تعرفون،  الذي  الحق  إلى  ودعوتموهم 
م أساس  دهَّ ارين، ولتههَ عهَ ُبْنيهَان الجبهَّ ْعضهَ لتهَضهَ
اهلّل  بآيات  اشتريتم  ولكنكم  الظالمين، 
نتم في دينه، وفارقتم  ثمنًا قليال، واْدههَ

من  عليكم  اهلّل  أخذ  ما  هذا  كتابه. 
على  تتعاونوا  والمواثيق، كي  العهود 
الثم  على  والتعاونوا  والتقوى،  البر 
الظلم،  الظلمة من  نتم  فأْمكهَ والعدوان، 
ْدتم لهم ملكهم  دهَ ، وشهَ ورهَ نتم لهم الجهَ وزيهَّ
حالكم. فهذا  والمقارنة،  بالمعاونة 
اهلّل  كتاب  محوتم  السوء  علماء  فيا 
ضربًا،  الدين  وجه  وضربتم  محوًا، 
هربًا  الشارد،  ِعْيِر  البهَ ِدْيدهَ  نهَ واهلل  نهَدهَّ  فهَ
دماء  ت  ُسِفكهَ صنيعكم  فبسوء  منكم، 
النبي  القائمين بدعوة الحق من ذرية 
ت  وُرِفعهَ وسلم،  وآله  عليه  اهلّل  صلى 
��دوا  وُص��فِّ األسنة،  ف��وق  رؤوسهم 
ل،  ال��ذُّ إليهم  لهَصهَ  وخهَ الحديد،  في 
ْربهَلوا األحزان،  ْرب، وتهَسهَ واستشعروا الكهَ
ويتشاكون   ، داء  عهَ الصُّ يتنفسون 
الجهد؛ فهذا ما قدمتم ألنفسكم، وهذا 
فاهلل  ظهوركم،  على  حملتموه  ما 
وبينكم،  بيننا  الحكم  وهو  المستعان، 
الفاصلين.  خير  وهو  بالحق  يقضي 

دع����وت��ه � علي��ه 
الس�الم � إلى نص�ر الح��ق

أريد  بالذي  كتابًا  إليكم  كتبت  وقد 
من القيام به فيكم، وهو: العمل بكتاب 
اهلّل  اهلّل صلى  اهلّل، وإحياء سنة رسول 
ام اليمان،  وهَ عليه وآله وسلم، فبالكتاب قهَ
البدع  وإنما  الدين،  يثبت  نهَّة  وبالسُّ
يتولى  بهَع،  ُتتهَّ وأهواء  ع،  ُتْختهَرهَ أكاذيب 
وهم عن  فيها وعليها رجاٌل رجااًل صدُّ
فإذا  صراطه،  عن  وذادوهم  اهلّل،  دين 
د،  حِّ الُموهَ عنها  ونهى  المؤمن،  يهَّرها  غهَ
قال المفسدون: جاءنا هذا يدعونا إلى 
الذي  إال  ماالبدعة  اهلّل  وأيم  بدعة!! 
الذي  إال  الفساد  الجائرون، وال  أحدث 
إلى  دعوتكم  وقد  الظالمون،  به  حكم 
وانصروه.  اهلّل  داعي  فأجيبوا  الكتاب 

ْوُتكم، وبأمره نصحُت  فوالذي بأذنه دهَعهَ
وال  مؤمن،  على  ًة  رهَ أهَثهَ ألتمس  ما  لكم، 
اِهد، ولوددت أني قد حميتكم  ظلمًا ِلُمعهَ
الضاللة،  من  وهديتكم  ة،  لهَكهَ الههَ اتع  رهَ مهَ
بنفسي  فأقذُف  نارًا  أْوِقُد  كنت  ولو 
سخط  من  ذلك  يقربني  ال  فيها، 
الدنيا،  الحياة  هذه  في  زه��دًا  اهلّل، 
وخالصكم،  نجاتكم،  في  مني  ورغبة 
كنتم  دعوتنا  إلى  أجبتمونا  فإن 
ونصيبًا. حظًا  ْوُفْورين  والمهَ السعداء 
عباد اهلل انصحوا داعي الحق، وانصروه 
إذا قد دعاكم لما يحييكم، ذلك بأن 
العدل  وإلى  اهلّل  إلى  يدعو  الكتاب 
فقد  المنكر.  عن  ويزجر  والمعروف، 
ونحن  صالحكم،  وأردنا  لكم  نهَظرنا 
أولى الناس بكم، رسوُل اهلّل صلى اهلّل 
إليه  والسابُق  نا،  دُّ جهَ وسلم  وآله  عليه 
المؤمن به أبونا، وبنته سيدة النِّسوان 
ل منكم منزلتنا؟ فسارعوا  نا، فمن نهَزهَ أمُّ
عباد اهلّل إلى دعوة اهلّل، وال تنكلوا عن 
كم، وُتْمنهَع  ُدوُّ الحق، فبالحق ُيْكبهَُت  عهَ
أنا  وذلك  ساحتكم.  وتأمن  حريمكم، 
ننزع الجائرين عن الجنود، والخزائن، 
وُنْثِبُت  والغنائم،  والفيء،  والمدائن، 
اشي والمرتشي  األمين المؤتمن، غير الرهَّ
ر فهذا عهدنا،  الناقض للعهد؛ فإن نهَْظههَ
وإن نستشهد فقد نصحنا لربنا، وأدينا 
مثوانا  فالجنة  أنفسنا،  من  إليه  الحق 
ومنقلبنا، فأي هذا يكره المؤمن، وفي 
ب المسلم؟ وقد قال اهلّل عز  أي هذا يْرههَ
وجل لنبيه صلى اهلّل عليه وآله وسلم: 
ُهْم  اُنونهَ أهَنُفسهَ ْختهَ ِذينهَ يهَ ْن الهَّ اِدْل عهَ الهَ ُتجهَ }وهَ
اًنا أهَِثيًما{  وهَّ انهَ خهَ ْن كهَ هَ الهَ ُيِحبُّ مهَ ِإنهَّ اهللهَّ
الخيانة،  بدأت  وإذا   .]107 ]النساء: 
فقد  بالجور،  وُعِمل  األمانة،  وُخِربهَت 
افتضح الوالي. فكيف يكون إمامًا على 
المؤمنين من هذا نعته وهذه صفته؟!
وقد  إليك،  المعذرة  طلبنا  قد  اللهم 
لهَ المفسدين،  مهَ ْفتهَنهَا أنك ال ُتصلح عهَ رهَّ عهَ
فأنت اللهم ولينا، والحاكم فيما بيننا 
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وبين قومنا بالحق. هذا مانقول وهذا 
الحق  إلى  أجابنا  فمن  إليه،  ندعوا  ما 
فأنت ُتِثْيبه وتجازيه، ومن أبى إال ُعتوًا 
وعنادًا فأنت تعاقبه على عتوه وعناده.

فاهلل اهلّل عباد اهلل أجيبوا إلى كتاب اهلّل، 
ر  جهَ مًا فيما شهَ كهَ وسارعوا إليه، واتخذوه حهَ
بينكم، وعداًل فيما فيه اختلفنا، وإمامًا 
فيما فيه تنازعنا، فإنا به راضون، وإليه 
منتهون، ولما فيه ُمْسِلمون لنا وعلينا، 
إال  الدنيا،  في  سلطانًا  بذلك  النريد 
سلطانك، وال نلتمس بذلك أثرة على 
، وال عبد. مؤمن، وال مؤمنة، وال ُحرٍّ

نة تكون لكم  سهَ عباد اهلل فأجيبونا إجابة حهَ
البشرى بقول اهلّل عز وجل في كتابه: 
ْستهَِمُعونهَ  يهَ ِذينهَ  الهَّ ِعبهَاِدي)17(  ْر  بهَشِّ }فهَ
نهَُه{ ]الزمر: 18[،  ِبُعونهَ أهَْحسهَ تهَّ يهَ ْولهَ فهَ اْلقهَ
ا  دهَعهَ ْن  ِممهَّ ْواًل  قهَ ُن  أهَْحسهَ ْن  مهَ }وهَ ويقول: 
الهَ  قهَ وهَ اِلًحا  صهَ ِملهَ  عهَ وهَ  ِ اهللهَّ ِإلهَى 
} اْلُمْسِلِمينهَ ِمْن  ِني  ِإنهَّ
.]33 ]ف��ص��ل��ت: 
فاسرعوا  اهلّل  عباد 
بالنابة 
وابذلوا 

باهلل،  األمة  أعلم  فنحن  النصيحة، 
نزل  وعلينا  للحكمة،  الخلق  وأوعى 
)القرآن(، وفينا كان يهبط )جبريل( 
اقتبس  عندنا  وِم��ْن  السالم،  عليه 
اقتبسه،  فمنا  خيرًا  ِلمهَ  عهَ ْن  مهَ فهَ الخير، 
ونحن  أصله،  فنحن  خيرًا  قال  ومن 
عن  النهَّاهون  ونحن  المعروف،  أهل 
المنكر، ونحن الحافظون لحدود اهلّل.
استعبد  من  على  فأعينونا  اهلل  عباد 
ل كتابنا،  طهَّ وعهَ أمانتنا،  وأخرب  أمتنا، 
ف بفضل شرفنا، وقد وثقنا من  رهَّ وتهَشهَ
نفوسنا بالمضي على أمورنا، والجهاد 
في سبيل خالقنا، وشريعة نبينا صلى 
على  صابرين  وسلم،  وآله  عليه  اهلّل 
نا  لهَمهَ ظهَ ْن  مهَ نائبة  من  نجزع  ال  الحق، 
ِدْيُننهَا  لنا  ِلمهَ  سهَ إذا  الموتهَ  ُب  نهَْرههَ وال   ،
عز  اهلّل  يقول  تنصروا،  فتعاونوا   ،
ُنوا  ِذينهَ آمهَ ا الهَّ ههَ اأهَيُّ وجل في كتابه: }يهَ
بِّْت  ُيثهَ وهَ نُصْرُكْم  يهَ هَ  اهللهَّ تهَنُصُروا  ِإْن 
ُكْم{ ]محمد: 7[، ويقول اهلّل عز  امهَ أهَْقدهَ
ِإنهَّ  نُصُرُه  يهَ ْن  ُ مهَ اهللهَّ نهَّ  لهَيهَنُصرهَ وجل: }وهَ
اُهْم  نهَّ كهَّ مهَ ِإْن  ِذينهَ  ِزيٌز)40(الهَّ عهَ ِويٌّ  لهَقهَ هَ  اهللهَّ
اةهَ  كهَ ْوا الزهَّ آتهَ ةهَ وهَ الهَ اُموا الصهَّ ِفي اأْلهَْرِض أهَقهَ
ِر  اْلُمْنكهَ ْن  عهَ ْوا  نهَههَ وهَ ْعُروِف  ِباْلمهَ ُروا  أهَمهَ وهَ
اِقبهَُة اأْلُُموِر{ ]الحج: 40 � 41[. ِ عهَ هلِلهَّ وهَ

بإثبات  ثبت  قد  فالتمِكين  اهلل  عباد 
الشريعة، وبإكمال الدين بقول اهلّل 
ا  مهَ فهَ ْنُهْم  عهَ لهَّ  تهَوهَ }فهَ وجل:  عز 
ُلوٍم{]الذاريات:  ِبمهَ أهَْنتهَ 
عز  اهلّل  وق��ال   ،]54
احتج  فيما  وجل 
 : عليكم  به 
}اْليهَْومهَ 

ِتي  لهَْيُكْم ِنْعمهَ ْمُت عهَ أهَْتمهَ ُكْم ِدينهَُكْم وهَ ْلُت لهَ أهَْكمهَ
مهَ ِديًنا{]المائدة: 3[. ُكْم اْلِْسالهَ ِضيُت لهَ رهَ وهَ

ين،  عباد اهلل فقد أكمل اهلّل تعالى الدِّ
اهلّل  دين  تنقصوا  فال  النعمة،  وأتم 
اهلّل  نعمة  لوا  ُتبهَدِّ وال  اله،  مهَ كهَ من 
وعقابه. بأسه  بكم  فيحل  كفرًا 
استحلوا  قد  الظالمين  إن  اهلل  عباد 
وقد  ديارنا،  في  وأخافونا  دماءنا، 
فيما  علينا  حجة  ُخْذالنهَكم  اتخذوا 
سفهوه  وفيما  دعوتنا،  من  كرهوه 
فضلنا. من  أنكروه  وفيما  حقنا،  من 

عباد اهلل، فأنتم شركاؤهم في دمائنا، 
هللهَّ  ماٍل  فكلُّ  ظلمنا،  في  وأعوانهم 
وكل  جمعوه،  جمٍع  وكل  أنفقوه، 
تركوه،  عدل  وكل  ُذوه  حهَ شهَ سيف 
هللهَّ  ذمة  وكل  ِكبوه،  رهَ جور  وكل 
أذلوه،  مسلم  وكل   ، أخفروها  تعالى 
حكم  وكل  نهَ��بهَ��ذوه،  كتاب  وكل 
هللهَّ  عهد  وكل  عّطلوه،  تعالى  هللهَّ 
ذ  على  لهم  المعينون  فأنتم  نقضوه 
السوء. عن  نهيهم  عن  بالسكوت  لك 

هبان من كل  عباد اهلل إن األحبار والرُّ
عليه،  استحفظوا  عما  مسؤلون  أمة 
وا جوابًا هللهَّ عز وجل على سؤاله. فأِعدُّ
بنبينا محمد صلى  أسألك  إني  اللهم 
اهلّل عليه وآله وسلم تثبيتًا منك على 
الشهيد  وأنت  إليه  ندعوا  الذي  الحق 
فيه  فيما  بالحق  الفاصل  بيننا،  فيما 
وال  الحسنة  تستوي  وال  اختلفنا، 
السيئة. والسالم على من أجاب الحق، 
الدالين عليه.  وكان عونًا من أعوانه 

ورسائل  كتب  ]مجموع 

لي[ عهَ بن  زي��د  الم��ام 
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من  باحث  يخلو  ال  مهّمة  مسألة 
جوانبهَها  في  تفّكر  قد  يكون  أن 
خصوصًا على قول الشيعة بُعموم 
وهذا   ، المام  في  واختالفِهم   ،
معنى  يتناول  وردهَ  قد  س��ؤال 
ليه  حديث رسول اهلل صلوات اهلل عهَ
وليسهَ  مات  ن  ))مهَ  : آله  وعلى 
 ، جاهلّية((  ميتة  مات  إمام  له 
يكون  أن  يجب  هل  وكذلك 
في زكّا زماٍن إمام ، وُهو هذا :

س�����������������ؤال :
مات  من  انه  اهلل  رسول  عن  يروى   
الجاهلية  إمامه مات ميتة  ولم يعرف 
هذا  في  الزيدية  إم��ام  هو  من  ؟ 
رسول  بين  التي  المدة  ؟ كم  الزمان 
ورسول يعني كم كان يجلس القوم 
الرسول  اهلل  يرسل  حتى  رسول  بغير 
؟!. نبي  أي  م��وت  بعد  النبي  أو 

وال�������َج�������واب :
الحديث  ذلكهَ  من  الّسؤال  هذا  أّن 
المحمدّي الّصحيح ، أصبحهَ مّما ُتمتحُن 
 ، ام  األفههَ ألجِله  وتطيُش   ، الُعقول  به 
بالميتهَة  الّشديد  عيد  الوهَ من  فيه  ا  لمهَ
الجاهلّية ، ولما ُيشكُل على كثيٍر من 

وأصّح   ، بجواِنبه  ة  الحاطهَ الباحثين 
هذا  لُطرق  بحِثي  في  به  استأنسُت  ما 
م  األعظهَ ام  المهَ رواُه  ما  ُهو   ، ديث  الحهَ
لي، عن أبيه، عن جده، عن علي  زيد بن عهَ
عليهم السالم قال: ))من مات وليس له 
إماٌم مات ميتًة جاهليًة إذا كان المام 
ام زيد بن  عدال برا تقيا(( ]مسند المهَ
ديث  لي[ ، والجواُب على ِفقه هذا الحهَ عهَ
ا : ُنؤّصُله من عّدة مقّدماٍت نقوُل فيههَ

ال��م��ق��ّدم��ة األّول�����ى :

خيٌر  هي  التي  ة  المامهَ عاني  مهَ في 
فهيهَ   ، وحّق  ُهدًى  ة  إمامهَ  ، ٌة  وهدايهَ
ة  إمامهَ : هي  األولهَى  ة  المامهَ  ، تان  إمامهَ
الّثانية هي  امة  والمهَ  ، والسّنة  القرآن 
ة رسول اهلل  ام القائم بخالفهَ امة المهَ إمهَ
لوات اهلل عليه وعلى آله في األّمة ،  صهَ
تان باقيهَتان في األّمة لحاجتِهم  والمامهَ
رط  شهَ بال  باقيٌة  اُهما  إحدهَ أّن  إاّل   ، ا  لههَ
، والّثانية باقيٌة بشرط ، فأّما المامة 
الكتاب  ة  إمامهَ فهي  رط  شهَ بال  الباقية 
إلى  بقائهما  تعالى  اهلل  ضمنهَ  والسّنة 
الكتاب  ذلكهَ  قيل:  فإن   ، الّدين  يوم 
من  الّدين  يوم  إلى  بقائه  وجه  عرفنا 
ْلنهَا  نهَزهَّ نهَْحُن  ��ا  ))ِإنهَّ  : تعالى  اهلل  قوِل 
 : ُقلنا   .  )) اِفُظونهَ لهَحهَ ُه  لهَ ا  ِإنهَّ وهَ ْكرهَ  الذِّ
اء والِحفظ حفُظ  ليسهَ ُمرادنا ُهنا بالبقهَ
ذات الِكتاب سورًا وآياتًا ، وإّنما الُمراد 

الّصحيح  دي  الههَ ُهو  والِحفظ  اء  بالبقهَ
دي الّصحيح من الّسنة  من الِكتاب والههَ
، وهذه كّلها قد تكّفلهَ اهلل ببقائها ما 
ة الحسنّية والحسينّية إلى  بقيهَت العترهَ
في  ذلك  ودليُل   ، الّتكليف  اء  انقضهَ
 ، المشهور  الُمتواتر  الّثقلين  حديث 
ليه وعلى  لوات اهلل عهَ قوُل رسول اهلل صهَ
آله : ))إّني تارٌك فيكم ما إن تمسّكتم 
به لن تضّلوا من بعدي أبدًا كتاب اهلل 
وعترتي أهل بيتي إّن الّلطيف الخبير 
ا علّي  نّبأني أّنهما لن يفترقا حتى يردهَ
الحوض(( ، وإن كانهَ الكتاب محفوظًا 
فهذه  نعم!   ، الّتحريف  عن  مصونًا 
رط  المامة للكتاب والسّنة باقيٌة بال شهَ
تراجمًة  لها  وجعلهَ  ببقائها  اهلل  تكّفل 
ُهداًة يدّلونهَ عليها وُهم أهل بيت سّيدنا 
محّمد صلوات اهلل عليه وعليِهم ، ومن 
ُهداة  أئّمة  له  والسّنة  الكتاب  يُكن  لهَم 
وماتهَ على ذلك فقد مات ميتة جاهلّية 
رط ، فهي :  . وأّما المامة الباقيهَة بشهَ
ة رسول اهلل  ام القائم بخالفهَ امة المهَ إمهَ
األّمة  في  آله  وعلى  عليه  اهلل  لوات  صهَ
بالّظهور  يرتبُط  شرُط  وشرُطها   ،
وإعالن الّدعوة الحسنّية أو الحسينّية ، 
ان ، الّشرط األّول:  ولهذا الّظهور شرطهَ
أن يتوّفر الّناصر والُمعين من األّمة فال 
مع . والّشرط  هر والقهَ ة بالقهَ ر العترهَ ُتغمهَ
القيام  ذلك  ي��ؤّدي  ال  أن   : الّثاني 
ر  ُمنكهَ إلى  لألّمة  ة  والمامهَ ة  بالخالفهَ
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ر مّما الّناس فيه ، فمتى تحّقق  أو أنكهَ
للقائم  ة  المامهَ كانهَت  الّشرطان  هذان 
ة ُملزمًة  ل من بني فاطمهَ صاحب الفضهَ
باالّتباع لشخص ذلك القائم من ِقبل 
له  ام  المهَ ذلك  يُكن  لهَم  ومن   ، األّمة 
اٌم يسمُع له وُيطيع وماتهَ على ذلك  إمهَ
فقد مات ميتة جاهلّية ، نعم! فإن قيلهَ 
: فإّن تكّلمتهَ عن ظهور دعوٍة فاطمّية 
ين ،  حسنّية أو حسينّية وقّيدتها بشرطهَ
وأخبرتهَ في مقّدمة ذلكهَ أّن هذا من 
ط ، وفي هذا  ة الباقيهَة بشرهَ صنف المامهَ
وتقوُل  ببقائها  تقوُل  فكيفهَ  تناُقض 
الّشرط  يتحّقق  لم  إلى  ا  بانعدامههَ
فمفهوم  تناُقض  من  ليسهَ   : قلُت  ؟!. 
أمٌر  ُهو  فيما  ة  المامهَ بقاء  أّن  ة  العترهَ
اهلل واصطفاُؤه لهذه الذرّية ُهو أن ال 
بأمر  القيام  على  القادُر  منُهم  م  ُيعدهَ
ار الّدعوة واألمر  امة وإشههَ األّمة والمهَ
ر ، ال يخلو  عروف والّنهي عن الُمنكهَ بالمهَ
األّمة  ة  لقيادهَ منُهم  صالٍح  من  الّزماُن 
ا ، فالمامة الّثانية بقايٌة ببقاء  وإمامتههَ
متى  ا  بههَ للقياِم  المؤّهلين  أو  المؤّهل 
ت األّمُة بشرِط وتكليِف اهلل عليها  أوفهَ
ة للقيام بأمِر  وهو االجتماع حول العترهَ
األّمة ، االجتماع الالذي يغلُب على الظّن 
أّنه ُيزاح به الّظلم أو تستتّب معه أمور 
فهذه  نعم!   . أو كّلهم  بعضُهم  العباد 
سؤاِل  على  للجواب  األولى  المقّدمة 
إمامتهَان  ة  المامهَ أّن  وُخالصته  الّسائل 
 ، جاهلّية  ميتة  المكّلف  بدوِنها  يموُت 
 ، ا  منههَ الّزمان  يخلو  ال  باقيهَة  وكّلها 
ة الُهدى من الكتاب والسّنة فعلماء  إمامهَ
ا ،  آل محّمد باقونهَ يهدونهَ الّناس إليههَ
ى  الُعظمهَ المامة  بأمِر  القيام  ة  وإمامهَ
ينظرون  باقونهَ  محّمد  آل  اء  فعلمهَ
من  الهدي  لذلك  الجابهَة  تلكهَ  أثر 
اف والقيام بأمِر  االكتاب والسّنة لاللتفهَ
األّمة مع الّداعي والّرضا منُهم يقوُم به 
اة . فيحُكم ويعِدل سّنة آبائه األئّمة الُهدهَ

ال��م��ق��ّدم��ة ال��ّث��ان��ي��ة : 

أصوٌل  بل هي   ، ة  العترهَ أّن من أصول 
ن  مهَ إاّل   ، الس��الم  أهل  من  لغيِرهم 
نفسًا  اهلل  ُيكّلف  ال  تعالى  اهلل  أّن  شّذ 
ْفًسا  نهَ اهلّلُ  لُِّف  ُيكهَ ))الهَ   ، ها  ُوسعهَ إاّل 
ألئّمة  ة  طاعهَ ال  وأّنه   ، ا((  ههَ ُوْسعهَ ِإالهَّ 
فإذا   ، والّظلم  الجور  وأئّمة  الّضاللة 
مات  ))من   : المحمدّي  الحديث  كانهَ 
ميتًة جاهليًة(( : مات  إماٌم  له  وليس 
ة وجود  إن كانهَ المقصوُد منُه ضرورهَ
إماٍم بالُمصطلح الّشرعي القائم العادِل 
 ، الُمؤمنين  كأمير  لألّمة  الحاِكم 
إلى  والهادي  زيٍد  ذرّيته  من  واألئّمة 
والّناصر   ، الُحسين  بن  يحيى  الحّق 
وغيرِهم  لي  عهَ بن  ن  الحسهَ األطروش 
أّن  التأريخّية  بالّضرورة  علوم  فالمهَ  ،
شرط  )على  يسيرًا  انقطعهَ  قد  الّزمان 
غير  شرط  )على  وكثيرًا  الزيدّية( 
السلفّية  قوِل  على  فأّما   ، الزيدّية( 
ة  الّراشدهَ ة  الخالفهَ بعد  من  فظاهٌر 
بن  لُعمر  واستثناًء  قولِهم(  حّد  )على 
أمّية  بني  هم من  بعدهَ عبدالعزيز ومن 
الّظلم  في  أئّمتهم  فحاُل  والعّباس 
ور يعلُمه كّل ُمنصف ، وأّما على  والجهَ
ام  المهَ بعد  من  فإّنهم  المامّية  شرِط 
أئّمتهم  في  يُكن  لم  لي  عهَ بن  الُحسين 
ولو   ، األّمة  يقوُد  مشهوٌر  ظاهٌر  إماٌم 
 ، ظاِهرين  الّثمانية  بأّن  لُهم  سلّمناهَ 
القرن  منتصف  من  )المامّية(  فإّنهم 
الّناس  يوم  إلى  )255ه�(  سنهَة  الّثالث 
هذا ، ليسهَ لُهم إماٌم ظاهٌر يقوُم بأمر 
ى  وينههَ عروف  بالمهَ فيهم  يأمُر   ، األّمة 
للمظلومين  وينتصُر   ، الُمنكر  عن 
مع  الحاُل  وكذلكهَ   ، الّظالمين  من 
السماعيلّية ، وعلى قول الزيدّية فإّنه 
ة فيما بين األئّمة  قد حصلهَ زمان فترهَ
قيام  بينهَ  الّزمان  كذلك   ، القائمين 
لي الّسبط ، وبين  ام الُحسين بن عهَ المهَ
ام الحسن بن الحسن  قيام ابن أخيه المهَ

بن  الحسن  ام  المهَ قيام  بين  وأيضًا   ،
وأيضًا   ، لي  عهَ بن  زيد  ام  والمهَ الحسن 
المؤّيدي  مجدالّدين  المام  قيام  بين 
الّناس  تخاذُل  ثّم  قياُمه  ثبتهَ  قد  حيث 
وبين  )1428ه�(  سنهَة  والمتوّفى   ، عنه 
، غهذه على  ا  إماٍم في زماننا هذهَ قيام 
ة  قصيرهَ ة  يصيرهَ فتراٌت  الزيدية  شرط 
إماٌم  يتخّللها  ال  قد  األئّمة  قيام  بين 
بأمُر  األّم��ة  يقود  ظاهٍر  داٍع  قائٌم 
وُيقيم  الُمنكر  عن  وينهى  عروف  بالمهَ
نعم!   ، للمظلومين  وينتصُر  الُحدود 
حديث  من  المقصدود  ك��انهَ  ف��إن 
يدّل  حديٌث  أّنه  ُهو  الجاهلّية  الميتة 
بالّدعوة  ظاهرينهَ  أئّمٍة  وجود  على 
الّناس  على  يجُب  المامة  إلى  داعين 
الّضرورة  دّلت  قد  فهذا  ينًا  عهَ طاعتُهم 
التأريخية على عدِمه وخلّو الّزمان من 
الباحث  يقول  أّن  وكون   ، مصاديِقه 
ذلك  من  دلول  المهَ بهذا  والّناظر 
ة  الّدليل فإّنه سُيكّلف الّناس ما ال طاقهَ
الجاهلّية  بالميتة  لهم  ويحُكم   ، لُهم 
القائمين  األئّمة  من  خلهَت  أزماٍن  في 
وّسعهَ  قد  واهلل   ، الّظاهرين  بالّدعوة 
نة  ذلكهَ عليِهم عندما خلهَت تلك األزمهَ
 ، القائمين  الّدعاة  أولئك  من  فعلّيا 
إمام  )وجود  دلول  المهَ هذا  نا  فاستبعدهَ
ان  زمهَ كّل  في  العادلهَة  بالّدعوة  قائٍم 
. المحمدّي  الحديث  ِفقه  من  إطالقًا( 

قوِل  من  المقصود  كانهَ  وإن  نعم! 
لوات اهلل عليه وعلى آله  رسول اهلل صهَ
: ))من مات وليس له إماٌم مات ميتًة 
ال  جاهليًة(( ، ُهو ما قّدمناه حسب الحهَ
األولى  المقّدمة  في  الّشروط  وتوّفر 
ام واّطردهَ على كّل  اّتسقهَ ذلكهَ واستقهَ
امة  إمهَ ألّن   ، ُمكّلف  كّل  ولزمهَ  ان  زمهَ
الُقرآن والسّنة باقيٌة والعترُة ُمالزمٌة 
عنها  يفترقونهَ  ال  عليها  يدّلون  لها 
محّمد  نبّينا  على  الحوض  ورود  إلى 
ن لم  ، فمهَ آله  ليه وعلى  صلوات اهلل عهَ
ُتكن له تلكهَ المصادر )القرآن والسّنة 



الزاوية العلمية
مــحـــــرم  1435 هـجـــريــة10مجلة طالب العلم      العدد الثامن

ة( مصادُر هدايهَة في زمن عدم  والعترهَ
محّمد  آل  من  القائمين  األئّمة  قيام 
وتفّرق  القيام  شروط  تحّقق  لعدم 
الّناس عنُهم وغمرِهم بالّظلم فأصبُحوا 
على ذلكهَ الحال خائفين غير قادرين 
ن لم ُتكن له تلك  على الِقيام ، نعم! فمهَ
المصادر في ذلك الّزمن إمامًا للهدايهَة 
وفعِله  وقوِله  اعتقاِده  في  يستنيُر  بها 
ومات على ذلكهَ فميتته ميتٌة جاهلّية 
والتّفت  القيام  شروط  تحّقق  وإن   ،
ا  ة فقام قائُمهم ، ودعهَ األّمة حول العترهَ
 ، محّمد  آل  من  رضًا  تعالى  اهلل  إلى 
وجبهَ على األّمة إجابهَته ألّنه على ذلك 
لن  والّصالح  الفضل  وبشروط  ال  الحهَ
والسّنة  الكتاب  ُهدى  غير  على  يكون 
فهو   ، ة  العترهَ من  سلفه  وإجماعات 
إمام الّزمان القائم وواجٌب على األّمة 
عيد  إجابهَته ، ومن لهَمُ يجبه كانهَ له الوهَ
وقد  وُهنا  نعم!   ، الجاهلّية  والميتة 
فّصلُت وأّصلت المسألهَة في المقّدمتين 
بأقوال  للباحث  فآتي   ، تين  الّسابقهَ
 ، الّتأصيل  لذلك  تشهُد  ة  العترهَ أئّمة 
الحّق يحيى  إلى  الهادي  المام  فيقوُل 
، يشرح  ، )ت298ه�(  الُحسين )ع(  بن 
وعلى  عليه  اهلل  لوات  صهَ جّده  حديث 
صِر هذا  ، قال : ))إذا كانهَ في عهَ آله 
لم  فهَ  ، نهَقيٌّ  قائٌم زكيٌّ  إماٌم   ، النسان 
ُه  ذلهَ وخهَ ُه  كهَ وتهَرهَ  ، يهَنصرُه  ولهَم  يهَعرفهُِ 
وماتهَ على ذلك ، ماتهَ ميتًة جاهلية ، 
عروٌف باسمه  ُكن إماٌم ظاِهٌر مهَ فإذا لهَم يهَ
الّرسول  فالمام   ، بقيامه  فهوٌم  مهَ  ،
)ع(  المؤمنين  وأمير   ، والقرآن   ،
ِمن  ِته  ِصفهَ وفي  سيرته  على  ن  وِممهَّ  ،
على  رنا  ذهَكهَ ا  مهَ ُة  عِرفهَ مهَ تهَِجُب  فهَ  ، ِده  لهَ وهَ
ذلكهَ  في  ُيعلهَم  لهَم  إذا   ، األنام  جميِع 
العصر إمام ، ويجُب عليِهم أْن يهَعلُموا 
)ص(  سول  الرهَّ ِد  ولهَ في  األمر  هذا  أنهَّ 
خاّصًا ُدونهَ غيِرهم ، وأّنُه ال يهَعدُم في 
صٍر ُحّجٌة هلل يهَظهُر منُهم ، إماٌم  ُكلِّ عهَ
 ، الُمنكر  عن  وينهى  بالمعروف  يأمُر 

ِلمهَ ُكلهَّ ما ذهَكرنا ، وكانهَ األمُر  فإذا عهَ
رحنا ، ثّم ماتهَ فقد نجا  ا شهَ ُه كمهَ عندهَ
من الميتة الجاهلّية ، وماتهَ على الميتِة 
ُقل به  ِهلهَ ذلكهَ ولهَم يهَ ن جهَ الِملّية ، ومهَ
الميتة  قد خرجهَ من  فهَ  ، يهَعتهَِقده  ولهَم   ،
 ، الجاهلية  الميتة  ، وماتهَ على  الملّية 
هذا تفسيُر الحديِث ومعناه(( ]األحكام 
في الحالل والحرام[ . ثمهَّ عّلق المام 
أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني 
الحسني )ع( على تفسير المام الهادي 
السابق للحديث المحمدّي ، فقال : )) 
نُّ بعُض  ا ظهَ وهذاهَ ُهوهَ الّصحيح ، ُدونهَ مهَ
ُدلهَّ على أّنُه ال ُبدهَّ في  الّناس ، ِمن أْن يهَ
 ، عِرفُته  مهَ ِزُم  لتهَ تهَ إماٍم  ِمن  ماٍن  زهَ ُكلِّ 
ة الُبعد ، فإن قالهَ قائل  ألنهَّ هذا في نهايهَ
: أُتجّوزنهَ أن تهَخُلوهَ األرُض من األئمة 
؟ . قيلهَ له : إن أردتهَ  ة  أهَزمنًة كثيرهَ
مّمن  تهَخلو  األرضهَ  أنهَّ   ، القول  بهذا 
األّمة  أمِر  ة  وسياسهَ  ، لإلمامة  يهَِصحُّ 
ِمن أفاِضِل أهل بيت الرسول صلى اهلل 
الزيدية  منُه  يهَمتِنع  فهذا   ، وآله  عليه 
بذِلكهَ  أردتهَ  وإن   ، ُيجّوزونهَه  وال   ،
ويهَتواّله  باألمر  يقوُم  مّمن  تخلو  أّنها 
ة ، فهذا  اِنعهَ ة ، وأحداٍث مهَ ألسباٍب عاِرضهَ
غيُر مُمتهَِنع(( ]الّدعامة[ ، وقالهَ المام 
بن  أحمد  باهلل  الُمستظهر  مانكديم 
ِبنا أنهَّ  ذههَ الُحسين )ع( : ))اعلهَم أنهَّ ِمن مهَ
ن إمام ، ولهَسنا نعني  الّزمان ال يهَخلو عهَ
ف ، فالمعلوم  بِه أْن الُبدهَّ ِمن إماٍم ُمتصرِّ
أّنُه ليْس ، وإّنما الُمراُد به ليسهَ يجوُز 
ة((  لإلمامهَ يهَصُلح  مّمن  الّزماِن  خلّو 
وبهذا  نعم!  ة[  الخمسهَ األصول  ]شرح 
الم على المقّدمة الّثانية من  أتممنا الكهَ
 ، أمر  إلى  وننّبه  ونشيُر  الجواب  هذا 
وُهو أّنه على شرط الزيدّية أّن الّزمان 
قيام  من  طوياًل  يخلو  ال  ات(  )الفترهَ
كانهَت  لّما  ام  المهَ بعدهَ  الّداعي  ام  المهَ
لحياء  القيام  ذلك  إلى  ة  بحاجهَ األّمة 
مضاجع  وقّض  والسّنة  الِكتاب  معالم 
ر  ة األّمة إلى أن ُينتصهَ ة ، ولحاجهَ الّظلمهَ

ولضيعفِهم   ، ظالمِهم  من  لمظلومِهم 
من قوّيهم ، وحاجتِهم للُمنكر أن ُيباهَد ، 
وللمعروف أن يقّر ويستقّر ، وللُحدود 
األولى  امة  فالمهَ  ، وُتقام  تمضي  أن 
المقصتدين  ة  والعترهَ والسّنة  )الكتاب 
لإلمامة  ُتمّهد  الّزمان(  في  الُعلماء 
الّثانية )القيام بأمر األّمة ونصر داعي 
اهلل تعالى( ، فاألّول عماُد الّثاني ، وال 
ُيغني وال يصرُف االّتباع لألّول دونًا عن 
االّتباع للثاني متى ُوِجدهَ وقامهَ ودعا عن 
الميتة الجاهلّية حسب ُمقتضى الحديث 
الّدالة  األحاديث  من  وغيره  المحمّدي 
ة واّتباع إمام الُهدى  على وجوب ُمناصرهَ
هل  الجهَ جانب  من  وللمسألة   ، القائم 
ام  المهَ ذلك  ُيجب  لهَم  لمن  والتأويل 
ا . حيثّيات أخرى ليسهَ هذا مقاُم تفصيلههَ
ن عاصرنهَا   : أّن إخوتنا من المامّية مهَ
يقولون   ، هم  ُحججهَ وسبرنهَا   ، هم  طرحهَ
على  إاّل  ديث  الحهَ لهذا  ِمصداق  ال  بأّنه 
شرِطهم ، ألّنه ُيفيُد اّطرادًا واستغراقًا 
الذين  وُهم   ، زمان  كّل  يشمُل  زمنيًا 
ان وُيعّينون  امة في كّل زمهَ يقولون بالمهَ
أّن إمام زمانِهم ُهو  ، ويقولون  ام  المهَ
ن العسكرّي من  المهدي محمد بن الحسهَ
ني أّنه ابن الحسن  اثني عشر قرنًا ، يعهَ
العسكرّي هذا ، ُهو إماُم زماننا ، وإمام 
إمام  بل   ، آبائنا  من  جّد  تاسٍع  زماٍن 
إلى  الهادي  المام  إلى  وسلفنا  آبائنهَا 
الحّق يحيى بن الُحسين )ت298ه�(! ، 
ُمنصف  وباحِث  أصولّي  لكّل  والمعلوُم 
ت الزيدّية  فهَ أّن هذا ُعذٌر باِرد ، وقد أنصهَ
فة  العاطهَ تأُخذها  لم  ما  عندهَ العقلهَ 
كّل  القيام  امة  إمهَ بشمول  بالقول 
ن بال فترات ، لّما كانت الّضرورة  زمهَ
، فأّما  التأريخية تقضي بخالِف ذلك 
ة الُمكّلفين  امّية فاستهَغنت من معرفهَ المهَ
ط ، دونًا عن الوقوِف  ام باسِمه فقهَ لإلمهَ
أمرًا  بهدِيه  واالهتداء   ، شخِصه  على 
عروف ونهيًا عن الُمنكر واستنباطًا  بالمهَ
فإن كانهَ   ، لألّمة  الّدين وتوجيهًا  في 
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ة باالسم( مع غياِبه يهَكفي  هذا )المعرفهَ
إمامنا  أّن  نعرُف  فإّننا   ، األّمة  لنجاة 
ليه وعلى  لوات اهلل عهَ ُهو رسول اهلل صهَ
آله مع غياِبه وهذا يجُب أن يكفي من 
ة باالسم مع غياب عين الّشخص  المعرفهَ
لي  ، أو أّن إمامنا ُهو أمير الُمؤمنين عهَ
بن أبي طالب )ع( مع غيابه وهذا يهَكفي 
ة باالسم مع غياِب الّشخص  من المعرفهَ
، ثّم إّن ذلكهَ التأصيل المامّي بأّن إمام 
النّجاة  تكون  بمعرفته  الذي  الّزمان 
الحسن  ابن  وهو  الجاهلّية  الميتة  من 
ثبوت  على  مبني   ، هدي  المهَ العسكرّي 
 ، وسنّة  ساقٌط كتابًا  والّنص   ، الّنص 
، ولم تروه  انفردهَت به المامّية  آحاٌد 
طع ، ثّم إّن  األّمة بما ُيفيد الِعلم والقهَ
ذلكهَ الّتأصيل المامّي بأّن إمام الّزمان 
الذي بمعرفته تكون النّجاة من الميتة 
العسكرّي  الحسن  ابن  وهو  الجاهلّية 
هدي ُتناِقُضه أقوال أئّمة المامّية ،  المهَ
عن   ، بإسناِده   ، المفيد  الّشيخ  فيروي 
محّمد بن علي الحلبي ، قال: قال أبو 
ن ماتهَ وليسهَ عليه  : ))مهَ عبداهلل )ع( 
إماٌم حّي ظاهٌر مات ميتة جاهلّية(( 
]االختصاص:269[ ، وهذا الخبُر 
)ع(  الّصادق  ��ام  المهَ عن 
في  قّرناه  ما  عين  ُهو 
األولى  المقّدمتين 
معنى  وه��و   ،
شرح 
ام  المهَ

الُحسين  بن  يحيى  الحّق  إلى  الهادي 
أّن المامّية من  ، وُهو يدّل على  )ع( 
ُهم  ظاهٍر  إمام  بال  قرنًا  عشر  اثني 
على الميتهَة الجاهلّية التي قد امتحُنوا 
الّناس بها اليهَوم ، وأوضحهَ منه على ما 
ة الزيدّية  قّدمناه ونقلنهَا عن أئّمة العترهَ
، وُهو يرّد ما ذهبهَت إليه المامّية من 
يهَرويه  ما   ، الجاهلّية  الميتة  حديث 
بن  محّمد  عن   ، بإسناِده   ، الُكليني 
 ، )ع(  عفر  جهَ أبا  سمعُت  قال:   ، مسلم 
ان اهلل – عّز وجّل  ْن دهَ يقول: ))كّل مهَ
ام لهَه  ه وال إمهَ ٍة ُيجِهد ِفيها نهَفسهَ – ِبعبهَادهَ
اّل  قبول وُهو ضهَ ير مهَ سعُيه غهَ ِمن اهلل فهَ
ن أصبهَح  ُمتحّير ،..، واهلل يا محّمد ، مهَ
 – اهلل  ِمن  لهَه  ام  إمهَ ال  األّمة  ذِه  ههَ ِمن 
االًّ  ضهَ أصبحهَ  اِدٌل  عهَ اهٌر  ظهَ  – وجّل  عّز 
ات  ذه الحالهَة مهَ لى ههَ ات عهَ ًا . وإْن مهَ ائههَ تهَ
ا محّمد، أّن  اق ، واعلهَم يهَ ِميتةهَ ُكفٍر وِنفهَ
ن  عهَ لمعُزوُلون  وأتبهَاعهم  الجور  أئّمة 
ّلوا وأضّلوا(( ]أصول  د ضهَ ِدين اهلل ، قهَ
أّن المامية  ، والمعلوم  الكافي:184/1[ 
إماٌم  لُهم  ليسهَ  قرنًا  عشر  اثني  من 
قها  دل التي ألحهَ ة العهَ ظاِهر ، وتأّمل صفهَ
الّظهور  ة  بصفهَ )ع(  الّصادق  المام 
بالمامة  المقصود  أّن  على  يدّلك   ،
ُهنا هي إمامة القيام والّدعوة إلى اهلل 
عن  والّنهي  عروف  بالمهَ باألمر  تعالهَى 
من  متحقّق  في  هذا  وليسهَ   ، ر  الُمنكهَ
المامّية  شرط  على  قرنًا  عشر  اثني 
ط!  في إمامهم الذي عرفوه باالسم فقهَ
المامية  ألئّمة  أخرى  وأقواُل  نعم!   ،
ة  تثبُت المعنى الّثاني من معاني المامهَ
هاد  والجهَ بالّدعوة  القيام  إمام  وهي 
 ، للمظلومين  واالنتصار  ة  للّظلمهَ
وهذا الثباُت هو إثباُت لقول 
في  المامة  في  الزيدية 
الفاطمّية  العترة 
الحسنّية 
والُحسينّية 
وأّنها 

بالّدعوة ، وقد تكّلمنا عن وجود الفترات 
مفهوم  مع  يتناقض  وهذا   ، ة  اليسيرهَ
باطرادها  وقولهم  لإلمامة  المامّية 
تنقُض  هي  بل   ، زمان  كّل  وشمولها 
غابهَ  الذي  عشر  الّثاني  إمامهم  ة  إمامهَ
بعد والدته )إن صّحت( إلى يوم الّناس 
هذا ، فبقيت األُمم والُقرون واألجيال 
اعات بال إماٍم ظاِهر يقوُم فيهم  والجمهَ
 ، العادلهَة  الّظاهرة  والّدعوة  بالحّجة 
المامّية على غير ذلك  أئّمة  وأقوال 
عن  قبلهَه  وما  الّنقل  ا  وبهذهَ  ، ومنها   ،
أئّمة المامّية التي تنقُض على أصلِهم 
اهلل  رسول  حديث  فقه  من  ومدلولِهم 
لوات اهلل عليه وعلى آله : ))من مات  صهَ
جاهليًة((  ميتًة  مات  إماٌم  له  وليس 
عن  والُبعد  األخبهَار  تلكهَ  من  فهم   ،
يطوُلهم  الّصحيح  العلمّي  التأصيل 
بر المحمدّي ،  وبنالُهم وعيد ذلك الخهَ
ًا للباحثين  ولسنهَا نذُكر ذلكهَ إاّل تنبيههَ
وتهليِك  عيد  الوهَ إسقاط  في  حّبا  ال   ،
امتحنهَت  فقد   ، تفّرقها  ة  وزيادهَ األّمة 
يفرحونهَ  ديث  الحهَ بهذا  األّمة  المامّية 
. تحتهَه  ة  قاعدهَ ال  باسٍم  بمعرفتِهم 

وبهذا المقّدمة الّثالثة تّم الجواب على 
تبّقى   ، الجاهلّية  الميتة  حديث  سؤال 
 ، والّرسول  الّرسول  بين  المّدة  كم 
فذلكهَ في علِم اهلل تعالى سنواٌت تهَطول 
وتقُصر بفتراٍت ال ُينكرها الُمسلمون ، 
لوات  ة بين نبّينا محّمد صهَ وأقرُبها الفترهَ
اهلل عليه وعلى آله وبين نبّي اهلل عيسى 
سّتة  من  تقرُب  فإّنها  عليه  اهلل  صّلى 
ُقرون ، وقد ال تكون فترٌة بين األنبياء 
وعيسى   ، وداود  كسليمان  والّرسل 
عليهم  اهلل  لوات  صهَ ويحيى  وزكرّيا 
. هلل  والحمد   ، الجواب  يتّم  وبهذا   ،
اللهّم صّل على محّمد وعلى آل محّمد …



ِحي��ِم ، جعلكم  ��ِن الرهَّ ْحمهَ ِبْس��ِم اهلل الرهَّ
الين عليه،  اهلّل من المهتدين إلي��ه، الدهَّ
ك��م من ِفْتنهَ��ِة الدنيا، وأعاذكم  مهَ صهَ وعهَ
��رِّ المنقلب، والحم��د هلل على  م��ن شهَ
ماهدانا وأوالنا، وصلى اهلّل على جميع 
رس��له وأوليائه، وخص محمدًا صلى 
اهلل عليه وآله وس��لم تسليمًا، أما بعد:

فإنكما سألتماني عن ُحُقوِق اهلّل عز وجل، 
وكيف يسلم العبد بتأديتها وكمالها؟ 
ٌة  واعلموا أن حقوق اهلّل عز وجل ُمِحْيطهَ
كة، وسبيل، وحال،  رهَ بعباده في كل حهَ
ومن��زل، وجارح��ة، وآل��ة. وحقوق 
اهلّل تعال��ى بعضها أكب��ر من بعض.
فأكبر حقوق اهلّل تعالى ما أوجب على 
عب��اده من حقه، وجعله أصاًل لحقوقه، 
ع��ت الحقوق. ثم ما أوجبه  رهَّ وِمْنُه تهَفهَ
ِمه على اختالف  دهَ ْرِن العبد إلى قهَ م��ن قهَ
ر  الجوارح، فجعل للس��ان حقًا، وللبهَصهَ
حق��ًا، ولليدين حق��ًا، وللقدمين حقًا، 
ْرج حق��ًا، فبهذه  وللبط��ن حق��ًا، وللفهَ
الجوارح تك��ون األفعال. وجعل تعالى 
لألفع��ال حقوقًا؛ فجع��ل للصالة حقًا، 
وللزكاة حقًا، وللصوم حقًا، وللحج حقًا، 
حم حقًا. وللجهاد حقًا، وجعل لذي الرهَّ

تتش��عب منه��ا  اهلّل  إن حق��وق  ث��م 

حقوق��ه. فاحفظ��وا  الحق��وق، 
فأما حقه األكبر ف��أن يعبده العارف 
اْلُمْحتهَجُّ عليه وأن ال يش��رك به شيئًا، 
فإذا فع��ل ذلك بالخ��الص واليقين 
فقد تضم��ن له أن يكِفيهَه، وأن يجيره.
وهلل عز وج��ل حقوق في النفوس: أن 
تستعمل في طاعة اهلّل تعالى بالجوارح، 
فمن ذلك: اللس��ان، والسمع، والبصر، 
ق��ال اهلّل ع��ز وجل في كتاب��ه: }ِإنهَّ 
ادهَ ُكلُّ ُأْولهَِئكهَ  اْلُفؤهَ رهَ وهَ اْلبهَصهَ ��ْمعهَ وهَ السهَّ
ْسُئواًل{]الس��راء:36[. مهَ ْن��ُه  عهَ انهَ  كهَ
ور، والكذب،  ُهُه عن الزُّ فاللس��ان: ُينهَزِّ
نهَاء، ويقيم��ه بالحق ال يخاف في  والخهَ
اهلّل لوم��ة الئ��م، ويحمل��ه آداب اهلّل، 
لموضع الحاجة إليه، وذلك أن اللسان 
جهَّ عن الحق، فذهبت  ور اْعوهَ إذا أِلفهَ الزُّ
المنفعة به وبقي ضرره، وقد قال أمير 
المؤمنين علي ب��ن أبي طالب صلوات 
ف ذو اللبِّ  اهلّل عليه وس��المه: )ُيْع��رهَ
بلس��انه(. وقال صلوات عليه: )المرء 
مخبوء تحت لس��انه(. وق��ال صلوات 
لهَُم  اهلّل عليه وس��المه: )لسان ابن آدم قهَ
م  دِّ قهَ لهَك، وريقه مداده، يا ابن آدم فهَ المهَ
خيرًا تغنم، أو اصمت عن السوء تسلم(.

وح��ق اهلّل عل��ى المؤمن في س��معه: 

أن يحفظ��ه م��ن اللهَّغ��و، والس��تماع 
إل��ى جمي��ع م��ا يكره��ه اهلّل تعالى، 
��مع طري��ق القل��ب، يجب  ف��إن السهَّ
ْس��ُلك إل��ى قلبك. ر م��ا يهَ أن تهَْح��ذهَ
��ه عن  ضُّ وح��ق اهلّل ف��ي البص��ر: غهَ
، وال  ُبرهَ ُغ��رهَ وما كهَ المحظورات ما صهَ
فين،  تهَّ��ع اهلّل ب��ه اْلُمْترهَ تم��ده إلى مامهَ
ِر ف��ي ماال خير  واْت��ُرك انتقال البهَصهَ
في��ه، ولكن ليجع��ل المؤم��ن نظره 
ِعبهَ��رًا، ف��إن النهَّظ��ر ب��اب العتبار.

قبضهم��ا  ْي��ن:  اليهَدهَ ف��ي  اهلّل  وح��ق 
ن��اول،  التهَّ ف��ي  م��ات  رهَّ الُمحهَ ع��ن 
ِة، ولكن  ��رهَ واللهَّْم��س، والبط��ش، واألهَثهَ
وال��ذب  الخي��رات،  ف��ي  يبس��طهما 
ع��ن الدين والجه��اد في س��بيل اهلّل.

ْجلهَي��ن: ال  وح��ق اهلّل تعال��ى ف��ي الرِّ
يس��عى بهما إل��ى مكروه، ف��كل ِرْجل 
س��عت إلى م��ا يك��ره اهلّل تعالى فهي 
م��ن أرجل إبلي��س لعن��ه اهلّل تعالى.
وح��ق اهلّل ف��ي البهَْط��ن: أن ال يجعله 
وعاء للحرام، فإنه مس��ؤول عنه، وقد 
كان أمي��ر المؤمنين صلوات اهلّل عليه 
وس��المه يقول: )ِنْعمهَ الغريم الجوف، 
ِبلهَ��ه منك(،  أي ش��يء تقذف��ه إليه قهَ
وقال صل��وات اهلّل عليه وس��المه في 
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البطن: )ثلث للطعام، وثلث للش��راب، 
س(، وقال صلوات اهلّل عليه  وثل��ث للنهَّفهَ
وس��المه: )إذا طعمت��م فصلوا واصف 
فهَّ الطعام، وأطيبه وأمرأه  الطعام، فأهَخهَ
وأثراه الحالل(، وقال صلوات اهلّل عليه: 
)ويجب أن يقتصد في أكله وشربه، فإن 
كثرة األكل والشرب مقساة للقلب(.

ي إذا ابتدأ،  مِّ وحق اهلّل في الطعام:أن ُيسهَ
ا  وأن يحمده إذا انتهى، والش��بع المليِّ
��لهٌَة، وال خير في العبد حينئذ. ْكسهَ هو مهَ

ْرِجه: حفظه  وحق اهلّل على عبده في فهَ
وتحصين��ه. وبابه المفت��وح إليه هو 
البص��ر، فال تم��ّدوا أبصاركم إلى ما 
ِحلُّ لكم، والُتْتِبع��وا نهَْظرةهَ الفجأِة  ال يهَ
ْمِد فتهلك��وا، وكفى بذلك  ةهَ العهَ نهَْظرهَ
معصي��ة وخطيئة، وأخيفوا نفوس��كم 
ع نفس��ه  رهَ ْن قهَ مهَ ُعوها، فهَ عْي��د واْقرهَ بالوهَ
وأخافها بالوعيد فقد أبلغ في موعظتها 
وتحصينها، وتأديبها بأدب اهلّل عز وجل.

ث��م حقوق اهلّل تعالى ف��ي الصالة: أن 
يعلم المصل��ي أنها وافدته إلى اهلّل عز 
ع، يعلم أنه  دِّ وجل، ثم فليصّل صالة ُموهَ
لهَفًا منها، ومن  إذا أفسد صالته لم يجد خهَ
أفسد صالته فهو لسائر الفرائض أفسد، 
وإذا ق��ام العبد إلى الصالة فليقم مقام 
المتواضع، خاشعًا  الِمْس��ِكين،  الخائف، 
ار، واحضار المشاهدة  قهَ ��ُكون والوهَ بالسُّ
بيقين باهلل، ف��إذا كملت فقد فاز بها، 
وه��ي تنهى عن الفحش��اء والمنكر ).

فِث  وحّق اهلّل في الصي��ام: اجتناب الرهَّ
ر، وتحريم  ُضوِل الكالم، وِحْفِظ البهَصهَ وفهَ
الطعام، والش��راب، والص��وم ُجنهَّة من 
ش هلل جل ثناؤه أرواه  النار، ومن يهَْعطهَ
من الرحيق المختوم في دار الس��الم.

وح��ق اهلّل تعال��ى في األم��وال: على 
ْدِره��ا، فما كان من زكاة فإخراجها  قهَ
عن��د وجوبها، وتس��ليمها إل��ى أهلها، 
فإن أخرجتموها إل��ى غير أهلها فهي 
ْضُمونهَ��ة ألهله��ا في جمي��ع المال،  مهَ
ٌة  ْخبهَثهَ ج إل��ى أهلها مهَ وه��ي إذا لم ُتْخرهَ

لجميع المال، فيج��ب إخراجها بيقين 
خائر  وإخالص، فتلك من أفض��ل الذهَّ
عن��د اهلّل ع��ز وج��ل وه��ي مقبولة. 
ْص��ٍد  وإذا توج��ه العب��د إل��ى اهلّل بقهَ
وِنيهَّ��ة أقبل إليه بالخي��ر، وإذا اهتدى 
ه  رهَ بهَصهَّ زاده هداي��ة في هدايته إلي��ه، وهَ
فه طريق نجات��ه، فإنما يريد اهلّل  رهَّ وعهَ
الُيْس��ر وهو اله��ادي، وهو الُمْس��ِعف 
ِلِه على  بالقوة عل��ى صعوبة الحق وِثقهَ
النف��وس. ومن عالم��ات القاصد إلى 
ْلِب��ه وجوارحه، وإرش��اد  اهلّل إقب��ال قهَ
النفس واس��تعبادها بالتذّلل والخشوع 
ياء،  ��اِلمة م��ن الرِّ والخش��ية له، السهَّ
بالصالح. الس��معة  م��ن  والتخل��ص 
وحق اهلّل على عب��ده في أئمة الهدى: 
ر والعالنية، وأن  أن ينصح لهم في السِّ
يجاهد معهم، وأن يبذل نفسه ُدْونهَهم، إن 
كان قادرًا على ذلك من أهل السالمة.

وح��ق اهلّل عل��ى عب��ده ف��ي معرفة 
الين عليه في األمر  حقوق العلماء، الدهَّ
ِه��ل، وأن  والنه��ي: أن يس��ألهم إذا جهَ
ْع��ِرفهَ لهم حقهم ف��ي تعليم الخير. يهَ
وحّق اهلّل على العالِم في علمه: أن ال يمنعه 
من الطالبين، وأن يغيث به الملهوفين.
وح��ّق اهلّل على الماِلك في ِمْلِك يده: 
أن ال يكلفه من العمل فوق طاقته، وأن 
ه  لهَّكهَ ُيِلي��نهَ له جانبه، فإنما ه��و أخوه مهَ
اه، وله حقه وكس��وته  اهلّل تعال��ى ِإيهَّ
ومطعمه ومشربه، وما ال غناية له عنه.
وحق اهلّل في ِبرِّ الوالدين : الحس��ان 
إليهم��ا  فلو عل��م اهلّل ش��يئًا هو أقّل 
ُقْل  الهَ تهَ م��ن: )أف( لحرمه منهما ف�}فهَ
ْواًل  ا قهَ ُهمهَ ُقْل لهَ ا وهَ ْرُهمهَ ْنههَ الهَ تهَ ��ا ُأفٍّ وهَ لهَُهمهَ
لِّ  نهَاحهَ الذُّ ا جهَ ُهمهَ اْخِفْض لهَ ِريًما )23( وهَ كهَ
ا  مهَ ا كهَ ْمُهمهَ بِّ اْرحهَ ُق��ْل رهَّ ِة وهَ ْحمهَ ِم��ْن الرهَّ
ِغيًرا{ ]الس��راء:23� 24[. اِن��ي صهَ يهَ بهَّ رهَ
وح��ق اهلّل ف��ي األخ: أن تنصحه، وأن 
��كهَ إذا كان محتاجًا  ْعُروفهَ تبذل له مهَ
م اهلّل ش��أن  ظهَّ وكن��ت ذا م��ال، فقد عهَ
األخ ف��ي اهلّل ع��ز وج��ل، فأخ��وك 

ف��ي اهلّل ه��و ش��قيقك ف��ي دينك، 
وُمِعْيُن��ك ف��ي طاع��ة اهلّل عز وجل.
وحق اهلّل تعالى عل��ى العبد في مواله 
اْلُمْنِع��م عليه: أن يعل��م أنه أنفق فيه 
مال��ه، وأخرج��ه م��ن ُذلِّ العبودي��ة، 
فه��ذا يجب حقه ف��ي النصيح��ة له، 
والتعظي��م لمعرفة ما أتى من الخير.

ِنْينهَ وهو:  ذِّ وحق اهلّل في تعظي��م الُمؤهَ
وا  أن يعل��م العبُد ما قام��وا به وما دهَعهَ
هم  دُّ إلي��ه، فيدعوا له��م بلس��انه، ويهَوهَ
نظ��ره. ف��ي  ُره��م  قِّ ويهَوهَ بباطن��ه، 
وح��ق اهلّل ف��ي أئم��ة المؤمني��ن في 
ْع��ِرف له��م حقهم بما  صالته��م: أن يهَ
تقل��دوه وبما قاموا به، وأن يدعو لهم 
بالرشاد والهداية، وقد قال رسول اهلّل 
صلى اهلل عليه وآله: ))تخيروا األئمة 
فإنهم الوافدون بكم إلى اهلّل عز وجل((.

وح��ق اهلّل ف��ي الجلي��س: أن تلين له 
نهَفهَك، وأن ُتْقِبل عليه في مجلسك،  كهَ
وأن ال تحرمه محاورتك، وأن تحدثه 
م��ن منطقك، وأن تختص��ه بالنصح.

وح��ق اهلّل ف��ي الجار: حفظ��ه غائبًا، 
وإكرامه ش��اهدًا، ونصرته ومعونته، 
وأن ال تتبع له عورة، وأن ال تبحث له عن 
ِلْمتهَ له أمرًا يخافه فكن له  سوء، فإن عهَ
ِتْيرًا فإنه أمانة. ِحصنًا حصينًا، وسترًا سهَ

م اهلّل  ��رهَّ وحق��وق اهلّل كثيرة، وقد حهَ
الفواح��ش م��ا ظهر منها وم��ا بطن، 
فجانب��وا كل أمر في��ه ِرْيبهَة، ودعوا 
ما يريب إل��ى ماال يريب، والس��الم. 

] مجموع كتب وس��ائل 
لي [ . الم��ام زيد ب��ن عهَ
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بس��م اهلل ، والحم��ُد هلل ، والّص��الة 
األنبيهَ��اء  ف  أش��رهَ عل��ى  والّس��الم 
والُمرس��لين ، س��ّيدنا محّم��د الّنبي 
األمين، وعلى آله الّطيبين الّطاهرين ، 
ا ، ورضواُن  ُسفن الّنجا وعالماُت االهتدهَ
اهلل على الّصحابهَة المّتقين ، والّتابعين 
لُهم بخيٍر وإحس��اٍن إل��ى يوِم الّدين .
: ��د  وبعهَ
د ُيش��ّكك في أن يكونهَ  ف��إّن البهَعض قهَ
منهُج الزيدّية ُهو منهُج المام زيد بن 
ل��ي )ع( في أصوِله ، وأبرِز مس��ائِل  عهَ
الُفروع ، فيقوُل أّن الزيدّية إّنما تأُخذ 
ع��ن المام اله��ادي إلى الح��ّق يحيى 
بن الُحس��ين )ع( ، وأص��وِل الزيدّية 
عيد  عد والوهَ دل والوهَ هي الّتوحي��د والعهَ
ر  واألم��ُر بالمعروِف والّنهي عن الُمنكهَ
��ٌم مرجعُه إلى  ��ة ، وه��ذا وههَ والمامهَ
هل من يّدعي  ين ، األمُر األّول : جهَ أمرهَ
ة  ن يّدعي ُمخالفهَ ذلكهَ على الزيدّية )مهَ
لي( ،  منهجهَ الزيدّية لإلم��ام زيد بن عهَ
وهذا أمُره يس��ير إذا ُنبِّه فتنّبه ، وُعلِّم 
ن عرفهَ أّن  فتعلهَّ��م . األمُر الّثان��ي : مهَ
ت على  د احت��وهَ ��ة الزيدّي��ة قهَ المدرسهَ
ات بني  ات أهل البيت )ع( ، س��ادهَ س��ادهَ

ن والُحس��ين ، وأّن اّتصالهَهم بِهم  الحسهَ
اّتص��اٌل وثيق روايًة ودرايهَ��ة واّتباعًا ، 
ولكّنه بداِفع العصبّية لمذهِبه الذي ُهو 
ليه ُيحاول بش��ّتى الوسائل أن يفصلهَ  عهَ
م زيد  بين الزيدّية وبين إمامها األعظهَ
دى  لي لكي ُيش��ّكك العاّمة في مهَ بن عهَ
��ا في األصول  ُمتابع��ة الزيدية لمامههَ
ز مس��ائل الُف��روع ، وهذا أخي  وأبرهَ
البهَاحث ُهو الذي يعُظم خطُره ، وِعظُم 
خطِره ُهو على نفِسه ألّنه ضّل وأضّل ، 
! إّنه  ليه ، نعمهَ ه عهَ ِبعهَ فوزرُه ووزُر من تهَ
ر  ال يس��عهَ أّي فاطمّي ُحّر يعرف وُيقدِّ
��ة في الِعلم إاّل  آلباِئ��ه المنزلهَة الّرفيعهَ
أن يكون زيديًا ، ألّن سادات أهل البيت 
ا  )ع( ، ف��ي مش��ارق األرِض ومغارِبههَ
كانوا على منهِج الزيدّية قواًل وعماًل 
ة البهَحث ولكن أسرُد  ، ال أطيل ُهنا إخوهَ
ا اليوم  ة الزيدية التي ه��ي عليههَ عقيدهَ
ال ال رفٌض  اج الوس��طّية واالعتدهَ بمنههَ
وال نصٌب ، ال إفراٌط وال تفريط ، أسرُد 
ة من أقوال المام زيد بن  هذه العقي��دهَ
ا أوثق في  لي )ع( ، ليكونهَ الباحُث معههَ عهَ
االّتباع ، علمًا أّن الُمخالفين للزيدّية ال 
يس��تطيُعون أن ُيثبتوا على المام زيد 

ل��ي )ع( أّنه كان تابعًا ألقوالِهم،  بن عهَ
اد هذا  ألّن ُمصّنفاتِهم خالي��ٌة من اعتقهَ
ظيم ، وأكث��ُر حّظهم منه  الم��ام العهَ
)ع( ُه��و ما يروونه م��ن ترّحمه على 
من تقّدم على أمير المؤمنين )ع( مع 
إثباِت مصادرِه��م لتفضيِله )ع( ألمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب )ع( على 
مه ، نعم! وهذا وقُت الّش��روع  ْن تقدهَّ مهَ
ف��ي نق��ل الُمراد م��ن هذه الّرس��الة 
لخوان��ي م��ن الباحثي��ن المهتّمين ، 
ن استش��عرهَ مكانهَة أهل  وأخّص منُهم مهَ
لُهم الّديني ، واس��تحالهَة أاّل  البيت وِثقهَ
ى  يك��ونهَ لُهم منه��ٌج ثابٌت ظاه��ٌر يبقهَ
هدي  هدي ، مهَ حّيًا إلى خروِج المام المهَ
آخر الّزمان محّم��د بن عبداهلل )ع( .

 أواًل : التهّ��وحي��د
 

ل��ي بن الُحس��ين  ي��د بن عهَ ��ام زهَ المهَ
ِه آيهَ��ات الّصف��ات :  ��ابهَ و تأوي��ِل ُمتشهَ
ُه  ِس��عهَ ُكْرِس��يُّ 1- قال اهلل تعالى : ))وهَ
(( ]البقرة:255[ .  األهَْرضهَ اِت وهَ اوهَ ��مهَ السهَّ
ِس��عهَ  ي��د )ع( : أي وهَ ��ام زهَ ��الهَ المهَ قهَ
واألْرض]1[.  ��ماوات  السهَّ ِعْلُم��ُه 

َذاُت   ... ُه���و  ال��زي�دّي��ة  من�ه��ُج 

َمنه���ج ... اإلم�ام زَي�د ب�ن َع�ل�ي )ع(
��ي �ي�ي�د

ّخ
�ك�ـ�� �ـ��م  ا �خ ـ�ا �ك��� ا
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نُظُرونهَ ِإالهَّ أهَن  ْل يهَ 2- قال اهلل تعالى : ))ههَ
ْأِتيهَ  بُّكهَ أهَْو يهَ ْأِتيهَ رهَ ُة أهَْو يهَ آلِئكهَ ْأِتيُهُم اْلمهَ تهَ
(( ]األنعام:158[ .  بِّ��كهَ اِت رهَ بهَْع��ُض آيهَ
نُظُرونهَ  ْل يهَ ي��د )ع( : ))ههَ ام زهَ الهَ المهَ قهَ
وت  ُة(( ، أي بالمهَ آلِئكهَ ْأِتيُه��ُم اْلمهَ ِإالهَّ أهَن تهَ
��ة  (( ، أي بالِقيامهَ بُّ��كهَ ْأِت��يهَ رهَ ، ))أهَْو يهَ
 ، )) بِّكهَ ْأِت��يهَ بهَْع��ُض آيهَ��اِت رهَ ، ))أهَْو يهَ
ا]2[ .  غِرِبههَ أي طلوع الّش��مس ِم��ن مهَ
انهَ  كهَ ))وهَ  : تعال��ى  اهلل  ق��ال   -3
��اء(( ]ه��ود:07[ .  لهَ��ى اْلمهَ ْرُش��ُه عهَ عهَ
عن��اُه ، الِعّز  يد )ع( : مهَ ��ام زهَ ��الهَ المهَ قهَ
ا أنهَّ السماء  ��لطان]3[ . ُقلُت : كمهَ والسُّ
ُهم  فهَ ن أعّزُهم اهلل وش��رهَّ اليهَ��وم مكاُن مهَ
بُس��لطانه ، ِم��ن مالئك��ٍة وأنبي��اء . 
��ُن  ْحمهَ ))الرهَّ  : تعال��ى  اهلل  ق��ال   -4
ى(( ]ط��ه:05[ .  ْرِش اْس��تهَوهَ لهَ��ى اْلعهَ عهَ
ر  ههَ ال وقهَ عناُه ، عهَ يد )ع( : مهَ ام زهَ الهَ المهَ قهَ
��رُش : الِع��ّزُة والّس��لطان]4[ .  ، والعهَ
قهَّ  هَ حهَ ُروا اهللهَّ دهَ ا قهَ 5- قال اهلل تعالى : ))مهَ
ِزيٌز(( ]الحج:74[ .  ِويٌّ عهَ هَ لهَقهَ ْدِرِه ِإنهَّ اهللهَّ قهَ
ا  عن��اُه ، مهَ ي��د )ع( : مهَ ��ام زهَ ��الهَ المهَ قهَ
قهَّ  فوُه حهَ رهَ ِته ، وال عهَ مهَ ظهَ موُه ح��قهَّ عهَ ظهَّ عهَ
ْصِفه]5[ .  فوُه حّق وهَ صهَ ِته ، وال وهَ ْعِرفهَ مهَ
��ْيٍء  6- ق��ال اهلل تعال��ى : ))ُكلُّ شهَ
��ُه(( ]القصص:88[ .  ْجههَ اِل��ٌك ِإالهَّ وهَ ههَ
 ]6[ عناُه ، إالهَّ ُهوهَ يد )ع( : مهَ ام زهَ الهَ المهَ قهَ
. ُقلُت : أي كّل ش��يٍء هاِلٌك إالهَّ اهلل . 
اُت  ��ماوهَ السهَّ 7- ق��ال اهلل تعال��ى : ))وهَ
 . ]الزم��ر:67[  ِبيهَِميِن��ِه((  ��اٌت  ْطِويهَّ مهَ
عن��اُه  مهَ  : )ع(  ي��د  زهَ ��ام  المهَ ��الهَ  قهَ
 . ِت��ه]7[  ِبُقدرهَ ��اٌت  فِنيهَّ مهَ  ،
اء  ��مهَ السهَّ ))وهَ  : تعال��ى  اهلل  ق��ال   -8
 . ]الذاري��ات:47[  ِبأهَْي��ٍد((  ��ا  ْينهَاههَ نهَ بهَ
ة]8[ .  عناُه ، ِبُقوهَّ يد )ع( : مهَ ام زهَ الهَ المهَ قهَ
بِّكهَ  اْصِبْر ِلُحْكِم رهَ 9- قال اهلل تعالى : ))وهَ
ِإنهَّكهَ ِبأهَْعُيِننهَا(( ]الطور:48[ وقول اهلل  فهَ
تعالى : ))تهَْجِري ِبأهَْعُيِننهَا(( ]القمر:14[ . 
عن��اُه  مهَ  : )ع(  ي��د  زهَ ��ام  المهَ ��الهَ  قهَ
 . ِتن��ا]9[  الئهَ وكهَ  ، ِبِحْفِظنهَ��ا   ،
))يهَ��ْومهَ   : تعال��ى  اهلل  ق��ال   -10

 . ]ن:42[  ��اٍق((  سهَ ��ن  عهَ ��ُف  ُيْكشهَ
عن��اُه  مهَ  : )ع(  ي��د  زهَ ��ام  المهَ ��الهَ  قهَ
 . ��ْرب]10[  وكهَ ٍة  ِش��دهَّ ��ن  عهَ  ،
ٌة  اِضرهَ ِئٍذ نهَّ ْومهَ 11- قال اهلل تعالى : ))ُوُجوٌه يهَ
ٌة(( ]القيامة:23-22[ .  ا نهَاِظرهَ ههَ بِّ * ِإلهَى رهَ
ة ،  عناُه ، ُمْشِرقهَ يد )ع( : مهَ ام زهَ الهَ المهَ قهَ
ٌة للثهَواب ، قال المام  ٌة : ُمْنتهَِظرهَ ونهَاِضرهَ
ٌة : إلى أهَْمِر  وُل��ُه نهَاِض��رهَ ��ا قهَ )ع( : إّنمهَ
ِعيِم والّثواب]11[ .  ٌة ِمنهَ النهَّ ا ، نهَاِظرهَ ههَ بِّ رهَ
ِهْم  بِّ ن رهَّ ُهْم عهَ الهَّ ِإنهَّ 12- قال اهلل تعالى : ))كهَ
(( ]المطّففين:15[ .  ْحُجوُبونهَ مهَ ِئٍذ لهَّ ْومهَ يهَ
 ، عن��اُه  مهَ  : )ع(  ي��د  زهَ ��ام  المهَ ��الهَ  قهَ
 . ْمُنوُع��ون]12[  مهَ ِت��ِه  ْحمهَ رهَ ��ن  عهَ
الهَ��ِت  قهَ ))وهَ  : تعال��ى  اهلل  ق��ال   -13
ٌة ُغلهَّ��ْت أهَْيِديِهْم  ْغُلولهَ اْليهَُهوُد يهَ��ُد اهلّلِ مهَ
اِن  تهَ ْبُس��وطهَ اُه مهَ دهَ ْل يهَ اُلوْا بهَ ا قهَ ُلِعُنوْا ِبمهَ وهَ
��اء(( ]المائدة:64[ .  ْيفهَ يهَشهَ ُينِف��ُق كهَ
ج��اُز اآليهَة ،  يد )ع( : مهَ ��ام زهَ الهَ المهَ قهَ
ض��ل ، وقوُله تعالى  ��ة منُه والفهَ النِّعمهَ
��اء(( يهَ��ُدّل على  ْيفهَ يهَشهَ : ))ُينِف��ُق كهَ
رب  د يهَق��ول الّرُجُل ِمنهَ العهَ ذِلك ، وقهَ
��ة]13[ .  ليهَّ يهَ��د ، أي ِنعمهَ : ِلُف��الٍن عهَ
ِميًعا  اأْلهَْرُض جهَ 14- قال اهلل تعالى : ))وهَ
��ِة(( ]الزمر:67[ .  ْومهَ اْلِقيهَامهَ ُت��ُه يهَ ْبضهَ قهَ
ُته  بضهَ ذِلكهَ قهَ يد )ع( : وكهَ ام زهَ الهَ المهَ قهَ
ِتِه وُملِكه]14[ .  بضهَ ة ، أي في قهَ يومهَ القيامهَ

 ثاني��ًا : الَع���دل  

15- قال الم��ام زيد بن علي )ع( : )) 
ُقوُل الُمْجِبرُة  ّما تهَ انهَه وتهَعالهَى عهَ ... ُسبهَحهَ
ُموا أّن  عهَ والمش��بِّهُة ُعلوًا كبيرًا. إذ زهَ
لهَقهَ الُكْفرهَ بنفسِه،  الهَى خهَ انهَُه وتهَعهَ اهلّل ُسبحهَ
لهَي��ه ، ...... ،  والُجح��ودهَ والِفْريهَ��ةهَ عهَ
ات،  كهَ رهَ ِبنهَا ِفي الحهَ لُّ ِمْيُع تهَقهَ اُلوا: ِمنُه جهَ قهَ فهَ
ات، وإّنه  اِص��ي، والّطاعهَ عهَ : المهَ الِتي ِهيهَ
اِله الِتي  لى أفعهَ ة عهَ اِسُبنهَا يومهَ الِقيامهَ ُمحهَ
رقة،  نا، والسهَّ : الُكفر، والزِّ لهَقهَ ا، إْذ خهَ لهَههَ عهَ فهَ
تل، والّظل��م، والُجور،  ��رك، والقهَ والشِّ
ها - زعموا - ثم  لهَقهَ ه. ولهَوال أّنه خهَ فهَ والسهَّ

 ، ْكُفرهَ ْرنهَا على أن نهَّ دهَ ن��ا عليها، ما قهَ أْجبهَرهَ
د  ب أنبياءه، أو نهَجحهَ ذِّ ، أو ُنكهَ وأن ُنْشِركهَ
ه، أو ُرُسلهَه، فلّما  اته، أو نهَقُتلهَ أوليهَاءهَ ِبآيهَ
ا،  ها لنهَ رهَ دهَّ ليه��ا، وقهَ ن��ا عهَ بهَرهَ ��ا وجهَ ههَ لهَقهَ خهَ
ِضبهَ  غهَ ِره، فهَ ��دهَ ضاِئِه وقهَ لهَم نهَخُرج ِمن قهَ
بن��ا بالّنار ُطولهَ األبهَد. ....  لينهَا، وعذهَّ عهَ
ُة  فهَ ِذه صِِ اههَ ��لين، مهَ اِع��ِث الُمرسهَ اّل وبهَ كهَ
لهَِّفين  ُهم ُمكهَ لقهَ اِكِمين، بهَ��ل خهَ م الحهَ أحكهَ
أموري��ن  ْحُجْوِجْي��نهَ مهَ ُمس��تطيِعين مهَ
نا بالهَْخيِر ولهَم يْمنهَْع ِمنه،  رهَ نهيي��ن، أمهَ مهَ
��ر ولم ُيْغ��ِر عليه، ....  ونهَهى عن الشهَّ
ن أنُفِسِهم  ة عهَ ُة والُمش��ّبههَ فنفِت الُمجبرهَ
��ات، والّظل��م، والجور،  مهَّ ذهَ مي��عهَ المهَ جهَ
��ُبوها إلى اهلّل عّز وجل  ه، ونهَسهَ ��فهَ والسهَّ
نهَا اهلّل  لقهَ الوا: خهَ قهَ ��ات. فهَ ميع الِجههَ ِمن جهَ
بنا بالنار، ولهَم يهَظِلمنهَا.  ذهَّ أش��قياء، ثم عهَ
ذا، وأّي ًظلٍم  ُم ِمن ههَ اٍء أعظهَ فأّي اس��تهزهَ
فوا ِبه اهلّل  ا وصهَ أوضح، أو ُجور أْبيهَن ّممهَ
ا  اِلِك يوِم الّدين مهَ الهَّ ومهَ عزوجل؟! ، كهَ
أُمر  ن يهَ ��ِم الّراِحِمين، مهَ ة أرحهَ هذِه ِصفهَ
اء  حشهَ ن الفهَ ى عهَ دِل والحسان، ويهَنههَ بالعهَ
��ا قال س��بحانه: )) الهَ  مهَ ��ر، كهَ والُمنكهَ
ا(( و ُوسعها :  ههَ لُِّف اهلّل نهَْفسًا ِإالهَّ ُوْسعهَ ُيكهَ
ُهم أقّل ِمّما ُيطيُقون،  ّلفهَ ته��ا. بهَل كهَ طاهَقهَ
ْس��تهَأهلون، لهَم  اُه��م أكثرهَ مّما يهَ وأعطهَ
لتهَِمس ِبذِلكهَ ِمنُه��م ِعلهَّة، ولهَم يهَغتهَِنم  يهَ
اِئه،  ضهَ ُه ِبقهَ اءهَ ضهَ اِلف قهَ ة، ولهَم ُيخهَ لهَّ ِمنُهم زهَ
ُه ِبُحكِمه،  ِره، وال ُحكمهَ ��دهَ ه ِبقهَ رهَ ��دهَ وال قهَهَ
تهَعالى عّما تهَقول الُمجبهَرة والُمش��ّبهة 
ُعلوًا كبيرًا، إذ ش��بهَّهوا اهلّل س��بحانه 
 ، هلهَ ، والجهَ بالِج��نِّ والنس؛ ألّن الُظل��مهَ
ه  فهَ ، والُكفر، والسهَّ والُفس��وق، والُفجورهَ
ال تهَكوُن إال ِم��نهَ الِجنِّ والنس((]15[. 
16- قال المام زيد بن علي )ع( ، ُمبّينًا 
��ت إاّل فيم��ا ُيرضيه  ة اهلل ليسهَ أّن إرادهَ
، دونهَ ما ُيس��خُطه من أفع��ال الِعباد ، 
واهلل ال يهَرضى إاّل بإيمان دون الِعصيان 
والِفس��ق والفجور ، ف��اهلل غير ُمريٍد 
لمعاصي الِعباد ، فيقول المام زيد )ع( 
اُموا على  ْد أقهَ ًا قهَ ومهَ ��ْرتهَ أنهَّ قهَ ذهَكهَ : ))وهَ
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ته،  الهَفهَ ِط اهلّل تعالى وِعصياِنه، وُمخهَ خهَ سهَ
الوا: اهلّل أرادهَ  ن ذهَلك ، قهَ ا ُنُهو عهَ وأّنُهم إذهَ
ُهم  وا أْنُفسهَ ��لُ أْرسهَ ذا ، فهَ رهَ ههَ دهَّ ذا ، اهلّل قهَ ههَ
اِصي ،  عهَ ِفي الّذن��وب ، ولهَّجوا ِف��ي المهَ
ى ِفي  ا أرهَ أْحبهَْبتهَ أْن أْكُت��بهَ إليكهَ مهَ فهَ
اُه  ذهَل��ك. والذي أقوُل في ذهَلك وأْرضهَ
ا  ْنُظرهَ مهَ تهَ ه، فهَ بهَرهَ تهَدهَّ أهَ الُق��رآنهَ وهَ ْقرهَ : أْن تهَ
��ُه إلى اهلّل  ُتِضيفهَ بهَ��هُ فهَ أْوجهَ ُه اهلّل، وهَ ادهَ أرهَ
اِنِعه .  ُه إل��ى صهَ ُتِضيفهَ ُه فهَ ِرههَ ��ا كهَ ، ومهَ
ى  الهَ يهَْرضهَ ولهَ��ه ِفي ِكتاِبه: ))وهَ أيتهَ قهَ أرهَ
ُكْم((  ُه لهَ ْشُكُروا يهَْرضهَ ِإْن تهَ اِدِه اْلُكْفرهَ وهَ ِلِعبهَ
ُ ِبُكْم اْلُيْس��رهَ  ولهَه: ))ُيِريُد اهللهَّ أيتهَ قهَ ، أرهَ
ولهَه  أيتهَ قهَ (( ، أرهَ الهَ ُيِريُد ِبُكْم اْلُعْس��رهَ وهَ
ا  اُن مهَ ْحمهَ ��اءهَ الرهَّ اُلوا لهَْو شهَ قهَ تعالى: ))وهَ
ِلكهَ ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم  ُهْم ِبذهَ ا لهَ اُهْم مهَ بهَْدنهَ عهَ
ول اهلّل عّز  ذا كّله قهَ (( ، ههَ ْخُرُصونهَ ِإالهَّ يهَ
وِلِهم((]16[ .  ُق ِمْن قهَ ّل ، وُهو أْصدهَ وجهَ
17- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
��ن يهَق��ول : إنهَّ اهلل ُيري��ُد ُكفرهَ  ))مهَ
 . اف��ر((]17[  كهَ ُه��و  فهَ  ، اِفِقي��ن  المنهَ
18- قال المام زيد بن علي )ع( ، ُمبّينًا 
ُن لُهم  أّن اهلل ال ُيغ��وي الِعباد ، وال ُيزيِّ
الل  ا الضهَّ أمهَّ المعاصي، ق��ال )ع( : ))وهَ
ان  ِمنهَ الّش��يطهَ ِم��يِّ ِلِمْثِلِه ، وهَ ِم��نهَ اآلدهَ
ْعِصيهَة ،  ��اُء والّتْزِيي��ن ِلْلمهَ ُه��و الّدعهَ ، فهَ
ُه  ا لهَ ّيْنتهَههَ زهَ ْعِصيهَ��ٍة وهَ ْوتهَ��ُه إلى مهَ ا دهَعهَ إذهَ فهَ
ذا المعنهَى  ْيتهَُه وأْضلهَْلتهَ��ه ، وههَ ��ْد أْغوهَ قهَ فهَ
��ّل اس��ُمه((]18[ .  ��ن اهلل جهَ ْنِف��يٌّ عهَ مهَ
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نِزلهَة  بائر ، والمهَ عيُد على أهل الكهَ  ] الوهَ
 :  ] والُخل��وُد   ، الهَمنِزلهَتي��ن  بي��ن 
19- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
بهَا الهَ  ْأُكُلونهَ الرِّ ِذينهَ يهَ الى: ))الهَّ ال تهَعهَ ))قهَ
ُطُه  بهَّ تهَخهَ ِذي يهَ ُقوُم الهَّ ا يهَ مهَ ُقوُم��ونهَ ِإالهَّ كهَ يهَ
اُلوا  ُهْم قهَ سِّ ذهَِلكهَ ِبأهَنهَّ اُن ِمْن اْلمهَ ��ْيطهَ الشهَّ
ُ اْلبهَْيعهَ  لهَّ اهللهَّ أهَحهَ بهَ��ا وهَ ْيُع ِمْثُل الرِّ ا اْلبهَ مهَ ِإنهَّ
ٌة ِمْن  ْوِعظهَ ُه مهَ ��اءهَ ْن جهَ مهَ ا فهَ بهَ مهَ الرِّ ��رهَّ حهَ وهَ
أهَْمُرُه ِإلهَى  ��لهَفهَ وهَ ا سهَ لهَُه مهَ ى فهَ انتهَههَ ��ِه فهَ بِّ رهَ

اِر  اُب النهَّ ُأْولهَِئ��كهَ أهَْصحهَ ادهَ فهَ ��نْ عهَ مهَ ِ وهَ اهللهَّ
ُموا أّن  عهَ ��إن زهَ ((، فهَ اِلُدونهَ ��ا خهَ ُهْم ِفيههَ
ُبوا، ألنهَّ اهلّل تعالى  ذهَ د كهَ قهَ ا ُمْشِرك فهَ ذهَ ههَ
هَ  ُقوا اهللهَّ ُنوا اتهَّ ِذينهَ آمهَ ��ا الهَّ ههَ اأهَيُّ ُقول: ))يهَ يهَ
بهَ��ا ِإْن ُكنُتْم  ��ا بهَِق��يهَ ِمْن الرِّ ُروا مهَ ذهَ وهَ
ْرٍب  ُنوا ِبحهَ ْأذهَ ُلوا فهَ ْفعهَ ْم تهَ ِإْن لهَ ُمْؤِمِنينهَ * فهَ
ربهَ اهلّل  ارهَ حهَ صهَ ُس��وِلِه(( ، فهَ رهَ ِ وهَ ِمْن اهللهَّ
يِر ِش��رٍك  ا ِمْن غهَ لى الّربهَ ��امهَ عهَ ِحينهَ أقهَ
اءهَ ِبه الّنبي  ا جهَ ّك ِفيمهَ ال شهَ ن، وهَ بالّرحمهَ
صّل��ى اهلّل عليه وآله وس��لم((]19[ . 
عيد  ُقل��ُت : ُيريُد الم��ام )ع( ، أّن الوهَ
الِحٌق بأصحاِب الّربا ، وأّن اسم اليمان 
ِب��ُق عليِه��م ، فأّم��ا  والّش��رك ال يهَنطهَ
اليم��ان فألّنهم لهَم يأُتوا بش��روِطه ، 
ربًا  ��ن كانهَ حهَ وكي��فهَ يكوُن ُمؤمنًا مهَ
هلل وِلرُس��وِله؟! ، وأّما الّشرك فألّنهم 
الزالوا داخلين في حظيرِة أهل الِقبلهَة 
، فُهم إذًا ُفّس��اٌق ُعص��اة ، وُيريُد )ع( 
ٌح بالخل��ود في الّنيران ،  أّن اهلل ُمص��رِّ
ألولئ��كهَ العاملون بالّربا ، واهلل أعلم. 
20- ق��ال الم��ام زي��د بن عل��ي )ع( 
اة لهَيس��وا  ، ُمحتّج��ا وُمثبت��ًا أّن الُعصهَ
ْن  مهَ ُمؤمنين ، بهَل ُفّساق ، فقال )ع( : ))فهَ
اِرمهَ  حهَ ُكوا مهَ اِق الذينهَ اْنتهَههَ انهَ ِمنهَ الُفسهَّ كهَ
البهَاِطل  ِع وهَ ليهَأِت أْه��لهَ الِبدهَ ��ا فهَ اهلّل ُكّلههَ
، ]ُيري��د )ع( أولئ��كهَ الُمثبتين لهم 
ُه  دونهَ لهَ يْش��ههَ إّنُهم سهَ ف��ة اليمان[ ، فهَ صهَ
ّربين  ِة المقهَ ٌد � ِمنهَ المالئكهَ أنهَّ لهَيسهَ أحهَ
ُل إيمانًا ِمنُه ِعندهَ اهلّل.  الّنبيي��ن � أْفضهَ وهَ
الهَُفوا  خهَ ّعُفوا ِدي��نهَ اهلّل، وهَ ��ْد ضهَ إّنُهم قهَ فهَ
الوا  قهَ ولهَه، وهَ الهَُفوا قهَ خهَ ال��ى، وهَ ِدينهَ اهلل تهَعهَ
ْن أْهل  ُلوا عهَ ادهَ جهَ يرهَ الحّق ، وهَ ل��ى اهلّل غهَ عهَ
كهَ  بهَارهَ ى اهلّل تهَ ْد نهَههَ قهَ نة، وهَ وهَ اِصي واْلخهَ المعهَ
بّيُه صّلى اهلّل عليه وآله وسلم  الى نهَ تهَعهَ وهَ
��ُهم  اُنونهَ أْنُفسهَ ْختهَ ِن الذينهَ يهَ اِدل عهَ أن ُيجهَ
ًا.  ًا أِثيمهَ انهَ وهَّ انهَ خهَ ْن كهَ إّن اهلّل ال ُيِح��بّ مهَ
ا  ادهَونهَ عهَ ؤالء ُمؤِمِني��ن، فهَ ُم��وا أنهَّ ههَ عهَ زهَ فهَ
لوُهم ِفي ِواليهَة  ��ؤالء، وأْدخهَ ِمْن أْجِل ههَ
ْعلهَُم أّنا أولهَى  ِعِق��ُل يهَ ْن يهَ مهَ المؤِمني��ن، فهَ
اّمة،  ِبالحّق ِمنُهم، ِبالُحّب ِللُمس��ِلِمين عهَ

بهَ اهلّل  لهَ الُفسوِق ِمنُهم، الِذينهَ أْوجهَ إاّل أههَ
اِب��ه لهَُهم الّنار،  الى ِفي ِكتهَ تهَعهَ ك وهَ بهَ��ارهَ تهَ
ل يهَدُخُل  ْلُهم ههَ سهَ اج[ فهَ ِهي لهَُهم. ]احِتجهَ فهَ
ُش��ّكونهَ  ْن ُيِحّب اهلّل؟ أو يهَ الجّن��ة إاّل مهَ
ْدرونهَ  ال��ى، ال يهَ ��ن ال ُيِحّبُه اهلّل تهَعهَ ِفيمهَ
ال اهلّل  ْد قهَ قهَ ْدُخ��ل الجّنة أِم الّن��ار؟ وهَ أيهَ
اِفِرينهَ  اْلُمْؤِمُنونهَ اْلكهَ ِخْذ  تهَّ تعالى: ))الهَ يهَ
ْل  ْفعهَ ْن يهَ مهَ أهَْوِليهَاءهَ ِم��ْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينهَ وهَ
ال  قهَ ٍء((. وهَ ��يْ ِ ِفي شهَ لهَْيسهَ ِمْن اهللهَّ ذهَِلكهَ فهَ
اٍت  آيهَ ْلنهَا  أهَنزهَ ��ْد  ال��ى: ))لهَقهَ ك وتهَعهَ تبارهَ
اٍط  اُء ِإلهَى ِصرهَ ْن يهَشهَ ْهِدي مهَ ُ يهَ اهللهَّ نهَاٍت وهَ ُمبهَيِّ
ُسوِل  ِبالرهَّ ِ وهَ ا ِباهللهَّ نهَّ ُقوُلونهَ آمهَ يهَ ِقيٍم*وهَ ُمْستهَ
ْعِد  ِريٌق ِمْنُهْم ِمْن بهَ لهَّى فهَ تهَوهَ ْعنهَا ُثمهَّ يهَ أهَطهَ وهَ
ا  ِإذهَ *وهَ ��ا ُأْولهَِئ��كهَ ِباْلُمْؤِمِنينهَ مهَ ذهَِلكهَ وهَ
ْينهَُهْم  ُس��وِلِه ِليهَْحُكمهَ بهَ رهَ ِ وهَ ُدُع��وا ِإلهَى اهللهَّ
((. ]احِتجاج[  ِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضونهَ ا فهَ ِإذهَ
ْهٍط ِمْن أْهِل الِقبلهَة،  ِة رهَ ْمسهَ ْن خهَ ْلُهم عهَ سهَ فهَ
ْهٍط ِمْن ُتّجاِر الُمسِلِمين،  ةهَ رهَ ْشرهَ ُقوا عهَ افهَ وهَ
لهَم  ُهم، فهَ أْخ��ذ]وا[ أْموالهَ اُدوا أْن يهَ ��أرهَ فهَ
ٍة  رهَ شهَ ُة إلى عهَ سهَ مهَ بهَ الخهَ ههَ ذهَ يهَس��تهَِطيُعوا، فهَ
ُكوُهم  ��ارهَ شهَ ْوُهم ، فهَ والهَ ِم��نهَ األْكراِد فهَ
ُهم،  يهَأُخُذوا أْموالهَ اِل الُمسِلِمين فهَ على ِقتهَ
الى  اُه��م الُمس��ِلمونهَ إل��ى اهلّل تهَعهَ عهَ دهَ فهَ
س��ولهَه صّلى اهلّل عليه وآله وس��لم  رهَ وهَ
ُكوُنوا  ريم ، وإلى أْن يهَ وإل��ى ِكتهَابه الكهَ
لهَيِهم  أبهَوا عهَ لى ِقتهَال األْكراد، فهَ ُهْم عهَ عهَ مهَ
اد � المس��ِلمين  عهَ األْكرهَ اتهَل��وا � مهَ قهَ وهَ
الهَُه��م  ��ُذوا أْموهَ ُلوُه��م وأخهَ تهَ ّت��ى قهَ ، حهَ
ْن  لهَُهم عهَ سهَ اد. فهَ ْم واألْكرهَ ا ههَ ��ُموههَ اْقتهَسهَ فهَ
ن  ّلوا عهَ ِة الّرْهط ِحينهَ تهَوهَ ْمسهَ ؤالِء الخهَ ههَ
عهَ  ِمين مهَ ُلوا الُمْس��لِ تهَ قهَ ة اهلّل تعالى، وهَ اعهَ طهَ
اد، أِمنهَ المؤِمنينهَ ُه��ْم، أْم ُهْم  األْك��رهَ
الوا:  إن قهَ يء؟! ، فهَ ]لهَيُسوا[ ِمنهَ اهلّل ِفي شهَ
اِت  وا ِفي آيهَ ��عهَ انوا ِمنهَ الذين سهَ م، كهَ نهَعهَ
اّقون؛  : الُمشهَ اِجزونهَ اِجزين، والُمعهَ اهلّل ُمعهَ
ولهَ اهلّل تبارك وتعالى  ُك��وا قهَ ألّنُهم تهَرهَ
ات((]20[ .  وا ِبالّظ��ّن والُش��ُبههَ ��ذهَ أخهَ وهَ
ُقلُت : وه��ذا ِمنهَ المام إثباٌت للمنزلهَة 
بين الهَمنزلتين ، وأّن العاصي ال يهَعصي 
ن أعانهَ كافرًا على  اهلل وُهو ُمؤمن ، فمهَ
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ُمؤمٍن ، فليسهَ قطع��ًا من أهل اليمان 
ن  اس��قين ، ومهَ ، بل من أهل الوعيد الفهَ
تهَ��ل نهَفس��ًا مؤمنًة بغير وج��ه حّق ،  قهَ
فليسهَ قطعًا ِمن أه��ل اليمان ، بهَل ُهو 
قبوحين ، وُهو ِفمن أهل  ة المهَ سقهَ من الفهَ
الخلود في الجحيم الذين قال اهلل تعالى 
دًا  مِّ ْقُتْل ُمْؤِمن��ًا ُمتهَعهَ ��ْن يهَ مهَ فيِهم : ))وهَ
 ُ ِضبهَ اهللهَّ غهَ ا وهَ اِلدًا ِفيههَ ُم خهَ نهَّ ههَ اُؤُه جهَ ��زهَ جهَ فهَ
ِظيمًا((  ابًا عهَ ذهَ دهَّ لهَ��ُه عهَ أهَعهَ نهَُه وهَ لهَعهَ لهَْي��ِه وهَ عهَ
ن خال��فهَ ُح��دودهَ اهلل التي حّدها  ، ومهَ
وبّينهَها في كتابه، وعلى لس��ان رسوله 
صلى اهلل عليه وآله وسّلم  ، فإّنه ليسهَ 
م��ن أهل اليم��ان ، بهَل من الُفّس��اق ، 
وُهم )الُفّساق( الُمتعّدون لحدود اهلل ، 
كّل من ارتكبهَ  فِمنهَ الُعصاة ، والُعصاة فهَ
الُمحّرمات ، فُه��م من أهل الخلود في 
ْن  مهَ الّني��ران ، واهلل تعالى فيقول : ))وهَ
ُه  ��دهَّ ُحُدودهَ تهَعهَ يهَ ُه وهَ ُس��ولهَ رهَ هَ وهَ ْع��ِص اهللهَّ يهَ
اٌب  ذهَ لهَ��ُه عهَ ا وهَ اِل��دًا ِفيههَ ُيْدِخْل��ُه نهَارًا خهَ
ُمِهي��ٌن(( ، والُمنافقون والُمنافقات من 
أهل الِقبلهَة فلهَيس��وا من أهل اليمان ، 
بهَل من أهل الِفسق والتجّرئ والِعصيان 
، وُهم فخالدون مُخل��ّدون في الّنار ، 
اِفِقينهَ  ُ اْلُمنهَ دهَ اهللهَّ عهَ يقول اهلل تعالى : ))وهَ
اِلِدينهَ  نهَّمهَ خهَ ههَ ارهَ نهَارهَ جهَ اْلُكفهَّ اِت وهَ اْلُمنهَاِفقهَ وهَ
ُهْم  لهَ ُ وهَ نهَُه��ُم اهللهَّ لهَعهَ ْس��ُبُهْم وهَ ا ِهيهَ حهَ ِفيههَ
اٌب ُمِقيٌم(( . نع��م ! وهذا فواضٌح  ��ذهَ عهَ
وجه��ُه والحم��د هلل رّب العالمي��ن . 
21- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( ، 
ُمخاطب��ًا أولئك الذي��ن يهَزعمون أّن 
هم  ارِِ عهَ إصرهَ الُعصاة سيدخلونهَ الجّنة مهَ
ْن  مهَ وموتِهم بال توبهَة ، فيقول )ع( : ))وهَ
الهَى  تهَعهَ كهَ وهَ بهَارهَ مهَ أنهَّ اهلّل تهَ عهَ زهَ أ الُقرآنهَ فهَ رهَ قهَ
دٍٍ  عصيهَة[ أو أِلحهَ ْغِفُر لهَُه ]صاح��ب المهَ يهَ
بيرًة ِمنهَ الموِجبهَ�ات  ِمْن أهِل الِقبلهَة كهَ
كهَ  بهَارهَ ي��ر تهَوبهَ��ٍة، وأّن اهلّل تهَ ��ا ِبغهَ أتهَ�اههَ
ٍل ُيرِضى  مهَ الهَى ُيْدِخُله الجّنةهَ ِبغيِر عهَ تهَعهَ وهَ
ّز  لى اهلّل عهَ ى عهَ ْد اْفتهَرهَ قهَ الى، فهَ ِب��ِه اهلّل تهَعهَ
وِل  ّك ِفي قهَ شهَ ير الحّق، وهَ ال غهَ قهَ جّل، وهَ وهَ
البهَِاِطلهَ ِفي  اْعتهَلهَجهَ الحّق وهَ �الى، وهَ اهلّل تهَعهَ

ْبِس  ُهو ِفي لهَ ْتبهَع، فهَ ا يهَ ْدِر أّيُهمهَ لهَْم يهَ لِبه، فهَ قهَ
اللِِه((]21[ .  ُد ِف��ي ضهَ دهَّ تهَرهَ ِمن ِديِن��ه يهَ
22- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( ، 
ُمصّرحًا بالخلود في حّق الُعلماء الغير 
ُمظهرين للح��ق ، والُمحابين في اهلل ، 
ا  ذهَ اءهَ الّس��وء، ههَ ا ُعلهَمهَ يهَ يقول )ع( : ))فهَ
ْدتُم��وه ِللّظاِلِمين،  ههَ اُدُكم ال��ِذي مهَ ِمههَ
ائنين،  اُنُكم الذي ائُتمنُتُموه ِللخهَ ذا أمهَ ههَ وهَ
أْنُتم  فهَ ِلْلُمبِطِلي��ن،  ُتُكم  ادهَ ��ههَ شهَ ��ِذِه  ههَ وهَ
ِلُكْم  اِلدون: ))ذهَ ًا خهَ ��دهَ ُهم ِفي الّنار غهَ عهَ مهَ
ْيِر  ُح��ونهَ ِفي اأْلهَْرِض ِبغهَ ا ُكْنُتْم تهَْفرهَ ِبمهَ
 .]22[)) ُحونهَ ا ُكْنُت��ْم تهَْمرهَ ِبمهَ ��قِّ وهَ اْلحهَ
23- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( ، 
ُمفّس��رًا لوجه آيهَة المش��يئة الوعيدّية 
التي يتش��ّبث بها البع��ض الكثير في 
إثبات عقيدة غفران الّذنوب بدون تهَوبهَة 
وِله تهَعالى:  اْحتهَّجوا ِبقهَ ، ق��ال )ع( : ))وهَ
ْغِفُر  يهَ كهَ ِبِه وهَ ْغِفُر أهَْن ُيْش��رهَ هَ الهَ يهَ ))ِإنهَّ اهللهَّ
��اُء((. ُثّم ُأِنزلهَ  ْن يهَشهَ ��ا ُدونهَ ذهَِلكهَ ِلمهَ مهَ
ًدا  مِّ ْقُتْل ُمْؤِمًن��ا ُمتهَعهَ ��ْن يهَ مهَ بهَعدها: ))وهَ
 ُ ِضبهَ اهللهَّ غهَ ا وهَ اِلًدا ِفيههَ ُم خهَ نهَّ ههَ اُؤُه جهَ ��زهَ جهَ فهَ
ِظيًما((.  اًبا عهَ ذهَ ُه عهَ ��دهَّ لهَ أهَعهَ نهَُه وهَ لهَعهَ لهَْيِه وهَ عهَ
ا ِمْن  ا ُأْنِزلهَت ، أهَّنههَ ٍة ِفيمهَ بهَّينهَ��ْت ُكلُّ آيهَ فهَ
اد،  ْعِد الل���ه ، إّن اهلّلهَ ال ُيْخِلُف الميعهَ وهَ
��ت لهَُهم ِبُحّجة، ِهيهَ  لهَيسهَ ٌة وهَ ديدهَ ِهيهَ سهَ وهَ
الى ِبالُقرآن ، ...  اُه اهلّل تهَعهَ فهَ نهَ شهَ نهٌَة ِلمهَ يِّ بهَ
يفهَ  ِذه اآليهَة كهَ ْن ههَ ّل عهَ ْن ضهَ ّيُن ِلمهَ ُسُأبهَ ، وهَ
ْغِفُر  يهَ الى: ))وهَ ول اهلّل تهَعهَ ا: إّن قهَ تهَْفسيرههَ
��اُء(( ، ]فا[الذين  ْن يهَشهَ ا ُدونهَ ذهَِلكهَ ِلمهَ مهَ
لهَ  ة الِذينهَ أْنزهَ ْغِفرهَ ��اُء لهَُهم ]اهلل[ المهَ يهَشهَ
ْونهَ  ا ُتْنههَ بهَاِئرهَ مهَ ِنُبوا كهَ ْجتهَ ِفيِه��م: ))ِإْن تهَ
ُنْدِخْلُكْم  اِتُكْم وهَ ئهَ ��يِّ ْنُكْم سهَ ��ْر عهَ فِّ ْنُه ُنكهَ عهَ
د اهلّلُ ِمْن  عهَ ْن وهَ مهَ ِريًم��ا(( ، فهَ اًل كهَ ُمْدخهَ
إّن اهلّل  ا، فهَ اههَ ٍة أتهَ ِبيرهَ أْهِل الِقبلهَِة الّنارهَ ِبكهَ
 ،)) ادهَ هَ الهَ ُيْخِلُف اْلِميعهَ ال: ))ِإنهَّ اهللهَّ الى قهَ تهَعهَ
ا((،  ْأِتيًّ ْعُدُه مهَ انهَ وهَ ُه كهَ الى: ))ِإنهَّ ال تهَعهَ قهَ وهَ
ا  مهَ يهَّ وهَ ْوُل لهَدهَ ُل اْلقهَ ا ُيبهَدهَّ الى: ))مهَ ال تعهَ قهَ وهَ
ْلُهم  سهَ ِبيِد(( . ]احِتجاج[ فهَ ٍم ِلْلعهَ الهَّ ا ِبظهَ أهَنهَ
ُهم اهلّل  دهَ عهَ ْل وهَ اِب الُموِجبهَات ههَ ْن أْصحهَ عهَ
��ِهُدوا  إْن شهَ ا أْم ال؟! ، فهَ ليههَ الى الّنار عهَ تهَعهَ

ا،  ليههَ ُهُم الّنار عهَ دهَ عهَ ��دْ وهَ الى قهَ أنهَّ اهلّل تهَعهَ
الهَى  انهَُه وتهَعهَ ُدونهَ أنهَّ اهلّل ُسْبحهَ ُقل: أتهَْشههَ فهَ
��كٍّ أْنُتم ، ال  ه، أْم ِفي شهَ ْعدهَ ��ُيْنِجُز وهَ سهَ
ُه أْم ال؟! ،  ْعدهَ ْل ُيْنِج��ُز اهلّل وهَ ْدُرونهَ ههَ تهَ
ة،  الِئكهَ ليه والمهَ ِهدهَ اهلّل عهَ ْن شهَ مهَّ ْلُهم عهَ سهَ وهَ
ُد  ْشههَ ُ يهَ ِكْن اهللهَّ ال: ))لهَ ل قهَ جهَ ّز وهَ إّن اهلّل عهَ فهَ
ُة  ِئكهَ الهَ اْلمهَ ُه ِبِعْلِمِه وهَ لهَ لهَ ِإلهَْيكهَ أهَنزهَ ا أهَنزهَ ِبمهَ
��ِهيًدا(( ،  ِ شهَ ��ى ِب��اهللهَّ فهَ كهَ ُدونهَ وهَ ْش��ههَ يهَ
ليِه  ُدوا عهَ ِهدهَ اهلّل ِبِه وأْشههَ ا شهَ وا ِبمهَ اْرضهَ فهَ
ال:  ال قهَ ّل وعهَ ��إّن اهلّل جهَ اُبوا، فهَ ْرتهَ ال تهَ ، وهَ
ْن  مهَ ِ ِقياًل(( ، فهَ ُق ِم��ْن اهللهَّ ��ْن أهَْصدهَ مهَ ))وهَ
ال  ِديثهَ��ًا ِبِخالِف الُق��رآِن فهَ ُك��م حهَ ثهَ دهَّ حهَ
ّز  وُل اهلّل عهَ ُكْن قهَ ْليهَ اّتِهُموه، وهَ ُقوُه وهَ دِّ ُتصهَ
وِلِهم: إنهَّ  ى ِلُقُلوِبُكم ِم��ْن قهَ ّل أْش��فهَ جهَ وهَ
ِشيئهَة((]23[ . ابهَ الُموِجبهَاِت ِفي المهَ أْصحهَ
 
أله��ل  ��ت  ليسهَ ة  الّش��فاعهَ  [
:  ] بائ��ر  والكهَ عاِص��ي  المهَ
 
24- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
ّلدهَ  تهَقهَ ُه وهَ سهَ رهَ ِكبهَ فهَ ُجٍل رهَ ْن رهَ ْلُهم عهَ سهَ ))وهَ
��عهَ الّطريقهَ على  طهَ قهَ بهَ فهَ ُه ، ُثّم ذهَههَ ��ْيفهَ سهَ
ذهَ  أخهَ تهَ��ل المؤِمني��ن وهَ قهَ الُمس��لِمين، فهَ
ْمر،  ُش��رِب الخهَ ا، وهَ ذهَ ِبالّربهَ أْموالهَُهم، وأخهَ
ا  إذهَ كهَ الّصالة ، فهَ تهَرهَ نهَة، وهَ فهَ المحصهَ ��ذهَ قهَ وهَ
الاًل  ُل حهَ ْعمهَ ذا الذي تهَ أيتكهَ ههَ ِقيلهَ له: أرهَ
راٌم  يُق��ول: ال، بهَْل حهَ امًا؟ ، فهَ رهَ ُهو أْم حهَ
ْن  ��ْلُهم : أُهوهَ ِممهَّ سهَ ال��ى . فهَ ِم��نهَ اهلّل تهَعهَ
ُع لهَُه محّمد صّل��ى اهلّل عليه وآله  ْش��فهَ يهَ
الوا: النهَْدِري،  إن قهَ ة؟، فهَ المالِئكهَ وس��ّلم وهَ
الى.  ك وتهَعهَ بهَ��ارهَ لهَ اهلّل تهَ ا أْنزهَ ��ّكوا ِفيمهَ شهَ
ُب��وا عل��ى اهلّل  ذهَ ��م، كهَ ال��وا: نهَعهَ وإْن قهَ
ُقول ِفي  الهَى يهَ تعهَ ك وهَ بهَارهَ الى؛ ألنهَّ اهلّل تهَ تهَعهَ
ى  ْن اْرتهَضهَ ُعونهَ ِإالهَّ ِلمهَ ْشفهَ الهَ يهَ اِبه: ))وهَ ِكتهَ
 . ]24[)) ِتِه ُمْش��ِفُقونهَ ْش��يهَ ُهْم ِمْن خهَ وهَ

ة ، مع الخالص ،  ] ُنطق الّش��هادهَ
ْرُط الجّنة [ : تُم بالّصالحات شهَ والخهَ
 
25- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 

19الزاوية العــامــة مجلة طالب العلم     
مــحـــــرم  1435 هـجـــريــة العدد الثامن



ليِهم الّسالم  ثهَ ]اهلل[ األْنبياءهَ عهَ ))ُثمهَّ بهَعهَ
ِة أنهَّ ال إلهَههَ إالهَّ  ادهَ ��ههَ لى شهَ وِمِهم عهَ ، إلى قهَ
اءهَ ِم��ْن ِعنِد اهلّل  ا جهَ اِر ِبمهَ اهلّل ، والْق��رهَ
لى  اتهَ عهَ مهَ ًا، وهَ انهَ ِمنُهم ُمْخِلصهَ ��ْن كهَ مهَ ، فهَ
ِلك((]25[ .  ةهَ ِبذهَ نهَّ لهَُه اهلّل الجهَ ذهَِلكهَ أْدخهَ
26- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
لى  ْفتهَِري عهَ ))الّلُهّم إّنا نهَُع��وُذ ِبكهَ أْن نهَ
ْلتهَ  ا أْنزهَ ول ِخالفهَ مهَ ب، أوهَ القهَ ��ذِ اهلّل الكهَ
ل��ى نهَبّيك محّمد صّلى  ْحِيكهَ عهَ ِمْن وهَ
اهلّل علي��ه وآل��ه وس��لم، أو نهَْزُعم أنهَّ 
ل ، ..((]26[ .  مهَ يِر عهَ وٌل ِبغهَ الْس��المهَ قهَ
27- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
يِر  ��واًل ِبغهَ ى لهَي��سهَ ُهوهَ قهَ إنهَّ الّتْق��وهَ ))وهَ
ُل  مهَ العهَ ��اُن وهَ ��ا الّتقوى: الِيمهَ ل، إّنمهَ مهَ عهَ
ا  ال اهلّل تعالى: ))يهَ ��ان، قهَ ِة اليمهَ ِقيقهَ ِبحهَ
اِتِه  قهَّ ُتقهَ هَ حهَ ُق��وا اهللهَّ ُنوا اتهَّ ِذينهَ آمهَ ا الهَّ ههَ أهَيُّ
ْد  قهَ ((، وهَ ُمونهَ أهَْنُتْم ُمْس��لِ ُموُتنهَّ ِإالهَّ وهَ الهَ تهَ وهَ
الهَ��ى ُمؤِمنينهَ  تعهَ كهَ وهَ ��ّماُهم اهلّل تبارهَ سهَ
اءهَ  ا جهَ ّدُقوا ِبمهَ صهَ ِحينهَ أْسلُموا وأْخبهَُتوا وهَ
ِب��ِه نهَبّيُهم صّلى اهلّل عليه وآله وس��لم، 
ل((]27[ .  مهَ العهَ ى وهَ ُهْم ِبالّتق��وهَ رهَ ْن أمهَ مهَ
28- ق��ال الم��ام زي��د بن عل��ي )ع( 
��ل  مهَ العهَ ْقبهَ��لهَ  يهَ أْن  اهلُل  ))فأبهَ��ى   :
يهَقب��ل  وال  باليم��ان،  إاّل  الّصال��ح 
مِل الّصال��ح((]28[ .  اليم��ان إاّل بالعهَ

بالمعروف  األم��ر   : رابعًا 
الُمنَك��ر ع��ن  والنهّه��ي 

29- روى الم��ام الّناطق بالحق يحيى 
يد  بن الحس��ين )ع( ، بس��نده ، عن زهَ
ب��ن علي ، ع��ن أبيه ، عن ج��ده ، عن 
ال رس��ول اهلل صّلى اهلل  عل��ي ، قال: قهَ
اِل بهَعد  ُل األعمهَ عليه وآله وسّلم: ))أْفضهَ
اِجبهَة،  الوهَ اة  الّزكهَ وهَ ة،  المفُروضهَ الّصالِة 
ان،  ضهَ مهَ وم شهر رهَ صهَ وحّجة الس��الم، وهَ
��بيِل اهلل، والّدعاء إلى  الجِه��اد ِفي سهَ وهَ
دي��ن اهلل، واألْمِر بالمع��روف، والّنهي 
��ْدُل األْم��ِر ِبالمعُروف  عن المنكر، عهَ

اِن الُكفر،  اء إلى ِدين اهلل في ُس��لطهَ الّدعهَ
اُد ِفي  ��ر الِجههَ ن المنكهَ ��ْدل الّنهي عهَ عهَ وهَ
��بيِل اهلل ، أو  ٌة ِفي سهَ ْوحهَ ��بيِل اهلل، لهَرهَ سهَ
ا((]29[ .  ا ِفيههَ مهَ يٌر ِمنهَ الّدنيا وهَ ْدوٌة خهَ غهَ
30- روى الم��ام الّناطق بالحق يحيى 
يد بن  بن الحس��ين )ع( ، بسنده ، عن زهَ
علي، ع��ن أبيه ، عن آبائ��ه ، عن علي 
س��ول اهلل صلى اهلل عليه  الهَ رهَ ال: قهَ ، قهَ
عُروِف  ِبالمهَ أُم��ُرنهَّ  تهَ ))لهَ وس��لم:  وآله 
نهَّ  ��لِّطهَ ِر ، أو لهَُيسهَ ��ِن الُمنكهَ ْنُه��نهَّ عهَ تهَ لهَ ، وهَ
ْدُع��وا  ُكم ، ث��ّم يهَ ارهَ ليُك��م ِش��رهَ اهلل عهَ
اُب لهَُهم((]30[ .  ال ُيس��تهَجهَ ُك��م فهَ ِخيارهَ
31- روى الم��ام الّناطق بالحق يحيى 
يد  بن الحس��ين )ع( ، بس��نده ، عن زهَ
يد ب��ن علي )ع( ، قال:  ب��ن علي، أّن زهَ
ٍر  ن ُمنكهَ ى عهَ نهَههَ عروٍف ، وهَ ��رهَ ِبمهَ ْن أمهَ ))مهَ
ِة  نِزلهَ انهَ لهَ��ُه ِبمهَ ، ُأِطي��عهَ أو ُعِص��ي ، كهَ
. اهلل((]31[  ��بيِل  سهَ ِف��ي  اِه��ِد  المجهَ

 
] اإلماَم��ة   : خامس��ًا   [

 
ناِقُبه [ : ُته ، ومهَ لي )ع( ، إمامهَ  ] عهَ
 
32- قال المام زيد بن علي )ع( ، ُمثبتًا 
أحقّي��ة أمير المؤمني��ن بالمامة بعد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسّلم  : 
ْضلهَ  الهَى الفهَ تعهَ كهَ وهَ بهَارهَ ))وقد بهَيهَّ��نهَ اهلّلُ تهَ
س��ول اهلّل  ُلُهم ِعندهَ رهَ اِبه ، فأْفضهَ ِفي ِكتهَ
لهَه  ْن فضهَّ صّلى اهلّل عليه وآله وس���ّلم مهَ
ِصّي��ه؛ ألنهَّ  ُهوهَ وهَ اِب��ه ، وهَ اهلّل ِف��ي ِكتهَ
س��ولهَ اهلّل صّلى اهلّل عليه وآله وسّلم  رهَ
ُه اهلّل،  ير الذي اختهَارهَ ُك��ْن ِليهَْختهَارهَ غهَ ْم يهَ لهَ
ْن أْهُل  اِب اهلّل ، مهَ ْنُظْر ِفي ِكتهَ ْلنهَ ُلّموا فهَ ههَ فهَ
انهَ  كهَ ِته ؟! ، ... ، فهَ أْه��ل ِخيرهَ ِته، وهَ ْفوهَ صهَ
��قُّ الّناس باهلل  ّل��ي صّلى اهلّل عليه أحهَ عهَ
ُس��وِله صّلى اهلّل عليه وآله وسّلم،  ِبرهَ وهَ
ُه��م بهَْع��دهَ نهَبيِّه��م((]32[ .  امهَ انهَ إمهَ كهَ وهَ
33- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( ، 
ليٌّ مّني  نزلة : ))عهَ بهَِر المهَ ُمتكّلمًا على خهَ
بمنزلهَ��ة هارونهَ ِمن ُموس��ى إاّل اّنه ال 

ُه  ��ّبههَ ْد شهَ نبّي بهَعدي(( ، فقال )ع( : ))قهَ
]الّرس��ول صلى اهلل عليه وآله وسّلم[ 
ٍة  ْنِزلهَ ال ُبّد ِمْن مهَ نزلته، فهَ ��اُرون ِفي مهَ ِبههَ
لهَيسهَ  ْجُهولهَة، وهَ ٍة مهَ ْنِزلهَ نهَا ُدونهَ مهَ ٍة لهَ ْعُلومهَ مهَ
��ة إال ّثالث:  علومهَ نهَ��اِزل مهَ ��ارون مهَ ِلههَ
ة � أي  ُة الّشركهَ ْنِزلهَ مهَ ُة األُخّوِة، وهَ ْنِزلهَ مهَ
ْقل  العهَ ة، وهَ ُة الِخالفهَ ْنِزلهَ مهَ ِفي الّنب��ّوة-، وهَ
الّنبي �  ب، وهَ ْثنهَى األُخّوةهَ ِبالّنسهَ د اْس��تهَ قهَ
د اْستهَثنهَى  صّلى اهلل عليه وآله وسّلم � قهَ
ة((]33[ .  امهَ ْب��قهَ إالهَّ المهَ لهَْم يهَ الّنبّوة ، فهَ
34- روى الم��ام الّناطق بالحق يحيى 
يد بن  بن الحس��ين )ع( ، بسنده ، عن زهَ
عل��ي، عن أبيه، عن آبائه ، عن علي)ع( 
ُس��وِل  ْش��ٌر ِمْن رهَ انهَ ِلي عهَ ال: ))كهَ ، قهَ
ا  ��ّلم، مهَ اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله وسهَ
ليِه  ْت عهَ لهَعهَ ��ا طهَ اُهنهَّ مهَ ُأِح��بُّ أّن ِلي ِبإْحدهَ
ِلي ، أْنتهَ أِخي  ا عهَ الهَ ِلي:))يهَ الّش��ْمس، قهَ
الِئِق  ُب الخهَ أْق��رهَ ة، وهَ ِف��ي الّدنيهَا واآلِخرهَ
ْنِزِلي  ة، مهَ وِق��ِف يهَوم الِقيامهَ ِمّني ِفي المهَ
ُه  تهَواجهَ ا يهَ مهَ ّنة كهَ ْنِزلهَكهَ ِفي الجهَ ُيواِجُه مهَ
لّي،  أْنتهَ الوهَ يِن ِف��ي اهلل، وهَ وهَ ْن��ِزُل األخهَ مهَ
ُة ِفي األْهِل  ِليفهَ الخهَ ِصّي، وهَ الوهَ ِزيُر، وهَ الوهَ وهَ
يبهَة،  اِل وِفي الُمْس��ِلِمين ِفي ُكّل غهَ والمهَ
ة،  اآلِخرهَ اِئي ِفي الّدنيهَا وهَ اِحُب ِلوهَ وأْنتهَ صهَ
كهَ  ُدوُّ عهَ ِليُّ اهلل، وهَ ِلّيي وهَ وهَ ِليُّكهَ ِوِلّيي ، وهَ وهَ
الى((]34[ .  ُدّو اهلل تهَعهَ ي عهَ ُدوِّ عهَ ُدّوي ، وهَ عهَ
ن  35- روى المام زيد بن علي )ع( ، عهَ
ال:  ل��ي )ع( ، قهَ ن عهَ ده، عهَ ��ن جهَ أبيه، عهَ
ليِه  ُس��وُل اهلل صّلى اهلل عهَ ��الهَ ِلي رهَ ))قهَ
ِزيِري  وهَ وآِله وس��ّلم: ))أهَْنتهَ أِخ��ي ، وهَ
��ِدي، ِبُحبِّكهَ  ْن أخلف��ه بهَعهَ ي��ُر مهَ خهَ ، وهَ
ُف  ِبُبْغِض��كهَ ُيعرهَ ُف المؤمنون، وهَ ُيع��رهَ
بهَّ��كهَ ِم��ْن أّمِتي  ��ْن أحهَ اِفُق��ون، مهَ المنهَ
كهَ  ْن أْبغهَضهَ مهَ ��اق، وهَ د بهَِريء ِمنهَ الّنفهَ قهَ فهَ
��ّل ُمنهَاِفق��ًا((]35[ .  جهَ ّز وهَ لهَِق��ي اهلل عهَ
36- روى الحافظ محمد بن علي العلوي 
)ع( ، بس��نده ، عن ُش��عبهَة بن الحّجاج 
يدهَ بن علهَي  ِمْعُت زهَ ال: سهَ ام ، قهَ أبو بس��طهَ
ِني  ثهَ دهَّ ة ، يهَق��ول: حهَ دينهَ��ة ِبالّروضهَ ِبالمهَ
ابر بن  ِمعهَ جهَ أِخي محّمد بن علي ، أّنُه سهَ
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س��ول اهلل صلى  الهَ رهَ بداهلل ، يهَقول: قهَ عهَ
اهلل عليه وآله وس��لم: ))ُسّدوا األْبوابهَ 
��أهَ ِبيهَِده  أْومهَ ِلي(( ، وهَ ��ا إالهَّ بهَ��ابهَ عهَ ُكلهَّههَ
لي((]36[ .  اِب أِمي��ِر المؤِمنين عهَ إلى بهَ
37- روى الحاف��ظ محم��د ب��ن علي 
اِعيل  العلوي )ع( ، بس��نده ، عن إس��مهَ
ن  ن أبي��ه ، عهَ يد، عهَ ��ن ب��ن زهَ بن الحسهَ
يد ب��ن علي ،  الم��ام أبي الحس��ين زهَ
ن أميِر  اف��ع، عهَ ��ن ُعبيداهلل بن أبي رهَ عهَ
ُس��وُل اهلل  الهَ رهَ ال: قهَ ِلي، قهَ المؤمني��ن عهَ
ا  صّل��ى اهلل عليه وآل��ه وس��ّلم: ))أنهَ
��ا((]37[ .  اُبههَ ِل��يٌّ بهَ عهَ ��ِة ، وهَ اُر الِحكمهَ دهَ
38- روى الم��ام الّناطق بالحق يحيى 
يد  بن الحس��ين )ع( ، بس��نده ، عن زهَ
لي  ن عهَ ��ن أبيه عن آبائه ، عهَ بن علي، عهَ
ض  مهَ ال غهَ يِني نهَوٌم وهَ لهَ عهَ ا دهَخهَ ��ال: ))مهَ ، قهَ
لهَ  ا نهَزهَ ِلْمُت ِف��ي ذهَِلكهَ اليهَوم مهَ ّتى عهَ ، حهَ
راٌم،  الٌل أو حهَ ِبِه ِجبِرِيل عليه السالم حهَ
أو ُس��ّنٌة أو ِكت��اٌب، أو أم��ٌر أو نهَهٌي، 
��ا نهَزل((]38[ .  ل ، أو ِفيمهَ ِفيهَم��ن نهَزهَ وهَ
39- روى الحاف��ظ محم��د ب��ن علي 
العلوي )ع( ، بس��نده ، ع��ن ُعبيداهلل 
لي ،  يد ب��ن عهَ ام زهَ العم��ري ، ع��ن المهَ
ن أمي��ِر المؤمنين )ع( ،  ��ن أبيه ، عهَ عهَ
ُس��وُل اهلل صّلى اهلل  ِني رهَ رهَ ��ال: ))أمهَ قهَ
��ّلم ، ِبِقتهَ��اِل الّناِكثينهَ  سهَ آِله وهَ لهَيِه وهَ عهَ
أّما الّناِكثونهَ  اِرِقين، فهَ المهَ اِسِطينهَ وهَ القهَ وهَ
ٌة  اويهَ ُمعهَ اِسُطونهَ فهَ ل، وأّما القهَ مهَ أهُل الجهَ فهَ
اِرُقونهَ  المهَ أّم��ا  وهَ اٌب��ه،  أْصحهَ وهَ
ال  قهَ ُروِرّي��ة((.  الحهَ فهَ
أب��و  الم��ام 

يد بن عل��ي )ع( : ))واهلِل  الحس��ين زهَ
ُه ]الّرسول صلى اهلل عليه وآله  رهَ ْو أهَمهَ لهَ
لهَُهم((]39[ .  اتهَ ِة لهَقهَ اِل الّراِبعهَ وسّلم[ ِبِقتهَ
40- روى الم��ام زيد ب��ن علي )ع( ، 
لي )ع( ،  ��ن عهَ ده، عهَ ��ن جهَ ��ن أبيه، عهَ عهَ
س��ول اهلل صّل��ى اهلل عليه  ال رهَ ال: قهَ قهَ
ْعنهَُتكهَ ِمْن  ِل��ي ، لهَ ا عهَ وآله وس��لم: ))يهَ
ْن  مهَ ْعنهَ��ِة اهلل، وهَ ْعنهَِتي ِمْن لهَ لهَ ْعنهَِت��ي ، وهَ لهَ
ُه نهَِصيرًا((]40[ .  لهَْن تهَِجدهَ لهَ ��ِن اهلل فهَ ْلعهَ يهَ
41- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
ابهَة  اِة الّصحهَ ن ُروهَ تهَْبتهَ تهَْس��أُلِني عهَ كهَ ))وهَ
ن الّرسول صلى اهلّل عليه وآله  ار عهَ لألثهَ
ْرتهَ ِفي  ��ْد نهَظهَ ُقلتهَ : إّنكهَ قهَ وس��ّلم ، وهَ
اِلُف الحّق  ا ُيخهَ ا مهَ أيتهَ ِفيههَ رهَ ِتِهم، فهَ ايهَ ِروهَ
ِبيٌّ  بهَ نهَ ا ذهَههَ ُمكهَ اهلّل أّنُه مهَ اْعلهَ��م يهَْرحهَ . فهَ
��د أثبهَتهَ اهلّل  قهَ ّط ِم��ن بهَين أّمِته إالهَّ وهَ قهَ
ُج اهلّل  ْبُطلهَ ُحجهَ ليِهم ، ِلئ��الهَّ تهَ ُه عهَ جهَ ُحجهَ
اللهَة  ٍة وضهَ انهَ ِمن ِبْدعهَ ا كهَ مهَ نات��ه ، فهَ يِّ وبهَ
ث الذي كانهَ ِمن  ��دهَ ��ا ُهوهَ ِمن الحهَ إّنمهَ فهَ
ُب على األنبياء صلوات  بهَعِده ، وإّنُه ُيكذهَ
ال رسول اهلّل  د قهَ المه ، وقهَ اهلّل عليهم وسهَ
صلى اهلّل عليه وآله وسلم: )) اعِرُضوا 
��ِمعتُموه على الُقرآن ،  ا سهَ ِدي��ثهَ إذهَ الحهَ
ا  ُه��و عّني وأنهَ انهَ ِمنهَ الُقرآن فهَ ��ا كهَ مهَ فهَ
ليسهَ  ُكن على الُقرآن فهَ الهَ��ْم يهَ ُقلُته ، ومهَ
ا بهَ��رىٌء ِمنه(( ،  عّني ولهَ��ْم أُقْله ، وأنهَ
ِلّي بن أبي طالب صلوات اهلّل  ليكهَ ِبعهَ وعهَ
انهَ باب ِحكمة  إّنُه كهَ عليه وس��المه ، فهَ
رسول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله وسلم ، 
ته على  ليفهَ صيُّة في أّمته ، وخهَ كانهَ وهَ وهَ
اْشُدْد  ��يٌء فهَ نُه شهَ بهَتهَ عهَ ا ثهَ إذهَ ِته ، فهَ ��ريعهَ شهَ
ا اّتبهَْعتهَ  إّنكهَ لهَْن تهَِض��لهَّ مهَ كهَ ِب��ه ، فهَ يهَدهَ
لوات اهلّل عليه وسالمه((]41[ .  لّيًا صهَ عهَ

��ن والُحس��ين  سهَ  الحهَ
وأه��ُل   ، )ع( 
البيت 

 :  ] ناِقُبه��م  مهَ وهَ  ، ُته��م  إمامهَ

42- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( ، 
س��ن والُحسين  ْضل ومكان الحهَ ُمبّينا فهَ
م��ن المامة بعد عل��ي )ع( ، قال )ع( 
أهَْوالُهْم ِبِهم  قُّ الّناِس ِبالّناِس وهَ : ))وأحهَ
ُسوِل  ُة رهَ ا ُذّريهَ الحسُن والحس��يُن، ألّنُهمهَ
ِقُبه،  م وعهَ اهلّل صّلى اهلّل عليه وآله وس��لّ
ْضٌل على الُحسين إالهَّ  ��ن فهَ سهَ ليسهَ ِللحهَ وهَ
سوِل  �ول ِمْن رهَ كانهَ القهَ جة الِكبهَر، وهَ دهَرهَ
ا  م ِفيِهمهَ اهلّل صّلى اهلّل عليه وآله وس��لّ
سول اهلّل صّلى اهلّل  ا ُذّريهَة رهَ ُهمهَ اِحدًا، فهَ وهَ
��ا أولهَى ِبِه ِمْن  ُهمهَ عليه وآله وس��لم، وهَ
ِلي((]42[ .  أولهَى الّناس ِبعهَ ائِر الّناس، وهَ سهَ
43- روى الم��ام الّناطق بالحق يحيى 
يد بن  بن الحس��ين )ع( ، بسنده ، عن زهَ
علي، عن أبيه، عن جّده ، عن علي عليه 
سول اهلل صلى  قل رهَ ّما ثهَ ال: ))لهَ السالم، قهَ
البهَيُت  ِضه ، وهَ رهَ اهلل عليه وآله وسّلم ِفي مهَ
��ن  ْن ِفيه ، قال: ))ٌأدُعوا الحسهَ اّص ِبمهَ غهَ
ا  لُثُمُهمهَ ��لهَ يهَ عهَ جهَ ��ال: فهَ والحس��ين(( ، قهَ
لي )ع(  لهَ عهَ عهَ جهَ ال: فهَ ليه، قهَ ّتى ُأغِميهَ عهَ حهَ
ُسوِل اهلل صلى اهلل  ْجِه رهَ ْن وهَ ا عهَ ْعُهمهَ ْرفهَ يهَ
ينهَيه ،  تهَحهَ عهَ فهَ ال: فهَ عليه وآله وس��ّلم، قهَ
ّتُع  أتهَمهَ اِن ِمّني ، وهَ عهَ تهَّ تهَمهَ ا يهَ ْعُهمهَ ال: ))دهَ قهَ فهَ
ٍة((  رهَ ْعِدي أثهَ ا بهَ ُيِصيُبُهمهَ ا سهَ إّنُهمهَ ا ، فهَ ِمنُهمهَ
لهَّْفُت  ْد خهَ ا الّناس إّني قهَ ��ال: ))أّيههَ ، ثّم قهَ
ِتي أهل  ِعْترهَ ِتي، وهَ ِفيُكم ِكتهَابهَ اهلل وُس��نّ
ّيُع  الُمضهَ اِب اهلل كهَ ّي��ُع ِلِكتهَ الُمضهَ بهَيِتي، فهَ
ّيُع  الُمضهَ ّيُع ِلُس��ّنِتي كهَ المضهَ ِلُس��ّنِتي، وهَ
ْفترقهَ  ِل��كهَ لهَ��ْن يهَ ��ا إّن ذهَ ِت��ي، أمهَ ِلِعترهَ
��وض((]43[ .  لى الحهَ ��اء عهَ ّحّت��ى الّلقهَ
44- روى المام الُمرشد باهلل يحيى بن 
الحسين الشجري )ع( ، بسنده ، عن زيد 
بن علي )ع( ، عن آبائه ، عن علي )ع( 
، من خب��ر طويل ، أّن فاطمة الزهراء 
ْل اْبنهَي.  ِ اْنحهَ ُس��ْولهَ اهللهَّ ا رهَ الهَْت: يهَ )ع( ، قهَ
 ، يهَاءهَ اْلحهَ ابهَ��ةهَ وهَ ههَ ْد نهَِحلهَْتُه اْلمهَ : ))قهَ ��الهَ قهَ فهَ
ا  ُهمهَ ، وهَ اْلُجْودهَ ةهَ وهَ اعهَ جهَ ْينًا الشهَّ نهَِحلهَُت ُحسهَ وهَ
ا  ُهمهَ بهَّ ْن أهَحهَ ِة، مهَ نهَّ ��بهَاِب أهَْهِل اْلجهَ ا شهَ دهَ ��يِّ سهَ
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ى  ا أهَْو بهَغهَ ُهمهَ ضهَ ْن أهَْبغهَ مهَ ا، وهَ ُهمهَ بهَّ ِبُحبِّ��ي أهَحهَ فهَ
��ا((]44[ .  ُهمهَ ضهَ ِبُبْغِض��ي أهَْبغهَ ��ا فهَ لهَْيِهمهَ عهَ
45- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
ْن أول��ى الّناس بعد  مهَ اُل��وا: فهَ إْن قهَ ))فهَ
قولوا: آل محّمد صلى اهلّل  الحسين؟، فهَ
لُهم  ضهَ ا ، أفهَ عليه وآله وس��لم ، أوالُدهمهَ
اعي إلى كتاب اهلّل،  ين، الدهَّ أعلهَُمهم بالدِّ
يفه في س��بيل اهلّل.((]45[ .  اهر سهَ الشهَّ
46- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
ضل والِخْيرة ألهل هذا  فنهَا أّن الفهَ رهَ عهَ ))فهَ
له اهلّل على جميع البيوت،  البيت، الذي فضهَّ
ينبغي  ْبق والتهَّطهير، فهَ ألّنهم جمع�وا السهَّ
أن يكون رس��ول اهلّل صل��ى اهلّل عليه 
وآله وس��لم خيُرهم، ألّنه خير الناس، 
وأفضلهم عن��د اهلّل، وينبغي أن يكونوا 
ة الناس إلى يوم القيام�ة؛ ألن اهلّل  ق��ادهَ
ْهِدي ِإلهَى  ��ْن يهَ مهَ عز وجّل يق�ول: ))أهَفهَ
ي ِإالهَّ أهَْن  ِهدِّ ْن الهَ يهَ بهَعهَ أهَمهَّ قُّ أهَْن ُيتهَّ قِّ أهَحهَ اْلحهَ
ْحُكُمونهَ ((]46[ .  ْيفهَ تهَ ُكْم كهَ ا لهَ مهَ ى فهَ ُيْهدهَ
47- ق��ال المام علي بن أبي طالب )ع( 
ن لهَم  ام فيمهَ ة تعيين المهَ ريقهَ ًا طهَ دهَ ، ُمحدهَّ
يثُب��ت عليِهم نّص ، )أي أّنه يخّص بني 
ا  ههَ فاطم��ة بعد الحس��ين )ع( ( : ))أهَيُّ
اُهْم  ا اأْلهَْمِر أهَْقوهَ اِس ِبهذهَ قهَّ النهَّ اُس، إنهَّ أهَحهَ النهَّ
ِإْن  أهَْعلهَُمُه��ْم ِبأهَْمِر اهلِل ِفي��ِه، فهَ لهَْي��ِه، وهَ عهَ
 . ِإْن أهَبهَى ُقوِتلهَ اِغٌب اْس��ُتْعِتبهَ ، فهَ بهَ شهَ غهَ شهَ
ِقُد  ْنعهَ ُة الهَ تهَ امهَ انهَِت اْلهَمهَ ِئْن كهَ ْم��ِري، لهَ لهَعهَ وهَ
ا  اِس، فمهَ ُة النهَّ امهَّ ا عهَ ههَ تهَّى يهَْحُضرهَ )تأّمل( حهَ
ْحُكُمونهَ  ا يهَ لِكْن أهَْهُلههَ ��ِبيٌل، وهَ ِإلهَى ذهَِلكهَ سهَ
اِهِد أهَْن  ا، ُثمهَّ لهَْيسهَ ِللشهَّ ْنههَ ابهَ عهَ ْن غهَ لهَى مهَ عهَ
 ، ]47[)) ْختهَارهَ اِئ��ِب أهَْن يهَ الهَ ِللغهَ ، وهَ ْرِجعهَ يهَ
هذا ولهَم يُكن المام علي )ع( يهَرى ُوالة 
األّمة ، الّصالحون لإلمامة إالهَّ في بطن 
ةهَ  ��ة ، فقال )ع( : ))ِإنهَّ اأْلهَِئمهَّ بني فاِطمهَ
ا اْلبهَْطِن ِمْن  يٍش ُغِرُس��وا ِفي هذهَ ِمْن ُقرهَ
ْصُلُح  الهَ تهَ اُهْم، وهَ لهَى ِسوهَ ْصُلُح عهَ اِشٍم، الهَ تهَ ههَ
ْيِره��ْم((]48[ ، وكذلكهَ  اْلُوالهَُة ِمْن غهَ
ُة  امهَ قال المام زيد بن علي )ع( : ))المهَ
ى ال تهَصُل��ح إاّل فينهَا((]49[ .  والّش��ورهَ

)ع(  البي��ت  أه��ل  ��اع  إجمهَ  [
 :  ] الِعب��اد  عل��ى  ُحّج��ٌة 

48- قال المام زيد بن علي )ع( : ))فإْن 
ا بهَ��اُل آل محّمٍد يهَختلفون ،  مهَ ال��وا: فهَ قهَ
وإّنما األمر والحّق واِحد ِفيما تزعُمون؟ 
اُود وس��ليمان اختلفا :  إّن دهَ ُقول��وا: فهَ فهَ
�ال  د قهَ ْرِث(( ، وقهَ اِن ِفي اْلحهَ ْحُكمهَ ))ِإْذ يهَ
ْينهَا ُحْكًما  ُكالًّ آتهَ اهلّل تبارك وتعالى: ))وهَ
يهَجوز أن نردهَّ قول اهلّل عّز  ِعْلًم��ا((، أفهَ وهَ
اود حكم بغير الحقِّ  نقول: إّن دهَ وجل، فهَ
إذا  ة، فهَ اخِتالفنا لُكم رحمهَ ، أو أخطأ؟ ، فهَ
ُكن للّناس  ْعنهَا عل��ى أمٍر لهَم يهَ نهَحُن أْجمهَ
ب آل محّمد  ذهَّ ْن كهَ ْعُدوه ، .... ، فمهَ أن يهَ
ُب اهلّل،  ��ا ُيكذِّ إّنمهَ لهَّلهَُهم ، فهَ ��يٍء وضهَ في شهَ
اُه��م ، وأذهبهَ عنهم  فهَ د اصطهَ ألنهَّ اهلّل قهَ
رهم تطهي��رًا((]50[ .  ج��س، وطههَّ الرِّ
49- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
ن أه��ل بهَيتي ،  تهَْب��تهَ تهَْس��أُلِني عهَ كهَ ))وهَ
اهلّل  ُمك  اعلهَ��م يهَرحهَ ن اخِتالِفِهم. فهَ وعهَ
تعال��ى أّن أهلهَ بيتي ِفيِه��م الُمصيب ، 
اُة  يرهَ أّنه ال تهَكوُن ُهدهَ وِفيِهم الُمخطئ، غهَ
نُهُم  ��ال يهَْصِرْفكهَ عهَ األّم��ة إالهَّ ِمنُهم ، فهَ
ْدكهَ ِفيِهُم الذي ال  هِّ الجاِهل��ون ، وال ُيزهَ
أيتهَ الّرُج��لهَ ُمنصِرفًا  ا رهَ ْعلُم��ون، وإذهَ يهَ
اغبًا  اهدًا ف��ي ِعلِمنهَا، رهَ �دِينهَا ، زهَ ��ن ههَ عهَ
ن  ��ّك عهَ لهَّ وال شهَ د ضهَ قهَ ّدِتنهَا ، فهَ وهَ ع��ن مهَ
ُهوهَ ِم��نهَ المبِطلين الّضالين ،  الحق ، وهَ
��ّل الّناس عن الح��ق ، لهَم تهَكن  ا ضهَ وإذهَ
ُمكهَ  وِلي يهَْرحهَ ا قهَ ��ذهَ ههَ ا ، فهَ اُة إالهَّ ِمنهَّ الُه��دهَ
اهلّل تعال��ى ِف��ي أه��ِل بهَيت��ي((]51[ . 
50- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( ، 
ُمتكلِّما ع��ن أولئك الذين ال ينظرونهَ 
إلى سادات أهل البيت )ع( ، وال يأبهَهونهَ 
شربهَُهم  سلهَكُهم ، ومهَ بِهم ، إاّل إذا اّتبعوا مهَ
، وكأّنه��م المتبوعين وس��ادات اآلل 
األتباع ، واهلل الُمستعان ، فيقول المام 
عهَ الّناُس  قهَ ا وهَ د رأيتهَ مهَ قهَ زيد )ع( : ))وهَ
بّرأوا ِمْن بهَعِضِهم،  ِفي��ِه ِمنهَ االختالف، تهَ
أّول��وا الُقرآن ِبرأيِهم على أْهواِئِهم،  وتهَ

وى، ثّم  ��ٍة ِمنُهم ههَ ْت ُكّل ِفرقهَ ��دهَ واْعتهَقهَ
أّولوا الُقرآن على رأيِهم  ليه، وتهَ تهَوّلوا عهَ
يُرهم  أّولهَُه عليه غهَ ��ا تهَ ذهَلك ، ِبِخالِف مهَ
ْعُضُهم ِم��ْن بهَْعض، وُكّلهم  ، ثّم بهَِرئ بهَ
لى ُهدًى ِفي  ُن ل�ُه أّنه عهَ يهَّ يهَزعم فيما ُيزهَ
ٍة  اللهَ ه على ضهَ الهَفهَ ْن خهَ ِله، وأنهَّ مهَ أوُّ أيِه وتهَ رهَ
أو ُكْفٍر أو ِشْرك، الُبدهَّ لكّل أهل هوًى 
ِمنُهم أن يهَقولوا بهَعض ذهَلك. وكّل أهل 
هوى ِمن أهل ِهذه الِقبلة يهَزعمون أّنهم 
أولهَى الّناس بالنبي صلى اهلّل عليه وآله، 
اء ِبه، وأّنهم  وأْعلهَمُه��م بالكتهَاب الذي جهَ
ا  ��ر اهلّل فيههَ ٍة ذهَكهَ أحّق الّن��اس بكّل آيهَ
ًة ، أو ُهدًى ألّمة محّمد  ْبوهَ ًة أو حهَ ْف��وهَ صهَ
صلى اهلّل عليه وآله، وُكّلهم يهَزُعُم أّن 
ُهم � ِفي رأيِه���م وتهَأويِلِهم  الهَفهَ ��ن خهَ مهَ
� ِم��ن أهل بهَيِت نهَبّيه��م بهَِرؤا ِمنه، وأنهَّ 
أهلهَ بيت نهَبّيِهم صلى اهلّل عليه وآله لهَْن 
ِتِهم إّياُهم!!((]52[ .  ابهَعهَ يهَهتهَُدوا إالهَّ ِبُمتهَ

حابة  ] سادس��ًا : ِفتَنة الصهّ
س��ول صلى  بعد م��وت الرهّ
الل علي��ه وآله وس��لهّم  [ 
ال��ب )ع(  ِل��ّي ب��ن أب��ي طهَ ] عهَ
ر [ :  ��ُل ِمْن أبي بهَْك��ر وُعمهَ أْفضهَ

51- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
ان  ِريقهَ ِل��كهَ الفهَ لى ذهَ عهَ عهَ لهَّم��ا اْجتهَمهَ ))فهَ
ليهَّ بن أبي  ا أّن عهَ ��ِهْدنهَ شهَ ِبْلنهَ��ا ِمنُهم، وهَ قهَ
يٌر ِمْن  طال��ب � صلوات اهلل علي��ه � خهَ
اُب والّس��ّنة  ليه الِكتهَ ّل عهَ ا دهَ أبي بهَْكر، ِبمهَ
ْضِله ِفي  ليِه � ِمْن فهَ ُع��وا عهَ ا اْجتهَمهَ � ِفيمهَ
ِكتهَ��اِب اهلّل الِذي ال ِخ��الفهَ ِفيه ، ... ، 
اِب  ليِه األّمة ِمْن ِكتهَ ْت عهَ عهَ ��ا أْجمهَ لهَّ مهَ دهَ فهَ
ليهَّ  لى أنهَّ عهَ اهلّل الِذي ال اْخِتالفهَ ِفيه ، عهَ
��الُمه  ل�وات اهلّل وسهَ اِلب صهَ بن أب��ي طهَ
ى  ��ُه أْتقهَ ��ِذه األّمة، وأنهَّ يُر ههَ لي��ه ، خهَ عهَ
ارهَ  ى األّمِة صهَ ��ارهَ أْتقهَ ا صهَ أّنُه إذهَ األّمة، وهَ
ا  ارهَ أْعلهَ��مهَ األّمة، وإذهَ ا، ألّنه صهَ ��اههَ أْخشهَ
لى  ارهَ أدهَلهَّ األّمِة عهَ ارهَ أْعلمهَ األّم��ة، صهَ صهَ
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ْدِل،  لى العهَ ارهَ أدهَلهَّ األّمِة عهَ ا صهَ إذهَ ْدل، وهَ العهَ
ّق  ارهَ أحهَ صهَ ّق، وهَ ى األّمِة إلى الحهَ ارهَ أْهدهَ صهَ
اِبعًا،  ال يهَكوُن تهَ ًا وهَ ْتبوعهَ ِة أْن يهَكونهَ مهَ األمهَّ
ًا  ْحُكومهَ ال يهَكوُن مهَ ��ًا وهَ اِكمهَ أْن يهَكونهَ حهَ وهَ
ال ِفي  الى قهَ تعهَ ك وهَ بهَ��ارهَ ليه، ألنهَّ اهلّل تهَ عهَ
قُّ  قِّ أهَحهَ ْهِدي ِإلهَى اْلحهَ ��ْن يهَ مهَ ِكتهَابه: ))أهَفهَ
ى  ي ِإالهَّ أهَْن ُيْهدهَ ِه��دِّ ��ْن الهَ يهَ بهَ��عهَ أهَمهَّ أهَْن ُيتهَّ
 . ]53[)) ْحُكُم��ونهَ ْي��فهَ تهَ ُكْم كهَ ��ا لهَ مهَ فهَ
52- روى الم��ام المنصور باهلل عبداهلل 
بن حمزة )ع( ، بس��نده ، عن الُحسين 
��اِلم  ّدثِني سهَ ال: حهَ ب��ن زيد بن علي ، قهَ
ام زيد بن  عهَ المهَ ال: ُكن��ُت مهَ ا، قهَ والنهَ مهَ
يش  ُه ُأنهَاٌس ِمْن ُقرهَ عهَ مهَ اِس��ْط ، وهَ علي ِبوهَ
ان  كهَ ر، فهَ ُروا أْمرهَ أب��ي بهَكٍر وُعمهَ كهَ ذهَ ، فهَ
لّما  ر، فهَ ا بهَكر وُعمهَ ّش��يون قّدموا أبهَ الُقرهَ
��ِمْعُت  ْد سهَ ي�ٌد: قهَ ��ال ِل��ي زهَ اُم��وا ، قهَ قهَ
ِلكْن  ُهم، وهَ اِريهَ ِرْه��ُت أْن أجهَ كهَ الهَتهَُهم، فهَ قهَ مهَ
ا إليِهم:  ��ْب ِبههَ اْذههَ اٍت ، فهَ ِلمهَ ��ْد ُقلُت كهَ قهَ
ل األقوامهَ يومًا برأيِه                    ضهَّ ومن فهَ

نهَاِقُب  ّضلهَتُه المهَ ليًا فهَ  فإّن عهَ
قُّ قوُله  سول اهلّل والحهَ وُل رهَ وقهَ

اِذُب  وهَ ْت ِمْنُه األنوُف الكهَ ِغمهَ  وإن رهَ
نزل فإنك ِمنِّي ياعليُّ ِبمهَ

احُب  ى أخ لي وصهَ ارونهَ ِمن ُموسهَ ههَ  كهَ
دعاه ِببهَدٍر فاستجاب ألمرِه                   
اِرُب اِت الله ُيضهَ زهَ ِفي ذهَ وبارهَ

 ]54[

] الّرس��ول صلى اهلل عليه وآله 
وسّلم  لهَم يأُمر أبا بهَكر بالّصالة [ : 

53- روى الحاِفظ أبو العّباس الحسني 
أحم��د بن إبراهيم )ع( ، بس��نده ، أّن 
الِة أبي  ْن صهَ زيدهَ بن علي )ع( ُس��ئلهَ عهَ
قال:  س��وِل اهلل؟! ، فهَ ض رهَ رهَ بهَك��ر ِفي مهَ
رهَ الّنبي صّل��ى اهلل عليه وآله  ��ا أمهَ ))مهَ
لِّيهَ ِبالّناس((]55[ .  ا بهَْكر أْن ُيصهَ وسلم أبهَ

أي الم��ام زي��د ب��ن عل��ي  ] رهَ
)ع( ف��ي ُعثم��ان بن عّف��ان [ : 

54- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
تهَ�لهَه  ا قهَ ��ان إّنمهَ ْمتهَ أّن ُعثمهَ عهَ ))إّن��كهَ زهَ
ه، وأْنتهَ  عهَ انهَْت مهَ ة كهَ اعهَ اٌص، وأنهَّ الجمهَ خهَ
لهَُه  تهَ ا قهَ ًا، واهلِل مهَ ظلومهَ تهَقول: إّن��ُه ُقِتلهَ مهَ
اِجرينهَ  ُة المس��ِلِمين ِمنهَ المههَ اعهَ مهَ إالهَّ جهَ
ان ،....،  ار الذينهَ اّتبُعوُهم بإحسهَ واألْنصهَ
ْن  أّوُل مهَ أّوُل الّناِكثي��نهَ على نهَفِس��ه، وهَ
ري�د  ى طهَ ام الُق��رآن، آوهَ الهَ��ف أح��كهَ خهَ
رس��ول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله وسلم 
رواٌن ابُنه  ��اص ، ومهَ ُم بن أبي العهَ الحكهَ
الى  ��ه اهلّل تعهَ ِحمهَ رٍّ رهَ ْفِيه أبهَ��ا ذهَ ��ع نهَ ، مهَ
ى  ا ُينفهَ ة ، وإّنمهَ بذهَ ِمنهَ المدينهَة إل��ى الرهَّ
س��ول اهلّل صلى اهلّل عليه  دينة رهَ ��ن مهَ عهَ
ع  اق والمخّنُثون ، ومهَ وآله وس��ّلم الُفسهَّ
س��عود رضي اهلّل عنه حّتى  رِبه ابن مهَ ضهَ
ار بن  مهَّ لى بهَطن عهَ ش��ِيِه عهَ ع مهَ ات ، ومهَ مهَ
ا حتى  ال��ى عليِهمهَ ُة اهلّل تعهَ ْحمهَ يهَاس��ر رهَ
ع  مهَ وي��ال ، وهَ ��ِدمهَ ِمن ذل��ك دهَهرًا طهَ سهَ
ال المس��لمين ِمن  اِتيحهَ بهَيت مهَ فهَ أْخِذِه مهَ
اِق��ه المالهَ  ��م ، وإنفهَ عب��داهلل بن األرقهَ
اِرِب��ه((]56[ .  بهَّ ِم��ْن أقهَ ��ْن أحهَ على مهَ
أي الم��ام زي��د بن علي )ع(  ] رهَ
ِل��ي )ع( [ :  ف��ي الُمعتِزلي��ن ِلعهَ

55- ق��ال الم��ام زيد بن عل��ي )ع( : 
ُلوا  ن الِذينهَ اْعتهَزهَ ْسأُلِني : عهَ تهَْبتهَ تهَ كهَ ))وهَ
الب  لي بن أبي طهَ ن أميِر المؤِمنينهَ عهَ عهَ
لهَْم  ه، وهَ عهَ اِتُل��وا مهَ ْم ُيقهَ لهَ عليه الّس��الم، وهَ
ْن  مهَ اُرُه ِلنهَْفِس��ي وهَ الِذي أْختهَ اِتُلوه. وهَ ُيقهَ
ْم  ْومهَ لهَ ِني ِفيِهم ِمْن أّمِتنهَ��ا، أنهَّ القهَ اعهَ أطهَ
اُبوا ِفيه،  اْرتهَ ٌة فهَ ُهْم ِفي الحّق بهَِصيرهَ ُكْن لهَ يهَ
ُهم أِميُر المؤمنين عليه الّس��الم  كهَ تهَرهَ فهَ
��ّكِهم  لى شهَ عهَ ّدُدون، وهَ تهَ��رهَ ْيِبِهم يهَ ِف��ي رهَ
اءهَ الُمِحّقينهَ ِفي  طهَ ُهم عهَ مهَ رهَ حهَ ُيِقيُم��ون، وهَ
الى  اكهَ اهلّل تهَعهَ افهَ ا عهَ ذهَ ههَ اِته، فهَ يهَ ا أّيامهَ حهَ الّدنيهَ
اِبين، الّش��اّكين، الذينهَ  وِلي ِفي الُمرتهَ قهَ
الُم اهلّل عليه  ن أمير المؤمنين سهَ ُدوا عهَ عهَ قهَ
كهَّ  ال شهَ أّما ِحزُب أِميِر المؤمنين ، فهَ ، فهَ
سوِل  ِحْزُب رهَ ِفي أْمِرِهم، ُهْم ِحزُب اهلّل، وهَ

اهلّل صّلى اهلّل عليه وآله وسّلم((]57[ . 

أي الم��ام زي��د بن علي )ع(  ] رهَ
ف��ي ُمعاوي��ة وابن��ه يهَزي��د [ : 

ا  56- قال المام زيد بن علي )ع( : ))أمهَّ
ّط ،  ٌة قهَ اعهَ مهَ ْم تهَُكن جهَ ا لهَ ْرتهَ ِمْن أّنههَ ا ذهَكهَ مهَ
وا ُمعاويهَة  لهَّ إّنُهم وهَ ّق . فهَ لهَ حهَ انوا أههَ إالهَّ كهَ
يء المسلِمين  رهَ ِبفهَ استهَأثهَ بن أبي سفي�ان فهَ
ِة اليهود  ، واضطّر أهلهَ الشام إلى ِخْدمهَ
بهَّ  ْن أحهَ ى األم�وال مهَ ارى ، وأعطهَ والّنصهَ
لهَ  ��اق ، فأهَْيتمهَ األطفال ، وأهَْرمهَ ِمنهَ الُفسهَّ
اِكين  راء والمسهَ ��لهَبهَ الُفقهَ اج ، وسهَ األزوهَ
تل  قهَ ُه ابنهَُه يهَزي��د ، فهَ م��وا بهَعدهَ دهَّ ، ث��م قهَ
اطِمة صلوات اهلّل عليهما،  الحسين بن فهَ
��رًا على ُنْوٍق  اِته ُحسهَّ ��اروا إليه ِببهَنهَ وسهَ
ُل  ا ُيْفعهَ اِري���ٍة ، كمهَ اٍب عهَ ��اٍب، وأْقتهَ ِصعهَ
ت  رهَ لو أّن اليهَهود أْبصهَ ��بي الّروم ، فهَ ِبسهَ
تُه  مهَ ًا لموس��ى ب��ن عم��ران ألْكرهَ ابنهَ
ّقه  ْت حهَ فهَ رهَ عهَ ه ، وهَ ��ْدرهَ لهَّت قهَ لهَّتُه وأجهَ وأجهَ
ُجاًل  موا رهَ دهَّ ًة قهَ اعهَ مهَ ْمتهَ أنهَّ جهَ عهَ كيفهَ زهَ . فهَ
ُتوا  كهَ ِبّيِهم ثّم سهَ تلهَ ولدهَ نهَ قهَ ِتِهم فهَ انهَ على أمهَ
ليه في ذهَلك  ُك��ن عهَ على ذهَلك ، ولهَم يهَ
ؤالء  ْم��تهَ أنهَّ ههَ عهَ كيفهَ زهَ ِمنُه��م نهَكير ، فهَ
ّق ؟!((]58[ .  ل��ى حهَ ��ة ، أو ُهْم عهَ اعهَ مهَ جهَ

ساِبعًا : أبَرز ُفروع الشريَعة

ثنهَى [ : ثنى مهَ ة مهَ امهَ ان والقهَ  ] األذهَ
 
57- روى المام زيد بن علي ، عن أبيه ، 
اُن  لي )ع( ، قال: ))األذهَ ن عهَ عن جده ، عهَ
ُيرّتُل  ثنهَى، وهَ ثنهَى مهَ ُة مهَ امهَ ثنهَى، والقهَ ثنهَى مهَ مهَ
ة((]59[.  امهَ ُر ِفي القهَ ان ، ويحدهَ ِفي األذهَ

لة في الّصالة [ :  ْهر بالبهَسمهَ ] الجهَ

58- روى الحاف��ظ محمد بن منصور ، 
بس��نده ، عن عبد اهلل بن الّزبير ، قال: 
ُر ِبِبْسِم اهلل  ْجههَ لّي ، يهَ يد بن عهَ ِمْعُت زهَ ))سهَ
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ْجر((]60[ .  ��ن الّرحيم ، ِفي الفهَ الّرحمهَ
59- روى الم��ام زي��د ب��ن علي ، عن 
أبي��ه ، عن ج��ده ، عن عل��ي بن أبي 
��ُر ِبِبْس��ِم  ْجههَ انهَ يهَ طال��ٍب ، ))أّن��ُه كهَ
 . الّرِحي��م((]61[  ��نِ  الّرحمهَ اهلل 

ة في الّصالة [ : اتحهَ ] الّتأمين بعدهَ الفهَ
 
60- ُس��ئلهَ الم��ام زيد ب��ن علي )ع( 
ُج��ل : آمي��ن ، بعدهَ  ��وِل الرهَّ ��ن قهَ ، عهَ
��ة . فقال )ع(: إّن��ا أهل البهَيت  الفاتحهَ
. ذِل��ك]62[  وأنك��رهَ   ، ��ا  نهَقوُلههَ ال 

 
على  ْس��ح  المهَ  [

ين [ : الُخفهَّ
 

وى الم��ام زيد ب��ن علي )ع( ،  61- رهَ
عن أبيه ، عن الحس��ين الس��بط ، أّنُه 
ة ال نهَمس��ُح  اِطمهَ ُد فهَ لهَ ��ال : )) إّن��ا وهَ قهَ
ة ، وال كمة  امهَ عل��ى الخّفي��ن ، والِعمهَ
 . ��از((]63[  ِجههَ وال   ، ��ار  ِخمهَ وال   ،
62- روى الحاف��ظ محم��د ب��ن علي 
العلوي )ع( ، بسنده ، عن نهَْصرهَ البهَاِرِقي 
ْسِح  ن المهَ يدهَ بن علي عهَ ��أْلُت زهَ ال: سهَ ، قهَ
ال )ع( : ))نهَْحُن أهُل  لى الُخّفين . فقهَ عهَ
ْح ،  ْمسهَ انهَ أُبونهَا ال يهَ كهَ ْح ، وهَ البهَيِت ال نهَْمسهَ

لى  ُح عهَ ْمسهَ دًا ِمْن أهِل بهَيِتي يهَ أْيُت أحهَ ا رهَ مهَ وهَ
ي]64[ ،  ن الِجرِّ ��أْلُتُه عهَ سهَ ْط((. وهَ ُخفٍّ قهَ
اُفه((]65[ . ال: ))نهَحُن أهُل البهَيِت نهَعهَ قهَ فهَ

ة البهَحث أكتفِي ، إذ  در إخ��وهَ بهذا القهَ
اء ،  ة ال االس��تقصهَ اد ُهو الش��ارهَ الُم��رهَ
ن جّوز  ة ، فأّما مهَ والحّر تكفيه الش��ارهَ
ة  ذاهب األربعهَ ى ُعلوم أئّم��ة المهَ أن تبقهَ
ة ،  نيفهَ ، الّش��افعي ، والمالكّي ، وأبو حهَ
نبهَ��ل ، وتندثُر علوم أهل  وأحمد بن حهَ
لي )ع( ،  البي��ت )ع( ، المام زيهَد بن عهَ
والم��ام الّصادق جعفر بن محّمد )ع( 
سن والُحسين ، فهذا  ، وسادات بني الحهَ
ُمّتهم في إنصاِفه ، ال ُيلتهَفت إليه ، بهذا 
ج  ة منههَ أختُم هذه الّرس��الة في ُمطابقهَ
م في  الزيدّي��ة بمنه��ِج إمامه��ا األعظهَ
ز مس��ائل الفروع  أصوِل االعتقاهَد وأبرهَ
ة إلى  ، الفتًا انتبهَ��اه الخوهَ
أّن��ه إن ُوِجد 

فقهّي  خالٌف 
بين بعض أئّمة أهل البيت 

��ات الفقهّية ال تؤّثر  )ع( فهذه الخالفهَ
على االّتباع فتكوُن بذلك مؤّشرًا على 
اد عند  الخ��الف ، ألّن مس��ائل االجتههَ
ا، فلكّل  الزيدية ال يجوُز الّتقلي��ُد فيههَ
ن يق��وُل أّن الُقنوت  إم��اٍم نظُره ، كمهَ
ن يقوُل  في الّصالة قب��لهَ الّركوع ومهَ

ة ال تدّل  ه فهذه مس��ائل بسيطهَ أّنها بعدهَ
ا ،  ة م��ن الزيدّية ألئّمتههَ على الُمخالفهَ
ألّن أصولهَهم وأبرز مسائل الُفروع هي 
ة بني  أصول المام زيد وأصول جماعهَ
سن والُحسين أئّمة أهل البيت )ع(  الحهَ
، واألصُل في االّتباع ُهو اّتباع رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��ّلم  ، 
فعترت��ُه ال تفترُق عن��ه كما جاء في 
ما قال  حديِث الّثقلي��ن الُمتواِتر ، عندهَ
صل��ى اهلل عليه وآله وس��ّلم  :))إّني 
تارٌك فيُكم ما إن تمّسكتم به لن تضّلوا 
من بهَعدي أبدًا كتابهَ اهلل وعترتي أهلهَ 
بير نّبأني أّنهما  بيتي إّن الّلطي��فهَ الخهَ
ا علّي الحوض((  ا حّتى ي��ردهَ لهَ يفترقهَ
، ه��ذا وصّلى اهلل وس��ّلم على س��ّيدنا 
محّمد وعلى آله الّطيبين الّطاهرين .

===============
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]27[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
ب��ن علي )ع( : كت��اب اليمان : 138.
]28[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
ب��ن علي )ع( : كت��اب اليمان : 134 .
ف��ي  المطال��ب  تيس��ير   ]29[
.395  : طال��ب  أب��ي  أمال��ي 
ف��ي  المطال��ب  تيس��ير   ]30[
.403  : طال��ب  أب��ي  أمال��ي 
ف��ي  المطال��ب  تيس��ير   ]31[
.405  : طال��ب  أب��ي  أمال��ي 
ورس��ائل  كت��ب  مجم��وع   ]32[
الم��ام زي��د ب��ن عل��ي )ع( : كتاب 
.207-197  : الوصّي��ة  تثبي��ت 

ورس��ائل  كت��ب  مجم��وع   ]33[
الم��ام زي��د ب��ن عل��ي )ع( : م��ن 
مق��االت وكالم الم��ام زي��د : 379.

ف��ي  المطال��ب  تيس��ير   ]34[
.  108  : طال��ب  أب��ي  أمال��ي 
]35[ مس��ند المام زيد ب��ن علي )ع(.
ن روى عن المام زيد : 108. ]36[ تسمية مهَ
ن روى عن المام زيد : 57. ]37[ تسمية مهَ
ف��ي  المطال��ب  تيس��ير   ]38[
.123  : طال��ب  أب��ي  أمال��ي 
ن روى عن المام زيد : 84. ]39[ تسمية مهَ
]40[ مسند المام زيد بن علي )ع( : 404.
]41[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : الّرس��الة المدنّية : 316.

]42[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : كتاب تثبيت الوصّية : 208 .

ف��ي  المطال��ب  تيس��ير   ]43[
.148  : طال��ب  أب��ي  أمال��ي 
]44[ أمالي المرش��د ب��اهلل االثنينّية .

]45[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : كتاب تثبيت الوصّية : 210 .

]46[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : كتاب تثبيت الوصّية : 204 .
خ173.  : البالغ��ة  نه��ج   ]47[
خ143.  : البالغ��ة  نه��ج   ]48[

ورس��ائل  كت��ب  مجم��وع   ]49[
الم��ام زي��د ب��ن عل��ي )ع( : م��ن 

مق��االت وكالم الم��ام زي��د : 381.
ورس��ائل  كت��ب  مجم��وع   ]50[
الم��ام زي��د ب��ن عل��ي )ع( : كتاب 
.212-210  : الوصّي��ة  تثبي��ت 
]51[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : الّرس��الة المدنّية : 317.

]52[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : كتاب تثبيت الّصفوة : 219.
]53[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : كتاب تثبيت المامة : 185.
]54[ كتاب الّش��افي : 110/3 ، مجموع 
كت��ب ورس��ائل المام زي��د بن علي 
)ع( : من أش��عار المام زي��د : 400 . 
.  251  : المصابي��ح   ]55[
]56[ مجموع كتب ورسائل المام زيد بن 
قتل عثمان : 293-287 . علي )ع( : كتاب مهَ

]57[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
دنّية : 317. بن علي )ع( : الّرس��الة المهَ

]58[ مجموع كتب ورسائل المام زيد 
بن علي )ع( : كتاب مقتهَل عثمان : 294.
]59[ مسند المام زيد بن علي )ع( : 93 .
]60[ أمالي أحمد بن عيسى )ع( : 250/1.
]61[ مسند المام زيد بن علي )ع( : 104.
ورس��ائل  كت��ب  مجم��وع   ]62[
الم��ام زي��د ب��ن عل��ي )ع( : جوابه 
��ة : 361. )ع( عل��ى س��ؤاالت ُمتفّرقهَ
]63[ مسند المام زيد بن علي )ع( : 80.

]64[ الجري � بكسر المهملة مع التشديد 
ثم ياء مشددة �: نوع من السمك يشبه 
الحية، ويس��مى بالفارسية: مارماهي. 
وقد ج��اء ف��ي حديث عن عل��ي عليه 
السالم أنه كان ينهى عن أكل الجري.
ن روى عن المام زيد : 115. ]65[ تسمية مهَ
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ب��ن  ل��ي  عهَ ب��ن  زي��د  ��ام  المهَ
الب لي ب��ن أب��ي طهَ الُحس��ين ب��ن عهَ

ن���س���ب���ه ال����ش����ري����ف :
 
المام زيد الشهيد بن علي زين العابدين 
لن الحس��ين الس��بط بن عل��ي أمير 
المؤمنين بن أبي طالب ناصر رس��ول 
رب العالمين عليه وعلى آبائه السالم . 

بمق�ت�ل����ه  اإلخب�����������ار 
 : مول��ده  قب��ل  وصلب��ه 

] على لس��ان جده رسول اهلل 
صلوات اهلل عليه وعلى آله [ 

وفي ذل��ك أن النبي صل��ى اهلل عليه 
وآهلل وس��لم نظر يومًا إل��ى زيد بن 

حارثة فبكى وقال: » المقتول في اهلّل 
المصلوب من أمت��ي المظلوم من أهل 
بيتي س��مي هذا « وأشار إلى زيد بن 
حارث��ة، ثم ق��ال: » أدن مني يا زيد 
زادك اس��مك عندي حبًا فإنك سمي 
الحبي��ب من ولدي )زيد( « .  وُروي 
عن أبي جعفر محمد بن علي، عن النبي 
صل��ى اهلّل عليه وآله وس��لم، أنه قال 
للحس��ين: » يخرج من صلبك رجل 
يقال له: زي��د، يتخطى هو وأصحابه 
يوم القيامة رقاب الناس غرًا محجلين، 
يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب « .
 

] عل��ى لس��ان أبي��ه زي��ن 
الحس��ين  ب��ن  العابدي��ن 
الس��بط عليهم��ا الس��الم [
 
لهَ أب��و حمزة الثمالي ذات يوم على  دهَخهَ
زين العابدي��ن فقال له زين العابدين: 

يا أب��ا حم��زة أال أخبرك ع��ن رؤيا 
رأيته��ا؟ قال: بلى يا ابن رس��ول اهلّل. 
أهَنهَّ رس��ول اهلّل صلى  ق��ال: رأي��ت كهَ
اهلّل علي��ه وآله وس��لم أدخلن��ي جنًة 
وزوجني بحورية لم أر أحس��ن منها، 
ثم قال ل��ي: » يا علي بن الحس��ين، 
��ّم المولود زيدًا، فيهنيك زيٌد « .  سهَ

عندما ُبّشرهَ بوالدة ابٍن له من 
الجارية السندية ) جيدا ( :

وحي��ن قرع��ت البش��رى س��مع زين 
العابدي��ن بوالدة ابٍن ل��ه من الجارية 
الس��ندية قام فصلى ركعتين ش��كرًا 
هلل، ث��م أخ��ذ المصح��ف مس��تفتحًا 
الختيار اس��م مولوده، فخرج في أول 
لهَ اهلّل  ضهَّ فهَ الس��طر قول اهلّل تعالى: ﴿ وهَ
ِظْيمًا  اِعِدْينهَ أهَْجرًا عهَ لهَى القهَ اِهِدْينهَ عهَ الُمجهَ
﴾]النس��اء:95[، فأطب��ق المصحف، ثم 
قام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف، 
بهَنهَّ  الهَتهَْحسهَ فخرج في أول الس��طر: ﴿ وهَ
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ْل  اتًا بهَ ��ِبْيِل اهلّل أهَْموهَ ِذْي��نهَ ُقِتُلْوا ِفْي سهَ الهَّ
ُق��ْونهَ ﴾ ]آل  ِه��ْم ُيْرزهَ بِّ أهَْحيهَ��اٌء ِعْن��دهَ رهَ
عم��ران: 169[، ثم قام وركع، ثم أخذ 
المصحف وفتحه فخرج في أول سطر: 
ُهْم  ى ِمْن الُمْؤِمِنْينهَ أهَْنُفسهَ ﴿ ِإنهَّ اهلّل اْشتهَرهَ
اِتُلْونهَ ِفْي  ةهَ ُيقهَ نهَّ ُهُم الجهَ ُهْم ِب��أهَنهَّ لهَ الهَ أهَْموهَ وهَ
لهَْيِه  ْعدًا عهَ ُلْونهَ وهَ ُيْقتهَ ْقُتُلْونهَ وهَ يهَ ِبْيِل اهلّل فهَ سهَ
ى  ْن أهَْوفهَ مهَ اِلْنِجْيِل وهَ اِة وهَ ��ْورهَ ّقًا ِفْي التهَّ حهَ
ِذْي  ْيِعُكُم الهَّ ْبِشُرْوا ِببهَ اْستهَ ْهِدِه ِمنهَ اهلّل فهَ ِبعهَ
ِظْيُم ﴾  ْوُز العهَ ذهَِلكهَ ُهوهَ الفهَ ْعُت��ْم ِبِه وهَ ايهَ بهَ
]التوب��ة:111[.  وبعد ذلك أطبق زين 
العابدي��ن المصحف وض��رب بإحدى 
يديه على األخرى، وقال: » إنا هلل وإنا 
يت في هذا المولود،  إليه راجع��ون، ُعزِّ
إنه )زي��د( ..أما والل�ه م��ا أجد من 
ولد الحس��ين في ي��وم القيامة أعظم 
منه وس��يلة، وال أصحابًا آثر عند اهلّل 
م��ن أصحابه « .  وقامهَ عليه الس��الم 
بالتأذين ف��ي أذنه اليمنى والقامة في 
ذه باهلل من الشيطان  األذن اليسرى ، وعوهَّ
الرجي��م .  قال أب��و حمزة: فحججت 
عامًا آخر فأتيت عليهَّ بن الحسين فلما 
دخلت عليه وجدته حامال لطفل صغير 
وهو يقول: يا أب��ا حمزة ، هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا!! . 

] عل��ُم ومنزل��ة المام زيد 
ب��ن عل��ي علي��ه الس��الم [

 
نشأ المام زيد بن علي في أحضان والد 
زين العابدين��م وأخيه األكبر محمد 
الباق��ر ودرس على يديهم��ا العقيدة 
المحمدية ، ف��كانهَ المام زيد مضرب 
المثل في العلم بش��هادة أخيه األكبر 
محمد الباقر عليه الس��الم فقد ذكر 
الرواة أنه طلب من أخيه محمد الباقر 
كتابًا كان لجده علي عليه الس��الم ، 
فنس��ي أبو جعفر م��دة من الزمن، ثم 
تذك��ر فأخرجه إليه، فق��ال له زيد: 
قد وج��دت ما أردت منه ف��ي القرآن 

!! فأراد أبو جعف��ر أن يختبره وقال 
له: فأس��ألك؟ قال زيد: نعم، س��لني 
عم��ا أحببت. ففتح أب��و جعفر الكتاب 
وجعل يس��أل، وزيد يجي��ب كما في 
الكتاب. فق��ال أبو جعفر: » بأبي أنت 
ج وحدك،  وأمي يا أخي أنت واهلل نهَِس��يْ
بركُة اهلّل على أم ولدتك، لقد أنجبت 
حي��ن أت��ت بك ش��بيه آبائ��ك « . 
والل���ه   « زي��د:  الم��ام  ق��ال   -
التأتونن��ي بحدي��ث تصدق��ون في��ه 
إال أتيتك��م ب��ه م��ن كت��اب اهلّل « . 
- قال المام زي��د : » من جاءك عني 
لهَُب��ك، وكان مباينًا لما  بأمر أنكره قهَ
نِّي، ولم تره  عهدته ِمنِّي، ولم تفقهه عهَ
في كت��اب اهلّل عز وجل جائ��زًا، فأنا 
منه ب��رئ، وإن رأيت ذلك في كتاب 
اِثاًل،  اهلّل ع��ز وجل جائزًا، وللح��ق ُممهَ
وعه��دت مثله ونظيره من��ي، ورأيته 
أش��به بما عهدته عن��ي، وكان أولى 
ب��ي في التحقي��ق، فأقبله ف��أن الحق 
من أهله ابت��دأ وإلى أهل��ه يرجع«. 
ذِّ  - ش��هادة أخيه األكب��ر ومعلمه الفهَ
المام محمد الباقر عليه السالم، الذي 
قال في حقه: » لق��د أوتي زيٌد علما 
ُدِنّيًا فاس��ألوه فإنه يعلم ماالنعلم « .  لهَ
- وق��ال الم��ام الباقر عليه الس��الم 
لمن س��أله عنه: » س��ألتني عن رجل 
ُملىء إيمانًا وعلمًا من أطراف ش��عره 
إلى قدميه، وهو س��يد أه��ل بيته « . 
- وش��ه�ادة ابن أخيه ورفيق نش���أته 
ودراس��ته المام جعف��ر الصادق عليه 
السالم وذلك حيث يقول: » كان والل�ه 
أقرأنا لكتاب اهلّل وأفقهنا لدين اهلّل « . 
- وش��هادة المام أب��ي حنيفة النعمان 
ة،  �يهَّ نِّ بن ثابت كبير أئمة المذاهب السُّ
حيث يقول: » ما رأيت في زمنه أفقه 
منه والأعلم وال أسرع جوابًا وال أبين 
ق��واًل، لق��دكان منقط��ع القرين« . 
- وش��هادة المح��دث الكبير س��ليمان 
بن مه��ران األعمش حي��ث يقول: » 

مارأي��ت فيه��م � يعني أه��ل البيت � 
أفض��ل منه وال أفص��ح وال أعلم « . 

] عب��ادة الم��ام زي��د ب��ن 
 ] الس��الم  علي��ه  عل��ي 

- وق��ال أبو الج��ارود: دخلت المدينة 
وكلم��ا س��ألت ع��ن زيد ب��ن علي 
قي��ل ل��ي: ذلك حلي��ف الق��رآن . 
- قال المام يحيى بن زيد عليه السالم 
واصفًا عب��ادة والده : » رحم اهلّل أبي 
كان أح��د المتعبدين، قائم ليله صائم 
نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء اهلّل 
فإذا جن اللي��ل عليه نام نومة خفيفة، 
ثم يق��وم فيصلي في ج��وف الليل ما 
ش��اء اهلّل، ثم يقوم قائم��ًا على قدميه 
يدع��و اهلّل تب��ارك وتعال��ى ويتضرع 
ل��ه ويبكي بدموع جاري��ة حتى يطلع 
الفجر، فإذا طلع الفجر س��جد سجدة، 
ثم يصلي الفج��ر، ثم يجلس للتعقيب 
حتى يرتفع النه��ار، ثم يذهب لقضاء 
حوائجه، ف��إذا كان قريب الزوال أتى 
وجلس في مصاله واش��تغل بالتسبيح 
والتحميد لل��رب المجيد، ف��إذا صار 
ال��زوال صل��ى الظه��ر وجل��س، ثم 
يصلي العص��ر، ثم يش��تغل بالتعقيب 
س��اعة ثم يسجد س��جدة، فإذا غربت 
الش��مس صل��ى المغرب والعش��اء«. 

] زه��د وورع الم��ام زيد 
ب��ن عل��ي علي��ه الس��الم [

 
- ق��ال الم��ام زيد عليه الس��الم : » 
اللهَُه�مهَّ إني أس��ألك ُس��ُلّوًا عن الدنيا، 
ها  �ْي�رهَ وبغض��ًا لها وألهله��ا، ف��إنهَّ خهَ
ُد،  ْنفهَ ه��ا يهَ ْمعهَ ها عتيٌد، وجهَ ِهْيٌد، وش��رهَّ زهَ
ْخلهَُق،  ه��ا يهَ ْرنهَ��ُق ، وجديدهَ ه��ا يهَ ْفوهَ وصهَ
ٌة، وما  ْسرهَ ُد، ومافات منها حهَ ْنكهَ ها يهَ وخيرهَ
ُأِصْيبهَ منها ِفْتنهَ��ٌة، إال من نالته منك 
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ةهَ منها،  ٌة، أس��ألك اللهَُه�مهَّ الِعْصمهَ ِعْصمهَ
والتجعلن��ا ممن رضي به��ا، واطمأن 
ْتُه، ومن  ��ْن أمنه��ا خانهَ إليه��ا، فِإنها مهَ
ْتُه، فلم ُيِقْم في الذي  عهَ جهَ اطمأن إليها فهَ
ْن به عنها « .  ْظعهَ كان فيه منها، ولم يهَ
- قال المام زيد عليه السالم: » والل�ه 
ماكذب��ت كذبة منذ عرف��ت يميني 
مًا  ْحرهَ م��ن ش��مالي، وال انتهك��ت هلل مهَ
من��ذ عرف��ت أن اهلّل يعاق��ب عليه « 
- قال المام زيد بن علي عليه السالم : 
» أوصيكم أن تتخذوا كتاب اهلّل قائدًا 
وإمامًا، وأن تكونوا له تبعًا فيما أحببتم 
وكرهتم، وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم 
في مااليوافق القرآن، فإن القرآن شفاء 
لمن استشفى به، ونور لمن اهتدى به، 
د، ومن  شهَ ونجاة لمن تبعه، من عمل به رهَ
لهَج، ومن  حكم به عدل، ومن خاصم به فهَ
خالفه كفر، فيه نبأ من قبلكم، وخبر 
معادك��م، وإليه منته��ى أمركم « . 
- ق��ال الم��ام زي��د ألصحاب��ه : » 
أيها الن��اس، أفض��ل العب��ادة الورع، 
وأكرم ال��زاد التق��وى، فتورعوا في 
دنياك��م، وت��زودوا آلخرتك��م « . 

] دعوة الم��ام زيد بن علي 
والخروج  لمامت��ه  الن��اس 
بالمع��روف  لألم��ر  مع��ه 
 ] المنك��ر  ع��ن  والنه��ي 

- ق��ال الم��ام زيد في رس��الته التي 
وجهه��ا إلى علماء األم��ة : » فوالذي 
ْوُتكم، وبأم��ره نصحُت لكم،  بإذن��ه دهَعهَ
ًة على مؤمن، وال ظلمًا  ��رهَ ما ألتمس أهَثهَ
اِه��د، ول��وددت أني ق��د حميتكم  ِلُمعهَ
��ة، وهديتكم من الضاللة،  لهَكهَ اتع الههَ رهَ مهَ
ول��و كنت أْوِقُد نارًا فأقذُف بنفس��ي 
فيها، ال يقربني ذلك من س��خط اهلّل، 
زهدًا ف��ي هذه الحي��اة الدنيا، ورغبة 
مني ف��ي نجاتك��م، وخالصك��م، فإن 

أجبتمونا إلى دعوتنا كنتم الس��عداء 
 .  » ونصيب��ًا  حظ��ًا  ْوُفْوري��ن  والمهَ
- وم��ن أقواله المش��هورة: » والل�ه 
ل��و علمت أن رض��اء اهلّل عز وجل في 
أن أق��دح نارًا بيدي حتى إذا اضطرمت 
رمي��ت بنفس��ي فيه��ا لفعل��ت؟ « . 
- ق��ال المام زي��د في رس��الته إلى 
علم��اء األم��ة :» أنما تصل��ح األمور 
عل��ى أي��دي العلم��اء، وتفس��د بهم 
اهلّل تعال��ى ونهي��ه  إذا باع��وا أم��ر 
بمعاون��ة الظالمي��ن الجائري��ن « . 
- وأيضًا مم��ا قاله المام زيد بن علي 
عليه الس��الم ُمخاطبًا علم��اء األمة : 
» أمكنتم الظلمة م��ن الظلم، وزينتم 
له��م الج��ور، وش��ددتم له��م ملكهم 
بالمعاون��ة والمقاربة، فه��ذا حالكم.  
فيا علماء الس��وء، محوت��م كتاب اهلّل 
نهَدهَّ  محوًا، وضربتم وجه الدين ضربًا، فهَ
اِرد، هربا منكم،  ِدْيدهَ البعير الشهَّ والل�ه نهَ
فبس��وء صنيعكم ُسِفكت دماء القائمين 
بدع��وة الحق من ذرية النبي صلى اهلّل 
عليه وآله وس��لم، وُرِفعهَت رؤوس��هم 
دوا ف��ي الحديد،  ف��وق األِس��نهَّة، وُصفِّ
لص إليهم الذل، واستشعروا الكرب،  وخهَ
الصعداء  يتنفسون  األحزان،  وتسربلوا 
ويتش��اكون الجه��د « .  وأيضًا مما 
قاله المام زيد بن علي عليه الس��الم 
ُمخاطبًا علماء األمة يحثهم على األمر 
بالمع��روف والنهي عن المنكر : » قد 
ميزكم اهلّل تعالى حق تمييز، ووسمكم 
ة التخفى على ذي لب، وذلك حين  ِسمهَ
الُمؤِمنهَاُت  وهَ الُمْؤِمُن��ونهَ  ﴿وهَ لك��م:  قال 
ْأُمُرْونهَ بِالمْعُرْوِف  اُء بهَْعٍض يهَ ْعُضُهْم أهَْوِليهَ بهَ
الهَةهَ  ُيِقْيُمْونهَ الصهَّ ��ِر وهَ ِن الُمْنكهَ ْونهَ عهَ ْنههَ يهَ وهَ
ُه  ُسْولهَ رهَ هَ وهَ ُيِطْيُعْونهَ اهللهَّ اةهَ وهَ كهَ ُيْؤُتْونهَ الزهَّ وهَ
ِزْيٌز  هَ عهَ ُ ِإنهَّ اهللهَّ ُمُهُم اهللهَّ ��يهَْرحهَ ُأْولهَِئ��كهَ سهَ
ِكْيٌم﴾، فبدأ بفضيلة األمر بالمعروف  حهَ
والنه��ي ع��ن المنك��ر، ث��م بفضيلة 
اآلمري��ن بالمع��روف والناهي��ن عن 
المنكر عنده، وبمنزلة القائمين بذلك 

من عب��اده ... واعلموا أن فريضة اهلّل 
تعالى ف��ي األمر بالمع��روف والنهي 
ع��ن المنك��ر إذا أقيمت له اس��تقامت 
الفرائض بأس��رها، هينها وشديدها« . 
- ومم��ا رواه المام زيد عن آبائه عن 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
أنه ق��ال :» إن أفضل الش��هداء رجل 
قام إلى إمام جائ��ر فأمره بتقوى اهلّل 
ونهاه ع��ن معصية اهلّل، وجاهده مقبال 
غي��ر مدبر، فقتل وه��و كذلك « . 

] تج��اوب كب��راء األم��ة 
زي��د  الم��ام  دع��وة  م��ع 
ب��ن عل��ي علي��ه الس��الم [
 
- بع��ث المام زيد الفض��لهَ بن الزبير 
وأبا الج��ارود إلى أبي حنيفة النعمان، 
فوصال إلي��ه وهو مريض، فدعياه إلى 
نصرت��ه، فقال: » ه��و والل�ه صاحب 
ْن نع��رف في هذا  ح��ق، وهو أعل��م مهَ
الزمان، فاقرئاه مني الس��الم وأخبراه 
أن مرض��ًا يمنعني م��ن الخروج معه 
« . ث��م أرس��ل معهم��ا بثالثين ألف 
درهم لإلم��ام زيد يس��تعين بها على 
جهاده، وقال: » لئن ش��فيت ألخرجن 
مع��ه « . وقال أيض��ا: » إن خروجه 
ضاها خروج رس��ول اهلّل يوم بدر « . 
- وبعثهَ المام زيد عليه السالم الحافظ 
الكبير والمحدث الش��هير منصور بن 
المعتمر الس��لمي إلى العلم��اء، فكان 
يدخل عليهم وهو يعصر عينيه ويبكي 
ويقول: » أجيبوا ابن رس��ول اهلّل « . 
- وبع��ثهَ المام زيد عليه الس��الم إلى 
األعمش ومن يت��ردد عليه من العلماء 
عثم��انهَ بن عمير الفقي��ه، فلما وصل 
إليه وعرض عليه رس��الة المام زيد 
ق��ال: » ما أعرفني بفضله أقرئه مني 
الس��الم، وقل له: يقول لك األعمش: 
لست أثق لك � جعلت فداك � بالناس، 
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ولو أن��ا وجدنا ل��ك ثالثمائة رجل 
ْرنا ل��ك حواجبنا « .  فهَّ نثق به��م لعهَ
- وقال شعبة: سمعت األعمش يقول: » 
والل�ه لوال ُضرة بي لخرجت معه، والل�ه 
لُيْس��ِلُمنهَّه كما فعلوا بجده وعمه « . 

- وكذل��كهَ خ��رجهَ الم��ام محم��د 
عب��داهلل  ب��ن  الزكي��ة  النف��س 
المحض بن الحس��ن بن الحس��ن مع 
عم��ه زي��د بن عل��ي عليه الس��الم . 
- وأم��ا ابن أخيه المام جعفر الصادق، 
ا خرج المرة  فقد أراد الخروج معه لهَمهَّ
األخيرة من المدينة إلى الكوفة، وقال 
ل��ه: » أنا معك يا ع��م « . فقال له 
الم��ام زيد: » أم��ا علمت يا ابن أخي 
أن قائمنا لقاعدنا، وأن قاعدنا لقائمنا، 
فإذا خرج��ُت أنا وأنت فمن يخلفنا في 
حرمنا؟ «. فتخل��ف جعفر بأمر عمه 
زي��د، ودفع بولديه عب��د اهلّل ومحمد 
مع��ه . وقال: » من ُقِتل مع عمي زيد 
ْن قتل مع الحس��ين، ومن قتل مع  كمهَ
الحس��ين كمن قتل م��ع علي بن أبي 
طالب، ومن قتل مع علي كمن قتل مع 
النبي صلى اهلّل عليه وآله وس��لم « . 

] عّدة الُمبايعين لإلمام زيد ، 
ومروق الرافضة من بيعته [

 
- قال س��ليمان الرازي: » لم أرهَ يوما 
كان أبهى وال أكثر جموعًا وال أوفر 
سالحًا وال أشد رجااًل وال أكثر قرآنًا 
وفقه��ًا من أصحاب زي��د بن علي « . 
علي��ه  عن��ده  اجتم��ع  أّن��ه  قي��لهَ   -
الُمبايعي��ن  دي��وان  ف��ي  الس��الم 
خمس��ة عش��ر ألفًا م��ن المقاتلين . 
- خرج نف��ٌر من الش��يعة ممن كان 
قد باي��عهَ المام زيد ، بعد أن س��معوا 
بطلب الخليفة األموي هشام للُمبايعين 
لإلمام زيد ، فخافوى لظى القنا وحرهَّ 
الس��يوف ، فأرادو التخّلص من البيعة 

والخ��روج منها ، فالتمس��وا المخارج 
واألع��ذار فقالوا بالوصي��ة فيما بين 
األئمة ، فقالوا له:يا زيد لس��ت المام، 
ق��ال ويلكم فم��ن المام؟ قال��وا: ابن 
أخيك جعفر بن محمد، قال : إن قال 
هو المام فهو ص��ادٌق. قالوا: الطريق 
خائ��ف وال نتوصل إلي��ه إالهَّ بأربعين 
دينارًا. قال: هذه أربعون دينارًا. قالوا: 
إنه ال يظهر ذلك تقية منك وخوفًا. 
قال: ويلكم إم��اٌم تأخذه في اهلل لومة 
الئ��م إذهبوا فأنت��م الرافضة . ورفع 
يديه فقال: اللهم اجعل لعنتك، ولعنة 
آبائ��ي وأجدادي ولعنت��ي، على هؤالء 
الذين رفضون��ي، وخرجوا من بيعتي، 
كم��ا رفض أه��ل ح��روراء علي بن 
أبي طالب عليه الس��الم حتى حاربوه. 

الجي��وش  تجي��ش   [
الكتائ��ب وتجهيز  وتكتي��ب 
 ] للمواجه��ة  الع��دة 

- وحي��ن خفق��ت راي��ات الجهاد على 
رأس المام زيد عليه الس��الم قال: » 
الحم��دهلل الذي أكمل لي ديني، فواهلّل 
مايس��رني أني لقيت محمدًا صلى اهلّل 
عليه وآله وس��لم ولم آم��ر في أمته 
بمع��روف ولم أنههم ع��ن منكر « . 
- ثم قال المام زيد لن علي ألصحابه 
: » والل�ه ما أبالي إذا أقمت كتاب اهلّل 
وس��نة نبيه أن تأجج لي نار ثم ُقذفت 
فيه��ا ثم صرت بعد ذل��ك إلى رحمة 
اهلّل، والل�ه الينصرني أحد إال كان في 
الرفيق األعلى مع محمد وعلي وفاطمة 
والحس��ن والحس��ين عليهم السالم.. 
يا معاش��ر الفقهاء ويا أهل الحجا أنا 
حجة اهلّل عليك��م هذه يدي مع أيديكم 
عل��ى أن نقيم حدود اهلّل ونعمل بكتاب 
اهلّل، ونقس��م بينكم فيئكم بالس��وية، 
فاس��ألوني عن معالم دينك��م، فإن لم 
أنبئك��م عن كل ما س��ألتم عنه فولوا 
من ش��ئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، 

والل���ه ما كذبت كذب��ة منذ عرفت 
يميني من ش��مالي وال انتهكت محرمًا 
من��ذ أن عرفت أن اهلّل يؤاخذني به « . 
ثم قال: » الل�هم لك خرجت، وإياك 
أردت، ورضوان��ك طلب��ت، ولعدوك 
ولدينك  لنفس��ك  فانتصر  نصب��ت، 
ولكتاب��ك ولنبي��ك وأله��ل بيتك 
وألوليائ��ك م��ن المؤمني��ن، الل�هم 
ه��ذا الجهد مني وأنت المس��تعان « . 

] المواجهة الُكبرى ونكث أهل 
الكوف��ة لبيع��ة المام زيد [ 

- بعث يوس��ف بن عمر القائد األموي 
بعض رجاله إلى شوارع الكوفة لثارة 
الرعب في قلوب األهالي، ودعوة الناس 
إلى االجتم��اع في المس��جد األعظم، 
وحظ��ر التجول وحمل الس��الح، وبث 
الشاعات عن الجيش القادم من الشام.  
ولكن الم��ام زيد توجه م��ع أنصاره 
لرفع الحصار عن أهل المسجد وطمأنة 
أهل الكوفة، وفي طريقه إلى المسجد 
وقعت بينه وبين جند األمويين مواجهة 
عنيفة كان النص��ر فيها حليفه، ولما 
وصل إلى جوار المسجد نادى أصحابه 
بش��عاره ) يا منصور أم��ت ( وأدخلوا 
الرايات من نوافذ المسجد، وكان نصر 
بن خزيمة رحمه اهلّل ينادي: » يا أهل 
الكوفة اخرجوا من الذل إلى العز ومن 
الضالل إلى اله��دى اخرجوا إلى خير 
الدنيا واآلخرة فإنكم لستم على واحد 
منه��ا « ، ولكنه��م حنوا إل��ى طبعهم 
واعتذروا  والخيان��ة(،  )الغدر  القديم 
بالحصار الموهوم.  وانتش��ر أصحاب 
المام زيد ف��ي الكوفة وأمرهم المام 
زيد أن ينادوا: من ألقى س��الحه فهو 
آمن. وأخذ يطارد بقايا جند األمويين 
في محاول��ة لتطهير الكوف��ة منهم، 
القادمون  وفجأة ظهر جنود األمويين 
من الِحْيرة؛ فاش��تبك أصحاب المام 
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معهم واستبس��لوا وقاتلوا قتاال شديدًا 
حتى ردوهم عل��ى أعقابهم ، ثم جمع 
الم��ام زيد أصحابه ون��ادى فيهم: » 
انصرون��ي عل��ى أهل الش��ام فوالل�ه 
الينصرني رجل عليهم إال أخذت بيده 
حتى ادخل��ه الجنة، ثم قال: والل�ه لو 
علمت عمال هو أرضى هلل من قتال أهل 
الش��ام لفعلته، وقد كن��ت نهيتكم أن 
التتبعوا مدبرًا والتجهزوا على جريح 
والتفتحوا بابًا مغلقًا، وإني س��معتهم 
يس��بون علي بن أب��ي طالب فاقتلوهم 
من كل وجه « .  واستمرت المواجهة 
بين المعسكرين، وكان جنود األمويين 
يتزاي��دون بينما كان جند المام زيد 
ينقصون، والتفت المام زيد إلى نصر 
ب��ن خزيمة وقال له: ي��ا نصر أخاف 
أه��ل الكوف��ة أن يكونوا ق��د فعلوها 
حسينية! فقال نصر: جعلني اهلّل فداك 
أم��ا أنا فوالل�ه ألضربن بس��يفي بين 
يديك حتى أموت!!  استبس��ل المام 
زيد وأصحابه وقاتلوا قتال المستميت 
فلم يج��رؤ أحد عل��ى مواجهتهم أو 
مبارزتهم، وحين ش��عر األمويون أنه 
الق��درة لهم عل��ى المواجهة تحصنوا 
خل��ف الكث��ب والج��دران، وأخ��ذوا 
يمطرون المام زي��د وأصحابه بوابل 
من السهام.  وأخذت الشمس في األفق 
تميل نحو الغروب، وأخذت تميل معها 
ش��مس التضحية والفداء، وألقى الليل 
بظالم��ه على التالل، ونش��ر أجنحته 
عل��ى الس��هول والجب��ال، وخرس��ت 
األلسن ونطقت األسنة وحمحم الموت، 
وبات��ت الكوفة كئيب��ة حزينة حين 
لطخها أهلها من جدي��د بعار الخيانة 
والغدر.  وأثناء ذلك الصمت الرهيب 
ُس��ِمع � في مقدمة الجي��ش � صوت 
المام زي��د يرتفع قائال: الش��هادة.. 
ال��ذي رزقنيها!  الش��هادة.. الحمدهلل 
فهرعوا إلى مكان الصوت، فإذا بالمام 
جًا بدمه، قد أصيب بسهم  رهَّ العظيم ُمضهَ

في جبهت��ه، ولما أحس بلذع الس��هم 
القاس��ي ارتفع صوت��ه بتلك الكلمات 
الخال��دة الت��ي ترس��م لن��ا بوضوح 
أه��داف وآمال ذل��ك الرجل العظيم. 

] وصي��ة الم��ام زي��د بن 
علي والس��هم في جبينه إلى 
ابنه الم��ام يحيى بن زيد [ 

ج��اء يحيى بن زي��د إل��ى أبيه وهو 
يبكي وأك��ب عليه والدماء تنزل منه، 
والس��هم نابت في جبينه، فجمع يحيى 
قميصه في يده ومسح به الدم من وجه 
أبيه، ثم قال له: ابش��ر يا ابن رس��ول 
اهلّل، ترد على رسول اهلّل وعلي وفاطمة 
وخديج��ة والحس��ن والحس��ين وهم 
عنك راض��ون. قال الم��ام: صدقت 
يابن��ي، فأي ش��يء تري��د أن تصنع؟  
قال يحي��ى: أجاهده��م إال أن ال أجد 
الناص��ر.  قال: نعم يابن��ي، جاهدهم، 
فوالل���ه إنك لعلى الحق، وإنهم لعلى 
الباطل، وإن قتالك في الجنة، وقتالهم 
في الن��ار .  تلك ه��ي وصية المام، 
وذلك ه��و ميراثه إحياء ش��رع اهلّل 
.. التص��دي للظالمي��ن .. حب الخير 
للناس.. التضحية في سبيل ذلك. ثم 
فاض��ت الروح المقدس��ة وودعت إلى 
بارئها لتتقاض��ى الثمن الموعود به ﴿ 
ُهْم  ى ِمْن الُمْؤِمِنْينهَ أهَْنُفسهَ رهَ ِإنهَّ اهلّل اْش��تهَ
اِتُلْونهَ ِفْي  ةهَ ُيقهَ نهَّ ُهُم الجهَ ُهْم ِب��أهَنهَّ لهَ الهَ أهَْموهَ وهَ
لهَْيِه  ْعدًا عهَ ُلْونهَ وهَ ُيْقتهَ ْقُتُلْونهَ وهَ يهَ ِبْيِل اهلّل فهَ سهَ
ى  ْن أهَْوفهَ مهَ اِلْنِجْيِل وهَ اِة وهَ ��ْورهَ ّقًا ِفْي التهَّ حهَ
ِذْي  ْيِعُكُم الهَّ ْبِشُرْوا ِببهَ اْستهَ ْهِدِه ِمنهَ اهلّل فهَ ِبعهَ
ِظْيُم ﴾  ْوُز العهَ ذهَِلكهَ ُهوهَ الفهَ ْعُت��ْم ِبِه وهَ ايهَ بهَ

] الجسد الشريف بعد القتل [
 
- أراد أتباع المام زيد أن ُيخفوا جسده 
الش��ريف حتى ال يصل إليه األمويون 
فعملوا تحت جنح الظالم وحجزوا الماء 

في الس��اقية في بستان وحفروا القبر 
ث��م واروا الجثمان العظي��م وأجروا 
عليه الماء، وتفرقوا قبل طلوع الفجر. 
- وفي اليوم التالي ُأعِلنهَ في الش��وارع 
واألس��واق عن جائزة مغرية لمن يدل 
على المكان الذي دفن فيه، فدلهم بعض 
النف��وس على موض��ع قبره،  ضعفاء 
فنبش��وه واس��تخرجوا من��ه الجثمان 
ُحمل الجثم��ان على جمل  العظي��م. فهَ
وألقي به أمام قصر المارة، وهنالك 
ُفِص��ل الرأس الش��ريف عن الجس��د. 
- فأم��ا ال��رأس فبعث به يوس��ف بن 
عم��ر الثقف��ي إل��ى الش��ام، وبعد أن 
وضع بين يدي هش��ام أم��ر أن يطاف 
به في البلدان، لنش��ر الرعب والذعر 
ف��ي نفوس الجماهي��ر وقتل الحماس 
في النفوس األبية، ومر الرأس ببلدان 
كثي��رة حت��ى وص��ل إل��ى المدينة 
المنورة، وأمام قبر رس��ول اهلّل صلى 
اهلّل عليه وآله وس��لم، وفي تحدٍّ سافر 
ونك��ران لفضل الس��الم ُنصب الرأس 
الشريف، وُطلب أهل المدينة للحضور 
إلى المس��جد وإعالن البراءة من علي 
ب��ن أبي طالب وزيد بن علي ، ثم أخذ 
إلى مصر ونصب ف��ي الجامع األعظم 
أيام��ًا ومنه أخذ س��رًا ودفن هنالك. 
- وأم��ا الجس��د فصلب في ُكنهَاس��ة 
الكوف��ة عاري��ًا، فج��اءت العنكب��وت 
عورت��ه  عل��ى  الخي��وط  تنس��ج 
لتس��ترها، وكان��وا كلم��ا أزاح��وا 
تلك الخيوط جاءت لتنس��ج غيرها. 
- فكانهَ منظر الجس��د الش��ريف أمام 
الناس ، يزّود اليمان وحب أهل البيت 
في قلوبهم ، عل��ى عكس ما كان بنو 
أمي��ة يبتغون ، فعمل��وا على التخلص 
من الجسد الشريف فعملوا على إنزاله 
وإحراق��ه ، وذّر رم��اده ف��ي الفرات 
، وق��د قال يوس��ف بن عم��ر الثقفي 
كافاه اهلل مقولته الشمهورة : » واهلل 
يا أهل الكوفة ألدعنك��م تأكلونه في 
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طعامكم وتش��ربونه ف��ي مائكم » !! 
لم يكفهم قتله حتى تعاقبه 

نبش وصلب وإحراق وتغريق 

] المام زيد ثورة التنتهي [

- كانت حركة المام زيد أول شرارة 
النفجار ش��عبي أطاح بالحكم األموي 
الجائ��ر، وقض��ى على معال��م زهوه 
واس��تبداده، وهتك أقنعة الزيف التي 
كان يس��تتر وراءها، ورغم استشهاد 
الم��ام زي��د ف��إن حركته ل��م تنته 
باستشهاده، ولم تمت بموته، بل تحولت 
كل قطرة دم إلى شعلة نار تحرق أعداء 
اهلّل وتضئ على درب الرسالي، وما زالت 
أصداء كلماته ت��رن في أذن التاريخ. 
- كما أّن الث��ورات العلوية الفاطمية 
تتابعت إثر خ��روج زيد بن علي على 
والة الج��ور والظل��م ، وأوّلها ثورة 
ابن��ه يحيى ب��ن زيد عليه الس��الم . 

] تراث��ه الم��ام زي��د ب��ن 
] المجي��د  الفك��ري  عل��ي 

زي��د  الم��ام  مجم��وع   �  1
ويش��تمل عل��ى المجم��وع الفقه��ي 
والحديث��ي ) مس��ند الم��ام زيد ( . 
الق��رآن.  غري��ب  تفس��ير   �  2
3 � مناسك الحج والعمرة، طبع في بغداد. 
وكت��ب  رس��ائل  مجم��وع   �  4
عل��ى:  ويحت��وي  زي��د.  الم��ام 
وتش��تمل  اليم��ان،  رس��الة   )1(
اليم��ان  لمعن��ى  ش��رح  عل��ى 
وال��كالم عل��ى عص��اة أه��ل القبلة. 
)2( رسالة الصفوة، وتشتمل على تعريف 
صفوة اهلّل م��ن خلقه والكالم عن أهل 
البيت وأن اهلّل اصطفاهم لهداية الناس. 
)3( رس��الة مدح القل��ة وذم الكثرة، 
وتش��تمل عل��ى مناظرة ج��رت بينه 

وبين أهل الش��ام في القل��ة والكثرة، 
وجم��ع فيها كثيرًا م��ن آيات القرآن 
الدالة عل��ى مدح القل��ة وذم الكثرة. 
)4( رس��الة تثبي��ت الوصية، وتتضمن 
النب��ي صل��ى  أن  عل��ى  اس��تدالالت 
اهلّل علي��ه وآله وس��لم أوص��ى لعلي 
علي��ه الس��الم بالخالف��ة م��ن بعده. 
)5( رس��الة تثبيت المام��ة، وتتضمن 
اس��تدالالت على أن عليًا عليه الس��الم 
كان أول��ى الن��اس بالخالف��ة بع��د 
رس��ول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله وسلم. 
األم��ة،  علم��اء  إل��ى  رس��الة   )6(
وه��ي الرس��الة الت��ي وجهه��ا إل��ى 
العلم��اء يدعوه��م فيه��ا إل��ى القيام 
بمس��ئولياتهم وتأيي��ده ف��ي ثورته. 
)7( رس��الة ال��رد عل��ى المجب��رة، 
وه��ي عب��ارة ع��ن بض��ع صفح��ات 
أوض��ح فيه��ا موقف��ه م��ن الق��در، 
وضمنه��ا ردًا عل��ى غ��الة المجبرة. 
)8( رس��الة الحق��وق، وهي عبارة عن 
ُخُلِقيهَّ��ة وجهها إلى  نصائح وتعالي��م 
أصحاب��ه ومن بلغته من المس��لمين. 
ف��ي  الش��ام  أله��ل  مناظ��رة   )9(
والكث��رة.  والقل��ة  عثم��ان  مقت��ل 
)10( الرسالة المدنية، وهي عبارة عن 
جوابات أسئلة وردت إليه من المدينة. 
��ع يش��تمل عل��ى بع��ض  مهَّ )11( ُمجهَ
مناظراته وأجوبته وخطبه وأش��عاره 
القصي��رة.  وكلمات��ه  ورس��ائله 
وتتضم��ن  الش��امية،  الرس��الة   )12(
إجابات على استفسارات ألحد أصحاب 
الم��ام زي��د بع��ث به��ا من الش��ام. 
)13( جواب على واصل بن عطاء في المامة. 
)14( مجموعة من األشعار المنسوبة إليه. 
)15( مجموعة من األدعية المروية عنه. 
الفاتح��ة.  س��ورة  تفس��ير   )16(
)17( تأوي��ل بع��ض مش��كل القرآن. 
)18( كتاب مناس��ك الحج والعمرة. 

] استش��هاده  س��نة   [

 
استش��هد الم��ام زيد بن عل��ي عليه 
الس��الم ع��ام 122 ه� ، ف��ي الخامس 
والعش��رين من محّرم ، فس��الٌم عليه 
يوم ُولد ويوم يموُت ويومهَ ُيبعُث حيًا .

البي��ت  أه��ل  أق��وال 
ف��ي  الس��ام  عليه��م 
اإلم��ام زي��د بن عل��ي زين 
العابدي��ن عليه الس��ام : 

1- والده زي��ن العابدين علي بن 
الحس��ين ب��ن علي بن أب��ي طالب 
عليه��م الس��الم . )ت 94 ه���(:
- روى أب��و الف��رج األصفهان��ي في 
المقاتل بسنده المتصل عن خالد مولى 
آل الزبير أنه ق��ال : ) كنا عند علي 
بن الحس��ين فدعا ابنًا له ُيقاُل له زيد 
لهَ يمس��ُح الدم عن  عهَ ، فكبهَا لوجهه ، وجهَ
وجهه ، ويقول : ُأعيُذكهَ باهلل أن تكونهَ 
ْن نهَظرهَ إلى  ة ، مهَ زيدًا المصلوب بالُكناسهَ
عورِته ُمتعّمدًا أصلى اهلل وجهه النار ( . 

2- محم��د بن علي ب��ن أبي طالب 
المعروف بابن الحنفية . )ت 81 ه�(  :

- روى أبو الفرج األصفهاني في المقاتل 
بسنده عن ريطة بنت عبداهلل بن محمد 
ب��ن الحنفي��ة ، عن أبيه��ا عبداهلل بن 
رهَّ زيد بن علي بن  محمد أّنه قال : ) مهَ
الحس��ين على محمد بن الحنفّية فرقهَّ 
له وأجلسه ، وقال : ُأعيُذكهَ باهلل يا ابن 
أخي أن تكونهَ زيدًا المصلوب بالعراق ، 
وال ينظ��ُر أحد إلى عورته وال ينظره 
إاّل كانهَ في أس��فل درٍك من جهّنم ( . 
- روى الم��ام الهادي إلى الحق يحيى 
بن الحس��ين بن القاس��م الرس��ي بن 
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إبراهيم بن إس��ماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن السبط ) ت 298 ه� 
(، في كتاب معرفة اهلل عن محمد ابن 
ا رجٌل  الحنفية أّنه قال : ) سُيصلهَُب منهَّ
ُيق��اُل له زيد بن علي في هذا الموضع 
- يعن��ي موضعًا ُيقاُل له الكنائس - لم 
يسبقُه األولون وال اآلخرون فضاًل ( . 
3- أخوه اإلمام الباقر محمد بن علي 
زين العابدين بن الحسين السبط بن 
علي بن أبي طال��ب ) ت118ه�( .

 
- روى الم��ام الناط��ق بالحق يحيى 
بن الحس��ين بن هارون بن الحس��ين 
ب��ن محم��د بن ه��ارون ب��ن محمد 
بن القاس��م بن الحس��ن ب��ن زيد بن 
الحس��ن بن أمير المؤمني��ن علي بن 
أبي طالب عليهم الس��الم ) ت 424 ه� 
( في كتابه األمالي بس��نده عن جابر 
الجعف��ي أّنه قال : ق��الهَ لي محمد بن 
عل��ي - عليهما الس��الم - : ) إنهَّ أخي 
زيد بن علي خارٌج ومقتول ، وُهوهَ على 
لهَ��ه ، والويُل  الح��ق ، فالويُل لمن خذهَ
لم��ن حاربه ، والويُل ِلم��ن يقتله ( . 
- روى الحاف��ظ أبو عب��داهلل العلوي 
محمد بن علي بن الحس��ن بن علي بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن 
بن زي��د بن الحس��ن الس��بط عليهم 
السالم ، بسنده عن أبي حمزة الثمالي 
أّنه قال : قال أبو جعفر - أي الباقر - : 
جهَ  رهَ ) ال واهلل الذي ال إله إاّل هو ، ما خهَ
فينا أهل البيت ناٌس أشبُه بعلي بن أبي 
طالب منه - يعني من زيد بن علي - ( . 
- وروى أيضًا الحافظ أبو عبداهلل العلوي 
بإسناده عن يزيد األسدي أّنه قال : قالهَ 
لي محمد بن علي : ) يا يزيد ُتريُد أن 
��ْن آتاُه ] اهلل [ الِعلم والحكم  ُأريكهَ مهَ
؟ قلُت : نعم ُجعلُت فداك . قال : فقال 
ل��ي : نعم ، ُهوهَ هذا زي��ُد بن علي ( . 
- روى المام الهادي إلى الحق يحيى بن 

الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم 
بن إس��ماعيل بن إبراهيم بن الحس��ن 
بن الحس��ن الس��بط ) ت 298 ه� (، ) 
وفيه عن محمد بن علي بن الحس��ين 
ُدوا إليه فقالوا  فهَ باق��ر العلم أنهَّ قومًا وهَ
: يا ابن رس��ول اهلل إنهَّ أخاكهَ زيدًا فينا 
ُنبايُعْه ؟ فقال لهم  ُهوهَ يسأُل البيعة ،أفهَ وهَ
ُلنا ( .  محمد : بايعوه ، فإّنه اليومهَ أفضهَ
- وروى الم��ام الهادي أيض��ًا : ) أّنه 
اجتم��عهَ زي��ٌد ومحمد ف��ي مجلس ، 
ُه  أهَْتبهَعهَ فتحّدثوا ، ثمهَّ قامهَ زيٌد فمضى ، فهَ
بهَت  ُه ، ثّم ق��ال : لقد أْنجهَ رهَ محم��د بهَصهَ
أّم��ك يا زيد ( ، وف��ي روايات أخرى 
لهَدتكهَ يا زيد ( .  بهَت أٌم وهَ : ) لق��د أنجهَ

4- أخ��وه الحس��ين ب��ن علي زين 
العابدي��ن بن الحس��ين ب��ن علي 
ب��ن أب��ي طال��ب ) ت 157ه�(. 

- روى المام المرش��د باهلل يحيى بن 
الحسين الجرجاني بن زيد بن الحسن 
ب��ن جعفر ب��ن محمد ب��ن جعفر بن 
عبدالرحمن الش��جري بن القاسم بن 
الحس��ن بن زيد بن الحس��ن الس��بط 
عليه��م الس��الم ) 412 - 499 ه� ( في 
األمالي بسنده عن صالح بن أبي األسود 
، عن الحس��ين بن علي بن الحس��ين - 
عليهم الس��الم - أّنه قال : ) كانهَ أخي 
ُم ما يأِتيه أهُل الجور  ظِّ زيد بن علي ُيعهَ
وما يكوُن ِمن أعمالهم فيقول : » واهلل 
م��ا يدعني كتاُب ربي أْن أهَُكفهَّ يدي ، 
ى اهلل من العرفينهَ به أن  واهلل م��ا يهَرضهَ
ْن الُمفسدينهَ  ُهم وأهَْلِسنهَتهَُهم عهَ ُكُفوا أيديهَ يهَ
في أرِض��ه » فلّما نزلهَ بين ظهرانيكم 
لُتم ل��ه النصرة  بهَذهَ يا أه��لهَ الكوف��ة فهَ
وأعطيتموه الطاع��ة وعاهدتموُه على 
ذل��ك ، قامهَ داعيًا إلى اهلل وإلى كتاِبه 
وجهاٍد في س��بيله ، وبذلهَ المجهودهَ من 
ُه كانهَ ناصرًا  رهَ ى لُه ونهَصهَ فهَ ْن وهَ مهَ نفِسه ، فهَ
ُه في  رهَ رهَ اهللهَ في الدنيا نهَصهَ ن نهَصهَ هلل ، ومهَ

اآلخرة، وأْحِلُف باهلل لقد مضى زس��دٌ 
ضى واهلِل أصحاُبه ُشهداء (  شهيدًا ، ومهَ
- وروى الم��ام المرش��د ب��اهلل أيضًا 
بإس��ناده عن لوط بن إسحاق النوفلي 
أّنه قال : حّدثني الحس��ين بن علي بن 
ِمْعُت  الحسين - عليهم السالم - قال : ) سهَ
ْن ُدِعيهَ  أخي زيد ب��ن علي يقول : » مهَ
إلى الحق وأج��ابهَ إلى ذلك الذي دعا 
إلى الحق ، فقد نصرهَ اهللهَ ونصرهَ رسولهَه 
ونصرهَ الي دعاُه إلى الحق ونصرهَ الحق 
ى بها ش��هادة للداعي والُمجيب  فهَ ، وكهَ
» ثم قال الحس��ين ب��ن علي : وكانهَ 
أخ��ي زيد بن علي قائ��اًل بالحق داعيًا 
إل��ى الحق ناصرًا ، جاه��دهَ واهلِل أعداءهَ 
اهلل ورس��وله واستشهد على ذلك ( . 

5- اإلمام جعف��ر الصادق بن محمد 
الباق��ر ب��ن علي زي��ن العابدين 
بن الحس��ين الس��بط ب��ن علي بن 
أب��ي طال��ب ) ت 148 ه��� ( . 

- روى الم��ام الهادي إلى الحق يحيى 
بن الحس��ين بن القاس��م الرس��ي بن 
إبراهيم بن إس��ماعيل بن إبراهيم بن 
الحس��ن بن الحسن الس��بط ) ت 298 
ه� (، ف��ي كتاب معرفة اهلل عز وجل 
لهَُه  صهَ ا وهَ ، أّن الم��ام جعفر الص��ادق لمهَّ
بهَ واهلِل  خبُر مقتل عمه زيد قال : ) ذهَههَ
ا ذه��بهَ علي بن أبي  مهَ زي��ُد بن علي كهَ
طالب والحس��ن والحسين وأصحابهم 
ش��هيدًا إلى الجّن��ة ، التابُع لهم مؤمن 
والشاّك فيهم والراّد عليهم كافر ( . 
- روى عل��ي بن الحس��ين الزيدي في 
كتاب��ه العظي��م المحي��ط بالمامة 
بس��نده أّن المام جعفر الصادق عليه 
السالم ، قال : ) من ُقِتل مع عمي زيد 
ْن قتل مع الحس��ين، ومن قتل مع  كمهَ
الحس��ين كمن قتل م��ع علي بن أبي 
طال��ب، ومن قتل م��ع علي كمن قتل 
مع النبي صلى اهلّل عليه وآله وسلم ( . 
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- وروى عل��ي ب��ن الحس��ين الزيدي 
جعف��ر  الم��ام  أّن  بس��نده  أيض��ًا 
الص��ادق علي��ه الس��الم ق��ال ألح��د 
أصحاب��ه: ) ال أظن��ك ت��رى فين��ا 
أحدا مثل��ه إلى أن تقوم الس��اعة ( . 
- روى الم��ام اله��ادي إل��ى الح��ق 
علي��ه الس��الم في كت��اب معرفة اهلل 
ا أراد يحيى ب��ن زيد اللحوق  :أّن��ُه لمهَّ
إلى أبي��ه، قال له ابن عم��ه جعفر: ) 
أقرئ��ه عني الس��الم، وقل ل��ه: فإني 
أس��أل اهلل أن ينص��رك ويبقيك، وال 
يرين��ا في��ك مكروه��ًا، وإن كن��ت 
أزعم أني عليك إمام فأنا مش��رك. (. 

6- عب��دالل الكام��ل بن الحس��ن 
الرض��ا ب��ن الحس��ن الس��بط بن 
عل��ي بن أبي طال��ب ) ت145ه�(.

 
- قال عبداهلل بن الحس��ن عليه السالم 
: ) كانهَ زي��د ب��ن علي إذا ق��رأهَ آيةهَ 
الخوف ، مادهَ كما تميُد الش��جرُة من 
الريح في اليوم العاصف ، ولهَم أرهَ فينا 
وال في غيرن��ا مثله ( . ذكرهَ هذا أبو 
جعفر الهوس��مي في أصول الديانات . 
- روى أب��و القاس��م عبدالعزي��ز بن 
إسحاق البغدادي عن عبداهلل بن الحسن 
- عليه الس��الم - أّنه ق��ال : ) عالمة 
مابيننا وبين الناس علي بن أبي طالب، 
وعالمة مابيننا وبين الش��يعة زيد بن 
عل��ي، فمن تبعه فهو ش��يعي، ومن لم 
يتبعه فليس بش��يعي ( وذكرهَ هذا أبو 
الفرج األصفهاني في المقاتل ، وكتب 
أه��ل البي��ت ملئي��ة به��ذه الرواية . 
- وروى صاح��ب التحفة العنبرية عن 
س��عيد بن خيثم عن القاسم بن حبيب 
أّنه قال : كنٌت جالس��ًا عند عبداهلل بن 
الحس��ن بن الحسن فقال : ) اللهم إّني 
ومالئكتك  عرشك  لهَةهَ  مهَ وحهَ ُأش��ِهُدكهَ 
ْلِقْك ، أنهَّي أوتوّلى  ن��ي ِمْن خهَ رهَ ْن حهَ ومهَ
زيد بن علي وأبرُأ إليكهَ ممن برئهَ منه 

وأصحابه ، مضىهَ واهلِل زيد ما خلفهَ فينا 
ى زيد بالعراق  لدين ودنيا مثله ، أضحهَ
قهَ  حهَ للناس الطريق ، واهلل إنهَّ أوثهَ فأوضهَ
ا  خص��ال زيد أن ُيثيبهَ��ه اهلل الجنان ِلمهَ
حهَ للناس من كتاِب ربهم وس��نة  أوضهَ
نبيهم - صلى اهلل عليه وآله وسلم - ( 

7- علي بن عبيدالل بن الحسين بن علي 
زين العابدين بن علي بن أبي طالب .
 
- روى المام المرش��د باهلل يحيى بن 
الحسين الجرجاني بن زيد بن الحسن 
ب��ن جعفر ب��ن محمد ب��ن جعفر بن 
عبدالرحمن الش��جري بن القاسم بن 
الحس��ن بن زيد بن الحس��ن الس��بط 
عليه��م الس��الم ) 412 - 499 ه� ( في 
األمالي بس��نده عن علي بن عثمان أّنه 
قال : ) س��الُت علي ب��ن عبيد اهلل بن 
الحس��ين ، ُقلُت : ُجُعل��ُت لك الفداء 
، كانهَ جعف��ر إمامًا ؟ ق��ال: نعم في 
الحالل والحرام ، قلُت : فكانهَ زيٌد إمامًا 
؟ قال : إي واهلل إمامنا وإمام جعفر (. 
8- موس��ى الكاظم ب��ن جعفر الصادق 
ب��ن محم��د الباق��ر ب��ن عل��ي زين 
العابدي��ن ب��ن الحس��ين الس��بط بن 
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ) ت183ه�( . 
- روى المام المرش��د باهلل في كتابه 
األمالي الثنينية بس��نده عن أحمد بن 
عبداهلل بن موس��ى اله��روي ، أّنه قال 
: س��معُت موس��ى بن جعفر يقول : ) 
إنهَّ قوم��ًا يزعم��ونهَ أّنهم لن��ا أولياء 
نا  ن��ا أبرياء ، يبرأونهَ من عمٍّّ وِمن عدوِّ
وسيِّدنا زيد بن علي ، برئهَ اهلل منهم ( . 
- وروى الم��ام المرش��د باهلل يحيى 
ب��ن الحس��ين الجرجاني بس��نده عن 
قاس��م بن إبراهيم أّنه ق��ال: حّدثني 
عب��داهلل بن موس��ى الكاظ��م عن أبيه 
أّن��ه قال : ) كانهَ زي��د بن علي خير 
ولد فاطمة - صل��وات اهلل عليها - ( . 

9- اإلمام المهدي لدين الل النفس 
الزكية محمد بن عبدالل الكامل بن 
الحسن الرضا بن الحسن السبط بن 
علي ب��ن أبي طالب ) ت145ه� ( . 

م��ع  مم��ن خ��رج  واح��ٌد  وه��و   (
الم��ام زي��د وقات��لهَ بي��ن يدي��ه ( 
- روى المام المرش��د باهلل يحيى بن 
الحسين الجرجاني الحسني بسنده عن 
أب��ان بن تغلب عن محم��د بن عبداهلل 
بن الحس��ن - عليه السالم - أّنه قال : 
ِته  ) أرادهَ اهلل تعال��ى إكرام قوٍم بكرامهَ
ُهم ، فس��اقهَ إليهم  ْنِقذهَ وأهَحبهَّ أن يهَس��تهَ
زيد بن علي حتى ن��زلهَ بين أظُهِرِهم 
��ُع لهم  فهَ فدعاه��م إلى الح��ق ، ووصهَ
ةخالفًا لما كان��وا عليه ، فقالوا : إنهَّ 
أباكهَ كانهَ إمامًا وأخاك ، لُيزيُلوُه عن 
ْرُت  جهَ ديِن��ه ويهَخُتُلوُه عنه ، فقال : » فهَ
لهَْم��ُت أخي  ْق��ُت وال��ِدي ، وظهَ قهَ إذًا وعهَ
ا أعلهَ��ُم بوالِدي  وافتري��ُت عليِهما ، أنهَ
وأخي منُك��م »، وإن هذه لهَْلفرية على 
اهلل وعلينا ، ولهَو غي��رُ زيٍد تكّلمهَ بهذا 
ْعلهَم ،  مٌ  جاه��ٌل ال يهَ ههَ لقال��وا ظنيٌن ُمتهَّ
والحم��ُد هلل الذي جع��لهَ على هذا أمُر 
أوّلنا وآخرنا لم ُنِقرهَّ لهم بفرية ، ولهَْم 
ن كانهَ أفضُل من زيد  مهَ ُنلهَبِّهم عليها ، فهَ
ب��ن علي وأصدق وأعل��م بأبيه وأخيه 
من��ه ، وال أرض��ى في المس��لمين ( . 
- ذك��ر صاحب التحف ش��رح الزلف 
السيد مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي الرس��ي الحس��ني أّن المام 
محمد بن عبداهلل النفس الزكية عليه 
السالم قال : ) أما واهلل لقد أحيا زيدا 
ما اندثر من س��نن المرس��لين، وأقام 
عم��ود الدي��ن إذ أعوج، ول��ن نقتبس 
إال من ن��وره، وزيد إم��ام األئمة ( . 

10- أبو هاش��م عب��دالل بن محمد 
ب��ن عل��ي  الحنفي��ة (  اب��ن   (
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ب��ن أب��ي طال��ب ) ت99ه��� (.
 
- روى الم��ام المرش��د باهلل يحيى بن 
الحس��ين الجرجاني بن زيد بن الحسن 
ب��ن جعفر ب��ن محمد ب��ن جعفر بن 
عبدالرحمن الش��جري بن القاس��م بن 
الحسن بن زيد بن الحسن السبط عليهم 
الس��الم ) 412 - 499 ه��� ( في األمالي 
بسنده عن عمر بن سليمان ، عن عبداهلل 
بن محمد بن الحنفي��ة أّنه قال : ) لو 
ُكم أنهَّ زيد  نزلهَ عيسى بن مريم ألْخبهَرهَ
ِطئهَ على عفر التراب  بن علي خيُر من وهَ
ِلمهَ زيُد بن عل��ي القرآن من  ��د عهَ ، ولقهَ
حيُث لم يعلمُه أبو جعفر - أي الباقر- . 
قال : قلُت : وكي��فهَ ذاْك ؟ قال : ألنهَّ 
ُه من أفواه الرجال، وإن  ذهَ أبا جعف��ر أهَخهَ
زيدهَ بن علي ُأعطيهَ فهمه ( .  ُيشير ابن 
ة :  الحنفية رحمه اهلل إلى تلك الحادثهَ
الت��ي طلب فيها المام زيد بن علي من 
أخيه محمد الباق��ر كتابًا كان لجده 
علي عليه الس��الم ، فنس��ي أبو جعفر 
مدة م��ن الزمن، ثم تذك��ر فأخرجه 
إلي��ه، فقال له زيد: قد وجدت ما أردت 
منه ف��ي القرآن !! فأراد أبو جعفر أن 
يختبره وقال له: فأس��ألك؟ قال زيد: 
نعم، سلني عما أحببت. ففتح أبو جعفر 
الكتاب وجعل يس��أل، وزيد يجيب كما 
ف��ي الكتاب. فقال أب��و جعفر: » بأبي 
أن��ت وأمي يا أخ��ي أنت واهلل نهَِس��ْيج 
وحدك، بركُة اهلّل على أم ولدتك، لقد 
أنجبت حين أتت بك ش��بيه آبائك « 
.  وقد روى هذه الرواية المام الناطق 
بالح��ق يحيى بن الحس��ين بن هارون 
بن الحس��ين بن محمد ب��ن هارون بن 
محمد بن القاس��م بن الحس��ن بن زيد 
بن الحس��ن بن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليهم الس��الم ) ت 424 ه� ( 
في كتابه األمالي المعروف بأمالي أبي 
طالب .  ورواه��ا المام المنصور باهلل 
عبداهلل بن حمزة بن س��ليمان بن علي 

بن األمير الش��هيد حمزة بن أبي هاشم 
الحسن النفس الزكية بن عبدالرحمن 
ب��ن يحيى بن عبداهلل بن الحس��ين بن 
المام القاس��م الرس��ي بن إبراهيم بن 
إس��ماعيل بن إبراهيم ين الحس��ن بن 
الحس��ن بن عل��ي بن أب��ي طالب ) ت 
614 ه� ( . ف��ي كتابه العقد الثمين . 

ب��ن  األش��رف  عم��ر  أخ��وه   -11
عل��ي زي��ن العابدين ب��ن علي بن 
الحس��ين بن علي بن أب��ي طالب. 

- روى المام المرشد باهلل عليه السالم 
بإس��ناده عن يحيى بن الحسين بن زيد 
بن علي عليهم السالم أّنه قال : حّدثني 
أبي ، عن عّمه عمر - األشرف - بن علي ، 
قال : ) كان زيد بن علي ال يخاُف أحدًا 
في اهلل ، وال تأخُذُه في اهلل لومُة الئم ( . 
فهذه بع��ض أقوال أه��ل البيت عليهم 
الس��الم الذين رأوا زيدًا عليه الس��الم 
أو أخ��ذوا عنه ، وثّمة أق��واٌل غير ما 
ذكرن��ا لكثير م��ن أئمة أه��ل البيت 
المتأخري��ن ع��ن زي��د عليه الس��الم 
ولشيعتهم ال يسع حصرها واستقصاءها 
.  وُيمك��ن أن ُنجم��ل مضم��ونهَ أقوال 
األئمة وش��يعتهم من العلماء في المام 
زيد في الق��ول بأّنه��م ُمجمعون على 
القوِل بإمامته عليه الس��الم وتفضيله .

علم��اء  أق��وال  بع��ض 
زي��د  اإلم��ام  ف��ي  األم��ة 
 . بن عل��ي علي��ه الس��ام 

النعم��ان  حنيف��ة  أب��و   -1
.  ) 150ه���  ت   ( ثاب��ت  ب��ن 
 
- ق��ال رحمه اهلل : » ما رأيت في زمنه 
أفقه منه والأعلم وال أس��رع جوابًا وال 

أبين قواًل، لقد كان منقطع القرين « .
 
2- سفيان بن سعيد الثوري ) ت 161ه� ( .

 
- ق��ال رحم��ه اهلل : ) ق��ام - زي��د - 
مقام الحس��ين وكانهَ أعل��مهَ خلق اهلل 
ت النس��اء مثله ( .  بكتاب اهلل م��ا ولهَدهَ
لرب��ه  ُمهجت��ه  ب��ذلهَ   (  : وق��ال   -
ولح��ق   ، لخالق��ه  بالح��ق  وق��ام   ،
بالش��هداء المرزوقي��ن م��ن آبائه (. 

3- عامر شراحيل الشعبي ) ت 107 ه� ( 

قال : ) ما ولد النساء أفضل من زيد بن 
علي ، وال أفقه ، وال أشجع ، وال أزهد ( . 

4- سليمان بن مهران األعمش ) ت147ه� (
 
ق��ال : ) ماكان في أه��ل زيد بن علي 
مثل زي��د بن عل��ي، وال رأي��ت فيهم 
أفض��ل من��ه، وال أفص��ح وال أعل��م، 
وال أش��جع، ول��و وفى له م��ن بايعه 
ألقامه��م عل��ى المنه��ج الواض��ح ( .

5- أبو إس��حاق الس��بيعي عمر بن 
عبدالل بن علي الكوفي ) ت127ه� ( .

 
قال : ) رأي��ت زيد بن علي فلم أر في 
أهله مثل��ه، وال أعلم وال أفضل، وكان 
أفصحهم لسانًا وأكثرهم زهدًا وبيانًا ( . 

6- عمر ب��ن عبدالعزي��ز الخليفة 
الع��ادل األم��وي ) ت101ه��� ( .
 
لم��ن  زي��دًا  إن   (  : ق��ال 
.  ) ودين��ه  قيل��ه  ف��ي  الفاضلي��ن 
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