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قال اإلَمام القاس��م ب��ن إبراهيم 
عليه الّس��ام ، يرّد وينقض على 
النصارى: ))ونحن إن ش��اء اهلل 
ون، لب��اب فباب  مبتدئون ف��رآدُّ
بما يقولون ويح��ددون، فليفهم 
ذلك م��ن يري��د مجادلتهم من 
أه��ل التوحي��د والدع��وة، فإنا 
ُم��ون إن ش��اء اهلل من ذلك  ُمَقدِّ
باب األبوة والبنوة. فقائلون لهم، 
جميعا جوابهم: أخبرونا عن هذه 
األسماء التي سميتم ؟ وادعيتم من 
خرافات القول فيها ما ادعيتم ؟! 
من أب زعمتم وابن وروِح قدس، 
لم يدل على شيء منه قياس وال 
حآس��ة من الحوآس الخمس، ما 
هذه األسماء أسماء طبيعية ذاتية 
جوهرية ؟! أم هي أسماء شخصية 
قنومية ؟! أم تقولون هي أسماء 
حادث��ة َعَرِضي��ة ؟! فإنك��م إن 

كنتم إنما س��ميتم األب عندكم 
أبا، ألنه ولد بزعمكم ولدا وابنا، 
فليس هذه األسماء طبيعية ذاتية، 
قنوميةشخصية،  أيضا  أسماء  وال 
ولكنها حادث��ة عرضية، عرضت 
عند ح��دوث أوالد، بين الوالدين 
واألوالد، وَلْس��نَ بأسماء طبيعية 
وال أقنوم، ال ف��ي الروم وال في 
ال��روم. والطبيعي��ة فإنما  غير 
تسمى بذاتها وطباعها، وبما يكمل 
ذلك كله لها من اجتماعها، ألنا 
باألسماء المعلقة بالعلة المشتقة 
من األفعال المعتملة أعرف، ألن 
اس��م الطبيعة غير اسم األ قنوم، 
واس��م القنوم غير اس��م الفعل 
المعلوم، واس��م الطبيعة ثابت، ال 
اخت��اف فيه وال تفاوت، إنما هو 
ف، ال ينصرف  اسم لها محدود موقَّ
فيها وال يختلف، فيدل على قنوم، 

وال فع��ل مفع��ول، ولكنه اس��م 
الشيء نفس��ه، يدل عليه ال على 
جنسه، كاألرض والسماء، والنار 
والماء، وأشباه ذلك من األسماء، 
التي ت��دل على أعيان األش��ياء، 
فهذه هي أس��ماءالذات والطبائع، 

ال أسماء األ قانيم والصنائع.
فأما أسماء القنومية، التي ليست 
بطبيعي��ة وال عرضي��ة، فمث��ل 
إبراهيم وموسى، وداود وعيسى، 
وليس في األسماء الطبيعية، وال 
القنومية،  الشخصية  األسماء  في 
أبوة وال بن��وة، وال فعالوال قوة، 
إنما هي أسماء تدل على األعيان، 
على  ت��دل  الت��ي  كاالنس��انية 

االنسان.
وفيم��ا بين��ا - والحمد هلل - من 
تحديدنا الذي حددنا في األسماء، 
حج��ة ال يدفعه��ا في التس��مية 

الــرد علـى النصـــارى
القاس��م  الّرس��ول  آل  نج��م  اإلَم��ام 
ب��ن إبراهي��م الّرس��ي علي��ه الّس��ام
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عنده��م إال م��ن كان م��ن أهل 
الجه��ل والعم��ى، ألن األس��ماء 

عندهم لألشياء ثاثة أسماء:
اسم جوهر كاألرض والسماء.

واسم قنوم، َكُفان المعلوم.
واس��م ثالث من ع��رٍض وحدٍث، 

يسمى به كل عارض محدث .
وزعم��ت الف��رق الث��اث م��ن 
النصارى - فنعوذ باهلل من الجهل 
باهلل - أنها تج��د فيما في أيديها 
من كتب األنبياء أن المسيح بن 
مريم ه��و اهلل، وأنه هو ابن اهلل، 
فجعلوا في قولهم هذا االبن أباه، 
ثم رجع��وا فجعلوا األب هو إياه، 
غفلة وس��هوا واختافا، وعماية 
وتخرصا واعتسافا، تصديقا لقول 
اهلل فيهم وفي أمثالهم، ومن كان 
يقول من أهل الجهالة بمقالتهم، 
? إنكم لفي قول مختلف، يؤفك 
عنه من أف��ك، قتل الخراصون، 
الذي��ن هم في غمرة س��اهون ? 

]الذاريات: 11-8[.
وإنم��ا أخذت النص��ارى وقبلت، 
هذه الكتب فيم��ا زعمت وقالت، 
عندما صلب عندهم المسيح صلى 
اهلل عليه م��ن اليهود، وليس أحد 
م��ن خآصته��م وال عآمتهم عند 
النصارى بع��دل وال محمود، وال 
تقبل ش��هادته على يهودي مثله، 
فكي��ف تقبل ش��هادتهم على اهلل 

تعالى وعلى رسله.
م��ع أنَّ ِلَما قال��ت النصارى من 
ذلك كل��ه مخ��ارَج عندنا في 
التأويل صحيح��ة، ال يعمى عنها 
وال عم��ا َبيَّ��َن اهلل منه��ا إال من 
ل��م يقبل فيها م��ن اهلل بيانا وال 

نصيحة، ولك��ن النصارى تأولت 
تلك الكت��ب بآرائها، وعلى قدر 
موافقة أهوائها، فضلَّت في ذلك 
وم��ا تأولت منه بعم��ى التأويل، 
وأضلت من اتبعها عليه عن سواء 

السبيل.
فيقال إن ش��اء اهلل له��م فيما تأ 
ولوه من ذل��ك وادعوا، وافتروا 
ف��ي ذلك عل��ى كت��ب األنبياء 
وابتدعوا، مما لم يس��بقهم إليه 
أحد، ولم يقل به قبلهم مفتر وال 
ملحد: إنا لم ندرك نحن وال أنتم 
األنبي��اء وال المس��يح بن مريم، 
صلى اهلل عليه وسلم، ولم ندرك 
نح��ن وال أنتم أحدا من حواريه، 
فنس��أل من أدركن��ا منهم عما 
اختلفنا نحن وانتم فيه، فتكتفوا 
بم��ن أدركتم من األنبياء عليهم 
السام في التأويل، ونجتمع نحن 
وأنتم على الحق فيما اختلفنا فيه 

من األقاويل .

]قـواعـد للحـوار[
والبد لنا ولكم من االنصاف، فيما 
وق��ع بيننا وبينكم من االختاف، 
ف��إن نحن تناصفن��ا ائتلفنا، وإن 
فارقنا التناص��ف اختلفنا، ثم لم 
نع��د أب��دا لائت��اف، إال بعودة 
االنص��اف. والتناصف  إل��ى  منا 
ه��و الحَكم العدل بع��د اهلل بين 
المختلفي��ن، والش��فاء الش��افي 
ال��ذي ال ش��فاء أبدا ف��ي غيره 
للمتناصفي��ن، فأنصف��وا الح��ق 
من أنفس��كم، تخرج��وا بإذن اهلل 

بإنصافكم من لبس��كم، وارفضوا 
في  تس��عدوا  أهواءكم،  للح��ق 
دينك��م ودنياك��م، وأقيم��وا ما 
أنزل إليكممن التوراة واإلنجيل، 
واترك��وا االفتراء على اهلل فيها 
بعم��ى التأويل، تهتدوا إن ش��اء 
اهلل لقصد سبلكم، وتأكلوا كما 
ق��ال اهلل من فوقك��م ومن تحت 
أرجلك��م، وافهموا ق��ول العزيز 
الوهاب، فيك��م وفي غيركم من 
أهل الكت��اب: ? ولو أنهم أقاموا 
التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة 
وكثي��ر منهم س��اء م��ا كانوا 
يعمل��ون ? ]المائدة: 66[، فكفى 
بهذا بيانا من اهلل في أهل الكتاب 

لقوم يعقلون .
وليعل��م َم��ن َفِهَم منه��م، أومن 
غيرهم، أن فيما ذكر اهلل لهم من 
المأكل ومثله، آيًة عجيبًة ظاهرًة 
لمن يفهمها بعقله، تدل على أنه 
لم ينزلها إال عام الغيوب، الذي 
ال يخفى عليه ش��يء من سرائر 
القلوب، ال سيما في النصارى من 
أه��ل الكتاب، وما ه��م عليه من 
فإنا  واالكتساب،  والكد  الحرص 
ل��م نر أمة من أهل الكتاب أرغب 
واكتناز  والمشرب،  المأكل  في 
الفضة والذهب، منهم خآصة دون 
غيرهم، معل��وم ذلك من غنيهم 
و فقيرهم، ولذلك ما يقول اهلل 
س��بحانه فيهم، وفي بيان ما قلنا 
به من ذلك عليهم: ? إن كثيرا 
من األحب��ار والرهبان ليأكلون 
أموال الن��اس بالباطل ويصدون 
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عن س��بيل اهلل والذي��ن يكنزون 
الذهب والفضة وال ينفقونها في 
س��بيل اهلل فبش��رهم بعذاب أليم 
? ]التوب��ة: 34[. فرهبا نهم إال 
أبدا  القليل وشمامستهم، تعولهم 
وليس  وضعفته��م.  أقوياؤه��م 
من الرهبان وال الشمامس��ة َمن 
تكلَّف ف��ي مطعمه وال مش��ربه 
وال كسوته وال مصلحته كلفة، 
ومن كفاه��م ذلك من عوآمهم 
وضعفته��م فقد يرى ذلك ُقربة 

له عند من يعبدون وزلفة.
فأول م��ا يقال - إن ش��اء اهلل - 
لمن أراد االنصاف لنفس��ه منهم، 
وعند من تج��ري المجادلة فيما 
ادعوا م��ن الكتب بي��ن أحد من 
أهل التوحي��د وبينهم، يا هؤالء: 
أنصفونا فيما ادعيتم من شهادات 
الكتب من أنفسكم، فا تدعوا فيها 
وال تأول��وا فيها تأويا ملتبس��ا 
يزيدكم لبس��ا على لبسكم، فإن 
ش��ئتم تأولت��م الكت��ب وتأولنا، 
على ما ق��د قلتم وقلنا، ولنا من 
التأويل مث��ل مالكم، وقولنا فيه 
يخالف أقوالكم. فإن كان ذلك 
أحب إليكم، فافهموا فيه ما يدخل 
عليكم، فلس��نا ندخل عليكم فيه، 

إال ما نجمع نحن وأنتم عليه.
أجمعنا نحن وأنتم جميعا كلنا، 
قولك��م مم��ا قلنا ب��ه من ذلك 
قولنا، على أن أصدق الش��هادات 
كله��ا وأعدلها، خمس ش��هادات 

يلزمنا وإياكم أن نقبلها:
فأوله��ا: زعمنا وزعمتم ش��هادة 

اهلل،
والثانية: فشهادة مائكة اهلل.

والثالثة: فقول المسيح وشهادته.
والرابع��ة: فم��ا ش��هدت به أمه 

ووالدته.
الحواريين  فش��هادة  والخامسة: 
وما كانوا يقولون. فهذه خمس 
ش��هادات ليس منها م��ا تنكرون، 
وكلها فنحن وأنتم بها راضون، 
عون. فيما ندعي في المسيح وتدَّ

فقد وجدنا ووجدتم في األناجيل 
األربعة ش��هادات مختلفة، كلها 
فيما عندنا وعندكم فقد أحطتم 
بها وأحطن��ا معرف��ة، فيما في 
اإلنجي��ل ال��ذي ُيدع��ا عندكم 
إنجي��ا مثل م��ا ال تنكرون من 
قوله، في أول ما وُضع من إنجيله 
: ) هذا مياد يس��وع المسيح بن 
داود (، فه��ذه ش��هادته وهو من 
الحواريي��ن على أن أبا المس��يح 
داود، وأن المس��يح ابن��ه وه��و 
من��ه مولود، ولهذه الش��هادة في 
نظائر كثيرة،  األربعة  األناجيل 
وفي ذل��ك حجة عليكم ال تدفع 

ظاهرة منيرة .
ومنها شهادة المس��يح صلى اهلل 
علي��ه لحواريه أنه��م بنو األب 
جميعا، وأن اهلل أبوهم كلهم معا، 
وهذا يدل عل��ى أن تأويل األبوة 
والبنوة، غير ما قلتم به فيها من 

الدعوة .
أن  المس��يح  ش��هادة  ومنه��ا: 
فإن ش��ئتم  إخوانه  الحواريي��ن 
فقولوا في نس��ب أو غير نس��ب، 
فله��م بذلك ماله بعد ش��هادته 
صل��ى اهلل عليه زعمت��م أنه ابن 

األب .
ومنها: شهادة أمه صلى اهلل عليها، 

على أنه ابن يوسف جدها وأبيها.
ومنها قول فيلبس لسائل سأله، إذ 
قال له عند مسألته عنه، هو ذلك 
الذي ذكره موس��ى في التوراة، 
اه،  وَنَسَبه صلى اهلل عليه فيها وسمَّ
فقال: يس��وع بن يوسف، يعرف 

هذا منكم كل عارف.
ومنها أيضا: ش��هادة يحيى التي 
تدل على أن معنى البنوة والوالدة، 
إنما هو معن��ى المحبة والوالية 
والعبادة، إذ يق��ول: أما أولئك 
الذين قبلوا قوله، وس��لموا فيما 
س��معوا منه له، فلم يولدوا من 
اللحم والدم، وال من مزاج المرة 
والبلغم، ولكنهم - زعم - من اهلل 
ُوِلدوا، وأعط��وا من كرامة اهلل 
ما رضوا وحم��دوا. فتأويل هذا 
ومثل��ه إن كان صدق فيه، فإنما 
هو عل��ى ما يصح أن يكون عليه، 
ال عل��ى ما يس��تحيل في األلباب 
والعقول، ويفس��د ويتناقض من 
القول ف��ي التأويل، من أن يكون 
الرب عب��دا، و الوالد مع والدته 
ولدا، وذل��ك أجهل الجهل، وفي 

ذلك المكابرة للعقل .
َأَما سمعوا قول المائكة لمريم، 
صلى اهلل عليهم وعليها وس��لم، 
عندما ص��اروا به من البش��ارة 
بوالدتها، للمسيح ابنها، :) تلدين 
ابنا (ولم يقولوا: تلدين ابن اهلل، 
وقالوا:) يدعا يسوع ويكون عليا 
عظيما باهلل، ويرث كرس��ي أبيه 
داود ( فل��و كان كما يقولون 
لقالت المائك��ة: تلدين ابن اهلل 
ويكون منك مولودا، فكان أعظم 
في القدر والخطر، من أن يقال: 
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ابن البشر .
وكذل��ك قال الَمَلُك ليوس��ف 
زعمتم بعِله��ا، عندم��ا أراد لماَّ 
ظهر م��ن حملها، من تطليقه لها 
وتخليته لسبيلها، :) يا يوسف بن 
داود ال ُتَخِل س��بيل امرأتك فإن 
الذي بها من روح اهلل، وهو يدعا 
يس��وع، وبه يحيي اهلل شعبه من 

خطاياهم بإذن اهلل (.
ومما زعم��وا فاعرفوه أنه دلهم، 
وشهد على ما ادعوا لهم، واعتقدوا 
من ض��ال أقاويله��م، قول اهلل 
زعموا في إنجيلهم، في المس��يح 
بن مريم، صلى اهلل عليه وسلم:) 
هذا ابني الحبيب الصفي(. وقول 
س��معانالصفا له :)أن��ت ابن اهلل 

الحق(.
وم��ا ذك��روا من ه��ذا إن صح 
ومثله، مما يدعون على اهلل وعلى 
رس��له، فقد يوجد له تأويل، لما 
قالوا مبطل مزي��ل، ال ينكرونه 
وال يدفعون��ه، وال يكذب��ون من 

خالفهم فيه وال ينازعونه .
فمن ذل��ك ما هم عليه وغيرهم 
مجمعون، ال يختلفون فيه كلهم 
وال يتنازع��ون، م��ن أن مائكة 
اهلل، ومن مضى من رسل اهلل، لم 
ُيَس��بِّح المس��يح قط ولم يعبده، 
ولم يزعم أحد منهم أن اهلل ولده 

.
ومن تأويل ما ذكروا من الولد 
واالبن، في زمن المس��يح وكل 
زمن، أن الناس لم يزالوا يدعون 
ابن��ا وولدا م��ن تبن��وا وأحبوا 
وحظي عندهم، وإن لم يكن على 
طريق التناس��ل ولده��م، ثم لم 

يزل ذلك لديهم معروفا، قديما 
وحديثا، والس��يما ف��ي القدماء، 
م��ن أهل العل��م والحكماء، فكان 
الحكي��م منهم يقول: يا بني لمن 
علَّمه، ويدعو المتعلُم باسم األبوة 
ُمعّلَم��ه، فيقول: قد قلَت وقلنا يا 
أبان��ا، وربما قال أحدهم: يا أبت 

أما ترانا.
قال بعضهم :

آباء أرواحنا الذي��ن هُم هُم .... 
أخرجونا من منزل التلف

َمن علَّم العلم كان خير أب .... 
ذاك أبو الروح ال أبو النطف

وذلك والحمد هلل في األمم كلها 
الرحيم  يقوله  موج��ود،  فأوجد 
منهم لمن ليس بابن له مولود .

ومن ذلك ما كان يقول المسيح 
صلى اهلل علي��ه، كثيرا ال تنكره 
النصارى لحوارييه:) إذ هبوا بنا 
إلى أبينا، وقول��وا: يا أبانا أنزل 
من س��مائك طعام��ك علينا(. 
ومن ذلك قول��ه لهم، صلى اهلل 
عليه وعليه��م، :) قولوا: يا أبانا 
تقدس اسمك، لتنزل في األرض 

ملكوتك وحكمك(.
فهل يتوهم أحد أنه أب من اآلباء 
يلد وينس��ل ويتغير ويتغذى ؟! 
أو يصل إليه صل��ب أو َنَصب أو 
 ! وكا  اهلل  بحم��د  ال  ؟!  أذى 
وتبارك ربنا عن ذلك وتعالى ! 
ولكنه أرحم بنا وألطف، وأعطف 
علين��ا وأرأف، م��ن اآلباء كلهم 
واألمهات، ومن أنفسنا فيما يهمنا 

من المهمات .
وقد ذكر عن بعض الحكماء، ممن 
مضى من أوائل القدماء، أنه كان 

إذا أخذ في التسبيح هلل والذكر، 
قال: اهلل الذي هو في ذاته محب 
للبشر. وإنما يراد بالمحبة لهم، 

الرأفة والرحمة بهم،
وكذلك ق��ال الرحمن الكريم: 
))إن اهلل بالناس لرؤوف رحيم(( 
]البق��رة: 143[. فمن أرأف بهم 
وأرحم ؟! وأعطف عليهم وأكرم 
؟! ممن خلقهم مبتدئا فسّواهم ؟! 
وأعطاهم من نعمه ما أعطاهم ؟! 
ثم دلَّهم تعالى على الهدى، وبيَّن 
لهم الغ��يَّ والردى. ال َمن بحمد 
اهلل وفضله! فنستمتع اهلَل بالنعم 

في ذلك كله.
ومم��ا يحتج به عل��ى من كفر 
منهم بربه جه��ا ومجانة، قول 
المس��يح ب��ن مريم له��م فيما 
زعموا من إنجيله��م أبانه :) أنا 
ابنه وهو أبي ( وقوله :) جئتكم 
م��ن عند أبي، وما س��معت عنده 
فهو م��ا أكلمكم ب��ه، وأنتم لو 
كنتم من��ه لقبلتم ما جئتكم به 
من أمره، ولكنكم من الش��يطان 
وأنتم بنوه، ولذلك قبلتم قوله 
فلم تخالف��وه، وإنم��ا أنتم بنو 
الخطيئة والشيطان أبوها، وأنتم 
فبنوها.  ل��ه  لطاعتكم  صاغرون 
فقالوا: نحن بنو إبراهيم، ورموه 
بالبهت��ان العظيم. فقال: لس��تم 
بولد إبراهيم والبنيه، لو كنتم 
ولده لعملتم بما يرضيه، ولكنكم 

بنو الشيطان والخطيئة.
أخبروني ه��ل منكم من يرتجي 
اهلل لمعصيت��ه ؟ فع��ام تريدون 
قتل��ي ؟! ولم ال تقبلون قولي ؟! 
لو عملت��م بطاعة اهلل، إذن لكنتم 
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أبناء اهلل.
فجع��ل كما ت��رون اهلل أبا لمن 
أطاعه وأرضاه، وجعل الش��يطان 
أبا لم��ن أطاع��ه واتب��ع هواه، 
فكفى بهذا حجة دامغة، وش��هادة 
قاطعة بالغ��ة، على َمن تأول من 
النصارى األب��وة والبنوة على ما 
تأ ولوها عليه، وم��ا قلنا به من 
هذا كل��ه فهم كلهم مقرون به 

في إنجيلهم ال يختلفون فيه.
ف��إن لم تكن األب��وة والبنوة إال 
على م��ا قالوا، لزمهم أن يتأولوا 
كل ما في إنجيله��م من األبوة 
والبنوة بم��ا تأولوا، فقد يقرون 
كلهم من ذلك في إنجيلهم، بما 
س��نذكره مع ما ذكرنا إن شاء 

اهلل من أقاويلهم .
زعم��وا أن فيها، وفيما يضيفونه 
إليها : )) أن المس��يح خرج من 
القرى وتنحى، وصام في البرية 
أربعي��ن صباحا، ل��م يأكل فيها 
طعاما، ولم يش��رب فيها شرابا، 
فجاءه إبليس في صومه ومنتحاه، 
فع��رض عليه جميع زهرة الدنيا 
وأراه��ا إياه، فلما رأى المس��يح 
ذلك كله، سأله إبليس أن يسجد 
له س��جدة واحدة، على أن يعطيه 
من ذل��ك كل م��ا أراه، فلعنه 
المسيح وأخزاه، وقال: ال يصلح 
السجود لغير اهلل، اخس إليك يا 
َعُدوَّ اهلل، قال إبليس � زعموا له، 
عندما جرى من القول بينه وبينه 
� فاليوم ل��ك أربعون يوما، لم 
تشرب ش��رابا ولم تطعم طعاما، 
فادع اهلل إن كن��ت له حبيبا، أن 
يجعل لك ه��ذه الحجارة فضة 

وذهبا، فقال له: ألم تعلم يا لعين 
أن كام اهلل يكفي من اكتفى به 

من أحب كل طعام وشراب(.
ومن كام اهلل الذي ذكر صلى 
اهلل علي��ه ما نّزل ال ش��ريك له 
م��ن كل كت��اب، وزعم��وا في 
أناجيلهم أن اهلل أوحى إلى يوسف 
بعل مريم، بعد والدتها للمس��يح 
بم��ا اهلل به أعل��م، )) أن انطلق 
بالصبي وأمه إلى مصر فأقم بها 
أنت ومريم وابنها حتى أبين لك 
م��وت هيردوس - وهو ملك من 
ملوك الروم كان ملكا على بني 
إس��رائيل - فإنه يريد قتل عيسى 
ودم��اره، فرحل يوس��ف بمريم 
وابنها لي��ا، وأتم اهلل زعموا بما 
كان من ذل��ك من أمره ببعض 
ما أوحى إليه من كتب رسله إذ 
يقول س��بحانه :من مصر دعوت 

صفيّي .
وقالوا في إنجيلهم : ) فلما مات 
هيردوس أوحى اهلل إلى يوس��ف 
أن قد مات فانطلق بعيس��ى وأمه 
إلى أرض إس��رائيل( وزعموا أن 
هذا كله موجود عندهم فيما في 
أيديهم من اإلنجيل، وأنه لما قدم 
بهما يوس��ف سمع أن كيادوس 
َمِلَك م��ن اليهود بع��د أبيه، ما 
كان يملك أبوه، ففزع لعيس��ى 
وأش��فق عليه، فأوحى اهلل تبارك 
وتعالى إليه :) أن امض إلى جبل 
الجلي��ل فكن في��ه، فخرج حتى 
ن��زل منه في مدين��ة يقال لها: 
ناصرة (. تصديقا لما أوحى اهلل 

به قديما في بعض كتبه.
وفيم��ا ذكر من عيس��ى وأمره 

في أن��ه: )) يكون ويدعا ناصريا 
((، وبذلك يرى ويدعا كل َمن 

ر نصرانيا . َتنصَّ
فلما كبر عيسى وظهر في أيام 
يحي��ى، وكان يح��ي صلى اهلل 
عليهما ممن أجاب��ه وصار إليه، 
في  واالغتس��ال  بالتطهر  فأمره 
نهر األردن، وكان ذلك تطهرة 
من الخطايا لمن تاب وآمن، فقال 
فيما زعموا م��ن إنجيلهم :) أنا 
أطهرك��م كم��ا ت��رون بالماء 
وال��ذي يأتيكم عل��ى أثري، هو 
أكرم عل��ى اهلل مني، وهو الذي 
يجعل اهلل ب��ه المذراة، فا يودع 
خزائن��ه إال الحب��وب المطيب��ة 
المنقاة، وم��ا بقي بعد ذلك من 
الغرابلة والتب��ن، وما ليس بذي 
قيمة وال ثمن، يحرق بالنار التي 
ال تخم��د، حيث يبق��ى التحريق 

ويخلد( .
فلما سمع عيس��ى بأخبار يحيى 
صل��ى اهلل عليهم��ا وعلى جميع 
النبيين، وم��ا يصنع من تطهيره 
للمؤمني��ن، ) أقبل إل��ى يحيى 
من جبل الخلي��ل ليصبغه بالماء 
ويطهره، فكره يحيى عليه السام 
مجيئه لذلك - زعموا - وَأْمَره، 
وقال له يحيى عليه الس��ام: بي 
إليك فاق��ة، وتج��يء إلي أنت 
تطلب الطهارة، فقال عيسى، صلى 
اهلل عليه وعلى أخيه يحيى: دعنا 
اآلن من هذا فإنه هكذا ينبغي لنا 
أن نستتم خال البر كلها، أوكل 
م��ا قدرن��ا عليه منه��ا، فتركه 
يحيى حينئذ فاغتسل، وعمل في 

ذلك ما أراد أن يعمل (.
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) ثم س��مع بقت��ل اليهود ليحيى 
فانطلق إلى أرض الجليل فسكن 
ف��ي كفر ناح��وم يتفيأ من حد 
��م أوحى اهلل -  زبول��ون (. ) َوثَّ
زعم��وا - فيه إلى ش��عيب صلى 
اهلل عليه، في مصير عيس��ى من 
زبولون إلى ما صار إليه، وكان 
في مصي��ره إليه��ا ومقامه بها 
س��يارا يس��يح في أرض الجليل، 
يبش��ر ويعلِّم ما يج��ب هلل كلَّ 
جيل وقبيل، ويبرىء كل مرض 
ووج��ع في بني إس��رآئيل، حتى 
ُسمع بفعاله، وتبش��يره ومقاله، 
في كل ناحية وأرض، وُأتي بكل 
ذي وجع وم��رض، من البرصى 
والمجاني��ن، والُكْمه والمقعدين، 
فأبرأهم ب��إذن اهلل من أمراضهم 
على  وانطلقت  الهائلة،  المختلفة 
إثره جم��وع كثي��رة من كل 
قبيل��ة، م��ن أرض الجليل، ومن 
المدائن العشر وأهل بيت المقدس 

ومن عبر األردن.

]وصـايا المسيح عليه السالم[

) فلما رأى عيسى صلى اهلل عليه 
تلك الجموع وم��ا اجتمع منها 
إلي��ه، صع��د على جب��ل مرتفع 
فارتفع عليه، ليسمع قوله كل من 
اجتمع فلما عا قعد عليه أدنى منه 
حوار ييه، ثم قال: طوبى بالروح 
عن��د اهلل غدا للمس��اكين ذوي 
التق��وى، كيف يكون ثوابهم في 
ملكوت اهلل ودار اإلقامة والمثوى، 
طوبى للمحزونين على خطاياهم 

في الدنيا، كي��ف يغفر اهلل لهم 
خطاياهم غدا، طوبى للمتواضعين 
هلل كيف يرثون أرض اهلل، طوبى 
للجي��اع العطاش ف��ي اهلل بالبر، 
كيف يشبعون ويروون في يوم 
البعث والحش��ر، طوبى للرحماء 
في اهلل، كي��ف يفوزون برحمة 
اهلل، طوب��ى للنقي��ة قلوبهم، إذا 
نظروا إلى ربه��م، كيف يصنع 
غًدا به��م، وكيف ينتفعون عنده 
بكس��بهم، طوبى لعمال الس��ام 
هلل، كي��ف ُيدع��ون أصفياء اهلل، 
ألعمال  ُيط��ردون  للذين  طوبى 

البر، كيف يملكون في ملك 
الس��ماء إل��ى آخ��ر 

الدهر.
صلى  ق��ال  ثم 
علي��ه،  اهلل 
أجابه  لم��ن 
ييه:  ولحوار 
لكم  طوب��ى 

إذا أنتم ُعّيرتم 
ف��ّي  وُطّردت��م 

وعل��ّي، وقي��ل لكم 
ق��ول الس��وء والكذب من 

أجلي، عندها فليعظم فرحكم لما 
عّظم اهلل في السماء من نوركم، 
وذخر عند اهلل ف��ي اآلخرة لكم 
من أجوركم، فإن ُتظلموا فقبلكم 
م��ا ظلمت الرس��ل واألنبياء، أو 
يك��ذب عليكم فِمن قب��ل ما قيل 
على اهلل الك��ذب واالفتراء، أنتم 
ملح األرض فإذا أنتن الملح فبم 
ُيملَّ��ح، فحينئ��ذ ال يصلح إال أن 
ُيرمى به وُيطرح، فيكون ش��يئا 
ملقى، وت��راَب أرٍض يوطأ، أنتم 

نور العالم ال��ذي ال يخفى على 
من يبصر ويرى، وهل تس��تطيع 
مدينة ظاهرة على جبل أن تخفى 
ج السراج  أو تتوارى، وهل ُيس��رَّ
فيحمل تح��ت األغطية، ال ولكن 
يحم��ل فوق المنارة العالية، لكي 
ينير فيضيء، ويظهر فا يختفي، 
وكذل��ك أنتم تني��رون للناس 
بنوركم المضيء، لينظروا عيانا 
إلى عملكم الرضي، لتحمدوا اهلل 
وأعطاكم  الذي زكاكم،  ربكم 
من توفيق��ه ما أعطاكم، أال وال 
يظنن أحد أني جئت لدفع التوراة 
وال  واألنبياء،  واإلنجيل 
ش��يء  لنق��ض 
ج��اء عن اهلل 
م��ن جميع 
األشياء، 
ولكني 
جئت 
لتمام 
ذلك كله، 
ولتصديق 
أمر  م��ا  جميع 
بل  ورس��له،  فيه  اهلل 
أقول لكم قوال حقا، وأنبئكم نبأ 
فافهموه صدق��ا، أنه ال ُتغيَّر من 
آي��ات اهلل كلها آية وال تنتقض، 
إلى أن تتغير وتفنى الس��ماوات 
واألرض، ومن نقض من آيات اهلل 
آية، أو غيَّر م��ن أصغر وصاياه 
وصي��ة، فعلَّمها أح��دا من الناس 
مبّدل��ة مغّيرة، صغي��رة كانت 
اآلية والوصي��ة أو كبيرة، دعي 
ف��ي ملكوت اهلل خسيس��ا ناقصا، 
ومن علَّمها كما أنزلت كان في 
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اآلخرة تآما خالصا .
وحقا أق��ول لكم: لئن لم تكونوا 
من األب��رار، ويكن بركم أفضل 
من بر الكتبة واألحبار، ال تدخلون 

غدا في ملكوت اهلل الغفار .
أال وقد س��معتم في الت��وراة أالَّ 
تقتل��وا النف��س المحرمة، ومن 
قتلها فقد اس��توجب ف��ي الدنيا 
العقوبة المؤلمة، وأنا فإني أقول 
لكم: إن من ق��ال ألخيه، كلمة 
قبيح��ة تؤذي��ه، فقد اس��توجب 
العقوب��ة، إال أن يح��دث هلل منها 
توبة، ومن ق��ال ألخيه ليعيره: 
إن��ك ألرغ��ل لم تختت��ن، فقد 
اس��توجب في اآلخرة نار جهنم، 
ب��ل من قرب منك��م قربانه على 
المذب��ح وأدناه وقرب��ه ليذبحه، 
ثم ذك��ر أن أخاه واج��د عليه 
فليَدع قربانه وليذهب إلى أخيه 

فيصالحه.
أال وق��د قيل ف��ي الت��وراة: ال 
تكذب��وا إذا حلفتم، ولكن اصدقوا 
إذا حلفت��م باهلل وأقس��متم، وأنا 
فإني أقول لكم: ال تحلفوا بشيء 
من األشياء، وال تقسموا طائعين 
تحلف��وا  إي��اء، ال  بقس��م وال 
بالس��ماء التي هي مكان كرسي 
اهلل، وفيه��ا يكون مائكة اهلل، وال 
باألرض التي هي منزل رحمة اهلل 
وآياته، وال بحياة شيء، وال برأس 
آدمي، ولك��ن ليكن كامكم نعم 
وكا، فيم��ا تقولون وبلى، وما 
كان سوى ذلك فهو من السوء، 
الباطل[ والهزوء، ومن  ]والقول 
سأل أحدكم ش��يا، فليعطه وإن 

كان نفيسا عليا.

أال وق��د س��معتم أن قيل: أحبوا 
أولياءكم، وأبغض��وا من الناس 
أعداءكم، وأن��ا أقول لكم أحبوا 
ُكوا منهم  في اهلل أعداءكم، وَبرِّ
على من لعنكم وآذاكم، وأحسنوا 
منهم إلى مبغضيكم، وِصلوا منهم 
م��ن يؤذيك��م، لكي تكون��وا من 
أصفي��اء اهلل، ولتفوزوا بالكرامة 
والرض��ا م��ن اهلل، ال��ذي ُيطلع 
والفجرة،  المتقين  على  شمس��ه 
وين��زل أمطاره عل��ى الظالمين 
والبررة، فإن كنتم إنما تحبون 
م��ن يحبك��م، فأي أج��ر حينئذ 
المكسة والعشارون،  َأَوليس  لكم، 

كذلك فيما بينهم يفعلون.
أال وال ت��رآوا الن��اس بالصدقة 
والزكاة، وال بما تصلونه هلل من 
الص��اة، فتحبط��وا أعمالكم في 
ذلك هلل بالرياء، وتتوفوا أجرها 
في عاجل هذه الدنيا، ولكن لتكن 
صدقتك��م هلل فيم��ا بينكم وبين 
اهلل خفية وس��را، ف��إن اهلل ربكم 
الذي يرى س��ركم ه��و يجعلها 
لكم عانية جهرا، وإذا كنتم في 
صاة هلل أو خش��وع، فا تقوموا 
بذل��ك في الس��كك والجموع، 
كالمرآئين للن��اس بما هم فيه 
لذلك من حالهم، فحقا أقول لكم 
ى أولئك جزاء أعمالهم. لقد َتوفَّ

وإذا صليتم فا ترفعوا أصواتكم 
ودعاءكم طلب��ا للرياء، فإن اهلل 
يعلم قبل أن تسألوه ما تحتاجون 
إليه من األشياء، ولكن إن صليتم 
فلله وحده فصل��وا، وإذا حكمتم 
في أرضه بحكم فاعدلوا، وقولوا 
ربن��ا ال��ذي في الس��ماء تقدس 

اسمك وحكمتك، وعظم ملكك 
وجبروتك، أظه��ر حكمك في 
أرضك كما أظهرته في سمائك، 
وارزقنا طعام فاقة يومنا، واغفر 
لنا سالف جرمنا، كما نغفر لمن 
ظلمنا، واعف عنا برحمتك وإن 
أجرمنا، وال تبتلن��ا ربنا بالباء، 
وَخلِّصنا من مكار ه األسواء، فإن 
ل��ك الملك والق��درة، ومنك 
الحك��م والمغفرة، أب��د اآلبدين، 

ودهر الداهرين.
واعلموا أنك��م إن غفرتم للناس 
ما بينهم وبينكم، فإن اهلل سبحانه 
يغف��ر لك��م، وإذا صمت��م ف��ا 
الناس  ليعلم  وجوهك��م،  تغيروا 
صومكم، ولكن إذا صمتم فاغسلوا 
وجوهكم وادهنوا رؤوسكم، لكيما 
ال يعلم الن��اس صومكم، فإن اهلل 
الذي صمتم له سرا، هو يجزيكم 

بصومكم عانية جهرا.
أال وال تخزن��وا خزائنك��م، وال 
ذخائركم،  األرض  ف��ي  تجعلوا 
فإن ما في األرض يفسده السوس 
وتأكل��ه األرض��ة، وتعرض له 
ولكن  الس��رقة،  وتناله  اآلف��ات 
واجعل��وا  خزائنك��م،  اخزن��وا 
ذخائركم في الس��ماوات العلى، 
حي��ث ال يفس��د منها ش��يء وال 
يبلى، بس��رقة وال آفة معترضة، 
وال يناله أكُل سوٍس وال أرضة، 
فحقا أقول لك��م: أن حيث تكون 
فهنالك  خزائنك��م وذخائركم، 

تكون قلوبكم وضمائركم.
واعلموا أن س��راج الجسد العين 
ف��إن كانت العين ني��رة مضيئة 
كان الجس��د نيرا مضي��ا، وإن 
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كان��ت العين عمية مظلمة كان 
الجس��د مظلما عمي��ا، وإذا كان 
النور الذي فيكم مظلما ال يبصر 
وال يعل��م، فك��م ت��رون ظلمة 
حوآسكم وقلوبكم أعمى وأظلم .
واعلموا أن اهلل ل��م يجعل ألحد 
ف��ي جوفه م��ن قلبي��ن، وأنه ال 
يستطيع أحد منكم أن يعبد ربين، 
ألنه البد له من أن يكرم أحدهما 
ويجل��ه، فيقص��ر باآلخ��ر عن 
الكرامة ويغفله، أو يهين أحدهما 

ويحقره، فيجل اآلخر ويكبره .
وكذلك ال تستطيعون أن تعبدوا 
للمال  وتس��عوا  وتع��زروه،  اهلل 
فتجمع��وه وتكث��روه، ومن أجل 
ذل��ك فإني أقول لكم: ال تهتموا 
بما تأكلون، وال بما تش��ربون، 
وال ما تلبسون، أليس ماخلق اهلل 
لك��م من الجوارح واألجس��ام ؟! 
أكرم وأجل وأكبر من الشراب 
والطعام! َأَوليس ما خلق اهلل لكم 
من األنف��س ؟! آثر عند اهلل من 

الثياب والملبس!
انظروا إلى طير األرض والسماء، 
وما خلق اهلل من دواب الماء، التي 
ال يزرعن زرعا وال يحصدنه، وال 
يدخرنه في األهواء وال يحشدنه، 
واهلل ربك��م ال��ذي في الس��ماء، 
يرزقهن في كل يوم ما يصلحهن 

من الغذاء .
وانظروا إلى عش��ب البرية الذي 
لم ينس��ج ولم يغ��زل، ولم ُيعن 
منه بش��يء ول��م ُيعتمل، كيف 
يلبس��ه اهلل في حين��ه كل لون 
زينًة تبهجه! أو حس��نا أو نورا، 
فأنا أقول لكم إن سليمان بن داود 

ف��ي كل ما كان في��ه من ملكه 
وس��لطانه، م��ا كان يقدر على 
أن يلبس لونا واحدا مما ألبس��ه 
اهلل العش��ب من ألوانه، فإن كان 
العش��ب في حين تنويره ذا بهجة 
ونور، فعما قليل وبعد يس��ير ما 

ُيجعل وقودا للتنور .
ثم اهلل تبارك وتعالى اسمه يلبسه 
من البهجة والنور ما لم يلتمسه 
فيكم، فك��م ينبغي لكم يا ناقضي 
األمانة أال تهتموا فتش��تغلوا وال 
تكثروا من القول ألنفس��كم وال 
لغيرك��م ؟! فتقول��وا ما نأكل 
وما نش��رب ؟!وم��ا نلبس وأين 
نذهب ؟! كأنكم بما قلُت من هذا 
ال توقنون، فكل هذه الشعوب التي 
ت��رون، تبتغي ذل��ك وال تبتغوا 
من��ه مايبتغون، ف��إن ربكم الذي 
في السماء يعلم ما ينبغي لكم من 
قبل أن تسألوه إياه، ولكن ابتغوا 

طاعة اهلل ورضاه.
فأما ما ذكرت من هذا كله فهو 
يعطيكموه ويعطيه، من ال يرضى 
عليه، فا تش��تغلوا بغد وما بعده 
من ش��غله، فحس��ب غٍد أن يقوم 
بش��غل أهله، وكفى يومكم في 

غده، بما في غد من كده .
أال وال تعسفوا أحدا بظلم فإنكم 
كما تدينون تدان��ون، والمكيال 
الذي تكيلون به تكتالون، فما بال 
أحدكم يرى القذى في عين أخيه 
؟! وال يرى السارية الشامخة في 
عينيه! أم كي��ف يقول ألخيه: 
اتركني أنزع من عينك قذاها! 
والسارية الشامخة التي في عينيه 

ال يراها!

أيا مخادعا َمِلقًا، ومخاتا لغيره 
مس��ترقا، أخرج السارية أوال من 
عينيك، ثم التمس بعُد إخراَجها 

من عين غيرك.
أال واس��معوا من��ي، وافهموا ما 
أق��ول عن��ي: ال ترم��وا بقدس 
الصواب، بي��ن نوابح الكاب، وال 
تقذف��وا بلؤلؤك��م المنير، بين 
عان��ات الخنازي��ر، فلعله��ن أن 
يدنس��نه، وينتن ما ألقيتم بينهن 
منه، أال واس��ألوا تعطوا، وابتغوا 
تجدوا، واقرع��وا يفتح لكم فكل 
سائل يعطى، ومبتٍغ يجد ماابتغى، 
وكل من اس��تفتح يفتح له، وأي 
امرؤ منكم يس��أله حبيبه أو ابنه 
ا أو خي��را ؟ فيعطيه مكان ما  ِبرًّ
سأله من ذلك حجرا ! أو يسأله 
س��مكة ؟ فيعطي��ه حي��ة مهلكة 
! ف��إن كنت��م وأنت��م أنتم في 
النقص والتقصي��ر، ومنكم كل 
ظالم وش��رير، تعط��ون العطايا 
الصالحة أبناءكم، وتجيبون عند 
الدعاء والمس��ألة أحباءكم، فكم 
ت��رون هلل في ذلك ؟! وإذ األمر 
كذل��ك، من الزيادة عليكم فيه، 

للذي تسألونه وترغبون إليه.
وانظروا كم��ا تحبون أن يفعله 
الناس بكم فافعلوه إليهم، وكما 
تري��دون العدل من الناس عليكم 
وإن  عليه��م،  فاعدلوا  فكذل��ك 
تل��ك س��نة الرس��ل واألنبياء، 
وميزان ع��دل اهلل في األش��ياء، 
أال وادخل��وا هلل وف��ي اهلل ب��اب 
الضيق والمخاوف، فإن باب األمن 
والسعة بمعصية اهلل سبب الهلكة 
والمتالف، وَلكثي��ٌر ممن يدخله 
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ويؤث��ره، ممن يبصر ذلك ومن 
ال يبص��ره، وما أضي��ق المدخل 
والباب! وأغفل السبيل واألسباب! 
الت��ي ُتبلِّغ العباد الحياة، وتوجب 
للن��اس النجاة، وأقل من يجدها! 

ويسهل له وردها!
أال واحتفظوا م��ن َكَذَبِة أولياء 
الش��يطان، الذين ي��رآؤن الناس 
بلباس الحم��ان، وهم مع ذلك 
مستكبرة  وقلوبهم  ضارية،  ذئاب 
بظاهر  تغت��روا  ف��ا  عاصي��ة، 
حالهم، ولك��ن اعرفوهم من ِقَبل 
أعمالهم، فهل يخرج من الش��وك 
عنب ؟! أومن الحنظل رطب ؟! ال 
لن يك��ون أبدا ذلك! ولن يوجد 
كذل��ك! ولكنه يخرج من كل 
شجرة طيبة ثمرة طيبة، ويخرج 
م��ن كل ش��جرة خبيث��ة ثمرة 
الش��جرة  تعرف  وإنما  خبيث��ة، 
الخبيث��ة من ِقَبل خب��ث ثمرها، 
فإذا كانت كذلك خبيثة أوقدَت 
الن��ار بها، وكذل��ك العمل إذا 
كان شيئا غيا، فا يكون صاحبه 

إال مسيئا غويا .
ولي��س كل من يقول: ربي ربي 
بإق��راري والدع��اء! يدخل يوم 
القيامة في كرامة ملكوت السماء، 
إال أن يك��ون مم��ن عمل في دار 
الدنيا، بم��ا حكم اهلل عليه به من 
التق��وى، وَلكثيٌر في ذلك اليوم 
من يق��ول ربنا باس��مك هدينا 
أخرجنا من  وسعينا، وباس��مك 
الش��ياطين ما أخرجنا، وباسمك 
أمورا كثيرة من العجائب صنعنا، 
ثم يقول اهلل لهم في ذلك اليوم: 

تأخروا عني ياعمال الزور .

وق��ال صلى اهلل عليه: اعلموا أنه 
من سمع كامي، فعمل بما سمع 
وَقِبَله عن��ي، فمثله كمثل رجل 
ذي ل��ب وحكمة، بن��ى بيته على 
أس��اس من حجر محكم��ة، فلما 
ت فأ عظمت  جاءت األمطار، وخرَّ
األنهار، وتهيج��ت الرياح الكبار، 
جع��ل ذلك ينطح من كل جدر، 

فلم يسقط البيت ولم يخّر.
ومثل من س��مع كام��ي بغير 
تس��ليم وال َتَقبُّ��ل، كمثل رجل 
ذي حماق��ة وجه��ل ُمَضلل، بنى 
بيته على ج��رف منهار، أو رمل 
كثير هيال، فلما جاءت األمطار 
ت، وتحركت األنهار فجرت،  ودرَّ
الري��اح فأعصرت، خر  وعصفت 
بيته منقعرا، و س��قط س��قوطا 

مفزعا مذ عرا.
قال��وا فلم��ا فرغ م��ن كامه 
هذا كله، عج��ب َمن حضره من 
حكمت��ه فيه وقوله، ثم ال س��يما 
الكتب��ة واألحب��ار، فإنهم كانوا 

أعجبهم به .
وف��ي أناجيله��م أنه ق��ال عليه 
السام: لحقا أقول لكم أيها الناس 
والكتبة واألحبار، إنَّ كثيرا من 
المش��رق والمغرب يج��يء يوم 
القيام��ة والج��زاء، يتك��ىء مع 
إبراهي��م وإس��حاق ويعقوب في 
ملكوت السماء، وإن كثيرا ممن 
يزعم أنه اب��ن لهم ُيقصى عنهم 
مع الظلمة في النار، ثم يكونون 
مخلدين أبدا في البكاء وتحريق 

األستار.
وفي أناجيلهم: أن رجا من الكتبة 
جاءه فقال: إني أحب أن أتبعك، 

وأكون حيث كنت معك، فقال 
عليه الس��ام: لثعال��ب الوحش 
مغار، ولطير السماء أوكار، وأنا 
فليس لي منزل وال قرار أقر إذا 
قروا فيه، ولكلٍّ مأوى وليس لي 

مأوى آوي إليه.
وفي أناجيلهم: أن رجا من حوار 
ييه قال له: ي��ا معلمي ائذن لي 
أذه��ب فأدفن أبي، فقال له: تعال 
اتبعني وك��ن معي وعلى أثري، 
واترك األموات يدفنون موتاهم، 
ففيه��م لدفنهم م��ا كفاهم. تم 
والحمد هلل رب العالمين، وصلى 
اهلل عل��ى محمد خات��م النبيئين، 
وعلى أهله الطيبين، وسلم عليهم 

أجمعين .

مجم�وع ك�تب 
ورس�ائل اإلمام 
ب��ن  الَقاس��م 
إب��راهي�م)ع(

الزاوية العلمية
حمـــرم  1436 هـجـريـة12مجلة طالب العلم      العدد العـاشـر



واألص��ل في ذل��ك: أن القضاء 
منقسم إال ثاثة معان:

أحده��ا: بمعنى الخل��ق والتمام، 
س��بحانه:  اهلل  ق��ول  يحكي��ه 
}َفَقَضاُه��نَّ َس��ْبَع َس��َمَواٍت ِفي 
َيْوَمْيِن{ ]فصلت:12[، معناه: أتم 

خلقهن.
وثانيها: بمعن��ى األمر واإللزام، 
يحكي��ه قول اهلل تعالى: }َوَقَضى 
��اُه{  ِإيَّ ِإالَّ  َتْعُب��ُدوا  َأالَّ  ��َك  َربُّ
]اإلسراء:23[، معناه: أمر وألزم.

واإلعام،  اإلخبار  معنى  وثالثها: 
يحكيه قوله تعالى: }َوَقَضْيَنا ِإَلى 
َبِني إْسراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ 
َتْيِن{ ]اإلسراء:4[،  ِفي اأْلَْرِض َمرَّ
معناه: أخبرنا وأعلمنا، وال خاف 
بيننا وبين الجبرية القدرية أنه 
ال يج��وز نس��بة المعاص��ي إلى 
قضاء اهلل سبحانه بمعنى أنه أمر 
بها؛ ألن اهلل ال يأمر بالفحش��اء، 
َ اَل  وقد قال تعالى: }ُق��ْل ِإنَّ اهللَّ
 ِ َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَلى اهللَّ
َتْعَلُموَن )28({ ]األعراف[،  َما اَل 
وال خاف بيننا وبينهم أنه يجوز 

أن يقال: قضى بها على معنا أنه 
-َعَلْيهم  أخبر مائكته وأنبي��اءه 

ام- بوقوعها من أهلها. السَّ
وإنما الخ��اف بيننا وبينهم في 
أنه قضى بها بمعنى خلقها أم ال؛ 
فعندنا ال يج��وز ذلك، وعندهم 
يجب ذل��ك، وقد بينا فيما تقدم 
أن اهلل تعالى ال يخلقها وال يخلق 
ش��يئًا من أفعال العب��اد بما فيه 
غنى لكل منص��ف، وبطل بذلك 
م��ا قال��وه؛ فإذا أثب��ت ذلك لم 
يجز أيضًا إطاق القول بأنه من 
قضائه ألنه يوه��م أنه خلقها أو 

أمر بها، وكاهما فاسد.

وكذل��ك فالقدر ينقس��م إلى 
ثاثة معان:

أحدهما: بمعنى الخلق على مقدار 
معلوم في الحكم��ة، يحكيه قول 
اهلل تعال��ى: }َوَخَلَق ُكلَّ َش��ْيٍء 
َرُه َتْقِديًرا )2({ ]الفرقان[،  َفَق��دَّ
ا ُكلَّ َش��ْيٍء َخَلْقَناُه  وقوله: }ِإنَّ
ِبَق��َدٍر )49({ ]القم��ر[، معناه: 

على مقدار معلوم في الحكمة.
وبيان  اإلخبار،  بمعن��ى  وثانيها: 
الح��ال، يحكيه قوله تعالى: }ِإالَّ 
اْلَغاِبِريَن  ِم��َن  ْرَناَها  َقدَّ اْمَرَأَت��ُه 
)57({ ]النم��ل[، معن��اه: بين��ا 

حالها.
وثالثها: بمعنى الكتابة، كما قال 

العجاج:
واعل��م بأن ذا الجال قد قدر ... 
ف��ي الصحف األول��ى التي كان 
سطرأمرك هذا فاجتنب منه التبر

معناه: كتب في الصحف.
والخ��اف واقع في أنه تعالى قد 
قدرها بمعن��ى خلقها في العصاة 
أم ال؛ فعندن��ا: ال يج��وز ذلك، 

وقد بيّناه فيما تقّدم.
وعنده��م ذلك ثاب��ت، ونحن ال 
نجوز إطاق هذه العبارة، فنقول: 
المعاصي بقضاء اهلل وقدره؛ ألن 
ذلك يوه��م أنه تعال��ى خلقها، 
وأمر به��ا، وذل��ك باطل كما 

قدمنا. 

]كت�اب الش�افي[ 
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الوصيـة والوصـاية عند أهـل البيت عليهـم السـالم

أَمام طالب العلم ُصورتان علمّيتان يتّضح لمن تّبرهما وتأّملها منهج العتَرة في الوصّية فيما بين األئّمة أو 
الُعلَماء عند الزيدّية :

 الشريف فهد بن حسن بن عبداهلل شايم
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- ق��ال اهلّل تعال��ى: ))ِإْن ُتْب��ُدوا 
ا ِهَي َوِإْن ُتْخُفوَها  َدَقاِت َفِنِعمَّ الصَّ
َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم(( 

]البقرة:271[.
- ولذل��ك قال بعضه��م: صاة 
النفل إذا فعلها في بيته، وكذلك 
التراوي��ح إذا لم يخت��ل جماعة 
المس��جد وهو من أه��ل القرآن، 
ألنه أبعد م��ن الرياء، وأقرب أن 

يخلص لوجه اهلّل تعالى.
- قال تعال��ى: ))َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَن، 
ِذي��َن ُهْم َعْن َصَاِتِهْم َس��اُهوَن  الَّ
ِذي��َن ُهْم ُي��َراُءوَن، َوَيْمَنُعوَن  ، الَّ
اْلَماُع��وَن(( ]الماع��ون:4-7[. ال 
يمتن��ع أن يكون الم��راد بقوله 
س��اهون، أي يراؤون بها ال ينوي 
به��ا وجه��ه تعال��ى وقربته فا 

تجزيه صاته.
ِذي ُينِفُق  - وقال تعال��ى: ))َكالَّ

 ِ اِس َواَل ُيْؤِمُن ِباهللَّ َماَلُه ِرَئ��اَء النَّ
َواْلَي��ْوِم اآلِخ��ِر َفَمَثُل��ُه َكَمَثِل 
َصْف��َواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل 
َفَتَرَك��ُه َصْلًدا اَل َيْق��ِدُروَن َعَلى 
ا َكَسُبوا((]البقرة:264[. َشْيٍء ِممَّ
- وقال تعالى: ))َيُقوُلوَن ِبَأْفواِهِهْم 
ُ َأْعَلُم  َم��ا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِه��ْم َواهللَّ
]آل عمران:167[.  َيْكُتُموَن((  ِبَما 
وهذه صفة الرياء والنفاق، يبدي 

جميًا ويكتم ذميمًا.
- أخبرن��ا أبو الحس��ن علي بن 
ثنا أبو أحمد الحس��ن  أحمد، حدَّ
ثن��ا أبو بكر بن  بن عبد اهلل، حدَّ
ثن��ا محمد بن يونس  عبدان، حدَّ
ثنا ش��داد بن علي  القرش��ي، حدَّ
الهيان��ي وكان م��ن العابدي��ن، 
ثن��ا عبدالواحد ب��ن زيد، عن  حدَّ
عبادة بن نس��ي، قال: دخلت على 
ش��داد بن أوس ف��ي منزله وهو 

يبكي. فقلت: م��ا يبكيك؟ قال: 
حديث س��معته من رس��ول اهلّل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: دخلت 
عليه يومًا فرأي��ت في وجهه ما 
ساءني. فقلت: ما الذي أرى بك؟ 
قال صلى اهلل عليه وآله وس��لم: 
)) أخ��اف على أمت��ي من بعدي 
الش��رك ((. فقلت: أيش��ركون 
من بعدك؟ ق��ال: )) أما إنهم ال 
يعب��دون شمس��ًا وال قم��رًا وال 
حج��رًا وال وثنًا ولكنهم يراؤون 
بأعمالهم ((. قلت: يا رسول اهلّل، 
وهل الش��رك إال م��ن عبد دون 
اهلل؟ فقال: )) الرياء هو الشرك 
والش��هوة الخفية، الرجل يصبح 
صائم��ًا فإذا رأى ما يعجبه واقعه 

وترك صومه ((.
- ق��ال عبدالواحد ب��ن زيد فلما 
قدمت من الش��ام أتيت الحس��ن 

النفاق والرّياء هدمُ المجتمعات 

ت��ع��ال��ى اهلل  م���ع  وال���ع���اَق���ة 
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الحدي��ث، فقال:  فحدثته به��ذا 
ص��دق واق��رأ آي��ة عليك من 
َيْرُجوا  َكاَن  ))َفَم��ْن  الق��رآن: 
ِه َفْلَيْعَم��ْل َعَمًا َصاِلًحا  ِلَق��اَء َربِّ
��ِه َأَحًدا((  َواَل ُيْش��ِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ

]الكهف:110[.
- أخبرن��ا أبو الحس��ن علي بن 
أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحس��ن 
ثنا عبد الغافر بن  بن عبد اهلل، حدَّ
ثنا يحيى بن عثمان،  س��امة، حدَّ

ثنا س��ام  ثنا بقية، حدَّ حدَّ
الكلبي، عن  بن صدقة 

أسلم، عن  بن  زيد 
الحسن، عن أبي 

ال��درداء، عن 
اهلّل  رس��ول 
اهلل  صل��ى 
وآله  عليه 
وسلم 
 (( ق��ال: 
اإلتقاء  إن 
العمل  على 

م��ن  أش��د 
إن   ، العم��ل 

يعم��ل  الرج��ل 
العمل فيكتب له عمل 

صالح السر يضاعف له 
أجره سبعين ضعفًا، فا يزال 

به الشيطان حتى يذكره للناس 
ويعلن��ه ويكتب عانيته، ويمحى 
أجره، ثم ال يزال الشيطان حتى 
يذكره للناس الثانية ويحب أن 
يذكروه ويحمدوه عليه، فيمحى 
من العانية، ويكتب رياء، ويمحى 
تضعي��ف أجره كل��ه فاتقى اهلّل 
امرٌء صان دينه، فإن الرياء شرك 

.))
- حدثن��ي أبو الحس��ن علي بن 
أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحس��ن 
بن عبد اهلل، حدثني عمي، حدثني 
ثنا يعقوب بن  محمد بن نوح، حدَّ
إسحاق الدشتكي الرازي، حدثني 
إسحاق بن سليمان]الرازي[، عن 
أخيه طلحة، عن الفي����اض بن 

غزوان، ع��ن زيد، ع��ن مجاهد، 
عن اب��ن عمر، قال مر عمر على 
معاذ بن جبل وهو قاعد عند قبر 
رس��ول اهلّل صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم يبكي. فقال: ي��ا معاذ ما 
ب��كاؤك؟ لعلك ذكرت أخاك إن 
ذكرت��ه إنه لذلك أه��ل؟ قال: 

ال. ولكن أبكاني ش��يء س��معته 
منه في مجلس��ي ه��ذا أو مكاني 
ه��ذا يقول صل��ى اهلل عليه وآله 
وس��لم: )) الرياء ش��رك إن اهلّل 
األبرياء  األخفياء،  األتقياء،  يحب 
، الذي��ن إذا غاب��وا ل��م يفقدوا، 
وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم 
مصابيح الهدى، يخرجون فيه من 

كل فتنة سوداء مظلمة ((.
- وعن رسول اهلّل صلى اهلل عليه 
وآل��ه وس��لم أنه ق��ال: )) 
السرائر  وشرك  إياكم 

.))
يانب��ي  قال��وا: 
اهلّل، وما ش��رك 
السرائر؟ 
أن   (( ق��ال: 
الرجل  يقوم 
فيؤدي 
صاته جاهدًا 
من  يرى  لما 
الناس  نظ��ر 
فذلك  إلي��ه، 
السرائر  ش��رك 

.))
وعن��ه صلى اهلل عليه 
وآله وسلم: )) اتقوا اهلّل 

في السرائر ((.
 

] االعتَبار وُسلوة 
الع��ارفي���ن [
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ه��ي  الدني��ا وأن��ت به��ا خبي��ر 
غ��در بحب��ال  أهله��ا  تدل��ي 
إل��ى  ك��م أن��ت مرتك��ن إليه��ا
وتضحك ملء فيك ولس��ت تدري
وتصب��ح الهي��ا في خف��ض عيش
وعم��رك كل ي��وم ف��ي انتقاص
وأن��ت عل��ى ش��فا الني��ران إن لم
تنب��ه وي��ك م��ن س��نة التجافي
وشم�����ر للت��رح�ل باجته����اد
وخ��ذ حصن��ا م��ن التق��وى ليوم
وح��اذر بالدني���ا  تغت�����ر  وال 
فك��م س��ارت عليه��ا م��ن مل��وك
عالي��ات قص��ورا  ش��ادوا  وك��م 
فه���ل يغت����ر بالدني����ا لبي��ب
روي����دك    رب    جب�����ار    عني���د
ومفتق��رل��ه ج�����اه صغي����ر

  
فك��م ه��ذا التجاف��ي والغ����رور
ف��كل ف��ي حبائله���ا أس��ي����ر
والقص��ور المن��ازل  ل��ك  تل��ذ 
بم��ا  يأت���ي ب��ه الي��وم العس��ير
وتح��ف ب��ك  األماني والس��رور
تس��ي��ر ب��ه الليال��ي والش��هرو
الغف��ور ال��رب  بعف��وه  يغث��ك 
النذي��ر ج��اء  فق��د  تغف��ل  وال 
فق���د أزف الترح��ل والمس��ي��ر
يق��ل ب��ه الم���داف��ع والنصي��ر
فق��دأودى به��ا بش��ر كثي�����ر
كأنهم����و عليه��ا لم يس��ي��روا
فه���ل وس��عته���م إال القب���ور
وهل يصب��و إلى الدني��ا  بصي��ر
كس��ير غ��د  غ��داة  قل��ب  ل��ه 
وق����در عن��د خالق���ه كبي��ر
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ورب   م����ؤمل    أم����ا      ط����ويا
غليل��ي يش��في  وه��ل  أس��فا  فل��وا 
وم���ن  لي بالدم��وع ول��ي ف���ؤاد
ذنب��ا الس��تورجنيت  خل��ف  وك��م 

يخف��ى  الس��توروليس  تغن��ي  وم��ا 
إلي����ه واإلغت�������راربم��ن  إالم 

ومال���ي ال أخ����اف ع����ذاب ي��وم 
وأت��رك ك����ل ذن��ب خ��وف ن��ار
ول���ي  فيه��ا تعال��ى حس����ن ظ��ن

ق��درا  الش��كر  تعال��ي ع��ن عظي��م 
وق����دس ع��ن وزي��ر أو معي����ن
إل���ه  الخل��ق  عف������وا  أنت أدرى
عصي��ت وتب��ت م��ن  ذنب��ي وإن��ي

تعاق��ب  أو  تغف���ر فف�ض��ا   ف��إن 
وحس��ن الظ��ن في���ك ي��دل أن��ي 
وص��ل عل��ى  ش��فيع  الخل��ق    طرا 
وعت�رت��ه  اله���داة  الغ����ر حق��ا

تخ��رم دون��ه العم��ر القصي����ر
الغزي��ر الدم��ع  غلت��ي  وينق��ع 
تلي��ن ول��م يل��ن ق��ط الصخور
ورب الع��رش مطل��ع خبي�����ر
علي��ه م��ا تواري���ه الس��ت���ور
لعمري ك����ل كائنة  تصي����ر 
والص��دور الحناج��ر  ب��ه  تضيق 
بخالقه���ا أع��وذ وأس��تجي����ر
وذنب���ي عن��د رحمت��ه يس��ي��ر
فم��ا مق��دار م��ا يثني الش��ك�ور
ف��ا وزر ل��دي��ه وال وزي�����ر
بم��ا أب��دي وما يخف��ي الضمي��ر
فقي���ر محت��اج  الغف��ران  إل��ى 
القدي��ر الع��دل  أيه��ا  فع����دال 
إل��ى إحس��انك الضاف��ي أصي��ر
إذا  م���ا الخل��ق ضمهم النش��ور
جميع����ا م��ا تعاقب��ت الده���ور
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كاَن الّسؤال األّول :  
ما معنى كلمة )شيعة( و كلمة 
)ُسّنة( ، وهل هما لفظان متضادان 
او يتنافي��ان م��ع بعضهما كما 
يص��ور في الوق��ت الحالي انهما 
اتجاهان مذهبيان متعاكسان .أم 
أنه مجرد لفظ له معنى ال عاقة 

له بمذهب معين ؟.
والَجواب على الّسؤال األّول :

أّن ِمْن معاني كلَمة الّش��يَعة لغًة 
، وجمُعها )ِش��يْع( ، و )أشَياْع( ، 
بمعنى: األنَصار واألتَباع واألولَياء، 
قاَل اهلل تعالى: ))َوِإنَّ ِمن ِشيَعِتِه 
إَلِْبَراِهيَم(( ]الصاّفات:83[ ، وقاَل 
اهلل تعال��ى : ))َوَدَخ��َل اْلَمِديَنَة 
ْن َأْهِلَها َفَوَجَد  َعَلى ِحي��ِن َغْفَلٍة مِّ
ِفيَها َرُجَلْي��ِن َيْقَتِت��َاِن َهَذا ِمن 

ِه َفاْسَتَغاَثُه  ِش��يَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ
ِذي ِمْن  ِذي ِمن ِش��يَعِتِه َعَل��ى الَّ الَّ
ِه(( ]القص��ص:15[ ، نعم!  َع��ُدوِّ
وف��ي االصط��اح :  فُهم جماَعة 
وفرَقة ناَص��روا واّتباعوا وَوالوا 
أمير الُمؤمنين َعلي بن أبي َطالب 
)ع( ، وقّدموه عل��ى غيِره مّمن 
تقّدمه في الخاَف��ة اّتباعًا لنّص 
رسول اهلل صلوات اهلل َعليه وعلى 
آله يم الَغدير ولغيِره من األدّلة 
، قاَل اإلَم��ام المتوّكل على اهلل 
أحَمد بن ُسليمان )ع( بعد حكايِته 
افتراق الّناس على أمير الُمؤمنين 
)ع( : ))ِفِفْرَق��ة َنَصُحوا هلل وَله، 
َوأَطاُعوه، َوَقاُلوا بَقوِله، وَباَيُعوه، 
وُهم الّشيَعة(( ]حقائق المعرَفة[ 
، وقاَل اإلَمام مجدالّدين المؤّيدي 

)ع( :  ))َواعل��م أّن َكثي��رًا ِمن 
الُمخالفي��ن الَيزال��ون َيذّم��ون 
الّش��يَعة َعلى اإلطاق، َويجعلون 
يَعة اسم َذم، َوُهو ِخاف  اس��م الشِّ
َم��اوَرد ف��ي ِكتاب اهلل وس��ّنة 
رس��وله صل��ى اهلل علي��ه وآله 
وسلم، َوقد قال تعالى: ))َوِإنَّ ِمن 
]الصافات:83[  إِلْبَراِهيَم((  ِشيَعِتِه 
، وَق��ال س��بحانه: ))َفاْس��َتَغاَثُه 
ِذي ِمْن  ِذي ِمن ِش��يَعِتِه َعَل��ى الَّ الَّ
ِه(( ]القصص:15[ ، فقد َقابل  َعُدوِّ
اهلل تعالى َبين الّش��يعة واألعَداء، 
فَمْن لم َيُكن ِمن ِش��يَعة أهل بيت 
محّم��د علي��ه وعليه��م الصاة 
هم، وَهذا  والس��ام َفُهو ِمن َعدوِّ
َع��اِرٌض وَله َبْحث وَهذه األبَحاث 
َقد اس��توفيتها في لواِمع األنَوار، 
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اهلل  بحمد  َهناِل��ك  وأْوَضْح��ت 
تعالى َمافيه ذكرى لمن َكان َله 
َقلٌب أو ألقى الّسمع وُهو شهيد،(( 
]مجَمع الفوائد[ ، وقال نشوران 
ُس��ّميت  ))َوإّنم��ا  الِحمي��ري: 
يَعة: ِش��يعة، لُمَشاَيَعتهم َعلي  الشِّ
ب��ن أبي َطال��ب، وألوالِده عليهم 
الس��ام؛ والمش��ايَعة: الُم��واالة 
األولياء  ��يَعة:  والشِّ والُمناصرة، 
واألنَصار واألصَحاب واألحَزاب(( 
]الحور الِعين[ . نعم! وهذا وما 
مّر َيكفي في بيان معنى الّشيَعة ، 
وَمنء أراد االستزاَدة راجَع ِكتاب 
اإلَمام مجدالّدي��ن الُمؤّيدي )ع( 

لواِمَع األنَوار .
نع��م! وكلَم��ة الس��ّنة لغًة هي 
الّطريَق��ة والّنه��ْج ، واصطاَحًا 
: فه��ل كّل ما ثبَت ع��ن الّنبي 
صلوات اهلل َعلي��ه وعلى آله من 
قوٍل أو فعٍل أو َتقرير ، وفي باب 
األحَكام الش��رعّية : فهي َما ُيثاُب 
فاعُل��ه وال ُيعاَقب تارُكه ، وهذا 
ضمن بقّية األحَكام الشرعّية من 
واجٍب وَحرام وس��ّنة وَمكروه ، 
نع��م! فأّما على أص��ل الّطريَقة 
المحمدّية  والَمنه��ج والّش��رَعة 
فإّنه يدُخل تحت السّنة جميع ما 
َج��اء به الّنبي صل��وات اهلل َعليه 
وعلى آله من تشريَعات ، قاَل اهلل 
تعالى : ))ُق��ْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلّلُ َوَيْغِفْر  اهلّلَ َفاتَّ
ِحيٌم((  ُذُنوَبُكْم َواهلّلُ َغُفوٌر رَّ َلُكْم 
]آل عم��ران:31[ ، واالّتباع ففي 
كّل ق��وٍل وفع��ٍل وتقريٍر يصّح 

عنه صلوات اله عليه على آله .
نعم! ثّم كاَن من ُس��ؤال الّسائل 

عن الّشيَعة والسّنة : ))وهل هما 
لفظان متض��ادان او يتنافيان مع 
بعضهما كما يص��ور في الوقت 
الحالي انهم��ا اتجاهان مذهبيان 
متعاكسان .أم أنه مجرد لفظ له 
معنى ال عاقة له بمذهب معين(( 
، فنقول : أّن األصل في الُموّحدين 
المصّدقي��ن بُجمَلة اإلس��ام ُهو 
َلقُب اإلساْم ، ثّم إّن لَقب الّشيَعة 
أيضًا لقٌب ش��رعّي من ِكتاب اهلل 
تعالى أطلَق��ه على أولياء وأتَباع 
وأنَصار نبّيه إبراهيم الَخليل )ع( 
، وفي أَحاديث كثيَرة أّن رسول 
اهلل صلوات اهلل عليه على آله أثَنى 
على ش��يَعة أمير الُمؤمنين )ع( ، 
منه قوُله صلوات اهلل َعليه وعلى 
آله : ))ِشيعة َعلي ُهم الَفائزون((

]مناقب أمي��ر الُمؤمنين[ ، نعم! 
فلقُب التشّيع لقٌب يستحّق صاحُبه 
الَفوز ،ولن يفوَز صاحُبه إاّل وُهو 
مواٍل ألمير الُمؤمنين )ع( ، وإّن 
الُمؤمنين  ألمي��ر  الَوالء  حقيَقة 
)ع( الذي يستحّق صاحُبها الجّنة 
والَفوز الَعظيم ُهو االّتباع لس��ّنة 
وِمنهاج وشرَعة النبّي صلوات اهلل 
َعليه وعلى آله ، فصّح أّن الّشيعي 
ُهو المّتبع لسّنة النبي صلوات اهلل 
َعليه وعلى آله ، وأّن الس��ّني ُهو 
المتشّيُع في أمير الُمؤمنين َعلي 
بن أبي َطال��ب )ع( الُموالي له ، 
المحمدّية  السّنة  واّتباع  فالتشّيع 
معنيان ال ينفَصان ، فكّل ش��يعّي 
سّني ، وكّل سّني شيعّي ، نعم! فأّما 
على مس��توى الفرق والجَماعات 
اإلس��امّية ، فإّن مجّرد الّدعوى 
باالنتس��اب إلى الس��ّنة ال َتعني 

ص��دق الّدعوى ، وإّنما الذي يدّل 
على ذلَك صدُق الّدعوى بتحقّق 
مصاديِقها ، فَمن اّدعى السّنة ولم 
ُيوال أمير الُمؤمنين َعلي بن أبي 
َطلب )ع( ولم ُيقّدمه كما قّدمه 
اهلل تعال��ى ورس��وُله بع��د نبّينا 
األعَظم صل��وات اهلل عليه وعلى 
آله إمامًا للُمس��لّمين فقد خالَف 
الس��ّنة وال ش��ّك ، وخ��رَج من 
التشّيع وال شّك ، نعم! وكذلَك 
من اّدعى التشّيع وَلم يعَمل بسّنة 
الّنب��ي صل��وات اهلل َعليه وعلى 
آل��ه وِمنهاج��ه وش��ريعِته فإّنه 
خارٌج من التشّيع الحقيقّي ، ألن 
التش��ّيع واّتباع السّنة المحمدّية 
ُمتازمَت��ان من حي��ث المنَهْج ، 
وإن َجاز أن ُيسّمى ذلك المقّدُم 
ألمي��ر الُمؤمني��ن )ع( ش��يعّيًا 
الَعَلِمّية واالش��تراك في  ألج��ل 
ُجزٍء من الّدع��وى ، إاّل أّنه ليَس 
على ذلك التشّيع الَمرضّي الذي 
يرضاه أمي��ر الُمؤمنين )ع( من 
شيعِته ، فالتشّيع الحقيقّي ُمواالٌة 
ألميُر الُمؤمنين )ع( وتقديٌم له 
على غيِره م��ن الُخلَفاء ، واّتباع 
للِكت��اب والس��ّنة ، ومنها ُمواالة 
أهل البيت إلى يوم القياَمة ، فهذا 
ُهو المتش��ّيع الحقيقّي ، والسّني 
الحقيق��ّي الخال��ْص ، ولذل��ك 
وجدَنا اإلَم��ام الَكامل عبداهلل بن 
الحس��ن بن الحَس��ن )ع( يقول: 
))الَعل��م َبيننا َوبي��ن َهذه األّمة 
َعلي بن أب��ي طالب، والَعَلم َبيننا 
يَعة َزيد بن َعلي عليهما  وبين الشِّ
الس��ام، فَمن َتِبعه َفهو ِش��يعّي، 
وَمن لم َيتبعه َفليس بش��يعّي(( 
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]الكاشف األمين[ . قلُت: وذلَك 
في التشّيع الخالْص ، ألّن التشّيع 
لن ُيخالف الّش��رع في أصول أو 
ُف��روع ، فتّفهم ذلَك موّفقًا ، ثّم 
تّفه��م أّن أكث��َر األلَقاب لتلك 
الَجماعات اإلس��امّية عارَيٌة من 
َحقائقَها وإّنم��ا أصبَح كاألعام 
والُمس��ّميات على ِتَل��ك الِفرْق 
،ولي��َس كاُمنا ه��ذا َتكفيٌر أو 
تهليٌك أله��ل اإلس��ام ، وإّنما 
بياٌن للباحث مَتى التبَس��ت عليه 
الَحقائ��ق ألج��ل الّدع��اوى من 
كثَرة مذاهب الس��ّنة واالّدعاءات 
حولها ، وكثَرة مذاهب الّش��يَعة 
واالّدعاءات حوِلها ، بأن يعوَد إلى 
الّش��رع اإللهّي فُه��و كفيٌل بأن 
ُيبّيَن له من ُهو السّني َومنء ُهو 
الّشيعي ، وروى اإلمام أبو َطالب ، 
بإسناِده ، أّن ابن الكّوى سأَل أمير 
ِة َوالِبْدَعِة،  نَّ الُمؤمنين )ع( َعِن السُّ
َوَع��ِن اْلَجَماَع��ِة َوالُفْرَقِة َفَقاَل: 
ى،  عليه الس��ام: ))َيا اْب��َن الَكوَّ
َحِفْظَت اْلَمْس��َأَلَة َفاْفَهِم اْلَجواَب، 
ٍد صلى اهلل  ُة ُمَحمَّ ُة َواهلِل ُسنَّ نَّ السُّ
عليه وآله وس��لم َوالِبْدَعُة َواهلِل 
َما َخاَلَفَه��ا، َواْلَجَماَعُة َواهلِل َأْهُل 
اْلَح��قِّ َوإْن َقلُّ��وا، َوالُفْرَقُة َواهلِل 
ُمَتاَبَعُة َأْهِل الَباِطِل َوإْن َكُثُروا(( 
. ]تيسير المطالب في أَمالي أبي 

َطالب[ .
نعم! وبهذا وما قبَله تّم الَجواب 

على هذه المسأَلة ، والحمُدهلل .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...

كاَن الّسؤال الّثاني :  
ِمن أين أتت هذه التسميات أصول 
الدين وفروع��ه، وما معناها ؟!. 
وكيف تم حصر مس��ائل معينة 
واعتبارها أصول للدين ، وماهو 
الفرق بين أصول الدين وأركان 

االسام الخمس المعروفة؟!.

والَجواب على الّسؤال الّثاني :
أّن الّس��ؤال قد انقسم إلى ثاَثة 
أقَس��ام ، القس��م األّول : من أين 
والُفروع.  األصول  تس��مَية  أَتت 
والقسم الّثاني: ما َمعنى األصول 
والُفروع . والقس��م الّثالث: عن 
مس��ائل األصول والُفروع وأين 
موق��ع أرَكان اإلس��ام منَه��ا ، 
ونُجيب على هذه المس��أَلة حسب 

ترتيب الّسائل ، فنقول : 
القسم األّول : من أين أَتت تسمَية 

األصول والُفروع ؟!.
نعم! فأّما أصل الّتسمَية للمَسائل 
فإّن ذلَك ق��د اصطلَح عليه أهل 
العلم من سائر ُعلماء أهل اإلسام 
، وذل��َك لّم��ا اختلَف��ت أصول 
االس��تدالل لألص��ول والُفروع ، 
فاألصول علمّية َعقلّية ، والُفروع 
الّدين  ، فأص��ول  َنقلّية  عملّي��ة 
معرَفة اهلل تعالى معرَفة عقلّية ، 
وإن كانت األدّلة النقلّية كاآليات 
الُمثيَرة لدفائن الُعقول تدّل على 
تلَك المعرَف اإللهّية إاّل أّنها لم 
تخرج من ُجمَلة اس��تخَدام الَعقل 
لّما كان��ت اآليات ُمثيَرة لدفائن 
الُعقول . نعم! وفروُع الّدين فا 
سبيل للعقل إلى معرفتَها بالّنظر 
وإّنم��ا ه��ي تش��ريَعات وُنقوٌل 

م��ن الِكتاب والس��ّنة كالّصاة ، 
والّصيام ، وأمثالها ، نعم! فأصُل 
العْلم  الّتس��مَية اصطاٌح أله��ل 
وش��واهُد َمعناها في القرآن من 
تل��ك اآلي��ات التي تح��ّث على 
التفّكر والتدّب��ر والّنظر العقلّي 
لتوحيد اهلل تعالى ، وتلَك اآليات 
التي تح��ّث على اّتب��اع ما أنزَل 
اهلل تعالى عل��ى نبّيه صلوات اهلل 
َعليه وعلى آل��ه ، نعم! ثّم أيضًا 
من وجوه ذلك االصطاح َفْصُل 
المس��ائل األصولّية عن المَسائل 
االجتهادّية ، ليكوَن الُمس��لم على 
الّش��ريَعة مّما  دراَي��ة بقطعّيات 

محّله االجتَهاد .
والقس��م الّثاني من الّسؤال : ما 

َمعنى األصول والُفروع ؟!.
اإلَم��ام  ق��ول  فنذك��ُر  وُهن��ا 
المنصورباهلل َعب��داهلل بن حمَزة 
)ع( ف��ي بي��ان معان��ي األصول 
دقيقٌّ  تعري��ٌف  ،وهو  والُف��روع 
وشامْل ، قاَل )ع( : ))َوَكان َرأي 
ِس��واه من األئمة عليهم الس��ام 
ِخاف ذل��ك فَجَعَله -يعني فقيه 
الخارقة- أْصًا لما س��واه، وكّا 
َفأي��ن األُص��ول ِم��ن الُفروع؟. 
َفاألُصول: الحّق ِفيها َواِحْد ، ألّنها 
ِعلم بَذات الصانع تعالى َوِصفاته ، 
وَما يجوز عليه وَما ال يجوز، وَما 
يتبع َذلك َو ُيبنى عليه ، وَذلك 
ال َيختلف وال يتغّير ، فَكان الحق 
فيَه��ا َواِحد ال َيتزايد وال يتغّير. 
وأّما الُفروع فما َكان ِمنها َتابعًا 
لألص��ول الش��رعّية فالحق ِمنه 
ف��ي َواحد، وَما كان من الُفروع 
التي َيقع االجتَه��اد فيها للُعلماء 
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فَقد َوق��ع فيها الخاف، واختلَف 
ِفيها أْقوال النّظار بحسب َما َبنوا 
عليه من أص��ول الفقه، وما صّح 
ِعنده��م مما ُيترّجح به َقول على 
َغيره م��ن األخبار وِس��َواها.(( 
]الّش��افي[ . وقاَل السّيد العّامة 
الُمجاهد بدر الّدين الحوثّي )ع( 
، في جواٍب له على مقبل الوادعّي 
: ))إّن ِم��ن األصول َما ُهو أصل 
للّدين يع��ّد الَجاحد ب��ه كافرًا 
لُوض��وح أدّلته َوُوجوب العلم به، 
كَمعرف��ة اهلل ورس��وله واليوم 
اآلخر، وأّن الُق��رآن ِصدق َوَحق 
ِم��ن اهلل. ومنَها َم��ا ينبني عليه 
َكثيٌر ِمن الِعْل��م َفُهو ُركٌن ِمن 
أرَكان الّدين وَدليله َواِضْح.  أّما 
الُفروع الظّنية فهي َما َليس َدليله 
َمعلوُم المتن � أي َمتن دليله � ، 
أو ُهو َمعلوم المتن وَليس َظاهر 
َيظهر  وإنم��ا  بس��هولة،  الّداللة 
ِلَبعض الّن��اس ُدون َبعض لخَفاء 
َمأَخ��ذ الحكم، وَتفاُوت الّناس في 
الَفهم. َفالمسائل الظنية ال ُينَكر 
على المَخالف فيه��ا ألّن َظاِهَره 
اعتَق��اد أّن��ه َعلى الّص��واب، فإن 
َكان ف��ي الَواقع عل��ى الّصواب 
فذاك، وإن كاَن ُمخطئًا لم يتعّمد 
َفُهو َمعذور لقول  ُمخالفة الحّق 
اهلل تعالى: ))َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح 
َدْت  ا َتَعمَّ ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه َوَلِكن مَّ
ُقُلوُبُك��ْم(( ]تحري��ر األفَكار[ ، 
نعم! وهذا قدٌر كاٍف في الَجواب 

عن ماهّية األصول والُفروع .
والقس��م الّثال��ث : عن مس��ائل 
األص��ول والُف��روع وأين موقع 

أرَكان اإلسام منَها؟!.

فنقول : أّن جواب اإلَمام المنصور 
ب��اهلل َعبداهلل ب��ن حم��َزة )ع( 
الّس��ابق عنِدي ُهو أجَمع األقوال 
في الّتعريف ألص��ول الّدين ، إذ 
أّن األُصول هي ما كاَن فيه الحّق 
واح��د من المَس��ائل األصولّية ، 
الّدين أو  س��واء كاَنت أص��ول 
أصول الّش��ريَعة ، فأصول الّدين 
والوع��د  والَع��دل  كالّتوحي��د 
والَوعي��د ، وأص��ول الّش��ريَعة 
ومس��ائل   ، اإلس��ام  كأرَكان 
واألنبَي��اء  بالمائَك��ة  اإلَيم��ان 
 ، وغيرَه��ا  والّنش��ور  والَبع��ث 
 ، والَح��رام  الَح��ال  ومس��ائل 
كُحرَمة ُش��رب الَخمر ، والّزنا ، 
وأكل الخنزي��ر ، وزواج الُمتَعة 
، وغيرَه��ا ، فه��ذه وغيرَها ومن 
أصول الفقه الجامَعة أيضًا ، هي 
األصول التي ال يتعّدد فيها الحّق 
من الّش��ريَعة اإللهّية. ثّم كيَف 
تثبُت هذه المس��ائل ، فإّنما تثبُت 
بآيٍة ُمحكَمة ، أو س��ّنٍة ُمتواتَرة 
، أو بإجَم��اع العتَرة ، فظهَر لَك 
أّن مس��ائل األصول تنقسُم إلى ، 
أصول ِديْن ، وإلى أصول شريَعة 
، وإلى ُفروع شريَعة يجوُز فيها 
االجتَهاد ، فهذا الّتقس��يم حس��َب 
نوع الَمدلول )وُه��و أّن مدلول 
تلَك المس��ائل واحٌد اليتغّير( ، 
ويُدخل معها أيضًا مسائل أصول 
الفق��ه الجامَع��ة ، فأّما حس��َب 
الّدليل فتنقس��ُم مس��ائل الّدين ، 
إل��ى أصوٍل وُف��روع ، فاألصول 
)الّتوحيد  العلمّية  المس��ائل  هي 
والَع��دل والَوع��د والَوعي��د( ، 
والُف��روع هي المس��ائل العملّية 

الّشريَعة(  وتدُخل تحتها )أصول 
وُفروع الّدي��ن االجتهادّية ، ألّن 
تلك المس��ائل كّلها مما ترّتب 
َعلي��ه عَمْل كالّص��اة والّصيام 

وغيرَها ، واهلل أعَلْم .
نعم! وبهذا وما قبَله تّم الَجواب 

على هذه المسأَلة ، والحمُدهلل .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...

كاَن الّسؤال الّثالث :  
اإلخت��اف في الف��روع ماحكمه 
؟ وه��ل يعني أنه تخب��ط ؟ مع 
بأيهما  الف��روع  ف��ي  اإلختاف 

يؤخذ؟.

 والَجواب على الّسؤال الّثالث :
أّن ه��ذا الّس��ؤال مترّت��ٌب على 
الّسؤال الّثاني الَقريب ، فالمَسائل 
االجتهادّية هي كَما َقال الس��ّيد 
العّام��ة الُمجاه��د ب��در الّدين 
الحوث��ّي )ع( : ))أّم��ا الُفروع 
الظّنية فهي َما َليس َدليله َمعلوُم 
المت��ن � أي َمتن دليله � ، أو ُهو 
َمعلوم المتن وَليس َظاهر الّداللة 
بس��هولة، وإنم��ا َيظه��ر ِلَبعض 
الّن��اس ُدون َبع��ض لخَفاء َمأَخذ 
الحكم، وَتفاُوت الّناس في الَفهم. 
َفالمس��ائل الظني��ة ال ُينَكر على 
المَخالف فيها ألّن َظاِهَره اعتَقاد 
أّنه َعلى الّص��واب، فإن َكان في 
الَواقع على الّص��واب فذاك، وإن 
كاَن ُمخطئًا ل��م يتعّمد ُمخالفة 
الح��ّق َفُه��و َمع��ذور لقول اهلل 
ُجَناٌح  َعَلْيُك��ْم  ))َوَلْيَس  تعال��ى: 
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َدْت  ا َتَعمَّ ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه َوَلِكن مَّ
ُقُلوُبُكْم(( ، واالختاُف على ذلك 
أمٌر أمٌر طبيعّي بين الُمجتهِدين 
ألّن أدّلة تلَك المَس��ائل لم يأِت 
فيها آَية ُمحكَمة، أو سّنة ُمتواتَرة 
، أو إجَماع عتَرة ، يجعُل الَمدلول 
والُمراد منَها بّينًا واضحًا ، وإّنما 
ه��ي ُنصوص قد تك��ون ُمحتملًة 
فتماي��َزت   ، كثي��َرة  وجوه��ًا 
أنُظ��ار الُمجتهدي��ن فيَه��ا ، ثّم 
لتجّدد المس��ائل التي لها ارتباٌط 
بالّدين ، ول��م يُكن لها نظيٌر في 
زم��ن النب��ّوة ، والمكّلف بحاَجة 
إلى رأي الّش��رع فيَها ، كتلَك 
المس��ائل في الِفقه الُمعاصر في 
 ، والمستش��فَيات  الطبّي  المَجال 
وفي المَجال االقتصادي بعد تقّدم 
واإليَداع  والّش��راء  البيع  وسائل 
والبي��ع ، أيض��ًا ف��ي المس��ائل 
القديَمة المدّونة في ُكتب الفقه 
، في أبواب الوضوء ، والّنجاسات 
، والّص��اة ،وغيرَها  ، والِمي��اه 
من مس��ائل الفْق��ه ،  فهذه كّله 
مسائل يس��تنبُط ألجلَها الُمجتهد 
من األدّلة الش��رعّية م��ا يجعُلها 
غير خارج��ٍة عن ُجمَلة ومقاصِد 
الّتشريع اإللهي وإن لم يرد فيها 
نّص بعيِنه��ا ، أو إن لم يرْد فيها 
نّص بّيٌن واض��ْح وإّنما ُمحتَمْل ، 
أو إن لم يرْد فيَها نصٌّ من أساِسه 
، فظَهَر لَك أّن ذلَك إلى الُعلماء 
الُمجتهدين ، وأّن االختاَف بيَنهم 
أم��ٌر طبيعّي لتف��اوت أنظارِهم 
وأفهامِه��م ، فأّم��ا إن وَرَدت في 
المس��ائل أدّلة ونصوص واضحٌة 
فا اجته��اد ُمقابَل ن��ّص ، نعم! 

بدعوى  لاجتَه��اد  والُمنك��رون 
أّنه ُيس��ّبب االختاف فإّن أفَقهم 
ضّي��ٌق جّدًا وُه��م ال يعلمون من 
أّنه سيكوُن  إاّل  االجتَهاد وأهمّيته 
ُهناك آراٌء متفاوَتة وُمختلَفة في 
الفْقه ، أو أّن ذلك سيهدُم وحَدة 
األّم��ة ، وهؤالء قد غاَب عنُهم أّن 
أصًا مهّما في االجتَهاد ُه, أّنه ال 
إنَكار على ُمجتِهٍد ُيوفي االجتَهاد 
حّقه في المَس��ائْل ، روى اإلَمام 
أب��و َطالب )ع( ، بإس��نِاده ، َعْن 
َرُس��وِل اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم، َقاَل: ))ِإَذا َحَكَم اْلَحاِكُم 
َفاْجَتَهَد َفَأَص��اَب َفَلُه َأْجَراِن، َوِإَذا 
َحَكَم َوَأْخَط��َأ َفَلُه َأْج��ٌر(( ، ثّم 
قال اإلَمام أب��و َطالب يحيى بن 
الَهارون��ي : ))اْلَخَبُر  الحس��ين 
��َئ َخَبرًا  َمْحَم��ْوٌل َعَلى َأْن ُيَخطِّ
ُمَخاِلفًا ِلُحْكِمِه ِفيَما َحَكَم ِبِه، َوَردَّ 
��َئ َطِريَقًة  َوَل��ْم َيْبُلْغُه، ُأو ُيَخطِّ
ُأْخَرى ِفي االْجِتَهاِد َلْو َسَلَكَها َلَكاَن 
اْلَخَطِأ  َنْفُس  ��ا  َفَأمَّ َأْكَثُر،  َثَواُبُه 
َفا َيْسَتِحقُّ َعَلْيِه اأَلْجَر(( ]تيسير 
الَمطال��ب في أمالي أبي َطالب[ . 
نعم! وعن أمير الُمؤمنين )ع( ، 
روى القاض��ي َجعفر بن أحمد ، 
بإس��ناِده ، َعن اإلَمام زيد بن علي  
، عن أبيه َعلي بن الحس��ين ،عن 
أبيه الحس��ين بن علي ، عن أبيه 
عل��ي بن أبي طال��ب )ع( ، قال:  
ُل الَقض��َاِء َما ِفي ِكَتاِب اهلِل  ))َأوَّ
َعزَّ َوَجلَّ ، ُثمَّ َما َقاَلُه َرُسوُل اهلِل 
اِلُحوَن،  ً، ُثمَّ َما َأْجَمَع َعَلْي��ِه الصَّ
َف��ِإْن َلْم ُيوَجْد َذِل��َك ِفي ِكَتاِب 
ِة َوال ِفي  ��نَّ اهلِل َتَعاَلى َوال ِفي السُّ
اِلُحوَن اْجَتَهَد  َما َأْجَم��َع َعَلْيِه الصَّ

اإِلَماُم ِف��ي َذِلَك ال َياُلو اْحِتَياطًا 
َبْعَضَها  اأُلُم��وَر  َوَقاَس  َواْعَتَب��َر 
اُه  َن َلُه الَحقُّ َأْمضَّ ِبَبْعٍض، َفِإَذا َتَبيَّ
َوِلَقاِضي الُمْس��ِلِميَن ِم��ْن َذِلَك 
َما ألَماِمِه��ْم(( ]األربعون حديثًا 
العلوّي��ة[ ، نعم! وذل��َك كّله 
في أصولّية االجتَهاد للُمجتهدين 
الُعدول في مَسائل الّدين ، وتأّمل 
كاَم أمير الُمؤمنين )ع( ، فإّنه 
قد جه��ل االجَتهاد فيما ليَس فيه 
ق��رآٌن ، أو س��ّنة ، إجَماع ، وما 
س��واُه فُهو موضوع االجتَهاد في 
تلَك المسائل الظنّية في داللتها 
من قول الّرس��ول صل��وات اهلل 
َعليه وعلى آل��ه ، أو في تبايُنها 
وه��ي  وتعاُرضَه��ا  واختاِفه��ا 
آحادّي��ة فينُظ��ر الُمجته��د من 
الُمؤمني��ن بنظِره غي��ر ُمتعّمٍد 
الّتقصير ، ُمستوفيًا االجتهاد حّقه 
، وفي أصولّية االجتَهاد عنَد أئّمة 
العتَرة ، م��ا قَاه اإلَم��أم النفس 
الزكّية محّمد بن َعبداهلل )ع( : 
))إّنما َيحكم الحاِكم بَمجُهوِد َما 
ِعنده إذا لم يجد أثرًا وال س��ّنة، 
َفانظر في ذل��ك َنظرًا َبليغًا، ثّم 
تصّف��ح األحكام، وَناِظْر ِفيها أهل 
بيت��ي، فإّنهم أحَكم الّناس ِصَغارًا، 
َصفَوة  وأعَلُمه��م كبارًا، وه��م 
اهلل ِم��ن َخلِق��ه، وَمع��دن العلم، 
فإْن َوج��دَت فيما اختلف��وا ِفيه 
ِمن تل��ك األحكام أث��رًا َماضيًا 
، أو س��ّنة اتبعَت��ه ، وإال نظرَت 
بَمجهوِد ِعلِمَك وَنظرك بأحَسن 
َما ترى(( ]إع��ام األعام بأدّلة 
األح��كام[ ، نعم! فه��ذا ما توّجه 
إليه الَجواب من هذه المس��أَلة ، 
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ُيؤَخذ  فاالجتهاد مصدٌر ش��رعّي 
به حس��ب ضوابِطه ، واالختاُف 
في��ه وارٌد وال إنَكار على ُمجتِهٍد 
ُمس��توٍف لشروط الّنظر ، وليَس 
من يجتهُد في ِحلّية زواج الُمتَعة 
بُمجتِهد ألّنه لم يس��توِف الّنظَر 
حّقه ، والمس��أَلة قطعّي��ة بأدّلة 
الُقرآن والس��ّنة وإجَماع العتَرة 
على تحريِمَها فا اجتَهاد ،  نعم! 
وإذا كاَن االجتَهاد ف��إّن للُمقّلد 
أن ُيقّلد َمْن َش��اء من أهل العلم 
الُمجتهِدي��ن ، وتقلي��د العت��َرة 
أوَلى من تقلي��ِد غيِرهم لذلك 
االصطَف��اء والّتفضي��ل وتل��ك 
األلطاُف معهم ، ولُيحسن الُمقّلد 
الّنظر لنفِس��ه َبَمن يفُد على اهلل 

تعالى سعَته وجهده.
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...

كاَن الّسؤال الّرابع:  
التش��ريع عند  ماه��ي مص��ادر 
الزيدي��ه ؟ وبأيهما تبدأ ؟ ولماذا 
العت��رة عليهم  الزيدية  جعل��ت 

السام مصدرا تشريعيًا ؟!.
 والَجواب على الّسؤال الّرابع:

مصادر التلّقي والّتش��ريع عندي 
الزيدّية أربَعة ، الَعقل ، والِكتاب 
، والسّنة ، وإجَماع العتَرة ، اثنان 
منَه��ا هي مص��ادٌر للتلّقي الَعقل 
وإجَم��اع العت��َرة ، واثَن��ان هي 
مصادُر الّتشريع الِكتاب والسّنة ، 
والَعقل ُهو أّول األدّلة ، ألّنها يدّل 
عل��ى ما بع��َده ، فبالِعقل وحّدنا 
اهلل تعال��ى وعرفَن��اه ، وبالَعقل 

عرفَنا نبّوة النبّي صوات اهلل َعليه 
وعلى آله ، ثّم الِكتاب ، والس��ّنة 
، وُهما يداّلن عل��ى اّتباع العتَرة 
، نع��م! والعتَرة لم تَجعل العتَرة 
مص��درًا تش��ريعّيًا ، ألّن مصادر 
الّتشريع ليَست إاّل الِكتاب والسّنة 
المحمدّي��ة ، وإّنما العتَرة مصدٌر 
ُمس��تمّد من الّش��رع ي��دّل على 
الُهَدى من الِكتاب والسّنة إن ضّلت 
الّناس عن الُه��َدى ، وَدليل ذلك 
آيات االصطَف��اء الكثيرة في آل 
إبراهي��م ، وآل محّمد فُهم بقّية 
آل إبراهي��م ، وحدي��ث الّثقلين 
الُمتوات��ر معناُه عنَد األّمة ، قوُل 
رسول اهلل صلوات اهلل َعليه وعلى 
آل��ه : ))إّني ت��ارٌك فيُكم ما إن 
تس��ّمكتم به لن تضّلوا من بعدي 
أبدًا كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي 
إّن اللطيف الَخبير نّبأني أّنهما لن 
يفترَقا حّتى يرَدا علّي الَحوض(( 
، وَمدلول ه��ذا الَخبر في غياب 
آَحاد  على  الّصحيح��ة  الّنصوص 
األئّم��ة بحصٍر وقس��ْر ، ُهو أّن 
إجَم��اع أهل البيت حّج��ة ، وأّن 
الّزمان لن يخل��و من صالحيِهم 
ُعلماء أوأئّمة ليقتدي بُهم الّناس 
ويتمّس��ك ، هذا مصادُر العتَرة 

المطّهرة .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محمّد ...

كاَن الّسؤال الخامس:  
حب أه��ل البيت عليهم الس��ام 
ه��ل يعني التقرب إل��ى اهلل بهم 
والمناجاة باسمائهم إمام إمام ؟ 

 
والَجواب على الّسؤال الخامس:

أّن ُحّب أهل الَبيت عليهم الّس��ام 
واج��ٌب عل��ى كّل ُمس��لم ، قاَل 
رسول اهلل صلوات اهلل َعليه وعلى 
آله : ))أحّب��وا اهلل ِلَما يغذوكم 
ِب��ه ِمن ِنعَمت��ه ، وأحّبوني لحّب 
َبيتي لحّبي((  اهلل، وأحّبوا أه��ل 
]حقائ��ق الَمعرَفة[ ، وأهل الَبيت 
ثاَث��ة ، فظالٌم لنفس��ه يقترُف 
ما يقترُف الّناس م��ن الَمعاصي 
واآلَثام ، وه��ذا الوعيُد الِحٌق به 
من اهلل تعالى إذا مات مصّرًا على 
هصياِنه ، وق��د حّقق بعض أهل 
العْلم أّن��ه محّبة هلل ولرس��وِله 
صلوات اهلل َعلي��ه وعلى آله بأن 
يك��وُن القول لّينًا لذلك العاصي 
حّتى يعوَد إلى جاّدة الّصواب ، فأّما 
إذا م��اَت وُهو مصّر على معاصي 
فإّن مي��زان اهلل تعلى في الُعصاة 
الذين يخرج��ون من الّدنيا وُهم 
ُمص��ّرون عل��ى َمعاصيِهم وَعدم 
تويتِه��م واحْد ، نع��م! والّصنف 
الّثاني من أهل البيت ُفهم الُعلماء 
والُعّباد والنّساك من أهل البيت ، 
فهؤالء محّبتهم واجَبة ، واالهتداء 
الّثالث  ، والّصنف  بهديه��م الزْم 
من أه��ل البيت ُفهم الّس��ابقون 
بالخيرات األئّم��ة الّدعاة فهؤالء 
طاعتُه��م على أهل الّزمان واجَبة 
ومحّبته��م كذلْك ، والتوّس��ل 
بحّقهم مش��روْع ، ليس ُيشترُط 
في ثب��وت المحّبة أله��ل البيت 
التوّس��ل بِهم إماٌم إمام باس��ِمه ، 
بل َيكف��ي ذكرُهم ف��ي الُجمَلة 
مع انط��واء القلب على ُمواالتِهم 
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إماٌم بعد إَماْم ، ال رفٍض أو نصٍب 
لُه��م ، كقول الَقائ��ل اللهم إّني 
أتوّسل إليَك بنبّيك نبّي الّرحَمة 
وبأهل بيته األطَهار ، فهذا يكفي 
إن َش��اء اهلل لمن أراد التوّس��ل ، 
وإن توّسل بهم فردًا فردًا فذلك 
جائْز ، وليتذّكر الُمتوّسل بحّب 
أهل البي��ت أّن اهلل الَمعبود واحٌد 
ال ِسواه ، وأّنه ال ُمعطَي غيُره إذا 

لم ُيرِد الَعطاء والمغفَرة .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...

كاَن الّسؤال الّسادس :  
من هم أهل البيت وما هو الدليل 
على دخول غير الخمسة في اهل 

البيت ؟!.
 والَجواب على الّسؤال الّسادس:

بأّنه ق��د تّم تناُول هذا الّس��ؤال 
بجواٍب تّم تحريُره في مجموعة 
طالب العلم للّدراسات اإلسامّية ، 
عل��ى الّرابط أدناه ، ونأتي بوجه 
الّش��اهد منُه ُهن��ا ، ونحيل أيضًا 
لَمبحث )لفت الَبصير إلى مدلول 
َحديث الّثقلين( ، فإّننا قدذكرَنا 
وجه دخول الذرّية في أهل البيت 
عليِهم الّس��ام ، فمّم��ا جاء في 
الَجواب وُه��و جواب )َمن ُهم آل 
الَبيت وَهل يدخل أزَواج الّنبي في 

آل الَبيت( :
والَج��واب : أّن أه��ل الَبيت لَها 
إطاَق��ان ، اإلط��اُق األّول : ُهو 
المعنى العاّم ، وه��ذا يدُخل فيه 
رسوُل اهلل صلوات اهلل َعليه وعلى 
آله ، وأميُر المؤمنين والحس��ن 

الحس��ن  وذرّي��ة   ، والحس��ين 
والُحس��ين ، وكذل��ك زوَجات 
الّنبي ، وأقارُب الّنبي ، بل ويتعّدى 
ذلَك إلى َمن أح��ّب الّنبي وأهل 
بيِته كقوِل رس��ول اهلل صلوات 
اهلل عليه وعلى آله لسلَمان الَخير 
الفارس��ّي : ))س��لَمان مّن��ا أهل 
الَبي��ت(( ، فهذا معنى عاّم . نعم! 
واإلط��اُق الّثاني : ُه��و المعنى 
الّش��رع  ال��ذي خّصصه  الخاّص 
بالفضيَل��ة، والمحّبة ، واالّتباع ، 
وُهم أهل الكَساء الخمَسة وذرّية 
الحس��ن والُحس��ين عتَرة الّنبي 
وأقرُبهم  الّن��اس  وأخّص  أوالُده 
إليه صل��وات اهلل َعليه وعلى آله 
، فإّن باّتف��اق المصادر الُمختلَفة 
ألهل اإلس��ام قد ثبَت بالّروايات 
الّصحيَحة أّن رس��ول اهلل صلوات 
اهلل َعليه وعلى آل��ه عندَما نزَل 
 ُ َما ُيِريُد اهللَّ قوُل اهلل تعالى : ))ِإنَّ
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  ِلُيْذِه��َب َعنُكُم الرِّ
َرُكْم َتْطِهيًرا(( ، كَما روى  َوُيَطهِّ
اإلَمام أحمد ب��ن حنَبل : ))َجلََّل 
على َعليٍّ َوَحَسٍن َوُحَسْيٍن َوَفاِطَمَة 
ِكَس��اًء ، ُثمَّ َقال : ))الّلُهّم َهُؤاَلِء 
ِتي ، الّلُهّم أْذِهْب  َأْهُل بيتي َوَخاصَّ
ْرُهْم َتْطِهيرًا((  ْجَس َوَطهِّ َعْنُهُم الرِّ
ِ أَنا  َفَقاَلت ُأمُّ َسَلَمَة : َيا َرُسوَل اهللَّ
ِمنُهْم ]أي ِمن أه��ل َبيِتَك[ َقال 
: إنَِّك إلى َخْيٍر(( ]مس��ند أحمد 
بن حنبل : 304/6[ ، نعم! وذرّية 
األخَبار  ففيهم  والُحسين  الحسن 
التي جاءت ف��ي فضل أهل البيت 
)ع( واش��تهَرت في مصّنفات أهل 
اإلس��ام ، وأذُك��ر ُه،ا قول ابن 
حج��ٍر الَعس��قاني يحصر أهل 

البيت )ع( في بني فاطمة ، فيقول 
ًا  : ))َدَعا الّنبي )ص( َفاِطَمة َوَعِليَّ
َلُهم  َفَجلَّ  ، والُحَس��ين  والَحَس��ن 
ِبِكَساء ، َفَقال : ))الّلُهّم َهؤالِء أْهُل 
َبيِتي(( الحديُث أخَرَجه الّترمِذي 
َوَغي��ُره ، )تأّمل حصر ابن حجر 
اآلتي( َوَمْرِجُع أهل الَبيت َهؤالء 
إلى َخدِيَجة ، ألّن الَحَس��َنين ِمْن 
َفاِطَم��ة ، َوَفاِطَم��ة ِبنُتَها ، وَعليٌّ 
َنَشَأ ِفي َبيِت َخديَجة َوُهَو َصِغير 
َج ِبنَتَها ، )تأّمل الَحصر(  ، ثّم َتَزوَّ
َفَظَهَر ُرُج��وُع أهل الَبيت الّنَبوي 
إلى َخِديَجة ُدوَن َغيِرَها(( ] فتح 
الب��اري : 138/7[ ، نعم! وَلو لم 
يكِف في ذل��َك إاّل ما تواتَر من 
خَبر مهدي آخر الّزمان وأّنه من 
أهل بي��ت الّنبي صلوات اهلل عليه 
وعلى آله ، ثّم ال يقوُل أهل العلم 
المحّققون إاّل أّنه من ذرّية الحسن 
أو الُحس��ين ، ف��إّن إطاق أهل 
بيت الّنبي بعَد أصحاب الكَساء ال 
يكوُن إاّل باستصَحاب ذرّية الحسن 
والُحس��ين فَقط ، ولَنا أدّلة على 
ذلَك فّصلنها ف��ي مبحثنا )الّرد 
الجلّي على صاحب الَقول الجلّي 
في الذّب عن مذهب اإلَمام زيد بن 
َعلي( ، وكذل��ك مبحٌث خاّص 
في آَية الّتطهير : )لفُت الَبصير 
إلى َمدلول آَية الّتطهير( ، فَهؤالء 
ُهم أهل البي��ت بالَمعنى الخاّص 
عنَد الزيدّية ، وإّنا نحّث الّس��ائل 
عل��ى ُمراجَع��ة هذي��ن الَبحثين 
وُهو يبحُث عن الّصواب فإّن ذاَك 
ُهو مقاُم الّتفصي��ل ، وهذا مقام 
االختَص��ار ، واألصُل ُكتب أئّمة 
العتَرة فإّنها منها انتهلنا وأصّلنا 
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ويقُيننا اصطحبَناه ال ش��ّك في 
ذلْك 

الّس��ؤال الّثاني الّضمني : )) من 
هم العتره الواجب التمّسك بهم 
وهل يدخل ايضا ازواج النبي في 
العتره الواجب التمّس��ك بهم(( 

؟!.
والَجواب : أّن هذا الّسؤال ُمترّتب 
عل��ى ما قبَله ، وكذلَك الَجواب 
ُمترّتب على ما قبَله ، وقد أثبتَنا 
ل��َك أّن أه��ل البي��ت ، ُهم أهل 
الحسن  الخمَس’ وذرّية  الكَس��اء 
والُحس��ين بالمعنى الخاّص ال أّن 
الُمراد بهم أصحاُب الَمعنى العاّم ، 
فالعتَرة الُمراد التمّسك بِهم ُهم 
رسول اهلل صلوات اهلل َعليه وعلى 
آل��ه ، وأميُر الُمؤمنين ، وفاطَمة 
، والحس��ن والُحس��ين ، وذرّية 
الحس��ن والُحس��ين أه��ل العْلم 
والَفضل لّما كاَن غير العالم أو 
الجاهُل منُهم ال يصّح اّتباُعه ، نَعم 
، ثّم قد تقوُل بأّن أهل البيت ذرّية 
الحسن والُحسين قد انقسُموا إلى 
الس��ّني  فمنُهم  أق��وال ومذاهب 
واألش��عرّي  واإلمامّية  والّزيدي 
واإلسماعيلّي ، فأّيهم نتمّسك ِبه 
، وهذا َقد ناقش��ناه بتفصيٍل في 
مبحثَن��ا )تنوير الّثقلين بقطعّية 
ثب��وت وَداللة حدي��ث الّثقلين( 
، وأل��ّح على الّس��ائل أن ُيراَجعه 
ففيه فوائد بحثّية إن َش��اء اهلل ، 
نعم! وُهنا أختصُر ضابَطين اثنين 
ليعرف الّسائل َمْن مَن الفاطميين 

يكوُن أهًا لاّتباع :
الّضاب��ُط األّول : أن يكوَن علُمه 
عن علِم آباِئه مأخوْذ ، فإذا سألَته 

عن مس��أَلة في عقيَدة أو فروع ، 
فقاَل لَك قال الّشافعّي أو أحمد 
ب��ن حَنب��ل ، أو ابن رَج��ب ، أو 
ماَل��ك ، أو ابن تيمّي��ة ، أو أبو 
حنيَفة ، أو أبو الحسن األشعرّي ، 
أو الماتريدّي ، فاعَلم أّنه لم ُيعز 
علوَم��ه إلى س��لِفه وإّنما ُهو قد 
أخَذ ُعلوم الّرج��ال ال ُعلوم أهل 
بيِته ، فكاَن حّظه قوُل الّش��اعر : 
))ما ينفُع األصُل من هاش��ٍم* إذا 
كانت الّنفس من باهَلة(( ، فأصُله 
ونس��ُبه من أهل البيت ، إاّل ُعلوَم 
وُلّبه من غيِرهم مأخوَذة مقتبَسة 
، ولإلَمام الهادي إلى الحّق يحيى 
بن الحسين )ع( كاٌموتنبيٌه في 
هذا ُيرَقم بماء الّذهب ، يحّق لكّل 
فاطمّي أن يتقّلده على صدرِه فا 
ينساُه وُهو يطلُب العْلم ، فأّما إذا 
كاَن قوُل الفاطمّي العاِلم ُهو عن 
آبائه يستشهُد بأقواِلهم ، وأفعالِهم 
، وسيرِهم ، ويتعّلم من مدرستِهم 
، كاألئّمة الّثاثة عليٌّ والحسَنان 
، واألئّمة ، الّسجاد ، والحسن بن 
الحَس��ن ، ومحّمد الباقر ، وزيد 
بن َعلي ، ويية بن زيد ، وعبداهلل 
بن الحسن ، والحسين بن علي بن 
الُحس��ين ، وإبراهيم بن َعبداهلل ، 
ومحّمد النفس الزكّية ، وجعفر 
بن محّمد الّصادق ، والُحسين بن 
علي الفّخي ، وأحمد بن عيسى بن 
َزيد ، وموَسآ بن جعفر الَكاظم ، 
والحس��ن بن يحيى بن الحسين 
بن زيد ، وعبداهلل بن موَس��ى بن 
َعبداهلل ، وعلي بن موس��ى الّرضا 
والقاس��م بن إبراهيم الّرس��ي ، 
الحس��ن بن  والّناصر األطروش 

علي ، واله��ادي إلى الحّق يحيى 
بن الحسين ، وإدريس بن عبداهلل 
، وغيِرهم من أئّمة وعلماء العتَرة 
، نعم! فذل��َك على ذلَك الحال 
من األخذ عن س��لِفه اعَلم أّنه إذا 
اجتمَع فيه الّضابط الّثاني القريب 
أهٌل لاّتباع ، وأهل للتمّسك ِمن 

حديث الّثقلين .
الّضاب��ط الّثاني : أن يكوَن ذلَك 
العاِلُم الفاطمّي على إجَماع سلِفه 
م��ن بن��ي فاطَم��ة ، ألّن حديث 
الّثقلي ُيؤّص��ل أّن إجَماع العتَرة 
حّجة معصوَمة ُمقارنة للقرآن ال 
تفترُق عنه ، نع��م! فإذا أجمَعت 
العتَرة على مسأَلة وخالَفها ذلك 
العاِل الفاطمّي فاعَلم أّنه ال يجوُز 
األخ��ذ عن ذل��َك الفاطمّي فيما 
خالَف فيه سلُفه وإن كاَن ظاهُر 
ذلَك العالُم ُهو الُموافَقة العاّمة 
لس��لِفه في أقواِلهم ، ألّن إجماع 
العتَرة منهٌج وحّج��ة على آحاد 
الفاطميين ، نعم! فإن وافَق قوُل 
العال��م الفاطمّي إجَماع س��لِفه ، 
فذلك ُيؤَخذ عنه وُيتمّسك به .

نع��م! فه��ذان ضابَط��ان متيَنان 
تس��تطيُع من خاِلها كَباحٍث أن 
تقَف عل��ى العَترة الفاطمّية التي 
قوُله��ا قوُل س��لِفها ، واعتقاُدها 
اعتقاُد س��لِفها ، ثّم َل��ْوُ دت إلى 
تاريخ أئّمة أهل البيت في القرون 
الّثاثة األوَل��ى وأبَعد من ذلك 
فلن تجَدُهم إاّل زيدّية على منهج 
الزيدّية في جماعتِهم ، في الحَجاز 
، والمديَنة ، والكوَفة ، والَمغرب 
، واليماَم��ة ، والجي��ل والّديلم ، 
والَيمن وغيرَها من الُبلَدان ،وبه 
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تَمام الكام على َجواب هذا الّسؤال 
ُهنا ، وأعوُد أنّبه الّسائل ُمراَجعة 
بقطعّية  الّثقلين  ))تنوير  مبحث 

ثبوت وَداللة حديث الّثقلين( .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...

كاَن الّسؤال الّسابع :  
لما ذا تنس��ب الزيدية الى االمام 
زيد ولم يتم نس��بتهم الى النبي 
صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أو 
االمام علي او الحسن او الحسين 
عليهم الس��ام علم��ا بان خروج 

الحسين كان قبله ؟!.
والَجواب على الّسؤال الّسابع:

أّن األص��ل ف��ي نس��َبة الزيدّية 
هي إل��ى اإلس��ام إل��ى الِكتاب 
والس��ّنة المحمدّية ، فلّما اختلَف 
واعتَقادات  أَقاويل  اإلس��ام  أهل 
والكّل  وفقهّية  عقائدّية  ومذاهب 
ينتس��ُب إل��ى الِكت��اب والس��ّنة 
المحمدّي��ة ، فإّن��ه أصب��َح لّكل 
طائفة وفرقٍة َعل��ٌم يمّيزَها عن 
غيِرها ، فصاُروا س��ّنًة وش��يَعة 
وإباضّيًة وُمعتزَلة ، ثّم انقس��َمت 
هذه الِف��رق إلى ِفرْق مدّونة في 
ُكتب الِملل والّنحل ، نعم! فكاَنت 
الزيدّي��ة قد اختاَرت لنفِس��ها ما 
يس��تطيُع معه الباح��ث أن يقَف 
على حقيَق��ة أقواِلها واعتقاداتها 
، فكاَن��ت الزيدّية ُمنتس��َبة إلى 
اإلس��ام والس��ّنة المحمدّي��ة ، 
فلّما انقس��َم الّن��اس حول أمير 
الُمؤمنين عل��ي بن أبي َطالب ما 
بين َناصٍب َوُتش��ّيٍع تاب��ٍع ُمتولٍّ 

له ، حافَظ��ت الزيدّية على أصل 
انتمائها إلى اإلسام وإلى الِكتاب 
والسّنة المحمدّية ثّم كانت من 
الّشيَعة الُموالَية ألمير الُمؤمنين 
)ع( الُمقّدَم��ة له على غيِره ، ثّم 
لّما كاَنت الّشيَعة واَحدة في زَمن 
اإلَمام الُحسين بن َعلي )ع( مّمن 
خرَج معه يوم الطّف من أصحاِبه 
وأهل بيِته وبني هاش��ْم فإّنه لم 
يُك��ن م��ن حاَجة إل��ى أن يكوَن 
ُهناك ما يتمّيُز به أهل الحّق عن 
غيِرهم ألّن ذلك التش��ّيع ألمير 
الُمؤمنين )ع( ، مّطرٌد في أوالِده 
الحسن والُحسين ، فكاَنت الّشيَعة 
م��ع اإلَمام علي ،  ث��ّم َمع اإلَمام 
الحس��ن ، ثّم مَع اإلَمام الُحسين 
عليهم الّس��ام ، اليوَجد محّطة 
خافّي��ة يتطّلب األم��ر فيَها إلى 
تخصيص اإلَمام الُحسين بن َعلي 
)ع( باالنتساب بلقٍب أو َعَلٍم زائٍد 
على التش��ّيع ، ألّن��ه ليَس ذلك 
الوقُت إاّل ش��يَعة ونواصْب ، نعم! 
فلّما كاَن زَمن اإلَمام زيد بن َعلي 
)ع( ، فإّن الّش��يَعة انقسَمت عليه 
، كَما انقس��َمت األّمة على جّده 
أمير الُمؤمنين )ع( ، فانقس��َمت 
الّش��يَعة على اإلَمام زيد بن َعلي 
)ع( ، فَمن تبَعه من الّشيَعة وقال 
بإَمامت��ه وناصَره ف��ي ُخروِجه 
على الّظالمين عل��ى أصوِل أهل 
َي زي��دي ، وَمْن رفَضه  بيِته ُس��مِّ
وق��اَل بأّن��ه ليس بإَم��ام ، وقال 
ب��أّن اإلَمامة وصّية م��ن الَباقر 
إلى الّصادق صل��وات اهلل عليِهما 
ولم يخُرج َمعه ، ُس��مّي رافضّيًا ، 
نعم! فُهنا يرى الّسائل أّنه يوجد 

محّطة اختاٍف تفصُل بين الحّق 
ف��ي المنهج الّش��يعي من غيره ، 
فأصبح التشّيع إّما أن يكوَن على 
خّطه الّرئيس من الُمناصَرة ألمير 
الُمؤمني��ن )ع( وولِده ، وإّما أن 
يكوَن على دعوى الُمناصَرة ألمير 
الُمؤمني��ن )ع( وبعُض ولِده ثّم 
رفض البعض اآلَخرين ، فسّماُهم 
اإلَمام زيد بن َعلي )ع( الّروافض 
ألّنهم رفضوا الِجهاد مع األخَيار 
من أهل البيت )ع( ، نعم! واختار 
أئّمة العتَرة أن ينتسُبوا في ذلَك 
الموقف ليتمّي��زوا عن الّرافضة 
من الّش��يَعة إلى الزيدّية ، حّتى 
قاَل اإلَمام عبداهلل بن الحسن بن 
الحسين )ع( ُيبّين من ُهو الّشيعي 
الحقيق��ّي من عدِم��ه : ))الَعلم 
َبيننا َوبين َهذه األّمة َعلي بن أبي 
يَعة  طالب، والَعَلم َبيننا وبين الشِّ
َزيد بن َعلي عليهما السام، فَمن 
َتِبعه َفهو ِش��يعّي، وَمن لم َيتبعه 
َفليس بشيعّي(( ]الكاشف األمين[ 
،  وكذل��َك ق��ال ابن��ه اإلَمام 
الّنفس الزكّية محّمد بن عبداهلل 
بن الحسن )ع( : ))َأَما َواهلِل َلَقْد 
َأْحَيا َزْيُد بن َعِليٍّ َما َدِثَر ِمْن ُسَنِن 
يَن إَذ  اْلُمْرَس��ِليَن، َوَأَقاَم َعُموَد الدِّ
اْعِوَج، َوَلْن َنَنُح��وا إاّل َأَثَرُه َوَلْن 
َنْقَتِبَس إاّل ِم��ْن ُنوِرِه، َوَزْيٌد إَماُم 
ُل َم��ْن َدَع��ا ِإَلى اهلل  ��ِة َوَأوَّ اأَلِئمَّ
(( ]تيسير  َبْعَد اْلُحَس��ْيِن بن َعِليٍّ
الَمطال��ب في أَمالي أبي َطالب[ ، 
نعم! ثّم ألّن��ه )ع( أّول َمن قاَم 
وَدعا بدعوٍة ثورّية تاّمة بعد نصِف 
قرِن م��ن الّزمان بعد جّده اإلمام 
الُحسين بن َعلي الّسبْط )ع( ، وإن 
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كان قد صّح بأّن اإلَمام الحس��ن 
بن الحَس��ن بن َعلي )ع( قد َدعا 
إلى اإلَمامة ولكّنه أمَره لم يستتّم 
كَما اس��تتّم لإلَمام زيد بن َعلي 
)ع( ث��ورًة كثوَرة ج��ّده اإلَمام 
الُحس��ين بن َعلي )ع( ، فلذلك 
كان من اختيار أئّمة العتَرة )ع( 
لإلَمام  واعتزازًا  تشّرفًا  االنتساب 
زيد بن َعل��ي )ع( لّما كان أّول 
م��ن قاَم ودَع��ا بدعوٍة ت��ّم فيها 
الُخروج على الّظلم أحَيت بذلك 
ثوَرات آم��رٍة بالَمعروف وناهيٍة 
عن الُمنكر قاَم به��ا أئّمة العتَرة 
من بني الحسن والُحسين عليهم 
الّس��ام ، نع��م! فظَهر للّس��ائل 
لماذا انتس��َبت الزيدّية وتشّرفت 
باإلَم��ام زيد بن َعل��ي )ع( ، فإّن 
ذل��ك ال َيعن��ي أّنها ال تنتس��ُب 
إل��ى س��لِفه أبيه وأخي��ه وأبناء 
والحس��ن  واألئّمة علي  ُعمومته 
والُحسين ، وقبَلهم سّيدنا رسول 
اهلل صل��وات اهلل َعليه وعلى آله ، 
فإّنها تنس��تُب إلى َهؤالء ، ولكن 
لّما كاَنت األقوايل قد تش��ابَهت 
ف��إّن العتَرة رأت أّن خير مايمّيز 
قوَلها عن غيِرها للّطالب وغيره 
ُهو االنتس��اب إلى اإلَمام زيدبن 
َعل��ي )ع( فُهو ش��وَكة الميزان 
بين التّش��يع الحقيقي والّرفْض ، 
كَما كان ج��ّده أمير الُمؤمنين 
)ع( شوَكة الميزان بين التشّيع 

والّنصب . 
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...

كاَن الّسؤال الّثامن :  
هل انتس��ابنا لإلمام زيد بن علي 
عليهما الس��ام يعني أننا تفردنا 
بم��ا ذه��ب إلي��ه دون غيره من 

األئمة عليهم السام ؟
 والَجواب على الّسؤال الّثامن:

أّنه قد مّر مَعنا في الّسؤال   
الّس��ابع ، سبب انتس��اب الزيدّية 
إل��ى اإلَم��ام زيدبن َعل��ي )ع( ، 
وأّن ذلك إّنما ُهو نس��َبة تشّرف 
واعت��َزاز لّم��ا كان ميزانًا بين 
التش��ّيع الحقيقي وبين الّرفض ، 
وكاَن أّول من أحيا راَية الِجهاد 
بعد جّده اإلَمام الُحسين بن َعلي 
)ع( بالُخروج عل��ى الّظالمين ، 
حّت��ى َجعله أئّمة العت��َرة عاَمًة 
فارَقة وممّيزة وكّلهم ينتس��ُب 
إليه في أطراف وأصقاع األرض 
الَمغرب والَيمن والجيل والّدليم 
والُكوَف��ة والحَجاز وغيرَها ، إاّل 
أّن هذه التّسمَية ال َتعني بأّن ذلَك 
االنتساب لإلَمام زيد بن َعلي )ع( 
ُهو تقلي��ٌد لقوٍل خ��اّص به في 
األصول ، وإّنما الزيدّية ُهم على 
عقي��َدة زيد بن َعلي )ع( ، وعلى 
عقيَدة أبيه اإلَمام زين الَعابدين ، 
وعلى عقي��َدة أخيه اإلَمام محّمد 
بن علي الباقر ، وعلى عقيَدة ابن 
عّم��ه اإلَمام عبداهلل بن الحس��ن 
، وعل��ى عقي��َدة اإلَم��ام الّنفس 
الزكّية  والّنفس الرضّية محّمد 
وإبراهيم أيضًا على عقيَدة إدريس 
عبداهلل  أبن��اء  ويحيىوس��ليمان 
المح��ض ، وعلى عقي��َدة اإلَمام 
َجعفر بن محّم��د الّصادق )ع( ، 
وعلى عقيَدة اإلَمام الحس��ين بن 

َعلي الفّخي ، وعلى عقيَدة اإلَمام 
أحمد بن عيس��ى بن زيد ، وعلى 
عقيَدة اإلَمام إدريس بن إدريس ، 
وعلى عقيَدة اإلَمام الكاظم موَسى 
ب��ن َجعفر ، واإلَمام القاس��م بن 
إبراهيم الّرسي ، واإلَمام علي بن 
موسى الّرضا ، واإلَمام الهادي إلى 
الحّق يحيى بن الحسين ، واإلَمام 
الّناص��ر األطروش الحس��ن بن 
َعلي صل��وات اهلل عليهم أجمعين 
، وغيرهم من سادات العَترة مّمن 
ل��م نذُكر أس��ماءهم اختصارًا ، 
فالزيدّية تتّبع ما أجمَع عليه هذه 
العتَرة المحمدّية في أصول ديِنها 
وُفروعه ، ال أّنها تتّبع اإلَمام زيد 
بن َعلي )ع( لوح��ِده من دوِنهم 
فذلَك وْهم وخط��أ كبير يقُع 
فيه م��ن ُيفّرق بين مذهب اإلَمام 
زيد بن َعلي ، وبين مذهب اإلَمام 
الّصادق جعفر بن محّمد صلوات 
اهلل عليِهم ، ف��إّن هؤالء جميعهم 
على قوٍل واحٍد ومذهب جامٍع ُهو 
الذي حّرره ونقَله سادات العَترة 
خلفًا عن س��لْف إلى ي��وم الّناس 

هذا ، والحمُد هلل .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...

كاَن الّسؤال الّتاسع :  
ماه��و الرد على م��ن يقول بأن 
الزيدية التق��ول بمظلومية أهل 

البيت عليهم السام ؟.
 والَجواب على الّسؤال الّتاسع :

أّن هذا قوُل َمْن لم يعرف الزيدّية 
، وإاّل ف��إّن مواقفها واضَحٌة بّينٌة 
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من مظلومّية أه��ل البيت عليهم 
الّس��ام حاضرًا وماضي��ًا ، فأّول 
المظلومّيات بعد الّنبي صلوات اهلل 
عليه وعلى آله ما وقَع مّمن تقّدم 
على أمير الُمؤمنين )ع( فتشّكت 
الزيدّية من ذلَك وشّنعُته وقالت 
أّن الحّق مع أمير الُمؤمنين )ع( 
، فذل��ك إقراٌر بالمظلومّية ، ثّم 
ثانيَها ما كاَن من إغصاب فاطَمة 
البتول الّزهراء )ع( ومنعهاحّقها 
من ف��َدك فخّطأت الزيدّية ذلك 
مّم��ن ظلَمه��ا ، وصّححت دعوى 
س��ّيدة نس��اء العاَلمين ، وخّطأت 
كّل موقٍف صّح��ح اتاريخ نقَله 
وكان فيه مظلومي��ة على أهل 
البيت )ع( ، نعم! ولعّل الّس��ائل 
ُيري��ُد أن الزيدّي��ة ال تلعُن وال 
تسّب وال تبكي وال ُتطّبُر وال تشّق 
الّرؤوس وال ُتقي��ُم ما قد يكوُن 
فيه من الغلّو من تلَك العزاءات 
الذي ُتقيمها بعض طوائف الّشيَعة 
، فإّن ذل��َك ليَس معيارًا على أّن 
هذه الّطائَفة أو تلَك تقوُل أو ال 
تقلو بمظلومّية العتَرة الّطاهَرة ، 
بل إّن الزيدّية في الّلعن والس��ّب 
ارتَض��ت لنفس��َها أن تلت��زَم ما 
التزَمُه َم��ن كان عليِهم الَحدث 
يوَمها أمير الُمؤمنين والحس��ن 
والُحس��ين صل��وات اهلل عليِه��م 
عنَدمالم ُيؤَثر عُنهم س��ّب أولعٌن 
وإّنما تش��ّك وتوّج��ع وتخطئة 
لمن تق��ّدم أمير الُمؤمنين )ع( ، 
وهذا ميزاٌن س��مٌح لمن تدّبر في 
الُق��دَوة ، فأّما في فضائل العتَرة 
والَمظالم التي حصَل��ت لَها فإّن 
الزيدّية تروي في ذلك وُتش��ّنع 
وم��ا تفتُر مجال��س ذكِرها من 

جعل هذه األّيام أّيام ِعبَرٍة وَعبرة 
تصُع معها ُمستقبَلها الذي يخدُم 
األّمة على منهاج أولئَك األعام 
، فأّما كث��َرة الّنياَحة والّرواديد 
فإّن  ال��ّرؤوس  وقطع  والّتطبير 
الُعقاء اليوم م��ن اإلمامّية قبَل 
غيِره��م ق��د اّتجهوا إل��ى أنَكار 
ذل��ك أو بعضِه عل��ى أصحابِهم 
، فه��ل ُيقال أن تتمّث��ل الزيدّية 
ب��ه لُتثبت والءَه��ا ألئّمة العتَرة 
؟!. أو تق��وَل بمظلومّيته��م؟!. 
ه��ذا الُيقال ب��ه ، وكذلَك مع 
والُحسين  الحس��ن  األئّمة  مقَتل 
، وكذل��َك مع مصارع َس��ادات 
بنيالحسن والُحسين ، فيالكوَفة ، 
والجوزَجان ، والبقيع ، والَمغرب 
، والَيم��ن ، والجي��ل والّديل��م ، 
فإّنه ال يهتّم به��ذه المظلومّيات 
أو يذُكرها إاّل الزيدّية دونًا عن 
غيِرهم مّمن يقدُح فيها رفضًا أو 
نصبًا ، فيَرى الّس��ائل أّن الزيدّية 
اّطرَدت في نعي مظلومّيات العتَرة 

، متى قّصر فيها آَخرون .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ... 

كاَن الّسؤال العاشر :  
لم��اذا أغلب الزيدي��ة ان لم يكن 
كلهم يعتمدون على آراء االمام 
الهادي عليه السام الفقهية وأراء 
اهل المذهب ويقدمونها على آراء 
االمام زيد ،وكثيرا ما نسمع ان 
هناك فرق وخاف بين الهادوية 
الهادوية  الى  والزيدية وينس��ب 

تحريف في منهج االمام زيد؟!
والَجواب على الّسؤال العاشر:

أّن هذا الّس��ؤال قد انقس��َم إلى 
قس��ِمين ، األّول : تقليد الزيدّية 
آلراء اإلَم��ام اله��ادي إلى الحّق 
)ع( الفقهّية دونًا عن اإلَمام زيد 
بن َعل��ي )ع( . والقس��م الّثاني 
: ه��ل ُهناك ف��رق وخاف بين 
ُينس��ب  الَهادوّية والزيدّية حيث 
لإلَمام الَهادي إلى الحّق تحريف 
منَه��ج اإلَمام زيد ب��ن َعلي )ع( 
؟!.  وُنجيب على هذين القسَمين 

حسب ترتيبِهما .
فأّم��ا القس��م األّول : في تقليد 
الزيدّي��ة آلراء اإلَمام الهادي إلى 
الحّق )ع( الفقهّية دونًا عن اإلَمام 

زيد بن َعلي )ع( :
ُتخّصص  لم  الزيدّية  فإّن   
إمام��ًا من أئّم��ة العتَرةبالّتقليد 
دوَن غيِره ، وإّنما ذلَك عائٌد إلى 
الُمقلِّدين ، ُيقّلدون َمن شاؤوا من 
أئّمة العت��َرة ، فقد تجد الزيدّي 
الَي��وم على عقيَدة جَماعة العتَرة 
، ث��ّم تجُده ُيقّل��د اإلَمام األَعظم 
زي��د بن َعلي )ع( في اجتهاداِته ، 
وه��ذا يقال له )مقّلد لإلَمام زيد 
ب��ن َعلي( ، ثّم ق��د تجُد الزيدّي 
الَي��وم على عقيَدة جَماعة العتَرة 
، ثّم تجُده ُيقّلد اإلَمام القاسم بن 
إبراهيم الّرسي )ع( ، وهذا ُيقال 
له )قاسمّي( ، ثّم قد تجُد الزيدّي 
الَي��وم على عقيَدة جَماعة العتَرة 
، ث��ّم تجُده ُيقّلد اإلَم��ام الهادي 
إل��ى الح��ّق يحيى بن الحس��ين 
)ع( ، وهذا ُيق��ال له )هادوّي( ، 
ث��ّم قد تجُد الزي��دّي الَيوم على 
عقي��َدة جَماعة العتَرة ، ثّم تجُده 
ُيقّل��د اإلَم��ام الّناصر األطروش 
الحس��ن ب��ن عل��ي )ع( ، وهذا 

30الزاوية العــامــة مجلة طالب العلم     
حمـــرم  1436 هـجـريـة العدد العـاشـر



ُيق��ال له )ناصرّي( ، وُهنا الِحظ 
أّن اعتَق��ادات ه��ؤالء جميعًا هي 
واحَدة على ق��ول جَماعة العتَرة 
، وإّنما ُهم اختاروا ألنفِس��هم أن 
ُيّلدوا من َشاؤوا من أئّمة العتَرة 
، فسواء قّل ُمقّلدوا اإلَمام األعَظم 
زيد بن َعل��ي )ع( في اختياراتِه 
واجتهاداِت��ه ، أم كُث��ر ُمقّلدوا 
اإلَم��ام الهادي إلى الحّق )ع( في 
اختيارات��ه واجتهادات��ه ، فذلك 
يع��وُد إل��ى الُمقلِّدين ، ال إلى أن 
الفكر الزيدّي ق��د حّرم أو منع 
واجتهادات  اختي��ارات  تقليد  من 
اإلَم��ام زيد بن َعل��ي )ع(، ولعّل 
البيَئة ف��ي الَيم��ن والُقرب من 
اإلَم��ام الهادي إلى الحّق )ع( في 
الّناس  جعل��ت  والَمكان  الّنَس��ب 
ُمقّلدًة له أكثر من غيِره ، كَما 
كان أه��ل الجيل والّديلم أكثر 
تقلي��َدًا لإلمام الّناصر األطروش 
ناصرّية ، وكذل��َك في الكوَفة 
كان الزيدّيةُهن��اك ُيقّلدون فقه 
اإلَمام زيد بن َعلي )ع( ، وأحفاده 
األئّم��ة أحمدبن عيس��ى بن زيد 
بن علي ، والحس��ن بن يحي بن 
الحس��ين بن زيد بن َعلي عليهم 
الّس��ام ، والجمي��ع م��ن َهؤالء 
وهؤالء وأولئك ُهم على أصوٍل 
واحدًة جامَع��ة ، فقط االختاف 
ف��ي مس��ائل يس��يَرة اجتهادّية 
فقهّي��ة ، فتدّبر ذل��ك وتفّهمه ، 
وقد نجُد الَي��وم من ُيقّلد األئّمة 
زيد والّناصر وغيِرهما دونًا عن 
اإلَم��ام الهادي إل��ى الحّق )ع( ، 
فذلَك يعوُد للُمقّلْد والّناظْر من 
أهل العْلم ، وُهو داخٌل في تقليد 

سفيَنة الّنجاة في شرق األرض أو 
غربَها ، أقصاها وأدَناها ، والحمُد 

هلل .
والقس��م الّثاني من الّسؤال : هل 
ُهناك فرق وخاف بين الَهادوّية 
لإلَمام  ُينس��ب  والزيدّي��ة حيث 
الَهادي إل��ى الحّق تحريف منَهج 

اإلَمام زيد بن َعلي )ع( ؟!.  
وه��ذا قوُل باطٌل ال يصّح   
ف��إّن أئّمة العتَرة على قوٍل واحٍد 
وأصوِل واح��َدة ، وق��د حّررنا 
)الزيدّية  مبحثن��ا  ف��ي  ذل��َك 
والُمعتزلة والتأّثر قراءة ُمتأنّية( 
من أراد أن يس��تزيَد في الّطلب ، 
فإّن اإلَمام الهادي إلى الحّق يحيى 
بن الحس��ين )ع( ، قد ورَد الَيمن 
بدعوٍة من أهلها وُهو على عقيَدة 
أئّمةالعتَرة زيٌد والّصادق والكامُل 
والفخّي وجّده الَقاس��م وغيرهم 
من سادات العتَرة حّتى قاَل ألهل 
صنَع��اء في جواٍب له عليِهم ُيبّين 
في��ه عقيَدت��ه : ))والحم��د هلل، 
وأنا متمس��ك بأهل بيت النبؤة، 
ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، 
ومعدن العلم وأهل الذكر، الذين 
د الرحم��ن، وفي بيتهم  بهم ُوحِّ
نزل الق��رآن، والفرقان، ولديهم 
وبمفاتي��ح  والبي��ان،  التأوي��ل 
منطقهم نطق كل لسان، وبذلك 
حث عليهم رس��ول اهلل صلى اهلل 
علي��ه وعلى آله وس��لم بقوله: 
)) إن��ي تارك فيك��م الثقلين لن 
يفترقا حت��ى يردا علي الحوض، 
كتاب اهلل، وعترت��ي أهل بيتي، 
مثلهم فيكم كس��فينة نوح، من 
ركبه��ا نجا، وم��ن تخلف عنها 

غرق وه��وى.(( فق��د أصبحوا 
عندي بحم��د اهلل مفاتيح الهدى، 
ومصابيح الدجى، لو طلبنا شرق 
األرض وغربه��ا ل��م نج��د في 
الشرف مثلهم. فأنا أقفوا آثارهم، 
وأتمثل مثاله��م، وأقول بقولهم، 
وأدين بدينهم، وأحتذي بفعلهم(( 
]مجموع ُكتب ورس��ائل اإلَمام 
اله��ادي إل��ى الحّق[ ، ث��ّم هذه 
مصّنف��ات ج��ّده اإلَمام القاس��م 
الّرسي )ع( ،ومصّنفات عّمه اإلَمام 
محّمد بن القاس��م الّرسي )ع( ، 
ومصّنف��ات ابن عّمه اإَلام الّناصر 
األروش الحسن بن علي الحسيني 
، ومصّنف��ات األئّم��ة الُهداة زيد 
بن َعلي ، ونهج الباَغة ش��اهدٌة 
الهادي  اإلَم��ام  لعقي��َدة  تصّحح 
إلى الحّق في األص��ول الجامَعة 
، من أصول الّدين والّش��ريَعة ما 
أجمَعت عليه العت��َرة ، وهي إّما 
مزامنٌة لعصِره )ع( ، أو س��ابقٌة 
له ُمتقّدمة ، فكي��َف ُيقال خالَف 
اإلَم��ام اله��ادي )ع على س��لفِه 
اإلَمام زيد بن َعل��ي )ع( وبقّية 
أه��ل البيت ، وهذا من الُفجر في 
الخصوَمة ، ومن ُمعادلة الّناصَبة 
لإلَمام الهادي إلى الحّق يحيى بن 
الُحس��ين )ع( في الَيمن ، وأحّث 
الق��ارئ عل��ى ُمراَجع��ة مبحث 
)الزيدّية الُمعتزلة والتأّثر قراءة 
ُمتأنّية( ففيه ُمراجعٌة هاّمة تنفي 
أّي تأّثر أو تحريٍف أو تغيير أو 

تبديل  والحمُدهلل .
وّفقكم اهلل .

الله��ّم صّل وس��ّلم عل��ى محّمد 
وعلى آل محّمد ...
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نسبه الشريف : 
اإلم��ام األعظم زيد بن علي زين 
العابدين بن الحس��ين السبط بن 
علي أمير المؤمنين بن أبي طالب 
ناصر رس��ول رب العالمين عليه 

وعلى آبائه السام . 
اإلخبار بمقتله وصلبه قبل مولده 

 :
] عل��ى لس��ان جده رس��ول اهلل 

صلوات اهلل عليه وعلى آله [ 
وفي ذل��ك أن النب��ي صلى اهلل 
عليه وآهلل وس��لم نظر يومًا إلى 
زي��د بن حارثة فبك��ى وقال: » 

المقت��ول ف��ي اهلّل المصلوب من 
أمتي المظلوم من أهل بيتي سمي 
هذا « وأشار إلى زيد بن حارثة، 
ثم قال: » أدن مني يا زيد زادك 
اس��مك عندي حبًا فإنك سمي 
الحبي��ب من ول��دي )زيد( « .  
وُروي ع��ن أبي جعفر محمد بن 
عل��ي، عن النبي صل��ى اهلّل عليه 
وآله وس��لم، أنه قال للحس��ين: 
» يخ��رج من صلبك رجل يقال 
له: زيد، يتخط��ى هو وأصحابه 
ي��وم القيامة رقاب الن��اس غرًا 
محجلين، يدخلون الجنة أجمعين 

بغير حساب « . 
] على لس��ان أبيه زين العابدين 
بن الحسين السبط عليهما السام 

 ]
َدَخَل أبو حمزة الثمالي ذات يوم 
عل��ى زين العابدين فقال له زين 
العابدين: يا أبا حمزة أال أخبرك 
عن رؤي��ا رأيتها؟ ق��ال: بلى يا 
ابن رسول اهلّل. قال: رأيت َكَأنَّ 
رس��ول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله 
وزوجني  جن��ًة  أدخلني  وس��لم 
بحوري��ة لم أر أحس��ن منها، ثم 
قال لي: » يا علي بن الحس��ين، 

السام  أبي َطالب عليهم  اإلمام زيد بن علي بن الحسين بن َلي بن 
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َس��ّم المولود زيدًا، فيهنيك زيٌد 
 . »

عندما ُبّش��َر بوالدة اب��ٍن له من 
الجارية السندية ) جيدا ( : 

وحي��ن قرعت البش��رى س��مع 
زي��ن العابدي��ن ب��والدة ابٍن له 
من الجارية الس��ندية قام فصلى 
ركعتي��ن ش��كرًا هلل، ث��م أخذ 
المصحف مستفتحًا الختيار اسم 
مولوده، فخرج في أول الس��طر 
َل اهلّل  ق��ول اهلّل تعال��ى: ﴿ َوَفضَّ
الُمَجاِهِدْيَن َعَل��ى الَقاِعِدْيَن َأْجرًا 
فأطبق  ﴾]النس��اء:95[،  َعِظْيم��ًا 
المصحف، ثم قام وصلى ركعات، 
ثم فت��ح المصح��ف، فخرج في 
ِذْيَن  أول السطر: ﴿ َواَلَتْحَسَبنَّ الَّ
ُقِتُلْوا ِف��ْي َس��ِبْيِل اهلّل َأْمَواتًا َبْل 
ِهْم ُيْرَزُقْوَن ﴾ ]آل  َأْحَي��اٌء ِعْنَد َربِّ
عم��ران: 169[، ثم ق��ام وركع، 
ثم أخذ المصحف وفتحه فخرج 
في أول س��طر: ﴿ ِإنَّ اهلّل اْشَتَرى 
ِمْن الُمْؤِمِنْيَن َأْنُفَس��ُهْم َوَأْمَواَلُهْم 
َة ُيَقاِتُلْوَن ِفْي َسِبْيِل  ِبَأنَّ َلُهُم الَجنَّ
اهلّل َفَيْقُتُلْوَن َوُيْقَتُلْوَن َوْعدًا َعَلْيِه 
��ْوَراِة َواإِلْنِجْيِل َوَمْن  َحّقًا ِفْي التَّ
ْوا  َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اهلّل َفاْسَتْبِش��رُ
ِذْي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو  ِبَبْيِعُكُم الَّ
]التوبة:111[.   الَعِظْي��ُم ﴾  الَفْوُز 
وبعد ذل��ك أطبق زين العابدين 
يديه  بإحدى  المصحف وض��رب 
عل��ى األخرى، وق��ال: » إنا هلل 
يت في هذا  وإنا إليه راجعون، ُعزِّ
المول��ود، إنه )زيد( ..أما والل�ه 
م��ا أجد م��ن ولد الحس��ين في 
يوم القيامة أعظم منه وس��يلة، 
وال أصحاب��ًا آث��ر عن��د اهلّل من 

أصحابه « .  وقاَم عليه الس��ام 
بالتأذين في أذنه اليمنى واإلقامة 
ذه باهلل  في األذن اليس��رى ، وعوَّ
من الش��يطان الرجيم .  قال أبو 
حمزة: فحججت عامًا آخر فأتيت 
عليَّ بن الحسين فلما دخلت عليه 
وجدته حاما لطفل صغير وهو 
يقول: يا أب��ا حمزة ، هذا تأويل 
رؤي��اي من قبل ق��د جعلها ربي 

حقا!! . 
] علُم ومنزلة اإلمام زيد بن علي 

عليه السام [ 
نش��أ اإلمام زي��د ب��ن علي في 
أحضان والد زين العابدينم وأخيه 
الباق��ر ودرس  األكب��ر محمد 
على يديهما العقي��دة المحمدية 
، ف��كاَن اإلمام زيد مضرب المثل 
في العلم بش��هادة أخيه األكبر 
الباقر عليه الس��ام فقد  محمد 
ذكر ال��رواة أنه طلب من أخيه 
محمد الباق��ر كتابًا كان لجده 
علي عليه الس��ام ، فنس��ي أبو 
جعفر مدة من الزمن، ثم تذكر 
فأخرجه إلي��ه، فقال له زيد: قد 
وجدت م��ا أردت منه في القرآن 
!! فأراد أبو جعف��ر أن يختبره 
وق��ال له: فأس��ألك؟ قال زيد: 
نعم، سلني عما أحببت. ففتح أبو 
جعفر الكتاب وجعل يسأل، وزيد 
يجيب كما في الكتاب. فقال أبو 
جعفر: » بأبي أنت وأمي يا أخي 
ج وحدك، بركُة  أنت واهلل َنِس��يْ
اهلّل عل��ى أم ولدتك، لقد أنجبت 
حين أتت بك شبيه آبائك « . 

- ق��ال اإلم��ام زي��د: » والل�ه 
التأتونن��ي بحديث تصدقون فيه 

إال أتيتكم به من كتاب اهلّل « . 
- ق��ال اإلمام زيد : » من جاءك 
عني بأمر أنك��ره َقَلُبك، وكان 
مباينًا لما عهدته ِمنِّي، ولم تفقهه 
َعنِّ��ي، ولم تره ف��ي كتاب اهلّل 
عز وجل جائ��زًا، فأنا منه برئ، 
وإن رأيت ذلك ف��ي كتاب اهلّل 
عز وجل جائ��زًا، وللحق ُمَماِثًا، 
وعه��دت مثل��ه ونظي��ره مني، 
ورأيته أش��به بم��ا عهدته عني، 
وكان أول��ى بي ف��ي التحقيق، 
فأقبله فأن الح��ق من أهله ابتدأ 

وإلى أهله يرجع«. 
- ش��هادة أخي��ه األكبر ومعلمه 
الَف��ذِّ اإلمام محم��د الباقر عليه 
الس��ام، الذي قال ف��ي حقه: » 
لقد أوتي زيٌد علما َلُدِنّيًا فاسألوه 

فإنه يعلم ماالنعلم « . 
- وقال اإلمام الباقر عليه السام 
لمن س��أله عنه: » س��ألتني عن 
رج��ل ُمل��ىء إيمان��ًا وعلمًا من 
أطراف ش��عره إلى قدميه، وهو 

سيد أهل بيته « . 
- وش��ه�ادة اب��ن أخي��ه ورفيق 
نش���أته ودراس��ته اإلمام جعفر 
الصادق عليه السام وذلك حيث 
يق��ول: » كان والل���ه أقرأنا 
لكتاب اهلّل وأفقهنا لدين اهلّل « . 
- وش��هادة اإلم��ام أب��ي حنيفة 
النعمان ب��ن ثابت كبي��ر أئمة 
يقول:  حيث  ة،  ��نِّ�يَّ السُّ المذاهب 
» م��ا رأيت في زمن��ه أفقه منه 
والأعلم وال أسرع جوابًا وال أبين 
قواًل، لقدكان منقطع القرين« . 
- وشهادة المحدث الكبير سليمان 
بن مهران األعمش حيث يقول: » 
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مارأيت فيه��م � يعني أهل البيت 
� أفضل منه وال أفصح وال أعلم 

 . »
] عب��ادة اإلمام زيد بن علي عليه 

السام [ 
- وق��ال أب��و الج��ارود: دخلت 
المدينة وكلما س��ألت عن زيد 
ب��ن علي قيل ل��ي: ذلك حليف 

القرآن . 
- ق��ال اإلم��ام يحي��ى ب��ن زيد 
عليه الس��ام واصفًا عبادة والده 
: » رح��م اهلّل أب��ي كان أح��د 
المتعبدي��ن، قائ��م ليل��ه صائم 
نه��اره، كان يصلي في نهاره ما 
ش��اء اهلّل فإذا جن الليل عليه نام 
نومة خفيفة، ث��م يقوم فيصلي 
ف��ي جوف الليل ما ش��اء اهلّل، ثم 
يقوم قائمًا على قدميه يدعو اهلّل 
تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكي 
بدموع جارية حتى يطلع الفجر، 
فإذا طلع الفجر سجد سجدة، ثم 
يصلي الفجر، ثم يجلس للتعقيب 
حت��ى يرتفع النه��ار، ثم يذهب 
لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب 
ال��زوال أتى وجل��س في مصاه 
واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب 
المجيد، فإذا ص��ار الزوال صلى 
الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، 
ثم يش��تغل بالتعقيب س��اعة ثم 
يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس 

صلى المغرب والعشاء«. 
] زهد وورع اإلمام زيد بن علي 

عليه السام [ 
- قال اإلمام زيد عليه الس��ام : 
» الَلُه�مَّ إني أس��ألك ُسُلّوًا عن 
الدنيا، وبغضًا له��ا وألهلها، فإنَّ 

ها عتيٌد،  َخ�ْي�َره��ا َزِهْيٌد، وش��رَّ
وَجْمَعها َيْنَف��ُد، وَصْفَوها َيْرَنُق ، 
وجديَدها َيْخَل��ُق، وخيَرها َيْنَكُد، 
ومافات منها َحْس��َرٌة، وما ُأِصْيَب 
منه��ا ِفْتَنٌة، إال م��ن نالته منك 
ِعْصَمٌة، أس��ألك الَلُه�مَّ الِعْصَمَة 
منه��ا، والتجعلنا ممن رضي بها، 
واطم��أن إليها، فِإنها َم��ْن أمنها 
َفَجَعْتُه،  خاَنْتُه، ومن اطمأن إليها 
فلم ُيِقْم في الذي كان فيه منها، 

ولم َيْظَعْن به عنها « . 
- ق��ال اإلمام زيد عليه الس��ام: 
» والل�ه ماكذب��ت كذبة منذ 
عرف��ت يميني من ش��مالي، وال 
انتهكت هلل َمْحَرمًا منذ عرفت أن 

اهلّل يعاقب عليه « 
- ق��ال اإلمام زيد ب��ن علي عليه 
الس��ام : » أوصيكم أن تتخذوا 
كت��اب اهلّل قائ��دًا وإمام��ًا، وأن 
تكون��وا له تبع��ًا فيم��ا أحببتم 
أنفس��كم  تتهموا  وكرهتم، وأن 
ورأيك��م في مااليواف��ق القرآن، 
فإن القرآن ش��فاء لمن استشفى 
به، ونور لم��ن اهتدى به، ونجاة 
لمن تبعه، من عمل به َرَشد، ومن 
حكم ب��ه عدل، وم��ن خاصم به 
َفَلج، وم��ن خالفه كفر، فيه نبأ 
من قبلكم، وخبر معادكم، وإليه 

منتهى أمركم « . 
- قال اإلمام زي��د ألصحابه : » 
أيها الناس، أفضل العبادة الورع، 
وأكرم ال��زاد التقوى، فتورعوا 
في دنياك��م، وتزودوا آلخرتكم 

 . »
] دعوة اإلمام زيد بن علي الناس 
إلمامت��ه والخ��روج معه لألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر [ 
- ق��ال اإلم��ام زيد في رس��الته 
الت��ي وجهها إلى علم��اء األمة : 
» فوالذي بإذنه َدَعْوُتكم، وبأمره 
نصحُت لكم، ما ألتمس َأَثَرًة على 
مؤمن، وال ظلمًا ِلُمَعاِهد، ولوددت 
أن��ي قد حميتكم َمَرات��ع الَهَلَكة، 
وهديتكم من الضالة، ولو كنت 
أْوِقُد نارًا فأقذُف بنفسي فيها، ال 
يقربني ذلك من سخط اهلّل، زهدًا 
في ه��ذه الحياة الدني��ا، ورغبة 
من��ي ف��ي نجاتك��م، وخاصكم، 
ف��إن أجبتمونا إلى دعوتنا كنتم 
حظ��ًا  والَمْوُفْوري��ن  الس��عداء 

ونصيبًا « . 
- وم��ن أقوال��ه المش��هورة: » 
والل�ه لو علمت أن رضاء اهلّل عز 
وجل في أن أقدح نارًا بيدي حتى 
إذا اضطرمت رميت بنفس��ي فيها 

لفعلت؟ « . 
- قال اإلمام زيد في رسالته إلى 
علماء األمة :» أنما تصلح األمور 
على أيدي العلماء، وتفس��د بهم 
إذا باع��وا أم��ر اهلّل تعالى ونهيه 
بمعاونة الظالمين الجائرين « . 
- وأيض��ًا مم��ا قال��ه اإلمام زيد 
بن عل��ي عليه الس��ام ُمخاطبًا 
علماء األم��ة : » أمكنتم الظلمة 
من الظلم، وزينت��م لهم الجور، 
بالمعاونة  ملكهم  لهم  وش��ددتم 
والمقاربة، فهذا حالكم.  فيا علماء 
الس��وء، محوتم كتاب اهلّل محوًا، 
وضربت��م وجه الدين ضربًا، َفَندَّ 
اِرد، هربا  والل�ه َنِدْيَد البعير الشَّ
منكم، فبس��وء صنيعكم ُس��ِفكت 
دماء القائمي��ن بدعوة الحق من 
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ذرية النبي صل��ى اهلّل عليه وآله 
وس��لم، وُرِفَعت رؤوس��هم فوق 
الحديد،  دوا ف��ي  األِس��نَّة، وُصفِّ
وَخلص إليهم الذل، واستش��عروا 
األح��زان،  وتس��ربلوا  الك��رب، 
ويتشاكون  الصعداء  يتنفس��ون 
الجهد « .  وأيضًا مما قاله اإلمام 
زيد بن علي عليه السام ُمخاطبًا 
علم��اء األمة يحثه��م على األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر : » 
قد ميزكم اهلّل تعالى حق تمييز، 
ووسمكم ِس��َمة التخفى على ذي 
لب، وذل��ك حين ق��ال لكم: ﴿
َبْعُضُهْم  َوالُمؤِمَناُت  َوالُمْؤِمُن��وَن 
بِالمْعُرْوِف  َيْأُمُرْوَن  َبْعٍض  َأْوِلَياُء 
َوَيْنَه��ْوَن َعِن الُمْنَك��ِر َوُيِقْيُمْوَن 
َكاَة َوُيِطْيُعْوَن  َاَة َوُيْؤُتْوَن الزَّ الصَّ
َلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم  َ َوَرُس��وْ اهللَّ
﴾، فبدأ  َ َعِزْي��زٌ َحِكْي��مٌ ُ ِإنَّ اهللَّ اهللَّ
بفضيلة األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، ثم بفضيلة اآلمرين 
بالمع��روف والناهين عن المنكر 
عن��ده، وبمنزلة القائمين بذلك 
من عباده ... واعلموا أن فريضة 
اهلّل تعالى ف��ي األمر بالمعروف 
والنهي ع��ن المنكر إذا أقيمت له 
استقامت الفرائض بأسرها، هينها 

وشديدها« . 
- ومم��ا رواه اإلم��ام زي��د عن 
آبائ��ه عن رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وس��لم أنه قال :» إن 
أفضل الشهداء رجل قام إلى إمام 
جائر فأمره بتقوى اهلّل ونهاه عن 
معصي��ة اهلّل، وجاهده مقبا غير 

مدبر، فقتل وهو كذلك « . 
] تجاوب كبراء األمة مع دعوة 

اإلمام زيد بن علي عليه السام [ 
- بع��ث اإلم��ام زي��د الفضَل بن 
الزبي��ر وأبا الج��ارود إلى أبي 
حنيفة النعمان، فوصا إليه وهو 
مريض، فدعياه إلى نصرته، فقال: 
» هو والل���ه صاحب حق، وهو 
أعلم َم��ْن نعرف في هذا الزمان، 
فاقرئاه مني الس��ام وأخبراه أن 
مرض��ًا يمنعني من الخروج معه 
« . ثم أرسل معهما بثاثين ألف 
دره��م لإلمام زيد يس��تعين بها 
على جهاده، وقال: » لئن شفيت 
ألخرجن معه « . وقال أيضا: » 
إن خروجه ضاها خروج رس��ول 

اهلّل يوم بدر « . 
- وبعَث اإلمام زيد عليه الس��ام 
الحافظ الكبير والمحدث الشهير 
منصور بن المعتمر السلمي إلى 
العلم��اء، فكان يدخل عليهم وهو 
يعصر عيني��ه ويبكي ويقول: » 

أجيبوا ابن رسول اهلّل « . 
- وبعَث اإلمام زيد عليه الس��ام 
إل��ى األعمش ومن يت��ردد عليه 
م��ن العلم��اء عثماَن ب��ن عمير 
الفقيه، فلم��ا وصل إليه وعرض 
عليه رس��الة اإلمام زيد قال: » 
م��ا أعرفني بفضل��ه أقرئه مني 
الس��ام، وق��ل له: يق��ول لك 
األعمش: لست أثق لك � جعلت 
فداك � بالن��اس، ولو أنا وجدنا 
ل��ك ثاثمائ��ة رجل نث��ق بهم 

ْرنا لك حواجبنا « .  لَعفَّ
- وقال ش��عبة: س��معت األعمش 
يقول: » والل�ه ل��وال ُضرة بي 
لخرج��ت معه، والل�ه لُيْس��ِلُمنَّه 

كما فعلوا بجده وعمه « . 

- وكذلَك خ��رَج اإلمام محمد 
النف��س الزكي��ة ب��ن عب��داهلل 
المحض بن الحس��ن بن الحسن 
مع عمه زيد بن علي عليه السام 

 .
- وأم��ا ابن أخيه اإلم��ام جعفر 
ا  الصادق، فقد أراد الخروج معه َلمَّ
خرج المرة األخيرة من المدينة 
إلى الكوفة، وقال له: » أنا معك 
يا عم « . فقال له اإلمام زيد: » 
أما علمت يا اب��ن أخي أن قائمنا 
لقاعدنا، وأن قاعدنا لقائمنا، فإذا 
خرج��ُت أنا وأنت فم��ن يخلفنا 
ف��ي حرمن��ا؟ «. فتخلف جعفر 
بأمر عمه زيد، ودفع بولديه عبد 
اهلّل ومحم��د معه . وقال: » من 
ُقِتل مع عمي زيد كَمْن قتل مع 
الحس��ين، ومن قتل مع الحسين 
كمن قتل مع علي بن أبي طالب، 
ومن قتل مع علي كمن قتل مع 
النبي صلى اهلّل عليه وآله وس��لم 

 . »
] ع��ّدة الُمبايعين لإلم��ام زيد ، 

ومروق الرافضة من بيعته [ 
- ق��ال س��ليمان ال��رازي: » لم 
أَر يوم��ا كان أبه��ى وال أكثر 
جموعًا وال أوفر ساحًا وال أشد 
رجااًل وال أكثر قرآنًا وفقهًا من 

أصحاب زيد بن علي « . 
- قيَل أّنه اجتمع عنده عليه السام 
في ديوان الُمبايعين خمسة عشر 

ألفًا من المقاتلين . 
- خرج نفٌر من الشيعة ممن كان 
قد بايَع اإلمام زيد ، بعد أن سمعوا 
األموي هش��ام  الخليفة  بطل��ب 
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للُمبايعي��ن لإلمام زيد ، فخافوى 
لظى القنا وحرَّ السيوف ، فأرادو 
التخّل��ص من البيع��ة والخروج 
منها ، فالتمسوا المخارج واألعذار 
فقالوا بالوصية فيما بين األئمة 
، فقالوا له:يا زيد لس��ت اإلمام، 
قال ويلكم فمن اإلمام؟ قالوا: ابن 
أخيك جعفر بن محمد، قال : إن 
قال هو اإلمام فهو صادٌق. قالوا: 
الطريق خائف وال نتوصل إليه إالَّ 
بأربعين دينارًا. قال: هذه أربعون 
دينارًا. قالوا: إنه ال يظهر ذلك 
تقية من��ك وخوفًا. قال: ويلكم 
إم��اٌم تأخذه ف��ي اهلل لومة الئم 
إذهب��وا فأنت��م الرافضة . ورفع 
يدي��ه فقال: اللهم اجعل لعنتك، 
ولعنة آبائي وأج��دادي ولعنتي، 
عل��ى ه��ؤالء الذي��ن رفضوني، 
وخرج��وا من بيعتي، كما رفض 
أهل ح��روراء علي بن أبي طالب 

عليه السام حتى حاربوه. 
] تجيش الجيوش وتكتيب الكتائب 

وتجهيز العدة للمواجهة [ 
- وحين خفقت رايات الجهاد على 
رأس اإلمام زيد عليه السام قال: 
» الحمدهلل الذي أكمل لي ديني، 
فواهلّل مايسرني أني لقيت محمدًا 
صلى اهلّل عليه وآله وس��لم ولم 
آمر في أمته بمعروف ولم أنههم 

عن منكر « . 
- ث��م ق��ال اإلمام زي��د لن علي 
ألصحابه : » والل�ه ما أبالي إذا 
أقمت كتاب اهلّل وس��نة نبيه أن 
تأجج لي نار ث��م ُقذفت فيها ثم 
صرت بع��د ذلك إلى رحمة اهلّل، 
والل�ه الينصرن��ي أحد إال كان 

في الرفي��ق األعلى م��ع محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السام.. يا معاشر الفقهاء 
وي��ا أه��ل الحجا أن��ا حجة اهلّل 
عليكم هذه يدي مع أيديكم على 
أن نقيم حدود اهلّل ونعمل بكتاب 
اهلّل، ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، 
فاس��ألوني عن معالم دينكم، فإن 
ل��م أنبئك��م عن كل ما س��ألتم 
عنه فولوا من شئتم ممن علمتم 
أنه أعلم من��ي، والل�ه ما كذبت 
كذبة من��ذ عرف��ت يميني من 
ش��مالي وال انتهكت محرمًا منذ 
أن عرف��ت أن اهلّل يؤاخذني به « 
. ثم قال: » الل�هم لك خرجت، 
وإي��اك أردت، ورضوانك طلبت، 
ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك 
ولنبيك  ولكتاب��ك  ولدين��ك 
وأله��ل بيت��ك وألوليائك من 
المؤمنين، الل�هم هذا الجهد مني 

وأنت المستعان « . 
] المواجهة الُكب��رى ونكث أهل 

الكوفة لبيعة اإلمام زيد [ 
- بعث يوس��ف بن عم��ر القائد 
األموي بعض رجاله إلى ش��وارع 
الكوفة إلث��ارة الرعب في قلوب 
األهال��ي، ودع��وة الن��اس إل��ى 
االجتم��اع في المس��جد األعظم، 
الس��اح،  التجول وحمل  وحظر 
وبث اإلشاعات عن الجيش القادم 
من الشام.  ولكن اإلمام زيد توجه 
مع أنصاره لرفع الحصار عن أهل 
المس��جد وطمأنة أه��ل الكوفة، 
وفي طريقه إلى المس��جد وقعت 
بينه وبين جند األمويين مواجهة 
عنيف��ة كان النصر فيها حليفه، 

ولم��ا وصل إلى جوار المس��جد 
نادى أصحابه بشعاره ) يا منصور 
أمت ( وأدخلوا الرايات من نوافذ 
المسجد، وكان نصر بن خزيمة 
رحم��ه اهلّل ين��ادي: » ي��ا أهل 
الكوفة اخرجوا من الذل إلى العز 
ومن الضال إلى الهدى اخرجوا 
إلى خير الدني��ا واآلخرة فإنكم 
لستم على واحد منها « ، ولكنهم 
حنوا إل��ى طبعهم القديم )الغدر 
بالحصار  واعت��ذروا  والخيانة(، 
الموهوم.  وانتشر أصحاب اإلمام 
زيد في الكوف��ة وأمرهم اإلمام 
زيد أن ينادوا: من ألقى س��احه 
فهو آمن. وأخذ يطارد بقايا جند 
األمويي��ن في محاول��ة لتطهير 
الكوفة منهم، وفجأة ظهر جنود 
األمويين القادم��ون من الِحْيرة؛ 
فاش��تبك أصحاب اإلم��ام معهم 
واستبس��لوا وقاتلوا قتاال شديدًا 
حتى ردوهم عل��ى أعقابهم ، ثم 
جمع اإلم��ام زيد أصحابه ونادى 
فيه��م: » انصرون��ي على أهل 
رجل  الينصرني  فوالل�ه  الش��ام 
عليهم إال أخذت بيده حتى ادخله 
الجن��ة، ثم قال: والل�ه لو علمت 
عما هو أرضى هلل من قتال أهل 
الشام لفعلته، وقد كنت نهيتكم 
أن التتبع��وا مدب��رًا والتجهزوا 
على جريح والتفتحوا بابًا مغلقًا، 
وإني س��معتهم يس��بون علي بن 
أبي طال��ب فاقتلوه��م من كل 
وجه « .  واس��تمرت المواجهة 
بي��ن المعس��كرين، وكان جنود 
األمويين يتزاي��دون بينما كان 
جند اإلمام زيد ينقصون، والتفت 
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اإلمام زي��د إلى نصر بن خزيمة 
وق��ال ل��ه: يا نصر أخ��اف أهل 
الكوف��ة أن يكونوا ق��د فعلوها 
حسينية! فقال نصر: جعلني اهلّل 
ف��داك أما أن��ا فوالل�ه ألضربن 
بسيفي بين يديك حتى أموت!!  
استبس��ل اإلمام زي��د وأصحابه 
وقاتل��وا قت��ال المس��تميت فلم 
يج��رؤ أحد عل��ى مواجهتهم أو 
األمويون  مبارزتهم، وحين شعر 
أن��ه القدرة لهم عل��ى المواجهة 
تحصنوا خل��ف الكثب والجدران، 
زيد  اإلم��ام  يمطرون  وأخ��ذوا 
وأصحاب��ه بواب��ل من الس��هام.  
وأخذت الش��مس في األفق تميل 
نحو الغروب، وأخذت تميل معها 
ش��مس التضحية والفداء، وألقى 
الليل بظامه على التال، ونشر 
أجنحته على الس��هول والجبال، 
وخرس��ت األلسن ونطقت األسنة 
الكوفة  وباتت  الم��وت،  وحمحم 
كئيبة حزينة حين لطخها أهلها 
من جديد بع��ار الخيانة والغدر.  
الرهيب  الصم��ت  وأثن��اء ذلك 
ُسِمع � في مقدمة الجيش � صوت 
اإلمام زيد يرتفع قائا: الشهادة.. 
الشهادة.. الحمدهلل الذي رزقنيها! 
فهرعوا إلى م��كان الصوت، فإذا 
جًا بدمه،  باإلم��ام العظي��م ُمَضرَّ
قد أصيب بسهم في جبهته، ولما 
القاسي ارتفع  أحس بلذع السهم 
صوت��ه بتلك الكلم��ات الخالدة 
التي ترس��م لن��ا بوضوح أهداف 

وآمال ذلك الرجل العظيم. 
] وصي��ة اإلم��ام زيد ب��ن علي 
والسهم في جبينه إلى ابنه اإلمام 

يحيى بن زيد [ 
جاء يحيى بن زيد إلى أبيه وهو 
يبكي وأكب عليه والدماء تنزل 
منه، والس��هم نابت ف��ي جبينه، 
فجمع يحي��ى قميص��ه في يده 
ومس��ح به الدم من وج��ه أبيه، 
ثم قال له: ابش��ر يا ابن رس��ول 
اهلّل، ت��رد على رس��ول اهلّل وعلي 
والحس��ن  وخديج��ة  وفاطم��ة 
راضون.  عنك  وهم  والحس��ين 
ق��ال اإلمام: صدق��ت يابني، فأي 
شيء تريد أن تصنع؟  قال يحيى: 
أجاهده��م إال أن ال أجد الناصر.  
قال: نعم يابني، جاهدهم، فوالل�ه 
إن��ك لعلى الح��ق، وإنهم لعلى 
الباط��ل، وإن قتاك ف��ي الجنة، 
وقتاه��م في الن��ار .  تلك هي 
وصية اإلمام، وذلك هو ميراثه 
إحي��اء ش��رع اهلّل .. التص��دي 
للظالمين .. حب الخير للناس.. 
التضحي��ة في س��بيل ذلك. ثم 
فاضت الروح المقدس��ة وودعت 
الثمن  لتتقاض��ى  بارئه��ا  إل��ى 
َرى ِمْن  الموعود به ﴿ ِإنَّ اهلّل اْش��تَ
الُمْؤِمِنْيَن َأْنُفَس��ُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ 
َة ُيَقاِتُلْوَن ِفْي َسِبْيِل اهلّل  َلُهُم الَجنَّ
َفَيْقُتُلْوَن َوُيْقَتُلْوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا 
َأْوَفى  َوَمْن  َواإِلْنِجْيِل  ْوَراِة  التَّ ِفْي 
ِبَعْهِدِه ِمَن اهلّل َفاْسَتْبِشُرْوا ِبَبْيِعُكُم 
ِذْي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو الَفْوُز  الَّ

الَعِظْيُم ﴾ 
] الجسد الشريف بعد القتل [ 

- أراد أتباع اإلمام زيد أن ُيخفوا 
جس��ده الش��ريف حتى ال يصل 
إليه األمويون فعملوا تحت جنح 
الظام وحجزوا الماء في الساقية 

في بس��تان وحف��روا القبر ثم 
واروا الجثم��ان العظيم وأجروا 
عليه الم��اء، وتفرقوا قبل طلوع 

الفجر. 
- وف��ي الي��وم التال��ي ُأعِلَن في 
الش��وارع واألس��واق عن جائزة 
مغرية لم��ن يدل عل��ى المكان 
ال��ذي دفن في��ه، فدله��م بعض 
ضعف��اء النف��وس عل��ى موضع 
قبره، فنبش��وه واستخرجوا منه 
الجثمان العظيم. َفُحمل الجثمان 
على جمل وألقي ب��ه أمام قصر 
الرأس  ُفِصل  وهنال��ك  اإلمارة، 

الشريف عن الجسد. 
- فأم��ا الرأس فبعث به يوس��ف 
بن عمر الثقفي إلى الشام، وبعد 
أن وضع بين يدي هش��ام أمر أن 
يطاف به في البلدان، لنشر الرعب 
والذعر في نفوس الجماهير وقتل 
الحماس في النفوس األبية، ومر 
الرأس ببلدان كثيرة حتى وصل 
إل��ى المدينة المنورة، وأمام قبر 
رس��ول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله 
وس��لم، وفي تحدٍّ سافر ونكران 
لفض��ل اإلس��ام ُنص��ب الرأس 
الش��ريف، وُطلب أه��ل المدينة 
للحض��ور إلى المس��جد وإعان 
الب��راءة من علي ب��ن أبي طالب 
وزيد بن علي ، ثم أخذ إلى مصر 
ونصب ف��ي الجامع األعظم أيامًا 

ومنه أخذ سرًا ودفن هنالك. 
- وأما الجسد فصلب في ُكَناسة 
الكوفة عاري��ًا، فجاءت العنكبوت 
الخي��وط عل��ى عورته  تنس��ج 
لتس��ترها، وكانوا كلما أزاحوا 
تل��ك الخي��وط جاءت لتنس��ج 
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غيرها. 
- فكاَن منظر الجسد الشريف أمام 
الن��اس ، يزّود اإليمان وحب أهل 
البيت في قلوبهم ، على عكس ما 
كان بنو أمي��ة يبتغون ، فعملوا 
على التخلص من الجسد الشريف 
فعمل��وا على إنزال��ه وإحراقه ، 
وذّر رماده في الفرات ، وقد قال 
يوسف بن عمر الثقفي كافاه اهلل 
مقولته الش��مهورة : » واهلل يا 
أهل الكوفة ألدعنكم تأكلونه في 
طعامكم وتشربونه في مائكم » 

 !!
ل��م يكفهم قتل��ه حت��ى تعاقبه 
نب��ش وصلب وإحراق   ******

وتغريق 
] اإلمام زيد ثورة التنتهي [

- كان��ت حركة اإلمام زيد أول 
ش��رارة النفج��ار ش��عبي أطاح 
بالحكم األم��وي الجائر، وقضى 
واس��تبداده،  زهوه  معال��م  على 
وهتك أقنع��ة الزيف التي كان 
استشهاد  ورغم  وراءها،  يس��تتر 
اإلم��ام زيد فإن حركته لم تنته 
باستش��هاده، ولم تمت بموته، بل 
تحولت كل قطرة دم إلى شعلة 
نار تحرق أعداء اهلّل وتضئ على 
درب الرس��الي، وما زالت أصداء 

كلماته ترن في أذن التاريخ. 
- كم��ا أّن الث��ورات العلوي��ة 
الفاطمية تتابعت إثر خروج زيد 
بن علي على والة الجور والظلم 
، وأوّلها ثورة ابنه يحيى بن زيد 

عليه السام . 
] تراث��ه اإلم��ام زيد ب��ن علي 

الفكري المجيد [

1 � مجموع اإلمام زيد ويش��تمل 
على المجموع الفقهي والحديثي 

) مسند اإلمام زيد ( . 
2 � تفسير غريب القرآن. 

3 � مناسك الحج والعمرة، طبع 
في بغداد. 

4 � مجموع رسائل وكتب اإلمام 
زيد. ويحتوي على: 

)1( رسالة اإليمان، وتشتمل على 
شرح لمعنى اإليمان والكام على 

عصاة أهل القبلة. 
وتش��تمل  الصفوة،  رس��الة   )2(
على تعريف صفوة اهلّل من خلقه 
والكام عن أه��ل البيت وأن اهلّل 

اصطفاهم لهداية الناس. 
)3( رسالة مدح القلة وذم الكثرة، 
وتش��تمل عل��ى مناظ��رة جرت 
بينه وبين أهل الش��ام في القلة 
والكث��رة، وجمع فيها كثيرًا من 
آيات الق��رآن الدال��ة على مدح 

القلة وذم الكثرة. 
الوصي��ة،  تثبي��ت  رس��الة   )4(
وتتضمن استدالالت على أن النبي 
صلى اهلّل عليه وآله وسلم أوصى 
لعلي عليه الس��ام بالخافة من 

بعده. 
اإلمام��ة،  تثبي��ت  رس��الة   )5(
وتتضمن استدالالت على أن عليًا 
علي��ه الس��ام كان أولى الناس 
بالخافة بعد رسول اهلّل صلى اهلّل 

عليه وآله وسلم. 
)6( رس��الة إل��ى علم��اء األمة، 
وهي الرس��الة الت��ي وجهها إلى 
العلم��اء يدعوهم فيها إلى القيام 
بمسئولياتهم وتأييده في ثورته. 
)7( رس��الة الرد على المجبرة، 

وه��ي عبارة عن بض��ع صفحات 
أوض��ح فيها موقفه م��ن القدر، 
وضمنها ردًا على غاة المجبرة. 
)8( رس��الة الحقوق، وهي عبارة 
عن نصائح وتعاليم ُخُلِقيَّة وجهها 
إل��ى أصحاب��ه وم��ن بلغته من 

المسلمين. 
)9( مناظرة ألهل الشام في مقتل 

عثمان والقلة والكثرة. 
)10( الرسالة المدنية، وهي عبارة 
عن جوابات أسئلة وردت إليه من 

المدينة. 
ع يش��تمل على بعض  )11( ُمَجمَّ
وأجوبت��ه وخطب��ه  مناظرات��ه 
وأش��عاره ورس��ائله وكلمات��ه 

القصيرة. 
)12( الرس��الة الشامية، وتتضمن 
إجاب��ات على استفس��ارات ألحد 
أصحاب اإلم��ام زيد بعث بها من 

الشام. 
)13( جواب على واصل بن عطاء 

في اإلمامة. 
األش��عار  م��ن  )14( مجموع��ة 

المنسوبة إليه. 
األدعي��ة  م��ن  مجموع��ة   )15(

المروية عنه. 
)16( تفسير سورة الفاتحة. 

)17( تأويل بعض مشكل القرآن. 
الح��ج  مناس��ك  )18( كت��اب 

والعمرة. 
] سنة استشهاده [ 

استشهد اإلمام زيد بن علي عليه 
السام عام 122 ه� ، في الخامس 
والعش��رين من محّرم ، فس��اٌم 
عليه يوم ُولد ويوم يموُت ويوَم 

ُيبعُث حيًا .
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أقوال أهل البيت عليهم السام في 
اإلمام زيد بن علي زين العابدين 

عليه السام : 

1- والده زي��ن العابدين علي بن 
الحس��ين بن علي بن أبي طالب 

عليهم السام . )ت 94 ه�(:
- روى أبو الفرج األصفهاني في 
المقاتل بسنده المتصل عن خالد 
مولى آل الزبير أنه قال : ) كنا 
عند علي بن الحس��ين فدعا ابنًا 
له ُيقاُل له زي��د ، فكَبا لوجهه ، 
وَجَعَل يمس��ُح ال��دم عن وجهه ، 
ويقول : ُأعيُذَك ب��اهلل أن تكوَن 
زي��دًا المصلوب بالُكناَس��ة ، َمْن 
َنظَر إلى عورِت��ه ُمتعّمدًا أصلى 

اهلل وجهه النار ( . 
2- محمد ب��ن علي بن أبي طالب 
المعروف بابن الحنفية . )ت 81 

ه�(  :
- روى أبو الفرج األصفهاني في 
المقاتل بس��نده ع��ن ريطة بنت 
عبداهلل بن محم��د بن الحنفية ، 
عن أبيها عبداهلل بن محمد أّنه قال 
: ) َمرَّ زيد بن علي بن الحس��ين 
على محم��د بن الحنفّية فرقَّ له 
وأجلس��ه ، وقال : ُأعيُذَك باهلل يا 
ابن أخي أن تكوَن زيدًا المصلوب 
بالع��راق ، وال ينظ��ُر أحد إلى 
عورته وال ينظ��ره إاّل كاَن في 

أسفل درٍك من جهّنم ( . 
- روى اإلمام اله��ادي إلى الحق 
يحيى بن الحس��ين بن القاس��م 
الرس��ي بن إبراهيم بن إسماعيل 
ب��ن إبراهي��م ب��ن الحس��ن بن 

الحسن السبط ) ت 298 ه� (، في 
كتاب معرفة اهلل عن محمد ابن 
الحنفية أّنه قال : ) سُيصَلُب منَّا 
رج��ٌل ُيقاُل له زي��د بن علي في 
هذا الموضع - يعني موضعًا ُيقاُل 
له الكنائس - لم يس��بقُه األولون 

وال اآلخرون فضًا ( . 
3- أخ��وه اإلمام الباقر محمد بن 
علي زين العابدين بن الحس��ين 
الس��بط بن علي بن أبي طالب ) 

ت118ه�( . 
- روى اإلم��ام الناط��ق بالح��ق 
يحيى بن الحسين بن هارون بن 
الحسين بن محمد بن هارون بن 
محمد بن القاس��م بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليهم السام 
) ت 424 ه� ( في كتابه األمالي 
بسنده عن جابر الجعفي أّنه قال 
: قاَل لي محمد بن علي - عليهما 
السام - : ) إنَّ أخي زيد بن علي 
خارٌج ومقتول ، وُهَو على الحق 
، فالويُل لمن خَذَله ، والويُل لمن 

حاربه ، والويُل ِلمن يقتله ( . 
- روى الحافظ أبو عبداهلل العلوي 
محمد بن علي بن الحسن بن علي 
بن الحس��ين بن عبد الرحمن بن 
القاس��م بن محمد البطحاني بن 
القاس��م بن الحس��ن بن زيد بن 
الحس��ن الس��بط عليهم السام ، 
بسنده عن أبي حمزة الثمالي أّنه 
قال : قال أبو جعفر - أي الباقر 
- : ) ال واهلل ال��ذي ال إله إاّل هو 
، م��ا َخَرَج فينا أه��ل البيت ناٌس 
أش��بُه بعلي بن أبي طالب منه - 

يعني من زيد بن علي - ( . 

- وروى أيضًا الحافظ أبو عبداهلل 
العلوي بإسناده عن يزيد األسدي 
أّنه قال : قاَل لي محمد بن علي : 
) يا يزيد ُتريُد أن ُأريَك َمْن آتاُه 
] اهلل [ الِعل��م والحك��م ؟ قلُت : 
نعم ُجعلُت فداك . قال : فقال لي 
: نعم ، ُهَو هذا زيُد بن علي ( . 

- روى اإلمام اله��ادي إلى الحق 
يحيى بن الحس��ين بن القاس��م 
الرس��ي بن إبراهيم بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
السبط ) ت 298 ه� (، ) وفيه عن 
محمد بن علي بن الحس��ين باقر 
العلم أنَّ قومًا َوَفُدوا إليه فقالوا 
: يا ابن رسول اهلل إنَّ أخاَك زيدًا 
فينا َوُهَو يسأُل البيعة ،أَفُنبايُعْه ؟ 
فقال له��م محمد : بايعوه ، فإّنه 

اليوَم أفَضُلنا ( . 
- وروى اإلم��ام الهادي أيضًا : ) 
أّنه اجتمَع زيٌد ومحمد في مجلس 
، فتحّدث��وا ، ثمَّ قاَم زيٌد فمضى ، 
َفَأْتَبَعُه محم��د َبَصَرُه ، ثّم قال : 
لقد أْنَجَبت أّمك يا زيد ( ، وفي 
روايات أخرى : ) لقد أنَجَبت أٌم 

َوَلدتَك يا زيد ( . 
4- أخوه الحس��ين ب��ن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن 

أبي طالب ) ت 157ه�(. 
- روى اإلمام المرشد باهلل يحيى 
بن الحسين الجرجاني بن زيد بن 
الحس��ن بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن عبدالرحمن الش��جري 
بن القاس��م بن الحس��ن بن زيد 
بن الحس��ن السبط عليهم السام 
) 412 - 499 ه��� ( ف��ي األمالي 
بسنده عن صالح بن أبي األسود ، 
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عن الحسين بن علي بن الحسين 
- عليهم الس��ام - أّن��ه قال : ) 
ُم  كاَن أخ��ي زيد بن عل��ي ُيَعظِّ
م��ا يأِتيه أهُل الج��ور وما يكوُن 
ِم��ن أعمالهم فيقول : » واهلل ما 
يدعني كتاُب ربي أْن َأُكفَّ يدي 
، واهلل ما َيرَضى اهلل من العرفيَن 
ب��ه أن َيُكُفوا أيدَيُهم وَأْلِس��َنَتُهم 
َعْن الُمفس��ديَن في أرِضه » فلّما 
نزَل بين ظهرانيكم يا أهَل الكوفة 
النص��رة وأعطيتموه  َفَبَذلُتم له 
الطاع��ة وعاهدتموُه على ذلك ، 
ق��اَم داعيًا إل��ى اهلل وإلى كتاِبه 
وجهاٍد في سبيله ، وبذَل المجهوَد 
من نفِس��ه ، َفَمْن َوَفى لُه وَنَصَرُه 
كاَن ناصرًا هلل ، وَمن َنَصَر اهلَل في 
الدنيا َنَصَرُه في اآلخرة، وأْحِلُف 
ب��اهلل لقد مضى زس��ٌد ش��هيدًا ، 

وَمضى واهلِل أصحاُبه ُشهداء ( 
- وروى اإلمام المرشد باهلل أيضًا 
بإس��ناده ع��ن لوط بن إس��حاق 
النوفلي أّنه قال : حّدثني الحسين 
بن علي ب��ن الحس��ين - عليهم 
السام - قال : ) َسِمْعُت أخي زيد 
بن علي يق��ول : » َمْن ُدِعَي إلى 
الحق وأجاَب إلى ذلك الذي دعا 
إل��ى الحق ، فقد نصَر اهلَل ونصَر 
رسوَله ونصَر الي دعاُه إلى الحق 
ونصَر الحق ، وَكَفى بها ش��هادة 
للداع��ي والُمجي��ب » ث��م قال 
الحس��ين بن علي : وكاَن أخي 
زيد بن علي قائ��ًا بالحق داعيًا 
إل��ى الحق ناص��رًا ، جاهَد واهلِل 
أعداَء اهلل ورسوله واستشهد على 

ذلك ( . 
5- اإلمام جعفر الصادق بن محمد 

الباق��ر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الس��بط بن علي بن أبي 

طالب ) ت 148 ه� ( . 
- روى اإلمام اله��ادي إلى الحق 
يحيى بن الحس��ين بن القاس��م 
الرس��ي بن إبراهيم بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
السبط ) ت 298 ه� (، في كتاب 
معرفة اهلل ع��ز وجل ، أّن اإلمام 
��ا َوَصَلُه خبُر  جعف��ر الصادق لمَّ
مقتل عمه زيد قال : ) َذَهَب واهلِل 
زيُد بن عل��ي َكَما ذهَب علي بن 
أبي طالب والحس��ن والحس��ين 
وأصحابهم ش��هيدًا إل��ى الجّنة ، 
التابُع لهم مؤمن والش��اّك فيهم 

والراّد عليهم كافر ( . 
- روى علي بن الحس��ين الزيدي 
ف��ي كتاب��ه العظي��م المحيط 
باإلمامة بس��نده أّن اإلمام جعفر 
الصادق عليه السام ، قال : ) من 
ُقِتل مع عمي زيد كَمْن قتل مع 
الحس��ين، ومن قتل مع الحسين 
كمن قتل مع علي بن أبي طالب، 
ومن قتل مع علي كمن قتل مع 
النبي صلى اهلّل عليه وآله وس��لم 

 . )
- وروى علي بن الحسين الزيدي 
أيض��ًا بس��نده أّن اإلم��ام جعفر 
الص��ادق عليه الس��ام قال ألحد 
أصحاب��ه: ) ال أظنك ترى فينا 
أحدا مثله إلى أن تقوم الس��اعة 

 . )
- روى اإلمام اله��ادي إلى الحق 
عليه الس��ام في كت��اب معرفة 
��ا أراد يحي��ى ب��ن  اهلل :أّن��هُ لمَّ
زي��د اللحوق إلى أبي��ه، قال له 

اب��ن عمه جعف��ر: ) أقرئه عني 
الس��ام، وقل له: فإني أسأل اهلل 
أن ينص��رك ويبقيك، وال يرينا 
فيك مكروه��ًا، وإن كنت أزعم 
أني عليك إمام فأنا مشرك. (. 

6- عب��داهلل الكام��ل بن الحس��ن 
الرضا بن الحسن السبط بن علي 

بن أبي طالب ) ت145ه�(. 
- ق��ال عبداهلل بن الحس��ن عليه 
الس��ام : ) كاَن زي��د بن علي 
إذا ق��رَأ آيَة الخ��وف ، ماَد كما 
تمي��ُد الش��جرُة م��ن الريح في 
الي��وم العاصف ، وَلم أَر فينا وال 
في غيرن��ا مثل��ه ( . ذكَر هذا 
أبو جعفر الهوس��مي في أصول 

الديانات . 
- روى أبو القاسم عبدالعزيز بن 
إس��حاق البغدادي عن عبداهلل بن 
الحسن - عليه السام - أّنه قال : 
) عامة مابيننا وبين الناس علي 
ب��ن أبي طالب، وعام��ة مابيننا 
وبين الش��يعة زيد بن علي، فمن 
تبعه فهو ش��يعي، ومن لم يتبعه 
فليس بش��يعي ( وذكَر هذا أبو 
الف��رج األصفهاني ف��ي المقاتل 
، وكتب أه��ل البيت ملئية بهذه 

الرواية . 
- وروى صاحب التحفة العنبرية 
عن س��عيد بن خيثم عن القاسم 
بن حبيب أّنه قال : كنٌت جالسًا 
عند عبداهلل بن الحسن بن الحسن 
فقال : ) اللهم إّني ُأشِهُدَك وَحَمَلَة 
َحَرني  وَمْن  عرشك ومائكتك 
ِم��ْن َخْلِقْك ، أنَّ��ي أوتوّلى زيد 
بن علي وأب��رُأ إليَك ممن برَئ 
منه وأصحاب��ه ، مضَى واهلِل زيد 
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م��ا خلَف فينا لدي��ن ودنيا مثله 
، أضَح��ى زيد بالع��راق فأوَضَح 
للناس الطري��ق ، واهلل إنَّ أوَثَق 
خصال زي��د أن ُيثيَبه اهلل الجنان 
ِلَما أوَضَح للناس من كتاِب ربهم 
وسنة نبيهم - صلى اهلل عليه وآله 

وسلم - ( 
7- علي بن عبيداهلل بن الحس��ين 
بن علي زين العابدين بن علي بن 

أبي طالب . 
- روى اإلمام المرشد باهلل يحيى 
بن الحسين الجرجاني بن زيد بن 
الحس��ن بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن عبدالرحمن الش��جري 
بن القاس��م بن الحس��ن بن زيد 
بن الحس��ن السبط عليهم السام 
) 412 - 499 ه��� ( ف��ي األمالي 
بس��نده عن علي ب��ن عثمان أّنه 
قال : ) س��الُت علي بن عبيد اهلل 
بن الحس��ين ، ُقلُت : ُجُعلُت لك 
الفداء ، كاَن جعفر إمامًا ؟ قال: 
نعم في الحال والحرام ، قلُت : 
ف��كاَن زيٌد إمامًا ؟ قال : إي واهلل 

إمامنا وإمام جعفر (. 
8- موس��ى الكاظ��م ب��ن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين السبط 
بن علي بن أبي طالب ) ت183ه�( 

 .
- روى اإلم��ام المرش��د باهلل في 
كتابه األمالي اإلثنينية بس��نده 
عن أحمد بن عبداهلل بن موس��ى 
الهروي ، أّنه قال : سمعُت موسى 
ب��ن جعف��ر يق��ول : ) إنَّ قومًا 
يزعم��وَن أّنهم لن��ا أولياء وِمن 
نا  ن��ا أبرياء ، يبرأوَن من عمٍّّ عدوِّ

وس��يِّدنا زيد بن علي ، برَئ اهلل 
منهم ( . 

- وروى اإلمام المرشد باهلل يحيى 
بن الحس��ين الجرجاني بس��نده 
عن قاس��م بن إبراهيم أّنه قال: 
حّدثني عبداهلل بن موسى الكاظم 
عن أبيه أّنه قال : ) كاَن زيد بن 
علي خير ول��د فاطمة - صلوات 

اهلل عليها - ( . 
9- اإلمام المهدي لدين اهلل النفس 
الزكية محمد بن عبداهلل الكامل 
بن الحس��ن الرضا بن الحس��ن 
الس��بط بن علي بن أبي طالب ) 

ت145ه� ( . 
) وهو واحٌد ممن خرج مع اإلمام 

زيد وقاتَل بين يديه ( 
- روى اإلمام المرشد باهلل يحيى 
بن الحس��ين الجرجاني الحسني 
بس��نده ع��ن أبان ب��ن تغلب عن 
محم��د بن عبداهلل بن الحس��ن - 
عليه السام - أّنه قال : ) أراَد اهلل 
تعالى إكرام قوٍم بكراَمِته وَأحبَّ 
أن َيس��َتْنِقَذُهم ، فساَق إليهم زيد 
بن علي حت��ى نزَل بين أظُهِرِهم 
فدعاهم إلى الحق ، ووَصَفُع لهم 
ةخافًا لم��ا كانوا عليه ، فقالوا 
: إنَّ أب��اَك كاَن إمام��ًا وأخاك ، 
لُيزيُلوُه عن ديِن��ه وَيخُتُلوُه عنه 
، فق��ال : » َفَج��ْرُت إذًا وَعَقْقُت 
والِدي ، وَظَلْم��ُت أخي وافتريُت 
عليِهما ، أَن��ا أعَلُم بوالِدي وأخي 
منُكم »، وإن ه��ذه َلْلفرية على 
اهلل وعلين��ا ، وَلو غيُر زيٍد تكّلَم 
َهمٌ  جاهٌل ال  بهذا لقالوا ظنيٌن ُمتَّ
َيْعَلم ، والحمُد هلل الذي جعَل على 
ه��ذا أمُر أوّلنا وآخرن��ا لم ُنِقرَّ 

لهم بفرية ، وَل��ْم ُنَلبِّهم عليها ، 
َفَمن كاَن أفضُل من زيد بن علي 
وأصدق وأعلم بأبيه وأخيه منه ، 

وال أرضى في المسلمين ( . 
- ذك��ر صاح��ب التحف ش��رح 
الزل��ف الس��يد مجدالدي��ن بن 
محم��د ب��ن منص��ور المؤيدي 
الرس��ي الحسني أّن اإلمام محمد 
بن عب��داهلل النفس الزكية عليه 
السام قال : ) أما واهلل لقد أحيا 
زيدا ما اندثر من سنن المرسلين، 
وأقام عمود الدين إذ أعوج، ولن 
نقتبس إال م��ن نوره، وزيد إمام 

األئمة ( . 
10- أبو هاش��م عبداهلل بن محمد 
) اب��ن الحنفية ( بن علي بن أبي 

طالب ) ت99ه� (. 
- روى اإلمام المرشد باهلل يحيى 
بن الحسين الجرجاني بن زيد بن 
الحس��ن بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن عبدالرحمن الش��جري 
بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
الحسن السبط عليهم السام ) 412 
- 499 ه� ( في األمالي بسنده عن 
عمر بن سليمان ، عن عبداهلل بن 
محمد بن الحنفية أّنه قال : ) لو 
نزَل عيس��ى بن مريم ألْخَبَرُكم 
أنَّ زي��د بن علي خي��ُر من َوِطَئ 
على عفر التراب ، ولَقد َعِلَم زيُد 
بن علي القرآن من حيُث لم يعلمُه 
أبو جعف��ر - أي الباقر- . قال : 
قلُت : وكي��َف ذاْك ؟ قال : ألنَّ 
أبا جعفر َأَخَذُه من أفواه الرجال، 
وإن زيَد ب��ن علي ُأعطَي فهمه ( 
.  ُيش��ير ابن الحنفية رحمه اهلل 
إلى تلك الحادَث��ة : التي طلب 
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فيها اإلمام زيد بن علي من أخيه 
محمد الباق��ر كتابًا كان لجده 
علي عليه الس��ام ، فنس��ي أبو 
جعفر مدة من الزمن، ثم تذكر 
فأخرجه إلي��ه، فقال له زيد: قد 
وجدت م��ا أردت منه في القرآن 
!! فأراد أبو جعف��ر أن يختبره 
وق��ال له: فأس��ألك؟ قال زيد: 
نعم، سلني عما أحببت. ففتح أبو 
جعفر الكتاب وجعل يسأل، وزيد 
يجيب كما في الكتاب. فقال أبو 
جعفر: » بأبي أنت وأمي يا أخي 
ج وحدك، بركُة  أنت واهلل َنِس��يْ
اهلّل عل��ى أم ولدتك، لقد أنجبت 
حي��ن أتت بك ش��بيه آبائك « 
.  وق��د روى هذه الرواية اإلمام 
الناطق بالحق يحيى بن الحسين 
بن هارون بن الحسين بن محمد 
بن هارون بن محمد بن القاس��م 
بن الحس��ن بن زيد بن الحس��ن 
بن أمي��ر المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليهم الس��ام ) ت 424 ه� 
( في كتاب��ه األمالي المعروف 
بأمال��ي أب��ي طال��ب .  ورواها 
اإلمام المنص��ور باهلل عبداهلل بن 
حمزة بن س��ليمان ب��ن علي بن 
األمير الش��هيد حم��زة بن أبي 
هاشم الحسن النفس الزكية بن 
عبدالرحمن بن يحيى بن عبداهلل 
بن الحس��ين بن اإلمام القاس��م 
الرس��ي بن إبراهيم بن إسماعيل 
بن إبراهيم ين الحسن بن الحسن 
بن علي بن أب��ي طالب ) ت 614 
ه� ( . في كتابه العقد الثمين . 
11- أخوه عمر األش��رف بن علي 
زين العابدين بن علي بن الحسين 

بن علي بن أبي طالب. 
- روى اإلمام المرش��د باهلل عليه 
الس��ام بإس��ناده عن يحيى بن 
الحس��ين بن زيد بن علي عليهم 
السام أّنه قال : حّدثني أبي ، عن 
عّم��ه عمر - األش��رف - بن علي 
، ق��ال : ) كان زي��د بن علي ال 
يخاُف أحدًا ف��ي اهلل ، وال تأخُذُه 

في اهلل لومُة الئم ( . 
فه��ذه بع��ض أقوال أه��ل البيت 
عليهم الس��ام الذي��ن رأوا زيدًا 
عليه السام أو أخذوا عنه ، وثّمة 
أقواٌل غي��ر ما ذكرنا لكثير من 
أئمة أهل البي��ت المتأخرين عن 
زيد عليه السام ولشيعتهم ال يسع 
حصرها واس��تقصاءها .  وُيمكن 
أن ُنجمل مضم��وَن أقوال األئمة 
وش��يعتهم من العلماء في اإلمام 
زيد في الق��ول بأّنهم ُمجمعون 
على القوِل بإمامته عليه الس��ام 

وتفضيله .

بعض أقوال علماء األمة في اإلمام 
زيد بن علي عليه السام . 

1- أبو حنيفة النعمان بن ثابت ) 
ت 150ه� ( . 

- قال رحمه اهلل : » ما رأيت في 
زمنه أفقه منه والأعلم وال أسرع 
جوابًا وال أبين ق��واًل، لقد كان 

منقطع القرين « . 
2- س��فيان بن سعيد الثوري ) ت 

161ه� ( . 
- ق��ال رحمه اهلل : ) قام - زيد - 
مقام الحس��ين وكاَن أعلَم خلق 
اهلل بكت��اب اهلل ما وَلَدت النس��اء 

مثله ( . 
- وق��ال : ) ب��ذَل ُمهجته لربه ، 
وق��ام بالح��ق لخالق��ه ، ولحق 
بالشهداء المرزوقين من آبائه (. 
3- عامر ش��راحيل الش��عبي ) ت 

107 ه� ( 
ق��ال : ) م��ا ولد النس��اء أفضل 
م��ن زيد بن علي ، وال أفقه ، وال 

أشجع ، وال أزهد ( . 
4- س��ليمان بن مهران األعمش ) 

ت147ه� ( 
ق��ال : ) ماكان في أهل زيد بن 
علي مثل زيد بن علي، وال رأيت 
فيهم أفضل من��ه، وال أفصح وال 
أعلم، وال أش��جع، ول��و وفى له 
م��ن بايعه ألقامه��م على المنهج 

الواضح ( .
5- أبو إس��حاق السبيعي عمر بن 
عبداهلل بن علي الكوفي ) ت127ه� 

 . )
قال : ) رأي��ت زيد بن علي فلم 
أر في أهله مثل��ه، وال أعلم وال 
أفض��ل، وكان أفصحهم لس��انًا 

وأكثرهم زهدًا وبيانًا ( . 
6- عمر ب��ن عبدالعزيز الخليفة 

العادل األموي ) ت101ه� ( . 
قال : ) إن زي��دًا لمن الفاضلين 

في قيله ودينه ( .
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