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وَ  الْقَائِلُونَ  مِْدَحتَهُ  يَبْلُُغ  لَا  الَّذِي  هِ  َّ لِل َمْدُ  اْلح

هُ  ونَ وَ لَا يُؤَدِّي َحّقَ لَا ُيحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّ

الْمُْجتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُْدرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَِم وَ لَا 

يَنَالُهُ غَوُْص الْفِطَِن الَّذِي لَيَْس لِِصفَتِهِ حَّدٌ 

َمحْدُودٌ وَ لَا نَعٌْت مَوُْجودٌ وَ لَا وَقٌْت مَعْدُودٌ 

َلَائَِق بِقُْدرَتِهِ وَ نَشَرَ  وَ لَا َأجٌَل مَمْدُودٌ فَطَرَ اْلخ

ُخورِ مَيَدَانَ َأْرِضهِ  دَ بِالّصُ َّ ِّيَاَح بِرَْحمَتِهِ وَ وَت الر

ْصدِيُق  َّ ُل الدِّيِن مَعْرِفَتُهُ وَ َكمَاُل مَعْرِفَتِهِ الت َأّوَ

َكمَاُل  وَ  تَوِْحيدُهُ  بِهِ  ْصدِيِق  َّ الت َكمَاُل  وَ  بِهِ 

اْلِإخْلَاِص  َكمَاُل  وَ  لَهُ  اْلِإخْلَاُص  تَوِْحيدِهِ 

هَا  َأّنَ فَاِت عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُّلِ ِصفَةٍ  لَهُ نَْفُي الّصِ

هُ  َّ َأن مَوُْصوٍف  شَهَادَةِ كُّلِ  وَ  الْمَوُْصوِف  غَيْرُ 

هَ ُسبْحَانَهُ فَقَْد قَرَنَهُ  َّ فَةِ فَمَْن وََصَف الل غَيْرُ الّصِ

َأهُ  فَقَْد جَزَّ اهُ  َّ مَْن ثَن وَ  اهُ  َّ فَقَْد ثَن مَْن قَرَنَهُ  وَ 

فَقَْد  َجهِلَهُ  مَْن  وَ  َجهِلَهُ  فَقَْد  َأهُ  جَزَّ مَْن  وَ 

هُ وَ مَْن  َأَشارَ ِإلَيْهِ وَ مَْن َأَشارَ ِإلَيْهِ فَقَْد حَّدَ

نَهُ وَ  َّ هُ وَ مَْن قَاَل فِيمَ فَقَْد َضم هُ فَقَْد عَّدَ حَّدَ

مَْن قَاَل عَلَا مَ فَقَْد َأخْلَى مِنْهُ كَائٌِن لَا عَْن 

شَْي  كُّلِ  مََع  عَدٍَم  عَْن  لَا  مَوُْجودٌ  حَدٍَث 

َلَةٍ  بِمُزَاي لَا  ءٍ  شَْي  كُّلِ  غَيْرُ  وَ  بِمُقَارَنَةٍ  لَا  ءٍ 

فَاعٌِل لَا بِمَعْنَى اْلحَرَكَاِت وَ اْلآلَةِ بَِصيرٌ ِإْذ لَا 

ِإْذ لَا َسَكَن  مُتَوَحِّدٌ  مِْن خَلْقِهِ  ِإلَيْهِ  مَنْظُورَ 

يَْستَْأنُِس بِهِ وَ لَا يَْستَوِْحُش لِفَْقدِهِ .

خلق العالم

ةٍ  َّ ي بِلَا رَوِ ابْتِدَاءً  ابْتَدََأهُ  وَ  َأنْشََأ اْلخَلَْق ِإنْشَاءً 

حَرَكَةٍ  لَا  وَ  اْستَفَادَهَا  بَةٍ  َتجْرِ لَا  وَ  َأجَالَهَا 

فِيهَا  اْضطَرََب  نَْفٍس  هَمَامَةِ  لَا  وَ  َأحْدَثَهَا 

ُمخْتَلِفَاتِهَا  بَيْنَ  َأحَاَل اْلَأْشيَاءَ لَِأْوقَاتِهَا وَ لََأمَ 

ِماً  عَال َأْشبَاَحهَا  َألْزَمَهَا  وَ  غَرَائِزَهَا  زَ  غَّرَ وَ 

انْتِهَائِهَا  وَ  ِبحُدُودِهَا  ُمحِيطاً  ابْتِدَائِهَا  قَبَْل  بِهَا 

َّ َأنْشََأ ُسبْحَانَهُ فَتَْق  عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ َأْحنَائِهَا ثُم

الْهَوَاءِ  َسكَائَِك  وَ  اْلَأْرجَاءِ  َشّقَ  وَ  اْلَأْجوَاءِ 

مُتَرَاِكماً  ارُهُ  َّ تَي مُتَلَاطِماً  مَاءً  فِيهَا  فََأْجرَى 

وَ  الْعَاِصفَةِ  الرِّيحِ  مَتْنِ  عَلَى  حَمَلَهُ  ارُهُ  زَخَّ

َّطَهَا عَلَى  ْعَزِع الْقَاِصفَةِ فََأمَرَهَا بِرَدِّهِ وَ َسل َّ الز

َشّدِهِ وَ قَرَنَهَا ِإلَى حَّدِهِ الْهَوَاءُ مِْن َتحْتِهَا فَتِيٌق 

يحاً  َّ َأنْشََأ ُسبْحَانَهُ رِ وَ الْمَاءُ مِْن فَوْقِهَا دَفِيٌق ثُم

هَا وَ َأْعَصَف َمجْرَاهَا  هَا وَ َأدَامَ مُرَّبَ اْعتَقَمَ مَهَبَّ

ارِ  خَّ َّ ِتَْصفِيِق الْمَاءِ الز وَ َأبْعَدَ مَنْشََأهَا فََأمَرَهَا ب

وَ ِإثَارَةِ مَوِْج الْبِحَارِ فَمََخَضتْهُ َمخَْض الّسِقَاءِ 

لَهُ ِإلَى  وَ عََصفَْت بِهِ عَْصفَهَا بِالْفََضاءِ تَرُدُّ َأّوَ

ى عَّبَ عُبَابُهُ وَ  َّ آِخرِهِ وَ َساِجيَهُ ِإلَى مَائِرِهِ َحت

بَدِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتٍِق وَ  َّ رَمَى بِالز

ى مِنْهُ َسبَْع سَمَوَاٍت َجعََل  َّ َجوٍّ مُنْفَهٍِق فَسَو

َسْقفاً  عُلْيَاهُّنَ  وَ  مَْكفُوفاً  مَوْجاً  ُسْفلَاهُّنَ 

بِغَيْرِ عَمَدٍ يَْدعَمُهَا وَ  مَْرفُوعاً  َمحْفُوظاً وَ سَمْكاً 

ِينَةِ اللَْكوَاِكِب وَ  نَهَا بِز َّ َي َّ ز لَا دَِساٍر يَنْظِمُهَا ثُم

وَاقِِب وَ َأْجرَى فِيهَا سِرَاجاً مُْستَطِيراً  َّ ِضيَاءِ الث

وَ قَمَراً مُنِيراً فِي فَلٍَك دَائِرٍ وَ َسْقٍف َسائِرٍ وَ 

وِم��ن خطبة َل��ه ) عليه الس��ام ( يذكر فيها ابت��داء خلق الس��ماء و األرض و خلق 
آدم و فيه��ا ِذك��ر الَحج و تحت��وي على َحم��د اهلل و َخلق الَعاَلم و َخل��ق المائكة و 
اختَي��ار األنبي��اء ومبَع��ث الّنبي و الُق��رآن و األحَكام الّش��رعية ، قال عليه الّس��ام :

ابتَداء اخَللق ، وَخلق آَدم واملالئَكة وبعَثة الّنيب
أمير  المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم

الزاوية العلمية
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رَقِيٍم مَائِرٍ.

خلق لمالئكة

مَوَاِت الْعُلَا فَمَلََأهُّنَ  َّ فَتََق مَا بَيْنَ الّسَ ثُم

َأْطوَاراً مِْن مَلَائَِكتِهِ مِْنهُْم ُسجُودٌ لَا يَرَْكعُونَ 

ونَ لَا يَتَزَايَلُونَ  ُّ وَ رُُكوعٌ لَا يَنْتَِصبُونَ وَ َصاف

وَ مُسَبُِّحونَ لَا يَْسَأمُونَ لَا يَغْشَاهُْم نَوْمُ 

الْعُيُوِن وَ لَا سَْهوُ الْعُقُوِل وَ لَا فَتْرَةُ اْلَأبْدَاِن 

وَ لَا غَْفلَةُ النِّْسيَاِن وَ مِْنهُْم ُأمَنَاءُ عَلَى وَْحيِهِ 

وَ َألِْسنَةٌ ِإلَى رُُسلِهِ وَ ُمخْتَلِفُونَ بِقََضائِهِ وَ 

دَنَةُ  َأْمرِهِ وَ مِْنهُمُ اْلحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَ الّسَ

ِتَةُ فِي اْلَأرَِضينَ  اب َّ لَِأبْوَاِب ِجنَانِهِ وَ مِْنهُمُ الث

مَاءِ  ْفلَى َأقْدَامُهُْم وَ الْمَارِقَةُ مَِن الّسَ الّسُ

َارِجَةُ مَِن اْلَأقْطَارِ  الْعُلْيَا َأْعنَاقُهُْم وَ اْلخ

َافُهُْم  َأرْكَانُهُْم وَ الْمُنَاِسبَةُ لِقَوَاِئِم الْعَرِْش َأكْت

نَاِكسَةٌ دُونَهُ َأبَْصارُهُْم مُتَلَّفِعُونَ َتحْتَهُ 

بَةٌ بَيْنَهُْم وَ بَيْنَ مَْن دُونَهُْم  بَِأْجنَِحتِهِْم مَضْرُو

مُونَ  َّ ةِ وَ َأْستَارُ الْقُْدرَةِ لَا يَتَوَه َّ ُحجُُب الْعِز

يرِ وَ لَا ُيجْرُونَ عَلَيْهِ ِصفَاِت  ْصوِ َّ هُْم بِالت َّبَ ر

ونَهُ بِاْلَأمَاِكِن وَ لَا  الْمَْصنُوعِينَ وَ لَا َيحُّدُ

ظَائِرِ . َّ يُِشيرُونَ ِإلَيْهِ بِالن

صفة خلق آدم عليه السالم

َّ جَمََع ُسبْحَانَهُ مِْن حَْزِن اْلَأْرِض وَ سَْهلِهَا  ثُم

ى  َّ َحت بِالْمَاءِ  هَا  َسنَّ بَةً  تُرْ َسبَِخهَا  وَ  عَْذبِهَا  وَ 

َبََل  فَج َبَْت  لَز ى  َّ َحت َلَّةِ  بِالْب لَاَطهَا  وَ  خَلََصْت 

مِْنهَا ُصورَةً ذَاَت َأْحنَاءٍ وَ وُُصوٍل وَ َأْعَضاءٍ 

ى اْستَمْسََكْت وَ َأْصلَدَهَا  َّ وَ فُُصوٍل َأْجمَدَهَا َحت

َأمَدٍ مَعْلُوٍم  ى َصلَْصلَْت لِوَقٍْت مَعْدُوٍد وَ  َّ َحت

ذَا  ِإنْسَاناً  فَمَثُلَْت  رُوِحهِ  مِْن  فِيهَا  نَفََخ   َّ ثُم

ُف بِهَا وَ َجوَارَِح  َأْذهَاٍن ُيجِيلُهَا وَ فِكَرٍ يَتَصَرَّ

يَْفرُُق بِهَا  َأدَوَاٍت يُقَلِّبُهَا وَ مَعْرِفَةٍ  َيخْتَدِمُهَا وَ 

بَيْنَ اْلحَّقِ وَ الْبَاطِِل وَ اْلَأْذوَاِق وَ الْمَشَامِّ وَ 

اْلَألْوَاِن  بِطِينَةِ  اْلَأْجنَاِس مَعُْجوناً  اْلَألْوَاِن وَ 

اْلَأْضدَادِ  وَ  َلِفَةِ  الْمُؤْت اْلَأْشبَاهِ  وَ  الْمُْختَلِفَةِ 

وَ  اْلحَرِّ  مَِن  ِنَةِ  الْمُتَبَاي اْلَأخْلَاِط  وَ  الْمُتَعَادِيَةِ 

هُ ُسبْحَانَهُ  َّ ُمُودِ وَ اْستَْأدَى الل َلَّةِ وَ اْلج الْبَرْدِ وَ الْب

ِإلَْيهِْم  تِهِ  َّ الْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتَهُ لَدَْيهِْم وَ عَْهدَ وَِصي

لِتَكْرِمَتِهِ  ُنُوِع  اْلخ وَ  لَهُ  ُجودِ  بِالّسُ اْلِإْذعَاِن  فِي 

ا  ِإلَّ فَسَجَدُوا  لِآدَمَ  اْسجُدُوا  ُسبْحَانَهُ  فَقَاَل 

ْقوَةُ وَ  ةُ وَ غَلَبَْت عَلَيْهِ الّشِ َّ َمِي بْلِيَس اعْتَرَتْهُ اْلح ِإ

لَْصاِل  ارِ وَ اْستَوْهََن خَلَْق الّصَ َّ زَ ِبخِلْقَةِ الن َّ تَعَز

وَ  ْخطَةِ  لِلّسُ اْستِْحقَاقاً  ظِرَةَ  َّ الن هُ  َّ الل فََأْعطَاهُ 

ََّك  فَِإن فَقَاَل  لِلْعِدَةِ  ِإْنجَازاً  وَ  ةِ  َّ لِلْبَلِي اْستِتْمَاماً 

فِيهَا  َأْرغَدَ  دَاراً  آدَمَ  َأْسَكَن ُسبْحَانَهُ   َّ مَِن ثُم

بْلِيَس وَ  ِإ رَهُ  وَ حَّذَ تَهُ  َّ َمحَل آمََن فِيهَا  وَ  عَيْشَهُ 

هُ نَفَاَسةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَاِم  هُ عَدُّوُ َّ عَدَاوَتَهُ فَاغْتَر

يمَةَ  وَ مُرَافَقَةِ اْلَأبْرَارِ فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ وَ الْعَزِ

بِوَهْنِهِ وَ اْستَبْدََل بِاْلجَذَِل وَجَلًا وَ بِالِاغْتِرَارِ 

وَ  بَتِهِ  تَوْ فِي  لَهُ  ُسبْحَانَهُ  هُ  َّ الل بَسََط   َّ ثُم نَدَماً 

تِهِ وَ  َّ اهُ كَلِمَةَ رَْحمَتِهِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ ِإلَى َجن لَّقَ

ةِ . َّ ي رِّ ةِ وَ تَنَاُسِل الذُّ َّ َأهْبَطَهُ ِإلَى دَارِ الْبَلِي

اختيار األنبياء 

وَ اْصطَفَى ُسبْحَانَهُ مِْن وَلَدِهِ َأنْبِيَاءَ َأخَذَ عَلَى 

الْوَْحِي مِيثَاقَهُْم وَ عَلَى تَبْلِيِغ الرَِّسالَةِ َأمَانَتَهُْم 

فَجَهِلُوا  ِإلَْيهِْم  هِ  َّ الل عَْهدَ  خَلْقِهِ  َأْكثَرُ  َل  بَّدَ ا  َّ لَم

اْجتَالَْتهُمُ  وَ  مَعَهُ  اْلَأنْدَادَ  خَذُوا  اّتَ وَ  هُ  َحّقَ

عَْن  اقْتَطَعَْتهُْم  وَ  مَعْرِفَتِهِ  عَْن  يَاطِينُ  الّشَ

عِبَادَتِهِ فَبَعََث فِيهِْم رُُسلَهُ وَ وَاتَرَ ِإلَْيهِْم َأنْبِيَاءَهُ 

لِيَْستَْأدُوهُْم مِيثَاَق فِْطرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُْم مَنْسِّيَ 

بْلِيِغ وَ يُثِيرُوا لَهُْم  َّ وا عَلَْيهِْم بِالت َيحْتَّجُ نِعْمَتِهِ وَ 

دَفَائَِن الْعُقُوِل وَ يُرُوهُْم آيَاِت الْمَْقدِرَةِ مِْن 

َسْقٍف فَوْقَهُْم مَْرفُوٍع وَ مِهَادٍ َتحْتَهُْم مَوُْضوٍع 

الزاوية العلمية
ربيع الثاني  1435 هـجـريـة5مجلة طالب العلم      العدد التاسع



وَ مَعَايَِش ُتحْيِيهِْم وَ آجَاٍل تُْفنِيهِْم وَ َأْوَصاٍب 

ُيخِْل  لَْم  وَ  عَلَْيهِْم  تَتَابَُع  َأحْدَاٍث  وَ  تُهْرِمُهُْم 

َاٍب  هُ ُسبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِْن نَبِّيٍ مُْرَسٍل َأْو كِت َّ الل

ةٍ قَائِمَةٍ رُُسٌل لَا  ةٍ لَازِمَةٍ َأْو َمحَجَّ َّ مُنْزٍَل َأْو ُحج

تُقَصِّرُ بِهِْم قِلَّةُ عَدَدِهِْم وَ لَا َكثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ 

غَابِرٍ  َأْو  بَعْدَهُ  مَْن  لَهُ  سُمَِّي  َسابٍِق  مِْن  لَهُْم 

وَ  الْقُرُونُ  نَسَلَِت  عَلَى ذَلَِك  قَبْلَهُ  مَْن  فَهُ  عَّرَ

خَلَفَِت  وَ  اْلآبَاءُ  َسلَفَِت  وَ  هُورُ  الدُّ مََضِت 

اْلَأبْنَاءُ .

مبعث النبي

هِ  َّ الل رَُسوَل  داً  َّ مُحَم ُسبْحَانَهُ  هُ  َّ الل بَعََث  َأْن  ِإلَى 

ّله عليه وآله ( لِِإْنجَازِ عِدَتِهِ وَ ِإتْمَاِم  ) صلى الل

مَشْهُورَةً  مِيثَاقُهُ  بِيِّينَ  َّ الن عَلَى  مَْأُخوذاً  تِهِ  َّ نُبُو

يَوْمَئٍِذ  اْلَأْرِض  َأهُْل  وَ  مِيلَادُهُ  يماً  ِ ِسمَاتُهُ كَر

َطرَائُِق  وَ  مُنْتَشِرَةٌ  َأهْوَاءٌ  وَ  مُتَفَرِّقَةٌ  مِلٌَل 

هِ ِبخَلْقِهِ َأْو مُلِْحٍد فِي اْسمِهِ  َّ مُتَشَتِّتَةٌ بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِل

لَالَةِ وَ  َأْو مُِشيرٍ ِإلَى غَيْرِهِ فَهَدَاهُْم بِهِ مَِن الّضَ

َّ اْختَارَ ُسبْحَانَهُ  َأنْقَذَهُْم بِمَكَانِهِ مَِن اْلجَهَالَةِ ثُم

ّله عليه وآله ( لِقَاءَهُ  ٍد ) صلى الل ُحَمَّ لِم

لَهُ مَا  وَ رَضِيَ 

عِنْدَهُ 

وَ 

نْيَا وَ رَغَِب بِهِ عَْن مَقَاِم  َأكْرَمَهُ عَْن دَارِ الدُّ

عليه  ّله  الل ) صلى  يماً  ِ ِإلَيْهِ كَر فَقَبََضهُ  الْبَلْوَى 

فَِت اْلَأنْبِيَاءُ فِي  َّ ََّف فِيكُْم مَا خَل وآله ( وَ خَل

يٍق وَاِضحٍ  ُأمَمِهَا ِإْذ لَْم يَتْرُُكوهُْم هَمَلًا بِغَيْرِ َطرِ

وَ لَا عَلَمٍ قَاِئٍم .

القرآن و األحكام الشرعية

َبِّكُْم فِيكُْم مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ  َاَب ر كِت

وَ  مَنْسُوخَهُ  وَ  نَاِسخَهُ  وَ  فََضائِلَهُ  وَ  فَرَائَِضهُ 

هُ وَ عِبَرَهُ  هُ وَ عَامَّ رَُخَصهُ وَ عََزائِمَهُ وَ خَاّصَ

وَ  ُمحْكَمَهُ  وَ  َمحْدُودَهُ  وَ  مُْرَسلَهُ  وَ  َأْمثَالَهُ  وَ 

بَيْنَ  غَوَامَِضهُ  مُبَيِّناً  وَ  مُجْمَلَهُ  مُفَسِّراً  مُتَشَابِهَهُ 

الْعِبَادِ  عَلَى  ٍع  مُوَّسَ وَ  عِلْمِهِ  مِيثَاُق  مَْأُخوٍذ 

َاِب فَرُْضهُ وَ  بَيْنَ مُثْبٍَت فِي الْكِت فِي َجْهلِهِ وَ 

ةِ  َّ ن الّسُ فِي  وَاِجٍب  وَ  نَْسخُهُ  ةِ  َّ ن الّسُ فِي  مَعْلُوٍم 

بَيْنَ  وَ  َاِب تَرْكُهُ  الْكِت فِي  ٍص  مُرَّخَ وَ  َأخْذُهُ 

مُبَايٌَن  وَ  َلِهِ  زَائٍِل فِي مُْستَْقب وَ  بِوَقْتِهِ  وَاِجٍب 

َأْو  نِيرَانَهُ  عَلَيْهِ  َأْوعَدَ  َكبِيرٍ  مِْن  َمحَارِمِهِ  بَيْنَ 

فِي  مَْقبُوٍل  بَيْنَ  وَ  غُْفرَانَهُ  لَهُ  َأْرَصدَ  َصغِيرٍ 

ٍع فِي َأقَْصاهُ . َأْدنَاهُ مُوَّسَ

ذكر الحج 

َّ بَيْتِهِ اْلحَرَاِم الَّذِي َجعَلَهُ  وَ فَرََض عَلَيْكُْم َحج

يَْألَهُونَ  اْلَأنْعَاِم وَ  وُرُودَ  لِلَْأنَاِم يَرِدُونَهُ  قِبْلَةً 

عَلَامَةً  ُسبْحَانَهُ  َجعَلَهُ  وَ  َمَاِم  اْلح وُلُوهَ  ِإلَيْهِ 

تِهِ وَ اْختَارَ  َّ لِتَوَاُضعِهِْم لِعَظَمَتِهِ وَ ِإْذعَانِهِْم لِعِز

قُوا  اعاً َأجَابُوا ِإلَيْهِ دَْعوَتَهُ وَ َصّدَ َّ مِْن خَلْقِهِ سُم

هُوا  تَشَبَّ وَ  َأنْبِيَائِهِ  مَوَاقَِف  وَقَفُوا  وَ  كَلِمَتَهُ 

بَاَح  بِمَلَائَِكتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرِْشهِ ُيحْرِزُونَ اْلَأْر

مَوْعِدَ  عِنْدَهُ  يَتَبَادَرُونَ  وَ  عِبَادَتِهِ  مَتَْجرِ  فِي 

مَغْفِرَتِهِ َجعَلَهُ ُسبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لِلِْإْسلَاِم عَلَماً 

َأْوَجَب  وَ  هُ  َحّقَ فَرََض  حَرَماً  لِلْعَائِذِيَن  وَ 

ُسبْحَانَهُ  فَقَاَل  وِفَادَتَهُ  عَلَيْكُْم  َكتََب  وَ  هُ  َّ َحج

اْستَطاعَ  مَِن  الْبَيِْت   ُّ ِحج اِس  َّ الن عَلَى  هِ  َّ لِل وَ 

عَِن  غَنِيٌّ  هَ  َّ الل فَِإّنَ  َكفَرَ  مَْن  وَ  َسبِيلًا  ِإلَيْهِ 

ِينَ .  َم الْعال

]نهج البلاغة [
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أّن َمفهوم الّرافَضة عنَد الزيدية، مفهوٌم 
رسول  وحّده  أّصله  شرعّي  وُمصطَلح 
اهلل صلوات اهلل عليه وعلى آله، فَيروي 
الّزيدي،  الُحسين  بن  علي  الحافظ 
الُحَسين  بن  َيحيى  َحّدثني  بإسناِده: 
السام،  عليه  إبَراِهيم  بن  الَقاِسم  بن 
لّما  َقاَل :  أِبيه،  أِبي، َعن  َحّدثني  َقاَل: 
وَدَعا  السام  عليه  َعلي  بن  َزيد  َظهَر 
يَعة  الّناس إلى ُنصَرة الَحّق َفأَجابته الشِّ
َعنه،  َقوٌم  َقَعد  و  َغيرها،  ِمن  َوكثيٌر 
وقَالوا له: لسَت اإلَمام، َقال: فَمن ُهو؟ 
َقالوا: ابن أخيَك َجعَفر. َفَقال: إن َقال 
َجعفٌر: إّنه اإلَمام فَقْد َصَدق. َفاكُتبوا 
إليه واسألوه. َقالوا: الطريق َمقطوَعة 

ِديَنارًا،  بأرَبعين  إاّل  َرُسواًل  نجُد  وال 
َفاكُتبوا  ِديَنارًا،  أرَبُعون  هذه  َقال: 
ا َكان ِمَن الَغد أَتْوه،  وأرِسُلوا إليه، فلمَّ
َفقالوا: إّنه ُيَداريك، فَقال: َويلُكم إَماٌم 
َحقًا  َيكُتم  أو  َبأس،  َغير  ِمن  ُيداري 
أن  اخَتاروا  أَحدًا،  اهلل  ِفي  َيخَشى  أو 
ُبويع  َما  َعلى  وُتبايعوني  َمعي  َتقاتلوا 
عليهم  والُحسين  والَحَسن  َعليٌّ  َعليه 
السام ، أو ُتعيُنوني بساِحُكم وتكّفوا 
فقال:  نفَعل،  ال  َقالوا:  ألِسَنَتُكم،  َعّني 
الذي  الّروافض  واهلل  أنُتم  أكَبر  اهلّل 
ذكَر َجدي َرُسول اهلل صلوات اهلل عليه 
َبعِدي  ِمن  »َسيكون  قال:   ، آله  وعلى 
ِمن  األخَيار  َمع  الِجَهاَد  َيْرُفُضون  َقوم 

أهل َبيِتي، وَيقولون: ليس َعليهم أمٌر 
ُيقلِّدون  ُمنَكر،  َعن  َنهٌي  وال  بَمعروف 
]المحيط  أَهواَءُهم«  وَيّتبُعون  ِديَنُهم 
باإلمامة[ ، وُهنا في الَخبر عّدة أمور 

فيها جواُب الّسؤال :
وأّنها  الّرفض،  قّصة   : األّول  األمُر 
من  العاّمة،  ترويَها  التي  تلَك  ليَست 
الُحسين  أبا  أتت  الجمَاعة  تلَك  أّن 
َبكر  أبي  حاِل  في  بالّسؤال  وامتحنتُه 
رغبًة  امتحُنوه  قوٌم  ُهم  وإّنما  وُعمر، 
البيَعة  من  للُخروج  الُعذر  إيجاد  في 
وترِك الَجهاد وخوفًا من أسّنة الّرماح 
اإلَمام،  َلسَت  فقالوا:  الّسيوف،  وحّر 
وهذا الّسبب ُمتواتٌر من طريق الزيدية 

نري��د أن نعرف مفه��وم الرافضة في الزيدية ، وما مدى صح��ة الرواية التي ذكرت 
ف��ي بعض الكتب مثل كتاب )الحور العين( لنش��وان الحميري والتي تروي عن قدوم 
جماعة إلى اإلمام زيد عليه الس��ام يش��ترطون منه أن يس��ب الش��يخين من أجل أن 
يتبعوه ويناصروه، فقال لهم: كيف أس��ب من كانا وزي��ري جدي وجدي وزيرهما، 
فقالوا: إذًا نحن نرفضك، فقال لهم اإلمام زيد عليه الس��ام: اذهبوا فأنتم الرافضة ؟

اَلج����واب 

عند  الّرافضة  َمفهوم  هو  َما 
ال��زي��دي��ة وس��ب��ب ال��ّرف��ض

الش��ريف/ فهد بن حس��ن بن عبداهلل ش��ايم
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قّصة  في  رئيس  عليه كَسبب  أجَمعوا 
الّرفض، وإن أورَد أحٌد من المؤّرخين 
الّرفض  قّصة  الزيدية  من  غيرهم  أو 
فليَس على  للمشائخ  االمتَحان  بطريق 
غالبًا،  الحكاية  بل  الّتأصيل  سبيل 
عليه من مصنّفات  وقفَنا  فيَما  وذلَك 
بأّنه  إنصافًا:  نقوُل  إّننا  ثّم  األصَحاب، 
إن صّحت قّصة االمتَحان للّصحاَبة من 
فيكونون  الّشيَعة،  من  الجَماعة  تلَك 
َقد سأُلوا مَسألتين، األوَلى في أبي َبكر 
وُعمر، والّثانية في الوصّية وأّن اإلمام 
السام،  عليه  محّمد  بن  جعفر  ُهو 
َسبب  ويبَقى  وُمستَبعد،  ُمحتَمل  وهذا 
من  الجماَعة  تلَك  أّن  ُهو  الّرفض 
زيد  اإلَمام  مَع  الجَهاد  رفَضت  الشَيعة 
بن َعلي عليه السام، ال ألّنها رفَضت أبا 
باهلل  المنصور  اإلمام  قاَل  وُعمر،  َبكر 
َعبداهلل بن حمَزة عليه السام : »وأّما 
َتسميُته الّرافضة الذين َرفُضوا أبا بكر 
َفالّصِحيح  وَغيرهم،  وُعثمان  وُعَمر 
أّن الّرافَضة ُهم الذين َرفُضوا َزيد بن 
 ]434/2 ]الشافي:  السام«  عليه  َعلي 
أّن  أقّر  قد  نفَسه  تيمّية  ابن  إنَّ  بل   ،
َزيد  اإلمام  رفُض  ُهو  الّرفض،  سبب 
قال  الّشيخين،  لرفض  ال  السام  عليه 
زيد،  ُخروج  زمن  »ِمن   : تيمية  ابن 
وزيدّية،  رافَضة  إلى  يَعة  الشِّ افترَقت 
وعمر  َبكر  أبي  َعن  ُسئل  لما  فإنه 
م َعليهما، َرفَضه َقوم، فقاَل لهم:  فترحَّ
لرفِضِهم  رافَضًة  فُسّموا  َرفضُتُموني، 
يَعة  إّياه، وُسّمي َمْن َلم َيرُفضُه ِمن الشِّ
السّنة  ]منهاج  إليه«  النتساِبهم  َزيديًا 
صاحب  وحّتى  بل   ،  ]35/1 النبوّية: 
كتاب )الحور العين( نشوان الحميري 
رفُض  ُهو  الّرفض،  سبب  أّن  ذكَر 
اإلمام زيد بن َعلي عليه السام، قال : 

»وُسّميت الّرافضة من الشيَعة رافَضة، 
لرفضِهم زيد بن َعلي بن الحسين بن 
َعلي بن أبي َطالب، وتركِهم الُخروج 
معه« ]الحور العين: 221[ ، والَمعلوُم 
من  يخُرج  لم  اإلمامية  سلَف  أّن 
أصحابِهم مع اإلَمام زيد بن َعلي عليه 
السام أَحد، بل كانُوا ُيخّذلون الّناس 
ويزَعمون  يحسبوَن  وُيناظروَنه  َعنه، 
كُمناظَرة  قوَله!!،  ُيسّفهوَن  أّنهم 
الحضرمّي،  َبكر  وأبي  الّطاق،  مؤمن 
حّتى قاَل العّامة الحّلي عن سليمان بن 
َخالد األقَطع: »َلم يخُرج ِمن أصَحاب 
األقوال:  ]خاصة  َغيُره«  َجعَفر  أبي 
153[ ، َيعني لم يخُرج مَع اإلمام زيد 
بن َعلي، ثّم ُسليمان هذا استتاَبه سلُف 
قال  ذل��ك!!،  ُخروِجه  من  اإلمامية 
بن  ُسليَمان  »َعن   : الّنوري  الميرزا 
وَكان  الُكوفي،  األقَطع  الُبجلي  َخاِلد 
السام،  عليه  علي  بن  َزيد  َمع  َخرج 
َفأفلَت . ُقلُت: ثّم َتاب ورجَع إلى الحّق 
َقبل َموته« ]خاتمة المستدرك: 328/4 
-أخي  لك  فظهَر  الُمستَعان،  واهلل   ،]
األمر  هذا  من  الّرفض  قّصة  الباحث- 

األّول.

الخبر  ذل��َك  من   : الّثاني  األم��ُر 
أّن  الُمنصف  للباِحث  يظَهر  المحّمدي، 
به  ُيقصُد  الّشرعي  اللقب وجُهه  ذلَك 
: » َقوم َيْرُفُضون الِجَهاَد َمع األخَيار 
ِمن أهل َبيِتي« كَما قاَل -صلوات اهلل 
اإلَمام  قاَل  ولذلَك  آله-،  وعلى  عليه 
السام من  َعلي عليه  األعَظم زيد بن 
الحّق  إلى  الهادي  رواية أخرى لإلَمام 
اجَعل  »اللهّم،   : السام  عليه  عنُه 
َلعَنتك ولَعنة آَبائي وأَجَدادي َوَلعنتي 
وَخرُجوا  َرَفُضوني،  الذين  َهؤالء  َعلى 

َحُروَراَء  أهُل  َرفَض  كما  َبيَعتي،  ِمن 
حّتى  السام  عليه  َطالب  أبي  بن  َعلّي 
ورَسائل  كتب  َحاَرُبوه«]مجموع 

اإلَمام الهادي إلى الحق: 60[.

الِحميري  نشوان  أّن   : الّثالث  األمُر 
الرفض  قّصة  أّن  أورَد  قد  كاَن  وإن 
على  فإّنه  الَشيخين،  في  االمتَحان  هي 
البيت  أهل  قوُل  ُيقّدم  العتَرة،  شرط 
األقوال،  تخالَفت  إذا  السام  عليهم 
العاّمة  ُمؤّرخي  فَعن  نشواَن  ورواية 
ما  لَك  قّدمنا  وقد  العتَرة،  غير  من 
احتّج به ورواه األئّمة عن آبائِهم، وَمْن 
من  العتَرة  أقوال  راَجع  التوّسع  أراَد 
طرق كثيَرة في الّرافضة في مبحَثنا 

)الّرافضة( .

 اللهّم صّل على محّمد 
وعل��ى آل محّم��د 
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فض��ل الّزه��د وصفته
- روى اإلم��ام الموّف��ق ب��اهلل )ع( ، 
بإسناده ، قال َرسول اهلّل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم: )) إَذا َرأيُتم الّرُجل أْعِطَي 
ُزْهدًا في الّدنيا َفاقتربوا منه فإنه ُيلِقي 

الحكَمة(( .
- َوعن الَباقر َعليه الّسام: أَحّب الِعَباد 
إل��ى اهلّل وأكَرمهم َعلي��ه أتَقاُهم َله 

وأعَملهم بَطاَعته .
- َوَعن َبعض أهل البيت َعليهم السام: 
الّزاهد َمْن َلم ُيخرجُه َغَضبه َعن َطاعة 
اهلل، وَلم ُيخرج��ه ِرَضاه إلى َمعصيته، 

وإذا َقَدر َعَفى وَكّف .
-  اإلَم��ام الموّفق ب��اهلل : الّزاِهد َمْن 
َلم َيغلِب الهوى َعقله، والّش��هَوة ِدينه، 

والّشبَهة َيقيَنه.
- وَعن الضّحاك َقال: ُس��ئل َرُسول اهلّل 
صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم َعن أزَهد 
الّناس في الدنيا؟! َفقال: ))َمْن َلم َيْنس 
المَقاب��ر والبلى ، وَت��رك َفضل زينة 

الدني��ا، وآثَر َما َيبَقى َعل��ى ما َيفَنى، 
َولم َيعد َغدًا في أّياِمه، َوَعّد َنفَس��ه في 

الموَتى(( .

الَف��زع إل��ى الّل عنَد 
واالس��تعاَنة  الّنوائ��ب 
ب��ه واإلف��راج َعنه��ا

- وكت��َب الحّج��اج إل��ى محّم��د بن 
الحنيف��ة ُيوعده َس��طوته فكتب إليه 
اب��ن الحنفية: إن هلل تعال��ى في كّل 
يوم ثاثمائة وستين نظَرة في اللوح، 
ُيعز وُي��ذل، وَيبتلي وُيفرج، وَيفعل ما 
يشاء، فلعّل في نظَرة منَها َما يبتليك 

بنفِسك فتشغل وال تتفرغ إليَّ .
- وُحك��ي: أّن َداود النبي عليه الس��ام 
َكان ي��دور في الجبال بالّليل قال اهلّل 
تعال��ى: ي��ا َداود اقُعد ف��ي أّول الليل 

فإن لي َخلقًا يس��يرون في أول الليل، 
وَيمش��ون َعليك، وال َيشعرون، فَقال: 
إلهي َمَع ِذكِرَك ال أَبالي أن أس��يَر في 

َوادي الموت .
- َوَعن الّنبي صلى اهلل عليه وآله: َيقول 
اهلّل تبارك وتعال��ى: َما ِمْن َعبد َنزلت 
به بلّي��ة فاعتصَم ب��ي ُدون َخلِقي إاّل 
أعطيُته َقبل أن َيس��ألني. واستجبُت َله 
َقبل أن َيدعوني. وَما ِمن َعبد َنزلت به 
َبلّية َفاعتَصم بَمخلوق ُدوني إاّل َقطعت 
أس��َباب الّس��موات ِمن َيديه، وأرَسحت 
الهوى ِمن تح��ت َقَدميه، َوَوكلته إلى 

نفِسه.
- إبراهيم بن أَدَه��ْم: اّتِخذ اهلّل َصاحبًا 

وَدع الّناس َجانبًا . 
- روى الص��ادق جعفر ب��ن محمد أن 
رج��ًا من أصح��اب أمي��ر المؤمنين 
عليه الس��ام قام إليه يقال له: همام، 
وكان عابدًا مجته��دًا، فقال: يا أمير 
المؤمني��ن، صف ل��ي المتقين كأني 
انظر إليهم، فتثاقل عن جوابه. وقال: 
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يا هم��ام، اتق اهلّل س��بحانه وأحس��ن 
ِذيَن ُهْم  َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ َ َم��عَ الَّ ف?ِإنَّ اهللَّ
ُمْحِسُنوَن?]النحل: 128[ فقال: يا أمير 
المؤمنين، أسألك بالذي أكرمك بما 
خصك به، وفضلك بما آتاك وأعطاك 
لم��ا وصفتهم لي. فق��ام على رجليه 
فحم��د اهلّل وأثنى علي��ه، وصلى على 
نبيه عليه السام ثم قال: أما بعد: فإن 
اهلّل خل��ق الخلق حيث خلقهم غنيًا عن 
طاعتهم، ال تض��ره معصية من عصاه، 
وال تنفع��ه طاعة م��ن أطاعه ]منهم[، 
وقسم بينهم معايش��هم، ووضعهم من 
الدني��ا مواضعهم، وإنم��ا أهبط إليها 
آدم وحواء عليهما الس��ام عقوبة لما 
صنعا، حيث نهاهما فخالفاه، وأمرهما 
فعصي��اه، فالمتق��ون فيه��ا ه��م أهل 
الفضائل منطقهم الصواب، وملبس��هم 
وخضعوا  التواضع،  ومشيهم  االقتصاد، 
هلل بالطاعة، فغضوا أبصارهم عما حرم 
اهلّل عليه��م، نزلت أنفس��هم منهم في 
الباء كالتي نزلت في الرخاء، رضوا 
ع��ن اهلّل بالقض��اء، لوال اآلج��ال التي 
كتب اهلّل لهم لم تستقر أرواحهم في 
أجسادهم طرفة عين شوقًا إلى الثواب، 
وخوف��ًا من العقاب، عظ��م الخالق في 
أنفس��هم، وصغر ما دونه في أعينهم، 
فه��م والجنة كمن قد رءاها فهم فيها 
متكئون، وهم والن��ار كمن قد رءاها 
فهم فيها معذب��ون، قلوبهم محزونة، 
وشرورهم مأمونة، وحوائجهم خفيفة، 
وأنفسهم عفيفة، ومؤنتهم في اإلسام 
عظيمة، صبروا أيامًا قصارًا أعقبتهم 

راحة طويلة رب رجال أرادتهم الدنيا 
فلم يريدوها ، وطلبتهم فأعجزوها، أما 
الليل فصاف��ون أقدامهم تالين ألجزاء 
نون به  القرآن يرتلونه ترتي��ا،ُ يحزَّ
أنفس��هم، ويس��تثيرون به دواء دائهم، 
وا بآية فيها تشويق ركنوا إليها  فإذا مرَّ
طمعًا، وتطلعت أنفس��هم إليها ش��وقًا، 
وظنوا أنه��ا نصب أعينهم، جاثين على 
ركبهم يحمدون جب��ارًا عظيمًا، وإذا 
مروا بآية فيها تخوي��ف أصغوا إليها 
ت  مس��امع قلوبهم وأبصارهم، فاقشعرَّ
جلودهم، ووجلت منها قلوبهم، وظنوا 
أن صهي��ل جهنم وزفيرها وش��هيقها 
في أصول آذانهم، مفترش��ين جباههم 
وأكفه��م وأط��راف أقدامهم ، تجري 
دموعهم على خدوده��م، يجأرون إلى 
اهلّل س��بحانه في ف��كاك رقابهم، وأما 
النهار فحكم��اء علماء ب��ررة أتقياء، 
ق��د براهم الخوف فه��م أمثال القداح 
ينظرهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض. يقول: قد خولطوا 
وقد خالط الق��وم أمر عظيم. إذا هم 
ذكروا عظم اهلل وش��دة س��لطانه مع 
م��ا يخالطهم من ذكر الموت وأهوال 
القيامة فطاش��ت حلومهم، وذهلت عنه 
عقولهم، فإذا استفاقوا من ذلك بادروا 
إل��ى اهلّل س��بحانه وتعال��ى باألعمال 
الزكي��ة، ال يرض��ون هلل بالقليل وال 
يس��تكثرون له الجزيل، إنهم ألنفسهم 
متهمون، ومن أعمالهم مش��فقون، إن 

ُزّكي أحده��م خاف مما 

يقول��ون، وقال: أنا أعلم بنفس��ي من 
غيري، وربي أعلم بنفس��ي مني، اللهم 
ال تؤاخذن��ي بما يقول��ون، واجعلني 
خي��رًا مم��ا يظنون، واغف��ر لي ما ال 
يعلم��ون، فإنك ع��اَّم الغيوب ، ومن 
عامة أحدهم أنك ت��رى له قوة في 
دين، وحزمًا في لين، وإيمانًا في يقين، 
وحرص��ًا عل��ى علم، وفهم��ًا في فقه، 
وكيس��ًا في رفق، وش��فقة في يقظه، 
وقصدًا في الغنى، وخشوعًا في العبادة، 
وتجمًا في الفاقة، وصبرًا في الش��دة، 
ورخص��ة للمجهود وإعط��اءًا في حق، 
ورفقًا في كس��ب، وطلبًا في الحال، 
ونش��اطًا في اله��دى، وتحرج��ًا عن 
الطمع، وبرًا في العامة، واعتصامًا عند 
شهوة، اليغره ثناء من جهله، وال يدع 
إحصاء عمله، ليعمل األعمال الصالحة 
وهو على وجل يمس��ي وهمه الشكر، 
ويصبح وش��غله الذكر، ويبيت حذرًا 
ويصبح فرحًا. فلما انتهى آخره ش��هق 
همام شهقة كانت نفس��ه فيها. فقال 
أمير المؤمنين: ك��ذا العظة البليغة 

في أهلها. 

] االعتَبار وُسلوة العارفين [ .
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ف��راِت َوالزَّ باإلرن��اِن  َتَجاَوب��َن 
ب��رَن باألنف��اِس عن س��رِّ َأنفٍس يخِّ
َضت فَأْس��َعْدَن َأو َأْس��َعْفَن َحتَّى َتَقوَّ
عل��ى العرصاِت الخالي��ات من المها
َمْألفًا الَمعاِه��ِد،  ِبَه��ا ُخضَر  َفَعْهِدي 
ليال��َي يعدي��ن الوصاَل عل��ى القلى
وإذ ه��نَّ يلحظ��َن العيوَن س��وافرا
وإْذ كلَّ ي��وٍم ل��ي بلحظَي نش��وة
��ٍر بُمَحسِّ َهاَجَه��ا  َحَس��راٍت  َفَك��ْم 
��اِم َم��ا َج��رَّ َجْوُرها َأَل��م َت��َر لأَليَّ
َوِم��ن دوِل الُمس��َتْهتريَن، وَمْن َغَدا
َفَكْي��َف؟ وِم��ن َأنَّ��ى ُيَطاِل��ُب زلفة
س��وى ح��بِّ أبن��اِء النب��يِّ ورهطِه
ةُ  وابُنه��ا ْت ُس��ميَّ وِهْن��ٍد، َوَم��ا َأدَّ
ُه��ُم َنَقُضوا َعْه��َد الِكت��اِب وَفْرَضُه
َوَل��م َت��ُك إالَّ ِمْحَن��ةٌ  َكَش��فْتهُم
ُت��راٌث ِب��ا ُقربى َوِمل��ٌك ِبا ُهدًى
رزاي��ا أرتنا خضرةَ  األف��ِق حمرةً 

اللف��ِظ ، والنطقاِت نوائ��ْح عج��ْم 
 أس��ارى ه��وىً  م��اٍض وآخ��ر آِت
صف��وْف الدجى بالفج��ِر منهزماِت
 َس��اُم َش��ج ص��بٍّ عل��ى الَعرصاِت
َعري��ِف واْلَجَمَراِت ك��ِن والتَّ  وبالرُّ
الغرب��اِت عل��ى  تدانين��ا  ويع��دي 
ويس��ترَن باألي��دي عل��ى الوجناِت
يبي��ُت له��ا قلب��ي عل��ى نش��واتي
وقوفي ي��وَم الجمِع م��ن عرفاِت !
على الناِس من نقٍص وطوِل شتاِت ؟
به��ْم طالبًا للن��وِر ف��ي الظلماِت ؟
َل��واِت ��ْوِم والصَّ إَل��ى اهلّلِ َبْع��َد الصَّ
وبغ��ِض بن��ي الزرق��اِء و العباِت ؟
أولو الكفِر في االس��اِم والفجراِت ؟
وُحْل��ٌم ِب��َا ُش��وَرى ، ِبَغي��ِر ُهَداةِ 
بدع��وى ض��اٍل م��ْن ه��ٍن وهناِت
َوُحك��ٌم ِب��ا ش��ورى ِبَغي��ِر ُه��داِة
ف��راِت كلَّ  طع��َم  أجاج��ًا  وردْت 

م��دارس آَي��ات خَل��ت م��ن ت��الَوة

دعب��ل ب��ن عل��ي الخزاعي رحم��ه اهلل
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َلْت تل��َك المذاه��َب ِفيهُم َوَما س��هَّ
وما ن��اَل أصحاُب الس��قيفةِ  إمرةً 
ول��و قلَّ��ُدوا الُموَصى إلي��ِه ِزَماَمها
أخا خاتِم الرسِل المصفى من القذى
ف��ِإْن َجح��ُدوا كاَن اْلَغِديُر ش��هيَدُه
وأٌي ِم��ن اْلُق��رآِن ُتْتَل��ى ِبفضل��ِه
بس��بقها أدركت��ُه  خ��اٍل  وغ��رُّ 
مناق��ُب لْم ت��درْك بكيٍد ول��م تنْل
وأنت��ُم األمي��ن  لجبري��َل  نج��ٌي 
َبَكي��ُت ِلَرس��ِم ال��داِر ِم��ن َعَرفاِت
َوَهاَجْت َصباَبتي َوَفكَّ ُعَرى َصْبِري 
آَي��اٍت َخَل��ْت ِم��ن تاوة  َم��َدارُس 
آِلِل َرس��وِل اهلَلِ ِبالَخي��ِف ِم��ن ِمنًى
وَجعَف��ٍر والُحَس��ْيِن  عل��يِّ  ِدي��اُر 
دي��اٌر لعب��ِد اهلّلِ واْلَفْض��ِل َصن��ِوِه
َبْيَنه��ا َين��ِزُل  اهلّلِ  َوح��ُي  َمَن��اِزُل، 
بهداه��ُم يهت��دى  ق��وٍم  من��ازُل 
َق��ى ��َاةِ  َوِللتُّ َمن��اِزُل كاَن��ْت للصَّ
��َر ِمن ُعْم��ري بُط��وِل َحياِتي وأخَّ
ُمناِب��ٍذ كلِّ  َج��وُر  َعفاه��ا  دي��اٌر 
وآل��ِه النب��ي  عل��ِم  وارث��ي  في��ا 
قفا نس��أِل الداَر التي خ��فَّ أهلها :
ْت ِبِهْم َغْرَبةُ  النَّوى َوَأْيَن اأُلَلى َش��طَّ
وا ُه��ُم َأْهُل ِمي��َراِث النب��يِّ إذا اَعتزُّ
مطاعيُم في االقتار في كل مش��هِد
إالَّ حاس��ٌد ومك��ذٌب الن��اُس  وم��ا 
إذا ذك��روا قتل��ى بب��دٍر وخيب��ٍر

عل��ى الن��اس إاّل بيع��ةُ  الفلت��اِت
بدع��وى ت��راٍث ، ب��ل بأم��ِر تراِت
الَعَث��راِت ِم��ن  بمأم��وٍن  ��ْت  َلُزمَّ
الغمراِت األبط��ال ف��ي  ومفت��رَس 
و ب��دٌر و أح��ٌد ش��امُخ الهضب��اِت
اللزب��اِت ف��ي  بالق��وِت  وإيث��اره 
مؤتنف��اِت في��ِه  كان��ْت  مناق��ُب 
بش��يٍء س��وى ح��دَّ القن��ا الذرباِت
عك��وٌف عل��ى الع��زي مع��ًا ومناةِ 
َوَأذَري��ُت َدَم��َع الَعيِن ف��ي الَوَجناِت
رس��وُم دي��اٍر ق��د عف��ْت وع��راِت
ومن��زُل وح��ٍي مقف��ُر العرص��اِت
َوالَجَمراِت َوالَتعري��ِف  َوِبالُرك��ِن 
ِفن��اِت الثَّ ِذي  اِد  والس��جَّ  َ وَحم��زة 
الخل��واِت اهلِل ف��ي  نج��يَّ رس��ول 
��وَراِت مَعَلى َأحمَد المذُكوِر في السُّ
اْلَعَث��راِت  ُ ��ة  َزلَّ ِمْنُه��ْم  َفُتْؤَم��ُن 
والحس��ناِت والتطهي��ِر  ��وِم  وللصَّ
أولئ��َك، ال أش��ياُخ ِهن��ٍد َوتْرِبه��ا
والس��نواِت لألي��اِم  تع��ُف  ول��ْم 
النفح��اِت دائ��م  س��اٌم  عليك��م 
متى عهده��ا بالص��وِم والصلواِت ؟
مفترق��اِت اآلف��اِق  ف��ي  أفاني��َن 
وه��م خي��ُر ق��ادات وخي��ُر حماةِ 
لق��د ش��رفوا بالفض��ِل والبركاِت
وت��راِت  ٍ إحن��ة  ذو  ومضطغ��ٌن 
العب��راِت أس��لبوا  حني��ٍن  وي��وم 
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وكي��َف يحب��وَن النب��يَّ ورهط��ه
لق��د ال َيُنوه في المق��اِل وأضمروا
د ف��إْن َل��ْم َتُك��ْن ِإالَّ بقرَب��ى ُمَحمَّ
َس��قى اهلَلُ َقب��رًا ِبالَمديَن��ِة َغيَث��َه
َنب��ّي اله��َدى ، َصلَّ��ى َعلي��ِه مليُكُه
وصل��ى علي��ه اهلُل م��اَذ رَّ ش��ارٌق
أفاط��ُم لوخل��ِت الحس��ين مج��داًل
إذن للطم��ِت الخ��د فاط��ُم عن��دُه
أفاط��ُم قومي يابن��ةَ  الخيِر واندبي
ِبُكوف��اٍن، وُأخ��رى ِبطيب��ة ُقب��وٌر 
وأخرى ب��أرٍض الجوزج��اِن محلها

َزكيَّ��ة  ِلَنْف��ٍس  ِبَبْغ��َداٍد  وقب��ٌر 
فأم��ا الممّض��اُت الت��ي لس��ُت بالغًا
ُقب��وٌر ِبَجنِب الَنهِر ِمن َأرِض َكرَبا
فليتن��ي بالع��راِء  عطاش��ًا  توف��وا 
و َلْوَع��ةً  ِعْنَد ِذكِرِهْم إلى اهلّلِ َأش��كُ
أخ��اُف ب��أْن أزداره��ْم فتش��وقني
َم��اِن، َفما َتَرى ��َمُهْم َرْي��ُب الزَّ َتقسَّ
ِس��وى َأنَّ ِمنه��ْم بالَمِديَن��ةِ  ُعصبةً 
ٍر ُزوَّ َبع��ِض  ِس��َوى  اٍر،  ُزوَّ  ُ َقليل��ة 
له��ْم كلَّ ي��وِم نوم��ةٌ  بمضاج��ٍع
جواره��ْم الس��نيَن  ألواُء  تنك��ُب 
وق��ْد كاَن منهْم بالحج��از وأهلها
حم��ىً  لم ت��زرُه المذنب��اُت وأوجٌه
بالقن��ا تس��عُر  خي��ًا  وردوا  إذا 
وإْن فخ��روا يوم��ًا أت��وا بمحم��ٍد
وا علّي��ًا ذا المَناق��ِب والُع��ا َوَع��دُّ

وغراِت أحش��اءهم  ترك��وا  وه��ْم 
ُمْنَطِوي��اِت األْحَق��اِد  عل��ى  ُقُلوب��ًا 
فهاش��ُم أول��ى م��ْن ه��ٍن وهن��اِت
َفَق��د َح��لَّ فيِه اأَلم��ُن ِبالَب��َركاِت
التُّحَف��اِت روَح��ه  عنَّ��ا  َوَبلَّ��َغ 
ُمبَت��دراِت اللَّْي��ِل  ُنُج��وُم  والَح��ْت 
وق��د م��اَت عطش��انًا بش��طَّ فراِت
وَأْجَريِت َدْم��َع الَعِيِن ِف��ي اْلَوَجناِت
ِ َف��َاة  ب��َأرِض  َس��َماواٍت  ُنُج��وَم 
صلوات��ي ناله��ا  بف��خِّ  وأخ��رى 
اْلَعَرَم��اِت َل��َدى  َوَقب��ٌر بباخم��را، 
حم��ن ف��ي الُغُرف��اِت نه��ا الرَّ َتَضمَّ
ِصف��اِت بكن��ِه  منِّ��ي  َمبالَغه��ا 
ُف��راِت ِبَش��طِّ  ِمنه��ا  ُس��ُهم  ُمَعرَّ
توفي��ُت فيه��ْم قب��َل حي��َن وفاتي
س��قتني ب��كأِس الث��كِل والفظع��اِت
فالنخ��اِت بالج��زِع  مصارعه��ْم 
ةَ  اْلُحُج��راِت َلُه��ْم عق��وةً  َمْغش��يَّ
هِر أنض��اًء م��ن األزماٍت م��دى الدَّ
ْب��ِع واْلِعقب��اِن َوالّرَخَماِت َم��َن الضَّ
َلُه��ْم ِفي َنواِح��ي األرِض- ُمْخَتِلفاِت
ف��ا تصطليه��م جم��رةُ  الجمراِت
مغاوي��ُر نح��اروَن ف��ي الس��نواِت
تض��يء لدى األس��تاِر ف��ي الظلماِت
مس��اعُر جم��ِر الم��وِت والغم��راِت
وِجبري��َل والٌفرق��اِن ذي الُس��وراِت
و فاطم��ةَ  الزه��راء خي��َر بن��اِت
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وحمِزةَ  والَعّب��اَس ذا الَهدي والُتقى
وتربه��ا هن��ٍد  أبن��اُء  ال  أولئ��َك 
ه��ا وعديُّ َعنه��ُم  َتي��ٌم  سُتس��أُل 
هْم ه��ُم َمَنُعوا اآلب��اَء عن أخ��ِذ َحقِّ
ٍد وُه��ْم َعَدلوه��ا ع��ن وَص��ّي ُمَحمَّ
فانه��ْم النب��يَّ  آِل  ف��ي  مام��َك 
تخيرته��ْم رش��دًا ألم��ري فانه��ْم
صاِدق��ا  ِ دة  بالم��وَّ إليه��ْم  َنَب��ذُت 
في��اربَّ زدني م��ْن يقين��ي بصيرةَ 
راك��ٌب هلِلِّ  َح��جَّ  م��ا  س��أبكيهُم 

بنفس��ي أنت��م م��ْن كه��وٍل وفتية 
وللخي��ِل لما قي��َد الم��وُت خطوها
حِم ِمن أْج��ِل ُحّبُكْم أِحبُّ َقِص��يَّ الرَّ
وَأْكُت��ُم ُحبِّيك��ْم َمخافةَ  كاِش��ٍح

ِبْعَبرة  يه��ْم، وُج��ودي  فيا َعي��ُن بكِّ
َلَق��د ِخفُت ف��ي الُدنيا َوَأّياِم َس��عِيه
أل��ْم تَر أن��ي م��ْن ثاثي��َن حجةً 
أرى فيئه��ْم ف��ي غيرهْم متقس��مًا
فكيَف أداوى مْن جوىً  لَي ، والجوى
بن��اُت زياٍد ف��ي القص��وِر مصونةٌ 
س��َأْبكيهُم ما َذرَّ في األْرض َش��اِرٌق
وم��ا طلعْت ش��مٌس وح��اَن غروبها
دي��اُر َرس��وِل اهلّلِ َأْصَبْح��َن َبْلقع��ا
وآُل رس��ول اهلل تدم��ى نحوره��ْم
وآُل رس��وِل اهلِل تس��بى حريمه��ْم
وآُل رس��وِل اهلِل نح��ٌف جس��ومهْم
ِإَل��ى واِتريه��ُم وا  ُوِت��روا َم��دُّ ِإَذا 

و جعف��رًا الطي��ار ف��ي الحجب��اِت
ُس��مّيةَ ، ِم��ن َنوكى ومن ق��ِذراِت

الفج��راِت  أفج��ِر  م��ْن  وبيعته��ْم 
وه��ْم ترك��وا األبناَء رهَن ش��تاِت
الَغ��َدراِت َعل��ى  ج��اءْت  َفبيعُته��ْم 
أحب��اَي م��ا عاش��وا وأه��ُل ثقاتي
عل��ى كلَّ ح��اٍل خي��رةُ  الخيراِت
ِلوالت��ي طاِئع��ًا  نفس��ي  وس��لَّمُت 
! في َحَس��ناتي وِزْد ُحبَّه��م ي��ا ربِّ
وم��ا ن��اَح قم��ريٌّ َعلى الّش��َجراِت
دي��اِت أولحم��ِل   ٍ عن��اة  لف��كَّ 
ِري��اِت بالذَّ ِمنُه��نَّ  فَأْطَلْقُت��ُم 
وبنات��ي أس��رتي  فيك��م  وأهج��ُر 
َعني��ٍد أله��ِل الَح��قِّ غي��ر ُم��واِت
والهم��اِت للتس��كاِب  آَن  فق��ْد 
َوِإّن��ي أَلَرج��و اأَلم��َن َبع��َد َوفاتي
الحس��راِت دائ��َم  وأغ��دو  أروُح 
صف��راِت فيئه��م  م��ن  وأيديه��م 
ِبع��اِت والتَّ الِفْس��ِق  َأْه��ُل   ُ أميَّ��ة 
الفل��واِت ف��ي  اهلِل  رس��ول  وآل 
بالصلواِت الخي��ِر  من��ادي  ون��ادى 
وبالَغ��َدواِت أْبكيه��ْم،  وباللَّي��ِل 
الحج��راِت تس��كُن  زي��اٍد  وآل 
الحج��اِت  ُ رب��ة  زي��اٍد  وآُل 
الس��رباِت أمن��و  زي��اٍد  وآل 
القص��راِت غل��ُظ  زي��اٍد  وآُل 
ُمْنَقِبَض��اِت اأَلوت��اِر  َع��ن  َأُكّف��ًا 
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ِذي َأرُج��وه في اليوِم َأو غٍد َفَلوال الَّ
ُخ��روُج ِإم��اٍم ال َمحاَل��ةَ  خ��ارٌج
وباط��ٍل َح��قٍّ  كلَّ  فين��ا  ُيَمّي��ُز 
فيا نفُس طيبي ، ثم يا نفُس أبش��ري
ةِ  الَجْوِر، ِإنَّني َواَل َتْجَزع��ي ِمْن ُم��دَّ
تي َب الرْحمُن ِم��ْن ِتلَك ُمدَّ ف��إْن َقرَّ
ةً  َش��فيُت، وَل��م َأْترْك ِلَنْفس��ي َرزيَّ
فِإنِّ��ي ِمن الرحم��ِن َأْرُج��و ِبحبِّهْم
عس��ى اهلُل أْن يرت��اَح للخل��ِق إن��ُه
ف��إْن ُقل��ُت ُعْرف��ًا َأْنَك��ُروُه ِبُمنكر
تقاص��ر نفس��ي دائمًا ع��ْن جدالهم
ها أح��اوُل نقَل الش��مَّ مْن مس��تقرِّ
فحس��بَي منه��ْم أْن أم��وَت بغص��ةٍ 
َفم��ْن ع��اِرٍف َل��م َيْنَتِف��ْع، َوُمَعاِنٍد
كَأنَّ��َك باأَلْضاِع َقْد ض��اَق ُرْحُبها

َحَس��راِت إْثَره��ْم  َقْلب��ي  ��َع  َتقطَّ
َيُق��وُم َعَل��ى اس��ِم اهلّلِ َواْلَب��َركاِت
ِقماِت وُيج��ِزي عل��ى النَّعَم��اِء والنَّ
آِت ُه��و  م��ا  ُكلُّ  َبعي��ٍد  َفَغْي��ُر 
بش��تاِت أذن��ْت  ق��ْد  به��ا  كأن��ي 
��ر م��ن عم��ري لي��وِم وفاتي وأخَّ
َوَرّوي��ُت ِمنه��ْم ُمنِصل��ي َوَقنات��ي
َحي��اةً  لَدى الِف��رَدوِس غي��َر َبتاِت
اللََّحَظ��اِت َداِئ��ُم  ق��وٍم  ُكلِّ  إل��ى 
��َبهاِت ْحِقيِق بالشُّ ��وا َعَل��ى التَّ وَغطَّ
كفان��ي م��ا ألق��ي م��ن العب��راِت
الصل��داِت م��ن  أحج��اٍر  وإس��ماَع 
َواللََّه��َواِت ��ْدِر  الصَّ َبي��َن  ُد  ُت��ردَّ
والش��هواِت األه��واِء  م��َع  يمي��ُل 

لم��ا ضمن��ْت م��ْن ش��دةِ  الزفراِت                      
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حّددها  وقّد  اإلَمامة،  شروُط  أّن 
الّسائل بأربَعة عشر، هي اختصاُر 
شروط الَفضل واألهلّية لإلماَمة، 
شرطًا  َعشر  بأربَعة  وتحديُدها 
بعضها  أّدلته  تدُخل  تفصيلّي  هو 
والُعلماء  األئّمة  أقّرها  ببعض 
وأعيان  ُعلماء  من  والُمحقّقون 
وتفصيُلها  فأصُلها  وإالَّ  الزيدية، 
واألهلّية،  الَفضل  شروط  َيحكي 
أربَعة  في  بتفصيَلها  الّتمام  فكان 
عشر شرطًا إبرازًا ألهمّيتها على 
ويدُخل  شأنها،  وعلّو  الّتفصيل 
شرعّية  أدّلٌة  شرط  كّل  تحت 
عاّمة اسُتِنَد إليها، وال مكاَن فيها 
ُهناك  يكوَن  أن  إاّل  لاجتَهاد، 
تفصيات أخرى تحت كّل شرط 
كتحديد درجات العلم واالجتَهاد 
ومعاني ساَمة األطراف والحواّس 

وما إليها من الّتفاصيل، فأّما على 
الحواس  وساَمة  الِعلم  شرَطي 
خاَف  فا  عاّم  بشكٍل  واألطراف 
االجتَهاد  في ذلك، وليس وجهه 
الّشرع،  من  القاِطع  الّدليل  دوَن 
فعلى ذلك تكون شروط اإلماَمة 
عند الزيدية قد نّص عليها الّشرع 
الَحنيف وهي من روِحه، ورّتبها 
عشر  أربعة  في  تفصيًا  األئّمة 
شرطًا، وإجمااًل في شروط الَفضل 
واالستَحقاق، ونحُن نذكُر تلك 

الّشروط األرَبعة عشر، فقالوا:
األّول : الِعلم، واستدّلوا بقول اهلل 
الَحقِّ  إلى  َيْهِدي  ﴿َأَفَمْن   : تعالى 
ي إالَّ َأْن  ْن ال َيِهدِّ َبَع َأمَّ َأَحقُّ َأْن ُيتَّ
ُيْهَدى﴾ ]يونس:35[، ثّم دَخل تحت 
ذلك الّشرط االجتَهاد، وأن يكوَن 
األّمة  إليه  تحتاج  ما  اإلَمام  لدى 

من العلم أصواًل وأحكامًا ويكون 
فا  دينِهم،  أمور  في  نجاتُهم  به 

إماَمة لجاِهل أو عاّمي .
يكوَن  أن  وُهو  الَفْضل،   : الّثاني 
أو  زماِنه،  أهل  أفضل  اإلم��ام 
داخٌل  ذلك  ودليُل  كأفضلِهم، 
﴿َأَفَمْن   : تعالى  اهلل  قوِل  ضمن 
َبَع  ُيتَّ َأْن  َأَحقُّ  الَحقِّ  إلى  َيْهِدي 
ُيْهَدى﴾  َأْن  إالَّ  ي  َيِهدِّ ال  ��ْن  َأمَّ
َمن  أو  األفَضَل  فإّن  ]يونس:35[، 
الَهْدي،  على  أقدُر  ُهو كاألفَضل 
ويقول رسول اهلل ص: »َمْن َوّلى 
أفَضل  َغيَره  أّن  َيعلم  َرُجًا وُهو 

ِمنه َفقد َخان اهلل ِفي أرِضه«.
الّثالث : الّشجاَعة، وغيُر الّشجاع 
األّمة،  بأمِر  القيام  يستطيُع  فا 
أن  أو  الِقيام،  ثمَرة  فتضيُع 
واهلل  َعقلّي،  فذلك  يحمَيهم، 

َعشر  األرب���َع���ة  اإلَم���اَم���ة  ُش����روط  َه���ل 
؟ اج��ت��َه��ادّي��ة  ِه��ي  أم  َعليها  َم��ن��ص��وٌص 

الَج��واب 

ُشروط اإلَمامة منصوٌص عليها أم هي اجتهادّية
ال��زّيدي الك�اظم 
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َها الِذيَن آَمُنوْا  تعالى يقول : ﴿َيا َأيُّ
اِر  الُكفَّ َن  مِّ َيُلوَنُكم  الِذيَن  َقاِتُلوْا 
َوِلَيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموْا َأنَّ 
ِقيَن﴾ ]التوبة:123[،  اللَّ�َه َمَع الُمتَّ

والزُم ذلَك كّله الّشجاَعة .
األئّمة  وأفرَد  الّسَخاء،   : الّرابع 
هذا الّشرط وخّصوه، ووجهه أن 
مكاَنها  والُحقوق  األموال  ُتوضع 
أهلها  عن  إمساَك  فا  الّصحيح 
في  ص��رَف  وال  وُمستحّقيها، 
يجرُح  مّما  وذلَك  أهلَها،  غير 
العداَلة، ويعّطل أمر الِقيام، واهلل 
الُقْرَبى  َذا  ﴿َوآِت   : يقول  تعالى 
ِبيِل َواَل  ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ َحقَّ
فا  ]اإلسراء:26[،  َتْبِذيًرا﴾  ْر  ُتَبذِّ

استئَثار دوَن األّمة .
الَخامس : الوَرع، وُهو ما يحجُزه 
عن الَمعصَية، ﴿ِتْلَك ُحُدوُد اللَّ�ِه 

َفَا َتْقَرُبوَها﴾]البقرة:187[.
الّسادس : الُبلوغ، فا تصّح إماَمة 
األّمة  إم��اُم  واإلَم��ام  الّصبيان، 
وإقاَمة  وجماعتَها  ُجمعتها  في 
بعَدم  األدّلة  ُحدودها، وقد جاءت 
الّصاة،  في  الّصبي  إماَمة  جواز 
اللَّ�َه  ِق  ويقول اهلل تعالى: ﴿َوْلَيتَّ
ُه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا َفإن َكاَن  َربَّ
الِذي َعَلْيِه الَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا 
َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل 
]البقرة:282[،  ِباْلَعْدِل﴾  ُه  َوِليُّ
والّصبي  الّصغير،  ُهو:  والّسفيه 

أيضًا يفتقُد الّشروط الّسابَقة .
يكون  أن  أي  الّتكليُف،   : الّسابع 
ودليٌل  مجنونًا،  يكوُن  فا  عاقًا، 

هذا داخٌل فيَما قبَله.
الّثامن : أن يكوَن َذَكرًا، وَدليُله 
أّن القرآن لِم يحِك إماَمة أو نبّوة 
أو رساَلة امَرأة، ثّم الّسنة أيضًا، 
اهلل  صلوات  اهلل  رسول  قال  وقد 
عليه وعلى آله : »ال ُيفلُح قوٌم 
واإلَمام  امرأة«،  أمرههم  وّلوا 

تفتقُد  والمرأة  وحاِكم،  قاٍض، 
العاطَفة،  عليها  وتغلُب  الّشجاَعة، 
إاّل  نفسها  تنكَح  أن  تستطيُع  وال 
بإذن ولّيها أو بإذن اإلَمام، فكيف 
أمر  يعود  إمامًا  بعَد ذلك  تكوُن 
الّنساء  من  لها  ولّي  ال  من  نكاح 
﴿َوَقاَل   : تعالى  اهلل  وقال  إليها، 
ُهْم ِإنَّ اللَّ�َه َقْد َبَعَث َلُكْم  َنِبيُّ َلُهْم 
َلُه  َيُكوُن  َأنَّى  َقاُلَوْا  َمِلًكا  َطاُلوَت 
الُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْلِك 
َن الَماِل َقاَل  ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة مِّ
َوَزاَدُه  َعَلْيُكْم  اْصَطَفاُه  اللَّ�َه  ِإنَّ 
َواللَّ�ُه  َواْلِجْسِم  الِعْلِم  ِفي  َبْسَطًة 
ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاء َواللَّ�ُه َواِسٌع 

َعِليٌم﴾ ]البقرة:247[.
الّتاسع : الحرّية، فا يكوُن عبدًا، 
نفِسه  أمَر  يملُك  ال  كان  فَمن 
فكيَف تكون له الوالَية على األّمة، 
قال اهلل تعاَلى : ﴿َوَقاَل ِنْسَوٌة ِفي 
الَمِديَنِة اْمَرَأُة الَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها 
ْفِسِه...، إلى أن قال تعالى:  نَّ َعن 
ِني  ُلْمُتنَّ الِذي  َفَذِلُكنَّ  ﴿َقاَلْت 
ْفِسِه  نَّ َعن  ��ُه  َراَودتُّ َوَلَقْد  ِفيِه 
ْم َيْفَعْل َما آُمُرُه  َفاَسَتْعَصَم َوَلِئن لَّ
اِغِريَن﴾  َن الصَّ َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا مِّ
]يوسف:30، 32[، ومْن كان عليه 
الّطاعة لسّيده واجَبة فكيف تكون 
طاَعة سّيده لُه واجَبة، واإلجماع 
تعالى  واهلل  ذلك،  على  ُمنعقٌد 
آَمُنوْا  الِذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا   : يقول 
ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوْا  اللَّ�َه  َأِطيُعوْا 
]النساء:59[  ِمنُكْم﴾  اأَلْمِر  َوُأْوِلي 

.
العاِشر : أن يكوَن سليَم الحواّس 
يمنُع  ما  كّل  وهي  واألط��َراف، 
كاألعَمى،  اإلَم��ام،  من  اإلدراك 
يستطيُع  ال  ذلَك  فإّن  واألصّم، 
القيام بكّل أو بعض تلك الّشروط 
الّسابَقة بأدّلتها، وال يستطيع قياَدة 
ُمحتاجًا  سيكون  إّنه  بل  األّمة، 

ويدُخل  مثًا،  كاألعَمى  لغيِره، 
فيه كّل ما يخّل بحرَكة اإلَمام، 
َينُفر  ومرض  آَفة  ذا  يكون  أو 
واألمراض  كالجذام  الّناس  منه 
عن  المنفّرة  الُمزمَنة  الُمعدَية 
ُمخالطة الّناس له، فإّن هذا يتعّذر 
وإَقبال  األّمة  بأمر  القيام  عليه 
األّمة عليه، فا يّتبعه الّناس وال 
اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخْيَر  ﴿إنَّ  ُيطيعوه 

الَقِويُّ اأَلِميُن﴾ ]القصص:26[.
الَحادي عَشر : الّسبق في الَدعوة، 
بحيث ال تسَبقه َدعوة إماٍم عاِدل، 
ويكوُن  الفتَنة،  ذلك  في  فتكون 
ذلَك القائم مأمورًا بطاَعة اإلمام 
آَمُنوْا  الِذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا  الّسابق 
ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوْا  الّل�َه  َأِطيُعوْا 
َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم﴾ ]النساء:59[.

ال��ّرأي،  ج��وَدة   : عَشر  الّثاني 
يكوَن  أن  بمعنى  الّتدبير،  وقّوة 
بحيث  األُمور،  تدبير  على  قادرًا 
﴿ اإلصاَبة،  رأيه  أكثر  يكون 
الَقِويُّ  اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخْيَر  إنَّ 
﴿َوَمن   ،]26 ]القصص:  اأَلِميُن﴾ 
َخْيًرا  ُأوِتَي  َفَقْد  الِحْكَمَة  ُيْؤَت 
كثيرًا﴾ ]البقرة:269[. فَمتى لم 
ثاِقب،  نَظر  صاحب  اإلَمام  يُكن 
فإّنه  األّمة،  به  يسوس  وَتدبير 
نفِسه  بأمر  يقوم  أن  ُيحسن  لن 
تعالى  واهلل  غيِره،  عن  فضًا 
اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخْيَر  ﴿ِإنَّ  يقول: 
 ،]26 اأَلِميُن﴾]القصص:  الَقِويُّ 
ويقوُل -جّل شأنه- : ﴿َوَمن ُيْؤَت 
الِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا كثيرًا﴾ 
قّصة طالوت  وفي  ]البقرة:269[، 
تلك  يؤّكد  ما  الَقرنين  وذي 

الّصفات في اإلَمام القائد .
الّثالث عشر : الَعدالة، واهلل تعالى 
اِلِمين﴾  َيقول: ﴿اَل َيَناُل َعْهِدي الظَّ
]البقرة:124[، ولهذا معنى واسٌع 
أصيٌل مهّم ُمقّدٌم عنَد العتَرة من 
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حال اإلَمام القائم.
اإلماُم  يكوَن  أن   : عشر  الّرابع 
﴿  : يقول  تعالى  واهلل  فاطمّيًا، 

اِس ِإَماًما َقاَل  َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّ
َعْهِدي  َيَناُل  اَل  َقاَل  ِتي  يَّ ُذرِّ َوِمن 
اِلِميَن﴾ ]البقرة:124[، ويقول  الظَّ
آَدَم  اْصَطَفى  اللَّ�َه  ﴿ِإنَّ  تعالى: 
ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن  َوُنوًحا َوآَل 
عمران:33[،  ]آل  الَعاَلِميَن﴾  َعَلى 
اَس  النَّ َيْحُسُدوَن  ﴿َأْم  ويقول: 
َفْضِلِه  ِمن  اللَّ�ُه  آَتاُهُم  َما  َعَلى 
الِكَتاَب  ِإْبَراِهيَم  آل  آَتْيَنآ  َفَقْد 
َعِظيًما﴾  ْلًكا  َوآَتْيَناُهم مُّ َواْلِحْكَمَة 
﴿  : تعالى  ويقول  ]النساء:54[، 
َوِإْبَراِهيَم  ُنوًحا  َأْرَسْلَنا  َوَلَقْد 
َة  ُبوَّ النُّ ِتِهَما  يَّ ُذرِّ ِفي  َوَجَعْلَنا 
َوَكِثيٌر  ْهَتٍد  مُّ َفِمْنُهم  َواْلِكَتاَب 
]الحديد:26[،  َفاِسُقوَن﴾  ْنُهْم  مِّ
وقال تعالى : ﴿ُثمَّ َأْوَرْثَنا الِكَتاَب 
الِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم 
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم  َنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ َظاِلٌم لِّ
ِبِإْذِن اللَّ�ِه َذِلَك  َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت 
]فاطر:32[،  الَكِبيُر﴾  الَفْضُل  ُهَو 
اهلل  صلوات  اهلل  رسول  ويقول 
عليه وعلى آله: »إّني تارٌك فيكم 
إن تمسكتم به لن تضّلوا من  ما 
وعترتي  اهلل،  كتاب  أبدًا:  بعدي 
الخبير  الّلطيف  إّن  بيتي،  أهل 
نّبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
صلوات  ويقول  الَحوض«،  علّي 
أهل  »مثل  آله:  وعلى  عليه  اهلل 
بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من 
ركبَها نجا ومن تخّلف عنها غرق 
وَهوى«، ويقول صلوات اهلل عليه 
وعلى آله: »َمْن أمر بالَمعروف 
ونَهى َعن الُمنكر ِمن ُذريتي َفهو 
وَخليفة  أرضه،  في  اهلل  َخليَفة 

َكتابه، وَخليَفة َرُسوله« .
* نَعم، فذلَك ما فّصله األئَمة آ 
شيعتِهم  من  الُمحقّقون  والعلماء 

ألهّم  إب��رازًا  اإلَم��ام  صفات  في 
أمكَن  وإن  بتفاصيلها،  شروطها 
من  بأقّل  تكّلمنا  كَما  إجماُلها 
ذلك، بَما ال يخّل بجوهر وأصل 
لَك  وسنذكُر  الّشروط،  تلَك 
بعضًا من إجَمال األئّمة في صَفات 
الُقرآن  رُوح  من  وكّلها  اإلَمام، 
والسّنة وأّدلتها، كما مّر مَعك :
1- قاَل اإلَمام موَسى الكاِظم عليه 
الَبيت  أهل  ِمنا  »ليَس   : الّسام 
وُهو  الّطاعة  ُمفتَرض  ]إم��ام[ 
َجالس في بيٍت والّناس ُيخَتَطُفون 
ِمن َوراء َباِبه، ال َيدفع َعنهم َظاِلمًا 
وال َيهديِهم َسبيًا، إّنما اإلَمام ِمّنا 
اهلل،  بِكتاب  الَعاِلم  َنفَسه،  الَباذُل 
َعن  الّناِهي  الحّق،  إلى  الّداعي 

الَباِطل«.
2- قاَل اإلَمام زيد بن َعلي عليه 
الَبيت  أهَل  َعليَنا  : »َحّقًا  الّسام 
ُجل ِمّنا فَدَعا إلى ِكتاب  إَذا َقاَم الرَّ
َعلى  وَجاَهد  َرُسوله  وسّنة  اهلل 
ذِلك واسُتشِهَد وَمَضى، أن َيقوَم 
يدُعو  َما  إلى  َيدُعو  َيتلوُه  آَخٌر 
َعلى  وجّل-  -عّز  اهلل  ُحّجُة  إليِه، 
َتنَقِضي  أن  إلى  زَماٍن  كّل  أهِل 

الّدنَيا« .
3- روى الحافُظ علي بن الُحسين 
بن  َعلي  بإسناِده، حّدثنا  الّزيدي، 
بن  َجعفر  ِعند  ُكنت  قال:  َعلي، 
َسمعُت  َرجل:  َله  فقاَل  محّمد، 
َعّمك زيد بن َعلي َيقول: »اإلَماُم 
ِفي  ِبه  الَموثوِق  الَبيت  أهَل  ِمّنا 
لرّبه  َنفَسه  والَباِذُل  َوِعلِمه،  ِديِنه 
َجعَفر:  فقال  ِدينه«.  عَن  ُيجاِهد 

ي وَبّر«  . »َصدَق َعمِّ
4- قال اإلَمام القاسم بن إبراهيم 
»وإنما   : الّسام  عليه  الّرسي 
َمذَهِبه،  في  الَحَسُن  اإلمام،  ِصَفُة 
اِهُد ِفي الّدنيا، الَعاِلم ِفي َنفِسه،  الزَّ
َيأخُذ  َرِحيم،  َرؤوٌف  ِبالمؤمِنيَن 

اِلم، َوينُصُر الَمظلوم،  َعلى َيِد الظَّ
َوَيُكوُن  الّضِعيف،  َعن  ُج  َوُيَفرِّ
ِللَيِتيم َكاألِب الّرِحيم، وَلألرَمَلة 
َكالّزوج الَعُطوف، ُيَعاِدي الَقريب 
ِفي  الَبعيد  وُيوالي  اهلل،  َذاِت  ِفي 
ا ِعنَده  َذاِت اهلل، ال َيبَخُل ِبَشيء ِممَّ
ا َتحَتاُج إليِه األّمة، َمَن أَتاُه ِمن  ِممَّ
ُمْسَترِشٍد أْرَشَده، وَمن أَتاُه ٌمَتَعّلِمًا 
إلى  ُمجَتِهدًا  اَس  النَّ َيدُعو  َعلََّمه، 
َما  ُعيوب  َرُهم  وُيَبصِّ اهلل،  َطاَعِة 
ِعنَد  ِفيَما  َبُهم  وُيَرغِّ َغيهم،  ِفيِه 
َطَلَبه،  َمن  َعن  َيحَتِجُب  ال  اهلل، 
ة  َتَعٍب ِمن ِشدَّ َفُهو ِمن َنفِسه ِفي 
َأَدٍب،  ِفي  ِمنُه  اُس  النَّ َو  االجتَهاد، 
َفَمثُله َكَمَثِل الَماِء الذي ُهَو َحياُة 
َوِعلُمه  َتمِضي،  َحَياُتُه  َشيء،  ُكلِّ 
َيغِرُف  َقوَله،  ِفْعُله  ُق  ُيَصدِّ َيبَقى، 
ُينِكُر  ال  والَعام،  الخاصُّ  ِمنُه 
َفضَلُه َمن َخاَلَفه، وال َيجَحُد ِعلَمه 
َله  َشاِهٌد  اهلل  ِكتاُب  َخاَلَطه،  َمن 
ٌق ِلَدْعواه  ٌق َله، وِفعُله ٌمَصدِّ وُمَصدِّ

. »
هذه  على  الَجواب  تّم  وبهذا 
من  يكِفي  إّنه  وَلعمري  المسأَلة، 
اّطلع على هذه الّشروط الزيدية، 
بها، وإصرارِهم عَليها،  وتمّسكهم 
لهذا  واحترامًا  إجااًل  يقع  أن 
الِفكر الذي عرَف أّن صاَح األّمة 
وأن  وقادتها،  أئّمتها  صاح  في 
فساِدهم،  من  ُهو  إّنما  األّمة  بَاء 
وقد  ذلك  نعيُش  نحن  واليوم 
وأهمَلت  نصاِبه،  عن  الحّق  خرَج 
بها  يُقم  لم  فلو  الّشروط،  تلك 
الُعقول  أدّلة  فإّن  َنقلّي،  دليٌل 

قاضَية .

وّفقكم اهلل .
اللهّم، صّل على محّمد وعلى آل 

محّمد ...
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