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ُقِل اللَُّهمَّ َفاِطَر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ﴿

[46]الزمر: ﴾َأنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن
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البحث رسالة دكتوراه قدمت يف قسم العقيدة جبامعة أم درمان أصل هذا 

 اإلسالمية، أشرف عليها 

 معايل الربوفيسور/ عبد اهلل إبراهيم الشكري

 وناقشها كل من: 

 الربوفيسور/ اجليلي الكبَّاشي)أستاذ العقيدة جبامعة الزعيم األزهري(

 رمان اإلسالمية(الدكتور/ نصر حممد كيالني)رئيس قسم العقيدة جبامعة أم د

 وقد أجيزت الرسالة بتقدير)ممتاز( مع التوصية بالطباعة
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 تقديم فضيلة الشيخ العالمة
 الدكتور. عبد الوهاب بن لطف الديلمي

 ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه.احلمد هلل 

اإلمةام ااةا حي ى ةن بة  "أما بعد، فإين أتبحث فرصة  لالالةاليف ك ابةا  

ِّسي وآراؤه العقدي  عدا ه األخ الدابور/ عبد احلم ةد ، والذحي قام بإ"احلسني الرَّ

أمحد مرشد محو ، ونال به  رجة  الةدابوراه مة  جامعة  أم  رمةاال اإلسةالم   

بجمهوري  السو اال، وم  خالل ما اسبقص ت حمبويات الكبا ، والبعرف عةىل 

املنهج الذحي سار عل ه الباحث ك الوصول إىل حتق ق املرا  م  الرسال  املذاورة، 

أالراف احلةديث عة  عق ةدة اإلمةام ااةا حي مة  اسبوعب  وجدت أالَّ الباحث

املصا ر املعبربة سواء أاانت م  مؤلفاته، أو م  غريها، وقةد أجةا  الباحةث ك 

البزام األمان  العلم   ك النقل، وب اال املصةا ر البةر رجةل إل هةا بدقة  علم ة ، 

لةدل ل مة  وأر ف ال مسأل  م  املسائل العقدي  البر تناواةا بةي يةراه احلةق با

 الكبا  والسن  وأقوال الصحاب  فم  بعدهم م  أهل العلم.

ومما أجا  ف ه توضة حه ووانةب افتفةاا وافخةبالف بةني اإلمةام ااةا حي 

 والزيدي ، واذا ب نه وبني اإلمام  .

والكبا  بي سلكه م  منهج، وما اعبمده م  املصا ر العلم  ، وما اتسةم بةه 

حد املراجل للباحثني والال  العلم لإلفا ة منه؛ م  اإلنصاف جدير بأال يكوال أ

ووجةه احلةق  للبعرف ع  اثب عىل مواال  اخلالف ك بعة  املسةائل العقدية 

ف ها، اي أال الكبا  أيضًا يض ف جديدًا إىل املكبب  اإلسالم  ، يسةبحق صةاحبه 

 لذلك الشكر عىل اوهد الذحي بذله، نسأل اهلل عزَّ وجل أال جيزل لةه املثوبة ، وأال

 ينفل بجهده، إنه مح د جم د، واحلمد هلل ر  العاملني.

 د.عبد الوهاب بن لطف الديلمي
 هـ1431رمضان1 
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 تقديم فضيلة الشيخ العل ًَّامة
 القاضي/ حممد بن إمساعيل العمراني

، والصالة والسالم عىل س د األنب اء واملرسلني، وعةىل احلمد هلل ر  العاملني

أصحابه الُغري امل امني، وعىل البابعني ام بإحساال إىل آله الط بني الطاهري ، وعىل 

 يوم الدي ، وبعد: 

فهذا ابا )اإلمام ااا حي ى ن بة  احلسةني الةرِّس وآراؤه العقدية ذ الةذحي 

 بَّجه يرايف الش خ)عبد احلم د أمحد مرشد محو ذ ابا  ج يد؛ ألنه قد انبزيف مج ةل 

ح هذا الكبا  م  أحس  املؤلفةات أبحاثه م  املصا ر العقدي  والبارخي  ، فأصب

البر ىباجها ال م  س ؤلف ع  املةذهب الزيةدحي، أو عة  عقائةد علةيء هةذا 

ا أو  ةر 
املذهب الذحي جيهله الكثري مة  علةيء اإلسةالم الةذي  يؤلفةوال عة  الفو

املذاهب، وهذا الكبا  إذا البل س كوال ف ه نفل للعليء املبخصصةني ك  راسة  

ا واملذاهب  ر 
م م  حمبر العلم، جزى اهلل املؤلف خةريًا وابةب أجةره وغريهالفو

 وضاعف حسناته، آمني

 القاضي
 حممد بن إمساعيل العمراني

 هـ1431رمضان
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 تقديم فضيلة الشيخ
 حممد الصادق مغلس املراني

 احلمد هلل ر  العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نب نا حممد وعةلةن آله وصحبه أما بعد:

ةذ عة  الن ةل شةها ة )الةدابور ،محةو   الذحي ألفه الش خ )الدابورذ عبداحلم د أمحد مرشد فقد قرأت الكبا     

 اإلمام ااا حي،وخرجت بنب جبني:

وحسة  الصة اغ   ،ثم ك الكباب  والرتت ةب ،:إ راك اوهد الكبري الذحي بذله املؤلف ك البحث والبنق باألوىل     

وإني ىباج إىل جهد آخر  ىباج إىل جهد ك الوصول إل ه فحسب،وهذا احلكم ف  واحلكم عىل املواقف، ،والسبك

وتقديمه لآلخري  نظرًا للحساس   البالغ  ك هذا املوضويف م  قبل املوالني  ،ومراعاة العدل واإلنصاف ،لإلخراج

املوضةويف ف فجزاه اهلل خريًا عىل ذلك، وأعانه عىل مواصةل  الدراسة  والبحةث، للها حي ك ال م  أو املخالفني له،

 واشف احلقائق. ،وإىل املزيد م  جتل   األمور فزال بحاج  إىل ذلك،

 إىل الك اال العظ م ألمبه، وافنبيءهبداء باإلسالم افهر اإلحساس بنعم  اهلل العظ م  ك  والنتيجة الثانية:     

اانت تدور ك اومل  ك فلةك  ه املجهول  البر وإالبأو ش ،إىل فرق  م  الفرا املنزوي  املجهول  افنبيءول س 

نةاء األم ، هةذه األمة   ..إف أنه ك النهاي  ل س الذحي ك  اخل الغرفات أو البناء االذحي ك عراء احلةو  والفو

يكف ها شها ة  ألنه؛والنوا ر واألسيروترس  عنها اففرتاءات  ،ها ك اومل رضها أال هذه الفرا تذم  ي البر ف

ِمنُا َ  اِااّهِ ُكنُتم  ﴿اهلل اا بقوله: و  َُ َ  َ اِم اع ُنَواِر َو ا   َْ ن  ََ ُروِو َو  ُ ام ُمُروَ  اِااع َ ََ  ِِ ِرَجت  لِلنَّاا ٍة ُأخ  َ ُأمَّ آل ]﴾َخْي 

 كالم أحد سواه.جمال لمل االم اهلل ل س و ،[110:عمراال

وصةحاببه خةري  مةامهم،اخلري م  ال يشء،فنب هةا سة د األنب ةاء وإ ت  و  هذه األم  البر حازت اخلريي  ألهنا ح       

النةاس عبةا ة  واملنبسبوال إل ها خةري واباهبا أفضل الكبب، األصحا  بشها ة القرآال، ورشيعبها أفضل الرشائل،

ُ ﴿قةال تعةاىل:  ك اوملة  وأخالقًا ومعةامالت   وتوح داً  َل ِاَم ُخام  َخاْي  ُِ ُأو  ا ااِتَ نَم مَمنُا ا َوَ ِلُلا ا الِلَّ ِِ إِ َّ الَّا

ةِ  نَّ ألهنا تسةبقر مة  الكبةا   ؛ومذاهبها األربع  مل املذهب الظاهرحي هر خري املذاهب وأعداا ،[7:ب ن ال]﴾ال ََبِ

 واملنبسبوال إىل هذه األم  م  آل الب ت املنبرشوال ك هذه املذاهب هم أاثر أهل الب ت وأفضةلهم، والسن  مبارشة،

الغفةري مة  آل  ار بجانب اوم  ذ  تُ  أعدا ها ف ،املحدو ة م  آل الب ت إف أقل ات افنعزال  ك املذاهب  ف يوجدو

 . هب أهل السن  واويع االب ت ك مذ
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ثةم ك  ،ثم ك عهةد بنةر أم ة  ،واحلضارة البر أقامبها هذه األم  ك عهد النبر صىل اهلل عل ه وسلم والراشدي      

حكموا األم  مايزيد عىل ثلث   آال الذيوآل الب ت هم الثقل الثاين بعد القر ،عهد بنر العباس ة  وهم م  آل الب ت

 وأرشقت عل ها الشمس. عمرها إىل اآلال ة ثم ك عهد العثين ني..هذه احلضارة هر خري حضارة عرفب ها البرشي ،

، وهةم أهةل السةن  هر أم  املل ةار والنصةف فأم  اإلسالم البر هر خري أم  أخرجت للناس هر هذه األم  ،     

نعزال   البر تدور ك فلكها والبر تبل  ك اومل  اثنباال وسبعوال فرق  ربةي يصةل أتباعهةا إىل ا افر  والفو  واويع ،

 وهو عد  فيذار بجانب أهل السن  واويع . ،مائبر مل وال

ولك  ذلك بالنسب  ألهل األرض ألال معظمهةم افةار،  صح ح أال الكثرة غري ممدوح  وف حممو ة ك القرآال،     

وهم عىل الرصاط املسبق م الواسةل  ،فاألاثري  ك  اخلها هر املحمو ة ر بالنسب  ألم  اإلسالم،ولك  خيبلف األم

 الذحي هو سب ل اهلل،أما الفرا فهم م  ضم  السبل املبفرق  ع  سب له.

حج  اهلل عىل البرش فهم موجو وال ك بقايف األرض ك ال زماال ومكةاال ا ة ر  أم  اإلسالم ول س الفو أحي ة  همو     

ا  انعزال ة  توجةد ك أمةاا   وال أخةرى، وك أزمنة   وال ح ةر 
بن ى  ُس  ق ام احلج .. وف تكوال احلج  قائم  بةفو

 ،ولذلك مدح اهلل األم  بمجموعها البر مجلبها أهل السن  واويع  ، وف حج  ساالع ،أخرى ،بدوال ظهور ااف  

ه ذلك افنعزال وال.. وعىل عقالئهم مراجع  أنفسهم  رو  ،حبن يلحقوا بالسوا  األعظم، ويرابوا سف ن  النجاةوإال ا 

ها فة ا اخش بهم م  أهل  ،ر املاءويرتاوا األخشا  املصاحب  ك املاء املبفاوت  فةر غط سو ر 
واألعداء ف خيشوال الفو

 السن  بل قد يبآمروال معهم عىل أهل السن .

ول س أحي فرق  الائف   أو عنرصي ،  وموعةو ة  ،ؤهل إال هذه األم  موعو ة بعو ة اخلالف  الراشدة، ألهنا هر امل     

فسوف يعم بصورة أارب ك املرة القا م  اي  ،عمَّ  ينها الفذ ك مج ل املجافت م  قبل وايبأال يُعمَّ  ينها األرض.. 

اَر ُ ﴿قال تعاىل: تةدل النةصوص، ِْ  ْ اِّ  لُِي َدى َوِدنِم ات َ َسَل َرُس َلُه اِاْل ُ ي َأر  ِِ اِه َوَكَ اا اِااَِّّ  ُخَ  الَّ نِم ُكل  َ اَى الاد 

يدا   ِْ واسبخلف به اخللفاء الراشدي  السابقني عندما  ،وهذا الدي  هو الذحي مك  اهلل له وارتضاه ،[28:الفبح]﴾َش

ُْ ﴿ قال خماالبًا ج ل الصحاب : لَِ نَّ َتخ  ُِ َلَيس  ا اِتَ نَم مَمنُ ا ِمنُوم  َوَ ِلُل ا الِلَّ ِِ ََ َوَ َد اَُّّ الَّ َل اَتخ  ِض َكََم اس  َر  م ِِف األ 

م   ََََض َْلُ ي ار  ِِ ُم الَّ ُْ م  ِدننَ نَمَّ َْلُ م  َوَلُيَلو  ِْ نَم ِمم َقب لِ ِِ ، وسوف تعو  به اخلالفة  القا مة  إال شةاء اهلل [55:النور]﴾الَّ

َثاَر اّهُ َغالٌِب َ اَى و﴿ وقد أصبحت أعالمها يلمحها املراقب ع  قر ، ألهنا راشدة مثل األوىل، اِرِ  َوَلااوِمَّ َأك   َأم 

َلُل  َ   ُ ِِ الَ َن  .[21]يوسف: ﴾النَّا

 حممد الصادق مغلس املرانيوكتبه:                                          
 م2010هـ املوافق سبتمرب 1431أواخر رمضان املبارك  
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 اإلهداء
 

 إىل الباحثني عن احلقيقة.

   ي حق  العم  اسإلمام..إىل العلماء والدعاة والعاملني

 إىل ك  من ينتسب إىل الزيدية)اهلادوية(.

 إىل الذين تماعبوا باملخطوطات ونسبوا الرفض إىل اهلادي.

 أهدي هذا اجلهد املتواضع

 لائمًا اهلل العل. القدير أن ينفع به اسإلمام واملسلمني.
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 املقدمة:
عةال، ومج ةل الفو  ،الصةفات الكبري املبعال، املبصف بةأعظم ،احلمد هلل ذحي اوالل

وجعل احلسا  إل ه يوم املآل،  ،له ع ال، والفهم بالعمل ك الدن ا فكلهمخلق اخللق 

فبةائل نفسةه  ،وتعةد ت الةرا اخلةري والضةالل، واةل يغةدو ،فبنوعت سبل العمل

 أو موبقها. ،فمعبقها

، وصاحب الرشةيع  املحمدية  ،ومعلم البرشي  ،والصالة والسالم عىل خري الربي 

م  جاءنا باخلري اله و لنا عل ه، وهنانا ع  الرش اله وحذرنا منه، القائل صىل اهلل عل ه 

ولة  يفرتقةا حبةن  ،ابا  اهلل وسنبر ،خلفت ف كم ش ئني ل  تضلوا بعدمها»وسلم:

«احلوض ير ا علَّ 
(1)

 ،ثم الذي  يلةوهنم ،خريام قرين»، والقائل صىل اهلل عل ه وسلم:

 ،ويشةهدوال وف يسبشةهدوال ،خيونوال وف يؤمتنةوال ،عدام قوماً إال ب ثم الذي  يلوهنم

« م  وينذروال وف يفوال ويظهر ف هم السي 
(2)

. 

ك احلةةديث الصةةح ح الةةذحي يرويةةه مةةر اس  ،وقةةال صةةىل اهلل عل ةةه وسةةلم

ال فويبقن ح ،يذهب الصاحلوال األول فاألول»األسلمر:
(3)

احفال  الشعري أو البمر  

«ف يبال هم اهلل بال 
(4)

. 

 أما اُد: 

فإال الباريخ حافل بذار الفرا والطوائف اإلسالم  ، البر اانت تظهةر بةني 

احلني واآلخر؛ نب ج  خلالف عقدحي، أو س اِّس، وقلَّي جتد أربةا  تلةك الفةرا 

                                                 

 .ذ149 )، برقم245/ 4، ، با : ك املرأة تقبل إذا ارتدتسن  الدارقطنر م  حديث أيب هريرة ذ1)

 .ذ508 )رقمب، 938/ 2، م  حديث عمراال ب  حصني، با : ف يشهد عىل شها ة جور إذا اسبشهد البخارحي أخرجه ذ2)

 .11/158احلفال  هر: الر حيء م  ال يشء، وق ل: بق   قشور البمر. انظر: لساال العر ، فب  منظور،   ذ3)

 .ذ6070)، حديث رقم2364/ 5، م  حديث مر اس األسلمر، با : ذها  الصاحلني البخارحي أخرجه ذ4)
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جيمعوال بني العلم والسلطاال، فقد ظل القرآال والسلطاال ك فةراا بعةد اخلالفة  

بني القروال املفضل  زا ت تلك ااوة بةني الراشدة، والي زا  البعد الزمنر ب ننا و

 السلطاال والقرآال.

وك بع  األح اال جتبمل السلط  الدين   والس اس   ك شخص احلاام، وهر 

 نا رة وقل ل  جدًا.

ِّس، موضةويف هةذه  وم  هذا النا ر شخص   ااةا حي ى ةن بة  احلسةني الةرَّ

 الرسال .

م، ومزجت الدي  با لس اس  وح ةاة النةاس، شخص   مجعت بني العلم واحلُك 

فرفل الس ف، ونرش املذهب، وناقش العليء، وناظر األقراال، وأجةا  السةائلني 

م  رع به وخصومه، وحمب ه؛ ل خلف لنةا تراثةًا علم ةًا، متثةل ك مدرسة  فقه ة  

 اخل املدرس  الزيدي  تعرف بااا وي ، اي خلَّةف وراءه منظومة  حكةم جتةاوز 

حل م  القوة والضعف، وبسط النفوذ وافنحسار، عمرها ألف عام، ختللبها مرا

 وهكذا هر سن  اهلل ك امليلك والدول.

ونظرًا ملا تبمبل به شخص   ااا حي م  احلظوة ك األوساط العلم   والفكرية  

والس اسةة   وافجبيع ةة ، اةةاال مةة  األمه ةة  بمكةةاال البعةةرف عةةىل شخصةة به، 

العقدحي م  شخص به، مل يةؤت   والوقوف عىل آرائه العقدي ، خاص  وأال اوانب

حقه م  العناي  وافهبيم، ومل خيدم موضويف اآلراء العقدية  لإلمةام ااةا حي اةي 

 خدم اوانب الفقهر والس اِّس م  ح اته.
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ولقد حرص الباحث ك رسالبه هذه عىل حترحي الدق  واملوضوع  ، واألمانة  

ذاهب العقدية  ألهةل العلم  ، ك تقرير آراء ااا حي العقدي ، وعرضةها عةىل املة

السن ، م  ح ث املوافق  واملخالف ، وك بعة  األح ةاال نقةل الباحةث الكةالم 

الطويل، واسرتسل ك حشد األ ل  البر يسبقرئ هبا مذهب ااةا حي ك املسةأل ؛ 

 حبن ف تكوال النصوص مببورة جمبزأة.

لةو ويبقن هذا العمل جهدًا برشيًا، يعرتيه النقص، ويشةوبه القصةور، وف خي

م  سهو، أو زلل، نسأل اهلل عةز وجةل أال جيعةل هةذا العمةل خالصةًا لوجهةه 

 الكريم، واحلمد هلل ر  العاملني.

 اعولَ                                                                                                      

 م30/5/2010
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 الكتاب: مستخلص
 ضل اهلل عز وجل ة ك بابني، يشبمالال عىل مخس  فصول.خرجت هذه الرسال  ة بف

حتدث الباحث ك البا  األول ع  السرية الذات  ؛ للها حي، اي وقف عىل الوضةل 

الس اِّس لةدار اخلالفة  ك عرصةه عمومةًا، والوضةل السة اِّس ك الة م  عةىل وجةه 

 اخلصوص.

عىل جوانب البالقر  اي وقف الباحث عىل السرية العلم   لإلمام ااا حي، راز ف ها

بني فقه ااا حي وفقه األحناف، اي عرض ف ها مسائل اخلالف بةني ااةا حي والزيدية ؛ 

لببضح الصورة للقارئ أال ااا حي ااال إمامًا ك الفقه، ف يقلد مذهبًا، وخمالفاته الكثرية 

 للمدرس  الزيدي  البر ينسب إل ها خري شاهد عىل ذلك.

اين عىل اآلراء العقدي  لإلمام ااا حي، والبر تراةزت ثم وقف الباحث ك البا  الث

ك  راس  األصول اخلمس ، وما يبعلق هبا م  مسائل افعبقا ؛ بحسب ما ت رس مجعةه 

 "املجموع  الفاخرة"م  تراث ااا حي، معبمدًا ك تقرير مذهب ااا حي ك العقائد عىل 

يغفل الباحث ع  الرجويف  وهو ابا  ضمَّ ابب ورسائل ااا حي ك جمال العق دة، ومل

 إىل ما مل ُترشو إل ه املجموع  الفاخرة، أو خيدمها بصورة أو بأخرى.

وك هذا البا  وقف الباحث أيضًا عىل األصول العلم   البر أسهمت ك تشةك ل 

عقائد ااا حي م  خالل الدراس  البحل ل   لرتاثه الةذحي حوتةه اببةه ورسةائله، وعةىل 

 ".املجموع  الفاخرة"رأسها 

ثم اانت املقارن  بني آراء ااا حي وبني آراء الفرا األخرى، والبر حرصها الباحث 

بفرقبر الزيدي  وافثنر عرشي ؛ اوهني مثار اوةدل ك حتديةد هوية  ااةا حي ومنحةاه 

العقدحي، ثم حتدث الباحث ع  بع  املواقف العلم   والعمل   للها حي مة  خمالف ةه 

لم؛ وخبم البحث باخلالص  وأهم النبائج، والفهةارس الس اس ني والقبل ني وأهل الع

 العام  للرسال  لبكبمل بذلك الصورة العام  ملوضويف الرسال  املوسوم  بة 

 )اهلادي وآراؤه العقدية(

  راس  نقدي  مقارن  

 واحلمد هلل أوفً وآخرًا.
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 خطة البحث 
الثاين ىبوحي عىل أربع  فصول  تبكوال خط  البحث م  بابني البا  األول ىبوحي عىل فصلني والبا 

 موزع  عىل مباحث ومطالب عىل النحو اآليت: 

 :َرمجة اإلمام اْلادي وفيه فِلال : الباب األول

 :مباحث ثالثةوفيه  وال ضع السيايس ِف  رص  سْيَه الِاَية،: ال ِلل األول

 :نسبه وم لد  ونشمَه، وفيه مطلبا :اعبحث األول                         
 املطلب األول: اسمه ونسبه وان به ولقبه.                                  

  املطلب الثاين: مولده ونشأته.                                       

 مطلبا :اإلمام اْلادي والدولة الُباسية وفيه : اعبحث الثاين               

 اخلالف  العباس   ك عهد ااا حي، وموقفه منها. طلب األول: امل                                       

 املطلب الثاين: احلرا  الش ع   ك عرص ااا حي                                 

 :اإلمام اْلادي ِف اليلم وفيه مخسة مطالبالثالث: اعبحث  

 املطلب األول: ال م  قبل جمرء اإلمام ااا حي.                    

 املطلب الثاين: جمرء ااا حي إىل ال م .                   

 املطلب الثالث: افجتاهات القبل   املناوئ  للها حي ك ال م .                   

 املطلب الرابل: وفاة ااا حي.                   

 املطلب اخلامس:  ول  ااا حي بعد وفاته.                  

 ا :الُللية وفيه مبحث سْيَه: ال ِلل الثاين
 :طلبه للُلم وفيه مطلبا : اعبحث األول                   

 املطلب األول: الب ئ  العلم   البر عا  ف ها.                            

 املطلب الثاين: اللبه للعلم وش وخه وتالم ذه.                             
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 :الُللي، وفيه ثالثة مطالباعبحث الثاين: َراثه 
 املطلب األول: مصنفات ااا حي.                   

 املطلب الثاين: آراء ااا حي البر خالف ف ها الزيدي .                             

 املطلب الثالث: اإلمام ااا حي واألحناف.                             

 :فِل ل ثالثةُقدنة، وفيه مراء اإلمام اْلادي ال: الباب الثاين 

 مباحث:  ستةاألص ل اخللسة  ند اإلمام اْلادي وفيه األول: ال ِلل     

  مطالب: ثالثةاعبحث األول :الت حيد  ند اإلمام اْلادي وفيه              

 املطلب األول: معنن البوح د عند ااا حي.                   

 ، ورأيه ك صفات اإلرا ة والسمل والبرص والكالم.الصفات عند ااا حي املطلب الثاين:                      

 .الرؤي  والبشب ه والبجس م عند ااا حي املطلب الثالث:                     

 : مطالب ثالثةاعبحث الثاين: الُدل  ند اإلمام اْلادي وفيه               

 د ااا حي.املطلب األول: معنن العدل عن                   

 املطلب الثاين: عق دة ااا حي ك أفعال اهلل ومناقشبه.                       

 .املطلب الثالث: أفعال العبا  عند اإلمام ااا حي                      

 اعبحث الثالث: اإلمامة  ند اْلادي وفيه ثالثة مطالب: 

 مام ااا حي.املطلب األول: معنن اإلمام  ورشوالها عند اإل       

 املطلب الثاين: معنن اإلمام  عند أهل السن  ورشوالها.         

 املطلب الثالث:اخلروج عىل أئم  اوور عند اإلمام ااا حي.       

 اعبحث الرااع: اعنزلة اني اعنزلتني  ند اإلمام اْلادي، وفيه مطلبا : 

 املطلب األول: املقصو  باملنزل  بني املنزلبني.       

 املطلب الثاين: أ ل  اإلمام ااا حي ك القول باملنزل  بني املنزلبني.        
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 اعبحث اخلامس: ال  د وال  يد  ند اإلمام اْلادي وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: املقصو  بالوعد والوع د عند ااا حي.         

 ها عىل ضوء منهج أهل السن .، ومناقشباملطلب الثاين: الشفاع  عند اإلمام ااا حي        

 :مطلبا  القة اْلادي ااعُتزلة، وفيه سادِ: اعبحث ال

 املطلب األول: األصول البر وافق ف ها ااا حي املعبزل .     

 املطلب الثاين: هل ااال ااا حي معبزل ًا.     

 ة مباحث:: األص ل الُللية التي انا  ليْا اإلمام اْلادي مُتقد  وفيه أراُالثاينال ِلل  

 :ثالثة مطالباعبحث األول: الُقل والنقل  وفيه    
 .والنقل املطلب األول: املعنن اللغوحي وافصطالحر للعقل 

 .اإلسالمر منزل  العقل ك الفكر  املطلب الثاين: 

 ، وأثره عىل آرائه.املطلب الثالث: مفهوم العقل والنقل عند اإلمام ااا حي

 :ا يه مطلباعبحث الثاين: التمونل وف 

 املطلب األول: تعريف البأويل لغ  واصطالحًا.        

 ، وأثره عىل عق دته.                  املطلب الثاين: أصل البأويل عند ااا حي       

 :ا وفيه مطلب الُقليني، اعبحث الثالث: التحسني والتقبيح

 املطلب األول: تعريف احلس  والقبح لغ  واصطالحًا.    

 ، وأثره عىل عق دته.طلب الثاين: أصل البحسني والبقب ح عند ااا حيامل   

 اعبحث الرااع: التشيع وأثر   ى شخِلية اإلمام اْلادي وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب األول: تعريف البش ل لغ  واصطالحًا.     

 املطلب الثاين: فرا الش ع  املعارصة للها حي وموقفه منها.  

 صول الش ع   البر أثرت عىل آراء اإلمام ااا حي.املطلب الثالث: األ 
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وم ق اه مام  أوجه التشااه الُقدي اني اإلمام اْلاادي وااني ال ارأل األخارىالثالث: ال ِلل 

 :مباحث ثالثةاعخالَ وفيه 

 اعبحث األول: أوجه التشااه اني اإلمام اْلادي والزندنة وفيه ثالثة مطالب: 

 يدي .املطلب األول: تعريف الز       

 املطلب الثاين: الزيدي  ك عهد ااا حي.       

 املطلب الثالث: األصول العقدي  املبفق عل ها بني اإلمام ااا حي والزيدي .    

 اعبحث الثاين: أوجه التشااه اني اإلمام اْلادي واالثني  رشنة وفيه مطلبا : 

 ااا حي منها.، وموقف اإلمام املطلب األول: تعريف الش ع  افثنر عرشي    

 املطلب الثاين: املسائل العقدي  البر وافق ف ها اإلمام ااا حي افثنر عرشي .   

 اعبحث الثالث: م قَ اإلمام اْلادي مم اعخالَ، وفيه أراُة مطالب:

 املطلب األول: افخبالف وأنواعه.           

 املطلب الثاين: أنوايف املخالفني لإلمام ااا حي.              

 املطلب الثالث: املوقف العلمر لإلمام ااا حي م  املخالف.              

 املطلب الرابل: املواقف العمل   لإلمام ااا حي م  املخالفني له.              

 اخلامتة: 

 وحتت ي اخلامتة  ى اآليت: 

 أهم النبائج البر سأتوصل إل ها م  خالل البحث. أوال :

 بوص ات.املقرتحات وال ثانيا :

 .الفهارس العام  ثالثا :
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 الباب األول                                                   

 ترمجة اهلادي 

 وف ه فصالال

 الفصل األول 

 والعلمية  الذاتية ة اهلاديسري

 والوضع السياسي يف عصره

 مباحث ثالث وف ه  
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 املبحث األول

 حياة اهلادي 

 وفيه مطلبان 

 ، وكنيته، ولقبه.ونسبه ،األول: امسهاملطلب 

 

 مولده، ونشأته.املطلب الثاني: 
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 املطلب األول
 ، وكنيته، ولقبهونسبه اهلادي، اسم

ب  القاسم ب  إبراه م أما اسمه فهو: ى ن ب  احلسني
ب  إسيع ل  

 
ب  احلس  

  

ويلقب بااا حي إىل احلق املبني ،ب  احلس  ب  عل ب  أيب الالب
(1)

  . 

مم  تةرجم للهةا حي  ،عليء األنسا  والباريخ م  أهل السن  والزيدي  وجيمل

 .نسبهعىل هذا البسلسل ك 

ينظر ااا وي 
(2)

إىل هذه البسم   أهنا تسم   نبوي  أخرب هبا النبر صىل اهلل عل ه  

هو واهلل ى ن صةاحب "قال ع  ااا حي:  بأال القاسم وسلم، وم  ذلك ما يروى

"ال م 
(3)

 ،بذارهخترب  ت  ي  وو جاء مبن ًا عىل أخبار رُ قاسم ال جده االم ، ويروال بأال

يروال أال تسم   ااا حي منصوص عل ها م  ااا حي فأنصار ، وذار ظهوره بال م 

قد أخةرب بةه  صىل اهلل عل ه وسلم قبل النبر صىل اهلل عل ه وسلم، وأال رسول اهلل

 ومل تأتو البسم   م  فراغ؛ حبن قال قائلهم:

 بالبشارة                  بقائم ف ه له أمارةوأعل  القاسم 

 م  اادى والعلم والطهارة            قد بثَّ ف ه املصطفن أخباره

بفضله وأوجب انبصاره
(4)

 

                                                 

، والبقةات املفرسةي  للةداو حي، 28العلةوحي، ص   ذ سرية ااا حي إىل احلق ى ن ب  احلسني، لعل ب  حممد ب  عب د اهلل العباِّس1)

مذ، صةححه، 934هةة/322مذ إىل سن ) 894هة/280، وأنباء الزم  ك أخبار ال م )م  سن )1/45ألمحد ب  حممد األ نه وحي،

 .29، والزيدي  نشأهتا ومعبقداهتا، للقايض إسيع ل األاويف، ص7وضبط حواش ه، وقدم له: حممد عبد اهلل مايض، ص 

 أتبايف اإلمام ااا حي، وم  عىل مذهبه م  زيدي  ال م .ذ هم 2)

، واإلفةا ة ك تةاريخ أئمة  الزيدية ، ل ح ةن بة  2/25ذ انظر: احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د ب  أمحد املحةل، 3)

 .1/11، وجممويف ابب ورسائل اإلمام القاسم ب  إبراه م الرِّس، 128احلسني اااروين، ص

ل ف، ملجد الدي  املؤيدحي، ص  ذانظر:4) ف رشح الز   .167الب ح 
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 ى ن الرضا منبجب األجما   ذاك أمري املؤمنني ااا حي                 

هدى به اهلل إىل الرشا               وأظهر احلج  للعبا 
(1)

. 

 ِف البشارة اه: اْلادي األحادنث التي نروهيا أَباع 

روينةا عة   :ومما يسبدلوال به عىل ذلك ما رواه حممد ب  سل يال الكةوك قةال

سة خرج رجةل مة  »النبر صىل اهلل عل ه وسلم أنه أشار ب ده إىل الة م  وقةال: 

« ر اهلل به الدي ُى ، ولدحي ك هذه اوه  اسمه ى ن ااا حي
(2)

حا يةث ومة  األ، 

مةا أور ه  ،البر ينسةبوهنا إىل النبةر صةىل اهلل عل ةه وسةلم ك البشةارة بااةا حي

قةةال: وقةةال صةةىل اهلل عل ةةه  " رر األحا يةةث النبويةة " صةةاحب حاشةة  

خيرج ك هذا الفج ة وأشار إىل ال م  ة رجةل مة  ولةدحي يسةمن ى ةن »وسلم:

"«ويم ت به الباالل ،ى ر اهلل به احلق ،ااا حي
(3()4)

. 

إىل احلس  ينبهرااا حي سب  ون
 
ب  عل ب  أيب الالةب اةرم اهلل وجهةه، اةي  

ساقه الباحث عند احلديث ع  اسمه، وب نه وبني احلس  ب  عل ريض سبق وأال 

 اهلل عنه مخس  آباء.

 والد : 

ب  إبراه م ب  إسيع ل ب  احلسة  بة  احلسة   ب  القاسم احلسني :والده هو

                                                 

 .34ذالفلك الدوار ك علوم احلديث والفقه واآلثار، لصارم الدي  اب  الوزير، ص 1)

ر األحا يث النبوي  باألسان د ال ح وي ، للها حي، ص 2)  .192ذ ُ ر 

فات واملسان د، وابب الضعفاء واملوضةوعات، فلةم ذ هذا احلديث والذحي قبله بحث الباحث عنهي ك الصحاح والسن  واملصن3)

 يعثر اي عىل أصل.

ر األحا يث النبوي  باألسان د ال ح وي ، للها حي، ص 4)  . 192ذ ُ ر 
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تعظة ًي  ااةا حي يعظةم ولةده حلسةني بة  القاسةما ااالوب  عل ب  أيب الالب، ا

حبةن رحل ك مواب مؤلف م  أب ه وبع  عمومبه واملةوا،،  ، حبن أنهشديداً 

ومل أسمل بأنه بل  م  تعظ م برش إلنساال ما ااال م  تعظة م "قال راوحي الرحل :

"أب ه وعمومبه، ومل يكونوا خياالبونه إف بة )اإلمامذ
(1)

. 

ه فهر: أم احل  س  فاالم أما ُأم 
(2)

ب  سل يال ب   او  ب  احلسة   بنت احلس  

املثنن ب  احلس  السبط ب  عل ب  أيب الالب 
(3) . 

 جد : 

القاسم ب  إبراه م ب  إسيع ل ب  احلس  ب  احلس  ب  عل ب  أيب  :جده هو

وتةوك مذ، 786/هةة169)عام املنورة املدين ك ولد "ِّسالرَّ "بة الالب املعروف 

زاهةدًا، شةجاعًا،  ،شةاعراً  ،منةاظراً  ،حمةدثاً  ،، ااال فق هةاً مذ861/هة246م)عا

سخ ًا،  عا إىل ب ع  أخ ه حممد ب  إبراه م
 
ك  نيك مرص، واخببةأ هبةا عرشة سةن 

عهد املأموال
 

 عا إىل نفسةه  مذ833/هة218)بالكوف  عام حممد ، وملا توك أخوه

ك عهد املعبصم مذ835/هة220)باإلمام  عام
 

ر ة العباسة ني ، وملا اثرت مطا

له اخبفن ثان   ك احلجاز
 
سوإىل ،سك جبل الرَّ   ، ينسةب هةو وأوف ه  جبل الرَّ

ِّس وااال القاسم الرَّ  ،مذ861/هة246)عا  ف ه بق   عمره حبن توك عام وقد

ونفر اورب  ،صاحب مؤلفات منها: األصول اخلمس ، وأصول العدل والبوح د

رج، احةد، وابةا  املنةري ك الةر  عةىل اخلةووالبشب ه، واإلمام ، والر  عةىل املل

                                                 

 .33ذ مقدم  املجموع  الفاخرة)جممويف ابب ورسائل اإلمام ااا حيذ حتق ق: عل أمحد حممد الرازحر، ص1)

 .128يدي ، ل ح ن ب  احلسني اااروين، صذ  أنظر: اإلفا ة ك تاريخ أئم  الز2)

 .2/25، و احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، للمحل، 128اإلفا ة ك تاريخ أئم  الزيدي ، ل ح ن ب  احلسني اااروين، صذ  3)
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وغريها م  الكبب ك البفسري والفقه والعقائد
(1)

. 

وتراث القاسم ب  إبراه م ة ك علم افعبزال ة أقدم مةا وصةلنا مة  خةالل 

نها ك ابابه املوسوم بة  ، وهةذا مةا "األصول اخلمس "األصول اخلمس  البر ضمَّ

أصول افعبةزال تؤخةذ عنةد علةيء الفةرا خفر عىل اثري م  الباحثني ال وم، ف

وغريه، رغم تقدم القاسةم  والعقائد م  ابب القايض عبد اوبار )ش خ املعبزل ذ

ب  إبراه م ك الظهور، وقربه م  رموز افعبزال األوائل، إف أال ابا  القاسةم ا

ك األصول اخلمس  مل ير  النور ك حني خدم تراث القايض عبد اوبار وغريه مة  

 م  املعبزل .أئ

وهكذا اجبمل للها حي ك شخص به رشف النسب، ورشف العلم، وهذا مة  

 أبرز املقومات البر سامهت ك إعدا  شخص به العلم   والس اس  .

يقول أمحد حسني رشف الدي 
 
ومعظم أئم  الة م  مة  أوف ه، وعةد هم ":

ال باحلسن ي  و  مَّ "نيتسع  ومخسوال إمامًا وهم الذي  ُيس 
(2)

. 

هةذا السةبب ة أعنةر انبسةا   ولعلَّ ا حي ينبمر نسبًا إىل احلس  ب  عل، واا

حرصة ه يةرى جةواز ااا حي إىل احلس  ب  عل ريض اهلل عنةه ة هةو الةذحي جعلة

أهةل السةن  وغةريهم، مةل  تقريره للخالف ك اإلمام اإلمام  ك البطنني ة عند 

؛ ذلك ام  ورشوالهاحول اإلم بجوازها ف هي عند النزايف بني فرا الش ع القول و

                                                 

، وأعالم املةؤلفني 213ذانظر: مطمح اآلمال ك إيقاظ جهل  العيل م  سن  الضالل لرشف الدي  ال منر، املعروف باملهال، ص 1)

 ، وما بعدها.555، وما بعدها، وتبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 759الزيدي ، لعبد السالم الوج ه، ص 

ذال م  عرب الباريخ)م  القرال الرابل عرش قبل امل ال  إىل القرال العرشي ذ  ارس  جغراف  ، تارخي  ، س اس   شامل ، ألمحد حسني 2)

 . 239رشف الدي ،ص  
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أال الش ع  افثنر عرشي 
والش ع  اإلسةيع ل    

 
ف يةروال اإلمامة  ك احلسة  بة  

؛ بل ىرصوهنا ك احلسني ب  عةلأوف هعل، وف ك 
 

؛ إف مةا اةاال مة  وأوف ه

الش ع  اإلسيع ل   الذي  يروال بأال احلس  ب  عل ااال إمامًا مسةبو عًا، بمعنةن 

فرتة حمدو ة او يع  حبن أ اها ألخ ه احلسني، ثم انبقلةت أال اإلمام  اانت ف ه ل

نه إىل احلسني وبن ه، فهر اذلك ف هم إىل يوم الق ام م
(1)

. 

 أوالد اْلادي:   

هم: حممةد املرت ة، وأما أوف ه فكاال له م  الولد مخس 
 
، وأمحةد النةارص ،

وفاالم 
 

، واحلس ، وزينب
 (2)

. 

 َض والنارص: وقد ارز مم أوالد  اثنا  مها: اعرَ

س  املرت ةة لةةدي  اهلل،: حممةةد اةةاال أاةةرب أبنائةةهو ولةةد ك جبةةل الةةرَّ

(3)مذ892هة/278عام)
  وأُ  ،وقاتةل معةه ،أب ةه أخةذ عة و، 

ك بعة   سو

بعةد وفةاة أب ةه، وأقةام ،  مذ912/هةة299)، بايعه النةاس ك عةاماملعارك

 وحكم بال  مهةداال ، بصعدة
 ونجةراال ،

 وخةوفال ،
القرامطة  وحةار  ،

 
، 

عةىل  ثم بايعه النةاسبأال ااا حي عهد إىل ابنه املرت  عهدًا ف ي ب نه وب نه،  ويقال

األمر
(4)

بعةد أال رأى  مذ؛914/هةة301)، ثم ختىل ع  احلكم ألخ ه النارص عام

                                                 

، واملصاب ح ك إثبات اإلمام ، لإلسةيع ل: أمحةد 258ذ انظر: سائر وأسار النطقاء، لإلسيع ل: جعفر ب  منصور ال م ، ص1)

 .183، وزهر املعاين، لإلسيع ل: عي  الدي  القريش، ص96مح د الدي  الكرماين، ص

 .2/49، للمحلاحلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، ، و135اإلفا ة ك تاريخ أئم  الزيدي ، ل ح ن ب  احلسني اااروين، ص ذ2)

 .2/331ذأخبار الدول وآثار األول ك الباريخ، ألمحد ب  يوسف القرماين،3)

 . 590ذ انظر: تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص4)
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ةوقةد  له حرو  مل القرامط ، ، واانتما ساءه م  عشريته ك العةدل املرت ة  ف ألَّ

جةوا  ابة  فضةل "جةزاء، ورسةال  بعنةواال:والبوح د، وك تفسري القةرآال سةبع  أ

وتوك ك  ،"رسال  اإلمام املرت  إىل أهل الربسباال"رسائل أمهها: وله عدة"القرمطر

، وله م  العمر اثنباال وثالثوال سةن ، مذ923/هة310)أيام أخ ه النارص عام ،صعدة

وقربه بمشهد أب ه ك جامل ااا حي
(1) 

. 

أمحد ب  ى ن ب  احلسني ب  القاسم، ف يعلم  س أبو احل ، فهو:النارص لدي  اهللأما  

لةه، ااال وقت وفاة أب ه ك احلجاز، وحكم بعد تنازل أخ ةه املرت ة وتاريخ وف ته، 

اةاال لةه العديةد مة  ، ، وساهم ك حر  القرامط  ك املةذخيرةمذ914/هة301)عام

ام  عرش م  شهر توك ك الث ،املؤلفات أبرزها: الر  عىل اإلباض  ، والر  عىل القدري 

  سن يوعرش اً ، واانت مدة إمامبه ثالثمذ937/هة325)ذحي احلج  عام
(2)

. 

نَّن بة أيب احلسني"أما ُان   اإلمام ااا حي، فقد ااال ُيك 
(3)

 ." 

 الباحةث ابري نفل؛ ولذا فإال اف يرتتب عل هااا حي م  املسائل البر    ن  معرف  اُ و

ة عنةد اةل  بحسب علم الباحثة  اف ف هلعدم ورو  اخلال ؛ف ها اثرياً  يط ل ل  

  .أو م  غريهم ،م  ترجم له م  أهل السن 

                                                 

مذ 894هةة/280أخبار ال م  )م  سةن  ، وأنباء الزم  ك 2/80ذانظر: احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د املحل، 1)

ل ف، ملجد الدي  املؤيةدحي، 53مذ ، صححه ووضل حواش ه: حممد عبد اهلل مايض، ص 934هة/322إىل سن )  ف رشح الز  ، والب ح 

 .  وحكام ال م  املؤلفوال املجبهدوال، لعبةد اهلل1103، وأعالم املؤلفني الزيدي ، لعبد السالم عباس الوج ه، ص 191، 190ص  

 .46م،  ص1979هة ة 1399حممد احلبيش،  ار القرآال الكريم ة بريوت ة الطبع  األوىل 

ل ف، ملجد الدي  املؤيةدحي، 1/88ذ انظر: احلدئق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د املحل، 2) ف رشح الز  ، وما بعدها، والب ح 

 .55، 54بيش، ص، وحكام ال م  املؤلفوال املجبهدوال، لعبد اهلل احل197، 191ص

، واحلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدية ، حلم ةد بة  204ذعمدة الطالب ك أنسا  آل أيب الالب، ويل الدي  احلسنر، ص 3)

 .2/25أمحد املحل، 
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حةول سةبب  األسةاالري   ااا وي ُ  ، وقد نسجت"ااا حي إىل احلق"ة لقب بويُ  

بسنده إىل زيد بة  عةل ،ذا اللقب، وم  ذلك ما جاء ك سريتههب تلق به
 

ريض اهلل 

 ،فبةول بم ، عةوتكم إىل احلةق»عل بة  أيب الالةب عل ةه السةالم: :قالقال عنه

ف يرضةوال مةنكم هبةذا،  ،م وفة كُ لو ب  وين، أما إنكم س  مُ بُ       ع  فأ   ،بكم بالدرةورضب  

مةة  عةةذ  النةةاس ك الةةدن ا عذبةةه اهلل ك )يعةةذبونكم بالسةةوط واحلديةةد، إال

ذاآلخرة
(1)

 ،حبةن يةدخل بةني أظهةرام ؛وآي  ذلك أال يأت كم صاحب الة م  ،

فإنةه يةدعو إىل  ،فانرصةوه ،رجل منا أهةل الب ةت ،لعيلوعيل ا ،ف أخذ العيل

«احلق
(2)

. 

وم  ذلك ما نسبه القاسم ب  حممد ب  عةل
 
ة أو  إىل النبةر صةىل اهلل عل ةه وسةلم 

ب إل ه ة عنه صةىل اهلل  ،عل ه السالم ،وك ااا حي إىل احلق ى ن ب  احلسني»أنه قال: ُنسو

سة خرج رجةل مة  ولةدحي ك هةذه »وقال:أنه أشار ب ده إىل ال م  ، عل ه وآله وسلم

«ر اهلل به الدي  و اسمه ى ن ااا حي ُى   ،اوه 
(3)

. 

                                                 

سةند ذ ما بني القوسني حديث رواه أمحد ك مسنده، م  حديث هشام ب  حك م ب  حزام،  ، وما قبله، وما بعده ل س له أصةل. م1)

 ذ، مؤسس  قرالب  ة مرص، مل يذار رقم الطبع  وف تارخيها.15368، برقم:) 3/403أمحد،

 .29ذ سرية اإلمام ااا حي،ص 2)

 .210ذ ابا  األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل، ص 3)
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 ثانياملطلب ال
 اهلادي ونشأته ولدم

عىل مقرب  م  املدينة  املنةورة  ،س م  أرض احلجازك جبال الرَّ ااا حي د لو وُ   

مذ860هة/245)سن 
(1)

سةن  بالقاسةم  جةده مةوت ااا حي بعدوف ة  تواان، 

دةواح
(2)

  . 

ك أحد الب وت العلوي  البةر قطنةت  ،ى ن ب  احلسني ك احلجازااا حي نشأ 

ظهر أثر هةذه األسة عةىل فب ت علم وفقه،  وقد اانوا  ،س، وتعلم ف هاجبل الرَّ 

ضح م  خالل سريته أنه عندما اةاال باملدينة  اةاال ذا علةم شخص   ااا حي،  فاتَّ 

 وزعام  ر  وفقه وزهد، وتصد  
(3)

. 

ك جبةال  املجبمل مة  حولةهنشأ ك ب ئ  معزول  ع  ااا حي ال الذحي يظهر أو 

؛ ذلك أال املبببل لسرية جةده م  أسته ل  حم  اخب ارز  تلك العُ  س، ومل تك   الرَّ 

 املةأموال واملعبصةم لةه ةوبسبب مضايقات ة جيد أال القاسم  ،القاسم ب  إبراه م

وقةد وبنوه، وانعةزل ف هةا،  ،أستههو و ،سوأ إىل جبل ك احلجاز يقال له: الرَّ 

ِّس أيةام قةام القاسةم الةرَّ ":فقةالسمط النجوم العةوا،  صاحب أشار إىل ذلك

ةواةاال مُ  ،وه عىل إظهار  عوتهوحث   ، عاته ك األقطار وبثَّ  ،املأموال بمرص برتًا س 

ب د اهلل ب  الاهراللب عُ  فاشبدَّ  ،عرش سنني ،بمرص
 

ومل ، فانبقةل إىل احلجةاز ،لةه

فلم  ،فكثر اللب املعبصم له ،أخوه املعبصم وو،   ،بف ًا إىل أال مات املأمواليزل خم

                                                 

 .   4/191امللك العاصمر،، و سمط النجوم العوا،، لعبد 2/25ذاحلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، للمحل، 1)

 .129ذانظر: اإلفا ة ك تاريخ أئم  الزيدي ، ل ح ن ب  احلسني اااروين، ص  2)

ل ف، ملجد الدي  املؤيدحي، ص 3) ف رشح الز   .170ذ الب ح 
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 ،وحتص  به هو وأوف ه ،سوهو املسمن بالرَّ ، وى جباًل باحلجازبأ  فاس   ،يبم أمره

وااال ق امةه  ،نجم آل الرسول :وااال يقال له ،إل ه ب  سو فنُ  ،وسك  به إىل أال مات

ك أيةام املبواةل ،بعةني ومةائبنيوتوك سن  ست وأر ،سن  عرشي  ومائبني
 
بة   

"املعبصم العباِّس
(1)

.   

عل ب  باللوهو األمر الذحي أاده 
 
صاحب تبم  املصةاب ح 

 
اجبمةل "قولةه:ب 

إىل القاسم ب  إبراه م عل ه السالم بعد قبل أخ ه حممد ب  إبراه م
 

 ،عل ه السةالم

مل أيب الرسايا ،اخلارج بالكوف 
 
م   ،اهلل عل ه صلوات ،وااال قبل خروجه معه، 

أصحا  هرثم  ب  أعني
 
 ،أو يزيةدوال ،م  أهل مرص، فبايعه منهم عرشة آفف 

ثةم خةرج منهةا  ،يزيةد أو يةنقص ،عرشي  سةن  ،ف  وأقام القاسم عندهم ك ُخ 

وبايعةه أهةل  ،حبن مل يمكنه اخلروج، فلبث ببلد احلجةاز وهتامة  ،خائفًا يرتقب

"والكوف  ،واملدين  ،مك 
(2)

 . 

بةأال هةذه األسة اانةت تعةاين حصةارًا س اسة ًا؛ النص يبجىل لنا وم  هذا 

جعلها تقبل ك ذلك اوبل، حظر عل ها ذلك احلصار السفر، والبنقل إىل البلداال، 

سواء لنرش الفكر الس اِّس الذحي اةانوا يببنونةه، أو للرحلة  ك اللةب العلةم، أو 

مل  ،وقبله أبوه وجده، حيااا  تعل مه، وال هذا يسوقنا إىل تقرير أمر هام، وهو أال

بسبب الظروف الصعب  البةر عاشةبها  م  حوام؛لط  مل املجبمل يكونوا ك ُخ 

، أو اسةبعا هتا نب ج  البصدر لإلمام  بغ   سلبها م  بنةر العبةاس ؛تلك األسة

                                                 

 .   4/18ذ سمط النجوم العوا، ك أخبار األوائل والبوا،، لعبد امللك العصامر، 1)

 .356/ 1، وشذرات الذهب ك أخبار م  ذهب، فب  العي  احلنبل، 564  بالل، صذ تبم  املصاب ح، لعل ب2)
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، ولعلَّ منهم، بحسب اخبالف وجهات النظر احلاصل  بني العباس ني والعلويني

ااةا حي ب  املعبصم، ونشةأ  تلك العزل  ك أيام املبوال احلسني ب  إبراه م وااب  

ليل  ، وهذا ما نسبط ل أال تلك العزل عىل  حةول  احلقةائقبه غ ا  الكثةري مة   ُنع 

 ااا وية  أئمة ُ  واف  البر عجز ع  احلديث ع  تفاصة لها بشةكل  ،نشأة ااا حي

ي  قةاموا ، واذلك الباحثوال، واملحققوال املعةارصوال، الةذالذي  ترمجوا للها حي

  بإح اء تراث هذه األسة.

وهذا ما أاده صاحب مقاتل الطالب ني؛ رغم قةر  عهةده بدولة  ااةا حي ك 

عىل أال بنواحر الة م  ك هةذا الوقةت، وبنةواحر "ال م ، فقال ك هناي  ابابه: 

الربسباال مجاع  م  آل أيب الالب عل هم السالم، قد ملكوها، وغلبواعل هةا؛ إف 

  عنَّا؛ لقل  م  ينقلها إل نا؛ بل لعدمهم، وفقداهنم، وينبغر أال أال أخبارهم منقطع

"تكوال ام أخبار، قد فاتبنا، ومل نقدر عىل علمها
(1)

 . 

نةةه، وتكو   ،وتعل مةه ،عةىل نشةةأتهالضةةوء وسةريته املبةوفرة بأيةةدينا ف تلقةر 

 ب ئ  هبا، ولكننا نسبط ل أال نسبنبج منها أنه نشأ ك واملؤثرات الثقاف   البر احبكَّ 

بدأ ف ها الفكر الزيدحي بالبالقح مل الفكر املعبز،، وهةر الب ئة  املح طة   ،ش ع  

مما جعل العلويني  ؛ِّس، ويبدو أنه أبدى تفوقًا مبكراً ه القاسم ب  إبراه م الرَّ بجدي 

وهةو  ذ،م893هة / 280)م  الزيدي ، وخاص  ك احلجاز يعقدوال له الب ع  سن 

عىل ق د احل اة ،وجو  أب ه وأعيمهمل  ،اب  مخس وثالثني سن 
(2)

. 

                                                 

 .321ذ مقاتل الطالب ني، أليب الفرج األصفهاين، ص1)

 .57ذ معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص2)
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 :  اْلادي إىل  دة   املغياب اعُل ماُ  م خِ  اتقبة مم حياة  أسباب ونرجع الباحث

انشغال ااا حي ببحق ق مرشويف الدول ، الذحي ااال يطمح إل ه؛ األمر الةذحي : األول

 ذلةك مة  رصفه ع  الكباب  والبدوي ، خاص  ف ي يبعلق بسريته الذات ة ، وقةد جتةىل

خالل رحل  ااا حي إىل الربسباال، والبر ااال يبحث ف هةا عة  والة  لدولبةه، فكةاال 

ر الذحي برز ك شخص   ااا حي صارفًا له ع  البدوي ؛ ملا للبصدر م  تبعات قد  البصد 

 ترصف ع  الكباب  والبأل ف.

 ،داثم  احلجاز إىل ال م ، فقد ااال انبقاله مصةحوبًا باألحةااا حي  انبقال :الثاين

والوقائل البر  ارت ب نه وبني خصومه ك ال م ، فكانت هةذه  ،والقالقل ،واحلرو 

 .احلجازتلك احلقب  م  تارخيه ك أخبار ع  تدوي  صارف  له  شواغل ال

: لعلَّ فكرة البدوي  والبأل ف مل تك  حارضة ك ذه  ااا حي، ك فرتة بقائه الثالث

س، والدل ل عىل ذلك أنه مل  يصل إل نا م  مصنفاته ك احلجاز إف اليشء ال سةري ك الرَّ

م  ابا  األحكام، ومل يكمله إف ك ال م 
(1)

. 

واسبطايف بشخصة به القوية  أال  ،ومل ال ذلك فقد نب  منذ الفولبه ك إالار أسته

 ي حكاه ع  النارصف ة  حبن قال عنه عبد اهلل ب  محزة ،أب هقلب يملك قلو  أعيمه و

مل أسمل أنه بل  م  تعظ م برش م  الناس ما ااال م  تعظة م أب ةه "ل:أنه قااألالرو  

"ومل يكونوا خياالبونه إف باإلمام ،وعمومبه له
(2)

.
 

ك تكةوي   ولبةه الزيدية  بطربسةباال، ااةا حي س بدأت تببلور نوايا وك جبل الرَّ  

 ولكة  مطةار ة ،وااال قد سبقه إىل ذلك جده القاسم بة  إبةراه م إىل تلةك الناح ة 

، وترك القاسةم بآمةل  ، نيسي العباس ني له حالت  وال حتق ق احللم ك تكوي   ول  الرَّ 

عرفوا بالقاسم   ، عاة والربسباال
(3)

دولة  لبوالئ  ال ك واذا سامهت حرا  القاسم، 

ااا حي
(4)

. 

                                                 

 .1106ذ انظر: أعالم املؤلفني الزيدي ، لعبد السالم الوج ه، 1)

لمنصور باهلل عبد اهلل ب  محزة، القسم األول)اوزأي  األول والثاينذ، منشورات مكبب  ال م  الكربى، صةنعاء ة  ذابا  الشاك، ل2)

 .305م، ص 1986هة ة 1406الطبع  األوىل 

ِّس، جد ااا حي.3)   ذ نسب  إىل القاسم ب  إبراه م الرَّ

 القةرال الثالةث واخلةامس ااجةرحي، ألمحةد عبةد اهلل عةارف، ذ مقدم  ك  راس  افجتاهات الفكري  والس اس   ك ال م  ف ي بني4)

 .166م،ص 1991هة ة 1411املؤسس  اوامع   للدراسات والنرش والبوزيل، بريوت، الطبع  األوىل 
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 نياملبحث الثا

 اهلادي والدولة العباسية

 مطلبانوفيه 

 

 اهلادي وموقفه منها.يف عصر اخلالفة العباسية  املطلب األول: 

 احلركة الشيعية يف عصر اهلادي. املطلب الثاني:
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 املطلب األول   
 اخلالفة العباسية يف عصر اهلادي وموقفه منها

 نبِة خمترصة  م اخلالفة الُباسية:

اا مة  املحاسة ، وعل هةا اخلالف  العباس   حقب  م  الباريخ اإلسالمر 

، والةذحي قوف عنده بقدر ما خيدم موضويف البحثم  املآخذ، ما يسبحق الو

بح ةث  ؛نبذة خمبرصة ع  اخلالفة  العباسة   إعطاءهيمنا ك هذا املطلب هو 

 الضعف.ووعوامل القوة ، واأل وار البر مرت هبا ،بداي  النشأةعىل حتبوحي 

 نشمة اخلالفة الُباسية:  

 .هلل عل ه وسلمينبسب العباس وال إىل العباس ب  عبد املطلب عم النبر صىل ا

ومة  أبةرز هةؤفء  ،ااال لألمةويني الكثةري مة  املعارضةني الس اسة ني

وقد متثلت معارضبهم ك عدة ثةورات أمههةا: ثةورة  ،املعارضني: آل الب ت

الةذحي  ،املخبار ب  عب ةد الثقفةرثورة و، ب  عل زيدثورة و ،احلسني ب  عل

(1) بإمام  حممد ب  احلنف   نا ى
بة  أبةا هاشةم  ضةهمبعوبعةد موتةه بةايل ،

 ،الموحةًا ك احلكةم وإل ه انبسبت اااشم  ، وقةد اةاال أبةو هاشةم احلنف  ،

تةر  ه عةىل الةبالط  رغةموااال ىة ط حترااتةه برسةي  تامة ،  ،الفًا ألب هخو 

فأرسةل مة   ،سل يال فطة  لةه األموحي ك عهد سل يال ب  عبد امللك، لك َّ 

أبو هاشةم بةدنو أجلةه  فلي أحسَّ وهو ك الريقه إىل احلجاز،  ،مَّ  سَّ له الس  

                                                 

 .6/20ذ البدء والباريخ، للمطهرب  الاهر املقدِّس، 1)
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 م     م  احلُ  :إىل منطق  يقال اا مال  
ح ث يع ش حممد ب  عل ب  عبد اهلل بة   ؛ 

وأعطةاه ابابةًا  ،فةه بأتباعةه و عاتةهوعرَّ  ،فأاللعه عىل أخبار  عوته ، عباس

اااشةم   إىل العباسة ني ك  الةدعوة إل هم يأمرهم بطاعبه، وهكةذا انبقلةت

 .(1)مذ718/هة98)عام

 ؛ه حممد ب  عل  عاتةه إىل خراسةاالوجَّ  مذ722/هة103)وك عام

ولبعدها اذلك ع  مراز اخلالفة  األموية ،  ؛نظرًا فضطرا  أحوااا 

ة ل رتك األمةر بعةده فبنةه  مذ743/هة125)ب  عل عاماوتوك حممد 

  ك نظام الدعوة م  خالل املصطلحات البر أ خلها الذحي جدَّ  إبراه م

واألخةذ  ،والب ع  للرضا م  آل الب ةت ،لدعوة مثل: الدعوةعىل نظام ا

 .(2)مما ساعده ك اسبقطا  الش ع  إىل جانبه ؛بالثأر لشهداء آل الب ت

ت الدول  العباس   بثالث  عصور خالل سنوات حكمهةا مةا بةني وقد مرَّ 

 . وهر السن  البر سقطت ف ها بغدا م، 1258/ هة656و م750/هة132

توىل ف ه تسع  ألول بس طرة اخللفاء عىل مقال د احلكم ، وفقد مت ز العرص ا

م  خلفاء بنر العباس
(3)

باقبةدار، وقمعةوا الثةورات،  ىكمةواواسبطاعوا أال ، 

                                                 

 .492/ 1سالمر، للصاليب ، ، وصفحات مرشق  م  الباريخ اإل1/21ذ انظر: مقافت اإلسالم ني لألشعرحي، 1)

 .493/ 1ذ صفحات مرشق  م  الباريخ اإلسالمر، للصاليب، 2)

 ذوهم: أبو العباس السفاح، وأبو جعفر املنصور، واملهدحي، وااا حي، والرش د، واألمني، واملأموال، واملعبصم، والواثق.3)
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مبةةد هةةذا العرصةة مةة  او ،واةةاال للخل فةة  ه ببةةه بةةني املحبةةني واملبغضةةني

 مذ.847/هة232)وحبن عام مذ750/هة132)عام

ات البةر واجهةت بنةر العبةاس ك وتعد الثورات العلوي  م  أخطةر الثةور

 ك اإلمامة أصحا  احلق بأهنم ، فقد ااال العلويوال يروال أنفسهم  العرص األول

بعد أال تنازل احلس  ب  عل باخلالف  ملعاوي  ،  َّ م  بعد بنر أُ 
 

 ريض اهلل عنهي، فةإالَّ 

نجم ول س إىل العباس ني، وملا بدأ  ،انبقل بموجب هذا البنازل إىل األمويني احلقَّ 

 علويةةوالاجبمةةل ال ،ك األفةةولةةة  األمةةوينيلفةةاء اخلآخةةر ة  بةة  حممةةدامةةرواال 

 ،وتشاوروا إىل م  تؤول اخلالف  بعد القضاء عةىل الدولة  األموية  ،والعباس وال

، إف أال "الةةنفس الزا ةة "بةة  عبةةد اهلل امللقةةب بةةة افبنةةازل العباسةة وال ملحمةةد 

 املنصةور اخلالفة  امبنةل حممةد وملا توىل ، العباس ني اسبحوذوا عىل األمر  وهنم

بق ةا ة ع سةن بة  موسةن ،ش له املنصور ج شةاً ج َّ ف ،النفس الزا   ع  ب عبه
 
، 

الذحي متك  م  قبل حممد النفس الزا  
(1)

 ل  بو ثم خرج م  بعده أخوه إبراه م فقُ ، 

حبةن  ب  احلس  ب  احلس  ب  عل، أبومها عبد هلل املح  س  وحبو  ،هة145عام 

وعىل إثر ذلك قبل مجاع  م  العلويني ،مات ك السج 
(2)

  . 

                                                 

 .4/427ذ انظر: تاريخ الطربحي، لإلمام الطربحي، 1)

 .1/421، وتاريخ خل ف  ب  خ اط، خلل ف  ب  خ اط، 3/360ا، للعصامر، ذ سمط النجوم العو2)
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وم  الثورات العلوي  ك العرص العباِّس األول: ثورة العلويني بق ا ة احلسني 

هةة 169ثار ك عةام  ،أحد زعيء بنر احلس  ك املدين  املنورة ،ب  عل ب  احلس 

خ، وعىل إثرها هاجر العلويوال إىل املغر ، حبن قبل ك ف  م786/
(1.)

 

وأاللةق  ،الذحي حةاول اسةبيلبهم ،بل العلويوال ثوراهتم ك عهد الرش دثم تا

يبةزعمهم ى ةن بة  عبةد اهلل بة   ،فخرجوا عىل الرشة د ،ساح الكثريي  منهم

ثم مةا  ،بعد أال منحه األماال ؛احلس  العلوحي، الذحي انبهن أمره بالبسل م للرش د

لبث أال حبسه حبن مات
(2)

. 

إ ريةس بة  عبةد اهللبنر العباس: م  العلويني الذي  خرجوا عىل و 
 

 ،الةذحي

حوله الرببر البفَّ 
 
قام معه أهل النج و ،

 
فقام  ،هوبعث م  سمَّ  ،ل الرش دبح َّ ف ،

م  الزم  ةدَّ ومتلك مُ  ،ه إ ريس ب  إ ريسنبعده اب
(3)

. 

بق ةا ة  هح ث قامت ثورة علوية  ك عهةد ؛وبل  األمر ذروته ك عهد املأموال

ك العراا  ول  علوي ، إف أال هذه الثورة انبهت بقبةل أيب أقام  الذحي ،أيب الرسايا

فقةد بلة  ؛ عند هةذا احلةدمطامل العلويني  ومل تنبهو ، م816/هة200الرسايا عام

مبلغًا عظ ًي؛ حبن اسبطاعوا البةأثري عةىل املةأموال نفسةه، املأموال  البَّش  ل ك عهد

م تراجل ع  ذلكاملأموال بوفي  العهد م  بعده إىل عل الرضا، ث فأوىص
(4)

 . 

                                                 

، وتاريخ الطةربحي،  8/310، واملنبظم ك أخبار امللوك واألمم، فب  اووزحي، 5/265ذ انظر: الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 1)

 .93، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، ص  4/569للطربحي، 

 . 95، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، ص  6/100البدء والباريخ، للمقدِّس،  ذانظر:2)

 .3/351، وتاريخ  اب  خلدوال، 6/86، والبدء والباريخ، للمطهر ب  الاهر املقدِّس، 1/256انظر: العرب ك خرب م  غرب، للذهبر، ذ 3)

 .  228  ذ انظر: عمدة الطالب ك أنسا  آل أيب الالب، للحسنر، ص4)
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الةذحي  ، وتبابعت ثورات العلويني ك العرص العباِّس األول ك عهد املعبصةم

 بة  عةل الرضةا، بدأ ببع  اخلطوات افحرتازي  م  خالل قبله ملحمد اوةوا 

ب  عل بة   واذلك حصلت ك عهد املعبصم ثورة علوي  بق ا ة حممد ب  القاسم

قب  عل هم   له عبصم سريَّ ، إف أال املعمر ب  عل ب  احلسني
(1)

. 

إىل مذ 847هةة/ 232)سةن أما ك العرص العباِّس الثةاين الةذحي امبةد مة    

تةو، مذ، فقد بدأ الضعف يد  ك جسد اخلالف  م  خالل 946/ هة334)سن 

نضةوج ف زالةوا يفبقةروال ف ةه إىل ،مبكةر  بع  اخللفاء لشئوال اخلالف  ك سة   

فضةاًل عة  إ ارة أمةور  ،هبةا شةئوهنم الشخصة  واخلربة البر يةديروال  ،العقل

ومشكالهتااخلالف  
(2)

 ،اخللفةاء سةببًا لبسةلط القةا ة األتةراك  ي سو  رُ غ  ، فكاال صو 

ةلو مُ  احلاجة  معةه   تصريخل ف  هبذا السي  أال وجو خاص    بالقةا ة ىةاط ال    ألو  حَّ

نَّكني، ثروا وهةذه مناصةب اةاال الةرتك قةد اسةبأ ،والعسةكريني ،واخلةرباء املُح 

ط تسةل   وممةا سةاعدهم ك ذلةكبالنص ب األوفر منها، فكانوا هم املسبشاروال، 

، وهةذا مة  شةأنه الةبع  بع  اخللفاء واألمراء م  بنر العباس عىل بعضةهم

رغم صالح بعضهم ك الدي ؛ إف أال هذا الصالح مل  ،ندأضعف ه ببهم أمام اوُ 

 ،اال ضةع فًا فةإال صةالحه لنفسةهد الرع   اثريًا؛ ذلك أال احلاام الصالح لو افو يُ 

 ،ل الةوزراءب ةمة  قو  ،خلةل اخللفةاء ك هذا العرص سا ، حبن وضعفه عىل رع به

                                                 

 .471/ 2، وما بعدها، وتاريخ ال عقويب، ألمحد ب  أيب يعقو  ال عقويب،388/ 15ذ  انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبر، 1)

ذ أمثال املبوال، واملنبرص، واملسبعني، واملعبمد، واملكبفر، والرايض، فهؤفء مل يبجاوزوا سة  الثالثةني عنةد أخةذ الب عة  اةم، 2)

 .2/335لعرشي  ااملعبز، واملقبدر. انظر: الثقات، فب  حباال، ومنهم م  مل يبجاوز ا
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جعلهةم  حةداً  هبةم، وبل  عبث العجم همس ك حقأصبح منهجًا يير  و ،والقوا 

 خيلعوال ويولوال
(1)

. 

سة طرهتا عةىل بعة  األجةزاء مة  وفقةدت  ،صبقلَّ ية اخلالفة نفةوذ وبدأ  

ل  ذلك لظهور أاثر م  تكب  كَّ وفياهتا، فم
(2)

املعبضدوك عهد املعبز ،  
(3)

. 

 ،ك إضعاف شوا  اخلالف  العباس   هااال لظهور العب ديني والقرامط  أثر اي

ل وزيا هتا ضعفًا إىل ضعفها الناتج ع  اخبالل معايري افخب ار للخل ف ، وتةدخ  

والوزراء عةىل  ،واألمراء ،ا وس طرة القو ،العنارص الرتا   والفارس   ك األمور

ب ديني ب ئ  مناسب  لظهور العُ  توغريها أوجد ،مقال د احلكم، ال هذه األسبا 

ك املغر  ك أيام املكبفر
(4)

وك مرص أيام املقبدر 
(5)

ر القرامط  ك و، واذلك ظه

هة ك سوا  الكوف 278عام 
(6)

. 

مةة   مبةةدالةةذحي االعرصةة العبةةاِّس الثالةةث: واز ا  الوضةةل سةةوءًا ك  

جةاء هةذا العرصة عةىل مذ، و1258/هةة656)إىل سن  مذ 946/هة334)سن 

 ،بعةد فجةائل مروعة  اخلالفة  العباسة  ، سةقوطينةذر ب ،أنقاض عرص مبهالك

                                                 

 . 2/335ذ فقد خلعوا املقبدر مرتني ك خالفبه. انظر تفص ل ذلك ك ابا : الثقات، فب  حباال، 1)

، والكامةل ك البةاريخ، 5/353االدول  الصفاري ، والدول  الطولون   ك مرص، والسامان  ، ك بال  ما وراء النهر. انظر: تةاريخ الطةربحي، ذ 2)

 .3/385، وتاريخ اب  خلدوال، 49، 2/38، والعرب ك خرب م  غرب، للذهبر، 11/184،  و 505، 283، 197، 6/195فب  األثري، 

، والعرب ك خةرب مة  غةرب، 505، 283، 6/197، والكامل ك الباريخ، فب  األثري، 5/353ذانظر: تاريخ الطربحي، للطربحي، 3)

 .3/385وتاريخ اب  خلدوال،  ،2/38للذهبر، 

 .2/248ذانظر: مآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، حتق ق: عبد السبار أمحد فراج، 4)

 .2/252مذ. انظر: شذرات الذهب، فب  العي  احلنبل، 923هة /308ذاسبوىل العب ديوال عىل مرص عام) 5)

،والكامةل ك 12/552، وسةري أعةالم النةبالء، للةذهبر، 20/232سالم، للةذهبر، ، وتاريخ اإل2/65العرب ك خرب م  غرب، للذهبر،  ذ6)

 .1/254، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 2/192، ومرآة اوناال، لل افعر، 6/363الباريخ، فب  األثري، 
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خلالفة  اوبداية  لنهاية   ،ل كةوال امبةدا ًا للضةعف ؛وتسلط القا ة ،واضطرا 

 مَّ رُ العباس   بو 
 .بد اهلل القائمبع رنبهيو ،ها، ويبدأ هذا العرص باملط ل هللبو

 ، اةي له م  األمر يشء الببَّة يبق  ومل  ،اخلل ف  صالح اته وك هذا العرص فقد  

ااال حاصاًل ك عهد املط ل هلل، فقد ااال األمر والنهر ملعز الدول ، الةذحي عةرف 

ألنه ااال مة  شة عبهم،  ؛عنه العزم عىل نقل اخلالف  م  بنر العباس إىل العلويني

  حبن أصبح اخلل ف  ف ىصل إف عىل ما يعط ةه معةز الدولة ، ق عىل اخلل ففض َّ 

ح ث اانوا يغلقوال  ،"يوم عاشوراء"بة املعروف وك عهده أقامت الش ع  بدعبها 

 ب   وينثةروال النَّة ،الداااني، وخترج النساء حاسات عىل وجوهه  وصةدوره 

بكاًء عىل احلسني ب  عل ريض اهلل عنه ؛ك األسواا ف     واوو 
(1)

. 

هي  وف ه  فةدخلت الدولة   ،ال عةىل احلكةم، عنةدما متلكةوا بغةدا وس طر الُبو 

ر هي  العباس   ك عرص جديد يعرف بالعرص الُبو 
(2)

. 

هي  وال الذي  اةانوا يعبنقةوال البشة لو  ،تزايد النفوذ الش عر الذحي خدمه الُبو 

ك  لم تف ،ظهرت للش ع  أاثر م   ول هذا العرص ه، وك نونافحوا ع ،وأظهروه

هي    هر الوح دة، ف  ،ك املغةر  ،ب دية  قوية ظهةرت الدولة  العُ قةد الدول  الُبو 

ومرصةة
(3)

و ولةة  القرامطةة  ك الشةةام ،
(4)

ك الةة م  والصةةل ح وال ،
(5)

واةةانوا  ،

                                                 
ط النجةوم العةوا، ك أخبةار ، وسةم3/522، وتاريخ اب  خلدوال، فبة  خلةدوال، 26/11ذانظر: تاريخ اإلسالم، للذهبر، 1)

هي  ني، ، 2/313، ومرآة اوناال، لل افعر، 1/534األوائل والبوا،، لعبد امللك العصامر،  ، واخلالف  العباس   ك عهد تسةلط الُبةو 

 .64لوفاء حممد عل، وما بعدها، ص 

 .523، 3/522ذ تاريخ اب  خلدوال، فب  خلدوال، 2)

 .7/722و 4/140، وتاريخ اب  خلدوال، فب  خلدوال، 26/41، ذ انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبر3)

، وتةاريخ اخللفةاء، للسة والر، 13/130، وتاريخ مدين   مشق، فب  هب  اهلل الشافعر، 26/271انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبر، ذ 4)

 .4/132بر حي،  ، والنجوم الزاهرة ك ملوك مرص والقاهرة، فب  تغرحي1/308، ومآثر األناف ، للقلقشندحي، 1/407

، ووف ات األع اال 2/302، وتاريخ اب  خلدوال، 8/325، والكامل فب  األثري، 12/67ذ انظر: البداي  والنهاي ، فب  اثري، 5)

 .5/229وأنباء أبناء الزماال، فب  خلكاال،
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ةواحلمةدان وال الةذي  اةانوا أقةل ت  يدينوال بالوفء للعب ديني ك مرص،  عًا مة     ش 

هي  ني الُبو 
(1)

. 

ر ك بالط اخللفاء العباس ني لنفوذ الُبو  اإف أال  ابري األثر ك إضعاف ااال له هي 

والس طرة عىل اخللفاء، حبن وصل هبم احلةال إىل قبةل بعة  اخللفةاء  ،اخلالف 

ااملسبكفر
 

الذحي سملوا ع ن ه
(2)

، وحني سةاءت العالقة  بةني اخلل فة  العبةاِّس 

الطائل
 
 ،مة  اخلطبة  أمر األخري بحذف اسم الطائل   البوهيروبني عضد الدول، 

ك بغدا  وغريها
(3)

. 

حارضة اخلالفة  العباسة   بغدا  للعب ديني ك  ر  عو وبل  الضعف مداه حبن  ُ  

بجامل املنصور، وذلك أيام القائم
 

بأمر اهلل
(4)

. 

ر م  أقبح  وُيعد   هي  ها، فقةد وأشةدي ، البةاريخ اإلسةالمر عصةورالعرص الُبو 

هي  وال قسًي ابريًا م  رش احبلَّ  بي ف ها العةراا وبغةدا ،  ،قر اخلالف  العباس  الُبو 

فحسةب، بةل  ألسةبا  س اسة   ؛وا اخلالف  العباس  غُ ل  الة، ومل يُ واانوا ش ع  غُ 

فةأ ى األمةر إىل رصايف مريةر جةدًا بةني السةن   مزجوها باألسةبا  العقائدية ،

والش ع ، واانت بغدا  خاص  مرسح هذا الرصايف
(5)

. 

                                                 

 .4/296و 3/539، وتاريخ اب  خلدوال، 1/69ذ  تكمل  تاريخ الطربحي، أليب الفضل اامداين،1)

 .15/110 أعالم النبالء، للذهبر،سريذ 2)

 .2/338العرب ك خرب م  غرب، للذهبر،  ذ3)

، والدولة  العباس  )ضةم  حمةارضات تةاريخ 77، 12/69، والبداي  والنهاي ، فب  اثري، 9/401تاريخ بغدا ، للخط ب،  ذ4)

 .537، 476األمم اإلسالم  ذ، ملحمد اخلرضحي بك، ص 

 .17ذ، ملحمد ماهر محا ة، ص  3ي  العائدة للعصور العباس   املببابع )سلسل  وثائق اإلسالم)ذ  الوثائق الس اس   واإل ار5)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

38 

ه والسالجق  حبن عهةد املقبفةر الةذحي ي  و  بنر بُ واسبمر ضعف اخللفاء أمام  

، ومل خيُل ذلةك العرصة مة  حاول أال يع د للخل ف  العباِّس ش ئًا م  صالح اته

ويشةهد  ،ااال يبارش األمةور بنفسةه الذحي ،عهد املقبفريشء م  الصالح،اي ك 

وحكةم  ،ومتك  ك اخلالف ، ويبذل األموال الكثرية ألصحا  األخبار ،احلرو 

لعسكر واألمراءعىل ا
(1)

. 

 ،سةةن  مخسةةيئ  وأربعةةًا وعرشةةي    بنةةر العبةةاساسةةبمرت خالفةةوهكةةذا   

 ،سةن  14فمبوسط ملةك اخلل فة  مةنهم نحةو  ،خل ف  37اسبخلف ف ها منهم 

مكثةت  ،في  وهنةا واحدة وأقلها سن  ،سن  46وأارب مدة قام ف ها خل ف  عباِّس 

ام  عىل مج ل العامل والس ا ة البَّ  ،عل اسن  خللفائها الكلم  ال 100الدول  العباس   

تلةك  تضةعف ،، ثم جاء بعد ذلك قةرال آخةر ما عدا بال  األندلس، اإلسالمر

واجرتأ األمراء بةاألالراف عةىل  ،املكان  البر اانت ام ك نفس األمم اإلسالم  

ةوصار أمر العباس ني ي   ،افسبقالل  م  ض 
إف العةراا ك أيةدهيم حبةن مل يبةق   ل  حو

 ،وهذه مملوءة بافضطرا  والفب ، جاء بعد ذلك  ور ثالةث ،ارس واألهوازوف

البةر يمثلهةا  ،  فارسة  مَّ والسلطاال الفعل ألُ  ،ل س للخل ف  ف ه إف اسم اخلالف 

فصار اخلل ف  اأنه موظف مل يبناول منهم ما  ،يق م ببغدا  ،السلطاال م  بنر بويه

 و  أ  يقوم بو 
ف مةا  ،ويفعل ما يةرا  منةه ،يؤمر ف أمتر ،ول س له ترصف وف نفوذ ،ه و

ملبةاينبهم لةه ك  ؛ول س له عىل أنفس املةالكني يشء مة  السةلطاال الةدينر ،يريد

                                                 

شذرات الذهب ك أخبةار مة  ذهةب، فبة  و، 12/241، والبداي  والنهاي  فب  اثري، 26/254تاريخ اإلسالم، الذهبر،  ذ1)

 .1/203فب  تغرحي بر حي،  ، ومور  اللطاف  ك م  و، السلطن  واخلالف ،3/49العي  احلنبل، 
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ل كةوال أمةره  ؛فقد اانوا ش ع  غالة، وإني رضوا ببقاء اخلل ف  العبةاِّس ،العق دة

مبةن رأوا ك ويعزلونه أو يقبلونه  ؛يبقونه مبن رأوا ك بقائه خريًا ام ؛ناً عل هم ه ي 

آل إىل ذلك مصلحبهم،  جاء بعةد ذلةك  ور آخةر انبقةل السةلطاال الفعةل ف ةه 

وااال بنو العباس مل هذه الدول  أحس  حةافً مةنهم مةل بنةر بويةه،  ،سلجوا

مل يكونوا ف ها حتةت  عامًا، 66مكث العباس وال بعد سقوط الدول  السلجوق   و

 ،هم البر اببدأت بأقىصة تراسةباالإىل أال قام املغول والببار بحراب ،سلطاال أحد

وأزااةا مة   ،البال  اإلسالم   فأخذ أنفةاس الدولة  العباسة  بوعصف رىهم 

مذ1258/هة656) عام عىل يد هوفاو ،بغدا 
(1)

. 

 اُض أسباب سق ط الدولة الُباسية، ومنْا:  ىاُد خِ  اخلالصة نقَ 

 ل اخلالف  اإلسالم   إىل امللك العضوض.ة حتو  1

؛ ذلك أنه ك الوقت   بع  اخللفاء الباحثني ع  اللذات والشهواتة وجو2

الذحي ااال هوفاةو يعةد الُعةدة لغةزو بغةدا ، اةاال اخلل فة  منغمسةًا ك اللهةو 

 واملجوال.

ومما ىكن ك ذلك أال هوفاو ااال عىل صل  بةبع  األمةراء، الةذي  اانةت 

يطلب منةه املةد ، تربطهم صل  باخلل ف  املسبعصم، فوافق أال أر سل له هوفاو 

ني  ة   وما يلزم؛ اسبعدا ًا لغزو بغدا ، وك نفس الوقت أرسل له اخلل ف  يطلب ُمغ 

                                                 

 .554ذ الدول  العباس  ، للخرضحي، وما بعدها ببرصف، ص  1)
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ت بجيل الصوت، فقال صاحب املوصل: انظروا  ر 
عند صاحب املوصل، قد ُذاو

إىل هذي  الرسولني، وابكوا عىل اإلسالم وأهله
(1)

. 

 ا أضعف ه ب  اخلالف .تو، اخلالف  م  قبل بع  اخللفاء ك س  مبكر؛ ممة 3

 ختل خلفاء الدول  العباس   ع  الق ا ة الدين  .ة 4

 ة ظهور اخلالفات  اخل الب ت العباِّس نفسه.5

ال . ،ظهور احلراات الباالن   ة6  االقرامط  والعب ديني، وغريمها م  الفرا الضَّ

 ة ظهور الفبن  بني السن  والش ع .7

لة 8  خلالف .األعاجم ك إ ارة شئوال ا تدخ 

 ة عدم وجو  نظام لوفي  العهد.9

 م  يار اإلسالم إىل وفيات مسبقل . ة تقس10

عوب  ظهور الش   ة11
(2)

ل بع  اخللفاء هبا ااملةأموال واآلراء الفلسف   وتشب   ،

وغريه
(3)

  . 

وبعد هذه املقدم  املوجزة ع  اخلالف  العباس   ك عصورها الثالث ، فإنه مة  

ى ةن بة  ااةا حي وضل اخلالفة  العباسة   ك عرصة   الرضورحي أال نبحدث ع

خالل العرص العباِّس  ،أو بعد جم ئه إىل ال م  ،احلسني، سواء قبل جم ئه إىل ال م 

                                                 

، والفبةوح اإلسةالم   عةرب العصور) راسة  تارخي ة  حلراة  اوهةا  1/484ذ انظر: املعجم الوس ط، ملجموع  مة  املةؤلفني، 1)

 . 337لعبد العزيز ب  إبراه م العمرحي، ص  اإلسالمر م  عرص الرسول صىل اهلل عل ه وسلم حبن أواخر العرص العثيينذ، 

عوب   هر: احبقار العر ، وتفض ل العجم عل هم، ويقال ملحبقر أمر العر : شعويب. انظر: تاج العروس، للزب دحي، ذ  2)  .3/144الش 

العباسة  ذ، ملجةدحي  ذ: تاريخ اإلسالم واملسلمني )احلرو  الصل ب   ة عرص الطوائف ة هناي  الدولة 7ذ  انظر: صح ح البوث ق)3)

 وما بعدها ببرصف.  619الس د، ص  
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ااةا حي إىل ؛ ل بجىل لنةا جانةب مة  اووانةب البةر  فعةت ، وموقفه منهاالثاين

حي ااةا تأس س  ولبه ك ال م ؛ ونبمك  م  معرفة  الظةروف البةر أقةام ف هةا 

 ،عىل الوضل العباِّس ك احلقب  البر صةاحبت ظهةور ااةا حي، وبالوقوف  ولبه

، أو عىل مسةبوى وفة العباسة ني ك الة م  ،سواء عىل مسبوى اخلالف  العباس  

 نسبط ل الوقوف عىل صورة حق ق   للوضل العام الذحي ظهر ف ه ااا حي.

ااةا حي   مولةد مة اببةداءً  ،بإذال اهلل عةىل وضةل اخلالفة  العباسة   وسنقُف 

لنلقةر نظةرة عامة   مذ؛911/هة298)وحبن وفاته عام مذ860/هة245)عام

 ،وأول خل ف  ك هذه احلقب  هو املبواةل عةىل اهلل، عىل الوضل خالل هذه احلقب 

 م  خالفبه عامني. ااا حي الذحي أ رك 

ففر عهد املبوال ااال حممد ب  عب د اهلل ب  زيا  وال ةًا عةىل الة م  مة  قبةل 

؛ ذلةك أال اخلل فة  املةأموال واانت سلط العباس ني عىل ال م  اسم  اس ني، العب

البر أعلنت البمةر  عةىل  ،لقبال بع  القبائل ؛أرسل حممد ب  عب د اهلل ب  زيا 

واختذ مة  زب ةد عاصةم   ،  مللكهوبدأ اب  زيا  يوالي  ،اخلالف  العباس  ، فهزمهم

واانةت الدولة   ،بةاحلكم م اسةبقلَّ ث ،أظهر ك البداي  الطاع  لبنر العباسوله، 

  ،ثةم قةام بعةده ولةده، الزيا ي  أول  ول  تسبقل ع  اخلالف  العباس   ك الة م 

ومات ك بداي  خالف  املكبفر ،إبراه م
(1)

وعةارص  ،فةه ولةده أبةو اوة شخل  ف، 

تسع  م  خلفاء بنر العباس
(2)

. 

                                                 

، 224، وما بعدها، والثناء احلس  عىل أهل الة م ، للمةروين، ص  112ذ انظر: مآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، ص 1)

 .286، والدول  العباس  ، للخرضحي، ص 225

 .112بدحي، واملعبمد، واملعبضد. انظر: مآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، صهم:)املبوال، واملنبرص، واملسبعني، واملعبز، واملهذ 2)
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  ثالثة  مة  بنةر ك الة م  تةوىل اخلالفةااا حي د الذحي سبق ظهور ق  ك العو و

 واملكبفر. واملعبضد العباس هم: املعبمد

وجعل أخاه املوفق و، عهده،  ،وامللذات ،أما املعبمد فقد ااال مشغوفً باللهو

لموفقوقد اانت ال م  خاضع  ل
(1)

حبةن صةار  ،غلةب املوفةق عةىل األمةرو، 

 ،املعبمةد، فاحبجز أخاه  املوفقالناس إىل املعبمد مل أخ ه ااملحجور عل ه، ومال  

مرتني، واانةت السةلط  خةارج   د  عو م  اخلالف  ثم أُ املعبمد  ل  لو وُخ  ،ق عل هوض َّ 

بغدا  ك يد غريه
(2)

ومات وهو ااملحجور عل ه، 
(3)

حبن أنةه احبةاج إىل ثالثيئة  

اةي حكةن ذلةك ابة  األثةري ،مات بسبب اثرة الرشا وفلم جيدها،  ، رهم
 

ك 

تارخيه
(4)

. 

، مذ893/هةة279)ملعبضةد الةذحي و، اخلالفة  عةاموتغري احلال ك عهةد ا 

 ع  وال ُ  ،يا يني ك زب دال م  ح نها حتت حكم الزي  تواان
يني ك صنعاءرو فو

(5)
. 

اةي ىكةر ذلةك  ،بةال م  ك أيةام املعبضةد العبةاِّسااا حي وقد ااال ظهور 

احلسنر
 

ابابه عمدة الطالبك 
(6)

. 

                                                 

 .332، والدول  العباس  ، للخرضحي، 3/476ذ انظر: سمط النجوم العوا، ك أخبار األوائل والبوا،، لعبد امللك العاصمر، 1)

ك يةد الزيدية . انظةر: الدولة  العباسة  ، للخرضةحي، ص  ذ ففر خراساال ااال األمر ب د الطاهريني، وك الربسباال اانت األمور2)

331 ،353 . 

 .  4/60،وتاريخ بغدا  للخط ب البغدا حي، 2/603ذ انظر: مولد العليء ووف اهتم، ملحمد ب  عبد اهلل ب  زبر الربعر، 3)

، والنجةوم الزاهةرة ك 121شةندحي، ص ، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلق6/370ذ انظر: الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 4)

 .3/79ملوك مرص والقاهرة، فب  تغرحي بر حي، 

 .353ذ انظر: الدول  العباس  ، للخرضحي، ص  5)

 .204ذ عمدة الطالب ك أنسا  آل أيب الالب، للحسنر، ص 6)
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ار ابة  اثةري إىل ذلةك وقةد أشة ،واحلةزم ،والةوريف ،ف املعبضد بالعةدلعرو 

"فاضالً  ،وااال شجاعاً  ،ورفل منارها ،املعبضد أقام شعارها فلي و،  "بقوله:
(1)

. 

فبةزام  مةل خالفبةه  ،حة ملفقد تكالبت عل ةه ا ،وحزمه ه،إف أنه ورغم قوت

وك بةال  الشةام ،ظهور القرامطة  ك سةوا  الكوفة 
(2)

، واةاال أمةر مرصة ب ةد 

 م  حتت حكم بنر زيا ، وااال عىل املغةر  بنةو وك عهده بق ت ال، الطولون ني

األغلب، وااال األمويوال باألندلس
(3)

، وااال األغالب  ك املغر  وصقل  
(4)

 . 

، مذ902/هةة289) أما املكبفر فقد بويل باخلالف  بعةد أب ةه املعبضةد عةام:

وعندما  خل ااا حي ال م  خرج أمحد ب  عبد اهلل ب  عبا  األا ل م  الة م  إىل 

راا وافدًا عىل املعبضد باهلل، ك آخةر أيامةه؛ يسةبنجده عةىل اإلمةام ااةا حي، الع

فوجد املكبفر قد بويل له باخلالف  بعد أب ه، فواجهه املكبفر بالعراا، وأمر معةه 

باو و  العظ م ، حبن ور  ابا  وا، احلرمني
(5)

خيرب أال ى ن ب  احلسني قةد  

رت   املعبمد ع  ذلك ف  العزم خرج م  صنعاء، ف 
(6)

. 

بعد املكبفر ة ثةالث سةنني؛  م  خالف  املقبدر ة الذحي و،  ااا حي وأ رك 

تةوىل املقبةدر  ؛د أراةاال  ولبةه ك الة م يوالي ااا حي ففر الوقت الذحي ااال 

                                                 

 .11/86ذ البداي  والنهاي ، فب  اثري، 1)

، 339، والدول  العباس  ، للخرضحي، ص 5/643وتاريخ الطربحي، للطربحي،  ،6/410ذ انظر: الكامل ك الباريخ فب  األثري، 2)

 .40والوثائق الس اس   واإل اري  العائدة للعصور العباس   املببابع ، ملحمد ماهر محا ة، ص

 .127، 126ذ انظر: مآثراألناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، ص 3)

 .352ذ انظر: الدول  العباس  ، للخرضحي، 4)

 واسمه أبو مزاحم. ذ5)

 .250ذ احلور العني، لنشواال احلمريحي، ص6)
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ا  ببدبري األمةور، بَّ الوزراء والكُ  وعمره ثالث  عرش عامًا، فاسبقلَّ  ،اخلالف 

 ،ه اانت جتلس للمظةاملمي حبن أال جاري  ألُ ام، دَّ ه النساء واخلُ رو وغلب عىل أم  

، حبةن اسةبوزر هوىرض جملسها القضاة والفقهاء، واثةر الةوزراء ك عهةد

ع د، وك عهةده والقضاة عىل خلعه، ثم أُ  ،تسع  عرش وزيرًا، فاجبمل القوا 

 ،جةاجوقطةل الريةق احلُ  ،عةىل الكوفة  والبرصةة هجم أبو الاهر القرمطر

 مةنهم، ومة  مل يمةت بسة ف القرمطةر مةات وقبل الكثري ،وأخذ أمواام

 .(1)عطشالويف وبس ف او

وبعد هذا الطواف املوجز لوضل اخلالفة  العباسة   ك عرصة ااةا حي خةرج  

 :الباحث بخالص  اذه احلقب  أوجزها ك اآليت

م  يَّ َْ االْْ ر  ى حساب اخلالفة الُباسية، وقد كا  ال ضع مُ اْلادي ادأ نجم 

 :ْامن لُدة أسباب ؛له

اي أسةلفنا،  ،ة فسا  اخلل ف  املعبمد، الذحي ااال منغمسًا ك الرشا  والنساء1

فك ف سة منل اخلةارجني عل ةه ك  ،ف  ك مرازهاوخل ف  اهذا مل ىمو محن اخلال

 .؟!بلد  بع د اال م 

ة اثرة اخلارجني عىل اخلالف  ك عرصه، فلم يك  ااا حي هو اخلارج الوح د 2

 وغريهم. ،والعب ديني ،كررت ثورات القرامط عىل اخلالف ، فقد ت

                                                 

 .351، والدول  العباس  ، للخرضحي، 131، 130ذ انظر:مآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، ص1)
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والعرق ةات  ،واألمراء ،م  الوزراء،ة الرصايف الدائر بني املقربني م  اخلل ف 3

م  أجل حتق ق س ا هتا مة   ؛وتطفئ أخرى ،البر تبجاذ  اخللفاء وتشعل حرباً 

 زمام األمور.خالل الس طرة عىل 

د ال م  ع  مراز اخلالف  العباس  .4  ة ُبع 

 ع  يا يوال وال ُ ااال الزي  ة5
ومل يبةق  للخل فة   ،وال قد اسةبقلوا بحكةم الة م ي  رو فو

ة مما يبوجب ااا حي العباِّس إف السلط  افسم  ، فأصبح قمل هذه الثورة ة ثورة 

 ع  عىل الزيا يني وال ُ 
 .نييي رو فو

وف ة  تربل عىل عر  اخلالف  العباس   منذفقد  ،ة عدم اسبقرار أمر اخلالف 6

إىل حني موته تسع  م  خلفاء بنر العباس، الذي  اةاال الةوزراء يق مةوال ا حي اا

 ف مصالح اخلالف . ،بحسب ما متل ه مصاحلهم ،خل ف  وخيلعوال آخر

جعلهم ف يفكةروال ك قمةل تلةك  ؛ة انشغال اخللفاء بالرصاعات الداخل  7

 ومنها ثورة اإلمام ااا حي. ،الثورات

 الزيا يني وال عفريني ك قمل هذه الثورة.العباس ني اابفوا ب ة ولعلَّ 8

ة اختذ ااا حي م  حرماال ال م  م  ثير الغنن الذحي شهدته اخلالفة  ذريعة  9

للخروج
(1)

.  

 بجىل عمومةًا مة  خةالل خروجةه أما موقف ااا حي م  اخلالف  العباس  ، ف

منةه،  أمرًا  ين ةًا ف بةدَّ  عل هم؛ ذلك أال ااا حي رأى اخلروج عىل اخلل ف  العباِّس

 لعدة أسبا  منها: وذلك

                                                 

 .                         41ذ انظر: معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص1)
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م  البطنةني وال س اخللفاء العباس ني ة اوال1
(1)

، فااةا حي يةرى بةأال تكةوال 

  .اإلمام  ك البطنني

قد ثبت لعل بة  ااا حي ال النص عند إل ؛ل س منصوصًا عل ه اخلل ف  ة اوال2

 .غريهم وال  ،وأوف ه م  بعده ،أيب الالب

ثةم "والقول بنظري  الويص والنص: ،  علك س اا تثب به إلمامااا حي يقول 

وسة د  ،جيب أال يعلةم أال عةل بة  أيب الالةب بة  عبةد املطلةب أمةري املةؤمنني

وأحةق النةاس  ،وقةايض  ينةه ،ووزيةره ،وويص رسول ر  العةاملني ،املسلمني

وأفضل اخللق بعةده، وأعلمهةم بةي  ،بمقام رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم

 ېوف ةه يقةول اهلل تبةارك وتعةاىل:﴿ ،م بأمر اهلل ك خلقةهوأقومه ،جاء به حممد

املائةةةدة: ]﴾ۇئۇئ ەئەئوئوئ ائ ىائ ېېى

وأنةزل الةوحر علة هم  ،ت اإلمامة  فة هموثبَّ  ،فجعل الوفي  ام خاص  ة [55

بذلك
(2)

 .ة  

  :ظاملًا، وهو يرى اخلروج عىل احلاام الظامل اخلل ف  ة اوال3

ج عىل احلاام املسلم الظامل قولةه مذهب اخلرونرصة ك ااا حي ومما يسبدل به 

ُضةةًدا﴾ ةةليني  ع  ةةذ  امل ُضو
ةةا ُانةةُت ُمبَّخو م  وقولةةه تعةةاىل  [،51]الكهف: تعاىل:﴿و 

امةاً إو إلبراه م:﴿ ُلك  لولنَّةاسو إوم  اعو حي  يني ج  ةدو ه  ن ةاُل ع  ةر ق ةال  ف  ي 
بو يَّ ة  ُذري

مو ق ةال  و 

﴾ ني 
وتعاىل أنه ف يبخذ الظاملني  فأخرب تبارك"يقول ااا حي:[ 124]البقرة: الظَّاملوو

                                                 

 عىل نسل عل ب  أيب الالب ريض اهلل عنه، م  ولديه احلس  واحلسني.ذ البطنني: يطلق 1)

 .525ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)
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وأخرب أال  ،وف حكاماً  ،وف قضاة ،وف خلفاء ،واذلك ف يبخذهم أمراء ،عضداً 

 ،واةذلك ف جيةوز اةؤفء أال يكونةوا أئمة  املسةلمني ،الوالظةامل هعهده ف ينالة

وقوام غةري مصةدا، وقةال عةز  ،وشها هتم غري مقبول  ،وخلفاء لر  العاملني

اُووُ  ي  وجل:﴿ بَّبولو ا    ف  ت  ُكم ب ني   النَّاسو بواحل  قي و  ضو ف اح   األ  ر 
ً  كو لو ف  ن اك  خ  ل  ع  إونَّا ج 

بو لو اهللو﴾ لَّك  ع   س 
ُ ضو ى ف  ، فال يسةبحق اخلالفة  إف مة  حكةم [26]ص: اا  و 

"فإذا عدل ع  حكم اهلل فل س بخل ف  ،باحلق
(1)

. 

فقةد  ،وأضةمر حمبة  ظةامل ،انطوىفم  "ويقول ك املؤم  الذحي يوا، الظامل:

"ول س م  املؤمنني باهلل ،خرج م   ي  اهلل
(2)

. 

فمبن خالف  ،بأال اإلمام خل ف  لرسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلمااا حي ويرى 

 منهجه منهج رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم جاز اخلروج عل ه.

وسةمر  ،بةه ل ةؤتمَّ  ؛وأال اهلل افرتض اختاذ اإلمام العا ل إماماً "يقول ااا حي:

وأنه م  خالف حكمه  ،ل خلف النبر صىل اهلل عل ه وآله وسلم ك أعيله ؛خل ف 

ولكنةه  ،وف خل فة  ،فل س بإمةام ،حكم النبر صىل اهلل عل ه وآله وسلم وفارقه

" ظاملمبربَّ 
(3)

. 

ا بمظةامل  ةو  وقد ااال ااا حي يرى العباس ني مة  ظلمة  أهةل القبلة  الةذي  أت 

عل هم، ورأى أال ذلك الوقت أنسب وقت للخروج، وأال ال م   توجب اخلروج

أنسب بلد  لبحق ق هدفه، ويبجىل ذلك م  خالل رسالبه ألحد العلويني، والبةر 

                                                 

 .76ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1)

 .684ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)

 .130ذ املجموع  الفاخرة، حتق ق: الرازحر،ص 3)
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فإال يطعنر م  بلغبةه  عةويت يرشةدوا، وحظهةم يأخةذوا، والفةوز "جاء ف ها: 

فوا بطةاعبر، ويبثةا قلوا العظ م يرجتوا، وإال يبخلفوا عنر، ويعصوا أمرحي، ويسوي

، وأا   عند اهلل ة إال شاء اهلل ة م   ع  إجاببر،...، أا   قد قدمت هلل بي جيب علَّ

ةوا إىل  الناجني، ...، فمهاًل أولئك مهاًل ع  البخلةف عة  اهلل، وافجةرتاء، هلم 

ةوا إىل قسةم ف ةئكم علة كم،  األمر باملعروف، والنهر ع  البظةامل واملنكةر، هلم 

وا إىل غناء فقرائكم، واألخذ باحلق ك وإح اء ابا  اهلل وسن  ر سوله ف كم، هلمَّ

وا إىل جها  الفسق  الظاملني م  أهل قبلبكم، م  جبةابرهتم،  أغن ائكم، ...، هلم 

م  األرشاف وغريهم، ...، حكةم الكبةا  معطةل ب ةنكم، واألمةر بةاملعروف 

ني، قةد والنهر ع  املنكر معدوم ف كم، ترتل أعةداء اهلل ك جنةر أمةوال املسةلم

نوا م  تغ ريام عل هم، ويئسوا م  نكايبكم فة هم، وبسةطوا أيةدهيم علة هم،  أمو

ن ةاءُام  وحكموا بحكم الش طاال ف هم  ب  بيُحوال  أ  ا و ُيةذ  ةذ  ع  ء  ال  ُسةوُمون ُكم  ُسةو  ﴿ي 

ة م  ﴾
ظو بيُكم  ع  ُكم ب الء مي  رَّ

لو كو ذ  اءُام  و  س 
ُ وال  نو ب ح  ي س  [،...، فةأحي 49]البقةرة: و 

عر أنةه إمةام  ظلم يرمحك اهلل، أو غشم، أو فسق، أو إثم أعظم مما ف ه م  هو يةدَّ

ا البةديف  للمسلمني، أو أمري للمؤمنني، م  الذي  أماتوا الكبا  والسن ، وأح  ةو 

ا مةا  ق، وجلسةوا ك غةري جملسةهم، وتعةاال و  س 
والفب ، وقبلوا احلق، وأح  وا  الفو

بغفروا، وقومةوا هلل بةي أمةرام بةه، وف ل س ام، فاجبهدوا، رمحكةم اهلل، واسة

تقرصوا، وف ترانوا إىل اخلف 
(1)

وا ك جهةا  أئمة    ةد  ك الةدن ا؛ فبهلكةوا، وجو

م اهلل ف هم، وفة م  اةاال قةبلهم  الظلم تسعدوا،...، واعلموا رمحكم اهلل أال ُحك 

                                                 

 .7/145ن ا: الدع  واخلصب واللني. انظر: لساال العر ، فب  منظور، ذ اخلف  ك الد1)
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واحد، وسنبه ك الفسق  األولني اسنبه ك الظلم  اآلخري ، وك ذلك مةا يقةول 

وةةةد  لوُسةةةنَّ و اهللو   العاملنير ةةة  جت  ل  ب ةةةُل و  ةةة  ق 
ل ةةةت  مو ةةةر ق ةةةد  خ 

بو ﴿سةةةنَّ   اهللو الَّ

ياًل  ب دو [،...، ألسبم تروال رمحكم اهلل إىل أبوا  النرص قد فبحةت،  23﴾]الفبح:ت 

لوال م   ول  آل رسول اهلل قةد أقبلةت، و ففت ملكهةم قةد  وعالمات ما تؤمي

ب ه صىل اهلل عل ه وعىل آلةه وسةلم قةد ثببةت، رشعت، وأسبا  ما وعد اهلل به ن

"وعالمات هالك عدوهم قد وضحت
(1)

. 

بل وذهب ااا حي إىل أبعد م  اوهنم ظلم ؛ جيب اخلروج عل هم، فقةد اةاال 

بل الكفار الطغاة أوىف بالعهو  "يرى بأال الكفار أوىف م  أولئك اخللفاء، ف قول:

ء منهم، ك اثري م  األمةور منهم، وأحفظ لعهو هم منهم لعهدهم، وأقل اجرتا

عوال أهنم أئم  املسلمني، وقا ة املؤمنني، وخلفةاء  عىل خالفهم، وهم ك ذلك يدَّ

الواحد الكريم، ووفة الواجد العظ م، اال، والذحي نفس ى ةن ب ةده مةا وىلَّ اهلل 

أولئك ك خلقه، وف قلَّدهم ش ئًا م  أمره، وف أجاز اةم أمةرًا وف هن ةًا ك يشء 

"أرضهم  
(2)

 . 

ومم خِا النص َتجى اُض األسس التي ا تلدخا اْلادي ِف التُب ة للخروج 

  ى اخلالفة الُباسية ومنْا:

تكريس نظري  احلق اإلار لشخصه م  خالل ترت ب الثوا  والعقا  اإلار ة 1

 عىل م  نرصه، أو خذله، وصب  خروجه عىل اخلل ف  بصبغ  اوها  الرشعر.

                                                 

 .514ذ جممويف رسائل ااا حي)الرسائل اإلصول  ذ حتق ق: عبد اهلل ب  حممد الشاذ، ، وما بعدها ببرصف يسري، ص1)

 .537ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: عل أمحد الرازحر، ص 2)
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العلويني م  خالل إشعارهم بسلب احلق مةنهم، وأال هةذا ة هت  ج مشاعر 2

 الوقت هو الوقت املناسب فسبعا ة ذلك احلق.

ة الرتا ز عىل الوضل افقبصا حي الس رء، الذحي ااال يع شه الناس، خاصة  3

 ك ال م .

 ة حتف ز املخاالبني، ووعدهم بالغنائم واألموال.4

 ورة عل هم.ة  عرض مفاسد اخللفاء بصورة تورث احلقد والث5

ل خطابةًا س اسة ًا معارضةًا 6 ة جزال  اخلطا ، فااا حي هبذه الرسال  قد سجَّ

 بلغ   ين  ، وأ ب  ، وعاالف  ، تؤثر ف م  يسمعها.

ةة تةوفر بعة  املةةربرات املنطق ة  املقبولة  لةةدى ااةا حي، اسةوء الوضةةل 7

افقبصا حي، وضعف تطب ق الرشيع ، وقل  البدي  عند اخللفةاء، وهةذه أضةفت 

 عىل خروج ااا حي ش ئًا م  الرشع  .

ة ااال ااا حي يرى بأنه أوىل بحكم ال م  م  الزيا يني وال عفةريني، الةذي   8

 أصبحوا احلكام الفعل ني عىل ال م ، ومل يُعد للخالف  إف السلط  افسم  .
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 ثانيالاملطلب                                    
 احلركة الشيعية يف عصر اهلادي

عند احلديث ع  احلرا  الش ع   ك عرص ااا حي فإننا نعنر بةذلك الةدعوات 

الشةة ع   البةةر تزامنةةت مةةل عرصةة ظهةةوره ك الةة م  ، مةةا بةةني  خولةةه الةة م  

 مذ.911هة/298مذ، وقب له بقل ل وبني وفاته عام)894هة/280عام)

ننا نعنر هبا: تلك احلراةات البةر ظهةرت أما املقصو  باحلراات الش ع  ، فإ

مناوئ  للخالف  العباس  ، أو اسبقلت ببع  البلداال ع  مراز اخلالف ، وقامةت 

عىل أساس الائفر ُأسحي، يرى أحق ة  نسةل عةل بة  أيب الالةب بةاألمر،  وال 

 غريهم، بغ  النظر ع  صح  ذلك افنبسا  م  عدمه.

يد العلوحي، الذحي اسبوىل عةىل فم  تلك احلراات الش ع  : حرا  حممد ب  ز

مذ893هة/279الربسباال ك عهد املعبضد عام)
(1)

.
 

ومنهةةةةا حراةةةة  القرامطةةةة  وقةةةةد ظهةةةةرت ك عهةةةةد املعبضةةةةد ك 

مذ، بق ا ة  أيب سع د اونايب القرمطةر، الةذحي اسةبوىل عةىل 900هة/287عام)

فسةريَّ املعبضةد؛ حلربةه العبةاس بة  عمةرو  ، وأاثر القبل ك النةاس،القط فو

وحي، فهزم اونايب ج ش  الغنوحي، ووقةل الغنةوحي ك األس، وبعةد أال ضة َّق الغن

ه أاللقه، واللب م  املعبضةد أال يكةفَّ  ي  ر 
عل ه القرمطر، وقبل ج وشه أمام ناظو

عنه، وىفظ نفسه
(2)

. 

                                                 

 .4/150عبد الكريم القزوينر، ذ انظر: البدوي  ك أخبار قزوي ، ل1)

 .21/29، وتاريخ اإلسالم، للذهبر، 6/400ذ الكامل فب  األثري، 2)
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ثم تابل القرامط  خروجهم عىل اخلالف ، بعد موت املعبضد، وذلك ك أيةام    

مذ، ك 902هةة/289زارويه ب  مهرويةه عةام) املكبفر؛ فخرج بالشام ى ن ب 

بداي  خالف  املكبفر
 (1 )

 . 

ولبعاظم أمر القرامط  خرج املكبفر عىل رأس جة ش؛ حلةرهبم ك املوصةل، 

مذ903هة/290وااال ذلك ك عام)
(2)

 . 

ثم تعاظم أمر القرامط  بزعام  صاحب الشام  احلسةني بة  زارويةه، الةذحي 

أذيبه للمسةلمني، فصةاحله أهلهةا عةىل  حارص  مشق واسبوىل عل ها، وعظمت

أموال يؤ وهنا، فانرصف عنهم إىل محص، واسبوىل عل ها، ثم اسةبوىل عةىل محةاة 

وبعلبك، وقبل أهلها ونساءها، حبن البهائم، وعاث ك األرض فسا ًا، ثم  خل 

مدين  سلم  ، فدخلها، وما ترك ف ها عني تطرف، فسريَّ له املكبفر ج شًا، ووقةل 

، وأرسل إىل املكبفر، فعذبه وم  معةه، وقطةل أيةدهيم، ثةم أحةرقهم، ك األس

ونصةب عةىل  ،فكةرب النةاس لةذلك ،ورفعوا رأسه عةىل خشةب  ،رضبوا عنقهو

جرس
(3)

. 

مذ ظهر القرامط  ك  مشق، وحاربوا أهلهةا، ثةم اجتهةوا 906هة/293وك عام) 

بوا، وأفسةدوا، وعربةدو ا، ثةم توجهةوا صو  الربي ، وحاربوا أهلها، فقبلوا، وعةذَّ

                                                 

 .6/409، والكامل ك الباريخ، فب  األثري، 39، 21/38ذ تاريخ اإلسالم، للذهبر، 1)

 .21/45ذ انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبر، 2)

 .22/8، وتاريخ اإلسالم، للذهبر، 422 ،6/417ذ انظر: الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 3)
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صو  الكوف ، وأغاروا عل ها، وهزموا ج ش اخلل ف ، ثم تكالب عل هم أهةل البلةد، 

وأخرجوهم
(1)

. 

قافلة   واليريةد ؛مة  بةال  القط ةف القرامطة خةرج مذ 907هة/294وك عام)

وأخذوا ما ق مبه  ،قبلوا عرشي  ألفاً م، وفحاربوه فاعرتضوا بع  القوافل، ،اججاحل

ذلك اخلل ف ، فج َّش ام ج شًا، فاهنزموا، ثةم توالةت املعةارك  ، فبل ألف ألف  ينار

وتببل اخلل ف  القرامطة   حبن اهنزموا، وُأسو زع مهم زارويه،  ثم رض  حبن مات،

ومات بعضهم ك احلبس ،وحبس بعضهم ،فقبل بعضهم ،بالعراا
(2)

. 

، هةة294ووصل وباء القرامط  إىل ال م ، فدخل عل ب  الفضل إىل صنعاء عةام 

ثةم اجبمةل أهةل  ،وتغلب عىل سائر مةدال الة م  ،وقبلهم ،فظفر هبم ،فحاربه أهلها

هزموهو ه،فحاربو ،صنعاء وغريها
(3)

. 

مذ خرجت املغر  ع  أمر بنر العبةاس، ووقعةت ك يةد 910هة/297وك عام)

ُعب د اهلل
 

املهدحي
(4)

. 

وباوملةة  فةةإال هةةذه احلقبةة  يمكةة  وصةةفها بأهنةةا عرصةة النفةةوذ القرمطةةر 

 لُعب دحي.وا

فم  خالل البببل لباريخ تلك احلقب ، نجد أال الثورات الش ع   البر ظهةرت 

مها املحسوبوال عةىل الشة ع  اإلسةيع ل  ، ومثَّلهةا القرامطة   ك تلك الفرتة تزعَّ

 والعب ديوال، الذي  يزعموال افنبسا  إىل إسيع ل ب  جعفر الصا ا.

                                                 

 .14، 22/13، وتاريخ اإلسالم، للذهبر، 6/410ذ انظر: الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 1)

 .17، 22/16، وتاريخ اإلسالم، للذهبر، 434، 6/432ذالكامل ك الباريخ، فب  األثري، 2)

 .6/431ذ الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 3)

 .6/444، والكامل ك الباريخ فب  األثري، 22/30إلسالم، للذهبر، ذ تاريخ ا4)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

54 

 لُرص الُبايس متيزُ ااآليت:واعالحظ أ  ث راُ الُبيدنني والقرامطة ِف ا

 ة  عوى افنبسا  إىل إسيع ل ب  جعفر الصا ا.1

 ة اثرة األنصار واملؤيدي .2

 ة الدموي ، ومحالت اإلبا ة، البر مارسوها أثناء   خوام املدال.3

 ة عدم افعرتاف باخلل ف  العباِّس.4

 ة انبهاك حرم  الب ت الرشيف، وقبل احلجاج، وقطل الطريق.5

 شكَّ ف ه أال اخللفاء ك هذه الفرتة انشغلوا بقمل تلك الثةورات، البةر ومما ف

اانت تظهر بقوة، قريبًا م   ار اخلالف ، وربي وصلت أح انًا إل هةا، فضةاًل عة  

 ثورات اوُند، واألمراء، واخلدم، البر اانت تظهر بني الف ن  واألخرى.

مواجه  العباسة ني  ال هذه األسبا  ساعدت ااا حي عىل العمل؛ بع دًا ع 

املبارشة، ومل جيد املينع  البر فقاها القرامط  م  العباس ني، وانحرصة خصةومه 

ف م  يمثل العباس ني ك ال م ، أو ك بع   القبائل البر باتت تشعر بةأال جمةرء 

 ااا حي إىل ال م  يشكل خطرًا عىل نفوذها.

 آليت:واخلالصة التي نلوم أ  نخرج هبا مم خِا اعبحث خي كا

ت اخلالف  العباس   بثالث  عصور: 1  ة مرَّ

 عرص القوة، والنهض ، وافسبقرار. الُرص األول:

: عرص تسل ط األتراك، وهو العرص الذحي بدأ ف ه الضعف يةد   الُرص الثاين

 إىل جسد اخلالف .
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هي  ني والسالجق  الُرص الثالث: وهو العرص الذحي بدأ ف ةه  ،عرص تسلط البو 

هي  ةوال، ونجحةوا ك نرشة الضعف يز ا  ، وضاعت ه ب  اخلالفة ، وتسةلَّط الُبو 

البَّش   ل م   اخل قرصة اخلالفة  العباسة  ، وعملةوا عةىل سةحب البسةاط مة  

اخللفاء، وُأثريت الفب  الطائف  ، وقد ختلل هذه العصةور فةرتات مة  الضةعف 

 والقوة واملد واوزر.

مة  الضةعف وافنحسةار، ة ك عرص ااا حي اانت اخلالف  تع ش مرحلة  2

 باسبثناء عرص املعبضد، الذحي حاول أال يع د للخالف  بع  ه ببها.

ة اي مت ز عرصه بظهور القرامط  والُعب  ديني، ك ال م  الشةام، واملغةر ، 3

 والبحري ، وال م .

 ااال ااا حي يرى بأال العباس ني ل سوا أصحا  حق رشعر؛ لعدة أسبا  أمهها: ة4

 ا م  البطنني، وبالبا، ل س ام احلق ك هذا األمر.: أهنم ل سوأوال  

 : أال اخللفاء العباس ني قد صدرت منهم مظامل؛ توجب اخلروج عل هم.ثانيا  

: يعبقد ااا حي أال خروجه عبارة ع  حماول  إلعةا ة احلةق إىل أصةحابه، ثالثا  

 واألمور إىل نصاهبا.
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 املطلب األول
 م اهلادياليمن قبل جميء اإلما

اانت ال م  مة  أبةرز وفيةات اخلالفة  العباسة  ، واةاال للعنرصة ال منةر 

حضوره ك ج ش اخلالف ، وك عهد املأموال بدأت بع  الثورات الش ع   ُتطوةل  

بقروهنا، لعلَّ أبرزها ثورتاال ش ع باال سبقبا جمرء ااا حي إىل الة م  بةزم ، وقةد 

 م ، واسبقراره لفةرتة الويلة ، وهاتةاال اانبا بمثاب  مقدم  لدخول البش ل إىل ال

 الثورتاال مها:

 الث رة األوىل: ث رة إاراخيم ام م سا الواظم اعلقب اا)اجلزار(: 

واانت ك عهد اخلل ف  العباِّس املأموال، وااال املةأموال قةد عةنيَّ عةىل الة م  

وال ًا له يقال له: يزيد ب  جريةر، فبةدأ يزيةد بة  جريةر ببنف ةذ س اسة  القمةل، 

ضطها ، والبنك ل بكثري م  ال من ني واف
(1 )

. 

 عامالً  موسن إسحاا ب   وملا قدم إبراه م ب  موسن ب  جعفر إىل ال م  ااال

اسةبوىل ف ،فلي بلغه قر  إبةراه م مة  صةنعاء سةار منهةا نحةو مكة  ،للمأموال

 ؛لكثةرة مة  قبةل بةال م  مة  النةاس ؛وااال يسمن اوةزار ،إبراه م عىل ال م 

 األموال م  وأخذ ،سبنلكثرة ما و
(2)

وسةعن ك األرض بالفسةا  ،
(3)

ووقةف  ،

                                                 

 .188/ 1ذ السلوك ك البقات العليء وامللوك، للجندحي، 1)

، واملنةبظم ك تةاريخ امللةوك واألمةم، فبة  6/110، والبدء والباريخ، فب  الةاهر املقةدِّس، 422/ 5ذ الكامل فب  األثري، 2)

 .5/127، لإلمام الطربحي، ، وتاريخ الطربحي10/83اووزحي، 

 .4/373ذ انظر: مروج الذهب ومعا ال اووهر، للمسعو حي، 3)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

58 

معه الفط م وال وساعدوه عىل خرا  صعدة، وهم م   عةا بعةد ذلةك ااةا حي 

للمجرء إىل ال م 
(1)

. 

الث رة الثانية:ث رة  بد الرمحم الُل ي
(2)

 : 

 ،بايعةه النةاس عبد الرمح  العلةوحي ملا ظهرمذ، و823هة/207واانت عام)

 ؛ومعه ابةا  لعبةد الةرمح  ،أموال  ينار ب  عبد اهلل ك ج ش اث ففبعث إل ه امل

وبعثةوا  ،ثةم سةاروا إىل الة م  ،فحرضوا املوسةم يساومه عىل السمل والطاع ،

 ،وجةاء حبةن وضةل يةده ك يةد  ينةار ،فسمل وأالايف ،بالكبا  إىل عبد الرمح 

فساروا به إىل بغدا 
(3)

. 

م   وافل اخب ار ااا حي لل م ؛  لبكوال ولعلَّ هاتني الثورتني الش ع بني اانبا 

ةدًا  بةا البشة ل ُبع  ن ح  مكاال خروجه؛ ذلك أنه ما م  شك  أال هاتني الثورتني قةد م 

س اس ًا، وخلف   قبل   ك ال م ، وأاسببه قاعدة شعب   يسبف د منهةا مة  ىسة  

توظ فها؛ األمر الذحي جعل ااا حي ينظر إىل الة م  اوسة ل ؛ لبحق ةق مرشةوعه 

 ورحي.الث

وقد تزام  جمرء ااةا حي إىل الة م  مةل حالة  مة  الفةوض، وافضةطرا  

الس اِّس، وافخبالل األمنر، واثرة الفب ، البر الحنت أهل الة م ، وأ ت إىل 

                                                 

 .1/288ذ انظر: اإلال ل، للهمداين، 1)

 ذ    هو: عبد الرمح  ب  أمحد ب  عبد اهلل ب  حممد ب  عمر ب  عىل ب  أيب الالب.2)

 .82/ 1اخبالف املصلني، أليب احلس  األشعرحي، ، ومقافت اإلسالم ني و260، 259/ 10ذ البداي  والنهاي  فب  اثري، 3)
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الفقر واملجاع ، وفقد الناس أرواحهم، وأمواام، واشبدَّ القحط، واحبةاجوا إىل 

م  عىل أنفسهم وأمواامأال ينعموا بدول  يسو ها األماال وافسبقرار، واأل
(1)

 . 

 وِف  رص اْلادي جتاذات اليلم  دة ق ى أمهْا:

 م(1155خا/550م ا 821خا/205ا الدولة الزنادنة)1
(2)

، و اصلتْا زايد
(3)

 : 

وهر الدول  البر أسسها حممد ب  عب ةد اهلل بة  زيةا ، وقةد عةارص اخلل فة  

موال ملحمةد بة  زيةا  أمةريًا العباِّس املأموال، وتبدأ سرية هذه الدول  بإرسال املأ

عىل ج ش إىل ال م ؛ ملحارب  قبائل األشاعر
 

ك، الذي  خرجوا عىل اخلالفة ،  وع 

مذ، وفةبح هتامة 819هةة/203فسار اب  زيا  إىل الة م  عةام)
 

، بعةد حةرو  

مذ820هةة/204شديدة، واخبطَّ مدين  زب د عام)
(4)

، وامبةدَّ ملكةه إىل معظةم 

ثم جاء م  بعده أوف ه، وساروا عةىل نفةس  مناالق ال م ، وخطب للعباس ني،

السرية، ك الوفء للعباس ني، وملا شعر بنو زيا  بي حةلَّ باخلالفة  العباسة  ؛ مة  

   قبل املبوال، وخلل املسبعني، تغلَّبوا عىل ال م ، وتةألَّفوا قلةو  
افخبالل، مو

 الناس؛ باإلبقاء عىل اخلطب  للعباس ني
(5)

. 

                                                 

 .233ذ الثناء احلس  عىل أهل ال م ، ملحمد ب  عبد امللك املروين، ص  1)

 .30تاريخ ال م ، املسمن)هبج  الزم  ك تاريخ ال م ذ، لباج الدي  عبد الباقر ب  عبد املج د ال يين، ص ذ2)

 .50اءة ك القراءات السبل لرتاث معبزل  العرااذ، لعبد العزيز األسو حي، ص ذإشكال   الفكر الزيدحي ك ال م  املعارص)قر3)

 .114، والثناء احلس  عىل أهل ال م ، ملحمد ب  عبد امللك املروين، ص  204/ 1، تاريخ اب  الو رحيذ4)

 . 165، واملخبرص املنقول م  ابا  العرب، لب  خلدوال، ص 55ذ تاريخ ال م ، لعيرة ال منر، ص 5)
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بت  ولبهم ، بدأ بع  عيام يبمر وال عل هم، ويفكةروال ك إنشةاء وملا تشعَّ

ا انات مسبقل  عنهم، وم  ب نهم الزيا يني
(1)

 . 

ل ق ام اب  زيا  بال م  غريه م  الزعامات؛ ذلك أال اب  زيا  مل يك   وقد شجَّ

ل  م  أهل ال م ، ومل ذلك نجح ك تأس س  ول  خاضةع  لسةلطانه؛ ممةا شةجَّ

ييني ة الذي  ه رو
فو م م  أهل ال م  ة عىل تأس س  ول  ذات ا اال مسبقل، بعةد الُ ع 

ر، الذحي مل يعد يعطةر لبنةر  فو فً لبنر زيا ، فقام منهم أسعد ب  أيب ُيع  أال اانوا عيَّ

زيا  سةوى اخلُطبة ، وعةاملهم اةي عةاملوا اخلالفة  العباسة  ، ومةنعم ااةدايا 

امبنةل علة هم بعة  والرضائب، البر اعبا  عل ها بنو زيا  م  عيام، واذلك 

ملوك هتام 
(2)

. 

ِ رنة)2  ُ خا( و اصلتْا صنُاء393خا ا 225ا الدولة الُي
(3)

: 

ةر احلةوا،، واةاال ك شةبام، واسةبطايف أال جية يش 
فو تنبسب هذه الدول  إىل ُيع 

الفالحني والقبائل، فأرسل العباس وال ج شًا اسبطايف أال يوقف نشةاط احلةوا،، 

احلوا،، واسبمرَّ الوضل اذلك حبن عرص املعبمد ومل يق و عل ه؛ ملو ن ع  حصوال 

مذ، وم  ذلةك احلةني توسةعت 877هة/263العباِّس، الذحي توىل اخلالف  عام)

                                                 

، ومةا بعةدها ببرصةف، 44، وتاريخ ال م ، لعيرة ال منةر، ص 282/ 4ذ انظر: تاريخ اب  خلدوال، لعبد الرمح  ب  خلدوال، 1)

 .165واملخبرص املنقول م  ابا  العرب، لعبد الرمح  ب  خلدوال املغريب)ضم  ابب تاريخ ال م ذ، ص

 .، وما بعدها ببرصف44ذ انظر: تاريخ ال م ، لعيرة ال منر، ص  2)

 .50ذ انظر: إشكال   الفكر الزيدحي ك ال م  املعارص، لعبد العزيز األسو حي، ص 3)
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ريني، و خلت حتت حكمهم أقال م اثرية مة  بةال  الة م ، ورضبةوا  فو  ول  الُ ع 

فرحي العمل  باسمهم ف ي يعرف بالدينار الُ ع 
(1)

. 

بطباال اسم ًا بالعباس ني، مسبقلباال عمل ًا، وهكذا أصبح ك ال م   ولباال مرت

تبصارعاال م  أجل الس طرة عىل الس ا ة ك الة م ، واةل مةنهي يشةجل بعة  

الزعامات اإلقطاع   والقبل  ؛ للبمر  عىل األخةرى
(2)

، و ولة  ثالثة  ف تعةرتف 

 بالعباس ني الببَّ ، وهر  ول  الش ع  اإلسيع ل  .

 :"الشيُة اإلسَم يلية"ا دولة 3

 ول  الش ع  اإلسيع ل  ، هر القةوة الثالثة  البةر حكمةت الة م  ك عرصة 

ااا حي، ومثَّل هذه القوة شخصاال مها: عل ب  الفضل، الذحي اسبقر ك بال  يافل 

ك جنو  ال م ، واب  حوشب الذحي اسبقر ك عدال فع  ك شيل ال م 
(3)

                                                  .                                                                                                                                                                                                                            

 ةةه، واانةةت غارقةة  ك وهكةةذا أصةةبحت الةة م  ك وضةةل ف حُتسةةد عل

الفةةةوض، ومثخنةةة  بةةةالفب ، ومبخمةةة  بالةةةدويالت، واحلكومةةةات، 

 .  (4)واملش خات

                                                 

، والة م  43، 42، ومعبزلة  الة م ، لعةل حممةد زيةد، ص 38ذ انظر: اللطائف السن   ك أخبار امليلك ال من  ، للكبيس، ص 1)

 .1/269، الكربى)ابا  جغراك ج ولوجر تارخيرذ، حلسني ب  عل الوييس، وما بعدها

 . 43ذ انظر: معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص 2)

م ذ، للحسةني بة  فة   اهلل اامةداين 1229هةة/626م ة 882هةة/268ذ  الصل ح وال واحلرا  الفاالم   ك ال م  )م  سن  3)

 .33، 32، ص افشرتاك مل: حس  سل يال اوهنرال عربحي احلرازحي، ب

 .143، ص الكريم الفض ل نظري  وتطب ق، لعل ب  عبد ذ انظر: الزيدي 4)
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هكذا اانت ال م  عند قدوم ااا حي إل ها؛  ويالت إقطاع  ، وزعامةات 

قبل   خمبلف ؛ نب ج  لضعف مراةز اخلالفة ، وحةني عجةز العباسة وال عة  

بةاألمر الواقةل، الةذحي الس طرة عىل ال م ، مل يك  أمامهم سوى افعرتاف 

هم،  و  ا حةذ  و  بدأ الزيا يوال بفرضةه ك زب ةد، ومل يلبةث ال عفريةوال أال حةذ 

وأخفقت اخلالف  ك إخضاعهم، واابفت اخلالف  باخلطب ، ومةا جةا ت بةه 

نفوس هؤفء احلكام م  األموال، وقد شجل هذا الوضل زعةيء إقطةاع ني 

 .(2)اع   القبل  عىل أال يعملوا عىل بناء  وام اإلقط (1)آخري 

 واخلالصة أ  اليلم قبل جميء اْلادي جتاذب اتوم فيْا  دة ق ى: 

 ة الدول  الزيا ي .1

 ة الدول  ال عفري .2

قَّ  ها: الُعب   دحي، والقرمطر.3
 ة الدول  اإلسيع ل   بشو

 ة الدويالت اإلقطاع   القبل   املبفرق  هنا وهناك.4

ةًا اةاال  وك بلد  يغلب عل ه الشبات، ويغ ب ة ا ي ، أيَّ ف ه مرشويف الدولة  السي

توجههةةا الةةدينر، أو انبيؤهةةا القةةبل، وك بلةةد  أهنكبةةه املنافسةةات الداخل ةة ، 

وافخبالفات املذهب  ، وجد ااا حي الفرص  سةانح  لةه؛ ل نةا حي بمرشةويف  هةو 

                                                 

ذ ففر حلج ااال هناك  ويل  ىكمها حممد ب  أيب العالء احلمريحي، وك الدملوة ااال هناك اب  املغلس، وك املعةافر آل الكرنةدحي، 1)

ُحولذ ااال هناك ُ ويل  جعفر ب  إبراه م املناخر، وهناك اب   ي  والسَّ اك وك خمالف جعفر )الُعد  ةحَّ الروي  ك مرا  ور ايف، وآل الضَّ

عام ك اووف وبك ل، وبنو يعفر خمبلفوال مل عب دهم وقا ة جنو هم م  آل الريف، الذي  شةجعهم العباسة وال  ك حاشد، وآل الد 

 .46، 45والزيا يوال ضد بنر يعفر. انظر: معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص  

 .143، والزيدي  نظري  وتطب ق، لعل الفض ل، ص 46، 45 ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص ذ معبزل  ال م )2)
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يةةا يني وال عفةةريني واةةذلك  أوسةةل ة مةة  وجهةة  نظةةره ة مةة  مشةةاريل الزي

 اإلسيع لني.

 أ  اإلسَم يليني كان ا نشول   أكَب  قبة ِف طرنِّ اْلادي؛ الحتاد ال رنقني إال

 ِف اُض األم ر منْا:

 : العمل باسم البش ل آلل الب ت.األول

: أهنم يسعوال لبحق ق  ول   ين ة ، وهةو مةا اةاال يرمةر إل ةه ااةا حي، الثاين

 بخالف الدويالت القبل  . 

طلقوال مة  منطلقةات  ين ة  تشةبه ة ك وبمعنن آخر فإال اإلسيع ل   اانوا ين

ظاهرها ة منطلقات ااا حي
 (1 )

. 

                                                 

 .46ذ انظر: معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص 1)

 



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

64 

 املطلب الثاني
 جميء اهلادي إىل اليمن

سبق وأال حتدث الباحث ع  ظروف ال م  الس اس   ُقب ل جمرء ااا حي إل ها، 

عت ااةا حي بةأال يبجةه  فبلك األوضايف، والةدويالت، ورصايف الزعامةات شةجَّ

  أخرى، سوف نبحدث عنها إال شةاء اهلل تعةاىل صو  ال م ، إضاف  إىل أسبا

 ك هذا املطلب.

مذ، 894هة/280بعد أال عقد العلويوال ك احلجاز الب ع  لإلمام ااا حي عام)

 اانةت الرحلة  األوىل"افسةبطالع  "بدأ يقوم بجوفت نسبط ل أال نسمي  ها بةة

 ، وقد ااال ذلك اخل ار  مبنر عىل أساسني هامني مها:"الربسباال"إىل:

:اخللف   البارخي   لرحل  الكثري م  أئم  آل الب ت إىل تلك البال ؛ اجده األول

 القاسم ب  إبراه م، وغريه.

:  وجو   ول  ك الربسباال، خارج  ع  اخلالف  العباس  ، حمسةوب  عةىل الثاين

العلويني، بق ا ة: حممد ب  زيد العلوحي، إف أال هذه الرحل  مل تةؤتو ثيرهةا عةىل 

ل ك الربسباال، إف أنه متكة  مة  اسةب املدى القري ب؛ ورغم أال ااا حي قد فشو

عد  ابري م  األنصار واألتبةايف، الةذي  سة كوال اةم  ور ابةري ك مسةاندته ك 

ف ك ال م  بة املهاجري  م  الطربيني"ال م ، مم  عرو
(1)

"
(2)

، ثم عا  ااا حي مة  

                                                 

 رأس ج و  ااا حي. الطربيوال: هم الذي  جاؤوا م  الربسباال؛ لنرصة اإلمام ااا حي، واانوا يسموال أيضًا باملهاجري ، واانوا عىلذ 1)

 .53، ص مذ، لعبد الفباح حممد الببول1962هة/1382م ة 897هة/284ذ خ وط الظالم)عرص اإلمام  الزيدي  ك ال م  2)
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س حممد ب  زي د العلوحي، م  إقبال الربسباال، ومل تثمر زيارته ح نها؛ بسبب توج 

الناس عىل ااا حي، والبفافهم حوله
(1)

. 

أما الرحل  الثان  : فقد اانت إىل ال م  ك نفس العام، وجاء ك سرية ااةا حي  

مذ894هة/280بأنه خرج إىل ال م  ك عام)
(2)

حبن بل  موضةعًا بةالقر  مة   

ف  ، صنعاء يقال له الرشَّ 
 

ع    له الناس، وأالاعوه، فأقام  ة يسةرية، ثةم وأذ  ف ةه ُمةدَّ

خذلوه، فلم جيد عل هم أعوانًا، فخرج م  ال م ، حبن سار إىل بلده باحلجاز
(3)

. 

اانت الرحل  األوىل للها حي إىل ال م  خمفقة  أيضةًا، وأصةابت ااةا حي، وآل 

ِّس بخ ب  مؤقب ، لك  الطموح مل يقطل أمل ااا حي ع  ال م  الرَّ
(4)

. 

 ىل إىل اليلم إىل  دة أسباب منْا:ونرجع الباحث  فشل الرحلة األو

ة ااال ااا حي نفسه يرى بأال سبب فشل تلك الرحل  يعو  إىل ما وجده مة   1

ة َّ
رشو

 
 بع  القبائل ال من   واهنياهم ك احلرو  والثارات.

ة ما وجده م  بع  جنو ه م  ممارسات السلب والنهب وهو األمر الذحي 2

علل به جمد الدي  املؤيدحي
 

م  ال م  ك الرحل  األوىل رجويف ااا حي
(5)

. 

الذحي  عا  ،ة وهو أال بع  القوا  م  أرحام أيب العباه   ،  سبب ثالثة ثمَّ 3

فةامبنل  ،فأرا  ااا حي أال يقة م عل ةه احلةدَّ  ،ة قد رش  مسكراً  ااا حي م  املدين 

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف. 568ذ انظر: املصاب ح، أليب العباس احلسنر، وتبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 1)

 .2/282واآلثار وتراجم أو، العلم واألنظار، ملجد الدي  املؤيدحي،  ذ انظر: لوامل األنوار ك جوامل العلوم2)

 .36ذ أنظر:  سرية ااا حي إىل احلق ى ن ب  احلسني، لعل ب  حممد العباِّس العلوحي،ص 3)

 .59ذ معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص 4)

ل ف، ملجد الدي  املؤيدحي، ص5) ف رشح الز   .171ذ الب ح 
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تبمةة  وخةةرج مةة  الةة م ، وقةةد حكةةاه صةةاحب  ،فغضةةب ااةةا حي ،الرجةةل

املصاب ح
(1)

. 

ةدَّ ة السبب ال4
رابل هو: أال ااا حي مل يسةبطل جةذ  أنصةار لدعوتةه، ومل ُيعو

ة البر تبناسب مل الب ع  ال م  القبل  ، واوغراف   العدَّ
(2)

. 

 ة ضعف احلنك الس اس   و اخلربة العسكري  للها حي ح نها. 5

هذه األسبا  اوزئ   السابق  شكلت بمجموعها عائقًا أمام ااةا حي، ب ةد أال 

د يكوال أعمق مة  أمةور جزئ ة  اهةذه،  فااةا حي ك زيارتةه السبب اووهرحي ق

األوىل ااال قل ل اخلربة، سواء اخلربة الس اسة   البةر متكنةه مة  إ ارة الرصةايف، 

ومعاو  األخطاء البر قد تطرأ عل ه فجأة، بني احلني واآلخر، وف خيلو مرشةويف 

ال يبعامل مل جمبمل م  أخطاء، وم  قلَّ  اخلربة لدى ااا حي ك تلك الزيارة أنه اا

قبل، ف يعةرف عا اتةه، وتقال ةده، والباعةه، وأعرافةه، وف يعةرف سةلواه ك 

البعامل ك احلرو ؛ ذلةك أال املجبمةل القةبل قةائم عةىل احلةرو ، والسةلب، 

والنهب، وغالبًا ما خيلو ذلك املجبمل م  القة م الدين ة  البةر تضةبط احلةر ، 

ل اخلصةم ك حةال النرصة، واألسةبا  وتنظم السل م، وترسم مناهج البعامل م

السالف  الذار هر بمجموعها تقو نا إىل هذه احلق ق  البر عن نةا هبةا قلَّة  اخلةربة 

لدى ااا حي عند زيارته األوىل لل م ، وهر مةا  فةل بااةا حي بةالعو ة؛ لريتيةب 

ف له م  البائل وعا ات املجبمل الذحي س ق م ف ه مرشوعه.               أوراقه وفق ما تكشَّ

                                                 

 .570ذ تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص1)

 .67ذ انظر: تاريخ األئم  ااا ويوال ك ال م )الفكر والبطب قذ، ألمحد حممد عل احلارضحي، ص  2)
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ثم ما لبث أال ااتبه أهل صعدة، الذي  اانت ب نهم الفبن ، وهم: الفط م ةوال  

مذ، ووصل 897هة/283واألا ل وال، فخرج إل هم ك شهر ذحي احلج  م  عام)

إىل صعدة
 

مذ897هة/284ك شهر صفر م  عام)
(1)

، فأصلح ب نهم بعد العداوة 

ن ت األموال البر قبلت الرجال، وأ ف 
(2)

. 

فاسةبحلف بعضةهم لةبع ؛ بةرتك الفبنة  والعةداوة، "حي سةريته:يقول راو

فحلفوا عىل ذلك، ثم أحلفهم هو لنفسه عىل الطاع  له، واملنارصة، والق ام بةأمر 

"اهلل، واملعاضدة، فبايعوه ك موضعه ذلك
(3)

. 

ب د أال البع  يرى بأال جمرء ااا حي إىل ال م  مل يك  برغب  الرك النزايف مة  

 ني، بقدر ما اةاال برغبة  مة  الفط م ةني؛ بسةبب اضةطرا  الفط م ني واألا ل

الدول  عىل احلوال ني، وانبشار الفوض، إضاف  إىل سبب آخر، وهو وجو  نزعة  

البش ل ك الفط م ني؛ األمر الذحي جعلهم يسبدعونه؛ نكاي  ببنر عمةومبهم مة  

األا ل ني الذي  يدينوال بالوفء الس اِّس للخالف  العباس  
(4) . 

اا حي منذ بوااري أيامه يسعن لبأس س الدول  ااا وي  ك ال م ، بمدينة  بدأ ا

صعدة، جنبًا إىل جنةب مةل حةل النزاعةات القبل ة  البةر مة  شةأهنا أال ُتع ةق 

                                                 

، وهناي  البنويه ك إزهاا البمويه، للها حي ب  35الفلك الدوار ك علوم احلديث والفقه واآلثار، لصارم الدي  ب  الوزير ، ص  ذ1)

 .269 م الوزير، ص إبراه

 .578، وتبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص42، 41سرية ااا حي، رواي : عل ب  حممد العباِّس العلوحي،ص  ذ2)

 .43، 42ذ سرية اإلمام اااحي، رواي : عل ب  حممد ب  عب د اهلل العباِّس، ص 3)

، وحتق ةق ابةا : قةرة الع ةوال بأخبةار الة م  1/288ذابا  اإلال ل م  أخبار ال م  وأنسا  محري، أليب احلسة  اامةداين ، 4)

 ذ.1، حاش   رقم)147امل موال، فب  الديبل، ص
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مرشوعه، حبن بسط نفوذه تدرجي ًا عىل الكثري مة  املنةاالق الشةيل  ، والشةيل   

الغرب  
(1)

. 

 قري ، أو بلدة يعط ه عهدًا بةذلك، وممةا وقد ااال ااا حي عندما يو،ي وال ًا عىل

هذا ما عهده ااا حي إىل احلق أمري املؤمنني ى ن ب  احلسني "جاء ك عهده لوفته:

ب  رسول اهلل صىل اهلل عل ه وعىل أهل ب به، لُفالال ب  فالال: إين ولَّ بك جبايةات 

بك عىل قري  اذا، واذا، وضم ما أوجب اهلل عل نا ضمه، م  أعشارهم، واسبأمن

ذلك، وقلَّدتك إياه، بأمان  اهلل تبارك وتعاىل، وأمان  رسوله صةىل اهلل عل ةه وآلةه 

"وسلم
(2)

. 

اختذ ااا حي م  صعدة مرازًا فنطالقبه، ومل متة و سةوى أشةهر، حبةن بةدأ 

ااا حي يبوسل باجتاه نجراال، فبايعه أهلها، بعد أال أصلح ب نهم
(3)

. 

 أقل مة  عةام؛ ل شةمل باإلضةاف  إىل وهكذا اسبطايف ااا حي توس ل نفوذه ك

صعدة منطق  نجراال، وقبائلها، الذي  ضم  وفءهةم ك ب عة  س اسة  ،  ين ة ، 

قبل  ، مز وج ، ضم  ف ها اسبمرار الصلح بني القبائل، وضم  الب عة  لنفسةه، 

وضم  وفء تلك القبائل البر س وظيف الاقاهتا القبال  ، واحلرب ة ، والقبل ة  ك 

ح  ، فس طر عل ها، ثم متكة  مة  بةرط، ثةم  مدي نفوذه ش  ك البال ، ثم خرج إىل و 

خ واال، ثم سار إىل أثافث، ثم توجه صو  صنعاء، وااال ااةا حي يأخةذ لنفسةه 

                                                 

 .51ذ إشكال   الفكر الزيدحي ك ال م  املعارص، لعبد العزيز األسو حي، ص 1)

 .44ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 2)

 .68مد العباِّس، ص ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عبد اهلل ب  حم3)
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الب عةة  مةة  النةةاس، ك اةةل بلةةدة يةةدخلها، ويضةةم إىل ج شةةه مةة  رجافهتةةا 

ومقاتل ها
(1)

. 

ر، سة اِّس، واسبطايف ااةا حي أال يعةرض نفسةه ألهةل الة م ، اةزع م  ينة

وأضفن عىل نفسه هال  السلطاال، والزعام  الدين  ، والس اس   ك آال  واحد، وقد 

ظهر ذلك جل ًا م  خالل العهد الذحي ااال يأخذه لنفسه، وم  خةالل خطاباتةه، 

 ورشواله البر ااال يمل ها عىل م  يريد أال يبايعه، وم  ذلك: 

أهيا الناس أ عوام إىل "ة ما جاء ك  عوته ألهل ال م  للجها  معه، ف قول:1

ما أمرين اهلل أال أ عوام إل ه، إىل ابا  اهلل، وسن  رسوله، وإىل األمر بةاملعروف، 

والنهر ع  املنكر
(2)

. 

وأشرتط لنفيس عل كم اثنبني: النصة ح  هلل سةبحانه، و، ك الرسة "ة قوله:2

"والعالن  ، والطاع  ألمرحي عىل ال حافتكم؛ ما أالعت اهلل
(3)

. 

إىل أعظم م  ذلك، فقد ضةم  ألصةحابه اونة ؛ إال هةم أالةاعوه بل ذهب 

اضمنوا ، أال تصلحوا سائرام، وإذا أمةرتكم بيشةء ائبمةرتم، إذًا واهلل "فقال:

"أوقفكم عىل املحج  الب ضاء، وأضم  لكم اون 
(4)

. 

ة وم  ذلك مساواته بني  عوتةه، و عةوة حممةد عل ةه وعةىل آلةه الصةالة 3

 والسالم. 

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف.91ذ انظر: سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص1)

 . 48ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 2)

 . 48ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 3)

 . 51لعباِّس، ص ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد ا4)
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تنا هذه إف  عوة حممد صىل اهلل عل ه وآله وسلم، "ل:فقد ااال يقو و  واهلل ما  ع 

مثاًل بمثل:  عا حممد صىل اهلل عل ه وآله وسلم إىل ابةا  اهلل والسةن ، واةذلك 

 عوتنا نح  إىل ابا  اهلل، وسن  نب ه، فهل يقدر أحد أال يقول: إنا خالفنا حكةم 

معنا؛ إذا أخذنا منهم ما جيةب  الكبا  والسن ؟! ما يمنل أهل األموال م  الق ام

عل هم
(1)

، وما يمنل الفقراء م  الق ةام معنةا؛ إذا مل نسةبأثر بيشةء مة  األمةوال 

 وهنم! واهلل ما يمنعهم م  ذلك إف ما منل م  ااال قبلهم، م  الق ام مل رسةول 

اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم، ومل أمري املؤمنني عل ب  أيب الالب عل ه السةالم، 

"يمنعهم إف أال  عوتنا مثل  عوة حممد عل ه السالموما 
(2)

. 

بل ااال يبني للناس بأال م  أالاعه مل يفقد م  رسةول اهلل إف شخصةه، فكةاال 

واهلل إلال  أالعبموين ف فقدتم م  رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم إف "يقول:

"شخصه، إال شاء اهلل تعاىل
(3)

. 

ر نفسه بأنه املخليص4 لألم ، ويبمنن أال يصلح اهلل به أمةر األمة ،  ة ااال يصوي

ةُت يةومني، وشةبعُت "ف قول: لو  ُت أال اهلل أصلح يب أمر هذه األم ، وأين ُجع 

واهلل لةو  ت أال اهلل أصةلح اإلسةالم يب، وأال يةدحي "يومًا، وااال يقةول أيضةًا: 

ا، ثم أهوحي إىل األرض، فال أصل إف قطعاً  يَّ "ملصق  بالث ر 
(4)

. 

                                                 

ذ وااال هذا الكالم عندما امبنل جتار صنعاء أال يع نوه ك نفقات او ش ك حربه عىل بنر يعفر. انظةر: مطمةح اآلمةال ك إيقةاظ 1)

ن  الضالل، لرشف الدي  املهال، ص  .222جهل  العيل م  سو

 . 49ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 2)

 . 49ام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص ذ سرية اإلم3)

 . 49ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 4)
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 طموح عاماًل م  عوامل نجاح مرشوعه ك ال م .وااال هذا ال

واهلل ما أعلم ال وم راي  مثل راي  بدر "ة وااال يقول ع  املقاتلني حتت رايبه:5

"إف رايبنا هذه، وف عصاب  أفضل م  هذه العصاب  بعد م  ااال قبلنا
(1)

. 

مما سبِّ مم النِل ص نتبني لنا اُض مالمح شخِلية اْلادي التاي حااول أ  

 ِف أذخا  أخل اليلم ومنْا: نرسلْا

 ة أنه ما حترك إل هم إف بأمر اهلل.1

 ة تكريس الاعبه عىل م  يبايعه؛ حبن يضم  الوفء الكامل له.2

ة حماولبه البسوي  بني  عوته و عوة رسول اهلل صىل اهلل عل ةه وآلةه وسةلم، 3

 وأال الفارا ب نهي غ ا  شخص رسول اهلل صىل اهلل عل ةه وآلةه وسةلم، وذلةك

 يعطر ثورته رشع    ين   قوي .

ة ترا زه عىل قض   املوار  املا ي  البر تق م الدول ، وترِّس  عةائم احلكةم، 4

م  خالل تلك اللهج  البر مح ل هبا عىل البجار، وتشب هه ام بأهنم امة  امبنةل 

 ع  الق ام مل رسول اهلل صىل اهلل عل ه وعىل آله وسلم.

خالل الموحاته الواسع ، بأنه املخلص ة تضخ م شخصه لدى أتباعه، م  4

 واملنقذ اذه األم ، واملجد  ألمر هذا الدي .

رفل معنوي  املقاتلني معه، وبأهنم أفضل أهل األرض، وبأال رايبهم اراي  أهةل ة 5

 بدر.

                                                 

 .50ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص1)
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وقد َلقت القبائل اعتناحرة د  ة اْلادي االقب ل واالرضا، وكا  ْلِا القبا ل 

 والرضا  دة أسباب منْا:

ي  ، فةدعوة ااةا حي اانةت تسةري بجنةاحني:  ينةر ة 1 حةب ال من ةني للبَّةد 

وس اِّس، وقد ااال ال من وال ىبوال أال يبوىل أمرهم زع م  ينةر، يفضةلونه عةىل 

تلك الزعامات القبل   املبناحرة
(1)

. 

ة البش  ل الذحي ااال ك أهل ال م ، قبل جمرء ااا حي بزم ، وهةذا ملحةوظ 2

 عندما عزم عىل  أال خيةرج إىل الكوفة ، فنصةحه أال م  االم اب  عباس للحسني

يبجه نحو ال م ؛ فإال ف ها ش ع  ألب ه، وهبةا حصةوال ذات منعة 
(2)

، إضةاف  إىل 

ثوريت إبراه م اوزار، وعبد الرمح  العلوحي
 

ك عهد املأموال
(3)

. 

ة رغب  القبائل املبناحرة ك إيقاف احلر  ب نهي؛ بسبب اثرة القبل، وضة ايف 3

 اذلك املجاع  واود   الذحي رافق تلك احلقب .األم ، و

ة الشبات الذحي اانت ال م  تعان ه، وفقداال اخلالف  العباس   ا ببها بعد أال 4

متزقت ال م  بني األمراء، والقبائل، والطوائف، فكةاال ك جمةرء ااةا حي اقائةد 

س اِّس  ينر أماًل، خلالص ال م  مما هر ف ه م  البمزا
(4)

. 

                                                 

اامةداين،  مذ، حلسني ب  فة   اهلل1229هة/626م إىل سن  882هة/268الصل ح وال واحلرا  الفاالم   ك ال م )م  سن   ذ1)

 .26بافشرتاك مل الدابور حس  سل يال اوهنر، ص 

 .8/160البداي  والنهاي ، فب  اثري،  ذ2)

 .188/ 1، والسلوك ك البقات األمراء وامللوك، للجندحي، 259/ 10البداي  والنهاي ، فب  اثري،  ذ3)

عند الزيدي ) راس  مقارن  باملذاهب األربعة ذ، ل ح ةن  ، وما بعدها، ونظام احلسب 144ذ الزيدي  نظري  وتطب ق، لعل الفض ل، 4)

 .49ب  حسني النونو، ص  
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 لثاملطلب الثا
 االجتاهات القبلية املناوئة للهادي يف اليمن

جاء ااا حي إىل ال م  ة اي أشار الباحث ك املطلب السةابق ة والة م  تشةهد 

حال  م  الفوض، وافنفالت، والرصايف القبل، وهذه ة وإال اانةت ممةا سةاعده 

 عىل بسط نفوذه ك ال م  إف أهنا ة شكلت له عائقًا أمام الموحه ك بسط نفةوذه،

عىل أارب رقع  م  أرض ال م ؛ ذلك أال تلةك الزعامةات القبل ة ، البةر باتةت 

تشعر بأال نفوذ ااا حي س كوال عىل حسا  سلطاهنا ونفوذها،  خةل بعضةهم ك 

 حرو  مل ااا حي، عندما حاول ااا حي بسط نفوذه عىل مناالقهم.

 وم  هؤفء:

 ا مل الدُّ ام: 1

عام إيقاف توسل ااا حي، فأعدَّ  ج شًا؛ لقباله إف أال ااا حي اسةبطايف  حاول الد 

ه إىل صةةفه، بعةةد  أال يبصةةالح معةةه، وأال يأخةةذ منةةه العهةةو  واملواث ةةق، وضةةمَّ

عام؛ واسبقر األمر عىل ذلةك يسةريًا، حبةن  مناوشات بني ج شه وبني ج ش الد 

عام  خل أرحب ب  الد 
 

أثافث، ومعه قوم م  مهداال، ف ىبةوال أال يةبم الصةلح 

عام ؛ لئال يل أمرهم ااا حيبني ااا حي و ا لد 
(1)

عام إىل  ، فلي  خل أرحب ب  الةد 

أثافث حلقه أبوه، ثم  ارت ب نهم وبني ااا حي حةر  شةديدة، انبهةت بخةروج 

                                                 

 .98، 97ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 1)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

74 

عام م  أثافث إىل خ واال،  ثم اسبقرَّ الوضل عىل ذلك حبن حةني، ثةم رجةل  الد 

عام ع  حمارببه للها حي، وعا  إىل بلده الد 
(1)

. 

اتارث ا ان 2 
(2)

  : 

وقعت معارك بني بنر احلارث، وبني وا، اإلمام ااا حي، وم  تلةك املعةارك 

مذ897هةة/286ما  ار ب نه وب نهم ك عام)
(3)

، فخةرج إلة هم ااةا حي بنفسةه، 

وحارصهم، ومنعهم م  معايشهم، وض ق عل هم ض قًا شديداً 
(4)

، حبةن متكة  

ربوا إىل بلد يقال له: شاار م  ااا حي م   خول احلص ، واهنزم بنو احلارث، فه

مهداال، والبقن اوم ل ك ج ش قوحي؛ ملحارصة ااا حي ك  اره
(5)

. 

إال املبببل لسرية ااا حي جيد أال بنر احلارث مل يسبسلموا للها حي بسهول ، بةل 

إال خروجهم عل ه تكرر، وحرهبم له اسةبمرت ال لة  أيةام حكمةه، ومةا ينبهةر 

 رث قد أشعلوا له فبن ، أو أعلنوا عل ه حربًا.ااا حي م  حر  حبن جيد بنر احلا

ا األُكيلي  3 
 

 والُوليبي  : 

وااال عىل رأسهم أمحد ب  عبا  األا ل، الةذحي اسةبمر ك تأل ةب قبائةل بنةر 

والعويرات، والبحريني، ومُجاع ، قةد ناصةبوا ااةا حي العةداء،  واملهاذر، ال ب،

، وأعلنوا عل ه احلر ، فأمر  ااا حي هبدم منةازل األا ل ةني، وانحازوا إىل حص  

                                                 

 ، وما بعدها.100ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص1)

 .208/ 2ا، للحجرحي، ذ هم قب ل  ك نجراال. انظر: معجم بلداال ال م  وقبائله2)

 ، وما بعدها.145ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص3)

 ، وما بعدها.160ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص4)

 ، وما بعدها.168ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 5)
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وقطل أعناهبم، ثم أمر ج شه بقطل رؤوس القبىل م  األا ل ةني، ثةم أمةر بأخةذ 

 واهبم، وإبلهم، وخ لهم، وغنمهم، وعب دهم غن م  ام
(1)

. 

ونظرًا ملا ااال يبمبل به ااا حي م  حنك  س اسة  ، و هةاء ك إ ارة احلةرو ، 

اهم، فقد اسبطايف أال يشق عصا هؤفء وقدرة عىل مفاوض  اخلصوم، وتشب ت قو

املحاربني مل األا ل ني، م  خالل منحه األماال لبنر ُال  ب، بعد أال أخةذ مةنهم 

جوا األا ل ني مة  بال هةم،  العهو  واملواث ق عىل السمل والطاع ، وعىل أال خُيرو

فخرج األا ل وال إىل بنر بحر فأقاموا هبا
(2)

 . 

 ا مل طرنَ: 4

عاء عندما  خلها ااةا حي ببسةه الت مة  أيب العباه ة واانوا هؤفء عىل صن
 

مذ، فلي بدأت املناوشات ب نهم وب نه  عةا رؤسةاءهم وابةار 901م/288عام)

رجاام إىل  اره، فألقاهم السج ، وابلهم باألغالل، وأخذ سالحهم و واهبم، 

ففرقها بني الطربيني
(3)

. 

آل الريف وحلفائهم له، مل يسبقر ااا حي ك صنعاء أاثر م  عام؛ بسبب قبال 

ح ك إحدى معاراه معهم جراحًا بل غ ، حبن ُأشة ل بةني أصةحابه أنةه  وقد ُجرو

ر"قبل، فعا  ااا حي مرحتاًل إىل صعدة، بعد أال سار إىل  و  ر  ، واللب العوال مة  "و 

لل، ومل جُيوب ه إىل اللبه، فعا  إىل صعدة، ووصلها ك آخر 
عام بعو عام ، فبعلل الد  الد 

مذ902هة/289 ى اآلخرة م  عام)شهر مجا
(4)

. 

                                                 

 ، وما بعدها.189 ب  حممد العباِّس، ص ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل1)

 .250، وما بعدها، واحلور العني، لنشواال احلمريحي، ص196ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص2)

 .210ذسرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص3)

 .242ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص4)
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ثم عاو  الكرة ك حربه مل آل الريف، وك هةذه املةرة أس آل الريةف ولةده 

ر"حممدًا، وأاثروا القبل ك أصحابه، فبقر ااا حي ك  و  ر  عام يفاوضةهم "و  ، والد 

عىل تسل م  ولد ااا حي، فاتفقوا عىل أال يعو  ااا حي مل أصحابه إىل صعدة، فإذا 

صعدة أاللق آل الريف ولده، وم  معه م  األسى، فلةم يقبةل ااةا حي وصلوا 

ر"بذلك، وبقر ك  و  ر  ، يؤلب الناس عىل احلر  معه، فلم جيبه أحد إىل ذلك، "و 

وب ني هو اذلك وصله خرب مقدم قائد جة ش بنةر العبةاس إىل مكة ، فبخةوف 

ااا حي عىل م  بقر م  ج شه، فعا  إىل صعدة
(1)

. 

صعدة تفاجأ بخروج وائل  عل ه، فأخرج ام ج شةًا يقةاتلهم وعند عو ته إىل 

فخرَّ  منازام وآبارهم حبن اللبوا األماال، ثم نةزل ج شةه بةأملح، وهنبةوا مةا 

وجةةدوا ف هةةا، وأقةةاموا أيامةةًا خيربةةوال املنةةازل واآلبةةار، ويقطعةةوال النخ ةةل، 

فةأمنهم  واألعنا ، وهو ينبقل ك قراها، وخيرهبا قريً  قري ، حبن اللبةوا األمةاال

عىل ما حكن راوحي سريته
(2 )

. 

واخلالصة فإ  اْلادي قد واجه صُ ااُ ِف طرناِّ َرسايأ أركاا  دولتاه ِف 

 اليلم ومم َلم الِلُ ااُ:

 ا  جاء اْلادي إىل اليلم حتولْا ز اماُ قبلية متناحرة:1

ُعرف ذلك املجبمل بم له إىل إثبات الذات، وحرصه عةىل البسةلط، وتعزيةز 

فلم تك  تلةك الب ةارات القبل ة  عةىل صةغرها وتناحرهةا سةهل   مكان  القب ل ،

اس، حبن تذع  للها حي، أو تنضوحي حتت ق ا ته بُ رس  وسهول . ر 
 املو

                                                 

 .586، وتبم  املصاب ح لعل ب  بالل، ص249ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص1)

 .250ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص2)
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 ا الطبيُة القبلية ْلِ  االجتاخاُ، والقبائل، والز اماُ:2

والبر متثلت ك حبهم للزعام  و رببهم عىل خوض احلرو ، وتعايشهم مةل 

س  ، ال ذلك مكَّ  الكثري منهم م  الوقةوف ك وجةه ااةا حي، الب ئ  اوبل   القا

 وافنبصار عل ه ك اثري م  األح اال.

 ا التلرد اعستلر مم اُض القبائل: 3

ابنر احلارث؛ ذلك أال س اس  ااا حي القائم  عىل القمةل للمخةالف، اانةت 

 جزًء م  أسبا  متر  هذه الزعامات والقبائل ك وجهه.

 ادي ا ِف كثْي مم حرواه ا  ى السلب والنْب:ا ا تَمد جيش اْل4

لقد ااال ألسلو  ااا حي الذحي بدأه ك مسبهل حكمه ك نجراال، املبمثل هبدم 

الب وت، وقطل الزرويف والنخ ل؛ ابري األثر ك اسبمرار حلقات الرصايف والبمر  

ك وجه ااا حي، خاص  مل بنر احلارث، الذي  وجدوا أنفسهم ك معرا  للدفايف 

  حقهم ك زريف أراض هم، واحلفاظ عىل منازام البةر تةؤوهيم ومةا يعولةوال، ع

وقد نبج ع  س اس  احلرا والبنك ل، أال أص بت البال  بمجاعات، ضاعف م  

والأهتا القحط الذحي أص بت به البال ، وانشغال الناس بشئوال احلةر ، وإمهةال 

لالسبقرار والعملالزراع ، واضطرا  األم ، مما ف يوفر الطمأن ن  الالزم  
(1)

. 

 ا سياسة اجلبانة التي انتْجْا اْلادي:5

وذلك امجهو  حريب جيب عىل الرع   والفالحني للها حي، ف ي أسةيه:)مال 

اهللذ، وقد اانت هذه القض   م  أبرز القضايا البر ينبغر عىل مة  يريةد مبايعة  

                                                 

 .83، 82ذ معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص 1)
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ريًا م  افهبيم، ويبدو ااا حي أال يعرفها، ويلبزم هبا، وقد أعطاها ااا حي ح يزًا اب

ذلك واضحًا م  عهده إىل عيلةه الةذي  اةاال يع ةنهم، فقةد اانةت هةر منةاط 

البكل ف ااا وحي للعيل عىل القرى، وقد جاء ك سريته نسخ  م  العهةد الةذحي 

هذا ما عهده ااا حي إىل احلق، أمةري املةؤمنني، ى ةن بة  "عهده إىل وفته، وف ه:

اهلل عل ه، وعىل أهل ب به، لفةالال بة  فةالال: إين قةد  احلسني، ب  رسول اهلل صىل

ولَّ بك جبايات قري  اذا واذا، وضم ما أوجب اهلل عل نا ضمه مة  أعشةارهم، 

اسبأمنبك عىل ذلك، وقلَّدتك إياه، بأمان  اهلل تبارك وتعاىل، وأمان  رسةوله صةىل 

"اهلل عل ه وسلم
(1)

. 

ر الكثري م  س اس  ااا حي، و جعلهم يشعروال بأال مرشوعه ف وهذا بدوره نفَّ

خيبلف ع  مرشويف أحي زعام  قبل   حترص عىل بقةاء ملكهةا، وسةلطاهنا، وقةوة 

ج شها م  خالل جباي  األموال م  عام  الناس
(2)

. 

                                                  

                                                 

 .44ِّس، ص ذ سرية اإلمام ااا حي، رواي  عل ب  حممد العبا1)

 . 72ذ انظر: إشكال   الفكر الزيدحي ك ال م  املعارص، لعبد العزيز األسو حي، ص 2)
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 الرابعاملطلب 
 وفاة اإلمام اهلادي

ةةةااةةةا حي  تةةةوك  بقةةةني مةةة  ذحي احلجةةة   بصةةةعدة ل لةةة  األحةةةد لعرش 

مذ911هة/298)سن 
(1)

، وهو اب  ثالث ومخسني
(2)

سن ، و فة  يةوم افثنةني  

الذحي أسسه بصعدة،  وااال ذلك بعد  ،قابل ملحرا  جامعهمقربه ، وقبل الزوال 

 خوله ال م  بثيين عرشة سن 
(3)

. 

ةق  إف أهنةا مل تُ  ،وااال ااا حي قد اعبلَّ علَّ  شةديدة مةات  ق ةل إنةه حبةن ،هد  عو

جالسا
(  ً4) 

. 

وقد ااال ملوته ابري األثر عىل آل الب ت، فهذا النَّارص األالةرو 
 

عنةد سةيعه 

مثم قال: ال وم اهندَّ را  اإلسال ،بكنبخرب موت ااا حي 
(5)

. 

هكةذا  ،وهو اب  ثالث ومخسةني سةن  ،توك عل ه السالم":عل ب  بالل قال 

أخربين املرت 
 ،وهو اب  مخس وثالثني سةن  ،وخرج إىل ال م  ،عل ه السالم (6)

"ف كوال مدة أيامه عىل هذا بال م  ثيين عرشة سن 
(7)

. 

                                                 

 .397ذ سرية ااا حي إىل احلق، رواي  عل ب  حممد العباِّس، ص  1)

 ذ ذار صاحب عمدة الطالب بأنه مات وهو اب  ثيال وسبعني سن ، والصوا  ما أثببناه. 2)

 .49، 21، و احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، للمحل، ص582الل،صذ تبم  املصاب ح، لعل ب  ب3)

 .2/49ذ انظر: احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د املحل، 4)

 . 318، وابا  الشاك لعبد اهلل ب  محزة، ص 568ذ تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 5)

 ذ يعنر: املرت  ب  ااا حي.  6)

 .582املصاب ح، لعل ب  بالل، ص  ذ تبم 7)
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  حي  جسده الرشيف ك مسجده الرشيف بصعدةورو فلي وُ ":حييقول ى ن املؤيد

وتنبئ للناس ع  رضاء اهلل ع  فعله، ومل تزل  ،د ذارهلبخلي  ؛انبعثت رائح  ال ب 

"أشقن م  انبقص م  حقه في ،تلك الرائح  تنبعث إىل يومنا هذا
(1)

.  

وصفه بي الغلو املفرط ك تعظ م ااا حي، وإال مل نقل بأنه م   ،وهذا م  املبالغ 

ة عو ةه هةو لنفسةهل س ف ه، وبي مل يدَّ  ،راراً ، فلقةد زرُت جةامل ااةا حي بصةعدة مو

؛ لعةل أتنسةم عبةري رائحة  الوياًل أمام قربه الكائ  ك مةؤخرة جامعةه تووقف

وزاره غريحي مة  عامة   جد مما قاله املؤيد م  الروائح الط ب  ش ئًا، فلم أ املسك،

الناس وخاصبهم، ومل أسمل م  قال بأال قرب ااا حي تنبعةث منةه رائحة  املسةك 

 انبعةاث نفةرولة س ك ذلةك ة أعنةر البر وصفها بأهنا ف زالت إىل يومنا هذا، 

والبحق ةق  هةو احلةق،، بةل هة  انبقاصًا مة  قةدر  ااا حي الرائح  الط ب  م  قرب

فلم جيدوا تلك الرائحة   ،ولطاملا زار قربه م  العليء والعقالء والنبالء العلمر ،

 الزا   البر ا عاها املؤيد. 

أو  ،أو قةدوة ،أو إمةام ،والبعظ م لشخص   ،والبقل د ،والببج ل ،ثم إال احلب

باسًا ل س له، ، ونلبسه لنصفه بي ل س ف ه ف يعنر بأال   ،رجل مهي اعبقدنا عظمبه

 ،البةر ف متةت  إىل احلق قة  بصةل  ،ونحشوه باألساالري ،الباريخ وقائلثم نلوحي 

 ، ونسمر م  أنكره منبقصًا م  حقه.ونسمر ذلك تقديرًا وتبج الً 

  

                                                 

 .109ذ العروج إىل سيء األنوار ااا وي )ااا حي ى ن ب  احلسنيذ اوزء الثاين، ل ح ن حممد املؤيد، ص1)
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 ام املطلب اخل
 دولة اهلادي بعد وفاته

اةةةاال نفةةةوذ ااةةةا حي ك الةةة م  ىبرضةةة مةةةل احبضةةةار ااةةةا حي ك 

انحرص نفوذ ااا حي عىل صعدة، واملنةاالق القريبة   مذ، حبن911هة/298عام)

منها، بل وصل خصومه إىل مشارف صعدة، ك ظل تنام  مبساريف لدول  عةل بة  

ر لنفوذهم، ومتر  الكثةري مة  القبائةل عةىل  فو الفضل القرمطر، واسبعا ة بنر ُيع 

ااا حي؛ بسبب س اس  اوباي  والعنف، البر انبهجها معهم، ال تلةك األسةبا  

علت ااا حي يع ش ك ال م  مرحل  حرو  الاحن ، وقالقل مسبمرة، في ينهر ج

 حربًا حبن يدخل ك أخرى، وما خيمد متر ًا حبن يشبعل آخر.

وقد ذار عل ب  بالل ع  راوحي سرية ااا حي بةأال ااةا حي أوىص قبةل موتةه 

أليب القاسم حممد املرت ، وعهد إل ه عهدًا؛ ل بوىل زمام األمور م  بعةده
(1)

إف  

أال البع  ينكر مسأل  الوص  ، ومنهم حمقق ابا  املصاب ح
(2)

وغريه 
(3)

، بحج  

 أهنم قرؤوا سرية ااا حي، فلم جيدوا ف ها ش ئًا م  تلك الوص   والعهد. 

 وقد قرأ الباحث سرية ااا حي، فلم جيد أحي ذار لبلك الوص   والعهد .

                                                 

 .44، صذاللطائف السن   ك أخبار امليلك ال من  )الكبيس، ك ابابه، ومم  قال بالوص   590تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص ذ1)

 هو عبد اهلل ب  عبد اهلل ب  أمحد احلوثر)معارصذ.ذ 2)

 .43 راس  مقارن  باملذاهب األربع ، ص   "نظام احلسب  عند الزيدي "ذ أمثال: الدابور ى ن ب  حسني النونو، ك ابابه:3)
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الوص  ؛ بدل ل أال املرت  والذحي يرتجح للباحث بأال ااا حي مل يوصو لولده ب

واةاال  تر   ك قبول الب ع ، حبن ألحَّ عل ه وجوه الطربيني والعلةويني، فقبلهةا،

مذ912هة/299ذلك  ك عام)
(1)

. 

توىل املرت  مقال د األمور، بعد جترب  مريرة عاشها، منذ بداي  شبابه، عنةدما 

  مل أب ه الزعامةات، جاء إىل ال م ، وااال حماربًا جسورًا، وقائدًا شجاعًا، حار

واألمراء، والقبائل والطوائف، فأاسببه احلرو  خربة بواقةل النةاس، ومةا هةم 

عل ه م  الطبايف؛ ولذلك السبب رف  الب ع  اببداًء؛ حبةن توثَّةق لنفسةه مةنهم، 

نوا لةه  ه إىل ال م ، وزيَّ وااال رصىًا معهم ك تقويم جترببهم مل أب ه، وا ف  عو 

نكثوا عهو هم، وحاربوه، وتكالبوا عل ه، وقد نقل لنا عل ب  اخلروج إل هم، ثمَّ 

أاثرام يعلم ا ف "بالل صورة م  ذلك فقال ة وهو يروحي لنا خطب  املرت  ة :

اه إىل بال ام، وب عبكم له عىل ابةا   انبم للها حي ريض اهلل عنه، بعد  عائكم إيَّ

معةامل الةدي ، وجماهةدة اهلل، وسن  نب ه حممد صىل اهلل عل ه وآله وسلم، وإح ةاء 

اوباري  الظاملني، أمل ينُق   أاثرام تلك العهو  املؤادة، واملواث ق املغلظة ؟! أمل 

يف   ةد  ينكث ُجل ُكم أ ي ينكم بعد توا ةدها، وقةد جعلةبم اهلل علة كم افة اًل؟! أمل ي 

؟! أاثرام احلق جهرًا؟! واتبل الباالل، وبايف الكثري الباقر بالبَّافوةه ال سةري الفةاين

ي  ، وتصة به مةنكم املحة  املبةواترة،  وااال ريض اهلل عنةه يقةاِّس مةنكم األمةرَّ

وتعاملونه بأقبح املعامل ، وتقابلونه عىل مج ل أفعالةه معكةم، وإحسةانه إلة كم، 

ل ه، واخلروج عل ه، فصةرب مة  ذمة م أفعةالكم، وعفوه ع  ذنوبكم، باإلساءة إ

                                                 

 .2/84د للمحل، ، واحلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم 397ذ سرية ااا حي، برواي  عل ب  حممد العباِّس، ص 1)
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وقب ح معامالتكم، عىل ما ف يصرب عل ه إف مة  امةبح  اهلل قلبةه بةالبقوى،...، 

فأفعالكم البر هبا تسريوال، والرقكم البر ف ها تسلكوال، ف نحمدها، وف نةأم  

تكم عل ها، ومداجاتكم ف ها، وأنبم إىل ا لباالل م  اهلل عز وجل العقوب  عىل مقارَّ

وال، وك معةايص اهلل تسةارعوال، ولةوف إيثةار الاعة  اهلل،  مت لوال،وع  احلق تفر 

وافئبير ألمره، والوقوف عند ما  حدَّ م  حكمه، لكاال ما عرضبم علَّ منه، م  

"اللب الدن ا، وإرا ة م  اتبل ااوى، ه هات ف أزول ع  أمر اهلل شرباً 
(1)

   . 

ظهور أمرهم ك الةبال  يشةكل ختوفةًا ك وقد ااال هاجس تغلب القرامط ، و

نفس املرت ؛ مما جعله ينزل عند رغب  م  اللبوا مبايعبه، فكاال أول ما بةدأ بةه، 

بعد أخذ الب ع  م  الناس، مكاتب  حلفاء أب ه، م  قةوا  بةال  الة م  وخمال فهةا، 

ضهم عىل حر  القرامط ، وملا اسبقامت له األمةور جةدَّ ك جته ةز اخل ةول  وحرَّ

قباامل
(2)

. 

ة احلكم؛ ملوا رأى م  فسا  الناس، وتغري  ب  له املقام ك سدَّ
ثم إال املرت  مل يطو

مواقفهم، واذلك انبشار القرامط ، وعلو ص حبهم، فآثر افعبزال، وافنقطةايف 

له م  بلةد مهةداال، ونجةراال، وغريهةا، ولةزم  إىل العبا ة، والزهد ، ورصف ُعيَّ

عىل حاله ك صعدة، مل بع  بنر عمه، يصةلح بةني منزله بصعدة، وأقام األمر 

الناس، وعا  الطربيوال إىل بال هم
(3)

، وااال أخوه النارص ك احلجاز، فقدم بعةد 

ذلك، وأشار عل ه املرت  بالق ام باألمر، واانت مةدة ق امةه بةاألمر نحةوًا مة  

                                                 

 ، وما بعدها.  2/82، واحلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، للمحل، 594ذ تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 1)

 . 44، واللطائف السن   ك أخبار امليلك ال من  ، للكبيس، ص595ذ تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 2)

 .597، ص ذ انظر: تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل3)
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ا سنبني،  وعند ما عزم املرت  عىل ترك األمر خطةب بالنةاس خطبة ؛ بةنيَّ ف هة

ثم إنكم معارش املسلمني أقبلبم علَّ بعد موت "بع  أسبا  تراه لألمر، فقال:

ااا حي ريض اهلل عنةه، وأر متةوين عةىل قبةول ب عةبكم، فامبنعةت، فسةألبموين، 

و افعت األمر، ومل أؤيسكم م  إجاببكم إىل ما البلبم منر؛ خوفةًا مة  اسةب الء 

ضعفاء واأليبام واألرامةل مةنكم، القرمطر ة لعنه اهلل ة عىل بال ام، وتعرضه لل

فأجريت أمورام عىل ما ااال ااا حي ريض اهلل عنه جيرهيا، ومل أتلةبَّس بيشةء مة  

عةةرض  ن ةةاام، ومل أتنةةاول قلةة اًل، وف اثةةريًا مةة  أمةةوالكم، فلةةي أخةةزى اهلل 

يزاً القرمطر﴿و   زو ةا ع  ي  وو ةاال  اهللَُّ ق  ا  ب ةال  و 
قو ني  ال 

نو مو ن اهللَُّ امل ُؤ  ف  [، 25]األحةزا : ﴾ا 

ضه م  أخالقكةم، فوجةدت أمةورام  تدبرت أمرحي وأمرام، ونظرت ف ي أتعرَّ

ف   ةةُبكم مت لةةوال إىل الباالةةل، وتنفةةروال عةة  احلةةق،  ها، وأل 
جتةةرحي عةةىل غةةري ُسةةنَّبو

وتسبخفوال بأهل الصالح واخلري، والدي ، والوريف منكم، ف تبناهوال ع  منكةر 

ه، وذنةب عظة م ترتكبونةه، وف تبعظةوال تفعلونه، وف تسبح  وال م  قب ح تأتون

ُروال ك غ يكم، وع  أمر اهلل  بوعظ الواعظني، وف تقبلوال نصح الناصحني؛ بل جت 

ي  رو وو إىل هن ه عا لني، وع  مة  يةأمرام بطاعة  اهلل ُمةز 
(1)

، وعنةه نةافري ، وإىل 

اا راانني، وقد قال احلك م العل  ال الُفسَّ م ك حمكةم أعداء اهلل، وأعداء  ينه اوُهَّ

ة   البنزيل:﴿
ة  ُ والو اهلل و مو ُكةم مي ا ل  م  ُكُم النَّاُر و  سَّ ب م  ي   ظ ل ُموا  ف 

ذو نُوا  إوىل  الَّ ا  ر  ف  ت  و 

وال   ُ   اء ُثمَّ ف  ُتنرص 
لو ةق، 113﴾]هو :أ و  [، فلي مل أجد  ف كم م  ُيعني الصا ا املحو

                                                 

 .336/ 4ذ أحي معرضني. انظر: لساال العر ، فب  منظور، 1)
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لَّ وعةزَّ عةىل رضةا ويأمر بةاملعروف، ويرغةب ك اوهةا ، وخيبةار رضةا اهلل جة

"املخلوقني؛ إف القل ل م  القب ل ، وال سري م  اويع 
(1)

. 

ا حتمل رسةائل  وم  هذه اخلطب  البر ألقاها املرت  عىل أنصاره يببني لنا بأهنَّ

السخط، وتبني مربرات افعبزال ع  مواصةل  املرشةويف، الةذحي بةدأه ااةا حي؛ 

 م  هذه اخلطب  ومنها:  معلاًل رشع   ما قام به؛ بأسبا  نسبخلصها

ة سأ م املرت  م  احلرو ، فقد أم  املرت  زهةرة عمةره ك احلةرو ، 1

 وتعرض ف ها لألس واملعاناة، اي أسلفنا.

لوا عامةل رعةب ك عقةول ال من ةني حكامةًا 2 ل ب  القرامطة  الةذي  شةكَّ ة غ 

 وحمكومني.

 ، وقد بةدا ذلةك ة تراجل جاهزي  ال من ني ك القبال، وافسبعدا  للحرو3

 واضحًا م  خالل توب خه ام.

ة البجرب  البر مرَّ هبا املرت ة مةل أب ةه، وهةو يشةاهد ال من ةني يعاهةدوال 4

ااا حي، ثم ىاربونه، وينقضةوال عهةو هم، ويبمةر وال عل ةه، الةوال ح اتةه ك 

ال م ، األمر الذحي جعله يفقد الثق  بال من ني، ك إقام  املرشويف الذحي جاء به أبوه 

 م  احلجاز، ومات ومل يبحقق له ما يريد.

ثم توىل بعده أخةوه النةارص أمحةد
(2)

، واةاال قل ةل اخلةربة بةال م  وأهلهةا، 

واذلك مشارابه ك احلرو  اانت قل ل ؛ ولذا فإنَّه ملا قدم م  احلجةاز تةر   ك 

                                                 

 ، وما بعدها.2/85، واحلدائق الور ي ، للمحل، 595ذ تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص1)

 .92، 2/89ذ احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د املحل، 2)
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تو، األمر؛ خوفًا م  قل  األنصةار، واشةبدا  معارضة  ال من ةني، البةر مل تةزل 

ل القرامط  بشكل ابري، وفعاًل حصل ما ااال  مبنام   منذ عهد أب ه، واذلك توس 

خيشاه، فقد بدأت بع  قبائل بك ل تبصل بعل بة  الفضةل، واسةبعانت بةه ك 

لوا بذلك خطورة عىل  ول  النارص، حبةن خةرج  حر  النارص، وم  معه، فشكَّ

إىل صةعدة؛  إل هم بنفسه يطار هم ك شعا  اوبال، حبن أهنكبه احلةر ، فعةا 

ل عمل عىل توال د نفوذه ف ها، وك خطوة لبعزيز البواجد ااا وحي ك الة م  عةا  

النارص إىل احلجاز؛ لريجل معه ببع  العلويني والبدو؛ ل واجه هبم قةوة أنصةار 

عام  اب  الفضل م  القبائل بق ا ة أبناء الد 
(1)

. 

سةيع ل   مة  ومرت األيام عىل  ول  النارص، واانةت أاثةر حروبةه مةل اإل

الباالن  
(2)

مذ، فةأعطن هةذا 915هةة/302حبن توك منصور ب  حوشب عام) 

ف ع  مشجع  للنارص عىل السعر للقضاء عىل الدول  الشة ع   املنافسة ،  احلدث   

خاص  بعد ظهور اخلالفات بني أبناء ابة  حوشةب، ومةوت عةل بة  الفضةل، 

بعةد أال وقفةت مةل  وبروز بع  الشخص ات القبل   عىل السةاح  الس اسة   ،

اإلسيع ل   ، ك عهد منصور بة  حوشةب
(3)

اةل هةذه األسةبا  رفعةت مة   

معنوي  النارص، وأعطبه أماًل ك اسبعا ة يشء م  نفوذ  ول  ااا حي، البر اةا ت 

تنقرض بوفاته، ومما ساعد النارص ك هذه املرحل  انبقال ق ا ة او ش م  أيةدحي 

ة إىل ال من ني؛ مما جعلهم يشعروال باملسةئول    الطربيني ة الذي  عا وا إىل والنهم

لوها، بعد أال اانوا يقاتلوال حتت راية  الطَّربيةني، وهةذا بةدوره  احلرب   البر حتمَّ

أاسب النارص ش ئًا م  القوة، اي ساهم ك زيا ة الموح تلةك القبائةل، اقةوى 

م  جهة   رئ س  مببوع ،  ف اقوى مرؤوس  تابع ، وهذا  البغري ااال له أثر سلبر

                                                 

 .117، 116، 115ل حممد زيد، ص ذ انظر: معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لع1)

 .2/93ذ انظر: احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د املحل، 2)

 .599ذ انظر: تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 3)
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أخرى؛ فقد أشعل هذا الشعوُر البمر   عىل  ول  النارص مة  جديةد، ك منةاالق 

قبل   ل س لدهيا افسبعدا  للخضويف لدول  النارص املرازي ، البر اسبمرت نحوًا 

م  ثالث  وعرشي  سن 
(1)

. 

ويمكننا تقويم  ول  النارص بأهنا أعا ت شة ئًا مة  األمةل، إلقامة  مرشةويف 

 ، اي ىسب اا ق امها بحر  اإلسيع ل   م  الباالن  ، وتقلة ص ااا حي ك ال م

  ت  عىل  ولبهم ك ال م .
فو  نفوذهم، وارس الصنم   البر ُأض 

 واخلالصة  التي خرج هبا الباحث  ِف دولة اْلادي نلوم إمجاْلا ِف اآليت:  

 .: بخروج ااا حي ك ال م  تأسست  ول  أئم  ال م  ااا وي  الزيدي أوال  

 : تعاقب عىل منصب اخلالف  واحد وسبعوال إمامًا م  نسل ااا حي.ثانيا  

:  ول  ااا وية  الزيدية  ك الة م   هةر الدولة  الوح ةدة البةر اسةبمرَّ ثالثا  

ول ال من  ، فقةد اسةبمرت هةذه  وجو ها فرتة الويل ، وعارصت الكثري م  الد 

ىل الة م  وب عة  مذ، وهو تاريخ  خةول ااةا حي إ897هة/284الدول  م  عام)

مذ، وهةةو تةةاريخ  ق ةةام النظةةام 1962م/1382أهةةل صةةعدة لةةه ة حبةةن عةةام

اومهورحي ك ال م ، وسقوط آخر إمام ينبسب إىل اإلمام ااا حي، أحي أال الدولة  

 ااا وي  حكمت ال م  أاثر م  ألف عام.

 : ااال نفوذ الدول  ااا وي  يمبد إىل صةنعاء ونجةراال، وإىل عةدال أبةني تةارةرااُا  

 أخرى، وأح انًا يبقلص نفوذها حبن يكا  ينحرص ك مدين  صعدة.

: بدأ تسلسل أئم  الدول  ااا وي  الزيدي  باإلمام ااا حي، وانبهةت بمحمةد خامسا  

البدر الذحي مل ىكم سوى أسبويف واحد
(2)

. 

                                                 

مةد زيةد، ، ومعبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حم2/100ذ انظر: احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د املحل، 1)

 .130، 129ص 

 .235ذ انظر: الثناء احلس  عىل أهل ال م ، للمروين، ص  2)
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 فصل الثانيال

 سرية اهلادي العلمية 

  وفيه ثالثة مباحث

                                                                                                                                                             املبحث األول

 طلبه للعلم

 وفيه مطلبان

 البيئة العلمية اليت عاش فيها اهلادي. املطلب األول: 

 يذه.طلبه للعلم، وشيوخه، وتالم املطلب الثاني: 
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 املطلب األول                                             
 البيئة العلمية التي عاش فيها اهلادي

عند احلديث ع  الب ئ  العلم   البر عا  ف ها ااا حي؛ نجد أال غ ةا  املعلومةات  

م م  ح اته  البارخي   البر حتكر حقب  ح اته ك احلجاز تشكل عائقًا أمام معرف  جزء ُمهو

ء أمثةال:  ، وإال اانت الب ئ  العلم   ك العامل اإلسالمر ك عرصه حافل  بالعليء األجةالَّ

أيب ع سن الرتمذحي
 

صاحب اوامل والعولةل، واإلمةام البخةارحي إمةام علةم احلةديث، 

وأسباذ النحاة س بويه، وأيب حاتم الةرازحي، وأيب سةع د الةدارمر، وأيب  او 
 

صةاحب 

السن ، واب  ماجه
 

 لكثري.وغريهم ا

وم  آل الب ةت ممة  عةارص اإلمةام ااةا حي، النةارص األالةرو ، الةذحي قةدم إىل 

مذ، وأسلمت او ل والديلم عةىل يديةه، وقةام ف هةا 884هة/270الربسباال قبل عام)

مذ897هة/284عام)
(1)

و م  آل الب ت الذي  عارصهم اإلمةام ااةا حي، احلسة  بة   

 زيد.

األعالم، نجد أال وفةاهتم اانةت ك الفةرتة  وعند النظر ك تاريخ وفاة هؤفء العليء

البر سبقت جمرء ااا حي إىل ال م  باسبثناء النارص واحلس  ب  زيد ، بمعنن أهنا اانةت 

 ك مرحل  الطلب؛ بالنسب  لإلمام ااا حي، ورغم ذلك مل ير   

ام ذار ك اببه، وف ك أسان ده؛ ألنه مل يك  يعبمةد مة  األسةان د إف البةر ثببةت 

 ه م  الريق أب ه ع  جده ك الغالب.عند

وباومل  فإال عرص ااا حي ة وإال ااال ك جانةب الس اسة  واحلكةم عرصة ضةعف 

                                                 

 .167ذ اإلفا ة ك تاريخ أئم  الزيدي ، ل ح ن ب  احلسني اااروين، ص 1)
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للخالف  ة  يعبرب عرص هنضة  علم ة  ك شةبن فنةوال املعرفة  اإلسةالم  ، إف أال األمةر 

الغريب؛ أال ااا حي رغم معارصته اؤفء، مل يأخذ عنهم، أو يأخذوا عنةه، ومل يةر  اةم 

ك اببه ومصنفاته، سواء ك ذلك عليء أهل السن ، وعليء أهل الب ت، ولعلَّ ذلةك  ذار

 يرجل إىل أسبا  منها:

س، والبةر غ َّببةه عة  السةاح  1 ة مرحل  العزل  البر عاشها ااا حي ك جبةال الةرَّ

العلم  ، واذلك غ بت الكثري م  املعلومةات عة  تارخيةه، واللبةه للعلةم، وخمالطبةه 

 للعليء.

ربي أال اخبالف وجهات النظر بني ااا حي ومدرسةبه مة  جهة ، وبةني هةؤفء  ة2

العليء جتاه مسأل  اإلمام ، والوفء خلل ف  العرص ة ح نها ة جعلت ااا حي ف يأخذ عة  

 أولئك العليء؛ بسبب وفئهم للخلفاء العباس ني.

وعه اوديةد؛ ة انبقال ااا حي ك س  مبكر م  احلجاز إىل ال م ، و خوله ك مرشة3

ل تاريخ احلقب  البر سبقت جم ئه إىل ال م . فو  جعله ُيغ 

د املساف  ب نه وبني هؤفء العليء الةذي  اةاال ف بةدَّ 4 ة ولعلَّ م  األسبا  أيضًا ُبع 

عل ه ة إذا أرا  أال يببلمذ عل هم ة أال يرحل إل هم، ويقطل املسةافات البع ةدة، وجيةو  

 كل خطورة عىل ح اته؛ اونه م  البلداال النائ  ، ورحلبه قد تش

أسة تصنف ضم  أعداء اخلل ف  العباِّس، ورغم أنه قد ارحتل إىل الربسةباال، فلةم 

يؤثر عنه أنه أخذ ع  عليئها، سواء م  السن ، أو م  غريهم، ومل يؤثر أنه روى عةنهم، 

 أو رووا عنه، أثناء رحلبه تلك. 

أو للكبابة  والبةأل ف؛ بةل اةاال أما ك ال م ، فلم يك  هناك جمال لطلةب العلةم، 
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الوضل هو الذحي يفرض نفسه عىل ااا حي، ففر ال يوم ثورة، وك ال قب ل  زع م، وك 

ال ناح   متر ، جيب عىل ااا حي أال يقيض عل ه باحلر ، أو بالصلح، والموح البوسةل 

ًا ك املرشويف اوديد غلب عىل جانب العلم، ثم إال ااا حي جاء ال م ؛ ل عرض نفسه عامل

وحااًي، فلعله ااال يرى أنه م  غري الالئق أال يطلب احلااُم العاملُ العلم  مم  يراهم  ونه 

 ك العلم، والفضل، واملنزل .

أما ع  الب ئ  العلم   البر عا  ف ها ااا حي، عند وصةوله إىل الة م ، فةإال صةارم 

السالم صنعاء، و خل ااا حي عل ه "الدي  ب  الوزير قد حكن لنا الرفًا م  ذلك بقوله:

وااال أهلها جربي ، وف هم سةبع  آفف عةامل مة  علةيء العامة 
(1)

، مةربزوال ك أنةوايف 

بور الشبا ، قش ب الث ا ، وم  ع وال محلبه يومئةذ   العلوم، وعلم احلديث هبا ح نئذ  ف 

مجاع  م  أصحا  املحدث الكبري، واإلمام الشهري: عبد الرزاا
 
اإسةحاا الةدبرحي 

 
 ،

ويد الشبامروإبراه م ب  س
 

ة الصةنعاين، واحلسة  بة  عبةد األعةىل  ، وإبراه م ب  بةرَّ

"البوِّس، وغريهم م  أهل العلم ك ال م 
(2)

                                   . 

                                                 
 يقصد بالعام : أهل السن  م  عموم املذاهب األربع  املشهورة.ذ 1)

 .36، 35رم الدي  ب  الوزير، ص ذ الفلك الدوار ك علوم الفقه واحلديث واآلثار، لصا2)
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 املطلب الثاني
 طلبه للعلم وشيوخه وتالميذه

ق ةل: وافهبيم به، حبن  ،افشبغال بالعلمب ااا حي ة اي يصفه أنصاره ة مولعاً ااال 

 سبل عرشة سنست عرشة وق ل اب  وله  أنه بدأ البصن ف اً بل  م  العلم مبلغ هإن
(1)

. 

وااال النارص األالرو 
 

"ااال ذاك م  أئم  اادى"يقول ع  اإلمام ااا حي: 
(2)

. 

: فعلمه، وزهده، وورعةه، ومةا نرشة اهلل عةىل يةده مة  "ويقول رشف الدي  املُهالَّ

اص والعةام، ويشء ف خيفةن عةىل ذوحي األلبةا  العلوم والفضةائل، أمةر يعرفةه اخلة

"واألفهام
(3)

. 

وقد تببَّعُت سرية ااا حي، واذلك ابا  اإلفةا ة، الةذحي جةاء بعةد عرصة ااةا حي  

بقل ل، واذلك ابا  املصاب ح، وغريها م  ابب ااا وي ، فلم أعثر عىل ترمجة  واف ة  

ف رحالته العلم  ، إف ما لسرية ااا حي العلم  ، وف لش وخه، وف ا ف اللب العلم، و

ذار إمجافً ك مقدم  ابابه األحكام، نقاًل ع  صاحب الرياض املسبطاب 
(4)

بأال ااا حي   

تعلَّم ك احلجاز والعراا
(5)

ة إضاف  إىل ما أرشنا إل ه سابقًا م  از هار احلراة  العلم ة   

 واملعرف  اإلسالم  .ك عهده، وامبالء الساح  اإلسالم   بالعليء، ك شبن فنوال العلم 

                                                 

ببحق ةق مقدم  حتق ق: جممويف رسائل اإلمام ااا حي)الرسائل األصول  ذ، ، و23هناي  البمويه، للها حي ب  إبراه م الوزير، ص  ذ1)

 . 30، ص الشاذ،

ة2)  .134ك تاريخ أئم  الزيدي ، أليب الالب اااروين، ص ذ اإلفة ةا  

 .215رشف الدي  ب  املهال، ص ل  العيل م  سن  الضالل ، ذ مطمح اآلمال ك إيقاظ جهل3)

 ى ن ب  أيب بكر العامرحي. :ذ هو4)

 .1/7ذ مقدم  ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)
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 شي خ اْلادي: 

أما ع  ش وخه الذي  أخذ عنهم علومه، فلم جيد الباحث ام ذارًا؛ إف ما اسةبطايف 

مجعه م  بع  أسان ده ك ثنايا اببةه، اكبةا  األحكةام، و رر األحا يةث النبوية  ك 

ه حممد األسان د ال ح وي ، فش وخه يكا وال ينحرصوال ك أب ه احلسني ب  القاسم، وعمي 

ه احلس  ب  القاسم، وعمي
 

ب  القاسم، وهذاال األخرياال ااال قل اًل ما يروحي عنهي
(1)

. 

ويذار لنا صاحب ابا )خمالفات ااا حي ى ن ب  احلسني ك ابابه األحكام لإلمام  

أخذ العلوم ع  والده، وأعيمه، والذي  أخذوا علةومهم عة  "أال ااا حي  (زيد ب  عل

براه م، ورحل ااا حي إىل العراا، وهناك البقن بالكثري م  العليء، والدهم القاسم ب  إ

ة  أخةذ العلةم هنةاك، إف ك  فأخذ ك األصةول والفةرويف، ومل تةذار لنةا املصةا ر عمَّ

األصول، فقد ااال ش خه أبا القاسم البلخر، فقد أخذ عنةه األصةول، وعلةم الكةالم؛ 

لقاسم، ك الغالب، أمةا ك الفةرويف، ولذلك اانت آراؤه ك األصول موافق  لش خه أيب ا

فلم تذار لنا املصا ر م  تلقن علومه عنهم ، إف أال الناظر ك فقهةه جيةده مبةأثرًا بةآراء 

، ومل ُتلةقو املصةا ر ضةوًء عةىل نشةأته، وتعل مةه، …األحناف واإلمام  ، ك الغالةب،

"وتكونه أاثر مما ذارنا
(2)

. 

ووافقه عىل هذا الرأحي بعة  املبةأخري 
(3)

لكة  القةول بببلمةذ ااةا حي عةىل أيب  ،

القاسم البلخر يفبقد إىل الدق  العلم  ، اي يسبح ل واقعًا؛ ذلةك أال أبةا القاسةم ولةد 

س م  أرض احلجاز، وعا  البلخر  هةرًا  ببلخ م  أرض خراساال، وااا حي ولد بالرَّ

                                                 

 .449/ 1، للها حيذ انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 1)

 .24صم لإلمام زيد ب  عل ) راس  فقه   مقارن ذ، لعبا حي العسو،،خمالفات ااا حي ى ن ب  احلسني ك ابابه األحكاذ 2)

 .290، والزيدي )نشأهتا ومعبقداهتاذ، لألاويف، ص8انظر: مقدم  حتق ق ابا :البساط، للنارص األالرو  ، ص ذ 3)
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س، والباقر ك ال م ، و مل تك  لةه ك بغدا ، وعا  ااا حي أاثر م  نصف ح اته ك الرَّ

مذ894هة/280إف رحل  واحدة إىل الربسباال ك عام)
(1)

واانت زيارة وج زة مل تكة   

لطلب العلم، ومل تُدم الوياًل، وعىل فرض إمكان   اللقاء ب ةنهي ك تلةك الرحلة ، فإنةه 

يسبح ل أال يأخذ ااا حي ح نها ع  أيب القاسم البلخر؛ ألال أبةا القاسةم البلخةر اةاال 

مذ، ف سةبح ل أال 887هةة/273نوات؛ فقد اانةت وف تةه عةام)عمره ح نها سبل س

يكوال قد تلقن عنه علم األصول، وعلم الكالم، وهو ك هذه السة ،  أو يكةوال شة خًا 

ُلةه لةذلك ك  يببلمذ عل ه إمام مه ب ك قومه، اااا حي، ولو ور  ك ترمجة  البلخةر تأ ه 

ااةا حي ك هةذه احلقبة  مة   هذا السي  لقبلناه، وعىل فرض صح  هذا افحةبيل، فةإال

الزم  ااال ك أرض ال م  منشغاًل بإقام  الدولة  البةر اةاال ينشةدها، غارقةًا ك مهةوم 

احلرو ، وشئوال احلكم، ومل يثبت أال أبا القاسم زار ال م   هةذه الفةرتة، اةي مل يثبةت 

هة، وأقىص ما وصل إل ه نجراال ك حروبةه مةل 284خروج ااا حي م  ال م  بعد عام 

 ها.أهل

واوال ااا حي قد وافق أبا القاسم البلخر ك بع  املسائل؛ انفر اإلرا ة واملشة ئ ، 

واسبهجاال املحدثني
(2)

، فإال ذلك ف يسبلزم الببلمذ، فم  اقبنل برأحي إمام أو فق ةه، ف 

 يلزم م  ذلك أنه تبلمذ عىل يديه.

، وعةىل فةرض أما ع  رحلبه إىل العراا، فلم تثبت ثبوتًا جيعلنا نبنةر عل هةا حكةيً 

 ثبوت رحلبه إىل العراا، فإال ذلك ف يسبلزم أخذه ع  أيب القاسم البلخر.

                                                 

 .568،  صلعل ب  باللاملصاب ح، تبم  ذ انظر: 1)

وام ة أحي ألهل السن  ة اباباال يسموهني بالصح حني)صح ح البخةارحي "غايات فقال: عىل ما حكاه أمحد ب  ى ن املرت  ك ابابه الذ 2)

 ، نقاًل ع  ابا  الغايات، ألمحد ب  ى ن املرت .33انظر: الزيدي ، لألاويف، ص "وصح ح مسلمذ، ولعمرحي إهني ع  الصح  خلل اال
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 أسانيد اْلادي وَالميِ :    

 رر "ُجل  أسان د ااا حي يسوقها ع  آبائه ع  أجةدا ه، اةي جةاء ك مقدمة  ابابةه 

، وهو يروحي مجل فقهه"األحا يث النبوي  باألسان د ال ح وي 
(1)

بصةل هبةم ع  آبائه؛ امل 

نسبه الرشيف، مسلساًل، ف ي ذار إسنا ه ك ابابةه هةذا، ومةا مل يةذاره إىل أبة هم أمةري 

املؤمنني، وس يد الوص ني؛ عل ب  أيب الالب، خمبومًا بقوام: يرويه ع  رسول اهلل صةىل 

"اهلل عىل وآله وسلم، ع  جربيل، ع  إساف ل، ع  اهلل عزَّ وجل
(2)

. 

 حادنث اعرونة  م اْلادي دجد فيْا  دة أم ر منْا: واعتممل ِف أسانيد األ

: اتصال اإلسنا  إىل ااا حي: فأسان د الزيدي  ال وم مبصل  إىل اإلمةام ااةا حي، األول

 وقد أشار إىل بعضها جمد الدي  املؤيدحي، ك ابابه لوامل األنوار. 

محد النةارص، وإىل أيب : ُجل  الطرا، أو ال ها تنبهر إىل ولديه حممد املرت ، وأالثاين

العباس العلوحي، راوحي سريته، وإىل عل ب  أمحد ب  أيب خريص 
 

راوحي ابابةه األحكةام 

ك احلالل واحلرام
(3)

، وأخوه عبد اهلل ب  احلسني
 

صاحب ابا  الناسخ واملنسوخ
(4)

. 

وهؤفء هم تالم ذه الذي  أخةذوا عنةه، بةي ثبةت لةدى الباحةث، بعةد البحةرحي، 

 د ك ابب تراجم الزيدي  ذارًا لبالم ذ ااا حي غري هؤفء.والبدق ق، فلم جي

: وهو أمهها: أال أسان د أحا يث ااا حي ل ست مبصل ، منه إىل النبر صىل اهلل الثالث

عل ه وسلم، فهو غالبًا ما يروحي ع  آبائه وأجدا ه، وأح انًا يسقطهم م  اإلسنا ؛ لريفل 

                                                 
 ذ لعل العبارة:)وهو يروحي مج ل فقههذ فبها يسبق م الكالم.1)

 .13ب  أيب النجم الصعدحي، ص  امجعها:  للها حي، األحا يث النبوي  باألسان د ال ح وي ، ذ  رر2)

 .1/ 2ذ انظر: مقدم  اوزء الثاين م  ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 . 13انظر: مقدم  ابا : الناسخ واملنسوخ م  القرآال الكريم، لعبد اهلل ب  احلسني ب  القاسم، ص ذ 4)
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ر صىل اهلل عل ه وسلم، بل إال أسةان د ااةا حي احلديث إىل عل ريض اهلل عنه، أو إىل النب

ل ست عىل رشط الزيدية  ك يشء، والهةا مرسةل  أو مقطوعة  عةىل رشط الزيدية  ك 

الرواي ، وهذا ما قرره صارم الدي  اب  الوزير، ع  أحد أعالم  الزيدي  وهو عز الةدي  

الزيدي  ة وذاةر حممد ب  إبراه م، يقول صارم الدي  ب  الوزير ة عند حديثه ع  إسنا  

إسنا  العرتة
(1 )

قال موفنةا عةز "وأنه أصح األسان د البر تسمن بسلسل  الذهب فقال:

الدي  حممد ب  إبراه م: رواي  أئمبنا، إذا تسلسل إسنا ها، فهر أصح األسان د مطلقةًا، 

ل  وجو ها عىل هذه الصف ، وف أعلم ك ابا  األحكةام عةىل هةذه الصةف  إف  قو لكنه ي 

اًل ف ه غريه م  الرواة حديثاً  خ  "واحدًا، إف أال يكوال مرساًل، أو مقطوعًا، أو ُمد 
(2)

. 

: أال الكثري م  أحا يث ااا حي عبارة ع  بالغات، عة   زيةد بة  عةل عة  الرااع

آبائه، وع  بع  الصحاب ، اعل ب  أيب الالب، وسليال الفةارِّس، وبعضةها بالغةات 

رصُت ما ور  ك  رر األحا يث النبوي  باألسان د إىل النبر صىل اهلل عل ه وسلم، وقد ح

ال ح وي  فوصلت إىل اثنبني وتسعني بالغةًا، أاثرهةا يرفعهةا إىل النبةر صةىل اهلل عل ةه 

 وسلم بدوال تسلسل إسنا .

                                                 

ذ وإسنا  العرتة هو: جعفر ب  حممد، ع  أب ه، ع  جده، إذا ااال الراوحي ع  جعفر ثق ، وقد قال عنه احلاام بأنةه أصةح أسةان د 1)

 .1/83أهل الب ت، انظر: تدريب الراوحي، للس والر، 

 .77ذ الفلك الدوار ك علوم احلديث والفقه واآلثار، لصارم الدي  ب  الوزير، ص 2)
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 .املطلب الثالث: اهلادي واألحناف

                                                                                                                                           
 

 



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

98 

 املطلب األول
 مصنفات اإلمام اهلادي

ات عديدة ،ك الفقه، واحلديث، وله عد  ابري مة  املراسةالت لإلمام ااا حي مصنف

واألجوب ، البر م  خالاا حتد ت عقائده، وفقهه الذحي تضاربت اآلراء والبصن فات، 

 حول هويبه الفقه   والعقدي .

لةه تصةان ف ابةار ك الفقةه، قريبة  مة  مةذهب أيب "يقول مجال الةدي  احلسةنر:

"حن ف 
(1)

. 

ألحكام، وهو جملداال ك الفقه، ومنهةا: ابةا  املنبخةب، ك وم  مصنفاته: ابا  ا

الفقه أيضًا، ومنها: ابا  الفنوال ك الفقه، وابا  املسائل، وابةا  الرضةايف، وابةا  

املزارع ، وابا  أمهات األوف ، وابا  الوفء، وابا  الق ةاس، ومنهةا ك البوح ةد 

، وابةا  الةر  عةىل أهةل ابب جل ل  القدر، نحو: ابا  البوح د، وابةا  املسرتشةد

الزي ، وابا  اإلرا ة واملش ئ ، ومنها:ابا  الر  عةىل ابة  احلنف ة 
(2)

ك الكةالم عةىل  

اوربي ، وابا  بوار القرامط ، وابا  أصول الدي ، وابا  اإلمام ،  وإثبةات النبةوة 

والوصةة  ، وابةةا  الةةر  عةةىل اإلمام ةة ، وابةةا  البةةال  املةةدرك،وابا  املنزلةة  بةةني 

ل ، وابا  الديان ، وابا  اخلش  ، وابةا  تفسةري خطايةا املنز لبني،ومنها: ابا  اوُم 

األنب اء، وابا  الر  عىل اب  جرير، وابا  تفسري ك سب  أجزاء، ومعاين القرآال تسةع  

أجزاء، وابا  الفوائد جزءاال، وابب سوى ذلك اثرية
(3)

 . 

                                                 

 .204الب ك أنسا  آل أيب الالب، ويل الدي  احلسنر، ص ذ عمدة الط1)

، واةاال الدمشةقر احلس  ب  حممد ب  احلنف  ، أخو أيب هاشم عبد اهلل ب  حممد ب  احلنف  ، وقد ااال احلس  ش خًا لغة الال :هوذ 2)

. املن ة  مذ719هةة/100، تةوك عةام )  الثالث  عندهمقيم ل إىل اإلرجاء، ولذلك تبعبه الغ الن   م  املعبزل ، ويعد م  رجال الطب

 .139واألمل ك رشح امللل والنحل، فب  املرت ، ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                         579، ص لعل ب  باللاملصاب ح، تبم  ، و30، 29ذ احلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، حلم د املحل، ص 3)
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 عبه ك البمسةك بالةدي ذ، وم  مؤلفاته أيضًا: اآل ا  ااا وي )وصايا لبن ةه وشة 

وهر عبارة ع  أرجوزة خمطوال ، وله أجوب  مسائل األنصةارحي، ك جةزئني، وأجوبة  

مسائل الكوك، ك العلم)خمطوطذ، وأجوب  مسائل املرت )خمطوطذ، وأجوبة  مسةائل 

نصارى نجراال)خمطوطذ، وأجوب  مسائل اب  أسعد)خمطوطذ، وأصول الفب ، واعبزال 

ناء الدن ا، وتفسري آي  الكرِّس، والر  عىل م  زعم بأال القرآال ذهب النسك وااوى، وأب

ن ، وابةا  الصةلح، ووصة   ااةا حي  بعضه، والسجو  آل م عل ه السالم، وابا  الس 

ى ن ب  احلسني ك ض ع  الصح  م  حقل مدين  صعدة
(1)

. 

بن مة  وباومل  فإال اببه تربو عىل أربعني مصنفًا ما بني ابري وصغري، ك فنةوال شة

العلم، وقد عدها صارم الدي  ب  الوزير ثين   وأربعني ابابةاً 
(2)

، وتابعةه ك ذلةك مة  

املعارصي  جمد الدي  املؤيدحي
(3)

. 

وبع  هذه الكبب مفقو ة، والبع  اآلخر عبارة ع  رسةائل صةغرية، وهةر ك 

هو عبةارة فنوال شبن، فمنها ما هو ك با  العقائد، ومنها ما هو ك با  الفقه، ومنها ما 

ع  مراسالت، ب نه وبني بع  أنصةاره، ومنهةا مةا هةو عبةارة عة  ر و ، وفبةاوى، 

مت  إل ه، وأغلب تلك األجوب  والرسائل، مما هةو مطبةويف  وأجوب  عىل بع  أسئل  ُقدي

قد شملبه املجموع  الفاخرة)جممويف ابب ورسائل اإلمام ااا حيذ
(4)

، وابا  )جممةويف 

يم ى ن بة  احلسةني بة  القاسةم بة  إبةراه م ة الرسةائل رسائل ااا حي إىل احلق القو

األصول   ةذ
(5)

. 

وم  خالل هذا الرتاث يببني لنا بأال ااا حي بقدر ما ااال شخص   س اس  ، وزعام  

قبل  ، فهو قبل ذلك عامل، فق ه، صاحب ابب، ومصنفات، وقد ساهم بقاء ساللبه عىل 

مذهبةه  اء تراثه الفقهر والعقدحي، حبةن أصةبح فَّ  احلكم إىل ما يقر  م  ألف عام، ك إح 

 الفقهر هو السائد لدى رشى  ابرية م  املجبمل ال منر مم  ينبسب إىل املذهب الزيدحي.

                                                 
 .25، وحكام ال م )املؤلفوال املجبهدوالذ، لعبد اهلل احلبيش، ص1103 الزيدي ، لعبد السالم الوج ه، صذأعالم املؤلفني1)

 .57الفلك الدوار ك علوم الفقه واحلديث واآلثار، لصارم الدي  ب  الوزير، ص  ذ 2)

 .2/291لوامل األنوار، ملجد الدي  املؤيدحي،  ذ3)

 ذ ببحق ق: عل أمحد الرازحر.4)

  ق: عبد اهلل حممد الشاذ،، وبعضها قام ببحق قه: حممد عيرة، والبع  حققها:س ف الدي  الكاتب.ذ ببحق5)
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 املطلب الثاني                                  
 آراؤه الفقهية التي خالف فيها الزيدية

 ها ااةا حي اإلمةام  زيةد بة  ك هذا  املطلب نقف عىل املسائل الفقه   البر خالف ف

عل، وسنحرصها م  خالل ابابه األحكام؛ اونه أشهر ابا  فقهةر لإلمةام ااةا حي، 

ومنه تفرعت فرويف املذهب ااا وحي، وهو أارب ابب ااا حي، البر حوت أغلةب آرائةه 

الفقه  
(1)

. 

ونظرًا لبشعب هذا املطلب، فسوف نسوا املسائل البر خالف ف ها ااةا حي اإلمةام  

زيد ب  عل، وسوف نور  بعضها عىل شةكل مسةائل باخبصةار شةديد، ونح ةل عةىل 

 املصا ر لالسبزا ة:

 ف ي ااب الطْارة خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف اعسائل اآلَية: 

: يرى ااا حي نجاسة  أع ةاال املرشةاني، ونجاسة  سةؤرهماعسملة األوىل
(2)

، وهةو 

 الهارة أع اهنمبخالف مذهب زيد ب  عل، الذحي ينص عىل
(3)

، ولذا فإنةه يةرى جةواز 

الوضوء بسؤر رش  املرشك، ف بسؤر وضوئه
(4)

. 

: جلو  امل ب  نجس ، وف تطهةر بالةدباغ، وف جيةوز افنبفةايف هبةا عنةد اعسملة الثانية

ااا حي
(5)

، وذهب زيد ب  عل إىل الهارة جلد امل ب  بالدباغ، وجواز افنبفايف به
(6)

. 

                                                 

 .28العسو،، ص  لعبا حيذ انظر: خمالفات ااا حي ى ن ب  احلسني ك ابابه األحكام لإلمام زيد ب  عل) راس  فقه   مقارن ذ، 1)

 .1/56، لها حيلانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام،  ذ2)

 .1/37انظر: رشح األزهار، ألمحد ب  ى ن املرت ،  ذ3)

  .72انظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، حتق ق: عبد اهلل محو  العزحي، ص ( 4)

 .2/413ذ انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .   207/ 1ذ، 1ب  مفباح، حاش   رقم)، فبة)رشح األزهار ذ ذ انظر: املنبزيف املخبار م  الغ ث املدرار املعروف6)
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 لَ اْلادي اإلماَم زند ِف مجلة مم اعسائل منْا:وِف ااب ال ض ء خا

: يرى ااا حي بأال افسبنجاء،  فرض م  فروض الوضوء، وأنه جيةب اعسملة األوىل

غسل السب لني عند ال وضوء
(1)

، ب ني مذهب اإلمام زيد بأنه سن  مؤادة
(2)

. 

:يرى ااا حي بأال املضمض  وافسبنشاا م  فرائ  الوضةوءاعسملة الثانية
(3)

، أمةا 

اإلمام زيد ب  عل، فريى بأال املضمض  وافسبنشاا م  سن  الوضوء
(4)

. 

: يرى ااا حي وجو  ختل ل اللح   ك الوضوءاعسملة الثالثة
(5)

، ب ني ف يرى زيد ب  

عل الوجو 
(6)

. 

: ويرى ااا حي وجو  مسح الرأس اامالً الثالثة اعسملة
(7)

، وحكر ع  زيد ب  عل 

زئبأال مسح بعضه جي
(8)

. 

 وِف ااب ن اقض ال ض ء خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف ثالث مسائل: 

: يةةرى ااةةا حي بةةأال املعةةايص االكةةذ ، والغ بةة ، والنم مةة  تفسةةد اعسااملة األوىل

الوضوء
(9)

، وروحي ع  زيد ب  عل خالفه
(10)

. 

                                                 

 .1/49ذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .1/153، للس اغر، والروض النضري رشح جممويف الفقه الكبري،63زيد ب  عل، ص لذاملجمويف احلديثر والفقهر، 2)

 .1/51ااا حي، ذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام 3)

 .63ذ املجمويف احلديثر والفقهر، املنسو  لزيد ب  عل، ص 4)

 .1/49ذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .1/87ذانظر: رشح األزهار، ألمحد ب  ى ن املرت ، 6)

 .1/49ذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 7)

 .1/87د ب  ى ن املرت ، ذ رشح األزهار، ألمح8)

 .1/54ذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 9)

 .1/99ذ رشح األزهار، ألمحد ب  ى ن املرت ، 10)
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: يرى ااا حي بأال القهقه  ك الصالة ف تنق  الوضوءاعسملة الثانية 
(1)

نسب إىل ، و

زيد ب  عل بأال القهقه  ك الصالة تنق  الوضوء مطلقًا، سةواء اةاال ذلةك عمةدًا، أم 

بغري عمد
(2)

. 

: يرى ااا حي بأال م  زال  عقله بنوم انبق  وضةوؤه، عةىل أية  ه ئة  اعسملة الثالثة

ااال
(3)

، ب ني الثابت ع  زيد ب  عل، بأال انبقاض الوضوء بالنوم ف يكوال إف بةأال  جيةد 

لنائم رىًا، أو يسمل صوتًا، أو ينام، حبن تذهب به األحالم، أو ُيدعن، فال جي با
(4)

. 

: يةرى ااةا حي جةواز الصةالة ك أعطةاال اإلبةلاعسملة الرااُاة
(5)

، وور  اخلةرب ك 

املجمويف الفقهر ع  زيد ب  عل بخالف ذلك
(6)

. 

مجاعة :يرى ااا حي عدم جواز صالة الرتاويح ك رمضاال اعسملة اخلامسة
(7)

، رغةم 

ثبوهتا ك املجمويف الفقهر ع  زيد ب  عل
(8)

. 

 وِف ااب الغسل خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف مسملتني: 

سقوط الوضوء بغسل اوناب : فااةا حي يةرى بةأال غسةل اونابة  ف  اعسملة األوىل:

يغنر ع  الوضوء
(9)

زئ عة  ، وذهب اإلماُم زيد بأال الغسل م  اونابة ، أو غريهةا جية

الوضوء 
(10)

.   

                                                 
 .1/111ذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .93ذ انظر: املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص2)

 .1/53ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، ذ ابا  األحكام 3)

 .1/185انظر: ابا  الروض النضري رشح جممويف الفقه الكبري، لرشف الدي  الس اغر،  ذ4)

 . 1/119، للها حيذ انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 5)

 .105ذ انظر: املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل ، ص6)

 .652ويف ابب ورسائل اإلمام ااا حيذ، صاملجموع  الفاخرة)جمم ذ7)

 .116انظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص  ذ8)

 .1/57ذ انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 9)

 .334/ 1ذ انظر: الروض النضري رشح جممويف الفقه الكبري، لرشف الدي  احلسني ب  أمحد الس اغر، 10)
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  اعسملة الثانية: حوم نقض اعرأة لشُرخا، ِف ُغسيَل اتيض واجلنااة:

فةةريى ااةةا حي وجةةو  ذلةةك، ك غسةةل احلةة  ، وف جيةةب عل هةةا إذا اغبسةةلت 

للجناب 
(1)

، أما اإلمام زيد فريى عدم وجو  نق  الشعر ك اال الُغسلني
(2)

. 

 زند ِف  دة مسائل:وِف كتاب الِلالة خالَ اْلادي اإلماَم 

 ف ي ص ة الِلالة خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف مسائل منْا:

  اعسملة األوىل: االست تاح ِف الِلالة ِف م ضُه وص ته:

فريى ااا حي بأال  عاء افسبفباح يكوال قبل الدخول ك الصةالة، حةني البوجةه إىل 

القبل ، ُقب ل تكبرية اإلحرام
(3)

أحس  مةا "ك صفبه ف قول ااا حي:، هذا ك موضعه، أما 

سمعنا ك اففبباح، وما نراه أال يسبقبل القبل ، ثم يقول:أعوذ باهلل السةم ل العلة م مة  

الش طاال الرج م، ثم يقول: وجهةت وجهةر للةذحي فطةر السةيوات واألرض حن فةًا 

 مسلًي، وما أنا م  املرشةاني، إال صةاليت، ونسةكر، وحم ةاحي، وممةايت هلل ر  العةاملني،

وبذلك أمرت، وأنا م  املسلمني، ثم يقول: احلمد هلل الذحي مل يبخذ ولةدًا، ومل يكة  لةه 

رشيك ك امللك، ومل يك  له و، م  الذل، ثم يكرب ة يعنر تكبةرية اإلحةرام ة ثةم يقةرأ 

جةه جةدحي  "ف ببدئ بسم اهلل الرمح  الرح م فهذا أحس  ما سمعنا ك اففبباح، وما خترَّ

"نه م  القرآالالقاسم ريض اهلل ع
(4)

. 

أما اإلمام زيد ب  عل، فقد ور  عنه ك املجمويف، بأال موضةل افسةبفباح هةو بعةد 

تكبرية اإلحرام، وبأال األ ع   ف ه مبنوع 
(5)

. 

                                                 
 .1/62األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي،  ذانظر: ابا 1)

 .1/354ذانظر: ابا  الروض النضري رشح جممويف الفقه الكبري، لرشف الدي  الس اغر، 2)

 .1/91ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .1/91ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 4)

 .84ظر: املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، صذان5)
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 اعسملة الثانية: مسملة رفع اليدنم ِف الِلالة: 

يرى ااا حي عدم مرشوع   رفل ال دي  ك الصالة، سواء عند تكبةرية اإلحةرام، أو 

د غريهاعن
(1)

، ب ني يرى اإلمام زيد بأال الرفل يكوال ك تكبرية اإلحرام فقط، وف يكةوال 

ك غريها
(2)

. 

 اعسملة الثالثة: التممني اُد قراءة ال احتة:

مذهب ااا حي عدم مرشوع   البأمني بعد قراءة الفاحت ، ك الصةالة؛ ألهنةا ل سةت  

م  القرآال
(3)

"قول بالبأمني، بعد قراءة الفاحت ، وقد ثبت ع  اإلمام زيد ب  عل ال
(4)

. 

 وِف ااب صالة اجللُة خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف مسائل، منْا:

 اعسملة األوىل: حوم صالة اجللُة ِف غْي اعرص اجلامع: 

فمذهب ااا حي صح  صالة اومعة  ك املةدال، والقةرى، واملناهةل، إذا اةاال ف هةا 

ع  تق م اومع مسجد ، جيمل ف ه اومع ، ومجا
(5)

، وذلك بخالف ما جةاء عة  اإلمةام 

زيد ب  عل ك املجمويف؛ بأال اومع  ف جتب عىل أهل القرى واملناهل، وإني جتةب عةىل 

أهل املرص اوامل
(6)

. 

 اعسملة الثانية: حوم الِلالة حال خطبة اجللُة:

ء املةؤذال فذهب ااا حي إىل عدم جواز الصالة حال خطب  اومع ، ويرى أنه بانبهةا

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            1/92ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 . 84ذانظر: املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص2)

 .1/106رام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحل3)

 .160نقاًل ع : خمالفات ااا حي ى ن ب  احلسني ك ابابه األحكام لإلمام زيد ب  عل، لعبا حي العسو،، ص ذ4)

 .1/145ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .107ذانظر: املجمويف احلديثر الفقهر، لزيد ب  عل، ص6)
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م  األذاال ة بعد صعو  اخلط ب ة تنقطل صالة مة  اةاال يصةل مة  النةاس، ويلزمةه 

اولوس وافسبييف
(1)

، وهو بخالف مذهب اإلمام زيد ب  عل
(2)

. 

 ومما خالَ فيه اْلادي اإلماَم زند ام  يل: ص ة صالة االستسقاء:

نيفمذهب ااا حي أال صالة افسبسقاء أربل راعات، يسلم ك ال راعبة
(3)

، وهةو 

بخالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى أال صالة افسبسةقاء راعبةاال، اصةالة 

الع د
(4)

. 

 وفيَم نتُلِّ اِلالة أخل األ ِار خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف مسائل منْا: 

 اعسملة األوىل: كي ية جل ِ اعرنض ِف الِلالة:

كنه، فإال أمكنه الصالة قائًي، صىل فمذهب ااا حي بأال املري  يصل عىل قدر ما يم

قائًي، وإال أمكنه جالسًا صىل جالسًا، وإال صىل جالسًا قعةد مرتبعةاً 
(5)

وهةو بخةالف ، 

مذهب اإلمام زيد، الذحي ينص عىل أال م  صىل جالسًا، صىل مفرتشاً 
(6)

. 

 اعسملة الثانية: قضاء اعغلا  ليه لل  ائت: 

ة البر أفاا ك وقبها، سةواء أغمةر عل ةه يرى ااا حي بأال املغمن عل ه يؤ حي الصال

يومًا، أو يومني، أو ثالثًا، فإال أفاا ك النهار ق  صالة هناره، وإال أفاا ك الل ل ق ة 

                                                 

 .1/123  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا1)

 ذ.                                   5، حاش   رقم)30/ 3ذانظر: رشح األزهار، لعبد اهلل ب  مفباح، 2)

 .1/138ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .112، صذانظر: املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل4)

 .1/121انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي،  ذ5)

 .106املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص ذ6)
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صالة تلك الل ل 
(1)

، وهو بخالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يةرى بةأال املغمةن 

ام، فصاعدًا، فال قضةاء عل ه أقل م  ثالث  أيام يقيض، إف أال يكوال أغمر عل ه ثالث  أي

عل ه، ويع د الصالة البر أفاا ك وقبها، فإال أفاا املغةر  أعةا  الظهةر والعرصة، وإال 

أفاا قبل الفجر أعا  املغر  والعشاء
(2)

. 

 اعسملة الثالثة: مسافة القرص:

فمذهب ااا حي بأال مساف  السفر البر توجب القرصة هةر مسةاف  بريةد، والربيةد 

خ ثالث  أم ال، وامل ل أربعة  آفف ذرايف مرسةل ، أحي مةا يعةا ل أربع  فراسخ، والفرس

اثناال وعرشوال ا لو مرتًا، بمق اس زماننا
(3)

، وهو خالف مذهب اإلمام زيةد بة  عةل 

الذحي يرى أال مساف  القرص هر ثالث  أيام، بسري اإلبل، واألقدام
(4)

. 

 اعسملة الرااُة: حوم صالة اعسافر خلَ اعقيم: 

بأال املسافر ف ينبغر أال يصل خلف املق م، وف بةأس بةالعكسفمذهب ااا حي 
(5)

 ،

وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى جواز صالة املسافر خلف املق م
(6)

. 

 أما ِف كتاب الزكاة فقد خالَ اْلادي اإلمام زند، ِف  دة مسائل، منْا: 

 اعسملة األوىل: حوم زكاة الزروع والثَمر : 

 حي، أال الزااة جتب ك ال ما أخرجت األرض، وم  ال ما أخذ منها، فمذهب ااا

                                                 

 .1/121ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .105ذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص2)

 . 1/125احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك 3)

 .1/362، للس اغر، والروض النضري 110ذانظر: املجمويف احلديثر والفقهر لزيد ب  عل، ص4)

 .1/136ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .110ذانظر: املجمويف احلديثر الفقهر، لزيد ب  عل، ص6)
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سواء مما ُيكال، أو ف ُيكال
(1)

، وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي ينص عىل 

أنه ف زااة ك يشء م  الزرويف، والثير، إف ك األجناس األربع ، وزا  الذرة
(2)

. 

 الثَمر:اعسملة الثانية: النِلاب ِف زكاة الزروع و

مذهب ااا حي بأال الزاةاة ف جتةب ك يشء مة  الةزرويف والةثير، فة ي  وال مخسة  

أوسق، إال ااال مما ُيكال
(3)

، وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى أال زااة 

ه ما أخرجت األرض جيب ك قل ل ذلك واثريو
(4)

. 

 اعسملة الثالثة: حوم اعستخرج مم البحر: 

، وغريه فمذهب ااا حي وجو  اخلمس ك الغنائم، م  لؤلؤ، وعن رب، وُ ر 
(5)

، وهةو 

خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى أنه ف جيب يشء ك اوةواهر املسةبخرج  

م  البحر، االلؤلؤ، واملرجاال، والعنرب، وغريها
(6)

. 

 اعسملة الرااُة: زكاة مال اليتيم:

فمذهب ااا حي أال الزااة جتب ك مال ال ب م
(7)

، وهو خالف مةا نسةب إىل اإلمةام 

زيد ب  عل، م  عدم وجو  الزااة ك مال ال ب م
(8)

. 

                                                 

 .1/180م ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكا1)

 .139ذانظر: املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص2)

 .1/181ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .169/ 3ذابا  البحر الزخار اوامل ملذاهب عليء األمصار، ألمحد ب  ى ن املرت ، 4)

 .1/190حكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األ5)

 .137ذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص6)

 .1/191ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 7)

 . 262/ 3ذانظر: رشح األزهار، لعبد اهلل ب  مفباح، 8)
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 اعسملة اخلامسة: فيلم ملم النِلاب، و ليه دنم: 

ا ملالةه، أو ينقصةه، فالزاةاة ف تسةقط  مذهب ااا حي أال م  ااال عل ه  ي  مسبغرو

عنه
(1)

يمنل الزااة، وهو خالف ما نسب إىل اإلمام زيد ب  عل، م  أال الدي  
(2)

. 

 اعسملة السادسة: حوم إخراج القيلة ِف الزكاة: 

ذهب ااا حي إىل أال الزااة خترج م  عني املال املزاةن، وأال إخراجهةا مة  غةريه ف 

جيزحي
(3)

، وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يقول  بجواز إخراج الق مة  ك 

الزااة
(4)

.
 

 ع مم أخِ الزكاة:اعسملة السااُة: حد الِغنَا اعان 

مذهب ااا حي أال حد الغنن املانل م  أخذ الزااة، هو ملك نصا ، ممةا جيةب ف ةه 

الصدق ، م  أحي األصناف ااال، العامًا، أو نقدًا، أو ماش  ، أو عووضاً 
(5)

، وهةو خةالف 

ن ةن املةانل مة  أخةذ الزاةاة، هةو مخسةوال  مذهب اإلمام زيد ب  عل، مة  أال حةدَّ الغو

 رمهاً 
(6)

. 

 اب الِل م خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف مسائل منْا: وِف ا

اعسملة األوىل: االحتقا 
(7)

والِلُ ط 
(8)

 للِلائم:  

ه الصعوط؛ ألنه ف يسةلم أال  ن  ف بأس هبا، وف تفطر، وارَّ فمذهب ااا حي أال احلُق 

                                                 

 .1/203ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام 1)

 .292/ 3ذانظر: رشح األزهار، لعبد اهلل ب  مفباح، 2)

 .1/188ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .320/ 3، ورشح األزهار، لعبد اهلل ب  مفباح، 151/ 3 البحر الزخار، ألمحد ب  ى ن املرت ، ذانظر:4)

 .1/200واحلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل 5)

 .2/321ذانظر: منح  الغفار للصنعاين، 6)

 .13/126افحبقاال هو: إعطاء الدواء للمري  م  أسفله. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ7)

ب ك األنف. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ8)  .7/314الصعوط هو: الدواء الذحي ُيص 
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يدخل ك حلقه بعضه، فإذا مل يدخل ك حلقه يشء منةه، فةال بةأس بةه أيضةاً 
(1)

، وهةو 

ن  والصةعوط تفطةراال الصةائم، وعل ةه  خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، م  أال احلُق 

القضاء
(2)

. 

 اعسملة الثانية: وقت إفطار الِلائم:

مذهب ااا حي أال  خول وقت املغر  يكوال با اام الل ل، وظلمبه، وعالم  ذلك: 

د فسةا  ظهور اواب م  اوااب السيء الل ل  ، وعل ه: فم  أفطر قبل ذلك فقةد تعمة

صومه
(3)

، وهو بخالف مذهب اإلمام زيةد بة  عةل، مة  أال الصةائم يفطةر بغةرو  

الشمس، وعالم  الغرو  عنده: توارحي الشمس باحلجا 
(4)

. 

 اعسملة الثالثة: حوم مم أفطر ناسيا  ِف هنار رمضا :

فمذهب ااا حي بةأال مة  وقةل ك يشء مة  حمظةورات الصة ام؛ ناسة ًا، ااألاةل، 

د  صومه، وعل ه قضاء يوم مكاال يومهوالرش ، واوي يف، فس 
(5)

، وهو بخالف مةذهب 

اإلمام زيد ب  عل، الذحي يةرى بةأال الصةائم إذا أاةل، أو رش ، أو جةامل؛ ناسة ًا، ف 

يفطر، بل يبم صومه، وص امه صح ح، وف قضاء عل ه
(6)

. 

رمضةاال، : يرى ااا حي بأنه ف افارة عىل م  أفطةر مبعمةدًا، ك هنةار اعسملة الرااُة

                                                 

 .1/251ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام 1)

 .146ذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص: 2)

 .240/ 1ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .147/ 2ذ رشح األزهار، لعبد اهلل ب  مفباح، 4)

 .242/ 1ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .255/ 3، والبحر الزخار، ألمحد ب  ى ن املرت ، 145زيد ب  عل، ص لذاملجمويف احلديثر والفقهر املنسو  6)
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ويلزمه البوب ، وصوم يوم مكانه
(1)

، وهو خالف مذهب زيد ب  عل مة  أال الكفةارة: 

عبق رقب ، فإال مل جيد؛ فص ام شهري  مببابعني، فإال مل يسبطل؛ فإالعام سبني مسك ناً 
(2)

. 

 اعسملة اخلامسة: حوم خروج القيء مم الِلائم: 

هُ مذهب ااا حي أال م  تق أ، وهو صائم ل س عل ه يشء، سو ر  اء بد 
 

القرء، أم اسبقاء 

عامدًا، ما مل يرجل إىل حلقه منه يشء
(3)

، وهو خالف مذهب زيد ب  عل الذحي يرى أال 

م  ذرعه القرء مل يفطر، سواء رجل إىل حلقةه، أم مل يرجةل، وصةومه صةح ح، ومة  

اسبقاء عامدًا؛ بطل صومه، وعل ه القضاء، وإال مل يرجل إىل حلقه منه يشء
(4)

. 

 تج خالَ اْلادي اإلمام زند ِف مسائل منْا: وِف ااب ا

رَص نتُرس  ليه اْلدي:   اعسملة األوىل: ِف اعُح 

فمذهب ااا حي بأال م  عجز ع  اادحي، فله أال يصوم ثالث  أيام ك احلةج، وسةبع  

بعد أيام البرشيق
(5)

رص  إال  ، وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى بأال املح 

ومل جيده، أو مل جيد ثمنه، أو مل جيد م  يبعث معةه ااةدحي، بقةر حمرمةًا عجز ع  اادحي، 

أبدًا، ف ىل بالصوم، وف بالصدق 
(6)

. 

 اعسملة الثانية: مم أصاب امرأَه اُد رمي اجلَمر: 

مذهب ااا حي أال م  أصا  امرأته بعد رمر اوير؛ ف يفسد حجه، بل حجه تةام، 

                                                 

 .1/243ذ انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .149ذ انظر: املجمويف الفقهر، لزيد ب  عل، ص2)

 .1/253، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام3)

 . 146ذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص4)

 .1/294ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .3/391ذوالبحر الزخار، ألمحد ب  ى ن املرت ، 6)
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وجيب عل ه  م
(1)

م إذا ، وهو خالف مذهب ا ةرو إلمام زيد ب  عل، الذحي يةرى بةأال املُح 

يةوم النحةر، فقةد فسةد  جامل امرأته، بعدما ق  املناسك الها، إف الطواف الواجب

ه، وعل ه  م؛ ملا أفسد م  حجه، وعل ه احلج م  العام القابل ج  ح 
(2)

. 

 وِف ااب النواح خالَ اْلادي اإلماَم زند ِف مسائل منْا: 

 حوم نواح الوتااية: اعسملة األوىل: 

مذهب ااا حي حرم  نكاح الكباب  
(3)

، وهو خالف مذهب اإلمةام زيةد بة  عةل، 

الذحي يرى جواز نكاح الكباب ات
(4)

. 

 اعسملة الثانية: الو اءة ِف النواح: 

مذهب ااا حي بأال الكفاءة املعبةربة ك النكةاح هةر: الكفةاءة ك الةدي  والنسةب، 

معاً 
(5)

د ب  عل، الذحي يرى بأال الكفةاءة ك الةدي  فقةط هةر ، وهو بخالف مذهب زي

املعبربة ك النكاح
(6)

. 

نَة
ُِ اعسملة الثالثة: خل ال

(7)
  يب ن سأ هبا النواح:  

فلو أال امرأة اببل ت بزوج عنني، هل يعبرب ذلك ع بًا يفسخ بةه النكةاح؟ فمةذهب 

ي عل هةا أال تصةرب ااا حي بأال ذلك ل س ع بًا، ول س للزوج  احلق ك فسخ النكاح، وإن

                                                 

 .1/313ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .165احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص ذاملجمويف2)

 .1/381ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .214ذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص4)

 .1/366ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 . 214 ،213ذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص6)

ن  : ع ب ك الرجل، وهو عدم شهوته للنساء. انظر: لساال العر ، فب  منظور، ذ 7)  .13/291العو
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عىل ذلك البالء
(1)

ن  ع ب  ، وهو بخالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى بأال العو

يفسخ به النكاح، بعد البَّحقق منه
(2)

. 

 وِف ااب الطالأل خالَ اْلادي اإلماَم زند ِف مسائل منْا: 

 اعسملة األوىل: حوم الطالأل الثالث؛ ال ظ ال احدة: 

يقل اللق  واحدة، له ف ها الرجع  فمذهب ااا حي بأال ذلك
(3)

، ومذهب اإلمام زيد 

د  ثالثاً  ب  أال الالا الثالث بلفظ الواحدة؛ ُيع 
(4)

. 

َر :   اعسملة الثانية: حوم طالأل اعُو 

ه ر  فمذهب ااا حي عدم وقويف الالا املُك 
(5)

، وهو خالف مةذهب اإلمةام زيةد بة  

ه ر  عل، الذحي يرى وقويف الالا املُك 
 (6 )

. 

لة الثالثة: الطالأل  ند اْلادي امل اظ:)الَبنة، واخللية، والنية، واترام، وحبلم اعسم

ة  ى غارام(: ةدَّ
يقل اللق  واحدة يملك عل ها ف ها الرجع ، ما  امت ك العو

(7)
، وهةو 

خالف ما جاء ك املجمويف ع  زيد ب  عل، أال األمر مرتتب عىل الن  ، فإال نوى الالقةًا 

، حبن  ُرمت  تنكح زوجًا غريه، وإال نوى واحدة؛ اانت واحدةبائنًا ح 
(8)

. 

                                                 

 . 1/356ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .224، 216ذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص2)

 .1/450م ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلما3)

 .223، 221ذاملجمويف احلديثر والفقهر لزيد ب  عل، ص4)

 .1/458ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .4/161ذانظر: الروض النضري رشح جممويف الفقه الكبري، للس اغر، 6)

 .1/426األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي،  ذ7)

 .222املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، صانظر:  ذ8)
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وك با  الظيهار يرى ااةا حي بةأال رقبة  العبةق ك الظهةار يشةرتط ف هةا أال تكةوال 

مؤمن 
(1)

، وهو خالف مذهب زيد ب  عل الذحي يرى عدم افشرتاط
(2)

. 

 وِف ااب الِاائح والِليد خالَ اْلادي اإلماَم زند ام  يل ِف مسائل منْا: 

 ة األوىل: حوم ذاائح أخل الوتاب: اعسمل

فمذهب ااا حي عدم جواز ذبائح أهل الكبا ، وحتةريم أالهةا، وافنبفةايف هبةا
(3)

 ،

وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى جواز ذب ح  أهل الكبا 
(4)

. 

 اعسملة الثانية: حوم ذكاة اجلنني: 

ذااة اونني عند ااا حي ف تكوال بذااة أمه
(5)

اته عند اإلمام زيد ب  عل ذاةاة ، وذا

ه ُأمي
(6)

. 

 اعسملة الثالثة: أكل ت م اخليل: 

فمذهب ااا حي حتريم أال حلوم اخل ل، وحرص افنبفايف هبا ك الراو  والزينة 
(7)

 ،

بخالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى جواز أال حلم اخل ل
(8)

. 

                                                 

 .1/430انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي،  ذ1)

 .225املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص ذ2)

 .2/377ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .174، 173ل، صذاملجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  ع4)

 .2/391ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .172ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص6)

 .1/57ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 7)

 .4/1388، ، للصنعاين، وسبل السالم4/330، ، ألمحد ب  ى ن املرت ذانظر: البحر الزخار8)
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  اعسملة الرااُة: حوم صيد اجل ارح مم الطْي:

فمذهب ااا حي أنه ف ىل ص د الكلب، والفهد؛ إذا قبول  البعل م، أمةا صة د سةائر 

، وأما ص د ما وجد ح ًا؛ فلصاحبه افنبفايف به، بعد  اووارح م  الطري وغريها، فال حتول 

ذااته
(1 )

د، ومةا ،  وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى  بأال الكلب والفه 

ر، واةذا ىوةل   ك حكمهي م  النمر نَّو  ل  ص دها، حبن السي
واألسد، إذا قبل    البعل م، ىو

بكل جارح ، م  ح واال الطري، إذا قبولت  البعل م
(2)

. 

 وِف ااب اعُامالُ خالَ اْلادي اإلماَم زند ِف كثْي مم اعسائل:

 ف ي ااب البي ع خالَ اْلادي اإلماَم زند  ِف مسائل منْا: 

 حوم ايع اتارض للبادي: اعسملة األوىل: 

يرى ااا حي جواز ب ل احلارض للبا حي
(3)

، ب ني يرى اإلمام زيد ب  عةل عةدم جةواز 

ب ل احلارض للبا حي
(4)

. 

 اعسملة الثانية: حوم ايع الثلرة قبل ُاُدو صالحْا: 

مذهب ااا حي عدم جواز ب ل الثمرة، قبل بدو صالحها
(5)

، وهو بخةالف مةذهب 

، الذحي يرى جواز ب ل الثمرة قبل بدو صالحها؛ برشط القطلاإلمام زيد ب  عل
(6)

. 

                                                 

 .2/376ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .176ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص2)

 .2/62ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .191ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص4)

 .2/53: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر5)

 .187ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص6)
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 اعسملة الثالثة: خل القبض رشط ِف صحة اْلبة؟: 

مذهب ااا حي بأال القب  ل س رشالًا ك صح  ااب ، وتصح ااب  بمجر  العقد
(1)

 ،

وهو خالف مذهب زيد ب  عل، الذحي يرى أال القب  رشط ك صح  ااب 
(2)

. 

 ُة: حوم الش ُة ِف اعنق ل: اعسملة الراا

مذهب ااا حي ثبوت الشفع  ك ال عني، عىل أية  صةف  اانةت تلةك العةني، مة  

منقول، أو غريه، ىبمل القسم ، أو ف ىبمل
(3)

، وهو بخالف مةذهب زيةد بة  عةل، 

الذحي يرى عدم جواز الشفع  ك املنقول مطلقاً 
(4)

. 

يَّا    ااإلحالة: اعسملة اخلامسة:خل نَبأ اعُحيُل ُكل 

مذهب ااا حي بأال املح ل يربأ باإلحال ، إذا ريض هبا، فإال أفلةس  املُحةاُل عل ةه، أو 

جحد بعد اإلقرار، وف ب ين ، فإنه يرجل عىل املُح ل، وهو أسوة الغرماء ك ماله
(5)

، وهو 

بخالف مذهب زيد ب  عل، م  أال املُح ل ف يربأ باحلوال ، وإال أفلةس املُحةاُل عل ةه، 

جل املُحال له عىل الذحي أحاله، سواء ااال إفالسه وقت اإلحال ، أو بعدهار
(6)

. 

 :وِف ااب اجلناناُ واتدود خالَ اْلادي اإلماَم زند ِف مسائل منْا

 اعسملة األوىل: أقسام القتل: 

القبل عند ااا حي قسيال: عمد وخطأ
(7)

، وعند اإلمام زيد، هناك قسم ثالث، وهةو 

شبه العمد
(8)

. 

                                                 

 .2/198ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .200ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص2) 

 .2/118احلرام، لإلمام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل و3)

 .196ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، املنسو  لإلمام زيد ب  عل، ص 4)

 .147/ 2ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 5)

 .202ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص6)

 .294، 2/293مام ااا حي، ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإل7)

 .232ذانظر:املجمويف احلديثر والفقهر، لزيد ب  عل، ص8)
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 سملة الثانية: َ اة اعحاِرب قبل القدرة  ليه: اع

ر عل ه، وقد اةاال أخةذ  مذهب ااا حي بأال املحار  إال أتن اإلمام تائبًا، قبل أال ُيقد 

املال، وأخاف الطريق، وقب ل، وجب عىل اإلمام قبول توببه، وإسقاط حدو  ما اقةرتف 

ولو ااال عل ه  مم  قبل، أو سق ، أو قطل، أو نفر، وأنه ف ىق ألحد قبله، 
(1)

، وهةو 

بخالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الذحي يرى أال املحار  لو جاء إىل اإلمام تائبًا قبةل 

القدرة عل ه،تسقط عنه حدو  اهلل تعاىل فقط، ويؤخذ بحقوا اآل م ةني مة  األنفةس، 

واوراح، واألموال
(2)

. 

 اعسملة الثالثة: حوم قتل الرجل لللرأة: 

رجل ف يقبل باملرأة ك القبل العمةد حبةن يةؤ حي أول ةاء املةرأة مذهب ااا حي أال ال

نصف الدي  إىل أول اء القاتل، إذا أرا وا قبله باملرأة، وإال شاؤوا أخذوا م  القاتةل  ية  

املرأة، وهر نصف  ي  الرجل؛ وذلك لبفاوهتي ك الدي 
(3)

، وهو خالف مذهب اإلمةام 

؛ إذا قبلها عمدًا،  وال أال يسبوك الرجل مة  زيد ب  عل، الذحي يرى قبل الرجل باملرأة

ورث  املرأة ش ئا
(  ً4 )

. 

 وِف ااب ال صانا والشْاداُ خالَ اْلادي اإلماَم زند ِف مسائل منْا: 

 اعسملة األوىل: حوم ال صية ل ارث: 

مذهب ااا حي جواز الوص  ؛ لوارث بالث ُلث، وف يشرتط إجازة الورث  لةذلك، إف 

                                                 

 .263، 2/262ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .5/201ذ انظر: البحر الزخار، 2)

 .2/301ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 3)

 .233حلديثر والفقهر، املنسو  لإلمام زيد ب  عل، ص ذانظر:املجمويف ا4)
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ثلثف ي زا  عىل ال
(1)

، وهو خالف مذهب اإلمام زيد ب  عل، الةذحي يةنص عةىل عةدم 

جواز الوص   لوارث، عىل أحيي حال  مة  األحةوال، إف أال جي زهةا الورثة  بعةد مةوت 

املويص
(2)

.
 

فهذه مجل  م  املسائل الفقه   البر خالف ف ها ااا حي اإلمام  زيد ب  عل، ك أبوا  

ابةري بةني املةذهب الفقهةر لإلمةام ااةا حي، فقه   مبفرق ، وهر تبني وجةو  خةالف 

واملذهب الفقهر لإلمام زيد ب  عل، مما يدلنا عةىل أال ااةا حي وإال ُعةدَّ مةذهب ًا ضةم  

اإلالار العام للمذهب الزيدحي، إف أال هذا القول ل س  ق قًا، وفقه ااا حي يثبت خالف 

 ذلك.

مسةبقل ، شةأنه ك والذحي يرتجح للباحث أال ااا حي يعبرب صاحب مدرس ، فقه  ، 

ذلك شأال اإلمام زيد ب  عل، أو غريه م  أئم  املذاهب، البر انبرشت انبشةارًا جزئ ةًا، 

فلم تندرس، ومل تشبهر اشهرة املذاهب األربع ، وانحرص مجهوره ك الة م ، وأصةبح 

املذهب السائد ك اثري م  أرجاء ال م  هو املذهب الفقهر ااةا وحي، ولة س املةذهب 

 يدحي.الفقهر الز

 كَم َرجح للباحث أ  زندنة اليلم خادونة ِف جانب ال قه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                 

 .2/427ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 1)

 .308/ 6، وابا  البحر الزخار، ألمحد ب  ى ن املرت ، 252زيد ب  عل، صلانظر:املجمويف احلديثر والفقهر،  ذ2)
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 املطلب الثالث
 اهلادي واألحناف

سبق وأال أشار الباحث إىل أال املذهب الفقهر للها حي ف يبعد اثريًا ع  مذهب أيب 

لك بل يرى بأال موافقة  ااةا حي لإلمةام أيب حن فة  إنةي حن ف ، إف أال البع  ف يرى ذ

 جاءت فحتا  السند والبلد. 

وم  الشائل عىل األلسن  أال ى ن)يفذ اثريًا ما يوافةق أبةا "يقول جمد الدي  املؤيدحي:

حن ف ، والنارص)يفذ اثريًا ما يوافق الشافعر، ...، ول س اةذلك، وإنةي ااةا حي يوافةق 

بالكوف ، ويعبمد عىل ما رووه، وأبو حن فة  اثةريًا مةا يةوافقهم؛ قوُله قول  أهله، الذي  

"فحتا  البلد والسند، وقد عده قوم م  مجل  عليء الزيدي 
(1)

. 

وك هذا املطلب يرى الباحث أنه م  األمه   بمكاال اإلشارة إىل بع  آراء ااةا حي  

الفقهر، هل هو فريف الفقه   البر وافق ف ها األحناف؛ ل بسنن لنا تقويم مذهب ااا حي 

ع  مذهب أيب حن ف ؟ أم أنه مذهب مبحرر، وافق املذهب احلنفر؛ لبوافق املذهبني ك 

 بع  األصول والقواعد.

وس و ن رد الباحث اُض اعسائل التي وافِّ اْلادي األحناو  ى سبيل اإلمجال، 

 ومم خِ  اعسائل:

القول بوجو  املضمض  وافسبنشاا ك الوضوء .1
(2)

. 

                                                 

 .2/291ار وتراجم أو، العلم واألنظار، ملجد الدي  املؤيدحي، ذ لوامل األنوار ك جوامل العلوم واآلث1)

 .4/ 1ابا  اآلثار أليب يوسف، ، و1/51ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 2)
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ع  اسبقبال القبل  واسبدبارها ك الغائط النهر .2
(1)

. 

ُبر .3 انبقاض الوضوء بخروج الدو  م  الد 
(2 )

. 

اسبحبا  البسمل  ك أول الوضوء .4
(3)

. 

الهارة الدم  وال السافح .5
(4)

 . 

القول بغسل بول الصبر والصب   .6
(5 )

 

احلكم لألغلب ك املاء املخبلط  بنجاس  .7
(6)

 . 

ينجس القل ل بورو ه عىل النجس .8
(7)

  . 

املاء املسبعمل غري مطهر؛ لبكم ل السلف الطهارة بالب مم، عند قل  املاء، ف بي  .9

تساقط م  املاء
(8)

.
 

املوافة ك الوضوء ف يبطلها البفريق؛ ألهنا ل ست برشط  .10
(9)

. 

القرء والقلس، م  نواق  الوضوء  .11
(10)

. 

مس الفرجني ف ينق  الوضوء مطلقا .12
(  ً11.)

 

                                                 
 .125/ 1حاش   اب  عابدي ، ، و1/48لها حي، لانظر: ابا  األحكام  ذ1)

 .3/ 1بداي  املببدحي، للفرغاين، ، و1/52لإلمام ااا حي، انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام،  ذ2)

 .1/55املبسوط للرسخيس، ، و1/49ابا  األحكام، للها حي،  ذ3)

 .1/61، ، وبدائل الصنائل، للكاساين52/ 1، للها حيذ انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 4)

 .81/ 1وبدائل الصنائل، للكاساين، ، 2/19البحر الزخار، ذ 5)

 .74، 1/71، والبحر الرائق، فب  نج م، 1/64، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 6)

 .1/16، والبحر الرائق، فب  نج م، 1/56انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، للها حي،  ذ7)

 .17/ 1بدائل الصنائل، للكاساين، ، و1/56األحكام، للها حي، ذ 8)

 .1/56، واملبسوط، للرسخيس، 27، صابا  املنبخب، للها حيذ 9)

 .242، 26، 1/24بدائل الصنائل، للكاساين، ، و26املنبخب للها حي، صذ 10)

 .1/30بدائل الصنائل، للكاساين، ، و51املنبخب، للها حي، صذ 11) 
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وجب الغسلخروج املنر لغري شهوة، ف ي .13
(1)

 . 

عدم جواز قراءة القرآال، للحائ  مطلقا .14
(  ً2)

 . 

وجو  املضمض  وافسبنشاا ك الوضوء .15
(3 )

. 

جواز الب مم؛ خلش   الرضر .16
(4 )

؛ وخلوف فوات صالة
(5)

 

م  رأى املاء بعد إحرامه بالصالة، وقبل الفراغ منها، بطل ت ممه .17
(6)

. 

18.  َّ ة والراب ، ما خال الفرججيوز البمبل باملرأة، أيام ح ضها، ما بني الرس 
(7 )

. 

اتفقا عىل أال متام الطهر للحائ ، ف يكوال إف بافغبسال .19
(8 )

. 

ل س للرجل وطء النفساء، قبل متام النقاء الهرًا؛ لبجويز بقاء النفاس .20
(9)

. 

إذا تعذر الق ام ك الصالة عىل العل ل، ف جب عل ه الرتبل قاعداً  .21
(10 )

 . 

ل الوقت، حبن ك صالة الفجراألذاال واإلقام ، ف جيزئاال قب .22
(11)

. 

ف جيوز للمؤذال أال يشرتط األجرة، فإذا مل يشرتط، فال بأس أال يأخذها .23
(12)

 . 

                                                 
 .1/37بدائل الصنائل، للكاساين، ، و1/52األحكام، للها حي، ذ 1)

 .1/347ر اوحي، ، واإلنصاف، للم1/73األحكام، للها حي،  ذ2)

 .1/4، وابا  اآلثار، أليب يوسف، 1/51، للها حيذ انظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 3)

 .1/48، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/59ذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي، 4)

 .55، 52/ 1بدائل الصنائل، للكاساين، ، و1/66األحكام، للها حي، ذ 5)

 .222/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 120، 1/72، للها حيذانظر: ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 6)

 .5/119بدائل الصنائل، للكاساين، ، و29املنبخب، للكاساين، ص ذ7)

 .5/119بدائل الصنائل، للكاساين، ، و29املنبخب، للها حي، ص ذ8)

 .1/513بسوط، للش باين، ، وامل1/78لها حي، لذ انظر: ابا  األحكام 9)

 .106بدائل الصنائل، للكاساين، ، و1/121األحكام، للها حي، ذ 10)

 .154/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/86، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 11)

 .152/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/85، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 12)
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ف تصح إمام  املبنفل باملفرتض .24
(1)

. 

سجو  السهو واجب .25
(2)

. 

حمل سجو  السهو بعد البسل م .26
(3)

. 

جيب اإلنصات إىل اخلط ب حال خطب  اومع  .27
(4)

. 

حدجواز الوتر بثالث، ببسل م وا .28
(5)

. 

سفر الطاع  واملعص   سواء، ك جواز القرص .29
(6)

. 

صالة الع دي  واجب ، برشط وجو  اإلمام، واويع ، واملرص، والوقت .30
(7 )

. 

يكرب ك الراع  األوىل م  صالة الع د سبل تكبريات .31
(8)

. 

جير  امل يت عند غسله م  ث ابه؛ لبكمل الطهارة  .32
(9)

. 

لرضةورة؛ اقةبىل أحةد، وىجةز ب ةنهم  ف جيوز مجل مجاع  ك قةرب واحةد، إف .33

بحاجز م  األرض والرتا 
(10)

. 

                                                 

 .1/143، و بدائل الصنائل، للكاساين، 1/146، للها حيا  األحكام ك احلالل واحلرام، ذاب1)

 .163، 1/160، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/114، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 2)

 .177 ،172، 1/163، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/115، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 3)

 .264/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/123، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 4)

 .1/271بدائل الصنائل، للكاساين، ، و1/59املنبخب، للها حي، ذ  5)

 .93/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/125، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 6)

 .275/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 145، 1/144، للها حيحلالل واحلرام، ذابا  األحكام ك ا7)

 .277/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/139، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 8)

 .300/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/164، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 9)

 .319/ 1، وبدائل الصنائل للكاساين، 1/162، للها حياحلالل واحلرام،  ذابا  األحكام ك10)
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احلامل بمسلم مات ك بطنها، جيوز أال تقرب ك مقابر الكافري  .34
 (1)

  . 

حول الزيا ة ك املال، احول جنسها، وما تضم إل ه .35
(2)

. 

ن ط  إىل الشعري، وف البمر إىل الزب ب، وف يشء مما يكال، إىل صنف  .36 ف تضم احلو

مما يكال؛ ل ل حق ف ه بالزااة، أو يؤخذ م  صاحبه عنه صدق  غريه،
(3)

. 

جيوز ضم الذهب املفر ، الذحي مل يبل  نصابًا، إىل الفض  املفةر ة، البةر مل تبلة   .37

نصابًا؛ ل كبمل هبي النصا 
(4)

 . 

ُبق العرش، إذا سقبه السيء، ونصف العرش، إذا سقر مة  غةري  .38 ك البوت والُفس 

ماء السيء
(5)

. 

و  الزااة ك العسل، ومقدارها العرشوج .39
 (6 )

. 

عدم جواز الزااة للهاشم ني .40
(7)

 . 

جتب زااة الفطر، مل أول ساع ، م  أول يوم م  شوال .41
(8)

. 

طر؛ لبعذر افحرتاز منه .42 الريق غري ُمف 
(9)

. 

وم  نذر شهرًا مطلقًا، فال تبابل .43
(10)

. 

 احلالما رض م  غري اخل مس الفواسق مل يقبل؛ إف أال خيشن رضره ك .44
(11)

. 

                                                 

 .303/ 1، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/160، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 1)

 .14، 2/13، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/201، للها حيذ  ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 2)

 .60/ 2، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/186، للها حياحلالل واحلرام،  ذابا  األحكام ك3)

 .2/19، وبدائل الصنائل، للكاساين، 187/ 1، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 4)

 .60/ 2، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/184، للها حيابا  األحكام ك احلالل واحلرام،   ذ5)

 .2/61، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/190، للها حيالل واحلرام، ذ ابا  األحكام ك احل6)

 .2/49، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/197، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 7)

 .74/ 2، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/216، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 8)

 .2/90 بدائل الصنائل، للكاساين،، و1/252ابا  األحكام، للها حي،  ذ9)

 .2/111، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/254، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 10)

 .197/ 2، وبدائل الصنائل للكاساين، 1/277ذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، لإلمام ااا حي ى ن ب  احلسني، 11)
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ة،  .45 ر ، والُقُلن ُسةو  إال ضاعف اللبةاس املحظةور ك اإلحةرام، اةاخلُف واو ةو 

ي  ، اي لو لبسها ك وقت واحد د 
والعيم ، مل تكرر الفو

(1)
. 

وقت الرمر للرجال يكوال م  بعد اللويف الشمس .46
(2 )

. 

القارال ك احلج يلزمه الوافاال، وسع اال .47
(3)

. 

حلج عنه،  وال وص  يسقط وجو  احلج باملوت، فال يصح ا .48
(4)

 . 

جيوز أال يكوال الو، م  غري العصب ، وم  غري أصحا  الوفي  العامة ، ومة   .49

غري ذوحي النسب
(5)

. 

تنبقل الوفي ، م  و، املرأة، إىل أقر  العصب  بعده .50
(6 )

. 

صاء  .51 يفسخ النكاح بع ب اخلو
(7)

 . 

ج ابنه الصغري بأقل م  مهر املثل صح، إال اةاال ممةا ف يب .52 غةاب  النةاس ك إال  زوَّ

مثله
 (8 )

. 

ر .53 ف عق 
(9)

للبكر املطاوع ، وف ُأر   
(10)

؛ إلفضائها؛ إذ  أباحت  مهةا؛ لغةرض 

                                                 

 .188/ 2، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/278، للها حيام، ذابا  األحكام ك احلالل واحلر1)

 .2/137، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/316، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 2)

 .149/ 2، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/293، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 3)

 .2/221، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/312، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 4)

 .2/240، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/346، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 5)

 .2/250، وبدائل الصنائل، للكاساين، 1/347، للها حيذ  ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 6)

 .327/ 2 ، للكاساين،بدائل الصنائل، و2/48األحكام، للها حي، ذ7)

 .2/245، و بدائل الصنائل، للكاساين، 1/369، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 8)

ر:  ي  فرج املرأة إذا غصبت ذ9) ق   .4/92انظر: مقاي س اللغ ، فب  فارس،  .الع 

 .6/116األر : الدي . انظر: العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي،  ذ10)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

124 

نفسها
(1)

. 

املبوىف عنها زوجها، قبل الدخول، اا مهر املثل؛ إذ  املوت االدخول .54
(2)

. 

يقل الالا السكراال .55
(3)

. 

نير هو: الالا احلامل، والصغرية، واآليس   .56 الطالا الس 
(4)

. 

عقد اإليالء مل الطالا، فلو اللقها بعد اإليةالء، ثةم راجعهةا قبةل انقضةاء ين .57

عدهتا بق ت عىل إيالئها، بعد مراجعبها م  الطالا
(5)

. 

الرضايف ك الكرب ف ىرم؛ ألنه ف ينبت اللحم .58
(6)

. 

ف يبطل الرصف بعدم البقاب  ك بعضه، بل يبطل الرصف ك  حص  الناقص،  .59

ويصح ك الباقر
(7)

. 

مالك مال املضارب  أسوة الغرماء، إذا فرط العامل قبل موتةه، ك حتديةد يكوال  .60

مال املضارب 
(8)

 . 

، فولدت عند الغاصب، ااال الولةد واوارية  لو اانت اواري  املغصوب  حامالً  .61

لصاحبها، ول س للمغبصب يشء
(9)

. 

 ، ك وقت واحد، فال ضيال عل هي؛ إذ  اةل منهةا راض  إذا متلك افثناال عبدي .62

                                                 

 .1/281، واوامل الصغري، ملحمد ب  احلس  الش باين،1/367، للها حيحكام ك احلالل واحلرام، ذ   ابا  األ1)

 .2/274بدائل الصنائل، للكاساين، ، و130املنبخب، للها حي، ص  ذ2)

 .100، 99/ 3، و بدائل الصنائل، للكاساين، 1/437، للها حيذ   ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 3)

 .89، 3/88، و بدائل الصنائل، للكاساين، 1/420، للها حيم ك احلالل واحلرام، ذ  ابا  األحكا4)

 .482 ،10/383، حلاوحي الكبري، فب  حب ب املاور حي الشافعرا، و1/464األحكام، للها حي،   ذ5)

 .5/ 4 بدائل الصنائل، للكاساين،، و1/484األحكام، للها حي،  ذ6)

 .14/79، واملبسوط، للرسخيس، 2/72، لها حي، لذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام7)

 .2/135، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 8)

 .7/157 ، وبدائل الصنائل، للكاساين،2/229، ،للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام9)
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فعل صاحبه، وأ ذوال  به، ف سعن العبد ك نصف ق مبهب
(1 )

. 

ب ق بب عه؛ ملصا ف  العبةق زوال  .63 ُبك  فأنت حر، فال ُيع  إذا قال الس د لعبده: إال بوع 

امللك
 (2)

 . 

يعبق العبد بشها ة أحد الرشيكني عىل اآلخر أنه أعبقه، ويبقن نص ب صاحبه،  .64

ف شرتحي نفسه منه، أو يكاتبه
(3)

. 

ف افارة ف ها يمني اللغو .65
(4)

. 

م  حلف أف يأال الفااه ، ىنث بال ابس منها، والرالب .66
(5)

. 

إذا قال لزوجبه: إذا جاء رأس الشهر، أو: إذا اللعت الشمس، إذا قدم احلةاج،  .67

فأنتو اذا تعبربًا يم نًا؛ حلصول الرشط واوزاء، ومها األصل ك اونه حلفا
(  ً6.)

 

املعلم، فال جيوز أال الص د لو أمسك الص د الب غري معلم، فقبله    .68
(7)

. 

ف يصح البوا ل ك إثبات احلدو ، وف اسب فاؤها .69
(8)

. 

احلدو  يق مهةا اإلمةام، ح ةث وقةل سةببها، ك زمة  وفيبةه، ومكاهنةا، وإف  .70

سقطت، بخالف القصاص؛ إذ  هو حق لآل مر
(9)

. 

دو  ف بأس أال يشهد الرجالال عىل شها ة الرجل الواحد ك احلقوا، أما ك احل .71

فال جيوز
(10)

. 

                                                 

 .4/49 بدائل الصنائل، للكاساين،، و348املنبخب، للها حي، ص ذ1)

 .4/58، و3/84، وبدائل الصنائل، للكاساين، 2/443، للها حيل واحلرام، ذابا  األحكام ك احلال2)

 .4/96، وبدائل الصنائل، للكاساين، 2/442، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 3)

 .3/17، وبدائل الصنائل، للكاساين، 2/174، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 4)

 .3/60وبدائل الصنائل، للكاساين، ، 171املنبخب، للها حي، ص ذ5)

 .2/180، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 6)

 .5/59، وبدائل الصنائل، للكاساين، 3/380األحكام، للها حي،  ذ7)

 .6/21 ، و بدائل الصنائل، للكاساين،226، 2/222، للها حيذ ابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 8)

 .7/46دائل الصنائل، للكاساين، ، وب402املنبخب، للها حي، ص ذ9)

 .6/281، وبدائل الصنائل، للكاساين، 2/455، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 10)
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قاالل الطريق ك املرص، أو القري ، ل س حماربًا؛ بل خمبلسةاً  .72
(1)

اراً  ، أو الةرَّ
(2)

، أو 

منبهباً 
(3)

، يعزر فقط
(4)

. 

ب   .73
، وُصلو ، ُقبول  ب ل  ذ  املال، وق  م  أخاف السب ل، إذا أ خ 

(5)
. 

عىل اإلمام قبول توب  م  وصله تائبًا، قبل الظفر به .74
(6)

. 

م  أوقف   .75
 

حق عام، ضم  ما جنت  اببه ك
(7)

 . 

مبجاذبوا احلبل، إذا ماتا، يضةم  اةلَّ واحةد  مةنهم عاقلةُ  اآلخةر، واةذلك  .76

الفارساال، إذا اصطدما، والسف نباال ك البحر
(8)

. 

م  أوىص لرجل، ثم قبله املوىص له عمدًا، بطلت الوص   .77
(9)

. 

ة   بإسةالمه .78 صي الفل ةه؛  م  أسلم ك  ار الكفر، ثم هاجر، وترك ماله وولده، ح 

ألال الطفل تابل ألب ه ك اإلسالم
(10)

. 

ف يصح أماال األسري .79
(11)

. 

                                                 

، 4/197افخبالس: أخذ اليشء مكابرة، وق ل: املخبلس هو الذحي يدفل نفسه عىل الثو ؛ ل خبلسه. انظر: العني، للخل ةل،  ذ1)

 .4/288ولساال العر ، فب  منظور، 

ار: مأخوذ م  الطَّر، وهو الذحي يشق ُامَّ الرجل وينهب ما ف ه. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ2)  .  4/499الطَّرَّ

 .1/773مأخوذ م  الغارة والسلب. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ3)

 .7/92 ، وبدائل الصنائل، للكاساين،2/259، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 4)

 .7/94، وبدائل الصنائل، للكاساين، 2/261، للها حيذابا  األحكام ك احلالل واحلرام، 5)

 .7/96، وبدائل الصنائل، للكاساين، 263، 2/262، للها حيذابا  األحكام 6)

 .8/399، والبحر الرائق، فب  نج م احلنفر، 2/303، للها حيذابا  األحكام 7)

 .6/88الفباوى ااندي ، للش خ نظام ومجاع  م  عليء ااند، ، و2/315، للها حيذ األحكام 8)

 .3/684، وحاش   اب  عابدي ، فب  عابدي ، 388املنبخب، للها حي، صذ 9)

 .5/112، والبحر الرائق، فب  نج م، 2/513، ، للها حيذابا  األحكام10)

 .10/71، واملبسوط، للرسخيس، 2/513، ، للها حيذابا  األحكام11)
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 الباب الثاني

 آراء اهلادي العقدية

 وفيه ثالثة فصول

 الفصل األول: األصول اخلمسة عند اهلادي .

 الفصل الثاني: األصول العلمية اليت بنى عليها اهلادي معتقده.

الفصل الثالث: أوجه التشابه العقدي بني اهلادي وبني الفرق األخرى.
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 األول املبحث

 التوحيد عند اهلادي 

 أربعة مطالبفيه و

 

 املطلب األول: معنى التوحيد لغة، واصطالحًا.

  عالقة اإلميان بالعمل، عند اهلادي .املطلب الثاني: 

 املطلب الثالث: األمساء احلسنى، عند اهلادي .

 .املطلب الرابع: أصول فرق املسلمني، عند اهلادي 
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 املطلب األول
 التوحيد عند اهلادي 

ح ةد عنةد ااةا حي، ف بةدَّ مة  تعريةف البوح ةد لغة  قبل احلديث عة  البو

 واصطالحًا؛ ل كوال توالئ  بني يدحي هذا املطلب.

 الت حيد لغة:

البوح د لغ : مصدر)وحدذ ويدل عةىل افنفةرا 
(1)

ةأ  ، و) ك أسةيء اهلل  ذ،د  ح 

ومل يك  معه آخر ،وهو الفر  الذحي مل يزل وحده ،األحد ؛تعاىل
(2)

. 

 الت حيد اصطالحا :

الواحةد  ،اهللأنةه و ،ف رشيةك لةه ،اإلييال باهلل وحةده اصطالحًا: ح دوالبو

اإلا   ع  ال ما يبصور ك األفهام  هذات  تجتر، د والوحدان  ذو البوح   ،األحد

ثالث  أشة اء معرفة  اهلل تعةاىل بالربوب ة   والبوح دويبخ ل ك األوهام واألذهاال 

واإلقرار بالوحدان   ونفر األندا  عنه مجل 
(3)

. 

وهو اذلك: إفرا  اهلل عز وجل بصفات الكيل، ونعوت اوةالل، مة  غةري 

 ، ، وف تعط ل  ، وف متث ل   ،مةبكلم ،بصةري ،سةم ل ،عةامل ،قةا ر ،وأنه حةرتشب ه 

باقر ،مريد
(4)

. 

 ،وف يشء يعجةزه ،مثله ءف يشوم  لوازم ذلك اإلييال اوازم بأنه سبحانه، 

قديم، وف إله غريه
(5)

وف يكةوال  ،وف يب ةد ،ف يفنةن ، ائم بال انبهاء ،ءبال اببدا 

                                                 

 .6/90ذ انظر: مقاي س اللغ ، فب  فارس، 1)

 .3/70ذ انظر: لساال العر ، فب  منظور، 2)

 .1/96ذ انظر: البعريفات، للجرجاين،3)

 .1/17ذ مب  العق دة الطحاوي ، للطحاوحي، 4)

 .10/236القديم هنا بمعنن األول. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ5)
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حر ف يموت  ،وف يشبه األنام ،وف تدراه األفهام ،ف تبلغه األوهام ،إف ما يريد

"ق وم ف ينام
(1)

 . 

اي تشهد  ،الغاي  العظمن م  بعث  النبن  صىل اهلل عل ه وسلم هو وتوح د اهلل

به آيات الكبا  العزيز
(2)

. 

 اْلادي: الت حيد  ند 

يعبرب البوح د أول األصول اخلمس ، عند ااا حي ، ويةوجز ااةا حي تعريةف  

ف  ،وأنةه عةز وجةل يشء":وك ذلةك يقةول ،بأال اهلل يشء ف ااألش اء البوح د

"وصةنعه ،األشة اء خلقةه إذ  ؛ ااألش اء
(3)

و ل لةه عةىل ذلةك قةول اهلل تبةارك ، 

ا ًة قُ وتعاىل:﴿ ه  ُ ش  رب   أ ا 
 
ء ﴾ل  أ حي  يش   ب   ن ُكم  ةر و 

هو د  بو  نو ، [19]األنعةام:ُقلو اهللو   ش 

وأنه بكل مكاال م  غري اجبناال
(4()5)

وف ا نون  ،
(6)

وأنةه  ،وأنه بكل مكاال مدبر ،

 ،وف عةر  ،وف أرض ،وف سةيء ،ااال هوأن ،وحني وأواال ،ااال قبل ال مكاال

 ،ةوأنةةه اةةاال قبةةل البةةورا ،وف حةةروف ،وف صةةوت ،وف اةةالم ،وف اةةرِّس

والقرآال ،واإلنج ل
(7)

. 

                                                 
 .2/193 رشح أصول اعبقا  أهل السن  واويع  م  الكبا  والسن  وإمجايف الصحاب ، لاللكائر،ذ 1)

 .1/5م، مل يذار رقم الطبع ، 1966هة ة 1385ذ رسال  البوح د، ملحمد عبده،  ار الكبا  العريب ة 2)

 154، 80، ببحق ق: عل الرازحر،ص املجموع  الفاخرة، للها حي  ذ3)

 .13/94ذ افجبناال: افسببار. انظر: لساال العر ، فب  منظور، 4)

. إىل احل يةز واملكةاالك)جذ ة نسخ  م  املخطوال  ة م  غري احب از وفرسها: يعنةر احلاجة  "جاء ك حاش   املجموع  الفاخرة:ذ  5)

 .133ذ، ص 3انظر: املجموع  الفاخر، ببحق ق: الرازحر، حاش   رقم)

ذ الك نون : م  معان ها: حدوث اليشء بعد أال مل يك ، وق ل: اسبحال  جوهر  ما إىل ما هو أرشف منةه، وق ةل: اسةم ملةا حةدث 6)

، اي جاء ك احلةديث. انظةر: ءيشء قبله، فهو األول ل س قبله يش فع ، والها ف تل ق ك حق اهلل عز وجل ألنه ااال قبل أال مل يك  

 . 36/70تاج العروس، للزب دحي، 

 133، 80،ص املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق الرازحرذانظر: 7)
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 ،نريةد بقولنةا يشء: إثبةات املوجةو "بقوله: ذيشء)ااا حي معنن قوله  ويبني

ألال م   ؛والعدم أف نثبت ش ئاً  ،يشء :ألال اإلثبات أال نقول ؛ونفر العدم املفقو 

ومة  مل يثبةت شة ئًا اةاال ك أمةره  ،مةدبراً  ،صةانعاً  ،فقد أثبت ش ئاً  ؛أثبت ش ئاً 

"واإلنكار ،والشك ،وهو النفر ،خل عل ه ضد اإلقرارو  ،اً مبحريي 
(1)

. 

ل  ُهو  قُ تعاىل:﴿ ومنها: قولهالبوح د  ته كبه عىل عق ديسوا ااا حي أ لَّ و        

د  اهللُ اهللُ ﴾ أ ح  د  ُه ُاُفوًا أ ح  ُك  لَّ مل   ي  د  و  مل   ُيول  د  و 
لو ُد مل   ي  م   .[4ة 1]اإلخالص: الصَّ

 ،وف ولد ،الذحي ل س بوالد ،األحد ، سبحانه أنه الواحدفأخرب"يقول ااا حي:

ةُه  ل ةُم ل  ع  ةل  ت  وأنه ل س له افؤًا أحد، وف شب ه ك وجةه مة  الوجةوه، وقال:﴿ه 

  ًا﴾
مو    ن  اي نفن ع  نفسه السي ...،أو نظريًا،  ،يقول: افؤاً   [65]مريم : س 

 
 ،والنةوم

﴾فقا ،عىل ال وجه م  الوجوه ،ك الدن ا واآلخرة م  ف  ن ةو  ةن    و 
أ ُخةُذُه سو  ل:﴿ف  ت 

الَّ اهلل   ف  إك الةدن ا واآلخةرة فقةال:﴿ ،اي نفن ع  نفسه الظلةم [255]البقرة: 

ظ لوُموال  ﴾ ُهم  ي   َّ النَّاس  أ نُفس 
ةكو ل  لوُم النَّاس  ش   ئًا و  ظ  واي نفن ع   [،44]يونس: ي 

ل وجةةه مةة  الوجةةوه عةةىل اةة ،نفسةةه أال يكةةوال لةةه شةةب ه ك الةةدن ا واآلخةةرة

﴾لبقوله:﴿  ء  ث لوهو يش   مو ةه  و  وقال: ﴿ [11]الشورى:   س  ا  ء إول  ةي   السَّ
حي كو ةذو ُهةو  الَّ

لو ُم ﴾ ع   ُم ال 
ُهو  احل  كو ه  و  ضو إول   األ  ر 

كو فنفن ع  نفسه أال يكوال  [،84]الزخرف: و 

فمحةدو  واهلل غةري  ،ألال مة  اةاال ك مكةاال  وال مكةاال ؛ك مكاال  وال مكةاال

ى  ،وف ى ط به يشء ،حمدو  ةو  ة  نَّج 
ُكةواُل مو ةا ي  وهو بكل يشء حم ط، وقال:﴿م 

﴾ ُسُهم 
ا و  إوفَّ ُهو  س 

ف  مخ  س    ابوُعُهم  و   إوفَّ ُهو  ر 
ث     ،فبهةذه اآليةات [،7]املجا ل :ث ال 
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وعلمنةا أال اهلل ف  ،ه اخلالق باملخلواوم  شبَّ  ،ونحوها احبججنا عىل م  خالفنا

"ء ك وجه م  الوجوهيشبهه يش
(1)

. 

تبارك وتعاىل بأنه قديم ربناويصف ااا حي 
(2)

ومةا سةواه  ،وأنه قديم"ف قول: 

"ف يظلم،موحك   ،عدل ف جيور هوأن ،وف نظري ،وأنه ف شب ه له ،حمدث
(3)

. 

 مناقشة مِخب اْلادي ِف الت حيد:

سةائل توح ةد املالحظ أال ااا حي ، وافق ة باومل  ة أهل السن ، ك اثري م  م

 اهلل عز وجل.

أما قوله: بأال اهلل عز وجل يشء، فقد  لَّ عىل ذلك ظاهر الكبا  العزيز، ف ي  

هو د  اسبدلَّ به ااا حي م  قول اهلل عز وجل:﴿قُ  ا ًة ُقلو اهللو   ش  ه  ُ ش  رب   أ ا 
 
ء ل  أ حي  يش  

ب   ن ُكم   ر و 
 صىل اهلل عل ه [، وك احلديث الصح ح أال رسول اهلل19﴾]األنعام:بو  نو

ب ل ةهُ  ،اةاال اهلل»وسلم قال: ء  ق  ُكة   يش     ،ومل ي 
و
ُشةُه عةىل امل  ةاء ر  ل ةق   ،واةاال ع  ُثةمَّ خ 

ض   األ  ر    ،السيوات و 
 
ء رو ُالَّ يش   ا  ب ب  ك الذي ا  «و 

(4)
. 

بةا : "فقال: "األربعني ك  فئل البوح د"وقد بوَّ  اإلمام ااروحي ك ابابه 

النبر  صىل اهلل عل ةه  رك وتعاىل، وتقدس، يشء، وساا حديثًا ع ب اال أال اهلل تبا

«ما م  يشء أغري م  اهلل عز وجل»:يقول عىل املنربأنه ااال وسلم 
(5)(6)

. 

                                                 
 .79، 50ببحق ق:الرازحر،ص  للها حي، ذاملجموع  الفاخرة،1)

 .120انظر: املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص  ذ2)

 .123، 120ذاملجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 3)

 ذ.6982، برقم)6/2699، ، م  حديث عمراال ب  احلصني، با : وااال عرشه عىل املاءالبخارحيأخرجه ذ 4)

ذ، 2762، بةرقم)4/2115عىل املاء،  ذ، ومسلم، با : وااال عرشه4924، برقم)5/2002أخرجه البخارحي، با : الغرية،  ذ5)

 «.ف يشء أغري م  اهلل»االمها م  حديث أسيء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهي، بلفظ: 

 .1/14، والصفدي ، فب  ت م  ، 1/104، والبوح د أليب منصور املاتريدحي، 1/51لهروحي، لذ  األربعني ك  فئل البوح د، 6)
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وم  قوله:)ف ااألش اءذ، يبضح أال ظاهر مذهب ااا حي عدم جواز إالةالا 

لفظ)يشءذ، عىل اهلل، ااسم مة  أسةيئه تعةاىل، وهةذا مةا قةرره صةاحب رشح 

وهذا الكالم فهو موافق ملا جاء ك حديث النبر صةىل اهلل "ألساس الكبري فقال:ا

لفظ يشء ف جيوز إالالقه عىل اهلل إف بق ةد،...، وهةو ظةاهر »عل ه وسلم: وف ه:

"االم ااا حي عل ه السالم
(1)

. 

وأنةه بكةل مكةاال  ،وف ا نونة  ،م  غري اجبنةاال ،وأنه بكل مكاال"أما قوله:

 ،وف أرض ،وف سةيء ،اةاال هوأنة ،وحني وأواال ،ل ال مكاالوأنه ااال قب ،مدبر

وأنةه اةاال قبةل  ،وف حةروف ،وف صةوت ،وف اةالم ،وف اةرِّس ،وف عر 

  ."البوراة واإلنج ل والقرآال

ف يقصةةد بةةذلك احللةةول وإنةةي يقصةةد أنةةه بكةةل مكةةاال  "بكةةل مكةةاال"قولةةه: 

بعلمه
(2)

ه ع  األماا  القذرة، وهو علي ،  فوا عرشه، وهةو ك اةل فاهلل عز وجل منزَّ

مكاال بالعلم واإلحاال ، ف عىل احللول
(3)

. 

موافقًا ملذهب اوهم   إنكار صف  العلواي يدلل هبذه العبارة عىل مذهبه ك   
(4)

. 

فعىل العبارة األوىل: )م  غري اجبنةاالذ أحي: مة   "م  غري اجبناال أو احب از"قوله:

ىجبه عنَّا، وهذا ف ه إشارة إىل ر ي حةديث غري اسببار، ف كوال املعنن: م  غري حجا  

احلجا  الذحي سنبناوله ك موضعه م  هذا البحث إال شاء اهلل،  وأما قوله: )م  غةري 

                                                 

 . 1/543ناس برشح األساسذ ألمحد ب  حممد الرشك، ذ رشح األساس الكبري)شفاء صدور ال1)

 . 175املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق: الرازحر، صذ 2)

 . 5/404توح د األلوه  ، فب  ت م  ، ذ 3)
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احب ازذ ة عىل ما أثببه حمقق املجموع  الفةاخرة ك احلاشة   اةي أسةلفنا ة ، فاملقصةو  

هلل عةز وجةل، ف ىةده بافحب از: م  غري أال ىوزه، وىده مكاال، فااا حي يعبقد أال ا

 ،ز واوهة قبل احل ي  وذلك يقبيض أنه ااال موجو اً مكاال، وف حتويه أرض، وف سيء،  

، مسبغن ًا عنهي غري مفبقر إل هيز واوه بعد فناء احل ي  ويكوال موجو اً 
(1)

. 

 اهلل  أالواالمه هذا يشبه إىل حد  ابري اةالم  علةيء أهةل السةن  الةذي  يعبقةدوال  

 ،أيةني اةانوا ،وهو سةبحانه معهةم ،عىل خلقه علي  ،عىل عرشه ،فوا سيواته سبحانه

ض  :﴿هُ اي مجل بني ذلك ك قوله ،يعلم ما هم عاملوال األ  ر   و 
اتو و  ةي  ل ةق  السَّ حي خ 

و  الَّذو

ا خي    م  ضو و   األ  ر 
لوُج كو ا ي  ُم م  ل  ع  ر  و ي  ع  ىل  ال  ى ع  ب و  ام  ُثمَّ اس  يَّ  أ 

بَّ و    كو سو
ُل مو نزو ا ي  م  ا و  ن ه 

ُرُج مو

اهللُ ا ُانُبم  و  ي    م  ُكم  أ  ع  ُهو  م  ا و   ه 
ُرُج فو ع  ا ي  م  ء و  ي  ري   السَّ

ُلوال  ب صو م  ع    [.4﴾]احلديد: بوي  ت 

ُكم  ﴿ :ول س معنن قوله ع  ُهو  م   تقبضة ههةذا ف  فةإالَّ  ،أنه خمةبلط بةاخللق ﴾و 

 ،وخالف ما فطةر اهلل عل ةه اخللةق ، وهو خالف ما أمجل عل ه سلف األم ،اللغ 

 ،وهةو مةل املسةافر ،وهو ك السيء ،م  أصغر خملوقاته ،القمر آي  م  آيات اهللف

رق ةب عةىل  ،سبحانه فوا عرشةه وهلل املثل األعىل، فاهلل ،وغري املسافر أيني ااال

واةل هةذا  ،مطلل عل هم إىل غري ذلك م  معاين ربوب بةه ،مه م  عل هم ،خلقه

ف ىبةاج إىل  عىل احلق ق ، ،وأنه معنا ،الذحي ذاره اهلل م  أنه فوا العر  الكالم

ك :)مثةل أال يظة  أال ظةاهر قولةه ،ولك  يصاال عة  الظنةوال الكاذبة  ،حتريف

                                                 

 .1/34ذ أساس البقديس ك علم الكالم، للفخر الرازحي، 1)
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هل ةظو أو تُ  ،هل ةقو أال السةيء تُ  ذالسيء
(1)

فةإال اهلل قةد وسةل ارسة ه  ؛وهةذا باالةل ،

ويمسك  ،أال تزوف وهو الذحي يمسك السموات واألرض ،السموات واألرض

 ،وم  آياته أال تقوم السةيء واألرض بةأمره ،السيء أال تقل عىل األرض إف بإذنه

 ؛ه وفوق بةهف يناك ما ذار م  علوي  ،م  قربه ومع به ،وما ذار ك الكبا  والسن 

قريةب ك  ،ك  نةوه مج ةل نعوتةه وهةو عةلي  ك ،فإنه سبحانه لة س امثلةه يشء

هعلوي 
(2)

. 

تقةدس  -  ااا حي بأال اهلل يشءف ااألش اء، ر  عىل م  يقةول بأنةه وك اعبقا

جسم ف ااألجسام -وتعاىل
(3)

، وظاهر االمةه السةابق يةر  علة هم إضةاف  إىل 

وأنه ل س بجسم، وف جسد، وف ف ه صف  م  صفات األجسا ، ونعبهةا، "قوله:

ضها عىل بعة ، وه ئبها، م  تأل فها واتصااا، واجبيعها وافرتاقها، وا نون  بع

عىل املجامع ، واملفارق ، واملبارشة، والدخول، واخلةروج، والُقةر   ك املسةاف ، 

"والبعد ك العزل ، والغ ب ، والول السفر
(4)

. 

                                                 

ولكة  يصةاال "حي: )م  غري اجبناالذ، البر يقصد هبا افسببار، فإهنا توافق ما قاله ش خ اإلسالم ب  ت م ة : ذ لو محلنا عبارة ااا 1)

، فإال املعنن يبطابق، وف نجد خالفةًا بةني مةا قالةه "ع  الظنوال الكاذب  مثل أال يظ  أال ظاهر قوله ك السيء أال السيء تقله أو تظله

 . 1/28ب  ت م  ، حتق ق،ف اج اهلل ألال تقله السيء أو تظله. انظر: العق دة الواسط  ، ااا حي وما قاله أهل السن  ك نفر احب

، 1/51، وقواعد العقائد، أليب حامد الغةزا،، 1/155ذانظر: الببصري ك الدي  ومت  ز الفرق  الناج  ، أليب املظفر افسفراي نر، 2)

 .1/194، للحكمرمعارج القبول ، و157

ال اهلل جسم هم ش وخ اإلمام   اهشام ب  احلكم، وهشام ب  سامل، وقةد نقةل شة خ اإلسةالم بة  ت م ة  اتفةاا ذ أول م  قال بأ3)

 .502، 501/ 2ب  ت م  ،  فالناقلني للمقافت ك امللل والنحل م  مج ل الطوائف عىل ثبوت ذلك عنهم. انظر: منهاج السن ، 

عق دة األم  ح ث مل تظهر ك الصدر األول م  سلف هذه األم ، ومل يدعمها  وهذا يدلنا عىل أال هذه املصطلحات تعبرب  خ ل  عىل 

 نص م  ابا  وف سن  وف أثر.

 .154ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: عل الرازحر، ص 4)
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وقد وافق ااا حي أهل السن  ك هذه املسأل ؛ إف أال ما يمك  أخذه عل ةه ف هةا 

سةبعمل الوصةف هو املبالغ  ك وصف اهلل عز وجل بص غ  نفر النقص، ولةو ا

بصفات الكيل لكاال أوىل؛ فبضدها تبم ز األش اء، فبةدفً مة  أال تقةول: فةالال 

ل س ببخ ل، ول س بجباال، ول س بكذا ، ىس  أال تقول أضدا ها م  صفات 

 الكيل اقولك: فالال اريم، شجايف، صا ا، وهلل املثل األعىل.

السن ؛ مم  يبعمق  ومل يقل ااا حي ك مثل هذا اخلطأ وحده، بل إال بع  عليء 

ك إثبات صفات اهلل عز وجل، خيوض ف ها هبذه الطريق ، البر تبناىف مل أسلو  

اللغ  العرب  ، ومنطق الذوا السل م، ناه ك عي يؤ حي بةه هةذا األسةلو  مة  

الوصف، إىل احبيل وقويف حمظورات أخرى ك ذه  السامل، أو القارئ، م  خت  ةل 

 ه ك النفس م  ر  الفعل بالبعط ل حتت   الائل البنزيه.البجس م والبشب ه، وما ىدث

 فلو اابفن ااا حي بقوله:)وأنه ل س بجسم، وف جسدذ، لكاال أسلم، وأحكم.

وف  ،وف سةيء ،اةاال هوأنة ،وحةني وأواال ،وأنه ااال قبل اةل مكةاال"قوله: 

وأنةه اةاال  ،وف حةروف ،وف صةوت ،وف االم ،وف ارِّس ،وف عر  ،أرض

 ."ة واإلنج ل والقرآالقبل البورا

أما قوله:)ااال وف سيء، وف أرض، وف عةر ، وف اةرِّس، وفةالق احلةب 

 والنوى، ومنزل البوراة واإلنج لذ فهو م  صم م مذهب أهل السن .

وهو موافق ملا ور  ك احلديث الصح ح ع  النبر صىل اهلل عل ةه وسةلم أنةه 

 ،فالق احلب والنوى ،ور  ال يشء ،ور  األرض ،اللهم ر  السيوات»قال:

أنةت آخةذ  ،نعوذ بةك مة  رش اةل ذحي رش ،والقرآال ،واإلنج ل ،منزل البوراة

أنت األول فل س قبلك يشء وأنت اآلخةر فلة س بعةدك يشء وأنةت  ،بناص به

عنةر الةدي   الظاهر فل س فوقك يشء وأنت الباال  فلة س  ونةك يشء اقة و 
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"«وأغننر م  الفقر
(1)

مة  علةيء املسةلمني ك  ، وهذا الذحي ذاةره  غةري واحةد

اببهم
(2)

. 

:)قديم ومةا سةواه حمةدثذ، فلفةظ قةديم، مل يةر  ك السةن ، وف ك أما قوله

الكبا ، اصةف  هلل عةز وجةل، وإنةي  رج عل ةه املبكلمةوال مة  أهةل السةن ، 

وغريهم، وف مشاحَّ  ك افصطالح، وما ور  ك الكبا  والسن  بي يةؤ حي هةذا 

 وهو أعم وأشمل.املعنن هو لفظ:)األولذ، 

 ؛وصةف املبكلمةوال هبةي اهلل جةل وعةالالبةر  م  الصفات السةلب   مد  القو و

رُ :﴿هزاعمني أنه وصف هبي نفسه ك قوله خو اآل  ُل و  م د  والقو  [،3 :احلديد﴾]و  األ  وَّ

؛ والقدم عبارة عي ف أول له  ،ألال األزل عبارة عي ف افبباح له ؛أخص م  األزل

 ، وهةرمبصةف  بصةفات الكةيل واوةالل اةذات اهلل ياً أال يكوال وجو  برشط

 ،القرآال اخلالق ووصف املخلوا هبةا وقد وصف مشرتا  بني اخلالق واملخلوا،

ومةا وصةف بةه  ،فئةق بكيلةه وجاللةه ،وف شك أال ما وصف به اخلالق منهةا

وافبقاره ،وعجزه وفنائه ،مناسب حلاله ،املخلوا
(3)

  . 

بأال ااا حي  رج  عىل الريق  املبكلمةني، ك  وم  خالل ما سبق نسبط ل القول

 إثبات ونفر الصفات هلل عز وجل ف ي سبق اإلشارة إل ه م  االمه وتفص له.

وإال ااال األوىل أال نقف عىل ما ور  ك الرشيف، ك بةا  األسةيء والصةفات، 

وإال حصل اشرتاك ك الوصف، بني اخلالق واملخلوا، فإال ذلك ف ينفةر ثبةوت 

                                                 

 .ذ2713)، برقم4/2084صح ح مسلم، با  ما يقول عند النوم وأخذ املضجل، ذ 1)

 .140، 1/130ألصبهاين، ل، واحلج  ك ب اال املحج ، 3/1101، والرشيع ، لآلجرحي، 1/222النعوت واألسيء والصفات، للنسائر، ، ذ2)

 .19ة 1/17آيات األسيء والصفات، ملحمد األمني الشنق طر، ذ 3)
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اوالل ع  اهلل عز وجل؛ بحجة  البنزيةه، وشةبه  افشةرتاك، أف صف  الكيل و

ترى بأال املخلوقني يشرتاوال ك الوصف، فبقول: فالال اريم، وفالال اريم، فهي 

وإال اشرتاا ك وصف الكرم، إف أال ثم  فرا بني ارم اةل واحةد  مةنهي، فكةرم 

هلل املثل األعةىل، العبد ل س اكرم س يده مثاًل، وارم املوس ل س اكرم املعدم، و

 وهو العل م احلك م.

أما قوله:)ااال، وف االم، وف صوت، وف حرفذ فف ه نظر؛ ألنه أرا  بذلك 

نفر صف  الكالم، البر ثببت عند أهةل السةن ، وهةذا ممةا يؤخةذ عةىل ااةا حي ، 

 وسوف نناقشه ك موضعه م  هذا البحث إال شاء اهلل تعاىل.

هل السن  أال اهلل واحةد ف رشيةك لةه، وف وخالص  البوح د البر يدي  هبا أ

يشء مثله، وف يعجزه يشء ك األرض وف ك السيء، وف إلةه غةريه، قةديم بةال 

اببداء، و ائم بال انبهةاء، ف يفنةن، وف يب ةد، وف يكةوال إف مةا يريةد، ف تبلغةه 

ا زال ماألوهام وف تدراه األفهام، وف يشبه األنام، حر ف يموت، ق وم ف ينام، 

(1)أبدياً  ،اذلك ف يزال عل ها واي ااال بصفاته أزل اً ، قبل خلقه ،بصفاته قدييً 
. 

                                                 

       .1/17ذ انظر: مب  العق دة الطحاوي ، أليب جعفر الطحاوحي، 1)
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 املطلب الثاني

 عالقة العمل باإلميان عند اهلادي 

عالق  العمل باإلييال م  القضايا الكالم   البر  ار حواا اودل، بةني قائةل 

العمةل عة  مسةمن بأال العمل  اخل ك مسمن اإلييال، وبني م  يرى انفصةال 

اإلييال، وقبةل الرشةويف ك تفاصة ل هةذه القضة  ، نقةدم اةا ببعريةف العمةل 

 واإلييال، لغ  واصطالحًا.

 َُرنَ الُلل واإلنَم ، لغة، واصطالحا : 

 َُرنَ الُلل، لغة واصطالحا : 

 ع   ، تقول:أعيل ومجعه: ،لع  والفو  ،املهن  :العملم  معاين 
و أعمله  ،ل عمالً مو

يعملةه  ،فةالال العمةل   ل  عمو ه، وعمل بنفس إذا واعبمل الرجل ،بعملهواس ،غريه

ة ،إذا ااال اسوباً  ؛ورجل عمول، فهو عامل ،عمالً  ، أحي ذو عمةل ،ل  ورجةل عمو

 .(1)مطبويف عىل العمل

واملقصو  بالعمل هنا: عمل اووارح، سواء ااال عماًل صاحلًا، أو س ئاً 
(2). 

رت   ومنه قول اهلل عز وجل:﴿ ُروال  اع  آخ  ًا و  ةاحلو ةاًل ص  م  ل ُطةوا  ع  وم  خ  ُفةوا  بوةُذُنوهبو

ن اهللُ س  ر  س  يئًا ع  آخ   م   و 
حو ُفور  رَّ م  إوالَّ اهلل     غ  ل   هو ُبو   ع   .[102]البوب : ﴾أ ال ي 

هُ وقال تعاىل:﴿ ر  ًا ي  ري   خ 
ة  رَّ ال  ذ  ث ق 

ل  مو م  ع  هُ  ف م   ي  ر  ًا ي  ة  رش   رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  مو م  ع  م   ي   ﴾و 

 .[8، 7]الزلزل  :

                                                 

 .11/457ذ لساال العر ، فب  منظور، 1)

 .1/363دة الطحاوي ، فب  أيب العز احلنفر، ذ انظر: رشح العق 2)
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 َُرنَ اإلنَم  لغة واصطالحا :

ومنه: اسم اهلل املؤم ؛ ألنه ، (1)املقصو  باإلييال عند أهل اللغ : هو البصديق

ُا عبا ه، وق ل: اإلييال الثق  ُيصدي
(2). 

ُتلَِ فيه:   أما اإلنَم  ِف االصطالح: فقد اخ 

عضهم: هو معرف  اهلل فبع  املرجئ  يرى بأال اإلييال هو املعرف  فقط، وقال ب

واإلقرار به، وقالت اخلوارج: اإلييال اعبقا  بالقلب، وإقةرار باللسةاال ، وزا وا 

، ويةرى (3)اجبنا  الكبائر، وترى الكرام   أال اإلييال هو اإلقرار املجر  باللساال

، وهو افعبقا  فقط، ومةذهب أهةل (4)البع  بأال اإلييال هو البصديق بالقلب

 .(5) قول، وعملالسن  أال اإلييال 

ومعناه البفص ل: أال تؤم  باهلل ومالئكبه واببه ورسله وال وم اآلخر والقةدر 

 .(6)خريه ورشه، اي جاء ك حديث جربيل

 .(7)وهو قول وعمل،  يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وينقص باملعايص 

                                                 

 .10/160املحكم واملح ط األعظم، فب  س ده،  ذ 1)

 .10/494املحكم واملح ط األعظم، فب  س ده،  ذ 2)

 .144ذ   انظر: ابا  أصول الدي ، للبز وحي، ص 3)

 .305، 1/252ذ   وهو مذهب األحناف. انظر: أصول الدي ، ويل الدي  احلنفر، 4)

 .1/173ذ    الغن   ك أصول الدي ، أليب سع د الن سابورحي، 5)

أخرجه البخارحي ك صح حه م  حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، با : سؤال جربيل النبر صىل اهلل عل ه وسةلم عة  اإليةيال  ذ 6)

 ذ. 50، برقم)1/27واإلسالم واإلحساال وعلم الساع ، 

، 1/78وشةعب اإليةيال، للب هقةر، ، 3/566، والسن ، للخالل، 1/27س  األشعرحي، ، أليب احلع  أصول الديان  اإلبان   ذ 7)

، 1/96، واإليةيال، فبة  أيب عمةر العةدين، 1/176، ورشح أصول اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 1/181وافعبقا ، للب هقر، 

 .2/607والرشيع ، لآلجرحي، 
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م كل  وهةو الةبَّ  ،وقةول اللسةاال ،وهةو افعبقةا  ،قول القلب :لقول قسيالوا

، وخوفةه، وإخالصةه ،وهو ن بةه ،عمل القلب :والعمل قسيال ،م  اإلسالمبكل

ورجاؤه
(1)

وإذا  ،زال اإليةيال بكيلةه ،فإذا زالت هةذه األربعة  ،وعمل اووارح 

فإال تصديق القلب رشط ك اعببارها العمل،مل ينفل  ،زال تصديق القلب
(2)

. 

 الُالقة اني الُلل واإلنَم   ند اْلادي:

 ،العالقةة  بةةني العمةةل واإليةةيال اعالقةة  الةةروح باوسةةد بةةأالااةةا حي  يةةرى

يزيةد  ،واإلييال م  العمل بمنزل  الروح م  اوسةد ،العمل م  اإلييال"ف قول:

وبزيا ته تفاضلوا ك الةدرجات عنةد  ،ببيم اإلييال  خل املؤمنوال اون  ،وينقص

"وبالنقصاال منه  خل املقرصوال النار ،اهلل
(3)

. 

ئ وك موقفه م  املرج 
  

عند ر ه عل هم ك مسأل   خول األعةيل الصةاحل  ك 

ه ة تكةذيب مو ك  وف ي ذارنا ة م  قول اهلل تبارك وتعاىل وُح "مسمن اإلييال يقول:

الذي  يزعموال أال الصالة خلةف رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه وآلةه  ،قول املرجئ 

وف م   ،اهلل ل س م   ي  ،واوها  ك سب ل اهلل معه ،واحلج و فل الزااة ،وسلم

"فنعوذ باهلل م  إفكهم ،وف اإلييال ،وف م   ي  اإلسالم ، ي  نب ه
(4)

. 

وأال هةذه األسةيء احلسةن  الرشةيف ، ف يسةبحقها "ويقول ك موضل آخةر: 

الفجرة الفسق ، العباة الظلمة ، أصةحا  الزنةن، ورش  اخلمةور، وشةها ات 

                                                 

 .2/432معارج القبول، للحكمر،    ذ 1)

 .1/384 دة الطحاوي ، فب  أيب العز احلنفر، رشح العق   ذ 2)

 .145ذ املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 3)

 .67ذ جممويف رسائل ااا حي ، ببحق ق: عل الرازحر،ص 4)
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ق عىل احلجاج، وهةدم الزور، وقذف املحصنات، وترك الصلوات، وقطل الطري

املساجد، وحتريق املصاحف، وهدم الكعب ، وانبهاك حرم املسلمني، وفعةل قةوم 

"لوط، ونحو ذلك م  األفعال الشن ع  القب ح  الفظ ع 
(1)

. 

 مناقشة مِخب اْلادي ِف الُالقة اني الُلل اإلنَم :

وهةو  يعبقد ااا حي أال اإلييال قول وعمل، يزيد بالطاع ، وينقص باملعص  ،  

مسةعو ،  مذهب  أئم  السلف، م  الصحاب : اعمر، وعل، وأيب هريةرة، وابة 

جبل ريض اهلل عنهم، وم  بعدهم ااحلسة ، وعلقمة ، وأيب الدر اء، ومعاذ ب  

واب  أيب عمر العدين
(2)

، واإلمامني البخارحي
 (3)

ومسلم
 (4)

، وسف اال بة  ع  نة ، 

وسف اال الثورحي
(5)

، وأبو عمرو األوزاعر
(6)

مام مالك، واإلمام أمحةد بة  ، واإل

حنبل
(7)

، واب  منةده 
(8)

، واخلةالل
(9)

، وابة  أيب عاصةم
(10)

، والاللكةائر
(11)

 ،

والب هق ك شعب اإلييال
(12)

، وأبو احلس  األشعرحي، ك ابابه اإلبان 
(13 )

. 

                                                 
 .66،ص املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق الرازحرذ 1)

     .1/94ذ انظر: اإلييال، للعدين، 2)

      . 1/11 صح ح البخارحي، ابا  اإلييال، ذ3)

      . 1/69صح ح مسلم، با : اوال النهر ع  املنكر  م  اإلييال وأال اإلييال يزيد وينقص،  ذ4)

      . 1/183ذ انظر: افعبقا ، للب هقر، 5)

      . 2/605ذ انظر: الرشيع ، لآلجرحي، 6)

     .307، 1/174ذ انظر: السن ، لعبد اهلل ب  أمحد ب  حنبل، 7)

 .1/341فب  منده، ، ا  اإلييالذ انظر:  اب8)

 .3/566ذ انظر:  السن ، للخالل، 9)

       .2/645ذ انظر: السن ، فب  أيب عاصم، 10)

      . 5/985ذ انظر:  اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 11)

      . 1/69ذ انظر:  شعب اإلييال، للب هقر، 12)

 .1/27ذ انظر: اإلبان ، أليب احلس  األشعرحي، 13)
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ومل خيالف ك هذه املسأل ؛ إف اوهم  
(1)

، وف يعبد بخالفهم
(2)

. 

تدخل ك مسةمن اإليةيال، وهةذا املةذهب هةو  اي يعبقد ااا حي بأال األعيل

املشهور ع  أئم  السلف م  الصحاب  والبابعني، وتابع هم، م  أهةل احلةديث، 

والبصوف، والكالم، والفقه، م  أصحا  مالك، والشافعر، وأمحد
 (3)

، خالفةًا 

للمرجئ 
(4)

، والائف ، اأيب حن ف ، عل ه رمح  اهلل
(5)

، والرازحي
(6.)

 

الطرفني حول موقل العمل م  اإلييال، بمعنةن أنةه إذا واخلالف حاصل بني 

ترك العمل اله، أو بعضه، هل يسمن مؤمنًا أم ف؟ فجمهور العلةيء عةىل أنةه ف 

يلزم م  عدم العمل عدم اإلييال، وأال العمل لإلييال االشعر، وال ةد، والرجةل 

لإلنساال، واألغصاال للشجرة، فاسم الشجرة يصدا عل هةا، بةدوال األغضةاال، 

واسم اإلنساال، يصدا عل ه بدوال ال ةد والشةعر
(7)

، وخةالف املعبزلة  ك هةذه 

اوزئ  ، فرأوا أنه يلزم م  عدم األعيل عدم اإلييال
(8)

. 

ومةةذهب ااةةا حي أال األعةةيل بةةدوهنا يعةةدم اإليةةيال ويةةبجىل ذلةةك مةة  

ومة   ذبمنزل  الةروح مة  اوسةد ،العمل م  اإلييال واإلييال م  العملقوله:)

وأال هذه األسيء احلسن  الرشةيف  ف يسةبحقها الفجةرة الفسةق ، العبةاة :) قوله

الظلم ، أصحا  الزنن، ورش  اخلمور، وشها ات الزور، وقذف املحصنات، 

                                                 
       .1/183ظر: افعبقا ، للب هقر، ذ ان1)

 .1/107، والببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 1/279ذ  انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 2)

 .2/600، وما بعدها، ومعارج القبول، للحكمر، 1/103، وعمدة القارحي، لبدر الدي  السبكر، 1/54فباوى السبكر،  ذ3)

       .20/111، وابب ورسائل وفباوى اب  ت م  ، 1/183ذ انظر: افعبقا ، للب هقر، 4)

       .1/55،ذ انظر: افتبايف، فب  أيب العز احلنفر5)

 .1/133ذ انظر: معامل أصول الدي ، لفخر الدي  الرازحي،6)

تبايف، فب  أيب ، واف3/128، وسبل السالم، للصنعاين، 1/55، وهناي  املحباج، للرمل، 6/96عوال املعبو ، للعظ م آبا حي،  ذ7)

      .1/57العز احلنفر، 

       .1/54ذ انظر: فباوى السبكر، 8)
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وترك الصلواتذ، فمذهب ااا حي أنه ف جيوز إالالا مسمن اإليةيال عةىل أهةل 

 الكبائر.

 والِي نرتجح للباحث: 

باوناال، وعمل باووارح واألراةاال، وأنةه  أال اإلييال قول باللساال، واعبقا 

يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وينقص باملعايص، وأال األعيل  اخل  ك مسةمن 

اإلييال؛ وأال العبد بنقصاهنا، أو بفقد بعضها، يسةمن مؤمنةًا، وف يكةوال اامةل 

اإلييال، وأال اإلييال ُشع ب، منها ما يكفر العبةد برتاةه االشةها تني، ومنهةا مةا 

ال برتاها فاسقًا، ومنها ما يكوال عاص ًا، واأل ل  عىل زيا ة اإليةيال ونقصةانه يكو

 م  القرآال اثرية، منها:  

وم  قولةةه تعةةاىل:﴿لو 
هنو ةةل  إويي  نةةًا مَّ اُ وا إويي  ن اُهم  وقولةةه:﴿ [4﴾]الفةةبح:  ز      

زو و 

يةةُد اهللُ[ وقوله:﴿13﴾]الكهف:ُهةةًدى زو ي  ا ُهةةًدى و  و  ب ةةد  ي   اه 
ةةذو [ 76:﴾]مريمالَّ

واُهم  وقوله:﴿ ق  آت ةةةاُهم  ت  ُهةةةم  ُهةةةًدى و  ا   ا ز  و  ب ةةةد  ي   اه 
ةةةذو الَّ  [17﴾]حممةةةد:و 

ناً وقوله:﴿ نُوا إويي  ي   آم 
ذو ا   الَّ ز    ي  نةًا وقوله:﴿ [31﴾]املدثر:و   إويي 

هو ةذو ُه ه  ت  ا   ُكم  ز  أ ي 

ة ُ
ب ب رشو س  هةم  ي  نةًا و  ُم  إويي  هت  ا   ةز  نُوا  ف  ي   آم 

ذو ا الَّ أ مَّ [ وقولةه جةل 124﴾]البوب :وال  ف 

نةًا ذاره:﴿ ُهم  إويي  ا   ةز  ُهم  ف  ةو  ش  ُكم  ف اخ  ُُم النَّاُس إوالَّ النَّاس  ق د  مج  ُعوا  ل  ي   ق ال  ا 
ذو الَّ

ُبن ا اهللُ س  اُلوا  ح  ق  او ُل﴾]آل عمراال:  و  و  م  ال  ع 
نو ُهةم  وقوله تعاىل:﴿ [173و  ا   ةا ز  م  و 

لو  ت س  نًا و   [.22﴾]األحزا :يً إوفَّ إويي 

وابب عمر ب  عبد العزيز
 

إال لإلييال فرائ ، ورشائةل، "إىل عدحي ب  عدحي:

وحدو ًا، وسننًا، فم  اسبكملها اسبكمل اإلييال، وم  مل يسبكملها مل يسبكمل 

اإلييال، فإال أعش، فسأب نها لكةم؛ حبةن تعملةوا هبةا، وإال أمةت، فةي أنةا عةىل 

صحببكم بوحريص
(1)

. 

                                                 
       .1/11ذ انظر: صح ح البخارحي، ابا  اإلييال، 1)
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 املطلب الثالث
 األمساء احلسنى عند اهلادي

ك هذا املطلب نقف عىل عق دة ااا حي ك األسيء احلسنن، وما يبعلق هبا مة  

مسائل افعبقا ، وأبرزها: العالق  بني افسم واملسةمن؛ هةل افسةم هةو عةني 

 املسمن أم أال افسم غري املسمن؟.

هةو  ويةرى بةأال مة  قةال بةأال افسةم ،بأال افسم غري املسةمنااا حي يرى 

م  وف مبعلمف يفرا بني عالَّ  ،فهو جاهل غوحي ،املسمن
(1)

. 

والفرا ب نهي بقاء افسم، وفناء املسمن،...، وم  الدل ل عىل "يقول ااا حي :

 ،  مل يفة  
ذلك أنك تسمر بافسم مسمن، ثم يموت املسمن ف بىل، وافسم بةاا 

م  بعد اوسم، ولزال  وتغ
ُعدو ري ببغريه، وملا أمك  بأال ولو ااال افسم هو املسمن ل 

ك الفةرا بةني افسةم  -يكوال لغريه، وهذا األمر  أ ب ةني  مةا يكةوال، ولة  خيلةط 

حبن يقول إال افسم هو املسمن إف جاهل، غوحي، وضال غوحي، وف  -واملسمن

"يفرا بني عالم  ومبعلم، وف  فل  وف مسبدل عل ه
(2)

. 

 ؛فني إف بي وصةف بةه نفسةهصاالوم  وف يصفه أحد ":ااا حي أيضاً يقول و

"وبائن  عنه األش اء، وأنه بائ  ع  األش اء ،م  أنه هو
(3)

. 

وم  خالل قول ااا حي:)والفرا ب نهي بقةاء افسةم وفنةاء املسةمن...إلخذ  

نجد أال ااا حي يعبقد بأال افسم غري املسمن، ويصف م  خالفه ك هةذه املسةأل  

                                                 

 .624ذ انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1)

 .624ذ انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 2)

 .521لرازحر،ص ذاملجموع  الفاخرة، ببحق ق ا3)
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ملسائل البر  ار ف ها اوةدل بةني علةيء باوهل، والغواي ، والضالل، وهذه م  ا

 املسلمني املبقدمني.

فجيهري املسلمني عىل أال افسم عني املسمن، خالفًا للمعبزل 
(1)

، ومم  يةرى 

بةةأال افسةةم عةةني املسةةمن: أبةةو احلسةة  األشةةعرحي، وأبةةو بكةةر البةةاقالين
(2)

 ،

والاللكائر
(3)

بة   ونعة م، واسحاا بة  راهويةه، ب  حنبلاوأمحد ، الشافعر، و

محا 
(4)

، وأبةو عمةرو الةداينسةلم الطةوِّسأوحممد ب  ، 
(5)

وحممةد بة  جريةر ، 

الطربحي
(6)

،
 

وم  النحويني نفطويه
(7)

. 

ومم  توقف ك هذه املسأل  اإلمام الطربحي، فقد اةاال يكةره احلةديث ك هةذا 

 البا ، ويرى أال اخلوض ف ه م  البديف .

فإنةه مة   ؛ري املسةمنوأما القول ك اإلسم أهو املسمن أم غة"يقول الطربحي:

فاخلوض ف ه  ،وف قول م  إمام ف سبمل ،بلبَّ  ُ البر ف أثر ف ها ف   ،احليقات احلا ث 

                                                 

، وافنبصةار ك الةر  عةىل 1/258انظر: مته د األوائل وتلخ ص الةدفئل، للبةاقالين، يعبقد املعبزل  أال افسم غري املسمن.  ذ 1)

 . 1/99، والبدء والباريخ، للمطهر املقدِّس، 2/603املعبزل  القدري  األرشار، ل ح ن ب  أيب اخلري العمراين، 

    .  1/258ل وتلخ ص الدفئل، للباقالين، مته د األوائ :ذ انظر 2)

    2/207 اعبقا  أهل السن ، لاللكائر،  :ذ انظر3)

، وافنبقةاء ك فضةائل األئمة  10/30وسري أعةالم النةبالء، للةذهبر،  ،2/174البقات الشافع   الكربى، للسبكر،  :ذ انظر4)

  .1/79الثالث  الفقهاء، للقرالبر، 

 .49  ملذهب أهل السن  ك افعبقا ات وأصول الديانات، لعثيال ب  سع د الداين، صانظر: الرسال  الواف  ذ 5)

ذ ونقل الاللكائر ع  األصمعر وع  أيب عب دة معمرة ب  املثنر قواي: إذا رأيت الرجل يقول افسم غري املسمن فأشةهد عل ةه 6)

سيء اهلل خملوق  فكفره عندحي أوضةح مة  هةذه الشةمس. وحكن ع  خلف ب  هشام البزار املقرحي أنه قال: م  قال إال أ ،بالزندق 

    2/207اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 

 .6/86، للصفدحيالواك بالوف ات،  :ذ انظر7)
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والقةول ف ةه أال ينبهةر إىل  ،ب امرء م  العلم بهوحس  ، والصمت عنه زي  ،شني  

مح  ة   ق:﴿ُقول اهلل عز وجل ثناؤه الصا ا وهو قوله ُعوا  الرَّ  ا  
ُعوا  اهلل   أ وو ةًا  لو ا   أ ي 

ن ن س  ء احل  ي  ل ُه األ س  ُعوا  ف  ا ت د  ء :﴿و  وقولةه تعةاىل[،  110 :اإلساء﴾]مَّ ةي  هللو و األ س 

ُعوُه هبو ا ا   ن ن ف  ُس  ويعلم أال ربه هةو الةذحي عةىل العةر  [،  180:األعراف﴾]احل 

فم  جتاوز  ،له ما ك السموات وما ك األرض وما ب نهي وما حتت الثرى ،اسبوى

"وهلك ،وضلَّ  ،وخرس ،د خا فق ،ذلك
(1)

. 

 ،محةد وغةريهاأ ،ئم بعد األومل يك  هذا النزايف ك الصدر األول، وإني اشبهر 

نكةار عةىل اوهم ة   الةذي  محد وغريه اإلاأعند أئم  السن   والذى ااال معروفاً 

وما ااال  ،سيء اهلل غريهأو ،افسم غري املسمن ، وأالسيء اهلل خملوق أ بأال يقولوال

ألال  ؛وغلظةوا فة هم القةول العلةيء،وهؤفء هم الذي  ذمهم  ،فهو خملوا غريه

واوهم ة   ،م بةهبةل هةو املةبكلَّ  ،واةالم اهلل غةري خملةوا ،أسيء اهلل م  االمةه

ال االمةه أوالذي  وافقوا السةلف عةىل ، سيؤه خملوق أو ،االمه خملوا:يقولوال

، سةيء مة  صةفات ذاتةهالكالم واأل :يقولوال ،سيءه غري خملوق أو ،غري خملوا

واةاال الةذي   ،نكارهم عىل م  قال أسيء اهلل خملوقة إاملعروف ع  أئم  السن  و

فلهذا القول بأال االم اهلل خملوا، را هم ميطلقوال القول بأال افسم غري املسمن 

رصمعيروى ع  الشافعن واأل
 

افسم غةري  :ذا سمعت الرجل يقولإ :وغريمها

فاشهد عل ه بالزندق ،املسمن
(2)

 بعة هذا قاله ، والقول بأال افسم غري املسمن 

                                                 

 .27، 1/26، رصيح السن ، للطربحي :ذ انظر1)

اال العةر ، فبة  منظةور، ذ الزندق  هر القول ببقاء الدهر، ويطلق عىل م  ينكر البوح د واآلخرة، ومفر ه زنةديق. انظةر: لسة2)

 ولعلَّ هذا احلكم ف ه يشء م  البغر مل املخالف.، 10/147
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ثةم مةنهم مة   ،هةل السةن  علة همأنكره أاثر أو ،املنبسبني إىل السن  بعد األئم 

 ،الالقةني بدعة ذ ااال ال م  اإلإ ،ثباتاً إو نف اً  ؛ أمسك ع  القول ك هذه املسأل

طربىواي ذاره أبو جعفر ال ،وغريه، اي ذاره اخلالل ع  ابراه م احلربن
(1)

. 

ونرى الباحث أ  استدالل اْلادي ال ُ اعسلا  ى اطال  ق ل مم قال ام  

 االسم  ني اعسلا قياِ فاسد مم وج  :

 : أال ف ه ق اس املخلوا عىل اخلالق، وهذا مل يقل به؛ حبن ااا حي نفسه.األول

 : يلزمه القول بفناء املسمن ك حق اهلل، وهذا باالل.الثاين

األمري  مسبح الال ك حق اهلل، فال يلزم مةا ألةزم ااةا حي بةه : وبي أال الثالث

 .خصومه

 والِي نرتجح للباحث ِف مسملة االسم واعسلا:

 :ذا قلتإف ،و يرا  به اللفظ الدال عل ه أخرى ،يرا  به املسمن تارة أال افسم 

ذا إو ،فهذا املرا  به املسمن نفسه ،ونحو ذلك ،أو سمل اهلل مل  محده ،قال اهلل اذا

ونحةو  ،والرح م م  أسةيء اهلل تعةاىل ،والرمح  اسم عريب ،اهلل اسم عريب :قلت

ملةا ك لفةظ الغةري مة   ؛وف يقال غريه ،ف املسمن ،ذلك فافسم ها هنا هو املرا 

ريةد أال اهلل سةبحانه وأال أُ  ،ريد باملغايرة أال اللفظ غري املعنن فحقال أُ إف ،افمجال

 عندهم،ه بأسيء م  أو حبن سيه خلقُ  ،سه أسيءوف اسم له حبن خلق لنف ،ااال

، والقول بجواز احلوا ث عىل اهللحلا  ك اسيء اهلل تعاىلفهذا م  اإل
(2)

. 

                                                 

     ، وما بعدها ببرصف.6/185ذ انظر: جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 1)

     .1/131ذ انظر: رشح العق دة الطحاوي ، فب  أيب العز احلنفر، 2)
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 كَم نرتجح للباحث:

أال اخلوض ك هذا الزماال ك مسأل  افسم واملسمن مما ينبغر السكوت عنةه؛ 

أال اخلالف ك مثل هةذه ألال هذه املسأل  تكا  تنقرض بانقراض القائلني هبا، اي 

املسائل الكالم   ف نفل ف ه، واألوىل عدم اخلوض ك مناقش  م  يةرى ذلةك إف 

 أال يقصد بخالفه هذا إثبات خلق القرآال فشأال آخر. 

 ل ظ)خ ( خل نُتَب مم األسَمء اتسنا  ند اْلادي: 

وف يصفه أحد م  الواصفني، إف بي وصف به نفسةه، "يقول ااا حي ك ذلك:

"  أنه هو، وأنه بائ  ع  األش اء، وبائن  عنه األش اءم
(1)

. 

ولعل ااا حي يقصد بقوله:)م  أنه هوذ عالق  الصف  باملوصوف ح ةث يةرى 

بأال الصف  هر عني املوصوف، وهذا مذهب بع  املعبزل 
(2 )

. 

وقد قال هبذا القول أبو ااذيل العالف، الذحي ااال يرى بأال علم اهلل هو هةو، 

ووقدرته هر ه
(3)

. 

وهذا مذهب اوهم   املعطل 
(4)

الذي  يقبرصوال ك الةذار عةىل قوام:)هةو  

هوذ ويسببدلوال بالنطق بة )ف إله إف اهللذ بقوام:)ف هو إف هوذ وهذا ل س ف ةه 

ذار هلل إف ما يدور ك قصد املبكلم
(5)

. 

، فال جيوز أال يقال: هو هو؛ فسبحال  أال يكوال العلم عاملًا، واوهةل جةاهالً 

وهكذا
(6)

. 

                                                 
 .1/159البشب ه بأاف البنزيه، فب  اووزحي،  شبه ذ   فل1)

 . 2/31ذ انظر: ب اال تلب س اوهم  ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 2)

 .1/70ذ انظر: الببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 3)

 .4/60ذ انظر: جممويف الفباوى، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 4)

 .2/63ذ انظر: جممويف الفباوى، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 5)

 .1/141ذ انظر: شعب اإلييال، للب هقر، 6)
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 املطلب الرابع

 رق املسلمني اجلامعة عند اهلاديأصول ِف

ومج ةل أهةل الصةالة عنةدنا مخسة  "ويسم هم ااا حي أهل الصةالة ف قةول:

"والعام  ،واملرجئ ، واخلوارج ،واملعبزل  ،أصناف: الش ع 
(1)

ويقصد بالعامة : ، 

ااا حي أهل السن  اي بني ذلك حمقق رسائل
(2)

. 

مشابه لبقس م أهل السن ، فهو يبطةابق مةل تقسة م ابة  حةزم وهذا البقس م
 

املقري  بملة  اإلسةالم مخسة ، وهةم: "الذحي يسم هم أهل مل  اإلسالم، ف قول:

"أهل السن ، واملعبزل ، واملرجئ ، والش ع ، واخلوارج
(3)

. 

ويقرت  منه، تقس م اإلمام أيب حن ف ، الةذحي وصةفهم بأهةل القبلة ، ح ةث 

السةن ، واملعبزلة ، والشة ع ، واخلةوارج، وف يةرى  اةاًل مة : يعبرب أهل القبل 

تكفريهم
(4)

. 

 ،أهةل القبلة  ،أهل األهةواء"ويشبه إىل حد  ما تقس م اورجاين الذحي يقول: 

اوربي  م:وه ،الذي  ف يكوال معبقدهم معبقد أهل السن 
 

 ،والقدري  والرواف 

" واملشبه، واملعطل  ،واخلوارج
(5)

. 

                                                 

 .137ذ املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 1)

 ذ.5)، حاش   رقم137ذ انظر: املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 2)

 .2/88ذ انظر: الفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 3)

 .1/83ذانظر: الشها ة الزا  ، ملرعر ب  يوسف الكرمر احلنبل، 4)

 .1/57ذ انظر: البعريفات، للجرجاين، 5)
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يقطل ببكفريهم بسبب اخبالفهم ك بع  املسائل، ااخلالف وأهل القبل  ف 

وهةل هةو  ،أو بالةذات ،عامل بةالعلمك تفاص ل الصفات، مثل: هل اهلل سبحانه 

وهل هو  ؟وهل هو ك مكاال وجه  ؟هل هو مبح زو ؟موجد ألفعال العبا  أم ف

رسةول ال حديث ك هذه املسةائل ك زمةاال مل جيرو  ؟ فمثل هذه املسائلمرئر أم ف

أنةه  م  لو عُ ف ، وف ك زماال الصحاب  والبابعني ريض اهلل عنهم صىل اهلل عل ه وسلم،

مل يكة   ،وإذا اةاال اةذلك ،هذه األصةول اإلسالم عىل معرف  ف تبوقف صح 

وذلك يقبيض اإلمبنايف م  تكفري  ،ك حق ق  اإلسالم اخلطأ ك هذه املسائل قا حاً 

"أهل القبل 
(1)

. 

ا حي بمصطلح )أهةل الصةالةذ، هةو مةا عةرب عنةه ابة  حةزم في عربَّ عنه اا

بة)املقري  بمل  اإلسالمذ، وهم م  سيهم أبو حن ف  أهل القبل ، وهم م  أاللق 

 عل هم اورجاين أهل األهواء؛ مسبثن ًا منهم أهل السن .

فاملالحظ حس  تقس م ااا حي لفرا املسلمني؛ بغ  النظر ع  البفصة الت 

   سلبًا وإجيابًا.ك احلكم عىل ال فرق

 واخلالصة التي خرج هبا الباحث مم خِا اعطلب خي: 

:  رج ااا حي ك تقريةره ملعنةن توح ةد اهلل ك ا ألسةيء والصةفات عةىل أوال  

الريق  املبكلمني، م  املعبزل ، وهر الريق  سار عل ها بعة  علةيء أهةل السةن  

طلحات ك مسةائل املبقدمني؛ رغم ما عل ها م  املآخذ ااسةبخدام بعة  املصة

                                                 

 .96، 1/95 رء تعارض العقل والنقل، فب  ت م  ،  ذ1)
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افعبقا ، البر مل تر  م  قبل الشاريف، وإال اانةت حتمةل نفةس املعةاين الةوار ة؛ 

 االقديم البر حتمل معنن األول، وغريها.

: وافق ااا حي أهل السن  ك أصل البوح ةد إمجةافً، وخةالفهم ك بعة  ثانيا  

مش ئ  اهلل األسيء والصفات، البر س ناقشها الباحث ك مواضعها م  الرسال ، ب

 تعاىل.

: وافق ااا حي أهل السن  ك  خول األعةيل ك مسةمن اإليةيال، ووافةق ثالثا  

املعبزل  ك اعببار عدم اإلييال عند عدم العمل، ووافةق املعبزلة  اةذلك ك عةدم 

 جواز إالالا اسم اإلييال بدوال عمل.

خالفًا ملا  : الراجح ك مسأل  افسم واملسمن، أال افسم يرا  به املسمن،رااُا  

 ذهب إل ه ااا حي ، م  أال افسم غري املسمن مطلقًا.

: يعرب ااا حي ع  أهل القبل  بمصطلح أهةل الصةالة، وف مشةاحَّ  ك خامسا  

 ذلك.



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

153 

 
 املبحث الثاني

 الصفات عند اهلادي 

 مطلبًا اثنا عشروفيه 

 .عالقة الصفة باملوصوف عند اهلادي  املطلب األول:

 .التجسيممن ف اإلمام  اهلادي من صفة الوجه وموق: املطلب الثاني

 .العلم والقدرة عند اهلادي  :املطلب الثالث

 .والعلو عند اهلادي  ،واالستواء ،والكرسي ،صفات العرش: املطلب الرابع

 .واألصابع ،واليد ،مذهب اهلادي يف صفات الكف :املطلب اخلامس

 .صفة الساق والقدم عند اهلادي  :املطلب السادس

 .واهليئة ،والصورة ،واملقدار ،موقف اهلادي من احلد :ملطلب السابعا

 .عند اهلادي  والكراهية صفات الرضا والسخط والوالية واحملبة :املطلب الثامن

 .مذهب اهلادي يف صفة الكالم :املطلب التاسع

 .رأي اهلادي يف صفات اإلرادة والسمع والبصر والكالم :املطلب العاشر

 .عند اهلادي وعالقتها باإلرادة املشيئة : عشر املطلب احلادي

 .مذهب اهلادي يف النصوص اليت ورد فيها ذكر النفس:املطلب الثاني عشر
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 املطلب األول
 عالقة الصفة باملوصوف عند اهلادي 

 َُرنَ الِل ة لغة واصطالحا : 

 أوال : َُرنَ الِل ة لغة: 

األمةارة الالزمة  لليشةء،  ذ، وتعنةر:لةواو والصةا  والفةاءالصف  لغ  أصلها )ا

ُبه أصفه وصفًا، و ف  ص  و  وأمةا  ،احبمل أال يوصف ؛ إذااتصف الشنء ك عني الناظرو 

 ،وصة ف :فهو م  قةوام للخةا م ،إذا أجا ت السري ،ت الناق  وصوفاً ف  ص  قوام و  

ألهني يوصفاال عند الب ل ؛أوصفت اواري  :ويقال ،وص ف  :وللخا م 
(1)

. 

  ة اصطالحا : ثانيا : َُرنَ الِل

املقصو  بالصفات هنا صفات اهلل عز وجل، وهر صفات الكيل واوالل، 

وتنقسم إىل صفات الذات وصفات الفعل، وتنزهيه ع  صفات النقص
(2)

. 

وقبل اخلوض ك تفاص ل الصفات ف بدَّ م  اإلشارة إىل أمر  هام، وهو أال 

 ذاهب: الوائف املسلمني ك أحا يث الصفات عمومًا اا ثالث  م

 الثااين:: اعبقا  مفهومها الظاهرحي املشةاهد، وهةذا مةذهب املجسةم ، وأحدخا

تأويلها عىل خالف ظاهرها، ولو ااال ذلك البأويل بع ةدًا؛ ابأويةل النةزول بنةزول 

العلم أو الرمح ، أو نزول ملك، وتأويل الضحك بالرضةا، وهكةذا، وهةو مةذهب 

ق بجالل اهلل مل القطةل بالبنزيةه، ونفةر : اعبقا  ما يل والثالثاألشاعرة واملعبزل ، 

                                                 

 .6/115مقاي س اللغ ، فب  فارس،  ذ1)

 .6/115مقاي س اللغ ، فب  فارس،  ذ2)
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البعط ل والبشب ه، وهو وسط بني اإلثبات املفيض إىل البمث ةل، والبنزيةه املفيضة إىل 

البعط ل
(1)

. 

وك هذا املطلب س بناول الباحث حتديد العالق  بني الصف  واملوصوف، ك حق 

ملوصوف؟ أم أال اهلل تبارك وتعاىل عند ااا حي ، بمعنن آخر: هل الصف  هر عني ا

 الصف  غري املوصوف؟.

مل يةزل "يرى ااا حي أال الصف  هر عني املوصوف، وهذا ما رصح به ك قوله:

عاملًا، قا رًا، وف يزال قا رًا عاملًا، ل س لقدرتةه غاية ، وف لعلمةه هناية ، ولة س 

وهةو  علمه وقدرته سواه، هو القةا ر ف بقةدرة سةواه، والعةامل ف بعلةم سةواه،

وف  ،وف السمل غري البرصة ،وف برصه سواه ،ل س سمعه غريه ،البصريالسم ل 

 ،وف ببرص اأبصارهم ،اأسييف املخلوقني ؛وف يوصف بسمل ،البرص غريالسمل

وف  ،وف الكةالم ،ف ختفةن عل ةه األصةوات ،ولكنه سةم ل ،تعاىل اهلل ع  ذلك

وف مكةاال  ،توف اا ئةا ،وف الصةور ،بصري ف ختفن عل ه األشخاص ،اللغات

وف يغ ب عل ه يشء م  أمره وحاله، مل يزل سةم عًا  ،يشء م  األش اء وموضعه

 ،وبرصةاً  ،وسةمعاً  ،وعلةيً  ،وأال له قدرة ،تبارك وتعاىل ،وف يزال اذلك ،بصرياً 

املشةبهوال أال لةه  وف اي ظة َّ  ،تبارك وتعاىل ،ل س ذلك عىل إضاف  يشء ثاال  إل ه

ولكنةه عةىل  ،هلل م  ذلةك أهنا نفس ك جسد حا   و ،وختط طاً  ،وصورة ،وجهاً 

وبرصةه  ،وسةمعه ،وقدرتةه ،جالله،...، ومة  قةال: إال علمةه حتق ق إثباته جلَّ 

وقبةل أال يكةوال أحةد  ،ال خيلق اخللةقأقبل  ،وأنه مل يزل هبا موصوفاً  ،صفات له

                                                 

 .109انظر: افنبصارات اإلسالم   ك علم مقارن  األ ياال، لنجم الدي  البغدا حي الطوك، ص ذ1)
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وتلك الصفات ة زعةم ،وقبل أال يصف هو هبا نفسه ،يصفه هبا
(1)

 ،ة ف هةر اهلل 

ثم زعم  ،ر غري اهلل، فقد قال منكرًا م  القول وزورًا، وم  قال هبذه املقال وف ه

فقد أتن إثًي مب نةاً  ،وف هر غري اهلل ،ف هر اهلل ،أال هذه الصفات
(2)

ومة  قةال:  

، وقةال مقالة  أواجةرت ،فقد جهل ،وف برص ،وف سمل ،وف قدرة ،ل س هلل علم

ءارالزور والفو 
(3( )4)

فقةد  ،ل س لةه علةم :وف يقال ،هلل علم :الوم  قال: ف يق، 

 ،وقدرة اهلل هر اهلل ،ل م  الدي  واللغ  حظًا نافعًا، وم  قال: علم اهلل هو اهللض َّ 

فقد قال ك ذلك بالصوا  ،وبرص اهلل هو اهلل ،وسمل اهلل هو اهلل
(5)

. 

وممةا يسةةبدل بةةه ااةةا حي مةة  أال الصةةف  هةةر عةةني املوصةةوف، قولةةه تعةةاىل 

ك  ت  قوله:﴿": سو ا كو ن ف  ل ُم م  ف  أ ع   و 
ا كو ن ف يسو ل ُم م  ، يقول ع سن [116]املائدة: ﴾ع 

ك  عل ه السالم: تعلم ما غا  عنر م  أمرحي، ﴿ سو ا كو ن ف  ل ُم م  ف  أ ع  ﴾ يقةول: ف و 

ُه اهلل وأعلم ما غا  عنر م  أمرك، واذلك قوله: ج  ث مَّ و  وا  ف  ل  ن ي  ُتو  أ ي  ]البقرة: ﴾﴿ف 

هُ ، وقوله:﴿[115 ه  ج  ةك  إوفَّ و 
الو  ه 

 
ء حي ، وقولةه:﴿[88]القصةص: ﴾ُال  يش   رو جت  

ُ نون ا ب االو ، وقوله:﴿[14]القمر:  ﴾بوأ ع  ب ُسوال  اُه م  د  ُض ، ﴿[64]املائدة: ﴾ب ل  ي  األ  ر  و 

يَّات  بو  مو نوهو  ط وو اُت م  يو  السَّ  و 
  ام  و

قو م  ال  و  ُبُه ي  ب ض   عًا ق 
و
، فكةل هةذه [67]الزمر:  ﴾مج 

اآليات، وما أشبهها م  اآليةات، فةإني يريةد عةز وجةل ذاتةه، ف أالَّ ثةمَّ نفسةًا، 

                                                 

 هر غري اهلل.أحي زعم القائل بأال الصفات ف هر اهلل، وف   ذ1)

 .1/169ذ القائلوال هبذه املقول  هم أصحا  عبد اهلل ب  اال ، انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 2)

راء: مجل فري ، وهر الكذب . انظر: لساال العر ، فب  منظور،   ذ3)  .15/154الفو

ف الثمر ك ب ةاال عق ةدة أهةل األثةر، ملحمةد ، وقط3/16ذ والقائلوال به هم أهل البعط ل، انظر: جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 4)

 .1/47صديق حس  خاال القنوجر، 

 .205، 156ذ انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 5)
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ةبو   لةك  ووجهًا، ويدًا، وع نًا، ويم نًا سةواه، فةاعلم ذلةك، وتفكةر ك مج عةه، ي 

"الصوا ، وينفن عنك الشك وافرت ا ، بحول اهلل وقوته
(1)

. 

 مة  يقةول: إال اهلل مل يةزل يرى ااا حي ك إثبات صفات الفعةل ك ر ه عةىلو

ق ل له: إال هذا الذحي "رح ًي؟ فقال: ،غفوراً  ،حمسناً  ،قوياً  ،ارييً  ،جوا اً ، مبفضالً 

وقد اةاال سةبحانه  ،وسطرت أفاع ل م  الواحد اول ل، مما عنه سألت ،ذارت

 ،واإلحسةاال ،والعفةو ،والرمحة  ،وملةا يفعةل اوةو  ،ع  ال شةأال شةأنه وجلَّ 

 ،اووا  ،ونح  فنقول: مل يزل املبفضل ،وبعد العدم أوجدها ،اثم فعله ،والنعم 

 ؛فنةدخل ك ذلةك األلةف والةالم ،الرح م ،البوا  ،الغفور ،واملحس  ،الكريم

وف نطلةق  ،والسةلطاال ،ذحي اوةالل ،وخربنا ع  الواحد الةرمح  ،ل كوال قولنا

م د  م قوةألال ك ذلةك تةوه  ؛بغةري األلةف والةالم ،والكالم ك ذلك ،القول عل ه

فإال قةال: أفبقولوال:إنةه  ،املربوبنيوتثب بًا ألزل   البوابني  ،اخلل ق  م  املرحومني

ملا ف ه م   ؛ااال غري توا  رح م وف مبفضل حمس  اريم؟ قلنا له: ف نقول ذلك

لةه األسةيء  ،واهلل فةربئ مة  ذلةك ،وضد اإلحسةاال ،والفظاظ  ،توه م البخل

قولوال: إنه مل يزل صمدًا؟ ق ل له: نقول: مل يزل فإال قال: أفب ،احلسنن ك ال شأال

ألال الصةمد عنةد أهةل  ؛وف نطلق القول بغةري األلةف والةالم ،الواحد الصمد

والنهاي  املقصةو  الةذحي لة س لةه مة  ورائةه  ،هو الغاي  املعمو  ،املعرف  والبيم

 ،الةذحي تقصةده الربية  ك شةأهنا ،وف يوجد بعده للمطلوبةات مقصةد ،مصمد

 ،بي ذارت ،وقولنا ف ه وك إالالقنا ذلك عىل ما قلت  ، إل ه ك ال أسباهباوترضيف 

                                                 

 . 118ذاملجموع  الفاخرة، ببحق ق الرازحر،ص 1)
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وهذا فةاحش مة   ،مل تزل ،م  اخلل ق  الضارع  ،توه م أال الربي  احلا ث  الفان  

واذلك نقول: مل يةزل  ،ولك  نقول: مل يزل الصمد ،مسبنكر ك ال حال ،املقال

ملةا ك ذلةك مة  تةوه م  ؛ فموف نطلق القول بةال ألةف وف ،املشكور املحمو 

والشةاار قةديًي مةل  ،م  أنه مل يزل احلامد أزل ًا مةل املحمةو  ،السامل م  األنام

فإال قال أحد م  أهل الضالل: أفبقولوال: إنه ااال ك زم  م  األزماال  ،املشكور

ك ال شأال؟ قلنا له: ف نطلةق مةا تقةول؛ ملةا ف ةه مة   ،وف مشكور ،غري حممو 

ذو  ،املشةكور ،ك اللفةظ والقةول، ولكة  نقةول: مل يةزل املحمةو  ،توه م الذم

باحلمد نةاالق، والشةكرف يكةوال إف  ،ألال احلمد ف يكوال إف م  حامد ؛الطول

بأنه مل يةزل  ،ك اهلل ذحي اوالل واحلول ،راتق فاتق، فمبن أاللق القول ،م  شاار

 ،هذا إبطال البوح د فقد أثبت معه أزل   احلامد الشكور، وك ،مشكوراً  ،حممو اً 

الذحي مل يزل م  قبل أال يوجد ال حامةد  ،احلم د ،الواحد ،الذحي ف يكوال إف هلل

"خمالف عىل اهلل اافر ،شاار، أو ضال
(1)

. 

مم النِل ص السااقة نلوم أ  نلخص مِخب اْلادي ِف الُالقة اني الِلا ة 

 واع ص و ِف اعسائل اآلَية:

و  ناد اْلاادي: وقاد ناص  اى ذلام ِف اعسملة األوىل: الِل ة  ني اع ص 

 الُباراُ اآلَية:

قوله:)ل س علمه وقدرته سواهذ وقوله:)ل س سمعه غريه، وف برصه سةواه، 

وف السمل غري البرص، وف البرص غري السملذ، وقوله:)وم  قال: علةم اهلل هةو 

                                                 

 .199ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر،ص 1)
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ك ذلةك  اهلل، وقدرة اهلل هر اهلل، وسمل اهلل هو اهلل، وبرص اهلل هو اهلل، فقةد قةال

 بالصوا ذ، وغريها م  النصوص.

م  هذه النصوص يببني أال ااا حي ف يفرا بني قولك: اهلل سةم ل، وقولةك: 

اهلل بصري، واهلل قا ر، فهو يرى بأال السمل والبرص بمعنن واحد، وذلةك واضةح 

وم  قال: علم اهلل هو اهلل، وقدرة اهلل هر اهلل وسمل اهلل هو اهلل، وبرصة "ك قوله

"و اهلل، فقد قال ك ذلك بالصوا اهلل ه
(1)

، وم  األ ل  العقل   البر يسةبدل هبةا 

عىل أال الصف  هر عني املوصوف: أال القول بغري ذلك يسبلزم اعبقا  أزل   هةذه 

ها، وهذا يسبلزم ة م  وجه  نظره ة وجو   أز، غةري اهلل، الةذحي 
مو د 
الصفات، وقو

ال مل تك  حا ثة ، وهةذا ة بحسةب هو صفاته، أو يسبلزم القول  بحدوثها، بعد أ

اعبقا  ااا حي ة  ف ه وصف هلل بالعلم بعد اوهل، وبالقةدرة بعةد العجةز، وهةذا 

حمال عىل اهلل
(2)

. 

 ونرى الباحث أ  مِخب اْلادي أ  الِل ة  ني اعِل و  ليه اُض اعآخِ، منْا: 

أال مذهب ااا حي ك أال الصفات هر الذات، خمالف لظاهر النصوص، أوال : 

ده، ومة  ال بر جاءت بإثبات صفبر السمل والبرص، وسائر الصفات ال عىل حو

اال  اهللُذلك قول اهلل عز وجل:﴿ ا  رياً  و   عًا ب صو
مو أ الَّ [ وقولةه:﴿134﴾]النساء:س  و 

ري  
 ل  ب صو

مو ةري  ﴿[ وقولةه:61﴾ ]احلج : ااهلل  س 
 ل  ب صو

ةمو [ 75﴾]احلةج:إوالَّ ااهلل  س 

اهللُوقوله:﴿ ري  بوال   و 
ب ا و ب صو

اهللُ[ وقوله:﴿15﴾]آل عمراال: عو ُاي  إوالَّ  و  اُور  ُل حت   م  ي س 

                                                 

 .156ذ انظر:املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 1)

 ببرصف. 206ذ انظر:املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 2)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

160 

ةري  
 ل  ب صو

مو  م  [ وقولةه:﴿1﴾]املجا ل :ااهلل  س 
لو  ع 
 
ء ُهو  بوُكةلي يش   [ 29﴾]البقةرة:و 

ير  وقوله:﴿
دو  ق 
 
ء ىل  ُالي يش    [.20﴾]البقرة:إوالَّ اهلل   ع 

و ها هبذه الكثرة، وهبةذا ولو اانت ال هذه الصفات بمعنن واحد؛ لكاال ور

ه ع  مثل هذا البكرار.  البفص ل والبفريق؛ تكرارًا ف الائل منه، والقرآال ُمن زَّ

خمالف  هذا الفهم ملقبض ات اللغ ، و ففهتا عىل األلفاظ، فلفظ القدرة  ثانيا :

غري لفظ العلم، واذلك  ففت معاين األلفاظ ك لغ  العر ، وهذه الدففت 

 ن عىل م  له أ نن حظ م  لغ  العر .مما ف خيف

اعببار ااا حي بأال الصف  هةر املوصةوف، واعببةار الصةفات  ال جه الثالث:

املخبلف  بمعنن واحد، مناق  للفطرة، ومكابرة للعقل
(1)

ومثار سخري  النةاس  

م  قائله
(2)

، وسفسط  ف نفل ف ها
(3)

، فال يسبق م عقاًل أال نقول: اةرم زيةد هةو 

ا عم د  ر هو عمر، وبخل ما ر هو ما ر، وفصاح  قوس هر قوس؛ بل لو زيد، وصو

ُر ك فالال هو فالال، والعمن ك فالال هةو فةالال،  صح ما يدع ه لصح قولنا: العو 

ر، واألعمن: يا عمن، وهكذا.  ولصح أال ننا حي األعور: يا عو 

أال هذا املذهب هو مذهب املبفلسف  واوهم   الذي  سلكوا ك   ال جه الرااع:

الصفات مسلكًا جعلهم ينزلقوال ع  مذهب العقالء بع  
(4)

. 

                                                 

 .36/ 2ب  ت م  ، فذ الصفدي ، 1)

 .2/300ذ  الصفدي ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 2)

 .3/215ذ اووا  الصح ح، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 3)

 .294/ 1إلسالم ب  ت م  ، ، و رء تعارض العقل والنقل، لش خ ا7/407ذالصفدي ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 4)
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لعلَّ ااا حي اعبمد هذا املذهب بناء عىل قول النحةويني ك أال ال جه اخلامس: 

الصف  هر عني املوصوف ك املعنن
(1)

. 

وبناء عىل هذا املسبند النحوحي اعبرب ااا حي الصف  عني املوصوف، وُير   عل ه 

النحويوال ة وإال اانوا يعبةربوال أال الصةف  هةر م  مذهب النحويني أنفسهم، ف

عني املوصوف ة  فهم ف جي ةزوال إضةاف  اليشةء إىل نفسةه، فقةد جةاء ك لسةاال 

مل جتةز إضةاف   ،وإذا اانةت الصةف  هةر املوصةوف عنةدهم ك املعنةن"العر :

  ًا لَّ ة يعنر ك قوله تعاىل:﴿ احلروف إىل املعجم
مو ج  آنًا أ ع  ن اُه ُقر  ل  ع  و  ج  ل  ف  و  ةو  اُلوا ل  ق 

اُتهُ  ل ت  آي  وإنةي ، ألنه غري مسبق م إضاف  اليشء إىل نفسةه [ ة ، 44﴾]فصلت:ُفصي

واليشةء ف  ،ل أال الغرض ك اإلضاف  إني هو البخص ص والبعريفب  امبنل م  قو 

إني يضاف إىل غةريه  ،ألنه لو ااال معرف  بنفسه ملا احب ج إىل إضافبه ؛تعرفه نفسه

"ل عرفه
(2)

.
  
 

هذا الغري هو الصفات البر يعرف هبا ال موصوف، وااةا حي مذهبةه عةىل و

خالف ذلك اي هو بنيي م  قوله:)ل س ذلك عةىل إضةاف  يشء ثةاال  إل ةه تبةارك 

 وتعاىلذ.

وبناء عىل ذلك فإنه لو ااال علم اهلل هو سمل اهلل، ولو اانت صف  القدرة هر 

ذحي يصةف املةاء باملةاء، وااةواء الذات، ملا اسبقام تعريف اهلل بذاته، ولكاال االة

بااواء، فإذا ااال هذا حال م  يعبرب صف  اليشء هر ذاته، فك ف بم  يعبرب صف  

 السمل هر صف  القدرة، وصف  القدرة هر صف  البرص!.

وهذه األ ل  النقل  ، والعقل  ، واللغوي ، تؤيةد بطةالال القاعةدة البةر بنةن   

 ملوصوف.عل ها ااا حي مذهبه ك أال الصف  هر ا

                                                 

 .387/ 12ذ انظر: لساال العر ، فب  منظور، 1)

 .387/ 12ذ لساال العر ، فب  منظور، 2)
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اعسملة الثانية: اْلادي نرد  ى مم نز م أ  ص اُ اّ ال خي اّ، وال خي غْي 

 ،ثم زعم أال هذه الصفات ف هر اهلل ،وم  قال هبذه املقال )اّ، وذلم مم ق له: 

 (.فقد أتن إثًي مب ناً  ،وف هر غري اهلل

ووهم الشهرسباين وقد ُوفيق ااا حي ك هذا املوضل ك الر  عىل أهل البعط ل،
 

حني نسةب هةذا القةول إىل أيب احلسة  األشةعرحي
(1)

،ألال األشةعرحي  نسةبه إىل 

الكالب  
(2)

، وهذا القول يفيض إىل وصف اخلةالق جةل شةأنه بالعةدم؛ ذلةك أال 

سلب الصفات ع   ففهتا ك املوصوف يفيض إىل ف وصف، وف يشء، فمثاًل: 

ريه، أما قولك: ف هو اهلل فصح ح؛ ألال عند قولك: علم اهلل ف هو اهلل، وف هو غ

الصف  ل ست هر املوصوف، وقولك: وعلمه ل س غريه، فهذا يوهم شة ئًا آخةر 

هو املرا  هبذا الغري، الذحي يشعر بافبقار املوصوف له، واهلل تعاىل منزه ع  افبقاره 

 إىل يشء م  ذلك، فصفاته أزل  ، وعلمه أز،.

  اُ ااأللَ والالم  ند اْلادي : اعسملة الثالثة: الت رنِّ ِف الِل

وهذا املذهب لإلمام ااا حي يشبه إىل حد  ابري مذهب أيب منصور املاتريةدحي، 

فإنه ااال يرى بأال الصف  تضاف إىل اهلل تعاىل، واهلل تعةاىل ف يضةاف إىل الصةف ، 

فال يقال ة عنده ة : عامل بعلم؛ لك  يقال: عامل بالعلم
(3)

. 

املرتتب عىل ذار الصفات بدوال األلةف والةالم، الةذحي أما م  ناح   اإللزام 

ذاره ااا حي م  وجو  أز، غري اهلل، فهو إلزام غري صح ح ، فال يلزم م  قولك: 

 اهلل اريم وجو  يشء غري اهلل ك األزل.

                                                 
 .11/72، وجممويف الفباوى، فب  ت م  ، 1/95ذ انظر: امللل والنحل، للشهرسباين، 1)

 .1/169ذ انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 2)

حي ، ص انظر: ابا  أصول الدي ،   ذ 3) وو  .34للب ز   
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 املطلب الثاني
 موقف اإلمام  اهلادي من صفة الوجه ومن التجسيم

هةو  ،وتعةاىل عة  اةل شةأال شةأنه ،إال معنن الوجه ك اهلل سبحانه"ويقول:

"اهلل
(1)

. 

 دليل اْلادي  ى ن ي ص ة ال جه:

 ،وم  احلج  ك ذلك والب ةاال":وقد اسبند ااا حي عىل نفر صف  الوجه بقوله

ةل  ﴿ما يقول اهلل ذو اوالل والسلطاال:
اسو ةُه اهللو   إوالَّ اهلل     و  ج  ةث مَّ و  ةوا  ف  ل  ن ي  ُتو  أ ي  ف 

 م  
لو ويقول به ك اهلل اواهلوال:  ،ولو ااال اي يصف املشبهوال [،1 15﴾]البقرة:ع 

ر  العاملني  ،وتقدس ع  ذلك ،ف م  وجوه املخلوقني ة تعاىلر  ع  اي يُ  ،إنه وجه

فبعاىل ع  ذلةك العةل الواحةد اوبةار إذ  ،ة إذًا ملا ااال ك ال النواحر واألقطار

 ،يكوال أبدًا وجه واحد وجوهةاً ول   ،وشاماً  ،ويمناً  ،وغرباً  ،املبوجه يبوجه رشقاً 

وإنةي أرا  بقولةه:)فثم وجةه اهللذ أحي أال  ،اي ف تكةوال الوجةوه الكثةرية وجهةاً 

ف يغ ةب عنةه يشء مة   ،اهلل الذحي هةو سةبحانه باملرصةا  ،املوجو  ك ال جه 

"واأليا  ، ي ذو امل   ،وهو املح ط بالغ و  ،ضيئر أسار العبا 
(2)

. 

ابق:)وف اي يظ  املشبهوال أال له وجهًا، وصورة، وهذا مأخوذ م  االمه الس

وختط طًا، وأهنا نفس ك جسد، حا   هلل م  ذلكذ، وم  قوله:)وم  زعم أنه له 

وجهًا حارًا، لو اشفه ألحرا ما أ راه برصه،...، فكل هؤفء قد قال بالكةذ ، 

                                                 

 .185ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر،ص 1)

 .188ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر،ص 2)
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ًاذ وقال مةا ف برهةاال لةه بةه، وف سةلطاال، فبعةاىل اهلل عةي يقولةوال علةوًا ابةري

"وتعاىل ع  ال شأال شأنه هو اهلل ،إال معنن الوجه ك اهلل سبحانه":وقوله
(1)

. 

أو زعةم أال ب ننةا وب نةه "احلةديث ف قةول:إنكار ض بري ع  وك ذات املوضويف يُ 

فقةد قةال قةوفً  ،ورأينةاه ،أل رانةاه ؛وأنه لو رفعت تلك احلجب ،حجبًا ساترة

"عظ يً 
(2)

. 

ملعبزل ، ومجهور املبكلمنيوقد وافق ااا حي ك مذهبه هذا ا
(3)

، والدافل لةه ك 

ذلك حرصه عىل أال ينفر  البجس م
(4)

ع  اهلل فدفعه ذلك إىل نفر صةف  الوجةه  

 الثابب  ك الكبا  والسن .

وقةةد اعبمةةد ااةةا حي عةةىل إنكةةار صةةف  الوجةةه بةةإبطالل افسةةبدفل بقولةةه 

ُه اهللو   إوالَّ ﴿:تعاىل ج  ث مَّ و  وا  ف  ل  ن ي  ُتو  أ ي   م   ف 
لو ل  ع 

اسو ؛ ب ةد أال [1 15﴾]البقةرة:اهلل     و 

هذه اآلي  ل ست هر حمل النزايف؛ ألهنا تبحدث ع  الوجهة ، وف تبحةدث عة  

صف  الوجه
(5 )

وقد ثببت صف  الوجه م  أ ل  إمجال ة ، وتفصة ل   ك ابةا  اهلل، 

لو ومةةة  ذلةةةك قةةةول اهلل عةةةز وجةةةل:﴿ بيةةةك  ُذو او  ةةةال  ةةةُه ر  ج  ن و  ب ق  ي  و 

ا امو و  ر  ا  و هُ [ وقوله:﴿27﴾]الرمح :إل  ه  ج  ك  إوفَّ و 
الو  ه 

 
ء  [.88﴾]القصص:ُال  يش  

                                                 

 .185ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر،ص 1)

 .155ذاملجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 2)

 . 1/141ذ انظر: أقاويل الثقات، ملرعر ب  يوسف املقدِّس،3)

تعاىل اهلل ع  ذلك علوًا ابريًا، وهو مذهب ااشام   أصحا  هشام ب  احلكم وهشةام بة   ،القول بأال اهلل جسم :جس م هوذ الب4)

 .3/682سامل اووال قر. انظر: املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  

 .1/544مشق  ، انظر: موسوع  أهل السن  ك نقد أصول فرق  األحبا  وم  وافقهم ك أصوام، لعبد الرمح   ذ 5)
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صةح عة  النبةر   ومما ور  مفصاًل ك السن  أيضًا، ك إثبات صف  الوجةه: مةا

ةابور  ريض اهلل عنةه قةال مة  حةديث ،صىل اهلل عل ةه وسةلم ل ةت  هةذه  :ج  مل َّةا ن ز 

ي  ُ  ىل  :﴿اآل  ُر ع 
ا و ق  ُكم  ُقل  ُهو  ال 

قو ةو  ابًا مي  ف  ذ  ل   ُكم  ع  ث  ع  ب ع  قةال رسةول اهلل    ﴾ أ ال ي 

ُكم  :﴿قال« أعوذ بوجهك»:صىل اهلل عل ه وسلم
ُجلو  أ ر 

  حت  تو
أعةوذ »:قةال﴾أ و  مو

ةأ س  ب ع    ﴿أ  «بوجهك ةُكم ب  ض  يق  ب ع 
يذو   عًا و 

ُكم  شو بوس  ل  قةال  [65﴾]األنعةام:و  ي 

«هذا أهوال، أو هذا أيرس»:لمرسول اهلل   صىل اهلل عل ه وس
(1)

. 

ةن قةال وقوله صىل اهلل عل ه وسلم ك حديث رسةول اهلل     ف نةاقةام  :أيب ُموس 

إال اهلل عز وجل ف ينام وف ينبغر لةه :»فقال بخمس اليتصىل اهلل عل ه وسلم  

ط ويرفعه، يرفل إل ه عمل الل ل قبةل عمةل النهةار، وعمةل  س 
أال ينام خيف  القو

اُبه النورة وك رواي  )النةارذ ة، لةو اشةفه ألحرقةت النهار قبل  ج 
عمل الل ل، حو

«سبحات وجهه ما انبهن إل ه برصه م  خلقةه
(2)

، وقةول النبةر صةىل اهلل عل ةه 

ولةذة  ،وبةر  العة ش بعةد املةوت ،اللهم إين أسألك الرضا بعد القضاء»وسلم:

« ن  مضلَّ وف فب ،ك غري رضاء مرضة ،إىل لقائك وشوقاً  ،النظر إىل وجهك
(3)

. 

                                                 
﴾  أخرجهذ 1) ُكةم 

ُجلو  أ ر 
ُكم  أو م  حت  تو

قو و  اًبا م  ف  ذ  ل   ُكم  ع  ث  ع  ب ع  ُر عىل أ ال  ي 
ا و ق  لو 4/1694البخارحي، ب ا ﴿ُقل  هو ال  ةو  ، وب ةا  ق 

ء هالةك إف ، وبةا  اةل يش6/2667، «ف تزال الائف  م  أمبر ظاهري  عىل احلق وهم أهةل العلةم»النبر  صىل اهلل عل ه وسلم 

 .  6/2694وجهه، 

وك قوله: حجابه النور لو اشفه ألحرا سبحات وجهه مةا انبهةن إل ةه  ،ذ صح ح مسلم، با  قوله عل ه السالم: إال اهلل ف ينام2)

 .161/ 1، برصه م  خلقه

ك الصةالة بةي لة س ك وصح ح اب  حباال، ذار جواز  عةاء املةرء ، 1/697ذ املسبدرك عىل الصح حني، أليب عبد اهلل احلاام، 3)

 ذ.397، برقم)1/100، وضعفه األلباين، ك ضع ف الرتغ ب والرته ب، ابا  النوافل، 5/305ابا  اهلل، 
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اةاال يقةول عنةد  ،أال النبةر  صةىل اهلل عل ةه وسةلم ريض اهلل عنه، ع  علو

مة  رش مةا أنةت  ،وبكليتك البامة  ،اللهم إين أعوذ بوجهك الكريم»:مضجعه

«آخذ بناص به
(1 )

.   

أعوذ بوجهك الكةريم الةذحي أرشقةت لةه »صىل اهلل عل ه وسلم: وم   عائه

«ا واآلخرةوصلح عل ه أمر الدن  ،الظليت
(2)

. 

ومة   ،م  اسةبعاذ بةاهلل فأع ةذوه»:ومنها أال النبر  صىل اهلل عل ه وسلم  قال

«فأعطوه ،سأل بوجه اهلل
(3)

. 

ف ينبغةر »:وك السن  م  حديث جابر ع  النبر  صىل اهلل عل ه وسةلم  قةال

«ألحد أال يسأل بوجه اهلل اف اون 
(4)

وسوااال الةاو 
  

نسةاال يكةره أال يسةأل اإل

بوجه اهلل
(5)

 . 

 ،ومج ةل أهةل السةن  ،والبةابعني علة هم،اهلل  واالال الصحاب  رضةواذلك فإ

مبفقوال عىل أال  ،وأهل افسبقام  م  أتباعهم ،ربع األئم  األاذلك واحلديث و

البةر فرسة هبةا النبةر  صةىل اهلل  ،وهر الزيا ة ،املؤمنني يروال وجه رهبم ك اون 

                                                 
، وسةن  النسةائر 11/125ذ فبح البارحي رشح صح ح البخارحي، فب  حجر العسقالين، با : البعةوذ والقةراءة عنةد النةوم، 1)

 
 
ء ُه﴾، الكربى، با  قوله سبحانه:﴿ُال  يش   ه  ج  ك  إوفَّ و 

الو ، وسن  أيب  او ، 6/191، وبا  ما يقول م  يفزيف م  منامه، 4/412ه 

 ذ.3873، وصححه األلباين ك صح ح اب  ماج ، برقم)4/312با  ما يقال عندالنوم، 

 .67/ 6ذ مصنف اب  أيب ش ب ، با  ما ذار ع  قوم خمبلفني مما  عوا به، 2)

 ذ.253، وصححه األلباين ك السلسل  الصح ح ، برقم)4/328يسبع ذ م  الرجل،  ذ سن  أيب  او ، با  الرجل3)

انظر:السةن  « ف تسأل بوجةه اهلل إف اونة »، وعند الب هقر بلفظ:2/127ذ سن  أيب  او ، با  اراه   املسأل  بوجه اهلل تعاىل، 4)

 ذ.506، برقم )1/128اين ك ضع ف الرتغ ب والرته ب، ، وضعفه األلب4/199الكربى، للب هقر، با  اراه   املسأل  بوجه اهلل، 

، وهو مةذهب عطةاء وسةلم  بة   ينةار وغريمهةا. انظةر: 2/301ذانظر: رشح قص دة ب  الق م، ألمحد ب  إبراه م ب  ع سن، 5)

 .438/ 2مصنف اب  أيب ش ب ، أليب بكر ب  أيب ش ب ، 
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ةن ن وجل:﴿ الكةرام قةول اهلل عةز عل ه وسلم  والصحاب  ُس  ةنُوا  احل  س  ي   أ ح 
لَّةذو لي

ة   ا   ي  زو [26:يونس﴾]و 
(1)

.  

واحلةديث ،مة  أهةل الفقةه ،وأئمبهةا ،فق سلف األمة اتَّ و
(2)

 ،والبصةوف ،

 عةىل إثبةات ،واألشةعري  ،والكرام  ، م  الكالب   ،وأئم  أهل الكالم ،واملعرف 

هلل عزوجلصف  الوجه 
(3)

وهو قول لفرق  م  املرجئ ، 
(4)

.   

ومم  قال بإثبات صف  الوجةه مة  أئمة  املسةلمني ابة  خزيمة 
(5)

وابة  أيب  

والاللكائر
(6)

، والب هقر
(7)

. 

 ،فببلقةن بةالقبول ؛هبا السةمل    ر  و   ،ومذهب السلف أال الوجه صف  ثابب  هلل

عىل م  أنكر هذه الصف ، عند حةديثهم الب هقر واخلطايب وقد ر  أئم  السلف ا

امو :﴿قوله تعاىلع   ر  ا  و اإل   و 
لو بيك  ُذو او  ال  ُه ر  ج  ن و  ب ق  ي  بأال اهلل   [،27﴾]الرمح :و 

ولةو  ذ،ذو اوةالل) :فقةال ،وأضاف النعت إىل الوجه ،أضاف الوجه إىل الذات

ذو ) :فلي قةال ذ،ذحي اوالل) :لقال ،ومل يك  صف  للذات ،ااال ذار الوجه صل 

، وإف واز ملعطل آخر أال صف  للذات وأال الوجه ،م أنه نعت للوجهلو عُ  ذ،اوالل

                                                 

 . 2/302ن، ذانظر: رشح قص دة ب  الق م، ألمحد ب  إبراه م ب  ع س1)

 .1/217ذ  انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 2)

، وتوح ةد األلوه ة ، 1/217مقةافت اإلسةالم ني، لألشةعرحي، ، و1/55ذ انظر: اعبقا  أئم  احلديث، أليب بكر اإلسيع ل، 3)

 .2/92، ، فب  ت م  هم  ، وب اال تلب س او3/381ب  ت م  ، ف، و رء تعارض العقل والنقل، 4/174لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 

 .1/153ذانظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 4)

 .1/52ذ انظر: ابا  البوح د، أليب بكر ب  خزيم ، 5)

 .3/412ذ انظر: اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 6)

 .1/88ذ انظر: افعبقا ، للب هقر، 7)
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يقول: بأال بق   الصفات صل  اقول القائةل: أعةوذ بعةزة اهلل، وقدرتةه، ف كةوال 

البقدير: أعوذ باهلل، ألال العزة والقدرة صل ، اقول م  جهل: الوجه صل ، فلةو 

جاز ذاك واز هذا
(1)

. 

حمل وقةل  ك أحي ،أال تسم   الوجه عىل أمجل أهل اللغ  وم  ح ث اللغ ، فقد

فةذلك مشةهور  ،فأمةا ك احل ةواال ،ذات :يزيةد عةىل قولنةا ،م  احلق ق  واملجاز

فالال  :ألنه يقال ؛فكذلك أيضاً  ،وأما ك مقامات املجاز ،وف يمك   فعه ،حق ق 

 :ويقةال ،قطعةاً الوجةه  ذوات القوم غةري إذ   ؛ف يرا  به ذوات القوم ،وجه القوم

 ،أصةحه وأقومةه :أحي ،هذا وجةه الةرأحي :ويقال ،أجو ه أحي: :هذا وجه الثو 

 ،يقةال ف ةه الوجةه ممةا ؛إىل غري ذلك ،عىل حق قبه :أحي ،وأت ت باخلرب عىل وجهه

عةىل وجةه  ،وجب أال ىمل الوجه ك حةق اهلل ؛فإذا ااال هذا هو املسبقر ك اللغ 

ذاتالصف  زائدة عىل ا ،يل ق به
(2)

. 

ةث مَّ قوله تعاىل:﴿أما ما اسبدل به ااا حي عىل نفر صف  الوجه م   وا  ف  ل  ن ي  ُتو  أ ي  ف 

ُه اهلل و ج  [؛  فمةر و  عل ةه؛ ألال هةذه اآلية  ل سةت مة  آيةات 115﴾]البقةرة:و 

الصفات، ول س املقصو  بالوجه ك هذه اآلي  الصف ، البر هر حمل النةزايف، بةل 

بل  وهو رأحي أئم  السلف، م  املبقدمني واملبأخري  املقصو  هبا اوه ، والقو
(3)

. 

                                                 

 .143  ب  عبد اهلل املعبق، صاملعبزل  وأصوام اخلمس  وموقف أهل السن  منها، لعواذانظر: 1)

 .1/75، ورسال  ك إثبات افسبواء والفوق  ، أليب حممد عبد اهلل ب  يوسف اووينر، 1/144أقاويل الثقات، ملرعر املقدِّس، ذ 2)

بابةه ، والزرايشة ك ا2/17، والس والر ك ابابه: اإلتقاال ك علوم القرآال، 1/132ذ اش خ اإلسالم الشوااين ك فبح القدير، 3)

وحكاه املزين عة  الشةافعر. انظةر: مصةنف ابة  أيب وأبو سع د الدارمر، جماهد  :، ومم  قال به2/264الربهاال ك علوم القرآال، 

أقاويةل ، و751، 2/705نق  اإلمام أيب سع د عثيال ب  سع د، أليب سةع د الةدارمر، و ،295/ 1 ش ب ، أليب بكر ب  أيب ش ب ،

 .1/143الثقات، ملرعر املقدِّس، 
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أما قوله: بأال معنن الوجه هةو الةذات، فهةذا "يقول ش خ اإلسالم ب  ت م  :

 ،وجه اليشء بمعنن ذاتةهأال  ،ك لغ  م  لغات األمممر و  عل ه؛ ألنه ف يعرف 

"ونفسه
(1)

. 

 والِي نرتجح للباحث ِف مسملة ال جه:

أنه ك غري حق اهلل جيوز إالالا الوجه عىل الذات، م  بةا  إالةالا اوةزء،  

وإرا ة الكل، وهو أمر تسبخدمه العر  اثريًا، فبقةول: فةالال لةه وجةه، أحي لةه 

وجهة  وارامة ، ويقةال: فةالال وجةه قومةه: أحي مقةدمهم، أو زعة مهم، ومة  

يواجهوال به الغري، ويقال: رأحي له وجه م  الصوا ، ويقةال: وجةه فةالال عةىل 

 حق قبه، وهو العضو املعروف.

اإلييال بأال هلل وجهًا، عىل ما يل ق بجاللةه، أما ك حق اهلل عز وجل، فإنه جيب 

وعظ م سلطانه، ونؤم  بظواهر نصوص الكبا  والسن ، عىل مةا جةاءت،  وال 

 البعمق ك إثباهتا، أو البكلف ك تعط لها.

                                                 

 .2/300ذ انظر: رشح قص دة ب  الق م، ألمحد ب  إبراه م ب  ع سن، 1)
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 املطلب الثالث
 العلم والقدرة عند اهلادي 

أم يبحدث الباحث ك هذا املطلب ع  علم اهلل، وقدرة اهلل، وهل مها حمةدثاال 

أزل اال عند ااا حي ، وسةوف يةور  الباحةث اةالم ااةا حي ك العلةم والقةدرة، 

 ويناقشه، اي يل: 

وهةو  ،هل ةع  لةه ف  ع  وفو  ،أحدثةه اهلل ،وم  قةال:علم اهلل حمةدث"يقول ااا حي: 

ومة   ،فقةد افةرتى عةىل اهلل الكةذ  ،واحلرا  زوال م  مكاال إىل مكاال ،حرا 

إذا قدره علمه، واذلك م  قال: حمال أال يعلم ف ،قال:ف يعلم اليشء حبن يقدره

 وال السةيوات  ،واةذلك مة  زعةم أنةه عةىل العةر  ،اليشةء قبةل أال يكةوال

 ،ولكةة  علمةةه ك السةةيوات ،وف ك األرض ،وأنةةه لةة س ك السةةيء ،واألرض

 ،وعلمه معنا ح ةث مةا انةا ،وك ال يشء علمه ،وك ال مكاال علمه ،واألرض

ف أنةه  ،فأما اهلل فهو منا بع د ،نا أقر  م  حبل الوريدوهو إل  ،وعلمه منا قريب

واذلك م  زعم أال له  ...، ،ول س هو ك سائر اخللق موجو اً  ،ك موضل حمدو 

وه ئ  م  اا ئات، واذلك م  زعةم أال اهلل  ،وصورة م  الصور ،ومقداراً  ،اً حدَّ 

تبدو له البدوات
(1)

 ،ن ة  تبةدو لةه ف ةهثم ف يفعله؛ ل ،، وأنه يريد أال يفعل اليشء

فكةل هةؤفء قةد قةال  ،فةال يفعةل ،ثم يبدو لةه ،وأنه خيرب أنه س فعل اذا واذا

                                                 

تعاىل اهلل ع  ذلك علوًا ابريًا، وهذا املعبقد الفاسد مة  صةن ل أئمة   ،ذ البداء هو أال يظهر هلل صوا  عىل خالف ما أرا  وحكم1)

 .1/149، وامللل والنحل، للشهرسباين، 1/65نوبخبر، الش ع ، وم  أول م  قال به: املخبار ب  عب د الثقفر. انظر: فرا الش ع ، لل
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فبعةاىل اهلل عةي يقولةوال علةوًا  ،وف سةلطاال ،وقال ما ف برهاال لةه بةه ،بالكذ 

"ابرياً 
(1)

. 

 مم النِل ص السااقة نلوم ايا  مِخب اْلادي ِف  لم اّ، ااآليت: 

 وقدرة اّ خي اّ:ا أ   لم اّ خ  اّ، 1

وم  قال: علم اهلل هو اهلل، وقدرة اهلل هةر اهلل، "يقول ااا حي ك تقرير ذلك: 

"وسمل اهلل هو اهلل، وبرص اهلل هو اهلل، فقد قال ك ذلك بالصوا 
(2)

. 

والسبب الذحي جعل ااا حي يعبقد بأال علم اهلل هو ذاته، هو اعبقا ه بةأال مة  

فقد أثبت اذه الصف  صف  األزل، أحي أال علمةه أز، قال: إال علم اهلل ل س ذاته، 

قديم، وهذا غري صح ح عنده؛ ألنه ة باعبقا ه ة يثبت األزل   هلل، وليشةء سةواه 

وهذا مبطل للبوح د عىل حدي وصف ااا حي، واذلك يرى ااا حي بأال اإلشةكال 

ف  الثاين، الذحي يطرأ عىل عدم اعبقا  أال علم اهلل سواه هو: القةول بإحةداث صة

العلم، وهذا يسبلزم منه وصف اهلل باوهل، قبل إحداث هذه الصةف  ة باعبقةا  

ااا حي ة وهذا ك حق اهلل حمال
(3)

. 

وااا حي أقام منهجه ك نفر صةفبر العلةم والقةدرة عةىل قاعدتةه املعروفة ، 

 )الصف  هر عني املوصوفذ، وسبق مناقشبها سلفًا.

القدرة منهج أيب ااذيل العالفوقد هنج ااا حي ك تفسريه ملعنن العلم و
 
م   

املعبزل ، بعد أال تشببت أقواام، ك هذه املسةأل ، اةي قةرر ذلةك األشةعرحي، ك 

                                                 

 .183، 156ذ املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 1)

 .202، 183، 156ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 2)

 .203، 202ذ انظر:املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 3)
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 و  ال علم البارىء سةبحانه ُهةإ :بو ااذيل العالفأ ،ش خهمفقال "مقافته فقال:

واةذلك اةاال قولةه ك سةائر  ،وحكمبةه ،وبرصه ،وسمعه ،واذلك قدرته ،و  هُ 

 ،هةو اهلل ت علةيً فقةد ثبَّة ،ال البارىء عاملأ م  عو ذا زُ إنه أال يزعم واا ،صفات ذاته

 ،ال البارىء قةا رإ :ذا قالإو ،و يكوالأو ل عىل معلوم ااال  ،ونفن ع  اهلل جهالً 

و ف أيكةوال  ،و ل عةىل مقةدور، ونفةن عة  اهلل عجةزاً  ،ت قدرة هن اهللفقد ثبَّ 

واذلك ااال قوله ،يكوال
(1)

"هةذا الرتت ةبعةىل  ،ك سةائر صةفات الةذات 
(2)

 ،

وإنكار صفبر العلم، والقدرة مذهب اوهم   أيضاً 
(3)

. 

وعىل مذهب ااا حي، فإنه يلزمه صح  قول القائل: يا علةم اهلل اغفةر ،، ويةا 

 قدرة اهلل ارزقنر، وهذا القول ف يسبق م بحال. 

 والِي نرتجح للباحث ِف مسملتي  لم اّ وقدرة اّ: 

صفباال أزل باال هلل سبحانه وتعاىل، ألال القةول بةأال  أال صفبر العلم والقدرة،

الصف  عني املوصوف، له لوازم فاسةدة؛ فقولةك: علمةه ذاتةه، يوجةب البغةاير 

والكثرة، وهذا فاسد، اي أنه لو ااال العلم، بمعنن القدرة، بمعنن السمل، والها 

 بمعنن الذات، للزم القول بأال هذه احلقائق الثالث، هةر حق قة  واحةدة وهةذا

باالل، اي ف يلزم م  اوال الصف  ل ست هر ذات املوصوف، أال يكوال هناك مل 

                                                 

 يقصد: قول أيب ااذيل العالف.ذ  1)

 .1/144، واإلبان  ع  أصول الديان ، لألشعرحي، 1/484م ني واخبالف املصلني، لألشعرحي، ذ مقافت اإلسال2)

 .1/143ذ  انظر: اإلبان ، لألشعرحي، 3)
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مًا،  ةد 
اهلل سواه؛ ألال الصف  تابع  للموصوف غري مسبقل  عنةه، اةي أهنةا تببعةه قو

وحدوثًا، وبي أال اهلل قديم، فإال صفاته قديم  بقدمه، ف بيشء آخر
(1)

. 

 ا   لم اّ أزيل سااِّ للح ادث واألفُال: 2

وم  قال: ف يعلم اليشةء، حبةن يقةدره، فةإذا قةدره علمةه، "ل ااا حي:يقو

واذلك م  قال: حمال أال يعلم اليشء قبل أال يكوال،...، فكل هةؤفء، قةد قةال 

بالكذ ، وقال ما ف برهاال لةه بةه، وف سةلطاال، فبعةاىل اهلل عةي يقولةوال علةوًا 

"ابرياً 
(2)

. 

  ، وأهنا ل ست حمدث ويعبقد ااا حي بأال صف  العلم م  الصفات األزل
(3)

. 

ل ه، وهو حرا  "يقول ااا حي: ع  له ف  ع 
وم  قال: علم اهلل حمدث، أحدثه اهلل، وفو

"واحلرا  زوال م  مكاال إىل مكاال فقد افرتى عىل اهلل الكذ 
(4)

. 

والعلةم "وهذا معناه أزل   صف  العلم عند ااا حي، وهو مةا رصح بةه بقولةه:

"والقدرة فأزل اال غري خملوقني
(5)

. 

فااا حي وإال وافق السلف، ك القول بأزل   صف  العلم، إف أنه يعبقد بأال علم 

 اهلل هو اهلل، بناًء عىل قاعدة الصف  عني املوصوف.

                                                 

 ، ببرصف.88، 87املعبزل  وأصوام اخلمس  وموقف أهل السن  منها، لعوا  ب  عبد اهلل املعبق، صذ1)

 . 183، 156ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 2)

 . 165ذ انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 3)

 . 205، 202ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 4)

 .165املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص  ذ5)
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اانوا يثببةوال هلل تعةاىل  ،ال مجاع  ابرية م  السلفأاعلم "يقول الشهرسباين:

 ،لبرصةةوا ،والسةةمل ،را ةواإل ،واحل ةةاة ،والقةةدرة ،مةة  العلةةم ،زل ةة أصةةفات 

وفيفرقةوال  ،والعظم  ،والعزة ،نعامواإل ،واوو  ،ارامواإل ،واوالل ،والكالم

واةذلك  ،واحةداً  قاً بل يسوقوال الكالم سةو   ؛بني صفات الذات وصفات الفعل

هنةةم أف إ ؛وفيؤولةوال ذلةك ،والوجةه ،ال ةدي  :مثةل ،يثببةوال صةفات خربية 

وملا اانةت  ،ات خربي فنسم ها صف ،هذه الصفات قد ور ت ك الرشيف :يقولوال

واملعبزلة   ،سةمر السةلف صةفات   ،والسةلف يثببةوال ،املعبزل  ينفوال الصفات

ىل حةةد البشةةب ه بصةةفات إثبةةات الصةةفات إفبةةال  بعةة  السةةلف ك   ،معطلةة

 ،وما ور  به اخلةرب ،فعال عل هاواقبرص بعضهم عىل صفات  لت األ ،املحدثات

فافرتقوا
(1)

ومةنهم مة   ،جه ىبمةل اللفةظ ذلةكله عىل ووَّ أفمنهم م   ،فرقبني 

 ،ال اهلل تعةاىل لة س امثلةه يشءأ ،عرفنا بمقب  العقل :وقال ،ويلأتوقف ك الب

نةا أف إ ؛وقطعنةا بةذلك ،يشء منهةا هوفيشةبه ،مة  املخلوقةات فال يشبه ش ئاً 

ةةر  و :﴿مثةةل قولةةه تعةةاىل ،فنعةةرف معنةةن اللفةةظ الةةوار  ف ةةه ع  ةةىل  ال  مح  ُ  ع  الرَّ

ى ب و  حيَّ :﴿ومثل قوله[، 5:﴾]الهاس  ُت بو  د  ل ق  اء :﴿ومثةل قولةه [75﴾]ص:خ  ج  و 

ب ك   يةات ولسنا مكلفني بمعرف  تفسةري هةذه اآل ،ىل غري ذلكإ [،22﴾]الفجر:ر 

 ،ولة س امثلةه يشء ،نه فرشيك لهأبافعبقا  ب ؛بل البكل ف قد ور  ،ويلهاأوت

 ،عةىل مةا قالةه السةلفال مجاع  م  املبةأخري  زا وا إثم ًا، ثببناه يق نأوذلك قد 

وذلةك عةىل  ،فوقعوا ك البشةب ه الرصةف ،جرائها عىل ظاهرهاإفقالوا فبد م  

"خالف ما اعبقده السلف
(2)

 . 

                                                 

 يعنر السلف.ذ  1)

 .1/92ذامللل والنحل، للشهرسباين، 2)
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 فوم  الشْرستاين نِلنَ السلَ إىل مدرستني ِف التُامل مع الِل اُ: 

 املثبب ، الذي  بال  بعضهم، فوقعوا ك البشب ه. اعدرسة األوىل:

الواقفوال عىل مدلوفت األفعال واألخبار، وهؤفء انقسةموا  اعدرسة الثانية:

 : أصحا  املدرس  العقل  .والثاين: أصحا  البأويل، األولإىل فريقني: 

وهذا البصن ف الذحي ذهب إل ه الشهرسباين م  أرويف ما االلل عل ه الباحث، 

ك بابه؛ ذلك أنه أوقفنةا عةىل حق قة  مةذهب السةلف، وأال مة  أثبةت ظةواهر 

ص فهو عىل مذهب السلف وم  قال: تأويلها قراءهتا فهةو عةىل مةذهب النصو

السلف، وم  أثبت املعنن، وفوض الك ف   فهو عىل مةذهب السةلف، هةذا مةا 

فهمه الباحث م  االم الشهرسباين، وهو ما يم ل إل ةه،فإجراء النصةوص عةىل 

 ظواهرها مل املبالغ  ك اإلثبات ل س مة  مةذهب السةلف األولةني وإنةي جةاء

حمدثًا، اي أال موقف املعبزل  الذي  بالغوا ك البنزيه حبن وقعوا ك البعط ل لة س 

 م  مذهب السلف، واهلل أعلم.

وير  ااا حي عىل القدري 
(1)

والرافض  
(2)

واوهم   
(3)

الةذي  يقولةوال: إال اهلل  

ف يعلم األش اء، حبن يقدرها
(4)

، وهو ك هذه املسأل  يوافق أهل السةن ، الةذي  

قدوال أال هذا القول بدع ، ويكفروال قائلهيعب
(5)

. 

والقول بأال اهلل ف يعلم األش اء إف بعد أال يقدرها قول مر و ؛ بدل ل احلةوار 

صةىل اهلل عل ةه اهلل رسول  الذحي  ار بني آ م وموسن، ففر احلديث الصح ح أال

                                                 
 .1/142ذ انظر: مرهم العلل، لعبد اهلل ب  أسعد ال افعر، 1)

، ومنهةاج السةن ، 1/152، ورشح العق دة الطحاوي ، فب  أيب العةز احلنفةر، 1/38ذ انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 2)

 .2/239و  1/73ت م  ،  فب 

 .3/712ذ انظر: املواقف، لإلجير،  3)

 . 4/701، واعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 1/227ذ انظر: اإلبان ، أليب احلس  األشعرحي، 4)

 ،3/80، والفصل ك امللةل والنحةل، فبة  حةزم، 3/558، والسن ، للخالل، 4/710ذ انظر: اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 5)

 .1/121، والببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 1/852ومطالب أو، النهن، ملصطفن الس والر الرح باين، 
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البقن آ م وموسن، فقال موسن آل م: أنت الذحي أشةق ت النةاس، :»وسلم قال

هم م  اون ، قال له آ م: أنت الذحي اصطفاك اهلل برسةالبه، واصةطفاك وأخرجب

لنفسه، وأنزل عل ك البوراة، قال: نعم، قال: فوجدهتا ابب علَّ قبل أال خيلقنر؟ 

«قال: نعم، فحجَّ آ ُم موسن
(1)

. 

وف نط ل ك نقا  هذه الشبه ؛ لسقوالها، فهر ف ترقن إىل  أال تأخذ الويةل 

ألال األم  قد تلقت بالقبول القول  ببيم علةم اهلل، وايلةه، نقا ، أو اثري جدل؛ 

 وعلمه بي ااال، وما س كوال، وما هو اائ  إىل يوم الق ام .

 والِي نرتجح للباحث ِف خِ  اعسملة: 

 أال علم اهلل أز،، سابق للقدر، وقد ُوفيق ااا حي للصوا ، ك هذه املسأل .

 ئلني اه: ا اْلادي ننور البداء، ونرد  ى القا3

ير  ااا حي عىل الرافضة ، القةائلني بالبةداء عةىل اهلل
(2)

، ويبضةح ذلةك مة  

قوله:)واذلك م  زعم أال اهلل تبدو له البداوات، وأنه يريد أال يفعل اليشء، ثةم 

ف يفعله؛ لن   تبدو له ف ه، وأنه خيرب أنه س فعل اذا واذا، ثم يبدو له فال يفعةل، 

ال ما ف برهاال له به، وف سلطاال، فبعاىل اهلل عي فكل هؤفء قد قال بالكذ ، وق

"يقولوال علوًا ابرياً 
(3)

  . 

                                                 

ط  1) اص  ﴾، ذ رواه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با  قوله:﴿و  ُبك  لون ف يسو ، ومسةلم مة  حةديث أيب 4459، بةرقم: 4/1764ن ع 

 .2652، برقم:4/2042هريرة بني حجاج آ م وموسن عل هي السالم، 

، والبنب ه والر  عةىل أهةل األهةواء والبةديف، أليب احلسة  امللطةر، 1/39ذ انظر: مقافت اإلسالم ني، أليب احلس  األشعرحي، 2)

 .1/65، وفرا الش ع ، للنوبخبر، 1/149رسباين، ، وامللل والنحل، للشه1/19

 . 183، 156، ص للها حيذ املجموع  الفاخرة، 3)
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 املطلب الرابع
 صفات العرش، والكرسي، واالستواء، والعلو، عند اهلادي 

ك اثري مة   ،وقد ذار اهلل األمثال"يقول ااا حي ك تفسريه للعر  والكرِّس:

 ،ل س ب نها فةرا ،والوجه سواء ،والكرِّس ،فنقول: إال املعنن ك العر  ،القرآال

ومعنن الكرِّس ك اهلل  ،فنقول: إال معنن الوجه ك اهلل هو اهلل ،واملعنن ف ها واحد

، وف ارت ةا  ف ةه ،ف شك ك ذلك عنةدنا ومعنن العر  ك اهلل هو اهلل، ،هو اهلل

ةُه اهللو﴿ونقول: إال معنن قول اهلل سبحانه: ج  ةث مَّ و  ةوا  ف  ل  ن ي  ُتو  أ ي  ةل     ف 
اسو إوالَّ اهلل     و 

﴾  م 
لو اتو  [115]البقةةةةرة:ع  و  ةةةةةي  ةةةةة  ُه السَّ

سو ةةةةةل  ُار 
سو امعنةةةةةن قوله:﴿و 

﴾ ض  األ ر  ةةل   [،255]البقةةرة:و 
اسو ومعنةةن قولةةه عنةةد ذاةةر الوجةةه:﴿إوالَّ اهلل     و 

﴾  م 
لو   :امعنةن قولةه عنةد ذاةر الكةرِّس ،ع 

ةلو ع  ُهةو  ال  ُظُهةي  و  ف 
ةُؤوُ ُه حو ف  ي  ﴿و 

ظو  ع  ى﴾اوامعنن قوله:﴿ [،255]البقرة: ُم﴾ال  ب و  ر  و اس  ع  ىل  ال  مح  ُ  ع  ، [5]اله:لرَّ

الها ترشيف هلل عز وجةل، فالوجةه الةذحي ذاةره اهلل:  ،وإني هذه الثالث  أصناف

ومعنةن  ،وحس  عظمبه، والكرِّس يسةبدل بةه عةىل ملكةه ،يسبدل به عىل هبائه

ول س يشء ممةا خلةق  ،مللك نفسهألنه ا ؛أنه يسبدل به عل ه ،يسبدل به عىل ملكه

واذلك العر  يسبدل بةه عل ةه؛  ،يزيد ك ملكه، واذلك الوجه يسبدل به عل ه

وهبائةه  ،حسنه ك ذاته :أعنر ،وهبائه ،حتكر م  حس  اهلل ،ألهنا أمثال قدمها اهلل

عىل يشء م  صفات  ،الذحي هو هلل عز وجل ،ول س ذلك احلس  والبهاء ،ك ذاته

ائهم، وف نصف اهلل عز وجل بيشء م  صفات البرش بل نقول: ق وهبحس  اخلل  

إال معنن ذلك اله ة إذ يعو  ال صنف إىل أصله ة أنه هو اهلل عةز وجةل ف غةريه 
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ولة س  ،وف وجهةًا خملوقةاً  ،وف ارس ًا خملوقاً  ،ول س نقول: إال ثم عرشًا خملوقاً 

وجةد أبةدًا بصةف  ة ي والوجه ،والكرِّس ،يشء م  هذه الثالث  األمثال ة العر 

اهلل الةذحي ف إلةه  :إني املعنن ك هةذا الةه ،وف بحل   م  احلل ات ،م  الصفات

"وحده ف رشيك له ،غريه
(1)

. 

﴾"ويقول: ض  األ ر   و 
اتو و  ةي  ة  ُه السَّ

سو ةل  ُار 
سو أنةه  [255]البقةرة:ومعنن:﴿و 

ومعنن وسل السةيوات واألرض بكرسة ه،  ،وسل السيوات واألرض بكرس ه

"وسل السيوات واألرض بعلوه واقبهارهأحي 
(2)

. 

ةةىل  "ويقةول ك العةةر : ُشةةُه ع  ر  ةاال  ع  ا  فهةذا معنةةن قةول اهلل عةةز وجل:﴿و 

ونحة  نقةول: إنةه  ،وف سيء سوى املاء ،خيرب أهنا مل تك  أرض[، 7]هو :امل  اء﴾

 ،وإال أسةيء اهلل مل تةزل ،ونقول:إال عر  اهلل مل يةزل، وف ماء ،قد ااال عر  اهلل

ةىل   ؛ومدائحةه مل تةزل ،إال صفات اهلل الهاو مح  ُ  ع  ألال اهلل يقةول ك ابابةه:﴿الرَّ

ى﴾ ب و  ر  و اس  ع  ثةم  ،وف جيوز أال نقول: مل يك  مسةبويًا عةىل عةر  [،5]اله:ال 

إذال لقلنا بخالف قوله عةز وجةل، بةل نقةول: إال اهلل مل يةزل ذا عةر   ؛اسبوى

م عةر  هلل عةز وقلنا له: ل س ثَّ  ،ميريد بذلك العر  العظ م: اهلل العظ  ،عظ م

 ،معروفة  ،ومل يصةفه بصةف  معلومة  ،فعرفنا به امللك ،ر العر وإني ذا   ،وجل

ةة و  هن  ةةن الةةنَّف س  ع   و 
ةةهو بي ةةام  ر  ق  ةةاف  م  ةة   خ  ا م  أ مَّ وأمةةا قولةةه ك يةةوم الق امةة :﴿و 

                                                 
 .235، 230ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر،ص 1)

 .231ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر،ص 2)
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ى﴾  ،وذلك العر  هةو اهلل ،فذلك املقام هو ذلك العر  [،40]النازعات:اا  و 

"إني هو العل بنفسه ،ف يشء اسبعىل ،العل
(1) 

. 

ةر  و  والعر  فهو امللك اي قال:﴿اهللُ"يقول ااا حي:و ع  ه  إوفَّ ُهةو  ر    ال  ف  إول 

﴾ ظو مو ع   ، قال الشاعر: [26]النمل: ال 

زلت بأقدامها النعل  اال إذ  بعرشها              وذ تدارابي عبسًا وقد ثلَّ 
(2)

 

ئوةذ  يقول: إن م  و  ُهم  ي  ق  ةو  بيةك  ف  ةر    ر  ُل ع 
ى  مو ه هتدم عزها وملكها ومعنن:﴿و 

﴾     
نو ي  ُل َّ  ،ك خلقه ،يقول: يبقلدوال أمر اهلل وهن ه [17]احلاق :ث 

مو ل   ح  اي قال:﴿و 

﴾]العنكبوت:  م 
ااوو ق  ل  أ ث  افً مَّ ق  أ ث  ُم  و  اا  ق   يقول: يبقلدوال أمورهم، وقال: ، [13أ ث 

وقمت ف ه بحق اهلل يا عمرا طلعت بهضلت أمرًا جل اًل فامُحي 
(3)

 

﴾ يقول: منهم، قامةت )فةواذ مقةام)م ذ  دت  لي يقول: قُ  ق ُهم  و  أمرًا جل اًل﴿ف 

﴾ث﴿   ةةة  
نو أو ثين ةةة   ،أو ثين ةةة  آفف ،يمكةةة  أال تكةةةوال ثين ةةة  أصةةةناف ،ي 

أنفس)أمالكذ
(4)

و  ي، ويقول:﴿ ع  ُيةد   و 
ةاا  ة  س  ُف ع  ش  م  ُيك  ةُجو و ف ةال  و  ال  إوىل  الس 

﴾ ب طو ُعوال  يقول: ع  شدة، اي قال: قامت بنا احلر  عةىل سةاا  [42]القلم:ي س 

"فشمرنا
(5)

وم  غةري أال يكةوال "ف قول: ك موضل آخر، يفرس العر  بامللك، و

 ،وأهنةم ىملةوال العةر  ،محل  العر  ىملونه، تعاىل اهلل ع  ذلك علوًا ابةرياً 

                                                 
 .236ذاملجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر،ص 1)

 .1/414انظر: أساس البالغ ، للزخمرشحي،  ذالب ت منسو  لزهري ب  أيب سلمن.2)

 .4/409ذالب ت منسو  ورير اخلطفر ك رثاء عمر ب  عبد العزيز ريض اهلل عنه. انظر: العقد الفريد، فب  عبد ربه، 3)

 .653ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 4)

 .505، 115، 114ذاملجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص5)
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فإنه أعز وأجل م  أال ىمله أحد مة  اخللةق،...،  ،وبحمده ة وأما اهلل ة سبحانه

 ،ولكنه اسبوى عةىل العةر  ،وم  غري أال يكوال اي يسبوحي اإلنساال عىل سيره

 ،وف ضد ينةافره ،يشاوره وقهره، بال ند   ،ملكه :فهو: امللك واسبواؤه، والعر 

"وف حتديد ،وف متث ل ،بال ا ف ،وف معني يوازره، وهو اي قال ك ابابه
(1)

. 

ل ث ةم   ،اعلةم رمحةك اهلل أال هةذا الكةرِّس"ف قةول: ،ف ااا حي الكرِّسري ع  ويُ 

ل سةبدل بةه العبةا  عةىل عظمة  اهلل تبةارك وتعةاىل، وإحاالبةه  ؛رضبه اهلل لعبا ه

ة ل  واتساعه اا، وهذا الكرِّس مث   ،باألش اء يشء  مَّ ىكةر اهلل سةبحانه، ولة س ث 

فةإني هةر إحاالة  اهلل عةز  ،  وم ةل األشة اءوهذه اإلحاال ،سوى اهلل عز وجل

أحةاط بجم ةل مةا  ،وف يشء سةوى اخلةالق ،اةرِّس خملةوا مَّ ول س ث ة ،وجل

"خلق
(2)

.
  
 

 ،اللوح علم اهلل»ويروحي ااا حي حديثًا ع  النبر صىل اهلل عل ه وسلم أنه قال:

«أو س كوال ،مما ااال ،الذحي وسل ال يشء ، ه علمه، اللوح علم اهللوارس  
(3)

. 

اعلةم "ف قةول: ،بالكةذ  واخلرسةاال ،ويصف م  أثبت العر  والكةرِّس

وأخرسة  ،قةوم عنةد اهلل أاةذ  الكةاذبني ،رمحك اهلل أال هذه الفرق  م  املشبه 

"اخلاسي 
(4)

. 
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 إنوار اْلادي لِل ة الُل :

القاهر الذحي  ،بقدرته ؛األعىل فهو العظ م املسبعل عىل األش اء"يقول ااا حي:

واةذلك  ،الواحد البةائ  عة  مشةاهب  يشء مة  خلقةه ،وعظمبهلعزته  ؛رامف يُ 

ى ط به  ،فوا يشء عال   معنن:)تعاىل علوًا ابريًاذ ف يبوهم اواهلوال أنه مسبعل  

 ؟وا ف يكةوال ذلةك ،وحاشاه ،وىدا به تعاىل ع  ذلك ،وىويه ،ذلك اليشء

 لفرقاال:وهو بكل مكاال؟! اي قال سبحانه ك واضح ا ؟أو جيوز ف ه القول بذلك

ف  ﴿ ُسةُهم  و 
ا و  إوفَّ ُهةو  س 

ة   ف  مخ  س  ابوُعهةم  و   إوفَّ ُهو  ر 
ث    ى ث ال  و    نَّج 

ُكواُل مو ا ي  م 

  ام  
قو م  ال  و  ُلوا ي 

مو اُنوا ُثمَّ ُين بيُئُهم بوي  ع  ا ا  ُهم  أ ي    م  ع  ث ر  إوفَّ ُهو  م  ف  أ ا  ك  و 
لو ن ن مو  ذ   و أ   

 م  إوالَّ ااهلل  بوكُ 
لو  ع 
 
ء ويصةفه بةه  ،ولو ااال اي يقول الضالوال [،7﴾]املجا ل :لي يش  

"وعز بكل مكاال م  أنه جلَّ  ؛لبطل ما قال ك القرآال ؛املشبهوال
(1)

. 

وإال انت تريد "أي  اهلل: :ك معرض ر ه عىل م  سأل ،ويقول ك موضل آخر

ي ذاةر عة  فاعل لكل شأال؟ فهو ة ا ،تقول:أي  هو مدبر بقولك: أي  الرمح ؟

 ،وخيلق ،وى ر ،يم ت ،يفعل ك ال يوم ما يريد ،مدبر فاعل ،نفسه ة بكل مكاال

بةل علمةه بةه اعلمةه  ؛فال خيفن عل ه خمبف   ،وهو الواحد احلم د العامل ،ويرزا

"فهو سبحانه اذلك ،بالظاهر املبجل
(2)

. 

وخالص  مذهب ااا حي ك العر ، أال له تفسةرياال للعةر ، فبةارة يفرسةه 

 لك، وتارة يفرسه بأنه اهلل؛ بناء عىل قاعدة )الصف  هر عني املوصوفذ.بامل
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ح ااا حي بنف ه، فقال ك تفسريه ملعنن األعىل: فهو العظ م "أما العلو، فقد رصَّ

املسبعل عىل األش اء بقدرته، القاهر الذحي ف يرام؛ لعزته وعظمبه، الواحد البائ  

ةه، واةذلك معنن:﴿سة ًا ب  ع  مشاهب  يشء خل ق  ُقوُلةوال  ُعُلةو  ةيَّ ي  ةاىل  ع  ت ع  ان ُه و  ح 

بوريًا﴾ ، ىة ط 43]اإلساء:ا  [، ف ما يبوهم اواهلوال، أنه مسبعل  فوا يشء عال 

"به ذلك اليشء، وىويه، وىدا به، تعاىل ع  ذلك، وحاشاه
(1)

. 

 مناقشة مِخب اْلادي ِف ص اُ الُرش والوريس واالست اء والُل :

 تنباط مِخب اْلادي ِف خِ  الِل اُ، وإدجاز  فيَم نميت:مما سبِّ نلوننا اس

: ينكر ااا حي صف  العر ، ويفرسه بأنه امللك، واألمر، والنهةر، وتةارة أوال  

 يفرس العر  بأنه اهلل؛ جريًا عىل مذهبه، ك أال الصف  هر عني املوصوف.

ي هو مثةل : يعبقد ااا حي ، بأال معنن الكرِّس ك حق اهلل تبارك وتعاىل، إنثانيا  

 رضبه اهلل؛ لالسبدفل عىل عظمبه سبحانه، وتارة يفرس الكرِّس بأهنا اهلل.

 : يعبقد ااا حي بأال معنن افسبواء عىل العر ، هو امللك والقهر.ثالثا  

 : يرى ااا حي بأال معنن العلو هو القهر والقدرة.رااُا  

ملةه، اةي جةاء أما عق دة أهل السن  ك العر ، فإهنم يعبقدوال أال املالئك  حت

نُوال  ك قوله تعاىل:﴿ مو ُيؤ  وم  و  هبي  ر 
دو م  بيُحوال  بوح  ُه ُيس  ل  و  م    ح  ر    و  ع  لوال  ال 

ي   ى  مو
ذو الَّ

ةاُبوا  ي   ت 
ر  لولَّةذو

فو ًي ف اغ  ل  عو مح  ً  و   رَّ
 
ء ت  ُالَّ يش   ع 

سو ن ا و  بَّ نُوا ر  ي   آم 
ُروال  لولَّذو فو ب غ  س  ي   و 

بوهو

ب ُعوا  اتَّ ا   او  حو مو و  ذ  م  ع  هو
قو بو ل ك  و  [7﴾]غافر:س 

(2)
 . 
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وأال العر  فوا املاء، واهلل مسبو  عىل عرشه ك السيء، م  غةري احب ةاج، أو 

افبقار، وعلمه بكل مكاال، م  أرضه وسيئه
(1)

. 

وم  عق دة أهل السن  أال اهلل مسبو  عىل عرشه؛ اسبواًء يل ق بجةالل وجهةه، 

ك  ةف، وف متث ةل، وف تشةب ه، وف تعط ةل، اسةبواًء وعظ م سلطانه م  غةري ت

تقارصت ع  ُان هو حق قبه أفهامنا، وإال ااال معناه ظاهرًا ك لغ  العر ، وقد ثبت 

 واإلمام مالك، ريض اهلل عنهم مج عًا. ذلك ع  أئم  السلف؛ اأم سلم  ورب ع 

ةتعةاىل:﴿ك قولةه  ريض اهلل عنها ع  أم سلم فقد ثبت  مح  ُ  ع  ةر  و الرَّ ع  ىل  ال 

ى ب و  قةرار واإل ،وافسبواء غري جمهول ،الك ف غري معقول" قواا:  [5﴾]اله:اس 

"و  به افرحواو ،به إييال
(2)

. 

ىتعاىل:﴿ سئل رب ع  ع  قولهو ةب و  ر  و اس  ع  ىل  ال  مح  ُ  ع  ا ةف  [،5﴾]اله:الرَّ

 ، ومة  اهلل الرسةال ،والك ف غري معقةول ،افسبواء غري جمهول":قال ؟اسبوى

يةا  :فقةال ،مالةكاإلمام جاء رجل إىل ، ووعل نا البصديق ،وعىل الرسول البالغ

ى:﴿أبا عبد اهلل ب و  ر  و اس  ع  ىل  ال  مح  ُ  ع  عةاله ف :قةال ؟ا ف اسبوى  [5﴾]اله:الرَّ

 ،وافسبواء منةه غةري جمهةول ،الك ف غري معقول :فقال، را القومال  أو ،االعر  

مةر بةه أو ،فإين أخاف أال تكةوال ضةافً  ،دع والسؤال عنه ب ،واإلييال به واجب

"فأخرج
(3)

. 

                                                 

 .396، 3/388و  1/186ذ انظر: اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 1)

 .3/163ذ اإلبان  ع  رشيع  الفرق  الناج  ، لألشعرحي ، 2)

  .1/171، ، ورشح السن ، للبغوحي527و  3/398ئر، واعبقا  أهل السن ، لاللكا، 1/66ذ الر  عىل اوهم  ، للدارمر، 3)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

184 

يقول اإلمام البغوحي عل ه رمح  اهلل ة بعةد أال ذاةر بعة  صةفات اهلل ومنهةا 

 ،جيةب اإليةيال هبةا ،هبةا السةمل ور  ،فهذه ونظائرها صفات هلل تعاىل"العر :

أال  معبقةداً  ،ع  البشةب ه جمبنباً  ،ف ها ع  البأويل معرضاً  ،وإمرارها عىل ظاهرها

اي ف تشةبه ذاتةه  ،اخللق م  صفاته صفات   ف يشبه يشء   ،البارحي سبحانه وتعاىل

ةةمو ُل :﴿قةةال اهلل سةةبحانه وتعةةاىل ،ذوات اخللةةق ُهةةو  السَّ ء  و  ث لوةةهو يش   مو ل   س  ا 

ريُ  تلقوهةا  ،وعلةيء السةن  ،وعىل هذا م  سلف األم [، 11:الشورى﴾]الب صو

لوا العلم ف ها إىل وواَّ  ،وا ف ها ع  البمث ل والبأويلوجتنب ،باإلييال والقبول مج عاً 

فقةال عةز  ،اي أخرب اهلل سبحانه وتعاىل عة  الراسةخني ك العلةم ،اهلل عز وجل

ُلوا  :﴿وجل ُر إوفَّ ُأو  اَّ ذَّ ا ي  م  ن ا و  بي  ر 
ندو  ُالي مي   عو

نَّا بوهو ُقوُلوال  آم  ل مو ي 
عو ُخوال  كو ال  اسو الرَّ و 

ب ا و  ال ما وصف اهلل تعاىل به نفسه  :قال سف اال ب  ع  ن [،  7 :آل عمراال﴾]األل 

إف اهلل عةز  ،لة س ألحةد أال يفرسةه ،والسكوت عل ه ،فبفسريه قراءته ،ك ابابه

"وجل ورسله
(1)

. 

ال إوإذا ااال املسةلموال يكفةروال مة  يقةول "ويقول ش خ اإلسالم ب  ت م  :

نةه ك إفمة  قةال  ،م  احب اجه إىل خملوقاته ملا ك ذلك ؛هل  ظو و تُ أ ،هل  قو السيوات تُ 

 ؛نةه اةافرإف ،ااحب اج املحمول إىل حامله ؛اسبوائه عىل العر  حمباج إىل العر 

مةل  ،وما سواه فقري إل ةه ،املطلق رهو الغن ،ق وم رح ،ع  العاملني رألال اهلل غن
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 ،مة واتفةاا سةلف األ ،ثابت بالكبةا  والسةن  ،أال أصل افسبواء عىل العر 

 ر  أُ  رعىل ال نب ،لزو ن  بل هو ثابت ك ال ابا  أُ  ،أئم  السن و
"لسو

(1)
. 

قةد وعق دة ااا حي ك العر ، والكرِّس، وافسبواء، يوافق مذهب جهةم، ف

ل ةق  يقول:﴿ اهلل تبارك وتعاىل، وأنكر جهم أال يكوال اهلل عىل العر  حي خ  ةذو ُهو  الَّ

ى ب و   عًا ُثمَّ اس 
و
ضو مج   األ ر 

ا كو ُكم مَّ ُهةو  بوُكةلي  ل   و 
ات  و  ي  ب ل  س  اُه َّ س  وَّ ء ف س  ي  إوىل  السَّ

 م  
لو  ع 
 
ء هن  ا ُثةمَّ  اهللُ:﴿وقال [،29﴾]البقرة:يش   و  ر   ت 

د  م  و ع  ري   بوغ 
اتو و  ي  ف ل  السَّ حي ر 

ذو الَّ

ن  م  س  ل  م  حي أل ج  ر  ُالي جي  رو م  ق  ال  س  و  م  ر  الشَّ خَّ س  ر  و و  ع  ىل  ال  ى ع  ب و  ةر  اس  ُر األ م  بي ُيةد 

بيُكم  ُتوقونُوال   اء ر  ق 
لَُّكم بولو ع   ل 

ُل اآلي اتو صي ل ةق   اهللُ:﴿وقال [،2﴾]الرعد:ُيف  حي خ  ةذو الَّ

ة   ُكةم مي ةا ل  ةر  و م  ع  ىل  ال  ى ع  ب و  ام  ُثمَّ اس   أ يَّ
بَّ و
ا ب   ن ُهي  كو سو م  ض  و  األ  ر   و 

اتو و  ي  السَّ

ة ف  ش  ،و  و    و 
ُروال  ُ ونوهو مو اَّ ب ذ   ل  أ ف ةال  ت 

ُكةُم اهللُ:﴿وقةال [،4﴾]السةجدة:فو بَّ  إوالَّ ر 

ةةةىل   ى ع  ةةةب و  ةةةام  ثةةةمَّ اس   أ يَّ
ةةةبَّ و

ض  كو سو األ ر   و 
اتو و  ةةةي  ل ةةةق  السَّ حي خ 

ةةةذو الَّ

ر  و  ع  ىل  امل  ةاء﴿ [،54﴾]األعراف:ال  ُشُه ع  ر  اال  ع  ا  مح  ُ  :﴿وقةال [،7﴾]هو :و  الرَّ

ةب و   ر  و اس  ع  ىل  ال  ةُه :﴿وقوله [،5﴾]اله:ىع  ل  و  ة   ح  م  ةر    و  ع  لةوال  ال 
ي   ى  مو

ةذو الَّ

نُةوال  بوةهو  مو ُيؤ  وم  و  هبي  ر 
دو م  بيُحوال  بوح  بيةك  :﴿وقولةه[، 7﴾]غافر:يس  ةر    ر  ُل ع 

ى  مو و 

     
نو ي   ث 

ئوذ  م  و  ُهم  ي  ق  و  لو :﴿وقةال[، 17﴾]احلاقة :ف  ةو  ة   ح 
ةافيني  مو ة   ح  ك 

ئو ى امل  ال  ت ر  و 

ةةُد هللوَّو ر  ي ا  ةةل  احل  م 
قو ةة ب   ةةن ُهم بوةةاحل  قي و   

ُقيضو وةةم  و  هبي  ر 
ةةدو م  ةةبيُحوال  بوح  ةةر  و ُيس  ع  ل 

ني  
و ةةامل  ع  ةةأ ل  بوةةهو :﴿وقةةال[، 75﴾]الزمر:ال  مح  ُ  ف اس  ةةر  و الةةرَّ ع  ةةىل  ال  ى ع  ةةب و  ُثمَّ اس 

بورياً  ظو مو :﴿وقال [،59﴾]الفرقاال:خ  ع  ةر  و ال  ع  وجةاءت  [،26﴾]النمةل:ر    ال 

قةال رسةول اهلل صةىل  :ع  أيب هريرة قالف ،وأنه عىل عرشه ،اآلثار بأال هلل عرشاً 
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إال رمحبر سبقت  ،فوا العر  ،فوضعه عنده ،احلق ابب اباباً :»اهلل عل ه وسلم

«غضبر
(1)

 ،عةىل نفسةه ابةب ابابةاً  ،ملا خلق اهلل اخللق:»وك حديث آخر أيضاً ، 

«تغلب غضبرإال رمحبر  ،فهو مرفويف فوا العر 
(2( )3 )

. 

 أما الوريس فقد ورد هبا السلع ِف غْي م ضع مم الوتاب والسنة ومنْا:

ض  قول اهلل عز وجل:﴿ األ ر   و 
اتو و  ي    ُه السَّ

سو ل  ُار 
سو  [.255﴾]البقرة:و 

ةل  »ومنها قول النبر صىل اهلل عل ه وسةلم: ةب ُل م  اُت السَّ و  ةي  ةا السَّ ر  م  ةا ذ  ةا أ ب  ي 

ي 
ِّسو ُكر  ةالةو  ال  ف  لو ال  ض  ف  ي ا 

ِّسو ُكر  ىل  ال  ر  و ع  ع  ُل ال  ف ض   و 
ض  ف الة   بوأ ر 

اة  ل ق    ُمل ق  ح  إوف ا 

ىل  احل  ل ق  و  «ع 
(4)

. 

ع  اب  عباس قال سةئل النبةر  صةىل اهلل عل ةه وسةلم  عة  قةول اهلل عةز و

ض  :﴿وجل األ ر   و 
اتو و  ي    ُه السَّ

سو ل  ُار 
سو سة ه موضةل ار :قال [255﴾]البقرة:و 

«ر قدرهد  ق  والعر  ف يُ  ،قدم ه
(5)

. 

ومما يعبقده أهل السن  ك الكرِّس: أنه جسم، وأنه يوضل يوم الق ام ؛ لفصل 

ةفَّ :﴿اي قال تعاىل ،صفاً  واملالئك  صفاً القضاء بني اخللق،  امل  ل ُك ص  ب ك  و  اء ر  ج  ًا و 

                                                 
 ذ.6986، برقم)6/2700ذ  أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با : وااال عرشه عىل املاء، 1)

 ذ.6969، برقم)6/2694ااال عرشه عىل املاء، ذ  أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با : و2)

 .100، 1/99ذ البنب ه والر  عىل أهل األهواء والبديف، للملطر، 3)

ذ رواه اب  حباال ك صح حه، با : ذار افسبحبا  للمرء أال يكوال له م  ال خري حظ رجاء البخلص ك العقبن بيشةء منهةا، 4)

 ذ.361، برقم)2/77

، والفةر وس بمةأثور اخلطةا ، أليب شةجايف الةديلمر، 1/22األحا يةث الواه ة ، فبة  اوةوزحي،  ذ انظر: العلل املبناه   ك5)

 .1/257، والسن ، للخالل، 4/410
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فَّ   ة تعةاىل وتقةدسة نةه وأ، صىل اهلل عل ه وسةلم وزا  النبن[، 22﴾]الفجر:اً ص 

"لفصل القضاء بني عبا ه ؛جيرء يوم الق ام 
(1)

. 

 أما األدلة  ى ص ة الُل  ، فمكثر مم أ  حتىص، ونِكر منْا  ى سبيل اعثال:

ةف  :﴿قال اهلل تعاىل ،البرصيح بأنه تعاىل ك السيء ء أ ال خي  سو ي   السَّ
نُبم مَّ  كو

أ مو أ 

ُة ةر  مت 
ا هو إوذ  ض  ف  ةبًا بوُكُم األ ر  اصو ل ة  ُكم  ح  ةل  ع 

سو ء أ ال ُير  ةي   السَّ
ة  كو نةُبم مَّ

وُر أ م  أ مو

يرو  ل ُموال  ا   ف  ن ذو ب ع   [.17ة 16 :امللك﴾]ف س 

ُد :﴿اي قال تعاىل ،صعو  األعيل إل ه األ ل  عىل صف  العلو: وم  ةع   ي ص 
إول   هو

ُعهُ  ف  ر  ُح ي 
الو ُل الصَّ م  ع  ال  ُم الطَّ يُب و 

لو ك   . [10:االرف﴾]ال 

جو :﴿مو قةال اهلل تعةاىل ،والروح إل ةه ،عروج املالئك  :ومنها ةارو حي امل  ع 
   اهلل   ذو

ةةةف   ةةةني  أ ل 
اُرُه مخ  سو ةةةد  ق 

ةةةاال  مو م  ا  ةةةو   كو ي 
وُح إول   ةةةهو الةةةر  ةةةُ  و  ك 

ئو ةةةُرُج امل  ال  ت ع 

ن      [.4ة3:املعارج﴾]س 

إوالَّ :﴿رك و تعةاىلإىل اهلل عةز وجةل قةال اهلل تبةا املؤمنني ومنها صعو  أرواح

ُخُلوال  او  نَّة د  ف  ي  ء و  ي  اُ  السَّ ُم  أ ب و  بَُّح ا  ا ف  ُتف  ن ه  وا  ع  ُ رب  ب ك  اس  ن ا و 
اتو ُبوا  بوآي  ذَّ ي   ا 

ذو    الَّ

ني  
مو رو حي امل ُج  زو ك  ن ج 

لو ذ  ا   و 
  اطو

و مي اخل   س 
ُل كو ج  او  م 

لو بَّن ي  [40:األعراف﴾]ح 
(2)

.  

 سنة  ى ص ة الُل  كثْية، منْا: واألدلة مم ال

 :أال رسول اهلل  صىل اهلل عل ةه وسةلم قةال ،ريض اهلل عنه ،أيب هريرة حديث

 ،وجيبمعةوال ك صةالة العرصة ،ومالئك  بالنهار ،يبعاقبوال ف كم مالئك  بالل ل»

                                                 

 .5/60ذ جممويف الفباوى، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 1)

 .1/163معارج القبول، حلافظ احلكمر،  ذ2)
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 ،وهةةو أعلةةم هبةةم ،ف سةةأام ،ثةةم يعةةرج الةةذي  بةةاتوا فةة كم ،وصةةالة الفجةةر

وأت نةاهم وهةم  ،تراناهم وهةم يصةلوال :ف قولوال ؟ا ف ترابم عبا حي:ف قول

«يصلوال
(1)

. 

قةةال رسةةول اهلل  صةةىل اهلل عل ةةه  :عةة  أيب هريةةرة ريض اهلل عنةةه قةةالو   

مة   :ف قةول ،ينزل ربنا ال ل ل  إىل سيء الدن ا حةني يبقةن ثلةث الل ةل:»وسلم

«فأغفر له ؛فأعط ه م  يسبغفرين ؛م  يسألنر ،فأسبج ب له ؛يدعوين
(2)

. 

و أنا  ،أف تأمنوين»: الصح حني ع  أيب سع د اخلدرحي ريض اهلل عنه قالو ك 

«و مساءً  صباحاً  ،يأت نر خرب السيء ،أمني م  ك السيء
(3)

. 

رسةةول اهلل صةةىل اهلل عل ةةه  اةةا مةة  األ لةة : حةةديث اواريةة ، البةةر قةةالو 

ىل اهلل أنت رسول اهلل  ص :قالت «م  أنا:»ك السيء قال :قالت «؟أي  اهلل»وسلم:

«فإهنا مؤمن  ،أعبقها:»قال ،عل ه وسلم
(4)

. 

قةةال رسةةول اهلل  صةةىل اهلل عل ةةه  :وعةة  أيب هريةةرة ريض اهلل عنةةه قةةال

إف  ،فبأبن عل ه ،ما م  رجل يدعو امرأته إىل فراشها ،والذحي نفيس ب ده:»وسلم

«حبن يرض عنها ؛عل ها ااال الذحي ك السيء ساخطاً 
(5)

.  

                                                 
ذ، ومسلم، با : فضل صاليت الصبح والعرصة واملحافظة  529، برقم)1/203أخرجه البخارحي، با : إثم م  فاته العرص، ذ 1)

 ذ، االمها م  حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.632، برقم)1/439عل هي، 

ذ، ومسةلم مة  حةديث 1094، برقم)1/384ذ أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با : الدعاء والصالة م  آخر الل ل، 2)

 ذ.758، برقم)1/521ر ك آخر الل ل واإلجاب  ف ه، أيب هريرة، با : الرتغ ب ك الدعاء والذا

البخارحي، م  حديث عبد اهلل ب  بريدة ع  أب ه، با : بعث عل ب  أيب الالب عل ه السالم وخالد ب  الول ةد ريض اهلل  أخرجهذ 3)

 ذ.4094، برقم)4/1581إىل ال م  قبل حج  الو ايف، م  حديث عبد اهلل ب  بريدة ع  أب ه، 

 ذ.537، برقم)1/381لم م  حديث معاوي  ب  احلكم السلمر، با : حتريم الكالم ك الصالة ونسخ ما ااال م  إباح ، أخرجه مسذ 4)

 ذ.1436، برقم)2/1060ذ أخرجه مسلم م  حديث أيب هريرة، با : حتريم امبناعها م  فرا  زوجها، 5)
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إذا » أنةه قةال:  عنه ع  النبر  صىل اهلل عل ةه وسةلموع  أيب هريرة ريض اهلل

ف نةا حي  ،ف حبةه جربيةل ،فأحبه ،إال اهلل ىب فالناً  :أحب اهلل العبد نا ى جربيل

ثم يوضل  ،ف حبه أهل السيء ،فأحبوه ،إال اهلل ىب فالناً  :جربائ ل ك أهل السيء

«له القبول ك األرض
(1)

 . 

قال رسةول  :ريض اهلل عنه قال ،هريرةأيب  م  حديث ،وك صح ح البخارحي

وف يصعد إىل  ،م  اسب ال ب ،م  تصدا بعدل مترة:»اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم

اي يريب أحةدام  ،ثم يرب ها لصاحبها ،فإال اهلل تعاىل يبقبلها ب م نه ،اهلل إف الط ب

«حبن تكوال مثل اوبل ،هفلوَّ 
(2)

. 

 ،وف ينبغر له أال ينةام ،اهلل ف ينام إال:»قال رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلمو 

وعمةل النهةار قبةل  ،النهةار يرفل إل ه عمل الل ل قبةل ،ويرفعه ،خيف  القسط

ما انبهن إل ه برصةه مة   ،ألحرقت سبحات وجه؛لو اشفه ،حجابه النور ،الل ل

«خلقه
(3)

. 

وقول اهلل عز وجةل، ك احلةديث القةدِّس، الةذحي رواه عةل ريض اهلل عنةه، 

و :»فقةال ،ول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم  حدثنر ع  ربةه عةز و جةلإال رسقال:

وف رجةل  ،و ف ب ت ،ما م  أهل قري  ،فوا عريش ،وارتفاعر ،و جال، ،عزيت

                                                 

 ذ.3037، برقم)3/1175ك ، ذ أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، با  ذار املالئ1)

ذ، 1344، بةرقم)2/511أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با : ف يقبل اهلل صدق  م  غلول وف يقبل إف م  اسب ال ةب، ذ 2)

 ذ، واللفظ للبخارحي.1014، برقم)2/702ومسلم م  حديث أيب هريرة، با : قبول الصدق  م  الكسب الط ب وترب بها، 

حديث أيب موسن، با : قوله عل ه السالم إال اهلل ف ينام وف ينبغر له أال ينام وقوله: حجابه النور لو اشةفه ذ أخرجه مسلم م  3)

 ذ، 179، برقم)1/161ألحرقت سبحات وجهه ما انبهن إل ه برصه م  خلقه، 
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فبحولةوا عنهةا إىل مةا أحببةت مة   ،اانوا عىل ما ارهت مة  معصة بر ،ببا ي 

«برإىل ما ىبوال م  رمح ،عي يكرهوال م  عذايب ،إف حتولت ام ،الاعبر
(1)

. 

 أنةا أعظةم نسةائك  »ومنها حديث زينب بنت جحش ريض اهلل عنهةا، وف ةه:

 :ثةم تقةول ،رمحةاً  وأقةرهب َّ  ،سةرتاً  وألةزمه َّ  أنةا خةريه  منكحةاً  ،عل ك حقاً 

وااال جربيل عل ه الصالة والسةالم  ،م  فوا عرشه ،زوجن ك الرمح  عز وجل

«ريب  غريحيول س لك م  نسائك ق ،وأنا ابن  عمبك ،هو السفري بذلك
(2)

. 

ف ،واهلل فوا العةر  ،العر  فوا املاءاب  مسعو  ريض اهلل عنه قال:  و ع 

م  أعيلكم ،خيفن عل ه يشء
(3)

. 

النبةر  صةىل اهلل  هاأنشةدالبةر حساال ب  ثابت ريض اهلل عنه  ومنها: قص دة

 :عل ه وسلم

 اً شةةةةهدت بةةةةإذال اهلل أال حممةةةةد

 وأال أخةةا األحقةةاف إذ قةةام ف همةةو

 

 وات م  علو فوا السي رسول الذحي

يقول بةذات اهلل فة هم و يعةدل
(  ً4)

  

 

سةمعت رسةول اهلل  صةىل اهلل عل ةه  قةال: عنةه و ع  أيب الدر اء ريض اهلل  

ربنا اهلل الةذحي ك  :فل قل ،أو اشبكاه أخ له ،م  اشبكن منكم ش ئاً :»وسلم  يقول

                                                 

 .1/64ذ، والعلو للعل الغفار، للذهبر، 44166، رقم )16/57ذ انز العيل، لعالء الدي  ااندحي، 1)

 .4/27ذ املسبدرك عىل الصح حني، أليب عبد اهلل احلاام، 2)

 .1/104ب  زمنني األندليس، ورياض اون ، ف،  13/23ذ انظر: حاش   اب  الق م عىل سن  أيب  او ، 3)

، ذ، ومسةند أيب يعةىل26017، بةرقم )5/273الرخصة  ك الشةعر،  :با  ،ذ انظر: مصنف اب  أيب ش ب ، أليب بكر ب  أيب ش ب 4)

 .5/61أليب يعىل، 
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فاجعةل  ،ءاي رمحبك ك السي ،أمرك ك السيء واألرض ،تقدس اسمك ،السيء

أنزل رمح  مة   ،أنت ر  الط بني ،و خطايانا ،اغفر لنا حوبنا ،رمحبك ك األرض

«ف ربأ ،عىل هذا الوجل ،م  شفائك وشفاء ،رمحبك
(1)

. 

صةةىل اهلل عل ةةه يبلةة  بةةه النبةةر  ،وعةة  عبةةد اهلل بةة  عمةةرو ريض اهلل عةةنهي

ك يةةرمحكم مةة   ،ارمحةةوا مةة  ك األرض ،الرامحةةوال يةةرمحهم الةةرمح :»وسةةلم

«السيء
(2) 

. 

 وقةد ثبةت أيضةاً  وقد ثبت ك ذلك أحا يث اثرية ع  نحو ثالثةني صةحاب اً 

حني ينةزل  ؛وعند فناء اخللق، وعش   عرف ، نزوله تعاىل ل ل  النصف م  شعباال

 ؛واذا نزولةه تعةاىل ،القهار هلل الواحد ؟ف نا حي مل  امللك ال وم ،إىل السيء الدن ا

وعىل ما يل ق بجالله وعظمبه ، يشاءاي ،لفصل القضاء بني عبا ه
(3)

. 

 ،أال خالقهةا ،ومقةافً  ،حةافً ً ؛والقلو  املسةبق م  شةاهدة ،الفطر السل م و

 ،هو فوا اةل يشء ،ورهباً  رغباً  ،وتدعوه ،إل ه تفزغالذحي  ،ومعبو ها ،وفاالرها

واةذا تةرى مج ةل ، مة  خملوقاتةه اسبوى عىل عرشه بائنةاً  ،عىل مج ل خلقه عال  

أو  ،ك جلةب خةري ،اهلل تبارك وتعاىل ال منهم إذا  عا العامل واواهل،  ،نياملؤمن

                                                 

ذ، وقال احلاام: قد احبج الشة خاال 1272، برقم)1/494ذ رواه احلاام ك مسبدراه م  حديث أيب الدر اء، ك ابا  اونائز، 1)

مة  حةديث أيب  ،قل ل احلديث، ورواه أبو  او  ك السةن ، غري زيا ة ب  حممد، وهو ش خ م  أهل مرص ،بجم ل رواة هذا احلديث

 ذ.5422، وضعفه األلباين، ك ضع ف اوامل، برقم)ذ3892، برقم)4/12ضًا با : ا ف الرقن، أي ،الدر اء

ك سننه، با : ما جاء ك رمح  املسلمني، وقةال: حةديث حسة   ،ذ، والرتمذحي4941، برقم)4/285رواه أبو  او  ك با  الرمح ، ذ 2)

   .ذ2256، برقم)2/272صح ح الرتغ ب والرته ب، لأللباين، ، وقال األلباين: حس  لغريه، انظر: ذ1924،  برقم)4/323صح ح، 

 .1/167ذ انظر: معارج القبول، للحكمر، 3)
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يعلم  ألنه ؛إىل جه  العلو ،ويشخص ببرصه إىل السيء، يرفل يديه ،اشف مكروه

أال معبو ه فوقه
(1)

. 

وهذا مذهب أصحا  النبر صىل اهلل عل ه وسلم، اأيب بكر، وعمر، وعةل،  

ب  مسعو ، وأيب هريرة، وعائش ، وجعفر الط ار، وعبد اهلل ب  رواح ، وعبد اهلل 

وأقةوال الصةحاب  وأسيء بنت عم س، وأيب أمام  الباهل، وأيب سع د اخلدرحي، 

وف ي ذارنا افاي  ،رصك هذا البا  وتفاسريهم أاثر م  أال حت
(2)

. 

أبو عمر ب  عبد الربوقال 
 
 ،عليء الصحاب  والبابعنيو":ك البمه د ،رمحه اهلل 

ة   :﴿محل عنهم البأويل قالوا ك تأويل قوله تعاىل الذي  ث  ى ث ال  ةو    نَّج 
ُكواُل مو ا ي  م 

ث ةر  إوفَّ ُهةو   ف  أ ا  ةك  و 
لو ة  ذ  ن ن مو ف  أ    ُسُهم  و 

ا و  إوفَّ ُهو  س 
ف  مخ  س    ابوُعُهم  و  إوفَّ ُهو  ر 

ُلةةوا مو ةةاُنوا ُثةةمَّ ُين بيةةُئُهم بوةةي  ع  ةةا ا  ةة   م  ُهةةم  أ ي  ع    م 
 
ء ةة و إوالَّ ااهلل  بوُكةةلي يش     ام 

قو م  ال  ةةو  ي 

 م  
لو ومةا خةالفهم أحةد  ،وعلمه ك ال مكاال ،هو عىل العر [:  7﴾]املجا ل :ع 

"ىبج به ،ك ذلك
(3)

. 

 ر  جاءت امرأة م  ت  و 
نظةر ك  إال ههنا رجالً :فق ل اا ،اانت جتالس جهيً  ،ذمو

 ،أنت الذحي تعلم الناس املسةائل:فقالتفأتبه  ، هتو فأ   ،أبو حن ف :يقال له ،املعقول

ف  ،ثم مكث سبع  أيةام ،فسكت عنها ؟أي  إاك الذحي تعبده ،وقد ترات  ينك

 ، وال األرض ،إال اهلل عةز وجةل ك السةيء: وقد وضةل ابابةاً  ،ثم خرج ،بها جي

ُكم  :﴿أرأيت قول اهلل عز وجل :فقال له رجل ع  ُهو  م  هةو  :قال ؟[4]احلديد: ﴾و 

وأنت غائب عنه ،إين معك : الرجلاي تكبب إىل
(4)

. 

 وهلل املثل األعىل مل فارا املقارن  والبشب ه بني مع   اخلالق واملخلوا.                          

                                                 
 .1/153ذ انظر: معارج القبول، حلافظ احلكمر، 1)

ذ منهم: اعب األحبار ومرسوا وعطاء ب  يسار وأبو قالب  وجماهد وقبا ة وعكرم  وثابت البناين ومالك ب   ينةار ورب عة  بة  2)

 وما بعدها. 177/ 1عبد الرمح  وسل يال الب مر انظر: معارج القبول، حلافظ احلكمر، أيب 

 .7/139ذ البمه د ملا ك املوالأ م  املعاين واألسان د، فب  عبد الرب، 3)

عق ةدة ، والبحفة  املدن ة  ك ال1/137، والعلةو للعةل الغفةار، لإلمةام الةذهبر، 13/7ذ حاش   اب  الق م عىل سن  أيب  او ، 4)

 .1/184ومعارج القبول، للحكمر، ، 1/85السلف  ، حلمد ب  نارص آل معمر، 
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 املطلب اخلام 
 مذهب اهلادي يف صفات الكف، واليد، واألصابع
واةذلك "يببني مذهب ااا حي ك صفات الكف، وال د، واألصابل م  قوله:

وم  زعم  ،أنه أخرج خنرصه للجبل ملا جتىل له ،اً رُص ن  أو بُ  ،اً رُص ن  عم أال هلل ُخ م  ز

 ،ألحةرا مةا أ راةه برصةه، وأال لةه افةًا حمةدو ة ؛لو اشةفه ،أنه له وجهًا حاراً 

فكل هؤفء قد ،...، وفيً  ،ولساناً  ،وقدماً  ،وأنامل بار ة وساقاً  ،وأصابل معدو ة

به، وف سلطاال، فبعاىل اهلل عي يقولوال، علةوًا قال بالكذ ، وقال ما ف برهاال له 

" ابرياً 
(1)

. 

 مناقشة كالم اْلادي ح ل ص ة الوَ، واليد، واألصااع:

صف الكف مل تةر  بلفظهةا ك القةرآال الكةريم، وإنةي ور ت بلفةظ ال ةد
(2)

 ،

 وور ت ك السن ، فأما ورو  ال د ك الكبا  العزيز فم  ذلك: 

ا ق  :﴿قول اهلل عز وعال م  م  و  ةو  ةُبُه ي  ب ض   عةًا ق 
و
ُض مج  األ  ر   و 

هو رو ةقَّ ق ةد  ُروا ااهلل  ح  د 

ةُاوال   و ةيَّ يرش  ةاىل  ع  ت ع  ان ُه و   ُسب ح 
يَّات  بو  مو نوهو ط وو اُت م  يو  السَّ  و 

  ام  و
قو [ 67﴾]الزمر:ال 

حيَّ قوقوله تعاىل:﴿  ةُت بو  ةد  ل ق   ا خ 
ُجد  ملو ك  أ ال ت س  ن ع  ا م  لو ُس م  ا إوب  ت  أ م   ال  ي  رب   ةب ك  أ س 

ني  
الو ع     ال 

ةُد اهللو[ وقوله تعاىل:﴿75﴾]ص: ُانت  مو  ال   ُهةوُ  ي 
ال تو ة   ُغلَّةت   ق  ُلول    غ 

اءُ  ُق ا   ف  ي ش 
ب االو ُينفو ب ُسوال  اُه م  د  اُلوا  ب ل  ي  نُوا  بوي  ق 

ُلعو هيوم  و 
دو  [.64﴾]املائدة:أ ي 

                                                 

 .156ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .1/102ذ انظر: أساس البقديس، للفخر الرازحي، 2)
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 مم ذلم:أما ثب هتا ِف السنة النب نة فوثْي، و

 يقةول اهلل:»قةال أنةه ع  النبر صةىل اهلل عل ةه وسةلم ما ثبت ك الصح حني

تعاىل: يا آ م، ف قول: لب ك، وسعديك، واخلري ك يديك، ف قةول: أخةرج بعةث 

"النار، قال: وما بعث النار؟ قال: م  ال ألف تسعيئ  وتسع  وتسعني
(1)

. 

لب ةك، وسةعديك، »ه:ومنها ما ور  ك الصح ح م  حديث عل ريض اهلل عن

واخلري اله ك يديك، والرش ل س إل ةك، أنةا بةك وإل ةك، تباراةت وتعال ةت، 

"أسبغفرك، وأتو  إل ك
(2)

. 

صةةىل اهلل عل ةةه  قةةال النبةةر سةةع د اخلةةدرحي ريض اهلل عنةةه قةةال: عةة  أيبو 

إال اهلل يقول ألهل اون  يا أهل اون  ف قولوال: لب ك، وسعديك، واخلري :»وسلم

ل: هل رض بم ف قولوال: وما لنا ف نرض يا ر ، وقد أعط بنا ما مل ك يديك ف قو

تعطو أحدًا م  خلقك! ف قول: أف أعط كم أفضل م  ذلك؟ ف قولةوال: يةا ر ، 

وأحي يشء أفضل م  ذلك؟ ف قول: أحل عل كم رضواين، فةال أسةخط علة كم 

«بعده أبداً 
(3)

. 

إال » عل ه وسلم قةال:ومنها حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أال النبر صىل اهلل

اء يمني اهلل مألى،ف يغ ضها نفق ، سحَّ
(4)

الل ل والنهار، أرأيبم ما أنفق منذ خلق  

                                                 

أخرجه مسلم ذ، و3170، برقم)3/1221ذ أخرجه البخارحي م  حديث أيب سع د ريض اهلل عنه، با  قص  يأجوج ومأجوج، 1)

 ذ. 222م  حديث أيب سع د أيضًا، با : قول اهلل آل م: يا آ م أخرج بعث النار م  ال ألف تسعيئ  وتسع  وتسعني، برقم)

 ذ. 771، برقم )1/535ذ أخرجه مسلم م  حديث عل ريض اهلل عنه، با : الدعاء ك صالة الل ل وق امه، 2)

 ذ.7080، برقم)6/2736هلل عنه، با  االم الر  مل أهل اون ، ذ أخرجه البخارحي م  حديث أيب سع د ريض ا3)

، والنهاية  ك غريةب األثةر، فبة  2/476م  سحَّ يس ح سحًا،  ائم  العطاء بالرزا. انظةر: لسةاال لعةر ، فبة  منظةور، ذ 4)

 .2/345اوزرحي، 
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السيوات واألرض، فإنه مل ينقص ما ك يم نه، وعرشه عىل املاء، وب ده األخةرى 

أو القب  الف  
(1)

"، يرفل وخيف 
(2)

. 

  صةىل اهلل عل ةه أال رسةول اهلل ،عة  أيب موسةن ريض اهلل عنةهومنها ما ور  

إال اهلل يبسط يده بالل ل ل بو  ميسةء النهةار ويبسةط يةده بالنهةار »:وسلم  قال

"ل بو  ميسء الل ل حبن تطلل الشمس م  مغرهبا
(3)

. 

عبد اهلل ب  عمر ريض اهلل عنهي يزيد ف ها: لب ةك، وسةعديك، واخلةري وااال 

"ب ديك، لب ك، والرغباء إل ك، والعمل
(4)

. 

ملةا :»قال رسول اهلل  صةىل اهلل عل ةه وسةلم :ع  أيب هريرة قال ما ور  ومنها

 ،بةإذال اهلل ،فحمةد اهلل ،احلمةد هلل :فقةال عطس   ،ونفخ ف ه الروح ،خلق اهلل آ م

 ،يا آ م اذهةب إىل أولئةك املالئكة  :وقال له ،رمحك اهلل ربك يا آ م :فقال له ربه

 ،وعل ةك السةالم :وافقةال ،فةذهب ،السالم عل كم :فقل ،إىل مأل منهم جلوس

 ،وحت ة  بن ةك وبنة هم ،هةذه حت بةك :فقال ،ثم رجل إىل ربه ،ورمح  اهلل وبرااته

والبةا  ،اخةرتت يمةني ريب :فقال ،اخرت أهيي شئت :اهلل له ويداه مقبوضباال فقال

«فإذا ف ها آ م وذريبه ،ثم بسطها ،يدحي ريب يمني مبارا 
(5)

. 

                                                 

 .13/396، فب  حجر، الف  : اإلحساال بالعطاء، وق ل: املوت، والقب  هو: املنل. انظر: فبح البارحيذ 1)

ذ، 6983، بةرقم) 6/2699أيب هريرة، با : وااال عرشه عىل املاء وهةو ر  العةر  العظة م،  حديث ذ أخرجه البخارحي م 2)

 ذ، واللفظ للبخارحي. 993، برقم)2/690ومسلم م  حديث أيب هريرة أيضًا، با : احلث عىل النفق  وتبشري املنفق باخللف، 

  ذ. 2757، برقم)4/2113ث عبد اهلل، با : قبول البوب  م  الذنو  وإال تكررت البوب ، ذ  أخرجه مسلم، م  حدي3)

 ذ. 1184، برقم)2/841ذ  أخرجه مسلم، م  حديث عبد اهلل ب  عمر، با : البلب   وصفبها ووقبها، 4)

 .1/132ذ املسبدرك عىل الصح حني، فب  حباال، 5)
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عة   ،طني عند اهلل عىل منابر مة  نةورإال املقس:»وقوله  صىل اهلل عل ه وسلم 

«والبا يديه يمني ،يمني اهلل عز وجل
(1)

 . 

 ،واذلك عثيال ب  سع د الةدارمر ،وقد أفاض اب  خزيم  ك ابا  البوح د

والر  عةىل  ،والنق  عىل املرييس ك إثبات صف  ال د ،ك اباب ه الر  عىل اوهم  

"ل  املدن  واب  ت م   ك ابابه الرسا، اعرتاض اوهم  
(2)

. 

ةوأ   ،مةهعلَّ  صىل اهلل عل ه وسلم أال النبر ،ع  زيد ب  ثابتو  ه أال يبعاهةد ر  م 

ومنةك  ،واخلةري ك يةديك ،لب ةك اللهةم لب ةك وسةعديك":أهله ك ال صباح

«وإل ك
(3 )

 .     

 اخل ك إثبات ال ةد هلل عةز  وهذا اخلرب أيضاً "قال اب  خزيم  عل ه رمح  اهلل:

"وجل
(4)

. 

  أبو بكر ب  خزيمة  عل ةه رمحة  اهلل، ك ابابةه البوح ةد بابةًا، قةال وقد بوَّ 

"با  ذار إثبات ال د للخالق :ابا  البوح د"ف ه:
(5)

. 

اإلييال بأال قلو  اخلالئق بةني : با "وبو  اآلجرحي ك ابابه الرشيع  فقال:

"بال ا ف ،أصبعني م  أصابل الر  عز وجل
(6)

. 

                                                 
 اهلل عنهي، با  فضة ل  اإلمةام العةا ل وعقوبة  اوةائر واحلةث عةىل الرفةق ذ أخرجه مسلم م  حديث عبد اهلل ب  عمرو ريض1)

 ذ. 1827، برقم)3/1458بالرع   والنهر ع  إ خال املشق  عل هم، 

 .1/33ذ قص دة اب  أيب  وا ، أليب بكر عبد اهلل ب  سل يال األشعث، حممو  أمحد احلدا ،2)

 ذ. 1900، برقم)1/697ا : الدعاء والبكبري والبهل ل والبسب ح والذار، ذ أخرجه احلاام ك املسبدرك عىل الصح حني، اب3)

 .1/34ذابا  البوح د، أليب بكر ب  خزيم ، 4)

 .1/118ذ ابا  البوح د، أليب بكر ب  خزيم ، 5)

 .3/1156ذ الرشيع ، لآلجرحي، 6)
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سيةل  ،ج د اخلةط ،شديد البطش ، اعدي  الس حيالناس يد قو ع ه بلو شبَّ و

الم   اباب ف ىس  ف ىس  صنع ، وم  اآل م ني  ،ب د ضع ف البطش ،الكباب 

    بو  ، أوواحدة
أو نقول  ،وف بطش ،وف بسط ،ف يقدر عىل قب  ،صبر ك املهد دو

إال ااال م  ذوحي ؟ سامل هذه املقال  فيذا يقول ،أو خنزير،ر يدك شب ه  ب د قو  :له

نهجا والن  احلو 
(1)

ل س ال ما وقل عل ه اسةم  ،أخطأت يا جاهل البمث ل س قول: 

 ،خمبلفةر الصةف  ،افسم الواحد قد يقل عىل الش ئني، فلثي مته وشبي تُ جاز أال  ،ال د

قةال عةىل مةا  ،م  يقةول هلل يةداال ،فك ف جيوز أال يسمن مشبهاً  ،مبباينر املعاين

واآلي   ال  أيضًا عةىل أال ذاةر ال ةد ك هةذه ؟! وعىل لساال نب ه ،ك ابابه سبحانه

 ال   هةوُ  :﴿حكن اهلل جل وعال قول ال هو  فقال ،اآلي  ل س معناه النعم 
ال تو ق  و 

ُلول     غ  ةةُد اهللو   م  ُغلَّةةت  ﴿ :علةة هم فقةةال اهلل عةةز وجةةل ر اً  [64﴾]املائةةدة:ي 

هيوم  
دو ب االو :﴿وقال [64﴾]املائدة:أ ي  ب ُسةوال  اُه م  ةد  يعلةم اةل و [64ملائدة:﴾]اب ةل  ي 

﴾:أال اهلل مل ير  بقوله ،مؤم  هيوم 
دو وإنةي ر  اهلل  ؟ف ،ت نعمهةملَّةأى غُ  ﴿ُغلَّت  أ ي 

أال يديةه ، وأعلةم املةؤمنني ،يةد اهلل مغلولة  :واذهبم ك قةوام ،عل هم مقالبهم

خلةق اهلل آ م :»وزعم بع  اوهم   أال معنن قوله ،ينفق ا ف يشاء ،مبسوالباال

«ب ديه
(2)

وهو جهةل  ،وهذا م  الببديل أيضاً  ،فزعم أال ال د هر القوة ،ى بقوتهأ 

ة ،بلغ  العر  والفةرا ب ةنهي  ،ف ال ةد ،د ك لغة  العةر والقوة إني تسمن األي 

 ،قد أعلمنا اهلل عز وجةل أنةه خلةق السةيء بأيةد  و االفرا بني الشمس والقمر،

ةإذ لو ااال اهلل خلةق آ م ب ؛دوال د وال داال غري األي    وال أال  ،اخلقةه السةيء ،د  أي 

ةُت ﴿ :ملا قال إلبل س ؛يكوال اهلل خص خلق آ م ب ديه ل ق  ُجد  ملو ا خ  ك  أ ال ت س  ن ع  ا م  م 

حيَّ  "[75]ص:  ﴾بو  د 
 (3 )

. 

فبهذه األ ل  البر سقناها ُغن   ؛ ألو، األلبا ، ور  عىل م  أنكر ما أثببه اهلل  

  ه وسلم.لنفسه، أو ما جاء ع  رسوله صىل اهلل عل

                                                 

جا والنهن: العقل. انظر: العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، ذ 1)  .15/346اال العر ، فب  منظور، ، ولس3/258احلو

  ذ.6/63، برقم)6/63أخرجه النسائر ك السن  الكربى، م  حديث أيب هريرة، با : ما يقول إذا عطس، ذ 2)

 ، وما بعدها.1/198ذابا  البوح د أليب بكر ب  خزيم ، 3)
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 املطلب السادس
 صفة الساق والقدم عند اهلادي 

واذلك مة  زعةم أال "يقول ااا حي ك ب اال موقفه م  صفبر القدم والساا:

ومة  زعةم أنةه لةه  ،ملا جتىل لةه ،أنه أخرج خنرصه للجبل، اً نرُص أو بُ  ،اً رُص ن  هلل ُخ 

وأصةابل  ،ألحرا ما أ راه برصةه، وأال لةه افةًا حمةدو ة ؛لو اشفه ،وجهًا حاراً 

فكةل هةؤفء قةد قةال ،...، وفيً  ،ولساناً  ،وقدماً  ،وساقاً  ،وأنامل بار ة ،معدو ة

بالكذ ، وقال ما ف برهاال لةه بةه، وف سةلطاال، فبعةاىل اهلل عةي يقولةوال علةوًا 

"ابرياً 
(1)

. 

وأما قوله:)وأنامل بار ةذ اأال ااا حي يشري إىل إنكار حديث اب  عباس الذحي 

ُبُه ك امل  ن امو فقال ت اينو ا»جاء ف ه:  س   قال أ ح 
ة  س  و ُصور  اىل  ك أ ح  ت ع  ك  و  ب ار  يبي ت  للَّ  ل    ر 

ةرَّ  ف 
بو ُه بني ا  د  ل  ي  ض  ُ األعىل قال قلت ف  قال ف و  ُم امل  أل 

ب صو  م  خي  
حي فو رو يا حممد هل ت د 

ي رَّ حبن و   د  ا بني ث  ه  ر    ُت ب  د  «ج 
(2)

. 

ر صف  األصابل هلل عز وجل، ولبقرير هذا اإلنكار ك املالحظ أال ااا حي ينكو

ذه  السامل، يأيت بأوصاف، مل تر  عند م  يثبت صف  األصابل، وهةو وصةفها 

بالربو ، حبن يقزز املعنن ك نفس السامل؛ ل دفعه إىل إنكار الصةف ؛ تنزهيةًا عة  

 البشب ه.

                                                 

 .156ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 1)

ذ، وقةال األلبةاين ك صةح ح الرتغ ةب والرته ةب: 3233، برقم)5/366وم  سورة ص، أخرجه الرتمذحي ك سننه، با : ذ 2)

 ذ4089، برقم)1/97صح ح لغريه، 
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إال قلو  : :»لنبر صىل اهلل عل ه وسلم قالوقد جاء ك احلديث الصح ح أال ا

بنر آ م الها بني أصبعني م  أصابل الرمح ؛ اقلب واحد، يرصفه ح ث يشاء، ة 

اللهم مرصف القلو ، رصف قلوبنا »ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم ة : 

«عىل الاعبك
(1)

. 

جاء حرب، إىل رسةول اهلل صةىل اهلل  وم  األ ل  عىل ثبوت صف  األصابل، أنه 

حممد إنا نجد أال اهلل جيعل السيوات عىل إصبل، واألرضةني  عل ه وسلم فقال: يا

عىل إصبل، والشجر عىل إصبل، واملاء والثرى عىل إصبل، وسةائر اخلالئةق عةىل 

إصبل، ف قول: أنا امللك فضحك النبر صىل اهلل عل ه وسلم، حبن بدت نواجذه؛ 

اتصديقًا لقول احلرب، ثم قرأ رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم:﴿ م  قَّ  و  ُروا ااهلل  ح  ق د 

ُه  ان   ُسةب ح 
ةات  بو  مو نوةهو يَّ ط وو اُت م  ةيو  السَّ  و 

ة و   ام 
قو م  ال  و  ُبُه ي  ب ض   عًا ق 

و
ُض مج  األ  ر   و 

هو رو د  ق 

ُاوال   و يَّ ُيرش  اىل  ع  ت ع  [«67﴾]الزمر:و 
(2) 

. 

ل إمجايف األئم  أال معنن هذه اآلي ، وغريها م  سائر آيات وأحا يةث  وقد ُنقو

فات أال متر اي جاءتالص
(3)

. 

                                                 

ذ أخرجه مسلم ك صح حه م  حةديث عبةد اهلل بة  عمةرو ريض اهلل عةنهي، بةا : ترصةيف اهلل تعةاىل القلةو  ا ةف شةاء، 1)

 ذ.2654، برقم)4/2045

ذ، 4533، بةرقم)4/1812ث عبد اهلل ب  مسعو ، بةا : ومةا قةدروا اهلل حةق قةدره، ذ أخرجه البخارحي ك صح حه م  حدي2)

، 4/2147ومسلم م  حديث عبةد اهلل بة  مسةعو  أيضةًا، بةا : اةالم الةر  عةز وجةل يةوم الق امة  مةل األنب ةاء وغةريهم، 

 ذ، واللفظ للبخارحي.2786برقم)

 .1/259حج ، ذ حكاه أبو القاسم األصبهاين ك ابابه: احلج  ك ب اال امل3)
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اإلييال بأال اهلل عةز وجةل يمسةك :با "وبوَّ  صاحب ابا  الرشيع  قال:

 ،واوبةال والشةجر عةىل إصةبل ،واألرضني عةىل إصةبل ،السيوات عىل إصبل

"واملاء والثرى عىل إصبل ،واخلالئق الها عىل إصبل
(1 )

. 

و حي يببني لنا فم  حديث النبر صىل اهلل عل ه وسلم، وضحكه م  االم ال ه

منهج البعامل مل هذه الصف ، وما شاهبها م  صفات اهلل جةل وعةال؛ ذلةك أال 

النبر صىل اهلل عل ه وسلم أجرى الصف  عةىل مةا ور ت، فلةم ينفهةا اببةداءًا ومل 

يبعمق ك إثباهتا، وضحكه صىل اهلل عل ه وسلم؛ تصديقًا ف تعجبةًا، اةي يبةوهم 

املبومهوال
(2)

م  اهلل، وقدرته، واذلك سائر صفاته جلَّ وعةال، ، وأشار هبا إىل عظ

 .بإثبات اهلل ورسوله اا اببداءً  فهر مثبب 

 ومم األدلة   ى ثب ُ ص ة الساأل: 

ريض اهلل  ثابب  ك الصح حني مة  حةديث أيب سةع د وأما صف  الساا فهر 

يكشةف ربنةا عة  سةاقه، :»سمعت النبر  صىل اهلل عل ه وسلم يقةول :عنه قال

ه ال مؤم  ومؤمن ، ويبقن ال م  ااال يسجد ك الدن ا؛ رياء وسةمع ، ف سجد ل

«ف ذهب ل سجد، ف عو  ظهره البقًا واحداً 
(3)

 . 

                                                 

 .3/1164ذ الرشيع ، لآلجرحي، 1)

 .182ذ انظر: ابا  البوح د، فب  خزيم ، 2)

(3 ،﴾ اا  ُف ع   س  ش  م  ُيك  و  ذ، 4635، برقم)4/1871ذ أخرجه البخارحي ك صح حه م  حديث أيب سع د ريض اهلل عنه، با :﴿ي 

 ذ.183، برقم)1/168ومسلم با : معرف  الريق الرؤي ، 
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 ،ب القةول ف ةه شة وخناهذا احلةديث ممةا هت َّة"يقول اخلطايب عل ه رمح  اهلل:

عةىل نحةو مةذهبهم ك ، ومل يكشفوا عة  بةاال  معنةاه ،فأجروه عىل ظاهر لفظه

" ال ما ف ى ط العلم بكنهه م  هذا البا البوق ف عند تفسري
(1)

. 

ة  ي  ﴿:ك تصن ف قوله تعاىل الصحاب وإني حصل اخلالف بني   ةُف ع  ش  م  ُيك  و 

اا   [،  هل هر م  آيات الصفات أم ف؟ وعل ةه اخبلةف فهمهةم 42﴾]القلم:س 

اا  لقوله تعاىل:﴿ ﴾ع   س 
(2)

، فاب  عباس ريض اهلل عنه يرى أهنا ل ست م  آيات 

اا  لصفات، ويرى أال معنن )ا ذ ع  شدة، وهو مةذهب مجهةور العلةيءع   س 
(3)

 

وأبو سةع د ريض اهلل عنةه يةرى بأهنةا  اخلة  ك آيةات الصةفات، ومحلهةا عةىل 

ظاهرها
(4)

. 

وق ل ك تفسريها: إال اهلل يكشف ام ع  ساا أحةد خملوقاتةه ااملالئكة 
(5)

 ،

لبجل ام، واشف احلُجب وهناك م  يرى أال املعنن ك الكشف ع  الساا هو ا

عنه جل جالله، حبن إذا رأوه سجدوا، وهو وجه حتبمله اللغة ، إف أنةه مل ينقةل 

ع  ذحي قدر م  أهل العلم
(6)

. 

 

 

                                                 
 .1/174ل الثقات، ملرعر املقدِّس، ذ انظر: أقاوي1)

 .1/252ذ انظر:الصواعق املرسل ، فب  اووزحي، 2)

 .1/118ذ حكاه اب  اووزحي، انظر:  فل شبه البشب ه بأاف البنزيه، فب  اووزحي، 3)

 .1/142ذ انظر: رؤي  اهلل، للدارقطنر، 4)

 .1/133فب  مجاع ، ، وإيضاح الدل ل، 1/174ذ انظر: أقاويل الثقات، ملرعر املقدِّس، 5)

 .1/173انظر: أقاويل الثقات، ملرعر املقدِّس،  اي قال ذلك اإلمام اخلطايب، عل ه رمح  اهلل. ذ6)
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يقول ش خ اإلسالم ب  ت م   عل ه رمح  اهلل، وهو ىكر لنا مذهب الصةحاب  

 مثل قولةه ف كإمل أجدهم تنازعوا  أين ،ومتام هذا»رضواال اهلل عل ه ك الصفات:

اا  :﴿ي  تعاىل ُف ع   س  ش  م  ُيك  ال أ :ب  عباس والائفة اع   حيفرو[،  42﴾]القلم:و 

ال اهلل يكشف ع  الشدة ك اآلخرةأ ،املرا  به الشدة
(1)

 :وع  أبن سع د والائفة  

وف  ،بةو سةع د ك الصةح حنيأللحديث الةذى رواه  ؛أهنم عدوها ك الصفات

ةُف :﴿ي  نه قةالإف ،هذه م  الصفاتال أريب أال ظاهر القرآال ف يدل عىل  ش  م  ُيك  و 

﴾]القلم: اا  فمةل  ،ومل يقل سةاقه ،مل يضفها إىل اهلل ،ثباتنكرة ك اإل [42ع   س 

"ف بدل ل آخرإ ؛نه م  الصفاتأف يظهر  ،ضاف عدم البعريف باإل
(2)

. 

وإال ااال االم ش خ اإلسالم ب  ت م   عل ه رمح  اهلل يثبت أال مذهب البأويةل 

الصفات ثابت ع  بع  الصحاب ، إف أنه ف ينكر صف  السةاا، وإنةي  ك بع 

: الشةدة يرى أال هذه اآلي  ف تصلح  ل اًل عىل ثبوهتا، وأهنا حمبمل  لكال املعن ةني

 والساا البر بمعنن الصف ، وهو الراجح واهلل أعلم.

 واخلالصة ِف ص ة الساأل والقَدم نلوم إدجازخا ِف األم ر اآلَية:

 ت صف  الساا هلل عز وجل إمجافً.ثبو ا 1

 : إثبات املعنن للساا، وتفوي  الك ف  .ا2

 عدم املبالغ  ك اإلثبات؛ حبن ف نقل ك البشب ه. ا 3

                                                 

 .3/427ذ انظر: اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 1)

 .6/394، وتوح د األلوه  ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 6/394ذ جممويف الفباوى، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 2)
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ةةاا  قولةةه تعةةاىل:﴿ي ااا 4 ةة  س  ةةُف ع  ش  م  ُيك  [ ل سةةت ك آيةةات 42﴾]القلم:و 

 الصفات، وإني ثببت صف  الساا هلل عز وجل، م  الريق السن ، م  حةديث أيب

 سع د ك الصح حني.

 االم ااا حي ك إنكار صف  الساا مرجوح. ا5

م فلم تر  ك الكبا  العزيز، وإني ثببت بالسن  الصح ح   ا6 د  أما صف  الق 
(1)

 

أ ن س  ريض اهلل وم  أ ل  ثبوهتا ما جاء ك الصح حني م  الرا عدة منها حديث 

لنار، وتقول: هل م  مزيةد، يلقن ك ا»وف ه:عنه ع  النبر  صىل اهلل عل ه وسلم  

«ق ط  ق ط  حبن يضل قدمه، فبقول: 
(2)

. 

ةت  :»قال أنه ع  النبر  صىل اهلل عل ه وسلم ومنها ما ثبت النةار واونة   حت  اجَّ

فقالت النار: أوثرت باملبكربي  واملبجربي ، وقالت اونة : فةي، ف يةدخلنر إف 

نت رمحبر أرحم بةك مة  ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، فقال اهلل للجن : أ

أشاء م  عبا حي، وقال للنار: أنت عذايب أعذ  بك م  أشاء م  عبا حي ولكةل 

 ، واحدة منكم ملؤها، فأما النار فال متبلئ ف ضل قدمةه عل هةا فبقةول: ق ةط  ق ةط 

«فهنالك متبلئ ويزوى بعضها إىل بع 
(3)

. 

ل، ك قوله صىل اهلل عل ه وسلم ج  ر، فةال متبلةئ، فأما النةا»:وور ت بلفظ الري

ق ط  ق ط  فبقول:  حبن يضل رجله،
(4)

، فهنالك متبلئ، ويزوى بعضةها إىل بعة ، 

وف يظلم اهلل عز وجل م  خلقه أحدًا، وأما اون ، فإال اهلل عز وجةل، ينشةئ اةا 

«خلقاً 
(5)

. 

                                                 

 .4/2188ساس البقديس، للرازحي، ذ أ1)

 ذ.4567، برقم)4/1835ذ أخرجه البخارحي م  حديث أنس، با : قوله:﴿وتقول هل م  مزيد﴾، 2)

 ذ.2846، برقم)4/2186ذ أخرجه مسلم م  حديث أيب هريرة، با : النار يدخلها اوباروال واون  يدخلها الضعفاء، 3)

 .5/14ب  أمحد الفراه دحي. قط قط: حسبر حسبر. انظر: العني، للخل ل ذ 4)

(5 ،﴾ يد  زو   مَّ
ل  مو ُقوُل ه  ت  ذ، ومسلم م  حةديث 4569، برقم)4/1836ذ أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با : قوله:﴿و 

 ذ. 2846، برقم)4/2187أيب هريرة، با : النار يدخلها اوباروال واون  يدخلها الضعفاء، 
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 املطلب السابع
 موقف اهلادي من: احلد، واملقدار، والصورة، واهليئة

واةذلك "د واملقدار والصورة واا ئ ، مة  قولةه: يببني مذهب ااا حي ك احل

فكةل ...،وه ئ  م  اا ئات،  ،وصورة م  الصور ،ومقداراً  ،اً م  زعم أال له حدَّ 

فبعةاىل اهلل عةي  ،وف سةلطاال ،وقال ما ف برهاال لةه بةه ،قد قال بالكذ  ،هؤفء

"يقولوال علوًا ابرياً 
(1)

. 

اهلل املبطلةوال: إال اهلل جسةم بل ا ف يزعم  املشبهوال، ويقةول عةىل "ويقول:

"وصورة
(2)

. 

أما قوله:)واذلك م  زعم أال له حدًاذ فمسأل  إثبات احلد خمبلف ف هةا، بةني 

أهل العلم: فمنهم م  رأى إثبات احلد
(3)

، واعبمد ك ذلك عىل رواي  نسبت إىل 

؟ قةال: نعةم بحةد   ، أو نثببةه بحةد  ، عبد اهلل ب  املبارك أنه سئل: أنعرف اهلل بحد 

فجعلوه أصاًل ك هذا البا ، وزا وا احلد ك صفاته تعاىل
(4)

. 

نةه ق ةل بصورة أخرى، وهر أال هذه احلكاي  ع  اب  املبارك قد رويت أعىل 

 :ال يقةالأوزعم بعضهم  ،باو م  وال احلاء ،نعم بجد :نعرف اهلل بجد فقالأ :له

ال أحوجنةا اىل أي نةإ :ف قةال لةه ،يةدحيف ااأل يدُ   :اي تقول ،ف ااحلدو  ،له حد

ومل  ،فلزم قبواا ،ال ال د قد جاء ذارها ك القرآال والسن أل ؛يدحيف ااأل يد   :نقول

                                                 

 .183، 156 ذ املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص1)

 .183ذ املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 2)

 . 2/34انظر:  رء تعارض العقل والنقل، فب  ت م  ، .ااإلمام أمحد واخلالل واملروزحي وإسحاا ب  راهويهذ 3)

 .1/442ب اال تلب س اوهم  ، فب  ت م  ، ذ 4)
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 ،ف ااحلةدو  حداً  :حبن نقول ،و ك السن أ ،ي  ذار احلد ك الكبا أف ،جيز ر ها

يدحيف ااأل اً اي نقول يد
(1)

. 

واخبلفت الرواي  ع  أمحد فروحي عنه إثباته وروحي عنه نف ه
(2)

، وأنكره إمةام 

احلرمني  أبو املعا، اووينر
(3 )

. 

 السنة، ومم ذلم:ِف  وردُلونْا  ،ِف القرم أما الِل رة فلم َرد هبِا الل ظ 

خلق اهلل آ م عةىل صةورته، :»ما روحي ع  النبر  صىل اهلل عل ه وسلم  أنه قال

«سبوال ذراعاً 
(4)

. 

آ م، وااةاء ك ومعنن هذا احلديث: أال اهلل خلةق سةائر اخللةق عةىل صةورة 

قوله:)صورتهذ يعو  إىل آ م
 (5)

 . 

إذا قاتةل أحةدام :»صىل اهلل عل ه وسةلم هللرسول ا قال :قال هريرةع  أيب و

«أخاه فل جبنب الوجه، فإال اهلل خلق آ م عىل صورته 
(6)

. 

ف يقول َّ أحدام: قبح اهلل وجهك، ووجه م  أشبه وجهةك، »ومنها حديث:

«تهفإال اهلل خلق آ م عىل صور
(7)

. 

                                                 
 . 2/171ذ  ب اال تلب س اوهم  ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 1)

 . 2/174ب اال تلب س اوهم  ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ،   ذ2)

 . 1/107ذ  انظر: ملل األ ل  ك قواعد عقائد أهل السن  واويع ، أليب املعا، اووينر، 3)

ذ، ومسةلم مة  5873، برقم)5/2299ذ  أخرجه البخارحي ك صح حه م  حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، با : بدء السالم، 4)

 ذ.2841، برقم)4/2181ريرة أيضًا، با : يدخل اون  أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري، حديث أيب ه

 .34، 14/33ذ  صح ح اب  حباال، فب  حباال، 5)

ى﴾، 6) ر  ً  ُأخ  ل  ز  آُه ن  د  ر  ق  ل   ذ .2612، برقم)4/2017ذ أخرجه مسلم م  حديث أيب هريرة، با : معنن قول اهلل عز وجل:﴿و 

، ذ5710، بةرقم)13/18ك صح حه م  حديث أيب هريرة، ذار الزجر ع  قول املرء ألخ ةه: قةبح اهلل وجهةك، أخرجه اب  حباال ذ 7)

 ذ.520، برقم)ظالل اون  ك ختريج السن  فب  أيب عاصم، ملؤلفه حممد نارص الدي  األلباينوقال األلباين: حس  صح ح، انظر: 
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يريد به عىل صورة الذحي ق ل له: قبح اهلل وجهك، م  ولةده، "قال أبو حاتم:

والدل ل عىل أال اخلطا  لبنةر آ م  وال غةريهم، قولةه صةىل اهلل عل ةه وسةلم: 

"ألال وجه آ م ك الصورة تشبه صورة ولده ؛«ووجه م  أشبه وجهك»
(1)

. 

ا ل سةت رصىة  ك وهذه األحا يث رغم أهنا صح ح  السند واملب ؛ إف أهنة

الدفل  عىل جواز إالالا صف  الصورة عةىل اهلل عةز وجةل؛ للخةالف ك عةو  

  الضمري ك قوله صىل اهلل عل ه وسلم:)عىل صورتهذ فف ها احبيفت ثالث :

إىل يشء غةري  ىبمةل أال يكةوال عائةداً ذعةىل صةورته:)أال اااء ك قولهأوْلا:

؛ إىل آ م ىبمةل أال يكةوال عائةداً  الثاين:، غري اهلل تعاىلو ،صورة آ م عل ه السالم

لكوال عو  الضمري إىل أقر  مذاور
(2 )

 ،البر اسبمر عل هةا ،عىل صورتهواملعنن 

، أحي عىل الصورة البر ااال عل هةا ك األرض، وتةوك ال ماتأوإىل  ،ط  بو ه  أُ إىل أال 

عل ها
(3)

ببةدأ أو ا ،لبوهم م  يظ  أنه ملا ااال ك اون  ااال عىل صف  أخرى  فعاً ؛ 

، ومل يبةدرج اي ينبقل ولده م  حال  إىل حالة  ،مل ينبقل ك النشأة ؛د  جو خلقه اي وُ 

ك اابسا  تلك الصفات؛ ابق   بن ه، وإني صفاته عند خلقه اصفاته عند موته، 

م  العلم والقدرة، وغريمها م  الصفات اإلنسةان   البةر يكبسةبها اإلنسةاال ك 

مراحل عمره 
(4)

و مذهب أيب سل يال اخلطايب، وهذا األخري ه
(5)

. 

                                                 

 .13/18ذ صح ح اب  حباال، فب  حباال، 1)

 .1/71أساس البقديس ك علم الكالم، للرازحي، ذ انظر:  2)

 .17/178ذ انظر:رشح النووحي عىل صح ح مسلم، با  النهر ع  رض  الوجه، 3)

 .11/3ذ انظر: فبح البارحي رشح صح ح البخارحي، لش خ اإلسالم ب  حجر العسقالين، 4)

 .3/498ذ انظر: اشف املشكل، فب  اووزحي، 5)
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أو أنه مل يبعرض للمسخ
(1)

، بعد خط ئبه ك اون ، وانبقاله إىل الدن ا
(2)

. 

وق ل بأال ورو  احلديث ااال له سبب، وهو أال رجةاًل لطةم عبةدًا لةه، فنهةاه 

النبر صىل اهلل عل ه وسلم، وأخربه بأال اهلل خلق آ م عىل صورة وجهو الغالم
(3)

. 

إىل اهلل تعاىل أال يكوال عائداً  وىبمل الثالث:
(4)

، وقد نسب هذا القول إىل اب  

قب ب  فكاال يقول: صورة ف االصور
(5)

، ومم  قال هبةذا القةول: مجةل مة  أهةل 

العلم مةنهم أبةو إسةيع ل ااةروحي
 

ح ةث قال:بةا : إثبةات الصةورة لةه عةز 

"وجل
(6)

عةز  بةا : اإليةيال بةأال اهلل"، وبو  اآلجرحي ك ابابه الرشيع  فقةال:

"وجل خلق آ م عىل صورته بال ا ف
(7)

اي نسب إىل اإلمام أمحةد بة  حنبةل 
(8)

 

؛ إف «عىل صةورة الةرمح »واسبند القائلوال هبذا القول عىل رواي  أخرى، وف ها:

أال هذه الرواي  ف تصح، وعىل فرض صحبها، فإال معناها عىل صف  الرمح ، م  

العلم، واحل اة، والسمل، والبرص
(9)

هنا رويةت بةاملعنن، فحصةل ف هةا ، وق ل: إ

الغلط
(10)

، وق ل: إال اإلضاف  هنا للبرشيف؛ اناق  اهلل وب ةت اهلل
(11)

، وق ةل:إال 

                                                 
 .4/206ه. انظر: العني، للخ ل ب  أمحد الفراه دحي، املسخ: حتويل خلق ع  صورت ذ 1)

 .1/71ذ انظر:  أساس البقديس ك علم الكالم، للرازحي، 2)

 .1/116ذ انظر: الغن   ك أصول لدي ، أليب سع د الن سابورحي، 3)

 .1/70ذ أساس البقديس ك علم الكالم، للرازحي، 4)

 .5/183م ب  حجر العسقالين، ذ انظر: فبح البارحي رشح صح ح البخارحي، لش خ اإلسال5)

 .1/63ذ أنظر: األربعني ك  فئل البوح د، أليب إسيع ل ااروحي، 6)

 .3/1147ذ الرشيع ، لآلجرحي، 7)

 .3/1127، والرشيع ، لآلجرحي، 2/535ذ انظر:مسائل اإلمام أمحد ب  حنبل واب  راهويه، إلسحاا ب  منصور املروزحي، 8)

 .22/229، وعمدة القارحي، لبدر الدي  الع نر، 11/3العسقالين،  ب  حجرفذ انظر: فبح البارحي 9)

 .16/166ذ انظر:رشح النووحي عىل صح ح مسلم، با  النهر ع  رض  الوجه، 10)

 .5/539ذ انظر: الديباج عىل مسلم، للس والر ، 11)
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راإلضاف  للبمل ك؛ اقوله تعاىل:﴿ وحو ة  ر 
ُت فو هو مو خ  ن ف  [؛  بةي 29﴾]احلجةر:و 

وهبه م  سيت امللك ك الدن ا، واألمر، والنهر، والقوة
(1)

، وق ل: عىل صورته: 

ف والصناعاتأحي عىل ر 
 صفبه م  العلم باملعقوفت ومعرف  احلو

(2)
. 

واعلةم أال "أما اب  قب ب ، فقد ر  عل ه أبو بكر اب  فةورك األصةبهاين فقةال:

بع  أصحابنا املبكلمني ك تأويل هذا اخلرب حا  عىل
(3) 

وسةلك  ،وجه الصوا 

غري تةارك  ،هأنه مسبمسك بظاهر تومهاً  ؛وهو اب  قب ب  ،الريق اخلطأ واملحال ف ه

فأثبةت هلل  ،اي أنه يشء ف ااألشة اء ،إال هلل عز وجل صورة ف االصور :له فقال

وأال اهلل خلق آ م عةىل تلةك الصةورة  ،زعم أهنا ف االصور ،تعاىل صورة قديم 

"ل ك تشب ه اهلل تعاىل بخلقهوتوغ   ،وهذا جهل م  قائله
(4)

. 

ملوضل اناي  ع  اسم املرضو  اااء ك هذا ا ذ:خلق آ م عىل صورته:)قولهف 

الةذحي أمةر الضةار   ،أرا  أال اهلل خلق آ م عىل صورة هذا املرضو  ،واملشبوم

ووجه مة  أشةبه  :أال يقول ر  جو فزُ  ،والذى قبح وجهه ،باجبنا  وجهه بالرض 

قبح اهلل  :فإذا قال الشاتم لبع  بنر آ م ،ألال وجه آ م شب ه وجوه بن ه ؛وجهك

عل ةه  صةلوات اهلل ،وجةه آ م اةاال مقبحةاً  ،جهةكووجه م  أشةبه و ،وجهك

الذى وجوه بن ه شب ه  بوجه أب هم ،وسالمه
(5)

. 

                                                 

 .3/498ذ  نسبه اب  اووزحي إىل اب  عق ل ك ابابه اشف املشكل، 1)

 .1/72 علم الكالم، للرازحي، ذ انظر:أساس البقديس ك2)

 لعل الصوا : حا  ع  وجه الصوا . ذ  3)

 .68، 1/67ذ  مشكل احلديث وب انه، أليب بكر ب  فورك األصبهاين، 4)

 .1/84ابا  البوح د، فب  خزيم ، ذ 5)
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«ف تقبحوا الوجه فإال اب  آ م خلق عىل صورة الرمح »أما حديث:
(1)

.  

وتومهةوا  ،العلم عامل مم  مل يبحرَّ  ،وقد افبب  هبذه اللفظ "يقول اب  خزيم :  

فغلطوا ك  ،م  إضاف  صفات الذات ،ا اخلربأال إضاف  الصورة إىل الرمح  ك هذ

واةل  ،أعاذنةا اهلل ،مضةاه   لقةول املشةبه  ،وقالوا مقال  شةن ع  ،ب ناً  هذا غلطاً 

فإال ك اخلرب  ،النقل موصوفً   إال صح م  جه ؛هذا اخلربو ،م  قوام ،املسلمني

 حي،فأرسل الثةور ،قد خالف األعمش ك إسنا ه حيأال الثور :إحداخم ثالثاً  علالً 

مة   ،مل يةذار أنةه سةمعه ،أال األعمةش مةدلس :والثانية ،ومل يقل ع  اب  عمر

مةدلس مل يعلةم أنةه  ،أال حب ب ب  أيب ثابةت أيضةاً  :والثالثةحب ب ب  أيب ثابت 

ف س ي  ،ف يكا  ىبج به عليؤنا م  أهل األثر،ومثل هذا اخلرب، سمعه م  عطاء

فمعنةن اخلةرب إال صةح ،...، ب العلمف ي يوج ؛إذا ااال اخلرب ك مثل هذا اونس

م  الريق النقل مسنداً 
(2)

 ،فإال اب  آ م خلق عىل الصةورة البةر خلقهةا الةرمح  

ن ةاُام  ُثةمَّ :﴿و  قةال اهلل جةل وعال ،ثم نفخ ف ةه الةروح ،حني صور آ م ل ق  ةد  خ  ق  ل 

ن اُام   ر  وَّ "[11﴾]األعراف:ص 
(3)

. 

هنا أويقول نؤم  ب ،أويلهام  العليء م  يمسك ع  ت"ويقول اإلمام النووحي:

 ،وهذا مذهب مجهةور السةلف ،واا معنن يل ق هبا ،وأال ظاهرها غري مرا  ،حق

"وأسلم ،وهو أحوط
(4)

. 

                                                 

 .ذ13580برقم)، 12/430ذ  أخرجه الطرباين ك املعجم الكبري،  م  حديث عطاء ب  أيب رباح ع  اب  عمر مرفوعًا، 1)

فبةارة روى  ،أال جرير ب  عبد احلم د أحد الرواة اخبلط ك آخةر عمةره وسةاء حفظةه :وك احلديث عل  رابع  ذارها األلباين وهر 

، 1/175ك السلسةةل  الضةةع ف ، ،ضةةعفه األلبةةاينقةةد و ،)عةةىل صةةورة الةةرمح ذبلفظ: وتةةارة ،)عةةىل صةةورتهذ بلفةةظ: احلةةديث

 يث ضع ف ف تثبت به الصفات.ذ، واخلالص  أال احلد1176برقم)

ذ  فك ف واحلديث مل يصح وف ه ثالث علل قا ح  م  ح ث اإلسنا  وعل  رابع  م  ح ث املب  فضطرا  الرواية  ك احلةديث 2)

واحلديث ك با  العقائد، فبمجمويف هذه احلجج ف يرتقر احلةديث للعمةل  ،فبارة تروى)عىل  صورتهذ وتارة)عىل صورة الرمح ذ

   ل عىل ما قد سبق م  تأويالت.وىم ،به

 ، وما بعدها، ببرصف.1/84ذ ابا  البوح د، أليب بكر ب  خزيم ، 3)

 .3/498، واشف املشكل فب  اووزحي، 16/166ذ انظر:رشح النووحي عىل صح ح مسلم، با  النهر ع  رض  الوجه، 4)
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 اعناقشة والرتجيح: 

ة وهةو أال الضةمري يعةو  إىل يشء غةري اهلل وغةري آ م ة  أماا االحاتَمل األول

، واةذلك افحةبيل فمر و ؛ لعدم وجو  ما يدل عل ه ك الس اا، قبله، أو بعده

الثةةاين ة أال الضةةمري يعةةو  إىل اهلل ة  ف يصةةح؛ لعةةدم ورو  الةةدل ل الصةةح ح 

الرصيح، الذحي يدل عىل إثبات صف  الصورة ك حق اهلل؛ ذلك أال صفات اهلل؛ ف 

 تثبت برأحي حمبمل، أو  ل ل محال ألاثر م  وجه.

 أعلةم؛ لوجةو  ة عو  الضمري إىل آ م ة ،هو الصةوا ، واهلل واالحتَمل الثاين

 القرائ  البر تؤيد ذلك، ك األحا يث الوار ة:

أما احلديث األول فإال عو  الضمري اي يببني لنا يرجل إىل آ م، ويكوال املعنن أال 

اهلل خلق آ م عىل صورته األوىل، وبني صىل اهلل عل ةه وسةلم مالمةح ومواصةفات 

صل ب نهي فاصل، يرصف هذه الصورة بقوله مبارشة: )سبوال ذراعًا...إلخذ، ومل يف

 عو  الضمري إىل غري آ م، واأنه يقول، وصورته سبوال ذراعًا ك الوله.

أما احلديثاال اآلخراال وف هي:)إذا رض  .. إذا قاتلذ، فعو  الضةمري ف هةا إىل 

صورة املرضو ، وهو قول أاثر أهل العلم
(1)

. 

أما اا ئ  ك حق اهلل، فقد منعها بع  أهل العلم
(2)

. 

 رجحه الباحث ِف مسملة اتد ِف حِّ اّ َُاىل: والِي ن

أال ااا حي سلك ف ها الريق الصوا ؛ ذلك أال صفات اهلل ف تؤخذ م  أفةواه 

الرجال، وف تؤخذ باألخبار املضطرب ، وقد اخبلف ك قول الصحايب ك مسةائل 

 .م  سواه ة عند فرض صح  ثبوته ة؟!الغ ب، هل يؤخذ به أم ف؟ فك ف بقول 

بت احلد، وقد اعبمد القائلوال بإثباته عىل قةول مبةأخر عة  الصةدر فك ف نث

 األول؟ وحديث م  الضعف بمكاال، وقول ف ه تصح ف؟!.

                                                 

، وانظر: عمدة القةارحي، لبةدر 5/183جبنب الوجه، ذ  حكاه ش خ اإلسالم اب  حجر ك فبح البارحي، با : إذا رض  العبد فل 1)

 .13/116الدي  الع نر، با : إذا رض  فل جبنب الوجه، 

 .12/420ذااب  اووزحي، انظر: صح ح اب  حباال، فب  حباال، 2)
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 املطلب الثامن
 صفات الرضا، والسخط، والوالية، واحملبة، والكراهية، عند اهلادي 

وأمةا العةداوة ": بقولةه واملحب  للمؤم ، العداوة م  اهلل للكافر ااا حي يفرس

ألال  ؛إنزال املضار بالعايص واسبعيل العةداوة مة  اهلل للكةافر جمةازحق قبها: ف

وإني يوصةف بةذلك مة  ح ةث اةاال  ،الكافر ف يقدر عىل إنزال املضار به تعاىل

إيصال املنافل إلة هم  فإني املرا  هبا منه: ،املحب  م  اهلل للمؤمننيعدوًا ألول ائه، و

ه الصةفات، إرا ة مة  ح ةث اةاال عةدوًا واعلةم أال هةذ واسةبحقاقًا، ؛تفضالً 

ألول ائه، واملحبة  مة  اهلل للمةؤمنني، فةإني جيةوز أال يريةد األفعةال ويكرههةا، 

"واإلرا ة فقد صح أهنا م  صفات الفعل
(1)

. 

واعلةم أال السةخط "أما صفبر السخط والرضا عند ااا حي، ف قةول عةنهي:

، والسخط: اسم لكراه   والرضا والوفي  واملحب  اي ذارنا م  صفات األفعال

إذا وقةل  ؛: اسم إلرا ة الفعلالفعل؛ إذا وقل لوجو  املكروه، واذلك الرضا هو

م  العبد م  الوجوه املرا ة
(2)

. 

ويرى ااا حي بأال الرضا، والسخط، والوفي ، واملحب ، مة  صةفات الفعةل، 

دث اييرى بأهنا حمدث ، بمعنن أهنا ل ست صفات فزم  لةه سةبحانه، وأهنةا حتة

  .ويرى بأال اسبعيل العداوة م  اهلل للكافر جماز نب ج  ترصفات بنر آ م،

                                                 

 .477ذانظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1)

 .475ذانظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 2)
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وذاةر اهلل "ويسبدل ااا حي بعموم اآليات لب اال معاين هذه الصفات ف قةول:

ةر  الرضا ك ابابه فقال: ُكف   ال 
ب ةا وهو

ض  لوعو ةر  ف  ي  نُكم  و  ري ع 
نو إوالَّ ااهلل  غ  ُفُروا ف  ﴿إوال ت ك 

ُكرُ  إوال ت ش  ُكم  و  ُه ل  ض  ر  ض  [، وقال:﴿7﴾ ]الزمر: وا ي  ا ف  ي ر  ُهم  إوذ  ُيب  يُبوال  م  ع  ُهو  م  و 

لو  و  ق     ال 
ُهةوا ذ﴿[، وقال: 108﴾]النساء: مو رو ا  ط  ااهلل  و  ةخ  ا أ س  ب ُعوا م  ُُم اتَّ ك  بوأ هنَّ

لو

م   ا  ي  ب ط  أ ع  أ ح  ُه ف  ان  و  ض 
 [.28﴾]حممد: رو

ي   وقال:﴿ 
ذو ال  إوالَّ الَّ و  ع  ُكم  إوذ  ُتد  ُكم  أ نُفس 

بو ق    مَّ
ُ مو رب  ُت اهلل   أ ا  ال  مل  ق  و  ُروا ُين ا   ف  ا 

ُفُروال   ب ك  الو ف  يي  و ةا ف  [، وقال:﴿10﴾]غافر:إوىل  اإل  ُقوُلةوال  م    ت 
نُةوا ملو ي   آ م 

ةذو ا أ هي  ا الَّ ي 

ُلوال   ع  ف  ا ف   ت  ُقوُلوا م  ند  اهلل   أ ال ت 
بًا عو ق  رُب  م  ُلوال   ا  ع  ف  ُاةل  [ وقال:﴿3ة 2﴾]الصف: ت 

ُروهاً  ك  بيك  م  ن د  ر 
اال  س   ُئُه عو ك  ا 

لو  [ .38﴾ ]اإلساء: ذ 

فبهذه اآليات ونحوها علمنا أال اهلل ف يةرض املعةايص تعةاىل اهلل عة  ذلةك 

ُلةهُ وذار اهلل املحب  ك ابابه فقةال:﴿ علوًا ابريًا، و  ُبةك  ق 
جو ة  ُيع     النَّةاسو م 

مو كو  و 

ُد اهلل  هو ُيش  ن   ا و   الد 
ةامو  احل    اةو ص 

و ةد  اخل  ُهةو  أ ل   و 
بوةهو ل  ةا كو ق  ةىل  م  ن كو و   ع  ةع  ىلَّ س  ا ت ةو  إوذ 

اهللُ ل  و  النَّس  ث  و  ك  احل  ر 
هُي لو ا و  ه 

د  فو و
سو ضو لوُ ف  ا    األ ر  س  ب  الف 

ة  204﴾]البقرة:ف  ُىو

ي   إوالَّ ااهلل  ف  ُىو [، وقال:﴿205
دو سو ب ُدوا  [، وقال:﴿77﴾]القصص:ب  امل ُف  ع  ف  ت  و 

ي   
ب دو بي امل ُع 

 [.190﴾]البقرة:إوالَّ اهلل     ف  ُىو

واملعايص الها اثريها وقل لها فسا ، وقد أخرب اهلل أنه ف ىب الفسا ، فبهذه  

 عةي اآليات، ونحوها علمنا؛ أال اهلل ف ىب املعايص، وف ىب أال يعىص، تعةاىل

"يقول اواهلوال علوًا ابرياً 
(1)

. 
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إيصةال املنةافل اةم "ويرى ااا حي بأال معنن املحب  م  اهلل للمؤمنني معناها:

تفضاًل واسبحقاقاً 
("1)

. 

وعىل هذا، فإال مذهب ااا حي بأال اهلل ف يريةد مةا فىةب؛ بمعنةن أال اهلل ف 

ريد املعص  ، وف ىبها، واةأالَّ يريد إف اخلري واملنافل، فهو ىبها، وبالبا، فإنه ف ي

ااا حي جيعل تالزمةًا بةني اإلرا ة واملحبة ، وهةو مةذهب قةوم مة  املبكلمةني؛ 

االقدري  م  املعبزل ، والقدري  املجربة م  اوهم  
(2 )

. 

وهذا االم غري صح ح؛ ذلك أال اهلل عز وجل قد يريد شة ئًا؛ لكنةه يبغضةه، 

ب ةا وهو لةق، اةي قةال تعةاىل:﴿وف ىبه؛ وإني أرا ه؛ ل مبح  بةه اخل
ض  لوعو ةر  ف  ي  و 

ر   ُكف  [، فرغم أنه سةبحانه ف يرضةاه رشعةًا، فقةد أوجةده، وأرا ه؛ 7﴾]الزمر:ال 

اونًا، وقدرًا؛ ل مبح  به اخللق، فم  شاء فل ؤم ، وم  شاء فل كفر، اةي أال اهلل 

ُه   و اهللُف م   ُيرو أثبت إرا ته للكفر، ونفن رضاه وحمببه له، فقال سبحانه:﴿ ي 
أ ال هي  دو

ُد  ةعَّ ةأ نَّي  ي صَّ جًا ا  ر  ُه ض  يقًا ح  ر  د  ل  ص  لَُّه جي  ع 
م   ُيرو   أ ال ُيضو ال مو و  إلوس 

ُه لو ر  د  ح  ص  ي رش  

ُل اهللُ ك  جي  ع 
لو ذ  ء ا  ي   السَّ

نُوال   كو مو ي   ف  ُيؤ 
ذو ىل  الَّ س  ع  ج  [، وقال 125﴾]األنعام:الري

ر  سبحانه:﴿ ف  ي  ر  و  ُكف   ال 
ب ةا وهو

[، فأثبةت اإلرا ة لليشةء ونفةن 7﴾]الزمةر:ض  لوعو

الرضا به واملحب  له
(3)

. 
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 مناقشة مِخب اْلادي ، ِف الرضا، والسخط، وال النة، واعحبة:

خالصة مِخب اْلادي، ِف صا اُ الرضاا، والساخط، وال الناة، واعحباة، 

 ن جزخا ِف اآليت:

م  صفات الفعل، ول ست مة  صةفات  يرى ااا حي بأال هذه الصفات أوال :

 الذات.

: يرى ااا حي بأال اهلل يرض، ويسخط، ويوا،، ويعا حي، عند صةدور مةا ثانيا  

 يوجب ذلك م  العبد.

 : يرى ااا حي أال هذه الصفات حمدث ، ول ست أزل  .ثالثا  

 ، مة ومة  وافقةهوهذا املذهب الذحي ذهب إل ه ااا حي، هو مذهب جهةم، 

 ،وحبةه ،وغضةبه ،ورضةاه ،مة  االمةه ،وصف اهلل به نفسةهال ما  وانف الذي 

لة س هةو ك  ،منفصةل  عنةه ،إني هر أمور خملوق  :وقالوا ،ونحو ذلك ،وبغضه

، ومم  وافق ااا حي ك ربةط هةذه الصةفات بأفعةال بيشء م  ذلك نفسه مبصفاً 

والسخط  ،ألصل ك ذلك أال املحب او"الذحي يقول: العبا ، أبومنصور املاتريدحي 

يوجباال بفعل العبةا   ،ن االمع
(1)

ابة  اةال  هوعارضة 
 

ف  :ومة  وافقةه فقةالوا

 بل مج ةل هةذه األمةور صةفات ،يوصف اهلل بيشء يبعلق بمش ئبه وقدرته أصالً 

وف يغضةب ك  ،ك وقةت  وال وقةت ،فةال يةرض ،أزل ة  ،قديم  ،فزم  لذاته
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 ،غضةباً  إال ريب قد غضب ال ةوم:»ك حديث الشفاع  جاءاي  ، وال وقت ،وقت

«ول  يغضب بعده مثله ،مل يغضب قبله مثله
(1)

. 

وهناك م  يفصل ك أمر هذه الصفات، فريى بأال الرضا والرمح ، م  صفات 

الذات، وأال صفات السخط والعذا  م  صفات الفعل، ومم  قال هبذا القةول 

اب  األمري الصنعاين، الةذحي يةرى أال الرضةا والرمحة  مة  أوصةافه، والسةخط 

مفعوفته والعذا  م 
(2)

. 

أال الغضب مل الرضا، والبغ  مل احلب، ك حةق  ة واهلل أعلمة والصوا   

وأمةا ":ش خ اإلسالم ب  ت م   يقولمل م  وصفه بأحدمها،  وال اآلخر، اهلل أا

ف الرضةا إامل مم  ف يكوال منةه أفهو  ،والبغ  مل احلب ،الغضب مل الرضا

 ،وتبغ  ،البن تسبحق أال تذم ، وال البغ  والغضب لألمور املذموم  ،واحلب

أامل مة   ،ويذل ،ويعز ،ويرفل ،وخيف  ،ويمنل ر،واذا ااال اتصافه بأنه يعط

 ألال الفعةل اآلخةر ح ةث تقبيضة ؛والرفةل ،عزازواإل ،عطاءاتصافه بمجر  اإل

ىف املحةل  ،بةاآلخر ل  وخُيوة ،ف أحةد النةوعنيإأامل ممةا ف يفعةل  ؛احلكم  ذلك

"املناسب له
(3)

. 

لبالزم بني إجيا  اهلل لألش اء، وبني حمببه اا غري صةح ح؛ إذ لة س مة  وهذا ا

الرضورة أال اهلل ىب ال يشء أوجده، فقد أوجد إبل س وقب له، وهو ف ىةبهم، 

                                                 

ةهو﴾، 1) مو و  ن ا ُنوحًا إوىل  ق  ل  س  د  أ ر  ق  ل  ذ، 3162، بةرقم)3/1215ذ أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با : قول اهلل عز وجل:﴿و 

 ذ .194، برقم)1/185ومسلم م  حديث أيب هريرة، با : أ نن أهل اون  منزل  ف ها، 

 .143، 1/142، ذ انظر: رفل األسبار، فب  األمري الصنعاين2)
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فل س بالرضورة أنه تعاىل ىب هذه الصفات، ويرضاها منهم، وخلةق سةبحانه 

يبجةرأ عةىل اهلل  الكفار بكفرهم، وحقدهم عىل اإلسالم واملسلمني، ومنهم مة 

ر  العاملني ف صفه بالفقر، ومنهم م  ينسب له الصةاحب  والولةد، ومةنهم مة  

يزعم بأنه ثالث ثالث ، ول س بالرضورة اوال اهلل خلقهم أال يكةوال حمبةًا اةم، أو 

 حمبًا ملا يصدر منهم، فهذا القول م  إلزام ما ف يلزم.

 وثبتت خِ  الِل اُ انِل ص صحيحة، ومم ذلم: 

الصح حني ع  أيب سع د اخلدرحي ريض اهلل عنه عة  النبةر  صةىل  ك ما ور 

لب ةك  :يا أهةل اونة  ف قولةوال :إال اهلل تعاىل يقول ألهل اون ":اهلل عل ه وسلم

وما لنا ف نرض  :هل رض بم ف قولوال :ف قول ،واخلري ك يديك ،وسعديك ،ربنا

 أعط كم أفضةل مة  أف:ف قول ،م  خلقك اً وقد أعط بنا ما مل تعط أحد ،يا ر 

ةأُ :ف قةول ؟وأحي يشء أفضةل مة  ذلةك ،يةا ر  :ف قولةوال ؟ذلك علة كم  ل  حو

 .«بداً أفال أسخط عل كم بعده  ،رضواين

اهلل اةره لكةم إال »وثبت ك الصح ح ع  النبر صىل اهلل عل ه وسلم أنه قةال:

«وإضاع  املال ،واثرة السؤال ،ق ل وقال ًا:ثالث
(1)

. 

ابةب  ،ملا ق  اهلل اخللق:»صىل اهلل عل ه وسلم  قال ع  أيب هريرة أال النبر و

«إال رمحبر غلبت غضبر :فهو عنده فوا العر  ،ك ابابه
(2)

    . 

                                                 

ةأ ُلوال  النَّةاس  إوحل  افةًا﴾،  ذ1) س  ذ، 1407، بةرقم)2/537أخرجه البخارحي، م  حديث املغرية ب  شعب ، با : قول اهلل تعاىل:﴿ف  ي 

 ذ.593، برقم)3/1341ومسلم م  حديث املغرية ب  شعب ، با : النهر ع  اثرة املسائل م  غري حاج ، 

اُل  ذ2) ةو  هةو  أ ه   ةُدُه و 
ُأ اخل  ل ةق  ُثةمَّ ُيعو ب ةد  حي ي 

ُهو  الَّذو ل   ةهو﴾، أخرجه البخارحي م  حديث أيب هريرة، با : ما جاء ك قوله تعاىل:﴿و  ع 

 ذ.3022، برقم)3/1166
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مة  »وع  عائش  ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسةلم:

البمس رض اهلل، بسخط الناس ريض اهلل عنه، وأرض الناس عنه، وم  البمس 

«خط اهلل، سخط اهلل عل ه، وأسخط عل ه الناسرضا الناس، بس
(1)

. 

 ،ف حمةده عل هةا ،يأاةل األالة  ،إال اهلل لريض ع  العبةد»ومنها حديث: 

"ف حمده عل ها ،ويرش  الرشب 
(2)

. 

«اي يكره أال تؤتن معص به ،إال اهلل ىب أال يؤخذ برخصه:»وك املسند
(3)

. 

وقةرأ قولةه عةز  ،محد إىل أال اهلل عةز وجةل يغضةب ويةرضاإلمام أوذهب 

ةد  :﴿وجل ق  ةبور ف  ض   غ 
ل   ةهو ةل  ع 

ة  ى  لو م  ةبور و  ض  ل ة  ُكم  غ  ةلَّ ع 
 ف   حو

ا فو هو و  ف  ت ط غ  و 

ى و  ةُفون ا :﴿فأضاف الغضةب إىل نفسةه وقةال عةز وجةل [،81﴾]اله:ه  ل يَّ آس  ف 

ني  
ن ةةاُهم  أ مج  عو ق  ر  أ غ  ةةن ُهم  ف 

ن ةةا مو م  يعنةةر  :قةةال ابةة  عبةةاس[، 55﴾]الزخةةرف:انب ق 

ب  اهللُ:﴿وقوله أيضاً  ،غضبوناأ
ضو غ  ا و   ه 

الودًا فو نَُّم خ  ه  آُؤُه ج  ز  دَّ  ف ج  أ ع  ن ُه و  ع  ل   و 
ل   هو ع 

ظو يً  ابًا ع  ذ  ُه ع  والغضةب والةرض  ،ومثل ذلك ك القرآال اثةري [،93﴾]النساء:ل 

سةبق ك علمةه أنةه   عىل مة مل يزل اهلل تعاىل غاضباً  ،صفباال له م  صفات نفسه

سبق ك علمه أنه يكوال مما يرض ه  عىل م ومل يزل راض اً  ،يكوال مم  يعص ه
(4)

. 

عةىل وم  لوازم قول ااا حي بخلق صفبر الغضب والسخط: القول بفنائهي  

عةىل  حبةن ف يكةوال راضة اً ؛ واذلك رضاه عةىل األنب ةاء واملةؤمنني ،الكافري 
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ذا رأوا الةزفزل واألمطةار وقد أمجل املسلموال إ ،عىل أعدائه وفساخطاً  ،أول ائه

 واملعنن أهنا ع  قدرة اانت ،هنم يقولوال هذه قدرة اهلل تعاىلأ ،العظ م 
(1)

. 

 ،اللهم إين أعوذ برضاك م  سةخطك:»وااال م   عائه  صىل اهلل عل ه وسلم

«وأعوذ بك منك ،وأعوذ بمعافاتك م  عقوببك
(2)

. 

ل املعافاة م  فعل وبفع ،م  صف  السخط ،فبأمل ذار اسبعاذته بصف  الرض

ثم ربةط ذلةك الةه بذاتةه  ،تب عل هارتوالثاين أثرها امل ،فاألول الصف  ،العقوب 

ف إىل غريه ،وأال ذلك اله راجل إل ه وحده ،سبحانه
(3)

. 

 وللسخط والرضا  القة ااإلرادة الو نية والرش ية:   

فةإال  ،وهو ما وقل ىف الوجو  م  األعةيل الصةاحل  ،ي تعلقت به اإلرا تاالف

 ،فوقةل ،وأرا ه إرا ة اةوال ،ورضة ه ،حبهأفأمر به و ،اهلل أرا ه إرا ة  ي  ورشيف

وهو مةا أمةر اهلل بةه مة   ،وما تعلقت به اإلرا ة الدين   فقط ،ولوف ذلك ملا ااال

 ،فبلك الها إرا ة  ية  ،الكفار والفجار فحصلت املعص   م  ،األعيل الصاحل 

ومةا تعلقةت بةه اإلرا ة الكون ة   ،لو مل تقةلو ،لو وقعت ،و يرضاها ،وهو ىبها

 ،ااملباحةات واملعةايص ،وهو ما قدره وشاءه م  احلوا ث البن مل يأمر هبةا ،فقط

وف يرض لعبةا ه  ،إذ هو ف يأمر بالفحشاء ؛ومل ىبها ،ومل يرضها ،فإنه مل يأمر هبا

                                                 

 .298، 1/297ذ اعبقا  اإلمام املبجل أمحد ب  حنبل)ذيل البقات احلنابل ذ، 1)
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ومةا مل  ، اةاالفإنه ما شاء اهلل ،ملا اانت ،وخلقه اا ،وقدرته ،ولوف مش ئبه ،الكفر

يشأ مل يك 
(1)

. 

 والِي نرتجح للباحث ِف ص اُ السخط والرضا وال النة واعحبة والوراخية خ : 

أال الرضا، والوفي ، واملحب ، صفات فزم ، ذات   له سةبحانه، وأال السةخط 

والغضب والعداوة صفات أفعال له سبحانه، واوم ل صفات ايل له، بي يل ةق 

سلطانه، فل ست حمببه امحب  املخلةوقني، ولة س بغضةه  بجالل وجهه، وعظ م

 ابغضهم، فله املثل األعىل، وهو السم ل العل م.

ةلَّم لةه   أما ما ذهب إل ه ااا حي م  أهنا حتدث نب ج  ترصفات العبد، فغري ُمس 

بذلك؛ ألال اهلل جل جالله وصف نفسه هبذه الصفات، وأما  ور العبد، ف كةوال 

 إجيا ها، وباملثال يبضح املقال:  ك اسب أسباهبا، ف ك

فلو أال املعلم نظةر إىل إجابة  أحةد الالبةه، وعلةم أنةه ف يسةبحق النجةاح؛ 

 إلخفاقه ك اإلجاب ، فهل هذا الرسو  م  فعل املعلم أم م  فعل الطالب؟.

ه األ نةن نظةام  ف شك أال العقالء يقولوال: إال نظام الرسو  والنجاج وحد 

س  البر يدرس ف ها الطالب، و ور الطالب ك الرسو  م  فعل املعلم، أو املؤس

هو اابسابه ملا يوجب الرسو ، وف يقبل عقل أال يقال: بي أال الطالب هةو مة  

 اابسب سبب الرسو  فإنه م  أوجد هذا النظام.

وهلل املثل األعىل، وله الصفات الُعىل، فهو م  وصف نفسه بصفات السخط، 

العبد هةو مة  اابسةب أسةبا  السةخط، والغضب، وغريمها، م  الصفات، و

والغضب، وف يسبق م بحال القول: إال هذه الصفات جاءت نب ج  فعل العبةد، 

  ولو جاز هذا القول؛ واز القول إال اهلل يصري حماًل للحوا ث تعاىل اهلل ع  ذلك.
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 وقد وصَ اّ ن سه هبِ  الِل اُ ِف أكثر مم م ضع مم القرم  الورنم ومنْا:

ةا ﴿قوله تعاىل: ل   ه  ةقَّ ع  ا ف ح   ه 
ُقوا  فو س  ا ف ف   ه 

فو ن ا ُمرت   ر  ً  أ م  ي  ر  ك  ق 
ن ا أ ال هن  لو ا أ ر    ذ 

إو و 

رياً  مو ا ت د  ن اه  ر  مَّ د  ُل ف  و  ق   [.16﴾]األساء:ال 

ا   اهللُتعاىل:﴿ وقوله ا أ ر  إوذ  ة   و  ة  ُ ونوةهو مو ُةم مي ةا ا  م  ةُه و  ةر  َّ ل  م  ُسوءًا ف ال  م  و  بوق 

ال     [11﴾]الرعد:و 

يالً تعاىل:﴿ وقوله ب دو ُم  ت  ث اا  ن ا أ م  ل  دَّ ئ ن ا ب 
ا شو إوذ   [ .28﴾]اإلنساال: و 

   تعاىل:﴿و   وقوله
ئو ل   ن ةا  ل   ع 

وُد ل ك  بوةهو ح   ن ا إول   ك  ُثمَّ ف  جت  حي أ و 
ذو ب  َّ بوالَّ ه  ن ذ  ئ ن ا ل 

شو

او الً    [.86﴾]اإلساء:و 

ُ تعاىل:﴿ قولهو هنَّ
لوك  بوأ  ب ط  ذ  ةأ ح  ُه ف  ان  ةو  ض  ُهةوا رو رو ا  ط  ااهلل  و  ةخ  ةا أ س  ب ُعةوا م  ُم اتَّ

م   ا  ي   [.28﴾]حممد:أ ع 

ن ةةةاُهم  تعةةةاىل:﴿ واةةةذلك قولةةةه    ق  ر  أ غ  ةةةن ُهم  ف 
ن ةةةا مو م  ةةةُفون ا انب ق  ل يَّ آس  ف 

ني  
 [.55﴾]الزخرف:أ مج  عو

نكُ تعاىل: وقوله ري ع 
نو إوالَّ ااهلل  غ  ُفُروا ف  إوال ﴿إوال ت ك  ةر  و  ُكف   ال 

ب ةا وهو
ض  لوعو ةر  ف  ي  م  و 

ُكم   ُه ل  ض  ر  ُكُروا ي   [ .7﴾]الزمر:ت ش 

ي إ﴿:وقوله رو ب  امل ُب ط هي
ُىو ابوني  و  ب  البَّوَّ

 [.222﴾]البقرة: والَّ اهلل     ُىو

ُ قولةةه تعةةاىل:﴿و هنَّ
ةةأ  ًا ا  ةةف   ص 

ةةبو لوهو  س 
ةةاتوُلوال  كو ي   ُيق 

ةةذو م ُبن  ةةاال  إوالَّ ااهلل  ُىةةب  الَّ

ُصوص   ر  ال املحبة  بسةبب هةذه أنةه يةدل عةىل إف ،ونحةو ذلةك[ 4﴾]الصف:مَّ

بني يكوال بعد العمل واملسبي إواوزاء  ،وهن جزاء اا ،عيلاأل
(1)

. 
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 املطلب التاسع
 مذهب اهلادي يف صفة الكالم

 ،وحسةابه ،وم  الصفات البر ينكرها ااا حي خماالب  اهلل لعبةده يةوم الق امة 

والندامة   ،ويةوم احلرسةة ،فإذا ااال يوم الق امة "ف قول: ،بكل ما عملهوتذاريه 

بمحاسب  العبا  ة وحماسببهم فبوق فهم  ،أتن به ملكاه إىل م  أمره اهلل م  املالئك 

ووقفةاه عةىل  ،وتعريفهم ما ااال م  أعيام ة ثم شهد حافظاه عل ه ،عىل أفعاام

باهوبكَّ  ،ما ااال م  أمره
(1)

فلةم  ،ووقفاه عىل جرأتةه عةىل خالقةه ،بمعاص ه لربه 

فهةذا معنةن حماسةب  الةر   ،حرفًا حرفاً  ،إف أوقفاه عل ه ،را مما تقدم منه ش ئاً يذ  

"لعبده
(2)

. 

يعبقد ااا حي أال اهلل ف خياالب عبا ه يوم الق ام ، أما احلديث الصح ح الذحي 

اهلل يةوم  ما مةنكم مة  أحةد، إف وسة كلمه»:اهلل عل ه وسلمقال ف ه النبر صىل 

الق ام ، ل س بني اهلل وب نه ترمجاال، ثم ينظر، فال يرى ش ئًا قدامه، ثةم ينظةر بةني 

«يديه، فبسبقبله النار، فم  اسبطايف منكم أال يبقر النار، ولةو بشةق متةرة
(3)

فةإال  

ااا حي يؤوله بأال املقصو  بكالم اهلل للعبد هو: االم يدور بني العبد وبني امللكني 

  يكلفاال بمحاسببه، ف قررانةه عةىل أفعالةه، وعةىل جرأتةه عةىل احلافظني، اللذي

خالقه، وهذا معنن حماسب  الر  لعبده، عند ااا حي 
(4)

. 

ومنهةا "ف قول ك ثنايا حديثه ع  آيةات موسةن: ،ينكر ااا حي صف  الكالمو

"ومنها: الكالم الذحي سمعه م  النار ،الكالم الذحي سمعه م  الشجرة
(5)

. 
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خلةق لةه االمةًا ك  ،واةاال معنةن ذلةك أال اهلل سةبحانه"ويقول ف ةه أيضةًا:

 ،اي ااال يسمل ما يأيت به امللك إل ه م  وحةر ربةه ،سمعه موسن بإذنه ،الشجرة

ملا أرا  م   ؛الذحي شاء اهلل إسيعه إياه ة وسيعه لذلك الكالم ،فكاال فهم موسن

 ،سواء سواءً  ، هم  وح ،افهمه ملا به ااال يأت ه جربيل ع  اهلل ة واجببائه ؛ارامبه

اةذا الكةالم  ،فلي أال مل يك  بني اهلل سبحانه وبني موسن صةىل اهلل عل ةه وسةلم

ممةا ينزلةه عل ةه  ،اي ااال يكوال فعله ك غريه ،املخلوا ك الشجرة مؤ   يؤ يه إل ه

لَّم  اهللُ ا  لو ًي﴾ جاز أال يقول:﴿و  ن ت ك   ،يريةد أسةمل موسةن[؛ 164]النساء:ُموس 

معنةن  ...، ،إسيعًا بال مؤ   لذلك إل ةه ؛يريد م  الكالم والوحر وأبلغه ما ااال

وعظة م  ،بي اةاال مة  عج ةب فعلةه ،)تكل ًيذ هو: تأا د لإلخبار منه عز وجل

 ،ف اي يقول به اوةاهلوال ،فهذا معنن قوله:)تكل ًيذ...،  ،وظاهر برهانه ،قدرته

الم إل ةه عةىل الريةق ونسةب الكة ،م  تشةب هه خللقةه ،وينسب إىل اهلل الضالوال

تعةاىل  ،ويعرفوال م  اةالم املخلةوقني ،اي يعقلوال م  االم اآل م ني ،البكلم به

"وجل أال يكوال اذلك ر  العاملني ،أرحم الرامحني ،اهلل ع  ذلك
(1)

. 

ك   حي  أ ال ُبورو
ا ُنو و اءه  ل يَّ ج  ويرى أال ما سمعه م  النار هو قول اهلل ك ابابه:﴿ف 

﴾]النمل:م   كو النَّارو و   ني 
امل و ع  اال  اهلل   ر  ي ال  ُسب ح  ا  ا و  و  [ فسئل عة  معنةن 8م    ح 

ا  ا﴾ فأجةا  أنةه إنةي أرا  بةذلك و  م    ح   و 
ك  م   كو النَّارو

مةا  :قول اهلل:﴿أ ال ُبورو

حول النار ،وم  حرض م  املالئك  ،سمل م  الكالم ك النار
(2)

. 

هةة ة 120اوعةد بة   رهةم)ت:  وقد وافق ااا حي ك نفةر صةف  الكةالم،

مذ، الذحي يعبرب أول م  نفن صف  الكالم ع  اهلل عز وجل746
(3)

.
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 ونلوم َلخيص مِخب اْلادي ِف ص ة الوالم ااآليت: 

 : إنكار ااا حي لصف  الكالم.أوال  

: يعبقد ااا حي أال االم الر  لعبده بغري ترمجةاال معنةاه: تكل ةف بعة  ثانيا  

 املالئك  بحسابه.

ل ااا حي ، االم اهلل ملوسن بأنه: االم خلقه اهلل ك الشةجرة، أو أنةه ا  ثالث وَّ : ُيؤ 

 االم للمالئك .

إف أال تأويل ااا حي ف يسبند إىل  ل ل م  ابا ، وف م  سن ، وف م  إمجايف، 

وف م  لغ  العر ، وهو ك احلق ق  رصف للفظ عة  ظةاهره، إىل معنةن آخةر، 

لعبا ه يوم الق ام ، والةذحي ثبةت باحلةديث الصةح ح، يؤول إىل إنكار االم اهلل 

وقال به أعالم اإلسالم، واسبقرَّ عل ه مذهبهم، قبل عرص ااةا حي، وك عرصةه، 

 وم  بعده.

والعجب ال العجب أال يبحدث ااا حي عة  اةالم خلقةه اهلل بغةري لسةاال، 

بكلًي، مة  غةري وجيعله آي  يز ا  هبا موسن إيينًا ويق نًا، وف يقبل أال اهلل مل يزل م

تشب ه، وف متث ل، وف جتس م، فكي أنه قبل أال تبكلم الشجرة بغري لساال، فاهلل عز 

 وجل قا ر أال يبكلم بال ا ف، وف مث ل!!.

هةة ة 241ومم  أثبت صف  الكالم هلل عزوجةل اإلمةام أمحةد بة  حنبةل)ت:

مذ856
(1)
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مذ870هة ة 256واإلمام البخارحي)ت: 
(1)

م ذ894ة هة 280، والدارمر)
(2)

 

مذ924هة ة 311واب  خزيم )ت: 
(3)

مذ971هة ة 360واآلجرحي) 
 (4)

والةدار  

مذ995هةةة ة 385قطنةةر )ت: 
(5)

مذ1005هةةة ة 395وابةة  منةةده)ت:  
(6)

 ،

 مذ1066هة ة 458والب هقر)ت: 
(7)

. 

 والراجح ِف ص ة الوالم: 

 أال ااا حي جانب الصوا  اثريًا ك هذه املسأل ، وتعسةف ك البأويةل، عةىل 

نحو تأويل املعبزل  لآليات الوار ة ك لقاء اهلل للمؤمنني؛ ح ث أولوها بأهنا لقةاء 

املالئك 
(8)

. 

وااا حي واملعبزل  وم  قال بقوام ك إنكار صف  الكالم وقعوا ك وصف اهلل 

بالعجز ة شعروا أم مل يشعروا ة ، وأنه ف يقدر أال يكلم عبا ه عةىل النحةو الةذحي 

 يل ق باإلله.

عنا ظاهر الكبا  العزيز وشواهد السن  النبوي ، ومذهب أئم  املسةلمني ويس 

 .املبقدمني واملبأخري 
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 املطلب العاشر

 رأي اهلادي يف صفات اإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم

 أوال  : رأي اْلادي ِف ص ة اإلرادة: 

يسوا ااا حي بع  اآليات البر ور ت ك معنن صف  اإلرا ة، ومنهةا قةول 

اهللُ عز وجل:﴿اهلل اتو أ ال  و  و  ةه  بَّبوُعةوال  الشَّ ي   ي 
ةذو يةُد الَّ ُيرو ل   ُكم  و  ُبو   ع  يُد أ ال ي  ُيرو

يُد اهللُ ظو ًي ُيرو  ُلوا  م   اًل ع 
و عو فًا  مت  ااُل ض  نس  ق  اإلو

ُخلو نُكم  و   27﴾]النسةاء: أ ال خُي فيف  ع 

يةُد اهللُ[، وقوله:﴿28ة  ف   ُيرو ة و  ةبوُكةُم ال  رس   يةُد بوُكةُم ال عرس   [، 185﴾]البقرة:ُيرو

ا اهللُ﴿وقوله: م  ب ا و  و 
ل عو ًي لي يُد ُظل  يُدوال  أ ال ُيط فو [، وقوله:﴿ي31﴾]غافر:ُيرو وا  ُنةور  ئرو

ةأ ب ن اهللُ ي  م  و  هو
اهو افوُروال   اهللو   بوأ ف و  ك  ه  ال  ةرو ةو  ا  ل  ُه و  مَّ ُنةور 

[، 32﴾]البوبة :إوفَّ أ ال يةبو

يةةوقوله:﴿ ُيرو ةةال فً ب عو داً و  ةةلَُّهم  ض 
ةة  ط ااُل أ ال ُيضو [، وقولةةه 60﴾]النسةةاء:ُد الشَّ

بو ل  تعاىل:﴿ ل وا  السَّ
يُدوال  أ ال ت ضو ُيرو [44﴾]النساء: و 

(1)
. 

ونرى اْلادي أ  اإلرادة  ل ما  َنقسم إىل ثالثاة أقساام، وجارج  اى ثاالث 

 مُاٍ :

ت واألرضةني، وهةر عةني : إرا ة اهلل إلجيا  املخلوقني، وفبق السيوااألول 

ا   ش   ئًا : إرا ة األمر البر عناها اهلل بقوله:﴿والثاينمش ئبه سبحانه،  ا أ ر  ُرُه إوذ  إونَّي  أ م 

إول   ةةهو   و 
 
ء ل ُكةةوُت ُاةةلي يش    م 

هو حي بو  ةةدو
ةةذو اال  الَّ ةةُه ُاةة   ف   ُكةةواُل ف ُسةةب ح  ُقةةول  ل  أ ال  ي 

ُعةةوال   ج  يةةُد [ واقوله:﴿83ةةة 82﴾]يس: ُتر  يةةُد بوُكةةُم  اهللُُيرو ف  ُيرو ةة و  بوُكةةُم ال  رس  
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إرا ة املخلوقني وهر بالن ة  والضةمري  واعُنا الثالث:[،  185﴾]البقرة:ال عرس   

ف وصف صاحبها بقل  الفهم واحلاج  إىل املعني والنصري واهلل مبعةال  عة  هةذه 

اإلرا ة ألال م  ىباج إىل الن   والضمري ل س بعامل وف خبري
(1)

. 

 :رى اْلادي أ  اإلرادة مم اّ  ز وجل  ى مُنينينكَم 

 ،وقرس: وهر إرا ته ك خلق السةيوات واألرض ،وجرب ،: إرا ة حبماألول 

 واملعنن.وما ب نهي م  اخلالئق، 

معهي متكني وتفةوي ، وهةر البةر أرا  هبةا مة   ،إرا ة خت ري وحتذير :الثاين 

ااورًا عل ها بقو وهر البر اسبدلَّ  ،خلقه اإلييال ا ش  بو ل  إومَّ ن اُه السَّ ي  د  له تعاىل:﴿إونَّا ه 

ُفوراً  ةةا ا  إومَّ ةةاء   [،3﴾]اإلنسةةاال:و  ةةاء  وبقولةةه تعةةاىل:﴿ف م   ش  ةة  ش  م    و 
مو ُ ةةؤ  ل  ف 

﴾ ُفر  ل   ك  ةن  [،29]الكهف:ف  م  ع  ب وا ال  ةب ح  ن اُهم  ف اس  ي  د  ا ث ُموُ  ف ه  أ مَّ وبقوله تعاىل:﴿و 

ى﴾ ُد  ىل  اا  ا  ؛وهذه ف تنفر مش ئ  اخللق ،[17]فصلت:ع  لوا م  م  لقوله تعاىل:﴿اع 

ئ ُبم  
ةىل   [،40﴾]فصلت:شو ن   ا ع  ةد  ب وا  احل    ةاة  ال  ةب ح  ُُم اس  ك  بوةأ هنَّ

لو ولقوله تعاىل:﴿ذ 

ةو﴾ ر 
﴾ [؛107]النحل:اآلخو م  ر  إول   هو ةاج  ب وال  م    ه 

 [؛9]احلرشة:ولقوله تعاىل:﴿ُىو

يُدوال   ﴾ ولقوله تعاىل:﴿ُيرو م  هو
اهو ُؤوا  ُنور  اهللو   بوأ ف و 

"[32]البوب :أ ال ُيط فو
(2)

. 

ب د أال ااا حي يفرا بني العلم والقدرة، وبني اإلرا ة، ففر حةني يةرى أزل ة  

صفبر العلم والقدرة، ويعبقد أهني م  صفات الذات، وأهنا ل ست خملوق ،  فإنه 

 املخلوقات. يرى أال صف  اإلرا ة حمدث ، ويرى أهنا خملوق  اسائر

                                                 

 .201، 200ذ انظر:املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 1)
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العلم والقدرة م  صفات الةذات، واإلرا ة حا ثة  بإحةداث "يقول ااا حي:

املحةةدثات، واإلرا ة فمخلوقةة  حمدثةة ، اسةةائر املحةةدثني
(1)

والعلةةم والقةةدرة،  

فأزل اال غري خملوقني،...،وإذ قد صةح أنةه مل يةزل عاملةًا قةا رًا ك اةل احلةافت 

ات الذات، وأما اإلرا ة منه جل واألوقات، فقد صح أال العلم والقدرة م  صف

جالله، ع  أال ىويه قول، أو يناله، فمحدث  مكون  موجو ة، وع  صفات ذاتةه 

زائغ  بائن ، حتدث بإحداث فعله؛ إذ ل س هر غةري خلقةه وصةنعه؛ ألال إرا تةه 

لليشء خلقه له، وخلقه له فهو إجيا ه إياه، وإجيا ه إياه، فهو إرا ته له، فإذا خلق، 

وشاء، وإذا أرا  فقد خلق وبرأ، ف فرا بني إرا تةه ك خلةق األجسةام، فقد أرا  

ومرا ه؛ ألال إرا ته إلجيا  األجسام هو: خلقه ملا فطر م  الصور البوام، ف تبقدم 

له إرا ة فعاًل، وف يبقدم له أبدًا فعل  إرا ة، وف تفرتا إرا ته وصنعه؛ بل صةنعه 

"مرا ه ومرا ه إجيا ه
(2)

. 

ف فرا بني إرا ة اهلل تعاىل ومرا ه، "املرا  اي رصح بذلك فقال: فاإلرا ة هر

وأال اإلرا ة منةةه تعةةاىل هةةر املةةرا ، وأال مةةرا ه هةةو املوجةةو ، املةةدبَّر، الكةةائ ، 

نه فقد أرا ه نه، وإذا اوَّ "املخلوا، املجعول، إذا أرا ه، فقد اوَّ
(3)

. 

 فِّ أخل السنة ِف أمر:واْلادي ِف مسملة اإلرادة وافِّ اعُتزلة ِف أمرنم، ووا

 أما األمرا  اللِا  وافِّ فيَْم اعُتزلة فَْم:

                                                 

 .477ذ انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1)

 .165ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق الرازحر، ص 2)

 .168ذ املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 3)
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:موافقبه لسائر املعبزل  ك أال اإلرا ة م  صةفات الفعةل املحدثة ، وك األول

ال الوصف هلل سبحانه إسها أوقالت املعبزل  ب"ذلك يقول أبو احلس  األشعرحي:

 ال اهلل مل يةزل مريةداً أزعةم نه إف برش ب  املعبمر فإ ؛م  صفات الفعل ،نه مريدأب

" وال معص به ،لطاعبه
(1)

.   

م  املعبزلة  : موافقبه ألصحا  النظامالثاين
(2 )

وويعة  مة  معبزلة  بغةدا  

الذي  يقولوال إال إرا ة اهلل ك تكوي  األش اء أنه اوهنا
(3)

. 

إذا أمر بيشةء فقةد أرا ه إرا ة أمةر، ف إرا ة "ويقول ااا حي ك صف  اإلرا ة:

وإذا هنن ع  يشء، مل ير ه، ومل يغلب عىل اونه، واهلل حك م، ف يأمر بةي ف جرب، 

"يريد، وف ينهن عي يريد
(4)

. 

اي يعبقد ااا حي أال إرا ة اهلل حمصورة ك إرا ة الصةالح، والرشةد، وال رسة، 

وأهنةةا ل سةةت ك الظلةةم، والغشةةم، والكةةذ ، واملعصةة   والفسةةا ، وأال إرا ة 

ل، إني هر ك الكفر، والظلم، واملعص  ، والفسا الش طاال، وأهل الباال
(5)

. 

وأما األمر اللذحي وافق ف ه أهل السن ، فهو تقس مه لةإلرا ة إمجةافً، إىل إرا ة 

 اون   قدري ، وإرا ة اخب ار . 

  

                                                 

 .509/ 1مقافت اإلسالم ني، أليب احلس  األشعرحي،  ذ1)

 .1/190م ني، أليب احلس  األشعرحي، انظر: مقافت اإلسال ذ2)

 .1/508انظر: مقافت اإلسالم ني، أليب احلس  األشعرحي،  ذ3)

 .55ذاملجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 4)

 .55، 54ذاملجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 5)
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 وخالصة مِخب اْلادي ِف اإلرادة نلوم إمجاله ِف اآليت:

ة جةرب وحةبم، وهةر املشة ئ ، ة  قسم ااا حي اإلرا ة إىل: ثالث  أقسام: إرا 1

وإرا ة أمر وخت ري وحتةذير، وهاتةاال اإلرا تةاال مة  اهلل، والقسةم الثالةث: إرا ة 

 املخلوقني البر توصف بالضعف والعجز والنقص.

 ة اعبرب ااا حي صف  اإلرا ة م  صفات الفعل املخلوق .2

 ة يرى ااا حي أال اإلرا ة هر املرا .3

ااا حي، يسبلزم إرا ة  األمر واإلجيةا ، ف إرا ة  ة أمر اهلل باليشء ك اعبقا 4

 احلبم واورب.

 ة إرا ة اهلل عند ااا حي حمصورة، بإرا ة اخلري، والصالح، والرشد، فقط.5
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 املطلب احلادي عشر
 املشيئة وعالقتها باإلرادة عند اهلادي 

وذاةر اهلل "يسوا ااا حي اآليات البر يسبدل هبا عةىل صةف  املشة ئ  ف قةول:

اء اهللُملش ئ  ك ابابه فقال:﴿ا و  ش  ُاوا  ل  ي   أ رش  
ذو ف   س   ُقوُل الَّ اُؤن ا و  ف  آب  ن ا و  ا  ا أ رش   م 

ُام  نةد 
ةل  عو ن ا ُقةل  ه  أ س  اُقوا  ب  بَّن ذ  م ح  هو

ب لو   ق 
ي   مو

ذو ذَّ   الَّ لوك  ا  ذ   ا 
 
ء ن ا مو  يش   م  رَّ ح 

بَّ  ن ةا إوال ت  ُجوُه ل  رو ُبخ  ل م  ف 
إوال  أ نةُبم  إ فَّ خت  ُرُصةوال  مي   عو ﴾]األنعام: بوُعةوال  إوفَّ الظَّة َّ و 

اء اهللُ[، وقال أيضًا:﴿148 و  ش  ُاوا  ل  ي   أ رش  
ذو ق ال  الَّ   و 

 
ء ة  يش   ن ا مو  ُ ونوهو مو ب د  ا ع  م 

ذو  ل  الَّ ك  ف ع 
لو ذ   ا 

 
ء ن ا مو  ُ ونوهو مو  يش   م  رَّ ف  ح  اُؤن ا و  ف آب  ُ  و  ةل  نَّح  م  ف ه  هو

ةب لو ة  ق 
ي   مو

ب الُغ امل ُبونيُ  ُسلو إوفَّ ال  ىل  الر  اء  [،﴿35﴾]النحل:ع  و  ش  اُلوا ل  ق  ن اُهم  و  ب ةد  ا ع  مح  ُ  م  الرَّ

ة   
لوك  مو ُةم بوةذ  ةا ا  ل ةةم  إوال  ُهةم  إوفَّ خي  ُرصةمَّ

[، فلةي أضةةاف 20﴾]الزخرف:وال  عو

إىل مشة ئبه وأمةره، ر  اهلل ك  املرشاوال رشاهم، وافرهم، وعبا هتم ألصنامهم

ذلك عل هم، وأاذهبم، وأخرب أال ل س اي قالوا، وأهنم يببعوال الظ ، ويكةذبوال 

ةا عىل اهلل، وعىل مش ئبه وأمره، اي قال:﴿ ل   ه  ن ا ع  ةد  ج  ةاُلوا  و  ةً  ق  ش 
ُلوا  ف احو ع  ا ف  إوذ  و 

اهللُ اءن ةةا و  ن ةةا هبو ةةا قةةأ   آب  ر  ةةأ مُ ل  إوالَّ اهلل  م  ةةاء أ ت ُقولةة رُ ف  ي  ش  ح  ف  ةةا ف  بوال  ةةىل  اهللو   م  وال  ع 

ل ُموال   ع  [، فبنيَّ أنه ف يشاء الرشك، وف يأمر به، وأمره ومش ئبه 28﴾]األعراف: ت 

ك الطاع  واحدة، فبهذه اآليات، ونحوهةا، علمنةا أال اهلل ف يشةاء الرشةك، وف 

مغلو ، تعةاىل اهلل يأمر به، وف يريده، ول س بمغلو  عىل يشء، إف غالب غري 

"عي يقول الظاملوال علوًا ابرياً 
(1)

. 
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وقد  للنا عىل بطةالال "بقوله: ال اهلل مل يزل مريداً إ :عىل م  يقولااا حي  وير 

"ذلك ببطالال أصله، الذحي يبعلق به، ك أال اإلرا ة م  صفات الذات
(1)

. 

 واْلادي ِف ااب اعشي ة نلوم َ ِليل مِخبه إىل أمرنم:

 ئ  اهلل حمصورة ك خلق اخلري، وإرا ته، وأنه ف يشاء الرش، وف يريده.:أال مش األول

 :بطالال احبجاج الكفار باملش ئ ، ك افرهم، وعص اهنم.الثاين

أما األمر األول، وهو حرص ااا حي للمش ئ  اإلا   ك جانب اخلري، فهذا ف ةه 

 نظر، وهو  مر و  باأل ل  النقل   والعقل  .

ابا  اهلل، م  اآليات، البر تبةني أال مشة ئ  اهلل ل سةت  وم  ذلك ما ور  ك

هو ﴿:قولةه تعةاىلمقصورة عىل اخلري؛ فحسب، بل إال املش ئ  عام  ومنهةا:  ةذو إوالَّ ه 

ةبو الً   س 
ةهو بي اء اختَّ ذ  إوىل  ر  ة  ف م   ش  ر 

او مشة ئبهم إىل نفسةه  ثةم ر َّ  [،19﴾]املزمل:ت ذ 

اُؤوال  إوفَّ أ ال ي ش  :﴿فقال ا ت ش  م  ةاُء كو  اء  اهللُو  ة  ي ش  ُل م 
خو  ًي ُيد 

كو  ًي ح 
لو اال  ع  إوالَّ ااهلل  ا 

ابًا أ لو يً  ذ  ُم  ع  دَّ ا  ني  أ ع 
الظَّاملوو  و 

مح  بوهو إونَّةك  ف  :﴿وقةال عةز وجل [،30﴾]اإلنساال:ر 

ل ةةةُم  ُهةةةو  أ ع  ةةةاُء و  ةةة  ي ش  حي م 
ةةة َّ ااهلل  هي  ةةةدو

ل كو ب ب ةةةت  و  ةةة   أ ح  حي م 
هت  ةةةدو

ي   بوامل ُ 
ب دو ةا أ نةت  :﴿وقال سبحانه [،56﴾]القصص:ه  م  ةاُء و  ُل م   ي ش 

مو إوالَّ ااهلل  ُيس 

ُقُبورو  ل  مَّ  كو ال 
مو ةاء اهللُ:﴿وقال [،22﴾]فاالر:بوُمس  و  ش  ل  ل هة و  ًة و  ع  ةد 

احو ةً  و  م  ُأمَّ

،و   ةةة  و  ةةةم مي ةةةا ا  ُوال  م 
الظَّةةةاملو  و 

مح  بوةةةهو  ر 
ةةةاُء كو ةةة  ي ش  ُل م 

خو ةةة  ُيةةةد 
ل كو ف   و  و 

ري   اُام  :﴿وقال أيضاً  [،8﴾]الشورى:ن صو ةاء ا  ةد  ل ةو  ش  ةُ  ف  غ 
ب الو ةُ  ال  ُجَّ  احل 

لول ةهو ُقل  ف 

﴾ ني 
 [.149]األنعام:أ مج  عو
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الشةامل  ألفعةال  ،وحاصل ما قررته النصوص أال اهلل تعاىل له املش ئ  العامة 

مش ئبهم مبوقف  عىل بل إال  ؛وأال العبا  ل ست ام مش ئ  مسبقل  ،وغريها ،العبا 

في شاء اهلل ااال وما مل يشأ مل يك  ،مش ئبه سبحانه
(1)

. 

وىس  الر  عىل ااا حي م  االم جده عل ب  أيب الالب ريض اهلل عنةه، فقةد 

يةا عبةد اهلل خلقةك اهلل عةز  :لةه فقاليبكلم ع  املش ئ   إال ها هنا رجالً له: ق ل 

 ؟و إذا شةئتأ ،ف مرضةك إذا شةاء :بل ملا شاء قال :قال ؟وجل ملا شاء أو شئت

 :قةال ،إذا شةاء :قةال ؟أو إذا شةئت ،ف شةف ك إذا شةاء :قةال ،بل إذا شاء :قال

أو  ،ف ةدخلك ح ةث شةاء :قةال إذا شةاء :قةال ؟أو إذا شةئت ،ف م بك إذا شاء

واهلل لو قلت غري هةذا لرضةبت الةذحي ف ةه ع نةاك  :قال ،قال ح ث شاء ؟شئت

اُ :﴿ثم تال ،بالس ف ذ  ا ي  م  اء  اهللُو  ةو  ُروال  إوفَّ أ ال ي ش  ةر 
فو ُل امل  غ  أ ه  ى و  و  ُل البَّق  ﴾ ُهو  أ ه 

[56]املدثر:
(2)

بةا  القةول ك وقةويف "، وقد بو  الب هقر عل ه رمح  اهلل فقةال:

"أفعال العبد بمش ئ  اهلل عز وجل
(3)

. 

 قةال ،املش ئ  إرا ة اهلل عةز وجةل" ونقل ع  اإلمام الشافعر ك املش ئ  قوله:

اء  اهلل:﴿اهلل عز وجل اُؤوال  إوفَّ أ ال ي ش  ا ت ش  م  اهلل خلقةه  فةأعلم   [،30﴾]اإلنساال:و 

"وأال مش ئبهم ف تكوال إف أال يشاء ، وال خلقه ،أال املش ئ  له
(4)

. 

                                                 

  .1/201ذ  اإلبان  ع  رشيع  الفرق  الناج  ، فب  بط ، 1)

 .2/24ألصبهاين، ل، واحلج  ك ب اال املحج ، 2/845، والرشيع ، لآلجرحي، 4/707ذ اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 2)

 .1/156ذ اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 3)

 .1/328والقضاء والقدر، للب هقر، ، 1/157ذ اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 4)
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 ،فقةد اةذ  ،بةدوال مشة ئ  اهلل ،أو الرشة ،م  اخلةري نه يشاء ش ئاً إوم  قال 

واةل ذلةك إنةي يكةوال  ،ورشأخةري م   ،خب ارهاب ،مش ئ  لكل ما يفعله وللعبد

ل حصةل اإليةيال بةاألمر  ؛م  اإليةيال هبةذا وهةذا فال بدَّ  وتقديره، ،بمش ئ  اهلل

ما أصا  العبةد مل  وأال ،خريه ورشه ،واإلييال بالقدر ،والوعد والوع د ،والنهر

وما أخطأه مل يك  ل ص به ،يك  ل خطئه
(1)

.
 

 ،وحمببةه ،مشة ئ  اهلل ول إالالقة شةرتاوا كاوجهم وم  وافقةه مة  املعبزلة  

 ،والفسةوا ،وهةو ف ىةب الكفةر :ثةم قالةت املعبزلة  ،بمعنن واحةد ،ورضاه

 بل هو يشاء :وقالت اوهم   ،إنه يكوال بال مش ئ  :فقالوا ،فال يشاؤه ،والعص اال

فةذار أبةو  ،وأاثر أصحابه وافقوا هةؤفء واألشعرحي ،ويرضاه ،فهو ىبه ،ذلك

ومل يفرا بني  ،أول م  خالف السلف ك هذه املسأل   احلساملعا، اووينر أال أبا 

 ،واحلةديث ،أهل الفقةهو ،وأئمبها ،وأما سلف األم  ، والرضا ،واملحب  ،املش ئ 

 ،ف فرقوال بني هذا وهةذا، ب   والكرام  الَّ االكُ   ،طوائفالواثري م   ،والبصوف

وف  ، فيةأمراةي ،ويةرض بةه ،اهلل ىب اإلييال والعمةل الصةالح الإ :ويقولوال

 ،وإال اةاال قةد شةاءه ،وف ىبه اي ف يأمر به ،يرض بالكفر والفسوا والعص اال

ويثببوال الفةرا  ،وما مل يشأ مل يك  ،نه سبحانه ما شاء ااالأ عىلاتفق السلف  وقد

ال إو ،ال الكفةر والفسةوا والعصة االإ :ف قولوال ه،وبني حمببه ورضا ،بني مش ئبه

ال يريةد أوفرا بةني  ،بل يسخطه ويبغضه ،وف يرضاه ،فهو ف ىبه ،وقل بمش ئبه

ويبني له ما  ه،ال يأمر غريه بي يصلحأوبني  ،ال خيلق هو الفعل وجيعل غريه فاعالً أ
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اي يمقت ما خلقه  ،ويمقبه ،هو يبغضه ه،عنه الذحي خلق رواملنه ،ذا فعلهإ ،ينفعه

 ،ىبهةا ، ولكنةه خلقهةا حلكمة ،واخلبائةث ،االشة االني ،ع ةاال اخلب ثة مة  األ

ويرضاها
 (1 )

. 

وأقر  مثال عىل بطالال ما يعبقده ااا حي مة  املالزمة  بةني األمةري  ونفةر 

إرا ة اهلل ملا اسبقبح م  األمور، مةا هةو حاصةل عنةد املةري ، الةذحي يوصة ه 

الطب ب بقطل بع  أعضائه؛ حفاظًا عىل سالم  بق ة  جسةده، إذا   َّ ف هةا  اء 

قطل رجلةه، وهةو ف ىةب ذلةك، وإنةي قةد خب ث، فنجد املري  حريصًا عىل 

حصلت منه اإلرا ة عىل الفعل اليسء؛ ملصلح  يراها، أو يراها الطب ب هر أارب 

 وأعظم.

واذلك عندما يعاقب املعلم تلم ذه بالرض ، أو الزجر والبوب خ، ل س حلبه 

للرض ، أو للزجر والبوب خ ذاتةه، وإنةي ملةا يرتتةب عل ةه مة  مصةلح  آجلة  

 رغم أال املعلم قد نصح تلم ذه أال جيبنب ال ما يعرضه للعقوب . لبلم ذه؛

وهلل املثل األعىل، فإال اهلل عز وجل ملةا أرا  السةخط، والكراه ة ، والعقةا   

للعصاة، فإنه مل ير ها لذاهتا، وإني جعلها حلكم ، هر حتق ق العدل اإلاةر، مة  

 خالل مبدأ الثوا  والعقا  بني اخللق.

: احبجاج الكفار باملش ئ  اإلا   ك معاص هم، فقةد وفةق  وخ أما األمر الثاين

ااا حي للصوا ، ك الر  عل هم؛ ذلك أال املحبج ك هذا البا  بالقدر واملشة ئ ، 

حجبه  احض ، وم  اعبذر باملش ئ ، فعذره غري مقبول؛ ألال اهلل عز وجل قد بني 

وأامةه الرشةد،  له الريق اخلري، وسبل سلواها، والريق الرشة، وسةبل جتنبهةا،
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ووهب له العقل، وأرسل له الرسل، ورشيف لةه الرشةائل؛ لكة ال يكةوال هلل عةىل 

 الناس حج  بعد الرسل.

س   ُقوُل :﴿املرشاني الذي  قال اهلل ف همبقول  ،القدرب نياملحبجوما أشبه قول 

اء   و  ش  ُاوا  ل  ي   أ رش  
ذو ف  ح   اهللُ الَّ اُؤن ا و  ف  آب  ن ا و  ا  ا أ رش   ةذَّ   م  لوك  ا  ذ   ا 

 
ء ن ا مو  يش   م  رَّ

ل ةم  ف   ة   عو ُام مي نةد 
ةل  عو ن ا ُقةل  ه  أ س  اُقوا  ب  بَّن ذ  م ح  هو

ب لو   ق 
ي   مو

ذو ن ةا إوال الَّ ُجةوُه ل  رو ُبخ 

بَّبوعةة إوال  أ نةةُبم  إ فَّ خت  ُرصةةوال  ت   وقةةال تعةةاىل [،148﴾]األنعام:وال  إوفَّ الظَّةة َّ و 

ي   أ  عنهم:﴿
ذو ق ال  الَّ اء اهللُو  و  ش  ُاوا  ل  ف  رش   ةُ  و   نَّح 

 
ء ة  يش   ة  ُ ونوةهو مو ن ا مو ب د  ا ع  م 

ُسلو  ىل  الر  ل  ع  م  ف ه  هو
ب لو   ق 

ي   مو
ذو ل  الَّ ك  ف ع 

لو ذ   ا 
 
ء ن ا مو  ُ ونوهو مو  يش   م  رَّ ف  ح  اُؤن ا و  آب 

ب الُغ امل ُبونيُ  ا قو ل  :﴿وقال تعاىل [،35﴾]النحل: إوفَّ ال  إوذ  ق ُكم  اهللُ و  ز  َّا ر 
ُقوا ممو ُم  أ نفو  ا 

اُء اهللُ و  ي ش  ُم م   لَّ
نُوا أ ُنط عو ي   آم 

ُروا لولَّذو ف  ي   ا 
ذو ل   ق ال  الَّ ةال  ُه إوال  أ نُبم  إوفَّ كو ض  م  أ ال ع 

بوني   ُةعنهم:﴿ وقال تعاىل [،47﴾]يس:م  ا ا  ن اُهم مَّ ب د  ا ع  مح  ُ  م  اء الرَّ و  ش  اُلوا ل  ق  م و 

ل م  إوال  ُهم  إوفَّ خي  ُرُصوال  
   عو

لوك  مو  [.20﴾]الزخرف:بوذ 

املرشةاني  يشةبهوال ،فهؤفء املحبجوال بالقةدر عةىل سةقوط األمةر والنهةر 

املكذبني للرسل
(1)

.   
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 املطلب الثاني عشر
 مذهب اهلادي يف النصوص التي ورد فيها ذكر النف  

ار ة ك معنن النفس، والذحي يب نةه لإلمام ااا حي مذهبه ك تفسريه لآليات الو

ىةم  خالل فهمه لآليات البر ور  ف ها ذار النفس؛ اقوله تعاىل:﴿ ُرُاُم اهللُو   ذي

هُ  س  ُبك  لون ف يسو تعاىل:﴿ وقوله[، 28﴾]آل عمراال: ن ف  ن ع  ط  اص  [، ف قول 41﴾]اله:و 

واةذلك  ،وقرببةك نج ةًا منةر ،فةإني أرا  بةذلك: اصةطنعبك ،"ك تفسريها:

ُرُاُم اهللُ﴿له:قو ُى ذي هُ  و  س   ،لبخةافوه ؛ىذرام عقابةه :يريد[، 28﴾]آل عمراال: ن ف 

"وك سائرام تراقبوه ،وك ال أمورام تبقوه
(1)

. 

ُرُاُم اهللُأما قوله تعاىل:﴿ ُى ذي هُ  و  س  [، فقد اخبلف ك معنن 28﴾]آل عمراال: ن ف 

 النفس ف ها:

   أق ال: واخلالو ِف مُناخا  ى

 : نفسةه بمعنةن غ بةه، والثالاث، إيةاه : نفسةه:والثاين، عقوببهنفسه: : األول

يرجل إىل نفس ع سن: الضمري ك قوله)نفسهذوالرااع
(2)

. 

ةةا كو واةةذلك احلةةال ك قولةةه تعةةاىل:﴿ ل ةةُم م  ف  أ ع  ةة و 
ةةا كو ن ف يسو ل ُم م  ع  ت 

ك   سو  .        [41﴾]اله:ن ف 

عىل نحو مة  اخلةالف ك فقد حصل اخلالف بني أهل العلم ك معنن النفس 

: نفسه ذاتهفقيلمعناها ك اآلي  السابق ، 
(3)

لك، واملعنةن وقيل  : النفس إضاف  مو
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نفوس عبا ه، وف خيفن ُبعد هذا القول، وتكلفةه، وق ةل ك معنةن )تعلةم مةا ك 

ه عنر،   
ه، وف أعلم ما ُترسو  

نفيس وف أعلم ما ك نفسكذ أحي: تعلم ما ُأاون ه، وُأسو

: ف أعلم ما ك وقيل: ف أعلم ذاهتا، وقيل: ذار النفس للمقابل  واملشاال ، وقيل

: ف أعلم ما عندكوقيلغ بك، 
(1)

. 

 والِي نرتجح للباحث:

أال النفس هر الذات، مل مراعاة عدم اإلنكار عىل ال م  جاء برأحي حتبملةه  

النصوص، ولغ  العر ، اقول م  قةال: إال املقصةو  نفةوس عبةا ه، أو نفةس 

ع سن، أو قال هر عىل سب ل املشاال ؛ وذلك فحبيل النصةوص العامة  لكةل 

هذه املعاين مل قرهبا أاثر ممة  فرسةها بالةذات؛ خروجةًا مة  شةبه  البجسة م، 

حي ور ت مك  تفسري ال آي  بحسب الس اا الةذواببعا ًا م  شبه  البعط ل، وي

 العر . ف ه بي ف خيرج ع  األقوال املحبمل ، والبر تقبلها لغ  

ولذا فال ينكر عةىل ااةا حي عنةدما فرسة الةنفس ك قوله:)لنفيسةذ، بمعنةن  

القر ، ويفرسها ك قوله:)نفسهذ أحي عقوببه، فالبفسري حمبمل عند أهةل العلةم، 

 فال إنكار.

                                                 

 .13/384ذانظر: فبح البارحي، فب  حجر، 1)
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 املبحث الثالث

  الرؤية، والتشبيه، والتجسيم، عند اهلادي 

 وفيه مطلبان

 

 ادي .املطلب األول: الرؤية عند اهل

 

 املطلب الثاني: التشبيه والتجسيم عند اهلادي .
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 املطلب األول                                            
  الرؤية عند اهلادي 

اعقِل د االرؤنة: رؤنة اّ سبحانه وَُاىل، ن م القيامة، وخال ذلام جاائز ِف 

 حِّ اّ سبحانه أم ال؟.

سأل  نسوا بع  تفسرياته، لآليات البةر وقبل ب اال مذهب ااا حي ك هذه امل

هبي ةةةا ور  ف هةةةا ذاةةةر الرؤيةةة ،  ة   إوىل  ر   
 نَّةةةارضو

ئوةةةذ  م  و  اقولةةةه تعةةةاىل:﴿ُوُجوه  ي 

ة ﴾ ر 
 ،معناهةا بةنيي عنةد أهةل العلةم":ك تفسةريها قولي [23ة 22]الق ام :ن اظو

إىل  ،ناعمة  ،مرشةق  ،أال الوجوه يؤمئذ  تكةوال نرضةة ،وذلك أال تفسريه عندهم

بيةهو﴾ ،...،ثوا  رهبا منبظرة ةاء ر  ق 
ُجةو لو ر  ةاال  ي   [110]الكهف:ثم قةال:﴿ف م   ا 

ًا﴾ احلو اًل ص  م  ل  ع  م  ل   ع  ُم  ع    [110]الكهف:يقول: ثوا  ربه ﴿ف  الَّ إوهنَّ وقال:﴿ا 

ُجوُبوال    ملَّ ح 
ئوذ  م  و  وم  ي  هبي  ،فال يرى ك الةدن ا ،، وأما اهلل عز وجل[15﴾]املطففني:رَّ

"وف قا ر ،فل س بخالق ،وذلك أال ما وقل عل ه البرص ؛ك اآلخرةوف 
(1)

 . 

أال ال ما وقةل  :إنكار رؤي  اهلل عز وجل ك الدن ا واآلخرة و ل ل ااا حي عىل

 ،وحتةت وفةوا ،له اةل وبعة  ،حماط به ،حموحي ،ضع ف ،حمدو  ،عل ه البرص

كاهلل سبحانه ف يوصف بيشء م  ذلو ،وأمام وخلف ،ويمني وشيل
(2)

. 

فقد قال قوفً عظ يً  ،ويرى بأال م  زعم بأال اهلل تراه الع وال يوم الق ام 
(3)

. 
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ون رس اْلادي اآلناُ واألحادنث ال اردة ِف مسملة الرؤناة، َ ساْيا  َمونلياا ؛ 

 نرصو ظاخر النِل ص  م دالالهتا، ومم ذلم: 

اقةًا كو  ااا حي يفرس ب ُهم  نوف  ق  ةأ ع  و  ُقلةقول اهلل تعاىل:﴿ف  ةوهبو ن ةُه بوةي  م  إوىل  ي  و  ل ق  مو ي  و 

ل فةة ﴾أ خ  ُبوال  ذو ةةاُنوا  ي ك  بوةةي  ا  ةةُدوُه و  ع  ةةا و  بةةأال املقصةةو   [،77]البوبةة :وا  اهلل     م 

ىملهةا  :الثااينوويعاينونه،  ،أحي يلقوال حكمه :األول :احبيفال بقوله:)يلقونهذ

ف عاينونه يوم احلسا ، م  عملهم ،عىل ما تقدم
(1)

. 

معنةن قولةه:﴿ر  ي "قال: ،أال يراه ،لطلب موسن م  ربه   ااا حيعند مناقش

﴾  أ نُظر  إول   ك 
ينو أنظر هبةا إىل  ،م  عظ م آياتك ،فهو أرين آي  [،143]األعراف:أ رو

﴾ يقةول: لة   ،وأز ا  هبا بصرية ك عظمبك ،قدرتك اينو ر  وقدرتك فقال:﴿ل   ت 

 فو ط ةولُ  ،ف جسمكضع  لو  ؛االبر لو رأيبه ،تقدر عىل نظر يشء م  عظ م اآليات

 ،وضةعف مرابةك ،لعجةزك ؛وملا قدرت عىل النظر إل ها ،كبُ وألهلك   ،كمرابو 

﴾ الذحي هةو أعظةم منةك خلقةاً  ﴾ هذا ﴿او  ب لو  و انُظر  إوىل 
ةكو ل  وأاةرب منةك  ،﴿و 

ان ُه﴾ ،جسيً  ك  رَّ م  ب ق   اس 
إوالو ﴾،إذا أريبه بع  ما سألبنر ،﴿ف  اينو ر  ف  ت  و  يقول:  ،﴿ف س 

وف تقةوم لةه  ،ول  تقدر عىل ذلةك أبةداً  ،وف ترى ما سألت م  عظ م اآلي فس

ًا﴾ ،أصالً  ا  ُه    ل  ع  ب لو ج  ل ج 
ُه لو ب  ل يَّ جت  ىلَّ ر  ب ةُه﴾ [،143]األعراف:﴿ف   ،معنن﴿جت  ىلَّ ر 

ةعوقًا﴾ ،وأباال قدرته ،أظهر آيبه :أحي ةن ص  رَّ موس  خ  يقةول: مغشة ًا  ،جعله  اًا﴿و 

وإال  ،وضةعفه ،لعجةزه ؛الذحي ف يقدر عىل رؤيبه ،م  ااول العظ مم بًا؛ ملا رأى 

ب ُه﴾:فجاز أال يقول ،م  لطف آياته ،ااال الذحي أظهر اهلل وأبانه ملةا اةاال  ؛﴿جت  ىلَّ ر 
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نظة ،وإرا تةه ،وأمةره ،وتةدبريه ،ذلك م  فعله ل  ي  ُروال  إوفَّ أ ال وهةو اقولةه:﴿ه 

  ُهُم اهللُ
أ تو غ   ي   ُظل ل  مي   ال 

مو﴾]البقرة:كو وما يريد أال  ،يقول: تأت هم اآليات، [210ي 

ة ﴾]الق امة :   
 نَّارضو

ئوةذ  م  و  ىل هبم م  العذا  والنقم واآلفات وقولةه:﴿ُوجوه  ي 

ة ﴾يقول: نرضة مرشق  حسن ، وهذا معروف ك اللغة  22  
[ فمعنن قوله:﴿نَّارضو

 وجهةك وقولةه:﴿إوىل  والب اال، تقول العر  للرجل إذا أرا ت له خريًا: نرض اهلل

ة ﴾ ر 
هبي ا ن اظو وم   ،وفوائده ،أحي ناظرة لثوابه، وما يأت هم م  خريه [23]الق ام :ر 

إذا أصةاهبم  ؛ذلك ما تقول العر : قد نظر اهلل إل نا، وقد نظر اهلل إىل بنةر فةالال

 ،وإنةي أرا  بةذلك أال اهلل قةد رمحهةم ،بعد اود  والرخاء بعد الشدة ،اخلصب

ان ك  ُتب ةُت إول   ةك  ال  سةق﴿،موسن صىل اهلل عل ه﴾ ل يَّ أ ف اا  ف  النعم ﴿وأتاهم ب ب ح 

﴾]األعراف: ني 
نو مو ُل امل ُؤ  ا  أ وَّ ن  أ  وأظهةرت ،  ،وأريبنةر ،[ يقول: لو اببل بنر143و 

 ،ملةا قةام اةا جسةمر ؛ممةا أهلكةت بةه اوبةال الراسة   ،م  بع  مةا سةألبك

وضعف مرابةر، أنظةر إىل  ،لك لط ف خلقروألهلكبنر بقل لها، وملا احبمل ذ

 ؛عظ م ما ذهب به اوبال الراس  ، فلك احلمد عىل ما رصفةت عنةر مة  ذلةك

ر  فهةذا معنةن قولةه:﴿أ نظ ،وإحسةانًا إ،َّ  ،وزيةا ة ،وتفضاًل عةلَّ  ،رمح  منك يب

﴾ سبحانه وتعاىل ع  ذلةك  ،وزعم أال اهلل يرى ،ف ما ذهب إل ه م  جهل ،إول   ك 

ُهةو  يةا ف وهو يقول ك ابابه:﴿فَّ  ،رياً علوًا اب اُر و  ُاُه األ ب ص  رو ةار  ُتد  ُك األ ب ص 
رو د 

ُهو  اللَّطو ُف اخل  بورُي﴾]األنعام:   [. 103و 
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ىرم م  الذبائح "وىرم ااا حي ذب ح  م  يقول برؤي  اهلل يوم الق ام  ف قول:

بد الذحي يقل عل ه برصةه ه ألنه يقول: إنه يعست ذبائح]وذار منها[ وذب ح  املشبي 

"يوم الق ام 
(1)

. 

خاالب  اهلل لعبةده يةوم ويرتتب عىل مذهب ااا حي م  إنكار الرؤي : إنكاره مل 

ويةوم  ،فإذا اةاال يةوم الق امة "وتذاريه بكل ما عمله ف قول: ،وحسابه ،الق ام 

 أتن به ملكاه إىل م  أمره اهلل مة  املالئكة  بمحاسةب  العبةا  ة ،احلرسة والندام 

ثةم شةهد ، وتعريفهم ما ااال مة  أعياةم ة  ،فبوق فهم عىل أفعاام ،وحماسببهم

ووقفةاه عةىل  ،باه بمعاص ه لربةهوبكَّ  ،ووقفاه عىل ما ااال م  أمره ،حافظاه عل ه

فهذا  ،حرفًا حرفاً  ،إف أوقفاه عل ه ،فلم يذرا مما تقدم منه ش ئاً  ،جرأته عىل خالقه

"معنن حماسب  الر  لعبده
(2)

. 

 ناقشة مِخب  اْلادي ِف الرؤنة:م

ثبت أال ناسًا قالوا لرسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم: يا رسةول اهلل، هةل نةرى 

هةل تضةاروال ك »ربنا يةوم الق امة ؟ فقةال رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه وسةلم:

الشمس، ل س  وهنا سحا ؟ قالوا: ف يا رسول، قةال: فةإنكم  ترونةه اةذلك، 

 ام ، ف قول: م  ااال يعبد ش ئًا، فل ببعه، ف ببل مة  اةاال جيمل اهلل الناس يوم الق

، وتبقةن هةذه  ، ويببل م  ااال يعبد الطواغ ت الطواغ ةت  يعبد الشمس  الشمس 

األم ، ف ها منافقوها، ف أت هم اهلل تبةارك وتعةاىل، ك صةورة غةري صةورته البةر 

                                                 

 .689ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .613ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)
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بةن يأت نةا يعرفوال، ف قول: أنا ربك، ف قولوال: نعوذ باهلل منةك، هةذا مكاننةا، ح

ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، ف أت هم اهلل ك صورته البر يعرفوال، ف قول: أنا ربكم، 

ف قولوال: أنت ربنا ف ببعونه، ويرض  الرصاط بني ظهةراين جهةنم، فةأاوال أنةا 

: سةليم  وأمبر، أول م  جي ز، وف يبكلم يومئذ  إف الرسل، و عوى الرسل يومئذ 

«سليم... احلديث
(1)

. 

 ،بةراه م عل ةه السةالملة  إلأتعجبةوال أال تكةوال اخل  ":اب  عباس قةال ع و

والرؤيةة  ملحمةةد رسةةول اهلل  صةةىل اهلل عل ةةه  ،والكةةالم ملوسةةن عل ةةه السةةالم

«وسلم
(2)

. 

 او  نَّة   قةال:»النبر  صىل اهلل عل ه وسلم قال وقال
ُل او  نَّ و يقةول  :إذا  خل أ ه 

يُدوال   اىل  ُترو ت ع  ك  و  ب ار  يُدُام   ش ئاً  اهلل ت 
ن ا  :ف   ُقوُلوال   ؟أ زو ل  خو مل   ُتةد 

ن ةا أ  مل   ُتب  ي   ُوُجوه 
أ 

ا    ج 
ُف احل و شو ُطوا شة ئاً  ،او  نَّ   وتنج نا م  النَّارو قال ف   ك  م  مة   في ُأع  ة  هو ةبَّ إول  أ ح 

وم  عز وجل هبي «النَّظ رو إىل ر 
(3)

.   

وم  بعده رؤية  اهلل يةوم الق امة ، وقد أثبت عليء املسملني ك عرص ااا حي، 

ومنهم: املزين
 

مذ894هة / 264املبوىف عام)
(4)

، ونقل أبو سع د الدارمر املبوىف 

مذ، إمجةايف األمة  عةىل ثبةوت رؤية  املةؤمنني لةرهبم يةوم 894هة/  280عام:)

                                                 

 ذ.182، برقم)1/163ي ، أخرجه مسلم ك صح حه م  حديث أيب هريرة، با : معرف  الريق الرؤ ذ1)

، وصةححه ذ216، بةرقم)1/133، واحلاام ك املسبدرك، ك ابةا  اإليةيال، 1/189ذأخرجه اب  أيب عاصم ك ابابه السن ، 2)

 ذ.442، برقم)1/216األلباين، ك ظالل اون ، 

 ذ.181، برقم)1/163ه وتعاىل، أخرجه مسلم ك صح حه، م  حديث صه ب، با : إثبات رؤي  املؤمنني ك اآلخرة رهبم سبحان ذ3)

 .1/82ذ انظر: رشح السن  معبقد إسيع ل ب  ى ن املزين، للمزين، 4)
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الق ام 
(1)

مذ900هةة /287، ومم  أثبت الرؤي  اب  أيب عاصم املبةوىف عةام)
(2)

 ،

مذ923هة/310املبوىف عام:) واإلمام الطربحي
(3)

،  وأبو بكر ب  خزيمة  املبةوىف 

مذ924هة /  311:(عام
(4)

مذ924هةة /311، واخلالل املبوىف عام)
 (5)

، وأبةو 

مذ941هة/329حممد الربهبارحي، املبوىف عام)
(6) 

وأبو منصور املاتريدحي، املبوىف 

مذ965هة/333عام:) 
 (7)

وابة  شةاهني
 

مذ995هةة / 385املبةوىف سةن )
(8)

 ،

مذ1027هةة/418والاللكائر، املبوىف عام)
(9)

، وأبةو املعةا، اوةوينر، املبةوىف 

مذ1086هة / 478عام) 
(10)

. 

فهذا اوم الغفري، واومل الكثري م  عليء املسلمني، مم  عارص ااا حي، ومم  

جاء بعده بزم  يسري، اانت عندهم مسأل  الرؤي ، م  املسائل الواضةح  اول ة  

 ل ه اسبقر حال املسلمني بعدهم.ك اإلثبات، وع

                                                 

 .123، 1/122ذ الر  عىل اوهم  ، أليب سع د الدارمر، 1)

 .1/189ذ أخرجه اب  أيب عاصم ك ابابه السن ، 2)

 . 1/20ذ رصيح السن ، للطربحي، 3)

 .2/420، ذ انظر: ابا  البوح د، فب  خزيم 4)

 .1/234ذ انظر: السن ، للخالل، 5)

 . 1/25ذ انظر: رشح السن ، للربهبارحي، 6)

 .1/77ذ البوح د، أليب منصور املاتريدحي، 7)

 .1/29ذ انظر: رشح مذاهب أهل السن  ومعرف  رشائل الدي  والبمسك بالسن ، فب  شاهني، 8)

 .  1/157ذ اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 9)

 .  1/115،  ل  ك قواعد عقائد أهل السن  واويع ، أليب املعا، اووينرذ ملل األ10)
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 وننقل اُض النَمذج مم كالم خوالء:

 األول: اإلمام أمحد ام حنبل: 

أ رات النةاس ومةا ينكةروال مة  هةذه "وااال ك عقد وف ة ااا حي، يقول: 

 ،يمروهنا عةىل حااةا ،واانوا ىدثوال هبا عىل اومل  ،األحا يث أحا يث الرؤي 

"وف مرتابني ،غري منكري  لذلك
(1)

. 

 والنل ذج الثاين ممم  ارص اْلادي، ننقله  م اإلمام الطَبي:

وأما الصوا  م  القةول ك رؤية  املةؤمنني رهبةم عةز "نق ل اإلمام الطَبي

وأ رانةا عل ةه أهةل السةن   ،وهةو  يننةا الةذحي نةدي  اهلل بةه ،وجل يوم الق ام 

  رسةول اهلل  عة ،عىل ما صحت بةه األخبةار ،فهو أال أهل اون  يرونه ،واويع 

"صىل اهلل عل ه وسلم
(2)

. 

 والثالث: أا  سُيد الدارمي ممم أدرك اْلادي جزء  كبْيا  مم  رص :

 ،وأاثةر منهةا ،فهذه األحا يث الها"يقول أبو سع د الدارمر عل ه رمح  اهلل:

مة   ،أ رانا أهل الفقه والبرص ،واإلييال هبا ،عىل تصديقها ،قد رويت ك الرؤي 

 ،ف يسةبنكروهنا ،ويؤمنوال هبا ،يرووهنا وحديثاً  يزل املسلموال قدييً  ومل ،مشاخينا

بل اةاال مة  أاةرب  ،وم  أنكرها م  أهل الزي  نسبوه إىل الضالل ،وف ينكروهنا

حبن ما يعةدلوال  ؛النظر إىل وجه خالقهم :وأجزل ثوا  اهلل ك أنفسهم ،رجائهم

"م  نع م اون  به ش ئاً 
(3)

. 

                                                 

 .3/59ذاإلبان  ع  رشيع  الفرق  الناج  ، فب  بط  العكربحي، 1)

 . 1/20ذرصيح السن ، للطربحي، 2)

 .1/122ذالر  عىل اوهم  ، أليب سع د الدارمر، 3)
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، ومما اتفق أهل العلم عىل أال نسبوه إىل السةن ":ه اهللب  أيب عاصم رمحاقال و

يراه أول اؤه ك اآلخرة نظةر  ،وإثبات رؤي  اهلل عز وجل ،...،القول بإثبات القدر

"ع اال اي جاءت األخبار
(1) 

. 

ف ،تفسريه عىل ما أرا  اهلل تعةاىلو ،وف ا ف   ،حاال إبغري  وثبوت الرؤي  حق

هوائناأوف مبومهني ب ،اندخل ك ذلك مبأولني بآرائن
(2 )

. 

 ،ومة  تةبعهم مة  اخلةوارج ،واملعبزل  ،الرؤي  اوهم  مسأل  خالف ك  وقد

 ،نيوالبةابع ،الصةحاب  وبمةذهب ،السةن ووقوام مر و  بالكبةا   ،واإلمام  

وسةائر الوائةف  ،أهل احلةديثم   ،مام  ك الدي  باإلنيسالم املعروفوأئم  اإل

ىل السن  واويع إ نياملنسوب ،هل الكالمأ
(3) 

. 

 ومم األدلة  ى صحة ثب ُ مِخب الرؤنة:

هبي ةةا قولةةه تعةةاىل:﴿ك  ،الةةذحي هةةو حملةةه ،إضةةاف  النظةةر اىل الوجةةه  إوىل  ر 

ة   ر 
فةإال  اوارحة ،   ك نظر العنيىالرص ذىل)إوتعديبه بأ اة  [،23﴾]الق ام :ن اظو

 ،بنفسةه حي  دي ال ُعةإفة ،وتعديةه بنفسةه ،التهبحسب صو  ،النظر له عدة اسبعيفت

ُام  :﴿افمعناه البوقةف وافنبظار
ة  ن ورو

ب ةبوس  مو وإال  [13﴾]احلديةد:نُظُرون ةا ن ق 

ل ُكةةوتو :﴿اقولةةه ،فمعنةةاه البفكةةر وافعببةةار ذ،ك) ةبةة حي  دي ُعةة  م 
نُظةةُروا  كو مل   ي  و 

أ 

ضو  األ ر   و 
اتو و  ةةي   فمعنةةاه املعاينةة  ذ،إىل) ةبةة حي  دي وإال ُعةة[185﴾]األعةةراف:السَّ

هو :﴿اقوله تعاىل ،بصارباأل ن عو ي  ر  و  ا أ ث م   إوذ 
هو رو فك ةف [، 99﴾]األنعام:انُظُروا  إوىلو ث م 

! ورؤي  اهلل هر: املزيد املقصو  ك قوله ذا أض ف اىل الوجه الذحي هو حمل البرصإ

                                                 

 .2/645ذالسن ، فب  أيب عاصم، 1)

 ، ببرصف.1/26 دة الطحاوي ، أليب جعفر الطحاوحي، ذانظر: مب  العق2)

 .1/205ذانظر: رشح العق دة الطحاوي ، فب  أيب العز احلنفر، 3)
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﴾تعاىل: يد  زو ن ا م  ي  د  ل  ا و   ه 
اُؤوال  فو ا ي ش  ُم مَّ   قال عةل بة :قال الطربحي[، 35]ا: ﴿ا 

وهةو الزيةا ة البةر  ،هو النظر اىل وجه اهلل عز وجةل :ايب الالب وأنس ب  مالك

ة  برش اهلل هباك قوله:﴿ ةا   ي  زو ةن ن و  ُس  نُوا  احل  س  ي   أ ح 
لَّذو [، وقةد نقةل 26﴾]يونس:لي

وأبةو  ،وحذيفة  ،أبةو بكةر الصةديق ريض اهلل عنةه :ع  مجاع  منهمهذا القول 

 ،احةبج الشةافعر رمحةه اهللو ، عةنهموابة  عبةاس ريض اهلل ،شعرحيموسن األ

ئوةةةذ  ة:﴿ي ةةةهبةةةذه اآل ،وغةةةريه مةةة  األئمةةة  م  و  وةةةم  ي  هبي ةةة  رَّ ةةةم  ع  الَّ إوهنَّ ا 

ُجوُبوال   وأمةا اسةبدفل  ،هةل اونة الرؤية  أل ثبوت عىلة،  [15﴾]املطففني:ملَّ ح 

اينو :﴿املعبزل  بقوله تعاىل ر  ُاة:﴿وبقولةه تعةاىل[، 143﴾]األعةراف:ل   ت  رو ُه فَّ ُتد 

ار   ُك األ ب ص 
رو ُهو  ُيد  اُر و  ية  أمةا اآل ،فاآليباال  ل ل عل هم[، 103﴾]األنعام:األ ب ص 

 :فاإلسبدفل منها عىل ثبوت رؤيبه م  وجوه ،وىلاأل

زمنةه ك  ة وأعلم الناس بربه ،ورسوله الكريم ،أنه ف يظ  بكل م اهلل :أحدخا 

 .م املحالبل هو عندهم م  أعظ ،أال يسأل ما ف جيوز عل هة 

 ،أنكر سةؤاله ،ابنه ةل نوح ربه نجاأوملا س ،أال اهلل مل ينكر عل ه سؤاله:الثاينو 

لوني  :﴿وقال    او  اهو
ُظك  أ ال ت ُكوال  مو

 .[46﴾]هو :إويني أ عو

اينو :﴿أنه تعاىل قال :الثالثو ر   ،رىين ف أُ إومل يقةل [، 143﴾]األعةراف:ل   ت 

وهذا يةدل عةىل  ،الفرا بني اووابني ظاهرو ،أو لست بمرئر ،أو ف جتوز رؤيبر

 ؛ك هةذه الةدار سةبحانه ولك  موسن ف حتبمل قةواه رؤيبةه ،أنه سبحانه مرئر

 .يوضحه الوجه ،لضعف قوى البرش ف ها ع  رؤيبه تعاىل

ف  :﴿وهةةو قوله :الرااااع  ةةو  ان ةةُه ف س  ك  رَّ م  ةةب ق   اس 
ةةإوالو  و انُظةةر  إوىل  او  ب ةةلو ف 

ةةةكو ل  و 

اينو  ر  ف يثبت للبجل ك  ،ال اوبل مل قوته وصالببهأفأعلمه [ 143عراف:﴾]األت 

 .الذحي خلق م  ضعف ،فك ف بالبرش ،هذه الدار
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وقد  ،وذلك ممك  ،أال اهلل سبحانه قا ر عىل أال جيعل اوبل مسبقراً  اخلامسو 

 .علق به الرؤي 

ل هُ ﴿ :قوله تعاىل :السادِو  ع  ب لو ج  ل ج 
ُه لو ب  ل يَّ جت  ىلَّ ر  ةاً  ف  ا   [143﴾]األعراف:  

فك ف يمبنةل  ،وف عقا  ،ف ثوا  له ،ذا جاز أال يبجىل للجبل الذحي هو مجا إف

 .ك  ار ارامبه ،وأول ائه ،أال يبجىل لرسوله

ومةة  جةةاز عل ةةه الةةبكلم  ،وناجةةاه ،ونةةا اه ،أال اهلل الةةم موسةةن :السااااعو 

 القةولوأمةا  ،وازأوىل بةاو فالرؤي  لةه ،بغري واسط  وسييف اخلطا ، ،والبكل م

إذا ا ؛ ألهنةففاسد ،وأال ذلك يدل عىل نفر الرؤي  ك اآلخرة ذ،ل ) ة د النفر بببأب

ُه :﴿تعةةةاىلق ةةةدت بالبأب ةةةد تةةةدل عةةةىل  وام النفةةةر، اقولةةةه  نَّةةةو  ب م  ل   ي  و 

النفر املؤبد قبيضيف  ذل [، فالنفر هنا بة)95﴾]البقرة:أ ب داً 
(1)

 . 

آلخرة ثابب  للمؤمنني، ورغةم ذلةك فةإال اثةرة : أال رؤي  اهلل ك اواخلالصة   

اخلوض ك تفاصة ل هةذه الصةفات، وا ف اهتةا مة  األمةور البدع ة ، وىسة  

الوقةةوف عنةةد مةةا  ل عل ةةه الةةنص،  وال اخلةةوض ك تفاصةة ل الك ف ةةات، أو 

 حمظورات اإلثبات.

والقرآال وغريهةا  ،والرؤي  ،فإال الكالم ك القدر"يقول اإلمام أمحد ب  حنبل:

صاحبه وإال أصا  بكالمه السةن  مة   ف يكوال ،ومنهر عنه ،لسن  مكروهم  ا

"أهل السن  حبن يديف اودال ويؤم  باآلثار
(2)

. 

اي روحي ع  النبر  صةىل اهلل عل ةه  ،واإلييال بالرؤي  يوم الق ام :"وقال أيضاً 

فإنه مأثور ع  رسةول  ،وأال النبر قد رأى ربه ،م  األحا يث الصحاح  ،وسلم

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف.1/206ذ انظر: رشح العق دة الطحاوي ، فب  أيب العز احلنفر، 1)

 .1/20ذ أصول السن ، ألمحد ب  حنبل، 2)
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اي جاء ع  النبر   ،واحلديث عندنا عىل ظاهره ،صح ح  اهلل عل ه وسلماهلل  صىل

وف  ،ولك  نؤم  به اي جاء عىل ظاهره ،صىل اهلل عل ه وسلم  والكالم ف ه بدع 

"نناظر ف ه أحداً 
(1)

. 

فهذا نص إلمام م  أئم  أهل السن  م  أصحا  مذهب اإلثبات للصةفات، 

ل األمور الغ ب  ، والوقوف عىل مدلوفت يشري إىل اراه  اثرة اخلوض ك تفاص

 النصوص،  وال جتاوزها إىل ما ف نفل ف ه، وترك اودل واملناظرة حواا أسلم.

أما قول ااا حي بعدم جواز ذب ح  م  يثبت الرؤي ، فهو مة  الغلةو املةذموم، 

وف ىباج إىل أال نط ل الوقوف عنده، فإال بع  األقةوال ىسة  املةرور عل هةا، 

 الر  عل ها أنه مل يسبند إىل  ل ل م  ابا ، وف م  سن ، وف م  قةول ويكفر ك

إلمام م  أئم  القروال املفضل ، ومل يأتو بدل ل عىل صح  ما قال، ولو صح قوله 

 لصح قول خمالفه: بعدم جواز ذب ح  م  يقول: بأال معبو ه ف ُيرى يوم الق ام !.

  

                                                 

 .1/23ذ أصول السن ، ألمحد ب  حنبل، 1)
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 املطلب الثاني 
 اديالتشبيه والتجسيم عند اهل

 ،املفيضةة إىل البجسةة م ،املبالغةة  ك اإلثبةةات املقصةةو  بالبشةةب ه والبجسةة م:

املبالغ  ك النفر املفيض إىل البعط لواملقصو  بالبعط ل 
(1) 

. 

الةر  عةىل أهةل الزية  مة  "ولإلمام ااا حي ابا  ضةم  رسةائله بعنةواال:

البرصة، واله ر  عىل مثببر الصفات، االرؤي ، والكالم، والسةمل، و "املشبهني

 والعلم، والعر ، والكرِّس وخلق أفعال العبا  ،وغريها
(2)

.
   

     

إعلم رمحك اهلل أال هذه الفرق  م  املشبه ، قةوم "ومما قاله ك مثببر الصفات:

عند اهلل أاذ  الكاذبني، وأخرس اخلاسي ، وألقسمت يم نًا باهلل عز وجةل، أال 

بنفل وإال قلبه ل حكر له بعده الواحد منهم يرى أنه عىل يشء، ل صل ويصوم وي

م  اهلل تبارك وتعاىل وأنه ف يبقر  م  اهلل أبدًا، وف يز ا  بكثرة عمله إف بعةدًا، 

وإال قلبه لنافر م  اهلل سبحانه؛ ألال القلو  إني تقر، وهتدأ، وتطمئ  عىل حتق ةق 

"املعرف ، فإذا عرف االمأال وهدأ
(3)

. 

أصحا  هشام بة   ،ااشام  ب والبجس م عند أهل احلق مذموم، وهو مذه

ع  ربه عةز وجةل:  حبن قال هشام ب  احلكم، اووال قر احلكم وهشام ب  سامل

                                                 

 .1/75ذ انظر: البحف ك مذاهب السلف،للشوااين، 1)

 .215ذ انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 2)

 .227ذ  انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 3)
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جيسم واووال قر  ،أو الؤلؤة ب ضاء ،اقطع  م  السب ك  الصاف   ،نه نور يبألألإ

 اللحم والدم إىل حد إثبات
(1) 

. 

 ك ثنايةا وااا حي يصف املثببني للصفات بأهنم مشبه  وجمسةم ، وهةذا اثةري

حديثه ع  الصفات، ف يكا  ينحرص، وهو ذات املنهج الذحي يسبخدمه اومه ة  

اةةل مةة  أثبةةت مةةا يسةةبلزم البجسةة م ك  :وهةةؤفء يقولةةوالضةةد خصةةومهم، 

وهةو اةذلك  ،وهذه الريق  اثةري مة  أهةل الكةالم ،له ممثي بي ش  فهو مُ  اعبقا هم،

مذهب املعبزل  يسبخدمونه ضد خصومهم
(2)

ف قولوال  أهل السن ، وأما مجهور ،

وهةذا القةول هةو املنقةول عة   ،مة  وجةه  وال وجةه ،ال اليشء قد يشبه غريهإ

 :الصفات نوعاالو ،السلف

ااملوت  ،مطلقاً  ع  املشاهب  ف ها اهلل فهذه جيب تنزيه ،صفات نقص :أحدمها 

 .واوهل ،والعجز

 واةذلك مةا اةاال ،فهذه يمبنةل أال ييثلةه ف هةا يشء ،صفات ايل :واآلخر 

فةال يوصةف الةر  بيشةء مة   ،فإنه يمبنل اتصاف الر  بةه ،باملخلوا خمبصاً 

 ،وف بيشء م  خصائص املخلوا وال ما ااال م  خصائص املخلوا ،النقائص

ف مبنل أال ييثله ف ها يشء م   ،وأما صفات الكيل الثابب  له ،فال بد ف ه م  نقص

  األش اء
(3)

 . 

                                                 

 .1/40، والببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 3/682ذ  انظر: املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  1)

 .195الكالم ومدارسه، لف صل بدير عوال، ص انظر: علم  ذ2)

 .1/102ذ انظر: الصفدي ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 3)
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 وخالصة الق ل ِف التشبيه والتجسيم:

أال ااا حي لو قصد بالبشب ه والبجس م البق د بي جاء ك القرآال، فةإال البشةب ه  

ور  ك القرآال بي ف يقبيض املطابق  وامليثل ، وهذا أمر يبفق عل ه العقالء، اي لةو 

قصد بالبجس م البق د بي ور  ك القرآال، فإال لفظ اوسم مل ير  ف ك القرآال، وف 

 كت عنه الوح اال، إثباتًا ونف ًا.ك السن ، فنسكت عي س

معنةاه ك لغة   أرا فةإال  ع  مةرا ه،سئل  أو إثباتاً  نف اً  لفظ اوسم أاللقوم  

فهةذا املعنةن  ،الذحي ف يسمن ك اللغ  جسم سةواه ،وهو البدال الكث ف ،العر 

فهةذا  ،م  املا ة والصورة أرا  باوسم: املرابوإال  ،وسمعاً  منفر ع  اهلل عقالً 

 ،ويةرى باألبصةار ،وإال أر تم باوسم ما يوصف بالصفات، اهلل قطعاً منفر ع  

فهةذه املعةاين ثاببة  للةر   ،ويرض ويغضةب ،ويسمل ويبرص ،مكلي ويبكلم ويُ 

ببسم بكم للموصوف هبا جسيً  ،فال ننف ها عنه ،وهو موصوف هبا ،تعاىل
(1)

. 

 : خالصة مِخب اْلادي ِف الت حيد 

 ث ِف هنانة خِنم اعبحثني نلوم إدجازخا ِف اآليت:واخلالصة التي خرج هبا الباح

 :البوح د هو األصل األول م  األصول اخلمس  عند ااا حي.أوال   

 :  سلك ااا حي مسلك املبكلمني ك تقرير مسائل اإلييال والصفات.ثانيا  

: وافق ااا حي أهل السن  ك بع  املسةائل، وخةالفهم ك بعضةها، فمةي ثالثا  

 السن : وافق ف ه أهل 

 .إمجافً  أال اهلل عز وجل يشء، ف ااألش اء، وأنه سبحانه ل س بجسم .1

                                                 

 .940، 3/939الصواعق املرسل  عىل اوهم   واملعطل ، فب  الق م،  ذ1)
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، م  غري اجبناال، أو حاج  للمكاال، وأنه اةاال بعلمه أال اهلل بكل مكاال .2

قبل ال مكاال، وحني وأواال، وأنه اةاال، وف سةيء، وف أرض، وف عةر ، وف 

 ارِّس، وأنه ااال قبل البوراة واإلنج ل والقرآال.

أال اهلل تعاىل قديم، وما سواه حمدث، وإال ااال لفظ )قديمذ م  افعبقا   .3

 األوصاف البر مل تظهر ك الصدر األول.

وافق ااا حي أهل السن  ك أال العمل يدخل ك مسمن اإلييال مجل ، وأنه  .4

 يزيد بالطاع ، وينقص باملعص  .

ا املسلمني م  أهةل القبلة : إىل شة ع ،  .5 ر 
وافق أهل السن  ك تصن ف فو

 عبزل ، وخوارج، ومرجئ  وسن  الذي  عرب عنهم بة)العامَّ ذ.وم

وافق بع  أهل السن  ك تأويله لآليات واألحا يث البر ور  ف ها ذار  .6

ُرُاُم اهللُ﴿:النفس؛ اقوله تعاىل ُى ذي هُ  و  س  [ ، ف ةؤول الةنفس 28﴾]آل عمةراال: ن ف 

 بمعنن العقا .

 هر اهلل، وف هر غري اهلل. وافقهم ك الر  عىل م  قال: إال صفات اهلل ف .7

 وافقهم ك نفر البجس م م  ح ث اومل . .8

 وافقهم أال علم اهلل، وقدرة اهلل أزل اال، سابقاال للحوا ث. .9

 وافقهم ك إنكار البداء عىل اهلل، والر  عىل م  قال به. .10

 وافق فريقًا م  أهل السن  ك إنكار  خول احلد ك صفات اهلل عز وجل. .11

 السن  ك إنكار الصورة ك حق اهلل عز وجل. وافق فريقًا م  أهل .12
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وافقهةةم ك تقسةة م اإلرا ة، إىل إرا ة اإلجيةةا  للخلةةق، وإرا ة األمةةر،  .13

وإرا ة املخلوقني القارصة، ووافقهم ك تقس م إرا ة اهلل عز وجل، إىل إرا ة حب م 

، وهر إرا ة اخللق، وإرا ة خت ري وحتذير.  وجرب 

 والعصاة الذي  ىبجوال باملش ئ  عىل افرهم.وافقهم ك الر  عىل الكافري   .14

 ومما خالَ فيه أخل السنة:

 أال اهلل ااال، وفصوت، وف حرف. .1

 خالف أهل السن  ك املبالغ  ك وصف اهلل بص غ  نفر النقص. .2

خالف أهل السن  ك عالق  العمل باإلييال ة بعد موافقبه اةم عةىل  .3

يال بمنزل  الروح م  اوسد، واعبقد  خوله ك مسمن اإلييال ة ك أال العمل م  اإلي

 أال فقد  بع  العمل، أو نقصه ف يسبحق صاحبه مسمن اإلييال؛ اأهل الكبائر.

خالف أهل السن ، ووافق املعبزل  ك مسةأل  افسةم واملسةمن، ك  .4

 القول إال افسم غري املسمن.

خالفهم ك با  الصفات ك اعبباره الصةف  عةني املوصةوف، اةي  .5

بقا ه أال الصفات، وإال اخبلفت مسم اهتا، إف أهنا هةر اهلل، فعلةم خالفهم ك اع

 اهلل هو اهلل وقدرة اهلل هر سمل اهلل مها اهلل.

خةةالفهم ك اعبقةةا ه أال السةةخط، والرضةةا، والوفيةة ، واملحبةة ،  .6

صفات حمدث ، ىدثها اهلل عند وجو  أسباهبا، م  العبد اةي خةالفهم ك أال إرا ة 

 ه له.اهلل لليشء تعنر حمبب

 خالفهم ك إنكار صف  الوجه ع  اهلل تعاىل.  .7
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خالفهم ك إنكار صفات العر ، والكةرِّس، وافسةبواء، وزعةم  .8

 أهنا أمثال رضهبا اهلل؛ للدفل  عىل عظمبه، وأال عر  اهلل هو اهلل، ووجه اهلل هو اهلل.

 خالفهم ك إنكاره لصف  العلو هلل عز وجل. .9

 ، واألصابل.خالفهم ك إنكار صفات الكف، وال د .10

 خالفهم ك إنكار صفبر الساا والقدم. .11

 خالف أهل السن  ك اعبباره للفظ)هوهوذ م  أسيء اهلل. .12

 خالفهم ك إنكار صف  االم هلل عز وجل ملوسن، ولعبا ه يوم الق ام . .13

خالفهم ك اعبقا ه أال مش ئ  اهلل حمصةورة ك خلةق اخلةري وإرا تةه  .14

 فقط، وأال اهلل مل خيلق املعايص.

لفهم ك اعبقا ه البالزم بني اإلرا ة واملحب ، وأال اهلل ف يريد إف خا .15

 ما ىب.

 خالفهم ك إنكاره لرؤي  املؤمنني لرهبم يوم الق ام . .16

: وافق ااا حي املعبزل  واوهم   ك اثري م  املسائل أشار إل ها الباحةث رااُا   

 ك مواضعها.
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 رابعال بحثامل  

 العدل عند اإلمام اهلادي    

 

 ثالثة مطالبوفيه 
 

 
 املطلب األول: معنى العدل عند اهلادي.

 
 املطلب الثاني: عقيدة اهلادي يف أفعال اهلل ومشيئته.

 
 املطلب الثالث: أفعال العباد عند اإلمام اهلادي.
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 املطلب األول
 معنى العدل عند اهلادي

 الُدل لغة واصطال حا :

 ُدل لغة: ال

 ،املريض م  الناس قوله وحكمه ور  العدل ك لغ  العر  عىل عدة معاال، منها:

، العةدل احلكةم بةاحلق، ومها عةدفالو ،لووهم عد ،وهو عدل ،هذا عدلفبقول: 

ة ،العدلبأحي ىكم  ،هو يعدل :وتقول وهو نظري اوور ، ل وعةد  ، م عةدلوهةو حك 

 ،الةذحي يعةدل بربةه ،والعةا ل املرشةك ،فةالال يعةا ل فالنةاً  ، يقةال:نظريه :اليشء

ك  ،عةدل أحةدمها بةاآلخرتقةول:  ،مة  جةانبني ،الال عةىل الدابة م  احلو  ،فالوالعد  

 ،ل لكد  اللهم ف عو  :وتقول ،ومجعه أعدال، ار ف يرجح أحدمها بصاحبه ؛افسبواء

، ومة  معةاين العةدل: فبم لةه ؛أال تعدل اليشء ع  وجهه :والعدل ،لك ل  ث  أحي ف مو 

اء، واملث ل، والفريض الفد
(1)

  .   

واملعنن الذحي يعن نا ك هذا املطلب هو الذحي يشري إىل احلكم باحلق الذحي هو نظري 

 اوور، وبشكل أخص، ما يبعلق باهلل عز وجل.

 الُدل ِف االصطالح: 

العدل ك افصطالح: هو احلكم بي أنزل اهلل
(2)

، والعدل ة ك حق اهلل عز وجل ة 

ك ملكه بي يشاء، فال يسأل عي يفعةل، وهةم يسةألوال هو: ترصف املالك
(3)

، وهةر 

صف  ذات   هلل عز وجل
(4)

. 

أو هو: ما قام ك النفوس أنه مسةبق م، وهةو ضةد اوةور، ومنةه يقةال: احلةاام 

العا ل، الذحي ف يم ل به ااوى ك احلكم
(5)

. 

                                                 
 .40، 2/39ذ انظر: العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 1)

 .1/56  عبد الكريم املوصل، ذ حس  السلوك احلافظ  ول امللوك، ملحمد ب  حممد ب2)

 .1/500رشح العق دة الطحاوي ،  ذ3)

 .1/58افعبقا ، للب هقر،  ذ4)

 .11/430ذ انظر: لساال العر ، فب  منظور، 5)
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 َُرنَ الُدل  ند اإلمام اْلادي: 

م أنه عز وجل عدل ك مج ةل أفعالةه، نةاظر ثم يعل"يعرف ااا حي العدل ف قول:

﴿إوالَّ اهلل خللقه، رح م بعبا ه، ف يكلفهم ما ف يط قوال، وف يسأام مةا ف جيةدوال، و

ظو يً  ةرًا ع  ُه أ ج  ُدن    لَّ
تو مو ُيؤ  ا و  ه  ف 

اعو ن ً  ُيض  س  إوال ت ُك ح   و 
ة  رَّ ال  ذ  ث ق 

لوُم مو ظ  ]النسةاء: ﴾ف  ي 

وف اوور، وف الظلم، وف يةأمر هبةا، وف يةرض لعبةا ه  وأنه مل خيلق الكفر، ،[40

"الكفر، وف يظلم العبا ، وف يأمر بالفحشاء
(1)

. 

ةاالو  :﴿إوالَّ اهللتعاىل عىل أصل العدل بقول اهللااا حي يسبدل  س  ح  اإلو  و 
لو د  ع  ُمُر بوال  أ  ي 

ةةرو و   امل ُنك  ةةاء و  ش  ح  ف  ةة و ال  ةةن ع  ن ه  ي  ب ةةن و  ُقر  حي ال 
إويب ةةاء ذو لَُّكةةم  و  ع  ُظُكةةم  ل 

عو ةةرو ي  ب غ  ال 

ُروال   اَّ دو تعاىل وبقوله ،[90]النحل:﴾ت ذ  ه  بوع  ب ن و  ا ُقر  اال  ذ  و  ا  ل  ُلوا  و 
دو ُبم  ف اع  ا ُقل  إوذ  :﴿و 

ُفوا   ُلوا  تعاىل وبقوله ،[152]األنعام: ﴾اهلل أ و  دو ىل  أ فَّ ت ع  م  ع  ن آاُل ق و  نَُّكم  ش  م  ف  جي  رو :﴿و 

ُلوا   دو ى﴾]املائدة:  اع  و  لبَّق 
ُ  لو ر  ةاُلوا  ه تعةاىللوقبو ،[8ُهو  أ ق  ةً  ق  ش  ُلةوا  ف احو ع  ا ف  إوذ  :﴿و 

اهلل اءن ا و  ا آب  ل   ه  ن ا ع  د  ج  ن ا هبو ا ُقل  إوالَّ اهلل و  ر  ىل  اهلل أ م  ُقوُلوال  ع  اء أ ت  ش  ح  ف  ُمُر بوال  أ  ةا ف   ف  ي  م 

ل ُموال   ع  قو قُ  ت  يبي بوال  ر  ر  ﴾]األعراف:ل  أ م  طو م  وبقوله تعاىل[، 29ة 28 س  ةرَّ :﴿ُقةل  إونَّةي  ح 

ةا مل    اهلل م 
ُاوا  بو و أ ال ُترش  و احل  قي و  ري  ر  بوغ  ب غ  ال  ث م  و  اإلو ا ب ط    و  م  ا و  ن ه 

ر  مو ا ظ ه  ش  م 
احو و  ف  يبي  ال   ر 

ةةىل  اهللو ُقوُلةةوا  ع  أ ال ت   ُسةةل ط انًا و 
ل  بوةةهو ع   ُين ةةزي ةةا ف  ت  وبقولةةه  ،[33]األعراف: ﴾ل ُمةةوال  م 

اهللُتعاىل اء و  ش  ح  ف  أ ُمُرُام بوال  ي  ر  و  ق  ف  ُدُاُم ال 
عو ةاًل  :﴿الشَّ  ط ااُل ي  ف ض  ن ةُه و  ًة مي ةر 

فو غ  ُدُام مَّ
عو ي 

اهللُ  م   و 
لو ل  ع 

اسو  .[268]البقرة: ﴾و 

                                                 

 . 80، ببحق ق: عل الرازحر، ص املجموع  الفاخرة، للها حيذ1)
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ونحوها علمنةا أال العةدل واإلحسةاال مة  اهلل تبةارك  فبهذه اآليات"ثم يقول:  

واهلل مة  ذلةك  ،وفعةل اإلنسةاال ،وأال الظلم والعدواال م  عمل الشة طاال ،تعاىلو

"علوًا ابرياً  ،تبارك وتعاىل عي يقول اواهلوال ،برئ
(1)

. 

ر   ومما اسبدلَّ  ُكف   ال 
ب ا وهو

ض  لوعو ف  ي ر  [ 7]الزمر: ﴾به عىل العدل قوله تعاىل:﴿و 
(2)

. 

 ،وأما شها هتم لنا بالعةدل":عدلمسبدفً عىل م  خالفه ك أصل ال يقول ااا حي

وف جيور، وأنه خةري للخلةق مة   ،ف يظلم ،فإهنم شهدوا أال اهلل تبارك وتعاىل عدل

ثم نقضت ذلك املجربة بقول م  قال مةنهم:  ،وهو أرحم الرامحني ،اخللق ألنفسهم

وأنه عةذهبم عةىل مةا خلقةه  ،أنه أخرجهم م  الطاع  ،إنه الف العبا  ما ف يط قوال

وبقةول مة   ،وبقول م  قال منهم: إال اهلل يريد أال يعىص، ثم يغضب مما أرا  ،ف هم

الهةا  ،بجرم الش خ الكبةري، وبأقاويةل اثةرية ؛قال منهم: إنه يعذ  الطفل الصغري

 ع  تعاىل اهلل عةي قةالوا، ف   ،تنق  قوام: إنه عدل ف جيور
نةا أال العةدل الةرح م ف م  لو

فأخةذنا  ،تعاىل اهلل ع  ذلك ،وعبثاً  ،وظليً  ،اً إذ ااال ذلك مم  فعله جور ؛يفعل ذلك

 ،وأنةه حكة م ،وف يعبث ،وف جيور ،بي شهدوا لنا به ك أصل شها هتم: أنه ف يظلم

ع  اخبالفهم، فهذا  يننا وحجبنةا  ،اريم، وترانا ما نقضوا به مجلبهم ،عدل ،رح م

عىل م  خالفنا ك العدل
"(3)

. 

اال  اهللُ عىل قول اهللااا حي  عند تعل قو ا ا  م  ةد  إوذ   تبارك وتعاىل:﴿و  مًا ب ع  لَّ ق و 
 لوُ ضو

 م  
لو  ع 
 
ء بَُّقوال  إوالَّ اهلل بوُكلي يش   ا ي  ُم مَّ بَّن ُيب نيي  ا  اُهم  ح  د  ينفةر ":قةال [115]البوب : ﴾ه 

                                                 

 .420، 52ببحق ق: الرازحر،ص  للها حي، ،املجموع  الفاخرةذ1)

 .426، 367، 112، ببحق ق: الرازحر،ص ، للها حيالفاخرة ذاملجموع 2)

 . 46، ببحق ق: الرازحر،ص: ، للها حيذاملجموع  الفاخرة3)
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وم  أال يضلهم بعةد  ،م  خلقهم شق ًا وسع داً  ،ما أسندوه إل ه ،ع  نفسه عز وجل

"والدفل  عىل اادى ،والدعاء ،افببداء ام باإلحساال أال ااال منه م 
(1)

. 

ما قالةه  :ك إثبات مبدأ العدل ،ااا حياإلمام لبر يسبدل هبا اوم  افسبدففت 

ةاُه﴾]اإلساء:  ُبةُدوا  إوفَّ إويَّ ع  ب ك  أ فَّ ت  ق    ر  وقولةه  ،[23بعد قول اهلل عز وجل:﴿و 

قو  يبي بوال  ر  ر  ﴾]األعراف:تعاىل:﴿قل  أ م  طو  ،وق  ربك أال تكفروا به :ومل يقل"[:29س 

"ف م  جه  اورب ام عىل تراها ،وغريمها ،والنار ،م  احلجارة ؛وتعبدوا سواه
(2)

. 

ومما سبق م  النصةوص يسةبط ل الباحةث أال خيةرج بإجيةاز مةذهب ااةا حي ك  

 امنه:العدل 

ونسبة اجلا ر والُادوا  إىل  نسبة الُدل واإلحسا  ِف األفُال، واألق ال إىل اّ،

الشيطا ، وفُل اإلنسا ، واراءة اّ  زَّ وجل مم ذلم، ون ي َولياَ ماا ال نطااأل 

  م اّ  ز وجل.

 مناقشة مِخب اْلادي ِف َُرنَ الُدل:

عند البفريق بني مذهب ااا حي ك العدل م  ح ث اللغ ، وم  ح ث افصطالح 

م إىل حد  ابري مل املعنةن اإلمجةا، للعةدل نجد أال معنن العدل عند ااا حي قد يسبق 

وهو: ما قام ك النفوس أنه مسبق م، وهو ضةد اوةور
(3)

، اةي يسةبق م مةل املعةاين 

اإلمجال  ، لصف  العدل اإلار، الذحي يبفق ف ه مج ل أهل املل ، م  أال اهلل عةز وجةل 

 عدل، ك حكمه وقضائه.

                                                 

 . 420، ببحق ق: الرازحر،ص ، للها حيذاملجموع  الفاخرة1)

 .424ببحق ق: الرازحر،ص  للها حي، ذ املجموع  الفاخرة،2)

 .11/430ذ انظر: لساال العر ، فب  منظور، 3)
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ةد العقةدحي، فإذا نظرنا إىل تعريف ااا حي للعدل م  ناح    لغوي  جمر ة عة  الُبع 

وم  ناح   اصطالح   إمجال   نجد أال تعريفه مسبق م، مة  ح ةث املعنةن اللغةوحي 

واملعنن افصطالحر اإلمجا،؛ ذلك أال النفوس املسبق م ، ف تصف اهلل عةز وجةل 

 بالظلم، وف تنعبه باوور وامل ل ك احلكم.

لةه  فلة  عقدية  عةىل مةذهب  أما م  الناح   افصطالح   فإال تعريف العدل

قائله، فقد اانت املعبزل  توصف بالعدل  ؛ بسةبب منهجهةا ك أصةل العةدل، ومةا 

يرتتب عل ه م   ففت عقدي ، توجب عىل م  اعبنق هةذا املةذهب البسةل م هبةا، 

 واملنافح  م  أجلها.

سار  وعند النظر ك مذهب ااا حي ك العدل نجد أنه موافق ملا عل ه املعبزل ، وقد

فةإذا ق ةل: إنةه عةدل، "القايض عبد اوبار عىل ذات املنهج ك تعريفه للعدل فقةال:

فاملرا  به أال أفعاله الهةا حسةن ، وأنةه ف يفعةل القبة ح، وف خُيوةل  بةي هةو واجةب 

"عل ه
(1)

. 

وعند املقارن  بني تعريف ااا حي للعدل، وبني تعريف القايض عبد اوبةار، نجةد 

ني االمه، واالم القايض عبد اوبار ك ذات الس اا، ويببةني ذلةك ثم  شبهًا ابريًا ب

وأما علوم العدل، فهو "م  نقل نص للقايض عبد اوبار ك العدل، والذحي جاء ف ه:

أال يعلم أال أفعال اهلل تعاىل الها حسن ، وأنه ف يفعل القب ح، وف خُيول  بي هو واجب 

 حكمةه، وف يعةذ  أالفةال املرشةاني عل ه، وأنه ف يكذ  ك خةربه، وف جيةور ك

بذنو  آبائهم، وف يظهر املعجزة عىل الكذابني، وف يكلف العبا  ما ف يط قوال وف 

يعلموال، بل يقدرهم عىل ما الفهم، ويعلمهم صف  ما الفهم، ويةدام عةىل ذلةك، 

                                                 
 .132رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص  ذ1) 
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ويبني ام؛ ل هلك م  هلك ع  ب ن ، وى ن م  حر ع  ب ن ،...، وأنه تعاىل أحس  

رًا بعبةا ه مةنهم ألنفسةهم، وفة ي يبعلةق بالةدي  والبكل ةف، وف بةدَّ مة  هةذا نظ

"البق  د
(1)

. 

والبوافق واضح ك العبارات و ففهتا ك أصل العدل بني ااا حي والقايض عبد 

اوبار؛ إف أال ااا حي سار عىل هنج معبزل  بغدا ، ك إالةالا القةول: إال اهلل أحسة  

الالا، ب ةني ق َّةده معبزلة  البرصةة بةي يبعلةق بالةدي  نظرًا للناس مة  أنفسةهم بةإ

والبكل ف، وحجبهم أال اهلل عز وجةل يعاقةب العصةاة ولةو خةريهم مةا اخبةاروا 

العقوب ، وهو مذهب القايض عبد اوبار
(2)

. 

واملعلومةات  ،يسةبدل عةىل خمالف ةه بالعموم ةاتااةا حي أال الباحث  يالحظ و

فةإال مة  يعبقةد خةالف  ،بأال اهلل ف يظلةم ،ااسبدفله عىل مبدأ العدل ،بالرضورة

اةا حي أال إلمةام ، فك ةف لصىل اهلل عل ةه وسةلم فهو اافر بي أنزل عىل حممد ،ذلك

لقبل  الةذي  يسةم هم بأهةل أهل ا بني حمل اتفاا هرالبر  ،يسبدل هبذه العموم ات

 الصالة؛ ل ثبت ش ئًا خمبلفًا ف ه!.

ملعارضبها لفهمه لظةواهر نصةوص  ؛ينكر األحا يث النبوي  الصح ح وااا حي 

وم  ذلك ما جاء ك أثناء حديثه عة  مبةدأ العةدل وافعبسةاف ك الكريم، القرآال 

ه، واإلنكار عىل م  قال إال اهلل عز وجةل خلةق اخللةق، فمةنهم شةقر افسبدفل ب

م  خلقهم شق ًا  ،ما أسندوه إل ه ،ع  نفسه عز وجل ننفوسع د، وذلك م  قوله:)

 ذ.وسع داً 

                                                 
 .133ذ رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 1) 

 .133ذ انظر: رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 2) 
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ا ف ةه إشةارة إىل ر  ااةا حي حلةديث ابة  مسةعو  ك الصةح حني، والةذحي وهذ

ثم يبعث إل ه امللك، ف ةؤذال بةأربل الةيت، ف كبةب رزقةه، وأجلةه، وعملةه، »ف ه:

«وشقر أم سع د، ثم ينفخ ف ه الروح
(1)

. 

والعدل  : وصف أاللقه املعبزل  عةىل أنفسةهم ح ةث أرا وا أال يصةفوا اهلل عةز 

  األفعال ع  اهلل؛ اخلق الكفةر، والفسةوا، والعصة اال، وجل بالعدل، فنفوا بع

ونسبوها إىل الش طاال والعبا ، ومل يوفقوا ك ذلك ة م  ح ث إهنةم أرا وا البوف ةق ة  

ف اهلل هبذا يؤ حي إىل سلب القدرة املطلق  له سةبحانه، ووصةفه بةالعجز،  اوال وص 

لةق والبةدبري إىل فهم وصفوه بالعجز، م  ح ث مل يشعروا، ونسبوا الكثةري مة  اخل

الش طاال، ويلزمهم عىل هذا املبدأ أال ينسبوا الكثري م  األفعةال والبةدبري والبسة ري 

ًا اا،  م اوال الش طاال مدبرًا للخالئق، مسريي للخلق إىل الش طاال، وهذا يؤول إىل توه 

وهذا واضح البطالال
(2)

. 

 أهةل العةدلو ،ويسةموال أنفسةهم العدل ة  ،املعبزل  نفر القدر عةدفً  رتسمو 

والبوح د
(3)

 عموم ة ، تةدل الكبةا  والسةن  م  بألفاظ ويعربوال ع  أصل العدل 

وه هم، وتدل ك حق قبها عةىل معةاال  إمجال ة ، ل سةت حمةل خمالف  ملا أرا  معاال   ىلع

خالف بني أهل العلم، م  سائر الطوائف، ثم يلزموال هبا خمالف هم، بحجة  موافقة  

 أل ل .  املخالفني ام ك معاين هذه ا

                                                 
م ذ، ومسةل7016، بةرقم)6/2713، ذولقد سبقت المبنا لعبا نا املرسةلني)ذ أخرجه البخارحي م  حديث اب  مسعو ، با : 1) 

، 4/2036م  حديث اب  مسعو ، با : ا ف   اخللةق اآل مةر ك بطة  أمةه وابابة  رزقةه وأجلةه وعملةه وشةقاوته وسةعا ته، 

 ذ، واللفظ للبخارحي.2643برقم)

 .1/31ذ انظر: حز الغالصم، أليب احلس  ش ث ب  إبراه م، 2) 

 .3/652لألجير، ، واملواقف ك علم الكالم، 1/43ذ انظر: امللل والنحل، للشهرسباين، 3) 
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 املطلب الثاني
 عقيدة اهلادي يف أفعال اهلل ومناقشته

 املقصو  بأفعال اهلل عز وجل: ما جيوز ك حق اهلل م  األفعال مما ف جيوز.

ومذهب ااا حي أال اهلل عز وجل ف خيلةق إف اخلةري، وف يفعةل إف احلسة ، أمةا 

النصةوص، البةر  الرش والقب ح، فإال ااا حي ينفةر خلقهةي عة  اهلل، وهةذه بعة 

 يسوقها ااا حي لرتس خ هذا املبدأ، الذحي هو م  معاين العدل عنده.

فنقول: سبحاال اهلل الةرح م العةدل اوةوا ، الةربحيء مة  "يقول اإلمام ااا حي: 

"أفعال العبا  املقدس ع  القضاء بالفسا 
(1). 

بةه؟ أف ترى وتسمل، ا ف أاذ  اهلل م  نسب أفعال العبا  إىل ر"ويقول أيضًا:

ن ا فأاذبه سبحانه، ونفاها ع  نفسه، حني يقةول: ةد  ج  ةاُلوا  و  ةً  ق  ش 
ُلةوا  ف احو ع  ا ف  إوذ  ﴿و 

اهللُ اءن ةا و  ا آب  ل   ه  ن ةا هبو ةا ُقةل  إوالَّ اهلل  ع  ر  ةىل  اهللو أ م  ُقوُلةوال  ع  ةاء أ ت  ش  ح  ف  ُمُر بوال  ةأ  ةا ف   ف  ي  م 

﴾]األعراف: ل ُمةةوال  ع  م  ال  ، وقةةال:﴿[28ت  و  ي  ةةىل  اهلل و  ُبوا  ع  ةةذ  ي   ا 
ةةذو ى الَّ  ت ةةر 

ةة و   ام 
قو

ي    و ربي ل ُمب ك  ث ًوى لي نَّم  م  ه   ج 
ة  أ ل   س  كو و  َّ س  [، أ ف ظ  َّ مة  جهةل 60﴾]الزمر:ُوُجوُهُهم م 

"وعمر أال اهلل فعل اذهبم عل ه، ثم رماهم به، وقال إهنم قالوه ف ه؟
(2). 

وأفعال خلقه فرقًا ب نًا، وإنه واضةح ك إال بني أفعال اهلل "ويقول ك موضل آخر:

اخللق، عند م  أرا  معاين احلق، فأفعال اهلل مببابعةات، مبالحقةات، ك اةل شةأال، 

وأفعال املخلوقني ذوحي العجز املربوبني؛ فغري مبالحقةات؛ بةل هة َّ عة  البالحةق 

عاجزات، وآخر أفعال اهلل بأوا  فحةق، وأواة  آلخةره  غةري سةابق، فأفعةال 

                                                 
 .274ذ  املجموع  الفاخر، للها حي، ببحق ق الرازحر، ص 1) 

 .275ذ  املجموع  الفاخر، للها حي، ببحق ق الرازحر، ص 2) 
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لق موجو ات، معلومات، ثاببات، مبجسيت، وأفعةال اخللةق فةزائالت، غةري اخلا

"موجو ات، بل ه َّ ك ال احلافت معدومات
(1). 

م  خالل هذه النصوص يبجىل أال ااا حي ف يرى نسب  خلق املعةايص والقبةائح 

إىل اهلل عز وجل، ويعبقد أال اهلل عز وجل ف خيلق إف احلسة  والطاعة ، وحجبةه أال 

 .عزَّ وجل يبنزه ع  خلق مثل هذه القبائحاهلل 

 واخلالصة ِف أفُال اّ  ز وجل:

أال ااا حي هنج منهج املعبزل  ك أصل العدل، خاص  معبزل  بغةدا ، وب نةه وبةني 

 القايض عبد اوبار توافق ابري ك هذا األصل. 

ويةرض عة  الةذي  آمنةوا  ،واملقسةطني ،واملحسنني ،سبحانه ىب املبقني واهلل

وف يةأمر  ،وف يرض ع  القوم الفاسةقني ،وف ىب الكافري  ،عملوا الصاحلاتو

واهلل  ،والعبا  فاعلوال حق قة ً ، وف ىب الفسا  ،وف يرض لعبا ه الكفر ،بالفحشاء

 ،والصةائم ،واملصةل ،والفةاجر ،والةرب ،والكافر ،والعبد هو املؤم  ،خالق أفعاام

، وإرا هتةم ،واهلل خةالقهم وخةالق قةدرهتم ،را ةواةم إ ،وللعبا  قدرة عىل أعيام

ةاء  اهلل ر    :﴿اي قال تعاىل وأفعاام اُؤوال  إوفَّ أ ال ي ش  ا ت ش  م   م  و 
ب قو س  نُكم  أ ال ي 

اء مو ملو   ش 

ني  
و امل  ع  [29ة 28﴾]البكوير: ال 

(2)
.   

                                                 
 .275، 274ذ  املجموع  الفاخر، للها حي، ببحق ق الرازحر، ص 1) 

 .150، 149ذ  انظر: جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 2) 
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 املطلب الثالث                                                  

 العباد عند اهلادي أفعال
املقصو  بأفعال العبا : ما يصدر منهم م  ترصةفات وأعةيل ة هةذا عةىل وجةه 

اإلمجال ة، أما املقصو  بأفعال العبا  عىل وجه البخص ص: فهر ما يقوموال بةه مة  

أعيل س ئ  ومعايص، وما عىل شاالبها، م  األخالا، والسلوك، وما نريده ك هةذا 

األفعال، وهل هر م  خلق اهلل عز وجةل، أم مة  خلةق  املطلب، هو: مناقش  هذه

 العبا ؟.

يعبقةد أال اهلل بةرحيء مة  عند النظر إىل رأحي ااا حي ك مسأل  أفعال العبا ، نجده 

همومكنهم وخريَّ  ،ض إل همإف بي فوَّ  ؛مج ل أفعال العبا ، وأهنا منهم بغري أمر له
(1)

. 

وذلةك قولةه تبةارك  ،فعال العبةا واهلل عز وجل برئ م  أ"ااا حي:اإلمام يقول 

ةاء  ش  ح  ف  ة و ال  ةن ع  ن ه  ي  ب ةن و  ُقر  حي ال 
إويب ةاء ذو  و 

ةاالو س  ح  اإلو  و 
لو د  ع  ُمُر بوال  أ  وتعاىل:﴿إوالَّ اهلل ي 

ُروال   اَّ لَُّكم  ت ذ  ع  ُظُكم  ل 
عو رو ي  ب غ  ال  رو و  امل ُنك  ُلوا  90]النحل:  ﴾و  ع  ا ف  إوذ  [ وقال سبحانه:﴿و 

اُلو ً  ق  ش  ُقوُلةوال  ف احو ةاء أ ت  ش  ح  ف  ُمُر بوال  أ  ن ا هبو ا ُقل  إوالَّ اهلل ف  ي  ر  اهلل أ م  اءن ا و  ا آب  ل   ه  ن ا ع  د  ج  ا  و 

ل ُموال   ع  ا ف  ت  ىل  اهلل م  ةاء  ،[28]األعراف: ﴾ع  ةو  ش  ُاةوا  ل  ي   أ رش  
ذو ثم قال:﴿س   ُقوُل الَّ

م   رَّ ف  ح  اُؤن ا و  ف  آب  ن ا و  ا  ا أ رش   بَّةن اهلل م  م ح  هو
ةب لو ة  ق 

ي   مو
ةذو ةذَّ   الَّ لوك  ا  ذ   ا 

 
ء ن ا مو  يش  

إوال  أ نةُبم  إ فَّ  بَّبوُعةوال  إوفَّ الظَّة َّ و  ن ا إوال ت  ُجوُه ل  رو ُبخ  ل م  ف 
ُام مي   عو ند 

ل  عو ن ا ُقل  ه  أ س  اُقوا  ب   ذ 

ا نسةبوه إل ةه ونفن ع  نفسه مة ،فأاذهبم اهلل ك قوام ،[148]األنعام:  ﴾خت  ُرُصوال  

ُبُدوالو  ،بظلمهم   ع 
نس  إوفَّ لو و اإل  ُت او و َّ و  ل ق  ا خ  م   ،[56: ]الذاريات﴾وقال سبحانه:﴿و 

                                                 

 .463، 445، 427، 400، 215، 162، حتق ق الرازحر،ص ، للها حيذانظر: املجموع  الفاخرة1)
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ح ةةث  ،واةةذلك نسةةب إلةة هم فعلهةةم ،فةةذار أنةةه خلقهةةم للعبةةا ة ف للمعصةة  

ُبرو  ُلوُه كو الز  ع   ف 
 
ء ُال  يش   بةل  ،ومل يقل فعلةه ،فعلوه :يقول ،[52]القمر: ﴾يقول:﴿و 

"إذ هم فعلوه ،نسبه إل هم
(1)

. 

  وك ر ه عةةىل قةةول اهلل عةةز وجةةل:﴿اهللُ
 
ء ةةالوُق ُاةةلي يش    ،[ ﴾62]الزمةةر : ﴾خ 

خت  ُلُقوال   ،إنه خلق فعلهم :ومل يقل ،هو خالق ال يشء يكوال منه"يقول: بل قةال:﴿و 

ن ة ،وتقولوال إفكاً  ،يقول: وتصنعوال [17﴾]العنكبوت: إوف كاً  ةُذوال  مو بَّخو ُه اي قال:﴿ت 

راً  ك  "يقول: أنبم جتعلونه ،[67]النحل : ﴾س 
(2)

. 

عةىل ويسةبدل ااةا حي ، عىل أصةل العةدل خل ق أفعال العبا  م  املسائل املبن  و

قُ بقولةةه تعةةاىل:﴿ ،العبةةد خيلةةق أفعةةال نفسةةه اعبقةةا ه أال ُ ي  ةةري  ُهةةو  خ  ص  احل  ةةقَّ و 

لوني   اصو ف  يقيض بالباالل،  :مل يقل ،هعنده أنه سبحان الدفل [، ووجه 57]األنعام : ﴾ال 

 
 
ء يش  

ُضوال  بو ق   ف  ي 
ُعوال  مو  ُ ونوهو د  ي   ي 

ذو الَّ  بواحل  قي و 
يضو اهلل ي ق   ،[20غافر: ﴾]وقوله:﴿و 

ب لوُفوال    خي  
ةاُنوا  فو ةهو  ي  ا 

  ام  و فو
قو م  ال  و   ب   ن ُهم  ي 

يضو بَّك  ي ق   ،[93]يةونس: ﴾وبقوله:﴿إوالَّ ر 

ُقةل   وف ك اآلخرة إف باحلق، واسبدلَّ  ،الدن ا فأخرب أنه ف يقيض ك بقولةه تعاىل:﴿و 

ب االوُل  ق  ال  ه  ز  اء احل  ق  و  بوُسوال  احل  قَّ  ،[81]اإلساء: ﴾ج  ل    ت 
ب ا و ملو

كو ل  ال  ا أ ه  وبقوله:﴿ي 

ل ُموال   ع  أ نُبم  ت  ُبُموال  احل  قَّ و  ت ك  لو و 
ب االو أال  نةده:الدفل  عووجه  ،[71]آل عمراال: ﴾بوال 

وف يكوال الباالل  ،وأال الباالل م  املبطلني ،وم  قضائه ،اهلل أخرب أال احلق م  عنده

 ،فبهذه اآليات"قال: ،م  عند أصد ا الصا قني، وبعد أال س  ااا حي هذه اآليات

                                                 

 .336، 335، 94، 81، ببحق ق: عل الرازحر،ص ، للها حيذاملجموع  الفاخرة1)

 .322، 274، 81، ببحق ق: عل الرازحر،ص  ، للها حيذاملجموع  الفاخرة2)
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تعةاىل  ،وف بةاوور إف اوةائروال ،علمنا أنه ف يقيض بالباالل إف املبطلوال ،ونحوها

"املنياهلل ع  ذلك ر  الع
(1)

. 

ن ا ب   ةةن ُكُم  ،ويقةةول ك موضةةل آخةةر ر  ُ  ق ةةدَّ معلقةةًا عةةىل قةةول اهلل تعةةاىل:﴿ن ح 

ت   ل   ةةةهو  ،[60]الواقعةةة : ﴾امل  و  ر  ع  ةةةد  ق  ُه ف  ةةةب ال  ةةةا اب  ا م  ا إوذ  أ مَّ وقولةةةه سةةةبحانه:﴿و 

ق هُ  ز  وأمةره هبةا قضةاؤه  ،عصة  ومل يأمرنا بامل ،وإني أمرنا بالطاع "[:16]الفجر: ﴾رو

واملعصة   منسةوب  إىل  ،ألنةه أمةر هبةا ؛ره، فالطاع  منسوب  إىل قضةائه وقةدرهوقد

علمنةا  ،ألهنم ارتكبوها بعد ما هناهم اهلل عنها،...، فبهذه اآليات ونحوهةا ؛العصاة

ويع ةب مة   ،ثم يغضب منه، ويع به ،وف يقدر ش ئاً  ،أنه ف يسخط ش ئًا م  تقديره

تعةاىل اهلل عةي  ،وف يع ب ش ئًا م  تةدبريه ،هألال احلك م ف يغضب م  تقدير ؛فعله

"يقول اواهلوال علوًا ابرياً 
(2)

. 

يةُد  ،ومما يسبدل به عىل أال اهلل مل خيلق املعايص آيات اإلرا ة اقةول اهلل تعاىل:﴿ُيرو

ل   ُكم   ُبةو   ع  ي  ُكم  و 
ةب لو ة  ق 

ي   مو
ةذو ُكم  ُسةن    الَّ ي 

هي  ةدو ُكم  و  ُ ب نيي  ل 
 ،[26: النسةاء ﴾اهلل لو

ة  اًل   ُلةوا  م 
و اتو أ ال مت  و  ةه  بَّبوُعوال  الشَّ ي   ي 

ذو يُد الَّ ُيرو ل   ُكم  و  ُبو   ع  يُد أ ال ي  اهلل ُيرو وقوله:﴿و 

ظو يً  ة ،[27]النساء: ﴾ع  يُد بوُكُم ال ُعرس   ف  ُيرو ُ رس   و  يُد اهلل بوُكُم ال  ]البقرة : ﴾وقوله:﴿ُيرو

يةةُد ظُ  ،[185 ا اهلل ُيرو م  ب ا و وقولةةه:﴿و 
ل عو يةةُدوال  أ ال  ،[31]غةةافر: ﴾ل ةةًي لي وقوله:﴿ُيرو

أ ب ن اهللُ ي  م  و  هو
اهو ُؤوا  ُنور  اهلل بوأ ف و 

افوُروال   ُيط فو ك  ه  ال  ةرو ةو  ا  ل  ُه و  مَّ ُنور 
]البوبة  : ﴾إوفَّ أ ال ُيبو

ةةال فً ب عو داً  ،[32 ةةلَُّهم  ض 
ةة  ط ااُل أ ال ُيضو يةةُد الشَّ ُيرو  ،[60 ]النسةةاء:﴾وقولةةه تعاىل:﴿و 

بو ل   ل وا  السَّ
يُدوال  أ ال ت ضو ُيرو يقول ااا حي بعةد س ه هةذه  ،[44]النساء: ﴾وقوله:﴿و 

                                                 

 .53ببحق ق: عل الرازحر،ص ، للها حيذاملجموع  الفاخرة1)
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وأهنةا ل سةت ك  ،رس  وال ُ  ،والرشد ،فأخرب تبارك وتعاىل أال إرا ته الصالح"اآليات:

إنةي هةر ك  ؛وأال إرا ة الش طاال وأهل الباالل ،والفسا  ،والكذ  ،والغشم ،الظلم

وينبهةر عةي  ،فم  أبن أال يقبل ما أمره اهلل بةه ،والفسا  ،واملعص   ،والظلم ،الكفر

وجناه عةىل  ،بي اسبت يداه ؛أال يصل ه النار ،ااال م  إرا ة اهلل وحكمه ،هناه اهلل عنه

ف  ،فقةد أر ه إرا ة أمةر ،ونحوها علمنا أال اهلل إذا أمةر بيشةء ،فبهذه اآليات ،نفسه

واهلل حك م ف يأمر بي ف  ،ومل يغلب عىل اونه ، همل ير ،وإذا هنن ع  يشء ،إرا ة جرب

"وأنه أحكم احلاامني ،واهلل غالب غري مغلو  ،وف ينهن عي يريد ،يريد
(1)

. 

وف  ،فغري مضاف إل ه ،وال ما هنن عنه ،وأال ال ما أمر به منسو  إل ه"ويقول:

"منسو 
(2)

. 

ومةا مل يفعلةه مل  ،ا هوذار اهلل ك ابابه أنه مل يفعل فعل عبة"ويقول بنص أوضح:

"ألال الفعل واخللق منه واحد ؛خيلقه
(3)

 . 

لوةك   وم  األ ل  البر ساقها ااا حي عىل أال العبد خيلق أفعال نفسه قوله تعاىل:﴿ذ 

م   هو
اهو ُاُم بوأ ف و  ء  ،[30]البوبةةةة  : ﴾ق ةةةةو  ةةةةي  ةةةةر  إوفَّ أ س 

وقولةةةةه تعةةةةاىل:﴿إوال  هو

ا ةةةةمَّ  ُبُموه  ةةةة   وقولةةةةه تعةةةةاىل ،[23لنجم: ﴾]اس 
ةةةةً  خت  ةةةةُرُج مو م 

لو رُب ت  ا  :﴿ا 

م   هو
اهو م ،[5]الكهف: ﴾أ ف و  ةهو نةدو أ نُفسو دًا مي   عو س   ،[109]البقرة: ﴾وقوله تعاىل:﴿ح 

ا ُعوه  ب ةةد   َّةةً  اب 
ب انو ه  ر  خت  ُلُقوال   ،[27]احلديةةد:  ﴾وقولةةه تعاىل:﴿و  وقولةةه تعةةاىل:﴿و 

أنه نسةب  ،عند ااا حي ،ات[، ووجه افسبدفل ك هذه اآلي17]العنكبوت: ﴾إوف كاً 

                                                 
   54ببحق ق: عل الرازحر،ص ، للها حي،ذاملجموع  الفاخرة1)

 .134، 120بحق ق الرازحر،ص بذاملجموع  الفاخرة، 2)

 .179،  58ببحق ق: عل الرازحر،ص ، للها حيذاملجموع  الفاخرة3)
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ومل ينسةبها إىل  ،ومل يقل بأنه قاله، واذلك نسب البسةم   إلة هم ،القول إىل أفواههم

ونسةب خلةق اإلفةك  ،واببدايف الرهبان   إل هم ،نفسه، اي نسب احلسد إىل أنفسهم

ومل يقل: إين خلقت اإلفك معهم ،وأخرب أهنم فعلوه ،إل هم
(1)

. 

 ،الرضةاو ،واإلرا ة ،تةالزم اخللةق، وهةو: س بملةزمثم يأيت ااةا حي بةإلزام لة 

فلو ااال خلق مقالبهم وفعلهم ااال هو الذحي جاء هبا وقااا، فمة  وصةف "ف قول:

اهلل هبذا لزمه أال يزعم أال اهلل اختذ الولد تعاىل اهلل ع  ذلك علوًا ابريًا، وال ما قلنةا: 

فبهةذه اآليةات  ،ا غةري ذلةكفإني نعنر مل يفعله، فال يبوهم أحةد عل نة ،مل خيلقه اهلل

ومل يشاراهم ف ها، تعاىل م   ،علمنا أال اهلل مل خيلق أعيل العبا ، ومل يفعلها ،ونحوها

"ول س امثله يشء ،ل س له رشيك
(2)

  . 

واةل مةا قلنةا: مل "حظ البناق  عند ااا حي فلو اابفن بقوله:نلوم  هذا النص 

لكةاال ااف ةًا ك إجيةا   "عل نا غري ذلةك خيلقه اهلل فإني نعنر مل يفعله، فال يبوهم أحد

يرتتب عل ةه  ف ،وأال اخلالف ب نه وبني أهل السن  خالفًا لفظ اً  ،تأويل ملعبقد ااا حي

البةر ارتكبهةا  ،ذلك أال هذا النص يوحر بأال اهلل مل يفعةل الكفةر واملعصة   ؛عمل

ألفعةال العبةا  م به؛ إف أال ااا حي خبم اسبدففته بنفر خلق اهلل وهذا مسلَّ  ،العبد

مقةررًا نف ةه خللةق اهلل  ،ولة س مة  فعلهةم ،ناسبًا إل هم ما ل س بمقدورهم ؛اببداءً 

فبهذه اآليات ونحوها علمنا أال اهلل مل خيلق أعةيل العبةا ، ومل "ألعيل العبا  بقوله:

 ."يفعلها ومل يشاراهم ف ها

                                                 

 .282،  60ببحق ق: عل الرازحر،ص، للها حي، ذاملجموع  الفاخرة1)

 .327، 60،61ببحق ق: عل الرازحر،ص ، للها حي،ذاملجموع  الفاخرة2)
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عل ةه منةا فةنح  ة بحمةد اهلل ة نقةول: و"ويرى أال خالق الفعل فاعله ف قةول: 

ةُ   ،املعمول: إال خالق ال يشء فاعله س  ك  اهلل أ ح  ب ب ار  وعامله فاعله، قال سبحانه:﴿ف 

ني  
"[ فسمن العاملني خالقني14]املؤمنوال: ﴾اخل  الوقو

(1)
. 

ة، وفةق مةذهب اإلمةام  وهذا ف يسبق م ألنك لو جعلةت هةذه القاعةدة ُمطَّةرو  

دمار ال وم، هةو مة  يطلقهةا وقةت ااا حي، للزمك القول: إال الذحي صنل أسلح  ال

احلرو ، ويلزمك أال تقول: م  ألَّف ابابًا منهج ًا وامع  ما، هو م  قام ببدريسةه، 

وهذا ل س بالزم، فصانل األسلح  ربي يكوال رهني البىل، وحب س الثةرى، والةذحي 

سةه ك اوامعة ،  فعل الدمار غريه، وااتب الكبا  ل س بالرضورة أنةه هةو مة   رَّ

 يببني فسا  اإللزام بأال فاعل اليشء خالقه.وهبذا 

ُلوعاً         ةق  ه 
اال  ُخلو نس  و إال "بقولةه: ،[19]املعةارج: ﴾ويفرس قوله تعاىل:﴿إوالَّ اإل 

وف جعل ك ذوحي الصرب  ،وف أنه خلق هلعهم ،اهلل جل ثناؤه مل جيربهم عىل جزعهم

أنه ف ىبمةل مةا و ،واإلحساال صربهم، وإني أخرب سبحانه ع  ضعف بن   اإلنساال

وم  قوة غريهم م   ،بذلك م  ضعف بن   اآل م ني اشبد وصعب م  الشأال، فدلَّ 

عةىل قةدرة ر   ،م  اواال واملالئك  املقربني ،واخبالف البائل املربوبني ،املخلوقني

"العاملني
(2)

. 

                                                 
 .281، حتق ق: عىل أمحد الرازحر،ص للها حيذاملجموع  الفاخرة، 1)

 .397، 380، 370، 369، 368، حتق ق: عىل أمحد الرازحر،ص للها حيذاملجموع  الفاخرة، 2)
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اءُ يُ ويفرس قوله تعاىل:﴿ حي م   ي ش 
هي  دو اُء و  ل  م   ي ش 

ربًا [ بأهنةا خة93]النحل: ﴾ضو

لكر ف يظ  جاهل بةأال اهلل عةاجز  ؛وإثباتًا لقدرته عىل ال يشء ،ع  نفسه سبحانه

الَّل م  الضالل  ع  أال يمنل الض 
(1)

. 

ويعبقد ك مسأل  خل ق الكالم والنطق للعبد، أال اهلل خلق آفته، وهةذه األفعةال 

لةق اللسةاال إني هر اسب للعبد، فاهلل خلق األذال، والسييف، م  فعل العبد، واهلل خ

والنطق م  فعل العبد، وهكذا
(2)

. 

ونسةب  الفعةل إل ةه  ،مل يفرا بني نسب  الفعةل إىل اهلل مة  ح ةث اخللةقااا حي و

، فنسب  األفعال إىل اهلل تبارك وتعاىل خريهةا ورشهةا هةر اإلرا ةسبحانه م  ح ث 

 ف نسب  فعل وإرا ة. ،نسب  خلق

أخةرى، وهةر مسةأل  البول ةدوقد نبج ع  مسأل  خلق أفعال العبا  مسةأل  
(3)

 ،

ونعنر هبا تولد األفعال، أحي أال األفعال والبرصفات الناجت  ع  أفعال العبةد ة البةر 

يعبقد املعبزل  أال العبد خلقها بحكم أنه فعلها ة تعبرب خملوق  لإلنسةاال، حبةن غةاىل 

ائحة ، بع  املعبزل  ابرش ب  املعبمر، فقال: إال اإلنساال خيلق اللوال، والطعم، والر

والسمل، والبرص، ومج ل اإل رااات عةىل سةب ل البولةد، واةذلك يعبقةد برشة أال 

اإلنساال خيلق احلرارة، والربو ة، والرالوب ، وال بوس ، وهذا القول خمةالف إلمجةايف 

                                                 

 .413ص ببحق ق: الرازحر، للها حي، ذ املجموع  الفاخرة،1)

 .271ببحق ق: الرازحر،ص  للها حي، ذ املجموع  الفاخرة،2)

ذ  انظر: املعبزل  ك بغدا  وأثرهم عىل احل اة الفكري  والس اس  )م  خالف  املأموال حبن وفاة املبواةل عةىل اهللذ، ألمحةد شةوقر 3) 

 .39إبراه م العمرجر، ص
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املسلمني
(1)

، فإال أهل السن  ينكروال البولد مجل  وتفص اًل، واملعبدلوال مة  املعبزلة  

اةي ذهةب إل ةه برشة، فهةم ف يقولةوال بالبولةد إف ك  ف يبالغوال ك القول بالبولةد

احلراات
(2)

. 

وقد صور لنا اب  حزم اودل الفكرحي الذحي  ار بةني املعبزلة  أنفسةهم ك هةذه  

 :فقالت الائفة  ،وحتريت ف ه حرية شديدة ،وأاثرت املعبزل  ك البولد"املسأل  فقال:

 ،وما أشةبه ذلةك ،ع  رمر السهمواألمل املبولد  ،مثل القبل ،ما يبولد ع  فعل املرء

بةل هةو  :وقال بعضةهم ،بل هو فعل الطب ع  :وقال بعضهم ،فإنه فعل اهلل عز وجل

وقةال  ،هو فعل ف فاعةل لةه :وقال بعضهم ،الذحي عنه تولد ،لالفع   ل  ع  فعل الذحي ف  

"أنه فعل اهلل عز وجل وخلقه :مج ل أهل احلق
(3)

. 

د، خْيخاا، ورشخاا، وحسانْا، وقبيحْاا، واألدلة  ى أ  اّ خالِّ أفُال الُباا

 كثْية ومنْا:

يرًا قول اهلل عز وجل:﴿ دو ق  ُه ت  ر  دَّ ق   ف 
 
ء ل ق  ُالَّ يش   خ   [.2﴾]الفرقاال:و 

حذيفة  ريض اهلل عنةه  ومنها: ما جاء ع  النبر صىل اهلل عل ه وسلم م  حديث 

«ال صانل وصنعبه خالقإال اهلل :»قال النبر  صىل اهلل عل ه وسلم
(4)

. 

ُلوال  وقال تعاىل:﴿  م  ا ت ع  م  ُكم  و  ل ق  اهلل خ   .[96]الصافات:  ﴾و 

                                                 
 .1/328فرا بني الفرا، للبغدا حي، ، وال1/74ذ  انظر: الببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 1) 

 .1/143، والفرا بني الفرا، للبغدا حي، 1/74ذ  انظر: الببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 2) 

 .3/56ذ  الفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 3) 

ومل خيرجةاه،  ،ذ، وقال: هذا حديث صةح ح عةىل رشط مسةلم85، برقم)1/85ذ  أخرجه احلاام ك مسبدراه، ابا  اإلييال، 4) 

 ذ.357، برقم)1/159، وصححه األلباين، ك رياض اون ، ذ2837برقم)، 7/258والبزار ك مسنده، م  حديث حذيف ،
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 وقال تعاىل:﴿ 
 
ء الوُق ُالي يش    .[62]الزمر:  ﴾اهلل خ 

فأخرب أال الصناعات وأهلها خملوق  
(1)

، وغريها مة  النصةوص أخةذ هبةا أهةل 

السن ، ك الر  عىل املعبزل ، ك  عواهم أال العبد خيلق أفعال نفسه
(2)

  . 

إونَّا ُاةلَّ ك قوله تعاىل:﴿ ب  عباس ريض اهلل عنهياع  م  األ ل  أيضًا: ما روحي و

ر   د  ن اُه بوق  ل ق   خ 
 
ء [ حبن العجز49]القمر: ﴾يش  

(3)
والك س 

(4( )5)
. 

 ،ونافذوال ملا خلقهم له ،فاخللق عاملوال بسابق علمه"يقول املزين عل ه رمح  اهلل:

وف جيدوال إىل رصف املعصة    ،الطاع  نفعاً ف يملكوال ألنفسهم م   ،م  خري ورش

"عنها  فعاً 
(6)

. 

واةل معصة   مة   ،وال الاع  مل مط ل فببوف ق اهلل له"ويقول اب  أيب عاصم:

والشقر مة   ،والسع د م  سبقت له السعا ة ،فبخذفال اهلل السابق منه وله ؛عاص  

وأفعال العبا  مة   ،وإرا ته ،واألش اء غري خارج  م  مش ئ  اهلل ،سبقت له الشقاوة

"ق خلالقهمخل   ،ل امع  اخلري والرش فو 
(7)

 . 

ف ي اخبلف  ،وأما الصوا  م  القول لدينا"ويقول اإلمام الطربحي عل ه رمح  اهلل:

واهلل  ،فإال مج ل ذلك م  عنةد اهلل تعةاىل ،وس ئاهتم ،وحسناهتم ،ف ه م  أفعال العبا 

                                                 
 ، ببرصف.1/46ذ  انظر: خلق أفعال العبا ، للبخارحي، 1) 

 .2/238ذ  انظر:  ف   القدير، للمناوحي، 2) 

 .3/186أمور الدي  والدن ا. انظر: النهاي  ك غريب األثر، فب  اوزرحي، العجز: ترك ما جيب فعله بالبسويف، وهو عام ك  ذ  3) 

 .4/217الك س: م  ااس يك س ا سًا، وهو العقل. انظر: النهاي  ك غريب األثر، فب  اوزرحي،  ذ  4) 

 ، ببرصف.1/47ذ  انظر: خلق أفعال العبا ، للبخارحي، 5) 

 .1/76ذ  رشح السن ، للمزين، 6) 

 .2/645، فب  أيب عاصم، ذ  السن 7) 
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لةه  ،بمشة ئبه إفوف ىةدث يشء  ،بإذنه إفف يكوال يشء  ،ومدبره ،سبحانه مقدره

"اي يريد ،اخللق واألمر
(1)

. 

 والِي نرتجح للباحث، ِف ا تقاد اْلادي، ِف أصل الُدل خ : 

: ف يرى ااا حي نسب  خلق املعايص والقبائح إىل اهلل عز وجل، ويعبقد أال اهلل أوال  

ع  خلةق مثةل  عز وجل ف خيلق إف احلس  والطاع ، وحجبه أال اهلل عزَّ وجل يبنزه

 هذه القبائح.

: سلك ااا حي مسلك معبزل  بغدا ، ك مسأل  أال اهلل أحس  نظرًا لعبا ه مة  ثانيا  

أنفسهم، ب ني ق د معبزل  البرصة حس  نظر اهلل، ك الدي  والبكل ف
(2)

. 

: يعبقد ااا حي أال العبا  خيلقةوال أفعةال أنفسةهم، بحجة  أال فاعةل اليشةء ثالثا  

 خالقه.

 

                                                 
 .1/21ذ  رصيح السن ، للطربحي، 1) 

 .133ذ رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 2) 
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 ام اخل ثاملبح

 اإلمامة عند اهلادي

 ثالثة مطالبوفيه 

 

 املطلب األول: معنى اإلمامة وشروطها عند اإلمام اهلادي.
 
 

 املطلب الثاني: معنى اإلمامة وشروطها عند أهل السنة.
 
 

 املطلب الثالث: اخلروج على أئمة اجلور عند اإلمام اهلادي.
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 املطلب األول
 اهلادي معنى اإلمامة وشروطها عند اإلمام

إال أعظم خالف ك أم  اإلسالم: اخلالف الةذحي  ار حةول اإلمامة ، ومةا ُسةلَّ 

س ف ك اإلسالم عىل قاعدة  ين   ما ُسلَّ عىل اإلمام 
(1)

، وهةر مة  مسةائل فةرويف 

الرشيع ؛ لكنها ُأحلقت بأصول الدي ؛  فعةًا خلرافةات أهةل البةديف عةىل مةا حكةاه 

اإلجير
(2)

. 

 اإلمامة لغة واصطالحا : 

، واإلمام ال م  اقبدحي به ك األمور اإلمام  ك اللغ : مأخوذة م  أمَّ
(3)

. 

 اخلل ف ، واخلالف :  به:واملرا  ، به اسم مل  اؤتمَّ واإلمام:  ،اإلماموهر مشبق  م  

عام  ك الدي  والدن ا  وهر رياس 
(4)

واإلمام: اسم لكل م  تقدم قومًا سواء اةانوا  

نوا ضالينيعىل الرصاط املسبق م، أو اا
(5)

م، سةمر إمامةًا،   ُبدحي  به وُقةدي ، وال م  اق 

فرسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم إمام األم ، واخلل ف  إمام الرع  
(6)

. 

واإلمام  م  املسائل البةر  ار ف هةا اوةدل قةديًي وحةديثًا، وك سةب لها قامةت 

و ورهةا ك  احلرو  والفب ؛ ل س ليشء، وإنةي ألمه بهةا ك حتديةد مصةري األمةم،

اسبقرار اخللق، وهر م  املسائل الشةائك  ك الفكةر اإلسةالمر، والبةر  ار حواةا 

                                                 

 .1/24ذ    امللل والنحل، للشهرسباين، 1)

 .1/17ذ    انظر: املواقف ك علم الكالم، لألجير، 2)

 .1/28ذ  انظر: مقاي س اللغ ، فب  فارس، 3)

 .1/75، وما بعدها،  ومعجم مقال د العلوم، والل الدي  الس والر، 1/109ملحمو  ب  إسيع ل اوذببر،  ذ   الدرة الغراء،4)

 .31/243، وتاج العروس، للزب دحي، 12/25ذ   انظر: لساال العر ، فب  منظور، 5)

 .1/10، وخمبار الصحاح، للرازحي، 8/428ذ   انظر: العني، للخل ل ب  أمحدالفراه دحي، 6)
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اودل اثريًا، وحول الرا اخب ار اإلمام، والرشوط البر ينبغر أال تبوفر ف م  يبوىل 

هذا املنصب، وهل اإلمام  ك اإلسالم تثبت بنص رشعةر إاةر، أم أنةه يةؤول إىل 

أم أنه بافسبحقاا والكفاءة؟أم باخب ار األمة ، وهةذه الالحق بوص   م  السابق؟ 

البساؤفت ف خيلو منها ابا  حتدث ع  احلكم ك اإلسالم، إف أال الذحي يعن نةا ك 

هذا املطلب هو نظرة ااا حي لإلمام ، ما تعريفها، وما هر الرشةوط البةر ينبغةر أال 

 لق هبا.تبوفر ف م  يبوىل هذا املنصب، وغريها م  املسائل البر تبع

 مُنا اإلمامة  ند اْلادي:

يعبقد ااا حي أال اإلمام  حق إار، يثبت ببثب ت اهلل لصاحبها، ويرى أال الريقهةا 

بعد النبر صىل اهلل عل ه وسلم النص عىل عل ريض اهلل عنه، واحلس  واحلسني مة  

ي بعده، وف تثبت بالوراث ، وف بافخب ار، ثم خيبلف ثبوهتا ملة  بعةدمها مة  ذريةبه

بحسب ما أور ه م  الرشوط والعالمات، ويرى أال اخلل فة  مةا سةمر خل فة ، إف 

 ألنه خيلف النبر صىل اهلل عل ه وسلم ك منهجه والريقبه.

وسمر  ،ل ؤتم به ؛وأال اهلل افرتض اختاذ اإلمام العا ل إماماً "ااا حي: اإلمام يقول

وأنةه مة  خةالف حكمةه  ،خل ف  ل خلف النبر صىل اهلل عل ه وآله وسلم ك أعيلةه

ولكنه مبةرب  ،وف خل ف  ،فل س بإمام ،وفارقه ،حكم النبر صىل اهلل عل ه وآله وسلم

"ظامل
(1)

. 

واعلم هداك اهلل بأال اإلمام  ف تثبةت "أما اعبقا ه أهنا حق إار فظاهر م  قوله:

 اةا ولك  تثبت لصاحبها ببثب ت اهلل ،وف برواي  مروي  ،وف بعقد بري  ،بإمجايف األم 

                                                 
 .130جموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص ذ  امل1)
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وحقه، وذلةك  ،وأهل  ينه ،ف ه، وبعقدها ك رقا  م  أوجبها عل ه، م  مج ل خلقه

﴾]النسةاء:  نُكم 
رو مو ،و األ م  ُأو  ُسول  و   ُعوا  الرَّ

أ الو  ُعوا  اهلل و 
 ،[59قول اهلل سبحانه:﴿أ الو

وهةم  ،وأولوا األمر الذي  أمروا بالك نون  معهم فهةم: الصةا قوال با عةاء اإلمامة 

"واملسبحقوال لفرضها ،وجبوال اااملسب
(1)

  . 

فم  قوله:)ولك  تثبت لصاحبها ببثب ت اهلل اا ف هذيبضح أال ااةا حي يةرى بةأال 

اإلمام  منصب  ينر إار، وتعد هذه النظري  الس اس   ك احلكم م  النظريات البر 

 جتعل احلاام وا اًل ع  اهلل عز وجل ك األرض.

ر صىل اهلل عل ه وسلم النص مة  النبةر صةىل اهلل أما اعبقا ه أال الريقها بعد النب

عل ه وسلم، فبنيي  م  تقريره لثبوت إمام  عل ريض اهلل عنه بالنص م  النبةر صةىل 

اهلل عل ه وسلم، وتصديق هذا النص بشواهد قرآن   جزم ااةا حي بثبةوت نزواةا ك 

 حق اإلمام عل، وتثب ت إمامبه، وم  هذه األ ل  البر أور ها: 

م  ابةا  اهلل  ،رمح  اهلل عل ه ،تثبت إمام  أمري املؤمنني عل ب  أيب الالب":هقول

وم  قول رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم،...، قال رسةول اهلل صةىل  ،عز وجل

«عل منر بمنزل  هاروال م  موسن إف أنه ف نبر بعدحي»اهلل عل ه:
(2)

،...، علمنا أنه 

                                                 
 .674ذ  املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1) 

وحكم عل ةه بةالبطالال. انظةر: الكامةل ك ضةعفاء  ،ذ   احلديث هبذا النص أور ه اورجاين ك ابابه: الكامل ك ضعفاء الرجال2) 

أللباين هبذا اللفظ. انظر: صح ح وضةع ف اوةامل الصةغري، ، وصححه ا1/306الرجال، أليب أمحد عبد اهلل ب  عدحي اورجاين، 

واحلديث هبذا اللفظ صةح ح؛ لكة  هنةاك مةا هةو أصةح منةه سةندًا ومبنةًا، وأصةله ك ، ذ7539، با  رقم)16/186لأللباين، 

. «بةر بعةدحيأف ترض أال تكوال منر بمنزل  هاروال م  موسن إف أنه لة س ن»البخارحي بلفظ: عندالصح حني م  غري هذا اللفظ، 

ذ، وعنةد 4154، بةرقم)4/1602صح ح البخارحي م  حديث سعد ب  أيب وقاص، با : غزوة تبوك وهر غةزوة العرسة،  انظر:

، با  م  فضائل عةل بة  «أنت منر بمنزل  هاروال م  موسن، غري أنه ف نبر بعدحي»مسلم م  حديث سعد ب  أيب وقاص، بلفظ:

 .4/1870ذ، 2404أيب الالب ريض اهلل عنه، برقم)
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وحق مبني  ،إف بأمر م  اهلل واجب ،وف مصافاة ،منه وف اخب اراً  ،مل يقل ذلك حماباة

وجدنا تصةديق  ،«عل منر بمنزل  هاروال م  موسن»فلي قال صىل اهلل عل ه: ،ثاقب

 مي   ،قوله صىل اهلل عل ه مثببًا ك الكبا 
ىل  ب  ين    اال  ع  وهو قول اهلل عز وجل:﴿أ ف م   ا 

ن ُه و   د  مي
اهو ب ُلوُه ش  ي   و 

هو بي مح  ةً ﴾]هو :رَّ ر  امةًا و  ةن إ م  ب اُ  ُموس 
ب لوهو او   ق 

[ فلةي قةال 17مو

ن ُه﴾ د  مي
اهو ب ُلوُه ش  ي  قول رسول اهلل صةىل اهلل عل ةه وآلةه  ،صدا اهلل سبحانه ،اهلل:﴿و 

ن ةُه﴾« عل منر بمنزل  هاروال م  موسةن»وسلم: د  مي
ةاهو فلةي قةال  ،لقةول اهلل:﴿ش 

وقةال « عةل منةر بمنزلة  هةاروال مة  موسةن»رسول اهلل صىل اهلل عل ةه وسةلم:

ن ُه﴾ د  مي
اهو وبقول رسوله عل ةه  ،وعل منه بقول اهلل ،ااال رسول اهلل م  عل،اهلل:﴿ش 

 ،ف ننظر ك ذلك إىل قول حمةب مريةد ،أو أب نا ،شئنا ذلك ،ارهنا أو أحببنا ،السالم

وف ننظةر  ،وف نأخذ ك ذلك ببصديق حمب ،وف نلبفت إىل قول مبغ  مكابر عن د

واخبار سبحانه ما  ،ألنه سبحانه قد حكم ك ذلك بي حكم ؛أيضًا ك تكذيب مبغ 

ةاُء  ،اخبار، فقال تبارك وتعاىل ك ابابه املنزل ةا ي ش  ب ك  خي  ُلةُق م  ر  عىل نب ه املرسةل:﴿و 

ةُ  ري  
و ُُم اخل  اال  ا  ا ا  ب اُر م  خي   اال  اهلل ،[68: ]القصص﴾و  ةاىل   ثم قةال سبحانه:﴿سةب ح  ت ع  و 

﴾]القصص: ُاوال  و يَّ يرش  لقولةه  ؛فحكم عىل م  اخبار سوى خريته بالرشةك ،[68ع 

﴾ ُاوال  و يَّ ُيرش  اىل  ع  ت ع  اال  اهلل و  فنسمل اهلل قد اخبار عل ًا بعةد حممةد  ،عز وجل:﴿ُسب ح 

ن ُه﴾ ولقول الرسول: د  مي
اهو وذلك لعلم اهلل تبارك وتعاىل ك « عل منر»لقول اهلل:﴿ش 

وف ينةازيف ف ةه  ،عل ألال عل ًا سبق اخللق إىل اهلل وإىل رسوله ف يشك ك ذلك عاقل

﴾]الواقعة :  ؛جاهل ُبوال  رَّ ةك  امل ُق 
ئو ل  ابوُقوال  ُأو  ابوُقوال  السَّ السَّ ألال اهلل سبحانه يقول:﴿و 

[ فلي أال شهد اهلل تبارك وتعاىل للسابق باون  أمجةل اخللةق أال عةل بة  أيب 12ة 10
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مو  ف  ي شهد اهلل له به ورسوله ف باخب ارنا بل م  أصل أذاننا:﴿الالب ب ُ ؤ  ل  اء ف  م   ش 

اُثوا بو  ب غو ُثوا ُيغ  س  إوال ي  ا و  ُقه 
ا و وم  ُس  اط  هبو ني  ن ارًا أ ح 

ن ا لولظَّاملوو ب د  ُفر  إونَّا أ ع  ل   ك  اء ف  م   ش  ء و  ي 

اُ   ُوُجوه  بوئ س  الرشَّ  حي ال  وو لو ي ش  امل ُه  قًا﴾]الكهف: ا  ف  ت  اءت  ُمر  س  "[29و 
(1)

. 

ثم جيب أال يعلةم أال "والقول بنظري  الويص: ،يقول ك س اا تثب به إلمام  علو

وويص رسةول  ،وسة د املسةلمني ،أمري املةؤمنني ،عل ب  أيب الالب ب  عبد املطلب

وأحق الناس بمقةام رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه  ،ووزيره وقايض  ينه ،ر  العاملني

وأقةومهم بةأمر اهلل ك  ،وأفضل اخللق بعده، وأعلمهم بي جاء به حممةد ،آله وسلمو

  ُكُم اهللُ ،خلقه
لو ي    وف ه يقول اهلل تبارك وتعاىل:﴿إونَّي  و 

ةذو نُةوا  الَّ ي   آم 
ةذو الَّ ُسةوُلُه و  ر  و 

ااوُعوال   ُهم  ر  اة  و  ا  ُتوال  الزَّ ُيؤ  ال ة  و   ُموال  الصَّ
فجعل الوفية  اةم  ،ة [55]املائدة:  ﴾ُيقو

وأنزل الوحر عل هم بذلك ،وثبت اإلمام  ف هم ،خاص 
(2)

فكاال مؤيت الزااة وهو  ،

ةابوُقوال   ، وال مج ةل املسةلمني ،راال عل ب  أيب الالةب السَّ وف ةه يقةول سبحانه:﴿و 

ُبوال   رَّ ك  امل ُق 
ئو ل  ابوُقوال  ُأو  ﴾]الواقع :  السَّ نَّاتو النَّعو مو ال السةابق إىل فكةا ،[12ة 10كو ج 

ة   ،غري مسبوا ،ربه ق  أ ال ُيبَّب ل  أ مَّ حي إوىل  احل  قي أ ح 
وف ه يقول اهلل عز وجل:﴿أ ف م   هي  دو

ُكم  ا   ف  حت  ُكموال   ي  ل  ى ف  فَّ أ ال هُي د 
حي  إو ودي  ،فكاال ااا حي إىل احلق ،[35]يونس: ﴾فَّ هي 

ومة   ،ريق الرسةول الزاةروالسالك ال ،والداعر إىل الرصاط السوحي ،غري مهدحي

ألال  ؛فهةو أحةق باإلمامة  ،وااال ااا حي إىل غام  أحكام ابةا  اهلل ،سبق إىل اهلل

 ،وخريهم بكل خةري أوفهةم ،وأتقاهم خريهم ،وأهداهم أتقاهم ،أسبقهم أهداهم

وف ه أنزل اهلل عةىل  ،فكثري غري قل ل ،وما جاء له م  الذار اوم ل ك واضح البنزيل

لَّغ ت  رسوله بغدير  ي  ب  ل  ف  ع  ف  ال ملَّ  ت 
إو بيك  و    رَّ

ل  إول   ك  مو ا ُأنزو لي   م  ُسوُل ب  ا أ هي  ا الرَّ خم:﴿ي 

                                                 

 .520ذ  املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1) 

 .525ذ  املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)
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   النَّاسو 
ُمك  مو صو ع  اهلل ي  ب ُه و  ال  س 

 ،فوقف صىل اهلل عل ه وآله وسةلم، [67]املائدة: ﴾رو

فنزل حتت  ،علحبن ينفذ ما عزم عل ه ك  ،ومل يسبجز أال يبقدم خطوة ،وقطل سريه

أهيا الناس ألسةت أوىل بكةم مة  أنفسةكم؟ »ثم قال: ،ومجل الناس ،الدوح  مكانه

 ،ثم قال: اللهم اشهد، فم  انت مةوفه ،فقال: اللهم اشهد ،قالوا: بىل يا رسول اهلل

واخةذل مة   ،وانرص م  نرصةه ،وعا و م  عا اه ،اللهم والو م  وافه ،فعل موفه

«خذله
(1)

يسمعوال االم رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه وآلةه  ،جمبمعوال والناس الهم، 

وف ةه  ،وهو ينا حي هبذا القول ،حبن أبرص ب اض آباالهي ،وهو رافل ب د عل ،وسلم

إف أنه ف نبةر  ،بمنزل  هاروال م  موسن ،عل منر»يقول صىل اهلل عل ه وآله وسلم:

«بعدحي
(2)

«عل مل احلق واحلق معه»ويقول: ،
(3)

وعةل  ،مدينة  العلةمأنا »ويقول:، 

«فل أهتا م  باهبا ،فم  أرا  املدين  ،باهبا
(4)

سة دا شةبا   ،احلس  واحلسةني»وقال:، 

                                                 
، وقال: هذا حةديث صةح ح اإلسةنا  ومل 3/118ذ، 4576ذأخرجه احلاام ك املسبدرك، ك مناقب أمري املؤمنني عل ريض اهلل عنه، برقم)1) 

ذ، 6931، با :  عاء النبر صىل اهلل عل ه وسلم بالوفي  مل  واىل عل ًا واملعةا اة ملة  عةا اه، بةرقم)خيرجاه. وأخرج نحوه اب  حباال ك صح حه

15/376. 

 .262، صذ     سبق خترجيه2)

سعد ب  شع ب، ف يعرف، وقد بحثت عنه ك ابةب الثقةات والضةعفاء واملرتواةني، فلةم  واحلديث ف ه ذ  أخرجه اا ثمر ك جممل الزوائد،3) 

انظر: جممل الزوائد ومنبل الفوائد، لله ثمر، هال  حال  وجهال  عني، وقد حكم الذهبر  عىل احلديث بالوضل، وهو اذلك.جفهو جمهول  أجده،

 .7/235با : ف ي ااال ك اومل وصفني وغريمها، 

، قال 3/137ذ، 4637 تعاىل عنه، برقم)ذ أخرجه احلاام ك املسبدرك، م  حديث اب  عباس، ذار أمري املؤمنني عل ب  أيب الالب ريض اهلل4) 

احلاام: احلديث صح ح اإلسنا  ومل خيرجاه وف ه أبو الصلت ثق  مأموال، قال عنه اب  حباال البسبر: يةروحي عة  محةا  بة  زيةد وأهةل العةراا 

الطةرباين ك املعجةم الكبةري، مة   وأخرجه، املجروحني، فب  حباال البسبر .ف جيوز افحبجاج به إذا انفر  ،العجائب ك فضائل عل وأهل ب به

،  إف أنه رواه ع  أيب الصلت بع  الضعفاء والكةذابني وألصةقوا ف ةه غةريه. انظةر :الكامةل ك 11/65ذ، 11061حديث اب  عباس، برقم)

عنر عل ةًا ة ريض ،  وأخرجه اا ثمر ك معجم الزوائد، م  حديث اب  عباس، با : ك علمه ة ي3/412ضعفاء الرجال، فب  عدحي اورجاين، 

بة   قةال ى ةن ؛، وف ه عبد السالم ب  صالح ااروحي وهو ضع ف، وف ه عمر ب  إسيع ل ب  جمالد ب  سع د اامةداين الكةوك9/114اهلل عنه، 

ال وقة ،ل س بثق  مةرتوك احلةديث :وقال النسائر ،خب ث حدث ع  أيب معاوي  حديث)أنا مدين  العلمذ ،رجل سوء ،اذا  ،ل س بيشء معني:

، والكامل ك ضعفاء الرجال، فب  عدحي 2/205شويطر رجل سوء. الضعفاء واملرتواني، فب  اووزحي،  :مرتوك، وقال اب  معني :الدراقطنر

، وك سنده أمحد ب  حفص السعدحي ش خ اب  عدحي صاحب منااري، ونسب إل ه اخبالا هذا احلديث. انظر: الكشف احلث ث، 5/67اورجاين، 

 .1/43، لطرابليسأليب الوفاء ا

 سواء ك با  اإلمام  أو ك غريها.والذحي يرتجح للباحث أال احلديث موضويف ف جيوز افسبشها  به  
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«وأبومها خري منهي ،أهل اون 
(1)

«أنت أخر يا عل ك الةدن ا واآلخةرة»وقال:، 
(2)

 ،

«وأعلمهم ،عل أق  اخللق»وقال: 
(3()4)

. 

بعةد الرسةول صةىل اهلل عل ةه  ،م ومما يسبدل به عىل أفضل   عل وأحق به باإلما

وإمجايف  ،مبفرق  ك غريه ،الل اخلري اانت جمبمع  ف ه عواه إمجايف األم  بأال خو  :وسلم

 ،وأحةد البةاذلني ،وأحد الزها  ،وأحد العليء ،الصحاب  عىل أال عل ًا أحد السابقني

 ل  عةومل جيمعوا عىل وجو  هذه اخلصال ك غريه، وم  أ لبه عةىل أحق ة ،ألنفسهم

وزوج فاالم  بنت رسول اهلل، ومما يبمسك به ااا حي  ،أنه ااال أبو السبطني :باإلمام 

يوم قب  النبر صىل اهلل  ،عىل أال عل ًا ااال يصلح للخالف  ،إمجايف الصحاب  :ك ذلك

"عل ه وسلم
(5)

. 

فم  هذه النصوص يببني مذهب ااا حي ثبوت إمام  عةل ريض اهلل عنةه بةنص 

ه وسلم، ويرى أال هذا النص، ل س مة  عنةد الرسةول صةىل اهلل النبر صىل اهلل عل 

                                                 
، قةال 3/182ذ، 4779ذ       أخرجه ا حلاام ك املسبدرك، م  حديث عبد اهلل ب  مسعو ، ك مناقب احلس  واحلسةني، بةرقم)1) 

خيرجاه، وك سنده املعىل ب  عبد الرمح  ضع ف اعرتف بوضل سبعني حةديثًا ك فضةل  احلاام: هذا حديث صح ح هبذه الزيا ة ومل

، وأخرجه اب  ماج  ك سةننه، ك فضةل عةل بة  أيب 1/20عل ريض اهلل عنه. انظر :مصباح الزجاج ، ألمحد ب  أيب بكر الكناين، 

،  19/291ذ، 650ك ب  احلويرث الل ثر، برقم)وأخرجه الطرباين ك املعجم الكبري، م  حديث مال، ذ118، برقم)1/44،الالب

 . 2/413وحكم عل ه اب  عدحي بالوضل. انظر: الكامل ك ضعفاء الرجال، فب  عدحي، 

، وأخرجه الرتمذحي ك سننه، 3/15ذ، 4288ذ  أخرجه احلاام ك املسبدرك، م  حديث اب  عمر، با : تزويج الث بات، برقم)2) 

ديث حسةة  غريةةب، وأخرجةةه ابةة  أيب شةة ب  ك مصةةنفه، مةة  حةةديث ابةة  عبةةاس،  ، وقةةال: هةةذا حةة5/636ذ، 3720بةةرقم)

 ، واحلديث حس  بطرقه، واهلل أعلم. 6/375ذ، 32241برقم)

ذ  مل أجد اذا احلديث أصاًل.قال الذهبر: مل يصح له إسنا  تقوم به حج ، ومل يروه أحد ك السن  املشهورة وف املسةاند املعروفة  3)

 .1/496ضع ف وإني جاء م  الريق م  هو مبهم. انظر: املنبقن م  منهاج افعبدال، للذهبر،  ف بإسنا  صح ح وف

 .318،509، 137، 84، 83ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص4)

 .137ذ  املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 5) 
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عل ه وسلم، عىل سب ل املحاباة، أو املجامل ، أو جمر  الرأحي وافخب ار، بقدر ما هةو 

تكل ف إار؛ لعلم اهلل السابق، وقضائه ك الغ ب، أال عل ًا هو اإلمام بعد النبر صىل 

 اهلل عل ه وسلم.

ف تثبت بإمجةايف األمة ، وف بةالرأحي، وف بالوراثة ،  أما اعبقا  ااا حي أال اإلمام 

فال تلبفةت إىل غةري مةا "فمأخوذ م  قوله ة وهو جي ب عىل ولده حممد ب  ااا حي ة:

قلنا م  أقاويل اازاجني
(1)

، وتعبث العابثني، وزخاريف االم املبكلمةني، وافةرتاا 

م  يقول: بةل هةر ملةا  أقاويل اواهلني، مم  يقول: إال اإلمام  بإمجايف الرع  ، وقول

يوجد م  اآلثار املروي ، ك املالحم املذاورة، وقول م  يقةول: بةل هةر بالوراثة ؛ 

ب حق به اإلمام  م  الب نات، والشةواهد  لولد بعد والد، وف يلبفبوال ة ويلهم ة ملا ُتس 

النريات، مهج
(2)

رعايف 
(3)

، وللجهال أتبايف، مل يقبدوا باحلكم ؛ ف علمةوا مةا حتةق بةه 

م اهلل، وجعلوا اإل مام  لصاحبها، عىل األم ، قد جعلوا احلكم هبا وف ها لغري م  حكَّ

ةرًا، واابسةبوا بةه ك اآلخةرة نةارًا  احلكم هبا إىل غري اهلل، فرابوا م  ذلك مرابًا وعو

وعارًا، واعبمدوا ك أارب أمور اهلل وفرضه، م  اإلمام  عىل البقل د، فقلةدوا احلكةم 

احلافت، واللبوا إثباهتا م  أبوا  الروايات؛ جهاًل بي عظم اهلل  هبا ارباءهم، ك ال

م  قدرها، وتصغريًا ملا ارب اهلل م  أمرها، فبكمهةوا
(4)

بةذلك، ك ُظل ةم العييةات،  

                                                 

ازج م  األغاين، وف ه ترنم، وق ل: العواء بالل ةل، وق ةل: اازاجني: مجل هزاج، واازج: اخلف  والرسع  ك الصوت، وق ل: اذ  1) 

 .2/391صوت الرعد والذبا ، وهو اناي  ع  بطالال قول املخالف. انظر: لساال العر ، فب  منظور، 

اامج: مجل مهج ، وهر ذبا  صغري االبعوض، يسقط عىل وجوه الغنم واإلبل وأع نها، وق ل: صغار الدوا ، وق ةل:  و  ذ  2) 

 . 2/392فقئ ع  ذبا  أو بعوض، وهو مثل يرض  به ألراذل الناس، الذي  ف نظام ام. انظر: لساال العر ، فب  منطور، ين

 .8/128رعايف الناس: سقطهم وسفلبهم، والغوغاء واألخالط منهم. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ  3) 

ه هو الذحي خيرج ك األرض ف ي ذ  4)  ه: املبكمي  .13/536درحي أي  توجه. انظر: لساال العر ، فب  منظور، البكم 
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ي   ظ ل مةةةةوغرقةةةةوا ك بحةةةةور اوهافت،﴿
ةةةةذو ل ُم الَّ ةةةة  ع  س  ل ةةةةب  و  وا أ حيَّ ُمنق 

لوُبوال   نق  "[227﴾]الشعراء: ي 
 (1)

. 

اةةا حي عبةةارة أوضةةح ك القةةول بثبةةوت إمامةة  عةةل ريض اهلل عنةةه ولإلمةةام ا

"تثبت له بقول اهلل سبحانه، وقول رسوله املصطفن حممد عل ه السالم"بالنص:
(2)

. 

أما ع  اعبقا  ااا حي ثبةوت إمامة  احلسة  واحلسةني ريض اهلل عةنهي بةالنص، 

ك ولةد احلسة  ثم جيب عل ةه أال يعلةم أال اإلمامة  ف جتةوز إف "فمأخوذ م  قوله:

ح ةث يقةول اهلل تبةارك  ،وك ذريبهي ،وجعله ذلك ف هي ،ببفض ل اهلل اي ؛واحلسني

امةًا ق ةال   ُلةك  لولنَّةاسو إوم  اعو َُّه َّ ق ال  إويني ج  أ مت   ف 
ت  ي 
لو ُه بوك  ب   م  ر 

اهو ر  ب ىل  إوب   اب 
إوذو وتعاىل:﴿و 

حي ال دو ه  ن اُل ع  ر ق ال  ف  ي 
بو يَّ   ُذري

مو ني  و 
 ،واإلمام  ،فكانت النبوة ،[124]البقرة :  ﴾ظَّاملوو

إىل أال بعةث اهلل حممةدًا صةىل اهلل  ،ك ولد إبراه م صىل اهلل عل ةه ،وامللك ،والوص  

وجعله خاتم النب ني وس د  ،وخبم اهلل األنب اء به ،فأفضت النبوة إل ه ،عل ه وعىل آله

اُتهُ  ،املرسلني ا  ر  ب  مح  ُت اهلل و  و د   وقال:﴿ر   د  جمَّ
و
 إونَُّه مح 

ب   تو ل  ال  ل   ُكم  أ ه   ،[73]هو : ﴾ع 

بوهو  قو   ً  كو ع 
اقو ً  ب  م 

لو ا ا  ل ه  ع  ج  [وقةال:﴿أ م  ى  ُسةُدوال  النَّةاس  28]الزخرف: ﴾وقال:﴿و 

ة   و   م  ك 
احل و ب ةا   و 

كو  م  ال 
اهو ةر  د  آت   ن ا آل  إوب  ق   ف 

لوهو   ف ض 
اُهُم اهلل مو ا آت  ىل  م  ل كةًا ع  آت   ن ةاُهم م 

ظو يً  ة   اهلل ، [54]النساء: ﴾ع  م  ع 
مو اذ اةُروا  نو ا ق و  وقال موسن صىل اهلل عل ه لقومه:﴿ي 

ني  
و ةامل  ع  ة  ال  دًا مي  أ ح 

تو ا مل   ُيؤ  آت اُام مَّ ُلواًا و  ل ُكم م  ع  ج    اء و 
 ُكم  أ نبو

ل  فو ع  ل   ُكم  إوذ  ج   ﴾،ع 

ق  ، [20]املائدة:  ل  ن ةاُهم وقال:﴿و  ق  ز  ر  ة  و  الن ُبةوَّ ةم  و  ُك  احل  ب ا   و 
كو ائو ل  ال  س  

نور إو د  آت   ن ا ب 

                                                 

 .515، 514ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1)

 .519ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 2)
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ني  
و ةامل  ع  ةىل  ال  ن اُهم  ع  ل  ف ضَّ  و 

م   ،[16]اواث ة :﴾مي   الطَّ يب اتو ن آ   ةط ف  وقةال:﴿إوالَّ اهلل اص 

ني  
و ةامل  ع  ىل  ال  اال  ع  ر  م 

آل  عو  م  و 
اهو ر  آل  إوب  ُنوحًا و  فكانةت النبةوة ك ، [33عمةراال: ]آل  ﴾و 

ثةم إىل ابنةه  ،ثةم إىل ابنةه يعقةو  ،ثم إىل إسحاا ،ثم أفضت إىل إسيع ل ،إبراه م

حبةن اةاال آخةرهم  ،األول فةاألول ،ثم ك بنر إسائ ل ة وهةو يعقةو  ة ،يوسف

فقةال  ،ل اهلل النبةوة إىل حممةد خةاتم النب ةنيثم حةوَّ  ،ع سن صىل اهلل عل هم أمجعني

ُسوُل اهللَّو﴾سبحانه:﴿حم    د  رَّ ةا  ،[29]الفةبح: مَّ م  ُسوُل ف ُخُذوُه و  اُاُم الرَّ ا آت  م  ثم قال:﴿و 

انب ُهوا ن ُه ف  إين تةارك فة كم »وقال النبةر صةىل اهلل عل ةه وآلةه: ،[7]احلرش:  ﴾هن  اُام  ع 

 ما إال متسكبم هبي ل  تضلوا م  بعدحي أبدًا: ابا  اهلل وعرتيت أهل ب بر، إال ،الثقلني

«احلوض حبن ير ا علَّ  ،اللط ف اخلبري نبأين أهني ل  يفرتقا
(1)

وقال سبحانه:﴿إونَّي  ، 

رياً  ُام  ت ط هو ر  ُيط هي  و 
ب   تو ل  ال  س  أ ه  ج  نُكُم الري ب  ع 

هو يُد اهلل لوُ ذ  فبني ، [33األحةزا : ]﴾ُيرو

ىل  اهلل ،األمر سبحانه ف هم ُكوال  لولنَّاسو ع  ئ الَّ ي 
ةاال   وأوضحه:﴿لو ا  سلو و  د  الر  ُحجَّ   ب ع 

كو يً  اهللُ يزًا ح  زو واةذلك  ،وحممد م  ولةد إسةيع ل بة  إبةراه م، [165]النساء:  ﴾ع 

ن ا ،ذريبه
ب ا و
   عو

ط ف   ن ا مو ي   اص 
ذو ب ا   الَّ

كو ن ا ال  ث  ر   ،[32]فةاالر: ﴾ثم قال سبحانه:﴿ُثمَّ أ و 

ثم قةال  ،وم  أولدوه م  األخ ار ،واحلسني ،واحلس  ،وعل ،فورث  الكبا : حممد

هو ف  ك ولدهم:﴿ سو ن ف    لي
ن ُهم  ظ املو

 ،اةانوا برشةًا مةا ك النةاس ففة هم إذ   ،[32]فةاالر: ﴾مو

ُكُم النَّارُ  سَّ ب م  ي   ظ ل ُموا  ف 
ذو نُوا  إوىل  الَّ ا  ر  ف  ت  اي قةال ك ولةد ، [113]هةو : ﴾وقال:﴿و 

                                                 
إين »ذ، بلفةظ: 11227، بةرقم)3/26أخرجه أمحد، ك مسنده، م  حديث أيب سع د اخلةدرحي، مسةند أيب سةع د اخلةدرحي، ذ  1) 

أحدمها أارب م  اآلخر، ابا  اهلل عز وجل، حبل ممدو  م  السيء إىل األرض، وعرتيت، أهةل ب بةر، أف إهنةي ف كم الثقلني،  اتتر

ما إال متسكبم هبي ل  تضلوا م  بعدحي أبدًا: ابا  اهلل وعرتيت أهل ب بر، إال اللط ف اخلبةري نبةأين « ل  يفرتقا حبن ير ا علَّ احلوض

 ذ.   1761، برقم)4/260، وصححه األلباين ك السلسل  الصح ح ، «احلوض حبن ير ا عل   أهني ل  يفرتقا،
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مو  ،إبراه م وإسةحاا  ُمبوةني  صةىل اهلل علة هي:﴿و 
ةهو سو ن ف    لي

ظ ةاملو ة   و 
ي  حُم سو هو

ةبو يَّ  ﴾  ُذري

وااال ف ي بني اهلل عز وجل خلل له إبراه م صىل اهلل عل ه إذ قةال ، [113]الصافات: 

بوةةر يَّ   ُذري
مو حي 124]البقةةرة:  ﴾إبةةراه م:﴿و  ةةدو ه  ن ةةاُل ع  [ فقةةال لةةه ربةةه:﴿ف  ي 

﴾]البقرة:  ني 
ني  ثةةم قةةال:﴿أ ف  ل   ،[124الظَّةةاملوو

ةةىل  الظَّةةاملوو ن ةةُ  اهلل ع  ، [18]هو : ﴾ع 

افوُروال   ك  ةةةئوك  ُهةةُم ال  ل  ُأو  ل  اهلل ف  م   ملَّ  ى  ُكةةم بوةةي  أ نةةز  [ 44]املائةةدة : ﴾وقةةال:﴿و 

"[47]املائدة: ﴾وال  قُ اسو ﴿الف  [، و45]املائدة :﴾وال  املوُ و﴿الظَّ 
(1)

. 

تثبت ك البطنني؛ مة  يعبقد ااا حي أال اإلمام  بعد عل ريض اهلل عنه واحلسنني، 

وعةىل  ،عىل لساال نب ةه صةىل اهلل عل ةه وسةلم أوف مها؛ بالوص   م  اهلل عز وجل،

وأما الوصة   فكةل مة  قةال "اإلمام ااا حي:، يقول م  بعده ،لساال عل واحلسنني

عةىل أال اهلل عةز وجةل أوىص  ،فهةو يقةول بالوصة   ،بإمام  أمري املؤمنني ووصة به

وإىل األخ ةار مة   ،واحلس  واحلسني ،إىل عل ب  أيب الالب عىل لساال النبر ،بخلقه

ثم األئم  ف ي ب نهي،  ،وآخرهم املهدحي ،أوام عل ب  احلسني ،ذري  احلس  واحلسني

عةىل  ،مة  اهلل عةز وجةل ،ك هؤفء األئم  ،وذلك أال تثب ت اإلمام  عند أهل احلق

واخبةاره  ،هلل ك اإلمامة ت افمة  ثبَّة ،لساال رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه وعةىل آلةه

لقةول  ؛مسةبوجب لإلمامة  ،فهو إمام عنةدهم ،وبني ف ه صفات اإلمام ،واصطفاه

فإهنم ل  خيرجةوام  ،عل كم بأهل ب بر:»...النبر صىل اهلل عل ه وآله وسلم إذ يقول

                                                 
 .85، 84ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1)
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«ول  يةدخلوام ك بةا  ر ى ،م  با  هدى
(1)

ب بةر فة كم  مثةل أهةل»وقةال: ،

«وهوى اوم  ختلف عنها غراسف ن  نوح م  رابها نجا 
(2()3)

. 

إذ ":األ ل  اإلمجال   البر اسبدل هبا ااا حي عىل إمام  عةل واحلسةنني قولةهوم  

ومنةه  ،وعي  ال يقةني ،أصل ال  ي  ،هم ة احلسنني ة وأبوهم صلوات اهلل عل هم

وثببةت أصةول األحكةام  ،صلوات اهلل عل ه وآله وسالمه تفرعت العلوم املعلومة 

فمة   ،وبلغت األصول الفاضةل  ،ن لت العلوم الفاصل  ؛ومنه وم  ذريبه ،املفهوم 

فهةم أمنةاء  ،ملو وال حكم حق به حكم فم  حكم حقهم عُ  ،علمهم اابسب لو فض  

اآلتوال م  اهلل سبحانه  ،املبلغوال للرسافت ،والوس ل  ب نه وبني خلقه ،اهلل عىل حقه

املسةةبغوال عةةىل األمةة  الةةنعم  ،املثببةةوال عةةىل األمةة  حججةةه البالغةة  ،بالةةدففت

"السابغ 
(4)

. 

ما رواه ع  رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسةلم  :ومم أدلة اْلادي  ى إمامة اتسنني

فةإذا ذهبةت  ،وأهل ب بر أمةاال ألهةل األرض ،النجوم أماال ألهل السيء:»أنه قال

 ،وإذا ذهب أهل ب بةر مة  األرض ،أتن أهل السيء ما يوعدوال ،النجوم م  السيء

                                                 
، 11/281احلديث هبذا اللفظ مل جيد الباحث له أصاًل، ك ابةب احلةديث، أخرجةه عةالء الةدي  اانةدحي، ك انةز العةيل،  ذ  1) 

مة  أحةب أال »ال: وف ه زيا  ب  مطرف، وهو واه ، وف ه اذلك: زيا  ب  يعىل األسلمر، وهو ضع ف، بلفةظ: ذ، وق32960برقم)

وذريبةه مة   م  قضباهنا غرسها ب ده وهر جن  اخللد فل بول عل ةاً  ى ن ح ايت ويموت م ببر ويدخل اون  البر وعدين ريب قضباناً 

 «.ك با  ضالل ول  يدخلوام  ،بعده فإهنم ل  خيرجوام م  با  هدى

ذ، بأسةان د الهةا ضةع ف ، 5390، بةرقم)5/306أخرجه الطرباين، ك املعجم األوسط، مة  حةديث أيب ذر ريض اهلل عنةه،  ذ2) 

    ذ. 4784وضعفه األلباين، ك صح ح وضع ف اوامل الصغري، برقم)

 .525ذ  املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 3) 

 .582ق ق: الرازحر، ص ذ  املجموع  الفاخرة ببح4) 
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«أتن أهل األرض ما يوعدوال
(1)

يعنر ك مج ل ذلك: الصةاحلني مة  ولةده، وقةال  ؛

مل يقبل اهلل له  ،م  سمل  اع بنا أهل الب ت فلم ينرصه»صىل اهلل عل ه وعىل أهل ب به:

«حبن تلفحةه جهةنم ؛توب 
(2)

مةات م بة   ،مة  مةات ف يعةرف إمامةه»ثةم قةال:، 

"«جاهل  
(3()4)

.   

واحلكم  ،بأنه العقد باإلمام  ،خطا  اهلل لنب ه إبراه م املقصو  ك ،ويفرس العهد

ام بالطاع ، واملقصو  بأنه ف يبلغهم
(5)

. 

 ،م  أهل ب ت حممد املصةطفن ،ااا ي  ،املطهري  ،اي يرى بأال األئم  الطاهري 

وقرهبم شفاء بال ر ى ،قوام صوا  بال خطأ
(6)

. 

 ،وخريتةه مة  بريبةه ،هوأولئك فهةم صةفوة اهلل مة  خلقة"ويقول ع  أئمبهم:

وعةرتة  ،ب ت حممد املصطفن ،والقا ة املرشدوال ،األئم  ااا وال ،وخلفاؤه ك أرضه

                                                 
النجةوم أمةاال ألهةل »بلفظ:2/486ذ، 3673ذ   أخرجه احلاام ك املسبدرك، تفسري سورة الزخرف، م  حديث جابر، برقم)1) 

فإذا ذهةب  ،وأهل ب بر أماال ألمبر ،فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدوال ،وأنا أماال ألصحايب ما انت ،السيء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدوال

، وصةححه 13/260ذ، 7276، وأخرجه أبو يعىل ك مسنده م  حديث أيب موسن األشعرحي، بةرقم)«اهم ما يوعدوالأهل ب بر أت

 ذ.11746األلباين، ك صح ح وضع ف اوامل الصغري، برقم)

 ذ   هذا احلديث مل أجد له أصاًل ف ك الصحاح وف ك الضعاف وف ك املوضوعات.2) 

 .92الرازحر،ص ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: 3) 

، ذار الزجر ع  ترك اعبقا  املرء «م  مات ول س له إمام مات م ب  جاهل  »ذ   أخرج اب  حباال ك صح حه حديثًا بنحوه بلفظ:4) 

مة  مةات »، وعند الطرباين وأمحد م  حديث معاوي  بلفةظ:10/434ذ، 4573اإلمام الذحي يط ل اهلل جل وعال ك أسبابه، برقم)

، وعنةد 4/96ذ، 16922، ومسند أمحةد، بةرقم)19/388ذ، 910املعجم الكبري، للطرباين، ، برقم)« ب  جاهل  بغري إمام مات م 

، 13/366ذ، 7375، مسةند أيب يعةىل، مة  حةديث معاوية ، بةرقم)«م  مات ول س عل ه إمام مات م ب  جاهل  »أيب يعىل بلفظ:

 واحلديث هبذا اللفظ ل س له أصل.

 .508حق ق: الرازحر،ص ذ  املجموع  الفاخرة، بب5) 

 .574ذ  املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 6) 
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واملقربةوال  ،واملنابذوال للفاسقني ،املجاهدوال للظاملني ،ونخب  العل األعىل ،املرت 

"واملباعدوال للعاصني ،للمؤمنني
(1)

. 

 ،ا موضةل مة  اببةهك غةري مة ،يرى ااا حي وجةو  العلةم بإمامة  احلسةننيو

ابنةا رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه  ،ثم جيب عل ه أال يعلم أال احلس  واحلسني"ف قول:

 ،وفة هي ،مفرتض  وفيةبهي ،واجب  الاعبهي ،وأهني إماما عدل ،وحب باه ،وآله وسلم

ة﴿وأمهي يقول اهلل تبارك وتعاىل: ،وأب هي ،وك جدمها ة  ا  ُبوال  مو ار  ي رش   ر  أ س  إوالَّ األ  ب 

اُفوراً  ا ا  اُجه  ز 
اال  مو ةبو الً ، [5]اإلنسةاال: ﴾ا   س 

ةهو بي ةاء اختَّ ةذ  إوىل  ر   ﴾إىل قولةه:﴿ف م   ش 

ال بنر أنثةن »وف هي ما يقول رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم: ،[29]اإلنساال: 

«وعصةببهي ،فأنةا أبومهةا ،إف ابنر فاالم  ،ينبموال إىل أب هم
(2)

وولةداه  ،فهةي ابنةاه 

ك إبةةراه م اخلل ةةل صةةىل اهلل  ،وك ذلةةك يقةةول اهلل سةةبحانه ،بفةةرض اهلل وحكمةةه

حي  زو ك  ن ج 
لو ذ  ا  اُروال  و  ه  ن و  ُموس  ُيوُسف  و  أ ي و   و  ال  و  ُسل   ي  اُو   و     

بوهو يَّ   ُذري
مو عل ه:﴿و 

﴾ ني 
نو سو [84]األنعام:امل ُح 

(3)
 ،اي موسن وهاروال ،فذار أال ع سن م  ذري  إبراه م ،

وااال سواء عنده ك معنن الةوف ة  ،ة مريم وإني جعله ولده وذريبه بوف ،م  ذريبه

 ،إذ قد أجرى ع سن وموسةن جمةرى واحةداً  ،ووف ة البنت ،وف ة افب  ،والقراب 

مةا يقةول اهلل تبةارك وتعةاىل  ،وك أبة هي وأمهةي ،م  إبراه م صىل اهلل عل ه، وف هي

                                                 

 .581ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)

ر  ريض اهلل عنه ، م  حديث املعجم الكبريأخرجه الطرباين، ك  ذ2) ث ةن فةإال »بلفظ:ُعم  عصةببهم ألبة هم مةا خةال ولةد ُال  بنةر ُأن 

، 3/44انظةر: املعجةم الكبةري، للطةرباين، بق ة  أخبةار احلسة  بة  عةل ريض اهلل عةنهي، «. أنا أبوهمفاالم ، فإين أنا عصببهم، و

، وضعفه اذلك املناوحي ك ابابه: الب سري برشح اوةامل 4/224ذ، وضعفه اا ثمر، ك معجم الزوائد، با  الوص  ، 2631برقم)

 ذ، واحلديث ضع ف.802)، وضعفه األلباين، ك السلسل  الضع ف ، برقم2/212الصغري، 

حي بةةدفً م ذ   ور ت اآليةة  ك املجموعةة  الفةةاخرة، وف هةةا خطةةأ ك إ راجةةه عبارة)واةةل مةة  الصةةاحلنيذ 3)  ةةزو ك  ن ج 
لو ةةذ  ا  :﴿و 

﴾]األنعام:  ني 
نو سو  ، ولعله خطأ م  الناسخ.[84امل ُح 
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يُف ف  ذ أمره باملباهل  للنصارى فقةال لةه:﴿إ ؛لرسوله صىل اهلل عل ه وآله ا  ن ةد  و  ةال  ُقل  ت ع 

ةىل   ن ة   اهلل ع  ع  ل لَّ ع  ن ج  ل  ف  ب ب هو ُكم  ُثمَّ ن  ن ا وأ نُفس  أ نُفس  اءُام  و  س 
نو اءن ا و  س 

نو ن اءُام  و  ب  أ  ن اءن ا و  ب   أ 

بوني  
اذو ك   ،حلسة وا ،وفاالمة  ،فحرض صىل اهلل عل ه وآله بعةل ،[61]آل عمراال: ﴾ال 

"صىل اهلل عل هم أمجعني ،واحلسني
(1)

. 

 ،احلسة  واحلسةني سة دا شةبا  أهةل اونة »وم  أ لبه عىل إمامبهي حةديث:

«وأبومها خري منهي
(2)

«أو قعدا ،مها إماماال قاما»وقال: 
(3( )4)

. 

 مناقشة أدلة اْلادي  ى َثبيت اإلمامة لُيل ريض اّ  نه:

أحق ة  اإلمةام عةل ريض اهلل عنةه باخلالفة ، أور  ااا حي مجل  م  األ ل ، عةىل 

وثبوهتا له؛ بالنص اإلار والنبوحي الرصىني، ونأيت عىل أ لبه، ومناقشبها، بحسةب 

 ترت ب ورو ها: 

عةل منةر بمنزلة  هةاروال مة  موسةن، إف أنةه ف نبةر »أما اسبدفله بحديث:

 ، فهذا ل س  ل اًل عىل أحق به باخلالف ؛ م  وجوه: «بعدحي

احلديث ق ل ك حا ث  عةني، وذلةك عنةدما أرا  رسةول اهلل اخلةروج إىل  :األول

خلفةه  إنةي :يقولوال فسمل ناساً  ،فأقام علتبوك، قال لعل: ف بدَّ أال تق م، أو ُأق م، 

فقال له احلديث ،فذار له ذلك ،بعهفاتَّ  ،ليشء ارهه منه
(5)

. 

 ة  عةل باخلالفة  : ف يصح افسبدفل بمقام هاروال م  موسن؛ عةىل أحقالثاين

 وال سواه؛ ألال هاروال خلف موسةن ك ح اتةه، ومل خيلفةه بعةد موتةه، فقةد مةات 

                                                 
 .85، 84ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1) 

 .265سبق خترجيه، صذ  2) 

 .مل جيد الباحث اذه الزيا ة أصاًل ك ابب احلديث ذ  3) 

 .138ذ  املجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 4) 

 .7/74ذ   انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 5) 
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هاروال قبل موسن، فإال  لَّ احلديث عىل يشء، فإني يدل عىل ختص ص خالفة  عةل 

للنبر صىل اهلل عل ه وسلم ك ح اته، ك تلك املرة
(1)

. 

فبه، بعد موته فباالةل؛ : فإال ق ل: يكفر هذا ك افسبدفل عىل ثبوت خالالثالث

ألنه لو ثببت لعل بمجر  تول   النبر له، لثببت لغريه م  الصةحاب ، الةذي  خلفةوا 

النبر صىل اهلل عل ه وسلم ك غريها م  الغزوات، اعبد اهلل ب  أم مكبوم
(2)

، وسبايف 

ب  عرفط  الغفارحي
(3)

. 

دينة ؛ أال خيلفةه ك : ااال مرا  النبر صىل اهلل عل ه وسلم م  بقاء عل ك املالرااع

أهله؛ لقراببه منه
(4)

. 

وعند ربط هذا احلديث بحديث الصح حني، يببني املعنن بجالء؛ ممةا يةدل عةىل 

 سقوط افسبدفل بروايات هذا احلديث عىل ثبوت إمام  عل ريض اهلل عنه.

ةهو فاملقصو  بالب ن  ك قوله تعاىل:﴿ بي ة  رَّ  مي
ىل  ب  ين    اال  ع  [، هةم 17: ﴾]هو أ ف م   ا 

م  آم  م  ال هو ؛ اعبد اهلل بة  سةالم، وغةريه، وق ةل: يةدخل ف هةا اةل مةؤم  

خملص
(5)

، وق ل: بأال املؤمنني والرسول، هم املقصو  بقوله:)عىل ب ن ذ، وهو مروحي 

ع  عل ب  احلسني، واحلس  ب  أيب احلس 
(6)

ريض اهلل عنهم أمجعني، وق ل: الب نة   

                                                 
 .7/74ذ   انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 1) 

اسبخلف ابة  »عنه أال النبر صىل اهلل عل ه وسلم أخرجه أبو  او ، ك سننه، با : ك الرضير يوىل، م  حديث أنس ريض اهللذ   2) 

ذ، وصححه األلباين، ك صح ح وضع ف سن  أيب  او ، 2931، برقم)3/131سن  أيب  او ، انظر: .«أم مكبوم عىل املدين  مرتني

 ذ.595برقم)

، ك السلسةةل  ذ، وصةةححه األلبةةاين2241، بةةرقم)2/38انظةةر: املسةةبدرك عةةىل الصةةح حني، للحةةاام، ابةةا  الب ةةويف،  ذ   3) 

 ذ.2965الصح ح ، برقم)

 .  7/74ذ  انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 4) 

 .9/1002، دحي، وتفسري الواح3/227، وتفسري الب ضاوحي، 4/194، تفسري أيب السعو ذ5) 

 .9/16تفسري القرالبر، أليب عبد اهلل القرالبر،  ذ 6) 
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هر الدي 
(1)

ل ل العقل، وق ل: الب ن   
(2)

، وق ل: الب ن  فطرة اهلل، البر فطةر النةاس 

عل ها؛ م  افعرتاف بأنه ف إله إف اهلل
(3)

. 

د  أما اسبدفل ااا حي بقول اهلل تعاىل:﴿أ   ةاهو ب ُلةوُه ش  ي   و 
ةهو بي  مي  رَّ

ىل  ب  ين    اال  ع  ف م   ا 

ن هُ  فمةر و  بمةذهب آل [، بأال عل ًا هو الشاهد، الذحي جةاء ك اآلية : 17﴾]هو : مي

إال الناس يزعموال  :قلت أليب :قالالب ت أنفسهم، فقد ثبت ع  حممد ب  احلنف   أنه 

ن ُه﴾ أنك أنت البا،﴿ك قول اهلل    د  مي
اهو ب ُلوُه ش  ي  ولكنةه  ،و  ت أين أنةا هةو :قال ،و 

لساال حممد  صىل اهلل عل ه وسلم
(4)

 ،اللسةاال   وقبا ة يروال أال الشاهد:احلس ، وااال

وذار عكرم  ريض اهلل عنه ع  اب  عباس ريض اهلل عنهي أنه جربيل
(5)

فهو شاهد  ، 

ب ةاُ  ،﴿الةذحي أنةزل عةىل حممةد ،بالةذحي يبلةو مة  ابةا  اهلل ،م  اهلل
ب لوةهو او   ق 

مو و 

ن اةي تةال القةرآال  ،وم  قبله تال البوراة عىل لساال موسن :قال [،17﴾]هو :ُموس 

لمعىل لساال حممد  صىل اهلل عل ه وسة
(6)

، وق ةل: الشةاهد هةو القةرآال 
(7)

، وق ةل: 

الشاهد هو اإلنج ل
(8)

، وق ل: الشاهد هةو الرسةول صةىل اهلل عل ةه وسةلم، وهةو 

                                                 

 .4/85زا  املسري، فب  اووزحي،  ذ1) 

 .5/191، وتفسري الب ضاوحي، للب ضاوحي، 4/194أيب السعو ، أليب السعو ، انظر: تفسري  ذ2) 

 . 2/441انظر: تفسري القرآال العظ م، فب  اثري،  ذ3) 

 .2/489، وفبح القدير، للشوااين، 12/14تفسري الطربحي، فب  جرير الطربحي،  ذ4) 

وأاثةر أهةل البفسةري. انظةر: تفسةري البغةوحي،  ،كحكاه البغوحي ع  اب  عباس وعلقم  وإبراه م وجماهد وعكرمة  والضةحا ذ5) 

، وتفسةري الصةنعاين، لعبةد 2/142، وتفسري السمرقندحي، أليب الل ث السمرقندحي، 4/410، والدر املنثور، للس والر، 2/377

 .1/183، ، وتنوير املقباس م  تفسري اب  عباس2/303الرزاا الصنعاين، 

 .  411، 4/410الدر املنثور، للس والر،  ذ6) 

 .2/365الكشاف، للزخمرشحي،  ذ7) 

 .2/201انظر:  تفسري الثعالبر، لعبد الرمح  الثعالبر،  ذ8) 
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حمكر ع  عل ريض اهلل عنه
(1)

، وق ل: هةو عةل ريض اهلل عنةه، وهةو ضةع ف، ف 

يثبت له قائل
(2)

، وك تقرير افسبدفل ضعف ورااا ، بلغت الغاي  القصوى، ولةو 

افسبدفل بمثل ما اسبدل به ااا حي؛ لصح ما حكر مة  أال الشةاهد هةو أبةو ثبت 

بكر ريض اهلل عنهي
(3)

. 

فُعلوم م  تضافر االم أهل البفسري، ومذهب أهةل الب ةت، وعةىل رأسةهم عةل 

ريض اهلل عنه، وولداه: احلس  واب  احلنف ة  أال اآلية  مل ختةص عل ةًا ريض اهلل عنةه 

وفً أول ًا ك مجل  املؤمنني، الذي  هم عىل ب ن ، ول س وأرضاه، وإال ااال قد  خل  خ

 ف ها ما يدل عىل أحق به باإلمام ، أو النص عل ه.

ب ارُ أما اسةبدفله بقولةه تعاىل:﴿ خي   ةاُء و  ةا ي ش  ب ةك  خي  ُلةُق م  ر  ، [68]القصةص: ﴾و 

ه أنه اخبار عل ًا ريض اهلل عنه، بعد حممد صىل اهلل عل ه وسلم، فمةر و  مو عل ةه  وزع 

ببفسري أهل العلم اا، فافخب ار املقصو  ك اآلي  هو اخب ةار حممةد صةىل اهلل عل ةه 

ة   رشاوال:﴿00وسلم للرسال ؛ عندما قال امل ُجةل  مي ةىل  ر  آاُل ع  ُقةر  ا ال  ةذ  ل  ه  ف  ُنزي و  ل 

ظو م   و ع  ب ني  ي  ر  ق  [31]الزخرف: ﴾ال 
(4)

ء ، وق ل حتمل عىل العموم، بأال خيبار اهلل ما يشةا

م  األمور عىل اإلالالا
(5)

، وق ل: إهنا نزلت ك افار قريش، الذي  اةانوا جيعلةوال 

                                                 

 .1/379لسعدحي، ل، وتفسري السعدحي، 3/159املحرر الوج ز ك تفسري الكبا  العزيز، فب  عط   األندليس،  ذ1) 

 .2/441انظر: تفسري القرآال العظ م، فب  اثري،  ذ2) 

 .12/28اين، لأللوِّس، انظر: روح املع ذ3) 

، وتفسةري البغةوحي، 4/295، واملحةرر الةوج ز، فبة  عط ة ، 2/504تفسري مقاتل ب  سل يال، ملقاتل ب  سل يال البلخةر،  ذ4) 

 .3/181، وتفسري الثعالبر، 3/452

 .3/398ري، ، وتفسري القرآال العظ م، فب  اث3/110البسه ل لعلوم البنزيل، ملحمد ب  أمحد الغرناالر الكلبر،  ذ5) 
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خرية أمواام آلابهم ك اواهل  ، فأنزل اهلل ف هم ذلةك
(1)

 ، وق ةل: اآلية  تةر  عةىل  

افخب ةةار إىل اهلل تعةةاىل ك ف ،واخبةةاروهم للشةةفاع  ،الةةذي  عبةةدوهم ،الرشةةااء

لو ااال الرسول إىل حممد  :هو جوا  ال هو  إذ قالوا وق ل ،ف إىل املرشاني،الشفعاء

آلمنا به؛غري جربيل
(2)

وربك خيلق ما يشةاء  :واملعنن ريض اهلل عنه: ب  عباساقال ، 

املعنن وربةك خيلةق مةا يشةاء مة  ق ل: و، وخيبار منهم م  يشاء لطاعبه ،م  خلقه

ال إ ، وق ةل احليموم  الطري ،م  النعم الضأالوق ل:  ،وخيبار م  يشاء لنبوته ،خلقه

وخيبةار  ،صةىل اهلل عل ةه وسةلم يعنر حممةداً  ،وربك خيلق ما يشاء م  خلقه :املعنن

األنصار لدينه
(3)

. 

ومل جيد الباحث أحدًا م  أهل البفسري ة ف ي االلل عل ه م  ابةب البفسةري ة، وف 

اهلل  م  الفقهاء واملحدثني، وف ك ابب العقائد، م  يقةول: إال املقصةو  بةه اخب ةار

لعل ريض اهلل عنه، بعةد رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه وسةلم، ممةا يةدل عةىل بطةالال 

    افسبدفل هبذه اآلي ، ك ثبوت النص عىل إمام  عل ريض اهلل عنه.

ةابوُقوال  أما اسبدفله بقولةه تعاىل:﴿ ةابوُقوال  السَّ السَّ ، فلة س ف ةه [10]الواقع :﴾و 

بق هنةا هةو: السةب ق بالطاعةات ل ل عىل إمام  عةل؛ إذ أال معنةن السة
(4)

، وق ةل: 

السابقوال هم أصحا  النبةر صةىل اهلل عل ةه وسةلم، وأصةحا  األنب ةاء علة هم 

                                                 

 .20/100وتفسري الطربحي، للطربحي، ، 10/3282تفسري اب  أيب حاتم الرازحي،  ذ1) 

 .103/ 20، وروح املعاين، لأللوِّس، 7/124تفسري البحر املح ط، أليب ح اال األندليس،  ذ2) 

 .2/498، وتفسري العز ب  عبد السالم، 13/305تفسري القرالبر، للقرالبر،  ذ3) 

 .4/121، لفخر الدي  الرازحي، البفسري الكبري ذ4) 
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السالم
(1)

ُجوال يوم الق ام ، وق ةل: أواةم رواحةًا  ، وق ل: هم أهل القرآال املُب وَّ

إىل املسجد، وأوام خروجًا ك سةب ل اهلل، وق ةل: هةم املسةارعوال إىل البوبة ، 

السابقوال إىل اةل مةا  عةا اهلل تعةاىل إل ةه، وق ةل: السةابقوال إىل إجابة   وق ل:

الرسول ك الدن ا
(2)

، وق ل: هم أهل املعرف 
(3)

، وقال عل بة  أيب الالةب: هةم 

السابقوال إىل الصلوات اخلمس
(4)

. 

فاألقوال السابق  عام ؛ لعموم املؤمنني، وما ا عاه ااةا حي مة  خصوصة   

لعام  املؤمنني، وبالبا، يبطل به افسبدفل عىل ثبةوت  لعل ريض اهلل عنه يثبت

النص لعل ريض اهلل عنه، وك قول عل ريض اهلل عنةه إال املقصةو  بالسةابقني: 

أصحا  الصلوات اخلمس  ل ل عةىل بطةالال افسةبدفل باآلية ، ك موضةل 

عة  اإلمام ، وإف لكاال الب اال م  عل أوىل وأوجب؛ ألنه ف جيوز تأخري الب اال 

 وقت احلاج .

نُةوا  أما اسبدفل ااا حي بقوله تعةاىل:﴿ ي   آم 
ةذو الَّ سةوُلُه و  ر  ة  ُكُم اهلل و 

لو إونَّي  و 

ااوُعوال   ُهم  ر  اة  و  ا  ُتوال  الزَّ ُيؤ  ال ة  و   ُموال  الصَّ
ي   ُيقو

ذو ، فمةر و  [55]املائةدة : ﴾الَّ

هنةم هةم الةذي  بقول عل ريض اهلل عنه: بأهنا نزلت ك أيب بكةر وأصةحابه؛ أل

قاتلوا أهل الر ة
(5)

، وق ل: نزلت ك أهل ال م ، وق ل: نزلةت ك قةوم سةليال 

                                                 
 .4/337تفسري اب  زمنني،   ذ1) 

 .9/202تفسري الثعلبر،  ذ2) 

 .2/300تفسري السلمر،   ذ3) 

 .9/202تفسري الثعلبر، أليب إسحاا الثعلبر     ذ4) 

 .12/18البفسري الكبري، لفخر الدي  الرازحي،  ذ5) 
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الفارِّس، وق ل نزلةت ك عةل ريض اهلل عنةه؛ ملةةا تةصةةدا بخامتةه
(1)

وهةو ، 

راال
(2)

، وقد ساا اإلمام فخر الدي  الرازحي
 

أ ل  مطول ، ر َّ ف ها عىل م  قال: إهنةا 

ةد نزواة ا ك أيب بكةر ريض اهلل عنةه، آثرنةا عةدم ذارهةا؛ خشة   نزلت ك عل، وأيَّ

اإلالال 
(3)

: إهنا نزلت ك عبا ة بة  الصةامت؛ عنةدما تةربأ مة  حلةف بنةر وقيل، 

قريظ 
(4)

إهنا عامة  ك مج ةل املةؤمنني :وقيل، 
(5)

، وهةو منسةو  إىل البةاقر مة  آل 

                                                 
 .3/105والدر املنثور، للس والر، ، 12/18البفسري الكبري، لفخر الدي  الرازحي،  ذ1) 

 ا، وروحي م  الريق حممد ب  السائب الكلبر، وهو مةرتوك، ق  ومل تثبت للضحاك لُ  ،الضحاك ع  اب  عباس م  رواي احلديث  ذ2) 

، وقد روحي احلةديث مة  الريةق آخةر ك املعجةم 1/409ف ىبج بحديثه. انظر: ختريج األحا يث واآلثار، ويل الدي  الزيلعر، 

 . 6/218وسط، تفر  به خالد ب  يزيد العمرحي، املعجم األوسط، للطرباين، األ

، وأور ه الدمشقر ك توض ح املشببه، م  7/17وف ه م  مل أعرفهم. انظر: جممل الزوائد، لله ثمر،  :قال اا ثمر ك جممل الزوائد  

ك ضةبط أسةيء الةرواة وأنسةاهبم وألقةاهبم  ملشةببهش عر. انظر:توض ح ا :وقال عنه، الريق موسن ب  ق س  امللقب بعصفور اون 

 .2/448، للدمشقر، واناهم

أما الرا احلديث الذحي ف ه خالد ب  يزيد العمرحي، فهو املكر أبو اا ثم قال عنه اب  معني: ف أعرفه، وقال عنه موسةن بة  هةاروال 

، 3/17اء الرجال، فب  عدحي اورجةاين، وهو ضع ف احلديث. انظر: الكامل ك ضعف مذ844هة/229)احليل: مات بمك  سن  

ألنه ااال يروحي املوضةوعات. انظةر: املجةروحني، فبة  حبةاال  ؛وقال عنه اب  حباال البسبر: منكر احلديث جدًا ف يشبغل بحديثه

 .1/208، وذاره الذهبر ك املغنر ك الضعفاء، 1/285البسبر، 

إنه م  الغالة ك الرف  ىةدث بأحا يةث ر يئة  وأباال ةل. انظةر:  : لأما موسن ب  ق س فهو احلرضمر الكوك فقد قال عنه العق

، ووثقه 1/553صدوا رمر بالبش ل. انظر: تقريب البهذيب، فب  حجر،  :، وقال عنه اب  حجر165، 4/164ضعفاء العق ل، 

 .6/557ف بأس به. انظر: م زاال افعبدال ك نقد الرجال، للذهبر،  :وقال أبو حاتم ،اب  معني

ىفظ، والذحي يرتجح للباحث مل وباومل  فهو خمبلف ك توث قه وتضع فه إف أال اوم ل جيمل عىل تش عه، وم  حفظ حج  عىل م  

أال حديثه ف يقبل خاص  ف ي رواه ك فضائل عل ريض اهلل عنه ألجل تش عه، ويعمل بحديثه عىل قول م  وثقه ك غري فضةائل عةل 

 ر بني الصحاب  رضواال اهلل عل هم م  خالف.أو ف ي ل س له تعلق بي  ا

 .وأحس  أحواله أال يكوال شديد الضعف ،ويرتجح للباحث أيضًا: أال احلديث موضويف

 .12/18البفسري الكبري، لفخر الدي  الرازحي،  ذ3) 

 .2/47، وتفسري البغوحي، للبغوحي، 3/99الدر املنثور، للس والر،  ذ4) 

 . 2/72، تفسري القرآال العظ م، فب  اثري ذ5) 
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الب ت
(1)

أتاه بنو أسد بة   ،ين إال النبر  صىل اهلل عل ه وسلم  ملا هاجر إىل املد: وقيل، 

 ،يةا رسةول اهلل :قةالوا ،فلي قدموا املدين  ،رجاام ونساؤهم ،وهم سبعيئ ، خزيم 

إونَّي  قةول اهلل تعةاىل:﴿ فنةزل؟ فمة  ينرصةنا ،وانقطعنا ع  قبائلنا وعشائرنا ،اغرتبنا

ةال    ُمةوال  الصَّ
ي   ُيقو

ةذو نُةوا  الَّ ي   آم 
ةذو الَّ ُسةوُلُه و  ر    ُكُم اهلل و 

لو ُهةم  و  ةاة  و  ا  ُتةوال  الزَّ ُيؤ  ة  و 

ااوُعوال   [ 55]املائةةدة: ﴾ر 
(2)

، وق ةةل: نزلةةت ك عبةةد اهلل بةة  سةةالم وأصةةحابه؛ ملةةا 

أسلموا، جاؤوا إىل رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم؛ يشكوال أذي  قومهم ام؛ بسبب 

جمالسبهم للصحاب 
(3)

 . 

تكةوال  لة اًل عةىل  وعىل فرض صح  ما ق ل بأهنا نزلت ك عةل، فةال تعةدو أال

ترغ ب الناس ك فعةل اخلةري، ف  لة اًل عةىل اإلمامة 
(4)

، فك ةف وقةد بةاال وضةل 

 احلديث، ونكارة رواته، ونقلهم للموضوعات!!.

 خِا ااإلضافة إىل قرائم َرصفْا  م  يل ريض اّ  نه منْا:

 إذ ؛أال الواو ل ست واو احلةال :منْاو ،وعل واحد ،ص غ  مجل ذالذي )أال قوله  

فال يبوىل سائر الصحاب   رااعًا،الزااة  طو مل يعم   ألصبح حمرمًا تو، ،لو ااال اذلك

وإيبةاء الزاةاة ك  ،أو مسةبحب ،أال املدح إني يكوال بعمل واجةب :ومنْا، والقراب 

 ،فةإال ك الصةالة شةغالً  ،باتفاا عليء امللة  ،وف مسبحباً  ،نفس الصالة ل س واجباً 

مل يك  فرا بني حال الراويف وغري حةال  ،ا ك الصالة حسناً أنه لو ااال إيباؤه :ومنْا

                                                 
 . 1/471، وتفسري الثعالبر، للثعالبر، 2/340انظر: تفسري الب ضاوحي، للب ضاوحي،  ذ1) 

 . 1/471، وتفسري الثعالبر، 2/340تفسري الب ضاوحي،    ذ2) 

 .2/382زا  املسري، فب  اووزحي،    ذ3) 

 .6/221، وتفسري القرالبر، 2/48تفسري السمعاين،    ذ4) 
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مل يك  عل ه زاةاة عةىل  أال عل اً  :ومنْا ،بل إيباؤها ك الق ام والقعو  أمك  ؛الراويف

وف اانوا يلبسوال  ،خاتم أنه مل يك  له أيضاً  :ومنْا  ،عهد النبر  صىل اهلل عل ه وسلم

إهنةم ف  :فق ةل لةه ،إىل ارسى لم  اباباً حبن ابب النبر  صىل اهلل عل ه وس ،اخلواتم

أال إيبةاء  :ومنْاا ،ونقش ف ها حممد رسةول اهلل، فاختذ خامتاً  ،إف خمبوماً  يقبلوال اباباً 

فإال أاثر الفقهاء يقولوال ف جيزىء إخراج  ،غري اخلاتم ك الزااة خري م  إيباء اخلاتم

واملدح  بعد أال اللب، السائلأنه أعطاه  :أال هذا احلديث ف ه :ومنْا ،اخلاتم ك الزااة

أال  :ومنْا ،له سائلأف ينبظر أال يس ،وخيرجها عىل الفور ،ك الزااة أال خيرجها اببداء

اةي يةدل عل ةه  ،واألمر بموافة املةؤمنني ،الكالم ك س اا النهر ع  موافة الكفار

س اا الكالم
(1)

. 

 ل ةل أيضةًا عةىل ولو صح القول إال إعطاء اخلاتم  ل ل عىل اإلمام ، لكةاال ف ةه 

سلب اإلمام  م  آل الب ت، بعد عل االسبطني وغريمها؛ اوهني مل يعط ا الزااة وهم 

رااعوال، وهذا بناًء عىل اسبدفام أنه اسبحق اإلمامة ؛ اونةه أعطةن الزاةاة وهةو 

راال
(2)

. 

ةق  أ ال ُيبَّب ةأما اسبدفل ااا حي بقوله تعاىل:﴿ حي إوىل  احل  ةقي أ ح 
ة  فَّ أ ف م   هي  ةدو ل  أ مَّ

حي  إوفَّ أ ال  ودي ي  ل كم  ا   ف  حت  ُكموال  هيهي  ى ف  ، بأهنا نزلت ك عةل ريض  [35]يونس: ﴾د 

اهلل عنه، واعببارها نصًا عىل إمامة  عةل ريض اهلل عنةه، فهةذا مل يقةل بةه أحةد مة  

 املفرسي  مطلقًا.

                                                 

 .207، 2/206ب  ت م  ، ذ  قائق البفسري، ف1) 

 .6/167ذ روح املعاين، لأللوِّس، 2) 
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لي   أما اسبدفله بقوله تعاىل:﴿ ُسوُل ب  ا أ هي  ا الرَّ ال ملَّ   ي 
إو بيةك  و  ة  رَّ

ل  إول   ةك  مو ةا ُأنةزو م 

م   ةةو  ق  حي ال 
الَّ اهلل ف  هي  ةةدو

ةة   النَّةةاسو إو
ةةُمك  مو صو ع  اهلل ي  ب ُه و  ةةال  س 

ةةت  رو لَّغ  ةةي  ب  ةةل  ف  ع  ف  ت 

ي    رو
افو ك  عةىل افسةب فاء  ،أمةر بببل ة  مج ةل مةا أوحةر إل ةه، فهةو [67]املائدة: ﴾ال 

ال ملَّ  ﴿خمافة  أحةد ؛عة  يشء بعةدم البوقةف ر  مو إني أُ و ، ألنه ااال قد بلَّ  ؛والكيل
إو و 

ب هُ  ال  س 
ت  رو لَّغ  ي  ب  ل  ف  ع  ف  هذا وع د عىل تقدير عدم الببل   ،[67]املائدة:  ﴾ت 

(1)
: وقيل، 

واثةةرة  املةةؤمنني،أال ف ينظةةر إىل قلةة   صةةىل اهلل عل ةةه وسةةلم أمةةر الرسةةولإال اهلل 

مة  اشةف  ه،إل ة عىل تبل   ما أنزل الصرب، وأمره بوف خيشن مكروههم ،الفاسقني

وروحي ،م  مكةرهم هويصون ،م  ا دهم واهلل يعصمه ،وفضائح أفعاام ،أسارهم

وخيفةر  ،جياهر بةبع  القةرآال ،أال النبر  صىل اهلل عل ه وسلم ااال أيام إقامبه بمك 

فلةي أعةز اهلل  ،وإىل أصةحابه ،إشفاقًا عىل نفسةه مة  ترسةيف املرشةاني إل ةه ؛بعضه

«سالم وأيةده بةاملؤمنني قالةهاإل
(2)

: إال املقصةو  بةالبالغ، هةو تبل ة  قولةه وقيال، 

افوُروال  تعاىل:﴿ ك  [1﴾]الكافروال: ُقل  يا أ هي  ا ال 
(3)

: ملا نزلت اآلي ، قال رسةول وقيل، 

ال ملَّ  يا ر  إني أنا واحد؛ ل جبمل عل الناس، فنزلةت﴿»اهلل صىل اهلل عل ه وسلم:
إو و 

ي   ل  ف  ع  ف  ب هُ ت  ال  س 
ت  رو لَّغ  [67]املائدة: ﴾ب 

(4)
ع  ابة  ، ومما جاء ك سبب نزواا ما روحي 

أحي آية  أنزلةت مة  السةيء أشةد :سئل رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم :عباس قال

فنةاء النةاس ك أو ،واجبمل مرشاوا العر  ،أيام موسم ،انت بمنن :فقال ؟عل ك

                                                 

 .2/217، واملحرر الوج ز، فب  عط  ، 3/117والدر املنثور، للس والر،  ،1/183 البسه ل لعلوم البنزيل، للكلبر، ذ1) 

 .12/41البفسري الكبري، لفخر الدي  الرازحي،  ذ2) 

 .32/128البفسري الكبري، لفخر الدي  الرازحي،  ذ3) 

 .2/79، وتفسري القرآال العظ م، فب  اثري، 3/117الدر املنثور، للس والر،  ذ4) 
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ا أ هي   :﴿فقال ،فنزل عل جربيل ،املوسم ال ملَّ  ي 
إو بيةك  و    رَّ

ل  إول   ك  مو ا ُأنزو لي   م  ُسوُل ب  ا الرَّ

   النَّاسو 
ُمك  مو صو ع  اهلل ي  ب ُه و  ال  س 

ت  رو لَّغ  ي  ب  ل  ف  ع  ف  فقمةت عنةد  :قال، [67]املائدة: ﴾ت 

أهيةا  ،ولكم اونة  ،أبل  رسال  ريب أالأهيا الناس م  ينرصين عىل  يا :فنا يت ،العقب 

فةي  :قال ،ولكم اون  ،وتنجحوا إل كم،وأنا رسول اهلل  ،ولوا ف إله إف اهللق ،الناس

ويبصةقوال ك  ،بةالرتا  واحلجةارة وف صبر إف يرموال علَّ  ،وف امرأة ،بقر رجل

انةت  إالحممةد  يةا :فقةال ،عةارض فعرض علَّ  ،اذا  صابنء :ويقولوال ،وجهر

فقال النبةر   ،نوح عىل قومه بااالكاي  عا  ،فقد آال لك أال تدعو عل هم ،رسول اهلل

 أالوانرصةين علة هم  ،يعلمةوال ف فةإهنم ؛قةومر اهةدو  :صىل اهلل عل ه وسلم  اللهم

 :قال األعمش ،والر هم عنه ،فأنقذه منهم ،فجاء العباس عمه ،جي بوين إىل الاعبك

«العباس فبذلك تفبخر بنو
(1)

، وق ل: إال رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم ااال ىرسه 

   النَّاسو أصحابه، حبن نزل قول اهلل:﴿
ُمك  مو صو ع  اهلل ي  ، فخرج م  [67]املائدة: ﴾و 

«انرصفوا عنر فقد عصمنر اهلل»الُقبَّ  وقال للناس:
(2)

. 

: إهنا نزلت ك عل ريض اهلل عنه ك غدير خموقيل
(3)

 ةه ؛ عندما قال صىل اهلل عل

أحةدمها أاةرب مة   ،إين قد تراةت فة كم الثقلةني ،فأجبت ،ع تاأين قد  ُ »وسلم:

فإهني ل  يبفرقا حبةن  ،فانظروا ا ف ختلفوين ف هي ،وعرتيت ،ابا  اهلل تعاىل ؛اآلخر

                                                 

 .3/116الدر املنثور، للس والر،  ذ1) 

، وأخرجةه 2/342ذ، 3221أخرجه احلاام ك املسبدرك، تفسري سةورة املائةدة مة  حةديث عائشة  ريض اهلل عنهةا، بةرقم) ذ2) 

ذ، 17508ريض اهلل عنها، با : مببدأ الفرض عىل النبر صىل اهلل عل ه وسلم، بةرقم)الب هقر ك السن  الكربى، م  حديث عائش  

، وصححه األلبةاين 5/251ذ، 3046، والرتمذحي ك سننه، م  حديث عائش  ريض اهلل عنها، با : وم  سورة املائدة، برقم)9/8

 .5/262صح ح سن  الرتمذحي، و ذ،2489برقم) ،5/644 ك السلسل  الصح ح ،

 .2/60ح القدير، للشوااين، فب ذ3) 
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ثةم أخةذ  ،وأنا موىل ال مةؤم  ،إال اهلل عز وجل موفحي :ثم قال ،ير ا عل احلوض

وعةا   ،اللهم وال م  وافه ،نت موفه فهذا ول هم  ا :فقال ،ب د عل ريض اهلل عنه

«م  عا اه
(1)

. 

وخِا اتدنث ليس فيه داللة  ى ثب ُ اإلمامة لُيل ريض اّ  ناه، وذلام مام 

 وج  : 

 ع  لفظ املوىل قد يرا  به املُ : أال معنن األول
وابة   ،واوةار ،واحلل ةف ،قب  ع  واملُ  ،قبو

شائل ك االم العر وهذا  ، واحلل ف، والرشيك،والنارص ،العم
(2)

. 

ومل ينقلةه  ،قد قدح ك صحبه اثةري مة  أهةل احلةديثف ،تواتر اخلرب : عدمالثاين

االبخارحي ومسلم ،املحققوال منهم
(3)

. 

 ،األوىل :عةىل أال املةرا  بةاملوىل املقدم  البر جعلت  ل الً  مل يروو  ،وأاثر م  رواه 

، ا  باملوىل هو النارص واملحةبيشعر أال املرفإال احلديث  ،صح  الرواي ب وعىل القول

فةال  ،وبعد تسل م الدفل  عىل اإلمامة  ،ثبوت اإلمام  يقبض االواملحب  والنرصة ف 

؛ بوت اإلمام ف ه  فل  عىل ث احلديث لو ااالو ،عربة بخرب الواحد ك مقابل  اإلمجايف

                                                 

، وأخرج نحوه ابة  حبةاال ك 3/118ذ، 4576أخرجه احلاام ك املسبدرك، ك مناقب أمري املؤمنني عل ريض اهلل عنه، برقم) ذ1) 

 .15/376ذ، 6931صح حه، با :  عاء النبر صىل اهلل عل ه وسلم بالوفي  مل  واىل عل ًا واملعا اة مل  عا اه، برقم)

 .15/411: لساال العر ، فب  منظور، انظر ذ2) 

إسنا ه واه ، أمةا حةديث "ك رشح مذاهب أهل السن ، وقال: ،ضعفها اب  شاهني« وعا و م  عا اه ،اللهم والو م  وافه»زيا ة ذ3) 

 . انظةر: رشح مةذاهب أهةل السةن ، فبة  شةاهني،"وف هم العرشة وف أعلم لةه علةه ،فثابت روحي ع  نحو مائ  نفس ،غدير خم

1/103. 
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 ومل يبوقفةةوا ك أمةةر ،مل يرتاةةوا افسةةبدفل بةةهو ،ملةةا خفةةر عةةىل عظةةيء الصةةحاب 

اإلمام 
(1)

. 

: أال املوىل م  املعاين املشرتا ، وتع ني بع  معاين املشرتك م  غري  ل ةل الثالث

حتكم، ف معنن له
(2)

. 

: أال هةذا احلةديث موضةويف عنةد بعة  أهةل العلةم، االةذهبر، الةذحي الرااع

"قلنا: وهذا م  الكذ  باتفاا أهل املعرف  باملوضوعات"يقول:
(3)

. 

حا ث  عني، اي ك حديث بريةدة، أنةه اةاال يةبغ  : أال احلديث ااال ك اخلامس

عل ًا، وق ل: إنه تكلم ف ه بع  م  ااال معه ك ال م ، فخطب النبر صىل اهلل عل ةه 

وسلم؛ تنب هًا عىل قدره، ور ًا عىل م  تكلم ف ه
(4)

.  

: أال احلديث م  رواي  أيب نع م، وهو  يكثةر مة  األحا يةث الضةع ف  السادِ

و  احلديث عنده، ف يعنر صةحبه، وهةذا ممةا اتفقةت عل ةه واملوضوع ، وجمر  ور

السن  والش ع 
(5)

. 

اللهم والو مة  وافه، وعةا و مة  عةا اه، وانرصة مة  نرصةه، »: أال زيا ةالسااع

زيا ة ضع ف  عند بع  أهل العلم« واخذل م  خذله
(6)

، وموضوع  عنةد الةبع  

اآلخر
(7)

. 

                                                 
 .2/290رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، ببرصف،  ذ1) 

 .1/107الصواعق املحرق  عىل أهل الرف  والضالل والزندق ، فب  حجر اا ثمر،  ذ2) 

 .1/425املنبقن م  منهاج افعبدال، للذهبر،   ذ3) 

 .1/109 ثمر، الصواعق املحرق  عىل أهل الرف  والضالل والزندق ، فب  حجر اا ذ4) 

 .7/51منهاج السن  النبوي ، فب  ت م  ،  ذ5) 

 . 1/103ضعفها اب  شاهني ك رشح مذاهب أهل السن ، فب  شاهني،  ذ6) 

 .318، 7/54حكم عل ها بالوضل ش خ اإلسالم اب  ت م   ك منهاج السن ،  ذ7) 
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بيك  : اتفق أهل البفسري، أال قوله تعاىل:﴿ الثامم   رَّ
ل  إول   ك  مو ا ُأنزو لي   م  ]املائدة: ﴾ب 

، نزلت باملدين ، ومل تنزل ك حج  الو ايف، بل اانت م  أوائل ما نةزل باملدينة ، [67

عند أهل البفسري واحلديث قاالب 
(1)

. 

: أور  البخارحي حديثًا بنيَّ ف ه سبب قول النبر صىل اهلل عل ه وسلم ذلك، التاسع

ة  ريض اهلل عنه قال هلل عنه، م  حديثك فضل عل ريض ا د  ي  ث  النبةر  صةىل  :ُبر  ب ع 

الود   عل اً اهلل عل ه وسلم   ُُمس   ل قب  ؛إىل خ   ، وانت أبغ  عل ةًا، وقةد اغبسةل،اخل 

 الود  
ن ا عىل النبةر  صةىل اهلل عل ةه وسةلم :فقلت خلو م 

دو ى إىل هذا فلي ق  ُت  ،أف ت ر  ةر  ا  ذ 

ي  :»فقال ،ذلك له ُة أ ُتب غوُ  يا ُبر  هُ  :نعم قال :فقلت عل ًا؟د  ض 
ُُمسو  ؛ف  ُتب غو فإال له ك اخل 

ث ر  م  ذلك «أ ا 
(2)

. 

وأور  احلافظ ك الفبح أال عل ًا اصطفن له سب   مة  الغن مة ، بعةد أال آلةت إىل 

اخلمس، ثم آلت إىل آل أيب الالب، ثم آلت إىل عةل ريض اهلل عنةه،ثم أصةبح، وقةد 

لو ةاً "قد رصح بريدة ببغ  عل فقال: خل هبا واغبسل، و ُان ةُت ُأب غوةُ  ع  وقةد  ،و 

ل   ب س   الود   ،اغ 
ى إىل هذا :فقلت خلو ةه أف ت ر  ؟!، وق ل: إني أبغ  الصحايب عل ةًا؛ لبومه 

أال عل ًا غلَّ م  الغن م ، وهو ختريج حس ، وإال ااال البغ  ألمةر آخةر، فقةد زال 

ال ُبريدة: في ااال أحد م  النةاس أحةب إ،َّ بنهر النبر صىل اهلل عل ه وسلم، حبن ق

م  عل
(3)

. 

                                                 

 .7/313منهاج السن ، فب  ت م  ،   ذ1) 

يث بريدة، با : بعث عل ب  أيب الالب عل ه السالم وخالد ب  الول د ريض اهلل عنةه إىل الة م  قبةل أخرجه البخارحي م  حد ذ2) 

 .4/1581ذ، 4093حج  الو ايف، برقم)

 .67، 8/66انظر: فبح البارحي، فب  حجر،  ذ3) 
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وهذا احلديث يبني أال حديث الوفي  مل يك  ك معرض تعريف املسلمني بإمامة  

عل، ف نصًا، وف تلم حًا، بقدر ما ااال ف ه ب اال لفضله، وتأا د عىل اسبحقاقه تلةك 

نفسةه عةىل أخ ةه املسةلم، اواري  ك الغن م ، وترب   لذلك الصحايب؛ إلزال  مةا ك 

وهذا ف يصح أال يسبدل به عىل اإلمامة ، خاصة  وأال عل ةًا ريض اهلل عنةه مةا اةاال 

يدعر لنفسه فضاًل زائدًا عىل الصحاب ، أو علًي ُخصَّ به مة  النبةر صةىل اهلل عل ةه 

ب ةا و اهللَّو وسلم وقد ق ل له:
رو إف ما ك او ح  و  ء  م  ال  ُام  يش   ن د 

حي و   :قةال ؟هل عو ةذو الَّ

م     أ  النَّس  ر  ب  ل ق  احل  بَّ   و  ، ما أعلمه إف فهًي يعط ه اهلل رجاًل مة  القةرآال، ومةا ك هةذه ف 

ةل الصح ف ، قلت: وما ك الصح ف ؟ قال: العق 
(1)

، وفوكةاك األسةري، وأال ف يقبةل 

«مسلم بكافر
(2)

. 

ث ك ، فأصةل احلةدي«عل مل حلةق، واحلةق معةه»أما اسبدفل ااا حي بحديث:

«عل مل احلق، أو احلق مل عل ح ث ااال»جممل الزوائد، ونصه:
(3)

. 

أال  وقولةه إهنةم رووا مج عةاً "ف كفر ك الر  عل ه ما قاله الذهبر عل ه رمحة  اهلل: 

 ،ح ةث  ار ،واحلق يةدور معةه ،عل مل احلق :رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم قال

فةإال هةذا  ؛وجهةالً  م الكةالم اةذباً مة  أعظة ،احلةوض حبن ير ا علَّ  ،ول  يفرتقا

وف  ،ف بإسةنا  صةح ح، احلديث مل يروه أحةد عة  النبةر  صةىل اهلل عل ةه وسةلم

 حيوهل يكوال أاذ  مم  يرو ؟!رووا هذا احلديث هنم مج عاً إ :فك ف يقال ،ضع ف

                                                 

 .1/160 دحي، انظر: العني، للخل ل ب  أمحد الفراه .العقل: أخذ  ي  الرجل م  قب لبه)عاقلبهذ، ف م  ماله ذ1) 

 ذ.111، برقم)1/53أخرجه البخارحي، م  حديث عل ريض اهلل عنه، با  اباب  العلم،  ذ2) 

 .265، صسبق خترجيه ذ3) 
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 ؛واحلديث ف يعرف ع  أحد منهم أصةالً  ،أهنم رووا حديثاً  ،ع  الصحاب  والعليء

"هر الكذ بل هذا م  أظ
(1)

. 

«أنا مدين  العلم، وعل باهبا، فم  أرا  املدين ، فل أهتا م  باهبا»أما حديث: 
(2)

. 

فاحلديث ك أحس  أحواله ضع ف جةدًا، ف يرقةن إىل أال يسبشةهد بةه ك بةا  

اإلمام ، وهو إىل الوضل أقر ؛ إذ ف ختلو الريةق مة  الرقةه مة  راو  ضةع ف، أو 

ا .  مبهم بالكذ ، أو اذَّ

«أنت أخر يا عل، ك الدن ا واآلخرة»ا حديث:أم
(3)

، فإنه ف يدل عىل اإلمام ، ف 

م  قريب وف م  بع د، وإني يدل عىل أخوة اإلسالم، البر أقامها الرسول صةىل اهلل 

                                                 

 .1/300املنبقن م  منهاج افعبدال، للذهبر،  ذ1) 

ذ، 4637اىل عنةه، بةرقم)أخرجه احلاام ك املسبدرك، م  حديث اب  عباس، ذار أمري املؤمنني عل ب  أيب الالب ريض اهلل تع ذ2) 

وف ه أبو الصلت ثق  مأموال، قال عنه اب  حبةاال البسةبر: يةروحي عة   ،ومل خيرجاه ،، قال احلاام: احلديث صح ح اإلسنا 3/137

املجروحني، فبة  حبةاال البسةبر،  .ف جيوز افحبجاج به إذا انفر  ،ك فضائل عل وأهل ب به ؛محا  ب  زيد وأهل العراا العجائب

،  إف أنةه رواه عة  أيب الصةلت 11/65ذ، 11061وأخرجه الطرباين ك املعجم الكبري، م  حديث اب  عباس، بةرقم)، 2/151

،  وأخرجه اا ثمةر 3/412وألصقوا ف ه غريه. انظر :الكامل ك ضعفاء الرجال، فب  عدحي اورجاين،  ،بع  الضعفاء والكذابني

، وف ه عبد السالم ب  صالح ااةروحي 9/114لمه ة يعنر عل ًا ة ريض اهلل عنه، ك معجم الزوائد، م  حديث اب  عباس، با : ك ع

لة س بيشةء اةذا  رجةل سةوء  :وهو ضع ف، وف ه عمر ب  إسيع ل ب  جمالد ب  سع د اامداين الكوك روى ع  أب ه قال ى ةن

مةرتوك، وقةال  :وقال الةدراقطنر ،ديثمرتوك احل ،ل س بثق  :خب ث حدث ع  أيب معاوي  حديث)أنا مدين  العلمذ وقال النسائر

، والكامةل ك ضةعفاء الرجةال، فبة  عةدحي 2/205الضعفاء واملرتواني، فبة  اوةوزحي،  :انظر رجل سوء. ،شويطر :اب  معني

، وك سنده أمحد ب  حفص السعدحي ش خ اب  عدحي صاحب منااري، ونسب إل ه اخةبالا هةذا احلةديث. انظةر: 5/67اورجاين، 

، والةذحي يةرتجح للباحةث أال احلةديث 1/43، أليب الوفاء الطرابليس، حتق ق: صبحر السامرائر، عةامل الكبةب الكشف احلث ث،

 موضويف ف جيوز افسبشها  به عىل اإلمام  أو عىل غريها.

 ، وأخرجه الرتمذحي ك سةننه،3/15ذ، 4288أخرجه احلاام ك املسبدرك، م  حديث اب  عمر، با : تزويج الث بات، برقم) ذ3) 

، وقةةال: هةةذا حةةديث حسةة  غريةةب، وأخرجةةه ابةة  أيب شةة ب  ك مصةةنفه، مةة  حةةديث ابةة  عبةةاس،  5/636ذ، 3720بةةرقم)

 ، واحلديث حس  بطرقه، واهلل أعلم. 6/375ذ، 32241برقم)
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عل ه وسلم، ولو صح افسبدفل هبا لصح افسبدفل بقوله صىل اهلل عل ه وسلم ك 

«ابابهأنت أخر ك  ي  اهلل و»أيب بكر:
(1)

، وهو عند البخارحي أقوى سةندًا، وأصةح 

مبنًا، وأوىل ك افسبدفل به عىل إمام  أيب بكر؛ عىل مذهب مة  يسةبدل باحلةديث 

السابق ك إمام  عل ريض اهلل عنه، فلو صح افسبدفل بأخوة النبر صىل اهلل عل ةه 

بكةر ريض اهلل  وسلم  لعل؛ لصح افسبدفل بأخوة النبر صىل اهلل عل ه وسلم أليب

 عنهي، وإني ثببت اخلالف  اي بغري ذلك مما سنُب ينه فحقًا.

احلس  واحلسني س دا شبا  أهل اون ، وأبومها خةري »أما افسبدفل بحديث: 

 «.منهي

و خل اون  ،أهني س دا ال م  مات شاباً  :معناهفعىل فرض صحبه، يكوال 
(2)

. 

 لم حًا عىل النص باخلالف  واإلمام .ول س ف ه  فل ، ف ترصىًا، وف ت

 وهبِا نتبني فساد د  ى ثب ُ اإلمامة لُيل ريض اّ  نه االنص.

 مناقشة أدلة اْلادي  ى ثب ُ اإلمامة للحسم واتسني، ريض اّ  نَْم: 

نُتقد اْلادي أ  اإلمامة َثبت للحسم واتسني ريض اّ  نَْم، ااالنص اإلْلاي، 

 األدلة  ى ذلم، وس و نناقش خِ  األدلة كَم نيل:  وقد ساأل ا فيَم سبِّ ا

يعبقةد ااةا حي أال اهلل عةز وجةل فضةل احلسة  واحلسةني،  ا َ ضيل اّ ْلاَم:1

واسبدل عىل ذلك ببفض ل اهلل إلبراه م وذريبه م  بعةده، واحلسة  واحلسةني مة  

 ذري  إبره م، مسبدفً بقوله تعاىل:

                                                 

 .5/1954ذ، 4793أخرجه البخارحي ك صح حه، م  حديث عروة ع  عائش ، با  تزويج الصغار م  الكبار، برقم) ذ1) 

 .   1/105، وف   القدير، للمناوحي، 1/12ن  اب  ماج ، رشح س ذ2) 
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ب  ﴿  م  ر 
اهو ر  ب ىل  إوب   اب 

إوذو ة  و  مو امةًا ق ةال  و  ُلك  لولنَّاسو إوم  اعو َُّه َّ ق ال  إويني ج  أ مت   ف 
ت  ي 
لو ُه بوك 

ني  
حي الظَّةاملوو دو ه  ن اُل ع  ر ق ال  ف  ي 

بو يَّ اُتةُه ر  وبقولةه:﴿، [124]البقرة: ﴾ُذري ا  ر  ب  مح  ُت اهلل و 

و د    د  جمَّ
و
 إونَُّه مح 

ب   تو ل  ال  ل   ُكم  أ ه  :﴿أ م  ى  ُسةُدوال  النَّةاس  تعةاىل وبقولةه [73]هو : ﴾ع 

ل كةًا  آت   ن ةاُهم م  ة   و  م  ك 
احل و ب ةا   و 

كو  م  ال 
اهو ةر  د  آت   ن ا آل  إوب  ق   ف 

لوهو   ف ض 
اُهُم اهلل مو ا آت  ىل  م  ع 

ظو يً  ة ُكم  ، وبقوله تعاىل:﴿[54]النساء: ﴾ع 
ل  فو ع  ل   ُكم  إوذ  ج  م    اهلل ع  ع 

ُاُروا  نو مو اذ  و  ا ق  ي 

ني  
و امل  ع  ة  ال  دًا مي  أ ح 

تو ا مل   ُيؤ  آت اُام مَّ ُلواًا و  ل ُكم م  ع  ج    اء و 
، وبقولةه [20]املائةدة: ﴾أ نبو

ة   الطَّ يب ةاتو تعاىل:﴿ ن ةاُهم مي ق  ز  ر  ة  و  الن ُبةوَّ ةم  و  ُك  احل  ب ا   و 
كو ائو ل  ال  س  

نور إو د  آت   ن ا ب  ق  ل  و 

و  امل  ع  ىل  ال  ن اُهم  ع  ل  ف ضَّ ُنوحةًا وبقوله تعاىل:﴿ [16]اواث  :  ﴾ني  و  م  و  ن آ   ةط ف  إوالَّ اهلل اص 

ني  
و امل  ع  ىل  ال  اال  ع  ر  م 

آل  عو  م  و 
اهو ر  آل  إوب  ، وبعد سوقه اذه األ لة ، [33]آل عمراال :  ﴾و 

فكانت النبوة ك إبراه م، ثم أفضت إىل إسيع ل، ثم إىل إسحاا، ثم إىل ابنةه "قال:

ه يوسف، ك بنر إسائ ل ة وهو يعقو  ة األول  فاألول، حبن اةاال يعقو ، ثم ابن

ل اهلل النبةةوة إىل حممةةد خةةاتم  آخةةرهم ع سةةن، صةةىل اهلل علةة هم أمجعةةني، ثةةم حةةوَّ

"النب ني
(1)

. 

؛ يةدل عةىل تفضة ل  ، وف خفري ، ف جلي وهذه الها أ ل  عموم  ، ل س ف ها نص 

م بحال افسةبدفل عةىل إمامة  احلسةنني، اهلل اي، واصطفائهي لإلمام ، وف يسبق 

 باآليات الوار ة ك أنب اء بنر إسائ ل.

أما اوهني م  ذري  إبراه م، وأال عهد اإلمام  ف يكوال ك الظاملني، فهذا ل س ف ه 

  فل  عىل تفض ل اهلل للحسنني، أو إشارة عىل النص ف هي.

                                                 

 .   85، 84املجموع  الفاخرة، ببحق ق الرازحر،  ذ1) 
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وة: النبمنْاوالعهد عند أهل البفسري يفرس بعدة معاال 
(1)

: العهد اإلمامة ، وقيل، 

وهو قول أغلب املفرسي 
(2)

: الدي ، واادحي، والسن  وقيل، 
(3)

: اإليةيالوقيل، 
(4)

 ،

: رمح  م  اهلل للمؤمنني، ك الدن ا واآلخرةوقيل
(5)

: األماال م  الناروقيل، 
(6)

. 

ومل جيد الباحث أحدًا م  أهل البفسري مطلقًا، مة  يقةول إال العهةد املقصةو  ك 

 ي  إمام  احلسنني، أو أحدمها، أو ف ه إشارة.اآل

وبي أال اآلي  أاللقت حكًي، أو خربًا أال اإلمام  ة عىل أرجح أقوال املفرسي  ة، ف 

تكوال ك الظاملني، عىل سب ل اخلرب، أو اإلنشاء، فإال ذلك ف يدل عىل ثبوت اإلمامة  

يب بكةر، وعمةر، لشخص بع نه، بقدر ما توحر بي يؤاةد إمامة  غةري احلسةنني، اةأ

 ل وعثيال، وهر اذلك تنطبق عىل إمام  عل ريض اهلل عنه، عىل وجه العموم، للجم

 ف عىل سب ل البخص ص والبنص ص.

ول ست ذري  إبراه م منحرصة ك احلسنني؛ بل العر  العدنان وال  اخلوال مج عًا 

نه أو عىل األقل قريش؛ بدفل  حديث األئم  مة  قةريش، فلةيذا ىرصةوال مةا شةأ

 العموم.

                                                 

 .1/530، وتفسري الطربحي، للطربحي، 3/10ذ البفسري الكبري، لفخر الدي  الرازحي، 1) 

، وتفسري 1/211كشاف، للزخمرشحي، ، وال3/10، والبفسري الكبري، لفخر الدي  الرازحي، 1/530تفسري الطربحي، للطربحي،  ذ2) 

، 1/398، وتفسةري الب ضةاوحي، للب ضةاوحي، 1/168، وتفسري القرآال العظة م، فبة  اثةري، 1/156أيب السعو ، أليب السعو ، 

 .1/65، وتفسري السعدحي، 4/167، وأضواء الب اال، للشنق طر، 1/118، وتفسري السمرقندحي، 1/106وتفسري الثعالبر، 

 .1/288، والدر املنثور، للس والر، 1/223حاتم،،  تفسري اب  أيب ذ3) 

 .4/32املحرر الوج ز ك تفسري الكبا  العزيز، فب  عط   األندليس،  ذ4) 

 .1/223تفسري اب  أيب حاتم، فب  أيب حاتم الرازحي،  ذ5) 

 .1/136تفسري السمعاين، للسمعاين،  ذ6) 
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إين تارك ف كم الثقلني، ما »أما اسبدفل ااا حي بقول النبر صىل اهلل عل ه وسلم: 

كبم هبي ل  تضلوا م  بعدحي أبدًا: ابا  اهلل وعرتيت أهل ب بةر، إال اللط ةف  إال متسَّ

«اخلبري نبأين أهني ل  يفرتقا حبن ير ا علَّ احلوض
(1)

. 

 ؟أل س نساؤه م  أهل ب به ؟أهل ب به    م   احلديث: ق ل لزيد ب  أرقم راوحيوقد 

هةم  :قال ؟وم  هم :ق ل ،الصدق  بعده م  رو ولك  أهل ب به م  ُح  ،أهل ب به    قال مو 

 م  رو ال هؤفء ُحة :ق ل، وآل العباس ريض اهلل عنهم ،وآل جعفر ،وآل عق ل ،آل عل

نعم :قال ؟الصدق 
(2)

. 

 ،اهلل  صىل اهلل عل ةه وسةلموس د العرتة هو رسول  ،وعل وحده ل س هو العرتة

 يقولوال ببقديمه، وف بثبوت نةص ف ةه؛ مل يكونوا ،عليء العرتة ااب  عباس وغريهو

ال ما  وف ااال عل يوجب عىل الناس الاعبه ك ،ك ال ما يقوله ،يوجبوال اتبايف عل

قةال  أنةه وف غريهم ،ف م  بنن هاشم،م  أئم  السلف أحد   ومل يثبت ع  ،يفبر به

بةل  ؛وف أفضةل به ،العرتة مل جتبمل عىل إمامبهو إمام  عل واحلسنني بالنص، بوتثب

 ،واألفضةل   ،يقةدموال أبةا بكةر وعمةر ك اإلمامة  ،أئم  العرتة ااب  عباس وغريه

                                                 

، ببحق ةق: عبةد ، والنسائر ك السن  الكربى3/118منني عل ب  أيب الالب، أخرجه احلاام ك املسبدرك، ك مناقب أمري املؤ ذ1) 

 ،5/45، م1991هةة ة 1411 ار الكبب العلم   ة بريوت ة  الطبع  األوىل ، ك فضائل عل ب  أيب الالب،الغفار سل يال البندراوحي

ذا حديث حس  غريب، مج عهم مة  حةديث ، وقال: ه5/663والرتمذحي ك سننه ك مناقب أهل ب ت النبر صىل اهلل عل ه وسلم، 

إين قد ترات ف كم الثقلني أحدمها أارب م  اآلخر ابا  اهلل تعاىل وعرتيت فانظروا ا ف ختلفوين ف هي فإهني لة  »زيد ب  أرقم بلفظ:

تم: منكةر احلةديث. ، واحلديث تفر  به ة ك رواي  الرتمذحي زيد ب  احلس  األنيالر، قال عنه أبو حةا«يبفرقا حبن ير ا عل احلوض

 .1/475انظر: املنبقن م  منهاج افعبدال، للذهبر، 

 اثرة الطرا يقوحي بعضها بعضًا.و اذلك، وك غري مسلم، «أذارام اهلل أهل ب بر ،وأهل ب بر»واحلديث له أصل ك مسلم وف ه: 

ذ، 2408اهلل عنةه، بةرقم) أخرجه مسلم ك صح حه، م  حديث زيةد بة  أرقةم، بةا : فضةائل عةل بة  أيب الالةب ريض  ذ2) 

4/1873 . 
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وفة هم مة  أصةحا   ،وهم مقروال بإمام  أيب بكر وعمر، هاشم رواذلك سائر بن

يقولوال بةالنص عةىل عةل، وف  ف ،وغريهم ،محدأو ،والشافعر ،وأيب حن ف  ،مالك

مة   ،والنقل الثابت ع  مج ل عليء أهةل الب ةت ىملوال هذا احلديث ما ف ىبمل،

اةانوا يبولةوال أبةا بكةر  أهنم ،وغريمها احلس  واحلسني،م  ولد  ،البابعني وتابع هم

والنقةول عةنهم ثاببة   ، ريض اهلل عة  اوم ةل،واانوا يفضلوهني عةىل عةل ،وعمر

أهنم ف يقولوال بالنص ك عل، وف ك أوف ه، فك ف جاز قرص العرتة عةىل ، مبواترة

عل، واحلسنني فقط؟!
(1)

. 

وإذا ااال احلديث يدل عىل أفضل   وم زة لقراب  النبر صىل اهلل عل ه وسلم، فبأحي 

 يشء اخبص هؤفء ع  غريهم م  القراب ؟.

نةه أوف  اثةر، غةري : فةإال لعةل ريض اهلل عقيال ْلام: بنسبهم العلوحي، فإ  قيل

 احلس  واحلسني، فك ف اخبص هذاال عم  سواهم م  إخوهتم؟.

 : اخبصوا بنسبهم إىل فاالم  الزهراء بنت النبر صىل اهلل عل ه وسلم.فإ  قيل

: م  الريةق فسيق ل  : وا ف جاءت اا اخلصوص  ؟ وم  أحي الريق؟ قيل ْلم

 أب ها، رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم.

باثنبني م  بنةات النبةر صةىل اهلل  اً النوري ، مبزوج يك  عثيال ذو : أملفيقال ْلم

عل ه وسلم؟ فإال اانت األحق   واألفضل   بالقر  م  مصاهرة النبر صىل اهلل عل ه 

 وسلم، فاألوىل هبا عثيال.

                                                 

 .7/396منهاج السن ، فب  ت م  ،  ذ1) 
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وخالص  هذا احلديث أال الوصة   النبوية  بأهةل الب ةت بالببج ةل لصةاحل هم، 

مس ئهم، وذلك ف يسبلزم إمامبهم، وف تقةديمهم واإلحساال إل هم، والبجاوز ع  

عىل غريهم بدعوى القر  والنسب، اي أنه ف ينفر األفضل   لغريهم مة  اخللفةاء 

 الراشدي ، والصحاب  املهديني.

أما اسبدفله عىل إمام  احلسنني بالوص   م  أب هي، فباالل ببطالال ثبوت الةنص 

 ل فهو باالل.عىل عل ريض اهلل عنه، وما بنر عىل باال

أما اسبدفل ااا حي عىل إمام  احلسنني، بأهنم وأباهم أصُل ال  ي ، وعةي  اةل 

يقني، وأال العلوم وأصول األحكام تفرعت عنهم، فف ه م  الغلو املفرط، ما مل يقةل 

 به عل وف بنوه م  بعده.

فآل الب ت ة ف شك ة م  أعلم الناس، وعىل رأسهم عل ريض اهلل عنةه بشةها ة 

لنبر صىل اهلل عل ه وسلم، وبشها ة الصحاب  رضواال اهلل عل هم له بالعلم، وهذا ف ا

 يعنر أنه أصل ال  ي ، ومنبل ال علم.

وعىل شاال  هذا الدل ل الذحي باال  ف ه الغلو، ك حةب آل الب ةت اسةبدل ااةا حي 

بثبوت اإلمام  آلل الب ت، بأال قوام صوا  بةال خطةأ، وقةرهبم شةفاء بةال ر ى، 

 م صفوة اهلل م  خلقه، وخريته م  بريبه، وخلفاؤه ك أرضه.وأهن

ال بنر أنثن ينبموال إىل أب هم، إف بنر فاالم ، فأنا أبومهةا، »واسبدفله بحديث:

«وعصببهي
(1)

. 

                                                 

، بلفةظ: 3/44أخرجه الطرباين ك املعجم الكبري، م  حديث عمر ريض اهلل عنه، بق   أخبار احلس  بة  عةل ريض اهلل عنةه،   ذ1) 

م    »
االو د  ف  ل  ال و  م  ما خ  ب ب ُهم  أل بو هو ص  ث ن فإال ع  ب ب ُهم  وأنا أ ُبوُهم  ُال  بنر ُأن  ص  إويني أنا ع  ، وف ه برش ب  مهةراال اخلصةاف، وهةو مةرتوك. «ف 

 .2/34، ولساال امل زاال، فب  حجر، 4/224، ومعجم الزوائد، لله ثمر، 2/37انظر: م زاال افعبدال ك نقد الرجال، للذهبر، 
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فهذا احلديث؛ عىل فرض صحبه لة س ف ةه  فلة  عةىل اخلالفة  واإلمامة ؛ بةل 

ل له أ ، وإال عةال، فهةر مة  هةذا املقصو  به األبوة املجازي  ك النسب، فاود يقا

البا ، ولو قلنا بثبوت مزي  اي هبذا احلديث، فإال هذه املزي  غري اإلمام ، وهةو مةا 

 ثبت م  حبه صىل اهلل عل ه وسلم للحس  واحلسني، وترفقه هبي.

 أما افسبدفل بآي  املباهل ، فال يفهم منها ثبوت اإلمام  مطلقًا.

ك مناقش  أ ل  اإلمام ااةا حي، عةىل ثبةوت اإلمامة  ويكبفر الباحث هبذا القدر 

 بالنص ك اإلمام عل ريض اهلل عنه، وك احلس  واحلسني، م  بعده.

 ثانيا : رشوط اإلمامة  ند اْلادي: 

يرى ااا حي بأال لبقلد منصب اإلمام  رشوالًا، جيب أال تبوفر ف م  يبصةدر اةا؛ 

وأال اإلمةام مة  بعةد ":مام  بقولةهل سبحق هبا اإلمام ، وقد مجل ااا حي رشوط اإل

واحبةذى بحةذومها،  ،وااال مثلهي ،م  سار بسريهتي :م  ذريبهي ،احلس  واحلسني

وك حطةام الةدن ا  ،وك أمةر اهلل سةبحانه جماهةداً  ،نق ةاً  ،صح حاً  ،تق اً  ،فكاال ورعاً 

اً  َّةشةجاعًا ام ،عاملًا ببفسري ما ير  عل ه ،ًي ملا ىباج إل ههو وااال ف   ،زاهداً 
(1)

 ،بةذوفً  ،

مشةاورًا اةم ك  ،مسةاويًا اةم بنفسةه ،حل يً  ،حمسناً  ،مبعطفاً  ،رؤوفًا بالرع   ،سخ اً 

رافعةًا  ،وف حاام بغري حكم اهلل ف هم قائًي شةاهرًا لنفسةه ،غري مسبأثر عل هم ،أمره

 ،ظةاملنيخم فةًا لل ،غري مقرص ك تأل ف العبةا  ،جمبهدًا مفرقًا للدعاة ك البال  ،لرايبه

قةد بةاينهم  ،بل يطلبهم ويطلبونةه ؛وف يأمنونه ،ف يأم  الفاسقني ،مؤمنًا للمؤمنني

يبغة هم  ،وعةىل إهالاةه جاهةدوال ،فهم لةه خةائفوال ،وناصبهم وناصبوه ،وباينوه

الغوائل
(2)

ف ير عةه عة   ،خائفًا منهم ،مبرش ًا عنهم ،ويدعو إىل جها هم القبائل ،

                                                 

 .5/419الكمر هو: الشجايف. انظر: العني، للخ ل ب  أمحد الفراه دحي،   ذ1) 

 .11/507الغوائل: الدواهر. انظر: لساال العر ، فب  منظور،   ذ2) 
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رمي ش  رحي مُ شمَّ  ،اثرة اإلرجاف ؛فجبها  عل هموف يمنعه ع  ا ،أمور اهلل
(1)

،
 

جمبهةد 

فهةو اإلمةام املفةرتض  ،مة  ذرية  احلسة  واحلسةني ،، فم  ااال اذلكرصي ق  غري مُ 

 ،مة  األئمة  الطةاهري  ،هيبمثل م  قام م  ذري ،الواجب  عىل األم  نرصته ،الاعبه

فهةو إمةام  ،واحلسنيفم  ااال اذلك م  ذري  احلس  ...،  ،الصابري  هلل املحبسبني

بل جيب علة هم موافتةه  ،وف ىل ام خذفنه ،ف يسعهم عص انه ،وم ل املسلمني

ويعةا حي مة   ،ويبوىل م  تةوفه ،ويث ب م  نرصه ،ويعذ  اهلل م  خذله ،والاعبه

"عا اه
(2)

 .
 

 ،البر جتب له هبةا اإلمامة  ،وهم م  اانت ف ه الصفات":ويقول ك موضل آخر

ة ،واملجاهدة ألعةداء اهلل ،والوريف ،والزهد ،والدي  ،والعلم ،لم  وف ة الرسو     م 

وزاحةف  ،وعمةل بةه ،إىل  احلةق او عة ،ونرشة رايبةه ،سة فه وسةلَّ  ،رأسه ف  ش  ا  

وخةاض ك الاعة  اهلل احلبةوف،  ،وأزلف األلوف إىل األلوف ،الصفوف بالصفوف

أموال اهلل م   وأخذ ،وأقام حدو  اهلل عىل م  اسبوجبها ،ورض  بالس وف األنوف

جماهدًا غل ظًا عىل الكافري   ،وااال رح ًي باملؤمنني ،ورصفها ك وجوهها ،مواضعها

 ،وك األمر اي قلنةا ،اي ذارنا ،ه و ل له،...، فم  ااال ك الصف مُ ل  معه ع   ،واملنافقني

 فم  اتبعه رشد ،وحكم له عىل اخللق بالطاع  ،الذحي عقد اهلل له اإلمام  ،فهو اإلمام

وأفحةش  ،فقةد هلةك وهةوى ،وم  خالفةه ،وأالايف اهلل ف ي أمر به واتقن ،واهبدى

واخللةو  ك  ،مة  اهلل العةذا  األلة م ،واسبوجب عىل فعلةه ،وأساءه ،النظر لنفسه

"ااواال املق م
(3)

. 

                                                 

 .4/428الشمرحي املشمر: الرجل السخر الشجايف، الذحي يميض ملا يريد، ف ير ه يشء. انظر: لساال العر ، فب  منظور،    ذ1) 

 ، وما بعدها.85ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص2)

 .675، 674حق ق: الرازحر، ص ذ املجموع  الفاخرة بب3)
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مم النِلني السااقني نلوننا حتدند الرشوط، التي نبنغي َ فرخاا ِف اإلماام،  ناد 

 اْلادي، وخي: 

وهر البر عنا هبا ثبوهتا ك اإلمام عل ريض اهلل عنةه وولديةه  :النسب .1

م  بعده وم  تناسل منهي بقوله:)م  وف ة الرسولذ وقوله:)وإال اإلمام مة  بعةد 

 احلس  واحلسني م  ذريبهي م  سار بسريهتيذ.

: أال يكوال مسلًي، صةاحب  ية ، ور  ذلةك ك قولةه:)والعلم الدنم  .2

 والدي ذ.

: مأخوذ مة  قولةه:)والعلم والةدي ذ، وقوله:)معةه دواالجتْا الُلم .3

عل مه و ل له، والعل م والدل ل: الكالم باحلكمة ، وحسة  البعبةري، واوةوا  عنةد 

املسأل ، والفهم لدقائق غام  الكبا ، ولدقائق غةريه، مة  اةل األسةبا ، البةر 

 ً ةي   ملةا يعجز ع  اسبنباالها غريه، ويضعف ع  تثب بها سواهذ، وم  قولةه:)وااال ف هو

 ىباج إل ه، عاملًا ببفسري ما ير  عل هذ، وم  قوله:)جمبهدًاذ.

 وهذا م  قوله:)صح حًا نق ًاذ. السالمة مم الُاخاُ: .4

:وجاء ك قوله: )ورعًا تق ًاذ وقولةه:)وك حطةام الةدن ا الزخد وال رع .5

 زاهدًاذ     وقوله:)والزهد والوريفذ.

 ًاذ.مأخوذ م  قوله:)بذوفً سخ  السخاء والورم: .6

: وقةةد ور  ك قوله:)واملجاهةةدة ألعةةداء اهللذ رفااع  لاام اجلْاااد .7

 وقوله:)وك أمر اهلل سبحانه جماهدًاذ.
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: وهةذا ك قولةه:)قائًي شةاهرًا لنفسةه أ  ند   إىل ن سه ونشْر ساي ه .8

 رافعًا لرايبهذ وقوله:)م    اشف رأسه وسلَّ س فه ونرش رايبهذ.

ك قوله:)وف حاام بغةري حكةم  : وهذا مثبتإقامة حوم اّ ِف الر ية .9

 اهلل ف همذ.

 : وجاء هذا الرشط ك قوله:)مفرقًا للدعاة ك البال ذ.نرش الد اة ِف البالد .10

: وهةذا مةأخوذ مة  قولةه:)وأقام حةدو  اهلل، عةىل مة  إقامة اتدود .11

 اسبوجبهاذ.

: ور  ك قوله:)وأخةذ أمةوال اهلل مة  مواضةعها، أخِ وَرصنَ اعال .12

 ذ.ورصفها ك وجوهها

: وجاء هذا ك قوله:)رؤوفًا بالرع  ، مبعطفةًا، حمسةنًا، الرمحة االر ية   .13

نًا للمؤمننيذ وقوله:)وااال رح ًي باملؤمننيذ.  حل ًيذ وقوله:)مؤمي

وهةذا جةاء ك قولةه:)خم فًا للظةاملنيذ  :الغلْة  ى الوافرنم واعناافقني .14

 غل ظًا عىل الكافري  واملنافقنيذ. وقوله:)ف يأم  الفاسقني، وف يأمنونهذ وقوله:)جماهداً 

 : مأخوذ م  قوله:)مساويًا ام بنفسهذ.اعساواة اني الر ية .15

 : جاء ذلك ك قوله:)مشاورًا ام ك أمرهذ.مشاورة الر ية .16

واملبأمل اذه املواصفات والرشوط، البر ذارهةا اإلمةام ااةا حي، جيةد أهنةا قةد 

 قمة  ااةرم السة اِّس، ك سةدة حد ت معامل الشخص   اإلسالم  ، البةر تكةوال ك

احلكم، وهر رشوط ك مجلبها تبني عمق الفقةه اإلسةالمر، وحرصةه عةىل سةالم  
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احلاام، م  املناقص البر بوجو ها ك احلاام يرسحي النقص واخللل إىل األمة ، مة  

 خالل حكمه، وقضائه، وترشيعه، وتس ريه لألمور.

 ن وية ، وجسةم  ، وأخالقةًا فااا حي ك رشواله هذه قد حد  رشوالةًا  ين ة ، و

سلوا  ، اي حد  مهام احلةاام، ك الدولة  املسةلم ، وهةر رشوط صةح  واةيل، 

 ينبغر أال تبوفر ك احلاام.

ونظرًا ملا يبمبل به الدي  م  ق م  اعبباري  لدى الشعو  خاص  ك ذلك العرص؛ 

 بسبب القر  الزمنر م  خري القةروال، يالحةظ أال الكثةري مة  الرشةوط، أخةذت

الصبغ  الدين  ، وهو أمر يضفر عىل احلاام املرشوع   اإلا  ، ك اسبحقاا احلكم، 

وقد ااال الواقل ة  ك ح نها ة ىبم عىل احلاام أال ينطلق م  منطلقةات ومرتكةزات 

 ين  ، جتعل األم  تدي  له بالوفء والطاع ، وقد يكوال احلاام أح انًا عىل سلوك غري 

أال خيرج عىل هذا العرف ا لس اِّس ة أعنر افنطةالا مة  مريض، إف أنه ف يسبط ل 

منظور  ينر للحكم ة، وتضاءل هذا املبدأ لدى احلكام املسلمني عرب الباريخ، حبةن 

 اا  خيفت، ويذو ، وخيبفر ك وقبنا احلارض.

ويوافق الباحُث ااا حي ك جل رشواله؛ إف أنه يبحفظ عىل بع  هذه الرشوط؛ 

ك البطنني، والوص  ، ورشط الةدعوة إىل نفسةه، ورضورة ااشرتاط حرص اإلمام   

إشهار الس ف، ك سب ل ذلك، وهذه رشوط عل ها بع  املآخذ، وسوف نأيت عل ها 

 بالبفص ل إال شاء اهلل تعاىل.
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 اخلروج  ى اإلمام  ند اْلادي:

وم  خالف ما ذارنا، وااال عةىل غةري مةا "يقول ااا حي ك اخلروج عىل احلاام: 

؛ م  آل الرسول صىل اهلل عل ه وآله، فنكث عل هم، وأسةاء ك فعلةه إلة هم، رشحنا

 مةاام وصةريَّ  ،وأظهر الفسا  واملنكر ك نا هيم بف يهم،واسبأثر  ،حقهم م  ومنعهم

صةغريهم  عةىل هويقسةم ،ومل يقبضةه مةنهم ،يبقةوى بةه علة هم ؛ول  بني عدوهم ُ 

 ،اهبمزَّ ج عُ ومل يزوي لفسق  الرجال، األموال، وافصطنايف ه انز بمه تواان ،وابريهم

ومل   ،بطةوال اوائعةمنهم الومل يشبل  الظهور العاري ، ومل يكُس  ،غراماهتم ومل يق و 

وف  ،الاعبةه عىل األمة  بجي فل س ،ومل يصلح ام م  شأهنم أمراً  فقرًا،ينفو عنهم 

م علة هم وف حتل ام معاونبه، وف جتوز ام نرصةته، بةل ىةر موافته، جتب عل هم

الق ام معه، ومكاتفبه، وف يسعهم اإلقرار بحكمه، بل يكونةوال رشاةاه، إال رضةوا 

بذلك، م  أفعاله، ويكونوال عند اهلل مذمومني، ولعذابه مسبوجبني، فنعوذ باهلل مة  

الرض، بقضاء الظاملني، ونعوذ به م  اإلعةراض عة  جهةا  الفاسةقني، الةذي  ف 

املنكر، فإال م  أعرض ع  جها هم فقد برئ م  يأمروال باملعروف، وف ينهوال ع  

ُعد  م  حز  الرمح ، وصةار مة  حةز  الشة طاال،﴿ أ ف  إوالَّ اهلل، وبرئ اهلل منه، وب 

وال   ُ
 ُهُم اخل  اسو

ز    الشَّ  ط االو
"[19]املجا ل :  ﴾حو

(1)
. 

                                                 

 .531ذ  املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1) 
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مم خالل خِا النص نتبني أ  اْلادي نرى اخلروج  ى اتاكم؛ إذا صدر مناه ماا 

 خلروج، ومم ذلم: ن جب ا

ة إذا فقد اإلمام أحد رشوط اإلمام  السالف  الذار، وهذا جةاء ك قولةه:)وم  1

خالف ما ذارنا، وااال عىل غري ما رشحناذ يعنر م  الرشوط البر جيب أال تبوفر ك 

 اإلمام.

 ة إذا نكث اإلمام العهد الذحي ب نه وبني رع به، وأساء إىل رع به.2

ه م  حقهم، واسبأثر بالفرء  وهنم، وأساء مجةل ورصف ة إذا منل اإلمام رع ب3

 أموال املسلمني، ورصف مهبه إىل انز األموال لذاته، ومل  حوله  وال سائر رع به. 

 ة إذا أظهر اإلماُم الفسا  وجاهر به.4

 ة إذا قرَّ  منه بطان  السوء م  الفسق .5

قةق رغةد العة ش؛ ة إذا قرصَّ ك تزويج العزا ، ومل يق   يوال رع بةه، ومل ى6

 للج ايف م  رع به.

ويعبقد ااا حي أال م  رأى م  اإلمام مثل هذه املخالفات، ومل خيرج عل ةه، اةاال 

رشيكًا للحاام ك ظلمه، واسبحق عذا  اهلل، وم  تةرك جهةا هم، فقةد بةرئ اهلل 

 منه. 
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 ثانياملطلب ال
 معنى اإلمامة وشروطها عند أهل السنة

 نة:َُرنَ اإلمامة  ند أخل الس 

وس اسة   ،ك حراسة  الةدي  ،اإلمام  موضوع  خلالف  النبةوة"يقول املاور حي:

"الدن ا
(1)

  . 

س اسة  عامة  ك أمةور الةدي  والةدن ا، لشةخص مة  ":وقيل ِف َُرن ْا امهناا

"األشخاص
(2)

. 

بح ث جيةب اتباعةه  ،ك إقام  الدي  ،هر خالف  الرسول" :و رفْا اإلدجي فقال

"عىل ااف  األم 
(3)

.
 

ذا سةمن هبةتو ،وس اسة  الةدن ا بةه ،ك حفةظ الةدي  ،الن اب  ع  الشاريف: لوقي

 عببار خالف  وإمامفا
(4)

، ويسمن م  تقلدها أمري املؤمنني، وهو الوا، األعظم، ف 

وا، فوقه، وف يشاراه ك مقامه غريه
(5)

، ويسمن السلطاال
(6)

.
 

ك  ،اصة  والعامة تبعلةق باخل ،وزعامة  عامة  ،اإلمام  رياس  تام " :وقيل فيْا

وإقامة  الةدعوة  ،ورعاية  الرع ة  ،مبضةمنها حفةظ احلةوزة ،مهيت الدي  والدن ا

                                                 
 .1/5، أليب احلس  املاور حي، والوفيات الدين   ذ األحكام السلطان  1)

 .3/578ذ   انظر: املواقف ك علم الكالم، لألجير، 2)

 .579، 3/574ذ انظر: املواقف ك علم الكالم، لألجير، 3)

 . 1/71بدائل السلك ك البائل امللك، فب  األزرا، ذ   انظر: 4)

 .1/2ذ  انظر: الرتات ب اإل اري )نظام احلكوم  النبوي ذ، لعبد احلر الكباين، 5)

 .1/328ذ   انظر: حترير ألفاظ البنب ه، للنووحي، حتق ق: عبد الغنر الدقر، 6)
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فن  واف او   ،باحلج  والس ف
(1) 

فواحل   
(2)

 ،وافنبصاف للمظلومني م  الظاملني، 

"وإيفاؤها عىل املسبحقني ،واسب فاء احلقوا م  املمبنعني
(3)

. 

واحد وهةو  ،ثالث اليت معناها ،ؤمننيوإمارة امل ،واإلمام  العظمن ،اخلالف و

 .اوامع  ملصالح الدي  والدن ا ،رئاس  احلكوم  اإلسالم  

 حوم َنِليب اإلمام:

واةف أيةدحي  ،وس اس  أمور املسةلمني ،بحراس  الدي للق ام ب إمام  نصتجيب 

 ،ضةعهاوو ،وأخذ احلقوا مة  مواقعهةا ،املعبدي  وإنصاف املظلومني م  الظاملني

وقطةل مةوا   ،وأمة  العبةا  ،ك مواضعها فإال بذلك صةالح الةبال  ،فاً ورص ،مجعاً 

ويبجةةر   ،يقةةوم بس اسةةبهم ؛ألال اخللةةق ف تصةةلح أحةةواام إف بسةةلطاال ؛الفسةةا 

خةري مة  رع ة   ،جور السلطاال أربعني سن  :احلكيء ولذلك قال بع  ،حلراسبهم

ف     : ﴿و  قوله تعاىل تفسري ك ، وق لواحدة مهمل  ساع  ةو  ةُهم  ل  ض  ةُل اهلل النَّةاس  ب ع  ف 

ُض   األ ر 
تو ةةد  س  ف  لةةوف أال اهلل تعةةاىل أقةةام السةةلطاال ك  :[251]البقةةرة: ﴾بوةةب ع    لَّ

 ،لبواثةب النةاس ؛وينصف املظلوم مة  ظاملةه ،يدفل القوحي ع  الضع ف ،األرض

                                                 

 .9/32: لساال لعر ، فب  منظور، اونف: امل ل واوور ، ك الكالم وك األمور الها. انظر ذ   1)

 .9/60احل ف: امل ل ك احلكم، واوور والظلم. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ   2)

، وأصةول 2/272، ورشح املقاصةد ك علةم الكةالم، للبفبةازاين، 1/15، أليب املعا، اوةوينر، والب اث الظلمذ   غ اث األمم 3)

، واملواقةف ك علةم 1/305، واعبقا  اإلمام املبجل أمحد ب  حنبل، فب  أيب يعةىل، 1/270فر، الدي ، ويل الدي  الغزنوحي احلن

 .3/586الكالم، لألجير، 
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 :بقولةه تعةاىل ،اهلل تعاىل عىل عبا ه بإقام  السلطاال اةم ثم امب َّ  ،بعضهم عىل بع 

ني  ﴿
امل و ع  ىل  ال  ل  ع   َّ اهلل ُذو ف ض 

ةكو ل  [251]البقرة: ﴾و 
(1). 

وأمجل املسلموال عىل وجو  تنص ب اإلمام
(2)

، فإال شةذوذه  ، وف عربة بم  شذَّ

ف ينق  اإلمجايف
(3)

 :م  الناس فريقاال م  ثو أ   ،وإال مل يقم هبا أحد، 

 .بأمرهميقوم  حبن خيباروا لألم  إماماً  ؛أهل احلل والعقد :أحدمها 

وف حرج عىل م   ،وف إثم ،حبن ينبصب لإلمام  أحدهم ،أهل اإلمام  :والثاين 

األم ، ك تأخري إقام  اإلمام م  سائر ،عدا هذي  الفريقني
(4)

. 

  ى ثالثة أق ال:  واختلَ ِف وج هبا خل وجبت االُقل أو االرشع

 :االُقل جتب الق ل األول: 

وهو قول لبع  املعبزل 
(5)

ك البايف العقالء م  البسل م لزع م يمةنعهم مة  ملا  ؛

ويفصل ب نهم ك البنازيف والبخاصم ،البظامل
(6)

. 

 الق ل الثاين: جتب االسلع: 

وهو قول أهل السن ، وعام  املعبزل ، والزيدي 
(7)

. 

                                                 
، ومةآثر األنافة  ك 4/72، والفصل ك امللل والنحل، فبة  حةزم، 1/48ذ  حترير األحكام ك تدبري أهل اإلسالم، فب  مجاع ، 1)

 وما بعدها.، 1/29معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 

، وهتةذيب الرياسة  وترت ةب 1/16، وغ ةاث األمةم، للجةوينر، 1/5ذ    انظر: األحكام السلطان  ، أليب احلسة  املةاور حي، 2)

 .  1/70، وبدائل السلك، فب  األزرا، 1/74الس اس ، للقلعر، 

 .1/5احلس  املاور حي،  وجو  نصب اإلمام . انظر: األحكام السلطان  ، أليبالقول بعدم ذ    شذَّ األصم ك 3)

 .1/30، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 2/271ذ   انظر: رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 4)

، ورشح املقاصةد ك علةم الكةالم، 3/579، واملواقف ك علم الكالم، لألجيةر، 1/141ذ   انظر: معامل أصول الدي ، للرازحي، 5)

 .1/29، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 2/273للبفبازاين، 

 .1/5ذ    األحكام السلطان  ، أليب احلس  املاور حي، 6)

، ورشح املقاصةد ك علةم الكةالم، للبفبةازاين، وبةدائل السةلك، فبة  األزرا، 1/141ذ   انظر: معامل أصول الدي ، للرازحي، 7)

 .1/113، والدرة الغراء، ملحمو  ب  إسيع ل اوذببر، 3/574واملواقف ك علم الكالم، لألجير،  ،1/69
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 الق ل الثالث: جتب االُقل والسلع: 

وهؤفء يقولوال: اإلمام  ثببت عقاًل وسمعاً 
(1)

. 

   واإلسيع ل  : بل جيب عةىل اهلل، إف أال اإلمام ة  أوجببةه عةىل ثم قالت اإلمام

اهلل؛ حلفظ قوانني الرشيف، وأوجببه اإلسيع ل  ؛ ل عرف اهلل به
(2)

. 
 الق ل اعختار: 

  والِي نرتجح للباحث:

أال تنص ب اإلمام، مما جيب رشعًا وعقاًل، أما وجوبه م  ح ث الرشةيف، فاأل لة  

 عىل ذلك اثرية، ومنها:

أحي تول به  -ومجهور الطوائف األخرى عىل أال نصب اإلمام ، سلف األم  إمجايف  

حبن  ،وهو العمدة ،إمجايف الصحاب  بدل ل ؛واجب عىل املسلمني رشعاً ، -عىل األم  

مة  إقامة  ة إف به  الواجب  ف يبم وما  ،قدموه عىل  ف  النبر  صىل اهلل عل ه وسلم

ناه ةك عةي  فهو واجب؛ ة يبعلق بحفظ النظامونحو ذلك مما  ،احلدو  وسد الثغور

، وذلةك واجةب إمجاعةاً  ،ف حتىصة ، البةرضاراملو فل  لألم ، نافلاملجلب   ف ه م 

وهو يقبيض وجةو   ،وجو  الاعبه ومعرفبه بالكبا  والسن وقبل ال ذلك ربط 

حصوله
(3)

. 

                                                 

ذ   ومم  قال بوجوهبا عقاًل وسمعًا: اواحظ والكعبةر واخل ةاط وأيب احلسةني البرصةحي، انظةر: معةامل أصةول الةدي ، للةرازحي، 1)

، ومآثر األناف  ك معةامل 2/273، ورشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 3/579، واملواقف ك علم الكالم، لألجير، 1/141

 .1/29اخلالف ، للقلقشندحي، 

 .3/574ذ   انظر: املواقف ك علم الكالم، لألجير، 2)

 .1/18ذ   اخلالف ، ملحمد رش د رضا، 3)
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ظةام أما وجوبه م  ناح   العقل؛ فلي جبلت عل ه العقول السةل م : مة  إقامة  ن

احل اة، وفق هذه املعةاين مة  وجةو  السةلطاال والنظةام؛ حليية  احلقةوا، وصةوال 

 األعراض، وتس ري أمور احل اة.

 اَم َثبت اإلمامة:

 اختلَ اعسلل   ِف ثب ُ اإلمامة أخي االنص أم ااالختيار؟:

 الق ل األول: َثبت االنص:

 اختلَ القائل   االنص إىل ثالث فرأل:  

وا إال النص ك عل ريض اهلل عنه، وقالت به الرافض ، وزعمةوا قال ال رقة األوىل:

أال النص جل، ك عل ريض اهلل عنه، وافروا م  أنكر ذلك، وقالةت الزيدية : إهنةا 

تثبت برموز النصوص، وإشاراهتا، وتلم حاهتا، وإال هذه النصوص تشةري، وتةدل، 

األمة ، وافرهةا  وتلمح، ل س عىل سب ل القطل واوزم، وزعم الغالة منهم ضةالل 

 ،أهنا تصلح ك ولةد عةلبعضهم وحكر ع  عند رصفها اإلمام  م  عل إىل غريه، 

واحلسنيأوإال مل يك  م  ولد احلس  
(1)(2)

. 

الائف  م  السن : زعمةوا أال الةنص ك أيب بكةر ريض اهلل عنةه ال رقة الثانية: 
(3)

 ،

ومم  يرى ذلك أبو احلس  األشعرحي
(4)

، واب  حزم الظاهرحي
(5)

. 

                                                 

 .1/6ذ   األحكام السلطان  ، لليور حي، 1)

 . 1/228ذ    انظر: البعريفات، للمناوحي، 2)

 .1/3اين، ذ   انظر: الرتات ب اإل اري ، للكب3)

 ، وما بعدها.1/251ذ   انظر: اإلبان ، أليب احلس  األشعرحي، 4)

 .4/87ذ  الفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 5)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

325 

: هم العباس  ، وذهب هؤفء إىل ا عاء النص ك العباس بة  عبةد وال رقة الثالثه

املطلب؛ اونه عم النبر صىل اهلل عل ه وسلم
(1)

. 

 : َثبت اال راثةالق ل الثاين: 

مجايف الصحاب  رضواال اهلل عل هم أمجعنيإل خمالفوهذا القول  
(2)

. 

  َثبت االش رى: الق ل الثالث:
  وهةو قةول السةل ين 

(3)
مة  الزيديةة  

وق ةدهتا اوارو ية  ،(4)
(5)

مة  الزيديةة ، 

بالشورى ك أوف  احلسة  واحلسةني؛ برشةط اخلةروج بالسة ف؛ ولةذلك جةوزوا 

خروج إمامني ك عرص واحد، ك بلد  مبضايق األقطار؛ خالفًا إلمجايف السةلف قبةل 

ظهورهم
(6)

 . 

                                                 

 .1/154، وامللل والنحل، للشهرسباين، 1/20، وغ اث األمم، للجوينر، 1/36ذ   انظر: فرا الش ع ، للنوبخبر، 1)

 ، وما بعدها.1/118ل اوذببر، ذ  انظر: الدرة الغراء، ملحمو  ب  إسيع 2)

بالشةيخ، اةاال  ،املعةروف ،الرقةر ،سل يال ب  جرير الزيدحيالسل ين  : فرق  م  فرا الزيدي ، ويقال اا: اوريري ، تنسب إىل:  ذ  3)

 ؛ه الرشة دوعائشة  ريض اهلل عةنهم، أرسةل ،والزبري ،واللح  ،وتكفري عثيال، ببخطئ  أيب بكر وعمر يقولوالموىل املهدحي العباِّس، 

 و سَّ  ،الذحي أسس  ول  األ ارس  ك املغر ، فبظاهر بالبطب ب حبن تقر  م  إ ريةس ،ل دس السم إل ريس ب  عبد اهلل املح 

. انظةر: مذ794/هةة177)فقبلةه عةام ،وق ل: ناظره سل يال فخالفه، فأرسل سل يال له بسمك   س ف ها السم ،ك مرشط ،له السم

  .4/181، وسمط النجوم العوا،، لعبد امللك العاصمر، 5/133والبدء والباريخ، للمقدِّس،  ،1/9فرا الش ع  للنوبخبر، 

 .3/595 ،، واملواقف ك علم الكالم، لألجير1/159، وامللل والنحل، للشهرسباين، 1/23ذ  الفرا بني الفرا، للبغدا حي، 4)

املنةذر بة  أيب زيةا ، يعبقةدوال ثبةوت إمامة  عةل ريض اهلل عنةه اوارو ي  هم: فرق  م  فرا الزيدي ، تنسب إىل أيب اوارو ، ذ  5)

بالنص، ويكفروال الصحاب  رضواال اهلل عل هم؛ لبقديمهم الثالث  عىل عل، ويعبقدوال أال املهدحي هو: حممد ب  عبد اهلل بة  احلسة  

 .1/28ب  احلس  ب  عل ريض اهلل عنه. انظر: الببرص ك الدي ، لالسفراي نر، 

   .595، 3/591ملواقف ك علم الكالم، لألجير، ذ  انظر: ا6)
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 طرأل انُقاد اإلمامة: 

 ع ، والعهد، والقهر وافسب الءوتنعقد اإلمام  بثالث الرا هر: الب
(1)

. 

 :اختيارنة وقْرنة :اإلمامة رضاا و

قال بإمامة  اةل  وافخب ار، بافتفااال اإلمام  تثبت إفم  قال  :أما افخب اري  

وإما برشةط أال يكةوال  ،إما مطلقاً  ،أو مجاع  معبربة م  األم  ،م م  اتفقت عل ه األ

عةىل مةذهب قةوم إىل رشائةط  هاشةم اً وبرشط أال يكةوال  ،عىل مذهب قوم ،قرش اً 

أخرى
(2)

.
 

 : ا والقْرنة اطرنِّ ثالث ا وَنُقد اإلمامة االختيارنة اطرنقني

 ،والعليء ،م  األمراء والعقد: احللب ع  أهل  : الطرنِّ األول النُقاد اإلمامة خ 

اب عة   ،عنةد الب عة  ،يب رس حضورهم ببلد اإلمام  الذي، ووجوه الناس ،والرؤساء

 .كر ريض اهلل عنه يوم السق ف أيب ب

اي اسةبخلف أبةو بكةر ريض اهلل  ،اسبخالف اإلمام الذحي قبله :الطرنِّ الثاين و 

بعةده شةورى ك مجاعة  صةح  األمةر   ل اإلمةامُ فإال جع   ،وأمجعوا عىل صحبه ،عنهي

مة   ،اي فعل عمر ريض اهلل عنةه بأهةل الشةورى ،ويبفقوال عىل واحد منهم ،أيضاً 

واتفقةوا  ،وعبد الرمح  ،وسعد ،والزبري، واللح  ،وعل ،عثيال :سب  العرشة واانوا

واانت عند قوم، وبعده إىل فالال صح أيضًا  ،ولو عهد باإلمام  إىل فالال ،عىل عثيال

                                                 

، ومةا 1/39، ومآثر األناف  ك معةامل اخلالفة ، للقلقشةندحي، 1/51ذ  انظر: حترير األحكام ك تدبري أهل اإلسالم، فب  مجاع ، 1)

 .2/272بعدها، ورشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 

، وما بعدها، ومآثر األناف  ك 1/51رير األحكام ك تدبري أهل اإلسالم، فب  مجاع ، ، وحت1/28ذ  امللل والنحل، للشهرسباين، 2)

 . 32معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 
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 ، ك أمراء غزوة مؤت ،اي فعل النبر  صىل اهلل عل ه وسلم ،ما رتبه  اخلالف  بعده عىل

 .أال يكونا قد مجعا رشوط اإلمام  ،ف بعدهخل  ف واملسبلو ويشرتط ك اخلل ف  املسبخ  

قهةر صةاحب  :فهةو ،الذحي تنعقد بةه الب عة  القهرية وهو  :وأما الطرنِّ الثالث 

وقهةر النةاس  ،فبصدى اا مة  هةو مة  أهلهةا ،فإذا خال الوقت ع  إمام ،الشوا 

ل نةبظم  ؛ولزمت الاعبةه ،انعقدت ب عبه ،أو اسبخالف ،بغري ب ع  ،بشوابه وجنو ه

ك  ،أو فاسةقاً  ،وف يقةدح ك ذلةك اونةه جةاهالً  ،وجتبمل المبهم ،املسلمنيشمل 

احلةل والعقةد  م أهةل  قةدَّ  ،لو اانت رشوط اخلالف  ك مجاع  صةاحل  اةا، واألصح

ولو ااال أحدهم  ،فإال عقدت للمفضول جاز عند أاثر العليء ،أصلحهم للمسلمني

فإال ااال  ،م  يقبض ه حال الوقت  فاألوىل أال يقدم منهي، واآلخر أشجل ،أعلم مثالً 

وإال اةاال عنةد ظهةور ، فاألشجل أوىل م  األعلةم ،الثغورلو عند ظهور العدو وخ

وف جيةوز عقةد  ،فةاألعلم أوىل، األمة  مة  العةدوحصول مل  ،وقل  العلم ،البديف

 ،وف ك إقل مةني ،وف ك إقل م واحد ،وف ك بلدي  ،ف ك بلد واحد ،اإلمام  فثنني

وإال  ،أو لغريمهةا ،وتسبأنف ألحةدمها ،عقد فثنني ك وقت واحد بطلت الب ع فإال 

وإال جهةل السةابق ، ح ث اانت ،فالب ع  الثان   باالل  ،اانا ك وقبني مل بقاء األول

بةل  ؛ق بال ةدالصف   وف يشرتط ك الب ع  ،أو لغريمها ،منهي اسبؤنفت الب ع  ألحدمها

القول ايكفر ف ه
(1 )

. 

                                                 

 .32، وما بعدها، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 1/51ذ  حترير األحكام ك تدبري أهل اإلسالم، فب  مجاع ،1)
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 ِف انُقاد اإلمامة لإلمام  دد اُينه؟: خل نشرتط 

 ،عىل مةذاهب شةبن أهل احلل والعقد، عد  م  تنعقد به اإلمام  م ك   ف  لو بُ خ  اُ 

ل كةوال الرضةا  ؛م  ال بلد احلل والعقد،ف تنعقد إف بجمهور أهل  :فقالت طائ ة

هلل عنةه وهذا مذهب مدفويف بب ع  أيب بكةر ريض ا ،والبسل م إلمامبه إمجاعاً  ،به عاماً 

أقةل  :وقالت طائ ة أخارى ،ومل ينبظر بب عبه قدوم غائب عنها ،باخب ار م  حرضها

أو يعقدها  ،جيبمعوال عىل عقدها ،مخس  م  أهل احلل والعقد: اإلمام  مم  تنعقد هب

أال ب عة  أيب بكةر ريض اهلل عنةه  :أحادمها :بأمري  اسبدففً  ؛أحدهم برضا األربع 

 ،عمر بة  اخلطةا  :وهم ،ثم تابعهم الناس ف ها ، هااجبمعوا عل ،انعقدت بخمس 

 ،وسةامل مةوىل أيب حذيفة  ،وبرش ب  سعد ،س د ب  حضريوأُ  ،وأبو عب دة ب  اوراح

 هال عقةد ،أال عمر ريض اهلل عنةه جعةل الشةورى ك سةب  :والثاين ،ريض اهلل عنهم

وقال  ،ةم  أهل البرص ،وهذا قول أاثر الفقهاء واملبكلمني ،ألحدهم برضا اخلمس 

ل كونةوا  ؛برضةا افثنةني ،يبوفها أحةدهم ،عقد بثالث نت : مخرو  مم  لَمء الو فة

، وهو مذهب السل ين   مة  اي يصح عقد النكاح بو، وشاهدي  ،وشاهدي  حكيً 

الزيدي 
(1)

ألال العباس قةال لعةل رضةواال اهلل  ؛تنعقد بواحد :وقالت طائ ة أخرى ،

عم رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم  بايل اب   :الناس امد  يدك أبايعك ف قول :عل ه

وألنه حكم واحد نافذ ؛فال خيبلف عل ك اثناال ،عمه
(2)

. 

                                                 

 .20/184لبوح د والعدل، للقايض عبد اوبار، ذ   انظر: املغنر ك أبوا  ا1)

 .1/6ذ   األحكام السلطان  ، لليور حي، 2)
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 مناقشة مسائل اإلمامة  ند القائلني اثب هتا االنص: 

الذي  قالوا بثبوت اإلمام  بالنص، سةواء ك عةل أو ك غةريه، يقةال اةم: هةذه 

آحا  األم ؟ فإال قالوا: ثببت بةالبواتر ك مج ةل النصوص ثببت بالبواتر أم نقلت م  

األم ، ق ل ام: فك ف يكوال ذلك؟ والش ع  قل لوال ك أم  حممد، ول س ال الش ع  

يدعر ذلك، واذلك م  يقول به م  أهل السن  بني مج ةل أهةل السةن  قل لةوال، ف 

ذا يبطةل يبلغوال حد البواتر املفيض إىل علمه عند مج ل أهةل امللة ، أو أغلةبهم، وهبة

 القول ببواتر النص عند الطرفني.

وإال قالوا: بأنه ثبت بخرب آحا  الناس، فمحبمل للصح  واخلطةأ، فك ةف قطةل 

الش ع  بالكفر والضالل عىل األمة  بخةرب آحةا ، قةد روحي مة  اآلحةا  مةا خيالفةه 

وينقضه، ناه ك ع  مناقض  هذه الدعوى ملقبض ات العقول السةل م ، فةإال تول ة  

األمور البر ف ختفن عىل أحد بل هر ة عةرب البةاريخ ة مة  األمةور البةر العهد م  

تشبهر بني الناس، وتذايف، وف ختفن، فقد اشبهر تول   الرسول صىل اهلل عل ه وسةلم 

فب  أم مكبوم، ومعاذ وعبا ، وغريهم، ومل خيف  ذلك عىل أحد؛ بل إال الكثري م  

شهور عند املوالف واملخةالف، فك ةف أمور البول   ك عهده صىل اهلل عل ه وسلم م

تشبهر تول   العيل، وختفن وفي  عل ريض اهلل عنه! ولةو اةاال الريقهةا الةنص، ملةا 

حرص أبو بكر، والثالث  م  بعده عىل أخذ الب ع  م  املسلمني ولرضوا بالنص
(1)

. 

                                                 

 . 20/185ذ   املغنر ك أبوا  البوح د والعدل، للقايض عبد اوبار، 1)
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ورجح بع  العليء  
(1)

عدم ثبوت النص ألحد؛ ألال الرسةول صةىل اهلل عل ةه  

جيرو منه تول  ، وف تنص ب ألحد، ولذا فإال الريق ثبةوت اإلمامة  عنةدهم وسلم مل 

هو: افخب ار؛  مسبندي  ك ذلك إىل اإلمجايف 
(2). 

اي أال اإلمجايف ل س رشالًا ك ثبوت اخلالف ؛ لإلمجايف عىل عدم اشرتااله ك خالف  

اخللفاء األربع ، فقد ثببت بدوال إمجايف ااف  املسلمني
(3). 

 : ند أخل السنة رشوط اإلمامة 

ذهبت الشافع   إىل اشرتاط الةذاورة، والبلةوغ، والعقةل، والبرصة، والسةمل، 

والنطةةق، وسةةالم  األعضةةاء مةة  الةةنقص املةةانل مةة  اسةةب فاء احلراةة ، واحلريةة ، 

واإلسالم، والعدال ، والشجاع ، والنجدة، والعلم املؤ حي إىل افجبها  ك النوازل، 

ة ومم  قال برشط القرش  : أبو حن فة وصح  الرأحي، والبدي ، والقرش  
 (4)

، وابة  

حةةزم الظةةاهرحي
(5 )

وأمحةةد بةة  حنبةةل
(6)

، والب هقةةر
(7)

، وأبةةو حامةةد الغةةزا، 
(8)

  ،

واألشاعرة، وبع  املعبزل 
(9)

، وغريهم 
(10)

، ونقل البفبةازاين افتفةاا عةىل رشط 

                                                 

، الن سةابورحي، أليب سةع د الغن ة  ك أصةول الةدي اأيب سع د الن سابورحي، وأيب املعا، اووينر، والغزا،، والغزنوحي. انظةر: ذ   1)

فضةائح ، و1/128، ، للجةوينر، وملل األ ل  ك قواعةد عقائةد أهةل السةن  واويعة 1/27غ اث األمم، للجوينر، ، و1/180

 .1/176، وأصول الدي ، للغزنوحي، 176صالباالن  ، للغزا،، 

 .1/128، للجوينر ،، وملل األ ل  ك قواعد عقائد أهل السن  واويع 1/27ذ   انظر: غ اث األمم، للجوينر، 2)

 .1/52ذ   انظر: غ اث األمم، للجوينر، 3)

 .1/10ذ   انظر: فرا الش ع ، للنوبخبر، 4)

 .84، 4/28والفصل ك امللل والنحل، فب  حزم،  ،9/359ذ  انظر: املحىل، فب  حزم، 5)

 .1/305ذ   انظر: اعبقا  اإلمام املبجل اب  حنبل)ذيل البقات احلنابل ذ، فب  أيب يعىل، 6)

 .6/7ذ  انظر: شعب اإلييال، للب هقر، 7)

 .181ص، وفضائح الباالن  ، للغزا،، 1/230ذ   انظر: قواعد العقائد، للغزا،، 8)

 .3/587املواقف ك علم الكالم، لألجير،  اأيب عل وأيب هاشم اوبائر، وأتباعهي. انظر:ذ 9)

  .1/273، وأصول الدي ، للغزنوحي، 1/179رحي، ذ  انظر: الغن   ك أصول الدي ، أليب سع د الن سابو10)
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القرش   ة وخالف ك ذلك املعبزل  واخلوارج
(1)

ة  والنسةب 
(2)

رصة ، ومةنهم مة  ح

الرشوط ك القرش   والعلم والعدل
(3)

. 

ويةرى اإلمةام أمحةد بة  حنبةل أال رشوالهةا تنحرصة ك: النسةب، واإلسةالم، 

بد واحليي ، والب ت وامل ح 
(4)

، وحفظ الرشيع ، والعلم، وصح  البنف ةذ، والبقةوى، 

وضبط أموال املسلمني
(5)

، والبع  يرى أال اإلمام ف بدَّ أال يكةوال رجةاًل، مسةلًي، 

غًا، حرًا، عاقاًل، جمبهدًا، ورعًا، ثق ، ُقرشة اً بال
(6)

، وحرصةها الغةزا، ك البكل ةف، 

واإلسالم، والذاورة، والوريف، والعلم، والكفاي 
(7)

، والقرش  
(8)

.
 

رشوالهةا الذاوريةة ، واحلرية ، والبلةةوغ، والعقةل، والنجةةدة،  وقاال اُضااْم:

األحكةام، والقرشة  ،  والكفاي ، وسالم  األعضاء واحلواس، والقدرة عةىل تنف ةذ

والعدال ، ووحدة اإلمام
(9)

. 

: يشرتط ك اإلمام أال يكوال بالغًا، عةاقاًل، ذاةرًا، عاملةًا بةاحلالل واحلةرام، وقيل

قا رًا عىل العدل، قرش اً 
(10)

. 

                                                 
،  ورشح 2/90، والفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 1/13، والفرا بني الفرا، للبغدا حي، 1/9ذ  فرا الش ع ، للنوبخبر، 1)

 .2/277املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 

 .1/60ذ  انظر: غ اث األمم والب اث الظلم، أليب املعا، اووينر، 2)

 .6/8ذ  انظر: شعب اإلييال، للب هقر، 3)

 .3/139املحبد: األصل والطبل. انظر: لساال العر ، فب  منظور، ذ  4)

 .1/124، ألمحد ب  حنبل، رواي  أيب بكر اخلالل ذ  انظر: العق دة5)

 . 1/178ذ  انظر: الغن   ك أصول الدي ، أليب سع د الن سابورحي، 6)

 .15/139باألمر، وافضطاليف به. انظر: لساال العر ،  الكفاي  هر: الق امذ   7)

 .1/229ذ  انظر: قواعد العقائد، للغزا،، 8)

 . 1/72ذ  انظر: بدائل السلك، فب  األزرا، 9)

 .1/173ذ  انظر: أصول الدي ، للغزنوحي، 10)
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 ،فالرشةةوط املعبةةربة فةة هم سةةبع  ،وأمةةا أهةةل اإلمامةة ":نقاا ل اعاااوردي

العلم املؤ حي إىل افجبها  ك النوازل :والثاين،عىل رشوالها اوامع  ،العدال :أحدخا

ل صةح معهةا  ؛واللسةاال ،والبرص ،الم  احلواس م  السمل:سوالثالث، واألحكام

 ،م  نقص يمنل ع  اسب فاء احلراة  ،سالم  األعضاء:والرااع ،مبارشة ما يدرك هبا

 ،وتةدبري املصةالح ،الةرأحي املفيضة إىل س اسة  الرع ة :واخلامس ،وسع  النهوض

، وجهةةا  العةةدو ،املؤ يةة  إىل محايةة  الب ضةة  ،الشةةجاع  والنجةةدة:والسااادِ

 ،وانعقا  اإلمجايف عل ه ،لورو  النص ف ه ؛وهو أال يكوال م  قريش ،سبالنَّ :والسااع

ك مج ل الناس زهاحني شذ فجو؛ وف اعببار برضار
(1)

. 

 ،عاقالً  ،بالغاً  ،حراً  ،أال يكوال اإلمام ذاراً  :رشوط وخي ةُرشوحرصخا اُضْم ا

ملا يبوفه م  س اس  األم  ومصاحلها ،ااف اً  ،عاملاً  ،قرش اً  ،شجاعاً  ،عدفً  ،سليً م
(2)

. 

ومهي تعد ت الص   البر وضعها عليء املسلمني، ف م  يبوىل منصب اإلمامة ، 

ل ق   فطري ، غري مكبسب ، وأخرى مكبسب .  فإال مؤ اها ينبهر إىل رشوط خ 

البلوغ، والعقل، واحلري ، والةذاورة،  ة ونقةل  :فْي أما اخَلل قية، غْي اعوتسبة، 

األجير اإلمجايف عىل هذه الرشوط ة 
(3)

والقرش  ، وسالم ، احلةواس، عةىل خةالف  

 ف ي يدخل ك هذا الرشط، م  احلواس غري السمل والبرص.

النجدة، والكفاي ، والعلم، والةوريف، وهةذه األربةل  أما الِل اُ اعوتسبة فْي: 

مما اتفقوا عل ه
(4)

، وذهب اومهةور إىل اشةرتاط افجبهةا  ك األصةول والفةرويف، 

                                                 
 .1/10، وفرا الش ع ، للنوبخبر، 1/6ذ  األحكام السلطان  ، لليور حي، 1)

 . 32، وما بعدها، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 1/51حكام ك تدبري أهل اإلسالم، فب  مجاع ،   ذ   حترير األ2)

 . 3/585ذ   املواقف ك علم الكالم، لألجير، 3)

 وما بعدها.  1/180ذ  انظر: فضائح الباالن  ، للغزا،، 4)
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وق ل: ف يشرتط افجبها ؛ لعةدم وجةو ه ك زمةاهنم
(1 )

فك ةف بمة  بعةدهم مة  

 األزماال؟!.

انعقةدت ب عبةه  ،ومل يكة  ثمة  إمةام غةريه -فمبن عقدت الب ع  مل  هذه صفبه 

نُةوا  أ الو ُعةوا  ا ي  ﴿:قال تعاىل ،ولزمت ك غري معص   اهلل الاعبه ،وإمامبه ي   آم 
ةذو أ هي  ا الَّ

نُكم  
ةرو مو ،و األ م  ُأو  ُسةول  و   ُعوا  الرَّ

أ الو فقةرال الاعة  و، األمةر  ،[59]النسةاء: ﴾اهلل و 

منه يشء إف املعص   األمر بطاعبهم ومل يسبث و  وأاللقبطاعبه والاع  رسوله 
(2)

. 

 ،عقةد اإلمامة  إف بةهف تن ،بعضها فزم وعند البأمل ك تلك الرشوط نجد أال   

 ،فالةذاورة ،أمةا الةالزم ،وبعضةها خمبلةف ف ةه ،للرتجة ح؛ رشط اةيل وبعضها 

 ،حب العلةيءم  خالل  احلرص عىل العلم،أو  ،والعلم ،والعقل ،والبلوغ ،واحلري 

، أو يكوال مم  نصبه القةريش ،وأال يكوال قرش اً  ،نصحهم وقبول ،وحضورهم عنده

 العدالة و ،البقوى ر:ط الكيل فهووأما رشش   فحقًا، عىل ما سنب نه ك معنن القر

وف اعببار ببع  الرشوط، ام  يشرتط أال يكةوال  ،والقضاء ،واإلمارة ،ك اإلمام 

اونه أفضل أهل زمانه ، أو يشرتطم  بنر هاشم اإلمام
(3)

. 

أما رشط القرش  ، فقد  ار حوله اودل قةديًي وحةديثًا، فمة  مبمسةك بظةاهر 

 بأول، وم  منكر له.النص، وم  م

 ،وبعة  املعبزلة  ،ومج ةل أهةل الشة ع  ،فذهب أهةل السةن "يقول اب  حزم:

خاص  م  ااال مة  ولةد فهةر  ؛إىل أال اإلمام  ف جتوز إف ك قريش ،ومجهور املرجئ 

                                                 
 .3/585ذ   املواقف ك علم الكالم، لألجير، 1)

 .32، وما بعدها، ومآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 1/51 رير األحكام ك تدبري أهل اإلسالم، فب  مجاع ،ذ  حت2)

 ، وما بعدها.1/118ذ  وهو مذهب احلسني ب  الفضل البجل رمحه اهلل. انظر: الدرة الغراء، ملحمو  ب  إسيع ل اوذببر، 3)
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وإال اانةت أمةه  ،وأهنا ف جتوز ف م  ااال أبوه م  غري بنر فهر ب  مالةك ،ب  مالك

 ،ومجهةور املعبزلة  ،هبت اخلوارج الهةاذو ،ك موىل وف ،وف ك حل ف ،م  قريش

 ،ااال أو عرب ةاً  قرش اً  ،إىل أهنا جائزة ك ال م  قام بالكبا  والسن  ،وبع  املرجئ 

االمها قةائم  ،إذا اجبمل حبيش وقريش :وقال رضار ب  عمرو الغطفاين ،أو اب  عبد

لعةه إذا حةا  عة  ألنةه أسةهل خل ؛وجب أال يقدم احلبيشة :قالوا ،بالكبا  والسن 

"الطريق 
(1)

. 

و عوى اإلمجايف عىل رشط القرش   ف ها نظر؛ ملا ثبت ع  عمةر ريض اهلل عنةه ك 

فةإال  :وف ةه ،فةذار احلةديث ،وأبو عب ةدة حةر اسةبخلفبه ،إال أ رانر أجلقوله: 

وقد مات أبو عب دة اسبخلفت معاذ ب  جبةل ،أ رانر أجل
(2)

 ومعلةوم أال معةاذاً  ،

غري قريش
(3)

.    

 ،عد  م  املوصوفني هبذه الصةفات اجبملوإذا "قول اإلمام أبو حامد الغزا،:ي

جيةب ر ه إىل  ،واملخالف لألاثر بةاغ   ،م  أاثر اخللق ،له الب ع  انعقدتفاإلمام م  

"اإلنق ا  إىل احلق
(4)

. 

                                                 

 .1/116، وامللل والنحل، للشهرسباين، 4/74حزم،  ذ  الفصل ك امللل والنحل، فب 1)

عب دة ب  اوراح حر، اسبخلفبه، فإال سألنر اهلل مل  اسبخلفبه عىل أم  حممةد صةىل إال أ رانر أجل وأبو قال عمر ريض اهلل عنه: ذ 2)

وعب دة ب  اوراح، فأنكر القوم إال لكل نبر أم نًا وأم نر أب»اهلل عل ه وسلم؟ قلت: إين سمعت رسولك صىل اهلل عل ه وسلم يقول: 

ذلك وقالوا: ما باُل ُعل  ا قريش؛ يعنوال: بنر فهر، ثم قال: فإال أ رانر أجل، وقد توك أبو عب دة اسةبخلفت معةاذ بة  جبةل، فةإال 

  اسبخلفبه؟ قلت: سمعت رسولك صىل اهلل عل ه وسةلم يقةول: إنةه ىرشة يةوم الق امة  بةني يةدحي العلةي
ء سألنر ريب عز وجل ملو

 ذ.108، برقم)1/18انظر: مسند أمحد، ك مسند عمر ب  اخلطا  ريض اهلل عنه، «نبذة

 .1/24ذ  أضواء الب اال، ملحمد األمني الشنق طر، 3)

 .1/230ذ  انظر: قواعد العقائد، للغزا،، 4)
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وما ذاره الغزا، يمكننا افعبي  عل ه ك أنظم  احلكم ك العامل ال وم، البر حتبكم 

نظام األغلب ة  ة وفةق الدسةاتري سةواء اإلسةالم   أو الوضةع   ة سةواء أغلب ة  إىل 

األصوات، أم أغلب   األعضاء ك الربملةاال، أم غريهةا مة  نظةم األغلب ة  املبعةارف 

 عل ها.

واخلالصااة التااي هباارج هبااا الباحااث ماام خااِنم اعطلبااني، ِف َُرنااَ اإلمامااة 

 ِف اآليت: ورشوطْا،  ند اْلادي وأخل السنة نلوم حرصخا

: وافق ااا حي أهل السن  ك ُجلي الصفات والرشةوط، البةر جيةب توفرهةا، أوال  

ف م  يبوىل منصب اإلمام ، وهذه الرشوط املبفق عل ها بني ااا حي وأهل السةن ، أو 

اومهور منهم، هر: الدي  والنسب ة مة  ح ةث اوملة  ة، والعلةم، وافجبهةا ، 

والوريف، والسخاء، والكرم، ورفةل عل ةم اوهةا ، والسالم  م  العاهات، والزهد، 

وحتكةة م رشيف اهلل، ومجةةل األمةةوال وترصةةيفها؛ وفةةق ضةةوابط الرشةةيع ، والرمحةة  

باملؤمنني مة  الرع ة ، والشةدة عةىل الكةافري ، واملنةافقني، واملسةاواة، واملشةاورة 

 للرع  .

 سن : : للباحث وقف  مل ثالث  رشوط لإلمام ااا حي، ورشالني ألهل الثانيا  

أما الرشوط الثالث  للها حي والبر يقف عندها الباحث فهةر: اشةرتاط النسةب، 

واشرتاط افجبها ، واشرتاط الدعوة واخلةروج، فالنسةب وافجبهةا  يبفةق فة هي 

 ااا حي مل أهل السن  م  ح ث اومل .
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أما اشرتاط النسب، فااا حي يشرتط أال يكوال اخلل ف  فاالم ًا، ويدعر البنص ص 

  اهلل، وم  رسوله صىل اهلل عل ه وسلم، وم  اإلمام عل، ثم ختبلف املسةأل  عل ه م

 بعد احلسنني.

، وف م  سن ، بنص صح ح رصيةح، ك أال  فأما البنص ص، فلم يثبت م  ابا  

اإلمام  واخلالف  لعل ريض اهلل عنه، ولبن ه م  بعةده ة، عةىل مةا أور ه الباحةث ك 

لعةل واحلسةنني ريض اهلل عةنهي ة،  ومةا أور ه مة   مناقش  أ لبه ك تثب ت اإلمامة 

ثني، إف أال اوم ل مبفقةوال عةىل  نصوص قد تكوال صح ح ، سندًا ومبنًا عند املحدي

عدم ترصىها باألحق   ك اإلمامة ، ومةا  لَّ رصاحة  فإنةه ف يصةح، فةي  لَّ عةىل 

هذا مة  جهة ،  فض ل ، أو ثناء ل س بالرضورة أال يكوال  افً عىل اإلمام  العظمن،

وم  جه  أخرى فإال نصًا ىفظ األم  م  افخبالف والفرق ، وجيمةل شةبات هةذه 

األم  ك األحق   باألمر بعد النبر صةىل اهلل عل ةه وسةلم، يسةبح ل أال يغفةل عنةه 

الصحاب  رضواال اهلل عل هم، وهم خيبلفوال ك السةق ف ، ويبنةازعوال األمةر، فة م  

م  األمر بالنص، وا ف يدعوال النص لعل، خيلف النبر صىل اهلل عل ه وسلم
ُسو ، وحل 

ومل يثبت عنه ذلك! وقد بايل الثالث  رضواال اهلل عل هم أمجعني، فإال قةالوا: بةايعهم 

تق  ، وخوفًا، فقوام مر و  عل هم؛ ألال هذا القول ف ه الع  ك عل ريض اهلل عنةه، 

رًا إا ةًا، لةه ف ةه مة  اهلل وف ه اهتام له ريض اهلل عنه باوب  واخلوف، وا ف يكبم أم

 عهد وم ثاا!.

أما  عواهم بأال ب ع  الثالث ، مل يبم ف ها اإلمجايف، وحصل ف ها اخلةالف والنةزايف، 

فنقول ام: أحي إمجايف تدعوال؟ فإال ااال إمجايف ال املسلمني، فاألمر مل يبحقق حبن ك 
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ر، ولة س برشةط؛ ألنةه تكل ة ف مةا ف خالف  عل ريض اهلل عنه، ثم إال ذلك مبعةذي

يطاا، وإال انبم تقصدوال باإلمجايف: إمجايف م  ااال حارضًا م  الصحاب ، فقةد وقةل 

 بدل ل عدم وجو  املنازيف بعد عقد الب ع  ام.

 فبهذا بطلت  عوى م  يثبت اإلمام  بالنسب وجيعل اااشم   رشالًا اا.

ية  أ :ملا بويل أبو بكةر الصةديق قةال ريض اهلل عنه قال: ع  أيب سع د اخلدرحيو

ما حسبت إف  :قال ،قالوا مل ىرض :اب  الزبريأي   :قال ،مل ىرض: قالوا ؟عل ف أراه

إال  ،قإال هذه الب ع  ل ست اب ل الثو  اخللوة ،الب ع  ع  رضا مج ل املسلمني أال هذه

 :القة ؟يا عل ما أبطأ بك ع  هذه الب ع  :فلي جاء عل قال ،هذه الب ع  ف مر و  اا

لقةد علمةت أين قةال:  ،ول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم وخبنه عىل ابنبهإين اب  عم رس

 ،فبايعةه ،فمةد يةده ،يا خل ف  رسول اهلل ،ف تزرحي يب:قال ،انت ك هذا األمر قبلك

إين اب  عم  رسول اهلل  صةىل  :قال ؟ما أبطأ بك ع  هذه الب ع  :فلي جاء الزبري قال

ف  :قةال ؟أين انت ك هذا األمةر قبلةك أما علمت ، قال:وحواريه ،اهلل عل ه وسلم

«يده فبايعه ومدَّ  ،تزرحي يب يا خل ف  رسول اهلل
(1)

. 

                                                 

 اب  اثري إسنا ه، ذ، وصحح 14124، برقم)5/255أخرجه ااندحي، ك انز العيل، ك خالف  أيب بكر ريض اهلل عنه، ذ 1)

وهذا حديث  ،وقرأته عل ه ،فكبببه له ك رقع  ،فسألنر ع  هذا احلديث ،جاءين مسلم ب  احلجاج :حممد ب  اسحاا ب  خزيم  قال

 .5/249. انظر: البداي  والنهاي ، فب  اثري، بل يسوى بدرة ،يسوى بدن 
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 أما رشط أخل السنة ِف النسب)القرشية(، فقد استندوا فيه  ى أحادنث منْا:

رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه وسةلم  سمعتحديث معاوي  ريض اهلل عنه أنه قال:

عا هيم أحد إف ابَّةه اهلل عةىل وجهةه، مةا أقةاموا إال هذا األمر ك قريش، ف ي»يقول:

«الدي 
(1)

. 

ف يسمل ام ،فإذا مل يق موه :مفهومهو ،قامبهم أمور الدي إأحي مدة : فلُنا 
(2)

ة، 

وقد ق ل: إال اإلمجايف
(3)

منعقد عىل أال األمري القةريش إذا أظهةر الكفةر، أو  عةا إىل  

مسبدفً بدعوة املأموال، واملعبصم، البدع ، فإنه جيوز اخلروج عل ه، ور ه اب  حجر، 

سن ، ومل يوجد  ةعرش بخلق القرآال، واسبمرار ذلك ثالث والواثق، إىل بدع  القول

م  يفبر باخلروج عل هم
(4)

. 

وم  أ ل  مجهور أهل السن  ك اشرتاط القرش  : حةديث ابة  مسةعو  ريض اهلل 

األمر ك قريش، ما بقةر ف يزال هذا »عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم:

«م  الناس اثناال
(5)

. 

قةال رسةول اهلل  صةىل اهلل  :عل ب  أيب الالب ريض اهلل عنه قةالومنها: حديث  

 ،وفجارهةا أمةراء فجارهةا ،أبرارها أمةراء أبرارهةا ،األئم  م  قريش:»عل ه وسلم

                                                 

مة  الريةق ابة   وأخرجةهذ، 3309، برقم)3/1289ريش، ذ  أخرجه البخارحي ك صح حه، م  حديث معاوي ، با : مناقب ق1)

 ذ.3310، برقم)3/1290عمر ريض اهلل عنهي، با  مناقب قريش، 

 .13/116ذ  فبح البارحي، فب  حجر، 2)

 . 13/116البني. انظر: فبح البارحي، فب  حجر،  ذ   حكن اإلمجايف اب ُ 3)

 . 13/116ذ   فبح البارحي، فب  حجر، 4)

، 3/1452 صح حه مة  حةديث عبةد اهلل بة  مسةعو ، بةا : النةاس تبةل لقةريش واخلالفة  ك قةريش، ذ  أخرجه مسلم ك5)

 ذ.1820برقم)
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ة ،فآتوا ال ذحي حةق حقةه ،ولكل حق  ،جمةدعاً  ،حبشة اً  ،علة كم عبةداً  رُت وإال أمَّ

 بةني ريي فةإال ُخة ،ورض  عنقةه ، أحدام بني إسالمهريَّ وأال عوا ما مل خُي   ،اسمعوا لهف

«بعةد إسةالمه ة،وف آخةر ،فإنه ف  ن ا لةه ،م عنقهفل قدي  ،إسالمه ورض  عنقه
(1)

 ،

فاألمر مق د بإقام  الدي 
(2)

. 

يقول اب  حجر
 

عة  نحةو أربعةني  ،وقد مجعةت الرقةه"ك تعل قه عىل احلديث:

عةة  أيب بكةةر  إف نةةه مل يةةرو  أبعةة  فضةةالء العرصةة ذاةةر  أالا بلغنةةر مل َّةة ؛صةةحاب اً 

"الصديق
(3)

. 

وقد جاءت األحا يةث البةر أرشت إل هةا عةىل ثالثة  "ويقول اب  حجر أيضًا:

ح ث  ،اي ك األحا يث ،إذا مل ىافظوا عىل املأمور به ،وع دهم باللع  :األولأنحاء 

فمة  :»وف ه ،احلديث ...ما حكموا فعدلوا :ما فعلوا ثالثاً  ،األمراء م  قريش:»قال

«فعل ه لعن  اهلل ،مل يفعل ذلك منهم
(4)

 ،ول س ك هذا ما يقبيض خروج األمةر عةنهم 

مة   ،وأيب يعةىل ،محةدأفعنةد  أذيبهم،وع دهم بأال يسلط عل هم م  يبال  ك  :الثاين

فةإذا  ،واثدو مةا مل حُتة ،أهل هذا األمةر إنكميا معرش قريش :»حديث ب  مسعو  رفعه

                                                 
ذ، والنسائر ك السن  الكربى، بةا  6962، برقم)4/85ذ  أخرجه احلاام ك املسبدرك عىل الصح حني، ذار فضائل القبائل، 1)

 ذ.2757صححه األلباين، ك صح ح اوامل، برقم)، وذ، واللفظ للحاام5942، برقم)3/467األئم  م  قريش، 

 .6/535ذ  انظر: فبح البارحي رشح صح ح البخارحي، 2)

 .7/32ذ  انظر: فبح البارحي رشح صح ح البخارحي، 3)

 ،األمةراء مة  قةريش»ذ، بلفظ: 564، برقم)1/425ذ  أخرجه أبو يعىل ك مسنده م  حديث عل ريض اهلل عنه، ك مسند عل، 4)

ومة  مل يفعةل ذلةك  ،وعاهدوا فوفوا ،واسرتمحوا فرمحوا ،ما حكموا فعدلوا :وام عل كم حق ما فعلوا ثالثاً  ،عل هم حق ثالثًا لكم

ورجالةه ثقةات. انظةر: صةح ح الرتغ ةب  ،، قال األلباين: احلديث صح ح لغريه«والناس أمجعني ،واملالئك  ،فعل ه لعن  اهلل ،منهم

 .ذ2189، برقم)2/256والرته ب، لأللباين، 
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غريتم بعث اهلل عل كم م  يلحاام
(1)

«اةي يلحةن القضة ب ،
(2)

اإلذال ك  :الثالاث 

اسةبق موا :»حةديثا ،...،بخةروج األمةر عةنهم واإليذاال ،وقباام ،الق ام عل هم

ب دوا أف ،فضعوا س وفكم عىل عواتقكم ،ال مل يسبق مواإف ،ما اسبقاموا لكم ؛لقريش

«اعني أشق اءزرَّ  فكونوا ،ال مل تفعلواإف ،خرضاءهم
(3)

. 

خةرج األمةر  ،إذا مل يق مةوا الةدي  أهنم :مفهوم حديث معاوي  ما أقاموا الدي و

مةا  حصةوليقةل بعةد  ،عةنهم األمةر خروج أال :ويؤخذ م  بق   األحا يث ،عنهم

وقد وقل ذلةك ك  ،وفسا  البدبري ،وهو املوجب للخذفال أوفً، وا به م  اللع  دي هُ 

ذلةك ك  وقد حصةل ،ثم البهديد ببسل ط م  يؤذهيم عل هم ، صدر الدول  العباس 

 م،بلةذاهت واليقبنعة م،املحجةور علة ه االصاروا معهم االصةب ؛ حبن غلب  موال هم

فضةايقوهم ك اةل  العجم،فغلب عل هم  ،ثم اشبد اخلطب م،ويبارش األمور غريه

ثم  ،مج ل األقال م واقبسم املبغلبوال امليلك ك ،اخلطب  إفللخل ف   حبن مل يبق   ،يشء

 ومل يبةق   ،حبةن انبةزيف األمةر مةنهم ك مج ةل األقطةار ،الرأ عل هم الائف  بعد الائف 

                                                 
يلحاام: مأخوذة م  املالحاة، وهر املخالف ، واللع ، والسبا  واملنازع ، وااالك، تقول: حلاه اهلل حل ًا: أحي قرشةه وأهلكةه،   ذ  1)

 . 15/242حلوت العو  إذا قرشته، وهو اناي  ع  تسل ط أعدائهم عل هم. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  :ذلكم  ولعنه، و

ذ، وأخرجةه أمحةد ك 5024، بةرقم)8/438يعىل ك مسنده م  حديث اب  مسعو ، مسند عبد اهلل بة  مسةعو ،  ذ   أخرجه أبو2)

ذ، قةال األلبةاين: احلةديث صةح ح عةىل 4380، بةرقم)1/458مسنده م  حديث عبد اهلل ب  مسعو ، مسند عبد اهلل ب  مسعو ، 

نبوته صىل اهلل عل ه وسلم ،فقد اسبمرت اخلالف  ك قريش عةدة وهذا احلديث علم م  أعالم "رشط الش خني، ثم علق عل ه قائاًل:

أخذ احلكم م  أيةدهيم و ذل  م    قروال ، ثم  الت  ولبهم ، بعص اهنم لرهبم ،و اتباعهم ألهوائهم، فسلط اهلل عل هم م  األعاجم 

هم إلعةا ة الدولة  اإلسةالم   أال يبوبةوا إىل املسلموال م  بعدهم ، إف ما شاء اهلل، و لذلك فعىل املسلمني إذا اانوا صا قني ك سع 

رهبم ، و يرجعوا إىل  ينهم، و يببعوا أحكام رشيعبهم، و م  ذلك أال اخلالف  ك قريش بالرشوط املعروف  ك ابب احلديث والفقةه، 

دا اهلل إذ وف ىكموا آراءهم وأهواءهم، و ما وجةدوا عل ةه أبةاءهم وأجةدا هم ، وإف فسة ظلوال حمكةومني مة  غةريهم ، و صة

[﴾ م  ةهو
ةا بوأ ن ُفسو وا  م  ُ ةريي بَّن ُيغ  م  ح  و  ق 

ا بو ُ م  ريي الَّ اهلل ف  ُيغ 
[ والعاقبة  للمبقةني. انظةر: السلسةل  الصةح ح ، لأللبةاين، 11الرعد:قال:﴿إو

 ذ.1552، برقم)4/126

 ، وك إسنا ه جمهول.1/126ذ    أخرجه اخلالل ك ابابه السن ، ما يببدأ به م  الاع  اإلمام وترك اخلروج عل ه، 3)
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ك بعة  األمصةار ،جمر  افسم إفللخل ف  
(1)

، وهنةاك مة  أنكةر رشط النسةب، 

ك الق ةام  ،ف عةربة بالنسةب"وقال: إنه ف عربة به، ومنهم البفبازاين، الذحي يقةول:

ة ربواخلةة ،والبصةةرية ك األمةةور ،والبقةةوى ،بةةل للعلةةم ؛ بمصةةالح امللةةك والةةدي

مل يوجد مة  قةريش مة  إذا  خاص  ،وما أشبه ذلك ،والقوة عىل األهوال ،باملصالح

 ،وشةوا  الظلمة  ،فسةب الء أهةل الباالةل ؛أو مل يقبدر عةىل نصةبه ،يصلح لذلك

 ،م  احلدو وإقا ،وتنف ذ األحكام ،فال االم ك جواز تقلد القضاء ،وأربا  الضالل 

أو  ،اي إذا اةاال اإلمةام القةريش فاسةقاً  ،م  ال ذحي شوا  ،ومج ل ما يبعلق باإلمام

ك با  اإلمام  عىل  وباومل  مبنن ما ذار ،أال يكوال جمبهداً  فضالً  ؛أو جاهالً  ،راً ئجا

 ،والكفةار ،واسةب الء الظلمة  ،وافضةطرار ،وأما عند العجةز ،افخب ار وافقبدار

وبن ةت  ،ب ة فقد صارت الرياسة  الدن وية  تغل   ،اوبابرة األرشار وتسلط ،والفجار

 ،والعدالة  ،ومل يعبةأ بعةدم العلةم ،عل ها األحكام الدين   املنوالة  باإلمةام رضورة

وهةو  ،وإىل اهلل املشكر ك النائبات ،والرضورات تب ح املحظورات ،وسائر الرشائط

"املرجتن لكشف املليت
(2)

  رشط القرش   ابة  خلةدوال وم  أحس  م  تكلم ع، 

 ،وأما النسب القريش فإلمجايف الصحاب  يوم السةق ف  عةىل ذلةك"ك مقدمبه، فقال:

منا أمةري  :وقالوا ،ملا مهوا يومئذ بب ع  سعد ب  عبا ة ؛واحبجت قريش عىل األنصار

«األئم  م  قريش:»بقوله  صىل اهلل عل ه وسلم ؛ومنكم أمري
(3)

إف أنه ملا ضعف  ... 

وبي أنفقبهم الدولة  ك  ،ف والنع مبي ناام م  الرتَّ   ؛وتالشت عصب بهم ،ريشأمر ق

                                                 
 .117، 13/116ذ فبح البارحي، فب  حجر، 1)

 ببرصف. 288، 2/277ذ  انظر: رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 2)

 .314، صذ  سبق خترجيه3)
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 ،وتغلبةت علة هم األعةاجم ،عجزوا بذلك ع  محل اخلالفة  ،سائر أقطار األرض

حبةن ذهبةوا إىل نفةر  ،فاشببه ذلك عىل اثري م  املحققةني ،وصار احلل والعقد ام

اسمعوا » :قوله  صىل اهلل عل ه وسلم ،لوا عىل ظواهر ك ذلكوعوَّ  ،اشرتاط القرش  

«ذو زب ب  ،وإال و، عل كم عبد حبيش ،وأال عوا
(1)

 ،وهذا ف تقوم به حج  ك ذلك، 

ومثةل قةول  ،والغرض للمبالغ  ك إجيا  السمل والطاع  ،فإنه خرج خمرج البمث ل

«لول به أو ملا  خلبنر ف ه الظن  لو ااال سامل موىل حذيف  ح اً » :عمر
(2)

ف  أيضاً  وهو ،

 ،فمةوىل القةوم مةنهم وأيضاً  ،ملا علمت أال مذهب الصحايب ل س بحج  ؛يف د ذلك

وملةا  ،وهةر الفائةدة ك اشةرتاط النسةب ،وعصب   الوفء حاصل  لسةامل ك قةريش

 ؛عةدل إىل سةامل ،ورأى رشوالها اأهنةا مفقةو ة ك ظنةه ،اسبعظم عمر أمر اخلالف 

 ومل يبةق   ،اي نةذار ،النسب املف د للعصب  حبن م   ،لبوفر رشوط اخلالف  عنده ف ه

وهر  ،إذ الفائدة ك النسب إني هر العصب   ؛فرآه غري حمباج إل ه ،إف رصاح  النسب

 ،م  عمر ريض اهلل عنه عىل النظر للمسةلمني فكاال ذلك حرصاً  ،حاصل  م  الوفء

ائلني بنفةر ومة  القة ،وف عل ةه ف ةه عهةدة ،مل  ف تلحقه ف ه فئم  ،وتقل د أمرهم

ملةا أ رك عل ةه عصةب   قةريش مة   ؛القايض أبةو بكةر البةاقالين :اشرتاط القرش  

فأسةقط رشط  ،مة  اخللفةاء ،واسةببدا  ملةوك العجةم ،وافضةمحالل ،الباليش

وبقةر  ،ملا رأى عل ه حال اخللفةاء لعهةده ؛لرأحي اخلوارج وإال ااال موافقاً  ،القرش  

ع  الق ةام  ولو ااال عاجزاً  ،إلمام  للقريشوصح  ا ،باشرتاالها اومهور عىل القول

                                                 

سةبعمل اسةمعوا وأال عةوا وإال ا»ذ   أخرجه البخارحي م  حديث أنس، با : السمل والطاع  لإلمام ما مل تكة  معصة  ، بلفةظ:1)

 ذ.6723، برقم)6/2612«عل كم عبد حبيش اأال رأسه زب ب 

 .2/367أسد الغاب ، فب  األثري،  ذ  2)
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ألنةه إذا  ؛البر يقوى هبا عىل أمره ،ور  عل هم سقوط رشط الكفاي  ،بأمور املسلمني

وإذا وقةل اإلخةالل برشةط  ،فقد ذهبت الكفاية  ،بذها  العصب   ؛الشوا  ذهبت

 ،وسقط اعببةار رشوط هةذا املنصةب ،والدي  ،إىل العلم تطرا ذلك أيضاً  ؛الكفاي 

ل بحقق به الصةوا   ؛ولنبكلم اآلال ك حكم  اشرتاط النسب ،ايفمجوهو خالف اإل

وحكةم  ،فنقول إال األحكام الرشع   الهةا ف بةد اةا مة  مقاصةد ،ك هذا املذهب

ونحة  إذا بحثنةا عة  احلكمة  ك اشةرتاط النسةب  ،وترشيف ألجلها ،تشبمل عل ها

بوصل  النبر  صىل اهلل عل ةه  ؛كف ه عىل البرب يقبرصمل  ،ومقصد الشاريف منه ،القريش

 ؛والبربك هبةا حاصةالً  ،وإال اانت تلك الوصل  موجو ة ،اي هو ك املشهور ،وسلم

فةال بةد إذال مة  املصةلح  ك  ،اةي علمةت ،لك  البربك ل س م  املقاصد الرشع  

مناوقسَّ  ،وإذا سربنا ،وهر املقصو ة م  مرشوع بها ،اشرتاط النسب
(1)

مل نجةدها  ،

 ؛ويرتفةل اخلةالف والفرقة  ،البر تكةوال هبةا احليية  واملطالبة  ،بار العصب  إف اعب

 ،وينبظم حبةل اإللفة  ف هةا ،وأهلها ،فبسك  إل ه املل  ،بوجو ها لصاحب املنصب

واةاال اةم عةىل  ،وأهل الغلةب مةنهم ، وأصلهمرض  ب  مُ ص  اانوا عُ  وذلك أال قريشاً 

ك  ،فاشةرتط نسةبهم القةريش...، ،والرشةف ،والعصب   ،بالكثرة ؛سائر مرض العزة

 ،واتفاا الكلم  ،ل كوال أبل  ك انبظام املل  ؛وهم أهل العصب   القوي  ،هذا املنصب

لدفل البنازيف بةي اةاال اةم مة  العصةب    ؛فإذا ثبت أال اشرتاط القرش   إني هو ...،

 علمنةا أال ،وف أم  ،وف عرص ،وعلمنا أال الشاريف ف خيص األحكام بج ل ،والغلب

                                                 

حا هةا عة  آويبةني خةروج  ،واحةداً  ويبببعهةا واحةداً  ،ع  معاال جمبمع  ك األصل بالبحثالناظر  ق ام ذ السرب والبقس م هو: 1)

  .534 /2، هاال ك أصول الفقه، أليب املعا، اووينر.انظر: الربيراه ويرضاه إف واحداً  ،صالح البعل ل به
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والر نا العلة  املشةبمل  عةىل املقصةو  مة   ،فر  ناه إل ها ،ذلك إني هو م  الكفاي 

أال يكةوال مة   ،فاشرتالنا ك القائم بأمور املسةلمني ،وهر وجو  العصب   ،القرش  

وجتبمةل  ،ل سبببعوا م  سواهم؛ غالب  عىل م  معها لعرصها ،قوم أو، عصب   قوي 

إذ  ؛ذلك ك األقطار واآلفاا اي ااال ك القرش   وف يعلم ،الكلم  عىل حس  احليي 

 ،وعصةب   العةر  اانةت واف ة  هبةا ،الدعوة اإلسالم   البر اانت ام اانت عام 

بمة  تكةوال لةه ف ةه العصةب    ،وإني خيص اذا العهد اةل قطةر ،فغلبوا سائر األمم

"الغالب 
(1)

. 

اب  خلةدوال مل وك االم اب  خلدوال م  الوجاه  ما يسبحق الوقةوف عنةده؛ فة

ينكر ما ور  م  األحا يث ك القرش  ؛ لكنةه تةأول فهمهةا، وعلةق احلكةم بالعلة  

 عدمًا، ويةرى أال رشط القرشة   رشطبافالرا ، فاحلكم يدور مل العل ، وجو ًا، و

معلاًل بالعصب   والغلب ، وأال هذا الرشط )العصب   والغلب ذ إذا تةوفر ك زمة  مة  

هبم الكفاي  واز ذلك، فهذا ختةريج مج ةل يسةبط ل  األزماال لغري قريش، وحصلت

 الباحث أال يسبنبط منه اآليت:

: ف ينبغر أال نر  األحا يث البر ور ت ك ثبوت اإلمام  ك قريش؛ لبةواتر أوال  

 بعضها، وتأي د الواقل البارخير اا.

ل معنن حديث:ثانيا   ر أنه جاء عىل سب ل احلكاية ؛ ألمة« األئم  م  قريش»: ُيبأوَّ

حاصل، وواقل مشاهد، وأنه م   فئل النبوة ك أمور الغ ب، البر أخرب عنهةا قبةل 

 وقوعها، ول س حكًي بأنه ف جتوز اإلمام  إف ك قريش.

                                                 

 .1/194ذ  انظر: مقدم  اب  خلدوال، 1)
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: نسبط ل القول ة جتوزًا ة أال هذا م  اسبرشاف املسةبقبل، فةالنبر صةىل اهلل ثالثا  

منها: اخلةربة ك الق ةا ة،  عل ه وسلم أخرب عي ما س كوال؛ فعببارات رآها ك قريش

والقوة ك األمر، واملنع  ك القب ل ، والعمق البةارخير واملكانة  الدين ة  البةر اانةت 

 تبمبل هبا قريش ك نفوس العر ، وقد جبلت النفوس عىل البسل م لألقوى.

: يوافق الباحُث اب   خلدوال ف ي ذهب إل ه م  تعل ةل رشط القرشة   بعلة  رااُا  

غلب ، فح ثي وجدت العل  وجد احلكم، وح ثي غابت العل  غا  احلكم العصب   وال

املرتتب عل ها، فالقرش   عبارة ع  رمز للقوة والغلب ، فإذا وجدت ك غةري قةريش، 

فإهنم يأخذوال حكم قريش، إف أال هذه العصب   والغلب  ف بدَّ م  تق  دها بأال تكوال 

 ق د با  الفوض للشعو .عصب   بغلب  اخب اري ؛ حبن ف يفبح هذا ال

ونسبط ل أال نك يف مفهوم القرش   عند اب  خلدوال ك واقعنةا املعةارص، ح ةث 

متثل  البكبالت الس اس   ال وم، م  أحزا  ومجاعات، وحتالفات مفهةوم القرشة   

برشالر العصب   البر تكسب املنع ، والغلب  افخب اري  البر تكسب الرضا، م  غري 

رف عل ه الشعو ، م  وسائل، وأسال ب لرتت ب هذه املغالب  بةني إاراه عرب ما تبعا

 القوى، والعصب ات الس اس   املخبلف ، وفق ما يبفقوال عل ه م  رشوط وضوابط.

: يرى الباحث ترج ح الريق  افخب ار للخل ف  م  أهل احلل والعقد مة  خامسا  

لوراث ، ووفية  ال بلد، وهو  رأحي سديد؛ ذلك أال الريق  البنص ص، والوصاي ، وا

قد مورست عمل ًا؛ ملصالح قد يراها أهلها راجح ، إف أهنةا  اً العهد، وإال اانت الرق

ل ست هر األصل والقاعدة البر ف ينبغر خمالفبها، بل هةر الريقة  اانةت مناسةب  

لظرف بع نه، ولزم  بع نه، ولشخص بع نه، وف يسبق م قول م  قةال: إال اإلمامة  
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اثنني، أو سب ، أو أربعني، م  أهل احلل والعقد، فإهنم برش ف تنعقد بب ع  واحد، أو 

تؤم  عل هم الفبن ، وااوى، والعاالف ، وغريها م  املؤثرات الس اسة   واملذهب ة ، 

اي أال هذا العد  ف يعرب ع  عموم األم ، أو عىل األقل، ف يعرب ع  ال أهل احلةل 

 والعقد، أو غالب بهم.

ال أهةل احلةل هةم ممثلةوال مة  اةل بلةد مة  سةائر ولذا يةذهب الباحةث إىل أ 

البخصصات الرشع   واإلنسان  ، والقا ة، والوجهاء، ورؤساء القبائةل والعشةائر، 

وقا ة او ش، وال س د مطايف ك قومه، وتنعقد الب ع  بأغلب   أهةل احلةل والعقةد، 

سةبحق اسبئناسًا برأحي الغزا، الذحي أشار إىل مفهوم األغلب   عند وجو  أاثر مة  م

للخالف ، فال يشةرتط ف هةا إمجةاعهم؛ لبعةذره، اةي ف يشةرتط ف هةا إمجةايف عمةوم 

املسلمني، وهذا يكوال باخب ار الناس مل  يمثلهم، ل كوال مة  أهةل احلةل والعقةد، 

حتت أحي مسمن ُيبعارف عل ه، وبالرشوط البر ينظمها  سبور ال بلد، بي ف يناق  

 أصول الرشيع  وقطع اهتا.

حظ الباحث أال ثم  مشكل  حاصل  ك زماننا اانت نب ج  تطرف بني : يالسادسا  

 فريقني: 

فريق يسعن إلسةقاط هةذه الرشةوط وتنزيلهةا عةىل حكةام ال ةوم بحةذافريها، 

وىاامهم إىل هذه الرشوط، وفريق آخر جير  احلاام ال وم م  ال هذه افلبزامةات 

، فال يصح إسةقاط رشوط والرشوط، واحلق ة واهلل أعلم ة أال األمر عواال بني ذلك

اإلمام  العظمن عىل حكام ال وم، ف عىل سب ل البمث ل واملطابقة ، وف عةىل سةب ل 

البقريب واملشاهب ؛ لعدة أمور لعل م  أمهها: أال اإلمام  العظمن أو اخلالف  اوامع  
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غائب ، اي أنه ف يوجد مة  احلكةام ال ةوم مة  يةدعر أنةه أمةري املةؤمنني، وخل فة  

 وظل ر  العاملني، بل إنك لو ذهبت إىل زع م  ول ، أو رئ س حكوم ، أو املسلمني

أمري، أو ملك لبعط ه الب ع  عىل أنه خل ف  املسلمني وأمري املؤمنني؛ لسخر منك، ولو 

جاراك ف ي تزعم؛ لقال لك: إنه أمري أو رئ س عىل شعبه ل س إف، ناه ك ع  الريق  

مدى ارتباالها بأهل احلل والعقد عىل األقل الوصول إىل احلكم، ومدى رشع بها، و

ك ذلك البلد، أو عىل اعببار العصب   باملغالب  افخب اري ، البر قد متثلها افنبخابات 

 الوضع   ال وم، فضاًل ع  رضا الشعو ، وقناعاهتم باحلكام.

 لول خِ  اال تباراُ نرى الباحث أ : 

به عىل واقل احلكم القائم ال وم فقه اإلمام  العظمن ف يصح ة بحال  ة تنزيل  ه بوُرمَّ

 ك البلداال اإلسالم  .

اي أال م  يذهب بع دًا؛ ل جةر  احلكةم القةائم ال ةوم مة  أحي رشط لةه ارتبةاط 

بالرشيف، أو بأهل احلةل والعقةد؛ ل جعةل القةوانني الوضةع   هةر مة  ىةد  هةذه 

فقد  ل ه صبغ  رشع  ،الرشوط، أو جيعل الواقل احلا، حكًي ثاببًا، مطر ًا؛ ل ضفر ع

واألصل البوسط بني الرأيني، فهنةاك   رشوط ف بةدَّ أال تبةوفر ك  جانب الصوا ،

العدل، والعقةل، والبلةوغ، اإلسالم واحلاام ال وم يبفق عل ها الطرفاال املبناقضاال ا

والرمح ، واملساواة، واملشاورة، وسدا  الرأحي، ومحاي  املقدسات والثوابت، وغريهةا 

ات احلكم؛ ااملنع ، واملغالب  افخب اري ، فهذه أمور ف بدَّ م  توفرهةا ك م  مسبلزم

 احلاام ال وم، وف بدَّ أال تنص عل ها  ساتري البلداال اإلسالم  .
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فةةاحلكم القةةائم ال ةةوم قةةائم عةةىل العصةةب   لكةة  بالغلبةة  القهريةة ، سةةواء عةةرب 

رة، أو األنظم  امل لك ة  الوراث ة ، واةل هةذه احلكومات العسكري ، أو النبائج املزوَّ

 الرا ف يقبلها الرشيف، وف الوضل.

وباومل  فإنه ف بدَّ م  جتديد ك فهم النصوص والقواعد الرشع  ، البةر  وهنةا 

العليء ك فقه اإلمام  العظمن، وتوظ ف مةا يناسةب واقعنةا ال ةوم، بةي ف خيةالف 

سةبوري ، وإعةا ة الرشيف، م  خالل إعا ة ص اغ  تلك القواعةد ك صةورة مةوا   

البمح ص ك فهم تلك النصوص والقواعد بي ف يبعارض مل النصوص والقواعةد 

 الكل   للرشيع .  

: ف ي اسبدل به البع  م  اخب ار أيب بكر، ووص به لعمر، وحرصة عمةر سادسا  

لألمر ك السب ، خرج الباحث بةبع  املفةاه م مة  خةالل مةؤمتر السةق ف  آثةر أال 

 ة ببحث مسبقل، ويشري إل ها ة هنا ة إشارة خش   البطويل. يفر ها ة مسبقبالً 

فلم خالل اآلراء التي طرحت ِف السقي ة وما اُدخا ِف  رص اخلل ااء األراُاة،  

 والتي َلخِلت اجللة مم اآلراءمنْا:

منا أمري ومنكم أمري،  ونح  األمراء وأنبم الوزراء، ورأحي القرش  ، وترش ح أيب  

مر جملسًا فخب ار احلاام، واخب ار الناس لعل بعد عثيال، اةل بكر لعمر، واخب ار ع

هذه الطرا توحر ببع  الدففت الس اسة   البةر حتبةاج إىل مزيةد مة  البحةث 

 والبأص ل والنقا ؛ ل س هذا موال  اإلالنا  ف ها.

فالغر  ال وم يبفاخروال عىل العامل بأهنم جاؤوا بي مل تسبطعه األوائةل، ك جمةال 

البر تنظم عالق  احلاام باملحكوم، م  خالل األنظم  البةر وضةعوها،  البرشيعات
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هبةذه البجةار ، وإال اانةت جمةر  آراء عنةد  لكننا نجد الباريخ اإلسةالمر حةافالً 

البع ، ب د أال هذه  اآلراء اا م  الوجاه  ما يسبحق البقدير والوقوف عل ها، ولو 

 ها.مل يك  اا حظ م  الصوا  ما اسبجاز أصحاهبا الرح

: منا أمري ومنكم أمري: يمكننا أال نجعلها  ل اًل عىل جواز احلكم م  ق ْلم: فلثال  

 خالل املجالس الرئاس  ، أو جمالس احلكم البر ف ينفر  بالرأحي ف ها أحد.

نح  األمراء، وأنبم الوزراء:  ل ل عىل جواز األنظم  القائم  عةىل  كَم أ  ق ْلم:

  سبق م  ل اًل عىل النظامني ك آال واحد.النظامني الرئاِّس، والوزارحي، ف

وك اسبخالف أيب بكر لعمر ريض اهلل عنهي،  ل ل عىل جواز البزا   والرتشة ح 

 للمناصب الس اس  ، بي ف ها أعىل سلط .

أما ما عمله عمر ريض اهلل عنه م  تزا به، مل  تبقن م  العرشة املبرشي  باونة ، 

ال أال يكوال له حق الرتشةح ملنصةب اإلمامة  فإنةه وإ خاله لولده عبد اهلل ف هم،  و

ىمل  ففت عىل تطور الفكر الس اِّس اإلسالمر؛ حبن ارتقن إىل عمل مؤسيسة، 

م  خالل فبح با  املنافس  عىل منصب اخلالف ، مل مراعاته حلق افنسحا ، وحق 

ت الرتش ح، ومما الور هذا الفكر ما قام به عبد الرمح  ب  عوف، اجه  حمايدة حد 

معامل املنافس  بني الطرفني املبنافسني، م  خالل مطالبة  اةل الةرف بربناجمةه الةذحي 

س حكم به، ف ي يشبه ال وم بالربامج افنبخاب ة ، فنةرى عةثيال ريض اهلل عنةه يقةدم 

برناجمًا ل س بجديد، وهو السري عىل منهج أيب بكر وعمر، ومالمح مةنهجهي اانةت 

، ف ي قدم عل ريض اهلل عنه برناجمًا ف ه يشء م  واضح  لدى القايص والداين ح نها

البجديد، وفبح با  افجبها  ف ي ف نص ف ةه، واةل ذلةك راجةل لرؤيبةه الذات ة  
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امجبهد؛ ح ث أمىل عل ه اجبها ه البجديةد ك الفقةه السة اِّس؛ بحسةب مةا متل ةه 

 تلةك الظروف والوقائل، ف ي أمىل اجبها  عثيال عل ةه تقةدير مصةلح  املسةلمني ك

الظروف، ف س ي بعد مقبل عمر ريض اهلل عنه أال يسري عىل نفس املنهج الذحي سةار 

 عل ه صاحباه.

اي أال الريق  عبد الرمح  ب  عوف، البر هبا حد  اخلل ف  اجه  حمايدة ارتضةاها 

الطرفةاال، فقةد قةام بمشةاورة الصةحاب ، حبةن النسةاء ك خةدوره ، والنةاس ك 

عىل اسبقصاء معرف  قناع  الشعو  باحلاام، م  خالل أسواقهم، وهذا ف ه تأص ل 

ما يعرف ال وم بصنا يق افقرتايف، بع دًا ع  املزايدة، واملحابةاة، بعةد ضةيال نزاهة  

اوه  البر ترشف عىل عمل   افخب ار، ف ي يعرف ال وم باللجاال العل ا لالنبخابات، 

 أو املفوض ات العل ا، أو ما يقوم مقامها.

عبد الرمح  ب  عوف م  أخذ العهةد عةىل الطةرفني، ك عةدم إثةارة  وما قام به 

الفبن ، والبسل م ملا سبسفر عنه النبائج، يعد أرقن ما وصلت إل ه البرشي  ك أخةالا 

املنافس  الس اس  ، والبسل م للذحي جيرحي عل ه افخب ار، وحصل الذحي ذارنةا، فقةد 

 الف .ااال عل ريض اهلل عنه م  أول م  بايل عثيال باخل

هذه بع  األفكار البر رأى الباحث مناسب  الرقهةا ك خالصة  هةذا املبحةث، 

ويأمل بعوال اهلل، أال يبوفق لدراسبها ك بحث مسبقل بصورة تفصة ل  ، مة  ح ةث 

البأص ل، والربط واملقارن ؛ إلظهار أصال  الفكر اإلسالمر وعمقةه ك ك البأصة ل 

 لفقه اخب ار احلاام، ورشائطه والرقه.
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 دد األئلة  ند اإلمام اْلادي: َُ

لو خرج إماماال م  أهل الكفاءة ك وقت واحد، وا عاها ال واحد منهي لنفسه، 

 فلم  تكوال؟ وهل جيوز ظهور إمامني ك وقت واحد؟.

نبعرف عىل مذهب ااا حي م  خالل ما أور ه م  عبارات ك مسأل  تعد  األئم  

عة  األئمة  خيةرج واحةد، واثنةاال، وسةألت "ك عرص واحد، يقول اإلمام ااا حي:

، ك العلةم، واوسةم،  وثالث ، وأربعة ، ك عرصة واحةد، يكونةوال أافةاء زعمةت 

والوريف، فقلت: م  املسبحق منهم؟ واعلم رمحك اهلل أال األمةر ألفضةلهم فضةاًل، 

: قد اسبووا ك ذلك؛ فل  يسةبووا، ولة  يشةببهوا  وأبرعهم معرف  وعلًي، فإال قلت 

له ُلبًا، ومت  زًا، وفهًي؛ وذلك أهنم إال اسبووا ك الوريف، فل  يسبووا  عند م  جعل اهلل

ك العلم، وإال اسبووا ك العلم، فل  يسبووا ك سائر اخلصال، وإال الببس أمرهم ك 

ذلك عند اوهال؛ فل  يلببس أمرهم ك البعبري، والكالم، والبب ني، والرشح لرشائل 

مام ، وإال اشببهوا ك الوريف، والعلم، واملعرفة ، اإلسالم، ف كوال أوام أوفهم باإل

فأجو هم رشحًا، وتب  نًا، وأهداهم إىل تفه م الرع   ما حتباج إل ه، وما ف غنةن هبةا 

عنه، وف عذر اا ف ه، فم  اةاال لةه الفضةل ك يشء ممةا ذارنةا اةاال أحةق اويعة  

"باإلمام  م  ربنا، فافهم ما قلنا، وتبني ك مسألبك ما رشحنا
(1)

. 

وجواز تعد  األئم  ك العرص الواحد هو مذهب اوارو ي  م  الزيدي 
(2)

، وهةو 

مذهب بع  الشافع  ، اةأيب إسةحاا افسةفراي نر، وإمةام احلةرمني
(3)

، وجةوزه 

                                                 

 . 650، 649ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، 1)

 . 3/591ذ  انظر: املواقف ك علم الكالم، لألجير، 2)

 .1/46ذ  انظر:مآثر األناف  ك معامل اخلالف ، للقلقشندحي، 3)
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اإلجير ك األصقايف املبباعةدة؛ بح ةث ف يسةل الواحةد البةدبري
(1)

، وعةده القةراك 

شاذاً 
(2)

، اي هو احلال ك زماننا حكمةه حكةم ، وق ل: إال تغلب ال سلطاال عىل بلد  

اإلمام
(3)

. 

إذا بويةل خلل فبةني فةاقبلوا »لكنه قد ثبت ع  النبر صىل اهلل عل ه وسلم أنه قال:

«اآلخر منهي
(4)

. 

واملقصو  بقبل اآلخر منهي: إذا مل يندفل إف بقبلةه، وقةد حكةن النةووحي إمجةايف 

واحدالسلف عىل عدم جواز عقد الب ع  خلل فبني ك وقت 
(5)

، ول س املرا  بقبلةه أال 

يقدم للقبل، وإني يقاتل عىل ذلك؛ حبن لو أ ى ذلةك القبةال إىل قبلةه، فةإذا انعقةد 

اإلمجايف عىل اخلل ف  األول، واسبقرر األمر له، وبويل الثاين؛ ببأويل فإنه يقاتل قبةال 

البغاة
(6)

مة  األاثةر، ويرى اإلمام الغزا، أال الب ع  تنعقد مل  انعقدت له الب ع  
(7)

  ،

وق ل تنفسخ الب ع  ع  افثنةني، ويعةو  األمةر إىل أهةل احلةل والعقةد؛ ل خبةاروا 

د  اي ك وقت واحد
أحدمها، بعد أال يبنازل ال واحد لآلخر، وذلك ك حال ُعقو

(8)
 ،

وق ل: يقريف ب نهي، وهو مرجوح
(9)

، وق ل: تنعقد لألول للحديث الوار 
(10)

. 

مِخب اإلمام الغزايل، وخ  الُلل اقا ل أكثار أخال  والِي نرا  الباحث َرجيح

 اتل والُقد، وفيه إشارة لغلبة الُِلبية االختيارنة التي جرى اتدنث  نْا.

                                                 

 .3/591املواقف ك علم الكالم، لألجير، ذ   انظر: 1)

 . 10/26ذ  انظر: الذخرية، للقراك، 2)

 . 2/353ذ   انظر: منار السب ل، إلبراه م ب  حممد ب  سامل ب  ضوياال، 3)

 ذ. 1853، برقم)3/1480ذ أخرجه اإلمام مسلم ك صح حه، م  حديث أيب سع د اخلدرحي، با : إذا بويل خلل فبني، 4)

 .12/242ح النووحي عىل صح ح مسلم، ذ انظر: رش5)

 .3/178ذ  اشف املشكل، فب  اووزحي، 6)

 .1/230قواعد العقائد، للغزا،، ذ  انظر: 7)

 .4/132ذ انظر:  مغنر املحباج، للرشب نر، 8)

 .10/310ذ  حكاه املر اوحي ع  اب  رزي . انظر: اإلنصاف، للمر اوحي، 9)

 .10/27ذ  الذخرية، للقراك، 10)
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 املطلب الثالث
 اخلروج على أئمة اجلور عند اإلمام اهلادي

ذهب اخلروج عىل احلاام املسةلم الظةامل قولةه البأص ل ملك ااا حي  مما يسبدل به

ةة م  ُضةةداً تعاىل:﴿و  ةةليني  ع  ةةذ  امل ُضو
وقولةةه تعةةاىل ، [51]الكهةةف:  ﴾ا ُانةةُت ُمبَّخو

ني  
حي الظَّةاملوو دو ه  ن اُل ع  ر ق ال  ف  ي 

بو يَّ   ُذري
مو امًا ق ال  و  ُلك  لولنَّاسو إوم  اعو  ﴾إلبراه م:﴿إويني ج 

 ،فأخرب تبارك وتعاىل أنةه ف يبخةذ الظةاملني عضةداً "يقول ااا حي: ،[124]البقرة : 

وأخةرب أال عهةده ف  ،وف حكاماً  ،وف قضاة ،وف خلفاء ،ذلك ف يبخذهم أمراءوا

وخلفةاء لةر   ،واذلك ف جيةوز اةؤفء أال يكونةوا أئمة  املسةلمني ،ينال الظاملني

اُوُ  إونَّةا  ،وشها هتم غري مقبول  ،العاملني ةا    وقوام غري مصدا، وقال عز وجل:﴿ي 

 األ  ر  
ً  كو لو ف  ن اك  خ  ل  ع  ة  ج  ةلَّك  ع  ُ ضو ى ف  بَّبوةلو اا  ةو  ف  ت  ُكم ب ني   النَّاسو بواحل  قي و  ضو ف اح 

بو لو اهللَّو فةإذا عةدل عة   ،[ ، فال يسبحق اخلالف  إف م  حكةم بةاحلق26]ص: ﴾س 

"فل س بخل ف  ،حكم اهلل
(1)

. 

فقةد خةرج  ،وأضمر حمب  ظامل ،فم  انطوى"ويقول ك املؤم  الذحي يوا، الظامل:

"ول س م  املؤمنني باهلل ،ي  اهللم   
(2)

. 

وأمةا "ف قةول: حمارب  املحاربني،ك  ،لكنه يرى باملقابل جواز افسبعان  بالظاملني

ملحاربةة   ؛ك الاعةة  ر  العةةاملني ،مةا سةةألت عنةةه مةة  اسةةبعان  املحقةةني بالظةةاملني

حةار   ألال افسبعان  بالظاملني عىل مة  ؛فإنا ف نسبحل غريه ك مذهبنا ،املحاربني

إذا صةار  ؛وف جيوز رفضه ،ف يسل أحدًا تراه ،احلق واملحقني واجب عىل املسلمني

                                                 

 76ويف رسائل اإلمام ااا حي، ببحق ق: عل الرازحر،ص ذ جمم1)

 .684ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)
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 ،إذا جرت عل هم أحكام اإلمةام ؛وااال احلق إل ه مضطراً  ،اإلسالم إىل ذلك حمباجاً 

وم  ك عرصه م  خدم الظاملني وأعةواهنم، الةذي  اسةبعاال هبةم ك وقةت حاجبةه 

"ام
(1)

. 

  اخلروج نرتكز ِف مسملتني:ونتضح أ  مِخب اْلادي ِف

 اعسملة األوىل:وج ب اخلروج االسيَ،  ى اتوام الْللة:

يبضح هذا املوقف م  تكفري ااا حي مل  نارص الظاملني م  احلكةام، و ذلةك مة  

ولة س مة  املةؤمنني  ،فقد خرج مة   ية  اهلل ،فم  انطوى وأضمر حمب  ظاملقوله)

 ذ.باهلل

 انة االْللة،  ى حرب اعحاراني لإلمام: اعسملة الثانية:ج از االستُ

وهذا م  خالل ما أور ه ف ي سبق، واسبدفله بوث ق  املدين  بني النبةر صةىل اهلل 

 عل ه وسلم وبني ال هو ، واسبدفله بااجرتني األوىل والثان   إىل احلبش .

 أما اسبدفله بوجو  اخلروج عىل احلكام الظلمة  بةي قةد سةبق، فسة أيت قريبةاً 

مناقشبه، ك ثنايا مناقش  أقوال أهل السةن  ك املسةأل ، إف أال الباحةث يةر ف أمةرًا 

مبعلقًا بحكم ااا حي نفسه، فمي يدل عىل بطالال قوله بوجو  اخلروج عىل احلةاام 

الظامل ومنابذته بإالالا؛ أنه ف خيلو حكم م  مظامل، فلو أصبح اخلةروج واجبةًا، أو 

ج  ائم، ف ينبهر، وف ختلةو خالفة  مة  أخطةاء، حبةن جائزًا؛ لعاشت األم  ك هر  

م ااا حي نفسه لل م  ااال مشوبًا بيشء م  املظامل واألخطاء، وإزهةاا األرواح،  ُحك 

                                                 

 ، وما بعدها.685ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)
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والسلب، والنهب، م  قبل اوُن د، إىل آخر مةا هنالةك مة  األمةور، البةر أوجةب 

 ل ه.بسببها اخلروج عىل خمالف ه، فلو صح اخلروج عىل غريه لصح اخلروج ع

وهر جواز افسبعان  بالظلم ، ك قبال البغاة واملحاربني، فهةو أما اعسملة الثانية:

مذهب صح ح، وما اسبدل به ااا حي م  الوجاه  بمكاال، وقد ور  ك السةن   عة  

 النبر صىل اهلل عل ه وسلم ما يؤيده، وم  ذلك:

هلل عل ه وسةلم حديث  أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: شهدنا مل رسول اهلل صىل ا

خ رب، فقال لرجل مم  يدعر اإلسالم: هذا م  أهل النار، فلي حرض القبةال، قاتةل 

الرجل قبافً شديدًا، فأصاببه جراح ، فق ل: يا رسول اهلل، الذحي قلت: إنه م  أهةل 

النار، فإنه قد قاتل قبافً شديدًا، فأصاببه جراح ، وقد مات، فقةال النبةر صةىل اهلل 

، فكا  بع  الناس أال يرتا ، فب ني هم عىل ذلك إذ ق ل: إنه «ىل النارإ»عل ه وسلم:

مل يمت، ولك  به جراحًا شديدة، فلي ااال م  الل ةل، مل يصةرب عةىل اوةراح، فقبةل 

اهلل أارب، أشةهد أين عبةد اهلل »نفسه، فأخرب النبر صىل اهلل عل ه وسلم بذلك، فقال: 

إنه ف يدخل اونة  إف نفةس مسةلم ، وإال  ، ثم أمر بالفً، فنا ى بالناس:«ورسوله

«اهلل يؤيد هذا الدي  بالرجل الفاجر
(1)

. 

وقد حرض صفواال ب  أم   حن نًا، وهو مرشك 
(2)

. 

                                                 
ذ، 2897، بةرقم)3/1114ذ  أخرجه البخارحي ك صح حه م  حديث أيب هريرة، با : إال اهلل يؤيةد الةدي  بالرجةل الفةاجر، 1)

وأخرجه مسلم ك صح حه م  حديث  أيب هريرة ريض اهلل عنه، با : غلظ حتريم قبل اإلنساال نفسه وإال قبل نفسه بيشء عذ  بةه 

 ذ.111، برقم)1/105ك النار وأنه ف يدخل اون  إف نفس مسلم ، 

 .6/179ذ  انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 2)
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إف أال األمر ل س عىل إالالقه، فهو م  وجه  نظر الباحث مرشوط بقوة احلةاام 

عسةكريًا؛ حبةن املسبعني؛ بح ث تفوا قوة الظامل، أو الكافر املسبعاال به، س اس ًا، و

 ف جينر املعني ثمرة وقوفه مل احلاام املسلم الضع ف، عىل حسا  مصالح األم .

 مِخب أخل السنة ِف اخلروج  ى اتاكم الْامل:

اعِخب األول: حرمة اخلاروج  اى أئلاة اجلا ر؛ اال ساِّ، والْلام، وَُطيال 

 اتق أل: 

لكةالموهو مةذهب مجهةور أهةل السةن ، مة  أئمة  احلةديث، والفقةه، وا
(1)

  ،

واألشاعرة
(2)

مه:أبو القاسم األصةبهاين ، ومم  حرَّ
(3)

، واإلمةام أمحةد بة  حنبةل
(4)

 

واب  ت م  
(5)

، وأصحا  احلديث 
(6)

، والاللكائر
(7)

، واخلالل
(8)

، وقد ااال احلس  

                                                 
 .6/277لعبدرحي، ذ  انظر: الباج واإلال ل، فب  أيب القاسم ا1)

 .6/55ذ انظر: جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 2)

 .   2/466ذ    انظر: احلج  ك ب اال املحج ، أليب القاسم األصبهاين، 3)

، واعبقا  اإلمةام املبجةل أمحةد بة  حنبل)ذيةل البقةات احلنابلة ذ، فبة  أيب يعةىل، 1/124ذ  انظر: العق دة، ألمحد ب  حنبل، 4)

ورشح منبهةن اإلرا ات )املسةمن  ،6/264، ومطالب أو، النهةن، للسة والر الرح بةاين، 1/133خالل، ، والسن ، لل1/305

 .    3/388 قائق أو، النهن لرشح املنبهنذ، للبهويت، 

 .6/55، وتوح د األلوه  ، فب  ت م  ، 14/472ذ  جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 5)

 .1/452ذ    انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 6)

 .   1/177ذ    انظر: اعبقا  أهل السن ، لاللكائر، 7)

 .1/126ذ    انظر: السن ، للخالل، 8)
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البرصحي ينهن ع  اخلروج عىل احلجاج
(1)

، ومنعه اذلك عبد الةرؤوف املنةاوحي
(2)

 ،

وغريهم اثريوال
(3)

. 

ل لةه بةأال  نوقد حك النووحي اإلمجايف عىل حرم  اخلروج عىل احلاام الظامل، وُتُؤوي

املقصو  إمجايف الطبق  املبأخرة م  البابعني
(4)

، واب  حجةر اةاال يةرى اإلمجةايف عةىل 

ذلك مسبقرًا؛ بعد خروج مجاع  م  السلف عىل أئم  اوةور
(5)

ومنعةه الشةوااين،  ،

والطحاوحي
(6)

اام اوائر باملعروف، وهن ةه عة  ، واشرتط الشوااين وجو  أمر احل

املنكر؛ بحسب افسبطاع 
(7)

،ورأى الشوااين عل ه رمح  اهلل مرشوع   قبل م  خيرج 

عىل اإلمام بنصب احلر  عل ه، أو افسبعدا  للحر 
(8)

ومم  منعه أيضًا: صديق ، 

حس  خاال، وإال بل  ظلم اإلمام أحي مبل 
(9)

                           . 

ا اخلروج اسبدلوا بخروج عبد امللك بة  مةرواال عةىل عبةد اهلل بة  والذي  منعو

الزبري وقبله، وأخذ البال ، ومبايع  الناس له الوعًا وارهاً 
(10)

. 

                                                 

 .7/164ذ  انظر: الطبقات الكربى، فب  سعد، 1)

  .1/426، والب سري برشح اوامل الصغري، للمناوحي، 4/99، 3/183،، للمناوحيذ  ف   القدير2)

 .1/160حتق ق: رشف حجازحي، ذ    انظر:  نظم املبناثر، للكباين، 3)

 .5/114ذ    حاش   اومل عىل رشح املنهاج، لسل يال اومل، 4)

 .3/181ذ    انظر: مرقاة املفات ح، لعل ب  سلطاال ب  حممد القارحي، 5)

 .   1/47ذ  انظر: مب  العق دة الطحاوي ، أليب جعفر الطحاوحي، 6)

 .   6/264ين، ذ    انظر: مطالب أو، النهن، للس والر الرح با7)

 .7/351ذ انظر:  ن ل األوالار، للشوااين، 8)

 .3/504ذ انظر: الروض  الندي ، لصديق حس  خاال، 9)

 .2/353، ومنار السب ل، إلبراه م ب  حممد ب  سامل ضوياال،  6/264مطالب أو، النهن، ملصطفن الس والر الرح باين، ذ  10)
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،والذحي عل ه اومهور
 

وف خلعهم  ،أنه ف جيب الق ام عل هم عند ظهور جورهم

فةال  ،وةوروأما  وال ذلك م  ا ،أو تراهم إقام  الصلوات ،إفَّ بكفرهم بعد إييهنم

وحقة   ،ألال ك ترك اخلروج عل هم حتصني الفروج واألموال؛ جيوز اخلروج عل هم

الدماء
(1)

. 

لألحا يةث الصةح ح   ؛واذا اسبقر أمر أهل السن  عىل تةرك القبةال ك الفبنة  

ويأمروال  ،عقائدهم وصاروا يذاروال هذا ك ،ع  النبر  صىل اهلل عل ه وسلم الثابب 

مة   ،وإال ااال قد قاتل ك الفبنة  خلةق اثةري ،وترك قباام ،ئم األر بالصرب عىل جو

أهل العلم والدي 
(2)

. 

 وم  املربرات البر ساقها القائلوال بحرم  اخلروج عىل أئم  اوور أال: 

وف  ،أعظم م  الفسا  احلاصل بظلمهةم بةدوال قبةال ،الفسا  ك القبال والفبن   

إف وااال ك خروجها مة   ،حي سلطاالف يكا  يعرف الائف  خرجت عىل ذوأنه  ،فبن 

خرجت بسببهما هو أعظم م  الفسا  الذحي  ،الفسا 
(3)

. 

تغةري  :فقةال قةائلوال ،بغري السة ف ،باملعروف واألمر ،املنكر إنكارواخبلفوا ك 

وقةال  ،فال جيوز ،الس ف وأما ،فب دك أمكنك،ال إف ،فبلسانك أمكنك؛ال إف ،بقلبك

بال د فال فأما ،والقلبجيوز تغ ري ذلك باللساال  :قائلوال
(4)

. 

                                                 

 .4/511ذ   انظر: الس ل اورار، للشوااين، 1)

 .4/529ذ   منهاج السن  النبوي ، فب  ت م  ، 2)

 .3/391ذ   انظر: منهاج السن  النبوي ، فب  ت م  ، 3)

 .1/452ذ   انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 4)
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 اعِخب الثاين: ج از اخلروج  ى اتاكم الْامل:

وهو مروحي ع  اإلمام أيب حن ف 
(1)

، واب  عق ل، واب  اووزحي مة  احلنابلة 
(2)

 ،

وزيةةد بةة  عةةل
(3)

، وهةةو مةةذهب اخلةةوارج
(4)

، واملعبزلةة ، والزيديةة ، واثةةري مةة  

املرجئ 
(5)

خلروج عىل احلاام إذا جار، وظهر ظلمه، ، وااال أبو املعا، اووينر  يرى ا

ر، فجوز خلعةه، ولةو بةاحلر  والسةالح، واسةبغربه النةووحي،  ومل ينزجر حني ُزجو

ومحله عىل أنه إال مل خيف مفسدة أعظم منه
(6)

. 

ام اخلةروج ز جيوي  الذحيك املقدار  املج زوال للخروج عىل احلاام الظامل واخبلف

 لإلمام،عقدنا الكفاي ، وااال الغالب عندنا  ،نا مجاع ا إذا :فقالت اعُتزلة ه،بلغو إذا

ال  خلةوا ك إفة ،النةاس بافنق ةا  لقولنةا وأخذنا وأزلناه، ،فقبلنا السلطاال ،وهنضنا

عةىل النةاس  وأوجبةوا ،قبلنةاهم وإف ،وىف قولنا ك القةدر ،هو البوح د الذحيقولنا 

وقال قائل   مم  ،عل ه وقدروا ،ذلك أمكنهم إذا ،القدرة عند اخلروج عىل السلطاال

ف عقةدوال  ،بةدر أهةليكونوا اعةدة  أالجيوز ام اخلروج  الذحيقل املقدار أ :الزندنة

وقاال  ،عةد  اجبمةل أحي :وقيال ،ثم خيرجوال معةه عةىل السةلطاال لإلمام، اإلمام 

                                                 

 .68/48، وتاريخ مدين   مشق، أليب القاسم هب  اهلل الشافعر، 13/396ذ  انظر: تاريخ بغدا ، للخط ب، 1)

 .6/153، والفرويف، فب  مفلح، 10/311اف، للمر اوحي، ذ  انظر: اإلنص2)

 .1/65ذ    انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 3)

، وف   القدير، للمناوحي، 2/229، والفباوى الكربى، فب  ت م  ، 2/246ذ  نوا ر األصول ك أحا يث الرسول، للرتمذحي، 4)

1/498. 

 .1/451ذ    انظر:  مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 5)

 .6/153ذ  الفرويف، فب  مفلح، 6)
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لقول اهلل  ؛لزمهم قباام البغر؛ أهلاحلق امقدار نصف  أهلااال مقدار  إذا :قائل  

نُكم  اآلال  خ  :﴿تعاىل "[66﴾]األنفال:فَّف  اهلل ع 
(1)

. 

 اعِخب الثالث: ج از اخلروج  ى اتاكم اعتغلب فقط:

 وبني م  عقدت لةه بةرض املسةلمني، وفرا بعضهم بني م  تغلب عىل اإلمام 

فةال  ،عقةدت لةه اإلمامة  أما مة  ،إذا جار وبغن  املبغلب؛اخلروج عىل فرأوا جواز

اخلروج عل ه جيوز
(2)

. 

أال مقصو  هؤفء املبغلب غلب  قهر، ويؤيد ما ذهةب  يل إليه الباحث:والِي نل

 ،وأمةا املبغلبةوال بقةوة العصةب  "إل ه الباحث اةال م حممةد رشة د رضةا، ف قةول: 

اةي  ،بل جيب نبذه ؛ول س حقًا رشع ًا فزمًا لذاته ،فعهدهم واسبخالفهم اإمامبهم

واألماال م  فبن  أشةد رضرًا  ،الواسببدال إمام  رشع   هبا عند اإلمكا ،جتب إزالبها

"القبال إلعا هتا املسلمنيفال جيب عىل  ،وإذا زالت ببغلب آخر ،عىل األم  منها
(3)

. 

ثم يبحدث ع  املساوئ املرتتب  عىل البسةوي  ك احلقةوا بةني مة  قةام باخب ةار 

 ،وما أفسد عىل هذه األم  أمرها"املسلمني، وبني م  تغلب عل ها تغلبًا قهريًا فقال: 

عةىل  ،الاع  هةؤفء اوبةاري  البةاغني واجبة  رشعةاً  وأضايف عل ها ملكها إف جعل

وأهل  ،م  أو، األمر ،امبايع  أهل افخب ار ؛وجعل البغلب أمرًا رشع اً  ،اإلالالا

أو غةريه مة   ،إىل ولةده وجعةل عهةد اةل مبغلةب بةاغ   ،احلل والعقد لإلمام احلق

                                                 

 .1/466ذ  انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 1)

  4/123ذ   مغنر املحباج، للرشب نر، 2)

 .1/42ذ   اخلالف ، ملحمد رش د رضا، 3)
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 مرع ةاً  وأصةالً  ،رشع ةاً  حقةاً  ؛أستهك  ،ألجل حرص السلطاال واوربوت ؛عصببه

"لذاته
(1)

. 

دجب األمر ااعُروو والنْي  ام اعنوار  اى الُاماة دو  السايَ،  الق ل الرااع:

 ودجب  ى أخل اتل والُقد اَم نرتجح لدهيم مم اعِلالح  واع اسد ول  رأوا السيَ:

ء اتفقوا عىل ومجل  القول أال العلي"وهذا رأحي حممد رش د رضا الذحي أبانه بقوله:

لبعةارض األ لة   ؛واخبلفوا ك الظلم والفسةق ،وجو  اخلروج عىل اإلمام بالكفر

والبحق ق املخبار أال عىل األفرا  األمر بةاملعروف والنهةر  ،سد ذريع  الفبن  :ومنها

 ؛وأما أهةل احلةل والعقةد ، وال اخلروج عىل و، األمر بالقوة ،ع  املنكر برشوالهي

"حبن القبال ،ف ه املصلح  الراجح  ف جب عل هم ما يروال
(2)

. 

 الرتجيح:

قبل أال يذار الباحث ما ترجح له مة  األقةوال ك حكةم اخلةروج عةىل احلةاام 

الظامل، يرى أنه م  األمه   بمكاال تأا د معنن هام، يبلخص ك عةدم البفريةق عنةد 

 بع  أهل العلم ك عرصةنا احلةارض بةني اخلالفة  الراشةدة، واخلالفة  اإلسةالم  

الرشع  ، البر ااال ف ها اخللط بني عمل صالح، وآخر س ئ، وبني أنظم  هذا العرص 

البر يغلب عل ها السوء، ونب ج  لعدم البفريق وقل العليء بني الرك النق   ففريق 

يقول بإسقاط االم أهل العلم حول اخلالف  الراشدة، واخلالف  اإلسةالم   السةالف  

نا ىصل اخللط وافلببةاس، والفريةق اآلخةر يةرى الذار، عىل أنظم  ال وم، وم  ه

                                                 

 .1/51ذ   اخلالف ، ملحمد رش د رضا، 1)

 .1/33ذ   انظر: اخلالف ، ملحمد رش د رضا، 2)
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اخلروج عىل ال يشء بحج  أهنم ل سوا خلفاء، وف تنطبةق علة هم رشوط اخلالفة  

 واإلمام .

 ولِا فإ  الباحث نرتجح له اآليت:

 مناقشة الرأي األول: الق ل اُدم ج از اخلروج  ى أئلة اجل ر: 

مذهب اومهور، واشبهار منةل ما جاء م  نصوص أهل العلم، ونقل اإلمجايف، و

اخلروج عىل احلاام الظامل عند سلف األم  وخلفها؛ إني يرا  بةه منةل اخلةروج عةىل 

اخلالف  العظمن وإمام  املسلمني البر حتققت ف ها الرشوط، فقد جاءت هذه اآلراء 

ك القروال األوىل؛ اثمرة الب ع   للخالف الذحي  ار عىل منصب اإلمامة  الرشةع  ، 

نت تعقد بصورة رشع   ك هناية  األمةر بب عة  أهةل احلةل والعقةد ك ذلةك البر اا

الزماال، أما ب ع  اخللفاء الراشدي  األربع  فهر ثابب  عند مج ةل املسةلمني ة باسةبثناء 

غالة الش ع ، وبع  اخلوارج عىل تفص ل ة وقد تلقبها األمة  بةالقبول؛ ولةذا فةإال 

أما خالفة  معاوية  ريض اهلل عنةه، فلةم  فرتة حكمهم يطلق عل ها اخلالف  الراشدة،

تثبت بالغلب  والقهر بقدر ما ثببت ببنازل احلس  ب  عل ريض اهلل عنةه؛ ولةذا فهةر 

خالف  إسالم   صح ح ، ف جيوز اخلروج عل ها؛ إف أهنا ل ست خالف  راشةدة؛ ملةا 

ه األم ، ختللها م  املنازع  والفب ؛ وملا ترتب عل ها م  ترس خ نظام البوريث ك هذ

وعل ها وعىل ما ييثلها ة عند حصوله ك األم  ة حتمل نصةوص أهةل الةرأحي األول 

 الذي  منعوا اخلروج.
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 :أما أخل الرأي الثاين الِي أجاز أصحااه اخلروج  ى اتاكم الْامل

فقد ااال نب ج  الب ع   ملشةاهد اخلةروج ك البةاريخ اإلسةالمر، بعةد مرحلة      

ببع  الشواهد؛ اخةروج عبةد  بدل القائلوال بجواز اخلروجاخلالف  الراشدة، واس

ب  مرواال عىل عبداهلل ب  الزبري، وخروج احلسني بة  عةل، ومة  بعةده مة  امللك 

 الفضالء، وذلك مر و  م  وجوه:

: أال اخلروج عند م  أجازه مرهوال بغلب  الظ  ك حتقق املصالح الرشةع  ، األول

 اائن  ك ال تلك الثورات البر حصلت.املرتتب  عىل ذلك اخلروج، وهذه غري 

 اب  عبةاسابار الصحاب  ح نهةا، اة هناهقد فأما احلسني ب  عل ريض اهلل عنه،  

وخةذفهنم  ،وقةبلهم ألب ةه أهةل الكوفة ، ن له غةدره  الن   وأول وبنيَّ  ريض اهلل عنه،

 :فبكةن ابة  عبةاس وقةال ،فةأبن أال ف يةذهب بأهلةه ونصحه اب  عبةاس ،ألخ ه

اسةبو عك اهلل  :ل بني ع ن ه وقةالفقبَّ  ،وقال له اب  عمر نحو ذلك فأبن ،هواحس نا

وملا بل  أخاه حممد ب  احلنف   ،إف حزال ملسريهأحد بمك   مل يبق  و ،م  قب ل
 

 خروجةه

بكن
(1)

. 

يمك  احلكم عل ه أنه اجبهةا ، أخطةأ ومقب  هذا أال خروج احلسني عىل يزيد  

؛ ألال خالف  يزيد اانت بغلب  القهر، رغم جائزاً  أمراً ك تقديره ريض اهلل عنه، أو ااال 

واجبها  احلسني اقب  جواز أو وجةو  اخلةروج له،  بع  أهل احلل والعقدب ع  

 .ووره ؛عىل يزيد

                                                 

، ومطالةب أو، النهةن، 202، 14/201ب  هب  اهلل الشافعر، وتاريخ مدين   مشق، ف، 6/68بالء، للذهبر، ذ   سري أعالم الن1)

 ، ببرصف.267، 6/266ملصطفن الس والر الرح باين، 
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واذلك خروج م  بعده ازيد ب  عل، الذحي اانت هنايبه أال غدر به أهل الكوف  

عل هم، ونابذه الرافض  العداء،  فلعنهم، وجعل لعن  اهلل، واملالئك ، والناس أمجعني

وغدروا به؛ بسبب موقفه اإلجيايب م  الش خني، وعرب الباريخ قلَّي جتد ثورة إسالم   

خرجت بالس ف، عىل الظامل، وحققت املصالح املرجوة مة  خروجهةا، أو أمخةدت 

 الفب ؛ خاص  ثورات آل الب ت.

حاصل ال وم، تنطلق مة   ولذا م  األمه   بمكاال إجيا  اجبها ات جديدة؛ ملا هو

القواعد الكل   للرشةيع ، ك البعامةل مةل احلةاام ال ةوم، الةذحي ف يمثةل اخلالفة  

 اإلسالم   العظمن، أو إمام  املسلمني.

وبعد: فإال فقه اخلروج عىل احلاام الظامل ال وم لةه رشوط وضةوابط، ف بةد مة  

 مراعاهتا ومنها:

 بغلب  القهر. ة احلكام ال وم ام حكم اإلمام املبغلب1

ة أال مؤسسات أهل احلل والعقد بمعناها الرشعر الدق ق تكا  تنعةدم، وخةري 2

أرشةد م  يقوم مقامها ما يعرف بجيع  املسلمني، ويمثل هذه اويعة  ك اةل بلةد 

احلراات اإلسالم   ف ه، وأاثرها فاعل   ك السةاح ، وأاثرهةا مجهةورًا، ومتثة اًل ك 

وأرشدها فكرًا، وأاثرها شةموفً ك الفهةم والبطب ةق  مؤسسات الدول  واملجبمل،

 لإلسالم.

ة تقدير املصلح  ك اخلروج م  عدمه يعو  إىل ق ا ة مجاع  املسلمني بمفهومةه 3

السابق الذحي ب نه الباحث، رشيط  أال يكوال ك مراز صناع  القرار علةيء الرشةيع ، 
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ف مطايف ك قومةه؛ حبةن وخرباء الس اس ، وافقبصا ، ووجهاء القوم، م  ال رشي

 يبسنن للجم ل تك  ف الوضل، وتقدير املصلح  الرشع   م  ال جوانبها.

ة ل س بالرضورة أال يكوال اخلروج بالس ف، وإراق  الدماء، وإني يسبقه جهةا  4

الكلم ، والم  حق عند سلطاال جائر، اببداًء بالنص ح  القول  ، أو اخلط ة ، مةرورًا 

رب الوسةائل املباحة ، االصةحاف ، واإلذاعة ، والبلفةزة بمجاهدة الظلم والفسا ؛ ع

انبهاًء بالقنوات الفضةائ  ، واملعارضة  الس اسة   الفاعلة ، واملغالبة  السةلم   عةرب 

افنبخابات، واملجالس البرشيع   والسعر لبغ ري احلاام الظامل، وفةق العقةد الةذحي 

 .  بي ف خيالف الرشيف بني احلاام، وبني الشعب
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 لسادسا املبحث

 املنزلة بني املنزلتني عند اإلمام اهلادي

 مطلبانوفيه 
 

 
 املطلب األول: املقصود باملنزلة بني املنزلتني.

 
 

 املطلب الثاني: أدلة اهلادي يف القول باملنزلة بني املنزلتني.
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 املطلب األول
 املقصود باملنزلة بني املنزلتني

تطلق املنزل  عند العر ، ويرا  هبا الرتب 
(1)

والدرج  
(2)

. 

واملقصو  باملنزل  بني املنزلبني ك اصطالح العليء: املوقف مة  أهةل الكبةائر
(3)

 

 هل هم مسلموال، أم افار؟.

يقصد ااا حي باملنزل  بني املنزلبني: أال أهل الكبائر ك منزل  بني الكفر واإلسالم، 

وف  ،أصةحا  الكبةائر ل سةوا بكفةار"وهر منزل  الفسق، وهو ما ذاةره ك قولةه:

وف  ،وف أزا اء ،وف أخ ار ،وف فضالء ،وأهنم ل سوا بأبرار ،وف منافقني ،مرشاني

دفءوف عُ  ،أالهار
(4)

وف  ،وف اإلسةالم ،وم  ااال هكذا مل يطلق له اسةم اإليةيال ،

 ،والفجةور ،ألنه قد غلب عل هم اسةم الفسةوا ؛واإلحساال ،والبقوى ،اسم اادى

وهر منزلة  الفسةاا  ،فكانوا أهل منزل  بني منزلبني ،والضالل ،والعدواال ،والظلم

"ك هذه الدن ا ،البر بني منزل  املؤمنني والكافري  ،والفجار
(5)

. 

فم  قوله:)ل سوا بكفار وف مرشةانيذ ف ةه ر  عةىل اخلةوارج، الةذي  يقولةوال 

ببكفري أهل الكبائر
(6)

ح ااا حي بذلك، فقال: وم  اجةرتأ مة  اخلةوارج "، وقد رصَّ

                                                 

 .11/658ذ انظر: لساال العر ، فب  منظور، 1)

 .1/1372ذ انظر: القاموس املح ط، للفريوز آبا حي، 2)

القبل العمد والزنا ورش  اخلمةر ونظائرهةا. انظةر: املواقةف ك علةم الكةالم، لألجيةر، و  الكبرية االذنذ املقصو  بالكبائر: 3)

3/547. 

 .11/432العدفء: مجل عدل، وهو املث ل املساوحي. انظر: لساال العر ، فب  منظور، ذ 4)

 .74، 73جممويف رسائل اإلمام ااا حي، ببحق ق: عل الرازحر،ص ذ5)

 .2/229صد ك علم الكالم، للبفبازاين، ذ انظر:  رشح املقا6)
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ف هم بحكم أهةل ملة  مة  امللةل: إمةا الكفةار، وإمةا ال هةو ، والنصةارى، فحكم 

واملجوس، والصابئني، أو عبةدة األوثةاال، واملرتةدي  عة  اإلسةالم، فقةد خةالف 

بحكمه حكم رسول اهلل عل ه وعىل آله السالم؛ ألال هذا مل يك  حكمه ك أصةحا  

"احلدو ، وأهل الكبائر
(1) 

. 

فضالء، وف أخ ارذ: االم يوافق االم أهل السةن   وم  قوله:)ل سوا بأبرار، وف

عند محله عىل ظاهره؛ ألال أهل السن  يثببوال لصاحب الكبرية أصل اإلييال، وينفوال 

عنه ايله، وم  مسبلزمات هذا الكيل: األفضةل  ، واخلريية ، واةيل معةاين الةرب، 

النةار، فااةا حي وهبذا ينحرص اخلالف بني ااا حي وبني أهل السن  ك مسأل   خوام 

ولكةنهم ة "يرى بأال أصحا  الكبائر ك النار؛ ما مل يبوبوا، وك تقرير ذلةك يقةول:

"يعنر أهل الكبائر ة فساا فجار م  أهل النار؛ إف أال يبوبوا، ويرجعوا
(2)

 . 

ب ني أهل السن  جيعلوال أهل الكبائر حتت املش ئ 
(3)

؛ إذا ماتوا مرصي  عل ها
(4)

. 

فقنيذ ر  عىل احلس  البرصحي؛ الذحي ااال يعبقةد أال صةاحب وم  قوله:)وف منا

الكبرية منافق
(5)

. 

فبهةذه اآليةات "وقد وصف ااا حي القائلني بنفاا أهل الكبائر بافببدايف، فقال:

ونحوها علمنا أال أصحا  احلدو ، م  أهل الكبائر، ل سةوا بمنةافقني، وف افةار، 

                                                 

 .74، 73ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .73ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، 2)

 .1/253، لبدر الدي  الع نر ،، وعمدة القارحي1/68ذ انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 3)

 . 2/97ذ انظر: رشح النووحي عىل صح ح مسلم، 4)

 .2/257، ورشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 1/36نظر: البنب ه والر ، للملطر، ذ ا5)
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اا، ظلم ، فجار، معبدوال، وك هذ ا نق  قول م  سيهم منافقني، م  وإني هم ُفسَّ

"أهل البديف
(1)

. 

أما ما ذهب إل ه احلس  البرصحي م  تسم بهم منةافقني، فغةري مسةلَّم بةه؛ إف أال 

يقصد به النفاا العمةل، ف افعبقةا حي؛ ذلةك أال النفةاا افعبقةا حي هةو: إظهةار 

حي؛ ألنه اإلييال، وإبطاال الكفر، وف يسبق م وصف صاحب الكبرية بالنفاا افعبقا 

عني الكفر
(2)

. 

وتعبرب قض   املنزل  بني املنزلبني، أول قض   ظهةرت ك علةم افعبةزال
(3)

؛  بةل 

يقال: إهنا أول اخبالف حدث ك املل 
(4)

، وأول م  قال هبا واصل ب  عطاء، عنةدما 

ا ك حكةم مرتكبهةا  ر 
ظهر اخلالف ك إييال صاحب الكبرية، وحصل الغلو بني الفو

فقالت اخلوارج بكفر صاحب الكبرية، وقالت املرجئة : ف يرضة مةل م  أهل املل ، 

اإلييال معص  ، وقال واصل: صاحب الكبرية ك منزل  بني الكفر واإلييال
(5)

، أو ك 

منزل  بني اون  والنار يوم الق ام  عىل ما حكاه اب  مجاع 
(6) 

؛ ألال املعبزل    م  وهذا وه 

يقولوال بخلو  صاحب الكبرية ك النار
(7)

هنةم اعبزلةوا  ، وهكذا سم ت املعبزلة ؛ أل

واةاال مة   جملس احلس  البرصحي، ملا اعبزل واصل ب  عطاء ؛أهل السن  واخلوارج

حني سةئل احلسة  عة  مجاعة  يكفةروال صةاحب  ،واذا أصحابه ،قبل خيبلف إل ه

                                                 

 .72ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، 1)

 .714ذ انظر: رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص2)

 .221، ص ، وعلم الكالم ومدارسه لف صل عوال1/104ذ انظر: عمدة القارحي، لبدر الدي  الع نر، 3)

 .3/182ذ انظر:  جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 4)

 .8/204ذ  انظر: توض ح املشببه، لشمس الدي  الدمشقر، 5)

 .1/37ذ إيضاح الدل ل، فب  مجاع ، 6)

 .3/240ذانظر:  سبور العليء، للقايض عبد النبر ب  عبد الرسول األمحد نكرحي، 7)
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الكبرية، فأالرا رأسه مفكرًا ك اووا ، فبةا ره واصةل بةاووا  قبةل أال جي ةب، 

 منزل  بني الكفر واإلييالفقال: إنه ك
 (1)

رشيف واصةل يقةرر القةول باملنزلة  بةني ، و

بل هو  ف يوصف بمطلق اإلييال، وف بمطلق الكفر،وأال صاحب الكبرية  ،املنزلبني

وقالةت اخلةوارج ، فسةموا املعبزلة  ،اعبزل عنا واصةل  :فقال احلس ،بني املنزلبني

الكبريةببكفري مرتكب 
(2)

. 

ملنزلبني مرتتب عىل حكم مرتكب الكبرية عند السةلف، بعةد وحكم املنزل  بني ا

افتفاا عىل فسقه
(3)

، فاخلوارج تقول بكفر مرتكب الكبرية 
(4)

، ويعبقد املرجئ  أنةه 

ل س بكافر، وف يرض مل اإلييال معص  ، وف يعذ  ك النار
(5)

، ويقول أهةل السةن  

إنه ل س بكافر، ويعبقةد احلسة  البرصةحي أنةه منةافق
(6)

ك  أيت املعبزلة  ل قفةوا، وية

منبصف الريق بني أهل السن  واخلوارج،  فريوال أال مرتكب الكبرية لة س بمةؤم ؛ 

إلت انه بي ينق  إيينه، ول س بكافر؛ ألال فعله مل يبل  به حد الكفةر، ولوجةو  بق ة  

أعيل اخلري ف ه
(7)

، وف منافق
(8) 

. 

                                                 

 .1/128، وحاش   العدوحي، لعل الصع دحي العدوحي املالكر، 1/95فراوحي املالكر، الفوااه الدواين، ألمحد ب  غن م الن ذ1)

، وامللةل والنحةل، للشهرسةباين، 3/652، واملواقف ك علم الكالم، لألجير، 1/22ذ انظر:  الببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 2)

 .2/257، ورشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 48، 1/30

 .13/3، وعمدة القارحي، لبدر الدي  الع نر، 717األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص  ذ انظر: رشح3)

 .701ذ انظر: رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 4)

 .2/229ذ انظر: رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 5)

 .2/257ذ انظر: رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 6)

 .5/142، والبدء والباريخ، للمطهر املقدِّس، 3/658جير، املواقف ك علم الكالم، لإل ذانظر:7)

 .1/36ذ انظر: البنب ه والر ، للملطر، 8)
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ق  منزل  بني الكفر واإلييال س 
فهم يعبربوال الفو

(1)
أحي أنه خيرج مة  اإليةيال، وف  ،

يدخل ك الكفر
(2)

، وأنه ف جيوز أال يغفر اهلل ملة  خةرج مةنهم مة  الةدن ا، قبةل أال 

يبو ؛ ألنه لو غفر ام لناق  ذلك احلكم  
(3)

 . 

إف أال أهل السن  يروال أال م  مات عىل ابرية يمك  أال يغفر اهلل لةه، ب ةني يق ةد 

وم  ومل يبب، فهو خملد ك النار غري اافراملعبزل  ذلك بالبوب  قبل املوت، 
(4)

 . 

واملعبزل  خالفوا اخلوارج ك افسم، ووافقوهم ك احلكم عىل صاحب الكبرية ك 

اآلخرة، فهم مل يقولوا بكفةره، لكة  قةالوا بخلةو ه ك النةار، وأنةه ف خيةرج منهةا 

بشفاع ، وف غريها 
(5)

، فخالفوهم مقافً، ووافقوهم مآفً 
(6)

. 

 ،عىل اإلالةالا اإلييالوا  ك ذلك قول أهل السن  أنه ف يسلب عنه اسم والص

أو  ،أو مةؤم  عةاص   ،هو مؤم  نةاقص اإليةيال :بل يقال اإلالالا، ىلوف يعطاه ع

، هذا ك الدن ا، وف خيلد ك النار بل هو حتت املشة ئ  إال فاسق بكبريته بإيينه،مؤم  

شاء اهلل غفر له، وإال شاء عذبه
(7) 

. 

  

                                                 
 .3/1020، ومعارج القبول، للحكمر، 3/545جير، ذ انظر:  املواقف ك علم الكالم، لإل1)

 .1/135ذ انظر: معامل أصول الدي ، للرازحي، 2)

 .68، 1/21صري ك الدي ، لالسفراي نر، ذ انظر:  البب3)

، والنبةوات، فبة  9/251والبمه د، فبة  عبةد الةرب، ، 1/204، لبدر الدي  الع نر، رشح صح ح البخارحي ذ عمدة القارحي4)

 .1/217، ومرقاة املفات ح، لعل ب  سلطاال القارحي، 7/147، وعوال املعبو ، للعظ م أبا حي، 1/144ت م  ،

 .18/271ديث )م  جممويف الفباوىذ، فب  ت م  ، ذ انظر: علوم احل5)

 .3/1020، ومعارج القبول، للحكمر، 1/144ذ النبوات، فب  ت م  ، 6)

 .2/229ذ انظر: رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 7)
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 املطلب الثاني
 أدلة اهلادي يف القول باملنزلة بني املنزلتني

 نس أل اْلادي أدلته  ى الق ل ااعنزلة اني اعنزلتني ومنْا:

ُخةةُذوُهم  مةةا جةةاء ك قولةةه سةةبحانه:﴿ف      ُوُهم  و  ةةدمت  ج  ني  ح   ةةُث و 
ةةاو و ُبُلوا  امل رُش  اق 

د   ص  ر  ُم  ُالَّ م  ُعُدوا  ا  اق  وُهم  و  رُصُ اح  :أال اهلل حرم عل نا أال نقبل ومنْا[، 5]البوب :﴾و 

ةةا  أهةةل الكبةةائر ح ةةث وجةةدناهم، وقةةال تعةةاىل:﴿ و نكوُحةةوا  امل رُش  ف  ت  بَّةةن و   ح 
اتو

 َّ 
مو [، فحةةرم منااحةة  املرشةةاني والكفةةار الهةةم، وحةةرم نكةةاح 221﴾]البقرة:ُيةةؤ 

، وفرض عىل املسلمني قبل املرشاني والكفةار ال هةم، إف املرشاات والكوافر اله َّ

ف  ما خيص أهل اوزي ، م  أهل الكبا  ك قوله:﴿ نُةوال  بوةاهلل و 
مو ي   ف  ُيؤ 

ةذو اتوُلوا  الَّ ق 

ةرو  مو اآلخو ُروال  ﴾، إىل قولةةه:﴿بوةال   و  ةاغو ُهم  ص  [، فةةأمر بقةبلهم؛ حبةةن 29﴾]البوب :و 

يسلموا، أو يعطوا اوزي ، ف رتاوا عند ذلك، ويرفل عنهم الس ف، وقد قامت السن  

ندنا بمنااح  أهل الكبائر، م  أهل الصالة، نسائهم ورجاام، وموارثبهم، وأاةل ع

ذبائحهم، وأنه ف يبوارث أهل ملبني ش ئًا، وأهل الكفر مل  غري مل  اإلسالم، واثري 

م  األم  يأالوال ذب ح  املرتد، وف يأالوال ذب ح  الكافر املرشك، واملرتةدوال عنةدنا 

 تؤال ذبةائحهم، ولة س هةذا حكةم أهةل الكبةائر، يفرا ب نهم وبني نسائهم، وف

دوال أال يكونةوا اةال هو ،  وأصحا  احلدو ، ولو اانوا افارًا مرشاني، اانوا ف يع 

والنصارى، واملجوس، والصةابئني، وعبةدة األصةنام، واملرتةدي ، ولةو  خلةوا ك 

ل بع  هذه األصناف ااال حكمهم فزمًا لنا، فلي وجدنا حكمهم مفارقًا حلكم أهة

الكفر الهم، علمنا أهنم ل سوا بكفار، وف مرشاني، ولكنهم فساا فجار، م  أهةل 

النار؛ إف أال يبوبوا، ويرجعوا، وم  اجرتأ م  اخلوارج، فحكم ف هم بحكم أهل مل  
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م  امللل: إما الكفار، وإما ال هةو ، والنصةارى، واملجةوس، والصةابئني، أو عبةدة 

قد خالف بحكمه حكم رسول اهلل عل ه وعىل آله األوثاال، واملرتدي  ع  اإلسالم، ف

السالم؛ ألال هذا مل يك  حكمه ك أصحا  احلدو ، وأهل الكبائر م  أمبةه، وأهةل 

 عوته، وإني اانوا مم  يقام عل ه احلدو ، ويسموال باألسيء القب حة ، مة  الفسةق، 

، والفجةةور، والظلةةم، والعةةدواال، وف تقبةةل شةةها هتم، وف يزاةةوا، حبةةن يبوبةةوا

ويرجعوا، ومل يكونوا يسموال بأسيء الكفر والرشك، وف النفاا، وف ىرم نكاحهم، 

وف موارثبهم، وأال ذبائحهم، وف يفةرا ب ةنهم وبةني نسةائهم، وف تؤخةذ مةنهم 

البةر بةني  ،وهر منزل  الفساا والفجةار ،فكانوا أهل منزل  بني منزلبنياوزي ، ..، 

"ه الدن اك هذ ،منزل  املؤمنني والكافري 
(1)

. 

وأهل الكبائر ف يرشاوال باهلل ش ئًا، وف يكفروال باهلل، وف يةدعوال مةل "ويقول:

اهلل إاًا آخر، وف يعبدوال إاًا غريه، وإني هةم أصةابوا الكبةائر عةىل الشةهوة مةنهم، 

موال؛ فبذلك خرجوا م  اسةم اإليةيال، ومل يةدخلوا ك اسةم  واإلساءة، وهم اا حُم ري

ُبوال  اال، وقال:﴿الكفر واوحةد ذي ةُروا  ُيك  ف  ي   ا 
ةذو ، فبهةذه [22]افنشةقاا: ﴾ب ةلو الَّ

اآليات ونحوها علمنا أال فسق  قومنا م  أهل الصالة ل سوا بكفار، وهةذا تكةذيب 

للخوارج املارق ، الذي  يشهدوال عىل أهل البوح د واإلقةرار مة  أهةل القبلة ، إذا 

"العظ م، خارجوال م  قبل  اإلسالم أصابوا ابرية م  الكبائر، أهنم افار باهلل
(2)

. 

                                                 

 .74، 73ذجممويف رسائل اإلمام ااا حي، ببحق ق: عل الرازحر،ص1)

 .70 ق: عل الرازحر،ص ذجممويف رسائل اإلمام ااا حي، ببحق2)
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 :  ى الق ل ااعنزلة اني اعنزلتنياْلادي ومم الُل مياُ التي نستدل هبا 

 أعةداءً  اً فجار اً أال مج ل الفرا قد شهدوا له أال أهل الكبائر م  أهل الصالة فساق

 فوجدناهم الهم قد أمجعوا عةىل شةها ة" ، وك ذلك يقول ااا حي:يهلل ظلم  معبد

وترانةا مةا  ،فأخذنا بي أمجعوا عل ةه مة  ذلةك ،معبدوال ،أهنم فساا فجار ،واحدة

فسةم ناهم ة يعنةر أهةل الكبائرةة فسةاقًا  ،مما اذ  ف ه بعضهم بعضاً  ،اخبلفوا ف ه

ومل نوجةب اةم  ،إذ اانوا ف ه خمبلفني ؛والنفاا ،والرشك ،فجارًا وبرأناهم م  الكفر

ومل يك  يشء مة   ،د إصاببهم الكبائر ة غري جمبمعنيإذ اانوا عل ه ة عن ؛اسم اإلييال

اخبالفهم حج  م  حجج ر  العاملني، فهذا  يننا وحجبنا عىل م  خالفنا ك املنزل  

بني املنزلبني
(1) 

. 

 وخالصة أدلة اْلادي  ى الق ل ااعنزلة اني اعنزلتني خي:

 ة حرم  قبل أهل الكبائر، بخالف املرشاني.1

 رشاات واملرشاني بخالف أهل الكبائر، فإنه جيوز نكاحهم.ة حرم  نكاح امل2

 ة حرم  توارث أهل امللبني وثبوت توارث أهل الكبائر مل املؤمنني.3

ة ثبةوت البفريةق بةني الةزوجني مة  أهةل امللبةني املخبلفبةني، وحرمة  أاةل 4

ذبائحهم، بخالف أهل الكبائر، الذي  ف يفرا ب نهم وبني نسائهم، والةذي  تؤاةل 

 ائحهم.ذب

                                                 

 .46ذ جممويف رسائل اإلمام ااا حي، ببحق ق: عل الرازحر،ص: 1)
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ة م  أ ل  ااا حي عىل القول باملنزلة  بةني املنةزلبني: ثبةوت اسةم الفسةق عةىل 5

مرتكب الكبرية باإلمجايف ، وثبوت وصفه بالظلم، والفسق، والفجور، ونفر العدال  

 عنه، وهذا ف يؤهله ألال يوصف باإلييال.

 املرشةاني إال املبأمل لأل ل  البر ساقها ااا حي جيدها قوي  ك مسأل  البفريةق بةني

وأهل الكبائر، لكنها ف تصلح أال تكوال أ لة  عةىل القةول بخلةو هم ك النةار؛ ألال 

املقطويف به القول بأهنم عصاة، واملخبلف ف ه ما عدا ذلك م  القول ببكفريهم، اةي 

أال القول بخلو هم ك النار حديث ع  غ ب ف نعلمه عىل سب ل القطل، واألقةر  

 لقول إهنم ك مش ئ  اهلل البر هر غ ب عنَّا أيضًا.إىل ما يوافق هذا املعنن ا
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 سابعال املبحث

 الوعد والوعيد عند اإلمام اهلادي

 

 مطلبانوفيه 
 

 املطلب األول: املقصود بالوعد والوعيد عند اهلادي.   
 
 

 املطلب الثاني: الشفاعة عند اهلادي ومناقشتها على ضوء منهج أهل السنة.
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 لب األولاملط
 املقصود بالوعد والوعيد عند اهلادي

: هو ال خرب يبضم  إيصال نفل إىل الغري، أو  فل رضر عنه ك املسةبقبل، ال  د

وف فرا بني أال يكوال حسنًا مسبحقًا، وبني أف يكوال اذلك
(1)

. 

والوع د: هو ال خرب يبضم  إيصةال رضر إىل الغةري، أو تفويةت نفةل عنةه، ك 

ا بني أال يكوال حسنًا مسبحقًا، وبني أف يكوال اذلكاملسبقبل، وف فر
(2)

، والوع ةد 

للبهديد
(3)

. 

ثم جيب عل ه أال يعلم أال وعده ووع ده حق، مة  أالاعةه "مام ااا حي: يقول اإل

أ خله اون ، وم  عصاه أ خله النار أبد اآلبا ، ف ما يقول اوةاهلوال، مة  خةروج 

ني، وك ذلةةةك مةةةا يقةةةول ر  املعةةةذبني مةةة  العةةةذا  املهةةةني، إىل  ار املبقةةة

ا أ ب داً العاملني:﴿خ  ه 
ي   فو

، 22[ و]البوبة : 119[و]املائدة: 122، 57﴾]النساء: الودو

[ و]الب نة : 23[ و]اوة :11[ و]الطةالا: 9[ و]البغاب : 65[و]األحزا : 100

ا[، ويقول:﴿8 ن ه 
ني  مو جو ارو ا ُهم بوخ  م  [، ففر ال ذلةك خيةرب أنةه مة  37﴾]املائدة: و 

"النار، فهو مق م ف ها غري خارج منها، فنعوذ باهلل م  اوهل والعمن  خل
(4)

. 

وندي  بأال اهلل صا ا ك أخبةاره الهةا، وأنةه ف خيلةف "ويقول ك موضل آخر:

امل عا ، وف يبدل القول لديه، وأال أهةل الكبةائر، مة  أهةل ملبنةا إال مل يبوبةوا مة  

                                                 

 .134ذ رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 1)

 .135ذ رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 2)

 .2/222ذ العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 3)

 . 83، 82ق ق: عل الرازحر،ص ذ جممويف رسائل اإلمام ااا حي، ببح4)
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ي  عل ها، غري  نا مني، وف مسةبغفري ؛ أهنةم مة  ذنوهبم، وخرجوا م  الدن ا مرصي

أهل النار، خالدوال خملدوال، ف خيرجوال منها، وف يغ بوال عنها بل يبقوال ف هةا أبةدًا 

ةُه سمدًا؛ لقوله:﴿ ل  ةا و   ه 
الودًا فو ُه ن ارًا خ  ل 

خو ُه ُيد  دَّ ُحُدو   ب ع  ي  ُه و  ُسول  ر  م   ي ع صو اهلل و  و 

ني   هو ا   م  ذ  حو م   ﴿[، ولقوله:14﴾]النساء: ع  ر ج 
فو ار  ل  ُفجَّ إوالَّ ال   م  و 

ر ن عو
فو ار  ل  ر  إوالَّ األ  ب 

بوني  
ائو ةا بوغ  ن ه  ةا ُهةم  ع  م  ي و  و  م  الدي و  هن  ا ي  ل و  إوالَّ [، ولقولةه:﴿16ةة 13﴾]افنفطةار: ي ص 

ن   ا و   نُوا كو الد 
ن اتو ُلعو مو  امل ُؤ 

تو افوال  غ  ن اتو ال  ص  ُموال  امل ُح  ر  ي   ي 
ذو ا   الَّ ةذ  ُةم  ع  ا   و 

ةو ةر 
خو اآل 

 م  
ظو [، وامللعوال ك اآلخرة ف يدخل اون ؛ ألال اآلخرة  ار اوزاء، ف 23﴾]النور: ع 

ةل   ار عمل، وبلوى، ولقوله:﴿ ع  ف  ة  ي  م   ًي و 
حو اال  بوُكم  ر  ُكم  إوالَّ اهلل ا  ُبُلوا  أ نُفس  ق  ف  ت  و 

ةلو هو  ف  ُنص  ةو  ُظل ةًي ف س  انًا و  و  ك  ُعةد 
لو ةريًا  ذ  ةىل  اهلل ي سو ةك  ع 

لو ةاال  ذ  ا  ﴾]النسةاء: ن ةارًا و 

[، وبمثل آي  الفار م  الزحف، وبمثل آي  القاتل، وبمثةل آية  أاةل أمةوال 30ة29

ال بامن ظلًي، فبهذه اآليات علمنا أال اهلل يعذ  أهل الكبائر بالنار، ثم خيلدهم ف هةا 

"أبد األبد
(1)

 . 

الوعد والوع دذ عند اإلمام ااةا حي، وأنةه وم  هذا النص يمكننا معرف  معنن )

 مكوال م  الرفني: 

، والثااين: ال  ياد، ويقصد به ااا حي: وعد اهلل مل  أالاعةه باونة ، األول: ال  د

 ويعنر به ااا حي وع د اهلل مل  عصاه بإ خاله النار.

 هذا م  ح ث املقصو  بأصل الوعد والوع د عند اإلمام ااا حي.

                                                 

 . 136ذ جممويف رسائل اإلمام ااا حي، ببحق ق: عل الرازحر،ص 1)
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صل ة م  خالل ما فهمه الباحث مة  اةالم ااةا حي ة أال وقد ترتب عىل هذا األ

م   خل اون  ف خيرج منها بحال، وم   خل النار ف خيرج منهةا بحةال، وهةو مةا 

 س بناوله الباحث ك املطلب الثاين م  هذا املبحث.

يرتبط أصل الوعد والوع د، بأصل املنزل  بني املنزلبني ارتباالًا ال ًا؛ اونةه يقةوم 

 رتكب الكبرية.عىل حكم م

وهذا األصل م  ح ث اومل  صح ح، فقد ثبةت وعةده ووع ةده سةبحانه، ك 

ابوةلو ابابه الكريم ك غري ما آي  م  القةرآال، ومنهةا: قولةه تعاىل:﴿ ق  نبو و  رو الةذَّ
ةافو غ 

ةريُ  ةه  إوفَّ ُهةو  إول   ةهو امل  صو  ف  إول 
لو حي الطَّةو 

ةا و ذو ق  عو يدو ال  دو وقولةه  ،[3]غافر: ﴾البَّو  و ش 

يُد تعةةةاىل:﴿ ةةةدو بَّةةةك  ل ش  إوالَّ ر  ةةةم  و  هو
ةةةىل  ُظل مو لنَّةةةاسو ع  ة  لي ةةةر 

فو غ  ةةةُذو م  بَّةةةك  ل  إوالَّ ر  و 

ا و  عوق  ، هذا م  ح ةث اقةرتاال الوعةد والوع ةد ك موضةل واحةد، [6]الرعد: ﴾ال 

ناه ك عي أثببه اهلل لنفسه م  وعده ألهل اإلييال باملغفرة، والقر ، والثوا ، ومةا 

 أهل الكفر، والنفاا، والعص اال م  العقا  والنار. أوعد به

إف أال اإلشكال يربز حق ق  ك األثر املرتتب عىل هذا األصل، عند ااةا حي، مة  

خالل القول ببخل د أهل الطاع  ك اون ، وختل د أهل الكبةائر ك النةار، وهةذا ف ةه 

 نظر.

 عةز وجةل، إذا ق ة أما القول ببخل د أهل الطاع  ك اون ، فال ريةب؛ ألال اهلل

لعبده باون  اببداًء، فال را َّ لقضائه، وف معقب حلكمةه، وهةو العزيةز ك سةلطانه، 

 احلك م ك حكمه، ف يغال ب، وف يُين ل.
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وينحرص اإلشكال ك القول ببخل د أهةل الكبةائر ك النةار، وهةو جةوهر قةول 

ا وله تعاىل:﴿ااا حي ك أصل الوعد والوع د، وقد اسبدل ااا حي عل ه بق  ه 
ي   فو

الودو خ 

ا [ ك أاثر م  موضل ك القرآال الكريم، وبقوله تعاىل:﴿122، 57﴾]النساء: أ ب داً  م  و 

   النَّارو 
ني  مو جو ارو ، وقد ترتب عل ه سؤال حريَّ املعبزل ، وهو: [167]البقرة:  ﴾هم بوخ 

 أي  ثوا  الاعات صاحب الكبرية، وجزاء عمله؟. 

 ذهبةت؟وما ثبت مة  اسةبحقاقاته أية   ،ك إيينه والاعبهفأشكل عل هم األمر 

ب ط، :فقالوا ؟وا ف زالت احلسةنات ومالوا إىل أال الس ئات يذهب    الطاعات حُت 
(1)

 ،

 ،حتةبط ثةوا  مج ةل العبةا ات ،حبن ذهب اومهور منهم إىل أال الكبرية الواحةدة

تعاىل ف يض ل أجر  لنصوص  ال  عىل أال اهللنقاًل وعقاًل؛ فا ظاهر هذا القول وفسا 

فللقطل أنه ف ىس  م  احلك م الكةريم إبطةال ثةوا   وأما عقالً  ،م  أحس  عمالً 

وجرع  م   ،بناول لقم  م  الرباب ؛ومواظببه عىل الطاعات الول العمر ،إييال العبد

 ،ثم بدت منه خمالف  أمر م  أوامره ،حق اخلدم  ،مائ  سن  خدم ارييً  االذحي ؛اخلمر

ونقة  مةا عهةد ووعةد مة   ؟حقةوا تلةك اخلةدمات الكريم إبطالبفهل ىس  

وتعذيبه عذا  م  واظب مدة احل اة عىل املخالف  واملعا اة ؟احلسنات
(2)

. 

، فإذا اانةت هةذه  واملعروف عند العر  أال الكريم إذا أوعد عفا، وإذا وعد وىفَّ

م، والكراه ة ، صف  اريم  ك حق املخلوا امللء بطبايف البرشي ، م  احلقد، وافنبقا

والبغ ، إف أال اهلل أو يف ف ه م  أسار عظمبه م  الكرم، والعفو، والسيح ؛ حبن 

                                                 

 .691ذ  رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص1)

 . 2/232ذ  رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 2)
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صارت صف  ايل برشحي عند الكرام م  بنر آ م حال الوع د مةنهم، فهةم يعفةوال 

عم  توعدوه، وهم قا روال عىل إحلاا الرضةر بةه، فك ةف بةاهلل عةز وجةل وهةو 

 الكريم!.

ل أال يعفو عم  يشاء م  أهل املعايص والذنو ! أو أف يصح ك حق اهلل عز وج

يدخل اون  م  يشاء م  عبا ه! وقةد ور  ك احلةديث مةا ينةاق  مسةأل  الوع ةد 

ت  الكلب فأ خلها اهلل اونة  وخلو  أهل الكبائر ك النار، اقص  الب غور البر سق 
(1)

 ،

 فعل احلس .والزنا م  أعظم الكبائر، إف أال رمح  اهلل شملبها؛ بسبب ذلك ال

أما استدالل اْلادي ااآلنتني  ى خل د أخل الوباائر ِف الناار فلحجا ج ااألدلاة 

 اآلَية: 

هُ ةةة قولةةه تعةةاىل:﴿1 ر  ًا ي  ةةري   خ 
ة  رَّ ةةال  ذ  ث ق 

ةةل  مو م  ع  [، وقولةةه 7﴾]الزلزلةة : ف م   ي 

   تعاىل:﴿
مو ُهو  ُمةؤ  ر  أ و  ُأنث ن و  ا    ذ 

 ات  مو
احلو    الصَّ

ل  مو م  ع  م   ي  ُخُلوال  و  ةد  ك  ي 
ةةئو ل  ُأو  ف 

رياً  ف  ُيظ ل ُموال  ن قو  .[124]النساء: ﴾او  نَّ   و 

ة   وم  اآليات البر تدل عىل نق   مذهبةه، قةول اهلل تعةاىل:﴿
ب ةاالو مو ف 

إوال ال ائو و 

ُحوا ب   ن ُهي  
لو أ ص  ب ب ُلوا ف  ني  اق 

نو مو [، فدلت اآلي  أال املةؤم  ف خيرجةه 9﴾]احلجرات: امل ُؤ 

ومعاص ه ع  مسمن اإلييال، وف يسبحق بذلك اخللو  ك النار، وإف ملا ثبةت فسقه 

له وصف اإلييال
(2)

. 

                                                 

قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم: ب ةني الةب  احلديث أخرجه البخارحي، ك حديث الغار، ع  أيب هريرة ريض اهلل عنه ذ  1)

 َّ   يط ف 
او ةر  اةا بوةهو ، اةا  يقبلةه العطةش، إذ  رأتةه بغةر مة  بغايةا بنةر إسائ ةل، فنزعةت ُموقهةا، فسةقبه، بور 

ُغفو ، 3/1279، «ف 

 ذ.2244، برقم)4/1761ذ، ومسلم، با  فضل ساقر البهائم املحرتم  وإالعامها، 3280برقم)

  .1/209ة القارحي، للع نر، ذ  عمد2)
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 :وقةال ، خل اونة  ،ف إله إف اهلل :م  قال»ة قول النبر صىل اهلل عل ه وسلم:2

«وإال سا ،وإال زنن ، خل اون  م  مات ف يرشك باهلل ش ئاً 
(1)

.  

ي   :﴿اقوله تعاىل ؛نارالنصوص املشعرة باخلروج م  الة 3
الوةدو اُام  خ  ث ةو  النَّةاُر م 

لة م    م  ع 
كو بَّك  ح  اء اهلل إوالَّ ر  ا ش  ا إوفَّ م   ه 

ف م   ، وقولةه تعةاىل:﴿[128]األنعةام:  ﴾فو

از   د  ف  ق  ل  او  نَّ   ف 
ُأ  خو ح  ع  و النَّارو و  زو : واقوله عل ةه السةالم، [185]آل عمراال: ﴾ُزح 

بعدما امبحشوا خيرج م  النار قوم»
(2)

ف نببوال اي تنبةت احلبة   ومح يً  وصاروا فحيً  

«ك مح ل الس ل
(3)

. 

ةُل :»قال رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم :ع  أيب سع د اخلدرحي قالو ُخُل أ ه  ةد  ي 

 او  نَّ   
 النَّار   ،او  نَّ و

ُل النَّارو أ ه  اىل   ،و  ُجةوا مة  اةاال ك ق   :ُثمَّ يقول اهلل ت ع  رو ةاُل أ خ  ث ق  بوةهو مو ل 

بَّ    ل   ،ح  ر    ال   ،م  خ  ُجوال  منها ،م  إويي  ر  ُ خ  ةو   وا ،ف  ال  ك هن  ةرو احل    ةا ،قد اس  ةو  ُ ل ق  أو  ،ف 

بو السَّ  لو ، احل    اةو 
انو بَُّ  ك ج 

و ن ُبُت احل  ً   ،ف   ن ُبُبوال  اي ت  ي  ب وو اء  ُمل  ر  ف  ر  أهنا خت  ُرُج ص  مل   ت 
«أ 

(4)
. 

حيي ريض اهلل عنه ديث ة ح4  رو ُد   اخل 
عو د  ةر   أالأيب س  ا  النبر  صىل اهلل عل ه وسةلم ذ 

ُجالً  ل ف   ر   م    ااال س 
ب ل ُكم   ،فو ًدا ،أو ق  ل  و  اًف و  اُه اهلل م  ط اه ،آت  ر أ ع 

نو ع     :قال ،ُي 
فلي ُحرضو

                                                 

، وصةححه األلبةاين، ك ظةالل اونة ، 3/206ذ، 2932ذ أخرجه الطرباين ك املعجم األوسط، م  حديث أيب الدر اء، بةرقم)1)

 ذ.971برقم)

 .6/344امبحشوا: احرتقوا. انظر: لساال العر ، فب  منظور، ذ 2)

، ومسةلم مة  حةديث أيب 1/278ذ، 773ل السةجو ، بةرقم)ذ أخرجه البخارحي ك صح حه م  حديث أيب هريرة، با  فضة3)

 .1/165ذ، 182هريرة با : معرف  الريق الرؤي ، برقم)

، ومسةلم 1/16ذ22ذ أخرجه البخارحي ك صح حه م  حديث أيب سع د اخلدرحي، با : تفاضل أهل األعيل ك اإلييال، برقم)4)

 .1/172ذ، 184دي  م  النار، برقم)م  حديث أيب سع د أيضًا، با : إثبات الشفاع  وإخراج املوح



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

383 

ب نو هو 
ُكم   :قال لو ري   أ     :قالوا ؟أ حيَّ أ    انت ل  ةر  فإنةه مل :قال ،خ 

ب ب ئو  ي 
(1)

اً   ةري  ن ةد  اهلل خ 
، عو

ةهُ  ب  ذي م  عىل اهلل ُيع  د  ق  إوال  ي  ةان ُظُروا ،و  ةيً  ،فةإذا ُمةت   ،ف  ُت ف ح   
ُقوينو حبةن إذا رصو رو ةأ ح   ،ف 

ُقوينو  ح  ُكوينو  :أو قال ،ف اس  ه  ف اس 
(2)

ف   ، اصو يح  ع  ةذ   ،فةاذروين ف هةا ،ُثمَّ إذا ااال رو أ خ  ف 

ُهم  عىل ذلك  ق 
اثو و  لوا ،م  ع  ف  يبي ف  ر  م   ،ُا    :فقال اهلل ،و 

ائو ُجل  ق  حي :ُثمَّ قال ،فإذا ر  ب دو أ حي  ع 

ل ت   ُبك   :قال ؟ما مح  ل ك  عىل ما ف ع  ن ك   ،خم  اف  ا  مو ر   ُه اهلل ،أو ف 
محو اُه أ ال  ر  ف  «في ت ال 

(3)
 . 

ول واحلديث ف ه ر  عىل الذي  يقولوال: إال اهلل غفر له؛ ألنه تا  بعةد موتةه، يقة

ألهنةا ف تةبم اب  حجر: مل ير  أنه ر  املظلم ، فاملغفرة ح نئذ  بفضل اهلل، ف بالبوبة ؛ 

وقد ثبت أنه ااال نباشاً  ،بأخذ املظلوم حقه م  الظامل إف
(4)

فبحمل الرمح  واملغفةرة ، 

ك النار أهل الكبائر خلو ب بطالال القولعىل 
(5)

. 

 ،وصدر عنه ك أثنةاء ذلةك ،سن  م  واظب عىل اإلييال والعمل الصالح مائ ة 5

فال ىس  مة  احلكة م أال يعذبةه  ،ارش  جرع  م  اخلمر ؛أو بعده جريم  واحدة

ة أال اهلل ف يفعةل القبة ح، وهةو  عبةزالعةىل قاعةدة اإلذا وهةة  عىل ذلك أبد اآلبا 

 أحس  نظرًا للعب د منهم بأنفسهم.

 ،وهةو الكفةر ،ناياتوقد جعل جزاء ألشد او ،اخللو  ك النار أشد العذا ة 6

 م  املعايص.ا هو  ونه ملفال يصح جعله جزاء 

                                                 

 .4/37يببئر: مل يقدم لنفسه خب ئ  خري. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ  1)

 .10/445م  سهك اليشء يسهكه سهكًا، إذا سحقه. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ  2)

 . 5/2378ذ،6116، برقم)ذ أخرجه البخارحي ك صح حه م  حديث أيب سع د اخلدرحي، با : اخلوف م  اهلل3)

ذ رواي  البخارحي مل يذار ف ها أنه ااال نباشًا، وإني جاء ذلك ك املعجم األوسط، للطرباين، م  حديث ربعةر بة  حةرا ، بةا : 4)

 .4/81ذ، 3665البكاء م  خش   اهلل، برقم)

 .1/104ذ عمدة القارحي، للع نر، 5)
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أهةل  عنةد ووعداً  د املعبزل ،عن أنه اسبحق الثوا  باإلييال والطاعات عقالً  ة 7

ف كوال لةزوم اتصةال الثةوا  ، وف يزول ذلك افسبحقاا بارتكا  الكبرية السن ،

 .والدخول ك اون  ،إل ه باخلروج م  النار

م ات املقرون  باخللو  ك النار، املعنر هبا هم الكفار فقطة العمو 8
(1)

. 

ة ثم هناك أمر آخر، وهو: أال هذه اآليات تبحدث ع  خلةو  أهةل النةار مة  8

ا ااا حي بني أهل الكبائر وبني الكفةار ك احلكةم، ويسةاوهيم ك  الكفار، فك ف يفري

 املآل واوزاء، وهو اخللو  ك النار!. 

باتفاا أهل السن  عىل عدم خلو  أهل الكبائر ك النار ة االمه حمجوج9
(2)

، وم  

أسلم وصار م  املوحدي  نجا م  اخللو  ك النار، اي برشة بةذلك النبةر صةىل اهلل 

عل ه وسلم بنر مت م
(3)

. 

مة  »ومما ُير    به ك مسأل  الوع د ما ثبت ع  النبر صىل اهلل عل ه وسلم أنه قةال:

فهةو ف ةه  ،ومة  وعةده عةىل عمةل عقابةاً  ،فهو منجزه له ،اباً وعده اهلل عىل عمل ثو

«باخل ار
(4)

  . 

أخةذ رسةول اهلل  صةىل اهلل  :قالومنها حديث عبا ة ب  الصامت  ريض اهلل عنه 

فعجلةت لةه  ،فم  أصا  منكم حداً :»فقال ،عل ه وسلم  عل نا اي أخذ عىل النساء

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف.2/229ذ  رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 1)

 .7/241، وجممويف الفباوى، فب  ت م  ، 1/104ذ عمدة القارحي، للع نر، 2)

 .  10/312ذ  حتف  األحوذحي رشح سن  الرتمذحي، للمبارافورحي، 3)

، ومسةند 8/240ذ، 8516ذ أخرجه الطرباين ك املعجم األوسط م  حديث أنس ريض اهلل عنه، با : م  اسمه معةاذ، بةرقم)4)

، وصةححه األلبةاين، ك السلسةل  الصةح ح ، 6/66ذ، 3316يعىل، حديث ثابةت البنةاين عة  أنةس ريض اهلل عنةه، بةرقم)أيب 

 ذ.2463برقم)
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 ،وإال شاء عذبةه ،إال شاء غفر له ،اهللفأمره إىل  ،عنه ر  خي وم  أُ  ،فهر افارته ،عقوببه

«فإال شاء عذبه وإال شاء رمحه :وقال مرة
(1)

. 

 ،أرا ت املعبزلة  أال توحةد رهبةا فأحلةدت"وصدا جعفر الصا ا عندما قةال:

"فنسبت البخل إىل رهبا ،وأرا ت البعديل
(2)

. 

والوعد والوع د أصل م  أصول افعبزال نافح عنه املعبزل  وجعلوه  ينًا عقدوا 

 ل ه الوفء والرباء.ع

فالوع د حق هلل عىل العبا ، حني قال ام: ف تفعلوا اذا؛ فأعذبكم، ففعلوا، فةإال 

شاء عفا، وإال شاء أخذ؛ ألنه حق له، وأوفمها بربنا الكريم العفو والكرم
(3)

  . 

والراجح ك با  الوعد والوع د ما ذهب إل ه أهل السن ، ك أهةل الكبةائر، مة  

أال الوعةد فضةل اهلل عةز وجةل  عل ه وسلم، أهنم حتت املش ئ ، وأم  حممد صىل اهلل

 ، وجعةلبال اسبثناء ،وأنه جعل اون   ار املط عني ،والوع د عدله وعقوببه ،ونعمبه

واهلل  ،وأرجن ملش ئبه م  املؤمنني العاصني م  شاء ،بال اسبثناء ،جهنم  ار الكافري 

ل ع  فعلهأس  وف يُ  ،ىكم ف معقب حلكمه
(4)

. 

                                                 

ذ  أخرجه أبو عوان  ك مسنده، با : ب اال الكبائر البر إذا ارتكبها املسلم فأق م عل ه حةدها وعوقةب هبةا اانةت افةارة لةه، مة  1)

 ذ.961وصححه األلباين، ك رياض اون ، برقم)ذ، 6347برقم) ،4/154، حديث عبا ة ب  الصامت

 . 1/21ذ  إيضاح الدل ل، فب  مجاع ، 2)

 .2/74ذ  احلج  ك ب اال املحج ، أليب القاسم األصبهاين، 3)

 .1/75، فب  ت م  ، مل  بدل  ي  املس ح اووا  الصح ح، 1/256ذ  رياض اون ، فب  زمنني، 4)
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 املطلب الثاني
 الشفاعة عند اهلادي ومناقشتها 

د ااا حي عىل أصةل املنزلة  بةني املنةزلبني، والوعةد والوع ةد، إف أال  بقدر ما أاَّ

 جوابةهحديثه ع  الشفاع  يكا  ينحرص ة بحسب علم الباحث ة ك نص واحةد ك 

"وف الشفاع  ،وف أنكر احلوض":؛ عندما قالألهل صنعاء
(1)

. 

ض ك تفاص ل الشفاع ، وأنواعها، وما الذحي ينكره م  الشفاع ، وما  وال اخلو 

 الذحي يقول به م  أنواعها.

وهنا جيد القارئ إشكافً ب ينًا بني هةذا الةنص، وبةني موقةف ااةا حي مة  أهةل 

الكبائر، م  أهل املولَّ ، الذي  ماتوا م  غري توب ، فثمرة قول ااا حي ك أصةل الوعةد 

بخلو  أهل الكبائر ك النار، وثمرة القول بخلو هم النةارهر: والوع د هر: القول 

 نفر الشفاع  ام.

 ومِخب  اْلادي ِف الش ا ة له حملال :  

أنه يعنر هبا الشفاع  لصاحب الكبرية الةذحي تةا  منهةا األول:
(2)

، ولصةاحب 

الصغرية، وهذا مذهب أيب ااذيل العالف م  املعبزل 
(3)

. 

وف أنكر احلوض، وف الشفاع ذ أحي: أنه يثبت الشةفاع  أنه يقصد بقوله:) الثاين:

العام ، ك اإلراح  م  ار  املوقف، والشفاع  ك رفل الدرجات، وهذا الذحي عل ه 

املعبزل 
(4)

. 

                                                 
 .146ة، حتق ق الرازحر،ص ذ املجموع  الفاخر1)

 .11/428ذ  حكاه اب  حجر ع  اب  بطال ع  بع  املعبزل . انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 2)

 .691ذ  انظر: رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 3)

 .11/428ذ  انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 4)
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 وهو املحمل الذحي يم ل إل ه الباحث ك تقرير مذهب ااا حي ك الشفاع .

وأهل السن  يثببوال الشةفاع  ألهةل الكبةائر
(1)

 نصةوص القةرآال ، مسةبندي  إىل

الكةةريم والسةةن  النبويةة ، ومةة  اآليةةات البةةر ور ت ك إثبةةات الشةةفاع ، قولةةه 

ت    تعاىل:﴿   و ار 
ُعوال  إوفَّ ملو ف  ف  ي ش  ُ  ، وقولةه:﴿[28]األنب اء : ﴾و  اع  ةف  ُعُهم  ش  ةنف  ي  ت  ف 

ني  
افوعو ثر:  ﴾الشَّ ريهم، ، فإال هذا الكالم ف يساا إف ح ث تنفل الشفاع  غة[48]املد 

ويقال ذلك ام تقب حًا وتوب خًا، وإف ملا جةاز أال يةوبخهم عةىل يشء غةري حاصةل 

أصالً 
(2)

ني  ، واقوله:﴿
افوعو ة  ش  ن ا مو ي  ل  ا ، وقولةه تعةاىل:﴿[100]الشةعراء: ﴾ف  م   ذ 

نوهو  ُه إوفَّ بوإوذ  ن د 
ُل عو ف  حي ي ش 

ذو [، أمةا النصةوص البةر ور ت ك السةن  255﴾]البقرة: الَّ

 ،وأيب سةع د ،حديث أنةسا جدًا، وقد ور  منها ك الصح ح اليشء الكثري؛فكثرية 

وعبب  ب   ،ب  اودعاءاو ،وأيب ذر ،وعوف ب  مالك األشجعر، وأيب هريرة ،وجابر

ريض اهلل عةنهم مج عةاً  وحذيف  ،وعمراال ب  حصني ،عبد السلمر
(3)

، ومنهةا عةىل 

 سب ل البمث ل ف احلرص: 

ط ةُت مخسةًا »قال صىل اهلل عل ه وسلم: ةد  ُأع  ط ُهة َّ أ ح  طو ةُت قةبل،...،  مل ُيع  ُأع  و 

اع     ف  «الشَّ
(4)

. 

                                                 
 .19/69ذ  انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 1)

 .2/239، ورشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 1/133عامل أصول الدي ، للرازحي، ذ  انظر: م2)

 .53، 13/52ذ   انظر: حاش   اب  الق م عىل سن  أيب  او ، فب  الق م، 3)

 ذ.328، برقم)1/128ذ  أخرجه البخارحي ك صح حه، م  حديث جابر ب  عبد اهلل، ابا  الب مم، 4)
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، ثم حتل الشفاع ، ويشفعوال، حبن خيرج م  النار مة  قةال: »...ومنها حديث:

ف إله إف اهلل، وااال ك قلبه م  اخلري ما يزال شعرية، ف جعلوال بفنةاء اونة ، وجيعةل 

وال  أهل اون   ُرش  «ء، حبن ينببوا نبات اليشء ك الس  لعل هم املا ي 
(1)

. 

لكل نبر  عوة يدعوها، فأريد أال أخببةئ »ومنها قول النبر صىل اهلل عل ه وسلم:

« عويت؛ شفاع  ألمبر يوم الق ام 
(2)

، فم  سأل ، الوس ل  حلَّت له »...، وحديث:

«الشفاع 
(3)

. 

نةا إىل بعضةها؛ وقد جاء ك الصح حني أحا يث اثرية، ك إثبات الشةفاع ، أرش

 خش   اإلالال .

وقد ور  البرصيح بثبوت الشفاع  ألهل الكبائر، ك حديث أنس ع  النبر صىل 

«شفاعبر ألهل الكبائر م  أمبر»اهلل عل ه وسلم أنه قال:
(4)

. 

                                                 

 ذ.191، برقم)1/177حه، م  حديث جابر ب  عبد اهلل، با : أ نن أهل اون  منزل  ف ها، ذ  أخرجه مسلم ك صح 1)

، 1/188ذ  أخرجه مسلم ك صح حه م  حديث أيب هريرة، با : اخبباء النبر صةىل اهلل عل ةه وسةلم  عةوة الشةفاع  ألمبةه، 2)

 ذ.198برقم)

القول مثل قول املؤذال مل  سمعه ثم يصل عىل النبةر صةىل  ذ   أخرجه مسلم ك صح حه م  حديث أيب هريرة، با : اسبحبا 3)

 ذ. 384، برقم)1/288اهلل عل ه وسلم ثم يسأل اهلل له الوس ل ، 

ذ، وقال: هذا حديث صةح ح عةىل رشط 228، برقم)1/139ذ  أخرجه احلاام ك مسبدراه، م  حديث أنس، ابا  اإلييال، 4)

حباال ك صح حه، م  حديث جابر ب  عبد اهلل،  ذار الب اال بةأال الشةفاع  ك الق امة   الش خني ومل خيرجاه هبذا اللفظ، وأخرجه اب 

ذ، وأخرجه أبو  او  ك سننه، م  حديث أنس ريض اهلل عنه، بةا  6467، برقم)14/386إني تكوال ألهل الكبائر م  هذه األم ، 

ريض اهلل عنه، با  أصل حتريم القبل ك القرآال،  ذ، والب هقر ك السن  الكربى، م  حديث أنس236، برقم)4/236ك الشفاع ، 

ذ، 2435، بةرقم)4/625ذ، والرتمذحي ك سننه م  حديث أنس ريض اهلل عنه، با  ما جةاء ك الشةفاع ، 15616، برقم)8/17

 ذ.831، وصححه األلباين، ك ظالل اون ، برقم)وقال: هذا حديث حس  صح ح غريب م  هذا الوجه
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وأمجل املسلموال عىل ثبوت أصةل الشةفاع  
(1)

، واخبلفةوا فة م  تثبةت لةه
(2)

 ،

بةت هةر الشةفاع  للبةائبني مة  املةؤمننيفقالت املعبزل : بأال الشةفاع  البةر تث
(3)

 ،

وبعضهم يثبت الشفاع  العظمن؛ لفصل القضةاء، والشةفاع  لرفةل الةدرجات
(4)

 ،

وبع  املعبزل  يرى أال الشفاع  حتسة  مةل إرصار املةذنب عةىل الةذنب
(5)

، وهةذا 

 األخري أقر  إىل مذهب أهل السن .

واتفق أهل السن 
(6)

ألهل الكبائر سلفهم وخلفهم عىل ثبوت الشفاع   
(7)

، وهةو 

مذهب الصحاب  والبابعني
(8)

. 

وقد محل الصحاب ، وم  بعدهم اآليات البر تثبت اخللو  ك النار عىل الكفار، اةي هةو 

ثابت ع  جابر ب  عبد اهلل ريض اهلل عنه
 (9)

. 

: شفاع  النبر صىل اهلل عل ه وسةلم، وهةر منْاوالشفاع  عند أهل السن  أنوايف  

ن البر اخبص هبا نب نا صىل اهلل عل ه وسلم ع  سائر األنب اء، وهةر الشفاع  العظم

                                                 

، وجممةويف الفبةاوى، 2/239، ورشح املقاصد ك علم الكةالم، للبفبةازاين، 3/508جير، علم الكالم، لإل ذ  انظر: املواقف ك1)

 .1/104فب  ت م  ، 

 .688ذ   انظر: رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص 2)

 .688ذ  انظر: رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص3)

 .11/428ذ  انظر: فبح البارحي، فب  حجر، 4)

 .689رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص وهو مذهب أيب هاشم. انظر: ذ   5)

 .1/236، ونظم املبناثر، للكباين، 1/318ذ   انظر: جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 6)

، 1101، 6/1073، واعبقا  أهل السن ، لاللكةائر، 1/202، وافعبقا ، للب هقر، 1/287ذ  انظر: شعب اإلييال، للب هقر، 7)

 .  2/855، واإلييال، منده، 3/1212، والرشيع ، لآلجرحي، 2/398والسن ، فب  أيب عاصم، 

 .1/129ذ   انظر: البوسل والوس ل ، فب  ت م  ، 8)

 .14/34ذ  رشح مشكل اآلثار، أليب جعفر الطحاوحي، 9)
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الشفاع  لفصل القضاء
(1)

، وهر حمل إمجايف
(2)

شفاعبه صىل اهلل عل ه وسلم لقةوم و ،

أال ف يشةفل اةم هبم إىل النار  ر  مو اسبوت حسناهتم وس ئاهتم، وك أقوام آخري  قد أُ 

يدخلوهنا
(3)

ل ةه وسةلم، ولغةريه مة  الصةديقني، ، وهةذه ثاببة  للنبةر صةىل اهلل ع

والشهداء، والصاحلني
(4)

احال  ؛ خفف عنهمل وشفاعبه لقوم اسبوجبوا العذا ؛ ،

أيب الالب
(5)

، وشفاعبه  صىل اهلل عل ه وسلم  ك رفل  رجات م  يدخل اون  فةوا 

ما ااال يقبض ه ثوا  أعيام، وهذه مل ينازيف ف ها أحد
(6)

وقد وافقت املعبزلة  عةىل ، 

تةواتر األحا يةث  رغةم ،مة  املقامةات ،وخالفوا ف ي عةداها ،الشفاع  خاص هذه 

ف ها
(7)

ديث عكاش  ب  حمص  حل ؛والشفاع  ك أقوام أال يدخلوا اون  بغري حسا ، 

حني  عا له رسول اهلل  صةىل اهلل عل ةه وسةلم أال جيعلةه مة  السةبعني ألفةًا الةذي  

يدخلوال اون  بغري حسا 
(8)

 ،وم ل املةؤمنني ك  خةول اونة ، وشفاعبه أال يؤذال 

                                                 

 .1/194، وفبح البارحي، فب  حجر، 1/53ث، ذ  انظر: قص دة اب  أيب  او ، أليب بكر  عبد اهلل ب  سل يال األشع1)

، و رء 1/82، والفوااه الدواين،  ألمحد ب  غن م النفةراوحي املةالكر، 1/13ذ   انظر: غاي  الب اال رشح زبد ب  رسالال، للرمل، 2)

 .5/149تعارض العقل والنقل، فب  ت م  ، 

، وغاي  الب ةاال، رشح زبةد بة  1/507، وف   القدير، 19/67، والبمه د فب  عبد الرب، 2/127ذ   عمدة القارحي، للع نر، 3)

 .1/13رسالال، للرمل، 

 .1/96ذ   انظر: قطف الثمر ك ب اال عق دة أهل األثر، ملحمد صديق حس  خاال، 4)

 .8/163،وتفسري القرالبر، أليب عبد اهلل القرالبر، 1/235ذ  انظر:  فبح البارحي، فب  حجر، 5)

 .1/438  حجر، ذ  انظر: فبح البارحي، فب6)

،  ورشح املقاصد ك علم الكةالم، 3/508جير، ، واملواقف، لإل1/17ذ  انظر: الغن   ك أصول الدي ، أليب سع د الن سابورحي، 7)

 .2/239للبفبازاين، 

ذ،  6176، بةرقم)2396ذ  أخرجه البخارحي ك صح حه، م  حديث أيب هريرة، با : يدخل اون  سبعوال ألفةًا بغةري حسةا ، 8)

، 1/197خرجه مسلم م  حديث أيب هريرة، با : الدل ل عىل  خول الوائف مة  املسةلمني اونة  بغةري حسةا  وف عةذا ، وأ

 ذ.216برقم)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

391 

«شةفل ك اونة النةاس يأنةا أول :»قال صىل اهلل عل ه وسةلم
(1)

وشةفاعبه ك أهةل ، 

وقةد تةواترت هبةذا النةويف  ،ف خرجةوال منهةا ،ممة  يةدخل النةار ،الكبائر م  أمبه

جهةاًل  ؛وقد خفر علم ذلك عىل اخلوارج واملعبزل ، فخةالفوا ك ذلةك ،األحا يث

واملؤمنةوال  ،ب والوالنَّ  ،ا يث، وهذه الشفاع  تشاراه ف ها املالئك منهم بصح  األح

أيضًا 
(2)

إف  وشةدهتا أحةد،عىل أل وائها  يصربف »حلديث: ؛، والشفاع  ألهل املدين 

«يةوم الق امة  أو شف عاً  ،له شه داً  انُت 
(3)

، وشةفاع  الشةه د ك سةبعني مة  أهةل 

ب به
(4)

ال:سمعت رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه ، اي جاء ذلك ك حديث أيب الدر اء ق

«الشه د يشفل ك سبعني م  أهل ب به»وسلم يقول:
(5)

، وشفاع  حامةل القةرآال، ك 

عرشة مة  أهةل ب بةه، ممة  اسةبوجب النةار، اةي جةاء عة  النبةر صةىل اهلل عل ةه 

 أهةليشفل ك عرشةة مة   أال ،وحرم حرامه ،حالله حلَّ أ إذاحلامل القرآال »وسلم:

«وجبت له النارالهم قد  ،ب به
(6)

. 

                                                 

 ذ.196، برقم)1/188ذ  أخرجه مسلم ك صح حه، م  حديث أنس ريض اهلل عنه، با : أنا أول الناس يشفل ك اون ، 1)

 .7/486وما بعدها ببرصف، وجممويف الفباوى، فب  ت م  ،  1/253 العز احلنفر، ذ  انظر: رشح العق دة الطحاوي ، فب  أيب2)

، 2/1004م  حديث عبد اهلل ب  عمر، با  الرتغ ب ك سةكنن املدينة  والصةرب عةىل ألوائهةا،  ذ  أخرجه مسلم ك صح حه،3)

 .1/341، فب  اووزحي، اريخ والسري  ك ع وال الب ، وتلق ح فهوم أهل األثر11/428وفبح البارحي، فب  حجر، ذ، 1377برقم)

 .1/135، واملجالس  وجواهر العلم، أليب بكر الدينورحي، 9/8و 2/205ذ  انظر: املغنر، فب  قدام ، 4)

ذ  أخرجه اب  حباال ك صح حه م  حديث أيب الدر اء، ذاةر الب ةاال بةأال الشةه د ك الق امة  يشةفل ك سةبعني مة  أهةل ب بةه، 5)

 ذ. 1369ين: صح ح لغريه. انظر: صح ح الرتغ ب والرته ب، برقم)، وقال األلبا10/517

، وضعفه األلباين، ذ5258، برقم)5/260ذ   أخرجه الطرباين ك املعجم األوسط م  حديث جابر ب  عبد اهلل، م  اسمه حممد، 6)

 ذ.868ك ضع ف الرتغ ب والرته ب، برقم)
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 واخلالصة مم خِا اعطلب ن جزخا ِف أم ر:

 : أال الشفاع  أنوايف اثرية عىل ما ذارنا.األول

: ثبوت الشفاع  ألهل الكبائر م  أم  حممد صىل اهلل عل ه وسلم عنةد أهةل الثاين

 السن .

 : ااا حي ينكر الشفاع  ألهل الكبائر، ويقول بخلو هم ك النار.الثالث

مذهب ااا حي ك الشفاع ، إثبات أصل الشفاع ؛ لإلراح  مة  الكةر ،  :الرااع

وللفصل يوم الق ام ، وىمل االمه ك إثبات الشفاع  عىل رفل الةدرجات ك اونة  

عىل غرار مذهب املعبزل ؛ مجعًا بني نصه عىل إثبات الشفاع ، وبني نصه عةىل خلةو  

 أهل الكبائر ك النار.
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 املبحث الثامن

 قة اهلادي باملعتزلةعال

 

 وفيه مطلبان

 

 املطلب األول: األصول  اليت وافق فيها اهلادي املعتزلة.

 

 .املطلب الثاني: هل كان اهلادي معتزليًا
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 املطلب األول
 األصول التي وافق فيها اهلادي املعتزلة

، ف بد م  الوقةوف  قبل الدخول ك ب اال األصول البر وافق ف ها ااا حي املعبزل  

ىل سبب تسم   املعبزل  هبذا افسم، وب اال أقوال أهل العلم ك ذلك، اي نشةري إىل ع

 العالق  بني الزيدي  واملعبزل .

 أوال : سبب َسلية اعُتزلة هبِا االسم: 

 اختلَ الُلَمء ِف سبب َسلية اعُتزلة هبِا االسم  ى أق ال: 

ة بمعنن افخب ار املطلق يقال إال واصل ب  عطاء ااال يقول بالقدر  الق ل األول:

ة ك أفعال اإلنساال، وأال اإلنساال خيلق أفعال نفسه، وهو قول مقابةل للةذي  قةالوا 

بالقدر املرا ف للجرب، وهةم اوربية  اخلالصة ، وهةذاال املةذهباال خةالف مةذهب 

اومهور األارب م  املسلمني القةائلني إال أفعةال العبةد مة  خلةق اهلل، فلةي اعبةزل 

هور سمر معبزل اً واصل مذهب اوم
(1)

. 

سموا معبزل  فعبزاام قةول اخلةوارج، الةذي  يكفةروال صةاحب  الق ل الثاين:

الكبرية،  واملرجئ  الذي  يرونه مؤمنًا، والفقهاء الذي  يرونه منافقاً 
(2)

. 

سموا معبزل  لعزام مرتكب الكبرية ع  املؤمنني والكافري  الق ل الثالث:
(3)

. 

 وْلم  دة ألقاب منْا: 

لقبوال بالقدري ؛إلسنا هم أفعال العبةد إىل قدرتةه؛ منكةري  قةدر اهلل ف هةا، أو ي

                                                 

 .125 صألشاعرة واملعبزل ، ااشم معروف احلسنر، وما بعدها، ، وانظر: الش ع  بني ا64ذ  الببصري ك الدي ، ص 1)

 .126، والش ع  بني األشاعرة واملعبزل ، ااشم معروف احلسنر، 65ذ   الببصري ك الدي ، ص 2)

 ، وما بعدها.125، والش ع  بني األشاعرة واملعبزل ، ااشم معروف احلسنر، 64ذ   يراجل الببصري ك الدي ، ص 3)
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ألهنم أنكروا القدر، ويلقبوال بأصحا  العدل والبوح د؛ لقوام بوجو  األصلح 

عىل اهلل، ونف هم للصفات القديم ، ويطلقوال عىل أنفسهم أهةل احلةق؛ فعبقةا هم 

مةا وافقةوا جهةًي ك مسةائل  بطالال مةذاهب غةريهم، ووصةفوا باومه ة ؛ لكثةرة

افعبقا ، االقول بخلق القرآال، والقول بأال الصفات عني الةذات، ونفةر الرؤية ، 

ويوصفوال بالبعط ل؛ لقوام بعدم أزل   الصفات، ولقوام بحدوثها
(1)

. 

 ثانيا : الُالقة التارهبية اني الزندنة واعُتزلة: 

تةةاال: مدرسةة  البرصةةة، ك العرصةة العبةةاِّس تكونةةت لالعبةةزال مدرسةةباال ابري

ومدرس  بغدا ، وااال بني املدرسبني خالف، ك اثري م  املسةائل، رغةم أال معبزلة  

بغدا  أخذت افعبزال ع  معبزل  البرصة
(2)

. 

أما االنسبة للُالقة اني الزندنة واعُتزلة فيلوم ايا  اا اكْي اللقااء ااني الزندناة 

 واعُتزلة مم خالل اعراحل اآلَية: 

 ألوىل: َتللِ زند ام  يل  ى واصل ام  طاء: اعرحلة ا

وتبدأ البدايات األوىل لبالقح الفكر الزيدحي مل الفكر املعبز، م  خالل  راسة  

زيد ب  عل لألصول عىل يد واصل ب  عطاء املعبز، عىل ما حكاه الشهرسباين
(3)

. 

عةىل يةد إف أال بع  املبأخري  مم  ينبسب إىل الزيدي  ينكر تبلمةذ اإلمةام زيةد 

واصل ب  عطاء ويقرر أال زيد ب  عل مل يأخذ العلم ع  واصل، وإنةي أخةذ العلةم 

ع  أب ه عل زي  العابدي ، وع  أخ ه حممد الباقر، وع  غريمهةا، مة  علةيء أهةل 

ب به
(4)

. 

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف.195ظر: علم  الكالم ومدارسه، لف صل عوال، ص ذ   ان1)

املعبزل  ك بغدا  وأثرهم ك احل اة الس اس  )م  خالف  املأموال حبن وفاة املبوال عىل اهللذ، ألمحد شةوقر إبةراه م العمرجةر،  ذ2)

 .21ص

 .227شكع ، ص ، وإسالم بال مذاهب، ملصطفن ال1/155ذ انظر: امللل والنحل، للشهرسباين، 3)

 .20ذ الزيدي  نظري  وتطب ق، لعل ب  عبد الكريم الفض ل رشف الدي ، ص4)
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 اعرحلة الثانية: ايُة مُتزلة البرصة والزندنة إلاراخيم ام  بد اّ: 

حًا ك وقوف معبزل  البرصة مل إبةراه م بة  عبةد تبدو مالمح اللقاء أاثر وضو 

اهلل
 

وملا نزل ة يعنر إبراه م ب  عبةد اهلل ة "أخر النفس الزا   وك ذلك يقول املحل:

بايعه عليء البرصة وعبا ها وزها ها واخبصت املعبزلة  بةه مةل الزيدية  وفزمةوا 

"جملسه، وتولوا أعيله
(1)

. 

 ور  ِف َالقي اال تزال اال ور الزندي: اعرحلة الثالثة: القاسم الريس ود

أسهم القاسم ب  إبراه م الرِّس)جد اإلمةام ااةا حيذ ك البالقةر بةني  الزيدية  

واملعبزل 
(2)

، ويعد م  أهم الشخص ات الزيدي ، البر ربطت بني الزيدي  واملعبزلة ، 

إال مل ويمكنا القول إال أول تراث معبز، زيدحي وجد ك أعيل القاسم ب  إبراه م، و

يرصح بافعبزال، فقد تعامل مل الفكر املعبز، بحذر؛ اونه ك املدين  املنورة، البر مل 

يك  لالعبزال ف ها رواج، ومل ذلك فقد أخذ ع  املعبزل  أمورًا منها: املوقةف مة  

العقل، وتسم   األصول اخلمس ، فهو يببنن بع  أصول املعبزل ، ويةرتك بعضةها؛ 

فق وقناعاتةه، وقةد وافقهةم ك ثالثة  مة  األصةول وهةر: ل ضل مكاهنا أصوفً تب

البوح د، والعدل، والوعد والوع د، اي وافق املعبزلة  ك عةد  األصةول، واوهنةا 

مخس 
(3)

. 

اي خالف املعبزل  ك أصلني: فاألصل الرابل عند القاسم هو: أال القةرآال املج ةد 

سةن  رسةول اهلل  فصل حمكم، ورصاط مسبق م، ف خالف ف ةه، وف اخةبالف، وأال

                                                 

 .1/303ذاحلدائق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، 1)

 .31ذ معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص 2)

 .22س  وحتق ق: حممد عيرة، ص ابار، الرشيف املرت ،  ررسائل العدل والبوح د، للحس  البرصحي، القاسم الرِّس، القايض عبد او ذ3)
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صىل اهلل عل ه وسلم ما ااال اا ذار ك القرآال ومعنن، أما األصل اخلامس: فهةو: أال 

طل ف ه األحكةام، وينبهةب  البقلب باألموال ك البجارات واملكاسب ك وقت ما ُتع 

ناء، وسائر الضعفاء ل س م  احلةل  م  ما جعل اهلل لألرامل واأليبام، واملكاف ف، والز 

مثله ك وقت وفة العدل  واإلحساال والقائمني بحدو  الرمح واإلالالا ا
(1)

. 

ونقط  اخلالف بني األصول اخلمس  للمعبزل  واألصةول اخلمسة  للقاسةم بة  

 إبراه م هر: 

أال القاسم جاء بأصل يبلخص ك املوقف م  مصدرحي البلقر والبرشيل بدفً م  

اإلنسةاال الدن وية  ومصةا ر أصل املنزل  بني املنزلبني، وجاء بأصل حتديد مكاسب 

 الثروة بدفً م  أصل األمر باملعروف والنهر ع  املنكر.

ويضاف إىل تبنر القاسم لبع  أفكار املعبزل  معارصتةه أليب ااةذيل العةالف، 

وهو أول م  وضل األصول اخلمس  ك ابا  يعةد مفقةو ًا، ولة س بةني أيةدينا إف 

لقاسم ااال سابقًا للقايض عبد اوبار، رشح األصول اخلمس  للقايض عبد اوبار، وا

بنحو قرنني م  الزم ، وهكذا يوقفنا القاسم الرِّس جد ااا حي عىل نقط  م  نقةاط 

البالقر بني افعبزال والزيدي 
(2)

. 

وعندما تعلم أال املعبزل  اانوا أسيف الناس إىل ب ع  القاسم أيضًا، خاص  معبزلة  

حةةد أسيف إىل ب عبةةه وإظهةةار  عوتةةه، البرصةةة، الةةذي  اةةانوا خواصةةه، ومل يكةة  أ

واحلرص عل ها م  املعبزل 
(3)

، تعرف بع  مالمح ذلك البالقةر السة اِّس الةذحي 

                                                 

 .1/647جممويف ابب ورسائل القاسم ب  إبراه م الرِّس، ذ  1)

 ، وما بعدها ببرصف.31ذ  انظر: معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص2)

  . 565ص ،لعل ب  باللاملصاب ح، تبم  ذ 3)
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 نبج عنه توافق فكرحي ك بع  األصول.

اعرحلااة الرااُااة: ظْاا ر مِلااطلح اال تاازال الشاايُي أو مااا  اارو اااا)متشيُة 

 اعُتزلة(: 

ال ك البرصة مةذهبًا نظريةًا، وااال ذلك م  خالل معبزل  بغدا ، فقد ااال افعبز

أما ك بغدا  فقد ااال مذهبًا عمل ًا س اسة ًا؛ بسةبب تبنةر اخللفةاء لةه، وقةد اانةت 

مدرس  افعبزال ك بغدا  أاثر تأثرًا بالفلسف  ال ونان  ؛ لقةوة حراة  الرتمجة  ف هةا، 

ةد إلة هم رؤسةاء الةديانات  وألال افعبزال ااال حارضًا ك بالط اخللفاء، الةذي  يفو

ل، وقد وصفت معبزل  بغدا  بالبش ل، وبدا ذلك واضحًا م  خالل  وأصحا  النيح 

إعالال املأموال؛ لبفض له عل ةًا عةىل سةائر الصةحاب 
 

مبشة ع  "حبةن ُأاللةق علة هم

؛ مت  زًا ام ع  معبزلة  البرصةة، بةل عةدَّ الةبع  معبزلة  بغةدا  ك فةرا "املعبزل 

الزيدي 
(1)

. 

 ق مصاحل  بني العباس ني والعلةويني، بأخةذ الب عة  وتال ذلك حماول  املأموال حتق

لعل ب  موسن الرضا ثم عدوله ع  ذلك
(2)

. 

إف أال هذه املصاحل  وذلك البالقر اآلين مل يك  تالق ًا عقائديًا فكريًا، بقةدر مةا  

ااال تكب كًا س اس ًا رمن م  خالله املأموال إىل البهدئة  مةل العلةويني، أو الةبخلص 

 أم نهم ثم الغدر هبم.منهم م  خالل ت

 اعرحلة اخلامسة: َراث اْلادي ودور  ِف التالقي اني اعُتزلة والزندنة: 

جاء ااا حي اامبدا  فكرحي وده القاسم، م  ح ث افنبيء املذهبر العةام، ومة  

ح ث الفكر أيضًا، فبدا أثر افعبزال ك فكر ااا حي جل ًا، بل ااال أاثر وضوحًا مة  

                                                 

 .1/34أهل األهواء والبديف، للملطر،  ذ انظر: البنب ه والر  عىل1)

 .7/320ذ تاريخ بغدا ، للخط ب البغدا حي، 2)
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ا ااا حي خطوة جديدة ك افقرتا  م  فكر املعبزلة ، وف تبةوفر جده القاسم، وخط

لدى الباحثني ال وم مصا ر تدل عىل الطريق الذحي سلكه ك تكونه الفكرحي، لنسبدل 

منها عىل الرا اللقاء ب نه وبني الفكر املعبز،، اي أال الباحةث مل يقةف عةىل  تةاريخ 

نه قد ابب بع  أعيله قبل وصوله الفكري ؛ لك  الذحي نسبط ل قوله: إاباب  أعيله 

إىل ال م ؛ ألنه ق  معظم وقبه ك ال م  حماربًا، ومل تبوفر له إف فرتات قصرية مة  

اادوء، ق  جلها ك حماول  نرش  عوته واابسا  أنصار جد  اةا، ويبةدو أنةه قةد 

أخةذه أقبل عىل علم الكالم املعبز، وتزو  بأسال به عندما ااال ك احلجاز م  خالل 

ع  أب ه وأعيمه، الذي  أخذوا جذور افعبزال ع  القاسةم بة  إبةراه م ، وتعبةرب 

ابابات ااا حي أقدم م  تراث القايض عبد اوبار، ومل ذلك مل تك  عمدة ك حتق ق 

مذهب املعبزل  اكبب القايض عبد اوبار
(1)

. 

 وقد ذكر اْلادي األص ل اخللسة اِليغتني فيَْم يشء مم االختالو: 

أثبت ف ها األصول اخلمس ، وفق منهج املعبزل  ويرتبها بنفس الرتت ةب،  ألوىل:ا

فقال ك ابابه املنزل  بني املنزلبني
(2)

وهم ة يعنر مج ل فرا األم  ة ف ي ندي  اهلل بةه ": 

م  أصول البوح د، والعدل، وإثبات الوعد والوع د، والقول باملنزل  بني املنزلبني، 

"نهر ع  املنكر، مصدقوالواألمر باملعروف وال
(3)

. 

فمة  أقةام "ثم يرتب ااا حي الوفء والرباء، عىل اإلييال هبذه األصول، ف قةول: 

نَّا، وعمل بي اسبحق اهلل عل ه ف ها، فهةو 
عىل هذه األصول، اي أقمنا، و اال هبا اي  و

                                                 

 .147معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص انظر:  ذ1)

 .78، وينبهر ك ص45يبدأ م  صاملجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، وهو ضم   ذ2)

 .45ازحر، ص، ببحق ق: الر، للها حيذاملجموع  الفاخرة3)
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نَّا، وأخونا وول نا، ندعوه إىل ما أجابنا، ونج به إىل ما  عانا "مو
(1)

. 

: عرض ف ها ااا حي األصول اخلمس  ك صورة أخرى غةري البةر ذارهةا انيةوالث

سألت يا بنر"ف قول:
(2)

، فهمك اهلل، ونفعك، عي ندي  اهلل به، وف يسل أحةدًا مة  

املكلفني جهله، م  معرف  األصول، م  توح د اهلل، وعدله، وإثبات وعده ووع ده، 

إلمامة  ك املصةطفني مة  آل نبةر اهلل واألمر باملعروف والنهر ع  املنكر، وإثبات ا

"عل هم السالم
(3)

. 

و ند اعقارنة اني ما قرر  اْلادي ِف كتاب اعنزلة ااني اعنازلتني وااني ماا قارر  ِف 

 كتاب أص ل الدنم فيَم هبص األص ل اخللسة نالحظ اآليت:

ة أصول الدي  ك ابا  املنزل  بني املنزلبني هر: البوح ةد، والعةدل، والوعةد 1

الوع د، واملنزل  بني املنزلبني، واألمر باملعروف والنهر ع  املنكةر، أمةا األصةول و

اخلمس  ك ابا  أصول الدي  فهر: البوح د، والعدل، والوعد والوع ةد، واألمةر 

 باملعروف والنهر ع  املنكر واإلمام .

ك ة  خول أصل املنزل  بني املنزلبني ك ابا  املنزلة  بةني املنةزلبني، وخروجةه 2

 ابا  أصول الدي  ل حل حمله أصل اإلمام .

ة ىبمل أال ااا حي عرض األصول اخلمس  عىل غرار الريق  املعبزل  ك مرحلة  3

الطلب، قبل تصةدره للحكةم واإلمامة ، وملةا بةارش احلكةم والس اسة ، واخةبلط 

باملجبمل ال منر، الذحي ف خيلو مة  الكبةائر البةر تنةدرج حتةت أصةل املنزلة  بةني 

                                                 

 .49، ببحق ق: عل أمحد الرازحر، ص، للها حيذاملجموع  الفاخرة1)

 ذ   لعل السائل ولده املرت  اي ور  ك احلاش   .2)

 .133ببحق ق: عل أمحد الرازحر، ص ، للها حيذاملجموع  الفاخرة3)
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بني، والرتويج اذا األصل ف خيدم فكرة احلكةم واإلمامة ، اةي خيدمةه أصةال املنزل

اإلمام  واألمر باملعروف والنهر ع  املنكر، وك هذه املرحل  يصبح أصل املنزل  بني 

املنزلبني قض   فكري  جمر ة بعد أال باعد الزماال ب نها وبني  وافعها البارخي  ، فأ خل 

هو أصل اإلمام ، بمفهومها ااا وحي ااا حي حملها أصاًل جديدًا،
(1)

.  

وبعبارة أخرى، فإال افجبها  اوديد للها حي قد فرضه عل ةه الواقةل الةذحي هةو 

ف ه، فكاال م  فقه الواقل أال يغري خطابه الدينر بي يبالءم، والب ع  الب ئة ، والظةرف 

ل الس اِّس الذحي يع شه، فبعد أال أصبح ااا حي إمامةًا، اةاال مة  الرضةورحي أال يقنة

املجبمل بنفسه، وبنظريبه ك احلكةم، مة  خةالل البأصة ل ملةربرات خروجةه عةىل 

اخلل ف ، وأحق به باحلكم، فظهر أصل اإلمام ، وغا  أصل املنزل  بني املنةزلبني؛ ملةا 

 قد يؤ حي الرتويج له م  نفرة أهل ال م  ع  ااا حي.

ة التخاطب دو  إلغااء ايد أ  التغيْي مل نوم َغيْيا  جِرنا  اقدر ما خ  َغيْي ِف لغ

ألصل اعنزلة اني اعنزلتني، ألنه اقي ثااتا  ِف َاراث اْلاادي الُقادي، ومل نثبات  ناه 

 الرتاجع  نه، كمصل دنني، نص  ليه، وأثبته ِف مبحث كامل.

 والِي نرتجح للباحث أ  اْلادي غْي مم خطااه ومل نغْي مم  قيدَه؛ لسببني: 

للمرشويف الس اِّس الذحي تبناه ك ال م ، فراز : حماول  إجيا  تأص ل رشعر األول

 عىل اإلمام .

: أال أصل املنزل  بني املنزلبني قد ىةرض عل ةه عةوام املسةلمني ك الة م ، الثاين

بسبب ما يرتتب عىل هذا األصل، فشة ويف بعة  الكبةائر، واسةبمراء النةاس اةا، 

                                                 

 .159، 158ذ معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص 1)
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باملنزلة  بةني  االقبل، وغريها جيعل أصحاهبا يشعروال بأهنم ة عىل مذهب م  يقةول

املنزلبني ة ل سوا م  أهل اون ، وهذا بدوره يدخلهم ك جدل ورصايف مةل اةل مة  

 يببنن هذا املبدأ املبطرف.

لذلك ااال لزامًا عىل ااا حي أال يغري خطابه بي يبالءم مل الب ئ  اوديدة، والوضل 

 الذحي س نبقل إل ه م  احلجاز امواال  نشأة إىل ال م  ارجل  ول .

 الق ل ِف  القة اْلادي ااعُتزلة نلوننا إمجاْلا ِف اآليت: وخالصة

ة بدأت العالق  بني مدرس  املعبزل  ومدرس  آل الب ت البر ينبسب إل ها ااا حي 1

ك عهد اإلمام زيد ب  عل م  خالل تبلمذه عىل يد واصل ب  عطاء
(1)

. 

راه م بة  ة أخذت العالق  تبعمق أاثر م  خالل وقوف معبزل  البرصة مل إبة2

 عبد اهلل ب  احلس ، أخو النفس الزا   عند خروجه.

ة ااال لببنر القاسم ب  إبراه م الرِّس لبع  األصةول اخلمسة  عنةد املعبزلة  3

 ور ك تشك ل شخص   ااا حي ف ي بعد، فقد وجد ااا حي ك تراث جده مةا يسةاهم 

ري إال مل يضعه ك يكا  يقرت  م  افعبزال إىل حد ابجيعله ك بناء شخص به، بشكل 

 صلب افعبزال.

ال هذه األسبا  أسهمت ك تشك ل العقل   العلم   والكالم   للها حي بشةكل 

 يوافق املعبزل .

                                                 

 .1/155مللل والنحل، للشهرسباين، ذانظر: ا1)
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 املطلب الثاني
 هل كان اهلادي معتزليا  

بعد العرض لألصول البر وافق ف ها ااا حي املعبزل ، يبطرا إىل أذهاننةا سةؤال: 

 ال يضعنا بني مبناقضني:هل ااال ااا حي معبزل ًا؟ وهو سؤ

 األول: َبني اْلادي ألفوار اعُتزلة وأص ْلم.

 الثاين:اراءة اْلادي مم اعُتزلة.

فكي رأينا م  االم ااا حي ك األصةول اخلمسة ، الةذحي جعةل بعة  البةاحثني 

يصف ااا حي بأنه مبكلًي معبزل ًا بسبب تبن ه اذه األصةول
(1)

، فإننةا باملقابةل نجةد 

فأما املعبزلة ، واخلةوارج، فشةها هتم "أال شها ة املعبزل  ساقط  ف قول:ااا حي يرى 

"ساقط ؛ إذا ا عوها ة يعنر اإلمام  ة ألنفسهم
(2)

. 

وإال ااال رأيه ك إسقاط شها ة املعبزل  ك با  اإلمامة ، فإننةا نجةده يبةربأ مة  

فهذا "ل:املعبزل  الغالة عمومًا، عند حديثه ع  ابائر الذنو ، والبحذير منها، ف قو

ة وفقكةم اهلل  ية  املةؤمنني، و ينةر ومةا عل ةه اعبقةا حي، لسةت بزنةديق
(3)

، وف 

 هرحي
(4)

، وف مم  يقول بالطبل
(5)

، وف ثنوحي
(6)

، وف جمرب قةدرحي، وف حشةوحي
(7)

 ،

                                                 
 .157ذ انظر: معبزل  ال م ) ول  ااا حي وفكرهذ، لعل حممد زيد، ص: 1)

 .138، ببحق ق: عل أمحد الرازحر، ص: ، للها حيذاملجموع  الفاخرة2)

 .10/147الزنديق هو:الذحي فيؤم  بال وم اآلخر، وف يقر باخلالق. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ3)

 . 4/293الدهرحي هو: الذحي ينسب احلوا ث إىل الدهر. انظر: لساال العر ، فب  منظور،  ذ4)

 .1/53القائلوال بالطبل هم: الذي  ينسبوال إىل الطب ع  اخللق واإلجيا . انظر: مشكل احلديث وب اال، فب  فورك،  ذ5)

 .1/244لل والنحل، للشهرسباين، الثنوي : هم القائلوال بإاني اثنني مها النور والظلم . انظر: امل ذ6)

يقصد باحلشوي  مثببر الصفات، ألال الفرا األخرى تصف مثببر الصةفات باحلشةوي  والبجسة م. انظةر: رشح قصة دة ابة   ذ7)

 .277الق م، ألمحد ب  إبراه م ب  ع سن، 



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

404 

وف خارجر، وإىل اهلل أبرأ م  ال رافيض غوحي، وم  ال حرورحي ناصبر
(1)

، وم  

، وم  مج ل الفرا الش اذة، ونعوذ باهلل م  ال مقالة  غال ة ، وف بةدَّ ال معبز، غال 

"م  فرق  ناج   عال  ، وهذه الفرا الها عندحي حجبهم  احض ، واحلمد هلل
(2)

. 

 والِي نرتجح للباحث ِف اجللع اني النِلني:

أال براءة ااا حي م  املعبزل  ك قوله الثاين اا ارتباط بي ذاره ك القول األول؛ فقد 

ف ي يبعلق باإلمام ؛ ذلك أال مجهور املعبزل  ك با  اإلمام  يةروال  ر  شها ة املعبزل 

أال اإلمام  جتوز ك ال مسلم افؤ اا، ول س بالرضورة أال يكوال قرش اً 
 (3 )

. 

ولعل هذا الرأحي الذحي تبناه مجهور املعبزل ، هو ما جعل ااا حي ير  شةها هتم ك 

غم أال ما يمك  أخذه م  غلةو با  اإلمام  ويبربأ م  عقائدهم، ويصفهم بالغلو، ر

عىل املعبزل  هو ك بع  مسائل األصول اخلمس  البر اتفةق معهةم ف هةا ااةا حي ك 

 أغلب مسائلها.

ول س ثمة  معنةن لرباءتةه مةنهم ووصةفهم بةالغلو، وقةد وافقهةم ك أصةوام 

افعبقا ي  البر هر حمل اخلالف بني أهل السن  وب نهم، فإذا اةاال يصةفهم بةالغلو، 

افقهم ك ال أصوام، وتبنن آراءهم، فم  أي  جاءت الةرباءة إف مة  الريةق وقد و

 افخبالف مل مجهورهم ك مسأل  اإلمام . 

لك  ااا حي ااال قريبًا م  معبزل  بغدا ؛ملوافقبه ام ك اثري م  املسةائل العقدية  

ا البر تناواا بالبفص ل، ولسلواه مسلكهم مة  الناح ة  الس اسة  ، والبةر مت ةز هبة

معبزل  بغدا  خالفًا ملعبزل  البرصة، الةذي  آثةروا العكةوف عةىل اوانةب العلمةر 

                                   والفكرحي خلدم  آرائهم، ونرش مذهبهم.

                                                 
سن ، الذي  ف يغالوال ك عةل وأهةل النواصب، لفظ يطلق عىل م  يبغ  عل ًا، وآل الب ت، وغالبًا ما يسبخدمه الش ع  ضد ال ذ1)

 ب به ريض اهلل عنهم، ف طلقوال عىل السنر ناصبر.

 .144ببحق ق: عل أمحد الرازحر، ص:  ، للها حي،ذاملجموع  الفاخرة2)

 .1/116، وامللل والنحل، للشهرسباين، 4/74ذ  الفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 3)
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 الفصل الثاني

 األصول العلمية اليت بنى عليها اهلادي معتقده

 وفيه أربعة مباحث

 

 املبحث األول: العقل والنقل.

 املبحث الثاني: التأويل.

 الثالث: التحسني والتقبيح العقليان.املبحث 

 املبحث الرابع: التشيع وأثره على شخصية اإلمام اهلادي.
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 املبحث األول

 العقل والنقل

 وفيه ثالثة مطالب
 

 املطلب األول: املعنى اللغوي واالصطالحي، للعقل والنقل.

 

 املطلب الثاني: منزلة العقل يف الفكر اإلسالمي.

 

 فهوم العقل والنقل عند اإلمام اهلادي، وأثره على آرائه.املطلب الثالث: م
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 املطلب األول
 املعنى اللغوي واالصطالحي للعقل والنقل 

 َُرنَ الُقل لغة: 

ةاًل، ومعقةول، فهةو   ق  ةُل ع 
قو ع  ل  ي  ق  ً : امل نُل، ومجعه: عقول، مأخوذ م  ع  ُل ُلغ  ق  ع  ال 

الء، والعاقول:  ُقول، وقوم ُعق  اوامل ألمره ورأيه، فبقول: عقلةت البعةري عاقل، وع 

إذا مجعت قوائمه، فمنعبه م  السري
(1)

، والعوقال: صدق  عام مة  اإلبةل، والعق لة : 

املرأة املحبوس  ك ب بها، وعق ل  ال يشء أارمه
(2)

ةل فةالال: تكلَّةف العقةل،  ، وتعقَّ

وتعاقل: أظهر أنه عاقةل، ولة س اةذلك
(3)

ُقةول  صة غ  مبالغة  مة  عاقةل، ، والع 

ُقول: أيضًا الدواء، الذحي يمسك البط ، واعبقل لسانه: إذا عجز عة  الكةالم،  والع 

ةة  يَّ ةةل: الدي ق  ةةال: الربةةاط، والع  ق 
والعو

(4)
ةةل، ومجعةةه  ق  ع 

ةةل: احلصةة ، وهةةو املو ق  ، والع 

اقول ع  م 
(5)

. 

اُه، لو ما هت  و  ع 
ن ُل النَّف س  م  فو م  وق ل: ملنعه صاحبه مة   وسمر العقُل عقاًل؛ ألنه ي 

العدول ع  سواء السب ل
(6)

، وق ل: العقل نق   اوهل
(7)

. 

                                                 

 .458/  11، و لساال العر ، فب  منظور، 67/ 1ذاحلدو  األن ق ، أليب ى ن زاريا األنصارحي، 1)

 .1/159ذالعني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 2)

 . 459/  11ذ لساال العر ، فب  منظور، 3)

 .458/  11ذلساال العر ، فب  منظور، 4)

 .1/159ذالعني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 5)

 .11/459، ولساال العر ، فب  منظور، 67/ 1ذ احلدو  األن ق ، أليب ى ن زاريا األنصارحي، 6)

 .1/160ذالعني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 7)
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 َُرنَ الُقل اصطالحا :

 أما َُرنَ الُقل مم ناحية االصطالح فقد ساأل له  لَمء األص ل  دة َُارنَ، منْا: 

العقل جوهر لط ف، يفصل بني حقائق املعلومات التُرنَ األول:
(1)

. 

ل  البم  ةزآاإلمام الشافعر العقل بأنه: عرف  التُرنَ الثاين:
(2)

، ولةذا سةم ت 

البهائم هبائم؛ ألهنا أهبمت ع  العقل
(3)

. 

وعرفه بعضهم التُرنَ الثالث:
(4)

بأنه  برص القلةب، وهةو بمنزلة  البرصة مة  

العني، ندرك به املعلومات اإ راك البرص للمشاهدات
(5)

. 

علوماتهو قوة يفصل هبا بني حقائق امل التُرنَ الرااع:
(6)

. 

، وف فةرا ب ةنهي؛ ألنةه ف فةرا عنةد أهةل اللغة ،  : هو العلمالتُرنَ اخلامس

وأربا  اللساال بني قوام: علمت وعقلت، ف سةبعملوال العلةم والعقةل عةىل حةد 

واحد، ك معنن واحد، ويقولوال: هذا أمةر معلةوم، ومعقةول ويقولةوال: اعلةم مةا 

تقول، واعقل ما تقول
(7)

. 

                                                 

 .1/65ذالبحر املح ط ك أصول الفقه، للزرايش، 1)

 . 1/27ذانظر: قواالل األ ل  ك األصول، أليب املظفر السمعاين، 2)

 . 1/315ذ املزهر ك علوم اللغ  واأل  ، والل الدي  الس والر، 3)

 ذ حكاه أبو احلس  ع  أيب محزة الطربحي.4)

 .1/27األصول، أليب املظفر السمعاين، ذ انظر: قواالل األ ل  ك 5)

 . 10ذ  انظر: األذا اء، فب  اووزحي، مكبب  الغزا،، مل يذار رقم الطبع  وف تارخيها، ص6)

ذ  وهو قول أيب احلس  األشعرحي، وأبو إسحاا األسباذ، وهو قول املبكلمني واملعبزل  وغريهم. انظر: البحر املحة ط ك أصةول 7)

 .6 /1الفقه، للزرايش، 



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

409 

وق ل بأنه قدر م  العلم يم ز صاحبه بني خري اخلةريي ، ورش  التُرنَ السادِ:

ي   ويصح بحصوله افسبشها  بالشةاهد عةىل الغائةب، وخيةرج بةه عة  حةد  الرشَّ

املجانني واملعبوهني، ويصح معه البكل ف واخلطا 
(1)

. 

العقل غريزة يبأتن هبا  رك العلوم، ول ست منها  التُرنَ السااع:
(2)

. 

العقل غريزة التُرنَ الثامم:
(3)

، أو نور
(4)

. 

العقل هو الروح املجر ة ع  املا ة التُرنَ التاسع:
(5)

. 

العقل نويف م  العلوم الرضةوري ، بةه ىصةل العلةم بجةواز    التُرنَ الُارش:

اوائزات، واسبحال  املسبح الت
(6 )

. 

 واألق ال ِف َُرن ه كثْية، إال أ  مجاع خِ  األق ال ننتْي إىل أراُة أم ر:

: الوصف الذحي يفارا به اإلنسةاال البهةائم، وهةو الةذحي اسةبعد لقبةول حدخاأ

العلوم النظري  وتدبري الصناعات اخلف   الفكري ، وهو الذحي أرا ه م  قةال غريةزة، 

: ما وضل ك الطبايف مة  والثاينواأنه نور يقذف ك القلب يسبعد به إل راك األش اء 

: علةةوم تسةةبفا  مةة  والثالااثت، العلةةم بجةةواز اوةةائزات واسةةبحال  املسةةبح ال

: أال منبهن قوته الغريزية  قمةل الشةهوة الداع ة  إىل والرااعالبجار ، تسمن عقاًل 

                                                 

ذوهو قول أيب احلس  األشعرحي، وأبو إسحاا األسباذ، وهو قول املبكلمني واملعبزل  وغريهم. انظةر: البحةر املحة ط ك أصةول 1)

 .1/28، وقواالل األ ل  ك األصول، للسمعاين، 65/ 1الفقه، للزرايش، 

 .96/ 1ذالربهاال ك أصول الفقه، أليب املعا، اووينر، 2)

 .10ذ وهو حمكر ع  اإلمام أمحد ب  حنبل واحلر  املحاسبر. انظر: األذا اء، فب  اووزحي، ص3)

 .1/618، وابا  الكل ات، أليب البقاء، 10ذ وهو حمكر ع  احلر  املحاسبر، وغريه، انظر: األذا اء، فب  اووزحي، ص4)

 .118/ 4ذ توح د األلوه  ، لش خ اإلسالم ب  ت م  ، 5)

 .10، فب  اووزحي، صذ األذا اء6)
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اللذة العاجل ، والناس يبفاوتوال ك هذه األحوال إف ك القسم الثاين الذحي هو العلم 

الرضورحي
(1)

. 

 واختلَ ِف حمله: 

ُه ق ل ب  أ و  فق ل:  اال  ل     ا 
ى ملو ر  ا 

ذو لوك  ل  إال حمله القلب؛ ألال اهلل تعاىل قال:﴿إوالَّ كو ذ 

﴾]ا:  هو د  ُهو  ش  ل  و  م  ن السَّ ق  [، أحي عقل فدل أال حمله القلةب، ح ةث عةرب بةه 37أ ل 

عنه
(2)

. 

وقال بع  أصحا  أيب حن ف : إال حمله الدماغ، يقال فالال خف ف الةدماغ، أحي  

ل؛ وألنه إذا ج َّ الدماغ ذهب العقلل س له عق
(3)

 . 

وقال مجاع : إال العقل عقالال: عقل غريزحي، وهو القوة املبه ئة  لقبةول العلةم، 

وهو موجو  ك ال اآل م ني، وعقل مسبفا ، وهو الذحي تبقوى به تلك القةوة وقةد 

 ىصل باخب ار م  العبد، وىصل بغري اخب ار منه، قالوا: والعقةل الغريةزحي بمنزلة 

ُه  ي  ل  ُه ُنورًا ف  لو اهللُ ل  م   ملَّ  جي  ع  البرص للجسد واملسبفا  بمنزل  النور،قال اهلل تعاىل: ﴿و 

﴾]النور:   ن ور 
[40مو

(4)
. 

: الدل ل الذحي ف يبوقةف عةىل السةملوالدليل الُقيل خ 
(5)

، وبةه يعلةم صةح  

الرشيف
(6)

. 

أو عهةا اهلل ك  واخلالص  م  هةذه البعةاريف أال العقةل هةو عبةارة عة  ملكة 

اإلنساال، ارمه هبا وعلق عل ها مناط البكل ف؛ ل م ز هبا بني احلق والباالل، واخلةري 

                                                 
 .10ذاألذا اء، فب  اووزحي، ص1)

، وتةاج العةروس، 1/687، ولسةاال العةر ، فبة  منظةور، 2/373ذ الزاهر ك معاين اليت الناس، أليب بكر ب  األنبارحي، 2)

 .4/70للزب دحي، 

 .1/28ذ  قواالل األ ل  ك األصول، للسمعاين، 3)

 .575/ 2، واشف األسار، لعالء الدي  عبد العزيز البخارحي، 28، 27/ 1ر السمعاين، قواالل األ ل  ك األصول، أليب املظفذ 4)

 .1/203ذ املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  5)

 .3/1093ذ  الصواعق املرسل ، فب  الق م، 6)
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والرش، وهبا يكبسب العلوم، أما حمله فهو الدماغ
(1)

، ألنةه حمةل البفكةري، ومصةدر 

األفعال؛ وألال البكل ف مرتبط بالعقل، الذحي موضعه ك الدماغ، ولة س ك القلةب 

واهلل أعلم
(2)

. 

 َُرنَ النقل لغة:

: حتويل اليشء م  موضل إىل موضةل، نقلةه ينقلةه نقةاًل، فانبقةل، النَّق ل لغة خ 

وناقلت  فالنةًا احلةديث، إذا حدثب ةه، وحةدثك، وتناقةل القةوم الكةالم ب ةنهم، إذا 

تنازعوه
(3)

. 

 َُرنَ النقل اصطالحا : 

ىل اهلل عل ةه املقصو  بالنقل هو الدل ل املنقةول إل نةا بةالوحر عةرب الرسةول صة

وسلم،  وهو الكبا  أو السن 
(4)

. 

والدل الال النقل والعقل قد يكوناال قطع ني، وقد يكوناال ظني َّني، فةإذا تعةارض 

فإال اانا قطع ني، ف سبح ل البعارض، وإال اانا ظن ةني ف طلةب الرتجة ح ، الدل الال

نةر، فةإال اةاال ب نهي، وإذا ااال أحدمها قطع ًا، واآلخر ظن ًا قةدم القطعةر عةىل الظ

العقل هو القطعر قدم ل س ألنه عقل؛ بل ألنه قطعةر، ومة  زعةم تقةديم العقةل 

                                                 

 .11ذ وهو قول أمحد وأيب حن ف ، وذهب الشافعر إىل أال حمله القلب. انظر: األذا اء، فب  اووزحي، ص1)

ذ ويمك  تقريب العالق  بني القلب والدماغ وعالق  الروح هبي بمثال عرصةحي، وهةو أال القلةب اجهةاز الكمب ةوتر، والةدماغ 2)

 اشاش  العرض، والروح االكهرباء، واوم ل يكوال العقل.

 ، ببرصف.676، 11/674ذ لساال العر ، فب  منظور، 3)

 .1/440ذ ابا  الكل ات، أليب البقاء، 4)
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مطلقًا، أو السمعر مطلقًا، أو اومل بني النق ضني، أو رفةل النق ضةني فقةد جانةب 

الصوا 
(1)

. 

 واألدلة النقلية السلُية ن  ا : 

، فهو عقةل سةمعر، : نويف  لَّ بطريق البنب ه واإلرشا ، عىل الدل ل العقلاألول

وم  هذا غالب أ ل  النبوة، واملعا ، والصفات، والبوح د، وهذا أغلب النةوعني ك 

القرآال، وهذا النويف يمبنل أال يقوم  ل ل صح ح عىل معارضبه؛ فسبلزامه مدلولةه، 

ال بمجر  اخلرب، وهو ثابت والثاينوانبقال الذه  ف ه م  الدل ل إىل املدلول،  :هو الدَّ

والنويف األول أصل  لهعقاًل، 
(2)

. 

                                                 
 .1/87تعارض العقل والنقل، فب  ت م  ،  ذ   رء1)

 .3/908ذ  الصواعق املرسل ، فب  الق م، 2)
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 املطلب الثاني                                                        
 منزلة العقل يف الفكر اإلسالمي

جاء ذار العقل ك القرآال الكريم، وك السن  النبوي ، ك أاثر  م  موضل، أمةا ك 

 القرآال، فقد ذاره اهلل ك مواال  اثرية، وم  ذلك: 

 االنت اع االُقل ِف جمال الُلم والت ور ِف الو   كق له َُاىل: ا ذكر  ِف مُرض1

حي كو  رو ر جت  
بو ُفل كو الَّ ال  ارو و  النَّه   اللَّ  لو و 

بوال فو اخ  ضو و  األ ر   و 
اتو و  ي   السَّ

ل قو ﴿إوالَّ كو خ 

أ ح   ةاء ف    مَّ
 مو
و
ء ي     السَّ

ل  اهللُ مو ا أ نز  م  ُل النَّاس  و  نف  رو بوي  ي  ب ح   ةا ال 
هتو و  ةد  م  ض  ب ع   األر 

  ةا بوةهو

ضو  األ ر  ء و  ةي  رو ب ةني   السَّ ةخي ا و امل س  ةح  السَّ ةاحو و  ي   الري
يفو و ت رص   و 

آبَّ     ُالي   
ا مو  ه 

ب ثَّ فو و 

﴾ ]البقةةرة :  ُلةةوال  قو ع  م  ي  ةةو  ق   لي
ةةات  ط ةةل  164آلي 

ضو قو  األ ر 
كو [، واقولةةه تعةةاىل:﴿و 

نَّات  مي  ج  ات  و  ر 
اوو ب ج  د  م  احو ء و  ن بوي  ق   ُيس 

اال  ن و 
ُ صو ري  غ  اال  و  ن و 

ن خو ل  صو يف  و  ر  ز  ن ا   و     أ ع 

﴾]الرعةد:  ُلوال  قو ع  م  ي  و  ق   لي
ي ات  ك  آل 

لو ىل  ب ع    كو األُُالو إوالَّ كو ذ  ا ع  ه  ض  ُل ب ع  ضي ُنف  [، 4و 

ة الشَّ ار  و  نَّه  ال  ُكُم اللَّ  ل  و  ر  ل  خَّ س  ات  واقوله تعاىل:﴿و  ر  ةخَّ ن ُجةوُم ُمس  ال  ةر  و  م  ق  ال  س  و  م 

﴾]النحل:  ُلوال  قو ع  م  ي  و  ق   لي
ي ات  ك  آل 

لو هو إوالَّ كو ذ  رو اتو 12بوأ م  ةر    ث م 
مو [، وقوله تعاىل: ﴿و 

م   ةةو  ق  ةةً  لي ةةك  آلي 
لو ةةنًا إوالَّ كو ذ  س  قةةًا ح  ز 

رو رًا و  ةةك  ن ةةُه س 
ةةُذوال  مو بَّخو ن ةةا و ت  األ ع   ةةلو و 

النَّخو

قو  ع  ﴾]النحل: ي  ة   67ُلوال 
ل  اهللُ مو ةا أ نةز  م   و 

ارو النَّه   اللَّ  لو و 
فو بوال  اخ  [، وقوله تعاىل:﴿و 

م   ةةو  ق  ةةات  لي ةةاحو آي  ي   الري
ةةيفو و ت رص   ةةا و 

هتو و  ةةد  م  ض  ب ع   األ  ر 
أ ح   ةةا بوةةهو  ف 

ا  ز  ةة  ري
 مو
و
ء ةةي  السَّ

﴾]اواث  :  ُلوال  قو ع   [.5ي 

 ْلم، قال َُاىل: ا ِف ذم الو ار الِنم  طل ا  ق 2

ةاال   ةو  ا  ل  اءن ةا أ و   آب 
ل   ةهو ف   ن ةا ع  ةا أ ل  بَّبوُل م  اُلوا  ب ل  ن  ل  اهللُ ق  ا أ نز  بوُعوا م  ُُم اتَّ  ل  ا 

ا قو إوذ  ﴿و 

﴾]البقرة:  ف  هي  ب ُدوال  ُلوال  ش   ئًا و 
قو ع  اُؤُهم  ف  ي  ي   170آب 

ةذو ث ةُل الَّ م  [، واقوله تعاىل:﴿و 
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م   ُروا  ا  ف  ُهةم  ف  ا  ةر  ف  ةم  ُعم  اء ُصةمي ُبك  ةد 
نو ةاء و  ُل إوفَّ ُ ع  ةم  ةُق بوةي  ف  ي س 

ن عو حي ي 
ةذو ث لو الَّ

﴾]البقرة:  ُلوال  قو ع  [، ووصفهم اهلل بالبهائم عندما عطلةوا العقةل عة  املعرفة  171ي 

ي   ف  ي  
ةذو ُم الَّ ةُبك  ةم  ال  نةد  اهلل و الص 

ا ي عو و  َّ الةدَّ ﴾]األنفةال: فقال تعاىل:﴿إوالَّ رش  ُلوال  قو ع 

ةامو 22 األ  ن ع  ُلةوال  إوال  ُهةم  إوفَّ ا 
قو ع  ُعوال  أ و  ي  م  ُهم  ي س  ث ر  ُب أ الَّ أ ا  [، وقال تعاىل:﴿أ م  حت  س 

بو اًل﴾ ]الفرقاال:  ل  س   [.44ب ل  ُهم  أ ض 

  وجاء ذكر الُقل ِف القرم  لالستدالل اه  ى را ايته سبحانه وَُاىل، قال َُاىل:ا 3

 ا ل   ُقوُل َّ اهللُ ﴿و  
هتو و   م 

دو   ب ع 
ض  مو  األ  ر 

أ ح   ا بوهو اًء ف   م 
و
ء ي     السَّ

ل  مو ب ُهم مَّ  نَّزَّ أ ل    س 
ئو ل 

﴾]العنكبوت:  ُلوال  قو ع  ث ُرُهم  ف  ي  ُد هللوَّو ب ل  أ ا   [.63ُقلو احل  م 

ر، فأنةت وسئل أعرايب ع  العقل مبن ُيعرف؟ قال: إذا هناك عقلك عي ف ينبغة 

عاقل
(1)

. 

قه، واةاال عمةر  ز  وقد ق ل: ما أعطر عبد بعد اإلسالم أفضل م  عقل صالح ُير 

ب الرجل  ينه ومروءته خلقه، وأصله عقله س  يقول: ح 
(2)

، وق ل: ما أويت أحةد مة  

الناس أفضل م  العقل
(3)

. 

العقل مة  وهةدة والقرآال الكريم بنصوصه البر اسبشهد الباحث ببعضها ىرك 

البقل د واومو ، ويدعوه إىل افنطالا ك آفاا احل اة، علًي، وتفكرًا، واسةبثيرًا ملةا 

أو يف اهلل ف ها م  األسار، واآليات، مسبخدمًا آفت املعرف  اإلنسان  ، م  سةمل، 

 وبرص، وغريمها؛ ل بوصل م  خالاا إىل معرف  اهلل.

املسائل العبا ية  معقولة  املعنةن، يسةبط ل  وك اوانب البعبدحي هناك الكثري م 

العقل تعل ل احلكم  م  فرضها، والغاي  م  البعبد هبا؛ ل بوصل اإلنساال م  خالل 

 العقل إىل متام الرضا والبسل م بوجو  البعبد هبا.

 

                                                 

 .2/103ذ العقد الفريد، فب  عبد ربه، 1)

 .5/266ذ  مصنف اب  أيب ش ب ، فب  أيب ش ب ، 2)

 .7/180ذ  مصنف اب  أيب ش ب ، فب  أيب ش ب ، 3)
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 املطلب الثالث                                                       
 ادي، وأرره على آرائهمفهوم العقل والنقل عند اإلمام اهل

 أوال : م ْ م الُقل  ند اإلمام اْلادي: 

العقةل أاةرب "يعبقد ااا حي أال العقل أارب حجج اهلل سبحانه عىل عبةا ه ف قةول 

حجج اهلل سبحانه  عىل عبا ه ولذلك مل خياالب إف ذوحي األلبا  والعقةول وإيةاهم 

د باألمر والفرض والنهر "قص 
(1)

. 

م   ةةو  ق  ةةات  لي ةةاحو آي  ي   الري
ةةيفو و ت رص  ويقةةول ك تعل قةةه عةةىل قةةول اهلل عةةز وجل:﴿و 

﴾]اواث ةة :  ُلوال  قو ع  فببابعةةت اآليةةات، مبناسةةقات بةةي فةة ه ، مةة  العةةرب "[: 5ي 

والدففت، حبن وصل إىل قوم يعقلوال، فأخرب بذلك أال ال ما ذاةر ف يعلةم، وف 

م إف بي راةب، وج ه  ، وف ُيف  عةل اةم ف ةه مة  حجة  العقةل، فقةال سةبحانه؛ خُي رب 

ُل هبةا ك  احبجاجًا عل هم، وتنب هاً  ن ب فو ك ذلك اله ام، بي خلق م  األبصار البر ف ي 

نُظُروا إوىل   ل م  ي  البذارة إف باأللبا ، وحثًا عىل اسبعيل األلبا  ك ال األسبا :﴿أ ف 

ز   ا و  ن   ن اه  ُهم  ا   ف  ب  ق  و  ء ف  ي  ةا السَّ  ه 
ق   ن ةا فو أ ل  ا و  ن اه  د    ض  م  األ  ر    ُفُروج  و 

ا ا  ا مو م  ا و  نَّاه  يَّ

﴾]ا:  نو ةب   م 
ب د  ُكلي ع 

ى لو ر  ا 
ذو ًة و   

ب رصو و ج  ت  ج  هب  و    ُالي ز 
ا مو  ه 

أ نب ب ن ا فو   و 
اِّسو و  [ 8ة  6ر 

ا ُأو،و توف قًا ام، وتعريفًا، واحبجاجًا عىل ذوحي العقول، وقال:﴿ف  "يقول:  وا ي  ُ ب ربو اع 

﴾]احلرش:  ارو "[ فخص باألمر بافعببار ذوحي األبصار2األ  ب ص 
(2)

. 

                                                 

 .435ذاملجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1)

 .300ذاملجموع  الفاخرة، لإلمام ااا حي، حتق ق: عىل أمحد الرازحر،ص 2)
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فكل معرفة  اانةت مة  العبةا  بةاألز،"ويقول:
(1)

اخلةالق اوةوا ، فبةالعقول  

اسبدراها املسبدراوال، م  ذوحي األلبا ، واسبخرجها املسبخرجوال، ووقف عةىل 

قةول افرتضةت معرفة  اهلل وعبا تةه، وهةم حدو  رشائعها العاملوال، وعىل ذوحي الع

الذي  ينالوال بأ اء فرائ  اهلل ثوابه، ويسبحقوال برفضها ة  وال غريهم ممة  سةلب 

"ُلبَّه ة عقابه
(2)

. 

وف ي نقله الثقات، م  ذوحي العقول، ثق  ع  ثقة ، عة  الرسةول "ويقول أيضًا:

أقبل، ثم قال لةه: أ بةر، ملا أال خلق اهلل العقل قال له: أقبل، ف»عل ه السالم، أنه قال:

فأ بر، فقال: وعزيت وجال،، ما خلقت خلقًا هو أحب إ،َّ منك، بك أعطةر وبةك 

«آخذ
(3)

ةل فعلةه، وف   ع 
فقوله: بك أعطر وبك آخذ،  ل ل عىل أنةه ف يثةا  عةىل فو

ب  ف ه لب حارض ورأحي صا ر م  اجرتمه، إف م  ُراي "يعاقب عىل ُجر 
(4)

. 

َّ والفاجر، وهو العقل، والرسول، فأما هدى املبب"ويقول:  دأ فقد هدى به اهلل الرب 

"والكبا 
(5)

. 

معرفةة  اخلةةالق، وهةةر ف تةةدرك إف بالعقةةل الصةةح ح، والقلةةب "ويقةةول:

"النض ج
(6)

 

                                                 

 ذ اهلل عز وجل ف يسمن باألز،؛ ألال أسيء اهلل تعاىل توق ف  ، ف قال: األول، واووا . 1)

 .691ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)

، وحكم عل ه األلباين بالوضل. انظر: مشكاة 8/283ذ، 8086ذ أخرجه الطرباين ك املعجم الكبري، ع  أيب أمام ، برقم)3)

 ذ.5064، برقم)2/98املصاب ح، للبربيزحي، حتق ق: األلباين، 

 .692ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 4)

 .96ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 5)

 .269ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 6)
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فكل معرف  اانت م  العبا  باألز، اخلالق اووا ، فبالعقول اسبدراها "ويقول:

رجوال، ووقةف عةىل حةدو  املسبدراوال، م  ذوحي األلبا ، واسةبخرجها املسةبخ

"رشائعها العاملوال 
(1)

. 

ففر أقل مةا ذارنةا  ل ةل "وبعد اسبطرا ه ك ذار األ ل  عىل تفض ل العقل قال:

"عىل أال املعرف  ف تثبت، وف تكوال إف بالعقل، وم  العقل
(2)

.
 
 

ويقول أيضًا ة ك معرض ر ه عىل م  يقول:إال العقل والنقةل، الةذحي عةرب عنةه 

فإال ق ةل لةه: هةل جيةوز أال تبضةا َّ حجةج اهلل، "لقرآال يبعارضاال ة : بالكبا ، أو ا

وختبلف وتبباعد ك املعاين فال تأتلف؛ فبدل إحداه  عىل معنن، وتبطلةه األخةرى؛ 

فكلي أثببت حج  العقل هلل حج  عىل العبا  أنكرهتا، و فعبها، وخالفبها، وأبطلبهةا 

القةرآال شة ئًا  فعبةه حجة  العقةول  حج  اهلل ك الكبا ، والي أثببت حجة  اهلل ك

 فعًا؟ فإال قال: نعم، يكوال ذلك ويوجد اسةبغنر عة  مناظرتةه بجهلةه، واسةبدل 

بذلك عىل افره وخالف اخللق أمجعني...، وإال رجةل إىل احلةق وتعلةق مة  القةول 

بالصدا فقال: ف جيوز ذلك، وف يكوال أبدًا اذلك؛ ألال حجج اهلل عىل اخللق يؤاد 

ةب ج  ي بعضها بعضًا،  ُس 
ويشهد ناالقها م  القةرآال ملو

(3)
مرابهةا ك اإلنسةاال، ويشةهد  

عقل اإلنساال لنواالق حجج القرآال، واذلك ما نطق به الرسول، يشةهد لةه القةرآال 

والعقول، ...، فإذا فهم ما قلنا به م  ذلك السائل، وقال به، م  أال حجج اهلل يؤاد 

ه: ا ةف ة يةا لةك اخلةري ة تريةد مة  بعضها بعضًا، وف يبطل يشء منها ش ئًا، ق ل ل

                                                 
 .691ببحق ق: الرازحر، ص ذاملجموع  الفاخرة 1)

 .696ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)

 .13/93ذاملسبج : املسبرت. انظر: لساال العر ، فب  منظور، 3)
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العقل املخلوا أال يصف لك اخلالق، ويقف لك عل ه ببحديد، وك ذلك إبطةال مةا 

"نطق به القرآال م  البوح د هلل الواحد احلم د
(1)

. 

يزو احل  كوة مو   زو ع     اهللَّو ال 
ب ا و مو

كو يُل ال  نزو ويقول معلقًا عىل قول اهلل عز وجل:﴿حم  ت 

 السَّ 
م  إوالَّ كو و  ق   آي ات  لي

ابَّ       
ُبث  مو ا ي  م  ُكم  و 

ل قو كو خ  ني  و 
نو مو ل ُمؤ   لي

ي ات  ضو آل  األ  ر   و 
اتو و  ي 

ض    األ  ر 
أ ح   ةا بوةهو  ف 

ا  ز    ري
 مو
و
ء ي     السَّ

ل  اهللُ مو ا أ نز  م   و 
ارو النَّه   اللَّ  لو و 

فو بوال  اخ  نُوال  و 
ُيوقو

ي و ت رص   ا و 
هتو و  د  م  ﴾]اواث ة : ب ع  ُلوال  قو ع  م  ي  ةو  ق  ةات  لي احو آي  ي   الري

[: يصةدقوال بةي 5ةة 1فو

يروال، وينصفوال العقل، ف قبلوال منه ما عل ه يدام، حني يبرصوال، ويسببرصوال ك 

احلق، ويسبدلوال عىل اهلل بي ذرأ م  اخللق، ف كونةوال بةذلك مةؤمنني، وهلل بةاخللق 

م  يُ  و  ق 
ي ، ثم قال:﴿لو ري

﴾ فأخرب أنه قد ذرأ، وجعل ام م  الدفلة  والقدرة ُمقو وقونُوال 

عل ه ك خلق أنفسهم، ما بأقل قل له عىل خالقهم يسبدلوال، وبأنه اهلل الذحي ف إله إف 

هو يوقنوال، ثم ارر الدفل  ام وافحبجاج عل هم؛ بذار ما أنةزل مة  السةيء مة  

ثةم اةرر افحبجةاج، رزا، فأح ا ام به الزرويف، وفريف بةه ك األصةول والفةرويف، 

والبوق ف ام، والبعريف، فذار ترصيف الرياح، وما يكوال ف ها وهبا م  األلقةاح، 

﴾ فببابعت اآليات مبناسقات؛ بي ف ه   ُلوال  قو ع  م  ي  و  ق  احو آي ات  لي ي   الري
يفو و ت رص  فقال:﴿و 

م  العرب والدففت، حبن وصل إىل قوم يعقلوال، فأخرب بذلك أال اةل مةا ذاةر ف 

"علم، وف خيرب، وف يفهم، إف بي راب وجعل ف هم م  حج  العقلي
(2)

 . 

                                                 

 ، ببرصف يسري.221، 220ذاملجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .300ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)
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مم النِل ص السااقة نستطيع الباحث مُرفة م قَ اإلمام اْلاادي مام الُقال، 

 : ونلخِلْا ِف اآليت

 ة يعبقد اإلمام ااا حي  أال العقل أارب حجج اهلل عىل اخللق.1

اببةداًء تةأيت بطريةق العقةل، ة نصوص الوحر ف تعلم إف بالعقل، ومعرف  اهلل 2

والعقل عل ه مناط البكل ف، وعل ه يرتتب الثوا  والعقا ، وهذا مأخوذ م  قول 

فأما هدى املببةدأ، فقةد هةدى بةه اهلل الةرب والفةاجر، وهةو العقةل "اإلمام ااا حي: 

"والرسول والكبا 
(1)

. 

فاعلم أال "وهذا هو عني مذهب املعبزل ، والذحي قرره القايض عبد اوبار بقوله: 

الدفل  أربع : حج  العقل، والكبا ، والسن ، واإلمجةايف، ومعرفة  اهلل ف تنةال إف 

"بحج  العقل
(2)

. 

ة يعبقد اإلمام ااا حي افر م  زعم تعارض العقل والنقل، وذلك مةأخوذ مة  4

لَّ بذلك عىل افره ُبدو  (.قوله: )ُاس 

 مناقشة م قَ اْلادي مم الُقل: 

ااا حي ك العقل، نجد أنه وافةق أهةل السةن  ك عةدم عند الوقوف عىل نصوص 

تعارض حجج اهلل العقل   والنقل  
(3)

، و هةذا مةا رصح بةه األصةول وال مة  أهةل 

السن 
(4)

. 

                                                 
 .96ق ق: الرازحر، ص ذ املجموع  الفاخرة ببح1)

 .88ذ رشح األصول اخلمس ، للقايض عبد اوبار، ص2)

 .3/403، واشف األسار، لعالء البخارحي، 2/201ذ انظر: الفصول ك األصول، للجصاص، 3)

، 1/201، واشف األسار، لعالء الدي  عبد العزيةز بة  أمحةد البخةارحي، 2/201ذ انظر: الفصول ك األصول، للجصاص، 4)

 ، وقد سبق احلديث عل ه ك املطلب األول م  هذا املبحث.2/167ير والبحبري، فب  أمري احلاج، والبقر
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وخالف أهل السن  ك اعبقا ه أال العقل أارب حجج اهلل عىل اخللق، واعبقةا ه أال 

بالعقل، واعبقا ه أال معرفة  اهلل اببةداًء ف تةأيت إف عة  نصوص الوحر ف تعلم إف 

 الريق العقل.

وامللحوظ أال اإلمام ااا حي يو، العقل أمه   اربى؛ ح ث جيعله احلج  العظمةن 

هلل عىل اإلنساال، وجيعله احلاام عىل بق   احلجج اإلا  ؛ باعببار أهنا ف تفهم إف بةه، 

وك ضوء أساس اته وأول اته
(1)

. 

شك أال العقل م  أارب حجج اهلل عىل اخللق، ول س أاربها، فرسل اهلل أارب وف 

ي    رو
ُمنةذو ي   و  و ب رشي ُساًل م  ة م  ح ث احلج   واملصدر ة م  العقل؛ لقول اهلل تعاىل:﴿ر 

كو ًي﴾]ا يزًا ح  زو اال  اهللُ ع  ا  ُسلو و  د  الر  ىل  اهلل و ُحجَّ   ب ع  ُكوال  لولنَّاسو ع  ئ الَّ ي 
 [.165لنساء: لو

والوحر حج  أارب م  العقل أيضًا، ولو ااال العقل أارب حجج اهلل عىل اخللةق؛ 

لوجب البكل ف به،  وال احلاج  إىل إرسال الرسةل، وإنةزال الكبةب، واهلل يقةول: 

ُسوفً﴾]اإلساء:  ث  ر  ب ع  بَّن ن  بوني  ح  ذي ا ُانَّا ُمع  م  [، ولو ااال العقل أارب احلجج 15﴿و 

أهله ك معرف  صفات اهلل عز وجل، ومما ف شةك ف ةه ك حةال اخةبالف  ملا اخبلف

العقالء ك فهم صفات اهلل عز وجل أال الصوا  ألحةدهم، أو لفريةق مةنهم، ولةو 

م عةىل الصةوا  اببةداًء، لكة  ملةا اخبلفةوا ك معرفة   اَّ ةد  ااال العقل وحده ااف ًا ل 

هلل الكبةب، وأرسةل الرسةل؛ الصوا  مل يك  العقل وحده ااف ًا للمعرف ، فةأنزل ا

لبعريف اخللق باهلل عز وجل وبصفاته
(2)

. 

                                                 

 .24ذ انظر: مقدم  حتق ق املجموع  الفاخرة، للرازحر، ص1)

 .2/395ذ انظر: قواالل األ ل  ك األصول، للسمعاين، 2)
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أما اوال العقل حج  م  حجج اهلل عىل اخللق فظاهر مبفةق عل ةه بةني العقةالء؛ 

ألنه مناط البكل ف الرشةعر، وبةه ىصةل البم  ةز بةني األ لة ، وبةه تفهةم معةاين 

 عةىل النةاس، النصوص وأوجهها، فم  هذا البا  يصري العقل حج  م  حجج اهلل

 ول س أاربها.

عىل أال املنهج العقل عند اإلمام ااا حي ل س ف ه جفاف املنهج الكالمر املعهةو  

عند عليء الكالم؛ ذلك أال املنهج العقل الكالمر عند اإلمام ااةا حي وث ةق الصةل  

بالقرآال الكريم؛ ح ث جيعل اإلمام ااا حي العقل وسة ل  إلعةيل النظةر ك القةرآال، 

سبشها  به لنرصة آرائه الكالم  ؛ خالفةًا لعلةيء الكةالم الةذي  غلبةوا جانةب واف

جاج واملناظرة؛ لنرصة ما ذهبوا إل ه.  الفلسف  ك احلو

 والِي نرتجح للباحث ِف الُقل:  

أال نظرة ااا حي إىل العقل تبطابق مل نظرة املعبزل  ك اعببار العقل أارب حجج اهلل 

قل حج  م  حجةج اهلل عةىل اخللةق، وف ينفةر   وال عىل اخللق، والصح ح أال الع

سائر حجج اهلل، وأال النظرة الوسط   إىل العقل تقبيض البوسط بني قو، األشةاعرة 

واملعبزل ، فالعقل آل  عاجزة بمفر ه
(1)

. 

                                                 

 .620، 1/619ذ  ابا  الكل ات، أليب البقاء، 1)
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 املبحث الثاني

 التأويل عند اإلمام اهلادي

 وفيه مطلبان

 

 واصطالحًا.املطلب األول: تعريف التأويل، لغة 

 

 املطلب الثاني: أصل التأويل عند اإلمام اهلادي، وأثره على عقيدته.
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 املطلب األول
 تعريف التأويل لغة واصطالحًا

 َُرنَ التمونل لغة:  

ل تأويالً  ل يؤوي ل والبأويل: مأخوذ م  أوَّ البأ و 
(1)

: تفسةري مةا يةؤول إل ةه وقيل، 

اليشء
(2)

البأويل هو ما يؤول املعنن إل ه، ويسبقر عل ه: وقيل، 
(3)

. 

 َُرنَ التمونل اصطالحا : 

يعرف األصول وال البأويل بأنه محل الظاهر عىل املحبمل املرجوح، أو هو رصف 

اللفظ ع  ظاهره
(4)

. 

هو تفسري الكالم الذحي ختبلف معان ه، وف يصح إف بب اال غري لفظه
(5)

. 

ه  ل ل، يصري به أغلب عةىل الظة ، مة  املعنةن وق ل: هو اعببار احبيل، يعضد

الذحي  ل عل ه الظاهر
(6)

. 

ر  وقيل
و إوىل ما ُيط ابوُق الظ اهو ل ني 

ب مو  املُح 
دو يُل ر    أ ح 

: الب أ وو
(7)

. 

 ونميت التمونل  ى ثالثة مُاٍ : 

: البأويل بمعنن احلق ق  البر يؤول إل ها الكالم، وهو املعنةن املةرا  اعُنا األول

م  ب و  ُه ي  يل 
أ وو نُظُروال  إوفَّ ت  ل  ي  لفظ البأويل ك الكبا  والسن ، وم  ذلك قوله تعاىل:﴿ه 

                                                 

 .15/329لغ ، لألزهرحي، ذ  انظر: هتذيب ال1)

 .1/13ذ  انظر: خمبار الصحاح، ملحمد ب  أيب بكر الرازحي، 2)

 .1/295ذ  تفسري السمعاين، للسمعاين، 3)

 . 1/200ذ  انظر: البقرير والبحبري، فب  أمري احلاج، 4)

 .15/329، وهتذيب اللغ ، لألزهرحي، 8/369ذ  انظر: العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 5)

 . 1/68انظر: اشف األسار، لعالء الدي  عبد العزيز ب  أمحد البخارحي،  ذ 6)

 .13/323ذ  انظر: تاج العروس، للزب دحي، 7)
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﴾]األعراف:  ن ةا بوةاحل  قي بي ةاءت  ُرُسةُل ر  ب ةُل ق ةد  ج    ق 
ي   ن ُسوُه مو

ذو ُقوُل الَّ يُلُه ي  أ وو أ يتو ت  ي 

بيُئك  بو 53 ُأن  ك  س 
ب   نو ر و 

اُا ب   نو ر 
ا فو ذ  ًا﴾]الكهف: [﴿ق ال  ه  رب   ص 

ل   هو ل عَّ
ب طو ا مل   ت س  يلو م 

ب أ وو

ةًا﴾78 ق  يبي ح  ا ر  ل ه  ع  ب ُل ق د  ج    ق 
ي احي  مو يُل ُرؤ  أ وو ا ت  ةذ  ]يوسةف: [، ومنه قوله تعاىل:﴿ه 

100]
، ومنه قول عائش : ااال رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسةلم  يكثةر أال يقةول، ك  

؛ يبةأول «نةا، ولةك احلمةد، اللهةم اغفةر ،سةبحانك اللهةم رب»راوعه وسجو ه:

القرآال
(1( )2)

. 

يطلق البأويل ويرا  به البفسري، اقولك: تأويةل هةذه الكلمة  عةىل  اعُنا الثاين:

اذا، أحي تفسريها
(3)

، وهو الغالب ك اصطالح املفرسي  للقرآال، سواء اةاال مطلقةًا 

أم عىل وجه خمصوص
(4)

، سواء وافق ظاهره أم مل يوافقه
(5)

 . 

البأويل هو رصف اللفظ عة  افحةبيل الةراجح،  إىل افحةبيل  عُنا الثالث:ا

املرجوح؛ فعبضا ه بدل ل يغلب عىل الظة  أال مةرا  املخاالةب مة  االمةه ذلةك  

افحبيل؛ ف افحبيل الظاهر
(6)

، وهذا تعريف أهل األصول
(7)

. 

وهو الذحي عناه أاثر م  تكلم م  املبأخري  ك تأويل نصوص الصفات
(8)

. 

                                                 
ذ، ومسلم، با  ما يقال ك الراويف والسةجو ، 783، برقم)1/281ذ  أخرجه البخارحي، ك با : البسب ح ك الدعاء والسجو ، 1)

 ذ. 484، برقم)1/350

، وتوح ةد األلوه ة ، فبة  ت م ة ، 5/382، و رء تعةارض العقةل والنقةل، 7/152، لفخر الدي  الةرازحي، ذ  البفسري الكبري2)

 . 2/13، ورشح قص دة اب  الق م، ألمحد ب  إبراه م ب  ع سن، 4/68و 3/56

 .1/315، وفبح القدير، للشوااين، 4/15ذ تفسري القرالبر، للقرالبر، 3)

 .2/38زرقاين، ذ مناهل العرفاال ك علوم القرآال، لل4)

 . 2/13، ورشح قص دة اب  الق م، ألمحد ب  إبراه م ب  ع سن، 5/35ذ توح د األلوه  ، فب  ت م  ، 5)

 .1/94ذ  تقويم النظر، أليب شجايف حممد ب  عل ب  الدهاال، 6)

 .1/88ذ   إيثار احلق عىل اخللق ك ر  اخلالفات إىل املذهب احلق م  أصول البوح د، 7)

، ورشح قصة دة ابة  القة م، ألمحةد بة  إبةراه م بة  3/55، وتوح د األوا  ، فب  ت م ة ، 1/289 ، فب  ت م  ، ذ  الصفدي8)

 .2/13ع سن، 
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 املطلب الثاني
 أصل التأويل عند اإلمام اهلادي، وأرره على عقيدته

يعبمد اإلمةام ااةا حي ك البأويةل عةىل اللغة  العرب ة ؛ لرصةف  فلة  األلفةاظ 

والنصوص ع  ظواهرها، ومحلهةا عةىل معةاال  مرجوحة  أح انةًا؛ ابأويةل السةاا 

 احلسا  بكالم املالئك . بالشدة، وعىل معاال  بع دة ابأويله مناقش  

ومةة  خةةالل تقسةة م اإلمةةام ااةةا حي لنصةةوص الةةوحر إىل: حمكةةم، ومبشةةابه، 

وتوض حه للعالق  ب نهي يبضح لنا أصل البأويل عند اإلمام ااا حي، ونكبفةر بةذار 

اعلةم أال القةرآال حمكةم ومبشةابه، "نموذج م  أقواله ك ذلك: يقول اإلمام ااةا حي

سوخ، وخاص وعام، وحالل وحرام، وأمثةال، وعةرب، وتنزيل وتأويل، وناسخ ومن

وأخبار، وقصص، وظاهر وباال ، ل س ف ه تناق ،...، فإذا فهم الرجل ذلك أخذ 

 ح نئذ  بمحكم القرآال، وأقر بمبشاهبه، أنه م  اهلل، اي قال اهلل سبحانه: 

ت  ُهة َّ  ةي  ةات  حم  ك  ن ةُه آي 
ب ةا   مو

كو ل   ةك  ال  ل  ع  حي  أ نةز 
ذو ةُر  ﴿ُهو  الَّ ُأخ  ب ةا و و 

كو ُأم  ال 

ةاء بوغ  اب   و 
ب ن ة و
فو ةاء ال  بوغ  ن ةُه اب 

ه  مو ةاب  ةا ت ش  ي    ف   بَّبوُعةوال  م  وم  ز  ي   ك ُقُلوهبو
ذو ا الَّ أ مَّ اهبو ات  ف   ُمب ش 

يلوهو﴾]آل عمراال:  أ وو [، ثم بني عةز وجةل؛ ألحي معنةن تراةوا املحكةم، وأخةذوا 7ت 

ن  واالك ، فلذلك جعل املحكةم إمامةًا للمبشةابه، اةي باملبشابه؛ فقال: فببغاء الفب

ةُه ُاُفةوًا  ُكة  لَّ مل   ي  ﴾، فةاملحكم اةي قةال اهلل:﴿و 
ب ا و
كو جعله ح ث يقول:﴿ُه َّ ُأم  ال 

﴾]اإلخالص:  د  رُي﴾]الشورى: 4أ ح   ُل الب صو
مو ُهو  السَّ ء  و  ث لوهو يش   مو [، 11[ و﴿ل   س  ا 

ارُ  ُاُه األ ب ص  رو ُهو  اللَّطو ةُف اخل  بورُي﴾]األنعةام:  و﴿فَّ ُتد  ار  و  ُك األ ب ص 
رو ُهو  ُيد  [، 103و 

ة ﴾]الق ام :  ر 
هبي ا ن اظو ة   إوىل  ر   

 نَّارضو
ئوذ  م  و   22ونحو ذلك، واملبشابه مثل قوله:﴿ُوُجوه  ي 

[، معناها بنيي عند أهل العلم، وذلةك أال تفسةريه عنةدهم أال الوجةوه يومئةذ  23 -
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مرشق  ناعم ، إىل ثوا  رهبا منبظرة، اي تقول:ف أنظر إف إىل اهلل، وإىل  تكوال نرضة

حممد، وحممد غائب، وف ينظر اهلل إل هم يوم الق ام ، معناه: ف يبرشهم برمحبةه، وف 

ةةاء  ُجةةو لوق  ر  ةةاال  ي  ينةة لهم مةةا أنةةال أهةةل اونةة  مةة  الثةةوا ،...، ثةةم قةةال:﴿ف م   ا 

بيهو﴾]الكهف:  "ا  ربه[ يقول: ثو110ر 
(1)

. 

 فلم خِا النص نتبني أصل التمونل  ند اإلمام اْلادي:

يعبمد ااا حي ك البأويل عىل حتديد العالق  بةني حمكةم النصةوص، ومبشةاهبها،  

فهو يرى أال املبشابه ينبغر فهمه ك ضوء املحكم م  النصوص، ويعبقةد أنةه ف بةدَّ 

 املحكم واملبشابه مها م  اهلل.م  تأويل املبشابه بي يوافق العقل، مل اعبقا  أال 

وهذه املنهج   البر سار عل ها ااا حي ك البأويل، جعلبه يم ل إىل رأحي املعبزلة ، 

ك تأويل النصوص املبشاهب ، فنراه  ائًي يم ل إىل تأويل آيات الصةفات، عةىل غةرار 

الصفات، رغم اسبدفله بعموم النصةوص وظواهرهةا؛ لنرصةة مذهب املعبزل  ك 

آرائةه العقدية ، ااسةةبدفله عةىل نفةر خلةةق أفعةال العبةا  عةة  اهلل، بعمةوم قولةةه 

ةدًا﴾]الكهف:  ب ةك  أ ح  ُم ر 
لو ظ  ف  ي  [، واسةبدفله عةىل نفةر الصةفات، 49تعاىل:﴿و 

مو لُ  ُهو  السَّ ء  و  ث لوهو يش   مو رُي﴾]الشورى:  بظاهر قوله تعاىل:﴿ل   س  ا   [.11الب صو

ل مناُ الِل اُ؛ ال نتُسَ ِف َمونلْا أحيانا ، ومم ذلم:   ااعقاال نرا  ُنَوو 

تأويله اآليات الوار ة ك إثبات الوجه، وال دي ، وصف  البرص هلل عز وجل بأهنةا 

الذات
(2)

، وتأويله لآليات البر تثبت صفات الساا، والكةالم، والكةف بالةذات، 

                                                 

 .112ذ  املجموع  الفاخرة، للرازحر، ص 1)

 .118ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص2)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

427 

أيضاً 
(1)

وتأويله للعر  والكرِّس، باملث ل املرضةو  للعظمة  اإلا ة ، وامللةك، 
(2)

 ،

وتأويله للكف بالعظم  أيضاً 
(3)

، وتأويلةه لإلغةواء مة  اهلل للعصةاة، بالعةذا 
(4)

 ،

وتأويله لكالم اهلل ملوسن بخلق االم ك الشجرة
(5)

، وتأويله لبسب ح اوةي ات بةأال 

البفكر ف ها يوجب البسب ح
(6)

سجو  النجم والشةجر، بسةجو  بنةر آ م ، وتأويله ل

عند النظر إل ها
(7)

، وتأويله االم أهل اون  ألهل النار، بأنه بواسط  رسائل ترسةلها 

املالئك  للطرفني
(8)

. 

فهذه نيذج م  أثر منهج البأويل عند اإلمام ااا حي، وهةو مةا أشةار إل ةه حمقةق 

ل اثريًا جدًا  واإلمام ة يعنر ااا حي ة ك"املجموع  الفاخرة فقال:  منهج البأويل يعوي

عىل اللغ  العرب  ، وهو حمسةو  ك أصةحا  البأويةل، الةذي  يقةابلهم أصةحا  

"البسل م، والبفوي 
(9)

. 

وخالص  ما سبق: أال اإلمام ااا حي له منهج باال ك البعامل مل تأويةل نصةوص 

 القرآال والسن  الوار ة ك با  الصفات: 

                                                 

 .156ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .653، 506، 226الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص  ذ  املجموع 2)

 .622، 228ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 3)

 .419ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 4)

 .616ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 5)

 .640ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 6)

 .641رة، ببحق ق: الرازحر، ص ذ  املجموع  الفاخ7)

 .647ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 8)

 .26ذ  مقدم  حتق ق املجموع  الفاخرة، للرازحر، ص 9)
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 ل اُل م النِل ص وظ اخرخا: اعنْجية األوىل: االستدال

وهذه املنهج   هر البر تظهر عند اسبدفله لنرصة مذهبه البأويل، ك نفر بع  

الصفات، حبن خُي  َّل للقارئ أنه أمام علم م  أعالم املدرس  الظاهري ، البر ف تلقر 

 للبأويل بافً.

امة  عةىل وقد ظهرت حسن  هذه املنهج ة  لإلمةام ااةا حي ك إيةرا ه لأل لة  الع

 الوجو ، وإثبات عظم  اهلل وقدرته، وبديل صنعه.

 اعنْجية الثانية: وخي منْجية التمونل: 

 م  خالل رصف اللفظ ع  معناه الظاهرحي إىل معاال  مرجوح ، أو شاذة أح انًا.

وهر املنهج   البر سار عل ها املعبزل  ك تأويل آيات الصفات، تأوياًل خيةرج هبةا 

، وهةذه املنهج ة  سةامهت بشةكل واضةح ك آراء اإلمةام ع  مقبض ات ظواهرها

 ااا حي الكالم  .
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 املبحث الثا لث

 التحسني والتقبيح العقليني

 وفيه مطلبان

 

 املطلب األول: تعريف احلسن والقبح لغة واصطالحًا.

 

 املطلب الثاني: أصل التحسني والتقبيح عند اهلادي وأثره على عقيدته.
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 املطلب األول
 تعريف احلسن والقبح لغة واصطالحاًًً

 َُرنَ اتسم والقبح لغة:  

س   املوضةل احلسة  ك البةدال، ومجعةه حماسة ،  ، واملح  س    ُس   اليشء فهو ح  ح 

وامرأة حسناء ورجل حسةاال، واحلسةاال احلسة  جةدًا، وف يقةال: رجةل أحسة ، 

ي   وجاري  حسان ،  واملحاس  م  األعيل ضد املساوئ قةال اهلل  عةز وج
ل:﴿لولَّةذو

ة ﴾]يونس:  ةةا   ي  زو ةةن ن و  ُس  ةةنُوا  احل  س  [، والزيةةا ة هةةر اونةة ، واحلسةةنن ضةةد 26أ ح 

السوءى
(1)

. 

والبحسني اسم ُبنر  عىل وزال تفع ل، ومجعه حتاسني 
(2)

ن ُت اليشء حتسة نًا  ، وحسَّ

ن به إذا زيَّ
(3)

. 

 :َُرنَ القبح لغة

ُبح قب حًا، وه  ق  ب ح  ي  بةاحن، وهةر ، الُقب ح: مأخوذ م  ق  و قب ح، واومل: قوباح وق 

واومل قبائح، وأقبح فالال؛ إذا أتن بقب ح، واسبقبحه أحي رآه قب حاً 
 (4)

. 

اه ع  اةل خةري  والقباح  نظري احلُس  ، وهو عام ك ال يشء، وقبَّحه اهلل نحَّ
(5)

 ،

﴾ ]القصص:  ني 
ُبوحو  ُهم مي   امل  ق 

  ام  و
قو م  ال  و  ي  اهم ع  ال 42اقوله تعاىل: ﴿و  [أحي نحَّ

خري، واملقبوح املمقوت
(6)

. 

                                                 
 .1/58، وخمبار الصحاح، للرازحي، 3/143ذ  العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 1)

 .13/117ذ  لساال العر ، فب  منظور، 2)

 .13/115، فب  منظور، ذ انظر: لساال العر 3)

 .2/552ذ  لساال العر ، فب  منظور، 4)

 .5/47ذ   انظر: مقاي س اللغ ، فب  فارس، 5)

 .3/53ذ  العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، 6)
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 التُرنَ االصطالحي للحسم والقبح:

احلس  هو: ما مل ينه  عنه الرشيف، والقب ح هو ما هنةن عنةه الرشةيف، ومنةه يعةرف 

احلس   والقب ح والبحسني والبقب ح
(1)

، وق ل: احل س   ما أذال ف ه، أو مدح عىل فعلةه 

قاًل، واذا القبة ح ك مقابلبةهرشعًا، أو ما تعلق به غرض ما ع
(2)

، وقالةت املعبزلة : 

العقل هو احلاام ك حس  وقبح األش اء، والفعل حس  أو قب ح ك نفسه، والرشةيف 

ااشف ومبنيي وف يصح العكس
(3)

. 

واحلس  والقبح عند األصول ني: تعلق اخلطا  باليشء
(4)

. 

 ِاُ  ى ثالثة مِاخب:ثم اختل  ا ِف َُلِّ خِا اخلطاب خل نو   اال صَ أم اال 

: أال اخلطا  ك احلسة  والقةبح يرجةل عةىل صةف ، ولة س عةىل اعِخب األول

 الذات، وهو مذهب أهل السن .

: أال اخلطا  ك احلُس   والُقب ح يرجل عىل الةذوات، وهةو مةذهب اعِخب الثاين

قدماء املعبزل 
(5)

والكرام  ، والرواف  
(6)

. 

: أال احلكم باحلُس   والُقةب ح يرجةل إىل الةذوات ك القبة ح، وإىل اعِخب الثالث

الصفات ك احلس  
(7)

، وهو مذهب أيب احلسني اخل اط م  املعبزل 
(8)

، وق ل عكةس 

ذلك
(9)

، ونفاه اوبائر ف هي مطلقاً 
(10 )

. 

                                                 

 .1/61ذ  اإلهباج ك رشح املنهاج عىل منهاج الوصول ك علم األصول)للب ضاوحيذ، للسبكر، 1)

 .1/234املرام، لآلمدحي، ذ   غاي  2)

 ، وما بعدها ببرصف.3/261ذ  املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  3)

 .1/134ذ  البحر املح ط ك أصول الفقه، للزرايش، 4)

 .3/263ذ  املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  5)

 .1/134ذ  البحر املح ط ك أصول الفقه، للزرايش، 6)

 .1/134ه، للزرايش، ذ  البحر املح ط ك أصول الفق7)

 . 3/263ذ   املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  8)

 .1/134ذ  البحر املح ط ك أصول الفقه، للزرايش، 9)

 . 3/263ذ   املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  10)
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ة   وأنكر إمام احلرمني هذه املذاهب الثالث ؛ ألهنا تؤ حي إىل اعبقةا  معرفة  احلُس 

ح  وال احلاج  إىل الرسلوالُقب  
(1)

. 

 ومما اختلَ فيه ِف التحسني والتقبيح: اَم َدرك األشياء خل االُقل أم االرشع؟: 

بوا عدم جواز تكل ف مةا  فاملعبزل  يروال أال البحسني والبقب ح عقل اال، وعل ه رتَّ

ف يطاا، وم  جعلهي رشع اال أجاز تكل ف مةا ف يطةاا
(2)

، وترتةب عةىل قاعةدة 

والبقبةة ح العقل ةةني بعةة  املسةةائل اخطايةةا األنب ةةاء، وشةةكر املةةنعم البحسةةني 

وغريمها
(3)

. 

م والُقب ح نقال عُاٍ  ثالثة:   وحترنر حمل النزاع أ  اُتس 

ة  واوهةل قبة ح، فهةذا مدراةه األول  س  : صف  الكيل والنقص، يقال العلم ح 

 العقل.

ذلك أيضةًا عقةل، وخيبلةف تعلق احلُس   والُقب ح باملصلح  واملفسدة، و والثاين: 

باخبالف نظر ال واحد إىل ما هو له مصلح ، وما هو عل ه مفسدة؛ فإال خسارة زيد 

تعلةةق املةةدح والثةةوا ، أو الةةذم  والثالااث:مصةةلح  ألعدائةةه، مفسةةدة ألول ائةةه، 

والعقا ، وهذا هو حمل النزايف،  فهو عند أهل السن  رشعر، وعند املعبزلة  عقةل، 

بيح ، قد تدرك بالرضورة، احس  الصدا النةافل، فقالوا: للفعل جه   ن ، أو ُمق 
حُم سو

وقبح الكذ  الضار، وقد تدرك بةالنظر احسة  الصةدا الضةار، وقةبح الكةذ  

                                                 

 .1/134ذ  البحر املح ط ك أصول الفقه، للزرايش، 1)

 .2/137، وت سري البحرير، ملحمد أمني املعروف بأمري با  شاه، 1/136 ذ الغن   ك أصول الدي ، أليب سع د الن سابورحي،2)

 .1/472ذ   رفل احلاجب ع  خمبرص ب  احلاجب، لباج الدي  السبكر، 3)
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النافل مثاًل، وقد ف تدرك بالعقل، ولك  تدرك بالرشيف، فعلم أال ثم  جه  حمسن  اي 

ك صوم آخر يوم م  رمضاال، أو مقبح  اصوم أول يوم م  شوال
(1)

. 

فاحلُس   والُقب ح عند اهلل تعاىل يعنر اسبحقاا فاعله ك حكم اهلل تعةاىل املةدح أو 

الذم عاجاًل، والثوا  والعقا  آجاًل، فذلك بمجر  الرشةيف، والعقةل ف ىكةم أال 

الفعل حس   أو قب ح ك حكم اهلل تعاىل، بل ما جاء الرشيف أنةه حسة ، فهةو حسة ، 

ةن ، أو وما ور  ك الرشيف أنه قب ح، ف هو قب ح، م  غةري أال يكةوال للعقةل جهة  حمسي

مقبيح  ك ذاته، وهذا الذحي عل ه مجهور أهل السن 
(2)

. 

 والِي نرا  الباحث ِف مسملة التحسني والتقبيح الُقليني: 

 : املقصو  باحلُس   والُقب ح العقل ما جيوز، وما ف جيوز ك حق اهلل.أوال  

البحسني والبقب ح العقل ني، ف جيرياال ك با  العبا ات، والعقائد، : أال مبدأ ثانيا  

واألمور الغ ب  ؛ ألال ذلك مما اخبص به اهلل عز وجل بب انه لنا، فال يعلم عقةاًل، بةل 

يعلم بطريق الرشيف م  نص القرآال، أو م  اةالم الرسةول صةىل اهلل عل ةه وسةلم، 

 وترشيعه الذحي هو وحر.

ة أمور العبا ات، والعقائد، واألمور الغ ب   ة قد جيرحي منها : أال هذه األمور ثالثا  

ما يعلم نفعه، ورضه، وصوابه، وخطؤه، وخريه، ورشه عقاًل، فإييال العبد بةه لة س 

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف.3/261ذ  املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  1)

،  والعق دة األصفهان   2/148م الكالم، للبفبازاين، ، ورشح املقاصد ك عل1/93ذ   معامل أصول الدي ، لفخر الدي  الرازحي، 2)

 .8/309، وتوح د األلوه  ، فب  ت م  ، 1/203

ومم  أنكر البحسني والبقب ح العقل ك حق اهلل: أبو احلس  األشعرحي وأصحابه وم  وافقه االقةايض أيب يعةىل وابة  عق ةل وابة  

وأيب الول د الباجر واملازرحي ونحوهم. انظةر: العق ةدة األصةفهان  ، فبة   الزاغوين وأيب املعا، وصاحبه األنصارحي والشهرسباين

 .1/203هة، 1415ت م  ، حتق ق: إبراه م سع داحي، مكبب  الرشد ة الرياض ة الطبع  األوىل
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ه العقل، وامبناعه ع  اآلخر ل ست ملعرف  ُقب حه العقل اببداًء، بل لورو  
نو ملعرف  ُحس 

 أمر الشاريف، أو هن ه.

رة أال تظهر للعبد علل األحكام، بطريق عقةل؛ حبةن يبعبةد : ل س بالرضورااُا  

بالفعل أو الرتك، وفق مبدأ البحسني والبقب ح العقل ني؛ بل ثم  الكثري م  العبا ات 

 غري معقول  املعنن، وجدنا الشاريف يأمرنا هبا، أو يبعبدنا برتاها.

التحساني خامسا : ِف األم ر الدني نة التي لايس ْلاا متُلاِّ دنناي، دجاري فيْاا 

 والتقبيح الُقليني.

: إال إعيل مبدأ البحسني والبقبة ح العقةل ك أمةور الرشةيع  ف ينضةبط سادسا  

ي  ،  فخبالف مدارك العقالء ك حتديد اخلري والرش، ومعرف  خري اخلريي  ورش الرشَّ

ولو ااال البحسني والبقب ح العقل ااف ًا ك تقرير أمور الرشيع ، مسبغن ًا ع  النص؛ 

ة  أال هيبةدوا إىل  يَّ وو للزم عبدة األوثاال، وعبةدة النةار، وغةريهم مة  أهةل امللةل الغ 

اإلسالم بطريق احلُس   والُقب ح العقةل بةدوال احلاجة  إىل ب ةاال ورسةال ، ولةو قةام 

البحسني والبقب ح العقل حج  بذاته؛ ملا أرسل اهلل الرسل؛ إلقام  احلج  عىل اخللق، 

ا اُ  م  ُسوفً﴾]اإلساء : اي قال سبحانه:﴿و  ث  ر  ب ع  بَّن ن  بوني  ح  ذي  [.15نَّا ُمع 
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 املطلب الثاني
 أصل التحسني والتقبيح عند اهلادي  وأرره على عقيدته

البحسني والبقب ح العقل يعبرب م  الفواصل بني فكةر ااةا حي، وفكةر املعبزلة ، 

ص عىل هةذه املسةأل  ذلك أال املبببل آلراء اإلمام ااا حي جيدها تكا  ختلو م  البنص 

العقدي ، ب ني الفحت هبا ابب املعبزل ، ولذلك ق ل: إال اوانب النظرحي غلب عةىل 

املعبزل ، خاص  ك مسائل العدل، فسموا بالعدل  ، ب ني غلب عةىل الزيدية  اوانةب 

العمل املبمثل ك أصل األمر باملعروف والنهر عة  املنكةر، ومةا يرتتةب عل ةه مة  

رصةةفني عةة  املسةةائل الكالم ةة  العم قةة  االبحسةةني والبقبةة ح اللةةب اإلمامةة ، من

العقل
(1)

. 

واملبأمل ملنهج ااا حي جيد أنه أقر  إىل الظاهري ، ك البعاالر مل النصوص، اةي 

أنه يكثر م  افسبدفل بالعموم ةات؛ إلثبةات مذهبةه، الةذحي يعبةرب قريبةًا لصة قًا 

ل اثةريًا مة  آيةات بظواهر النصوص، وإال أعمل العقل ك اثري م  األح  ةاال، وأوَّ

 الصفات اي أشار الباحث سابقًا.

وقد تببل الباحث ابب ااا حي فلم جيةد ف هةا البنصة ص عةىل مسةأل  البحسةني 

والبقب ح العقل ني، إف أال االمه مل خيُل م  بع  املسائل املبفرع  ع  مبدأ البحسني 

 نبياء، وشور اعنُم.كلسملة َوليَ ما ال نطاأل، وخطانا األوالبقب ح العقل؛ 

ففر تكل ف ما ف يطاا يةرى ااةا حي أال اهلل ف يكلةف أحةدًا مة  خلقةه مةا ف 

يط ق
(2)

، وهر مسأل  خالف   عند عليء األصول، فمنهم م  أجازه
(3)

، ومةنهم مة  

                                                 

 .227انظر: احل اة الس اس   والفكري  للزيدي  ك املرشا اإلسالمر، ألمحد شوقر العمرجر، ص ذ 1)

مم  يرى جواز تكل ف ما ف يطاا: اإلمام النووحي، والقراك واب  العريب املالكر، وأبةو احلسة  األشةعرحي. انظةر: املجمةويف، ذ  2)

 .1/23، واملنخول، للغزا،، 1/24، واملحصول، فب  العريب املالكر،1/80، والذخرية، للقراك، 2/357للنووحي، 

 .2/28، واملوافقات، للشاالبر، 1/24نخول، للغزا،، ذ    ومم  منعه الغزا،، الشاالبر. انظر: امل3)
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منعه
(1)

والبقب ح العقل، فالذي  يروال عدم ؛ لكنها م  املسائل  املرتتب  عىل البحسني 

 اوواز يعبقدوال أال تكل ف ما ف يطاا غري مقبول عقاًل.

أما خطايا األنب اء فااا حي يرى أهنا ف عمد ف ها
(2)

، وقةد وضةل اإلمةام ااةا حي 

رسال  اامل  حواا، وناقش ف ها خط ئ  آ م، وقال: إال خطةأه اةاال ك اسةبعجاله ك 

 أال يبقن ك الاع  اهللأال الشجرة؛ المعًا منه ك
(3)

، اي فرسَّ خط ئ  يونس وذهابه أنه 

ااال غضبًا عىل قومه، واسبعجافً منه،  وال أمر م  اهلل، ومل خيرج مغاضبًا لربه؛ ألنه 

ف جيوز عل ه ذلك، وف عىل أنب اء اهلل
(4)

. 

ب د أال مبأخرحي الزيدي  م  أنصار ااا حي قد خاضوا ك هذه املسأل ، وقةالوا: إال 

العقل يسبقل بإ راك احلس  والقب ح
(5)

، واعبربوها أصل مسةائل العةدل، وحتةدثوا 

عنها اثرياً 
(6)

. 

ولعل البطور ك فكر ااا وي  بعد اإلمام ااا حي يرجل إىل  خول الرتاث الفكرحي 

للمعبزل  إىل الفكر ااا وحي عىل يد القايض جعفر ب  عبد السةالم الةذحي هةاجر  إىل 

عبزلة ، ك األصةول، والفةرويف، واملسةمويف، واملعقةول إىل بغدا  وأ خةل تةراث امل

ال م 
(7)

. 

                                                 

 . 1/203ذ   العق دة األصفهان  ، فب  ت م  ، 1)

 . 488ذ   املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق: الرازحر، ص2)

 . 489ذ   املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق: الرازحر، ص3)

 . 493صذ   املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق: الرازحر، 4)

 .13ابا  األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد، ص ذ 5)

 ، وما بعدها.1/152ذ  رشح األساس الكبري، للرشك، 6)

   . 276ذ البقات الزيدي  الكربى)القسم الثالثذ، ويسمن: بلوغ املرا  إىل معرف  اإلسنا ، إلبراه م ب  القاسم، املجلد األول/7)
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 املبحث الرابع

 التشيع وأرره على شخصية اإلمام اهلادي

 وفيه ثالثة مطالب

 املطلب األول: تعريف التشيع لغة واصطالحًا.

 املطلب الثاني: فرق الشيعة املعاصرة للهادي وموقفه منها.

 . الثالث: األصول ا لشيعية الـتـي أثرت على آراء اإلمام اهلادياملطلب 
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 املطلب األول
 تعريف التََّشيع لغة واصطالحًا

 َُرنَ التشيع لغة: 

ي ع : املقدار م  العد ، اقول العر : أقمت عنده شهرًا، أو ش   ل شةهرالشَّ
(1)

 

ت  والش ويف:  الظهور، تقول: شايف اليشء يش ل مشاعا ً وشة وع ، وأشةعبه وُشةع 

به إذا أظهرت ه
(2)

ش ايف: الذحي ف يكبم ش ئًا، وش َّعت  النار ك احلطةب 
، والرجل املو

أرضمب ه، واليشء املشايف الغري مقسوم
(3)

، وشايعت  فالنًا تابعبةه
(4)

، وفةالال مة  

ش ع  فالال، أحي مم  يرى رأيه
(5)

عواال واألنصار: األوالشيُة، 
(6)

: قوم والشيُة، 

يبش عوال، أحي هيووال أهواء قوم، ويبابعوهنم، وش ع  الرجل أصةحابه، وأتباعةه، 

: هم الةذي  يببةل بعضةهم بعضةًا، وقيلوال قوم اجبمعوا عىل أمر، فهم ش ع ، 

ول سوا مبفقني، وغالب ما يسبعمل ك الذم
(7)

ا، وق ةل: الشة ع :  ر 
، والشي  ل الفو

لدي املنهاج وا
(8)

واألش ايف األمثال 
(9)

ة   م مي هو
ة  اعو ةل  بوأ ش 

ي  ُفعو ، قال اهلل تعاىل:﴿ا 

ب ُل﴾]سبأ:  ة  ل املاضة  ، وشة َّعت فالنةًا إذا خرجةت 54ق  [، أحي بأمثاام م  الشي

                                                 

 .2/214، واملحكم واملح ط األعظم، فب  س ده، 2/190د الفراه دحي، ذ   العني، للخل ل ب  أمح1)

 .21/301ذ   تاج العروس، للزب دحي، 2)

 .   1/949، والقاموس املح ط، للفريوز آبا حي، 3/235ذ  مقاي س اللغ ، فب  فارس، 3)

 .2/214كم واملح ط األعظم، فب  س ده، ، واملح3/40، وهتذيب اللغ ، لألزهرحي، 2/190العني، للخل ل ب  أمحد الفراه دحي، ذ   4)

 .2/872ذ   مجهرة اللغ ، لألزهرحي، 5)

 .3/235ذ  مقاي س اللغ ، فب  فارس، 6)

 .1/523ذ    ابا  الكل ات، أليب البقاء، 7)

 .8/188ذلساال العر ، فب  منظور، 8)

 .  2/214ذاملحكم واملح ط األعظم، فب  س ده، 9)
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معه؛ لبو عه، وتبلغه منزله
(1)

، وشايعه تابعه، ووافه
(2)

، وشايعبه إذا ماأل ُتةه
(3)

 ،

، وتش ل ك اليشةء ويسبخدم ك املخالط ، فب قول: فالال ش   ل النساء إذا خالطه َّ

بال  ك هواه
(4)

، ومجعه أش ايف
(5)

، ويقل عىل الواحد، وافثنني، واومل، واملذار، 

واملؤنث، وتش ل الرجل إذا ا عن  عوى الش ع 
(6)

. 

ماام خااالل األقاا ال السااااقة نسااتطيع َ جيااه أغلبْااا، وراطْااا ااااعُنا 

 لبحث كاآليت: االصطالحي اعراد ِف ا

فالبش ل بمعنن املقدار ينطبق عىل الشة ع ، فهةم عةد  مة  الناس،والشة ويف 

الذحي هو بمعنن الظهور وصف ينطبق عل هم، واملش ايف الذحي ف يكبم ش ئًا، يدل 

عىل ما هم عل ه، م  ش ويف أمرهم ك الناس، والبش  ل بمعنن اإلرضام، تدل عىل 

بمعنن املبابل، تدل عىل حال أتبةاعهم،  ما أرضموه م  حرو  وأفكار، واملشايل

وف ه يندرج املوا،، واملحب، والنارص، واملخالط لآلخر، واملوافةق لةه ك الةرأحي 

وااةةوى، واملعةةني، والصةةاحب، والبةةابل، واملةةوا،، واملبةةال  ك احلةةب، فكلهةةا 

 أوصاف تنطبق عىل الش ع  باملعنن املقصو  م  البحث.

مر؛ مل عدم افتفاا، فهذا حال الش ع ، فهةم واذلك معنن افجبييف عىل األ

مبفقوال ك العقائد، خمبلفوال ف ي ب نهم، يكفةر بعضةهم بعضةًا، ويلعة  بعضةهم 

                                                 

 ،  وما بعدها.  2/190د الفراه دحي، ذ   العني، للخل ل ب  أمح1)

 .8/188ذ لساال العر ، فب  منظور، 2)

 .2/872ذ  هتذيب اللغ ، لألزهرحي، 3)

 .21/310، وتاج العروس، للزب دحي، 2/215ذاملحكم واملح ط األعظم، فب  س ده، 4)

 . 8/189، ولساال العر ، فب  منظور، 1/949ذ   القاموس املح ط، للفريوز آبا حي، 5)

 .1/148ذ خمبار الصحاح، للرازحي، 6)
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 بعضًا، وم  هنا أاللق املصطلح ك الذم.

رت  تةدل عةىل املقصةو  افصةطالحر الةذحي 
فغالب املعاين اللغوي  البر ُذاو

 سوف نبناوله.

 َُرنَ التشيع اصطالحا : 

: يعرفهم البع  أهنم: هم الةذي  شةايعوا عل ةًا ريض اهلل عنةه، عةىل الش ع 

اخلصوص، وقةالوا بإمامبةه وخالفبةه، نصةًا ووصة  ، إمةا جل ةًا، وإمةا خف ةًا، 

واعبقدوا أال اإلمام  ف خترج م  أوف ه، وإال خرجت، فبظلم يكوال م  غةريه، 

أو ببق   م  عنده
(1)

  اهلل، ومة  ، وقالوا بفرض اإلمام  لعةل بة  أيب الالةب مة

رسوله صىل اهلل عل ه وسلم، وجعلوا اإلمام  ك عل، ثم  ك  احلس  م  بعده ثم 

قًا فيلةت فرقة  إىل القةول  ر 
ك احلسني بعد احلس ، ثم افرتقوا بعد قبل احلسني، فو

بإمام  عل ب  احلسني، وفرق  قالةت بانقطةايف اإلمامة  بعةد احلسةني، ومل يثببةوا 

رق  قالت: إال اإلمام  صارت بعد ميض احلسةني ك ولةد اإلمام  ألحد بعده، وف

احلس  واحلسني، فهر ف هم خاص ،  وال سائر ولد عل ب  أيب الالب، ف م  قام 

منهم و عا لنفسه 
(2)

. 

ول ست العربة ف م  وافةق عل ةًا، ووافه، ونةارصه، وشةايعه، فأهةل السةن  

العق دة، وإني املقصو  بالبَّش   ل هنةا تقةديم عةل عةىل الثالثة ، مج عهم عىل هذه 

 والقول بأحق به وبن ه م  بعده باإلمام ، نصًا، أو وص  .

وهذا املعنن هو الذحي أشار إل ه اب  حزم
 

عل ه رمحة  اهلل ك تعريفةه للمنبمةر 

النةاس وم  وافق الش ع  ك أال عل ًا ريض اهلل عنه أفضل "ملذهب الش ع  فقال: 

بعد رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم، وأحقهم باإلمام ، وولده مة  بعةده، فهةو 

ش عر، وإال خالفهم ف ي عدا ذلك، مما اخبلف ف ه املسلموال، فةإال خةالفهم فة ي 

                                                 
 .3/678، واملواقف ك علم الكالم، 1/146ذ امللل والنحل، للشهرسباين، 1)

 ، وما بعدها.1/53ذ فرا الش ع ، للنوبخبر، 2)
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"ذارنا، فل س ش ع اً 
(1)

. 

وك احلق ق  أال مصطلح البش ل مل يك  هبةذه الصةورة ك العرصة اإلسةالمر 

ب، األول، ففر مصدرحي ال برشيل اإلسالمر، ور  مصطلح البَّشَّ  ل بمعنن: املُحو

بوهو  ة ع 
ة  شو إوالَّ مو واملوا،، واملنارص، سواء ااال ذلك عىل احلةق، اقولةه تعةاىل:﴿و 

﴾ ]الصافات:   م 
اهو ر  ب  و [، وقد ااال لفظ البش ل يطلق عىل اويع ، مة  غةري 83إل 

مةد هلل الةذحي أذل هةذا، املسلمني، اةي قةال عمةر ريض اهلل عنةه للهرمةزاال: احل

وش عبه باإلسالم
(2)

، ويقال أيضًا: أرسطو وش عبه
(3)

. 

ويقةةول املؤرخةةوال: بنةةو أم ةة  وشةة عبهم
(4)

، ويزيةةد وشةة عبه، وابةة  الةةزبري 

وش عبه
(5)

؛ بل إال اخلوارج اةانوا يصةفوال بةه معاوية  وعل ةاً 
 (6)

، وقةد وصةف 

الصحاب  مج عًا هبذا الوصف  وال تفريق
(7)

نصةار عةثيال، ، ووصف املؤرخةوال أ

بش ع  عثيال
(8)

 

واسةةبخدم الفقهةةاء، واألصةةول وال مصةةطلح الشةة ع  عةةىل املبةةابعني ك   

املذهب
(9)

 . 

فلفظ البش ل ك العرص الذهبر مل يك  بالصورة املعهو ة ال وم، حبةن أصةبح 

 علًي عىل م  تعصب لعل ريض اهلل عنه، ولبن ه م  بعده، أو غاىل ف هم.

                                                 
 .2/90ذ الفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 1)

 .5/89295ذ تاريخ اإلسالم، للذهبر 2)

 .1/104، والعق دة األصفهان  ، فب  ت م  ، 327، 1/289للبفبازاين،  ذ انظر: رشح املقاصد ك علم الكالم،3)

 .3/316ذ  الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 4)

، 17/65، والةواك بالوف ةات، للصةفدحي، 3/379، وتةاريخ الطةربحي، للطةربحي، 3/477ذ  الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 5)

 . 57/255القاسم عل ب  هب  اهلل الشافعر، وتاريخ مدين   مشق، أليب 

 .1/62ذ  الببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 6)

 .4/1774ذ الرشيع ، لآلجرحي، 7)

 .8/50ذ  البداي  والنهاي ، فب  اثري، 8)

 .1/321ذ توج ه النظر إىل أصول األثر، لطاهر اوزائرحي الدمشقر، 9)
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 املطلب الثاني

 عة املعاصرة للهادي وموقفه منهافرق الشي

فرا الش ع  والوائفها تربو عىل سبعني فرق 
(1)

، وأصول فرا الشة ع  ثالثة : 

ُغالة وزيدي ، وإمام  
(2)

. 

والُغالة فرا عةدة، اةل فرقة  تكفةر غريهةا مة  الفةرا
(3)

، والغةالة فة هم 

املبوسط ، ااإلمام   ة عةىل حةد وصةف ابة  حةزم
(4)

، وجةل هةذه الفةرا قةد 

، وتالشت؛ بسبب خمالف  أفكارهةا، وعقائةدها لفطةرة اهلل، البةر فطةر اندرست

 الناس عل ها.

أما الزيدي  فهم القائلوال بإمام  زيد ب  عةل، وإال مل يكونةوا عةىل مذهبةه، ك 

مسائل الفرويف، وهم ثالث فرا: جارو ي  وسل ين   وصاحل  ، وبعضهم عةدها 

ست فرا
(5)

 

فأما الزيدي  م  الرافض  فمطمعها "ل: وقد عدها البغدا حي م  الرافض ، فقا

"ثالث فرا
(6)

. 

وافرتقت هةذه الفةرا إىل الوائةف عةدة، وأشةد فةرا الزيدية  غلةوًا هةم   

                                                 

 .8/247ذ  انظر: منهاج السن ، فب  ت م  ، 1)

 .3/671ذ املواقف ك علم الكالم، لإلجير،  2)

 .1/16ذ انظر: الفرا بني الفرا، للبغدا حي، 3)

 .4/140ذ الفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 4)

 .96ذ انظر: املن   واألمل، فب  املرت ، ص 5)

 .1/16ذ انظر: الفرا بني الفرا، للبغدا حي، 6)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

443 

اوارو ي ، ولعلها املعن   بكالم البغدا حي؛ لقوام بإمامة  عةل بةالنص اخلفةر، 

وتكفريهم لألم ؛ لرتاها ب ع  عل، وتقةديم الثالثة  عل ةه
(1)

، ويقولةوال بحرصة 

مام  ك البطنني، والقول بالغ ب  ااإلمام  اإل
(2)

. 

أما اإلمام  : فهم الذي  قالوا إال النص جل ك عةل ريض اهلل عنةه، وافةروا 

الصحاب ، وقالوا بعصم  اإلمام، وجعلوا أمور الدي  الهةا إىل اإلمةام، وقةالوا: 

أيب  اإلمام االنبر، ويعرفوال بالرافض ؛ لرفضهم زيد ب  عل؛ بسةبب ثنائةه عةىل

بكر وعمر
(3)

. 

ويدخل ك اإلمام   فرا الباالن   اإلسيع ل  ؛ فشةرتااهم مةل اإلمام ة ، ك 

القول بالنص اول، ك عل ريض اهلل عنه، والقول بعصم  اإلمام، وافشرتاك ك 

 وصف الرف . 

 وقد عارص اإلمام ااا حي بع  هذه الفرا، واانت له مواقف م  بعضها.

 ذه الفرا وب اال موقفه منها بيشء م  اإلجياز: ونشري باخبصار إىل ه

 أوال : الرافضة وم ق ه منْا: 

عارص اإلمام ااا حي ظهور الرافض  افثنر عرشي ، القائلني ببحريف القرآال، 

وتزام  عرصه مل ظهور بدع  القول بغ ا  اإلمام املزعوم ة الثاين عرش ة حممةد 

الباحث مل جيد نصوصًا رصى  لإلمةام ب  احلس  العسكرحي ك الرس ا ، إف أال 

ااا حي تناقش أفكار الرافض  اإلمام  ، ك مسأل  القول بغ ب  اإلمام، إف أال له ك 

                                                 
 .1/17ذ انظر: فرا الش ع ، للنوبخبر، 1)

 .97ذ انظر: املن   واألمل، فب  املرت ، ص 2)

 .102، 100ذ املن   واألمل، فب  املرت ، ص 3)
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جممويف رسائله ر ًا عىل م  زعم أال القرآال قد ذهب بعضه، ونور  نصًا م  ذلةك 

ة ما وك ذلك ة يعنر ك الر  عىل القائلني ببحريف القرآال "الر ، قال ف ه ااا حي: 

حدثنر أيب ع  أب ه، أنَّه قال: قرأت مصحف أمري املةؤمنني عةل بة  أيب الالةب 

نَّ ، م  ولد احلس  ب  زيد ب  احلس  بة  عةل بة   ريض اهلل عنه، عند عجوز ُمسو

أيب الالب؛ فوجدته مكبوبًا أجزاء، بخطوط خمبلف ، ك أسفل جزء منها مكبو : 

ب عير ب  ياس، وك آخر وابب وابب عل ب  أيب الالب، وك أسفل آخر: واب

املقدا ، وك آخر: وابب سةليال الفةارِّس، وك آخةر: وابةب أبةو ذرالغفةارحي، 

اأهنم تعاونوا عىل اباببه، قال جةدحي القاسةم بة  إبةراه م صةلوات اهلل عل ةه: 

فقرأته فإذا هو هذا القرآال الذحي ك أيدحي الناس حرفًا حرفةًا، ف يزيةد حرفةًا وف 

﴾]البوبةه:  ينقص حرفًا؛ غري ارو ُكفَّ    ال 
ُلون ُكم  مو ي    ي 

ذو اتوُلوا الَّ [؛ 123أال مكاال:﴿ق 

"اقبلوا الذي  يلونكم م  الكفار، وقرأت ف ه املعوذتني
(1)

. 

وقد أعل  اإلمام ااا حي الرباءة م  الرافض  رصاح  ك جوابه ألهل صةنعاء، 

"وإىل اهلل أبرأ م  ال رافيض غوحي"والذحي قال ف ه:
(2)

. 

اي عارص ااا حي اإلسيع ل   بال م ، بشق ها القرمطر والعب دحي، فقةد اةاال 

للقرامط  امبدا  فكرحي بزعام  عل ب  الفضل، اي ااال هنةاك نفةوذ للُعب ةديني، 

م  اإلسيع ل   بال م ، بزعام  منصور ب  حوشب، الةذحي اةاال يةدي  بةالوفء 

 للعب ديني ك مرص، واانت  ولبه ك عدال فع .

                                                 

 .549ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق الرازحر، ص 1)

 .144ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق الرازحر، ص 2)
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إال ااا حي اانت له معهم حرو ، تربو عىل السبعني وقعة  ويقال
(1)

، ب ةد أال 

 البع  يشكك ك صح  هذه املقال  ويرى أال هذا العد  غري واقعر.

واليشء الةذحي يسةبلفت النظةر هةو مةا "يقول املؤرخ حممد ب  عل األاويف: 

شحنبه ابب البواريخ أال ن فًا وتسعني وقعة ، ب نةه وبةني القرامطة ، وأنةه الهةر 

ال م  م  القرامط ، وأبا هم بسة فه ذحي الفقةار، الةوارث لةه مة  جةده، أمةري 

املؤمنني صلوات اهلل عل ةه، ك حةني أال سةريته، وهةر أوثةق، وأقةدم املراجةل، 

  ف م  قريب، وف م  بع د، عة  نشةو  أحي 
وأقر  إىل احلق ق  والواقل، مل ُترشو

خبار، اللهم إف نةزرًا يسةريًا ك موقع  ب نه وبني القرامط ، مما نسرتيب ك نقل  األ

"نجراال ذارت القرامط 
(2)

. 

ورغم احتا  فص ل القرامط  ك افنبيء لإلسةيع ل  ، إف أال تقةاالل املصةالح 

ب نهي أشعل ب نهي حروباً 
(3)

، ومل يبمكنوا م  توح د صفوفهم
(4)

. 

ل إال ومل جيد الباحث نصوصًا لإلمام ااا حي تبحدث ع  القرامط ، غري أنه ق 

له ابابًا خمطوالًا بعنواال)بوار القرامط ذ
 (5)

 ، ومل يثبت له أصل.

واملالحظ أال املعارك البر  ارت بني ج و  ااا حي، وبني اإلسةيع ل   اةاال 

ااا حي يبحاشن املواجه  بنفسه معهم، والدل ل عىل ذلك ملةا اسةبغاث بةه أهةل 

د العلةوحي صنعاء، واسبنرصوه عىل ج و  اب  الفضةل، أرسةل عةل بة  حممة

                                                 

 .571ذ   تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 1)

 .151ا  قرة الع وال، للديبل، صذ   حتق ق وتعل ق األاويف عىل اب2)

 .177ذ  قرة الع وال بأخبار ال م  امل موال، فب   الديبل، ص3)

 وما بعدها. 196ذ انظر: تفاص ل ما  ار ب نهي ك ابا )اإلسيع ل   وفرقهاذ حقائق ووثائق، لعبد الرمح  املجاهد، ص4)

 .   178ذ  البحف رشح الزلف، ملجد الدي  املؤيدحي، ص5)
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مؤلف سريته، فلي اسببب له األمر، وانبرص عىل القرامطة  أرسةل ااةا حي ولةده 

حممدًا، فلي وصل حممد صنعاء، وأمنت زعاماهتا مة  بطةش القرامطة ، حةاربوا 

ولد ااا حي، فأرسل إىل أب ه يسبنرصه، فطلب ااا حي م  ولده العو ة إىل صعدة؛ 

حر  الزعامةات القبل ة  ك صةنعاء، حبن ف جيمل عىل نفسه حر  القرامط ، و

وبسبب ضعف تلك الزعامات عا  اإلسيع ل وال إىل صنعاء مرة أخرى، لك  ك 

هذه املرة مل يدخلها القرامط  )أنصار عل ب  الفضةلذ، بةل  خلهةا أنصةار ابة  

مذ910هة/297حوشب، واانت هذه األحداث ك عام)
(1)

. 

، مةا حصةل بةني عاملةه ك ومما  ار بني القرامط  وبني ااةا حي مة  حةرو 

نجراال، حممد ب  عب د اهلل العلوحي، وبني أنصار اب  الفضل؛ حبن أرسل العلوحي 

 للها حي قص دة الويل  جاء ف ها: 

         (2)اي خريريريريريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريري     ريريريريريريريريريريريريريري      ريريريريريريريريريريريريريري 
 
 

 بريريريريريريريريريريريريريريري  سرريريريريريريريريريريريريريريري        ريريريريريريريريريريريريريريري      ريريريريريريريريريريريريريريري    
 ظهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     رريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري             

 

 ق بريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري    قريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ب    ريريريريريريريريريريريريريريريريريري    
 ك ريريريريريريريريريريريريريري     ريريريريريريريريريريريريريري      ريريريريريريريريريريريريريري   اي   ريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريري  

 

    ك ريريريريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريري   ه   هريريريريريريريريريريريريريريريريري  ك ريريريريريريريريريريريريريريريريري   
 قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري      بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري به   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    

 

 .(3)كريريريريريريريريريريريريريري     غ ريريريريريريريريريريريريريري ه     ريريريريريريريريريريريريريري     ريريريريريريريريريريريريريري    
واملالحظ أال حرو  ااةا حي مةل اإلسةيع ل  ، وإال ظهةرت بأهنةا حةرو   

ساعدت عىل ق ام مثل تلةك احلةرو  بةني فصة لني عقدي ، إف أال أمورًا أخرى 

 ىمالال مرشوعًا س اس ًا ذو صبغ   ين  ، وم  تلك العوامل: 

:أال اوم ل ينا حي بق ةام  ولة ؛ آلل الب ةت، وىمةل شةعارات مبقاربة  أوال  

 املعنن.

                                                 

 .   395ااا حي، لعل ب  حممد العلوحي، ص ذ سرية1)

 ذ  وهذا م  الغلو البنيي الواضح، فخري م  صىل وصام لربه م  نسل آ م هو حممد صىل اهلل عل ه وسلم، ول س ااا حي .2)

 .   334ذ سرية ااا حي إىل احلق ى ن ب  احلسني، لعل ب  حممد العلوحي، ص3)
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محل  الرعب، وس اس  افسبئصال، البر انبهجها القرامط  اانت جتعةل : ثانيا  

ااا حي يشعر بخطر هؤفء، وأهنم لو وصلوا إىل منةاالق نفةوذه ك صةعدة؛ فلة  

تكوال املواجه  سهل ، فآثر مناوشبهم خارج صةعدة، اصةنعاء ونجةراال، رغةم 

بقبةل  انبصارهم عل ه ك نجراال، وحصارهم لعامله العلوحي، حبن انبهةن األمةر

العلوحي عىل أيدهيم
(1)

. 

:اةاال عةل بة  الفضةل شخصة   ف يعةرف املفاوضةات، والبنةازفت ثالثا  

خلصومه، وقد بدا واضحًا م  خطابه مل رشيكه اب  حوشب  عندما اللةب مة  

فإال نزلت عىل حكمر، و خلةت ك "األخري أال يعل  له الوفء والطاع ، بقوله: 

"الاعبر، وإف خرجت إل ك
(2)

. 

ك  م  أمر  ك حرو  ااا حي مل القرامط ، إف أنه ىسب له ذلك، أيًا ومهي ي

اانت الدوافل والنوايا، البر حاول بع  الكبا  اإلشارة إل ها اصاحب ابا  

  ول  املعبزل  ك ال م ، واذلك األاويف.

اي عارص م  أئم  الزيدية  النارصية : األالةرو ،  الةذحي أظهةر  عوتةه ك 

الربسباال
(3)

مذ،وهو العام الةذحي خةرج ف ةه 897هة/284لبه ك عام)، وأقام  و

 ااا حي إىل ال م ، واالمها ولد باملدين .

إف أال ااا حي مل ىاول مصا م  النارص األالرو ، وقد بدا ذلك واضحًا مة  

زيارة ااا حي إىل الربسباال، واجبييف الناس عل ه، فلي بلغةه أال ذلةك يةؤذحي بنةر 

ومهةا حممةد بة  زيةد، والنةارص األالةرو ، عمومبه، وقد ااال  عىل الربسباال ي

فرتاها وانرصف
(4)

. 

                                                 

 . 379م  أنصار اب  الفضل وبني العلوحي ك سرية ااا حي، ص ذ انظر تفص ل ما  ار بني أهل نجراال 1)

 .104ذ اشف أسار الباالن   وأخبار القرامط ، أليب عبد اهلل حممد ب  مالك ب  أيب القبائل احلي حي املعافرحي،ص، 2)

 .1/200ذ   مقدم  اب  خلدوال، 3)

 .   568ذ تبم  املصاب ح، لعل ب  بالل، ص 4)
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 املطلب الثالث
 األصول الشيعية اليت أررت على آراء اإلمام اهلادي

عند النظر إىل آراء اإلمام ااا حي العقدي ، نجد مجلة  مة  األصةول الشة ع  ، 

سامهت ك إبراز شخص   ااا حي العقدي ، وف نقصةد باألصةول الشة ع   تلةك 

ول املبطرف  اأصول اإلسيع ل  ، أو أصول الش ع  الرافض ، بل نقصد هبةا األص

 األصول اإلمجال  ، بي ف ها األصول الزيدي ، البر جد  ف ها ااا حي.

 ومم خِ  األص ل التي أثرُ  ى مراء اإلمام اْلادي: 

 اإلمامة: 

علوم أال أصل اإلمام  أبرز األصول البر أثرت ك آراء اإلمام ااا حي، وم  امل

هذا األصةل يعبةرب أهةم األصةول الشة ع  ، لةدى سةائر فةرا الشة ع   سةواء 

اإلسيع ل  
(1)

، أو افثنر عرشي 
(2)

، أو الزيدي 
(3)

. 

إف أال اإلمام ااا حي جد  ك مفهوم اإلمام ، ففر حني حترصةها اإلسةيع ل   

عل، عىل اخبالف ك ترت بهةا، وا ف ة  ظهةور وافثنا عرشي  ك ذري  احلسني ب  

اإلمام ك ال عرص، إف أال الفص لني م  الشة ع ، اتفقةا عةىل ثبةوت اإلمامة  ك 

احلسني ب  عل، وذريبه م  بعده، أما القاسم ب  إبراه م )جد اإلمةام ااةا حيذ، 

املحسو  عىل الش ع  الزيدي  فلم يبطرا إىل النسب ة بحسب ما االلل الباحةث 

رسائله ة؛ بل اابفةن بةذار أوصةاف وأخةالا، ينبغةر أال تبةوفر ك اإلمةام، ك 

                                                 

 . 1/38لإلسيع ل النعيال ب  حممد املغريب، ذ  عائم اإلسالم، 1)

 .183ذ حق ال قني ك معرف  أصول الدي ، لعبد اهلل شرب، ص2)

 .   1/558ذ جممويف ابب ورسائل اإلمام القاسم ب  إبراه م الرِّس، 3)
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االرمح ، ونرصة املظلةوم، والةدعوة، وافجبهةا  ك العلةم، واألمانة ، وصةدا 

اللساال، وسخاء النفس وغريها م  األوصاف
(1)

. 

وجانب البجديد الذحي جاء به ااا حي، ك بةا  اإلمامة ، هةو إ خةال ذرية   

بجانب ذري  احلسني، ف ي يعرف بة )البطننيذاحلس  ك اإلمام  
(2)

. 

لكنه سار عىل هنج الش ع  افثنر عرشي ، والش ع  اإلسيع ل   ك أال اإلمامة  

حق إار ك البطنني؛ ببثب ت اهلل اي عىل لساال رسوله
(3)

. 

وإال ااال مصطلح حرص اإلمام  ك البطنني قد اشبهر ك الرتاث الزيةدحي، إف 

أال أول م  قال به هو اإلمام ااا حي، ويعد هذا القول، جتديدًا ك أال الباحث يرى 

با  اإلمام  مل يك  ك عهد جده القاسم، وف ك عهد غريه م  أئمة  آل الب ةت؛ 

ناه ك ع  فسا  هذا القول عند الش ع  اإلسةيع ل   والشة ع  افثنةر عرشةي ، 

بةت ك احلسةني وبن ةه الذي  يروال أال اإلمام  انبقلت م  احلس  إىل احلسني، وثب

م  بعده، إىل يوم الق ام 
(4)

. 

ويرى اوم ل م  خالل هذا األصل أال اإلمام  حةق إاةر، وإال اخبلفةوا ك 

 تفاص ل فرع   حتت هذا األصل.

                                                 

 ، وما بعدها.1/558ذ جممويف ابب ورسائل اإلمام القاسم ب  إبراه م الرِّس، 1)

 .   85بحق ق:الرازحر، صذ املجموع  الفاخرة، ب2)

 س.   92ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق:الرازحر، ص3)

 . 183، وابا  زهر املعاين، لإلسيع ل عي  الدي  القريش، ص1/354ذ أصول الكاك، ملحمد ب  يعقو  الكل نر، 4)
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 التشيع: 

 والبش ل أبرز األصول البر أثرت ك ص اغ  آراء اإلمام ااا حي العقدي .

ل الب ةت، ومت  ةزهم عةىل مة  والبش ل الذحي نعنر بةه حرصة األفضةل   ك آ

سواهم، م  املسلمني، وهو أصل تسري عل ه سائر فةرا الشة ع  ك خالفهةا مةل 

 فرا املسلمني.

والبش ل الذحي هنجه ااا حي ااال تش عًا ف ه يشء م  الغلو، فقةد اانةت نظةرة 

اإلمام ااا حي آلل الب ت، أمام غريهم م  املسلمني، نظرًة يشوهبا البم  ةز ب ةنهم 

 ريهم م  املسلمني، وف ها يشء م  الغلو ف هم.وبني غ

 ونكبفر بنقل عبارة له ك هذا البا ، رغم اثرهتا خش   اإلالال .

وأولئةك، فهةم صةفوة اهلل مة  خلقةه، "يقول اإلمام ااا حي ع  أئم  آل الب ت:

األئم  ااا وال، والقا ة املرشدوال، ب ت حممد وخريته م  بريبه، وخلفاؤه ك أرضه، 

املصطفن، وعرتة املرت ، ونخب  العل األعةىل، املجاهةدوال للظةاملني، واملنابةذوال 

"للفاسقني، واملقربوال للمؤمنني، واملباعدوال للعاصني
(1)

. 

 

 

                                                 

 .581ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)
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 الفصل الثالث

 أوجه التشابه العقدي بني اإلمام اهلادي

 املخالف وبني الفرق األخرى وموقفه من 

 وفيه ثالثة مباحث
 

 املبحث األول: أوجه التشابه بني اإلمام اهلادي والزيدية.

 املبحث الثاني: أوجه التشابه بني اإلمام اهلادي واالثين عشرية.

 املبحث الثالث: موقف اإلمام اهلادي من املخالف.
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 املبحث األول

 أوجه التشابه بني اإلمام اهلادي والزيدية

 وفيه ثالثة مطالب

 

 املطلب األول: تعريف الزيدية.

 املطلب الثاني:الزيدية يف عهد اهلادي.

 املطلب الثالث: األصول العقدية املتفق عليها بني اإلمام اهلادي والزيدية
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 املطلب األول

 تعريف الزيدية

 : هم الذي  ينسبوال أنفسهم إىل زيد ب  عل ب  احلسني ريض اهلل عنةهالزندنة
(1)

 ،

زا ثبةوت  ويقولوال بإمامبه، وساقوا اإلمام  ك أوف  فاالم  ريض اهلل عنهةا، ومل جيةوي

اإلمام  ك غريهم
(2)

. 

وقد نقل بع  أهل العلم، اأيب احلس  األشةعرحي ك مقةافت اإلسةالم ني
(3)

  ،

واب  ت م   ك منهاج السن 
(4)

،
 

وم  املبأخري  احلكمر ك معارج القبةول
(5)

أال زيةد  

ريض اهلل عنه، ااال يفضل عل ًا، عىل سائر أصحا  رسول اهلل  صىل اهلل عل ه ب  عل 

وسلم،  ويبوىل أبا بكر وعمر، ويرى اخلروج عىل أئم  اوور، فلي ظهةر بالكوفة  ك 

أصحابه الذي  بايعوه، سمل م  بعضهم الطع  عىل أيب بكر وعمر، فأنكر ذلك عىل 

قال ام: رفضبموين، ف قةال إهنةم سةموا م  سمعه منه، فبفرا عنه الذي  بايعوه، ف

الرافض  لقول زيد ام: رفضبموين
(6 )

. 

                                                 

، والبنب ةه والةر  عةىل أهةل 3/689، واملواقف ك علم الكالم، لإلجيةر،  4/76  حزم، انظر: الفصل ك امللل والنحل، فب ( 1)

 .1/33األهواء والبديف، أليب احلس  امللطر، 

 .154، 1/29انظر: امللل والنحل، للشهرسباين،  ( 2)

 .1/65انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي،  ( 3)

 .3/471انظر: منهاج السن ، فب  ت م  ،  ( 4)

 .3/1180انظر: معارج القبول، للحكمر،   (5)

 .154، 1/29، وامللل والنحل، للشهرسباين، 1/65مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي،  ( 6)
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وهذا ش خ اإلسالم الشوااين
 

ينا حي م  يدعر افنبسا  إىل زيد بة  عةل، ممة  

ف ا م  يدعر أنه م  أتبايف اإلمةام "يلع  صحاب  النبر صىل اهلل عل ه وسلم، ف قول: 

نهج اول؟! أف تراه ا ف ريض بمفارقة  زيد ب  عل، ا ف ف تقبدحي به، ك ذلك امل

تلك او و ، البر قامت تنرصه، عىل منابذة سالالني اوةور! ومل يسةمح بةالبربحي 

م  الش خني أيب بكر وعمر؛ بل احبج عىل الرافض ، بأهني اانا وزيرحي جده رسةول 

 اهلل صىل اهلل عل ه وعىل آله وسلم!! وف شك أنه يؤمل الرجل ما يةؤمل صةاحبه، ومة 

"أهاال الوزير، فقد أهاال السلطاال
(1)

، وقد حتةريَّ العلةيء ك تصةن ف فةرا الزيدية ، 

ومدى قرهبا م  أهل السن ، فمنهم م  عدها ك فرا الرافض ؛ االبغدا حي
(2)

، وهةو 

حتامل، ومنهم م   اعبربها أفضل فرا الش ع ، م  ح ث قرهبةا إىل السةن ؛ مقارنة  

بغريها م  فرا الش ع 
(3)

. 

 لَ أخل الُلم ِف  دد فرأل الزندنة، فالن اختي  دَّ الزندنة فرقتا :كَم اخت 

: سيها أوائل البرتي األوىل 
(4)

وهاتةاال الفرقبةاال، "، والثان  : اوارو ي ، ثم قال:

مها اللباال ينبحالال أمر زيد ب  عل ب  احلسني، وأمر زيد ب  احلس  ب  عةل بة  أيب 

بت صنوف الزيدي  "الالب، ومنها تشعَّ
(5)

. 

ومنهم م  عدها ثةالث فةرا، اافسةفراي نر
(6)

والةرازحي ،
(7)

، والبغةدا حي
(8)

 ،

 وهؤفء قسموها إىل اوارو ي ، والسل ين  ، واألبرتي .

                                                 

 .77، 76إرشا  الغبر إىل مذهب أهل الب ت ك صحب النبر صىل اهلل عل ه وسلم، ملحمد ب  عل الشوااين، ص  ( 1)

 .222، 1/16الفرا بني الفرا، للبغدا حي،  ( 2)

 . 5/2552انظر: الرشيع ، لآلجرحي،  ( 3)

 س أيت احلديث عنها قريبًا. ( 4)

 . 1/21فرا الش ع ، للنوبخبر،  ( 5)

 .1/27ذ  الببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 6) 

 .1/52اعبقا ات فرا املسلمني واملرشاني، للرازحي،  ( 7)

 .1/16ذ   الفرا بني الفرا، للبغدا حي، 8) 
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فأما أوائل البرتي ، فهم الذي  اانوا يقدموال عل ًا ريض اهلل عنةه عةىل الشة خني، 

يطعنةوال فةة هي، لكةنهم يقولةةوال بجةواز إمةةامبهي ريض اهلل عةنهي، وأهل ةةبهي، وف 

ه،  ةر  ويوجبوال القول بإمامبهي؛ لبنازل عل ريض اهلل عنه اي، مبايعًا، الائعةًا غةري ُمك 

وأال وفيبهي صارت رشدًا، وهدى؛ لبسل م عل بذلك، ولوف تسل م عل لكاال أبةو 

بكر خمطئًا هالكاً 
(1)

 . 

ل، الةذي  اةانوا وقد  جاء هذا البطور ك الفكر الش عر بعد أال ااال الشة ع  األُو 

بالكوف  يقدموال الش خني عىل عل، وااال االمهم ك عثيال، وك قاتل عل ريض اهلل 

عنهي
(2)

 . 

وبةدأ افنحةدار إىل الغلةةو، ك فةرا الزيديةة  بظهةور أول فةةرا الزيدية ، وهةةر 

اال مذهبه أال النبر  صىل اهلل عل ه وسلم نةص عةىل اوارو ي ؛ أتبايف أيب اوارو ، وا

إمام  عل، بالصف ، ف بافسم، وااال م  مذهبه أيضةًا أال الصةحاب  افةروا الهةم؛ 

برتاهم ب ع  عل، وخمالفبهم النص عل ه، وااال يقول: إال اإلمةام بعةده احلسة  بة  

، فمة  عل، ثم بعده احلسني ب  عل، وتكوال اإلمامة  بعةدمها شةورى ك أوف مهةا

خرج م  أوف  مها، شاهرًا س فه  اع ًا إىل  ينه، وااال عاملًا، ورعةًا فهةو اإلمةام
(3)

 ،

وأصحابه هم م  أشد الناس بغضًا؛ ألهل السن 
(4)

. 

  

                                                 

 .1/20 ، للنوبخبر، ذ  فرا الش ع1) 

 .9/261ذ  انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبر، 2) 

، والبنب ةه والةر  عةىل أهةل األهةواء 1/67، ومقافت اإلسالم ني، لألشعرحي،1/28ذ انظر: الببصري ك الدي ، لالسفراي نر، 3)

، وامللل والنحل، 4/76ب  حزم، ، والفصل ك امللل والنحل، ف1/22،  والفرا بني الفرا، للبغدا حي، 1/33والبديف، للملطر، 

 .1/67، ومقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 3/677، واملواقف ك علم الكالم، لإلجير،  1/158للشهرسباين، 

 .98ذ انظر: رجال الش ع  ك امل زاال، لعبد الرمح  عبد اهلل الزرعر، ص4)
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 :أما فرقة السليَمنية

ف قال ام اوريري ، أتبايف سل يال ب  جريةر الزيةدحي، واةاال يقةول: إال اإلمامة   

  أخ ةار األئمة شورى، ومبن ما عقدها اثناال م
(1)

؛ ملة  يصةلح اةا، فهةو إمةام ك 

ز إمامة  املفضةول، واةاال يقةول: إال  احلق ق ، وااال يقر بإمام  أيب بكر وعمر، وجيوي

الصحاب  تراوا األصلح؛ برتاهم ب ع  عل؛ فإنه ااال أوىل هبا، وااال إعراضةهم عنةه 

اهلل عنةه،  خطأ، ف يوجب افةرًا، وف فسةقًا، وهةؤفء اةانوا يكفةروال عةثيال ريض

ويكفروال م  حار  عل ًا أيضاً 
(2)

رهم أهل السن ؛ ببكفريهم عةثيال ريض اهلل  ، وافَّ

عنه
(3)

. 

والبع  ينسب سل يال ب  جرير إىل الزيدي  البرتي 
(4)

، ول س األمر اذلك، فقةد 

ااال صاحب مذهب مسبقل ع  الزيدي  البرتي ، وقد ذار األشعرحي أال لسل يال بة  

ك بعضها؛ ذار ذلك ك معرض تقريره ملةذهب سةل يال بة  جرير مصنفات قد قرأ 

جرير ك بع  املسائل
(5)

. 

                                                 

فسةفراي نر السل ين   انعقا  اإلمام  باثنني م  خ ار األم ، والصوا  ما أثببه اذ  ك اثري م  ابب الفرا بل ك أغلبها أال مذهب 1) 

 بقوله عنهم)م  خ ار األئم ذ؛ ألنه ف يسبق م عقاًل نسب  قول اهذا إىل السل ين   أو إىل غريها لظهور فسا ه عند سائر العقالء.

 .207ذ احلور العني، لنشواال احلمريحي، ص2)

، 1/23، والفرا بني الفةرا، للبغةدا حي، 1/69، ومقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 1/28 ، لالسفراي نر، ذ الببصري ك الدي3)

 .3/678، واملواقف ك علم الكالم، لإلجير،  1/159وامللل والنحل، للشهرسباين، 

 .244ذ مقاتل الطالب ني، أليب الفرج األصفهاين، 4)

 .1/73ذ مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 5)
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لك  ابب سل يال ب  جرير انقرضت، ول س اا ك عرصنا وجو ، ولعل ما نسبه 

األشعرحي إىل سل يال ب  جرير، هو أضبط م  غريه، ك تقرير مذهب السل ين   مة  

 الزيدي ؛ لقربه م  عرصه.

 مم الزندنة فيقال ْلم  الِلاتية أو األارتنة أو البرتنة أو الوثْينة:  أما ال رقة الثالثة

اء وهم أتبايف احلس  ب  صالح ب  حر، واثري النَّوَّ
 
امللقب بةاألبرت، ومةذهبهي ك  

اإلمام  سواء
(1)

، وسموا بالصاحل  ؛ نسب  إىل احلس  ب  صةالح بة  حةر، وسةموا 

ء، امللقةب بةاألبرت، ويقةال نسةب  إىل ببةري باألبرتي  والكثريي ؛ نسةب  إىل اثةري النةوا

الثومر
(2)

، وهؤفء يقولةوال بإمامة  الشة خني؛ غةري أهنةم يبوقفةوال ك عةثيال، وف 

يقولوال ف ه خريًا، وف رشاً 
(3)

روا م  حار  عل اً  ، وافَّ
(4)

، وقد أخرج اإلمام مسةلم 

ك  حديث احلس  ب  صالح ب  حر ك صح حه، وهؤفء اانوا يقولوال: إال اإلمامة 

ال قريش
(5)

. 

والسل ين  ، واألبرتي  يكفةروال اوارو ية ؛ لبكفةريهم أبةا بكةر وعمةر، ومة   

تابعهي، م  الصحاب ، ومج ل فرا الزيدي  جيمعهم القةول ببخل ةد أهةل الكبةائر ك 

اا أهل امللة   النار، ووافقوا القدري  ك هذا املعنن، ووافقوا اخلوارج أيضًا، ك أال ُفسَّ

نار، مل الكفار، ويقنطوال م  رمح  اهللخيلدوال ك ال
(6)

. 

                                                 

 .1/161نظر: امللل والنحل، للشهرسباين، ذ ا1)

 ، ومل يعثر الباحث له عىل ترمج .3/678ذ قاله اإلجير ك ابابه)املواقف ك علم الكالمذ، 2)

 .26ذ الرسال  الوازع  للمعبدي  ع  سب صحاب  س د املرسلني، ل ح ن ب  محزة، ص3)

 .207ذ  احلور العني، لنشواال احلمريحي، ص4)

 .232اخفا م  افتفاا عىل تعظ م صحاب  املصطفن، ل ح ن ب  احلسني ب  القاسم، صذ   اإليضاح مل5) 

 .1/24، وما بعدها ببرصف، والفرا بني الفرا، للبغدا حي، 1/28انظر: الببصري ك الدي ، لالسفراي نر،  ( 6)
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وقد نقل األشعرحي القول بص غ  البضع ف، ع  احلس  ب  صالح ب  حةر، أنةه 

يبوقف ك إمام  عثيال ريض اهلل عنه
(1)

. 

وأنكر اب  حزم عل ه رمح  اهلل نسب  القول بالبوقف ك إمام  عثيال إىل احلس  بة  

وذاةر الائفة  أال "لبوقف ك عثيال إل ه ة : صالح ب  حر، فقال ة بعد أال نقل نسب  ا

هذا مذهب الفق ه احلس  ب  صالح ب  حر اامداين، وهذا خطأ، وقد رأيت اشةام 

وقد ذار احلس  ب  حر،  "،امل زاال"ب  احلكم، الرافيض الكوك، ك ابابه املعروف بة

فهر ب  مالك، وهذا الذحي ف يل ةق باحلسة  وأال مذهبه ااال أال اإلمام  ك مج ل ولد 

ب  حر غريه؛ فإنه ااال أحد أئم  الدي ، وهشام ب  احلكم أعلم به، مم  نسةب إل ةه 

غري ذلك؛ ألال هشامًا ااال جاره بالكوف ، وأعرف النةاس بةه، وأ راةه، وشةاهده، 

واحلس  ب  حر، رمحةه اهلل، ىةبج بمعاوية  ريض اهلل عنةه، وبةاب  الةزبري ريض اهلل 

"عنهي، وهذا مشهور عنه ك اببه، وروايات م  روى عنه
(2)

. 

وعةةدَّ افسةةفراي نر، وابةة  حةةزم، الك سةةان   أصةةحا  املخبةةار بةة  عب ةةد مةة  

الزيدي 
(3)

ا الغةالة؛ ألال عقائةدهم ختبلةف عة  عقائةد  ةر 
، والصوا  أهنةم مة  فو

زوال البداء عىل اهلل، تعاىل اهلل ع  قوام، و يةروال اإلمامة  ك الزيدي ، فالك سان   جيوي

حممد ب  احلنف  
(4)

، وأنه مل يمت
(5)

، ويقولوال ببناسخ األرواح
(6)

، والزيدية  ل سةت 

                                                 

 .1/69انظر: مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي،   ( 1)

 .4/77الفصل ك امللل والنحل، فب  حزم،  ( 2)

 .4/137، والفصل ك امللل والنحل، فب  حزم، 1/23الببصري ك الدي ، لالسفراي نر،  ( 3)

 .1/30انظر:  الببصري ك الدي ، لالسفراي نر،  ( 4)

 .1/28انظر:  امللل والنحل، للشهرسباين،  ( 5)

 .4/139زم، انظر:  الفصل ك امللل والنحل، فب  ح ( 6)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

459 

ا خمبلفة ، لة س منهةا فرقة   ةر 
م  ذلةك ك يشء، أضةف إىل ذلةك أال الك سةان   فو

زيدي 
(1)

. 

وافسفراي نر نفسه، عد الك سان   م  فرا الرواف 
(2)

. 

مذ689هةة/69ملخبار قبةل عةام)ثم  أمر أهم م  ال ما سبق، وهو أال ا
(3)

، أحي 

قبل مولد زيد ب  عل الذحي تنسب إل ه الزيدي ، ف سبح ل نسب  الك سان   إىل زيد ب  

 عل قبل أال يولد.

م األشُري الزندنة إىل ست فرأل  :وقسَّ

وأضةاف إىل اوارو ية ، والسةل ين  ، والصةاحل  ، ثةالث فةرا أخةرى فقةةال: 

 َّ ؛ أصحا  ُنع   م ب  الة يال، يزعمةوال أال عل ةًا  م  الزيدي : وال رقة الرااُة"
الن ع   مو

ااال مسبحقًا لإلمام ، وأنه أفضل الناس بعد رسول اهلل  صىل اهلل عل ه وسةلم،  وأال 

األم  ل ست بمخطئ  خطأ إثم ك أال ولَّت  أبا بكر وعمر، رضواال اهلل عل هي، ولكنها 

م  عثيال، ومة  حمةار  عةل، وشةهدوا  خمطئ  خطًأ ب نيًا ك ترك األفضل، وتربؤوا

                                                 

، أصحا  أيب اريب الرضةير، يقولةوال: إال ابة  ومنْا: الورايةفرا الك سان   اثرية أوصلها األشعرحي إىل إحدى عرش فرق ،  ( 1)

: وال رقاة الثانياة خاي اْلاشاليةاحلنف   مل يقبل، وله عني ماء وعني عسل يأال منهي، وله أسد ونمر ىفظانه حبن يؤذال له بالظهور، 

مام  أيب هاشم عبد اهلل ب  حممد ب  احلنف  ، ثم انبقلت إىل حممد ب  عبد اهلل ب  عباس بوص   أيب هاشم، وهم الراوندية ، القائلوال بإ

: أصحا  ب اال ب  سمعاال املدعوال أال ب اال ب  سمعاال إله، وأال روح اإلله حلت ك أيب هاشةم، ثةم انبقلةت وال رقة الثالثة: البيانية

: أصحا  املخبار ب  عب د الثقفر، وااال يقال له ا ساال، وق ل: إنه أخذ العلم عة  ا سةاال مةوىل ختارنةوأشْر فرقْم: اعإىل ب اال، 

عل ريض اهلل عنه، واملخبار هو الذحي خرج ثائرًا للحسني، وقبل أاثر قبلبه، ثم اسبغوته السبئ   زاعمني أنه حجة  الزمةاال، وا عةن 

/ 1/32ال نصنفها ضم  فرا الزيدي ، انظةر: الببصةري ك الةدي ، لالسةفراي نر، النبوة، وال هذه الطوائف بعقائدها ف نسبط ل أ

، واعبقا ات فةرا املسةلمني واملرشةاني، 127، والفرا بني الفرا، للبغدا حي،ص 1/18، ومقافت اإلسالم ني، لألشعرحي، 33

 .1/62أليب عبد اهلل الرازحي، 

 .  1/34انظر: الببصري ك الدي ، لالسفراي نر،  ( 2)

 . 1/356انظر: املعارف، فب  قب ب  الدينورحي،  ( 3)
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: يبربؤوال م  أيب بكر وعمر، وف ينكةروال وال رقة اخلامسة مم الزندنةعل ه بالكفر، 

: يبولةوال أبةا بكةر وال رقة السادسة مام الزندناةرجع  األموات، قبل يوم الق ام ، 

 وعمر، وف يبربؤوال مم  برحيء منهي، وينكروال رجع  األموات، ويبربءوال ممة   اال

هبا، وهم ال عقوب  ؛ أصحا  رجل، يدعن يعقو 
(1)

"
(2)

. 

وانبهةت فةرقهم ة "ووافقه ك العد  صاحب املن  ، وخالفةه ك البسةم   فقةال: 

يعنر الزيدي  ة إىل ست: جارو ي ، وبرتي ، والبرتية : صةاحل  ، وجريرية ، وافةرتا 

مبةةأخروا اوارو يةة  إىل: مطرف ةة 
(3)

، وحسةة ن  
(4)

، وخمرتعةة  
(5)

ةةتي اةةي ، 
فهةةذه سو

"ترى
(6)

.  

                                                 

مل يذاره أحد سوى أبو احلس  األشعرحي ومل يز  عىل ترمجبه عىل أال ال عقوب   نسب  إىل رجل يقال له يعقو . انظةر : مقةافت  ( 1)

 .1/24، ونقله عنه البغدا حي ك الفرا بني الفرا ، 1/69اإلسالم ني، لألشعرحي، 

 .1/69اإلسالم ني، لألشعرحي، انظر: مقافت  ( 2)

املطرف  :  نسب  إىل مطرف ب  شها  ب  عمرو ب  عبا  الشهايب، يروحي أصول الدي  ع  عل ب  حمفوظ ع  إبراه م بة  بةال   ( 3)

ع  أب ه ع  ااا حي، ااال يقول بالعدل والبوح د عىل مذهب ااا حي، وفارقت املطرف   الزيدي  بمقافت ك أصول الةدي  وافةرهم 

ثري م  الوائف الزيدي ، وقد انقرضت. انظر: البقات الزيدي  الكةربى ويسةمن: بلةوغ املةرا  إىل معرفة  اإلسةنا ، إلبةراه م بة  ا

  .98، واملن   واألمل ك رشح امللل والنحل، ألمحد ب  ى ن املرت ، ص1125القاسم، )القسم الثالثذ املجلد الثاين/

قاسم ب  عل ب  عبد اهلل ب  حممد ب  القاسم ب  إبراه م ب  إسيع ل ب  إبةراه م بة  احلسة  احلس ن  : نسب  إىل احلسني ب  ال  ( 4)

ب  احلس  ب  عل ب  أيب الالب ، قبل بربذة، ويزعم أصحابه أنه ف يموت حبن يمأل األرض عدفً، ويزعمةوال أنةه املهةدحي، وأنةه 

  منهم أال مهدهيم يأت هم ك الرس، وقالةت أخةرى إنةه ف يةأيت أفضل م  رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم، ثم انقسموا فزعمت الائف

مذ. انظةر: 1014هةة/404مذ وقبةل مهةدهيم عةام)989هةة /378بعد الغ ب  إف وقت الظهور، وقد انقرضت، ااال مولده عام) 

ملن ة  واألمةل ك ، وا211، 208،  واحلور العني، لنشواال احلمةريحي، ص2/120احلدئق الور ي  ك مناقب أئم  الزيدي ، للمحل، 

 .98رشح امللل والنحل، ألمحد ب  ى ن املرت ، ص

سموا بذلك لقوام: إال اهلل خيرتيف األعراض ك األجسام فال حتصل بطبائعها اي يقول املطرف  . انظةر: املن ة  واألمةل ك رشح ( 5)

  .98امللل والنحل، ألمحد ب  ى ن املرت ، ص

 .96والنحل، ألمحد ب  ى ن املرت ، صاملن   واألمل ك رشح امللل  ( 6)
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مذ، فقسةةمها إىل أربةةل فةةرا، لكنةةه ذارهةةا 988هةةة/377وجةةاء امللطةةر)ت: 

وهةم أربةل فةرا، "بأوصافها، ومل يسمي فرق  بع نها، بل ذار م  أوصةافها، فقةال: 

: أعظمهم قوفً، وهم الذي  يكفروال الصدر األول، وسةائر مة  فاألوىل مم الزندنة

ويروال السة ف، والسةبر، واسةبهالك األمةوال، وقبةل  يشاؤوال أبدًا؛ إذا خالفهم،

األالفال، واسبحالل الفروج، ول س ك اإلمام   أاثر رضرًا منهم ك الناس، إني هو 

بقدر ما خيةرج الواحةد مةنهم، يضةل السة ف، واحلريةق، والنهةب، والسةبر، وف 

يكفةةروال السةةلف،  وال رقااة الثانيااة ماام الزندنااة:يقصةةدوال، وف يرعةةوال، ...، 

ويبربؤوال، ويبولوال، وف يروال السة ف، وف السةبر، وف اسةبحالل الفةروج، وف 

: يقولوال: إال األم  ولت أبا بكةر ريض اهلل عنةه؛ وال رقة الثالثة مم الزندنةاألموال، 

اجبها ًا، ف عنا ًا وقصدوا، فأخطأوا ك افجبها ، وولَّوا مفضوفً عىل فاضةل، فةال 

ني أخطئوا ك ذلك، ومل يبعمةدوا، فقةالوا بةالنص، ومل يبةربؤوا، ومل يشء عل هم، وإ

يكفروا أحدًا، وتولوا، وهم أصةحا  سةمت، يظهةروال زهةدًا، وعبةا ة، وخةريًا، 

ويأمروال باملعروف، وينهوال ع  املنكر، ويقولةوال بالعةدل، والبوح ةد، والوع ةد، 

ل اوعفرية ؛ جعفةر بة  : معبزل  بغدا ، يقولوال بقةوخم وال رقة الرااُة مم الزندنة

مبرش الثقفر، وجعفر ب  حر  اامداين، وحممد بة  عبةد اهلل اإلسةكاك، وهةؤفء 

أئم  معبزل  بغدا ، وهم زيدي ، يقولوال بإمام  املفضول عىل الفاضل، ويقولةوال إال 

عل ًا عل ه السالم أفضل الناس بعةد رسةول اهلل  صةىل اهلل عل ةه وسةلم،  ف يسةبقه 

م ، وزعموا أال إمام  املفضول عىل الفاضل جائزة؛ ملا وىل النبر  بالفضل أحد م  األ

صىل اهلل عل ه وسلم  عمرو ب  العاص، عىل فضالء املهاجري  واألنصار، ك غةزوة 

ذات السالسل، وقالوا: لو أال رجاًل، عاملًا، قارئًا، وآخةر  ونةه ك العلةم والقةراءة، 

ز ذلك، بعد أال يكوال هذا الدوال قدم فصىل املفضول هبم، وصىل الفاضل خلفه؛ جا
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يعلم معامل الصالة والقراءة، قالوا: فكذلك يباي ل املفضول عىل الفاضل؛ إذا علم أنه 

يقوم باإلمام ، ويؤ حي حقها، ويعلم علمها، قالوا: فكذلك فعةل أصةحا  رسةول 

، اهلل  صىل اهلل عل ه وسلم، رأوا أبا بكر ة وإال ااال عل أفضل منه ة يصلح ام، فولوه

وريض هبم عل، وتابعهم، وأخذ العطاء منهم، ورض  بني أيدهيم بالسوط، وصةىل 

خلفهم، وتزوج م  سب هم أم حممد ب  احلنف  ، فأبو بكر، وعمةر، وعةثيال، وعةل، 

واللح ، والزبري، وعائش ، وسعد، وسع د، وعبد الرمح  ب  عةوف، وأبةو عب ةدة، 

ونةة ، ف شةك فةة هم، وإال عل ةةًا وأزواج النبةر  صةةىل اهلل عل ةةه وسةلم، الهةةم ك ا

أفضلهم، ويبولوهنم، ومج ل الصحاب ، إف أال هؤفء الذي  شهدوا ام باون ؛ لقول 

«عرشة ك اون »النبر  صىل اهلل عل ه وسلم: 
(1)

أزواجةر ك »، وقوله عل ةه السةالم:

«الدن ا أزواجر ك اآلخرة
(2)

، ويبةربؤوال مة  أيب موسةن األشةعرحي، واملغةرية بة  

والول د ب  عقب ، والوائف زعموا أهنم مالئوا عىل عةداوة عةل مةل معاوية   شعب ،

ريض اهلل عنهم، ورانوا إىل الدن ا، وآثروها عىل اآلخرة، ويبربؤوال مم  يبربأ مة  أيب 

بكر، وعمر، وعثيال، وعل، وهؤفء العرشة الذي  برشوا باون ، ويقولوال: م  تربأ 

أفضل األم  بعد رسول اهلل  صةىل اهلل عل ةه منهم، فهو فاسق عاص، ويقولوال: عل 

وال بشةها ته، ويأخةةذوال بقولةه، ك العةدل، والبوح ةد، والوع ةةد،  وسةلم، ويعبةد 

واملنزل  بني املنزلبني، واألمر باملعروف والنهر ع  املنكر، والقول بإحباط األعةيل، 

                                                 

ذ، والرتمذحي ك سننه، با  مناقب عبد الرمح  بة  عةوف، 4649، برقم)4/211أخرجه أبو  او  ك سننه، با  ك اخللفاء،   ( 1)

، وابة  حبةاال ك صةح حه، ذاةر سةع د بة  زيةد، 5/56ذ، والنسائر ك السن  الكربى، ابا  املناقةب، 3748، برقم)5/648

، 16/104ذ،مج عهم م  حديث سع د ب  زيد، وصححه األلباين ك صح ح وضع ف اوةامل الصةغري، 6993، برقم)15/454

 ذ.  7457برقم)

 .9/20أخرجه اب  حب ب املاور حي الشافعر، ك احلاوحي الكبري ،  ( 2)
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هلل عل ةه ويقولوال هو إمامنا، ومعلمنةا، وحجة  اهلل عل نةا؛ بعةد رسةوله اهلل  صةىل ا

"وسلم،  وهؤفء هم الش ع  اخلُلَّص عندهم
(1)

. 

وبعضهم عد فرا الزيدي  تسل فرا، وهر: الزيدي  املخلصوال
(2)

، واوارو ية ، 

واوريريةةة ، والبرتيةةة ، والنع م ةةة ، والدا ن ةةة 
(3)

، واخلشةةةب  
(4)

، وال عقوب ةةة ، 

والصاحل  
(5)

  . 

 الراجح ِف  دد فرأل الزندنة وَسلياهتا: 

 ح للباحث، اُد متحيص األق ال، واجللع اني شتاهتا:الِي نرتج

 أال الزيدي  افرتقت إىل ثالث فرا، ثم تشعبت فرا الزيدي  م  هذه الفرا:  

البةر انقسةمت فة ي بعةد إىل مطرف ة  وخمرتعة   ال رقة األوىل: خاي اجلارودناة:

 وحس ن  .

ا األبرتي ، أو والصاحل   هر البر يطلق عل ه ال رقة الثانية: الِلاتية البرتنة:

الكثريي ، ويقال اا: الببريي ، والبرتي ، والثوم  ، والبوم   والنوم  
(6)

. 

                                                 
 ، وما بعدها ببرصف يسري.1/33البنبه والر  عىل أهل األهواء والبديف،  ( 1)

القول نصري الدي  حممد املعروف بخواج  نرص اهلل، والزيدي  املخلصوال الذي  اانوا مل زيد بة  عةل، واةانوا عةىل ذار  هذا  ( 2)

مذهبه ك الرتيض ع  الصحاب . انظر: الس وف املرشق  وخمبرص الصواعق املحرق ، لنصري الدي  الشهري بخواج  نرصة اهلل اانةدحي 

 .67، صاملكر، اخبرصه وشذبه حممو  شكرحي اآللوِّس

مذ وتةوك 748هةة/130ذ نسب  إىل الفضةل بة   اةني بة  عمةرو، مة  مشةايخ البخةارحي ومسةلم، اةاال شة ع ًا، ولةد عةام)3)

 . 6/17مذ. انظر: الكامل ك الباريخ، فب  األثري، 834هة/219مذ وق ل: )833هة/218عام)

، ول س األمر اذلك فاخلشب   وصف أاللق عىل املخباري  م  5/133عدها املقدِّس م  فرا الزيدي  ك ابابه البدء والباريخ،  (4)

الك سان   الذي   خلوا احلرم باخلشب اراه  القبال بالس ف أيام اب  الزبري، ويقال إهنم قاتلوا باخلشب، وهم  مة  فةرا الرافضة ، 

البةدء والبةاريخ، للمطهةر املقةدِّس، ، و6/60، واملنبظم، فبة  اوةوزحي، 4/243ول سوا م  فرا الزيدي  انظر: تاريخ الطربحي، 

 .1/164، والبنب ه والر  عىل أهل األهواء والبديف، للملطر، 5/133

ذار  هذا القول نصري الدي  حممد املعروف بخواج  نرص اهلل، وبدأ هذه الفرا بالزيدي  املخلصوال الذي  اانوا مل زيد ب  عل  ( 5)

 ار اوارو ي  واانوا عىل مذهبه ك الرتيض ع  الصحاب ، ثم ذ

 . 43انظر: حدوث الفب  وجها  أع اال السن ، ملحمد أمحد املصباحر، ص ( 6)
 



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

464 

ال رقة الثالثة: السليَمنية وخي التي نطلِّ  ليْا اجلرنرنة
(1)

. 

 وعل ه فإال أصول فرا الزيدي  ثالث: اوارو ي ، والسل ين  ، والصاحل  .

ة؛ للخالف احلاصل ك األلقا  وإني حصل اخللط ك اعببارها فرقًا مبعد  

 واألسيء، وجمملها يدل عىل مسمن لفرق  واحدة.

: النع م  ، فقوام بخطةأ األمة ، الةذحي ف أما ال رأل التي أضافْا األشُري وخي

يوصل إىل الكفر، والبربؤ م  عثيال، هو قول السل ين  ، ولعل نع م ب  ال يال، اةاال 

شعرحي فرقة  منفةر ة، ولة س األمةر اةي ظنةه م  السل ين  ،  فلشهرته نسب له األ

 األشعرحي.

: البر قال األشعرحي إهنم يبةربؤوال مة  أيب بكةر وعمةر، وف أما ال رقة اخلامسة

ينكروال رجع  األموات، قبل يةوم الق امة ، فهةم اوارو ية ؛ وذاةرهم األشةعرحي 

 بالوصف، ومل يسمهم، وهو وصف اوارو ي .

شعرحي بال عقوب  ، وهر البر ف تبةربأ مة  أيب : البر سيها األأما ال رقة السادسة

بكر وعمر، وف تبربأ مم  يبربأ منهي، فلعلَّهم انفصلوا م  إحدى فرقبةر السةل ين  ، 

 أو الصاحل  ، وف يكا وال يذاروال عند أهل الفرا، فال يطلق عل هم فرق .

أما الفرا البر عدها صاحب املن   واألمل، فهر ثةالث الوائةف تنةدرج حتةت 

رق  اوارو ي ، وهر: املطرف  ، واحلس ن  ، واملخرتع ، وهر الوائف مبةأخرة عةىل ف

اوارو ي  والسل ين   والصاحل  ، وهذه الطوائف الثالث أثببت إمام  عةل بةالنص 

                                                 

 .96انظر: املن   واألمل رشح امللل والنحل، فب  املرت ، ص ( 1)
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اخلفر القطعر، وخطئوا املشةايخ؛ بمخالفبةه، وتوقفةوا ك تفسة قهم، واخبلفةوا ك 

قرال الرابل واخلامس ااجرحيجواز الرتض   عنهم، وااال ظهورهم ك ال
(1)

. 

والفرق  الزيدي  البر  خلت ال م  هر اوارو ي ، وق ل: إال   خواةا اةاال بعةد 

مائ  سن  م  قدوم ااا حي إىل ال م ، فبحول أتباعه إىل مذهب اوارو ي 
(2)

. 

ول س بال م  م  فرا الزيدي  غري "يقول نشواال احلمريحي ك تقرير هذه احلق ق : 

"هم بصنعاء وصعدة وما يل هياوارو ي  و
(3)

. 

وهو األمر الذحي أاده عبد اهلل ب  محزة، أحد أبرز أئم  ااا وية  ك الة م ، فقةد 

وصفهم بأهنم أهل احلق، م  فرا الزيدي 
(4)

، وأاةد هةذه احلق قة  بشةكل أوضةح 

الزيدي  عىل احلق قة  هةم اوارو ية ، ألال "الس د مح داال ب  ى ن القاسمر، فقال: 

الم  -وف يعلم ك األئم   ل   هم السَّ ةالم  -بعد زيد ب  عل  -ع  ل   ه السَّ مة  لة س  -ع 

"بجارو حي، وأتباعهم اذلك
(5)

. 

وهو ما يؤاده املعارصوال م  الزيدي  وم  أهل السن 
(6)

. 

وانقسم أنصار هذه الفرا ك با  الفقه إىل نارصي 
(7)

، وقاسم  
(8)

؛ ملوافقة  اةل 

فص ل لصاحبه ك األصول والفرويف
(9)

. 

                                                 

 .98املن   واألمل ك رشح امللل والنحل، ألمحد ب  ى ن املرت ، ص ( 1)

 .84الزيدي  نشأهتا ومعبقداهتا، لألاويف،  ( 2)

 .208ذ  انظر: احلور العني، لنشواال احلمريحي، ص3)

 .2/469ذ  املجمويف املنصورحي)جممويف ورسائل اإلمام املنصور باهلل عبد اهلل ب  محزةذ القسم األول، لعبد اهلل ب  محزة،4)

 .467ذ  انظر: جممويف الس د مح داال ب  ى ن القاسمر، ص5)

، والزيدية  قةراءة ك املرشةويف 76  صىل اهلل عل ةه وسةلم، ملحمةد اإلمةام، صذ  العوال رافض  ال م  ك صحاب  الرسول املؤمت6)

 .110وبحث ك املكونات، لعبد اهلل ب  حممد ب  إسيع ل مح د الدي ، ص

 .نسب  إىل النارص األالرو   ( 7)

 د اإلمام ااا حي.نسب  إىل القاسم ب  إبراه م ب  إسيع ل ب  إبراه م ب  احلس  ب  احلس  ب  عل ب  أيب الالب ج  ( 8)

 .99انظر: املن   واألمل ك رشح امللل والنحل، ألمحد ب  ى ن املرت ، ص   ( 9)
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 واعتممل ِف ال رأل الثالث التي َشُبت منْا ط ائَ الزندنة دجد فيْا ما نميت:

:  أال هذه الفرا مج عها ظهرت بعد مقبل زيد ب  عةل، فلةم يكة  ك عهةده أوال  

 فرق  تسمن الزيدي .

 الفرا، وم  تنسب إل هم، ل سوا م  آل الب ت مطلقًا.: أال مؤسيس هذه ثانيا  

: أال الكثري م  مفر ات هذه الفرا ة أو ما تشعب منها ة  سواء الفقه   منها، ثالثا  

أوالعقدي ، جاءت خمالف  ملا ااال عل ه اإلمام زيد ب  عل ريض اهلل عنه
(1)

. 

  ك البطنةني فعىل سب ل البمث ل: مل يثبت ع  اإلمام زيةد القةول بحرصة اإلمامة

أور  حةديثًا، عة  أيب خالةد  "تبم  الةروض النضةري"مطلقًا، والدل ل أال صاحب 

الواسطر، قال: سألت زيد ب  عل ع  اإلمامة ، فقةال: هةر ك مج ةل قةريش، وف 

 َّةًا، عاملةًا 
قو ًا، ت  رَّ تنعقد اإلمام ، إف بب ع  املسلمني، فإذا بايل املسلموال، وااال اإلمام ب 

"رام، فقد وجبت الاعبه عىل املسلمنيباحلالل واحل
(2)

. 

وقد قام الباحث بالبحث ع  هذا احلديث ك نسخ  املجمويف املنسو  إىل اإلمام 

زيد، فلم جيد اا أثراً 
(3)

. 

ناه ك ع  غريها م  مسائل العق دة البر تنسةب إىل اإلمةام زيةد بة  عةل، ومل 

اةالقول ببفضة ل عةل عةىل تنسب إل ه إف بعد موته، ومل تثبت صح  نسةببها إل ةه؛ 

                                                 
 .652انظر: تاريخ املذاهب اإلسالم   ك الس اس  والعقائد وتاريخ املذاهب الفقه  ، أليب زهرة، ص  ( 1)

 .11للعباس ب  أمحد احلسنر، صتبم  الروض النضري، رشح جممويف الفقه الكبري،   ( 2)

وأروحي هذا احلديث بالسند املبصل ة إىل زيد ب  عل ريض اهلل عنه ة ع  أخر وصديقر عل ب  أمحد جممل ، ع  ش خه حممد   ( 3)

ب  عل املنصور، وهو يرويه ع  ش خه حممد ب  ى ن قطراال ع  الش خ العباس ب  أمحد احلسنر)صاحب تبمة  الةروض النضةريذ 

 .92إىل زيد ب  عل ريض اهلل عنه، انظر: )القول اول ك الذ  ع  مذهب اإلمام زيد ب  علذ، لعل جممل، ص بسنده
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الثالث ، والقول باخلروج مل  يدعو إىل نفسه لإلمام ، فقد نسبوها له، وألصقوها بةه 

بعد موته، واذلك القول ببخل د أهل الكبائر ك النار
(1)

. 

ةب  ، رااُا    : ف بد م  البفريق بني الزيدي ، واإلمام زيةد مة  ح ةث القرابة  النس 

ح ث القرابة ، فلةم تصةح نسةب  مؤسيسة فةرا الزيدية  وافنبيء املذهبر، أما م  

الثالث)اوارو ي ، والصاحل  ، والسل ين  ذ إىل آل الب ت؛ فضاًل ع  زيد بة  عةل، 

وهم يببعوال غريه، أما م  ح ث املذهب، في عل ه هذه الفرا، والوائفها لة س مة  

إلمةام زيةد، مذهب اإلمام زيد ك يشء؛ بل ثبت خمالف  أئمبهم ملا ااال عل ةه حةال ا

حبن أال بع  عليء آل الب ت، م  أهل الة م  شةككوا ك نسةب  املةذهب الزيةدحي 

املوجو  ك ال م  إىل اإلمام زيد، وعىل رأسةهم حممةد بة  إسةيع ل األمةري، الةذحي 

اسبفرس مل مجاع  م  عليء عرصه، ع  صاحب املذهب الزيدحي، وواضل قواعده، 

صةدقائه، ك منظومة  ف يبسةل املقةام وجامل شبات مسائله، ك رسةال  مة  أحةد أ

لذارها، بعنواال: عقو البشك ك، فر َّ عل ها اب  األمري برسال  منظوم ، بعد أال قةرأ 

ر و ًا اثرية، مل تعجبه، وسيها)البفك ك لعقو  البشك كذ
(2)

 . 

ج اب  األمةري ك رسةالبه عةىل مةا اةاال حاصةاًل ك عرصةه مة  الطعة  ك  وعرَّ

 ث.الصحاب ، وأئم  احلدي

                                                 

 .38انظر: نظام احلسب  عند الزيدي ، ل ح ن ب  حسني النونو، ص   ( 1)

 بعدها. ، وما59، والزيدي  نشأهتا ومعبقداهتا، إلسيع ل األاويف، ص1/136البدر الطالل، للشوااين،   ( 2)
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أضَ إىل ذلم أ  اعجل ع اعنس ب إىل زند ام  يل، مشو ك ِف صاحة ساند ؛ 

 وذلم ألم ر:

: أنه مروحي ع  أيب خالد الواسطر، وقد تكلم ف ه عليء اورح والبعةديل، األول

والعنوا ك عدالبه، ورموه بالكذ 
(1)

، ووضل األحا يث، واتفقوا عةىل ضةعفه
(2)

 ،

هونقل بعضهم افتفاا عىل ترك حديث
(3)

. 

: أال علم احلديث مبنر عىل أصلني مها: علم الرجال، وعلم العلةل، ولة س ثانيا  

للزيدي  ابا  ك هذي  الفنني
(4)

. 

حبن قال اب  الوزير وهةو يبحةدث عة  منهج ة  الزيدية ، ك قبةول األخبةار، 

وهذا يدل عىل أال حديثهم ك مرتب  ف يقبلها إف مة  مجةل بةني "وأحوال أصحاهبا: 

راس ل، م  املقاال ل، وقبول املجاه ل، وقبول الكفار والفسةاا، مة  أهةل قبول امل

البأويل، فك ف يقال مل هذا إال الرجويف إىل حديثهم أوىل مة  الرجةويف إىل حةديث 

ا ه "أئم  األثر وُنقَّ
(5)

. 

: حتول املنبسةبني إىل املةذهب الزيةدحي، وخةروجهم عل ةهثالثا  
(6)

، خاصة  بعةد 

خروجهم عمل ًا عىل قاعدة القول بجواز إمام  املفضول مل وجو  الفاضل، واجتةاه 

الزيدي  عمومًا إىل مذهب الطع  ك الصحاب 
(7)

. 

                                                 
 .1/133، ومعرف  البذارة، أليب الفضل حممد ب  الاهر املقدِّس)اب  الق رساينذ، 2/75انظر:املحىل، فب  حزم،    ( 1)

 .2/341حكاه النووحي ك املجمويف،    ( 2)

  .1/51تعل ق  عىل العلل، فب  عبد ااا حي املقدِّس،  ( 3)

 .1/119فب  الوزير الصنعاين، الروض الباسم ك الذ  ع  سن  أيب القاسم،    ( 4)

 .1/122الروض الباسم ك الذ  ع  سن  أيب القاسم،  فب  الوزير الصنعاين،   ( 5)

 .86انظر:  املخرج م  الفبن ، ملقبل ب  ها حي الوا عر، ص  ( 6)

 .153يب خل ل،صأاللس الفرا واملذاهب اإلسالم  )أماا  نشوئها وانبشارها ونبذة ع  فكرها وتارخيهاذ، لشوقر أ  ( 7)
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ومالت أاثر الزيدي ، بعد ذلةك عة  " وهو األمر الذحي أاده الشهرسباين بقوله:

"القول بإمام  املفضول، والعنت ك الصحاب  الع  اإلمام  
(1)

. 

األحةةوال، فةةإال الزيديةة  حتولةةت ك زمةة  مبقةةدم، ك عرصةة وعةةىل أحسةة   

الشهرسباين، بشكل تدرجير إىل مذهب اإلمام  ، ك مسأل  الطعة  ك الصةحاب ، أو 

أهنم اانوا اذلك ك عرصه عىل األقل
(2)

. 

 وخرج  الباحث اخالصة م ادخا: 

أال مذهب زيد ب  عل، مل يدخل ال م  أصةاًل، أو أنةه انقةرض منةذ زمة ، أمةا 

النسب  للمذهب الزيدحي ك ال م ، فاملذهب الزيدحي السائد هو املةذهب ااةا وحي، ب

يف عل ةه  الذحي أ خله ااا حي إىل ال م ، ونرشةه أبنةاؤه وأنصةاره مة  بعةده، ثةم فةرَّ

 أنصاره، وخالفوه، ووافقوه، بناء عىل قاعدة فبح با  افجبها  عندهم.

فرقبةر الصةاحل  ، والسةل ين    : أال زيدي  ال م  جارو ي  ك العقائةد؛ ألالرااُا  

انقرضبا، بعد القرال الثاين ااجرحي، ومل يظهر اي أثر 
(3)

. 

وهذا ما أيده ال م  نشواال احلمريحي، ف ي نقبله عنه، وأاده إماماال معبرباال مة   

 أئم  الزيدي ، مها عبد اهلل ب  محزة، والس د مح داال.

                                                 

 .1/157امللل والنحل، للشهرسباين،   ( 1)

 راسات ك الفرا اإلسالم  )القسم األولذ نشأة الفرا وظهورها: اخلوارج والش ع ، لعا ل حممد  رويش، ومصطفن مرا    ( 2)

 .243صبحر، ص

 .110 د الدي ، صالزيدي  قراءة ك املرشويف وبحث ك املكونات، لعبد اهلل ب  حممد ب  إسيع ل مح  ( 3)
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ي ، ك أول الرسال وما يلحق ببا  الزيد"يقول عبد اهلل ب  محزة:  
(1)

؛ أهنم ثالث 

فرا: برتي ، وصاحل  ، وجارو ي ، ومعظمهم اوارو ية  وهةم أهةل احلةق مةنهم، 

"واآلخروال قد أخطئوا ك بع  افعبقا 
(2)

. 

ألال الزيدي  عىل احلق قة  هةم اوارو ية ، وف يعلةم ك " ويقول الس د مح داال: 

الم  -األئم   ل   هم السَّ الم  - بعد زيد ب  عل -ع  ل   ه السَّ مة  لة س بجةارو حي،  -ع 

"وأتباعهم اذلك
(3)

. 

وأاده معارصوال، ينسبوال أنفسهم إىل املذهب الزيةدحي، ومةنهم عبةد اهلل مح ةد 

ومهي ااال األمر فإهنا ة يعنر فرا الزيدي  ة عدا اوارو ية ، مل "الذحي يقول: ، الدي 

إل ها، اي ف نكةا  نجةد بةني  يظهر اا أثر بعد القرال الثاين؛ فال نكا  نجد م  ينسب

"الزيدي ؛ بعد القرال الثاين، م  قال بي نسب إل هم م  مقافت
(4)

. 

 

                                                 

ذ  املقصو  بالرسال  هر)الرسال  النافع  باأل ل  الواقع  ك تب ني الزيدي  ومةذاهبهم وذاةر فضةائل أمةري املةؤمنني عل ةه السةالم 1)

وتقرير أ ل  عىل اإلمام   وسن  م  خرج ع  الش ع  املحقني م  اإلمام   والباالن   واملطرف  ذ، وهةر ضةم  املجمةويف املنصةورحي 

 .481ة  2/381اهلل ب  محزة )القسم الثاينذ لعبد 

 .2/469ذ  املجمويف املنصورحي)جممويف ورسائل اإلمام املنصور باهلل عبد اهلل ب  محزةذ )القسم األولذ، 2)

 .467ذ  جممويف الس د مح داال ب  ى ن القاسمر، ص3)

 .110لدي ، صذ  الزيدي  قراءة ك املرشويف وبحث ك املكونات، لعبد اهلل ب  حممد مح د ا4)
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 املطلب الثاني       

 الزيدية يف عهد اهلادي
مل يك  اإلمام ااا حي وحده إمامًا عند الزيدي ، فنظةرًا لوجةو  القاعةدة الزيدية  

إمامني ك وقت واحد، ظهةر ك عرصة ااةا حي أاثةر مة  املشهورة، البر جت ز ظهور 

إمام، يدعو إىل نفسه، ك أاثر م  بلد، فقد ااال ك الربسباال قبل خةروج ااةا حي إىل 

الةة م : احلسةة  بةة  زيةةد؛ الةةذحي ظهةةر بةةبال  الربسةةباال، ك خالفةة  املسةةبعني 

مذ864هة/250عام)
(1)

مذ891هة/277، ثم خلفه أخوه حممد ب  زيد عام)
(2)

. 

اةةةي عةةةارص ااةةةا حي النةةةارص  األالةةةرو ، الةةةذحي ملةةةك الربسةةةباال، ك  

مذ، بعد أال أسلموا عىل يديه898هة/284عام)
(3)

، ولقب باألالرو ؛ ألنه ُحةبوس  

ك اببداء  عوته، ورض ، عةىل أذنةه فأصة ب بالصةمم
(4)

، واةاال ق امةه ك او ةل 

مذ، 900هةة/287والديلم مبزامنًا مل ق ام ااا حي ك ال م ، فقد بويل للنارص سن )

بعد ق ام ااا حي بخمس سنني ، ونقل عنه بأنه ااال ىث الناس عةىل نرصةة ااةا حي؛ 

مل  ااال قريبًا منه
(5)

، اي نقل عنه أيضًا قوله: بأال ااا حي م  أئم  اادى
(6)

. 

                                                 
 .357، 3/351، وتاريخ اب  خلدوال، 11/6، والبداي  والنهاي ، فب  اثري، 5/361تاريخ الطربحي،   ( 1)

 .4/187، وسمط النجوم العوا،، لعبد امللك العاصمر، 321مقاتل الطالب ني، أليب الفرج األصفهاين، ص ( 2)

 .1/200مقدم  ب  خلدوال،  ( 3)

 .520زفل األهنار ك نسب أبناء األئم  األالهار، لضام  ب  شدقم احلس نر املدين، ص خمبرص حتف  األزهار و ( 4)

 .154اإلفا ة ك تاريخ أئم  الزيدي ، ص  ( 5)

 .134اإلفا ة ك تاريخ أئم  الزيدي ، ص  ( 6)
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 املطلب الثالث                

 األصول العقدية املتفق عليها بني اإلمام اهلادي والزيدية

ملطلب نقف عىل األصول العقدي ، البر وافق ف ها اإلمام ااا حي الزيدي ، ك هذا ا

وقبل احلديث ع  هذه األصول، ف بد م  البنب ه عىل أال مةذهب ااةا حي، ف يمثةل 

مذهب اإلمام زيد ب  عل إمجافً، اي أال زيدية  الة م  هةم ااا وية ؛ وذلةك لعةدة 

 أسبا  لعلَّ أبرزها: 

لإلمام زيد، ووده القاسم ب  إبراه م، ك اثري م  املسةائل، خمالف  اإلمام ااا حي 

الفقه   والعقدي ، وقد جاءت هذه املخالف  انب ج  الب ع   لفبح با  افجبها  عنةد 

الزيدي ، وإال خدم هذا الرأحي مذهب الزيدي ، فقد أظهةر خالفةًا ابةريًا، بةني علةيء 

ًا ها ويةًا، مسةبقاًل ك الفقةه، الزيدي ، ك الفقه والعق دة، األمةر الةذحي أنةبج مةذهب

والعقائد
(1)

، سار ف ه أنصار الزيدي  عىل مذهب ااا حي؛ إف القل ل ممة  تعلةق بةآراء 

اإلمام زيد
(2)

. 

ورغم ذلك فإال مجل  م  األصول العقدي  اتفق ف ها اإلمام ااا حي مل الزيدي ، أو 

بعةده؛ اةوال الزيدية   باألصح وافقت ف ها الزيديُ  اإلمام  ااا حي، وساروا عل ها م 

 ك ال م ، هم ها وي  باومل .

  

                                                 

 .45نظام احلسب  عند الزيدي ) راس  مقارن  باملذاهب األربع ذ، ل ح ن النونو، ص   ( 1)

 .102الزيدي  قراءة ك املرشويف وبحث ك املكونات، لعبد اهلل ب  حممد ب  إسيع ل مح د الدي ، ص   ( 2)
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 فلم األص ل الُقدنة اعت ِّ  ليْا اني اإلمام اْلادي والزندنة ما نميت:

 أوال : الق ل احرص اإلمامة ِف البطنني: 

وهو م  األصول املبفق عل ها بني اإلمام ااا حي، وبةني مجهةور الزيدية ؛ خالفةًا 

للصاحل   مةنهم
(1)

ااةا حي يةرى أال اإلمامة  ف جتةوز إف ك ولةد احلسة   ، فاإلمةام

واحلسني، ك مجل  رشوط أبرزها: اخلروج والةدعوة
(2)

، وهةو مةا سةار عل ةه أئمة  

الزيدي ، الذي  جاؤوا بعد اإلمام ااا حي
(3)

. 

 ثانيا :الق ل ات ضيل  يل ريض اّ  نه  ى سائر الِلحااة: 

م جيب أال يعلم أال عل بة  أيب الالةب ث"وهو ما رصح به اإلمام ااا حي ك قوله: 

ب  عبد املطلب أمري املؤمنني، وس د املسلمني، وويص رسول ر  العاملني، ووزيره، 

وقايض  ينه، وأحق الناس بمقام رسول اهلل صةىل اهلل عل ةه وآلةه وسةلم، وأفضةل 

"اخللق بعده، وأعلمهم بي جاء به حممد، وأقومهم بأمر اهلل ك خلقه
(4)

. 

ب الةذحي انبهجبةه زيدية  الة م  املبقةدموال، واملبةأخروال مة  بعةد وهو املذه 

ااا حي
(5)

. 

 ثالثا : الق ل ااألص ل اخللسة إمجاال :

ففر با  البوح د اتفقت الزيدي  مل ااا حي ك القول إال اهلل قةديم، ومةا سةواه  

حمدث
(6)

. 

                                                 

 .2/281رشح املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين،    ( 1)

 .85املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص   ( 2)

، وابةا  األزهةار ك فقةه األئمة  األالهةار، 390، صابا  يناب ل النص ح  ك العقائد الصح ح ، للحسني ب  بدر الةدي    ( 3)

ب ألحكام امل ذهب)رشح مب  األزهار ك فقه األئمة  األالهةارذ، 313ألمحد ب  ى ن املرت ، ص ه  ، ورشحه املعروف بة الباج املذ 

 .731، ص ، والبذارة الفاخرة ك فقه العرتة الطاهرة، للحس  ب  حممد النحوحي4/406للقايض أمحد ب  قاسم العنيس، 

 .83املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص  ( 4)

 .169األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل، ص( 5)

 .392ابا  يناب ل النص ح  ك العقائد الصح ح ، للحسني ب  بدر الدي ، ص ( 6)
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وتوافق مل مجهورهم بأال اهلل يشء ف ااألش اء 
(1)

. 

ن توافقوا بأال افسم غري املسمنوك با  األسيء احلسن
(2)

. 

وك بةةا  الصةةفات توافةةق ااةةا حي ومجهةةور الزيديةة  عةةىل أال الصةةف  عةةني 

املوصوف، وأال صفات اهلل هر ذاته
(3)

. 

ومذهب ااا حي، والزيدي  ك با  الصفات خمالف ملذهب اإلمام زيد، فل س  

عةني هناك نةص واضةح يثبةت أال مةذهب اإلمةام زيةد يةنص عةىل أال الصةف  

املوصوف
(4 )

. 

وتوافقوا ك إنكار افسبواء، وك تأويل معنن العةر  والكةرِّس، وك إنكةار 

الرؤي 
(5)

، اي توافقوا ك معنن اإلرا ة، وأهنا عني املرا 
(6)

. 

ويرى ااا حي أال معنن املحب  م  اهلل للمؤمنني معناهةا: إيصةال املنةافل اةم؛ 

سخط، وف يوا،، وف ىةب؛ إف عنةد تفضاًل، واسبحقاقًا، وأنه ف يرض، وف ي

حصول موجبه م  العبد
(7)

، وهو ما سارت عل ةه الزيدية ، خالفةًا للسةل ين  ، 

الذي  يروال بأهنا م  صفات الذات
(8)

. 

اي توافقوا ك إنكار القول بجواز البداء عىل اهلل
(9 )

. 

وتوافقوا ك القول بخلق القرآال
(10)

. 

                                                 
 .1/70مقافت اإلسالم ني، لألشعرحي،   ( 1)

 .59األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل، ص  ( 2)

 .37األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل، ص  ( 3)

 .2/806نشأة الفكر الفلسفر ك اإلسالم، لعل سامر النشار،   ( 4)

ك رشح معةاين األسةاس، ، وما بعدها، وابةا  عةدة األا ةاس 45األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل، ص  ( 5)

 .1/136ألمحد ب  حممد الرشك، وما بعدها، 

 .1/231ابا  عدة األا اس ك رشح معاين األساس، للرشك،  ( 6)

 .477ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 7)

 .241األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل، ص ( 8)

 .148ب  حممد ب  عل، صاألساس لعقائد األا اس، للقاسم  ( 9)

 .294ابا  يناب ل النص ح  ك العقائد الصح ح ، للحسني ب  بدر الدي ، ص ( 10)
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س ؛ مة  العةدلاي توافقوا ك بق   األصول اخلم
 (1)

، واملنزلة  بةني املنةزلبني
(2)

 ،

والوعد والوع د، وما تعلق به م  إنكار الشفاع  ألهل الكبائر، م  أم  حممةد صةىل 

اهلل عل ه وسلم
(3)

،
 

والقول ببخل دهم ك النةار
(4)

، واألمةر بةاملعروف والنهةر عة  

املنكر
(5)

واحلسةني ،  وما ترتب عل ه مة  القةول بحرصة اإلمامة  ك عةل واحلسة  

بالنص
(6)

،  ووافق اوارو ي  املبأخري  منهم بحرص اإلمام  ك البطنني، وأال الريقها 

بعدمها الفضل والطلب
(7)

. 

 .خِ  مجلة األص ل التي َ افِّ فيْا اْلادي مع الزندنة

ونسبط ل القول: إال الزيدي  ك ال م  هم عىل مةذهب ااةا حي ك الفقةه وأغلةب 

زيد نسب  نسب عند بع  األس ال من  ، ف نسب  مةذهب؛ العقائد، وإني نسببهم إىل 

 ملا تبني م  خمالفبهم ملذهب اإلمام زيد، اي سطره حمبوهم قبل مناوئ هم.

                                                 

 .140ابا  يناب ل النص ح  ك العقائد الصح ح ، للحسني ب  بدر الدي ، ص ( 1)

 .176األساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل، ص ( 2)

، واألساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممةد 460ابا  يناب ل النص ح  ك العقائد الصح ح ، للحسني ب  بدر الدي ، ص  ( 3)

 .196، 193ب  عل، ص

 .1/25وهو قول مج ل فرا الزيدي ، اي حكاه البغدا حي ك الفرا بني الفرا، ص   ( 4)

 .171صاألساس لعقائد األا اس، للقاسم ب  حممد ب  عل،   ( 5)

، واملجمةويف املنصةورحي)جممويف رسةائل 370، 300ابا  يناب ل النص ح  ك العقائد الصح ح ، للحسني ب  بدر الدي ، ص ( 6)

 .2/449اإلمام املنصور باهلل عبد  اهلل ب  محزة، )القسم األولذ، 

 .429ذ انظر: ابا  يناب ل النص ح  ك العقائد الصح ح ، للحسني ب  بدر الدي ، ص 7)
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 املبحث الثاني

 أوجه التشابه بني اإلمام اهلادي

 واالرين عشرية 

 وفيه مطلبان

 
 األول: تعريف الشيعة االثين عشرية، وموقف اإلمام اهلادي منها.املطلب 

 

 املطلب الثاني: املسائل العقدية التـي وافق فيها اإلمام اهلادي االثين عشرية.
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 املطلب األول
 تعريف الشيعة االرين عشرية وموقف اإلمام اهلادي منها

م، ومةا هةو ك هذا املطلب يبحدث الباحث ع  الش ع  افثنر عرشي : م  ه

 موقف اإلمام ااا حي منهم؟.

 أوال : َُرنَ الشيُة االثني  رشنة: 

: فرقة  مة  فةرا الرافضة ، اوعفرية ، اإلمام ة ، الشيُة االثني  رشنة خام

يقولوال بالنص اول عىل األئم ، بعد النبر صىل اهلل عل ه وسلم، وهم اثنا عرشة 

إماماً 
(1)

  احلس  العسكرحي، ويلقبةوال ، أوام عل ب  أيب الالب وآخرهم حممد ب

بالقطع  ؛ لقطعهم أال اإلمام بعد جعفر الصا ا، ولده موسن الكاظم
(2)

. 

واخبلفوا ك س  الثاين عرش عند موت أب ه، فمنهم م  قال: اةاال ابة  أربةل 

سنني، ومنهم م  قال: ااال اب  ثيال سنني، واخبلفوا ك حكمه، ك ذلك الوقت، 

ت ااال إمامًا، عاملةًا بجم ةل مةا جيةب أال يعملةه فمنهم م  زعم أنه ك ذلك الوق

اإلمام، وااال مفروض الطاع  عىل الناس، ومنهم م  قال: ااال ك ذلك الوقةت 

إمامًا؛ عىل معنن أال اإلمام ف يكوال غريه، واانت األحكام يومئذ  إىل العليء، م  

اآلال أهل مذهبه، إىل أواال بلوغه، فلي بل  حتققت إمامبه، ووجبت الاعبه، وهةو 

اإلمام الواجب الاعبه وإال ااال غائبًا ة اي يقولوال ة
(3)

. 

                                                 

وهؤفء األئم  افثنا عرش هم: عل املرت  واحلس  املجببن واحلسني الشه د وعل السةجا  وحممةد البةاقر وجعفةر الصةا ا  ذ1)

وموسن الكاظم وعل الرض وحممد البقن وعل النقر واحلس  الزار )العسكرحيذ واحلج  القائم املنبظةر الثةاين عرشة حممةد بة  

 .173، 1/169للشهرسباين، احلس  العسكرحي. انظر: امللل والنحل، 

 .1/169ذ امللل والنحل، للشهرسباين، 2)

 .1/47ذ الفرا بني الفرا، للبغدا حي، 3)



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

478 

وقد تفرقت افثنا عرشي  إىل فةرا والوائةف صةغرية؛ نب جة  الرصةايف عةىل  

اإلمام ، وانخرام قواعد أهل   افسبحقاا اةذا املنصةب عنةد أتبةاعهم، وغةال 

اةم  بعضهم غلوًا ابريًا، وانقرضت اثري م  الوائفهم؛ حبن أال بعضها ف يعرف

اسم، بل يذاروال بأوصافهم، وقد انقرضت جل هذه الطوائف
(1)

، ومل يبق  منهةا 

ال وم إف القائلوال بإمام  الثاين عرش، وخروجه ك آخةر الزمةاال، وهةم ال ةوم ك 

إيراال، والعراا
(2)

والبحري ، ولبناال، وبع  مناالق اململك  العرب ة  السةعو ي   

ساء  ك القط ف واأل ح 
(3)

ملنطق  الرشق   حال ةاً البر تعرف با 
(4)

، عةىل تفةاوت ك 

بع  معبقداهتم، ومرجع اهتم
(5)

. 

 ودجلع فرأل االثني  رشنة مجلة مم الُقائد أمهْا: 

القول إال أصول الدي  أربع : البوح د، والعدل، والنبوة، واإلمام 
 (6)

، وممةا 

جيمعهم، القول بالنص اول عىل األئمة ، وأنةه ف يقبةل البأويةل الببَّة 
(7)

، وممةا 

جيمعهم، القول إال األئم  مع نوال بأسيئهم
(8)

، واةذلك القةول بعصةم  األئمة  

                                                 

 .1/164ذ  امللل والنحل، للشهرسباين، 1)

ذ   راسات ك األ ياال والفرا)ال هو ي ،النرصةان  ، اإلباضة  ، الشة ع  اإلمام ة ، اإلسةيع ل  ، الةدروز، النصةريي ، البهائ ة ، 2)

 .115قا يان  ذ، لس عد الب شاوحي ونرص عل نرص ووفاء أمحد السوافط  وحممو  محو ة، ص ال

 .177ذ  الش ع  السعو يوال)قراءة تارخي   وس اس  ذ، إلبراه م ااطالين، ص3)

 .7ذ الش ع  ك السعو ي ، لفؤا  إبراه م، ص4)

 .436ذ، لفرها  إبراه م، صذ الطائف   والس اس  ك العامل العريب )نموذج الش ع  ك العراا5)

 .23ذ الش ع  ك عقائدهم وأحكامهم، ألمري حممد الكاظمر القزوينر، ص6)

 .53، والش ع  ك عقائدهم وأحكامهم، للقزوينر، ص1/144ذ معامل أصول الدي ، للرازحي، 7)

 .1/167ذ افحبجاج، أليب منصور أمحد ب  عل الطربِّس، 8)
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والطعةة  ك الصةةحاب 
(1)

، اةةي يقولةةوال ببحريةةف القةةرآال
(2)

، وغ بةة  األئمةة ، 

ورجعبهم، وحرص اإلمام  ك ولد احلسني ب  عل ريض اهلل عنهي
(3)

. 

 ثانيا : م قَ اإلمام اْلادي مم اإلمامية:

لقد ااال موقف اإلمام ااا حي م  اإلمام   افثنر عرشي  موقفًا، واضحًا، جل ةًا، 

 رافضًا لبوجهاهتم العام ، خمالفًا ام ك اثري م  مسائل افعبقا .

ولقد أعل  براءته منهم، ووصفهم بالشذوذ، والغلةو، وأبطةل حجةبهم، فقةال: 

، ومة  اةل معبةز، وإىل اهلل أبرأ م  ال رافيض غوحي، وم  ال حرورحي ناصةبر"

، وم  مج ل الفرا الشاذة، ونعوذ باهلل م  ال مقال  غال  ، وفبد م  فرقه ناج    غال 

"عال  ، وهذه الفرا الها عندحي حجبهم  احض 
(4)

 . 

ثم ناقشهم ك أبرز مسائل افعبقا  البر م  أجلها تفرقت الش ع ، وهر اإلمام ، 

عجةزات مل يةأتو هبةا األنب ةاء، اةي وأنكر  عواهم أال إمامهم يعلةم الغ ةب، ولةه م

وصفهم بالضالل، وااالك، والعمن، ووصةف االمهةم بقةول الةزور، وك ذلةك 

 َّ ، وجترتحي به عىل اهلل الواحد "يقول:
مو فأما ما تقول به اإلمام  ، الضال ، ااالك ، الع 

ل م والدل ل، فقول  ف يلبفت إل ه عاقل، وف يشك  اول ل، ف ي تذار وتصف، م  الع 

ك بطالنه إف أمحق جاهل، وذلك أهنا زعمت، وقالت ف ي به تكلمةت وذاةرت: أال 

                                                 

 .1/221ذ  افحبجاج، للطربِّس، 1)

 .1/40، وتفسري الصاك، للف   الكاشاين، 1/17ذ تفسري القمر، لعل ب  إبراه م القمر، 2)

(3 ،  .2/319، وما بعدها و231، 1/135ذ  حق ال قني ك معرف  أصول الدي ، لعبد اهلل شربَّ

ر: السةن ، فبة  أيب عاصةم، ذ  احلروري : هم قوم خرجوا عىل عل ريض اهلل عنه ك مكاال يقال له حةروراء، فنسةبوا إل ةه . انظة4)

2/443. 
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الدل ل والعلم، ك إمامها خالف ما ااال ك نبر م  أنب اء األمم، وأنه يأيت بي مل يةأت 

به األنب اء، م  بديف حمافت ك ال األش اء، وم  قال بمحال، فل س يثبت له قول ك 

نه خيبم بخامته ك الصفا ويؤثر، ف قرأ نقش خامته ف ها، اةي حال م  احلال، فزعمت أ

يقرأ ك الشمل والطني، وينا حي ف ي زعمت اإلمام ة  ك السةيء منةا  : إال فةالال بة  

فالال ب  فالال إمامكم ااا حي املهدحي، بوراً 
 
ك قواا، وتعةديًا ك أمرهةا، وإحالة  ك  

حد م  العاملني؛ لكاال ملحمد خةاتم حجبها، وغلوًا ك  ينها، ولو ااال ذلك يكوال أل

النب ني، ولو نا ى م  السيء منا   بنبوة النبةر، ملةا اخبلةف ف ةه مة  فراعنة  قةريش 

منصف وف غوحي، وقواةا ة قبحةت أقوااةا ة قةول شةاهد بةالزور عل هةا، ك اةل 

أحوااا، ف يلبفت إل ه أحد، وف يوجد ملبعلق به ملبحد، فض ح  عىل م   خل ف ه، 

  هاتك  مل  نسب إل ه، وف  ل ل، وف علم، وهلل احلمد، أ ل مما قلنةا بةه؛ مة  ومهبك

" فئل اإلمام ، ورشحنا م  معجزاهتا البر فرسنا
(1)

. 

وك ذلك ة يعنةر ك "كَم رد  ليْم ِف  قيدهتم ِف الق ل اتحرنَ القرم ، فقال: 

ه قال: قرأت مصةحف الر  عىل القائلني ببحريف القرآال ة ما حدثنر أيب ع  أب ه، أنَّ 

أمري املؤمنني عل ب  أيب الالب ريض اهلل عنه،...، فةإذا هةو هةذا القةرآال، الةذحي ك 

ةاتوُلوا  أيدحي الناس، حرفًا حرفًا، ف يزيد حرفًا، وف ينقص حرفةًا؛ غةري أال مكاال:﴿ق 

﴾]البوبةه:  ارو ُكفَّ    ال 
ُلون ُكم  مو ي    ي 

ذو رذ، [؛ )اقبلةوا الةذي  يلةونكم مة  الكفةا123الَّ

"وقرأت ف ه املعوذتني
(2)

. 

                                                 

 .515ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .549ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق الرازحر، ص 2)
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ر الرافض  رصاح  فقال:  وف أعلم أحدًا خةالف مةا "بل إال اإلمام ااا حي افَّ

روحي
(1)

وق ل به م  ذلك، غري هذا احلز ؛ حةز  الشة طاال، اخلةاس، ااالةك  

ةل للشةهوات، املببةل اللةذات، املبة ح للحرمةات، اآلمةر  عند اهلل، اوةاير، املُحو

لعبد الذل ل بصف  الواحد اول ةل، القائةل عةىل اهلل عةز بالفاحشات، الواصف ل

ه ك الظالل، املنكر للبوح د، املشبيه هلل املج د بالضع ف م   وجل باملحال، املبكمي

العب د، املبطل ك ذلةك لعةدة الزوجةات، الةدافل ملةا أثبةت اهلل عةز وجةل مة  

ت، الذحي عاند األسبا  والوراثات، املخالف لكبا  اهلل عز وجل، ك ال احلاف

احلق، واتبل املنكر والفسق، حز  اإلمام   الرافض  للحةق واملحقةني، الطاعنة  

عىل أول اء اهلل املجاهدي ، الةذي  أمةروا بةاملعروف األاةرب، وهنةوا عة  البظةامل 

واملنكر، وقول هؤفء اإلمام  ، الذي  عطلوا اوها ، وأظهةروا املنكةر ك الةبال  

نوا الظامل نوهم م  احلكم ف هم، وصةاروا والعبا ، وأمَّ ني م  البغ ري عل هم، ومكَّ

روا م  جاهدهم، وعىل ارتكةا   فً، وجعلوا أموال اهلل ب نهم  وفً، وافَّ و  ام خ 

املنكر ناصبهم، وقول هذا احلز  الضال، مما ف يلبفت إل ه مة  املقةال؛ ملةا هةم 

ال، فهةم عةىل اهلل عل ه م  الكفر، واإليغال، والقول بالكذ ، والفسوا واملحة

ورسوله ك اةل أمةر اةاذبوال، واةي ك اةل أفعةاام خمةالفوال، قةد جاهرومهةا 

بالعص اال، ومتر وا عل هي بالبغر والطغ اال، وأظهروا املنكر والفجور، وأبةاحوا 

عالن   الفةواحش والرشةور، وناصةبوا اآلمةري  باحلسةنات املنكوةري  للمنكةر 

                                                 

ذ احلديث ك معرض ر  ااا حي عىل الرافض  ك قوام: بأال الطالا يقل ك الطهر وك غري الطهر، ب ني يرى ااةا حي أال الطةالا ف 1)

 .1/453مل جيامعها ف ه، ويسم ه الطالا السنر. انظر: األحكام، لإلمام ااا حي،  يقل إف ك الهر
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ب ةت الرسةول املطهةري ، وهبكةوا يةاام  والرشارات، األئم  ااا ي ؛ م  أهل

الويل احلرمات، وأماالوا الصاحلات، وحرضوا عىل إمات  احلق، وإظهةار البغةر 

والفسق، وضا وا الكبا ، وجانبوا الصوا ، وأباحوا الفروج، وولدوا الكذ  

وااروج، وف هم،...، ع  عل ب  أيب الالب عل ه وعلة هم السةالم، عة  النبةر 

ب ةز  »ىل آله وسلم أنه قال:صىل اهلل عل ه وع يا عل يكوال ك آخر الزماال قوم، اةم ن 

يعرفةوال بةةه؛ يقةال اةةم: الرافضةة ، فةإال أ راةةبهم فةاقبلهم، قةةبلهم اهلل؛ فةةإهنم 

"«مرشاوال
(1)

. 

 

                                                 
يا عل أنت وأصةحابك ك »، واحلديث أخرجه الطرباين م  حديث عل ريض اهلل عنه بلفظ: 1/454ذاألحكام، لإلمام ااا حي، 1)

سالم ثم يلفظونه يقرؤوال القرآال ف جياوز تةراق هم، اةم اون ، أنت وش عبك ك اون ، إف أنه مم  يزعم أنه ىبك أقوام يرفضوال اإل

نبز يقال ام: الرافض  فإال أ رابهم فجاهدهم فإهنم مرشاوال، فقلت: يا رسول اهلل ما العالمة  فة هم؟ قةال ف يشةهدوال مجعة  وف 

أم سلم  إف سوار ب  مصعب. ، قال الطرباين: مل يروو هذا احلديث ع  عط   ع  أيب سع د ع  «مجاع ، ويطعنوال عىل السلف األول

، وهو م  هذا الطريق ضع ف؛ لضةعف 12/116،  وبنحوه أخرج أبو يعىل ك مسنده، 6/355انظر: املعجم األوسط، للطرباين، 

راويه أيب اوحاف، وألال زينب بنت عل مل تسمل م  فاالم  اي حكاه اا ثمةر. انظةر: الكامةل ك ضةعفاء الرجةال، فبة  عةدحي، 

، وقةال ابة  اوةوزحي ك العلةل 10/22، وجممل الزوائد، لله ثمر، 1/474ة احلفاظ، ملحمد ب  الاهر املقدِّس، ،  وذخري3/82

 .1/165املبناه  : هذا حديث ف يصح. انظر: العلل املبناه  ، فب  اووزحي، 

ن د  النبر صىل اهللُ عل ه ي فقةال النبةر صةىل  اي أخرجه الطرباين ك املعجم الكبري م  حديث اب  عباس قال: انت عو
لو ُه ع  ن د 

عو وسلم و 

ُبلُ »اهللُ عل ه وسلم:  اق  ض    ف 
افو ال  الرَّ و  مَّ ب ز  ُيس   ام ن 

ب   تو ل  ال  ُلوال  ُحبَّن ا أ ه 
ن ب حو م  ي  و  ر ق 

بو   س   ُكواُل ك ُأمَّ
لو ةُاوال  يا ع  و ُم  ُمرش  ةإوهنَّ انظةر: «. وُهم  ف 

 أال احلديث ضع ف، قال اب  اووزحي: وهذا حةديث ف يصةح عة  رسةول اهلل  صةىل اهلل ، إف12/242املعجم الكبري، للطرباين، 

عل ه وسلم؛ ألال عط   قد ضعفه الثورحي وهش م وأمحد وى ن وسوار، وقال ف ه أمحد وى ن: مرتوك، والفضل بة  غةانم قةال ف ةه 

، والعلةل املبناه ة ، فبة  10/22ائةد، لله ثمةر، ى ن: ل س بيشء، وف ه احلجاج ب  مت م ف يبابل عىل حديثةه  انظةر: جممةل الزو

، وتنزيه الرشيع  املرفوعة  مة  األحا يةث 1/346، والآللئ املصنوع  ك األحا يث املوضوع ، للس والر، 167، 166اووزحي، 

م، تةأل ف ، وظالل اون  ك ختريج أحا يث السةن  فبة  أيب عاصة1/366املوضوع ، أليب احلس  عل ب  حممد ب  عراا الكناين، 

 . والراجح أال احلديث ك غاي  م  الضعف، واهلل أعلم.1/474األلباين، 
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 املطلب الثاني
 املسائل العقدية اليت وافق فيها اإلمام اهلادي االرين عشرية

الباحث ع  املسائل البر وافةق ف هةا اإلمةام ااةا حي ك هذا املطلب يبحدث 

ر افثنر عرشي  الرافضة ، إف أنةه وافقهةم ك  افثنر عرشي ، فرغم أال ااا حي افَّ

 بع  املسائل. 

 وقبل احلديث ع  هذه املسائل، يقف الباحث عند مسأل  حساس ، وهر: 

 ؟.خل كا  اْلادي رافضيا  

 ااا حي ك تكفري الرافض  رصاح . قد حتصل الغراب ؛ خاص  بعد نقل االم

والذحي  فل الباحث حلرش هذه املسأل  هنا، ما تبناوله بع  األقالم املعارصة 

م  نسب  ااا حي إىل الرف ، ك حني يربؤه آخروال، ويضعه آخروال ك منزل  بةني 

منزلبر الرف  والسن ، ك واحدة م  أهم مسائل افعبقةا  املحورية  بةني أهةل 

  افثنر عرشي ، وهر مسأل  الطعة  ك صةحاب  النبةر صةىل اهلل السن  والرافض

 عل ه وسلم واخللفاء الراشدي  منهم عىل وجه اخلصوص.

وقد تعمد الباحث تأخري هذه املسأل  إىل هناي  بحثه؛ ل بسنن لةه مجةل شةبات 

 األمر؛ وىقق املسأل  بدق ، وجتر .

حاب  نجةد أال الةذي  عند النظر إىل تصن ف ااا حي ك مسأل  الطعة  ك الصة

 حتدثوا ع  هذه املسأل  قد اخبلفوا عىل ثالث  أقوال: 

الق ل األول: أ  اْلادي نرتىض  م صحااة النبي صى اّ  ليه وسالم اادو  

و ل ل هؤفء ما حكر عة  اإلمةام ااةا حي أنةه أمةر بجلةد مة  يسةب استثناء: 
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الش خني أيب بكر وعمر
(1)

. 

ع  هذا القول، ك سائر ابب ااا حي البةر  وقد بذل الباحث جهدًا ك البحث

بني يديه، فلم جيد له أصاًل، وعند القول بصح  هةذا القةول، فإنةه ف يبوجةه إف 

بحصول احلذف والبحريف لكالم ااا حي، بح ث تم المس اةل مةا يةدل عةىل 

ذلةك احلكةةم، وذلةك مةة  قبةةل املبةأخري ؛ ألال الكثةةري مة  اوارو يةة ، ومةة  

ملنبسبني إل ها، مم  وقعت ك أيةدهيم املخطوالةات عةىل اسبهواهم الرف ، م  ا

سب ل الوراث  م  آبائهم، أو عىل سب ل العمل الوظ فر، الذحي ظلوا مسبأثري  بةه 

ك مكببات ال م  البارخي  ، قبل الثورة وبعةدها، وإىل يومنةا هةذا، فهةؤفء هةم 

الزيدية  الذي  توجه ام أصابل افهتام؛ بطمس الرتاث الذحي يةؤ حي إىل تقةار  

 مل السن ، خاص  ك مسائل الصحاب  واإلمام .

ومما يؤاد عبث اوارو ي  بةرتاث ااا وية  أال البقع ةد لفكةر ااةا حي بةدأ ك 

منبصف القرال الرابل ااجرحي، وأسفر ع  رصايف وانشقاا، ك أوساط ااا وي ، 

واسةبمر مؤ يًا إىل ظهور الوائف املطرف  ، واملخرتع ، واحلس ن   السالف  الذار، 

هذا البقع د  حبن  القرال السةا س ااجةرحي
(2)

، وقةد تعمةق هةذا الرصةايف بةني 

م و 961هةةة/350املطرف ةة ، البةةر ظهةةرت امةةذهب هةةا وحي مةةا بةةني عةةام)

                                                 

، وهذا القول منسو  إىل أمحد ب  سع د الريعاين قايض اإلمام عبد اهلل بة  محةزة، 1/376ذ انظر: جممويف بلداال ال م  وقبائلها، 1)

املسبطا ، نقاًل ع  ابة  الةوزير ك حاشة   ااداية ، وهةر وحكن هذا القول ى ن ب  احلسني ب  القاسم ب  حممد ب  عل ك ابابه 

 ابب غري مطبوع .

 .176ذ مقدم  ك  راس  افجتاهات الفكري  ك ال م  ف ي بني القرال الثالث واخلامس ااجرحي، ألمحد عبد اهلل عارف، ص2)
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مذ981هة/370
(1)

، واسبمر نشةاالها بعةد وفةاة احلسةني بة  القاسةم الع ةاين 

مذ، وااال املطرف   يةروال أنفسةهم أهنةم ااا وية  احلقة 1013هة/403عام)
(2 )

و ارت معارك عسكري  وفكري ، ب نهم وبني اإلمام أمحد ب  سل يال، ومو  بعةده 

عبد اهلل ب  محزة، الذحي وظف صةالح اته الس اسة   احةاام، وحةارهبم بةنفس 

الدعوى ك احلفاظ عةىل تةراث ااةا حي مة  بةدعهم وضةالفهتم
(3)

؛ فاسةبباح 

ل هبم أشد النكال ك حةرو  رضوس، أ ت إىل إحةراا   ماءهم وأمواام، ونكَّ

ة اخلةالف بةني  ةل ُهةوَّ تراثهم، وسبر نسائهم، وسفك  مائهم؛ األمر الةذحي وسَّ

الوائف ااا وي  حول هذا املوقف املبشد  م  املطرف ة 
(4)

؛ بةل بلة  األمةر مةل 

املطرف   أال أنكةر بعة  املعةارصي  انةبيءهم إىل الزيدية ، وسةمن القةول بةأال 

املطرف   مة  الزيدية  رمجةًا بالغ ةب
(5)

، وهةذا مة  الغلةو الواضةح والبعصةب 

 الفاضح.

اي أال هناك  ل اًل أوضح م  هذه األحداث، يشري إىل حصةول البحريةف ك 

وف أنبقص أحةدًا مة  " تراث ااا حي، وهو قول ااا حي ك جوابه ألهل صنعاء:

                                                 

 .17صذ القاضب لشبه املنزهني للمطرف   م  النواصب، إلبراه م ى ن عبد اهلل الدرِّس، 1)

ذ تاريخ اوزيرة العرب  )الرصايف الفكرحي ك ال م  بني الزيدي  واملطرف  ذ  ارس  ونصوص، لعبةد الغنةر حممةو  عبةد العةاالر، 2)

 .15، 13ص

ذ مقدم  ك  راس  افجتاهات الفكري  والس اس   ك ال م  ف ي بني القةرال الثالةث واخلةامس ااجةرحي، ألمحةد عبةد اهلل عةارف، 3)

 .180، 177، 176ص

مذ، ملحمةد بة  عبةد اهلل 1217م ة 1196هةة /614هةة ة 593ذ الرصايف الس اِّس والفكرحي ك ال م  خالل العرصة األيةويب)4)

 .192الشويعر ، ص

 .45ذ الفروا الواضح  البه   بني الفرا اإلمام   وبني الفرق  الزيدي ، ملحمد ب  أمحد ب  حممد الكبيس، ص5)
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الصحاب  الصا قني، والبابعني بإحساال، املؤمنات منهم واملؤمنني، أتوىل مج ل م  

م  أوى منهم ونرص، فم  سبَّ مؤمنًا عندحي اسبحالفً فقد افر، وم  هاجر، و

سب ه اسبحرامًا فقد ضل عندحي وفسق، وف أسب  إفَّ م  نق  العهد والعزيمة ، 

وك ال وقت له هزيم ، م  الذي  بالنفاا تفرَّ وا، وعىل الرسول صىل عل ةه اهلل 

وإين أسةبغفر اهلل ألمهةات  مرة بعد مرة متر وا، وعىل أهل ب به اجرتوا والعنةوا،

املؤمنني، اللوايت خرج  م  الدن ا وه  م  الدي  عةىل يقةني، وأجعةل لعنة  اهلل 

"عىل م  تناوا  بي فيسبحقق  م  سائر الناس أمجعني
(1)

. 

ولوف افسبثناءات البر أور ها ااا حي ك جوابةه ألهةل صةنعاء لكةاال هةذا 

 الكالم نصًا ك حمل النزايف.

أال ااا حي يبوقف ك مسةأل  الةرتيض، فةال يةرتض، وف يلعة ، :الق ل الثاين

القول مم  جاء بعد ااا حي اإلمام عبد اهلل ب  محزة، الذحي ااال يرى خِا  وسار عىل

أال تقدم الثالث  عىل عل ة رغم ما يراه م  فضلهم ة  ذنبةًا ف يعلةم مقةداره، وف 

مقدار عقوببه
(2)

عةنهي، وف نسةبهي؛ ألال إال أبا بكةر وعمةر ف نةريض "، فقال: 

حدثهي ابري، وحقهي ابري، فالببس األمر فأمسكنا، وأما الرتض   عةنهي، فةذلك 

م  الرواة، وأاثرهم م  املعبزل ، ورأهيم ف هي اإلمام  بعةد رسةول اهلل صةىل اهلل 

"عل ه وآله وسلم
(3)

. 

ومم  نسب مذهب البوقةف إىل اإلمةام ااةا حي اإلمةام ى ةن بة  محةزة 
(4)

 ،

واعبمد عىل االمه هذا ش خ اإلسالم الشوااين
(5)

، وم  املعارصي  الش خ مقبل
 

                                                 

 .  146حق ق: الرازحر، صذ املجموع  الفاخرة، للها حي، بب1)

 .1/54ذ العقد الثمني ك أحكام األئم  ااا ي ، لعبد اهلل ب  محزة، 1املجمويف املنصورحي ) ( 2)

 .2/356ذ جممويف رسائل اإلمام املنصور باهلل عبد اهلل ب  محزة)القسم األولذ، لعبد اهلل ب  محزة، 2املجمويف املنصورحي ) ( 3)

 .41ع  سب صحاب  س د املرسلني، ل ح ن ب  محزة، صذالرسال  الوازع  للمعبدي  4)

 .80إرشا  الغبر إىل مذهب أهل الب ت ك صحب النبر صىل اهلل عل ه وسلم، ص ( 5)
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الوا عر
(1)

، وحممد سامل عزاال
(2)

. 

وقةد صةنفه ضةم  الواقفة ، الةذي  ف  -يقول الش خ مقبل عل ةه رمحةه اهلل 

وهةو ة يعنةر ااةا حي ة يةبغ  ":  -يرتضوال ع  أيب بكر وعمر، وف يلعنةوهني

"الرافض  الرافض ، وعنده قسطه م 
(3)

. 

ومج ل م  اعبرب اإلمام ااا حي ك عدا  املبوقفني ك الصحاب ، اعبمةدوا عةىل  

االم ى ن ب  محزة، وى ن ب  محزة حكةاه، ومل يسةنده إىل أحي ابةا  مة  ابةب 

: هو مذهب م  توقف عة  اعِخب الثاين"ااا حي، ومل ينقل نصه، واابفن بقوله:

والبفسة ق، وإىل هةذا يشةري اةالم ااةا حي  الرتض   والرتحم، وهنن ع  البكفري

"والقاسم وأوف مها
(4)

. 

 الق ل الثالث: نسبة اْلادي إىل الرفض ِف مسملة الِلحااة: 

يذهب أصحا  هذا القةول إىل أال مةذهب ااةا حي ك الثالثة  اخللفةاء، هةو 

مذهب الرافض ، وهو قول لبع  املعارصي 
(5)

. 

جاء ِف كتاب اعنتخب، للْادي، ِف  مبحاث َثبيات ونستدل    ى مِخبْم، اَم 

فعند فقد األم  ملحمد عل ه السالم، ُض يل  الكبةا ، ومةا "اإلمامة، والِي ورد فيه: 

ل بي أنزل اهلل ف ه، ومل ُيلبفةت إىل يشء ممةا جةرت بةه  م  فرض اهلل ف ه عل هم، فلم ُيع 

                                                 
 .131ذاملصارع ، ملقبل ب  ها حي الوا عر، ص1)

 .129ذ   انظر: الصحاب  عند الزيدي ، ملحمد سامل عزاال، ص2)

 .131مقبل ب  ها حي الوا عر، صذ املصارع ، أليب عبد اهلل 3)

 .41ذ الرسال  الوازع  للمعبدي  ع  سب صحاب  س د املرسلني، ل ح ن ب  محزة، ص4)

ذ أمثال حممد اإلمام أحد تالم ذ الش خ مقبل ب  ها حي الوا عر ك ال م . انظر ابابه: العوال رافض  الة م  ك صةحاب  الرسةول 5)

 .22املؤمت ، ص
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وآله وسةلم، وانقصةمت األحكام عل ه، واخبلفت األمور عند قبضه صىل اهلل عل ه 

الظهور، وبدت م  األقوام عل ه وعىل عرتته ما اانوا خيفوال م  ضةغائ  الصةدور، 

وتكلم ال هبوائه
(1)

، وجاء ال بحديث ينق  به حديث صاحبه، واةل يةزعم أنةه 

سمعه م  رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم، مل مةا ك تلةك مة  خةالف حمكةم 

« ل، يعلموال ذلك وهم راضوال بغري ما ف هالبنزيل ملا ك ابا  اهلل اول
(2)

. 

ثم افرتقت هذه األم  بعدما ااال منها، مما ذارنا عىل أربل فرا ":ونق ل
(3)

، اةل 

فرق  تكفر األخرى، ف م  يقوم مقام رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسةلم، ...، ثةم 

الناس اجبمعوا عىل أيب بكر، فقلدوه األمر، وأقاموه مقام رسول اهلل صىل زعموا أال 

اهلل عل ه وآله وسلم، وا عوا له ق امًا بأمر اهلل، واسبصالحًا ملا حتباج إل ه األمة ،...، 

فأي  اإلمجايف م  هذا العمل وأي  اإلمجايف، وعمر ب  اخلطا  يقةول عةىل املنةرب: إال 

«اهلل رشها فم  عةا  ملثلهةا فةاقبلوه فلب  وقن»ب ع  أيب بكر اانت 
(4)

، والفلبة  هةر 

النهزة، واخللس ، وافغرتار، واملبا رة، فك ف يكوال إمجاعًا عىل يشء انبهز، وبو ر، 

فال دجب إال  ى أحد واخبلس م  أهله اخبالسًا، ثم يوجب عىل فاعل ذلك القبل، 

ن س اغاْي حاِّ، ومل نوام ِف ثالثة: إما كافر اُد إنَم  أو زاٍ  اُد إحِلا  أو قاَل ال

خِا ال ُل يشء مم اخلِللتني األخْيَني، وإنَم أوجب القتل  ى مام كانات ايُتاه 

                                                 

  )هبواهذ.ذ هكذا ور ت ولعل الصوا1)

 .519املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص ( 2)

ذ األوىل تقول بالنص عىل عل باسمه ونسبه، والثان   تقول: أومن إل ه إييًء و ل عل ه وأشار إل ه، وفرق  قالت: أمةر أبةا بكةر أال 3)

لنةاس يقولةوال: قةب  رسةول اهلل صةىل اهلل يصل بالناس فهو خري أصحابه واودير باإلمام ، والرابع  وهر اي قال ااا حي: جل ا

 .494عل ه وسلم ومل يومئ إىل أحد وترك األم  ختبار لنفسها م  ترى. انظر: املنبخب، للها حي، ص

 ذ6442، برقم)6/2503ذ  أخرجه البخارحي، م  حديث اب  عباس، با  رجم احلبىل ك الزنا إذا أحصنت، 4)
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مثل ايُة أيب اور؛ ألنه  ند  قد ك ر وخرج مم اإلسالم ا ُله، فموجب هبِا ال ُال 

، ف ةا  ى ن سه و ى صاحبه الو ر ااّ والقتال؛ ألهناَم أصال خاِا ال ُال وفر اه

ل مثل هذه األمةور املبناقضة ، وف ينفعةه سةمعه ،...، ثةم رجةل للعجب م  يسبم

القول إىل الفرق  البر أثببت إمام  أيب بكر م  جه  الصالة بالناس،...، ثم قلنا اةم 

أخربونا ع  تأخري رسول اهلل أليب بكر، هل خيلو عندام م  أحةد وجهةني: إمةا أال 

ل ه، ك تلةك السةاع ، فأزعجةه يكوال اهلل أمر ببأخريه ع  ذلك املقام بوحر أنزله ع

ذلك، وأخرجه م  شدة احلال، والعل ، والضعف، الذحي ااال ف ه، أو يكوال رأيًا رآه 

عل ه السالم ك أيب بكر، حني أخرب ببول بةه الصةالة، فأخرجةه عنةه؛ لعلمةه أنةه ف 

فيا ْلا مم فضيحة  ى أيب اور و ى مم قال هبِ  اعقالاة اتامخْي يصلح لذلك املقام، 

 ل اّ له  م ذلم اعقام،  ى أي اتالني كا  فوياَ دجا ز  نادكم أ  ناوخر  رس

، ...، ثم وجدنا أبا بكر قةد أقةام نفسةه رس ل اّ  م الِلالة وَقدم   أنتم لإلمامة

مقام رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم، وأقامه م  أقامةه مة  هةذه الفةرا ذلةك 

والرشا ، والق ةام بةي ك ابةا  اهلل، وحمكةم املقام، مسب قنني منه زعموا بالصالح، 

تنزيله م  فرائضه، وبالقسط ك عبا ه وبال ه، وإمضاء سن  نب ه، وافقبةداء بفعلةه، 

فكاال أول ما نق  أبو بكر ما أسند إل ه، مما فعل بمحمد، وأهل ب به بعةد شةها ته، 

واألذى؛ ملا محلةه وشها ة م  أقامه ذلك املقام له صىل اهلل عل ه وآله وسلم باإلبالغ 

إل هم، وأنه عل ه السالم خريهم حسبًا ونسبًا، وأال مةا جةاء بةه مة  عنةد اهلل حةق، 

وصدا، ف ىل ألحد م  املسلمني أال ىكم بغري ما ك ابا  اهلل، وبي صح ك سن  

ومام َركاه، وخا  رسول اهلل، فم  تعدى ذلك إىل غريه، فمخطئ، جاهل، ضةال، 
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مستخ ا  اه مطروحا   ند ، كافر ملُ  ، فواا  الاِي كاا  نُلم أنه اتِّ الُلل اه، 

ة ُكُم مم أيب اور طرحا  عا ِف كتاب اّ، وحوَم  اغاْي   ألال اهلل سةبحانه يقول:﴿ُيوصو

﴾]النساء:  و ظي األُنث   ني  ث ُل ح 
رو مو ا  ُام  لولذَّ

ف  و [، اآلي  جامع  مل خيةرج منهةا 11اهلل ُ كو أ و 

إنا معرش األنب اء ف نورث »بكر: إنه سمل رسول اهلل يقول:  نبر وف غريه، فقال أبو

«ما ترانا فهو صدق 
(1)

، فكاال رسول اهلل أول م  قصد بةاألذى ك نفسةه وأقاربةه، 

وأول م  شهد عل ه بزور ك ماله، وأول م  رويف أهله واسةبخف بحقهةم فروعةوا 

م  رويف مسةلًي »ل:وأوذوا، وقدهم يروال أال رسول اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم قا

«فقد برئت منه ربق  اإلسالم
(2)

ةرًا إوفَّ   أ ج 
ل   ةهو ةأ ُلُكم  ع  ، وقةال اهلل ف هم:﴿ُقةل فَّ أ س 

ب ن﴾]الشورى:  ُقر   ال 
ة  كو [، وفعل بفاالم  ما قد ذارنا ك ابابنا هذا، ورسول 23امل  و  َّ

«فاالم  بضع  منر يؤذينر ما يؤذهيا»اهلل يقول:
(3)

األذى، ومل يلبفةت ، فآذوها أشةد 

                                                 

، 3/1360 عنهةا، بةا  مناقةب قرابة  رسةول اهلل صةىل اهلل عل ةه وسةلم، ذ  أخرجه البخارحي، مة  حةديث عائشة  ريض اهلل1)

 ذ.1758، برقم)3/1379ذ، ومسلم، با : قوله صىل اهلل عل ه وسلم: ف نورث ما ترانا فهو صدق ، 3508برقم)

صةىل اهلل عل ةه ذ   احلديث هبذا اللفظ ل س له أصل ك ابب السن ، وقد أخرج الب هقر ك الشعب م  حديث أنةس عة  النبةر  2)

شةعب «  م  رويف مؤمنًا مل يؤم  اهلل روعبه يوم الق ام  وم  سةعن بمةؤم  أقامةه اهلل مقةام خةزحي وذل يةوم الق امة » وسلم  قال: 

، واحلديث م  هذا الطريق ضع ف؛ ألال ف ه مبارك ب  سح م، قال البخارحي وأبو حةاتم  الةرازحي منكةر 7/496اإلييال، للب هقر، 

رع  الرازحي: واهر احلديث منكر احلديث ما أعرف له حديثًا صح حًا، وقال النسائر: مةرتوك احلةديث، وقةال احلديث وقال أبو ز

ذ، والضعفاء واملرتواةني، 364، برقم)1/110اب  حباال يبفر  باملنااري ف جيوز افحبجاج به،  انظر: الضعفاء الصغري، للبخارحي، 

، 3/23، واملجةةروحني، فبةة  حبةةاال، 4/223ذ، 1815قةة ل، بةةرقم)، وضةةعفاء العقةة ل، أليب جعفةةر الع1/98للنسةةائر، 

ذ، وقةال 1835، بةرقم)2/32، واملغنةر ك الضةعفاء، للةذهبر، 3/32ذ، والضةعفاء واملرتواةني، فبة  اوةوزحي  1061برقم)

 ذ.12379، برقم)26/23األلباين: ضع ف جدًا. انظر: صح ح وضع ف اوامل الصغري، 

ل ك ابب السن  باللفظ الذحي أور ه ااا حي، وهةو ك غاية  مة  الضةعف بةاللفظ الةوار  ك شةعب وباومل  فاحلديث ل س له أص

 اإلييال للب هقر، واهلل أعلم. 

، 5/2004ذ  احلديث أخرجه البخارحي ومسلم م  حديث املسور ب  خمرم ، با  ذ  الرجل ع  ابنبةه ك الغةرية واإلنصةاف،3)

فةإني هةر بضةع  منةر يريبنةر مةا أراهبةا »ذ االمهةا بلفةظ:2449، برقم)4/1902ذ، ومسلم، با  مناقب فاالم ، 4932برقم)

 «.ويؤذينر ما آذاها
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فوانت حرمة رس ل اّ صاى اّ  لياه وملاه ف ها، وف ك أقاربه إىل يشء مما ذارنا، 

وسلم أول حرمة انتْوت ِف اإلسالم وكا  أول مشْ د  ليه ازور وكاا  مالاه أول 

واهلل يقول غةري ذلةك قةال  مال أخِ غِلبا  مم ورثته االد  ى التي ذكرخا أا  اور،

اُوو  ﴾]النمل: اهلل سبحانه:﴿و   اُل    ث  ُسل   ي 
رو [وقال تعاىل ذاره ف ي ىكةر عة  16و 

ةُدنك   ة  لَّ ةب  ،و مو رًا ف ه 
ةاقو أ يتو ع  ةر   ام 

ان ةتو ا  ةر و 
ائو ر    و 

ا،و  مو ُت امل  و  ف  زاريا:﴿وإويني خو

  ًا﴾
ضو ل ُه ر  ي ر  ع  اج  ُقو   و  ع   ي 

   آلو
ُث مو رو ي  ر و 

ُثنو   ًا  يرو
لو [6-5مريم: ]و 

 (1)
، فحكةم اهلل 

تقدست أسيؤه ألوف  األنب اء م  آبائهم بالوراث 
(2)

، وقال أبو بكر سمعت رسةول 

«إنا معارش األنب اء ف نورث ما ترانا فهو صدق »اهلل يقول:
(3)

فتبَّت  وَِرَحت  أندي ، 

، ولقد سألنا مج ل م  نقل م  أصحا  حممد عل ةه ق م رفض ا الوتاب وقبل ا ضد 

ى أحد منكم أنه سمل م  رسةول اهلل مثةل الةذحي سةمل أبةو بكةر؟ السالم هل رو

فقالوا:اللهم ف، ثم جاءت بعد ذلك أسبا  اثرية قد مجعها او هال حب البكثري؛ ملا 

ف ينفل ع  عائش  وع  عمر املسندي  اا ع  النبر عل ه السالم، فإذا عائش  تقةول: 

يقول: قال رسةول اهلل صةىل  سمعت أبا بكر يقول، وإذا عمر يقول: سمعت أبا بكر

، وإذا هةذه «إنا معارش األنب اء ف نورث ما ترانا فهةو صةدق »اهلل عل ه وآله وسلم:

                                                 
 ذ  أور ها ااا حي ك ابا  املنبخب، فقال:)ر  هب ،ذ، والصوا ، ما أثببه الباحث ك أصل البحث، ولعله خطأ م  الناسخ.1)

او ، ومل يةرث مةافً، ألنةه ثبةت باإلمجةايف أال لةداو  إخةوة غةري ذ   وهذا اسبدفل باالل؛ ألال سل يال ورث احلكم والنبوة ع   2)

سل يال، فثبت أال الوراث  هر وراث  النبوة ف وراث  املال، واذلك زاريا مل يك  لديه املال الذحي خياف عل ه م  قومه حبةن يةدعو اهلل 

ف مال لةه، والةدل ل مة  اآلية  نفسةها ك قولةه: أال يرزقه م  يرث ذلك املال عنه، ألال زاريا ااال نجارًا وحربًا، وهذا يدل عىل أنه 

)ويرث م  آل يعقو ذ وهم مئات األلوف ف سبح ل توريثه عنهم، وف ينرصف املعنةن إف إىل وراثة  النبةوة، ألهنةا هةر احلاصةل  

قةب، واةذلك ى ةن واملمكن  واملسبق م  مل معنن اآلي ، اي أال ى ن ااال حصورًا ف يقر  النساء، فال معنن لطلب ولد  ل س له ع

، وتأويةل خمبلةف 4/75وع سن لكم يك  اي أموال فقد اانا س احني  ك ا ألرض،  انظر: الفصل ك امللل والنحةل، فبة  حةزم، 

 .1/301احلديث، فب  قب ب  الدينورحي، 

 ذ  سبق خترجيه.3)
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األسان د املخبلف  ترجل إىل واحد، ومل يوجد أحد م  أصحا  حممةد يشةهد بمثةل 

شها ة أيب بكر ك املرياث
(1)

، فدفل أبو بكر فاالم  ع  مرياثها؛ باخلرب الذحي أسند إىل 

ل اهلل صىل اهلل عل ه وآله وسلم، وهذا خرب ينق  ابا  اهلل وحكمةه ك ابابةه، رسو

فويل مل  توهم عىل رسول اهلل بنق  ما جاء حمكًي ع  اهلل، ولقد باال ك االم فاالم  

أك ابا  اهلل أال تةرث أبةاك وف أرث أيب؟! لقةد جئةت شة ئًا فريةًا، ثةم »أليب بكر:

«انرصفت عنه
(2)

جهلوا ما ك هةذا املنكةر والفضة ح ؛ ملةا جهلةوا ،...، أفرتى أهنم 

ذلك، ولكنهم أغضوا عىل مةا علمةوا؛ بغضةًا هلل ولرسةوله، وأهةل ب بةه، وحتةاماًل 

                                                 
وفاالم ، فقد جاء ك البخةارحي أال العبةاس ذ   احلديث مروحي ع  النبر صىل اهلل عل ه وسلم م  الريق غري الريق أيب بكر وعمر 1)

ةو    الةرمح  بة  ع 
ب ةدو ع  ال  و  ف  وعل ريض اهلل عنهي ملا اخبلفا إىل عمر ف ي أفاء اهلل عىل رسوله م  بنر النضةري، واةاال ك جملسةه ُعةث ي 

ُشُدُام  بواهلل الذحي  ، فقال عمر اؤفء الصحاب : أ ن  قَّاص   ب  أيب و 
دو ع  س  و و  ري  ب  الز  ُسةول  اهللَّو  و  ل ُموال  أ الَّ ر  ع  ُض هل ت  األ  ر  ُء و  ي   ت قوُم السَّ

نوهو بوإوذ 

ق    »صىل اهلل عل ه وسلم  قال: د  ن ا ص  ا  ر  ُث ما ت  ُط: قةد قةال ذلةك انظةر: « ف  ُنور  ه  ُه قال الرَّ س  يُد رسول اهللَّو  صىل اهلل عل ه وسلم  ن ف  ُيرو

فهل يعقل تواالؤ صحاب  النبر صىل اهلل عل ه وسلم عىل الكذ  عىل رسةوله، وهةم ذ، 2926، برقم)3/1127صح ح البخارحي، 

هم الرسول باون  ومات وهو راض  عنهم، وعىل القول بأال احلديث آحا حي مل يرو  ع  رسول اهلل صىل اهلل عل ةه وسةلم إف  م  برشَّ

حلديث اآلحةا حي ظنةر الثبةوت قطعةر الدفلة ، م  الريق أيب بكر فإال خرب اآلحا  يمك  أال  خيصص عموم الكبا ، فقد يكوال ا

فك ف واحلديث مبواتر، ور  م  حديث عمر وعثيال وعل  وسعد ب  أيب وقاص والعباس وأيب بكةر الصةديق وعبةد الةرمح  بة  

باونة   عوف والزبري ب  العوام وأيب هريرة وعائش  واللح   وحذيف  واب  عباس ثالث  عرش نفسًا، فقد رواه م  العرشة املشهو  ام

ثين  ، ولو ااال ما يدع ه ااا حي صح حًا ك ظلم أيب بكر وخمالفبه رصيح الكبا  في يقول ك عةل ريض اهلل عنةه؟ فإنةه ملةا أفضةت 

اخلالف  إل ه أجرى هذا األمر عىل ما أجراه أبو بكر ريض اهلل عنه وااال عنده أال احلق ف ي فعله أبو بكر ريض اهلل عنه، ولو ااال احلةق 

، ونظةم املبنةاثر، للكبةاين، 4/1775ك غري ما فعله أبو بكر لر ه ومل تأخةذه ك اهلل لومة  فئةم. انظةر: الرشةيع ، لآلجةرحي،  عنده

 .2/292، ورشح  املقاصد ك علم الكالم، للبفبازاين، 1/216

ا  رسول اهلل صةىل  اهلل ذ   احلديث هبذا اللفظ، ل س له أصل وروحي بمعناه ك الرتمذحي، م  حديث أيب هريرة، با  ما جا2) رو ء ك ت 

، إنةه اةاال يقةول: ف »ذ، وك املعجم األوسط للطرباين أال أبا بكر قال اا: 1608، برقم)4/157عل ه وسلم،  بأيب أنتو وبأيب أبةوكو

أزواجةه  ، وقد ثبت أال أبا بكر ريض اهلل عنه ااال يعول م  ااال يعوله رسول اهلل صةىل اهلل عل ةه وسةلم مة «نورث ما ترانا صدق 

وأهل ب به وثبت أنه زارها قبل موهتا، وصىل عل ها عند موهتا، وعند القول بصح  احلديث فإنه صىل اهلل عل ه وسلم ف يقاس بأحةد 

عجةم م  البرش، ألال اهلل مل جيعل األنب اء يورثوا م  الدن ا ش ئًا حبن ف يبهموا ك  ينهم أهنم مجعوا الدن ا وخلفوها لورثبهم انظةر: امل

، والسةرية 4/195، ومنهاج السن ، فب  ت م  ، 6/202ذ، وفبح البارحي، فب  جحر، 3718، برقم)4/104ألوسط، للطرباين، ا

 .3/487هة، 1400احللب  ، لعل ب  برهاال الدي  احلنبل،  ار املعرف  ة بريوت ة 
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عل هم، وس علم الذي  ظلموا أحي منقلب ينقلبوال، ثم إال أبا بكر عدا عىل هذا الذحي 

وعةىل  أخذ م  أيدحي أصحابه بي ذار، فوقفه عةىل نفسةه، وأوف ه، وأوف  أوف ه،

أصحابه، وأوف هم، وأوف  أوف هم، مؤبدًا إىل أال تقةوم السةاع 
(1)

، وتةرك أهلةه 

ج اعًا ضارعني، يبداول ذلك الظاملوال، ظاملًا بعد ظامل، عل هم لعن  اهلل، مة  يةومهم 

ذلك إىل يومنا هذا؛ يرصفونه ح ث شةاؤوا، ويعة ش ف ةه الفةاجروال والفاسةقوال، 

مر، ويراب ف ه الذاور، ويسبعاال به عةىل الرشةور، يبخذونه مغنًي، ويرش  ف ه اخل

وأهله أهل ب ت احلكم ، وموضل اخلري، ومعدال الفضل، ومنزل الةوحر، وخمبلةف 

املالئك ، مبعةدوال عنةه، مظلومةوال ف ةه، مةأخوذ مة  أيةدهيم ظلةًي، ومغصةوبوال 

، واللب م  فاالم  الشهو  فقطع أا  اور حقْم، ودفُْم  نْم مْياثْمغصبًا،...، 

أال فداًا اا، وهر ب دها، ومل يطلب م  نفسةه، وف مة  أصةحابه شةهو ًا عةىل عىل 

مرياث حممد؛ حني قبضه وحازه ع  أصحابه، ..، ف ةا سةبحاال اهلل مةا أقةبح الةذحي 

، جيروال املال ألنفسةهم، فيا للضاللة والُلا أليب اورأسند إىل رسول اهلل وأفسده، 

وثبتات والنتاه،  اى ماا وصا نا فلَض حوم أيب اور وهم يشهدوال لغريهم ،...، 

، حبن إذا حرض يومه عقدها لعمر بعده، وأمر وحددنا، مم َال به االدنم واعسللني

املسلمني بالب ع  له، وأجلسه جملسه، وأحله حمله، وأقامه مقامه،...، ثم مل يرعنا بعةد 

هذه الشها ة إف بأيب بكر قد خالف رسول اهلل صةىل اهلل عل ةه وآلةه وسةلم، وفعةل 

به عمر ومج ل أصحابه، وأالاعوا عىل ذلك، فإذا به وأصحاهبي قةد  غريه فعله، وصوَّ

                                                 

 ألوف ه، ألال أبا بكر  مل خيرجهةا عة  مرصةفها ومل ذ  وهذا االم ف ينسجم مل الباريخ والواقل، فإال أبا بكر مل يأخذها لنفسه وف1)

خيصها ألوف ه، بدل ل أنه سلمها إىل عل والعباس ل فعال هبا ما ااال يفعله رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم، ثم إال أبا بكةر أعطةاهم 

 .401، 1/196م  مال اهلل بمثل املرياث مرات. انظر: املنبقن م  منهاج افعبدال، للذهبر، 
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أحلوا ما حرموا، وتراوا ما أحلوا، وشهدوا عىل أنفسهم مج عةًا باخلطةأ والضةالل ، 

واخلالف لرسول اهلل، فأفسدوا؛ بفعلهم عقةدهم الةذحي عقةدوا، أو أصةلهم الةذحي 

لوا، واسبغنن م  خالفهم ع  الطع  عل  هم، بطعنهم عةىل أنفسةهم، فةأحي بل ة  أصَّ

أشد، أو عظ م  أخل، مما أسند هؤفء القول إىل أنفسهم، م  الضالل  والعمن، ثةم 

هلك أبو بكر، فقب  األمر صاحبه الذحي نصب، فنظر ف ي سةار أبةو بكةر وحكةم، 

فلم يرض  بكل سريته، وف بكل حكمه، ...، وم  العجب إال عمر إذ ذاك يصةو  

به، وفعله، ك ح اته، ثم الع  عل ه بذلك الفعل، بعد وفاته، واثري مة  أبا بكر ك سن

أحكام أيب بكر قد ر ها عمر ك وفيبه، وعاهبا عل ه، يغنر هذا اخلرب ع  ذارهةا؛ إذ 

ااال فعاًل والئ ف ه الفرج احلرام، وأخذ ف ه املال احلرام، وسفك ف ةه الةدم احلةرام، 

ب خل هبل  أمر  لر ِف طُناه  اى أيب اوار فيا للُجفالويل والثبور مل  فعل ذلك، 

مم أحد وجْني: إما أ  نو   أ لا خلِّ اّ قلبا ، وأقلْم  قال  ، وأساخ ْم دنناا ، 

وأقلْم فَْم ، حني خ ي  ليه مم أفُال أيب اور ِف حياَه خِ  األما ر التاي ثلباه هباا 

، ويصةو  نم اّاُد وفاَه، أو نو   كا   اعا  وخ  نستُلل الن األ مع أيب اور ِف د

فليس لُلر ِف اإلساالم أبا بكر ك أفعاله، وهر عند اهلل سخط، فإال ااال هذا هكذا، 

حظ إذا كا  رىض أيب اور أحب إليه مم رىض اّ وسخط أيب اوار أشاد  لياه مام 

، فاهلل املسبعاال عىل هذه األمور، ...، فعزم عىل ترك افقبةداء برسةول اهلل سخط اّ

لها شورى بةني سةب  نفةر، وزعةم أهنةم خةري مة  عةىل وجةه وبصاحبه، ...، وجع

األرض، م  أصحا  حممد، ...، ف ا للعجب م  هذه األحكام املخبلف ، واألهةواء 

البر هر غري مؤتلف ، والبلعب حبن اأهنم أنسوا، فبأحي حج ، أو معنةن، أو خطة ، 
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قةل ذلةك أرا  عمر قبل هؤفء السب ؟! وما اانت حجبه عند اهلل وعند رسوله، لو و

القبل؟! وا ف يكوال حال األمر الذحي تبقن بعدهم؟!  وم  ااال يريد أال جيعل اةم 

إمامةةًا، إذا اةةاال املعمةةول عل ةةه يومئةةذ  اإلمامةة  بزعمةةه علةة هم، وزعةةم أنةةه أرا  

بقوله:اقبلوهم: ما هو أصلح لألم ، فال ترى عىل قوله، وف جتةد ق اسةًا إف عةىل أال 

فياا ّ ماا أكثار   وهالاها؛ إذا بق ت سائم  بال رعةا، األمر لو تم ااال ف ه  مار األم

وباهلل نسةبعني وإيةاه  الُلا والتخليط، وأاني فضيحة الق م  ند مم  رو وأنِلَ

"نسأل البثب ت وال قني إنه عىل ال يشء قدير
(1)

. 

وهذا النص أيضًا لو ثببت نسببه إىل ااا حي فإنه نص ك حمل النزايف؛ لك  هناك ما 

املبحث قد تم تلف قه، ونسببه اذبًا وزورًا إىل اإلمام ااا حي، ومما يثبةت يثبت أال هذا 

 أنه مكذو  عل ه اآليت: 

: أال مبحث اإلمام  الثابت ع  اإلمام ااا حي، مثبت ضم  جممةويف رسةائله أوال  

 بعنواال:)تثب ت إمام  اإلمام علذ، ول س ف ها الع  ك الصحاب  رضواال اهلل عل هم.

ة م  ااا وي  اأيب العباس احلسنر وى ن مح داال، مل يةرووا عة  : أال الغالوثانيا   

 ااا حي أنه سب أصحا  النبر صىل اهلل عل ه وسلم.

: تناق  اوارو ي  ااا وي  ك نسب  هذه املبحث، فبارة ينسبونه إىل اإلمةام وثالثا   

 زيد، وتارة إىل ااا حي.

: ترصيح ااا حي برباءته م  الرافض ورااُا   
(2)

. 

                                                 

 ، وما بعدها.494ذ ابا  املنبخب للها حي، ص1)

 ، وما بعدها ببرصف.132ذ   الصحاب  عند الزيدي ، ملحمد سامل عزاال، ص2)
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: وهو أهم  ل ل يثبت تزوير هذا املبحث، وبطةالال نسةببه إىل ااةا حي، وخامسا   

مذ، وهر 1993هة/ 1414وهو: أال هذا املبحث، أحلقبه  ار احلكم  ك البع  عام)

وينبهةر بالصةفح   493الطبع  األوىل لةدار احلكمة ، ويبةدأ مة  الصةفح  رقةم)

الث صةةفحات، ثةةم ذ، ولةة س بعةةدها إف عهةةد ااةةا حي إىل عيلةةه ك ثةة504رقةةم)

الفهارس، وهذا  ل ل عىل أال  ار احلكم ، أو بع  اوارو ي  م  املحققني، هم م  

 نسب هذا املبحث إىل ااا حي، وهو برحيء منهم، اي تربأ م  الرف  والرافض .

واألهم م  ذلك أال املخطوال  البر ك اوامل الكبري لكبا  املنبخب والبر يعو  

مذ، ختلو م  هذا املبحث، وقد قارال الباحث ذلةك 1251هة/648تارخيها إىل عام)

مذ، وقةد 1155هةة/549بمخطوال  ك مكبببه الشخص  ، يعو  تارخيهةا إىل عةام)

مذ، أحي 929هة/316نسخت هذه النسخ  م  نسخ  أخرى يعو  تارخيها إىل عام )

بعد موت ااا حي بثيال سنوات، ومل جيد ف ها هذا املبحث، وف ما يشري م  قريب وف 

   بع د إىل ما يثبت الع  ااا حي ك الصحاب  رضواال اهلل عل هم.م

حبن أال حممد عزاال)أمني عام الشبا  املةؤم ذ، والةذحي بةذل جهةدًا ك إثبةات 

تلف ق هذه املخطوال  إىل ااا حي، وحشد الكثري م  األ ل ؛ إف أنه أخرج ابابةه هةذا 

محاي  لنفسه م  املسةاءل   ك أول أعوام احلر  بني الدول  وبني املبمر ي  ك صعدة؛

والبض  ق، إضاف  إىل أال ش وخه م  عليء ااا وي  ك ال م  مم  يزعموال اإلنصةاف 

والوسط  ، يعلموال أال هذا املبحث، ف يصح نسببه إىل ااا حي، ومةل ذلةك سةكبوا 

 سكوت رضا وتأي د؛ ملوافقبه هواهم اوارو حي.
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ااا وي  ك ال م ، بل عند الرتاث األمر الذحي يسبوقف الباحثني اثريًا عند تراث 

ك املكببات البر يرشف عل ها هؤفء أو يبملكوهنا، فهم ل سوا أمناء عىل الرتاث اةي 

رأيت، وف يبعد أهنم قد قاموا برسق  املخطوالات، ونسةببها إىل غةري أصةحاهبا اةي 

  البر فعلوا ك مبحث تثب ت اإلمام ؛ خدم  لعقائد اوارو ي ، وراوبًا ملوج  الرف

تغزو املجبمعات اإلسالم   ال وم، خاص  املنبسبني إىل آل الب ت، وهو بةا  يفبحةه 

الباحث مل  أرا  البحق ق ك هذا املوضويف، وقةد تكلةم ااا وية  ال ةوم ك بعضةهم 

البع  ك مسأل  سق  املخطوالات ونسةببها إىل غةري أصةحاهبا، وف يبسةل املقةام 

احث مل هذا املوضويف ك قابل األيام إال أمدَّ اهلل لبفص ل ذلك، عىل أمل أال يقف الب

 ك العمر.

واُد خِا النقاش اعست يض؛ خرج الباحث اخالصة م ادخا اراءة اْلادي مماا 

نسب إليه مام القا ل اتو اْي الِلاحااة خاصاة الثالثاة اخلل ااء، رغام وجا د 

 إشواالُ ِف َراث اْلادي أارزخا: 

األحكام واملنبخب والفنةوال، وجممةويف قرأ الباحث ال ابب ااا حي )اأوال : 

الرسائلذ وغريها، مما نسب إل ه، فلم جيد الباحةُث موضةعًا واحةدًا تةرض ف ةه 

ااا حي عىل أيب بكر وعمر وعثيال ريض اهلل عنهم، ب ني غاىل ك مةدح عةل ريض 

 اهلل عنه.

 وف أسةب  إفَّ ": افسبثناء الذحي جاء ك جوابه ألهل صةنعاء، ك قولةهثانيا : 

م  نق  العهد والعزيم ، وك ال وقت له هزيم ، م  الذي  بالنفةاا تفةرَّ وا، 

وعىل الرسول صىل عل ه اهلل مرة بعد مرة متر وا، وعىل أهل ب به اجرتوا والعنوا، 
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وإين أسبغفر اهلل ألمهات املؤمنني، اللوايت خرج  م  الدن ا وه  م  الدي  عةىل 

ا  بةي فيسةبحقق  مة  سةائر النةةاس يقةني، وأجعةل لعنة  اهلل عةىل مة  تنةاو

"أمجعني
(1)

. 

األمار  "مبحث َثبيات اإلماماة"خِا ااإلضافة إىل ثب ُ التزونر اعقِل د ِف 

الِي دجُلني أرَاب ِف كثْي مما نسب إىل اْلادي؛ فيَم هبص م ق اه مام صاحااة 

النبي صى اّ  ليه وسالم، األمار الاِي نا حي ابِلاَمُ جارودناة ِف حترناَ 

ولُل ما الحْته مم انُدام م اطم نرتىض فيْا اْلادي اخلل اء الراشدنم الرتاث، 

 خ  مم خِا القبيل.

ورغم السُي اتثيث ِف إثباُ اراءة اْلادي مم الارفض إال أ  ذلام مل نوام 

 مانُا  للبحث  م مسائل االَ األ اني اْلادي والرافضة ِف الُقيدة، ومم خِ  اعسائل:

 اُض مسائل الت حيد:  

 افِّ فيه اْلادي الرافضة ِف مسائل الت حيد: مما و

القول بأال الصف  هر عني املوصوف، فقد قرر علةيء الرافضة  أال الصةف  عةني  

املوصوف ك اببهم
(2)

، وهو ما قرره ااا حي ف ي ب ناه سابقاً 
(3)

. 

بخلةق القةرآال، وم  مسائل البوح د البر وافق ف هةا ااةا حي الرافضة : القةول  

وإنكار رؤي  اهلل ك الدن ا واآلخرة
(4)

، والقول بأصل العدل
(5)

. 

                                                 
 .  146ذ املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق: الرازحر، ص1)

 .57، وحق ال قني ك معرف  أصول الدي ، لعبد اهلل شرب، ص1/149ذ   أصول الكاك، للكل نر، 2)

 ، وما بعدها.153بق احلديث عنها بالبفص ل ك صذ   س3)

 .62ذ  انظر: حق ال قني ك معرف  أصول الدي ، لعبد اهلل شرب، ص4)

، واحل اة الس اس   والفكرية  للزيدية  ك املرشةا اإلسةالمر، 83انظر: حق ال قني ك معرف  أصول الدي ، لعبد اهلل شرب، ص  ( 5)

 .229 ،228ألمحد شوقر إبراه م العمرجر، ص
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اي وافقهم ك املعنن اإلمجا، لةبع  األصةول اخلمسة ، االعةدل، والبوح ةد، 

واإلمام 
(1)

. 

 اإلمامة أصل مم أص ل الدنم: 

يبفق اإلمام ااا حي مل الرافض ، ك  عوى الفريقني: أال اإلمام  أصل م  أصول 

لدي ، وموقف الطرفني ك الربط ب نها وبني النبوةا
(2)

. 

وذلك م  خالل اعبقا  الطرفني أال اإلييال بإمام  عل، جزء مة  اإليةيال بنبةوة 

حممد صىل اهلل عل ه وسلم، وأال الريقها النص ك عل واحلسنني
(3)

. 

مل اخبالفه معهم ك الريقها بعدمها، ففر حني يرى ااا حي بأال الريقها الةدعوة  

بعد عل واحلس  واحلسني
(4)

ترى الرافض  بأال الريقها النص 
(5)

. 

 الق ل انْرنة ال يص:

واذلك األوص اء، فال تثبةت للخالئةق وصة   األنب ةاء "يقول ااا حي ك ذلك: 

ل م والدل ل، فأمةا افسةبحقاا  مةنهم لةذلك املقةام إل هم إف باسبحقاا لذلك والع 

ل م والدل ل، فهو فضلهم عىل أهةل  هةرهم، وب ةاهنم  الذحي اسبوجبوا به م  اهلل الع 

ع  مج ل أهةل ملةبهم بةالعلم البةاريف، والةدي ، والةوريف، وافجبهةا  ك أمةر اهلل، 

وعلمهم و ل لهم فهو العلم بغةام  علةم األنب ةاء، وافالةاليف عةىل خفةر أسار 

                                                 

 .3/484ذ منهاج السن ، فب  ت م  ، 1)

  .137ق ام الدول  الزيدي  ك ال م ، حلس  خضريحي أمحد، ص   ( 2)

 .85املجموع  الفاخرة لإلمام ااا حي، ببحق ق الرازحر، ص   ( 3)

 .87املجموع  الفاخرة لإلمام ااا حي، ببحق ق الرازحر، ص   ( 4)

 .1/188حق ال قني ك معرف  أصول الدي ، لعبد اهلل شرب،    ( 5)
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عندهم م  ذلك ما ف يوجةد  هلل به أنب اءه، حبن يوجدالرسل، وإحاالبهم بي خص ا

عند غريهم م  أهل  هرهم، ف سبدل بذلك عىل مةا خصةهم بةه أنب ةاؤهم، وألقبةه 

إل هم م  مكنوال علمها وعجائب فوائد ما أوحن اهلل به إل ها، مما ف يوجد أبدًا عنةد 

ا ااال عنده م  غري األوص اء،...، وم  ذلك: ما ااال عنده م  علم ابا  اوفر، وم

علم ما يكوال إىل يوم الق ام  مما أاللل اهلل عل ه نب ه وأاللل نب ةه وصة ه مل يعلمةه مة  

رسول اهلل صىل اهلل عل ه أحد غريه، ومل يقل عل ه سواه، فهذا الذحي مل يوجد عند غري 

ل م األوصة اء املبةني اةا، والةدل ل الةدال بالوصة    األوص اء م  أهل مللهم فهو ع 

"عل ها
(1)

. 

وهذا ما رصح به أئم  افثنةر عرشةي  مة  القةول بوصة   عةل ريض اهلل عنةه، 

مسبدلني بكبا  اوفر، وعلم الغ ب، وغريمها م  األمةور البةر اسةبدلوا هبةا عةىل 

إمام  األوص اء بزعمهم
(2)

. 

  دم ج از القتال خلَ أئلة اجل ر: 

يوافق ااا حي الرافض  ك عدم جواز القبال مل أئم  اوور
(3)

 . 

 

                                                 

 .526، 514ذ  املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر،ص 1) 

  .316، 1/294انظر: أصول الكاك، للكل نر،  ( 2)

 .5/21، وفرويف الكاك، للكل نر، 2/508األحكام، للها حي،  ( 3)
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 املطلب األول    

 االختالف وأنواعه
 مُنا االختالو لغة: 

افخبالف لغ : ضد افتفاا، يقال: خالفبةه خمالفة ، وخالفةًا، وختةالف القةوم، 

اخبلفوا، وذهب ال واحةد إىل خةالف مةا ذهةب إل ةه اآلخةر، وافسةم اخلُلةف، 

الفذ، )و ، وال ش ئني اخبلفا فهي خلفاال"اوبا "عىل وزال خو
(1)

. 

وقد يرا  باخلالف املعاندة، ور  احلق بعد معرفبةه، وهةو العنةا 
(2)

، وقةد يطلةق 

ويرا  به اودال
(3)

،واخبلفوا إذا تشاجروا
(4)

ل ف الر حيء م  القول واخلو
(5)

. 

القول: إال افخبالف، قد يكةوال بةالقول، وقةد يكةوال م  املعاين السابق  يمك  

بالفعل، وقد يكوال جدافً، وقد يكوال عنا ًا، وقد يكوال خصوم  وشةجارًا، والهةا 

 معاال، ىبملها لفظ افخبالف.

 مُنا االختالو اصطالحا :

، ف قال: هذا الكالم خمبلف؛ إذا  افخبالف اصطالحًا هو: لفظ مشرتك بني معاال 

ره ك الفصاح ، أو بعضه عىل أسلو  خمصوص ك اوزال ، وبعضةه مل يشبه أوله آخ

عىل أسلو  خيالفه، والكالم املبنر عىل منهاج واحد ك الةنظم، يبناسةب أولةه مةل 

                                                 

 .1/179قرحي الف ومر، ذ  املصباح املنري، ألمحد ب  حممد ب  عل امل1) 

 .3/307ذ  لساال العر ، فب  منظور، 2) 

 .4/486ذ   لساال العر ، فب  منظور، 3) 

 .4/396ذ   لساال العر ، فب  منظور، 4) 

 .9/85ذ   لساال العر ، فب  منظور، 5) 
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و  ري   غ 
ندو    عو

اال  مو و  ا  ل  آخره، ولذلك ااال القرآال الكريم أحس  احلديث وأفصحه،﴿و 

ثورياً  بوال فًا ا  ُدوا  فو هو اخ  ج  و  [82]النساء: ﴾اهلل و ل 
(1)

 .   

 واالختالو ِف االصطالح له  دة مُاٍ  منْا:

ل، واأل ياال، واملعبقدات، وهذا افخبالف حاصةل   افخبالف ك اآلراء، والنيح 

بني األ ياال
(2)

. 

واي ىصةل افخةبالف ك امللةل واأل يةاال، ىصةل اةذلك ك امللة  الواحةدة، 

األ يةاال بعضةها عة  بعة ، وختبلةف فبخبلف امللل بعضها ع  بع ، وختبلةف 

ا  اخل الدي  الواحد، إىل الوائةف، ومةذاهب، وختةالف اةل الائفة  أخبهةا،  ر 
الفو

وخيالف ال مذهب املذاهب األخرى، وخيبلف أصحا  املذهب الواحد؛ بةل ربةي 

 ىصل اخلالف بني م  ينسب إل ه املذهب، وبني تالمذته، وهكذا.

مةةا هةةو مرشةةويف، ومنةةه مةةا هةةو ممنةةويف، ب ةةد أال هةةذا افخةةبالف أو ذاك، منةةه  

فافخبالف املرشويف هو: ما يوافق اوانبني بوجةه مة  الوجةوه؛ اةاخبالف وجةوه 

القراءات، واألحكام، م  الناسخ واملنسوخ، واألمر، والنهر، والوعد، والوع د
(3)

. 

فإال اهلل تعاىل حكم بحكمبه "وك هذا النويف يقول اإلمام الشاالبر عل ه رمح  اهلل: 

تكوال فرويف هذه املل  قابل  لألنظار، وجمافً للظنوال، وقةد ثبةت عنةد الن ظَّةار أال أال 

النظريات ف يمك  افتفاا ف ها عا ة، فالظن ات عريق  ك إمكاال افخبالف؛ لكة  

                                                 

 .1/60ذ  ابا  الكل ات، أليب البقاء، 1) 

 .2/165ذافعبصام، للشاالبر، 2) 

 .1/297يب حامد الغزا،، ذ  املسبصفن، أل3) 
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ك الفةةرويف  وال األصةةول، وك اوزئ ةةات  وال الكل ةةات؛ فلةةذلك ف يرضةة هةةذا 

"افخبالف
(1)

. 

 البوس ل عىل النةاس، ورفةل احلةرج عة  األمة ، واذا النويف حكم  عظ م ، ك 

والب سري ك ح اهتم، وعبا اهتم، ومعامالهتم، وهو ما رامه اإلمام الزرايشة بقولةه: 

ب  عىل مج ل األحكام الرشةع   أ لة  قاالعة ؛ بةل جعلهةا " اعلم أال اهلل تعاىل مل ُين صي

لو لو ظن  ؛ قصدًا للبوس ل عىل املكلفني؛ لئال ينحرصوا ك مذهب واحة د؛ لق ةام الةدَّ

"عل ه
(2)

. 

واخبالف األم  ك الفرويف يعد رضبًا م  رضو  الرمحة ، وإذا اةاال مة  مجلة    

الرمح ، فال يمك  أال يكوال صاحبه خارجًا م  قسم أهل الرمح ، فهذا  القاسةم بة  

لقد نفل اهلل باخبالف أصحا  رسول اهلل  صةىل اهلل عل ةه وسةلم  ك "حممد يقول: 

عمل العامل بعلم رجل منهم، إف رأى أنه ك سةع ، واجبمةل عمةر بة  العمل، ف ي

عبد العزيز
 
والقاسم ب  حممد يومًا، فجعال يبذااراال احلةديث، فجعةل عمةر جيةرء  

باليشء، خيالف ف ه القاسم، وجعل القاسم يشق ذلك عل ةه، حبةن بةدا ذلةك عةىل 

ر الةنعم،  فكةاال قسيت وجهه، فقال له عمر: ف تفعل، فةي يرسةين بةاخبالفهم مُح ة

القاسم يقول: لقد أعجبنر قول عمر ب  عبد العزيز: ما أحةب أال أصةحا  حممةد  

صىل اهلل عل ه وسلم  ف خيبلفوال؛ ألنه لو ااال قوفً واحدًا؛ لكةاال النةاس ك ضة ق، 

وإهنم أئم  يقبدى هبم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم اةاال سةن ، ومعنةن هةذا أهنةم 

                                                 

 .2/168ذ   افعبصام، للشاالبر، 1) 

 .4/406ذ   البحر املح ط ك أصول الفقه، للزرايش، 2) 
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، وجةواز افخةبالف ف ةه؛ ألهنةم لةو مل يفبحةوه لكةاال فبحوا للناس با  افجبها 

املجبهدوال ك ض ق؛ ألال جمال افجبها ، وجمافت الظنةوال ف تبفةق عةا ة، ف صةري 

أهل افجبها  مل تكل فهم بالعمل باجبها هم مكلفني باتبايف خالفه، وهو نةويف مة  

خلةالف تكل ف ماف يطاا، وذلك م  أعظم الض ق، فوسل اهلل عىل األم ؛ بوجو  ا

الفروعر، فكاال فبح با  لألم  للدخول ك هذه الرمح 
(1)

. 

ونظرًا ألال هذا النويف مة  اخلةالف ف يمكة  انضةبااله بصةورة نمط ة  مع نة ؛ 

فخبالف مدارك عقول املجبهدي ، مل يك  ف ه تثريب عةىل املخةالف، وف العة  ك 

  ينه، وف انبقاص م  علمه، وف يرتتب عل ه قط ع  وف هجراال.

وأمةا افخةبالف ك األحكةام، فةأاثر مة  أال "ول ش خ اإلسةالم بة  ت م ة :يق

ينضبط، ولو ااال ال ما اخبلف مسليال ك يشء هتاجرا، مل يبق  بني املسلمني عصم ، 

"وف أخوة
(2 )

. 

فلو ااال هذا افخبالف مذمومًا وحمذورًا عىل اإلالةالا، لكةاال الصةحاب  ة مةل 

 املسائل الفقه   ة آثمني؛ بل األم  قاالب ، وذلك اشبهار اخبالفهم، وتباي  أقواام ك

ممبنل، وعىل هذا ف جب محل ما ور  م  ذم افخبالف والنهر عنه، عىل افخةبالف 

ك أصل البوح د واإلييال باهلل، ورسوله، والق ام بنرصته، واذلك عىل اةل خةالف 

يورث هجرًا، أو قط ع ، أو ضغ ن 
(3)

. 

                                                 

 .2/170ذ افعبصام، للشاالبر، 1) 

 .24/173ذ   جممويف الفباوى، فب  ت م  ، 2) 

 .4/19ذ   اإلحكام ك أصول األحكام، أليب احلس  اآلمدحي، 3) 
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احل اة بني أهلها، وهو باا  إىل أال يرث اهلل األرض وافخبالف سن  ربان   ك هذه 

ًة  ةد 
احو ةً  و  ل  النَّةاس  ُأمَّ ب ك  و  ع  اء ر  و  ش  ل  وم  عل ها، مصداقًا لقول اهلل عز وجل:﴿و 

﴾]هو :  ني 
اُلوال  خُم ب لوفو ز  ف  ي  [؛ إف أال الناس يض قوال به ذرعًا، فهو مة  ح ةث 118و 

م  ح ث الرشيف منه ما يكوال مقبوفً، ومنه ما يكوال القضاء والقدر، أمر واقل، لكنه 

مذمومًا بذاته
(1)

  . 

 وللخالو ق ا د ومداب نشْي إىل اُضْا، ومنْا: 

َلع  ليه:    دم التثرنب  ى اعخالَ ِف غْي اعُج 

ألنه ف إنكار ك املخبلةف ف ةه؛ فكةل جمبهةد مصة ب، أو املصة ب واحةد، وف  

ف ك الفرويف، وف ينكر أحد  عةىل غةريه ك األمةور نعلمه، ومل يزل اخلالف بني السل

افجبها ي  واخلالف  
(2)

. 

 ومنْا: التَمِ الُِر لللخالَ، ومحله  ى أحسم اعحامل:

فقد سئل عل ريض اهلل عنه ع  أهل اومل أمرشةاوال هةم؟ قةال: مة  الرشةك 

ق ةل: فةي هةم؟ فروا، ق ل أمنافقوال هم؟ قال: إال املنافقني ف يذاروال اهلل إف قل اًل، 

قال: إخواننا بغوا عل نا
(3)

. 

                                                 

 .11يزالوال خمبلفني، لسليال العو ة، صذ   انظر: وف 1) 

 .2/140ذ املنثور ك القواعد، للزرايش، 2) 

ذ  أخرجه الب هقر ك السن  الكربى، حتق ق: حممد عبد القا ر عطا، با : الدل ل عىل أال الفئ  الباغ   منهم ف خترج بةالبغر عة  3) 

، 7/535مصنفه، ك مسرية عائش  وعةل واللحة  والةزبري، ذ، وأخرجه اب  أيب ش ب  ك 16490، برقم)8/173تسم   اإلسالم، 

 ذ.37763برقم)
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 ومم مداب اخلالو أنضا : قب ل احتَمل أ  نو   الِل اب مع اعخالَ:

بناء عىل القاعدة الذهب  : مذهبنا صوا  ىبمةل اخلطةأ، ومةذهب غرينةا خطةأ 

ىبمل الصوا 
(1)

. 

 والن ع الثاين مم االختالو خ : االختالو اعلن ع:

وهو افخبالف ك األصول
(2)

. 

 واالختالو اعِم م له أسباب: 

َتقد فيه أنه مم أخل الُلم واالجتْااد ِف   ُ أحدخا: أ  نُتقد اإلنسا  ِف ن سه، أو ُن

 الدنم، ومل نبلغ َلم الدرجة: 

ف عمل عىل ذلك، ويعد رأيه رأيًا، وخالفه خالفًا، فرتى صةاحبه آخةذًا بةبع   

ال اهتةا، مة  غةري إحاالة  باملعةاين، وف رسةوخ ك فهةم  جزئ ات الرشيع ، ك هدم

مقاصد الرشيع ، وهذا هو املببديف
(3)

. 

إوالَّ اهللَّ  ف  »وعل ه نبه احلديث الصةح ح ك قةول النبةر  صةىل اهلل عل ةه وسةلم: 

ب  و  ، بوق  ل م 
عو بوُ  ال  ق     ي 

ل كو ، و 
ب ا و
عو ُعُه م  ال  ن ب زو اعًا ي  ز 

بو ل م  ان 
عو بوُ  ال  ق  ، حبةن إذا  ي 

و
ء ُعل ي  ال 

ةةل وا،  ، ف ض  ل ةةم 
و عو ةةري  ا بوغ  ب و  ةةأ ف  ُلوا، ف 

ُسةةئو ةةافً، ف  املوةةًا اختَّ ةةذ  النةةاس رؤوسةةًا ُجهَّ مل ُيب ةةقو ع 

ل وا أ ض  «و 
(4)

. 

                                                 

، والقةول السةديد، 6/421و  3/508، وحاش   اب  عابدي ، 4/313ذ  انظر: الفباوى الفقه   الكربى، فب  حجر اا بمر، 1) 

 .1/17، وإرشا  النقا ، ملحمد ب  إسيع ل الصنعاين، 1/53ملحمد ب  عبد العظ م احلنفر، 

 ، وما بعدها ببرصف.1/60ذ   انظر: ابا  الكل ات، أليب البقاء، 2) 

 ، وما بعدها ببرصف.2/172ذ افعبصام، للشاالبر، 3) 

ةب   العلةم، 4)  ذ، 100، بةرقم)1/50ذ  أخرجه البخارحي ك صح حه، م  حديث عبد اهلل ب  عمرو ب  العةاص، بةا  ا ةف ُيق 

 ذ.2673، برقم)4/2058وقبضه وظهور اوهل والفب  ك آخر الزماال، ومسلم، با  رفل العلم 
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 والثاين مم أسباب اخلالو اَباع اْل ى:

ولذلك سمن أهل البديف أهل األهةواء؛ ألهنةم اتبعةوا أهةواءهم، فلةم يأخةذوا  

الرشع   مأخذ اففبقار إل ها، والبعويل عل ها؛ حبن يصدروا عنها، بل قدموا األ ل  

أهواءهم، واعبمدوا عىل آرائهم، ثم جعلوا األ ل  الرشع   منظةورًا ف هةا مة  وراء 

ذلك
 (1.)

 

  والثالث: التِلليم  ى اَباع الُ ائد، وإ  فسدُ، أو كانت خمال ة للحِّ:

ش اخ، وهو البقل د املذموم، الةذحي ذمةه اهلل ك وهو اتبايف ما ااال عل ه اآلباء واأل

ةا إونَّةا  ُفوه  ير  إوفَّ ق ال  ُمرت  
 مي  نَّذو

ي    ر   ق 
ب لوك  كو   ق 

ن ا مو ل  س  ا أ ر  ك  م 
لو ذ  ا  ابابه قال تعاىل:﴿و 

ب ةُدوال  ﴾]الزخةرف:  ق  م م 
هو ىل  آث ارو إونَّا ع   و 

ىل  ُأمَّ   اءن ا ع  ن ا آب  د  ج  ق ال  [ وك قولةه:﴿23و 

لوك   ةذ  اءن ةا ا  ن ا آب  ةد  ج  ةاُلوا ب ةل  و  وال  ق  ُعون ُكم  أ و  ي رُض  نف  ُعوال  أ و  ي  ُعون ُكم  إوذ  ت د  م  ل  ي س  ه 

﴾]الشعراء:  ُلوال  ع  ف  [، وهةذه األسةبا  الثالثة  راجعة  ك البحصة ل إىل 74 -72ي 

ص عىل معان ها بالظ ، م  غةري  وجه واحد، وهو اوهل بمقاصد الرشيع ، والبخر 

تثبت، أو األخذ ف ها بالنظر األول، وف يكوال ذلك م  راسخ ك العلم، أف ترى أال 

اخلوارج مرقوا م  الدي  اي يمرا السهم م  الرم  ؛ ألال رسول اهلل صىل اهلل عل ةه 

أهنم ف  -واهلل اعلم  -وسلم، وصفهم بأهنم يقرؤوال القرآال، ف جياوز تراق هم يعنن 

ل إىل قلوهبم، فإذا مل يصل إىل القلةب مل ىصةل ف ةه فهةم عةىل يبفقهوال به حبن يص

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف.2/172ذ افعبصام، للشاالبر، 1) 
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حال، وإني يقف عند حمل األصوات واحلروف فقط، وهةو الةذحي يشةرتك ف ةه مة  

يفهم وم  ف يفهم
(1)

. 

 والرااع: البغي  ى اعخالَ: 

والبغر نق   العدل، فعدم إنصاف املخالف خلصمه يدفعه إىل البغر عل ه
(2)

. 

وقد وقل فب  عباس تفسري ذلك عىل معنن ما نح  ف ه، ملا سأله عمةر ريض اهلل 

ا ف ختبلف هذه األم  ونب ها واحد وقبلبها واحدة واباهبا واحد؟! »عنه ذات يوم:

فقال اب  عباس: يا أمري املؤمنني إني أنزل عل نا القرآال، فقرأناه، وعلمنةا فة ي أنةزل، 

ال القرآال، وف يدروال ف ي نزل، ف كوال لكل قوم ف ةه وأنه س كوال بعدنا أقوام يقرؤو

رأحي، فإذا ااال اذلك اخبلفوا، وك رواي : ف كوال لكل قوم ف ه رأحي، فإذا ااال لكةل 

قوم ف ه رأحي، اخبلفوا، فإذا اخبلفوا اقببلوا، فزجره عمر، وانبهره عل، فانرصف اب  

لَّ ما قلبه، فأعا  عل ه، عباس، ونظر عمر ف ي قال، فعرفه، فأرسل إل ه وقال: أعد ع

«فعرف عمر قوله وأعجبه
(3)

  . 

وما قاله اب  عباس ريض اهلل عنهي هو احلق، فإنه إذا عةرف الرجةل فة م  نزلةت 

اآلي ، أو السورة عرف خمرجها، وتأويلها، وما قصد هبا، فلم يبعدَّ ذلةك ف هةا، وإذا 

مذهبًا ف يةذهب إل ةه جهل ف ي أنزلت احبمل النظر ف ها أوجهًا، فذهب ال إنساال 

اآلخر، ول س عندهم م  الرسوخ ك العلم ما هيةدهيم إىل الصةوا ، أو يقةف هبةم 

ن املشكالت، ف دخلوال ك البأويل الفاسد، الذحي ف يغنر مة  احلةق   وال اقبحام محو

ش ئًا؛ وف  ل ل عل ه م  الرشيع ، ومما يوضح ذلةك مةا اةاال يعبقةده ابة  عمةر ك 

                                                 

 ، وما بعدها ببرصف.2/172ذ افعبصام، للشاالبر، 1) 

 .1/137ذ  ب اال تلب س اوهم  ، فب  ت م  ، 2) 

 ذ.42برقم) ،1/176ذ  أخرجه سع د ب  منصور ك سننه، فضائل القرآال، 3) 
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اهم رشار خلق اهلل، وأهنم انطلقوا إىل آيات أنزلت ك الكفةار، احلروري ، فقد ااال ير

فجعلوها عىل املؤمنني
(1)

. 

واخلالصة : أال افخةةبالف يبعةد  بحسةةب جمالةه، ومواقةةف أصةحابه، فهنةةاك 

اخبالف فطرحي، ااخبالف األلسن  واأللواال، واخبالف الل ل والنهةار، واخةبالف 

سةةاال ك تغ ةةريه، وف يةةؤثر هةةذا الفصةةول األربعةة ، وغريهةةا، وهةةذا ف ح لةة  لإلن

 افخبالف عىل العالقات بني بنر اإلنساال.

وهناك اخبالف الديانات اسن  إا  ، ف  خل للبرش ك إزالبها، ومل يكلفوا ببغ ري 

هذه السن ؛ بل الولبوا بالبعايش، واحلوار، واودال بالبر هر أحس ؛ ار ف ىصل 

 البغر ب نهم.

 اا :وِف ملة اإلسالم اخلالو رض

 اخلالو اعُتَب)السائغ ا اجلائز ا اعحل د(: 

وهو اخلالف ك فةرويف الرشةيع ، وأبةوا  الفقةه، ومسةائل افعبقةا  املحبملة  

وجوهًا عدة؛ ألنه يقوم عىل احلج  والربهةاال، ويثمةر الب سةري عةىل األمة  ك اتبةايف 

تنةويف ف مذاهب األئم ، فريفل احلرج، ويق م الرشيف، ويبسل لآلخر؛ ألنه اخةبالف 

 اخبالف تضا .

   والرضب الثاين: اخلالو اعلن ع:

وهو اخلالف ك أصول الدي ، وثوابةت املسةلمني، اةاخلالف ك أصةل اإليةيال 

باهلل، وافخبالف ك الرسول والرسال ، ويدخل ك اخلالف املمنويف ال خالف جاز 

م  أصول ك أصله، وحصل ف ه بغر، أو ظلم، أو سفك  م حمرم، أو تعد  عىل أصل 

 الرشيع .

                                                 

ذ، وافعبصام، للشةاالبر، 6531، برقم)6/2539ذ صح ح البخارحي، با  قبل اخلوارج وامللحدي  بعد إقام  احلج  عل هم، 1) 

2/183. 
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 املطلب الثاني         

 أنواع املخالفني لإلمام اهلادي
جاء اإلمام ااا حي إىل ال م  وهر مل ئ  بالقوى الدين   والقبل  ، وال فصة ل لةه 

أهداف ومصالح، قد تبفق، وقد ختبلف مل  عوة ااا حي و ولبه؛ بنسب تبفاوت بني 

 لقوى.احلني واآلخر بحسب ما متل ه مصالح هذه ا

وك هذا املطلب سوف يبحدث الباحث عة  أنةوايف املخةالفني لإلمةام ااةا حي، 

 ويمك  تصن ف املخالفني لإلمام ااا حي إىل عدة أصناف:

 الِلنَ األول: أصحاب اخلالو الُللي.

 الِلنَ الثاين: أصحاب اخلالو السيايس.

 الِلنَ الثالث: أصحاب اخلالو القبيل.

 أوال : أصحاب اخلالو الُللي:

واملقصو  بأصحا  اخلالف العلمر هم: الذي  اخبلف معهم اإلمام ااةا حي ك 

مسائل علم  ، سواء ك بةا  العقائةد، أو ك أبةوا  الفقةه، وقةد حةاول الباحةث 

اسبقصاء م  برز خالفه معهم، أو ذارهم بأسيئهم، عىل سب ل اإلشةارة والبمث ةل، 

ئله، وابايب املنبخب واألحكةام، م  خالل البببل لسرية اإلمام ااا حي، وجممويف رسا

 ومنهم:

والذحي ر  عل ه ك ثالث وأربعني مسةأل ، أغلبهةا ك  ،احلس  ب  حممد ب  احلنف  

العقائد، وم  هذه املسائل: مسأل  املش ئ  واإلرا ة، وخلق احلراات، وأفعال العبا ، 

والغ ب ات، وافسبطاع ، واآلجال واألرزاا، والطبل واخلبم، وغريها م  املسائل، 

 وقد ور ت هذه املسائل ك مائ  ومخسني صفح  م  جممويف رسائل ااا حي.
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ح ث ر  عل ه ك مسائل منهةا: الرضةا والسةخط،  ومنهم أيضًا سل يال ب  جرير

والوفي  واملحب ، ففر حني يرى ااا حي أال هذه الصفات م  صفات األفعةال، وأال 

ا حي، إف عنةد حةدوث موجبهةا مة  اهلل ف يسخط، وف يرض، وف يةوا،، وف يعة

العبد، يرى سل يال ب  جرير أهنا م  صفات الذات، وأال اهلل مل يزل مبصفًا هبةا، وف 

ندرحي هل سل يال ب  جرير هذا هو الذحي تنسب إل ه اوريري  مة  الزيدية ؟ أم هةو 

شخص آخر، ح ث أال ر  ااا حي عل ه مل يز  ك تعريفه عىل اونه مم  يةدعر العلةم، 

م  املجربةوأنه 
(1)

. 

ومم  خالفه بع  ارباء أهل صنعاء، الذي  اسبعانوا به عةىل حةر  القرامطة ، 

فجاء إل هم وفرض عل هم األموال، ففةرض عةىل صةاحب العرشةي  ألفةًا مةائني، 

الثالثةني  ينةاري ، وفرض عىل صاحب اخلمسني  ينارًا،  يناري ، وعةىل صةاحب 

لوه وااتبوه، ولعله اسبشكل عل هم أمر هذه  وقد أشكل ذلك عىل بع  حمب ه، فراس 

اوبايات، فكبب ابابًا، ر َّ ف ه عل هم، ك مجل  مسائل أخرى
(2)

. 

هذا ما اسبطايف الباحث حرصه م  أصحا  اخلالف العلمةر، لإلمةام ااةا حي، 

والقرامطة ، وبعة  أهةل السةن ، الةذي  إضاف  إىل ر و ه  العلم   عىل الرافضة ، 

 يصفهم باملشبه ، واملجسم  واحلشوي . 

                                                 

 .478ة 475ذ انظر: املجموع  الفاخرة، للها حي، ببحق ق: الرازحر، ابا  الر  عىل سل يال ب  جرير، ص1) 

 . 678ة  659حي، ببحق ق: الرازحر، جوا  مسائل احلسني ب  عبد اهلل الطربحي، ذ  انظر: املجموع  الفاخرة، للها 2) 
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 ثانيا : أصحاب اخلالو السيايس:

وعىل رأسهم اخلالف  العباس  ، والدويالت البر اانت قائمة  ك الة م  آنةذاك، 

ويبمثةةل املخةةالفوال الس اسةة وال لإلمةةام ااةةا حي ك اخلالفةة  العباسةة   اببةةداًء، وك 

بر عارصها ااا حي ك الة م ، االدولة  الزيا ية ، والدولة  ال عفرية ، الدويالت ال

 و ول  القرامط ، البر ااال يمثلها عل ب  الفضل.

أمةةا اخلالفةة  العباسةة   فقةةد اةةاال ظهةةور ااةةا حي بةةال م  ك أيةةام املعبضةةد 

العباِّس
(1)

. 

فعارص املعبضد الذحي انبعش أمر اخلالف  ك عهده
(2)

، إف أال ابب البةاريخ مل 

تبحدث ع  أحي موقف مة  قبةل املعبضةد إزاء خةروج ااةا حي ك الة م ، أمةا 

مذ، وعنةدما 902هةة/289املكبفر فقد بويل باخلالف  بعد أب ةه املعبضةد عةام)

 خل ااا حي صنعاء عزم املكبفر عىل إرسال ج و  حلةر  ااةا حي، فلةي بلغةه 

خروج ااا حي  م  صنعاء، ف رت   املكبفر ع  ذلك العزم
(3)

أال بع  املصةا ر ، إف 

البارخي   تذار أال املكبفر عنيَّ وال ًا له عىل الة م ، يقةال لةه جفةبم، فوصةل إىل 

مذ، ومل يةبمك  مة  السة طرة عةىل صةنعاء؛ بسةبب 903هةة/290ال م  عام)

افضطرابات الس اس  ، البر اانت ف ها، وملا اللب م  ال عفريني تسةل م األمةر 

انبهن بمقبله له، رفضوا ذلك، و خلوا معه ك رصايف،
(4)

، ب د أال قدوم جفبم إىل 

                                                 

 .77هةذ، ص450ذ انظر: تاريخ صنعاء، إلسحاا ب  ى ن ب  جرير الطربحي الصنعاين)ت: 1)

 .11/86ذ البداي  والنهاي ، فب  اثري، 2)

 .233وأنسا  محري، للحس  اامداين، ، وابا  اإلال ل م  أخبار ال م  250ذ احلور العني، لنشواال احلمريحي، ص3)

 .151ذ انظر: سرية ااا حي، للعلوحي، 4)
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صنعاء أثَّر عىل سري املعارك بني ااا حي، وبني آل الريف
(1 )

فقد اضطر ااةا حي إىل 

الرح ل ع  صنعاء رغم أس آل الريف لولده حممةدًا، وقطةل املفاوضةات ب نةه 

وب نهم، حول تسل مه، وقفل راجعًا إىل صعدة
(2)

. 

 حي، مل يلق  قبوفً م  اخلالف  العباسة  ، وقةد وصفوة القول فإال ق ام  ول  ااا

شغلبها البحديات الكربى، البر اانت تواجهها، واابفت بإثارة القالقل ضةدها 

ع  الريق القبائل املناوئ  للها حي
(3)

، ف ي وقفت عاجزة، أمام خةروج ااةا حي ك 

ال م ، ومل يسجل لنا املؤرخوال أحي موقف إزاء خروج ااةا حي ك الة م  بسةبب 

لضعف احلاصل ك اخللفاء؛ باسبثناء ما عزم عل ه املكبفةر مة  إرسةال جة ش؛ ا

 ملحارببه، ثم رجوعه ع  ذلك، وما ور  م  إرسال القائد العسكرحي جفبم.

وم  املخالفني الس اس ني لإلمام ااا حي  ول  ال عفريني ة املمثل الس اِّس الشكل 

رو  مةل اإلمةام ااةا حي، حبةن للخالف  العباس   ك ال م  ة،  والذي   خلوا ك ح

وقل ابنه ك أيةدهيم أسةريًا، وأوقعةوا بةه اازيمة ، عنةد حماولبةه  خةول صةنعاء ك 

مذ، وتعقبوه؛ حبن خرج منها، وخطةب ال عفريةوال ك صةنعاء 901هة/288عام)

للمعبضد
(4)

. 

                                                 

 .100ذ انظر: ق ام الدول  الزيدي  ك ال م ، حلس  خضريحي، ص1)

 .154ذ انظر: قرة الع وال بأخبار ال م  امل موال، فب  الديبل، ص2)

 .102ذ انظر: ق ام الدول  الزيدي  ك ال م ، حلس  خضريحي، ص3)

 .6/407، والكامل ك الباريخ، فب  األثري، 5/637ذ تاريخ الطربحي، 4)
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وقد ساعد ال عفريني ك حروهبم ضد ااا حي: الب ع  بال هم اوبل   الوعرة، وقد 

ر  ا
اا حي ك تلك احلرو ، بخسائر فا ح ، متثلةت ك خسةارته ألبةرز قائةدي  ك ُمنو

ج شه
(1)

. 

وااال ملعارك ااا حي مل ال عفريني األثر األارب ك فقداال ااا حي لكثري م  منةاالق 

النفوذ، إضاف  إىل اخلسائر البرشي  ك صفوف ج شه، وقا ته العسكريني والقبل ةني؛ 

ك حروهبم البر أهنكت ااةا حي، وأسةفرت عة  األمر الذحي سهل مهم  آل الريف 

أس ولده حممدًا املرت 
(2)

. 

واذلك  ول  اإلسيع ل   بشق ها القرمطر والعب دحي، والبر مل تبواجه اثةريًا ك  

حرو  مبارشة باسبثناء معرا  ك صةنعاء، وأخةرى ك نجةراال، واابفةن عةل بة  

راالالفضل بإثارة القالقل ك أماا  نفوذ ااا حي ك نج
(3)

. 

 ثالثا : أصحاب اخلالو القبيل:

عام، واألا ل وال، والكل ب وال، وبنو احلارث، وآل الريةف،  وم  أبرزهم: آل الد 

واوفاتم
(4)

، وغريهم مة  أهةل صةنعاء وحجة ، الةذي  تقاالعةت مصةاحلهم مةل 

 مرشويف اإلمام ااا حي الدينر والس اِّس.

منةذ أال حةطَّ رحالةه ك  ال هذه األالراف سامهت ك عدم اسبقرار  ول  ااا حي

مذ، وقد اانةت 910م/298مذ وحبن عام وفاته)985هة/280أرض ال م  عام)

احلر  ب نه وبني خمالف ه سجافً، تارة ينبرص عل هم، وأخرى ينبرصوال عل ه؛ ب د أنه 

عةةا  ك أرض الةة م  ح ةةاة حافلةة  بةةاحلرو  واألحةةداث وأقةةام  ولةة  يشةةوهبا 

 افضطرا  والرصايف.

                                                 

 .233ذ مها: أبو العباه  ، وعل ب  سل يال انظر: سرية ااا حي، للعلوحي، ص1)

 .10/67ذ ابا  اإلال ل م  أخبار ال م  وأنسا  محري، للهمداين، 2)

 .121ذ ق ام الدول  الزيدي  ك ال م ، حلس  خضريحي، ص3)

 م أنصار جفبم، املرسل م  العباس ني حلر  ااا حي.ذ لعله4)
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 ثالثاملطلب ال   
 املوقف العلمي لإلمام اهلادي من املخالف

تباي  املوقف العلمر لإلمام ااا حي م  املخالف، بحسةب تنةويف املخةالفني لةه، 

وبحسب تنويف املخالفات، ولذا جاءت ر و ه خمبلف  بحسةب اةل مقةام، وك هةذا 

 املطلب يسوا الباحث بع  نيذج الر و ، البر ر  هبا اإلمام ااا حي عةىل خمالف ةه،

 وم  ذلك: 

ما ر  به اإلمام ااا حي عىل عموم املخالفني لةه ك العقائةد، وعةىل رأسةهم أهةل 

 السن  الذي  خالفهم ك اثري م  مسائل افعبقا . 

إال سأل سائل فقال: م  أية  زعمةبم أال احلةق ك أيةديكم "يقول اإلمام ااا حي:

ومج ل م  خالفكم يدعر مثل ما ا ع بم؟ قلنةا لةه:إال أقةر  األشة اء  وال غريام، 

عندنا، الذحي علمنا به أنَّا عىل احلق وم  خالفنا عةىل الباالةل: أال مج ةل فةرا األمة  

بجمل  قولنا مصدقوال، ونح  ام ف ي انفر ت به ال الائف  مةنهم مكةذبوال، وهةم 

الوعةد والوع ةد، والقةول  ف ي ندي  اهلل به م  أصول البوح ةد، والعةدل، وإثبةات

"باملنزل  بني املنزلبني، واألمر باملعروف والنهر ع  املنكر مصدقوال
(1)

. 

هذا  يننا ونحلبنا، والط بوال م  آل حممد قا تنةا، "وم  ر و ه عىل خمالف ه قوله:

فم  وافقنا عىل هذا، فهو ول نا، وم  خالفنا فهو عدونا، واهلل و، املةؤمنني، وعةدو 

"الفاسقني
(2)

. 

فةإال يطعنةر مة  بلغبةه  عةويت "ويقول ف م  خالف  عوته، ومل يسةبجب لةه:

يرشدوا، وحظهم يأخذوا، والفةوز العظة م يرجتةوا، وإال يبخلفةوا عنةر، ويعصةوا 

ة اةم، اةي  فوا الاعبر، ويبثاقلوا ع  إجاببر، ويرانةوا إىل الةدن ا الغةارَّ أمرحي ويسوي

                                                 

 .45ذ املجموع  الفاخرةببحق ق: عل أمحد الرازحر،ص1)

 .131ذاملجموع  الفاخرة، حتق ق الرازحر،ص 2)
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ت  م  قبلهم، مم  م ، أ ُا   قد قدمت هلل ، و أ ُا   عند اهلل ة إال شاء غرَّ  بي جيب عل 

اهلل ة م  الناجني، وأا  قد ثبَّت  له عل هم احلج  إىل يوم الدي ، وما ااال علَّ إف مةا 

ااال عىل جدحي م  قبل، حممةد صةىل اهلل عل ةه وآلةه وسةلم الرسةول األمةني، مة  

ُسولو إوفَّ  ىل  الرَّ ا ع  م  ُغ امل ُبونُي﴾]النور:الببل  ، وافجبها  ك الدي :﴿و  ب ال  [45ال 
(1)

. 

إعلم رمحةك اهلل أال هةذه الفرقة  "ومما قاله ك مثببر الصفات م  أهل السن :

م  املشبه ، قوم عند اهلل أاذ  الكاذبني، وأخرس اخلاسي ، وألقسةمت يم نةًا 

باهلل عز وجل، أال الواحد منهم يرى أنه عىل يشء، ل صةل ويصةوم ويبنفةل وإال 

له بعده م  اهلل تبارك وتعاىل وأنه ف يبقر  م  اهلل أبةدًا، وف يةز ا   قلبه ل حكر

"بكثرة عمله إف بعدًا، وإال قلبه لنافر م  اهلل سبحانه
(2)

.  

أما اب  احلنف  ، فقد نال احلظ األوفر، م  الشبائم العلم  ، البر ربي خرجت ع  

القائل الضال إىل احلةق وإال رجل هذا "حدو  النقد، فبارة يصفه بالضالل،  ف قول: 

"م  املقال
(3)

، وتارة يصةفه بالغفلة  واوهةل
(4 )

هةو ومة  تبعةه
(5)

، وتةارة يصةفه 

باإلحلا 
(6)

ف بقول الزور ، وتارة يصفه بالبعس 
(7)

، وفاحش املقةال
(8)

، وتةارة يصةفه 

وأتباعه بالغفل ، والعمن، والر ى
(9)

، وتارة يصفه باملبطل ااالك
(10)

، وتارة يبهمةه 

                                                 
 .533ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .227ذ  انظر: املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص 2)

 271، 263ة ببحق ق: الرازحر، ص ذ املجموع  الفاخر3)

 .335ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 4)

 .293ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 5)

 .410، 298ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 6)

 .338، 321ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 7)

 .346ببحق ق: الرازحر، ص ذ املجموع  الفاخرة 8)

 .329ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 9)

 .355ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 10)
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ىل املالئك بالكذ  ع
(1)

، وم  أفظل ما وصف به ااا حي املخالف، ما وصف به ابة  

فبنيَّ ة يعنر اب  احلنف   ة هبذه الكليت اآلخرات ك املعص  ، عةىل "احلنف   ك قوله: 

ما تكلم به ك اليت الطاع ، م  فظ ل ما جاء به مة  الكفةر ك قولةه، والبظلة م هلل 

"غريهمربه، وبنيي جهله لُببَّاعه  وال 
(2)

. 

وأما ما سأل عنةه ممةا ضةل ف ةه، "ومما قاله ف ه أيضًا ابابه:)مسائل اب  احلنف  ذ:

"ونسبه إىل اهلل، وقال به م  املنكر عل ه
(3)

. 

فهل ترى احلس  بة  حممةد "وبعد أال ساا حججه ك الر  عىل اب  احلنف   قال: 

نةا، أو بةه قلنةا، الوسو  اواهل، يقول غري ذلك، أو يقدر عىل نق  حرف، مما رشح

"واحبججنا؟
(4)

. 

وم  أشنل ما ثبت م  مواقف ااا حي مل املخالفني له ك املسائل العلم  : أنه ااال 

يرى أال ذب ح  م  يقول برؤي  اهلل يوم الق ام ،تعد م  الذبائح املحرم ، بةل وقرهنةا 

بذبائح ال هو ، والنصارى، واملجوس
(5 )

. 

ذب ح  ال هو حي،...، وذب ح  املشبه؛ ألنه  ىرم م  الذبائح ست:"يقول ااا حي: 

 "يقول: إنه يعبد الذحي يقل عل ه برصه يوم الق ام 
(6)

. 

                                                 

 .406ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 1)

 .409ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 2)

 .271 ذاملجموع  الفاخرة، لإلمام ااا حي، حتق ق: الرازحر،ص3)

 .272ذ املجموع  الفاخرة، لإلمام ااا حي، حتق ق: عىل أمحد الرازحر،ص 4)

 .689ذ املجموع  الفاخرة ببحق ق: الرازحر، ص 5)

 .689ذ املجموع  الفاخرة، ببحق ق: الرازحر، ص6)
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وباومل  يمك  وصف خطا  اإلمام ااا حي للمخالفني له، بأنةه خطةا  يكةا  

خيلو ك بع  األح اال م  الضوابط الرشع   ك البعامل مل املخةالف؛ ويبجاوزهةا 

 والببديل.إىل حد البكفري والبفس ق 

ولقد سامهت  دة   امل ا مم وجْة نْر الباحث ا ِف َو نم خِا اخلطاب لدى 

 اإلمام اْلادي أارزخا: 

 أوال : نْرة اْلادي لللخالَ امنه  دو: 

وهر القاعدة البر أفصح عنها ااا حي نفسه، وهر نظرته للمخالف بأنه عدو له، 

، "ول نا وم  خالفنا فهو عةدونا فم  وافقنا فهو"وعدو هلل، وهو ما رصح به بقوله: 

وهذه القاعدة اا عظ م األثر ك تكوي  املواقف العدائ  ، لدى ااا حي، م  اةل مة  

 خالفه ك الرأحي.

 ثانيا : البي ة القاسية التي  اش فيْا اْلادي: 

ومما ساهم ك ص اغ  موقف ااا حي م  خمالف ه: الب ئ  اوغراف   البر عةا  ف هةا 

س، أو ك ال م ، وف خيفن ما للب ئة  مة  تةأثري عةىل اإلمام ااا حي  سواء ك جبل الرَّ

 سكاهنا، فاابسب ااا حي قسوة اخلطا  مل املخالف، م  قسوة الب ئ .

 ثالثا : ال ضع الن يس:

س، وهةو ومنْا : الوضل النفيس الذحي عاشه ااا حي، فقةد عةا  ااةا حي ك الةرَّ

رس عىل أسته، م  قبل العباس ني، يشعر بافضطها  الفكرحي والس اِّس، الذحي مو

ثم ملا انبقل إىل ال م  عا  ح اة رصايف سة اِّس، ومعةارك عسةكري ، وف شةك أال 

احل اة العسكري  تورث القسوة، وخشون  الطبايف، وهذا ما بةدا واضةحًا، ك موقفةه 

 مم  خالفه ك الرأحي.
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 : رااُا : النْرة الساللية اعِخبية

لسال،، الذحي بدا واضحًا ك خطا  ااا حي، األمةر إضاف  إىل اوانب الطبقر وا

الذحي جعله ينظر إىل اآلخري  نظرة  ون  ، أثرت ك صةدور بعة  اآلراء؛ احرمة  

 ذب ح  م  يثبت رؤي  اهلل يوم الق ام  مثاًل.

ال هذه العوامل سامهت ك إبراز اوانب السةلبر، ك املوقةف العلمةر لإلمةام 

تقبل اآلخر؛ بل ربي تبعدى نقةا  الةرأحي املخةالف ااا حي م  املخالف، بصورة ف 

 إىل الطع  ك صاحبه وجترىه.

ب د أنه م  العدل اإلشارة إىل أال هذه آف  املخبلفني، ومل ينفر  هبا اإلمةام ااةا حي 

د  م  أهل السن  م  ااال موقفه مل خمالف ه أشد وأنكن، فقد نقل عة   وحده؛ بل ُوجو

يقول: ال آي  أو حديث ختالف ما عل ةه أصةحا  بع  أتبايف املذاهب األربع  م  

املذهب، فهر مؤول ، أو منسوخ ، ووجد مة  يقةول أيضةًا: عةىل العةوام الطغةام، 

واوهال األنذال: انبحال مذهب اذا، بح ث ف يبغوال عنه حةوفً، وف يريةدوال بةه 

بدفً 
(1)

. 

دَّ مة  وهر سن  ماض   إىل ق ام الساع ؛ لكة  ك جمةال البحق ةق العلمةر، ف بة

الوقوف عىل مثل هذه األقةوال ومناقشةبها وفةق مةنهج البحق ةق العلمةر النزيةه، 

 ووضل األمور ك نصاهبا.

                                                 

 ، ببرصف يسري.1/17ذ انظر: إرشا  النقا ، فب  األمري الصنعاين، 1)
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 املطلب الرابع
 املواقف العملية لإلمام اهلادي من املخالفني له

ااا حي مل املخةالفني لةه اثةرية، يكبفةر الباحةث بةذار املواقف العمل   لإلمام 

بعضها، وم  خالل افسبشها  هبذه املواقف العمل   يةبجىل جانةب مة  شخصة   

 ومم خِ  اع اقَ:اإلمام ااا حي، وموقفه م  املخالف، 

أنه أمر بخرا  ب ت رجل أساء إىل عيله 
(1)

، وك نجراال أيضًا أمر ااةا حي بقطةل 

فقطل عسكره أربعيئ  نخل ، تنقص نخالت، ارمبني، وهةدم نخ ل أحد خصومه، 

منزله، بحسب ما جاء ك سريته
(2)

. 

وذار صاحب سريته أال رجاًل مم  متر  عةىل ااةا حي، مة  أهةل نجةراال، هةر  

خوفًا م  ااا حي إىل جبل، فهدم ااا حي منزله، وسأل ع  مزارعه ونخ له، فق ل لةه: 

ك الرجل، واسةبدلَّ عةىل مرشةوع   فعلةه إال له رشااء، فقسمها وأحرا نص ب ذل

بفعل رسول اهلل صىل اهلل عل ه وسلم ذلك ك بنةر النضةري، مة  ال هةو 
(3)

، وفعةل 

اذلك بمنازل ومزاريف أهل حةوث؛ ملةا علمةوا بقدومةه هربةوا مة  ب ةوهتم، فةأمر 

هبدمها، وقطل أعناهبم
(4)

. 

                                                 
 .79اهلل العلوحي، ص ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد1)

 .90ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص2)

 .130ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص3)

 .144ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص4)
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مذ899هةةة/286وفعةةل ذلةةك ك قريةة  م نةةاس، وذلةةك ك عةةام) 
(1)

، وك 

مذ أمر بقطل أعنا  وهدم منازل األا ل ةني، الةذي  حةاربوه ك 900هة/287عام)

صعدة
(2)

. 

اي أحرا ك نفس العام قري  م  قرى وا حي عالف
 

بصعدة، والر  أهلهةا منهةا، 

وأمر بنهبها، وقطل األعنا 
(3)

. 

ل ح  وك قري  أم 
 

أمر عسكره، فنهبوا ما وجدوا ف ها، وأقاموا ف هةا أيامةًا، خيربةوال 

نازل واآلبار، ويقطعوال النخ ل، واألعنا ، وأهلهةا يطلبةوال األمةاال منةه، فلةم امل

يقبل، وظل ااا حي وج شه ينبقلوال ك قرى وائل  وخيرهبا قريً  قري 
(4)

وهكذا اةاال ، 

يفعل مل ال قري  تسبعيص عل ه ك احلصوال، فكاال يعمد إىل مةزارعهم، ف حرقهةا، 

عةزَّ علة هم قط ةُل نخة لهم اللبةوا منةه  اي فعل ك نجراال، مةل أهةل ُخث مة ، فلةي

األماال
(5)

،  مذ  خةل نجةراال إىل قرية  يقةال اا)ُلب   بةاالذ907هةة/294، وك عةام)

فعسكر بساحبها، وأمةر بب وهتةا، فهةدمت، وحرقةت، وأمةر بنخ ةل بنةر عمةرو، 

فُقطول
(6)

. 

حوارًا  ار بني ااا حي، وبةني بنةر احلةارث، قبةل أال وذار صاحب سرية ااا حي 

ولكأين هبةم ة يعنةر املقةاتلني لةه ة "يدخل معهم ك احلر ، فقال مهد ًا ومبوعدًا: 

                                                 
 .177ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص1)

 .189ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص2)

 .196، 195ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص3)

 . 251ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص4)

 . 293ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص5)

 .336ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي،6)
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معلقني بأرجلهم ك هذا الشجر، الذحي ترونه حول القرية ، ك اةل شةجرة مجاعة ، 

ةب  لكةم حبن ُتن بوُ  القري  منهم؛ م  رائحة  جة فهم، ثةم تةأتوين، فبسةألوين أ ال أه 

جثثهم؛ فبدفنوها، وف أهبها لكةم، إف بعةد تعةب، واةالم اثةري، واللةب صةلح، 

"فاذهبوا ح ث شئبم
(1)

. 

ثم  حتقق ذلك البهديد، فبعد املعرا  البر  ارت ب نةه وب ةنهم، م ة إىل حصة  

ام، ف ه خمازال م  العام، فأمر بنهبه، وهدم احلص ، وحرقه
(2)

. 

إىل القريةة ، ك آخةةر النهةةار، فةةأمر بةةالقبىل، ثةةم انرصةةف "يقةةول راوحي سةةريته: 

ري   س  ك ال شجرة مجاع ، مةؤزَّ فجمعت، ثم أمر ببعل قها ك الشجر، فعلقت ُمن كَّ

يل، ا، والشي ر 
باخلو

 
وأقام بالقري  ثالث  أيام، أو أربع ، ثم إال القري  أنبنت نبنًا شديدًا، 

ث إىل ااةا حي إىل احلةق، فقبَّلةوا حبن مل يقدر أحد عىل أال يأال حلًي، فأتت بنو احلار

رأسه، ورجل ه، ويديه، وسألوه أال هيب اةم ج  ةف  إخةواهنم، ف ةدفنوها ك البئةار، 

ر، فأبن ذلك عل هم، فلم يزالةوا بةه حبةن أجةاهبم، وذاةرهم، بةي قةال اةم،  واحلُف 

"فطرحت او  ف، ك بئار خرا ، وحفر اانت خارجًا م  القري 
(3)

. 

و خل نجراال قراب  ثالث عرشة مرة، ونال مةنهم، "األاويف: يقول حممد ب  عل 

ونالوا منه، وك أحدها قبلوا عاملةه هبةا، حممةد بة  عبةد اهلل العلةوحي هةو وعائلبةه 

وأوف ه ومثَّلوا هبم، واةاال ااةا حي اثةريًا مةا يلجةأ إىل اخلةرا ، والةدمار، وقطةل 

                                                 

 .168ذ سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص1)

 .173ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص  ذ  سرية2)

 .173ذ  سرية ااا حي، لعل ب  عبد اهلل العلوحي، ص 3)
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  ذلةك، وهةو البمث ةل األشجار، والزرويف، وحتريق الفوااه والثير، بل إىل أبعد مة

"باوثث، والصلب، وتنك س الرؤوس، وااال يس   هبم سن  الكفرة املرشاني
(1)

.   

 : مما سبِّ نلوم مالحْة اآليت

: ااال اإلمام ااا حي مبخوضًا ك الدماء، ولعلَّه ااال مبأوفً ك اسةبباح  هةذه أوال  

هم، اةانوا الدماء؛ ألال هؤفء الذي  حارهبم، خاصة  أهةل نجةراال وصةعدة وغةري

مسلمني، وما نراه م  اسبحالل لدمائهم وأمواام ملجر  خمالفبهم لإلمام ااا حي أمر 

 ف يب حه الرشيف.

: مما يؤخذ عىل اإلمام ااا حي ك مواقفه العمل   م  املخةالفني هةو: البمث ةل ثانيا  

باوثث، وهذا خمالف لروح الرشيف، الذحي ينهن ع  البمث ل بجث  القب ل، ولةو اةاال 

 افرًا.ا

: هناك أمر ف بدَّ م  البنب ه عل ه، وهةو أال جة ش ااةا حي اةاال خل طةًا مة  ثالثا  

القبائل، الذي  ف علم ام بالدي ، وم  األعاجم، الذي  اانوا يعرفةوال بةالطربيني، 

واانوا أهل قسوة وخشون ، ولعل هؤفء اانوا سببًا رئ سًا ك ص اغ  املوقف العمل 

ر  عةنهم الكثةري مة  السةلب والنهةب؛ لإلمام ااا حي م  خمال
ف ه؛ خاص  وأنه قد ُأثو

 ألموال الناس.

                                                 

 .151ذ  حتق ق ابا  قرة الع وال بأخبار ال م  امل موال، فب  الديبل، ص1)
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 خامتة البحث 

 وَشتلل  ى النتائج والت صياُ.

 أواًل: النتائج:
 وقد خلص الباحث ِف هنانة رسالته إىل النتائج اآلَية:  

ينبسب ااا حي إىل ذري احلس  بة  عةل ريض اهلل عةنهي، وهةو األمةر  .1

 بحرص اإلمام  ك البطنني.الذحي جعله يقول 

خرج ااا حي إىل الربسباال، وإىل ال م ، بحثًا ع  وال  ملرشةويف  ولة   .2

 تقوم عىل أساس  ينر.

خرج ااةا حي إىل الة م  بةدعوة الفط م ةني الةذي  اةانوا يم لةوال إىل  .3

البش ل، لالسبقواء بااا حي عةىل بنةر عمةومبهم األا ل ةني، الةذي  اةاال وفؤهةم 

 للعباس ني.

ااا حي بةني مةد  وجةزر؛ بسةبب اثةرة املنةاوئني الس اسة ني بقر نفوذ  .4

 والدين ني والقبل ني.

وافق ااا حي أهل السن  ك بع  املسائل العقدي ، وخالفهم ك الكثةري  .5

 منها.

 ف يصح تبلمذ ااا حي عىل أيب القاسم البلخر. .6

 ااال ااا حي قريبًا م  املعبزل  ك العقائد، خاص  معبزل  بغدا . .7

 ااا حي املعبزل  أو مجهورهم ك أصل اإلمام .خالف  .8

البش ل، والبأويل، واملنهج العقل، عوامل سةامهت ك صة اغ  عقائةد  .9

 ااا حي.

 زيدي  ال م  جارو ي  ك العقائد، ها وي  ك الفقه. .10
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خالف ااةا حي اإلمةام  زيةد ك اثةري مة  األصةول والفةرويف، وجةاء  .11

  م  مذهب أيب حن ف ، ولة س بمذهب فقهر مسبقل ع  مذهب اإلمام زيد يقرت

 فرعًا عنه.

براءة ااا حي م  الرافض  وتكفريه اةم؛ رغةم موافقبةه اةم ك بعة   .12

 املسائل العقدي .

 براءة ااا حي مما نسب إل ه م  القول ببكفري الصحاب . .13

 ثبوت البزوير ك تراث ااا وي  ك ال م . .14

 س ًا.قسوة ااا حي عىل املخالفني له علم ًا، وعمل ًا، وس ا .15

 يؤخذ عىل ااا حي ختوضه ك الدماء واألموال. .16
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 ثانيًا
 التوصيات

 ن يص الباحث ااآليت: 

  يويص الباحث اللب  العلم والباحثني ومرااز الدراسةات بالعناية  بةرتاث

الزيدي  الذحي مل ير  النور بعد؛ خاص  تلك املخطوالات البر تعكس الصورة الواقع   

 ملذهب زيد ب  عل.

  يويص الباحُث البةاحثني والعلةيء والةدعاة بةالبحرحي والبةأين ك إصةدار

األحكام وتصن ف الشخص ات العلم   والبحق ةق والبمحة ص خاصة  ك عالقة  

 الزيدي  ااا وي  بالرافض ، ووجوه افتفاا واففرتاا ب نهي.

  يويص الباحث اوهات الرسم   ببحمل مسئول اهتا ك احلفاظ عىل الرتاث

 ف تطاله يد البحريف.حبن 

  اي يويص الباحث اوهات الرسم   إعا ة النظر ك وصاي  اوارو ي  عةىل

 مصا ر الرتاث ال منر واملكببات األثري .
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 الفهارس العامة
 

 

 فهرس املراجع واملصادر. أواًل: 

  فهرس املوضوعات. ثانيًا: 
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 فهرس املراجع واملصادر :أواًل

 املراجع واملصادر م

اسة لبُض مسائل األص ل وال روع مم )الق ل اجليل ِف الِب  م مِخب اإلمام زند ام  يل( در .1

مِخب اإلمام زند ام  يل، لُيل ام أمحد ام نارص جملل، وقدم له كل مم: القايض حملد ام إسَم يل الُلراين، 

وحملد ام  يل اعنِل ر، و بد اّ ام  بد اّ الشَمحي، دار النرش للجامُاُ ا صنُاء و موتبة اإلكليل اجلدند ا 

 م.2007ة  د  ا الطبُة الثاني

اإلاانة  م رشنُة ال رقة الناجية، الام اطة الُوَبي، حتقيِّ:  ثَم   بد اّ األثي يب،  دار الرانة  .2

 خا.1418للنرش ا السُ دنة ا الطبُة الثانية 

اإلاانة  م رشنُة ال رقة الناجية، أليب اتسم األشُري، حتقيِّ: ف قية حسني حمل د، دار األنِلار ا  .3

 خا .1397األوىل  ا لقاخرة ا الطبُة 

اإلهباج ِف رشح اعنْاج  ى منْاج ال ص ل ِف  لم األص ل)للبيضاوي(، َمليَ: السبوي، حتقيِّ:  .4

 خا.1404مجا ة مم الُلَمء، دار اعُرفة ا اْيوُ ا الطبُة األوىل، 

 االَباع، الام أيب الُز اتن ي، حتقيِّ: حملد  طا اّ حنيَ و اصم ام  بد اّ القرن يت ،  امل .5

 خا.      1405الوتب ا لبنا  ا الطبُة الثانية 

اإلَقا  ِف  ل م القرم ، للسي طي، اتحقيِّ: سُيد اعندوب،  دار ال ور ا لبنا  ا الطبُة األوىل:  .6

 م.1996خا ا 1416

االحتجاج، أليب منِل ر أمحد ام  يل الطَبيس، حتقيِّ: إاراخيم البْادري وحملد خادي اه، اإرشاو  .7

 خا.1422وما اُدخا، دار األس ة للطبا ة والنرش والت زنع ا إنرا  ا الطبُة الثالثة  جُ ر السبحاين،

أحسم التقاسيم، عحلد ام أمحد اعقديس، حتقيِّ: غازي طليَمُ، وزارة الثقافة واإلرشاد الق مي،  .8

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1980دمشِّ 

 1405ي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا األحوام السلطانية وال الناُ الدننية، أليب اتسم اعاورد .9

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1985خا ا 

اإلحوام ِف أص ل األحوام، أليب اتسم اآلمدي، حتقيِّ: سيد اجللييل، دار الوتاب الُريب ا اْيوُ  .10

 خا.1404ا الطبُة األوىل

أمحد ام أيب  األحوام ِف اتالل واترام، لإلمام اْلادي حييا ام اتسني، مجُه ورَبه:  يل ام .11

 م، مل نِكر دار النرش.1990خا ا 1410حرنِله، الطبُة األوىل  
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أح ال الرجال، أليب إسحاأل اجل زجاين، حتقيِّ: صبحي البدري السامرائي، موسسة الرسالة ا  .12

 خا.1405اْيوُ ا الطبُة األوىل

محد حطيط، أخبار الدول ومثار األول ِف التارنأ، ألمحد ام ن سَ القرماين، دراسة وحتقيِّ: أ .13

 م.1992خا ا 1412وفْلي سُد،  امل الوتب ا اْيوُ ا الطبُة األوىل  

 األذكياء، الام اجل زي، موتبة الغزايل، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .14

األراُني ِف دالئل الت حيد، أليب إسَم يل  بد اّ ام حملد ام  يل ام حملد اْلروي حتقيِّ: د.  يل  .15

 خا ، مل نِكر دار النرش.1404يْي، اعدننة اعن رة ، الطبُة: األوىل، ام حملد ام نارص ال ق

إرشاد الغبي إىل مِخب أخل البيت ِف صحب النبي صى اّ  ليه وسلم، عحلد ام  يل الش كاين،  .16

 خا.1427حتقيِّ: أيب اتسم  يل ام أمحد الرازحي، موتبة الرض ا  ا مرص ا الطبُة األوىل

م إسَم يل الِلنُاين، حتقيِّ: صالح الدنم مقب ل أمحد، الدار السل ية ا إرشاد النقاد، عحلد ا .17

 خا.1405الو نت ا الطبُة األوىل

اإلرشاد ِف مُرفة  لَمء اتدنث، أليب نُى، حتقيِّ: حملد سُيد  لر إدرنس، موتبة الرشد ا  .18

 خا .1409الرناض ا الطبُة األوىل  

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1979خا ا 1399أساِ البالغة، للزخمرشي، دار ال ور  .19

أساِ التقدنس ِف  لم الوالم، لل خر الرازي، موسسة الوتب الثقافياة ا ااْيوُ ا الطبُاة األوىل  .20

 م.1995خا ا 1415

األساِ لُقائد األكياِ ِف مُرفة رب الُاعني و دله  ِف اعخل قني وما نتِلل ااِلم مام أصا ل  .21

 يل،  لِّ  ليه: حملاد قاسام  باد اّ اْلاشالي، منشا راُ موتباة الدنم، لللنِل ر ااّ : القاسم ام حملد ام 

 م.1994خا ا 1415الرتاث اإلسالمي ا صُدة ا الطبُة الثانية: 

االستقِلا ألخبار دول اعغرب األقىص، أليب الُباِ أمحد ام خالد النارصي، حتقيِّ: حملد  .22

 م.1997خا ا 1418 النارصي وجُ ر النارصي، دار الوتاب ا الدار البيضاء ا طبُة  ام 

االستيُاب ِف أسَمء األصحاب، الام  بد الَب، حتقيِّ:  يل حملد البجاوي، دار اجليل ا اْيوُ ا  .23

 خا.1412الطبُة األوىل: 

 م.2005إسالم اال مِاخب، عِلط ا الشوُة، موتبة األرسة ا مرص ا الطبُة الثالثة  رش:  .24

جاخد، وما اُدخا، اآلفاأل للطبا ة والنرش ا اإلسَم يلية وفرقْا)حقائِّ ووثائِّ(، لُبد الرمحم اع .25

 م.2007خا ا 1428صنُاء ا الطبُة األوىل 
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إشوالية ال ور الزندي ِف اليلم اعُارص)قراءة ِف القراءاُ السبع لرتاث مُتزلة الُراأل، لُبد  .26

 م.2008الُزنز قائد األس دي،  موتبة مدا يل ا الطبُة األوىل: 

م حجر الُسقالين، حتقيِّ:  يل حملد البجاوي، دار اجليل ا اْيوُ ا اإلصااة ِف متييز الِلحااة، الا .27

 م. 1992خا ا 1412الطبُة األوىل: 

 .أص ل اإلنَم ، عحلد ام  بد ال خاب، حتقيِّ: ااسم فيِلل اجل اارة، مل نِكر دار النرش وال رقم الطبُة .28

ار البشائر اإلسالمية ا أص ل الدنم، جلَمل الدنم الغزن ي اتن ي، حتقيِّ:  لر وفيِّ الدا  أل، د .29

 م.1998خا ا 1419اْيوُ ا الطبُة األوىل 

 خا.1411أص ل السنة، ألمحد ام حنبل، دار اعنار ا اخلرج ا الطبُة األوىل  .30

أص ل الواِف، عحلد ام نُق ب الوليني، ضبطه وصححه و لِّ  ليه: حملد جُ ر شلس الدنم،  .31

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1998خا ا 1419دار التُارو لللطب  اُ ا اْيوُ ا 

أض اء البيا ، عحلد األمني الشنقيطي، حتقيِّ: موتب البح ث والدراساُ، دار ال ور للطبا ة  .32

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1995خا ا 1415والنرش  ا اْيوُ ا 

أطلس ال رأل واعِاخب اإلسالمية)أماكم نش ئْا وانتشارخا ونبِة  م فورخا وَارهبْا(، لش قي  .33

 م.2009خا ا 1430دار ال ور ا دمشِّ ا الطبُة األوىل أيب خليل،

 اال تِلام، للشاطبي، اعوتبة التجارنة الوَبى ا مرص، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .34

ا تقاد أئلة اتدنث، أليب اور اإلسَم ييل، حتقيِّ: حملد ام  بد الرمحم اخلليس، دار الُاصلة ا  .35

 خا.1412الرناض ا الطبُة األوىل 

د اإلمام اعبجل أمحد ام حنبل)ذنل طبقاُ اتناالة(، حتقيِّ: حملد حامد ال قي،  دار اعُرفة ا ا تقا .36

 اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

اال تقاد، للبيْقي، حتقيِّ: أمحد  ِلام الواَب، دار اآلفاأل اجلدندة ا اْيوُ ا الطبُة  .37

 خا .1401األوىل

أليب  بد اّ الرازي، حتقيِّ:  يل سامي النشار، دار الوتب  ا تقاداُ فرأل اعسللني واعرشكني، .38

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1402الُللية ا اْيوُ ا 

م، 1964أ الم اإلسَم يلية، لإلسَم ييل: مِلط ا غالب، وما اُدخا، دار اليقْة الُراية ا اْيوُ ا  .39

 مل نِكر رقم الطبُة. 
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ل جيه، موسسة اإلمام زند ام  يل الثقافية ا األرد  ا أ الم اعول ني الزندنة، لُبد السالم  باِ ا .40

 م.1999خا ا 1420الطبُة األوىل 

األ الم، خلْي الدنم الزركيل)قام ِ َراجم ألشْر الرجال والنساء مم الُرب واعستُراني  .41

 م.2002واعسترشقني(، دار الُلم لللالنني ا اْيوُ ا الطبُة اخلامسة  رشة ا 

الزندنة، ليحيا ام اتسني اْلاروين، حتقيِّ: حملد سامل  زا ، دار اتولة  اإلفادة ِف َارنأ أئلة .42

 م.1997خا ا 1417اليَمنية ا صنُاء ا الطبُة األوىل 

أقاونل الثقاُ، عر ي ام ن سَ اعقديس، حتقيِّ: شُيب األرناؤوط، موسسة الرسالة ا اْيوُ ا  .43

 خا.1406الطبُة األوىل  

سة ِف فقْه وفور (، تسني ام  بد اّ الُلري، دار ال ور ا دمشِّ اإلمام الش كاين رائد  رص )درا .44

 م.1990خا ا 1411، دار ال ور اعُارص ا اْيوُ ا الطبُة األوىل

اإلمام زند)حياَه و رص  ا مراؤ  وفقْه(، عحلد إيب زخرة، دار ال ور الُريب ا القاخرة، طبُة  ام  .45

 م.2005خا ا 1425

خا(، صححه وضبط ح اشيه وقدم له: 322خا إىل سنة: 280مم سنة:أنباء الزمم ِف أخبار اليلم) .46

 حملد  بد اّ مايض، موتبة الثقافة الدننية ا مرص، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

االنتِلار ِف الرد  ى اعُتزلة القدرنة األرشار، ليحيا ام أيب اخلْي الُلراين، حتقيِّ: سُ د ام  بد  .47

 م1999َ ا الرناض ا الطبُة األوىل الُزنز اخللَ، أض اء السل

االنتِلاراُ اإلسالمية ِف  لم مقارنة األدنا ، لنجم الدنم البغدادي الط ِف، دراسة وحتقيِّ: أمحد  .48

 م.2006حجازي السقا، موتبة النافِة ا الطبُة األوىل

نِكر رقم االنتقاء ِف فضائل األئلة الثالثة ال قْاء، للقرطبي،  دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا مل  .49

 الطبُة وال َارهبْا.

األنساب، أليب سُيد السلُاين، حتقيِّ:  بد اّ  لر البارودي، دار ال ور ا اْيوُ ا الطبُة األوىل:  .50

 م.1998

اإلنِلاو، لللرداوي، حتقيِّ: حملد حامد ال قي، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ، مل نِكر رقم  .51

 الطبُة وال َارهبْا.

اُ، عحلد األمني الشنقيطي، الدار السل ية ا الو نت ا الطبُة الرااُة: مناُ األسَمء والِل  .52

 م.1984خا ا 1404
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إنثار اتِّ  ى اخللِّ ِف رد اخلالفاُ، الام ال زنر ا دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة الثانية  .53

 م.1987

خا ا 1410رش ا الطبُة األوىلإنضاح الدليل، الام مجا ة، وخبي سليَم  األلباين، دار السالم للطبا ة والن .54

 م.1990

اإلنضاح عا خ ا مم االَ األ  ى َُْيم صحااة اعِلط ا، ليحيا ام اتسني ام القاسم، حتقيِّ:  بد  .55

 م.2006خا ا 1426الرمحم  بد القادر اعُللي، موتبة الِلحااة، اإلماراُ، الشارقة، الطبُة األوىل

م محدي اجلااري اتريب،الدار السل ية ا الو نت ا الطبُة األوىل اإلنَم ، الام أيب  لر الُدين، حتقيِّ: محد ا .56

 خا.1407

 خا.1406اإلنَم ، الام مند  حتقيِّ:  يل ال قيْي، موسسة الرسالة ا اْيوُ ا الطبُة الثانية .57

، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة 1/78اإلنَم ، للبيْقي، حتقيِّ: حملد السُيد اسي ين،  .58

 خا.1410األوىل

 بحر الرائِّ، الام نجيم، دار اعُرفة ا اْيوُ ا الطبُة الثانية، مل نِكر َارنأ الطبُة.ال .59

البحر الزخار اجلامع عِاخب  لَمء األمِلار، ألمحد ام حييا اعرََض، وهبامشه: كتاب ج اخر األخبار  .60

ا اْيوُ ا  واآلثار اعستخرجة مم جلة البحر الزخار، عحلد ام حييا هبرا  الِلُدي، موسسة الرسالة

 م.1975خا ا 1394الطبُة الثانية: 

البحر اعحيط ِف أص ل ال قه، للزركيش، ضبط نِل صه وخرج أحادنثه و لِّ  ليه: حملد َامر، دار الوتب  .61

 م.2000خا ا 1421الُللية ا اْيوُ ا لبنا  ا 

سسة اإلمام اح ث ِف اعلل والنحل)دراسة م ض  ية مقارنة لللِاخب اإلسالمية( جلُ ر السبحاين، مو .62

 خا.1416الِلادأل ا قم ا الطبُة األوىل 

 البدء والتارنأ، لللقديس، موتبة الثقافة الدننية ا ا ر سُيد ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .63

، وزارة اإل الم ا الُراأل ا 1/69ادائع السلم ِف طبائع اعلم، الام األزرأل، حتقيِّ:  يل سامي النشار،  .64

 ر َارهبْا.الطبُة األوىل، مل نِك

 ادانة اعبتدي، لل رغاين، موتبة ومطبُة حملد  يل صبح ا القاخرة، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .65

 البدانة والنْانة، الام كثْي، موتبة اعُارو ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة والَارهبْا. .66

حالأل، دار اام كثْي ا دمشِّ البدر الطالع الحاسم مم اُد القر  السااع، للش كاين، حتقيِّ: حملد حسم  .67

 م. 2008خا ا 1429واْيوُ ا الطبُة الثانية 
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الَبخا  ِف أص ل ال قه، أليب اعُايل اجل نني، حتقيِّ:  بد الُْيم حمل د الِنب، دار ال فاء ا اعنِل رة ا  .68

 خا.1418الطبُة الرااُة ا 

خا ا مل 1391دار اعُرفة ا اْيوُ ا  الَبخا  ِف  ل م القرم ، للزركيش، اتحقيِّ: حملد أا  ال ضل إاراخيم، .69

 نِكر رقم الطبُة،

البساط، للنارص األطروش، حتقيِّ:  بد الورنم أمحد جداا ، موتبة الرتاث اإلسالمي ا صُدة ا الطبُة  .70

 م.1997خا ا 1418األوىل 

مل نِكر  اغية الطلب ِف َارنأ حلب، لوَمل الدنم اام أيب جرادة، حتقيِّ: سْيل زكار، دار ال ور ا اْيوُ ا .71

 رقم الطبُة وال َارهبْا.

اغية اعست يد ِف َارنأ مدننة زايد، الام الدنبع، حتقيِّ:  بد اّ اتبيش، موتبة اإلرشاد ا صنُاء ا الطبُة  .72

 م.2006خا ا 1427الثانية

ال اغية ال  اة، للسي طي، حتقيِّ: حملد أا  ال ضل إاراخيم، اعوتبة الُرصنة ا صيدا، مل نِكر رقم الطبُة و .73

 َارهبْا.

البلدانياُ، لشلس الدنم السخاوي، حتقيِّ: حسام ام حملد القطا ، دار الُطاء ا السُ دنة ا الطبُة  .74

 م.2001خا ا 1422األوىل: 

البلغة، لل ْيوز ماادي، حتقيِّ: حملد اعرصي، مجُية إحياء الرتاث اإلسالمي ا الو نت ا الطبُة  .75

 خا.1407األوىل

إلسالم ام َيلية، حتقيِّ: حملد ام  بد الرمحم ام قاسم، مطبُة اتو مة ا موة ايا  َلبيس اجلْلية، لشيأ ا .76

 خا.1392اعورمة ا الطبُة األوىل: 

 َاج الُروِ، للزايدي، حتقيِّ: جمل  ة مم اعحققني، دار اْلدانة، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .77

َخب ألحوام اعَِخب)رشح متم األزخار ِف فقه األئل .78  ِ ة األطْار(، للقايض أمحد ام قاسم الُنيس التاج اع

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1993خا ا 1414اليَمين الِلنُاين، دار اتولة اليَمنية ا صنُاء ا 

 خا.1398التاج واإلكليل، الام أيب القاسم الُبدري، دار ال ور ا اْيوُ ا الطبُة الثانية:  .79

خا ا 1417ب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: َارنأ اام ال ردي، لزنم الدنم ام ال ردي، دار الوت .80

 م.1996

َارنأ اام مُني)روانة الدوري(، حتقيِّ: أمحد حملد ن ر سيَ، مركز البحث الُللي وإحياء الرتاث ا موة  .81

 خا،1399م ا 1979اعورمة ا الطبُة األوىل
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ية ا اْيوُ ا الطبُة َارنأ أصبْا ، أليب نُيم األصبْاين، حتقيِّ: سيد كرسوي حسم، دار الوتب الُلل .82

 م.1990خا ا 1410األوىل

، اآلفاأل للطبا ة 67َارنأ األئلة اْلادون   ِف اليلم)ال ور والتطبيِّ(، ألمحد حملد  يل اتارضي، ص  .83

 والنرش ا صنُاء ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: َارنأ اإلسالم، للِخبي، حتقيِّ:  لر  بد السالم َدمري،  دار الوتاب الُريب  .84

 م.1987خا ا 1417

التارنأ اإلسالمي الُام)اجلاخلية ا الدولة الُراية ا الدولة الُباسية(، موتبة النْضة اعرصنة ا القاخرة ا مل  .85

 نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

حلب والقاخرة ا  التارنأ األوسط، للبخاري، حتقيِّ: حمل د إاراخيم زاند، دار ال  ي وموتبة دار الرتاث ا .86

 م.1977خا ا 1397الطبُة األوىل: 

َارنأ اجلزنرة الُراية)الرصاع ال وري ِف اليلم اني الزندنة واعطرفية( دارسة ونِل ص، لُبد الغني حمل د  .87

 م.2002 بد الُاطي،  ني للدراساُ والبح ث اإلنسانية واالجتَم ية ا مرص ا الطبُة األوىل

 م.2006ل الدنم القاسلي، موتبة النافِة ا مرص ا الطبُة األوىلَارنأ اجلْلية واعُتزلة، جلَم .88

َارنأ اخلل اء، للسي طي، حتقيِّ: حملد حميي الدنم  بد اتليد، مطبُة السُادة ا مرص ا الطبُة األوىل  .89

 م.1952خا ا 1371

 م.1965َارنأ الد  ة اإلسَم يلية، عِلط ا غالب، دار األندلس ا اْيوُ ا الطبُة الثانية .90

 نأ الطَبي، لإلمام الطَبي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.َار .91

 التارنأ الوبْي، للبخاري، حتقيِّ: السيد خاشم الندوي، دار ال ور، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .92

 زخرة، دار ال ور الُريب ا  َارنأ اعِاخب اإلسالمية ِف السياسة والُقائد وَارنأ اعِاخب ال قْية، عحلد أيب .93

 القاخرة، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

 َارنأ اليُق يب، ألمحد ام أيب نُق ب اليُق يب، دار صادر ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .94

، حتقيِّ: َارنأ اليلم، اعسلا)هبجة الزمم ِف َارنأ اليلم(، لتاج الدنم  بد الباقي ام  بد اعجيد اليَمين .95

 م.1985مِلط ا حجازي، قدم له: إاراخيم اترضاين، دار الوللة ا صنُاء ا الطبُة الثانية

خا 1425َارنأ اليلم، لَُمرة اليلني حتقيِّ: حسم سليَم  حمل د ،موتبة اإلرشاد ا صنُاء ا الطبُة األوىل:  .96

 م.2004ا 

  نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.َارنأ اغداد، للخطيب البغدادي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا مل .97
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 م.1984َارنأ ام خلدو ، لُبد الرمحم ام خلدو ، دار القلم ا اْيوُ ا الطبُة اخلامسة:  .98

َارنأ خلي ة ام خياط، خللي ة ام خياط الُِل ري، حتقيِّ: أكرم ضياء الُلري، دار القلم ا دمشِّ و  .99

 خا .1397موسسة الرسالة ا اْيوُ ا الطبُة الثانية: 

خا(، حتقيِّ:  بد اّ 450صنُاء، إلسحاأل ام حييا ام جرنر الطَبي الِلنُاين)ُ: َارنأ  .100

 اتبيش، موتبة السنحاين ا صنُاء، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

َارنأ مدننة دمشِّ، أليب القاسم  يل ام خبة اّ الشافُي، حتقيِّ: حمب الدنم  لر ام غرامة  .101

 مل نِكر رقم الطبُة.م، 1995الُلري، دار ال ور ا اْيوُ: 

َمونل خمتلَ اتدنث، الام قتيبة الدنن ري، حتقيِّ: حملد زخري النجار، دار اجليل ا اْيوُ ا  .102

 م.1972خا ا 1393

التبِلْي ِف الدنم ومتييز ال رقة الناجية، أليب اعْ ر االس رانيني، حتقيِّ: كَمل ات ُ،  امل الوتب ا  .103

 م.1983خا ا 1403لنبا  ا الطبُة األوىل 

َتلة الروض النضْي، رشح جمل ع ال قه الوبْي، لرشو الدنم اتسني ام أمحد السياغي، موتبة  .104

 م.1985خا ا 1405اليلم الوَبى ا صنُاء ا الطبُة الثانية ا 

حترنر األحوام ِف َداْي أخل اإلسالم، الام مجا ة، حتقيِّ ودراسة وَُليِّ: فواد  بد اعنُم أمحد،  .105

 م.1988خا ا 1408ل حمل د، وما اُدخا، دار الثقافة ا الدوحة ا الطبُة الثالثة: َقدنم:  بد اّ ام زند م

 خا.1408حترنر أل اظ التنبيه، للن وي، حتقيِّ:  بد الغني الدقر، دار القلم ا دمشِّ ا الطبُة األوىل:  .106

َلَ، عجد الدنم اعوندي، موتبة ادر للطبا ة والنرش والت زنع، صنُاءا ا .107 لطبُة التَُّحَ رشح الزُّ

 م.1997خا ا 1417الثالثة: 

 التحَ ِف مِاخب السلَ، للش كاين، ادو  اياناُ الطبُة. .108

حت ة األح ذي، رشح سنم الرتمِي، لللبارك  ري، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا مل نِكر رقم  .109

 الطبُة وال َارهبْا.

لسالم ام ارجس مل  بد التح ة اعدنية ِف الُقيدة السل ية، تلد ام نارص مل مُلر، حتقيِّ:  بد ا .110

 خا.1413الورنم، دار الُاصلة للنرش والت زنع ا الرناض ا الطبُة األوىل: 

التحقيِّ ِف أحادنث اخلالو، الام اجل زي، حتقيِّ: مسُد السُداين،  دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  .111

 خا.1415الطبُة األوىل
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اّ ام  بد الرمحم السُد، دار ام  جرنج األحادنث واآلثار، جلَمل الدنم الزنلُي، حتقيِّ:  بد .112

 خا.1414خزنلة ا الرناض ا الطبُة األوىل 

َدرنب الراوي، للسي طي، حتقيِّ:  بد ال خاب  بد اللطيَ، موتبة الرناض اتدنثة ا الرناض ا مل  .113

 نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

طاري،  دار الوتب الُللية ا التدونم ِف أخبار قزونم، لُبد الورنم القزونني، حتقيِّ:  زنز اّ الُ .114

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1987اْيوُ ا طبُة  ام: 

 َِكرة ات اظ، للِخبي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل، مل نِكر َارنأ الطبُة. .115

التِكرة ال اخرة ِف فقه الُرتة الطاخرة، للحسم ام حملد النح ي، حتقيِّ: محيد جاار  بيد، مركز  .116

 م.2006خا ا 1427البح ث اليلني ا صنُاء ا الطبُة األوىل الرتاث و

الرتاَيب اإلدارنة)نْام اتو مة النب نة(، لُبد اتي الوتاين، دار الوتاب الُريب ا اْيوُ ا مل نِكر  .117

 رقم الطبُة وال َارهبْا.

ا الطبُة َرمجة أيب  بد الرمحم مقبل ام خادي ال اد ي، اقلم صاحب الرتمجة، دار اآلثار ا  صنُاء  .118

 م.2002 -خا  1422األوىل

َسلية مم أخرجْم البخاري ومسلم، أليب  بد اّ اتاكم، حتقيِّ: كَمل ن سَ ات ُ، موسسة  .119

 خا.1407الوتب الثقافية ودار اجلنا  ا اْيوُ ا الطبُة األوىل

 خا.1404التسْيل لُل م التنزنل، للولبي، دار الوتاب الُريب ا لبنا  ا الطبُة الرااُة ا  .120

التسْيل لُل م التنزنل، عحلد ام أمحد الغرناطي الولبي، دار الوتاب الُريب ا لبنا  ا الطبُة الرااُة  .121

 م.1983خا ا 1403ا 

التُدنل والتجرنح، أليب ال ليد الباجي، حتقيِّ: أيب لبااة حسني، دار الل اء للنرش والت زنع ا  .122

 م.1986خا ا 1406الرناض ا الطبُة األوىل  

للجرجاين، حتقيِّ: إاراخيم األاياري، دار الوتاب الُريب، اْيوُ، الطبُة التُرن اُ،  .123

 خا.1405األوىل

التُرن اُ، لللناوي، حتقيِّ: حملد رض ا  الدانة، دار ال ور اعُارص ودار ال ور ا اْيوُ ودمشِّ،  .124

 خا .1410الطبُة األوىل  

عقديس، حتقيِّ: سامي ام حملد ام َُليقة  ى الُلل، أليب  بد اّ حملد ام أمحد ام  بد اْلادي ا .125

 م.2003خا ا 1423جاد اّ، َقدنم:  بد اّ السُد، أض اء السلَ ا السُ دنة ا الطبُة األوىل
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َ سْي اام أيب حاَم الرازي، حتقيِّ: أسُد حملد الطيب، اعوتبة الُرصنة ا صيدا ا مل نِكر رقم  .126

 الطبُة وال َارهبْا.

قيِّ: حسني ام  واشة وحملد مِلط ا الونز، ال اروأل اتدنثة ا َ سْي اام زمنني، الام زمنني، حت .127

 م.2002خا ا 1423مرص ا الطبُة األوىل

َ سْي أيب السُ د، أليب السُ د حملد الَُمدي، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا مل نِكر رقم  .128

 الطبُة وال َارهبْا.

د  بد اع ج د، و يل حملد مُ ض، َ سْي البحر اعحيط، أليب حيا  األندليس، حتقيِّ:  ادل أمح .129

شارك ِف التحقيِّ: زكرنا  بد اعجيد الن قي، وأمحد النج يل اجللل،  دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة 

 م.2001خا ا 1422األوىل 

َ سْي البغ ي، حتقيِّ: خالد  بد الرمحم الُم، دار اعُرفة ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال  .130

 َارهبْا.

 البيضاوي،  دار ال ور ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. َ سْي .131

َ سْي الثُالبي، لُبد الرمحم الثُالبي، موسسة األ للي لللطب  اُ ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة  .132

 وال َارهبْا.

َ سْي الثُلبي، أليب إسحاأل الثُلبي النيساا ري، حتقيِّ: اام  اش ر، مراجُة وَدقيِّ: نْْي  .133

 م.2002خا ا 1422 دي، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا  الطبُة األوىل السا

َ سْي السُدي، لُبد الرمحم ام نارص السُدي، حتقيِّ اام  ثيلني،  موسسة الرسالة ا اْيوُ ا  .134

 م.2002خا ا 1421الطبُة األوىل 

ة ا اْيوُ ا لبنا  ا َ سْي السللي، أليب  بد الرمحم السللي، حتقيِّ: سيد  لرا ،دار الوتب الُللي .135

 م.2001خا ا 1421الطبُة األوىل 

ا دار ال ور ا اْيوُ  2/142َ سْي السلرقندي، أليب الليث السلرقندي، حتقيِّ: حمل د مطرجي،  .136

 ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

َ سْي الِلاِف، لل يض الواشاين، صححه وقد له و لِّ  ليه: حسني األ للي، موسسة األ للي ا  .137

 ُ، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.اْيو

َ سْي الِلنُاين، لُبد الرزاأل الِلنُاين، حتقيِّ: مِلط ا مسلم حملد، موتبة الرشد ا الرناض ا  .138

 خا.1410الطبُة األوىل 
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 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1405َ سْي الطَبي، الام جرنر الطَبي، دار ال ور ا اْيوُ ا  .139

بد اّ ام إاراخيم ال خبي، دار اام حزم ا اْيوُ ا الطبُة َ سْي الُز ام  بد السالم، حتقيِّ:   .140

 م.1996خا ا 1416األوىل 

 خا ا مل نِكر رقم الطبُة.1401َ سْي القرم  الُْيم، الام كثْي، دار ال ور ا اْيوُ ا  .141

 َ سْي القرطبي، أليب  بد اّ القرطبي، دار الشُب ا مرص ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .142

قلي، لُيل ام إاراخيم القلي)مم  لَمء الشيُة ِف القر  الثالث اْلجري( ، موسسة َ سْي ال .143

 م.1991خا ا 1412األ للي ا الطبُة األوىل

خا ا 1421الت سْي الوبْي، ل خر الدنم الرازي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل  .144

 م.2000

نا  داوودي،  دار القلم، الدار الشامية ا َ سْي ال احدي، أليب اتسم ال احدي،حتقيِّ: ص  ا   د .145

 خا.1415دمشِّ، اْيوُ ا الطبُة األوىل 

َ سْي مقاَل ام سليَم ، عقاَل ام سليَم  البلخي، حتقيِّ: أمحد فرند، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  .146

 م2003خا ا 1424الطبُة األوىل 

الرشيد ا س رنا ا الطبُة األوىل:  َقرنب التِْنب، الام حجر الُسقالين، حتقيِّ: حملد   امة، دار .147

 م.1986خا ا 1406

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1997خا ا 1417التقرنر والتحبْي، الام أمْي اتاج، دار ال ور ا اْيوُ ا  .148

َق نم النْر،أليب شجاع حملد ام  يل ام الدخا ، حتقيِّ: صالح ام نارص ام صالح اخلزنم، موتبة  .149

 م.2001وىل الرشد ا السُ دنة ا الطبُة األ

َوللة اإلكَمل، أليب اور البغدادي، حتقيِّ:  بد القي م  بد رب النبي،  جامُة أم القرى ا موة  .150

 خا.1410اعورمة ا البطُة األوىل 

َوللة َارنأ الطَبي، أليب ال ضل اْللداين، حتقيِّ: ألَبُ ن سَ كنُا ، اعطبُة الواث ليوية ا  .151

 م.1958اْيوُ ا الطبُة األوىل

م أخل األثر، الام اجل زي، رشكة دار األرقم ام أيب األرقم ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: َلقيح فْ  .152

 م.1997

متْيد األوائل وَلخيص الدالئل، للباقالين، حتقيِّ: َمد الدنم أمحد حيدر، موسسة الوتب الثقافية ا  .153

 م1987خا ا 1407لبنا  ا الطبُة األوىل: 
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سانيد، الام  بد الَب، حتقيِّ: مِلط ا الُل ي وحملد البوري، التلْيد، عا ِف اع طم مم اعُاين واأل .154

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1387وزارة  ل م األوقاو والش    ا اعغرب ا طبُة  ام: 

التنبيه والرد  ى أخل األخ اء والبدع، أليب اتسم اعلطي، حتقيِّ: حملد زاخد الو ثري، اعوتبة  .155

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1997خا ا 1418األزخرنة للرتاث ا مرص ا 

َنزنه الرشنُة اعرف  ة مم األحادنث اع ض  ة، أليب اتسم  يل ام حملد ام  راأل الوناين، حتقيِّ:  .156

 بد ال خاب  بد اللطيَ و بد اّ ام حملد الِلدنِّ الغَمري، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة 

 خا.1399األوىل

لل ْيوز ماادي، دار الوتب الُللية ا لبنا  ا مل نِكر رقم الطبُة  َن نر اعقباِ مم َ سْي اام  باِ، .157

 وال َارهبْا.

 م.1996هتِنب األسَمء، للن وي، دار ال ور ا اْيوُ ا الطبُة األوىل:  .158

 خا.1404م ا 1984هتِنب التِْنب، الام حجر الُسقالين، دار ال ور ا اْيوُ ا الطبُة األوىل .159

لقلُي، حتقيِّ: إاراخيم ن سَ مِلط ا  ج ، موتبة اعنار ا هتِنب الرناسة وَرَيب السياسة، ل .160

 الزرقاء ا األرد  ا الطبُة األوىل، مل نِكر َارهبْا.

هتِنب الوَمل، لللزي، حتقيِّ: اشار   اد مُروو، موسسة الرسالة ا اْيوُ ا الطبُة األوىل:  .161

 م.1984خا ا 1400

ء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا الطبُة هتِنب اللغة، لألزخري، حتقيِّ: حملد   ض مر ب، دار إحيا .162

 م.2001األوىل 

َ جيه النْر إىل أص ل األثر، لطاخر اجلزائري الدمشقي، حتقيِّ:  بد ال تاح أا  غدة ، موتبة  .163

 م.1995خا ا 1416اعطب  اُ اإلسالمية ا حلب ا الطبُة األوىل 

موتبة ام َيلية ا الطبُة َ حيد األل خية، لشيأ اإلسالم ام َيلية، حتقيِّ:  بد الرمحم النجدي،  .164

 الثانية ا مل نِكر َارنأ النرش

الت حيد، أليب منِل ر اعاَرندي، حتقيِّ: فتح اّ خليَ، دار اجلامُاُ اعرصنة ا اإلسوندرنة ا مل  .165

 نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

ا م 1390الت سل وال سيلة، الام َيلية، حتقيِّ: زخْي الشاوش، اعوتب اإلسالمي ا اْيوُ ا  .166

 م.1970
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، اعوتبة 2/334َ ضيح األفوار الام األمْي الِلنُاين، حتقيِّ: حملد حمي الدنم  بد اتليد،  .167

 السل ية ا اعدننة اعن رة ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

َ ضيح اعشتبه، الام نارص الدنم الدمشقي، حتقيِّ: حملد نُيم الُرقس يس، موسسة الرسالة ا  .168

 م.1993وىل: اْيوُ ا الطبُة األ

َيسْي التحرنر، عحلد أمني اعُروو اممْي ااد شا ، دار ال ور ا اْيوُ ا مل نِكر ر قم الطبُة وال  .169

 َارهبْا.

خا 1408التيسْي ارشح اجلامع الِلغْي، لللناوي، موتبة اإلمام الشافُي ا الرناض ا الطبُة الثالثة:  .170

 م.1988ا 

 م.1975خا ا   1395أمحد، دار ال ور:  الثقاُ، الام حبا ، حتقيِّ: السيد رشو الدنم .171

الثناء اتسم  ى أخل اليلم، عحلد ام  بد اعلم اعروين، دار الندى ا اْيوُ ا الطبُة الثانية:  .172

 م.1990خا ا 1411

جامع التحِليل، أليب سُيد الُالئي، حتقيِّ: محدي  بد اعجيد السل ي،    امل الوتب ا اْيوُ ا  .173

 م.1986خا ا 1407الطبُة الثانية: 

 خا.1406اجلامع الِلغْي، عحلد ام اتسم الشيباين،  امل الوتب ا اْيوُ ا الطبُة األوىل .174

اجلامع آلداب الراوي وأخالأل السامع، للخطيب البغدادي، حتقيِّ: حمل د الطحا ، موتبة اعُارو  .175

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1403ا الرناض ا 

رس ل حتا اغتيال الساداُ، لل اء حسم صادأل،موتبة جِور ال تنة ِف ال رأل اإلسالمية منِ  ْد ال .176

 م.2004مدا يل ا الطبُة األوىل 

خا ا 1371اجلرح والتُدنل، الام أيب حاَم، دار إحياء الرتاث الُريب ا  اْيوُ ا الطبُة األوىل:  .177

 م.1952

وُ ا مجْرة اللغة، الام درند ،حتقيِّ: رمزي منْي اُلبوي، دار النرش: دار الُلم لللالنني ا اْي .178

 م.1987الطبُة: األوىل ، 

اجلْاد مم اْلجرة إىل الد  ة إىل الدولة)احث ِف م اقَ الُلَمء اعسللني ِف القرنني الرااع واخلامس  .179

 م.2002للْجرة(، عحلد الرمح ين، دار الطليُة ا اْيوُ ا الطبُة األوىل

اعدين، مطبُة اعدين ا  اجل اب الِلحيح عم ادل دنم اعسيح، الام َيلية، حتقيِّ:  يل سيد صبح .180

 مرص، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.



   الباب األول                                                                                                                                        اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الرَّسي وآراؤه العقدية 
 

542 

خا ا 1415حاشية اام القيم  ى سنم أيب داود، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة الثانية:  .181

 م.1995

 م، مل نِكر رقم الطبُة.200خا ا 1421حاشية اام  اادنم،  دار ال ور للطبا ة والنرش ا اْيوُ ا  .182

 ى رشح اعنْاج، لسليَم  اجللل، دار ال ور ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال حاشية اجللل  .183

 َارهبْا.

حاشية الُدوي، لُيل الِلُيدي الُدوي اعالوي، حتقيِّ: ن سَ الشيأ حملد البقا ي،  دار ال ور ا  .184

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1412اْيوُ ا 

:  يل حملد مُ ض و ادل أمحد  بد اع ج د، اتاوي الوبْي، الام حبيب اعاوردي الشافُي، حتقيِّ .185

 خا.1419م ا 1999دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل

اتجة ِف ايا  اعحجة ورشح  قيدة أخل السنة، أليب القاسم األصبْاين، حتقيِّ: حملد ام رايع  .186

 م.1999خا ا 1419اعدخيل، دار الرانة ا السُ دنة ا الطبُة الثانية: 

ال ردنة ِف مناقب أئلة الزندنة، لللحيل، تليد ام أمحد اعحيل،حتقيِّ اعرََض ام زند اتدائِّ  .187

 م.2002خا ا 1423اعحط ري، مطب  اُ موتبة مركز ادر الُللي والثقاِف ا صنُاء ا الطبُة األوىل: 

حدوث ال تم وجْاد أ يا  السنم، عحلد أمحد اعِلباحي، اعقطم للنرش والت زنع ا القاخرة ا  .188

 م.  2008خا ا 1429الطبُة األوىل

اتدود األنيقة، أليب حييا زكرنا األنِلاري، حتقيِّ: ماز  اعبارك، دار ال ور اعُارص ا اْيوُ ا  .189

 خا.1411الطبُة األوىل 

خا(، 132خا ا 37حركة اخل ارج نشمهتا وَط رخا إىل هنانة الُْد األم ي خالل، للطي ة البواي، ) .190

 م.2007طبُة الثانية دار الطليُة ا اْيوُ ا ال

حز الغالصم، أليب اتسم شيث ام إاراخيم، حتقيِّ:  بد اّ  لر البارودي،  موسسة الوتب  .191

 خا.1405الثقافية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل  

حسم السل ك اتافظ دول اعل ك، عحلد ام حملد ام  بد الورنم اع صيل، حتقيِّ: فواد  بد اعنُم  .192

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1416اض ا أمحد، دار ال طم ا الرن

حِّ اليقني ِف مُرفة أص ل الدنم، لُبد اّ شَب، موسسة األ للي لللطب  اُ ا اْيوُ ا الطبُة  .193

 م    1997خا ا 1418األوىل
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حوام اليلم اعول    اعجتْدو ، لُبد اّ حملد اتبيش، دار القرم  الورنم ا اْيوُ ا الطبُة  .194

 .م1979خا ا 1399األوىل: 

اتلة السْياء، أليب  بد اّ حملد القضا ي، حتقيِّ: حسني مونس، دار اعُارو ا القاخرة ا الطبُة  .195

 م.1985الثانية 

 خا.1405حلية األولياء، أليب نُيم األصبْاين ،  دار الوتاب الُريب ا اْيوُ ا الطبُة الرااُة:  .196

ار مزال للطبا ة والنرش والت زنع ات ر الُني، لنش ا  ام سُيد اتلْيي، حتقيِّ: كَمل مِلط ا، د .197

 م.1985ا اْيوُ ا واعوتبة اليلنية ا صنُاء ا الطبُة الثانية: 

م(، ألمحد 975م ا 749خا /365خا ا 132اتياة السياسية وال ورنة للزندنة ِف اعرشأل اإلسالمي) .198

 م.2000ش قي إاراخيم الُلرجي، موتبة مدا يل ا القاخرة ا الطبُة األوىل

يني، ل فاء حملد  يل، وما اُدخا، اعوتب اجلامُي اتدنث ا اخلالفة ال .199 ُباسية ِف  ْد َسلط الُبَ هي 

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1991اإلسوندرنة ا طبُة  ام 

اخلالفة، عحلد رشيد رضا، وما اُدخا، الزخراء لإل الم الُريب ا القاخرة، مل نِكر رقم الطبُة وال  .200

 َارهبْا.

خاري، حتقيِّ:  بد الرمحم  لْية، دار اعُارو السُ دنة ا الرناض ا خلِّ أفُال الُباد، للب .201

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1978خا ا 1398

خا(، لُبد ال تاح حملد البت ل، مركز 1382خا ا 284خي ط الْالم) رص اإلمامة الزندنة ِف اليلم  .202

 .م2007خا ا 1428نش ا  اتلْيي للدراساُ والنرش ا اليلم ا الطبُة األوىل: 

 م ا مل نِكر رقم الطبُة.  1993الدر اعنث ر، للسي طي، دار ال ور ا اْيوُ ا  .203

درء َُارض الُقل والنقل، الام َيلية، حتقيِّ:  بد اللطيَ  بد الرمحم، دار الوتب الُللية ا  .204

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1997خا ا 1417اْيوُ ا 

ية، الشيُة اإلمامية، اإلسَم يلية، الدروز، دراساُ ِف األدنا  وال رأل)اليْ دنة،النرصانية، اإلااض .205

النِلْينة، البْائية، القادنانية(، لسيُد البيشاوي ونرص  يل نرص ووفاء أمحد الس افطة وحمل د مح دة، دار 

 م.1990خا ا 1410االحتاد ا  َم  ا الطبُة األوىل

لشيُة، لُادل حملد دراساُ ِف ال رأل اإلسالمية)القسم األول( نشمة ال رأل وظْ رخا: اخل ارج وا .206

 م، مل نِكر دار النرش.2007خا ا 1428درونش، ومِلط ا مراد صبحي، الطبُة األوىل
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خا ا 1416دراسة  امة ِف اإلمامة، إلاراخيم األميني، َرمجة: كَمل السيد، موسسة أنِلارنا  ا قم ا  .207

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1996

خا ا 1417دخا،  موتبة نزار مِلط ا الباز، الدرة الغراء، عحل د ام إسَم يل اجلِاتي، وما اُ .208

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1996

ُدَرر األحادنث النب نة ااألسانيد اليحي نة، للْادي، مجُْا:  بد اّ حملد ام محزة ام أيب النجم  .209

الِلُدي، حققْا و لِّ  ليْا: حييا  بد الورنم ال ضيل، موسسة األ للي ا اْيوُ، الطبُة 

 م.1982خا ا 1402الثانية

الدرر الوامنة ِف أ يا  اعائة الثامنة، الام حجر الُسقالين، حتقيِّ: حملد  بد اعُني ضا ، جملس  .210

 م.1972خا ا 1392دائرة اعُارو اإلسالمية ا حيدر أااد ا اْلند ا الطبُة الثانية: 

خا(، 1224خا ا 1189درر نح ر ات ر الُني اسْية اإلمام اعنِل ر  يل وأ الم دولته اعيامني) .211

للطَ اّ ام أمحد جحاو)أحد َالميِ الش كاين(، حتقيِّ: إاراخيم ام أمحد اعقح ي، موتبة اإلرشاد ا 

 م.2004خا ا 1425صنُاء ا الطبُة األوىل

ب  باراَه ال ارسية: حسم  .212 دست ر الُلَمء، للقايض  بد النبي ام  بد الرس ل األمحد نوري،  رَّ

 م.2000خا ا 1421وُ ا الطبُة األوىل خاين فحص،  دار الوتب الُللية ا اْي

د ائم اإلسالم، لإلسَم ييل النَُم  ام حملد اعغريب، حتقيِّ:  ارو َامر، دار األض اء ا اْيوُ ا  .213

 م  1995خا ا 1416الطبُة األوىل 

دفع شبه التشبيه امكَ التنزنه، الام اجل زي، حتقيِّ: حسم السقاو،  دار اإلمام الن وي ا األرد  ا  .214

 م.1992خا ا 1413الثالثة:  الطبُة

دقائِّ الت سْي، الام َيلية، حتقيِّ: حملد السيد اجلليند، موسسة  ل م القرم  ا دمشِّ ا الطبُة  .215

 خا.1404الثانية 

الدولة الُباسية)ضلم حمارضاُ َارنأ األمم اإلسالمية( عحلد اخلرضي ام، حتقيِّ: حملد  .216

 م 1986خا ا 1416الُثَمين، دار القلم ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: 

الدنباج اعِخب ِف مُرفة أ يا   لَمء اعِخب، الام فرح   اعالوي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  .217

 مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

الدنباج  ى مسلم، للسي طي، حتقيِّ: أيب إسحاأل ات نني األثري،  دار اام   ا  ا اخلَب ا  .218

 ر رقم الطبُة.م، مل نِك1996خا ا 1416السُ دنة ا 
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ذخْية ات اظ، عحلد ام طاخر اعقديس، حتقيِّ:  بد الرمحم ال رن ائي، دار السلَ ا الرناض ا  .219

 م.1996خا ا 1416الطبُة األوىل 

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1994الِخْية، للقراِف، حتقيِّ: حملد حجي،  دار الغرب ا اْيوُ ا  .220

مَبوك،  موتبة القرم  ا القاخرة ا  مل نِكر رقم الطبُة  رؤنة اّ، للدارقطني، حتقيِّ: مَبوك إسَم يل .221

 وال َارهبْا.

رؤنة اّ، للدارقطني، حتقيِّ: مَبوك إسَم يل مَبوك، موتبة القرم  ا القاخرة ا  مل نِكر رقم الطبُة  .222

 وال َارهبْا.

لطبُة رافضة اليلم  ى مر  الزمم، عحلد ام  بد اّ اإلمام، دار اتدنث ا مَُب)صُدة( ا ا .223

 م.2006خا ا 1427األوىل

رجال الشيُة ِف اعيزا ، لُبد الرمحم  بد اّ الزر ي، موسسة صالح الدنم اخلْينة ا لند  ا الطبُة  .224

 م.1998خا ا 1419الثانية 

، دار ام األثْي 123، 1/122الرد  ى اجلْلية، أليب سُيد الدارمي، حتقيِّ: ادر ام  بد اّ البدر،  .225

 م.1995خا ا 1416الثانية:  ا الو نت ا الطبُة

، اعطبُة السل ية ا 1/35الرد  ى الزنادقة  واجلْلية، ألمحد ام حنبل، حتقيِّ: حملد حسم راشد،  .226

 خا.  1393القاخرة: طبُة  ام: 

رسائل الُدل والت حيد، لألئلة األ الم: حييا اْلادي، الرشنَ الريض، القاسم الريس، القايض  .227

ساا ري، اختارخا وقدم ْلا: سيَ الدنم الواَب،منش راُ دار موتبة اتياة ا  بد اجلبار، أيب رشيد الني

 اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1966خا ا 1385رسالة الت حيد، عحلد  بد ،  دار الوتاب الُريب ا  .228

زة،  موتبة الرتاث ا صنُاء الرسالة ال از ة لللُتدنم  م سب صحااة سيد اعرسلني، ليحيا ام مح .229

 م.1990خا ا 1411ا الطبُة األوىل 

الرسالة ال افية عِخب أخل السنة ِف اال تقاداُ وأص ل الدناناُ، أليب  لرو  ثَم  ام سُيد  .230

الداين، َُليِّ: أا   اصم خالد ام أمحد، َقرنض: السيد الُريب ام كَمل، موتبة أوالد الشيأ، مل نِكر رقم 

 هبْا.الطبُة وال َار

رسالة ِف إثباُ االست اء وال  قية، أليب حملد  بد اّ ام ن سَ اجل نني، حتقيِّ: أمحد مُاذ حقي،  .231

 م.1999خا ا 1419دار ط نِّ للنرش والت زنع ا الرناض ا الطبُة األوىل: 
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ا رفع األستار، الام األمْي الِلنُاين، حتقيِّ: حملد نارص الدنم األلباين، اعوتب اإلسالمي ا اْيوُ  .232

 خا.1405الطبُة األوىل: 

رفع اتاجب  م خمترص ام اتاجب، لتاج الدنم السبوي، حتقيِّ:  يل حملد مُ ض،  ادل أمحد  .233

 خا.1419م ا 1999 بد اع ج د،  امل الوتب ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

 ْا.روح اعُاين، لألل يس،  دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهب .234

الروض الباسم ِف الِب  م سنة أيب القاسم، الام ال زنر الِلنُاين، حتقيِّ: حملد  الء الدنم  .235

خا 149اعرصي، وما اُدخا، منش راُ حملد  يل ايض   ا دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل

 م.1999

الوَبى ا صنُاء ا الروض النضْي رشح جمل ع ال قه الوبْي، لرشو الدنم السياغي، موتبة اليلم  .236

 م.1985خا ا 1405الطبُة الثانية 

الروضة الندنة، لِلدنِّ حسم خا ، حتقيِّ:  يل حسني اتلبي، دار اام   ا  ا القاخرة ا الطبُة  .237

 م.1999األوىل 

رناض اجلنة، أليب  بد اّ ام زمنني األندليس، حتقيِّ:  بد اّ ام حملد ام  بد الرحيم البخاري،  .238

 خا.1415ثرنة ا اعدننة اعن رة ا الطبُة األوىل موتبة الغرااء األ

 خا.1404زاد اعسْي، الام اجل زي، اعوتب اإلسالمي ا اْيوُ ا الطبُة الثالثة  .239

الزاخر ِف مُاين كلَمُ الناِ، أليب اور ام األنباري، حتقيِّ: حاَم صالح الضامم، موسسة الرسالة  .240

 م.1992خا ا 1412ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

اعُاين، لإلسَم ييل:  َمد الدنم القريش، َقدنم وحتقيِّ اإلسَم ييل: مِلط ا غالب، اعوسسة زخر  .241

 م.1991خا ا 1411اجلامُية للدراساُ والنرش والت زنع ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: 

الزندنة قراءة ِف اعرشوع واحث ِف اعو ناُ، لُبد اّ ام حملد ام إسَم يل محيد الدنم، مركز  .242

 م.2006خا ا 1427للدراساُ والبح ث ا صنُاء ا الطبُة الثانية ا الرائد 

الزندنة نشمهتا ومُتقداهتا، للقايض إسَم يل األك ع، دار ال ور اعُارص ا اْيوُ ، ودار ال ور  .243

 م.1997خا ا 1418اعُارص ا دمشِّ ا الطبُة الثالثة: 

مجُية  َمل اعطااع التُاونية ا  الزندنة نْرنة وَطبيِّ، لُيل ام  بد الورنم ال ضيل رشو الدنم، .244

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1985خا ا 1405 َم  ا طبُة  ام  
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سبل السالم، للِلنُاين، حتقيِّ: حملد  بد الُزنز اخل يل، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا الطبُة  .245

 خا.1379الرااُة 

وَقدنم اإلسَم ييل: مِلط ا رسائر وأرسار النطقاء، لإلسَم ييل: جُ ر ام منِل ر اليلم، حتقيِّ  .246

 م.1984خا ا 1404غالب، دار األندلس للطبا ة والنرش والت زنع ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: 

 السلسلة الِلحيحة، لأللباين، موتبة اعُارو ا الرناض ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .247

 ع، موتبة اإلرشاد ا صنُاء السل ك ِف طبقاُ الُلَمء واعل ك، للجندي، حتقيِّ: حملد ام  يل األك .248

 م.1995ا الطبُة الثانية 

السل ك، لتقي الدنم اعقرنزي، حتقيِّ: حملد  بد القادر  طا، دار الوتب الُللية ا لبنا  ا الطبُة  .249

 م.1997خا ا 1418األوىل 

سلط النج م الُ ايل، لُبد اعلم الُاصلي، حتقيِّ:  ادل  بد اع ج د و يل مُ ض، دار الوتب  .250

 م 1998خا ا 1419ة ا اْيوُ ا طبُة  ام الُللي

السنة، الام أيب  اصم، حتقيِّ: حملد نارص الدنم األلباين، اعوتب اإلسالمي ا اْيوُ ا الطبُة  .251

 خا.1400األوىل: 

السنة، لُبد اّ ام أمحد ام حنبل، حتقيِّ: حملد سُيد سامل القحطاين،  دار اام القيم ا الدمام ا  .252

   خا. 1406الطبُة األوىل  

 م. 1989خا ا 1410السنة، للخالل، حتقيِّ:  طية الزخراين، دار الرانة ا الرناض ا الطبُة األوىل .253

سنم اام ماجة، حتقيِّ: حملد فواد  بد الباقي،  ِف فضل  يل ام أيب طالب، دار ال ور ا اْيوُ ا مل  .254

 نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

ليد، ااب ما نقال  ندالن م، دار ال ور، مل نِكر سنم أيب داود، اتحقيِّ: حملد حميي الدنم  بد ات .255

 مدننة النرش وال رقم الطبُة وال َارهبْا.

سنم الرتمِي، اتحقيِّ: أمحد حملد شاكر ومخرو ، ِف سننه، ااب: ما جاء ِف رمحة اعسللني، دار  .256

 إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

خا ا 1414ي، حتقيِّ: حملد  بد القادر  طا،موتبة دار الباز ا موة اعورمة، السنم الوَبى،  للبيْق .257

 م.1994

سياست نامه، لنْام اعلم حسني الط يس، حتقيِّ:ن سَ حسني اوار، دار الثقافة ا قطر ا الطبُة  .258

 خا.1407الثانية 
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الة ا سْي أ الم النبالء، للِخبي، حتقيِّ: شُيب األرناؤوط وحملد الُرقس يس،  موسسة الرس .259

 خا.1413اْيوُ ا الطبُة التاسُة: 

سْية اْلادي إىل اتِّ حييا ام اتسني، لُيل ام حملد ام  بيد اّ الُبايس  الُل ي، اتحقيِّ: سْيل  .260

 م.1981خا ا 1401زكار، دار ال ور ا اْيوُ ا الطبُة الثانية: 

 خا.1400السْية اتلبية، لُيل ام ارخا  الدنم اتنبيل، دار اعُرفة ا اْيوُ ا  .261

السيل اجلرار، للش كاين، حتقيِّ: حمل د إاراخيم زاند، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل  .262

 خا.1405

السي و اعرشقة وخمترص الِل ا ِّ اعحرقة، لنِلْي الدنم الشْْي اخ اجة نرص اّ اْلندي اعوي،  .263

ُدخا، موتبة اإلمام البخاري ا القاخرة ا اخترص  وشِاه حمل د شوري اآلل يس، حتقيِّ: جميد اخللي ة، وما ا

 م.2008خا ا 1429الطبُة األوىل

الشاِف، لللنِل ر ااّ  بد اّ ام محزة، القسم األول)اجلزأنم األول والثاين(، منش راُ موتبة  .264

 م.1986خا ا 1406اليلم الوَبى، صنُاء ا  الطبُة األوىل 

بيل، حتقيِّ:  بد القادر األرنووط وحمل د شِراُ الِخب ِف أخبار مم ذخب، الام الَُمد اتن .265

 خا1406األرنووط، دار ام كثْي ا دمشِّ ا الطبُة األوىل  

الشِى ال ياح، إلاراخيم ام م سا األانايس، حتقيِّ: صالح فتحي خلل، موتبة الرشد ا الرناض ا  .266

 م1998خا ا 1418الطبُة األوىل: 

سنة وإمجاع الِلحااة، لاللوائي، حتقيِّ: رشح أص ل ا تقاد أخل السنة واجلَم ة مم الوتاب وال .267

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1402أمحد سُد محدا ، دار طيبة ا الرناض ا طبُة  ام

رشح األزخار، ألمحد ام حييا اعرََض، حاشية: مطْر الوحالين، طبع  ى ن قة  بد اّ إسَم يل  .268

 ا.غلضا  ا موتبة غلضا  ا صنُاء ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْ

رشح األساِ الوبْي)ش اء صدور الناِ ارشح األساِ( ألمحد ام حملد الرشِف، دراسة وحتقيِّ:  .269

 م. 1991خا ا 1411أمحد  طا اّ  ارو، دار اتولة اليَمنية ا صنُاء ا الطبُة األوىل 

رشح األص ل اخللسة، للقايض  بد اجلبار، َُليِّ: أمحد ام اتسني ام أيب خاشم، حققه وقدم له:  .270

 م.2006خا ا 1427د الورنم  ثَم ،موتبة وخبة ا القاخرة ا الطبُة الرااُة:  ب

رشح السنة مُتقد إسَم يل ام حييا اعزين، لللزين، حتقيِّ: مجال  زو   ، موتبة الغرااء األثرنة ا  .271

 م.1995خا ا 1405السُ دنة ا الطبُة األوىل 
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دار اام القيم ا الدمام ا الطبُة األوىل    رشح السنة، للَبهباري، حتقيِّ: حملد سُيد سامل القحطاين، .272

 خا. 1408

رشح السنة، للبغ ي، حتقيِّ: زخْي األرنووط وحملد زخْي الشاوش،  اعوتب اإلسالمي ا دمشِّ ا  .273

 م.1983خا ا 1403الطبُة الثانية 

رشح الُقيدة الطحاونة، الام أيب الُز اتن ي، اعوتب اإلسالمي ا اْيوُ ا الطبُة الرااُة:  .274

 خا.1391

خا 1401رشح اعقاصد ِف  لم الوالم، للت تازاين، دار اعُارو النَُمنية ا ااكستا  ا الطبُة األوىل:  .275

 م.1981ا 

 خا.1392رشح الن وي  ى صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا الطبُة الثانية:  .276

ش،  اعوتب اإلسالمي ا رشح قِليدة ام القيم، ألمحد ام إاراخيم ام  يسا، حتقيِّ: زخْي الشاو .277

 خا .1406اْيوُ ا الطبُة الثالثة 

رشح مِاخب أخل السنة ومُرفة رشائع الدنم والتلسم االسنم، الام شاخني، حتقيِّ:  ادل ام  .278

 م.1995خا ا 1415حملد، موسسة قرطبة للنرش والت زنع ا الطبُة األوىل 

وط،  موسسة الرسالة ا اْيوُ ا رشح مشول اآلثار، أليب جُ ر الطحاوي، حتقيِّ: شُيب األرناؤ .279

 م.1978خا ا 1408الطبُة األوىل

 م.   1996،  امل الوتب ا اْيوُ ا الطبُة الثانية: 3/388رشح منتْا اإلراداُ، للبْ يت،  .280

الرشنُة، لآلجري، حتقيِّ:  بد اّ ام  لر الدميجي، دار ال طم ا الرناض ا الطبُة الثانية:  .281

 م.1999خا 1420

بيْقي، حتقيِّ: حملد السُيد اسي ين،  دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة شُب اإلنَم ، لل .282

 خا.1410األوىل

الشْادة الزكية، عر ي ام ن سَ الورمي اتنبيل، حتقيِّ: نجم  بد الرمحم خلَ، دار ال رقا   .283

 خا.1404وموسسة الرسالة ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

إلاراخيم اْلطالين، رناض الرنس للوتب والنرش ا  الشيُة السُ دن  )قراءة َارهبية وسياسية(، .284

 م.2009اْيوُ ا الطبُة األوىل

الشيُة اني األشا رة واعُتزلة، ْلاشم مُروو اتسني، دار النرش للجامُيني، الطبُة األوىل   .285

 م.1964
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 م.2007الشيُة ِف السُ دنة، ل واد إاراخيم، دار الساقي ا اْيوُ ا الطبُة األوىل .286

ائدخم وأحوامْم، للسيد أمْي حملد الواظلي القزونني، دار الزخراء ا لبنا  ا الطبُة الشيُة ِف  ق .287

 م.1993خا ا 1413الرااُة 

الِلحااة  ند الزندنة، عحلد سامل  زا ، مركز الدراساُ والبح ث اليلني ا صنُاء ا الطبُة  .288

 م.2004خا ا 1425األوىل

، موسسة الرسالة ا اْيوُ ا الطبُة صحيح اام حبا ، الام حبا ، حتقيِّ: شُيب األرناؤوط .289

 م.1993خا ا 1414الثانية: 

 صحيح الرتغيب والرتخيب، موتبة اعُارو ا الرناض ا الطبُة اخلامسة، مل نِكر َارنأ الطبُة .290

(: َارنأ اإلسالم واعسللني )اتروب الِلليبية ا  رص الط ائَ ا هنانة الدولة 7صحيح الت ثيِّ) .291

 م. 1999ا اُدخا اترصو، دار الِلحااة للرتاث ا طنطا ا الطبُة األوىل: الُباسية(، عجدي السيد، وم

صحيح مسلم، اتحقيِّ: حملد فواد  بد الباقي، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا مل نِكر رقم  .292

 الطبُة وال َارهبْا

 صحيح وضُيَ اجلامع الِلغْي، لأللباين، اعوتب اإلسالمي، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .293

م(، 1217م ا 1196خا /614خا ا 593الرصاع السيايس وال وري ِف اليلم خالل الُرص األن يب) .294

 م، مل نِكر رقم الطبُة.2007خا ا 1428عحلد ام  بد اّ الش نُر، فْرسة موتبة اعلم فْد ال طنية ا 

 نت ا رصنح السنة، للطَبي، حتقيِّ: ادر ن سَ اعُت أل، دار اخلل اء للوتاب اإلسالمي ا الو .295

 خا.1405الطبُة األوىل 

ص ة جزنرة الُرب، أليب اتسم اْللداين، حتقيِّ: حملد ام  يل األك ع، موتبة اإلرشاد ا صنُاء ا  .296

 م.1990خا ا 1410الطبُة األوىل 

ص حاُ مرشقة مم التارنأ اإلسالمي، للِلاليب، دار القلة ودار اإلنَم  ا االسوندرنة، مل نِكر  .297

 .رقم الطبُة وال َارهبْا

الِل دنة، لشيأ اإلسالم اام َيلية، حتقيِّ: حملد رشاد سامل، دار ال ضيلة ا الرناض ا طبُة  ام:  .298

 م.2000خا ا 1421

خا (، للحسني ام فيض اّ 626خا ا 268الِلليحي   واتركة ال اطلية ِف اليلم )مم سنة : .299

ار للطبا ة والنرش ا  مل نِكر رقم اْللداين اليَُبي اترازي، ااالشرتاك مع: حسم سليَم  اجلْني، دار اعخت

 الطبُة وال َارهبْا.
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الِل ا ِّ اعحرقة  ى أخل الرفض والضالل والزندقة، الام حجر اْليثلي، حتقيِّ:  بد الرمحم  بد  .300

 م.1997خا ا 1417اّ الرتكي، كامل اخلراط، موسسة الرسالة ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

حتقيِّ:  يل ام حملد الدخيل، دار الُاصلة ا الرناض ا الطبُة الِل ا ِّ اعرسلة، الام قيم اجل زنة،  .301

 م.1998خا ا 1418الثالثة: 

الضُ اء الِلغْي، للبخاري، حتقيِّ: حمل د إاراخيم زاند، دار ال  ي ا حلب ا الطبُة  .302

 خا. 1396األوىل

األوىل ضُ اء الُقييل، حتقيِّ:  بد اعُطي أمني قلُجي، دار اعوتبة الُللية ا اْيوُ ا الطبُة  .303

 م.1984خا ا 1404

ضُ اء الُقييل، أليب جُ ر الُقييل، حتقيِّ:  بد اعُطي قلُجي، دار اعوتبة الُللية ا اْيوُ ا  .304

 م.1984خا ا 1404الطبُة األوىل

الضُ اء واعرتوكني، الام اجل زي، حتقيِّ:  بد اّ القايض، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة  .305

 خا.1406األوىل 

واعرتوكني، للنسائي، حتقيِّ: حملد إاراخيم زاند، دارال  ي ا حلب ا الطبُة الضُ اء  .306

 خا.1396األوىل

 ضُيَ الرتغيب والرتخيب، موتبة اعُارو ا الرناض، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .307

الطائ ية والسياسة ِف الُامل الُريب )نل ذج الشيُة ِف الُراأل(، ل رخاد إاراخيم، موتبة مدا يل ا  .308

 م.1996الطبُة األوىل

 خا.1403طبقاُ ات اظ، أليب ال ضل السي طي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل:  .309

طبقاُ اتناالة، أليب اتسني ام أيب نُى، حتقيِّ: حملد حامد ال قي،  دار اعُرفة ا اْيوُ ا مل نِكر  .310

 رقم الطبُة وال َارهبْا

يب نُى، حتقيِّ: حملد حامد ال قي، دار اعُرفة ا اْيوُ ا مل نِكر طبقاُ اتناالة، أليب اتسني ام أ .311

 رقم الطبُة وال َارهبْا.

طبقاُ اتن ية، لُبد القادر ام أيب ال فاء القريش، مْي حملد كتب خانة ا كراَيش ا مل نِكر رقم  .312

 الطبُة وال َارهبْا.
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ُرفة اإلسناد، إلاراخيم ام طبقاُ الزندنة الوَبى)القسم الثالث( ونسلا: ال غ اعراد إىل م .313

خا ا 1421القاسم، حتقيِّ:  بد السالم ال جيه،  موسسة اإلمام زند ام  يل الثقافية ا  َم  ا الطبُة األوىل

 م2001

طبقاُ الشافُية الوَبى، للسبوي، حتقيِّ: حمل د حملد الطناحي و بد ال تاح حملد اتل ، خجر  .314

 خا1413: للطبا ة والنرش والت زنع ا الطبُة الثانية

طبقاُ الشافُية، الام قايض شْبة، حتقيِّ: اتافظ  بد اتليم خا ،  امل الوتب ا اْيوُ ا الطبُة  .315

 خا.1407األوىل: 

طبقاُ ال قْاء، أليب إسحاأل الشْيازي، حتقيِّ: خليل اعيس، دار القلم ا اْيوُ، مل نِكر رقم  .316

 الطبُة وال َارهبْا.

 اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.الطبقاُ الوَبى، الام سُد، دار صادر  .317

خا 1403طبقاُ اعدلسني، الام حجر، حتقيِّ:  اصم القرن يت، موتبة اعنار ا  َم  ا الطبُة األوىل:  .318

 م.1983ا 

طبقاُ اع رسنم للداودي،ألمحد ام حملد األدنه وي، حتقيِّ: سليَم  ام صالح اخلزي، موتبة  .319

 م.1997خا ا 1417ة األوىل: الُل م واتوم ا السُ دنة ا الطبُ

طبقاُ اع رسنم، للسي طي، حتقيِّ:  يل حملد  لر، موتبة وخبة ا القاخرة ا الطبُة  .320

 خاا.1396األوىل

طُ   رافضة اليلم ِف صحااة الرس ل اعومتم صى اّ  ليه وسلم، أليب نرص حملد ام  بد اّ  .321

 اإلمام.

ول ه حملد نارص الدنم األلباين، اعوتب اإلسالمي ا ظالل اجلنة ِف جرنج السنة، الام أيب  اصم، ع .322

 م.1993خا ا 1413اْيوُ ا الطبُة الثالثة

الَُب ِف خَب مم غَب، للِخبي، حتقيِّ: صالح الدنم اعنجد، مطبُة حو مة الو نت ا الو نت ا  .323

 م.1984الطبُة الثانية 

الثاين، ليحيا حملد اعوند، موسسة الُروج إىل سَمء األن ار اْلادونة)اْلادي حييا ام اتسني( اجلزء  .324

 م.2002خا ا 1423اإلمام زند ام  يل الثقافية ا  َم  ا الطبُة األوىل

الُقائد اإلسالمية مم اآلناُ القرمنية واألحادنث، لُبد اتليد ام اادنس، حتقيِّ: حملد الِلالح  .325

 .م1995خا ا 1416رمضا ، دار ال تح ا الشارقة ا اإلماراُ ا الطبُة األوىل: 
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خا 1420الُقد ال رند، الام  بد راه األندليس، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا الطبُة الثالثة:  .326

 م.1999ا 

خا 1420الُقد ال رند، الام  بد راه األندليس، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا ا لطبُة الثالثة:  .327

 م.1999ا 

ِّ: حملد ام  بد الُزنز ام مانع، اإلدارة الُامة الُقيدة  ال اسطية، لشيأ اإلسالم اام َيلية، حتقي .328

 خا.1412لرئاسة البح ث ا الرناض ا الطبُة الثانية: 

الُقيدة اإلسالمية  ند ال قْاء األراُة)أا  حني ة ا مالم ا الشافُي ا أمحد( اع قَ واعنْاج، أليب  .329

خا ا 1428ا  مرص ا الطبُة األوىل اليزند أا  زند الُجلي، دار السالم للطبا ة والنرش والت زنع والرتمجة

 م.2007

الُقيدة األص ْانية، الام َيلية، حتقيِّ: إاراخيم سُيداي، موتبة الرشد ا الرناض ا الطبُة  .330

 خا .1415األوىل

الُقيدة روانة أيب اور اخلالل، ألمحد ام حنبل، حتقيِّ:  بد الُزنز  ز الدنم السْيوا  دار قتيبة ا  .331

 خا.1408دمشِّ ا الطبُة األوىل

الُلل اعتناخية ِف األحادنث ال اخية، الام اجل زي، حتقيِّ: خليل اعيس، دار الوتب الُللية ا  .332

 خا. 1403اْيوُ ا الطبُة األوىل  

 لم الوالم ومدارسه، ل يِلل ادنر    ، موتبة اترنة اتدنثة ا جامُة  ني شلس، الطبُة الثانية  .333

 م.1982

حتقيِّ: أا  حملد أرشو ام  بد اعقِل د، موتبة أض اء السلَ الُل  للُيل الغ ار، لإلمام الِخبي،  .334

 م.1995خا ا 1416ا الرناض ا الطبُة األوىل  

 ل م اتدنث )مم جمل ع ال تاوى(، الام َيلية، حتقيِّ:  بد الرمحم ام حملد ام قاسم النجدي،  .335

 موتبة اام َيلية ا الطبُة الثانية ا مل نِكر َارنأ الطبُة.

نساب مل أيب طالب، للحسني، منش راُ دار موتبة اتياة ا اْيوُ ا  مل نِكر  لدة الطالب ِف أ .336

 رقم الطبُة وال َارهبْا.

  لدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدنم الُيني، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ. .337

  م.1995    اعُب د، للُْيم ماادي،  دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة الثانية:  .338
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الُني، للخليل ام أمحدال راخيدي، حتقيِّ: مْدي اعخزومي، وإاراخيم السامرائي، دار وموتبة  .339

 اْلالل، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

 غانة البيا  رشح زاد ام رسال ، للرميل، دار اعُرفة ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .340

بد اللطيَ، اعجلس األ ى للش    اإلسالمية ا القاخرة غانة اعرام، لآلمدي، حتقيِّ: حسم حمل د   .341

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1391ا 

الغنية ِف أص ل لدنم، أليب سُيد النيساا ري، حتقيِّ:  َمد الدنم أمحد حيدر، موسسة الوتب  .342

 م.1987خا ا 1406الثقافية ا لبنا  ا الطبُة األوىل 

 نني، حتقيِّ: فواد  بد اعنُم ومِلط ا حللي، دار غياث األمم والتياث الْلم، أليب اعُايل اجل .343

 م.1979الد  ة ا اإلسوندرنة ا الطبُة األوىل 

 فتاوى السبوي، دار اعُرفة ا لبنا  ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا،         .344

الطبُة وال ال تاوى ال قْية الوَبى، الام حجر اْليتلي، دار ال ور، مل نِكر مدننة النرش، وال رقم  .345

 َارهبْا.

ال تاوى الوَبى، الام َيلية، َقدنم: حسني حملد خمل و، دار اعُرفة ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة  .346

 وال َارهبْا.

م، مل نِكر مدننة 1991خا ا 1411ال تاوى اْلندنة، للشيأ نْام ومجا ة مم  لَمء اْلند، دار ال ور ا  .347

 النرش وال رقم الطبُة.

صحيح البخاري، الام حجر الُسقالين، حتقيِّ: حمب الدنم اخلطيب، دار اعُرفة فتح الباري رشح  .348

 ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

 فتح القدنر، للش كاين، دار ال ور ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .349

 ارنايب،  موتبة الو ثر ا فتح اللباب ِف الونا واأللقاب، الام مند ، حتقيِّ: أيب قتيبة نْر حملد ال .350

 م.1996خا ا 1417السُ دنة ا الطبُة األوىل: 

ال ت ح اإلسالمية  َب الُِل ر)دراسة َارهبية تركة اجلْاد اإلسالمي مم  رص الرس ل صى اّ  .351

 ليه وسلم حتا أواخر الُرص الُثَمين(، لُبد الُزنز ام إاراخيم الُلري، دار إشبيليا للنرش والت زنع ا 

 خا. 1419ض ا الطبُة الثانية الرنا

 م.2010، دار اام اجل زي ا القاخرة ا الطبُة األوىل ، ألمحد أمنيفجر اإلسالم .352
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ال ردوِ المث ر اخلطاب، أليب شجاع الدنللي، حتقيِّ: السُيد ام اسي ين زغل ل ، دار الوتب  .353

 م.1986خا ا 1406الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: 

 م.2009خا ا 1430سللة، عحلد شيخاين، دار قتيبة ا دمشِّ ا الطبُة األوىلال رأل اإلسالمية واعتم .354

م، 1984خا ا 1404فرأل الشيُة، للحسم ام م سا الن اختي، دار األض اء اْيوُ ا طبُة  ام:  .355

 مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

 م.1977ال رأل اني ال رأل، للبغدادي، دار اآلفاأل اجلدندة ا اْيوُ ا الطبُة الثانية:  .356

م، مل نِكر رقم 2008فرأل وأدنا  مُارصة، للسيد ام أمحد أيب سيَ، موتبة اإلنَم  ا اعنِل رة ا  .357

 الطبُة.

ال روع، الام م لح، حتقيِّ: أا  الزخراء حازم القايض، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة  .358

 خا.  1418األوىل: 

ة الزندنة، عحلد ام أمحد ام حملد الوبيس، ال روأل ال اضحة البْية اني ال رأل اإلمامية واني ال رق .359

مراجُة وحتقيِّ:  بد اخلالِّ ام  بد اّ ام حملد ام إسحاأل، مركز  بادي للدراساُ والنرش ا صنُاء ا 

 م، مل نِكر رقم الطبُة.2009خا ا 1430

 ْا.ال ِلل ِف اعلل والنحل، الام حزم، موتبة اخلانجي ا القاخرة ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهب .360

ال ِل ل ِف األص ل، للجِلاص، حتقيِّ:  جيل جاسم النشلي، وزارة األوقاو والش     .361

 خا.1405اإلسالمية ا الو نت ا الطبُة األوىل 

فضائح الباطنية، للغزايل، حتقيِّ:  بد الرمحم ادوي،  دار الوتب الثقافية ا الو نت ا مل نِكر رقم  .362

 الطبُة وال َارهبْا.

ضية والزندنة، لسامل ام خالل اخلرويص، موتبة مدا يل ا القاخرة ا الطبُة ال ور السيايس  ند اإلاا .363

 م.2006األوىل

ال لم الدوار ِف  ل م اتدنث وال قه واآلثار، لِلارم الدنم ام ال زنر، حققه و لِّ  ليه: حملد  .364

خا ا 1415ىل: حييا سامل  زا ، موتبة الرتاث اإلسالمي ا صُدة، ودار الرتاث اليلني ا صنُاء ا الطبُة األو

 م.1994

ال  ائد الُجيبة، الام  اادنم اتن ي، حتقيِّ: حاَم صالح الضامم،  دار الرائد الُريب ا اْيوُ ا  .365

 م.1990خا ا 1410الطبُة األوىل: 
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ف اُ ال فياُ، لل  كتبي، حتقيِّ:  يل حملد ام نُ ض، و ادل  بد اع ج د، دار الوتب الُللية ا  .366

 م.2000اْيوُ ا الطبُة األوىل: 

خا مل نِكر رقم 1415ال  اكه الدواين، ألمحد ام غنيم الن راوي اعالوي، دار ال ور ا اْيوُ ا  .367

 الطبُة.

ِف مِاخب اإلسالميني)اخل راج ا اإلااضية ا الشيُة(، لُامر النجار،، اْلي ة اعرصنة الُامة للوتاب ا  .368

 م، مل نِكر رقم الطبُة.2005

 خا.1356رنة الوَبى ا مرص ا الطبُة األوىل: فيض القدنر، لللناوي،اعوتبة التجا .369

القاضب لشبه اعنزخني لللطرفية مم الن اصب، إلاراخيم حييا  بد اّ الدريس، َقدنم: حسني ام  .370

 حييا ات ثي و بد الرمحم حسني شانم، مل نِكر اياناُ الطبُة.

م  يل األك ع ات ايل، قرة الُي   امخبار اليلم اعيل  ، الام الدنبع، حققه و لِّ  ليه: حملد ا .371

 م.2006خا ا 1427موتبة اإلرشاد ا صنُاء ا الطبُة األوىل عوتبة اإلرشاد ا الطبُة األوىل

قِليدة اام أيب داود، أليب اور   بد اّ ام سليَم  األشُث، حتقيِّ: حمل د حملد اتداد،  دار طيبة ا  .372

 م.1408الرناض ا الطبُة األوىل  

حتقيِّ: حملد ام  بد اّ مل  امر، موتبة الُبيوا  ا الرناض ا الطبُة القضاء والقدر، للبيْقي،  .373

 م.2000خا ا 1421األوىل 

قطَ الثلر ِف ايا   قيدة أخل األثر، عحلد صدنِّ حسم خا  القن جي، حتقيِّ:  اصم القرن يت،  .374

 خا.1404رشكة الرشأل األوسط للطبا ة ا ماركا الشَملية ا الطبُة األوىل  

 األص ل، أليب اعْ ر السلُاين، حتقيِّ: حملد حسم حملد حسم وإسَم يل ق اطع األدلة ِف .375

 م.1997خا ا 1418الشافُي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا 

ق ا د الُقائد، أليب حامد الغزايل، حتقيِّ: م سا حملد  يل ،  امل الوتب ا لبنا  ا الطبُة الثانية:  .376

 م1985خا ا 1405

لُْيم اتن ي، حتقيِّ: جاسم مْلْل الياسني و دنا  سامل الرومي، الق ل السدند، عحلد ام  بد ا .377

 م.1988دار الد  ة ا الو نت ا  الطبُة األوىل

 م.1996قيام الدولة الزندنة ِف اليلم، تسم خضْيي أمحد، موتبة مدا يل ا القاخرة ا الطبُة األوىل .378

م 1992ية ا جدة ا الطبُة األوىلالواشَ، للِخبي، حتقيِّ: حملد   امة، دار القبلة للثقافة اإلسالم .379

 خا.1413ا 
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الوامل ِف التارنأ الام األثْي، حتقيِّ:  بد اّ القايض، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة الثانية  .380

 خا .1415

الوامل ِف ضُ اء الرجال، أليب أمحد  بد اّ ام  دي اجلرجاين، حتقيِّ: حييا خمتار غزاوي،  دار  .381

 م.1988خا ا 1409بُة الثالثة: ال ور ا اْيوُ ا الط

خا ، مل نِكر رقم 1355كتاب اآلثار، أليب ن سَ، حتقيِّ: أيب ال فاء، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  .382

 الطبُة.

، دار اتولة اليَمنية ا 313كتاب األزخار ِف فقه األئلة األطْار، ألمحد ام حييا اعرََض، ص .383

 ُة.م، مل نِكر رقم الطب1993خا ا 1414صنُاء ا 

كتاب اإلكليل مم أخبار اليلم وأنساب محْي، للسا  اليلم أيب اتسم اْللداين، نسخه وحققه  .384

م، مل نِكر رقم 2008خا ا 1429و لِّ  ليه: حملد ام  يل األك ع ات ايل، موتبة اإلرشاد ا صنُاء ا 

 الطبُة.

لُل ي، حتقيِّ: خشام كتاب التلْيد ِف رشح مُامل الُدل والت حيد، لللوند ااّ حييا ام محزة ا .385

 م.2008خا ا  1429حن ي سيد، موتبة الثقافة الدننية ا القاخرة ا الطبُة األوىل 

كتاب الت حيد، أليب اور ام خزنلة، حتقيِّ:  بد الُزنز ام إاراخيم الشْ ا ، موتبة الرشد ا  .386

 م.1994خا ا 1414السُ دة ا الطبُة اخلامسة: 

دنا  درونش، وحملد اعرصي، موسسة الرسالة ا اْيوُ ا كتاب الولياُ، أليب البقاء، حتقيِّ:   .387

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1998خا ا 1419

خا ا 1414كتاب اعنتخب ونليه كتاب ال ن   ، للْادي، دار اتولة اليَمنية ا صنُاء ا الطبُة األوىل .388

 م.1993

لب، اعوسسة كتاب زخر اعُاين، لإلسَم ييل  َمد الدنم القريش، َقدنم وحتقيِّ: مِلط ا غا .389

 م 1991خا ا 1411اجلامُية للدراساُ والنرش والت زنع ا الطبُة األوىل 

كتاب  دة األكياِ ِف رشح مُاين األساِ، ألمحد ام حملد الرشِف، دار اتولة اليَمنية ا صنُاء ا  .390

 م.1995خا ا 1415الطبُة األوىل

، دار اتولة اليَمنية ا 390، صكتاب نناايع النِليحة ِف الُقائد الِلحيحة، للحسني ام ادر الدنم .391

 م.1998خا ا 1418صنُاء ا الطبُة األوىل 
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الوشاو، للزخمرشي، حتقيِّ:  بد الرزاأل اعْدي، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ ا مل نِكر رقم  .392

 الطبُة وال َارهبْا.   

ئل اتَمدي كشَ أرسار الباطنية وأخبار القرامطة، أليب  بد اّ حملد ام مالم ام أيب القبا .393

اعُافري، حققه و لِّ  ليه: حملد ام  يل األك ع،مركز الدراساُ والبح ث اليلني ا صنُاء ا الطبُة 

 م.1994خا ا 1415األوىل 

كشَ األرسار، لُالء الدنم  بد الُزنز ام أمحد البخاري، حتقيِّ:  بد اّ حمل د حملد  لر، دار  .394

 م.1997 خا ا1418الوتب الُللية ا اْيوُ ا طبُة  ام: 

الوشَ اتثيث، أليب ال فاء الطرااليس، حتقيِّ: صبحي السامرائي،  امل الوتب، موتبة النْضة  .395

 م.1987خا ا 1407الُراية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

كشَ الْن   ِف أسامي الوتب وال ن  ، الام حاجي خلي ة، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا طبُة  .396

 قم الطبُة.م، مل نِكر ر1992خا ا 1413 ام: 

خا ا 1418كشَ اعشول الام اجل زي، حتقيِّ:  يل حسني الب اب،  دار ال طم ا الرناض ا  .397

 م، مل نِكر رقم الطبُة1997

ك انة اعحتاج عُرفة مم ليس ِف الدنباج ِف َراجم اعالوية، ألمحد اااا التبنوتي، ضبط النص و لِّ  .398

 م.2002خا ا 1422لطبُة األوىل:  ليه:  بد اّ الوندري، دار اام حزم ا اْيوُ ا ا

كنز الَُمل، لُالء الدنم اْلندي، حتقيِّ: حمل د  لر الدمياطي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  .399

 م.1998خا ا 1419الطبُة األوىل: 

الونا واألسَمء، أليب ارش الدواليب، حتقيِّ: أيب قتيبة نْر حملد ال رنايب،  دار اام حزم ا اْيوُ ا  .400

 م.2000خا ا 1421 الطبُة األوىل:

الونا واألسَمء، لإلمام مسلم، حتقيِّ:  بد الرحيم حملد أمحد القشقري،  اجلامُة اإلسالمية ا اعدننة  .401

 خا.1404اعن رة ا الطبُة األوىل: 

الآللئ اعِلن  ة ِف األحادنث اع ض  ة، للسي طي، حتقيِّ: أا   بد الرمحم صالح ام حملد ام  .402

 م.1996خا ا 1417ا اْيوُ ا الطبُة األوىل  نضة،  دار الوتب الُللية 

خا ا 1400اللباب ِف هتِنب األنساب، أليب اتسم الشيباين اجلزري، دار صادر ا اْيوُ ا  .403

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1980

 لسا  الُرب، الام منْ ر، دار صادر ا اْيوُ ا الطبُة األوىل، مل نِكر َارنأ الطبُة. .404
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ين، حتقيِّ: دائرة اعُارو النْامية ا اْلند، موسسة األ للي لسا  اعيزا ، الام حجر الُسقال .405

 م.1986خا ا 1406لللطب  اُ ا اْيوُ ا الطبُة الثالثة: 

اللطائَ السنية ِف أخبار اعَملم اليلنية، عحلد ام إسَم يل الوبيس، حتقيِّ: أيب حسا  خالد أاا زند  .406

 م.2005خا ا 1426األزر ي، موتبة اجليل اجلدند ا صنُاء ا الطبُة األوىل

عع األدلة ِف ق ا د  قائد أخل السنة واجلَم ة، أليب اعُايل اجل نني، حتقيِّ: ف قية حسني حمل د،  امل  .407

 م.  1987خا ا 1407الوتب ا لبنا  ا الطبُة الثانية: 

ل امع األن ار ِف ج امع الُل م واآلثار وَراجم أويل الُلم واألنْار، عجد الدنم اعوندي، موتبة  .408

 م.1991خا ا 1414الرتاث اإلسالمي ا صُدة ا 

مآثر األنافة ِف مُامل اخلالفة، للقلقشندي، حتقيِّ:  بد الستار أمحد فراج،  امل الوتب ا اْيوُ ا  .409

 م.2006خا ا 1427الطبُة األوىل: 

ِكر اعبس ط، للشيباين، حتقيِّ: أيب ال فاء األفغاين، إدارة القرم  والُل م اإلسالمية ا كراَيش، مل ن .410

 رقم الطبُة وال َارهبْا.

متم الُقيدة الطحاونة، أليب جُ ر الطحاوي، حتقيِّ: الشيأ حملد نارص الدنم األلباين،  وما اُدخا،  .411

 م.      1978خا ا 1398اعوتب اإلسالمي ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

خا ا 1423وىل: اعجالسة وج اخر الُلم، أليب اور الدنن ري،  دار اام حزم ا اْيوُ ا الطبُة األ .412

 م.2002

اعجروحني، الام حبا  البستي، حتقيِّ: حملد إاراخيم زاند، دار ال  ي ا حلب ا الطبُة األوىل  .413

 خا .1396

خا 1407جملع الزوائد ومنبع ال  ائد، للْيثلي، دار الرنا  للرتاث، دار الوتاب ا القاخرة، اْيوُ ا  .414

 ا مل نِكر رقم الطبُة.

، اعنس ب لإلمام زند ام  يل، حتقيِّ:  بد اّ مح د الُزي، موسسة اعجل ع اتدنثي وال قْي .415

 م.2002خا ا 1422اإلمام زند ام  يل الثقافية ا  َم  ا الطبُة األوىل: 

جمل ع السيد محيدا  ام حييا القاسلي، حتقِّ: أمحد أحسم  يل اتلزي، وخاشم حسم خادي  .416

البيت للدراساُ اإلسالمية، صُدة، الطبُة اتلزي، َقدنم جمد الدنم اعوندي، مركز َراث أخل 

 خا.1424م ا 2003األوىل
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اعجل ع اعنِل ري)جمل ع رسائل اإلمام اعنِل ر ااّ  بد  اّ ام محزة)القسم األول(، لُبد اّ ام  .417

خا 1422محزة، حتقيِّ:  بدالسالم  باِ ال جيه، موسسة اإلمام زند ام  يل الثقافية ا  َم  ا الطبُة األوىل

 م.2002ا 

جمل ع الدا  اليلم وقبائلْا، للقايض حملد ام أمحد اتجري اليَمين، حتقيِّ: إسَم يل ام  يل  .418

 م.1996خا ا 1416األك ع، دار اتولة اليَمنية ا صنُاء ا الطبُة الثانية: 

جمل ع رسائل اْلادي إىل اتِّ الق نم حييا ام اتسني ام القاسم ام إاراخيم)الرسائل اإلص لية(  .419

ِّ:  بد اّ ام حملد الشاذيل، َقدنم: جمد الدنم اعوندي، موسسة اإلمام زند ام  يل الثقافية ا  َم  ا حتقي

 م.2001خا ا 1421األرد  ا الطبُة األوىل: 

جمل ع كتب ورسائل اإلمام القاسم ام إاراخيم الريس، دراسة وحتقيِّ:  بد الورنم جداا ، دار  .420

 م.     2001خا ا 1422ألوىل اتولة اليَمنية ا صنُاء ا الطبُة ا

جمل ع كتب ورسائل اإلمام القاسم ام إاراخيم الريس، للقاسم ام إاراخيم ام إسَم يل ام اتسم  .421

ام اتسم ام  يل، دراسة وحتقيِّ:  بد الورنم جداا ، دار اتولة اليَمنية، صنُاء، الطبُة األوىل: 

 م.2001خا ا 1422

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1997ا  اعجل ع، للن وي، دار ال ور ا اْيوُ .422

اعحرر ال جيز ِف َ سْي الوتاب الُزنز، الام  طية األندليس،   حتقيِّ:  بد السالم  بد الشاِف  .423

 م.1993خا ا 1413حملد، دار الوتب الُللية ا لبنا  ا الطبُة األوىل 

ارأل ا  َم  ا الطبُة اعحِل ل، الام الُريب اعالوي، حتقيِّ: حسني  يل اليدري وسُيد ف دة، دار البي .424

 م.1999خا ا 1420األوىل

، دار الوتب الُللية 10/160اعحوم واعحيط األ ْم، الام سيد ، حتقيِّ:  بد اتليد خنداوي،  .425

 م.2000ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

اعحى، الام حزم، حتقيِّ: جلنة إحياء الرتاث الُريب، دار اآلفاأل اجلدندة ا اْيوُ ا مل نِكر ر قم  .426

 ُة وال َارهبْا.الطب

خمال اُ اْلادي حييا ام اتسني ِف كتااه األحوام لإلمام زند ام  يل )دراسة فقْية مقارنة(، لُبادي  .427

الُس يل، رسالة ماجستْي مقدمة ِف كلية ال قه وأص له ِف جامُة صدام للُل م اإلسالمية، اإرشاو 

 خا ، ومل َطبع اُد.1422الدكت ر:  بد اعنُم خليل اْليتي، 
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تار الِلحاح، عحلد ام أيب اور الرازي، حتقيِّ: حمل د خاطر، موتبة لبنا  نارشو  ا اْيوُ ا خم .428

 م.مل نِكر رقم الطبُة.1995خا ا 1415الطبُة ا 

اعخترص اعنق ل مم كتاب الَُب، لُبد الرمحم ام خلدو  اعغريب)ضلم كتب َارنأ اليلم(، حتقيِّ:  .429

 م.2004خا ا 1425نُاء ا الطبُة األوىل حسم سليَم  حمل د، ، موتبة اإلرشاد ا ص

خمترص حت ة األزخار وزالل األهنار ِف نسب أاناء األئلة األطْار  لضامم ام شدقم اتسيني اعدين  .430

خا(، اخترص   ى األنساب وشجر  الل اء الركم: السيد ن سَ ام  بد اّ مجل 1090)كا  حيا  سنة 

 م.2005خا ا 1426ا الرناض ا الطبُة األوىل  الليل، موتبة ُجل اعُرفة ، موتبة الت اة

 م.2002اعخرج مم ال تنة، عقبل ام خادي ال اد ي، موتبة صنُاء األثرنة ا صنُاء ا الطبُة األوىل  .431

م، مل نِكر رقم 1993خا ا 1413مرمة اجلنا ، لليافُي، دار الوتاب اإلسالمي ا القاخرة، طبُة  ام   .432

 الطبُة.

سلطا  ام حملد القاري، حتقيِّ: مجال  يتاين، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  مرقاة اع اَيح، لُيل ام .433

 م.2001خا ا 1420الطبُة األوىل 

مرخم الُلل، لُبد اّ ام أسُد اليافُي، حتقيِّ: حمل د حملد حمل د نِلار، دار اجليل ا اْيوُ ا  .434

 م.1992خا ا 1412الطبُة األوىل  

حتقيِّ وَُليِّ: قاسم الشَم ي الرفا ي، دار القلم ا  مروج الِخب ومُاد  اجل خر، لللسُ دي، .435

 م.1989خا ا 1408اْيوُ ا الطبُة األوىل

اعزخر ِف  ل م اللغة واألدب، جلالل الدنم السي طي، حتقيِّ فواد  يل منِل ر، دار الوتب الُللية ا  .436

 م.1998خا ا 1418اْيوُ ا  الطبُة األوىل 

إلسحاأل ام منِل ر التليلي اعروزي، حتقيِّ: خالد ام مسائل اإلمام أمحد ام حنبل واام راخ نه،  .437

م، والرشنُة، 2004خا ا 1425حمل د الرااط، ووئام ات يش،ومجُة فتحي، دار الرناض ا الطبُة األوىل: 

 لآلجري.

اعسالم واعَملم، لُبيد اّ ام خرداذاه ونليه نبِ مم كتاب اخلراج، أليب ال رج البغدادي، دار  .438

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1889صادر ا اْيوُ ا 

اعستدرك  ى الِلحيحني، اميب  بد اّ اتاكم، حتقيِّ: مِلط ا  بد القادر  طا، دار الوتب  .439

 م.1990خا ا 1411الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: 
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اعستدرك  ى الِلحيحني، أليب  بد اّ اتاكم، حتقيِّ: مِلط ا  بد القادر  طاا، ذكار زنناب  .440

 م.1990خا ا 1411لوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: انت جحش، دار ا

اعستِل ا، أليب حامد الغزايل، حتقيِّ: حملد  بد السالم  بد الشاِف، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  .441

 خا.1413الطبُة األوىل

 مسند أيب   انة، دار اعُرفة ا اْيوُ، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .442

نُى، حتقيِّ: حسم سليم أسد، دار اعمم   للرتاث ا دمشِّ ا الطبُة األوىل: مسند أيب نُى، أليب  .443

 م.1984خا ا 1404

 مسند أمحد، موسسة قرطبة ا مرص، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .444

مسند البزار، أليب اور أمحد ام  لرو البزار، حتقيِّ: حم  ظ  بد الرمحم زنم اّ، موسسة  ل م  .445

 خا1409بُة األوىل القرم  ا اْيوُ ا الط

مسند اتارث )زوائداْليثلي(، للحارث ام أيب أسامة/اتافظ ن ر الدنم اْليثلي، حتقيِّ: حسني  .446

 م.1993خا ا 1413أمحد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسْية النب نة ا الطبُة األىل

 وال َارهبْا.مشارأل األن ار، للسبتي، اعوتبة الُتيقة ودار الرتاث، مل نِكر رقم الطبُة  .447

مشول اتدنث وايانه، أليب اور ام ف رك األصبْاين، حتقيِّ: م سا حملد  يل ،  امل الوتب ا  .448

 م.1985اْيوُ ا الطبُة الثانية: 

اعِلاايح ِف إثباُ اإلمامة، لإلسَم ييل: أمحد محيد الدنم الورماين، َقدنم وحتقيِّ اإلسَم ييل:  .449

 م.1991خا ا 1411والت زنع ا اْيوُ ا الطبُة األوىل:  مِلط ا غالب، دار اعنتْر للطبا ة والنرش

اعِلاايح، أليب الُباِ اتسني حتقيِّ:  بد اّ ات ثي، َقدنم: جمد الدنم اعوندي، موسسة اإلمام  .450

 م2002خا ا 1422زند ام  يل الثقافية ا األرد  ا الطبُة األوىل  

صنُاء األثرنة ا صنُاء ا الطبُة اعِلار ة، أليب  بد اّ مقبل ام خادي ال اد ي، موتبة  .451

 خا. 1425م ا 2004الثالثة

مِلباح الزجاجة، ألمحد ام أيب اور الوناين، حتقيِّ: حملد اعنتقا الوشناين،  دار الُراية ا اْيوُ ا  .452

 خا.1403الطبُة الثانية 

ر رقم الطبُة اعِلباح اعنْي، ألمحد ام حملد ام  يل اعقري ال ي مي، اعوتبة الُللية ا اْيوُ، مل نِك .453

 وال َارهبْا.
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مِلنَ اام أيب شيبة، أليب اور ام أيب شيبة، حتقيِّ: كَمل ن سَ ات ُ، ااب الرخِلة ِف  .454

 خا1409الشُر،موتبة الرشد ا الرناض ا الطبُة األوىل  

م، مل 1961مطالب أويل النْا، عِلط ا السي طي الرحيباين،اعوتب اإلسالمي ا دمشِّ ا طبُة  ام   .455

 بُة، نِكر رقم الط

مطلح اآلمال ِف إنقاظ جْلة الَُمل مم سنة الضالل والتنبيه  ى ما كا   ليه رس ل اّ ووصيه  .456

واألئلة اْلادو  ِف األح ال واألق ال واألفُال، للقايض رشو الدنم اليلني اعُروو ااعْال، حتقيِّ:  بد 

 م.2002خا ا 1422 ، الطبُة األوىل: اّ ام  بد اّ ات ثي، موسسة اإلمام زند ام  يل الثقافية، األرد

مُارج القب ل ارشح سلم ال ص ل إىل  لم األص ل ِف الت حيد، تافظ ام أمحد اتولي، حتقيِّ:  .457

 م.1990خا ا 1410 لر ام حمل د أا   لر، دار اام القيم ا الدمام ا الطبُة األوىل: 

و ا القاخرة، مل نِكر رقم الطبُة اعُارو، الام قتيبة الدنن ري، حتقيِّ: ثروُ  واشة، دار اعُار .458

 وال َارهبْا. 

مُامل أص ل الدنم، ل خر الدنم الرازي، حتقيِّ: طه  بد الرؤوو سُد، دار الوتاب الُريب ا لبنا  ا  .459

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1984خا ا 1404

لبنا  ا مُامل أص ل الدنم، ل خر الدنم الرازي، حتقيِّ: طه  بد الرؤوو سُد، دار الوتاب الُريب ا  .460

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1984خا ا 1404

مُتزلة اليلم)دولة اْلادي وفور (، لُيل حملد زند، إصدار مركز الدراساُ والبح ث اليلني ا  .461

 م.1981صنُاء ا دار الُ دة ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: 

فاة اعت كل  ى اعُتزلة ِف اغداد وأثرخم  ى اتياة ال ورنة والسياسية)مم خالفة اعمم   حتا و .462

 م.2000اّ(، ألمحد ش قي إاراخيم الُلرجي، موتبة مدا يل ا القاخرة ا الطبُة األوىل: 

اعُتزلة وأص ْلم اخللسة وم قَ أخل السنة منْا، لُ اد ام  بد اّ اعُتِّ، اترصو، موتبة الرشد  .463

 م.1996خا ا 1417ا الرناض ا الطبُة الثالثة 

ُبد ال احد اعراكيش، حتقيِّ: حملد سُيد الُرنا  وحملد الُريب الُللي، اعُجب ِف أخبار اعغرب، ل .464

 خا.1368مطبُة االستقامة ا القاخرة ا الطبُة األوىل: 

 خا.1411م ا 1991مُجم األدااء، لياق ُ  اتل ي، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل .465

 بد اعحسم اتسيني، دار اترمني ا اعُجم األوسط، للطَباين، حتقيِّ: طار أل ام   ض اّ و .466

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1415القاخرة 
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مُجم البلدا  والقبائل اليلنية، إلاراخيم اعقح ي، اعوسسة اجلامُية للطبا ة والنرش ا اْيوُ ودار  .467

 خا ، مل نِكر رقم الطبُة.2002خا ا 1422الوللة ا صنُاء ا: 

 ور ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.مُجم البلدا ، لياق ُ اتل ي، دار ال  .468

اعُجم الوبْي،  للطَباين، اتحقيِّ: محدي ام  بد اتليد السل ي، موتبة الزخراء ا اع صل ا الطبُة  .469

 م1983خا ا 1404الثانية  

مُجم اعحدثني، لإلمام الِخبي، حتقيِّ: حملد اتبيب اْليلة، موتبة الِلدنِّ ا الطائَ ا الطبُة  .470

 خا.1408 األوىل

اعُجم ال سيط، إلاراخيم مِلط ا، وأمحد الزناُ، وحامد  بد القادر، وحملد النجار، حتقيِّ:  .471

 جملع اللغة الُراية، دار الد  ة، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا، وال مدننة النرش.

ة مُجم ما استُجم، أليب  بيد األندليس، حتقيِّ: مِلط ا السقا،  امل الوتب ا اْيوُ ا الطبُ .472

 خا.1403الثالثة 

مُجم مقاليد الُل م، جلالل الدنم السي طي، حتقيِّ: حملد إاراخيم  بادة،  موتبة اآلداب ا القاخرة  .473

 م.2004خا ا 1424ا الطبُة األوىل: 

مُرفة التِكرة، أليب ال ضل حملد ام طاخر اعقديس)اام القيرساين(، حتقيِّ:  َمد الدنم أمحد حيدر،  .474

 خا.1406م ا 1985ا اْيوُ ا الطبُة األوىل موسسة الوتب الثقافية 

مُرفة السنم واآلثار، للبيْقي، حتقيِّ: سيد كرسوي حسم، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا مل نِكر  .475

 رقم الطبُة وال َارهبْا.

مُرفة القراء الوبار، للِخبي، حتقيِّ: اشار   اد مُروو وشُيب األرناؤوط وصالح مْدي  .476

 خا. 1404وُ ا الطبُة األوىل باِ، موسسة الرسالة ا اْي

 مغني اعحتاج، للرشايني، دار ال ور ا اْيوُ ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا. .477

)القسم الثاين ِف اإلمامة( حتقيِّ:  بد 20اعغني ِف أا اب الت حيد والُدل، للقايض  بد اجلبار،  .478

ني، الدار اعرصنة للتمليَ والرتمجة، اتليم حمل د وسليَم  دننا ، مراجُة: إاراخيم مدك ر، إرشاو: طه حس

 مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

اعغني ِف الضُ اء، للِخبي، حتقيِّ:  بد اّ القايض، دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة  .479

 خا.1416األوىل

 خا.1405اعغني، الام قدامة، دار ال ور ا اْيوُ ا الطبُة األوىل:  .480
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رج األص ْاين، ا تنا اه: حملد حسم حملد حسم إسَم يل، دار الوتب مقاَل الطالبيني، أليب ال  .481

 خا.1428خا ا 2007الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل 

مقاالُ اإلسالميني أليب اتسم األشُري، حتقيِّ: خلل ُ رنرت، دار إحياء الرتاث الُريب ا اْيوُ  .482

 ا مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

، حتقيِّ:  بد السالم حملد خارو ، دار اجليل ا اْيوُ ا الطبُة مقانيس اللغة، الام فارِ .483

 م.1999خا ا 1420الثانية

اعقتنا ِف رسد الونا، للِخبي، حتقيِّ: حملد صالح  بد الُزنز اعراد، نرش اجلامُة اإلسالمية ااعدننة  .484

 خا.1408ا اعدننة اعن رة ا الطبُة األوىل

 م.1984خا، دار القلم ا اْيوُ ا الطبُة اخلامسة، مقدمة اام خلدو ، الام خلدو ، وما اُد .485

مقدمة اعجل  ة ال اخرة)جمل ع كتب ورسائل اإلمام اْلادي( حتقيِّ:  يل أمحد حملد الرازحي، دار  .486

 م.2000خا ا 1420اتولة اليَمنية ا صنُاء ا الطبُة األوىل: 

خا(، َرَيب 424اعت ىف) مقدمة َيسْي اعطالب ِف أمايل أيب طالب، ليحيا ام اتسني اْلاروين .487

القايض جُ ر ام  بد السالم، حتقيِّ:  بد اّ ام مح د الُزي، وما اُدخا، موسسة اإلمام زند ام  يل 

 م.2002خا ا 1422الثقافية ا   َم  ا الطبُة األوىل

مقدمة ِف دراسة االجتاخاُ ال ورنة والسياسية ِف اليلم فيَم اني القر  الثالث واخلامس اْلجري،  .488

خا ا 1411محد  بد اّ  ارو، اعوسسة اجلامُية للدراساُ والنرش والت زنع، اْيوُ، الطبُة األوىل، أل

 م.1991

اعقِلد األرشد، الام م لح، حتقيِّ:  بد الرمحم ام سليَم  الُثيلني، موتبة الرشد ا الرناض ا  .489

 م.1990خا ا 1410الطبُة األوىل  

خا، مل 1404سيد كيالين، دار اعُرفة ا اْيوُ  طبُة  ام: اعلل والنحل، للشْرستاين، حتقيِّ: حملد  .490

 نِكر رقم الطبُة.

منار السبيل، إلاراخيم ام حملد ام سامل ام ض نا ، حتقيِّ:  ِلام القلُجي، موتبة اعُارو ا  .491

 خا.1405الرناض ا الطبُة الثانية: 

 م.1996خا ا 1416األوىل مناخل الُرفا  ِف  ل م القرم ، للزرقاين، دار ال ور ا لبنا  ا الطبُة  .492

اعنتخب مم كتاب السياأل لتارنأ نيساا ر، أليب إسحاأل الِلْيفيني، حتقيِّ: خالد حيدر، دار ال ور  .493

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1414للطبا ة والنرش والت زنع ا اْيوُ ا 
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منتخباُ ِف أخبار اليلم)مم كتاب شلس الُل م ودواء كالم الُرب مم الول م(، لنش ا   .494

 م.1981خا ا 1401ْيي، دار ال ور ا دمشِّ ا الطبُة الثانية: اتل

اعنتزع اعختار مم الغيث اعدرار اعُروو اا)رشح األزخار ( أليب اتسم  بد اّ ام م تاح، موتبة  .495

 م.   2003خا ا 1424الرتاث اإلسالمي ا صُدة ا الطبُة األوىل: 

 خا.1358ر صادر ا اْيوُ ا الطبُة األوىل: اعنتْم ِف أخبار اعل ك واألمم، الام اجل زي، دا .496

اعنتقا ِف رسد الونا، للِخبي، حتقيِّ: حملد صالح  بد ا لُزنز اعراد، اجلامُة اإلسالمية ااعدننة  .497

 خا.1408اعن رة ا اعدننة اعن رة ا الطبُة األوىل: 

النرش، وال رقم  اعنتقا مم منْاج اال تدال، للِخبي، حتقيِّ: حمب الدنم اخلطيب، مل نِكر دار .498

 الطبُة، وال َارهبْا.

اعنث ر ِف الق ا د، للزركيش، حتقيِّ: َيسْي فائِّ أمحد حمل د، وزارة األوقاو والش    اإلسالمية ا  .499

 خا.1405الو نت ا الطبُة الثانية

 خا.1400اعنخ ل، للغزايل، حتقيِّ: حملد حسم خيت ، دار ال ور ا دمشِّ ا الطبُة الثانية  .500

لشيأ اإلسالم ام َيلية، حتقيِّ: حملد رشاد سامل، موسسة قرطبة ا الطبُة األوىل، مل منْاج السنة،  .501

 نِكر مدننة النرش وال َارنأ الطبُة.

اعنْل الروي، الام مجا ة، حتقيِّ: حمي الدنم  بد الرمحم رمضا ، دار ال ور ا دمشِّ ا الطبُة  .502

 خا .1406الثانية: 

 از، دار اعُرفة ا اْيوُ، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.اع افقاُ، للشاطبي، حتقيِّ:  بد اّ در .503

دار اجليل ا اْيوُ ا  اع اقَ ِف  لم الوالم، لُبد الرمحم األدجي، حتقيِّ:  بد الرمحم  لْية،   .504

 م.  1997خا ا 1417الطبُة األوىل: 

د الُزنز، دار م رد اللطافة ِف مم ويل السلطنة واخلالفة، الام َغري اردي، حتقيِّ: ن سَ حملد  ب .505

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1997الوتب اعرصنة ا القاخرة ا 

م س  ة ال رأل واجلَم اُ واعِاخب واألحزاب واتركاُ اإلسالمية، لُبد اعنُم اتن ي، موتبة  .506

 م.2005مدا يل ا القاخرة ا الطبُة الثالثة

خا ا 1412وُ ا الطبُة األوىل: اع س  ة اليلنية، إ داد: موسسة الُ يَ الثقافية، دار ال ور ا اْي .507

 م.1992
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م س  ة أخل السنة ِف نقد أص ل فرقة األحباش ومم وافقْم ِف أص ْلم، ، لُبد الرمحم دمشقية،   .508

 م.2001خا ا 1422دار اعسلم للنرش والت زنع ا الرناض ا الطبُة الثانية

داّ أمحد سليَم  اتلد، دار م لد الُلَمء ووفياهتم، عحلد ام  بد اّ ام زار الراُي، حتقيِّ:  ب .509

 خا.1410الُاصلة ا الرناض ا الطبُة األوىل: 

ميزا  اال تدال ِف نقد الرجال، للِخبي، حتقيِّ:  يل حملد مُ ض و ادل أمحد  بد اع ج د، دار  .510

 م.1995الوتب الُللية ا اْيوُ ا الطبُة األوىل

ام القاسم، حتقيِّ:  بد اّ ام  بد اّ الناسأ واعنس خ مم القرم  الورنم، لُبد اّ ام اتسني  .511

 م.2002خا ا 1422ات ثي، موسسة اإلمام زند ام  يل الثقافية ا  َم  ا الطبُة األوىل

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1386النب اُ، الام َيلية، اعطبُة السل ية ا القاخرة ا  .512

ة الثقافة واإلرشاد الق مي ا النج م الزاخرة ِف مل ك مرص والقاخرة، الام َغري اردي، طبُة وزار .513

 مرص، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

النسائي ِف السنم الوَبى، اتحقيِّ:  بد الغ ار سليَم  البندراوي، ِف فضائل  يل ام أيب طالب،   .514

 م.1991خا ا 1411دار الوتب الُللية ا اْيوُ ا  الطبُة األوىل

شار، دار السالم ا القاخرة ا الطبُة األوىل لدار نشمة ال ور ال لس ي ِف اإلسالم، لُيل سامي الن .515

 م.2008خا ا 1429السالم

دراسة مقارنة ااعِاخب األراُة، ليحيا ام حسني الن ن ، مركز  بادي "نْام اتسبة  ند الزندنة  .516

 م.1999خا ا 1419للدراساُ والنرش ا صنُاء ا الطبُة األوىل: 

دار الوتب السل ية ا مرص ا مل نِكر رقم الطبُة وال نْم اعتناثر، للوتاين، حتقيِّ: رشو حجازي،  .517

 َارهبْا.

النُ ُ واألسَمء والِل اُ، أليب  بد اّ النسائي، حتقيِّ:  بد الُزنز الشْ ا ،  موتبة الُبيوا  ا  .518

 م.1998خا ا 1419السُ دنة ا الطبُة األوىل: 

ر صادر ا اْيوُ ا ن ح الطيب مم غسل األندلس الرطيب، لللقري، حتقيِّ: إحسا   باِ،  دا .519

 خا، مل نِكر رقم الطبُة.1388

نقض اإلمام أيب سُيد  ثَم  ام سُيد، أليب سُيد الدارمي، حتقيِّ: رشيد حسم األعُي، موتبة  .520

 م.1998خا ا 1418الرشد ا السُ دنة ا الطبُة األوىل: 
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م ام  بد اّ هنانة التل نه ِف إزخاأل التل نه، للْادي ام إاراخيم ال زنر، حتقيِّ: أمحد ام درخ .521

ح رنه وإاراخيم ام جمد الدنم اعوندي، مركز أخل البيت للدراساُ اإٍلسالمية ا صُدة ا الطبُة األوىل: 

 م.2000خا ا 1421

هنانة التن نه ِف إزخاأل التل نه، للْادي ام إاراخيم ال زنر، حتقيِّ: أمحد ام درخم ام  بد اّ ح رنه  .522

 راُ مركز أخل البيت للدراساُ اإلسالمية ا صُدة ا الطبُة األوىل: وإاراخيم ام جمد الدنم اعوندي، منش

 م.2000خا ا 1421

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1984خا ا 1404هنانة اعحتاج، للرميل، دار ال ور للطبا ة ا اْيوُ ا  .523

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1984خا ا 1404هنانة اعحتاج، للرميل، دار ال ور للطبا ة ا اْيوُ ا  .524

، دار اجليل ا 2/246در األص ل ِف أحادنث الرس ل، للرتمِي، حتقيِّ:  بد الرمحم  لْية، ن ا .525

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1992اْيوُ ا 

 م، مل نِكر رقم الطبُة.1973نيل األوطار، للش كاين،  دار اجليل ا اْيوُ ا  .526

ِلط ا، دار النرش: ال اِف اال فياُ، خلليل ام أنبم الِل دي،  حتقيِّ: أمحد األرناؤوط وَركي م .527

 م.2000 -خا1420 -اْيوُ  -دار إحياء الرتاث 

(، عحلد 3ال ثائِّ السياسية واإلدارنة الُائدة للُِل ر الُباسية اعتتااُة)سلسلة وثائِّ اإلسالم) .528

 م.1984خا ا 1402ماخر محادة، موسسة الرسالة ا اْيوُ ا الطبُة الثانية: 

 م.2009ل، دار الطليُة ا اْيوُ ا الطبُة األوىل وجْا  ل جه مع ال ور األص يل، خلالد غزا .529

، دار الثقافة ا 2/194وفياُ األ يا  وأنباء أاناء الزما ، حتقيِّ: إحسا   باِ، الام خلوا ،  .530

 لبنا ، مل نِكر رقم الطبُة وال َارهبْا.

، موسسة اإلسالم الي م ا الرناض ا الطبُة 11وال نزال   خمتل ني، لسلَم  الُ دة، ص .531

 خا.1429األوىل

اليلم الوَبى)كتاب جغراِف جي ل جي َارهبي(، تسني ام  يل ال نيس، موتبة اإلرشاد ا صنُاء ا  .532

 م.1991خا ا 1412الطبُة الثانية: 
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