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نماذج ل فتااق لززديد الزمتفتزز ي فتاسدر آدات لزتقدية
دراسة مقارنة بتفاسير أىؿ السنة

د/الزبير صالح محمد أحمد الوصابي

أستاذ التفسير وعموـ القرآف المساعد ػ كمية التربية
ػ جامعة حجة

كاف لعمماء الزيدية دور كبير في تدويف العموـ الشرعية ,برز مف خبلؿ الموروث العممي الذي خمفوه ,سواء فيما
كماً وكيفاً ،أما الكـ فمـ نر مف مؤلفاتيـ المطبوعة
يخص عمـ الكبلـ ،غير أف جيودىـ في التفسير كانت محدودة َ
سوى عدد محدود ,بينما بقي عدد منيا مخطوطاً يحتاج لتحقيؽ ونشر.
أما الكيؼ فقد تأثرت تمؾ الكتب وتشربت بمعتقدات وآراء كانت محؿ نقد وتوقؼ ,وانتقاد لمعمماء السابقيف

والمعاصريف؛ نظ اًر ل توافقيا مع عقائد فرقة المعتزلة ,وىي فرقة تغرب في تفسير ما يتعمؽ باهلل تعالى وأسمائو وصفاتو,
متأثرة بالفمسفات اليونانية ,ولذا نجد في بعضيا مف اإليغاؿ في الغرابة ما قد يوصميا إلى االنحراؼ العقدي.

ولذلؾ رأيت مف المطموب إعداد بحث يبيف موافقة الزيدية لممعتزلة في ىذا الجانب ,أذكر فيو نماذج تثبت ىذا

التوافؽ ,وتكوف ىذه النماذج دالة عمى غيرىا ,وجعمت ىذه النماذج التفسيرية فيما يتعمؽ باإليماف ,وما يتعمؽ بصفات

اهلل عز وجؿ ,مأخوذة مف تفاسير الزيدية ،كما يقوـ الباحث عند ذكر النماذج بحكاية قوليـ أومف قاؿ بو منيـ ,ثـ
يتبع ذلؾ بنقؿ ما يوافقو مف تفاسير المعتزلة ,ثـ مف خالفيـ أو وافقيـ مف المفسريف مف أىؿ السنة ،ثـ في بعض

األحياف أتبع ذلؾ بذكر كبلـ أصحاب العقائد مف أىؿ السنة ,متحاشياً الستعراض األدلة خشية اإلطالة ،كما ختـ

الباحث ىذا البحث بخاتمة ذكر فييا أىـ النتائج والتوصيات التي وصؿ إلييا ,وذيميا بالمصادر والمراجع.
Abstract
An oddity explanation concerning faith at the Zaidi

Dr. Al-Zubair Saleh Mohammed Ahmed Al-Wsabi
Assistant Professor Qur'an and Science

Explanation – Faculty of Education, Hajjah University
Scientists Zaidi had a big role in the codification of forensic science protrudes
through the scientific heritage which his successors, both in terms of theology, however,

their interpretation was limited in quantity and quality, but quantity did not see their

books printed only a limited number of manuscript remained a number of them need to

achieve and deploy, but qualitatively

Those books were affected beliefs and opinions it has been the subject of criticism

and stop criticizing the former and contemporary scholars because of the surprisingly
many of them, given the strength of put a damper on some of them express to some

extent may get us to a certain extent deviation doctrinal, so I've seen of this explanatory
statement to be oddity relating to faith both with regard to faith or with respect to the
attributes of God he wrote interpretations of Zaydi imams, it also researcher at the

mention of wacky tale told by saying I believe & then followed that statement by saying

of the pious of the commentators of the Sunnis, and sometimes followed that up by
mentioning the words faiths Sunnis to reviewing their evidence and their views, as seal

researcher conclusion of this research mention the most important conclusions and
recommendations reached by the tail sources and references.

لزمقيم
الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،وبعد:
فإف االعتناء بكتاب اهلل تعالى مف أفضؿ العموـ وأجميا؛ لتعمقو بخير الكتب التي تحكي كبلـ اهلل تعالى ،الذي
ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو ،وتشريع اهلل تعالى لعباده إلى يوـ الديف ،قاؿ تعالىِ :
ؾ
َنزْل َناهُ إِلَ ْي َ
اب أ َ
((كتَ ٌ
ؾ لِ َي َّدب َُّروا َآياتِ ِو)) [ص.]29:
ُم َب َار ٌ
وقد اعتنى عمماء األمة بالتفسير عبر القروف ،ومصنفاتيـ بحمد اهلل كثيرة مبثوثة في أنحاء العالـ اإلسبلمي،

ومناىجيـ في التفسير معروفة ،وأعني بذلؾ أىؿ السنة والجماعة مف المفسريف.

وال يخفى أف في األمة فرقاً كثيرة ،تختمؼ قرباً وبعداً مف أىؿ السنة والجماعة ،ومف أقرب الفرؽ إلى أىؿ

السنة والجماعة فرقة "الزيدية" مف فرؽ الشيعة( ،)1وىي فرقة ليا انتشار في شماؿ اليمف ،وقد ظير فييا عمماء كانت

ليـ عناية بتفسير القرآف الع ظيـ ،وعند النظر في تفاسيرىـ نجدىا قريبة مف تفاسير أىؿ السنة ،بؿ إنيا تنقؿ عنيا

كثي اًر ،وال تكاد تخالفيا إال في النزر اليسير ،وىذا باستثناء تفسيرىـ آليات العقيدة ،فإنيـ فييا عمى منيج المعتزلة.

وقد عزمت عمى كتابة ىذا البحث في اتفاؽ الزيدية مع المعتزلة في التفسير ,وذلؾ فيما يتعمؽ بالعقيدة ,مع

مقارنة ذلؾ بتفسير أىؿ السنة ,حيث وجدت أف جؿ تفسيراتيـ آليات العقيدة غريبة موافقة لممعتزلة ،ولـ يخالفوىـ إال

في النزر اليسير لبعض مفسرييـ فقط ،وىذا ما سنراه جمياً في ىذا البحث.
واهلل مف وراء القصد.

( )1هٝأت ٞفنل أقٛاٍ ايعًُا ٤يف فيو.
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أهمد لزماضاع:
 )1تتجمى أىمية الموضوع في أنو يمثؿ جزءاً مف تتبع غرائب التفسير عموماً ،وعند عمماء الزيدية خصوصاً،

وىـ فرقة منتشرة في ببلد اليمف.

 ) 2أف ىذا البحث يوضح مسمؾ الزيدية في العقيدة ,ومنيجيـ في التفسير؛ خاصة أنو ينتشر بيف الناس أف

الزيدية أقرب فرؽ الشيعة إلى أىؿ السنة ,فيتوىـ البعض أنيـ قريبوف مف أىؿ السنة في جميع أبواب االعتقاد ,وال

يدروف أف ذلؾ فيما يتعمؽ بالصحابة ليس إال..

 ) 3أف ىذا الموضوع يتعمؽ بفئة ليا انتشار واسع في اليمف؛ خاصة في األعواـ األخيرة التي تسارعت فييا

األحداث السياسية ,وبرزت إلى الوجود قوة تدعي أنيا المتحدثة باسـ الزيدية.

 )4تعمؽ ىذا الموضوع بكتاب اهلل تعالى وتفسيره ,وكيؼ تتعامؿ معو الفرؽ المختمفة تفسي اًر وبياناً.

أسباب لخفتدار لزماضاع:

 )1أف الزيدية أقرب فرؽ الشيعة إلى أىؿ السنة والجماعة ،وكتبيا تدرس في بعض المدارس في اليمف ،بؿ

وينقؿ عنيا في مناىج بعض الجامعات اليمنية ،حيث يتواجدوف؛ وىذا ما دفع الباحث إلى التنبيو إلى أف ىناؾ مف
تفاسير الزيدية ما خرج عف أصوؿ الزيدية الحقيقية ,والميؿ إلى التفسير المعتزلي.

يوؿ العناية
 )2أف تفسير آيات العقيدة عند الفرؽ المخالفة ألىؿ السنة لـ يعط حقو مف البحث والبياف ,ولـ َ
التي يستحقيا.
 ) 3الوجود الواقعي لمزيدية وكتبيا في اليمف ,ووصوؿ منيجيا إلى أيدي بعض المثقفيف والدارسيف ,دوف أف

يوجد لدى البعض منيـ الممكة العممية التي يميزوف بيا بيف المستقيـ والمعوج.

 )4رأيت بعض األبحاث التي تتعمؽ بالتفسير ,واذا بيا تنقؿ نقبلً مختمطاً مف كتب أىؿ السنة وكتب غيرىـ؛

مما حداني إلى البحث في الموضوع؛ لمتنبيو عمى وجوب توخي الحذر عند النقؿ مف الكتب ,خاصة فيما يتعمؽ

بكتاب اهلل تعالى ,وباالعتقاد الواجب.

لزيرلسات لزسابق :

ال توجد دراسات سابقة في ىذا الموضوع ،فقد بحثت في المكتبات والمراكز البحثية ،كما بحثت عمى الشبكة
العنكبوتية ،فمـ أجد مف تقدـ في بحث ىذا العنواف.

وغاية ما وقفت عميو أنو توجد رسالة عممية بعنواف" :تفاسير الزيدية  -عرض ودراسة ,لمدكتور /محمد بف

صالح المديفر" ،ولكني -لؤلسؼ الشديد -لـ أجده في المكتبات ،وال عمى الشبكة العنكبوتية.
ولكني استفدت مف ثبلثة كتب ،وىي:

" -1الحاكـ الجشمي ومنيجو في التفسير لعدناف محمد زرزور" ،وىي رسالة ماجستير.
-2

الجزء الخامس مف تحقيؽ عبد اهلل محمود شحاتو لتفسير مقاتؿ بف سميماف ،وىي عبارة عف دراسة عف مقاتؿ

بف سميماف ومنيجو في تفسير القرآف الكريـ.

 -3كتاب بعنواف "دراسة حوؿ تفسير األعقـ" ال يوجد عميو اسـ المؤلؼ.

وال أعمـ كتاباً أو دراسة حوؿ ىذا الموضوع غير ما ذكرت .واهلل تعالى أعمـ.
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حياي لزبحث:
سأقتصر في بحثي ىذا عمى نماذج مف توافؽ الزيدية مع المعتزلة في التفسير المتعمؽ بالعقائد.

صتابات لزبحث:

أىـ الصعوبات التي واجيتني أثناء البحث:

-1أغمب تفاسير الزيدية غير مطبوعة ،وقمة منيا مطبوعة.
-2عدـ تمكني مف العثور عمى تفسير الحاكـ الجشمي.

-3التفاسير الزيدية المطبوعة عبارة عف تفاسير لبعض األجزاء والسور فقط ،وكؿ ما وجدتو كامبلً منيا اثناف فقط،
وىما :تفسير مقاتؿ بف سميماف ،وتفسير األعقـ.

-4أيضاً ىناؾ تفسيراف آخراف لكنيما نفس التفسير الرافضي ،وىما :تفسير فرات الكوفي ،وتفسير الحبري ،رغـ أف
صاحبييما معدوداف مف الزيدية .

منهجد لزبحث :

1ػ جمع مفرادات البحث عند الزيدية مف كتب التفاسير الزيدية حسب ما يتيسر منيا؛ بسبب قمة المراجع الزيدية
المطبوعة والمتوفرة ،كما ذكرت في صعوبات البحث.

2ػ سأعتمد في بحثي عمى المنيج االستقرائي التتبعي غير التاـ ,والمنيج المقارف.
فأقوـ بتتبع نماذج مف آيات العقيدة في األبواب المختمفة ,وذلؾ مف تفاسير الزيدية ,ثـ أقارنيا مع تفاسيرالمعتزلة مبيناً
ما بيف تفاسيرىـ مف التوافؽ ,ثـ أقارف ذلؾ بنماذج مف تفاسير أىؿ السنة والجماعة.

3ػ أقواؿ الحاكـ الجشمي أنقميا مف كتاب "الحاكـ الجشمي ومنيجو في التفسير" لعدناف محمد زرزور ،وىو عبارة عف
رسالة ماجستير ،وذلؾ بسبب عدـ العثور عمى تفسير الحاكـ الجشمي.

4ػ أبدأ أوالً بذكر قوؿ الزيدية أو مف قاؿ بو منيـ ،ثـ أتبعو ببياف موافقتيـ لممعتزلة ,ثـ ببياف مخالفتيـ أو موافقتيـ
ألىؿ السنة ،ثـ في بعض األحياف أتبع ذلؾ بذكر كبلـ أصحاب العقائد مف أىؿ السنة.

 5ػ إف كاف ىناؾ مف الزيدية مف خالؼ ىذا القوؿ أو رد عميو فقد أذكره بعد ذكر قوؿ الزيدية ,وقد أذكره مع ذكر
المفسريف مف أىؿ السنة المخالفيف لقوؿ الزيدية.

 6ػ أعزو اآليات القرآنية إلى سورىا وأرقاميا.

 8ػ أخرج األحاديث الواردة في البحث مف كتب السنة النبوية ،فإف كاف الحديث في الصحيحيف أو أحدىما أكتفي
بذكر الحديث ,واف كاف في غيرىما خرجتو مف مصادر الحديث األصمية مع ذكر درجتو مف الصحة والضعؼ.

 9ػ أىمؿ ذكر أقواؿ الفرؽ ومذاىبيـ ،وال أذكر إال مف وافؽ الزيدية في مذىبيـ في المسألة في الغالب رغبة في
االختصار.

 10ػ أترجـ لؤلعبلـ الذيف أنقؿ عنيـ في البحث ،وال أترجـ لغيرىـ لكثرتيـ.

 11ػ لـ أذكر بيانات النشر ألي مصدر أو مرجع في حواشي البحث خوفاً مف التطويؿ ,وسأذكر ذلؾ في نياية
البحث في فيرس المصادر والمراجع.

 12ػ ختمت البحث بخاتمة بينت فييا أىـ النتائج التي توصمت إلييا ،يمي ذلؾ المراجع والمصادر.
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خط لزبحث:
لقد اقتضت طبيعة البحث أف أقسمو إلى مقدمة ,ومبحثيف ,وخاتمة:
أما المقدمة فقد احتوت عمى أىمية البحث ،وأسباب اختياره ،والمنيجية المتبعة فيو.

وأما الخاتمة فقد تناولت فييا أىـ النتائج ,ثـ يمي ذلؾ فيرس المراجع والمصادر ,وقد قسمت بحثي عمى النحو التالي:
المبحث األوؿ :التعريؼ بالتفسير والزيدية والمعتزلة
وفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :تعريؼ التفسير لغة واصطبلحاً.

المطمب الثاني :التعريؼ بالزيدية.
وفيو ستة فروع:

الفرع األوؿ :التسمية والنشأة.

الفرع الثاني :التعريؼ باإلماـ زيد مؤسس الزيدية .

الفرع الثالث :أشير معتقدات الزيدية.
الفرع الرابع :فرؽ الزيدية.

الفرع الخامس :أماكف تواجد الزيدية.
الفرع السادس :كتب التفاسير الزيدية.
المطمب الثالث :التعريؼ بالمعتزلة.
وفيو ثبلثة فروع:

الفرع األوؿ :التعريؼ بفرقة المعتزلة.

الفرع الثاني :أىـ معتقدات المعتزلة.

الفرع الثالث :أىـ كتب التفسير عند المعتزلة.

ــ لزمبحث لزثان  :نماذج من فتاليق لزفتاسدر عني لززديد الزمتفتزز يدما دفتتلق بازتقائي

وفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :نماذج مف توافؽ الزيدية مع المعتزلة في التفسير فيما يتعمؽ باإليماف.

المطمب الثاني :نماذج مف توافؽ الزيدية مع المعتزلة في تفسير ما يتعمؽ بصفات اهلل عز وجؿ.
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ايده ثالث مطازب:

لزمبحث لألال :لزفتتردف بازفتاسدر الززديد الزمتفتزز

المطمب األوؿ :تعريؼ التفسير لغة واصطبلحاً.

المطمب الثاني :التعريؼ بالزيدية.

المطمب الثالث :التعريؼ بالمعتزلة.
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أالً :فتتردف لزفتاسدر زغ :

لزمطلب لألال :فتتردف لزفتاسدر زغ الصطالحاً:

التفسير لغة :مشتؽ مف الفسر ،وىو اإلبانة وكشؼ المغطى ،أو كشؼ المعنى المعقوؿ ،يقاؿ :فسر الشيء

يفسره ويفسره ,وفسره :أبانو ،ويقاؿ :فسرت الشيء فس اًر :بينتو وأوضحتو ،واستفسرتو كذا :سألتو أف يفسره لي.

والتفسرة :الشرح والبياف ,وكؿ شيء يعرؼ بو تفسير الشيء ومعناه فيو تفسرتو(.)1

وعمى ىذا يمكف تعريؼ التفسير لغة بأنو :كشؼ المعنى المعقوؿ ,أو ىو :كشؼ المراد عف المفظ المشكؿ(.)2

ثانداً :فتتردف لزفتاسدر لصطالحاً:

اختمؼ العمماء في تعريؼ التفسير ،وكؿ عالـ يعرؼ عمـ التفسير بما يراه األقرب واألدؽ في معرفة المعاني

القرآنية ،وينظر مف زاوية تختمؼ عف الزاوية األخرى.

فالبعض عرؼ التفسير بأنو :العمـ الذي يبحث عف أحواؿ القرآف ,مف حيث داللتو عمى مراد اهلل تعالى بقدر

الطاقة البشرية(.)3

والبعض اآلخر اعتبره عمـ نزوؿ اآليات وشئونيا وأقاصيصيا واألسباب النازلة فييا ،ثـ ترتيب مكييا ومدنييا،

ومحكميا ومتشابييا ،وناسخيا ومنسوخيا ،وخاصيا وعاميا ،ومطمقيا ومقيدىا ،ومجمميا ومفسرىا ،وحبلليا وحراميا،

ووعدىا ووعيدىا ،وأمرىا ونيييا(.)4

ويبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو أدخؿ في تعريؼ التفسير بعض أنواع عموـ القرآف الكريـ.
ومف التعريفات االصطبلحية لمتفسير ما يمي:

 -1التفسير :توضيح معنى اآلية وشأنيا وقصتيا ،والسبب الذي نزلت فيو بمفظ يدؿ عميو داللة ظاىرة(.)5
 -2التفسير :عمـ يفيـ بو القرآف بمعرفة معانيو ،واستخراج أحكامو وحكمو وعظاتو وعبره(.)6
 -3التفسير :العمـ الباحث عف بياف معاني ألفاظ القرآف وما يستفاد منيا(.)7

وكؿ ىذه التعريفات االصطبلحية لتفسير القرآف الكريـ تبيف أف المقصود بتفسير القرآف الكريـ ىو :توضيح

()8
بل مف
معاني القرآف الكريـ وما انطوت عميو آياتو مف عقائد وأسرار وحكـ وأحكاـ  ،وكذلؾ شرح ما جاء مجم ً

القصص في الكتاب الكريـ ،وتعريؼ ما تدؿ عميو ألفاظو الغريبة ،وتبييف األمور التي أنزلت بسببيا اآلي(.)9
المطمب الثاني :تعريؼ الزيدية وأىـ فرقيا وتفاسيرىا:

وفيو ستة فروع:

( )1اْعل :يكاَٛي احملٝط يًفريٚم أباؿ)678 :ْ( ٟظ تاز ايعلٚي يًُلتٔ ٢اينبٝـ)546/35( ٟظ املِباغ املٓري يًف)694/4( َٞٛٝظ َاؿ :٠فول.
( )2اْعل :تاز ايعلٚي يًُلتٔ ٢اينبٝـ.)546/35( ٟ
(َٓ )3اٌٖ ايعلفإ يف عً ّٛايكلإٓ يًنكقاْ.)5/4( ٞ
( )4ايربٖإ يف عً ّٛايكلإٓ يًنكنٌ.)36:/4( ٞ
( )5ايتعلٜفات يًذلداْ.)85 ْ( ٞ
( )6املكـَات األهاه ١ٝيف عً ّٛايكلإٓ يعبـ اهلل بٔ ٜٛهف بٔ عٝو ٢بٔ ٜعكٛب ايٝعكٛب ازبـٜع ايعٓن.)49; ْ( ٟ
(َ )7عذِ عً ّٛايكلإٓ إلبلاٖ ِٝضبُـ ازبلَ.);: ْ( ٞ
( )8املعذِ ايٛهٝطَ ،اؿ :٠فول (.)8::/4
( )9تاز ايعلٚي َٔ َعاْ ٞايكاَٛي يًُلتٔ ٢اينبٝـَ ،ٟاؿ :٠فول (.)546- 545/35
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لزارع لألال :لزفتسمد الزنشأة:
يعود أصؿ تسمية الزيدية إلى زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب رحمو اهلل تعالى ،وذلؾ أنيـ

ذىبوا إلى أف لو اإلمامة بعد موت أبيو( ،)1فسموا زيدية نسبة إليو ،قاؿ الدكتور غالب بف عمي عواجي" :وقد اختمؼ
()2

الشيعة في أمر زيد بف عمي ومحمد بف عمي

زيدية"(.)3

أييما أولى باإلمامة بعد أبييما؟ فذىبت طائفة إلى أنيا لزيد فسموا

وىـ أقرب فرؽ الشيعة إلى الجماعة اإلسبلمية ،وأكثر اعتداالً ،وتشيعيـ نحو األئمة لـ يتسـ بالغمو؛ بؿ

اعتبروىـ أفضؿ الناس بعد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ،واعتدلوا في مواقفيـ تجاه الصحابة ،فمـ يكفروىـ،

وخصوصاً مف بايعيـ عمي رضي اهلل عنو واعترؼ بإمامتيـ( ،)4إال الجارودية منيـ ،كما سيأتي عند تفصيؿ فرؽ

الزيدية(.)5

ويعتقد الزيدية أف ميزتيـ التي يفتخروف بيا ىي عدـ اتباع إماـ معيف كما تتبع الحنفية أو المالكية أو غيرىـ

أئمتيـ ،ويعتبروف أف اإلماـ زيد بف عمي رحمو اهلل تعالى ىو فاتح باب الجياد واالجتياد ،ولذا ال يجوز لمعالـ

المجتيد مف أىؿ البيت تقميد اإلماـ زيد في األصوؿ وال الفروع ،مع العمـ أنو يجب عميو احتراـ رأي اإلماـ زيد،

والنظر إلى رأيو كمؤيد أو مرشد( .)6فالتسمية بالزيدية تسمية سياسية في األصؿ ،وال دخؿ ليا فيما تعارؼ عميو الناس

الناس بالنسبة لممذىبية( ،)7فنسبة الزيدية إلى اإلماـ زيد بمعنى النسبة المذىبية المعروفة غير صحيحة .وىذا ما
يتوافؽ مع واقع الزيدية اليوـ ،فإنؾ تجد كثي اًر مف المسائؿ التي وردت عف اإلماـ زيد في العقيدة والفقو ال يعمؿ بيا

أحد مف الزيدية .بؿ كوف التسمية سياسية ىو الواقع؛ حيث إنو لما قاـ اإلماـ زيد بف عمي سمي كؿ مف التؼ حولو

مف الشيعة والسنة والخوارج أيضاً زيدية ،وبعد فشؿ الثورة رجع كؿ قوـ إلى فرقتيـ ،أي أف ثورة اإلماـ زيد كانت ثورة

شاممة لجميع أبناء األمة ضد الظمـ األموي(.)8

ولما قتؿ زيد بف عمي وصمب قاـ باإلمامة بعده ابنو يحيى بف زيد ،ومضى إلى خراساف ،واجتمعت عميو

جماعة كثيرة ،ولكنو قتؿ كما قتؿ أبوه ،وصمب كما صمب أبوه .وقد فوض األمر بعده إلى اإلماميف محمد بف عبد اهلل

اإلماـ( ,)9وأخوه إب ارىيـ بف عبد اهلل اإلماـ( ،)1وخرجا بالمدينة ،ومضى إبراىيـ إلى البصرة ،واجتمع الناس عمييما،
وقتبل أيضاً.

( )1قاٍ ابٔ أب ٞاشبري ايعُلاْ :ٞقايت فلق ِٖٚ َِٗٓ ١اينٜـ :١ٜاإلَاَ ١يعً ،ٞثِ بعـ ٙابٓ٘ اسبؤ ،ثِ ابٓ٘ اسبوني ،ثِ عً ٞبٔ اسبؤ ،ثِ مٜـ بٔ عً ،ٞثِ حي ٢ٝبٔ مٜـ .االْتِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني١
ايكـك ١ٜاألًلاك البٔ أب ٞاشبري ايعُلاْٚ .):49/5( ٞػايف٘ هعٛؿ بٔ عبـ ايعنٜن اشبًف يف َكـَ ١ذبكٝك٘ يهتاب االْتِاك ٖقا ،فكاٍ :اينٜـ ١ٜمتٝنت يف أ ٍٚظٗٛكٖا مبوأي ١اإلَاَٚ ،١أِْٗ ٜلْٗٚا نُا
تلاٖا ايٌٝع ١االثين عٌل ١ٜيف عً ٞبٔ أب ٞطايب ،ثِ اسبؤ ،ثِ اسبوني بٔ عً ،ٞثِ خيتًف ٕٛعٔ االثين عٌل ١ٜبإٔ اإلَاَ ١تجبت يهٌ َٔ قاّ ٚؿعا اشبًل إىل طاع ١اهلل تعاىلٚ ،نإ َٔ ٚيـ اسبؤ أٚ
اسبوني ٖٛٚ ،داَع شبِاٍ ايعـٍ ٚايعًِ ،فًٗقا قايٛا :بإَاَ ١مٜـ بٔ عً ٞبعـ اسبونيٚ ،مل ٜعـٚا أبا ٙم ٜٔايعابـٚ ٜٔال أػا ٙضبُـ ايباقل ٚال ابٔ أػ ٘ٝدعفل ايِاؿم َٔ أُ٥تِٗ؛ ألِْٗ مل خيلدٛا ٚمل
ٜـعٛا ألْفوِٗ .االْتِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜاألًلاك البٔ أب ٞاشبري ايعُلاْ.)94/3( ٞ
) :ٖٛ )2ضبُـ بٔ عً ٞم ٜٔايعابـ ٜٔبٔ اسبوني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب كٓ ٞاهلل عِٓٗظ ٖامش ٞقلً ،ٞأب ٛدعفل ايباقل :ػاَى اال ١ُ٥االثين عٌل عٓـ االَاَ .١ٝنإ ْاهها عابـا ،ي٘ يف ايعًِ ٚتفوري ايكلإٓ
ايكلإٓ آكاٚ ٤أقٛاٍٚ .يـ باملـٚ ،١ٜٓتٛيف باسبُٚ ١ُٝؿفٔ باملـ ١ٜٓهٖٓ336( ١ع) .اْعل :ألعالّ يًنكنً.)492/8( ٞ
) )3فلم َعاُل ٠تٓتوب إىل اإلهالّ يًـنتٛك غايب عٛاد.)557/3( ٞ
(ْ )4فى امللدع ايوابل.
)ٚ )5قـ ْوب إسوإ إهل ٞظٗري ايطعٔ يف ايِشاب ١إىل أنجل اينٜـ ،١ٜفكاٍ كمح٘ اهلل تعاىلَٚ :ايت أنجل اينٜـ ١ٜبعـ فيو عٔ ايك ٍٛبإَاَ ١املفٔٚ ،ٍٛطعٓت يف ايِشاب ١طعٔ اإلَاَ .١ٝايٌٝعٚ ١ايتٌٝع
 فلم ٚتاكٜؽ إلسوإ إهل ٞظٗري.)42:( ْ ،( )6ايتعلف عً ٢مٜـ ١ٜاي ُٔٝيٝش ٢ٝطايب ٌَاك ٟايٌلٜف (ْ .)9
( )7اينٜـ ١ٜايٓعلٚ ١ٜايتطبٝل يٝش ٢ٝبٔ عبـ ايهل ِٜايفٔ.)9 ْ( ٌٝ
( )8ايتعلف عً ٢مٜـ ١ٜاي ُٔٝيٝش ٢ٝطايب ٌَاك ٟايٌلٜف (ْ .);- :
( :ٖٛ )9ضبُـ بٔ عبـ اهلل بٔ اسبؤ بٔ اسبؤ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ،أب ٛعبـ اهلل ،املًكب باالكقط ٚباملٗـٚ ٟبايٓفى اينن :١ٝأسـ األَلا ٤األًلاف َٔ ايطايبٝنيظٚ.يـ ٌْٚأ باملـ١ٜٓظ ٚنإ ٜكاٍ ي٘ ُلٜض
ُلٜض قل ،ٍٜألٕ أَ٘ ٚدـات٘ مل ٜهٔ ف ٔٗٝأّ ٚيـظ ٚمسا ٙأٌٖ بٝت٘ باملٗـٚ .ٟنإ غنٜل ايعًِ ،فً ٘ٝذاعٚ ١سنّ ٚهؼاٚ .٤ملا بـأ االعبالٍ يف ؿٚي ١بين أَ ١ٝبايٌاّ ،اتفل كداٍ َٔ بين ٖاًِ باملـ ١ٜٓعً٢
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ولـ ينتظـ أمر الزيدية بعد ذلؾ حتى ظير بخراساف صاحبيـ الناصر األطروش( ،)2فطمب مكانو ليقتؿ،
فاختفى واعتزؿ األمر ،وصار إلى ببلد الديمـ والجيؿ ولـ يتحموا بديف اإلسبلـ بعد ،فدعا الناس إلى اإلسبلـ عمى

مذىب زيد بف عمي ،فدانوا بذلؾ ونشئوا عميو ،وبقيت الزيدية في تمؾ الببلد ظاىريف(.)3

لزارع لزثان  :لزفتتردف بإمام لززديد امؤسسها زدي بن عل :

ىو زيد بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب ،ولد سنة ( 80ىػ) وقتؿ في ثاني صفر

سنة (122ىػ) ،كاف ذا عمـ وجبللة وصبلح( ،)4ولما كاف مذىبو أف اإلمامة في أوالد فاطمة ،وأف مف خرج منيـ يكوف

إماماً تجب طاعتو إذا تحمى بالعمـ ,وعميو أف يحصؿ األصوؿ والفروع حتى يتحمى بالعمـ ،فتتممذ في األصوؿ لواصؿ
بف عطاء الغزاؿ رأس المعتزلة ورئيسيـ( ،)5وتدارس معو العموـ ،فتأثر بو وبأفكاره التي نقؿ بعضيا إلى الفكر الزيدي،

فاقتبس منو االعتزاؿ ،وصار أصحابو كميـ معتزلة.

وقد جرت بينو وبيف أخيو محمد بف عمي الممقب بالباقر مناظرات كثيرة بسبب تتممذه عمى واصؿ بف

عطاء(.)6

وكاف مف مذىبو جواز إمامة المفضوؿ مع قياـ األفضؿ ،وكذلؾ يجوز أف يكوف المفضوؿ إماماً واألفضؿ

قائـ ،فيرجع إليو في األحكاـ ،ويحكـ بحكمو في القضايا ,ولما سمعت شيعة الكوفة ىذه المقالة منو وعرفوا أنو ال يتب أر

مف الشيخيف رفضوه حتى أتى قدره عميو ،فسميت رافضة(.)7

وتنقؿ في الببلد الشامية والعراقية باحثاً عف العمـ أوالً ،وعف حؽ أىؿ البيت في اإلمامة ثانياً ،وكاف تقياً ورعاً

عالماً فاضبلً مخمصاً شجاعاً وسيماً مييباً ممماً بكتاب اهلل وبسنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،وصاغ نظرية
شيعية في السياسة والحكـ ،وقد جاىد مف أجميا وقتؿ في سبيميا ،وكاف يرى صحة إمامة الخمفاء الثبلثة رضي اهلل

عنيـ جميعاً ،وقاد ثورة شيعية في العراؽ ضد األموييف لما دفعو أىؿ الكوفة ليذا الخروج ،ثـ ما لبثوا أف تخموا عنو

بٝعت٘ هلاٚ ،ف ِٗٝبعض بين ايعباي ،ثِ فٖب ًَو األَٜٛنيٚ ،قاَت ؿٚي ١ايعباهٝني ،فتؼًف ٖٚ ٛأػ ٙٛإبلاٖ ِٝعٔ ايٛفٛؿ عً ٢ايوفاغ ،ثِ عً ٢املِٓٛكٚ .مل خيف عً ٢املِٓٛك َا يف ْفو٘ ،فطًب٘ ٚأػا،ٙ
فتٛاكٜا باملـ ،١ٜٓفكبض عً ٢أبُٗٝا ٚاثين عٌل َٔ أقاكبُٗاٚ ،عقبِٗ ،فُاتٛا يف سبو٘ بايهٛف ١بعـ هبع هٓنيٚ .ق :ٌٝطلسِٗ يف بٝت ٚطني عً ِٗٝستَ ٢اتٛاٚ .عًِ ضبُـ (ايٓفى اينن )١ٝمبٛت أب،٘ٝ
فؼلز َٔ طبب ٘٦ثا٥لا ،يف َ٦تني ٚمخوني كدال ،فكبض عً ٢أَري املـٚ ،١ٜٓباٜع٘ أًٖٗا باشبالفٚ .١أكهٌ أػا ٙإبلاٖ ِٝإىل ايبِل ٠فػًب عًٗٝا ٚعً ٢االٖٛام ٚفاكيٚ .بعح اسبؤ بٔ َعا ١ٜٚإىل َه١
فًُهٗاٚ .بعح عاَال إىل ايٚ .ُٔٝبعـ ٚقا٥ع تفلم عٓ٘ أنجل أِْاك ،ٙفكتٌ يف املـ ١ٜٓهٖٓ367( ١ع) .اْعل :األعالّ يًنكنً.)442/8( ٞ
( :ٖٛ )1إبلاٖ ِٝبٔ عبـ اهلل بٔ اسبؤ بٔ عً ٞابٔ أب ٞطايب :أسـ األَلا ٤االًلاف ايٌذعإ .ػلز بايبِل ٠عً ٢املِٓٛك ايعباه ،ٞفباٜع٘ أكبع ١آالف َكاتٌٚ ،ػاف٘ املِٓٛك فتش ٍٛإىل ايهٛفٚ .١نجلت ًٝع١
إبلاٖ ِٝفاهتٛىل عً ٢ايبِلٚ ٠هري ازبُٛع إىل األٖٛام ٚفاكي ٚٚاهطظ ٖٚادِ ايهٛف ١فهاْت بٚ ٘ٓٝبني د َٛٝاملِٓٛك ٚقا٥ع ٖا ،١ً٥إىل إٔ قتً٘ محٝـ بٔ قشطب١ظ ٚنإ إبلاًٖ ِٝاعلاً عاملا بأػباك ايعلب
ٚأٜاَِٗ ٚأًعاكِٖٚ .ممٔ آمك ٙيف ثٛكت٘ اإلَاّ أب ٛسٓٝف١ظ أكهٌ إي ٘ٝأكبع ١آالف ؿكِٖ مل ٜهٔ عٓـ ٙغريٖاظ اهتٌٗـ هٖٓ367( ١ع) .اْعل :األعالّ يًنكنً.)6:/3( ٞ
( )2ايٓاُل :اسبؤ بٔ عً ٞبٔ اسبؤ بٔ عُل بٔ م ٜٔايعابـ ٜٔايعً ٟٛاهلامش ،ٞأب ٛضبُـ ،ثايح ًَٛى ايـٚي ١ايعً ١ٜٛبطربهتإ ،نإ ًٝؽ ايطايبٝني ٚعاملِٗٚ .يـ باملـ ١ٜٓهٖٓ447( ١ع) ،اتفل اينٜـ١ٜ
ٚاإلَاَ ١ٝعًْ ٢عت٘ باإلَاَٚ ،١دبافباٚ .ٙي ٞاإلَاَ ١بعـ َكتٌ هًف٘ ضبُـ بٔ مٜـ هٖٓ4:9( ١ع)ٚ ،ناْت طربهتإ قـ ػلدت َٔ ٜـ ،ٙفًِ ٜوتطع اإلقاَ ١فٗٝا ،فؼلز إىل بالؿ ايـ ،ًِٜفأقاّ ثالخ
عٌل ٠هٓٚ .١نإ أًٖٗا صبٛهاً ،فأهًِ َِٓٗ عـؿ ٚافلٚ .بٓ ٢يف بالؿِٖ املوادـٌْٚ ،ل ب ِٗٓٝاملقٖب اينٜـ .ٟثِ أيف َِٓٗ دٌٝاًٚ ،مسف ب٘ إىل طربهتإ ،فاهتٛىل عًٗٝاٚ ،يكب بايٓاُلٚ .نإ ٜـع٢
األطل َٚيُِِ أُاب٘ َٔ ٓلب ١هٝف يف َعلنٚ .١نإ ًاعلاً َفًكاً ،عالَ ١إَاَاً يف ايفك٘ ٚايـُ .ٜٔفت ي٘ األٜاّ ثالخ هٓٛاتٚ ،تٛيف يف طربهتإ هٖٓ526( ١ع) .ي٘ عـ ٠نتبَٗٓ ،ا تفوري يف
صبًـ ،ٜٔاستر ف ٘ٝبأيف بٝت َٔ أيف قِٝـ .٠األعالّ يًنكنً.)422/4( ٞ
( )3املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)378/3( ٞ
( )4هري أعالّ ايٓبال ٤يًقٖيب (.)5;2- 5:;/7
) )5املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْٚ .)377/3( ٞيهٔ قاٍ أبٔ أب ٞاشبري ايعُلاْ ٞكمح٘ اهلل تعاىلٖٚ :قا مل ٜٓكٌ عٔ مٜـ بٔ عً ٞبوٓـ ٜطُإٔ إي ،٘ٝنُا إٔ ايٌٗلهتاْ ٞفنل إٔ ضبُـ ايباقل اعرتض عً ٢أػ ٘ٝمٜـ
يف أػق ٙعٔ ٚاٌُ؛ ألٕ ٚاُالً ٜل ٣إٔ عًٝاً أػطأ يف قتاي٘ أٌٖ ازبٌُ ُٚفنيٚ ،إٔ نال ايفلٜكني عً ٢ػطأٖٚ .قا ٚإٕ مل ٜٓكٌ بوٓـ ُشٝض فإٕ ف ٘ٝؿالي ١عًَ ٢اْع ُشٝض ميٓع مٜـاً َٔ األػق عٔ
ٚاٌُٚ .اهلل أعًِ .االْتِاك يف ايلؿ عً ٢ايكـك ١ٜاملعتني ١األًلاك البٔ أب ٞاشبري ايعُلاْ.)94/3( ٞ
(ٖ َٔ )6ق ٙاملٓاظلات َا فنل ٙإسوإ إهل ٞظٗري يف نتاب٘ ايٌٝعٚ ١ايتٌٝع  -فلم ٚتاكٜؽ :دلت بٚ ٘ٓٝبني أػ ٘ٝضبُـ ايباقل َٓاظل ٠ال َٔ ٖقا ايٛد٘ طٜعين :ايتربؤ َٔ ايٌٝؼنيص ،بٌ َٔ سٝح نإ
ٜتًُق يٛاٌُ بٔ عطاٜٚ ،٤كتبى ايعًِ ممٔ جيّٛم اشبطا ٤عً ٢دـ ٙيف قتاٍ ايٓانجني ٚايكاهطنيٜ َٔٚ ،ته ًِ يف ايكـك عً ٢غري َا فٖب إي ٘ٝأٌٖ ايبٝت َٔٚ .سٝح إْ٘ ٌٜرتط اشبلٚز ًلطاً يف نٕٛ
األَاّ إَاَا .ست ٢قاٍ ي٘ َٜٛاً :عً ٢قَٔ ١ٝقٖبو ٚايـى يٝى بإَاّ ،ألْ٘ مل خيلز قطٚ ،ال تعلض يًؼلٚز .ايٌٝعٚ ١ايتٌٝع  -فلم ٚتاكٜؽ إلسوإ إهل ٞظٗريٚ .)42:- 429( ْ ،فنل ٖقٙ
املٓاظل ٠باػتِاك :ايٌٗلهتاْ ٞيف املًٌ ٚايٓشٌ (.)378/3
( )7املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)378- 377/3( ٞ
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وخذلوه عندما عمموا بأنو ال يتب أر مف الشيخيف وال يمعنيما ،بؿ يترضى عنيما ،فاضطر لمقابمة جيش األموييف وما

معو سوى خمسمائة فارس ،فأصيب بسيـ في جبيتو أدى إلى وفاتو عاـ (122ىػ)(.)1

لزارع لزثازث :أشهر متفتقيلت لززديد :

لممذىب الزيدي معتقدات تميزه عف غيره ،ومف أىـ ىذه المعتقدات:

 -1المشترؾ بيف الزيدية أف اإلماـ عمياً كاف األولى بالخبلفة ،وأف أبا بكر ومف معو أخطأوا في صرفيا عنو(.)2

 -2وجوب األ مر بالمعروؼ والنيي عف المنكر عند تكامؿ شروطو ،وقد اتسـ الزيدية بياتيف الصفتيف منذ العيد
األوؿ والى اليوـ ،وصار الخروج عمى الظممة شعا اًر يتميزوف بو بيف طوائؼ المسمميف(.)3

 -3أف كؿ فاطمي -أي :مف أوالد فاطمة رضي اهلل عنيا -عالـ زاىد شجاع سخي خرج باإلمامة يكوف إماماً واجب
الطاعة ،سواء كاف مف أوالد الحسف أـ مف أوالد الحسيف رضي اهلل عنيما( ،)4وىذا مجمع عميو في جميع فرؽ

الزيدية ،قاؿ اإلماـ ابف حزـ( " :)5وجميع الزيدية ال يختمفوف في أف اإلمامة في جميع ولد عمي بف أبي طالب
رضي اهلل عنو مف خرج منيـ يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سؿ السيؼ معو"(.)6

 -4ال يجوزوف ثبوت اإلمامة في غير أوالد فاطمة رضي اهلل عنيا.

 -5ال يشترط لصحة اإلمامة عندىـ أف ينص اإلماـ السابؽ عمى اإلماـ البلحؽ ،وانما مف كاف مف أوالد فاطمة وفيو
شروط اإلمامة كاف أىبلً ليا.

 -6يجوزوف خروج إماميف في وقت واحد في قطريف مختمفيف ،ويكوف كؿ واحد منيما واجب الطاعة(.)7

 -7يجوزوف إمامة المفضوؿ مع وجود األفضؿ ،بشرط أف يرجع في األحكاـ إلى األفضؿ ،ويحكـ بحكمو في
القضايا(.)8

 -8معتزلة في باب الصفات ،واالختيار في األعماؿ ،ومرتكب الكبيرة عندىـ في منزلة بيف المنزلتيف.

 -9باب االجتياد مفتوح لكؿ مف يريد االجتياد ،ومف عجز عف ذلؾ قمد ،وتقميد أىؿ البيت أولى مف تقميد غيرىـ.
 -10ال يقولوف بعصمة األئمة أو وصايتيـ مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ.
 -11يقولوف بوجوب الخروج عمى اإلماـ الظالـ الجائر وال تجب طاعتو.

 -12مصادر االستدالؿ عندىـ كتاب اهلل ،ثـ سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،ثـ القياس ،ومنو االستحساف
والمصالح المرسمة ،ثـ يجيء بعد ذلؾ العقؿ ،فما يقر العقؿ صحتو وحسنو يكوف مطموباً ،وما يقر قبحو يكوف

منيياً عنو(.)9

( )1املٛهٛع ١املٝول ٠يف األؿٜإ ٚاملقاٖب ٚاألسناب املعاُلُ ،٠اؿك عٔ ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًٌباب اإلهالَ.)98/3( ٞ
) )2اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚحبح يف املهْٛات يعبـ اهلل بٔ ضبُـ محٝـ ايـ.):5 ْ( ٜٔ
)ْ )3علات يف َالَض املقٖب اينٜـٚ ٟػِا ِ٘٥حملُـ بٔ عبـ اهلل عٛض املؤٜـ.)84 ْ( ٟ
( )4املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)377- 376/3( ٞ
( )5ابٔ سنّ :عً ٞبٔ أمحـ بٔ هعٝـ بٔ سنّ ايعاٖل ،ٟأب ٛضبُـ ،عامل األْـيى يف عِلٚ ،ٙأسـ أ ١ُ٥اإلهالّ .نإ يف األْـيى ػًل نجري ٜٓتوب ٕٛإىل َقٖبٜ٘ ،كاٍ هلِ :اسبنَٚ .١ٝيـ بكلطب ١هٓ١
(ٖ5:6ع)ٚ .ناْت ي٘ ٚألب َٔ ٘ٝقبً٘ كٜاه ١ايٛماكٚ ٠تـبري املًُه ،١فنٖـ بٗا ٚاِْلف إىل ايعًِ ٚايتأيٝف ،فهإ َٔ ُـٚك ايباسجني ،فكٗٝاً سافعاًٜ ،وتٓبط األسهاّ َٔ ايهتاب ٚايوٓ ،١بعٝـاً عٔ املِاْع.١
ٚاْتكـ نجريا َٔ ايعًُاٚ ٤ايفكٗا ،٤فتُايٛ٦ا عً ٢بػٔ٘ٚ ،أمجعٛا عً ٢تًٔٚ ،ً٘ٝسقكٚا هالط َٔ ِٗٓٝفتٓتْ٘ٛٗٚ ،ا عٛاَِٗ عٔ ايـْ ،َ٘ٓ ٛفأقِت٘ املًٛى ٚطاكؿت٘ ،فلسٌ اىل باؿ ١ٜي َٔ ١ًٝبالؿ األْـيى،
فتٛيف فٗٝا هٖٓ678( ١ع) .ي٘ عـَ ٠ؤيفات .األعالّ يًنكنً.)476/6( ٞ
( )6ايفٌِ يف املًٌ ٚاألٖٛاٚ ٤ايٓشٌ البٔ سنّ (.)99/6
( )7املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)377/3( ٞ
(ْ )8فى امللدع ايوابل.
( )9املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْٚ ،)37;- 376/3( ٞاملٛهٛع ١املٝول ٠يف األؿٜإ ٚاملقاٖب ٚاألسناب املعاُلُ ،٠اؿك عٔ ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًٌباب اإلهالَ.):2- 98/3( ٞ
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لزارع لزرلبع :يرق لززديد :
اختمؼ العمماء في عدد الفرؽ التي انقسمت الزيدية إلييا ،فذىب البغدادي

()1

إلى أف الزيدية انقسمت إلى

ثبلث فرؽ ،فقاؿ في كتابو الفرؽ بيف الفرؽ" :فأما الزيدية مف الرافضة فمطمعيا ثبلث فرؽ ،وىي :الجارودية،

والسميمانية -وقد يقاؿ الحريرية أيضاً -والبترية.

وىذه الفرؽ الثبلث يجمعيا القوؿ بإمامة زيد بف عمي بف الحسيف بف عمى بف أبي طالب في أياـ خروجو،

وكاف ذلؾ في زماف ىشاـ بف عبد الممؾ"(.)2

ثـ فصؿ ىذه الفرؽ ىو واإلماـ الشيرستاني ( ,)3وما تميزت كؿ فرقة منيا كالتالي:

 -1الجارودية :أصحاب أبي الجارود زياد بف أبي زياد.

ومف مذىبيـ :أنيـ زعموا أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ نص عمى عمي رضي اهلل عنو بالوصؼ دوف

التسمية ،وىو اإلماـ بعده ،والناس قصروا حيث لـ يتعرفوا الوصؼ ،ولـ يطمبوا الموصوؼ ،وانما نصبوا أبا بكر
رضي اهلل عنو باختيارىـ ،فكفروا بذلؾ ,وقد خالؼ أبو الجارود في ىذه المقالة إمامو زيد بف عمي؛ فإنو لـ يعتقد ىذا

االعتقاد.

وبذلؾ فإنيـ زعموا أف الصحابة رضي اهلل عنيـ كفروا بتركيـ بيعة عمي رضي اهلل عنو.

وكذلؾ اختمفوا في سوؽ اإلمامة والتوقؼ فييا ،فساؽ بعضيـ اإلمامة مف عمي رضي اهلل عنو إلى الحسف

رضي اهلل عنو ،ثـ إلى الحسيف رضي اهلل عنو ،ثـ إلى عمي بف الحسيف زيف العابديف ،ثـ إلى ابنو زيد بف عمي ،ثـ

منو إلى اإلماـ محمد بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب ،وقالوا بإمامتو(.)4

 -2السميمانية :أصحاب سميماف بف جرير ،ويقاؿ ليا أيضاً :الجريرية.

ومف مذىب سميماف بف جرير :أف اإلمامة شورى فيما بيف الخمؽ ،ويصح أف تنعقد بعقد رجميف مف خيار

المسمميف ،وأنيا تصح في المفضوؿ مع وجود األفضؿ.

وأثبت إمامة أبي بكر وعمر رضي اهلل عنيما باختيار األمة حقاً اجتيادياً .وربما كاف يقوؿ :إف األمة أخطأت

في البيعة ليما مع وجود عمي رضي اهلل عنو خطأً ال يبمغ درجة الفسؽ ،وذلؾ الخطأ خطأً اجتيادياً.

وقد طعف في عثماف رضي اهلل عنو لؤلحداث التي أحدثيا ،وأكفره بذلؾ ،وأكفر عائشة والزبير وطمحة رضي

اهلل عنيـ؛ بإقداميـ عمى قتاؿ عمي رضي اهلل عنو.

 -3الصالحية والبترية ،والصالحية أصحاب الحسف بف صالح بف حي ،والبترية أصحاب كثير النواء األبتر ،وىما
متفقاف في المذىب.

ومف مذىبيـ :أف قوليـ في اإلمامة كقوؿ السميمانية.

( )1ايبػـاؿ :ٟعبـ ايكاٖل بٔ طاٖل بٔ ضبُـ بٔ عبـ اهلل ايبػـاؿ ٟايتُ ُٞٝاألهفلاٜٝين ،أبَِٛٓ ٛك ،عامل َتفٓٔ َٔ ،أ ١ُ٥األُ .ٍٛنإ ُـك اإلهالّ يف عِلٚ .ٙيـ ٌْٚأ يف بػـاؿٚ ،كسٌ إىل ػلاهإ،
فاهتكل يف ْٝوابٛكٚ .فاكقٗا عً ٢أثل فتٓ ١ايرتنُإَٚ ،ات يف إهفلا٥ني هٖٓ64;( ١ع) .نإ ٜـكي يف هبع ١عٌل فٓاًٚ .نإ فا ثل .٠ٚاألعالّ يًنكنً.)6:/6( ٞ
( )2ايفلم بني ايفلم يًبػـاؿ.)38 ْ( ٟ
( )3ايٌٗلهتاْ :ٞضبُـ بٔ عبـ ايهل ِٜبٔ أمحـ ،أب ٛايفتض ايٌٗلهتاْ َٔ ،ٞفالهف ١اإلهالّ .نإ إَاَاً يف عًِ ايهالّ ٚأؿٜإ األَِ َٚقاٖب ايفالهفًٜ .١كب باألفٌٔٚ .يـ يف ًٗلهتإ بني ْٝوابٛك
ٚػٛاكمّ هٖٓ69;( ١ع)ٚ ،اْتكٌ إىل بػـاؿ هٖٓ732( ١ع) ،فأقاّ ثالخ هٓنيٚ ،عاؿ إىل بًـٚ .ٙتٛيف بٗا هٖٓ76:( ١ع) .ي٘ عـ ٠نتب .قاٍ ٜاقٛت يف ُٚف٘ :ايفًٝوٛف املتهًُِ ،اسب ايتِاْٝف ،نإ ٚافل
ايفٌٔ ،ناٌَ ايعكٌٚ ،يٛال رببط٘ يف االعتكاؿ َٚبايػت٘ يف ِْلَ ٠قاٖب ايفالهفٚ ١ايقب عِٓٗ يهإ ٖ ٛاإلَاّ .األعالّ يًنكنً.)437/8( ٞ
( )4ايفلم بني ايفلم يًبػـاؿٚ ،)46- 44( ْ ،ٟاملًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)384- 379/3( ٞ

11

وتوقفوا ف ي أمر عثماف رضي اهلل عنو أىو مؤمف أـ كافر ،فقالوا :إذا سمعنا األخبار الواردة في حقو وكونو
مف العشرة المبشريف بالجنة قمنا :يجب أف نحكـ بصحة إسبلمو وايمانو ،وكونو مف أىؿ الجنة ،واذا رأينا األحداث
التي أحدثيا مف استيتاره بتربية بني أمية وبني مرواف واستبداده بأمور لـ توافؽ سيرة الصحابة قمنا :يجب أف نحكـ

بكفره ،فتحيرنا في أمره وتوقفنا في حالو ،ووكمناه إلى أحكـ الحاكميف.

وقالوا :إف عمياً رضي اهلل عنو أفضؿ الناس بعد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأوالىـ باإلمامة ،لكنو سمـ

األمر ليـ راضياً ،وفوض األمر إلييـ طائعاً ،وترؾ حقو راغباً ،فنحف راضوف بما رضي ،مسمموف لما سمـ ،ال يحؿ
لنا غير ذلؾ .ولو لـ يرض عمي بذلؾ لكاف أبو بكر رضي اهلل عنو ىالكاً.

وقد جوزوا إمامة المفضوؿ وتأخير الفاضؿ واألفضؿ إذا كاف الفاضؿ راضياً بذلؾ.

وقالوا :مف شير سيفو مف أوالد الحسف والحسيف رضي اهلل عنيما وكاف عالماً زاىداً شجاعاً فيو اإلماـ(.)1

والجارودية تكفر ىاتيف الفرقتيف ،كما أف ىاتيف الفرقتيف تكفر الجارودية أيضاً ،قاؿ البغدادي" :ىؤالء البترية

والسميمانية مف الزيدية كميـ يكفروف الجارودية مف الزيدية؛ إلقرار الجارودية عمى تكفير أبي بكر وعمر ،والجارودية

يكفروف السميمانية والبترية لتركيما تكفير أبي بكر وعمر رضي اهلل عنيما"(.)2
وقاؿ أبو الحسف االشعري(" :)3إف الزيدية افترقت ست فرؽ:

 -1الجارودية-2 .السميمانية -3 .البترية-4 .النعيمية أصحاب نعيـ بف اليماف ,ومف مذىبيـ :أنيـ يزعموف

أف عمياً رضي اهلل عنو كاف مستحقاً لئلمامة ،وأنو أفضؿ الناس بعد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،وأف األمة ليست
بمخطئة خطأ إثـ في أف ولت أبا بكر وعمر رضواف اهلل عمييما ،ولكنيا مخطئة خطأً بيناً في ترؾ األفضؿ ،وتبرءوا
مف عثماف رضي اهلل عنو ومف محارب عمي رضي اهلل عنو ،وشيدوا عميو بالكفر.

-5والفرقة الخامسة مف الزيدية يتبرءوف مف أبي بكر وعمر رضي اهلل عنيما ،وال ينكروف رجعة األموات
قبؿ يوـ القيامة(.)4

-6اليعقوبية ،أصحاب رجؿ يدعى يعقوب ,وىو يعقوب بف عمي الكوفي.

ومف مذىبيـ :أنيـ يتولوف أبا بكر وعمر رضي اهلل عنيما ،وال يتبرءوف ممف برئ منيما ،وينكروف رجعة

األموات ،ويتبرءوف ممف داف بيا"(.)5
()6

وقد ذكر المسعودي

في مروج الذىب عف جماعة مف مصنفي كتب المقاالت واآلراء والديانات مف آراء

الشيعة وغيرىـ كأبي عيسى محمد بف ىاروف الوراؽ وغيره" :أف الزيدية كانت في عصرىـ ثماني فرؽ-1 :الجارودية.

( )1املِاؿك ايوابك.١
( )2ايفلم بني ايفلم يعبـ ايكاٖل ايبػـاؿ.)46 ْ( ٟ
( )3أب ٛاسبؤ األًعل :ٟعً ٞبٔ إمساع ٌٝبٔ إهشام ،أب ٛاسبؤْ َٔ ،وٌ ايِشاب ٞأبَٛ ٞه ٢األًعلٚ ،ٟيـ هٖٓ482( ١ع)َ ،ؤهى َقٖب األًاعل .٠نإ َٔ األ ١ُ٥املتهًُني اجملتٗـٚ .ٜٔيـ يف ايبِل.٠
ٚتًكَ ٢قٖب املعتنيٚ ،١تكـّ ف ،ِٗٝثِ كدع ٚداٖل خبالفِٗٚ .تٛيف ببػـاؿ هٖٓ546( ١ع) .ق :ٌٝبًػت َِٓفات٘ ثالمثا ١٥نتاب .األعالّ يًنكنً.)485/6( ٞ
(ٖٚ )4ق ٙايفلق ١مل ٜقنل هلا أب ٛاسبؤ األًعل ٟامساًٚ ،إمنا قاٍ :ايفلق ١اشباَو.١
(َ )5كاالت اإلهالَني ٚاػتالف املًِٝني ألب ٞاسبؤ األًعل)8;- 88( ْ ،ٟظ املٛاعغ ٚاالعتباك يًُكلٜن.);6/5( ٟ
( )6املوعٛؿ :ٟعً ٞبٔ اسبوني بٔ عً ،ٞأب ٛاسبؤ املوعٛؿ َٔ ،ٟفك ١ٜعبـ اهلل بٔ َوعٛؿَ ،ؤكؾ ،كساي ،١حباث َٔ ،١أٌٖ بػـاؿ .أقاّ مبِل ٚتٛيف فٗٝا هٖٓ568( ١ع)ٚ .نإ َعتنيٝاً .ي٘ عـَِٓ ٠فات .األعالّ
األعالّ يًنكنً .)499/6( ٞتٓب٘ :يف ايبشح :املوعٛؿ كمح٘ اهلل تعاىل (تٖ 567 :ع)ٜ ،ػري (تٖ 568 :ع).
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-2المرئية-3 .األبرقية-4 .اليعقوبية ،وىـ أصحاب يعقوب بف عمي الكوفي-5 .العقبية-6 .البترية-7 .الجريرية.
-8اليمانية ،وىـ أصحاب محمد بف يماف الكوفي"(.)1

ىذه فرؽ الزيدية التي انقسمت إلييا قديماً ،وجميعيا عدا الجارودية لـ يظير ليا أثر بعد القرف الثاني ،فبل

نكاد يجد مف ينسب إلييا ،كما ال نجد بيف الزيدية بعد القرف الثاني مف قاؿ بما نسب إلييـ مف مقاالت( ،)2وأكثر

الزيدية في زماننا مقمدوف ال يرجعوف إلى رأي واجتياد ،وأما في األصوؿ فيروف رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة ،إال في

النادر ،ويعظموف أئمة االعتزاؿ أكثر مف تعظيميـ أئمة أىؿ البيت ،وأما في الفروع فيـ عمى مذىب أبي حنيفة رحمو

اهلل تعالى ،إال في مسائؿ قميمة يوافقوف فييا الشافعي رحمو اهلل تعالى والشيعة(.)3

لزارع لزخامس :أماكن فتالجي لززديد :

تعتبر اليمف أىـ مكاف لوجود المذىب الزيدي ،ويرتبط دخوؿ الزيدية إلى اليمف باإلماـ اليادي ،الذي عكؼ
عمى دراسة الفقو عمى مذىب زيد ،ومذىب أبي حنيفة ،ورحؿ إلى اليمف سنة (280ىػ) ،فوجدىا أرضاً صالحة لبذر
آرائو الفقيية ،لكف اإلماـ اليادي عاد بعد ذلؾ إلى الحجاز ،ولـ يكف قد دعا إلى إمامتو في ىذه الرحمة ،وأحس أىؿ

اليمف بالفراغ الذي تركو ،فراسموه ليرجع إلييـ فأجابيـ ،وعاد إلى اليمف سنة (284ىػ) ،واستقر في صعدة شماؿ

اليمف ،وأخذ منيـ البيعة عمى إقامة الكتاب والسنة ،واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر(.)4

واستطاع الزيدية في اليمف استرداد السمطة مف األتراؾ؛ إذ قاد اإلماـ يحيى بف منصور بف حميد الديف ثورة

ضد األتراؾ عاـ (1322ىػ) ،وأسس دولة زيدية استمرت حتى سبتمبر عاـ (1962ـ) حيث قامت الثورة اليمنية،
وانتيى بذلؾ حكـ الزيود ،ولكف ال زاؿ اليمف معقؿ الزيود ومركز ثقميـ(.)5

الزماف.
وذمار.

ويعتبر حكـ األئمة الزيدييف لميمف أطوؿ فترة حكـ في التاريخ آلؿ البيت ،فقد استمرت أحد عشر قرناً مف

وىـ يتركزوف في المحافظات الشمالية مف اليمف الشمالي مثؿ صنعاء وصعدة وعمراف وحجة والمحويت
وباإلضافة إلى الوجود التاريخي لمزيدية في اليمف وجدت دعوات زيدية في طبرستاف والجيؿ والديمـ ،وأسست

ليـ دوؿ ،لكنيا لـ تعمر طويبلً ،ومنيا حركة الحسف بف زيد بف محمد الممقب الداعي إلى الحؽ ،والذي ظير سنة

(250ىػ) في طبرستاف ،ثـ احتؿ آمؿ وساري والري وجرجاف وقومس ىازماً بني طاىر ،ثـ توفي سنة (270ىػ)،
واستمرت تمؾ الدولة ( )95عاماً ،مف عاـ (250ىػ) إلى عاـ (345ىػ)(.)6

وفي الوقت الحالي ليس لمزيدية وجود معتبر إال في اليمف ،وكؿ مف بخارجيا مف الزيدية يعود إلييا بوجو مف

الوجوه(.)7

( )1فنل ٖق ٙايفلم ايجُإ املوعٛؿ ٟيف نتاب َلٚز ايقٖبظ ٚبعض ٖق ٙايفلم غري َعلٚف١ظ ٚمل ٜقنل هلا ٖ ٛتعلٜفاً ..اْعلَ :لٚز ايقٖب يًُوعٛؿ.)65;/3( ٟ
( )2اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚحبح يف املهْٛات يعبـ اهلل بٔ ضبُـ محٝـ ايـ.)73- 72( ْ ،ٜٔ
( )3املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)384/3( ٞ
( )4اْعل :اإلفاؿ ٠يف تاكٜؽ األ ١ُ٥ايواؿ٠ظ يإلَاّ أب ٞطايب حي ٞبٔ اسبوني اهلاك)58 :ْ( ْٞٚظ اإلكًَْ ععاؿ إىل هب ٌٝايلًاؿ يًُِٓٛك باهلل (.)46/3
( )5املٛهٛع ١املٝول ٠يف األؿٜإ ٚاملقاٖب ٚاألسناب املعاُلُ ،٠اؿك عٔ ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًٌباب اإلهالَ.)9:/3( ٞ
( )6صبً ١ايلاُـ ،ايعـؿ (.)7 ْ( ،)46
( )7اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚحبح يف املهْٛات يعبـ اهلل بٔ ضبُـ محٝـ ايـ.)8; ْ( ٜٔ
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لزارع لزسايس :كفتب لزفتاسدر عني لززديد :
لمزيدية كتب كثيرة جداً في التفسير ،ولكف أغمبيا ما زاؿ مخطوطاً ،ولـ يطبع منيا إال أقؿ القميؿ ،ومف

تفاسيرىـ المطبوعة:
-1

تفسير اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عميو السبلـ(.)1

 -2تفسير مقاتؿ بف سميماف(.)2

قاؿ الخميمي" :وتفسير مقاتؿ بف سميماف ,فمقاتؿ في نفسو ضعفوه ,وقد أدرؾ الكبار مف التابعيف ,والشافعي

أشار إلى أف تفسيره صالح"(.)3

 -3تفسير الحاكـ الجشمي(.)4
 -4تفسير الحبري(.)5
 -5تفسير األعقـ(.)6

 -6الثمرات اليانعة لشمس الديف يوسؼ بف أحمد ،وىو في تفسير آيات األحكاـ.
 -7المصابيح الساطعة األنوار لعبد اهلل بف أحمد الشرفي.

()7

وأما تفاسيرىـ المخطوطة فقد ذكر الدكتور محمد السيد حسيف الذىبي

أنو بعد البحث ق أر عف عدة كتب

مخطوطة لمزيدية ،فقد قاؿ :إنو وجد في الفيرست البف النديـ "أف أبا جعفر محمد بف منصور المرادي الزيدي لو

كتاباف في التفسير ،أحدىما كتاب التفسير الكبير ،واآلخر كتاب التفسير الصغير"(.)8

وقاؿ رحمو اهلل" :وقرأت مقدمة شرح األزىار مف كتب الزيدية في الفقو -وىى مقدمة تشتمؿ عمى تراجـ

الرجاؿ المذكورة في شرح األزىار -ألحمد بف عبد اهلل الجنداري ،فخرجت منيا بما يأتي:

 -1تف سير غريب القرآف لئلماـ زيد بف عمى ،جمعو بإسناده محمد بف منصور بف يزيد الكوفي ،أحد أئمة الزيدية،
المتوفى سنة نيؼ وتسعيف ومائتيف.

 -2تفسير إسماعيؿ بف عمي البستي الزيدي ،المتوفى في حدود العشريف وأربعمائة ،قاؿ :وىو في مجمد واحد.

 -4التيذيب لمحسف بف محمد بف كرامة المعتزلي ثـ الزيدي ،المقتوؿ سنة (494ىػ) .قاؿ :وىذا التفسير مشيور،
ويمتاز مف بيف التفاسير بالترتيب األنيؽ ،فإنو يورد اآلية كاممة ،ثـ يقوؿ :القراءة ويذكرىا ،ثـ يقوؿ :اإلعراب

(ٚ )1امس٘ (تفوري غلٜب ايكلإٓ اجملٝـ)ظ طبع بتشكٝل :ضبُـ ٜٛهف ايـٚ .ٜٔيف َٛهٛع ١األعالّ يف تلمج ١ضبُـ بٔ املِٓٚٛك" :ضبُـ بٔ َِٓٛك بٔ ٜنٜـ امللاؿ ٣ايهٛف ٢اينٜـ٣ظ أسـ أ ١ُ٥اينٜـ١ٜظ ٚداَع
أقٛاٍ األ١ُ٥ظ َؤيفات٘ نجري٠ظ مجع تفوري ايػلٜب يإلَاّ مٜـ بٔ عًٞظ تٛيف هْٓٝ ١ف ٚتوعني َٚا٥تني" .اْعلَٛ :هٛع ١األعالّ (.)7/4
(ْ َ٘ٓٚ )2وؼ ١يف املهتب ١ايٌاًَ١ظ َٚعًَٛاتٗا نُا :ًٜٞ
ايهتاب  :تفوري َكاتٌ بٔ هًُٝإظ املؤيف :أب ٛاسبؤ َكاتٌ بٔ هًُٝإ بٔ بٌري األمؿ ٟبايٛال ٤ايبًؼٞظ ذبكٝل :أمحـ فلٜـظ ؿاك ايٌٓل :ؿاك ايهتب ايعًُ - ١ٝيبٓإ /بريٚتظ ايطبع ١األٚىلٖ3646 :ع -
 .ّ4225اْعل :نتب َٛقع ٚضبلى حبح املٛهٛع ١ايٌاًَ.)34/3( ١
( )3اْعل :اإلكًاؿ يف َعلف ١عًُا ٤اسبـٜح يًؼً.)5;: / 3( ًٞٝ
( )4اسبانِ ازبٌُ :ٞاحملؤ بٔ ضبُـ بٔ نلاَ ١ازبٌُ ٞايبٗٝكٚ ،ٞيـ هٖٓ635( ١ع)َ .فول ،عامل باألُٚ ٍٛايهالّ ،سٓف ٞثِ َعتني ٞفنٜـًٝ ٖٛٚ .ٟؽ اينطبٌل .ٟقلأ بٓٝوابٛك ٚغريٖاٚ .اًتٗل
بِٓعا ٤ايٚ ،ُٔٝتٛيف ًٗٝـاً َكتٛالً مبه ١هٖٓ6;6( ١ع) ،ق :ٌٝيلهاي ١أيفٗا امسٗا "كهاي ١ايٌٝؽ إبًٝى إىل إػٛاْ٘ املٓاسٝى" .ي٘ اثٓإ ٚأكبع ٕٛنتاباً .األعالّ يًنكنً.)4:;/7( ٞ
(ٖ )5قا ايتفوري يًُشـّخ املفوّل أب ٞعبـ اهلل ايهٛيف اسبوني بٔ اسبهِ اسبربٖ4:8( ٟع) ظ ٚقـ طبع ايهتاب يف َؤهو ١آٍ ايبٝت إلسٝا ٤ايرتاخ يف صبًـ ٚاسـ ٜبًؼ (ُ 8;8فش)١ظ بتشكٝل :ضبُـ كٓا
اسبوٝينظ ٚفيو عاّ.ّ3;:9 :
( )6أمحـ بٔ عً ٞاألعكِ :ايفك ٘ٝايفآٌ ايعامل أمحـ بٔ عً ٞبٔ ضبُـ بٔ عً ٞاألعكِ َٔ قلَ ١ٜوطض َٔ بالؿ آْى ،نإ عاملاً عابـاً ،ي٘ تفوري َفٝـ ٌَٗٛك عٓـ اينٜـٜ ،١ٜهتب ْ٘ٛيف ٖٛاٍَ املِاسف.
املِاسف .تٛيف يف ايكلٕ ايتاهع اهلذلٚ .ٟقـ طبع ايهتاب يف ؿاك اسبهُ ١ايُٝآُْ - ١ٝعا٤ظ هٓ )ّ3;;2( ١يف صبًـ ٚاسـَ .طًع ايبـٚك ٚصبُع ايبشٛك ألمحـ بٔ ُاحل بٔ أب ٞايلداٍ (.)4:6/3
( )7ضبُـ ايوٝـ سوني ايقٖيب :عامل أمٖل ٟنبريٚ ،يـ هٖٓ3555( ١ع) ،علف ببشٛث٘ ايك ١ُٝيف َٓاٖر ايتفوري ،اغت ٌٝيف ًٗل كدب هٖٓ35;9( ١ع) .ي٘ عـَ ٠ؤيفات .تهًَُ ١عذِ املُؤيفنيٚ ،فٝات
(ٖ35;9ع ٖ3637 -ع) حملُـ ػري بٔ كَٔإ بٔ إمساعٜٛ ٌٝهف (ْ .)696:تٓبَ :٘ٝا فنلت٘ يف ايبشح َٔ أْ٘ تٛف ٢هٖٓ35;:( ١ع) ٖقا املٛدٛؿ عً ٢غالف نتاب٘ ايتفوري ٚاملفول.ٕٚ
( )8ايتفوري ٚاملفول ٕٚيًـنتٛك ضبُـ ايوٝـ سوني ايقٖيب (.)42:/4

13

ويذكره ،ثـ يقوؿ :النظـ ويذكره ،ثـ يقوؿ :المعنى ويذكره ،ويذكر أقواالً متعددة ،وينسب كؿ قوؿ إلى قائمو مف

المفسريف ،ثـ يقوؿ :النزوؿ ويذكر سببو ،ثـ يقوؿ :األحكاـ ويستنبط أحكاماً كثيرة مف اآلية.

 -5تفسير عطية بف محمد النجواني الزيدي (ت665:ىػ) .قاؿ :وقد قيؿ إنو تفسير جميؿ جمع فيو صاحبو عموـ
الزيدية.

 -6التيسير في التفسير ،لمحسف بف محمد النحوي الزيدي الصنعاني (ت791:ىػ).

وانتيزت فرصة وجود الوفد اليمنى في مصر -وفيو الكثير مف عمماء الزيدية الظاىريف -فاتصمت بأحد

أعضائو البارزيف ،وىو القاضي محمد بف عبد اهلل العامري الزيدي ،فسألتو عف أىـ مؤلفات الزيدية في التفسير وعف

الموجود منيا إلى اليوـ ،فأخبرني بأف لمزيدية كتباً كثيرة في تفسير القرآف الكريـ ،منيا ما بقى ،ومنيا ما اندثر ،وما
بقى منيا إلى اليوـ ال يزاؿ مخطوطاً ،وموجوداً في مكاتبيـ ،وذكر لي مف تمؾ المخطوطات الموجودة عندىـ ما

يأتي:

 -1تفسير ابف األقضـ( ،)1أحد قدماء الزيدية.
 -2شرح الخمسمائة آية "تفسير آيات األحكاـ" لحسيف بف أحمد النجري ،مف عمماء الزيدية في القرف الثامف
اليجري.

 -3الثمرات اليانعة "تفسير آيات األحكاـ" لمشيخ شمس الديف يوسؼ بف أحمد بف محمد بف عثماف ،مف عمماء
الزيدية في القرف التاسع اليجري.

 -1منتيى المراـ شرح آيات األحكاـ ،لمحمد بف الحسيف بف القاسـ ،مف عمماء الزيدية في القرف الحادي عشر
اليجري.

 -2تفسير القاضي ابف عبد الرحمف المجاىد ،أحد عمماء الزيدية في القرف الثالث عشر اليجري.
قاؿ :وىناؾ كتب أخرى ال يحضرني اسميا ،وال اسـ مؤلفييا.

فسألتو عف السر الذى مف أجمو بقيت ىذه الكتب مخطوطة إلى اليوـ؟ وأي شيء يحوؿ بينكـ وبيف طبعيا،

حتى تصبح متداولة بيف أىؿ العمـ وعشاؽ التفسير؟ فأجابني :بأف السر في ىذا أمراف :أحدىما :عدـ تقدـ فف
الطباعة عندىـ .وثانييما :أف كؿ اعتمادىـ في التفسير عمى كتاب "الكشاؼ" لمزمخشري؛ نظ اًر لمصمة التي بيف
الزيدية والمعتزلة ،مما جعؿ أىؿ العمـ ينصرفوف عف كؿ ما عداه مف كتب التفسير ،ورجا ورجوت معو أف يييئ اهلل

ليذا التراث العممي في التفسير مف األسباب ما يجعمو متداوالً بيف أىؿ العمـ ورجاؿ التفسير"(.)2
لزمطلب لزثازث :لزفتتردف بازمتفتزز اأهم يرقها افتااسدرها:
ايده ثالث يراع:

لزارع لألال :لزفتتردف بازمتفتزز :

( )1مل أدـ َٔ ٜقنل ٖقا االهِ يف نتب اينٜـٚ ،١ٜيهٔ ٖقا فنل ٙيف ايتفوري ٚاملفول.ٕٚ
( )2ايتفوري ٚاملفول ٕٚيًـنتٛك ضبُـ ايوٝـ سوني ايقٖيب (.)432- 42:/4
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المعتزلة :فرقة مف أكبر الفرؽ المبتدعة بيف فرؽ المسمميف ,وىـ أصحاب واصؿ بف عطاء الغزاؿ ,اعتزؿ
مجمس الحسف البصري ,وأخذ يقرر أف مرتكب الكبيرة ليس بمؤمف وال كافر ,ويثبت لو المنزلة بيف المنزلتيف ,فقاؿ

الحسف :قد اعتزؿ عنا واصؿ ,فسموا «معتزلة».

ويمقبوف بالقدرية؛ إلسنادىـ أفعاؿ العباد إلى قدرتيـ ,مع أنيـ قالوا :إف مف يقوؿ بالقدر خيره وشره مف اهلل

أولى باسـ القدرية!

ولقبوا أنفسيـ بأصحاب العدؿ والتوحيد؛ لقوليـ بوجوب األصمح ,ونفي الصفات القديمة ,وقالوا جميعاً بأف

القدـ أخص وصؼ هلل ,وبنفي الصفات ,وبأف كبلمو مخموؽ محدث ,وبأنو غير مرئي في اآلخرة ,وأف الحسف والقبح
عقمياف ,وأنو يجب عمى اهلل رعاية الحكمة في أفعالو ,وثواب المطيع والتائب ,وعقاب صاحب الكبيرة ,ثـ افترقوا

عشريف فرقة يكفر بعضيـ بعضاً(.)1

وتتمخص أصوؿ المعتزلة في خمسة أصوؿ:

ولممعتزلة أصوؿ خمسة ىي:

لألال :التوحيد ,ويعنوف بو نفي صفات الباري سبحانو.

لزثان  :العدؿ ،ويعنوف بو أف أفعاؿ اإلنساف مف خمقو وأف اهلل لـ يخمقيا.

لزثازث :المنزلة بيف المنزلتيف ،أي كفر مرتكب الكبيرة في اآلخرة دوف الدنيا.

لزرلبع :الوعد والوعيد ويعنوف بو وجوب معاقبة اهلل لمعاصي والكافر واثابة المؤمف.
لزخامس :األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،أي الخروج عمى الحاكـ الجائر.

فبيذه األصوؿ فارؽ المعتزلة المسمميف مف أوؿ يوـ خرج فيو واصؿ بف عطاء عف حمقة الحسف البصري

رحمو اهلل(.)2

لزارع لزثان  :أهم يرق لزمفتتفتزز :
افترقت المعتزلة إلى فرؽ كثيرة تصؿ إلى عشريف فرقة ,ويزداد الغمو ببعض ىذه الفرؽ حتى تخرج مف دائرة

اإلسبلـ ،ومف الغريب أف كؿ فرقة منيا تكفر سائرىا ,وأىـ ىذه الفرؽ أربع؛ وىي:

لزارق لألازى :لزالصلد  :أتباع أبي حذيفة واصؿ بف عطاء الغزاؿ ,مولى بني ضبة ،ولد سنة 80ىػ ،ونشأ

عمى الرؽ ،وتتممذ عمى الحسف البصري ،ولـ يفارقو إلى أف أظير مقالتو في المنزلة بيف المنزلتيف ،وىو مؤسس فرقة

االعتزاؿ ،توفي سنة 131ىػ ,وىو الذي وضع األصوؿ الخمسة التي يرتكز عمييا االعتزاؿ(.)3

لزتمراد  :أتباع عمرو بف عبيد بف باب ،مولى بني تميـ ،ولد سنة 80ىػ ,وتوفي سنة
لزارق لزثاند :
ّ
144ىػ ،كاف جده مف سبي كابؿ ،عاش في البصرة ,وعاصر واصؿ بف عطاء ,وكاف ترباً لو ،وزوجو واص ٌؿ أختو،
وقد أصبح شيخ المعتزلة بعد واصؿ ،وشاركو في جميع أقوالو وزاد عميو(.)4

( )1اْعلً :لغ املٛاقف يًعٔـ اإلجي.)874/5( ٞ
( )2اْعل :يف احملٝط ايعكـ.)45 :ْ( ٟ
( )3اْعل :ايفلم بني ايفلم يًبػـاؿٚ ،)42ْ( ٟاملًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)72ْ( ٞ
( )4اْعلَٝ :نإ االعتـاٍ يًقٖيب (.)4;8- 4;7ْ 4
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لزارق لزثازث  :لزهذدلدَّ  :أتباع أبي اليذيؿ محمد بف اليذيؿ بف عبد اهلل البصري العبلؼ ،ولد سنة 113ىػ,

وتوفى سنة  ،226وقيؿ :سنة  ،235وقيؿ :سنة  237في خبلفة المتوكؿ ،أخذ االعتزاؿ عف عثماف بف خالد الطويؿ

أحد أصحاب واصؿ بف عطاء(.)1
لزارق لزرلبت  :لزنظَّامد  :أتباع أبي إسحاؽ إبراىيـ بف سيار بف ىانئ المعروؼ َّ
بالنظَّاـ ،سمي بيذا االسـ
ألنو كاف ينظـ الخرز في سوؽ البصرة ،ولد سنة 185ىػ ،وتوفي سنة 231ىػ ،أعجب بقوؿ البراىمة بإبطاؿ النبوات،

ى مف معجزات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ليتوصؿ بذلؾ إلى إنكار نبوتو صمى
ولذلؾ أنكر إعجاز القرآف وما ُرِو َ
اهلل عميو وسمـ ,ثـ إنو استثقؿ أحكاـ الشريعة فأبطؿ الطرؽ الدالة عمييا ،ومف ثَـ أبطؿ حجية اإلجماع والقياس في

الفروع ،وأنكر الحجة مف األخبار التي ال توجب العمـ الضروري ،وطعف في فتاوى الصحابة ،وجميع فرؽ األمة مف
فريقي الرأي والحديث مع الخوارج والشيعة ،والنجَّارية ،وأكثر المعتزلة متفقوف عمى تكفير َّ
النظَّاـ.

وممف قاؿ بتكفيره مف شيوخ المعتزلة أبو اليذيؿ والجبائي واألسكافي وجعفر بف حرب ،وكتب أىؿ السنة في

تكفيره تكاد ال تحصى(.)2

ىذه أىـ أربع فرؽ مف فرقة المعتزلة ,وبقية فرؽ المعتزلة ىي :الثمامية ،والمعمرية ،والبشرية ،واليشامية،

والمراديَّة ،والجعفرية ،واألسوارية ،واألسكافية ،والخابطية ،والحدثية ،والمويسية ،والصالحية ،والجاحظية ،والشحَّامية،
والخياطية ،والجبائية ،والكعبية ،والبيشمية ،والحمارية.

ونبلحظ أنيا في الحقيقة اثنتاف وعشروف فرقة ،لكف فرقتيف منيا ليستا مف فرؽ االسبلـ ,وىما :الحايطية,

والحمارية(.)3

قاؿ األستاذ أبو منصور البغدادي" :فيذه ثنتاف وعشروف فرقة فرقتاف منيا مف جممة فرؽ الغبلة في الكفر

نذكرىا فى الباب الذى نذكر فيو فرؽ الغبلة ,وىما الحايطية والحمارية ,وعشروف منيا قدرية محضة يجمعيا كميا فى

بدعتيا أمور :منيا نفييا كميا عف اهلل عز و جؿ صفاتو األزلية ,وقوليا بأنو ليس هلل عز و جؿ عمـ وال قدرة وال حياة

وال سمع وال بصر وال صفة أزلية ,وزادوا عمى ىذا بقوليـ :اف اهلل تعالى لـ يكف لو في األزؿ اسـ وال صفة ,ومنيا
قوليـ باستحالة رؤية اهلل عز و جؿ باألبصار ,وزعموا أنو ال يرى نفسو ,وال يراه غيره ,واختمفوا فيو ىؿ ىو راء غيره

أـ ال ,فأجازه قوـ منيـ وأب اه قوـ آخروف منيـ ,ومنيا اتفاقيـ عمى القوؿ بحدوث كبلـ اهلل عز و جؿ ,وحدوث أمره
ونييو وخبره ,وكميـ يزعموف اف كبلـ اهلل عز و جؿ حادث ,واكثرىـ اليوـ يسموف كبلمو مخموقا ,ومنيا قوليـ جميعا

بأف اهلل تعالى غير خالؽ ألكساب الناس وال لشىء مف أعماؿ الحيوانات ,وقد زعموا أف الناس ىـ الذيف يقدروف
أكسابيـ ,وانو ليس هلل عز و جؿ فى اكسابيـ وال فى اعمار سائر الحيوانات صنع وال تقدير ,وألجؿ ىذا القوؿ سماىـ

المسمموف «قدرية» ,ومنيا اتفاقيـ عمى دعواىـ فى الفاسؽ مف أمة االسبلـ بالمنزلة بيف المنزلتيف ,وىى انو فاسؽ ال
مؤمف وال كافر ,وألجؿ ىذا سماىـ المسمموف «معتزلة»؛ العتزاليـ قوؿ األمة بأسرىا ,ومنيا قوليـ اف كؿ ما لـ يأمر
اهلل تعالى بو أو نيى عنو مف أعماؿ العباد لـ يشأ اهلل شيئا منيا ,وزعـ الكعبى فى مقاالتو أف المعتزلة اجتمعت عمى

أف اهلل عز و جؿ شيء ال كاألشياء ,وأنو خالؽ األجساـ واألعراض ,وأنو خمؽ كؿ ما خمقو ال مف شيء ,وعمى أف
( )1اْعل :ايتبِري يف ايـ ٜٔيًبػـاؿ. )88ْ( ٟ
( )2اْعل :ايتبِري يف ايـ ٜٔيًبػـاؿٚ ،)89ْ( ٟايفلم بني ايفلم يًبػـاؿٚ ،)355- 353ْ( ٟتاكٜؽ ايفلم اإلهالَ.)3:9ْ( ١ٝ
( )3اْعل :ايفلم بني ايفلم يًبػـاؿٚ ،)3: :ْ( ٟايتٓبٚ ٘ٝايلؿ يًُطً.)387 :ْ( ٞ
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العباد يفعموف أعماليـ بالقدر التى خمقيا اهلل سبحانو وتعالى فييـ ,قاؿ :وأجمعوا عمى أنو ال يغفر لمرتكبى الكبائر ببل

توبة"(.)1

لزارع لزثازث :أهم فتااسدر لزمتفتزز :
يعد تفسير الزمخشري أىـ تفاسير المعتزلة الموجودة بيف أيدينا.
وىناؾ تفسير لمجبائي ,وىو تفسير حافؿ مطوؿ ،لو فيو اختيارات غريبة في التفسير ،وقد رد عميو الشيخ أبو

الحسف األشعري فيو ،وقاؿ :كأف القرآف نزؿ بمغة أىؿ جباء(.)2
ومف تفاسيرىـ تفسير الرماني(.)3

وتفسير أبي مسمـ محمد بف بحر األصفياني(.)4

ومف تفاسيرىـ المعاصرة :تفسير المصحؼ المفسر ,لمحمد فريد وجدي(.)5

( )1اْعل :ايفلم بني ايفلم يًبػـاؿَٚ )3: :ْ( ٟا بعـٖا.
( )2اْعل :ايبـاٚ ١ٜايٓٗا ١ٜالبٔ نجري ()9;:/36ظ املٓتعِ يف تاكٜؽ املًٛى ٚاألَِ ()359/8ظ تأيٝف :أب ٞايفلز عبـ ايلمحٔ بٔ عً ٞبٔ ضبُـظ ابٔ ازبٛمٟظ ؿاك ُاؿك – بريٚتظ ايطبع ١األٚىلٖ357: ،ع .هري
أعالّ ايٓبال ٤يًقٖيب ()424/49ظ ايٓذ ّٛايناٖل ٠البٔ تػل ٟبلؿ.)556/3( ٟ
( )3أب ٛاسبؤ عً ٞبٔ عٝو ٢ايلَاْ ،ٞأسـ األ ١ُ٥املٌاٖري يف ايٓشٚ ٛعًِ ايهالّظ ٚي٘ تفوري يًكلإٓ ،أػق األؿب عٔ ابٔ ؿكٜـ ٚابٔ ايولازٚ ،يـ ببػـاؿ ٖ4;8عظ ٚتٛيف ٖ5:6عظ أًُ٘ َٔ هلّ َٔ كأ .٣اْعلٚ :فٝات
األعٝإ البٔ ػًهإ (.)4;;/5
( )4أبَ ٛوًِ ضبُـ بٔ حبل األُفٗاْٞظ ٚيـ هٖٓ476 ١عظ ٚتٛيف ٖ544عظ َٔ َؤيفات٘ :داَع ايتأ ٌٜٚحملهِ ايتفوريٚ ،ايٓاهؽ ٚاملٓوٛؾٚ ،نتاب يف ايٓش .ٛاْعل :بػ ١ٝايٛعا ٤يًشافغ ايوٛٝط،)7;/3(ٞ
طبكات املفول ٜٔيًـاٚؿ.)332- 32;/4( ٟ
( )5ضبُـ فلٜـ بٔ َِطفٚ ٢دـٚ ،ٟيـ باإلههٓـك ١ٜعاّ ٖ34;4ع ٚتٛيف عاّ ٖ3595ع (ٚ )ّ3;76- 3:97أقاّ بايكاٖلٚ ٠تٛيف فٗٝا ،عٌُ يف صباٍ ايِشاف َٔ ،١تِاْٝف٘ :ؿا٥لَ ٠عاكف ايكلٕ ايعٌل،ٜٔ
ُٚف ٠ٛايعلفإ يف تفوري ايكلإٓ يف صبًـ ٚاسـ نبري .اْعلَ :عذِ املؤيفني يعُل كٓا نشاي.)348/33( ١
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لزمبحث لزثان  :نماذج من فتاليق لزفتاسدر عني لززديد الزمتفتزز يدما دفتتلق بازتقائي
وفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :نماذج مف توافؽ الزيدية مع المعتزلة في التفسير فيما يتعمؽ باإليماف.
المطمب الثاني :نماذج مف توافؽ الزيدية مع المعتزلة في التفسير فيما يتعمؽ بصفات اهلل عز وجؿ.
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تمييد:
منيج الزيدية العقدي ىو بعينو منيج المعتزلة حذو القذة بالقذة ،إال بعض اآلراء في بعض المسائؿ ألفراد

منيـ ،ومف عاش منيـ بالكوفة فإف منيجو في التفسير ىو نفس المنيج الرافضي ،والقوؿ بأنو ليس ىناؾ مف كبير
فارؽ بيف منيج الزيدية ومنيج أىؿ السنة والجماعة ،إال الجارودية منيـ فإنيـ أقرب إلى اإلثني عشرية منيـ إلى أىؿ
()1

السنة

غير صحيح ،كما سيتضح مف خبلؿ ىذا المبحث ،إال إف كاف يقصد ىذا القائؿ مسائؿ الفروع الفقيية.

قاؿ الدكتور محمد السيد حسيف الذىبي" :لـ يقع بيف الزيدية مف الشيعة وبيف جميور أىؿ السنة خبلؼ كبير

مثؿ ما وقع مف الخبلؼ بيف اإلمامية وجميور أىؿ السنة ،والذى يق أر كتب الزيدية يجد أنيـ أقرب فرؽ الشيعة إلى

مذىب أىؿ السنة ،وما كاف بيف الفريقيف مف خبلؼ فيو خبلؼ ال يكاد يذكر"(.)2

إلى أف قاؿ" :كما نبلحظ عمى الزيدية أيضاً أنيـ تأثروا إلى حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتيـ ،ويرجع السر

في ىذا إلى أف إماميـ زيد بف عمي تتممذ عمى واصؿ بف عطاء.

إذف فبل نطمع بعد ذلؾ أف نرى لمزيدية أث اًر ممي اًز وطابعاً خاصاً في التفسير كما رأينا لئلمامية؛ ألف التفسير

إنما يتأثر بعقيدة مفسره ،ويتخذ لو طابعاً خاصاً واتجاىاً معيناً حينما يكوف لصاحبو طابع خاص واتجاه معيف ،وليست
الزيدية -بصرؼ النظر عف ميوليـ االعتزالية -بمنأى بعيد عف تعاليـ أىؿ السنة ،وعقائدىـ ،حتى يكوف ليـ في
التفسير خبلؼ كبير"(.)3

ويصدؽ كبلمو بالنسبة لمزيدية الذيف عاشوا في ببلد اليمف ،وأما الزيدية الذيف عاشوا في الكوفة فإنيـ في

تفاسيرىـ متأثروف بمذىب الرافضة اإلمامية ،ولذلؾ نجد التشابو والجنوح في تفاسيرىـ إلى مذىب اإلمامية كما لو
كانوا منيـ ،وىذا ما سيظير مف خبلؿ ىذا البحث.

والزيدية في تفسيرىـ لآليات التي تتحدث عف العقيدة يفسرونيا ويؤولونيا بنفس تفسير وتأويؿ المعتزلة ،إال

مسائؿ قميمة جداً ،قاؿ بيا أفراد منيـ.
فتمهدي:

لزمطلب لألال :نماذج من ماليق لززديد زلمتفتزز ي فتاسدر لآلدات لزمفتتلق باإلدمان

لمزيدية غرائب في تفسيرىـ لبعض اآليات التي تأمر باإليماف باهلل عز وجؿ أو التي تتحدث عف المؤمنيف

عموماً؛ حيث يحممونيا عمى أف المقصود بيا عمي رضي اهلل عنو فقط دوف دليؿ يدؿ عمى ذلؾ ،وىذا أثر شيعي

واضح .وقد سبؽ أف ذكرنا في تعريؼ الزيدية عند بياف التسمية والنشأة أف الزيدية أقرب فرؽ الشيعة إلى الجماعة

اإلسبلمية ،وأكثر اعتداالً ،وتشيعيـ نحو األئمة لـ يتسـ بالغمو؛ بؿ اعتبروىـ أفضؿ الناس بعد الرسوؿ صمى اهلل عميو

وسمـ ،واعتدلوا في مواقفيـ تجاه الصحابة ،فمـ يكفروىـ ،وخصوصاً مف بايعيـ عمي رضي اهلل عنو واعترؼ

بإمامتيـ.

ومف ىذا يتضح أف الزيدية في األصؿ مف فرؽ الشيعة ،لكنيا أقرب الفرؽ الشيعية إلى مذىب أىؿ السنة

والجماعة.
( )1ادباٖات ايتفوري يف ايكلٕ ايلابع عٌل يألهتاف ايـنتٛك فٗـ بٔ عبـ ايلمحٔ بٔ هًُٝإ ايل.)49:/3( َٞٚ
( )2ايتفوري ٚاملفول ٕٚيًـنتٛك ضبُـ ايوٝـ سوني ايقٖيب (.)429/4
(ْ )3فى امللدع ايوابل.
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ويتضح التقارب بيف الزيدية والشيعة أو كونيا مف فرؽ الشيعة مف تخصيصيا لبعض اآليات بأف المقصود
بيا عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو فقط ،مع أف السياؽ قد يكوف عاماً بالمؤمنيف أجمعيف ،أو أنو ال يدؿ عمى

ذلؾ أصبلً .وىذا يكثر في مفسرييـ الذيف عاشوا في العراؽ وما وراءىا مف جية الشرؽ ،مثؿ مقاتؿ بف سميماف(،)1
وأحمد بف عمي األعقـ.

وكما أف الزيدية تتفؽ مع الشيعة في بعض األمور إال أننا نجدىـ أكثر توافقاً مع المعتزلة في األمور األخرى

المتعمقة بالعقائد ,ومف ذلؾ اتفاقيـ مع المعتزلة في مسائؿ اإليماف ,ويوضح ذلؾ ما سنذكره في ىذا المطمب مف
نماذج:

أالً :نماذج من ماليق لززديد زلمتفتزز ي فتاسدر آدات فتيل على زداية لإلدمان انقصانه:

ذىب الزيدية إلى أف اإليماف يزيد وال ينقص ،وىذا مذىب الناصر منيـ ،فقد حكى عنو صاحب مفتاح
ت سورةٌ فَ ِم ْنيـ مف يقُو ُؿ أَُّي ُكـ َز َادتْو ىِذ ِه إِيم ًانا فَأ َّ َِّ
ِ
السعادة عند قولو تعالىَ (( :وِا َذا َما أ ِ
يم ًانا
ُ َ
ُْ َ ْ َ
َما الذ َ
ْ
ُنزلَ ْ ُ َ
آمُنوا فَ َز َادتْيُ ْـ إ َ
يف َ
َ
ِ
وف)) [التوبة" :]124:قاؿ الناصر عميو السبلـ :وجدت القرآف يدؿ عمى زيادة اإليماف ،ولـ أجده يدؿ عمى
َو ُى ْـ َي ْستَْبش ُر َ

النقص اف؛ ألف اإليماف عنده عميو السبلـ أف يؤمف اإلنساف نفسو مف سخط اهلل ووعيده ،ويوجب ليا رضوانو ،وما وعد
مف النعيـ في

الجنة ،وتخميده بفعؿ جميع ما أمر اهلل ،واجتناب كؿ ما زجر ونيى عنو .وقاؿ عميو السبلـ :وقد
في كتابو المبيف أف اإليماف يزيد ،ولـ يصؼ أنو ينقص ،فقاؿَ " :وِا َذا َما أ ِ
ورةٌ فَ ِم ْنيُ ْـ َم ْف َيقُو ُؿ
ُنزَل ْ
ت ُس َ
ِ
يم ًانا  .)2(""...ثـ حكى عنو أنو "قاؿ عميو السبلـ :فنحف نقوؿ :اإليماف يزيد وال ينقص؛ إذ لـ يصؼ
إَ

وصؼ الحكيـ
أَُّي ُك ْـ َز َادتْوُ َىِذ ِه
الحكيـ العميـ أنو ينقص ،وال يجوز أف يقاؿ :إنو ينقص إال عندما يرتكب معصية هلل سبحانو تسخطو عميو ،وتوجب

وعيده لو ،وىذه حاؿ قد أعممنا اهلل فييا أف عمؿ عبده يبطؿ كمو ويحبط ،فميس لذكر البعض معنى مع بطبلف

الكؿ"( .)3ثـ ساؽ كبلماً طويبلً جداً يقرر فيو أف الفاسؽ ليس بمؤمف ،وحكاه عف جمع مف عممائيـ(.)4

()5

وىذا القوؿ الذي ذىبوا إليو مف أف اإليماف يزيد وال ينقص ىو مذىب المعتزلة ،حكاه عنيـ أبو حياف

البحر المحيط ،فقاؿ" :وذىب قوـ إلى ما نطؽ بو النص ،وىو أنو يزيد وال ينقص ،وىو مذىب المعتزلة"(.)6

في

أقالل لزماسردن من أهل لزسن :

()7
َِّ
اؿ لَيُ ُـ
يف قَ َ
مذىب أىؿ السنة أف اإليماف يزيد وينقص ،ومنيـ الشوكاني  ،فقد قاؿ عند تفسير قوؿ اهلل(( :الذ َ
ِ
اس إِ َّف َّ
لَيُ ُـ َّ
يم ًانا)) [آؿ عمراف" :]173:وفيو دليؿ عمى أف اإليماف يزيد
اس قَ ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْـ فَ ْ
الن َ
الن ُ
اخ َش ْو ُى ْـ فَ َز َاد ُى ْـ إ َ
وينقص"(.)8

(َ )1كاتٌ بٔ هًُٝإَ :كاتٌ بٔ هًُٝإ بٔ بٌري األمؿ ٟبايٛال ،٤ايبًؼ ،ٞأب ٛاسبؤ َٔ ،اينٜـٚ ١ٜاحملـثني ٚايكلا َٔ ،٤أعالّ املفول .ٜٔأًُ٘ َٔ بًؽ اْتكٌ إىل ايبِلٚ ،٠ؿػٌ بػـاؿ فشـخ بٗاٚ .تٛيف
بايبِل ٠هٖٓ372( ١ع) .نإ َرتٚى اسبـٜح .ايفٗلهت البٔ ايٓـٚ ،)444:ْ( ِٜاألعالّ يًنكنً.)4:3/9( ٞ
(َ )2فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)3364 ْ( ٟ
(ْ )3فى امللدع ايوابل.
( )4امللدع ايوابل.)3375- 3365( ْ ،
( )5أب ٛسٝإ :ضبُـ بٔ ٜٛهف بٔ عً ٞبٔ ٜٛهف بٔ سٝإ ايػلْاط ٞاألْـيو ٞازبٝاْ ٞايٓفن ،ٟأثري ايـ ،ٜٔأب ٛسٝإ َٔ ،نباك ايعًُا ٤بايعلبٚ ١ٝايتفوري ٚاسبـٜح ٚايرتادِ ٚايًػاتٚ .يـ يف إسـ ٣دٗات
غلْاط ١هٖٓ876( ١ع)ٚ ،كسٌ إىل َايكٚ .١تٓكٌ إىل إٔ أقاّ بايكاٖلٚ .٠تٛيف فٗٝا هٖٓ967( ١ع) ،بعـ إٔ نف بِلٚ .ٙاًتٗلت تِاْٝف٘ يف سٝات٘ ٚقل٥ت عً .٘ٝاألعالّ يًنكنً.)374/9( ٞ
( )6ايبشل احملٝط يف ايتفوري ألب ٞسٝإ (.)659/5
( )7ايٌٛناْ :ٞضبُـ بٔ عً ٞبٔ ضبُـ بٔ عبـ اهلل ايٌٛناْ ،ٞفك ٘ٝصبتٗـ َٔ نباك عًُا ٤اي َٔ ،ُٔٝأٌٖ ُٓعاٚ .٤يـ بٗذلًٛ ٠نإ َٔ بالؿ ػٛالٕ ،باي ُٔٝهٖٓ3395( ١ع)ٌْٚ ،أ بِٓعاٚٚ .٤يٞ
قٔاٖ٤ا هٖٓ344;( ١ع)َٚ ،ات سانُاً بٗا هٖٓ3472( ١ع)ٚ .نإ ٜل ٣ذبل ِٜايتكًٝـ .ي٘ َاٚ ١٥أكبع ١عٌل َؤيفاً .األعالّ يًنكنً.)4;:/8( ٞ
( )8فتض ايكـٜل يًٌٛناْ.)67:/3( ٞ
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وما ذىب إليو الشوكاني مف أف اإليماف يزيد وينقص ىو مذىب جميور األمة ،وقد حكي اإلجماع عميو ،قاؿ
()2

ابف كثير(" :)1وقد استدؿ البخاري

وغيره مف األئمة بيذه اآلية وأشباىيا عمى زيادة اإليماف وتفاضمو في القموب ,كما

كما ىو مذىب جميور األمة ،بؿ قد حكى اإلجماع عمى ذلؾ غير واحد مف األئمة كالشافعي وأحمد بف حنبؿ وأبي

عبيد"(.)3

وأكتفي ىنا باالستشياد ببعض األقواؿ عف بعض المفسريف؛ إذ استقصاء الكؿ عسير؛ لكثرة كبلميـ

وتقريراتيـ ليذه المسألة.

ومف ىؤالء المفسريف اإلماـ ابف كثير ،فقد قاؿ عند تفسيره آلية التوبة" :وىذه اآلية مف أكبر الدالئؿ عمى أف

اإليماف يزيد وينقص ،كما ىو مذىب أكثر السمؼ والخمؼ مف أئمة العمماء ،بؿ قد حكى اإلجماع عمى ذلؾ غير

واحد"(.)4

وذكر القوؿ األوؿ البف كثير القاسمي في محاسف التأويؿ عند تفسيره لقولو تعالىَ (( :وِا َذا تُمِ َي ْ
ت َعمَْي ِي ْـ آياتُوُ
ِ
يم ًانا)) [األنفاؿ .]2:ولـ يعزه البف كثير ،مما يدؿ عمى أف ىذا مذىبو في ىذه المسألة(.)5
َز َادتْيُ ْـ إ َ
وقاؿ البيضاوي( )6في تفسير آية التوبة":وىو دليؿ عمى أف اإليماف يزيد وينقص ,ويعضده قوؿ ابف عمر
رضي اهلل عنيما( :قمنا :يا رسوؿ اهلل! اإليماف يزيد وينقص؟ قاؿ:نعـ ،يزيد حتى يدخؿ صاحبو الجنة،وينقص حتى
يدخؿ صاحبو النار)(.)7وىذا ظاىر إف جعؿ الطاعة مف جممة اإليماف ،وكذا إف لـ تجعؿ؛ فإف اليقيف يزداد باإللؼ

وكثرة التأمؿ وتناصر الحجج"(.)8

وقاؿ ابف جزئ(" :)9والصحيح أف اإليماف يزيد وينقص"(.)10

وقاؿ الخازف(" :)11أنكر أكثر المتكمميف زيادة اإليماف ونقصانو ،وقالوا :متى قبؿ الزيادة والنقص كاف ذلؾ

شكاً وكف اًر.

( )1ابٔ نجري :إمساع ٌٝبٔ عُل بٔ نجري بٔ ٓ ٛبٔ ؿكع ايكلً ٞايبِل ٟٚثِ ايـٌَك ،ٞأب ٛايفـا ،٤عُاؿ ايـ ،ٜٔسافغ َؤكؾ فكٚ .٘ٝيـ يف قل َٔ ١ٜأعُاٍ بِل ٣ايٌاّ هٖٓ923( ١ع)ٚ ،اْتكٌ َع أؾ ي٘ إىل
ؿٌَل هٖٓ928( ١ع)ٚ ،كسٌ يف طًب ايعًِٚ .تٛيف بـٌَل هٖٓ996( ١ع) .ي٘ عـَ ٠ؤيفات ،تٓاقٌ ايٓاي تِاْٝف٘ يف سٝات٘ .األعالّ يًنكنً.)542/3( ٞ
( )2ايبؼاك :ٟضبُـ بٔ إمساع ٌٝبٔ إبلاٖ ِٝبٔ املػري ٠ايبؼاك ،ٟأب ٛعبـ اهلل ،سرب اإلهالّٚ ،اسبافغ سبـٜح كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًُِ ،اسب ازباَع ايِشٝض املعلٚف بِشٝض ايبؼاكٚ ،ٟيـ هٓ١
(ٖ3;6ع)ٚ ،قاّ بلسً ١ط ١ًٜٛهٖٓ432( ١ع) يف طًب اسبـٜح ،فناك ػلاهإ ٚايعلام َِٚل ٚايٌاّٚ ،مسع َٔ عب ٛأيف ًٝؽٚ ،مجع عب ٛهتُا ١٥أيف سـٜح ،اػتاك َٓٗا يف ُشٝش٘ َا ٚثل بلٚات٘ ٖٛٚ .أٍٚ
َٔ ٓٚع يف اإلهالّ نتاباً عًٖ ٢قا ايٓشٚ .ٛأقاّ يف خباك ،٣فتعِب عً ٘ٝمجاعٚ ١كَ ٙٛبايتِٗ ،فأػلز إىل ػلتٓو َٔ قل ٣مسلقٓـ ،فُات فٗٝا هٖٓ478( ١ع)ٚ .نتاب٘ يف اسبـٜح أٚثل ايهتب ايوت١
املع ٍٛعًٗٝاٚ .ي٘ عـ ٠نتب .األعالّ يًنكنً.)56/8( ٞ
( )3تفوري ابٔ نجري (.)34/6
( )4امللدع ايوابل (.)45;/6
( )5ضباهٔ ايتأ ٌٜٚيًكامس.)478/7( ٞ
( )6ايبٔٝا :ٟٚعبـ اهلل بٔ عُل بٔ ضبُـ بٔ عً ٞايٌريام ،ٟأب ٛهعٝـ ،أ ٚأب ٛاشبريْ ،اُل ايـ ٜٔايبٔٝا :ٟٚقاضَ ،فول ،عالَٚ .١يـ يف املـ ١ٜٓايبٔٝا ٤بفاكي قلب ًريامٚٚ ،ي ٞقٔاً ٤ريام َـُٚ .٠لف عٔ
عٔ ايكٔا ،٤فلسٌ إىل تربٜن فتٛيف فٗٝا هٖٓ8:7( ١ع) .ي٘ عـَ ٠ؤيفات .األعالّ يًنكنً.)332/6( ٞ
( )7مل أدـ ٙيف ؿٚا ٜٔٚايوٓ .١غري أْٚ ٞدـت يف نتب ايتؼلٜر :إْ٘ كٚا ٙأب ٛإهشام ايجعًيب يف تفوري .ٙربلٜر أساؿٜح إسٝا ٤عً ّٛايـ ٜٔيًعلاقٚ ٞابٔ ايوبهٚ ٞاينبٝـ ،ٟاهتؼلاز :أب ٞعبـ اهلل ضبُٛؿ بٔ
بٔ ضبُـ اسبـاؿ (ٚ ،) 492/3ربلٜر األساؿٜح ٚاآلثاك ايٛاقع ١يف تفوري ايهٌاف يًنطبٌل ٟزبُاٍ ايـ ٜٔاينًٜعٚ ،)46:/3( ٞايفتض ايوُا ٟٚبتؼلٜر أساؿٜح ايكآ ٞايبٔٝا ٟٚين ٜٔايـ ٜٔاملٓاٟٚ
( .)645/3ثِ ٚدـت٘ يف تفوري ايجعًيب (ْٚ .)433/5وب٘ ضبكل تفوري ايجعًيب ايطاٖل بٔ عاًٛك إىل حباك األْٛاك يًُذًو ٞايٌٝعٚ .)42;/88( ٞقـ ٚدـت٘ يف نتاب حباك األْٛاك ٖقا يًُذًوٞ
(ٚ .)42;/88يهٓ٘ َٔ نتب ايٌٝعٚ ،١بٗقا ٜعٗل أْ٘ مل ٜل ٙٚأسـ َٔ أٌٖ ايوٓٚ ،١إمنا كٚا ٙاجملًو ٞايٌٝع ٞيف حباك األْٛاكٚ .اهلل أعًِ.
( )8تفوري ايبٔٝا.)6;/4( ٟٚ
( )9ابٔ دنئ :ضبُـ بٔ أمحـ بٔ ضبُـ بٔ عبـ اهلل ،ابٔ دن ٟايهًيب ،أب ٛايكاهِ ،فك َٔ ٘ٝايعًُا ٤باألُٚ ٍٛايًػ َٔ ،١أٌٖ غلْاطٚ .١يـ هٖٓ8;5( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ963( ١ع) .األعالّ يًنكنً.)547/7( ٞ
(.)547/7
( )10تفوري ابٔ دنئ (.)394/3
( )11اشبامٕ :عً ٞبٔ ضبُـ بٔ إبلاٖ ِٝايٌٝش ،ٞعال ٤ايـ ٜٔاملعلٚف باشبامٕ ،عامل بايتفوري ٚاسبـٜح َٔ ،فكٗا ٤ايٌافع ،١ٝبػـاؿ ٟاألٌُْ ،وبت٘ إىل ًٝش َٔ ١أعُاٍ سًبٚ .يـ ببػـاؿ هٖٓ89:( ١ع)،
ٚههٔ ؿٌَل َـٚ ،٠نإ ػامٕ ايهتب باملـكه ١ايوُٝواط ١ٝفٗٝاٚ .تٛيف حبًب هٖٓ963( ١ع) .ي٘ عـ ٠تِاْٝف .األعالّ يًنكنً.)7/7( ٞ
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وقاؿ المحققوف مف متكممي أىؿ السنة :إف نفس التصديؽ ال يزيد وال ينقص ،واإليماف الشرعي يزيد وينقص
بزيادة األعماؿ ونقصانيا ،وبيذا أمكف الجمع بيف ظواىر نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بزيادة اإليماف ونقصانو

وبيف أصمو مف المغة.

وقاؿ بعض المحققيف :إف نفس التصديؽ قد يزيد وينقص بكثرة النظر في األدلة والبراىيف وقمة إمعاف النظر

في ذلؾ ،وليذا يكوف إيماف الصديقيف أقوى وأثبت مف إيماف غيرىـ؛ ألنيـ ال تعترييـ شبية في إيمانيـ وال تزلزؿ،
وأما غيرىـ مف آحاد الناس فميس كذلؾ ،إذ ال يشؾ عاقؿ أف نفس تصديؽ أبي بكر رضي اهلل عنو ال يساويو تصديؽ

غيره مف آحاد األمة"(.)1

()2

وقاؿ ابف عجيبة الصوفي

عند تفسيره آلية آؿ عمراف" :وىذا يدؿ عمى أف اإليماف يزيد وينقص ،فيزيد

بحسب التوجو إلى اهلل والتفرغ مما سواه ،وينقص بحسب التوجو إلى الدنيا وشغبيا ،ويزيد أيضاً بالطاعة والنظر

واالعتبار ،وينقص بالمعصية والغفمة واالغترار"(.)3
ِ
ِ
يم ًانا))[األنفاؿ":]2:وىو دليؿ عمى أف اإليماف يزيد بالطاعة
وقاؿ في قولوَ ((:وِا َذا تُمِ َي ْ
ت َعمَ ْيي ْـ آياتُوُ َز َادتْيُ ْـ إ َ
وينقص بالمعصية"(.)4
وقاؿ محمد صديؽ خاف الحسيني القنوجي

()5

عف آية آؿ عمراف" :وفيو دليؿ أف اإليماف يزيد وينقص"(.)6

وقاؿ في آية األنفاؿ" :واآلية صريحة في زيادة اإليماف"( .)7بؿ ورد عمى مف تأوؿ زيادة اإليماف بأف المقصود

المقصود منو زيادة العمؿ ،فقاؿ رحمو اهلل في ىذه اآلية" :وقيؿ :المراد بيا زيادة العمؿ؛ ألف اإليماف شيء واحد ال
يزيد وال ينقص ،واآليات المتكاثرة واألحاديث المتواترة ترد ذلؾ وتدفعو"(.)8

وكذلؾ قاؿ السعدي( :)9إف ىذه اآلية" :فييا دليؿ عمى أف اإليماف يزيد وينقص ،فيزيد بفعؿ الطاعة وينقص

بضدىا"(.)10

()11
ِ
ِ
يم ًانا))
وقاؿ محمد األميف الشنقيطي
في أضواء البياف" :قولو تعالىَ (( :وِا َذا تُمَِي ْ
ت َعمَْيي ْـ آياتُوُ َز َادتْيُ ْـ إ َ
[األنفاؿ ] 2:اآلية :في ىذه اآلية الكريمة التصريح بزيادة اإليماف ،وقد صرح تعالى بذلؾ في مواضع أخر ،كقولو:
ت سورةٌ فَ ِم ْنيـ مف يقُو ُؿ أَُّي ُكـ َز َادتْو ىِذ ِه إِيم ًانا فَأ َّ َِّ
ِ
(( َوِا َذا َما أ ِ
يم ًانا َو ُى ْـ
ُ َ
ُْ َ ْ َ
َما الذ َ
ْ
ُنزلَ ْ ُ َ
آمُنوا فَ َز َادتْيُ ْـ إ َ
يف َ
َ
وب اْلمؤ ِمنِ ِ
ِ ِ
َِّ
ِ
ِ
ِ
يمانِ ِي ْـ)) [الفتح،]4:
وف))[التوبة ،]124:وقولوُ (( :ى َو الذي أ َْن َز َؿ السَّك َينةَ في ُقمُ ِ ُ ْ َ
َي ْستَْبش ُر َ
يم ًانا َم َع إ َ
يف ل َي ْزَد ُادوا إ َ

( )1تفوري اشبامٕ (.)46/3
( )2ابٔ عذٝب ١ايِٛيف :أمحـ بٔ ضبُـ بٔ املٗـ ،ٟابٔ عذٝب ،١اسبوين األظبلٚ ،ٟيـ هٖٓ3382( ١ع)َ ،فول ُٛيف ٌَاكى َٔ ،أٌٖ املػلب .ؿفٔ ببًـ ٠أظبل ٠بني طٓذٚ ١تطٛإ ،ي٘ نتب نجري .٠تٛيف هٓ١
هٖٓ3446( ١ع) .ي٘ عـَ ٠ؤيفات .األعالّ يًنكنً.)467/3( ٞ
( )3ايبشل املـٜـ يف تفوري ايكلإٓ اجملٝـ ألب ٞايعباي أمحـ بٔ ضبُـ بٔ املٗـ ٟايفاه.)65:/3( ٞ
( )4ايبشل املـٜـ يف تفوري ايكلإٓ اجملٝـ ألب ٞايعباي أمحـ بٔ ضبُـ بٔ املٗـ ٟايفاه.)526/4( ٞ
( )5ضبُـ ُـٜل ػإ اسبوٝين ايكٓٛد :ٞضبُـ ُـٜل ػإ بٔ سؤ بٔ عً ٞبٔ يطف اهلل اسبوٝين ايبؼاك ٟايكٓٛد ،ٞأب ٛايطٝب َٔ ،كداٍ ايٓٗٔ ١اإلهالَ ١ٝاجملـؿٚ ،ٜٔيـ ٌْٚأ يف قٓٛز باهلٓـ هٓ١
(ٖ346:ع)ٚ ،تعًِ يف ؿًٖٚ .ٞهافل إىل بٗٛپاٍ طًباً يًُع ،١ٌٝففام بجلٚ ٠ٚافلٚ ،٠تنٚز مبًه ١بٜٗٛاٍٚ ،يكب بٓٛاب عاي ٞازبا ٙأَري املًو بٗاؿكٚ .تٛيف هٖٓ3529( ١ع) .ي٘ ْٝف ٚهتَِٓ ٕٛفاً بايعلب١ٝ
ٚايفاكهٚ ١ٝاهلٓـه .١ٝاألعالّ يًنكنً.)38:- 389/8( ٞ
( )6فتض ايبٝإ يف َكاُـ ايكلإٓ حملُـ ُـٜل ػإ اسبوٝين ايكٓٛد.)59;/4( ٞ
( )7امللدع ايوابل (.)352/7
(ْ )8فى امللدع ايوابل.
( )9عبـ ايلمحٔ ايوعـ :ٟعبـ ايلمحٔ بٔ ْاُل بٔ عبـ اهلل ايوعـ ٟايتَُ ،ُٞٝفول َٔ ،عًُا ٤اسبٓابً َٔ ،١أٌٖ ظبـَٛ ،يـٚٚ ٙفات٘ يف عٓٝن ٠بايكِٚ ،ِٝيـ هٖٓ3529( ١ع) ٖٛٚ ،أ َٔ ٍٚأٌْأ َهتب ١فٗٝا
فٗٝا هٖٓ357:( ١ع) ،تٛيف هٖٓ3598( ١ع) .ي٘ عب ٛثالثني نتاباً .األعالّ يًنكنً.)562/5( ٞ
( )10تٝوري ايهل ِٜاملٓإ يف تفوري نالّ املٓإ يًوعـ.)537 ْ( ٟ
( )11ضبُـ األَني ايٌٓكٝط :ٞضبُـ األَني بٔ ضبُـ املؼتاك بٔ عبـ ايكاؿك ازبهين ايٌٓكٝطَ ،ٞفول َـكي َٔ عًُآً ٤كٝط َٛكٜتاْٝاٚ .يـ فٗٝا هٖٓ3547( ١ع) ٚتعًِ بٗاٚ .اهتكل َـكهاً يف املـ١ٜٓ
املٓٛك ٠ثِ ايلٜاضٚ ،أػرياً يف ازباَع ١اإلهالَ ١ٝباملـٚ ،١ٜٓتٛيف مبه ١عاّ (ٖ35;5ع) .ي٘ عـ ٠نتب .األعالّ يًنكنً.)67/8( ٞ
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َِّ
َِّ
ِ
ِ ِ َِّ
ِ
اىتَ َد ْوا َز َاد ُى ْـ
يف ْ
يف أُوتُوا اْلكتَ َ
يم ًانا)) [المدثر ،]31:وقولوَ (( :والذ َ
اب َوَي ْزَد َاد الذ َ
اآلية ،وقولو(( :ل َي ْستَْيق َف الذ َ
آمُنوا إ َ
يف َ
ُى ًدى)) [محمد ،]17:اآلية .وتدؿ ىذه اآليات بداللة االلتزاـ عمى أنو ينقص أيضاً; ألف كؿ ما يزيد ينقص ،وجاء

مصرحاً بو في أحاديث الشفاعة الصحيحة ،كقولو( :يخرج مف النار مف قاؿ :ال إلو إال اهلل)( ،)1و(مف في قمبو مثقاؿ
حبة مف إيماف)( ،)2ونحو ذلؾ"(.)3

البييقي

وىذا القوؿ ىو مذىب الصحابة والسمؼ رحميـ اهلل تعالى ،وقد استقصى اإلماـ أبو بكر أحمد بف الحسيف

()4

ما ورد عنيـ في ذلؾ في شعب اإليماف ،باب القوؿ في زيادة اإليماف ونقصانو ،وتفاضؿ أىؿ اإليماف في

في إيمانيـ( ،)5وكذلؾ أبو إسحاؽ الثعمبي في تفسيره(.)6

وقد بوب أئمة الحديث ىذه المسألة في مصنفاتيـ؛ دليبلً عمى أف ىذا القوؿ مقر اًر عندىـ ال ينكره أحد ،فقد

بوب اإلماـ البخاري في صحيحو" :باب زيادة اإليماف ونقصانو"( ،)7وبوب مسمـ في صحيحو" :باب بياف كوف النيي

النيي عف المنكر مف اإليماف ،وأف اإليماف يزيد وينقص ،وأف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واجباف"( ،)8وبوب

أيضاً" :باب بياف نقصاف اإليماف بالمعاصي ونفيو عف المتمبس بالمعصية عمى إرادة نفي كمالو"( ،)9وبوب أيضاً:
" باب بياف نقصاف اإليماف بنقص الطاعات ،وبياف إطبلؽ لفظ الكفر عمى غير الكفر باهلل ،ككفر النعمة
()12

والحقوؽ"( ،)10وبوب أبو دواد في سننو" :باب الدليؿ عمى زيادة اإليماف ونقصانو"( ،)11وبوب النسائي

في سننو:

"زيادة اإليماف"( .)13وغيرىـ الكثير مف العمماء ،ويكفي مطالعة تبويبات العمماء لكتبيـ سواء المؤلفيف في متوف
الحديث أو العقائد المسندة لمتحقؽ مف ذلؾ.

وقد ذكرنا األدلة القرآنية التي استدؿ بيا ىؤالء العمماء عمى مذىبيـ عند نقؿ كبلـ الشيخ الشنقيطي في

أضواء البياف ،وأما األدلة مف الحديث فيي تحت تبويبات المحدثيف التي ذكرناىا أنفاً ،وال حاجة إليرادىا ىنا ،فيي

كثيرة جداً .وذكرنا حكاية ابف كثير رحمو اهلل تعالى لئلجماع عند ذكر مذىب الشوكاني في المسألة ،فبل حاجة
إلعادتو.

ثانداً :نماذج من ماليق لززديد زلمتفتزز ي نا لإلدمان عن لزتاص (لزمنزز بدن لزمنززفتدن):

الزيدية في ىذه المسألة يوافقوف المعتزلة في أف مرتكب الكبائر في منزلة بيف المنزلتيف ،وأنو في اآلخرة مف

أىؿ النار .فقالت الزيدية بقطعية الوعيد لمعصاة ،وأنو يصؿ إلييـ ما يستحقونو ،واستدلوا عمى ذلؾ بقولو تعالى:
( ))1أػلد٘ ايبؼاك ٟيف ُشٝش٘ ،نتاب اإلميإ ،باب مٜاؿ ٠اإلميإ ْٚكِاْ٘ ( ،)39/3كقِ (َٚ ،)66وًِ ،نتاب اإلميإ ،باب أؿْ ٢أٌٖ ازبَٓٓ ١ني ١فٗٝا ( ،)3:4/3كقِ (.)547
( ))2أػلد٘ ايبؼاك ٟيف ُشٝش٘ ،نتاب اإلميإ ،باب تفآٌ أٌٖ اإلميإ يف األعُاٍ ( ،)35/3كقِ (َٚ ،)44وًِ ،نتاب اإلميإ ،باب إثبات ايٌفاعٚ ١إػلاز املٛسـ َٔ ٜٔايٓاك ( ،)394/3كقِ (.)526
( )3أٓٛا ٤ايبٝإ يف إٜٔاغ ايكلإٓ بايكلإٓ يًٌٓكٝط.)72/4( ٞ
( )4أب ٛبهل أمحـ بٔ اسبوني ايبٗٝك :ٞأمحـ بٔ اسبوني بٔ عً ،ٞأب ٛبهل َٔ ،أ ١ُ٥اسبـٜحٚ .يـ يف ػولٚدلؿ َٔ قل ٣بٗٝل بٓٝوابٛك هٖٓ5:6( ١ع)ٌْٚ ،أ يف بٗٝلٚ ،كسٌ إىل بػـاؿ ،ثِ إىل ايهٛفَٚ ١ه١
ٚغريُٖاٚ ،طًب إىل ْٝوابٛك ،فًِ ٜنٍ فٗٝا إىل إٔ َات هٖٓ67:( ١ع)ْٚ .كٌ دجُاْ٘ إىل بًـُٓ .ٙف مٖا ٤أيف دن .٤األعالّ يًنكنً.)338/3( ٞ
(ً )5عب اإلميإ يًبٗٝك.)378- 365/3( ٞ
( )6ايهٌف ٚايبٝإ عٔ تفوري ايكلإٓ يًجعًيب (.)435- 434/5
(ُ )7شٝض ايبؼاك.)39/3( ٟ
(ُ )8شٝض َوًِ (.)8;/3
( )9امللدع ايوابل (.)98/3
( )10امللدع ايوابل (.):8/3
( )11هٓٔ أب ٞؿاٚؿ (.)43;/6
( )12ايٓوا :ٞ٥أمحـ بٔ عً ٞبٔ ًعٝب بٔ عً ٞبٔ هٓإ بٔ حبل بٔ ؿٜٓاك ،أب ٛعبـ ايلمحٔ ايٓواُ ،ٞ٥اسب ايوٓٔٚ ،يـ هٖٓ437( ١ع) ،ايكآ ٞاسبافغًٝ ،ؽ اإلهالّ .أًُ٘ َٔ ْوا خبلاهإٚ ،داٍ يف
ايبالؿ ٚاهتٛطٔ َِل ،فشوـٌَ ٙاخيٗا ،فؼلز إىل ايلًَ ١بفًوطني ،فو ٌ٦عٔ فٔاَ ٌ٥عا ،١ٜٚفأَوو عٓ٘ ،فٔلب ٙٛيف ازباَعٚ ،أػلز عًٝالً ،فُاتٚ .ؿفٔ ببٝت املكـيٚ ،ق :ٌٝػلز ساداً ،فُات مبه.١
ي٘ عـ ٠نتبَٗٓ .ا ايوٓٔ ايِػل َٔ ،٣ايهتب ايوت ١يف اسبـٜح .األعالّ يًنكنً.)393/3( ٞ
( )13هٓٔ ايٓوا.)334/:( ٞ٥
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(( َختَـ المَّو عمَى ُقمُوبِ ِيـ وعمَى سم ِع ِيـ وعمَى أ َْبص ِارِىـ ِغ َشاوةٌ ولَيـ ع َذ ٌ ِ
يـ)) [البقرة .]7:قاؿ في مفتاح السعادة:
َ َ ُْ َ
َْ ْ َ َ
ْ ََ
َ ُ َ
اب َعظ ٌ
َ ْ
"دلت اآلية الكريمة عمى أف وعيد الكفار مقطوع بو ،بمعنى أنو يوصؿ إلييـ ما يستحقونو ،وبياف داللتيا مف وجييف:
أحدىما :أف اهلل تعالى قد أخبر بذلؾ وتوعدىـ بو ،فمو لـ يقع لكاف خمفاً واخبا اًر بالشيء عمى خبلؼ ما ىو عميو،

وذلؾ كذب ،ال يجوز عميو تعالى .الثاني :أنو أتى بالبلـ التي تفيد الممؾ واالستحقاؽ ،فقاؿ" :وليـ عذاب عظيـ".
مبالغة في عدـ تخمفو عنيـ ومفارقتو إياىـ ،حتى كأنو ممؾ ليـ الزـ ،وال خبلؼ بيف المسمميف في حسف تعذيب

الكافر واستحقاقو"(.)1

وذىب الناصر منيـ إلى تسمية أىؿ الكبائر منافقيف( .)2قاؿ صاحب مفتاح السعادة" :وليا شواىد مف رواية

أئمتنا وغيرىـ"(.)3

وأما كوف مرتكب الكبيرة في منزلة بيف المنزلتيف عندىـ فقد ذكر في مفتاح السعادة في تفسير قوؿ اهلل تعالى:
اس ِق َِّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
((وأ َّ َِّ
َّ
ِ ِ َّ
يف
يف الذ َ
وف َما َذا أ ََر َاد الموُ بِيَ َذا َمثَبلً ُيض ُّؿ بِو َكثي اًر َوَي ْيدي بِو َكثي اًر َو َما ُيض ُّؿ بِو إِال اْلفَ َ
يف َكفَُروا فََيقُولُ َ
َما الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
وف في ْاأل َْر ِ
وف))
َم َر الموُ بِو أ ْ
َي ْنقُ ُ
ض أُولَئ َؾ ُى ُـ اْل َخاس ُر َ
وص َؿ َوُي ْفس ُد َ
وف َع ْي َد المو م ْف َب ْعد ميثَاقو َوَي ْقطَ ُع َ
ض َ
َف ُي َ
وف َما أ َ
[البقرة" :]27-26:وما ذكرناه مف ثبوت المنزلة بيف المنزلتيف ىو قوؿ أئمتنا وجميور المعتزلة ،فبل يسمى مرتكب

الكبيرة عندىـ مؤمناً وال كاف اًر ،وال يجوز وصفو بأحد ىذيف الوصفيف"( .)4وقاؿ في موضع آخر" :وقد دؿ الدليؿ عمى
ثبوت المنزلة بيف المنزلتيف"(.)5

ِ
يم ِ
اف)) [الحجرات ،]11:فيقوؿ في
ويستدؿ الحاكـ الجشمي عمى ىذا بقولو(( :بِْئ َس ِاال ْس ُـ اْلفُ ُس ُ
وؽ َب ْع َد ْاأل َ
تفسيرىا" :إف الفسؽ اسـ ذـ ،واإليماف اسـ مدح ،وأنيما ال يجتمعاف"( ،)6قاؿ" :فيدؿ عمى قولنا في أنيما مف أسماء

الشرع ،وعمى قولنا في المنزلة بيف المنزلتيف"(.)7

()8

بؿ ذىب عمي بف محمد بف يحيى العجري

إلى كفر مرتكب الكبيرة ،فقد قاؿ" :إف السنة الصحيحة واآلثار

عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ وغيره مف السمؼ قد دلت عمى كفر مرتكب الكبيرة"(.)9

وقاؿ ":أما إطبلؽ الكفر عميو وتسميتو بو عمى معنى أنو كافر بأنعـ اهلل فيو قوؿ الصادؽ والقاسـ والناصر،

ونص عميو اليادي في مسائؿ الرازي ،ولـ يقيده بكفر النعمة ،بؿ أطمؽ القوؿ بكفره ،وأطاؿ في االحتجاج عميو،

وأطمقو أيضاً غيره ،والظاىر أنو إجماع قدماء العترة"(.)10

(َ )1فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)3535 ْ( ٟ
( )2امللدع ايوابل (ْ .)35;4
(ْ )3فى امللدع ايوابل.
( )4امللدع ايوابل (ْ .)4285
( )5امللدع ايوابل (ْ .)5465
( )6اسبانِ ازبٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتفوري يعـْإ ضبُـ مكمٚك (ْ .)3;4
(ْ )7فى امللدع ايوابل.
( )8عً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل :ٟايوٝـ ايعالَ ١اجملتٗـ ايٛكع ايناٖـ عً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝبٔ أمحـ بٔ اسبوني بٔ ضبُـ ،املًكب ايعذل ،ٟهٝـ ايعًُا ٤األعالّٚ ،بـك أبٓا ٤األ ١ُ٥ايهلاّٚ .يـ بٗذل٠
بٗذل ٠فًً٘ هٖٓ3542( ١ع) ،نفً٘ عُ٘ ايوٝـ ايعالَ ١عبـاهلل بٔ حي ٢ٝايعذلٚ ،ٟاعتٓ ٢ب٘ عٓا ١ٜػاُٚ ،١كبا ٙفأسؤ تلبٝت٘ٚ ،أفاض عً َٔ ٘ٝعًَٚ َ٘ٛعاكف٘ ،ثِ اْتكٌ إىل ٖذلٓ ٠شٝإَٚ ،هح بٗا
فرت ٠ثِ كدع إىل ُاكُ َٔٚ ،٠اك ٠نإ ٜٓتكٌ َطًع نٌ أهبٛع إىل ٖذل ٠فًً٘ طايباً يًعً ،ّٛعانفاً عًٗٝا بعنميُ ١اؿق ١ُٖٚ ،١عاي ،١ٝضبككاً ملٓطٛقٗا ٚاملفٗٚ ،ّٛقـ بلع يف نجري َٔ فٓ ٕٛايعًِٚ ،بًؼ
غا ١ٜعع ١ُٝيف االدتٗاؿ ،بايلغِ َٔ ايعٛا٥ل اييت ناْت تِاسب٘ أثٓا ٤طًب٘ يًعًِ .ػًف تلاثاً ععُٝاً ػايـاًٚ ،قاّ حبٌ نجري َٔ املٌانٌ ايعايك ١بني ايكباٚ ،ٌ٥عٌُ عً ٢إُالغ ًأِْٗ عً ٢نٌ
األُعـٚ ،٠سٌ هلِ االًهاالت املتعًك ١باألكآ .ٞاعتٛكت٘ أَلاض َٓٗه ١أقعـت٘ َـ ٠مخى هٓٛات َٔطذعاً ،ال ٜوتطٝع إٔ ٜتش ٍٛعٔ َٓٛع آطذاع٘ إال مبع ١ْٛغريٚ .ٙتٛيف ي ١ًٝاشبُٝى ايتاهع
عٌل َٔ ًٗل كدب هٖٓ3629( ١ع)َ َٔ .كـَ ١نتابَ :فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل )4;- 39:ْ( ٟباػتِاك.
(َ )9فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)4295 ْ( ٟ
()10املِـك ايوابل (ْ .)4292
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واستدؿ الناصر بكفر إبميس عمى تكفير أىؿ الكبائر ،قاؿ الناصر في تقرير ىذا الدليؿ" :واعمـ ىداؾ اهلل أف
الشيطاف المعيف الرجيـ لـ يكف كفره بجحد منو لربو ،والعدؿ بو سواه ،وانما كاف كفره وجحده مف طريؽ ترؾ طاعتو،
اؿ أ ََنا َخ ْيٌر ِم ْنوُ َخمَ ْقتَنِي ِم ْف َن ٍار َو َخمَ ْقتَوُ ِم ْف ِط ٍ
يف))
وأمره إياه بالسجود ،واستكباره عمى آدـ ال عمى ربو؛ إذ قاؿ(( :قَ َ
[األعراؼ .]12:فكؿ عاص لربو كافر كإبميس ،واف أكثر الناس اآلف ليأتوف مف االستكبار الذي كفر اهلل بو إبميس،
وأخرجو مف الجنة ،ولعنو بأكثر مما جاء بو إبميس ،وال يروف عمييـ في ذلؾ شيئاً ،وال يعظـ لدييـ ،فيقوؿ أحدىـ
لآلخر :أتكممني وتساويني في المجمس والقوؿ وأنا ابف فبلف القائد ،أو ابف فبلف الممؾ الجبار المعاند ،أو ابف فبلف
المؤسر الغني ،وأنت ابف فبلف الفقير المسكيف ،أو ابف فبلف المؤمف الصانع بيده المكتسب ببدنو؟ وما أشبو ذلؾ ،وال

تراىـ يفخروف بأب ،كاف نبياً وال ورعاً وال ب اًر وال تقياً ،وال مؤمناً رضياً زكياً ،وال بأنيـ في أنفسيـ صالحوف ،ولربيـ

مرضوف مطيعوف ،ولمعاصيو مجتنبوف ،ومنيا حذروف ،وىذا أكبر مف استكبار الشيطاف أو مثمو"( .)1وحكى صاحب

مفتاح السعادة عف الناصر ىذا أنو قاؿ" :الكافروف في المسمميف ،والظالموف في الييود ،والفاسقوف في النصارى"(.)2
وأما كونو مف أىؿ النار في اآلخرة فقد قاؿ الحاكـ الجشمي في تفسير قولو تعالى(( :إِ َّف ْاأل َْب َرَار لَِفي َن ِع ٍيـ َوِا َّف
ِ
اْلفُج ِ
ٍِ
الد ِ
صمَ ْوَنيَا َي ْوَـ ِّ
يف)) [االنفطار" :]16-13:إف الفجار العصاة المرتكبيف
يف َو َما ُى ْـ َع ْنيَا بِ َغائبِ َ
َّار لَفي َجحيـ َي ْ
َ
لمكبائر في النار ،والفجور اسـ لمعصياف ،وليذا يقاؿ لمزاني :فاجر .ومعنى "يصمونيا" أي :يبلزمونيا لمتعذيب" ،إلى

أف قاؿ " :وتدؿ اآلية عمى قولنا في الوعيد مف جيات :أحدىا :أنو فصؿ بيف البر والفاجر ،فدؿ عمى أف الفجار ليسوا
مف األبرار ،بخبلؼ قوؿ المرجئة.

ومنيا :أنو عـ جميع الفجار ولـ يخص ،فبل فاجر إال ويدخؿ تحت اآلية ،خبلؼ قوليـ.

ومنيا :قولو" :لفي جحيـ" ،فمـ يثبت ليـ مكاناً غيره.

ومنيا :قولو" :وما ىـ عنيا بغائبيف" ،فدؿ عمى الدواـ"( .)3ثـ قاؿ" :ومتى قيؿ :أراد بالفجار الكفار قمنا :عنو

أجوبة ،أحدىا :أنو لو صح لدخؿ بعض الفجار الجنة ،ولكانوا مف األبرار .وىذا خبلؼ اآلية.
وثانييا :أف اآلية عامة.

وثالثيا :أف أىؿ القبمة مخاطبوف باالتفاؽ ،ولو تناوؿ الكفار لما كانوا مخاطبيف؛ ألف الفجور اسـ لجميع

المعاصي"(.)4

وبمثؿ ىذا التفسير فسرىا األعقـ ،فقد قاؿ" :واف الفجار" العصاة المرتكبيف الكبائر "لفي جحيـ" في النار،

والفجور اسـ العصياف ،يقاؿ لمزاني فاجر" ،يصمونيا" ،أي :يحممونيا لمتعذيب" ،يوـ الديف" يوـ الجزاء" ،وما ىـ عنيا

بغائبيف" بموت وال خروج"( .)5فالحاكـ الجشمي مف الزيدية ،فيو يرى أف الوعيد يتناوؿ المجرـ ،وىو الفاسؽ ،خبلؼ
قوؿ بعضيـ .وأف عذابو دائـ؛ إذ لو انقطع لصار في بعض األوقات كالمتقي(.)6

( )1نتاب ايبواط يإلَاّ ايٓاُل يًشل األطل َٚاسبؤ بٔ عً.)4: ْ( ٞ
(َ )2فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)4295 ْ( ٟ
( )3اسبانِ ازبٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتفوري يعـْإ ضبُـ مكمٚك (ْ .)3:7
( )4املِـك ْفو٘.
( )5تفوري األعكِ (.)497/4
( )6اسبانِ ازبٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتفوري يعـْإ ضبُـ مكمٚك (ْ .)3;5
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ِِ ِ
ِ
يف ِفي َع َذ ِ
وف))
وف ال ُيفَتَُّر َع ْنيُ ْـ َو ُى ْـ فيو ُمْبم ُس َ
اب َجيََّن َـ َخال ُد َ
وقاؿ في قولو تعالىِ(( :إ َّف اْل ُم ْج ِرِم َ
[الزخرؼ" :]75-74:إنو يدؿ عمى أف كؿ مجرـ في عذاب جينـ ،والفاسؽ مجرـ ،ويدؿ عمى أف الفساؽ يكونوف
في النار"(.)1

اؿ ال تَ ْختَ ِ
ي َو َما أ ََنا
ت إِلَ ْي ُك ْـ بِاْل َو ِع ِيد َما ُي َب َّد ُؿ اْلقَ ْو ُؿ لَ َد َّ
ص ُموا لَ َد َّ
وذكر في تفسير قولو تعالى(( :قَ َ
ي َوقَ ْد قَ َّد ْم ُ
ظ َّبلٍـ لِْم َعبِ ِيد)) [ؽ" :]29-28:إف وعده ووعيده ال يتبدؿ ،وأنو تعالى ال يعاقب بغير ذنب ،وال يجازي بالحسنة
بِ َ
سيئة ،وال يمنع الثواب مف استحقو"( .)2وقاؿ" :ويدؿ قولو" :ما يبدؿ القوؿ لدي" أف وعيده ال خمؼ فيو ،خبلؼ قوؿ

بعض المرجئة"(.)3

ِِ
وقاؿ في قولو تعالى(( :وم ْف يع ِ َّ
يف ِفييَا أ ََب ًدا)) [الجف" :]23:إنيا تدؿ
ص الموَ َوَر ُسولَوُ فَِإ َّف لَوُ َن َار َجيَنَّ َـ َخالد َ
ََ َْ
()4
عمى أف العصاة يخمدوف في النار ،خبلؼ قوؿ المرجئة" .
ِ
ِ
َِِّ
وف َى َذا ِم ْف ِع ْنِد المَّ ِو
وف اْلكتَ َ
اب بِأ َْيدي ِي ْـ ثَُّـ َيقُولُ َ
يف َي ْكتُُب َ
وقاؿ في مفتاح السعادة في قولو تعالى(( :فَ َوْي ٌؿ لمذ َ
ِ
ِ
لِي ْشتَروا بِ ِو ثَمناً َقمِيبلً فَوْي ٌؿ لَيـ ِم َّما َكتَب ْ ِ
وف)) [البقرة" :]79:قاؿ أبو عمي :في اآلية دليؿ
َ
ت أ َْيدي ِي ْـ َوَوْي ٌؿ لَيُ ْـ م َّما َي ْكسُب َ
ُْ
َ ُ
َ
َ
عمى أف اهلل تعالى لـ يكف وعد موسى وال مف بعده مف األنبياء بخروج أىؿ الكبائر مف النار ،واال لما أنكر عمى
الييود مقالتيـ ىذه .قمت :وداللتيا عمى ىذا واضحة؛ ألنو تعالى أنكر مقالتيـ ىذه ،ودؿ عمى أنو لـ يكف بذلؾ منو

عيد ،ونص عمى أنيـ قالوا ذلؾ ال عف عمـ.

قاؿ أبو عمي :واذا ثبت أنو ما دليـ ،وثبت أنو قد دليـ عمى وعيد العصاة إذا كاف في ذلؾ زجر ليـ عف

الذنوب فقد وجب أف يكوف عذابيـ دائما ،واذا ثبت ذلؾ في سائر األمـ وجب ثبوتو في ىذه األمة ،وال يجوز اختبلؼ

الحكـ مع اتحاد قدر المعصية؛ لمنافاتو العدؿ"(.)5

وىذا قوؿ جميع الفرؽ الزيدية ،قاؿ اإلسفرائيني(" :)6وجميع فرؽ الزيدية يجمعيـ القوؿ بتخميد أىؿ الكبائر

في النار"(.)7

وقوؿ الزيدية ىذا ىو مذىب المعتزلة والخوارج ،قاؿ ابف أبي الخير العمراني اليماني الشافعي(" :)8ثـ لما

اعتزلت المعتزلة بقوؿ واصؿ بف عطاء في مرتكب الكبيرة بأنو في منزلة بيف المنزلتيف انضـ إليو عمرو بف عبيد،
فضموا إلى بدعتيـ في اإليماف وانكارىـ خروج أحد مف النار وخمود أىؿ الكبائر في النار وانفاذ الوعيد إنكارىـ

لمقدر"(.)9

( )1امللدع ايوابل (ْ .)3:8
(ْ )2فى امللدع ايوابل.
(ْ )3فى امللدع ايوابل.
( )4امللدع ايوابل (ْ .)3:9
(َ )5فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)5297 ْ( ٟ
( )6أب ٛاملعفل اإلهفلاٝ٥ينًٗ :فٛك بٔ طاٖل بٔ ضبُـ األهفلاٜٝين ،أب ٛاملعفل ،عامل باألَُ ،ٍٛفول َٔ ،فكٗا ٤ايٌافع .١ٝقاٍ ايوبه :ٞاكتبط٘ ْعاّ املًو بطٛيُٓٚ ،ف ايتفوري ايهبري املٌٗٛكُٓٚ ،ف يف
ُٓٚف يف األُ .ٍٛتٛيف هٖٓ693( ١ع) .األعالّ يًنكنً.)39;/5( ٞ
( )7ايتبِري يف ايـٚ ٜٔمتٝٝن ايفلق ١ايٓاد ١ٝعٔ ايفلم اهلايهني يإلهفلاٝ٥ين (ْ ;.)4
( )8ابٔ أب ٞاشبري ايعُلاْ :ٞحي ٢ٝبٔ هامل أب ٞاشبري بٔ أهعـ بٔ حي ،٢ٝأب ٛاسبوني ايعُلاْٚ ،ٞيـ هٖٓ6:;( ١ع) ،فك ،٘ٝنإ ًٝؽ ايٌافع ١ٝيف بالؿ اي ،ُٔٝي٘ عـ ٠تِاْٝف ،تٛيف بق ٟهفاٍ باي ُٔٝهٓ١
(ٖ77:ع) .األعالّ يًنكنً.)368/:( ٞ
( )9االْتِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜاألًلاك البٔ أب ٞاشبري ايعُلاْ ٞايُٝاْ ٞايٌافع.)86/3( ٞ
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()2

وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية(" :)1ولكف كثي اًر مف أىؿ البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعتو

ألىؿ

الكبائر ،فقالوا :ال يشفع ألىؿ الكبائر؛ بناء عمى أف أىؿ الكبائر عندىـ ال يغفر اهلل ليـ وال يخرجيـ مف النار بعد

أف يدخموىا ال بشفاعة وال غيرىا"(.)3

وسبب إنكارىـ ليذه الشفاعة ألنيا تضاد أصوليـ الفاسدة ،قاؿ اإلماـ القرطبي(" :)4وىذه الشفاعة ىي التي

أنكرتيا المبتدعة الخوارج والمعتزلة ،فمنعتيا عمى أصوليـ الفاسدة ،وىي االستحقاؽ العقمي المبني عمى التحسيف

والتقبيح"(.)5

قال أهل لزسن ي لزمسأز :

وقد رد المفسروف مف أىؿ السنة القوؿ بالمنزلة بيف المنزلتيف ،قاؿ النسفي( )6في تفسير(( :وأ َّ َِّ
يف ال
َف الذ َ
َ
َعتَ ْد َنا لَيُ ْـ َع َذاباً أَلِيماً))[االسراء" :]10:واآلية ترد القوؿ بالمنزلة بيف المنزلتيف؛ حيث ذكر المؤمنيف
وف بِ ْاآل ِخ َ ِرة أ ْ
ُي ْؤ ِمُن َ
وجزاءىـ والكافريف وجزاءىـ ،ولـ يذكر الفسقة"(.)7
َما الَِّذيف آمُنوا وع ِممُوا الصَّالِح ِ
ات فَُي ْد ِخمُيُ ْـ َربُّيُ ْـ
وقاؿ في المباب في عموـ الكتاب في تفسير قولو تعالى(( :فَأ َّ
َ
َ َ ََ
ِ
ِفي ر ْحمتِ ِو َذلِ َؾ ىو اْلفَوُز اْلمبِيف وأ َّ َِّ
يف))
استَ ْك َب ْرتُ ْـ َو ُك ْنتُ ْـ قَ ْوماً ُم ْج ِرِم َ
َما الذ َ
يف َكفَُروا أَ َفمَ ْـ تَ ُك ْف َآياتي تُْتمَى َعمَ ْي ُك ْـ فَ ْ
َُ ْ
َ َ
ُ ُ َ
[الجاثػية" :]31-30:ذكر اهلل المؤمنيف والكافريف ولـ يذكر قسماً ثالثاً ،وىذا يدؿ عمى أف مذىب المعتزلة في إثبات
منزلة بيف المنزلتيف باطؿ"(.)8

وجاء في فتح البياف في مقاصد القرآف في تفسير قولو تعالىُ (( :ى َو الَِّذي َخمَقَ ُك ْـ
والمَّو بِما تَعممُوف ب ِ
ص ٌير)) [التغابف" :]2:وقدـ الكافر عمى المؤمف ألنو األغمب عند نزوؿ
َ ُ َ َْ َ َ
()9
يقوؿ بالمنزلة بيف المنزلتيف" .

فَ ِم ْن ُك ْـ َك ِافٌر َو ِم ْن ُك ْـ ُم ْؤ ِم ٌف
القرآف ،وفيو رد لقوؿ مف

والحاصؿ في مذىب أىؿ السنة والجماعة في ىذه المسألة ما حكاه ابف تيمية بقولو":ال يكفروف أىؿ القبمة

بمطمؽ المعاصي والكبائر كما تفعمو الخوارج ،بؿ األخوة اإليمانية ثابتة مع المعاصي ،كما قاؿ سبحانو في آية
ِ
طائِفَتَ ِ ِ
يو َشيء فَاتِّباعٌ بِاْلمعر ِ
َخ ِ
القصاص(( :فَمف ع ِفي لَو ِمف أ ِ
يف ا ْقتَتَمُوا
وؼ))[البقرة،]178:
وقاؿ((:وِا ْف َ
َْ ُ َ ُ ْ
ٌْ َ
اف م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ ُْ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َصمِ ُحوا َب ْي َنيُ َما
اى َما َعمَى ْاأل ْ
اء ْ
َصمِ ُحوا َب ْي َنيُ َما فَِإ ْف َب َغ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ت فَأ ْ
فَأ ْ
يء إِلَى أ َْم ِر المو فَِإ ْف فَ َ
ُخ َرى فَقَاتمُوا التي تَْبغي َحتَّى تَف َ
ِِ
بِاْل َع ْد ِؿ َوأَ ْق ِسطُوا إِ َّف المَّوَ ُي ِح ُّ
وف إِ ْخ َوةٌ))[الحجرات.]10-9:
يف إَِّن َما اْل ُم ْؤ ِمُن َ
ب اْل ُم ْقسط َ

( )1أمحـ بٔ عبـ اسبً ِٝبٔ عبـ ايوالّ بٔ عبـ اهلل بٔ أب ٞايكاهِ اسبلاْ ٞايـٌَك ٞاسبٓبً ،ٞأب ٛايعباي ،تك ٞايـ ٜٔابٔ ت ،١ُٝٝاإلَاًّٝ ،ؽ اإلهالّٚ .يـ يف سلإ هٖٓ883( ١ع)ٚ ،ذب ٍٛب٘ أب ٙٛإىل ؿٌَل،
ؿٌَل ،فٓبؼ ٚاًتٗلٚ .طًب إىل َِل َٔ أدٌ فت ٣ٛأفت ٢بٗا ،فكِـٖا ،فتعِب عً ٘ٝمجاع َٔ ١أًٖٗا ،فوذٔ َـْٚ ،٠كٌ إىل اإلههٓـك .١ٜثِ أطًل فوافل إىل ؿٌَل هٖٓ934( ١ع)ٚ ،اعتكٌ بٗا هٓ١
(ٖ942ع) ٚأطًل ،ثِ أعٝـَٚ ،ات َعتكالً بكًع ١ؿٌَل ،فؼلدت ؿٌَل نًٗا يف دٓامت٘ .نإ نجري ايبشح يف فٓ ٕٛاسبهُ ،١ؿاع ١ٝإُالغ يف ايـ .ٜٔآ ١ٜيف ايتفوري ٚاألُ ،ٍٛفِٝض ايًوإ ،قًُ٘ ٚيواْ٘
َتكاكبإْ .اظل ايعًُاٚ ٤اهتـٍ ٚبلع يف ايعًِ ٚايتفوريٚ ،أفتٚ ٢ؿكي  ٖٛٚؿ ٕٚايعٌل .ٜٔأَا تِاْٝف٘ فك :ٌٝكمبا تنٜـ عً ٢أكبع ١آالف نلاهٚ ،١ق :ٌٝإْٗا تبًؼ ثالمثا ١٥صبًـ .األعالّ يًنكنًٞ
(.)366/3
(ٜ )2عين :ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ.
( )3قاعـ ٠دً ١ًٝيف ايتٛهٌ ٚايٛه ١ًٝالبٔ ت.)495 ْ( ١ُٝٝ
( )4ايكلطيب :ضبُـ بٔ أمحـ بٔ أب ٞبهل بٔ فلغ األِْاك ٟاشبنكد ٞاألْـيو ،ٞأب ٛعبـ اهلل ايكلطيب َٔ ،نباك املفولُ .ٜٔاحل َتعبـ َٔ .أٌٖ قلطب .١كسٌ إىل ايٌلم ٚاهتكل مبٓ ١ٝابٔ ػِٝب يف مشايٞ
مشاي ٞأهٛٝط مبِل هٖٓ893( ١ع)ٚ ،تٛيف فٗٝاٚ .نإ ٚكعاً َتعبـاً ،طاكساً يًتهًف ،ميٌ ٞبجٛب ٚاسـ ٚعً ٢كأه٘ طاق .١ٝي٘ عـَ ٠ؤيفات .األعالّ يًنكنً.)544/7( ٞ
( )5ايتقنل ٠بأسٛاٍ املٛتٚ ٢أَٛك اآلػل ٠يًكلطيب (ْ .)829
( )6ايٓوف :ٞعبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ ضبُٛؿ ايٓوف ،ٞأب ٛايربنات ،سافغ ايـ ،ٜٔفك ٘ٝسٓفَ ،ٞفول َٔ ،أٌٖ إٜقز َٔ نٛك أُبٗإٚٚ ،فات٘ فٗٝا هٖٓ932( ١ع)ْ .وبت٘ إىل ْوف ببالؿ ايوٓـ بني دٝشٕٛ
ٚمسلقٓـ .ي٘ َِٓفات دً .١ًٝاألعالّ يًنكنً.)89/6( ٞ
( )7تفوري ايٓوف.)46:/4( ٞ
( )8ايًباب يف عً ّٛايهتاب ألب ٞسفّ هلاز ايـ ٜٔعُل بٔ عً ٞبٔ عاؿٍ اسبٓبً ٞايـٌَك.)594/39( ٞ
( )9فتض ايبٝإ يف َكاُـ ايكلإٓ حملُـ ُـٜل ػإ اسبوٝين (.)386/36
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وال يسمبوف الفاسؽ الممي اسـ اإليماف بالكمية وال يخمدونو في النار كما تقولو المعتزلة ،بؿ الفاسؽ يدخؿ في
اسـ اإليماف في مثؿ قولو تعالى(( :فَتَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة ُم ْؤ ِم َن ٍة)) [النساء ،]92:وقد ال يدخؿ في اسـ اإليماف المطمؽ كما في
قولو تعالى(( :إَِّنما اْلمؤ ِمُن َِّ
وبيُ ْـ)) [األنفاؿ ،]2:وقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ( :ال
يف إِ َذا ُذ ِك َر المَّوُ َو ِجمَ ْ
ت ُقمُ ُ
وف الذ َ
َ ُْ َ
يزني الزاني حيف يزني وىو مؤمف ،وال يسرؽ حيف يسرؽ وىو مؤمف ،وال يشرب الخمر حيف يشربيا وىو مؤمف ،وال

ينتيب نيبة ذات شرؼ يرفع الناس إليو فييا أبصارىـ حيف ينتيبيا وىو مؤمف)(.)1

ويقولوف :ىو مؤمف ناقص اإليماف أو مؤمف بإيمانو فاسؽ بكبيرتو ،فبل يعطى االسـ المطمؽ ،وال يسمب

مطمؽ االسـ"(.)2

وقاؿ رحمو اهلل" :فإف مذىب أىؿ السنة والجماعة أف الفاسؽ الممي لو الثواب والعقاب إذا لـ يعؼ اهلل عنو،

وانو ال بد أف يدخؿ النار مف الفساؽ مف شاء اهلل ،واف كاف ال يخمد في النار أحد مف أىؿ اإليماف ،بؿ يخمد فييا

المنافقوف كما يخمد فييا المتظاىروف بالكفر"(.)3

وقاؿ عمف يقوؿ بتخميد الفساؽ في النار" :وىـ في ىذا القوؿ مخالفوف لمسمؼ واألئمة"()4؛ إذ أف مذىب

الصحابة والتابعيف وأئمة المسمميف وسائر أىؿ السنة والجماعة أنو صمى اهلل عميو وسمـ يشفع في أىؿ الكبائر ،وانو
ال يخمد في النار مف أىؿ اإليماف أحد .بؿ يخرج مف النار مف في قمبو مثقاؿ حبة مف إيماف أو مثقاؿ ذرة مف

إيماف(.)5

وقاؿ اإلماـ النووي(" :)6مذىب أىؿ الحؽ أنو ال يكفر المسمـ بالمعاصي كالقتؿ والزنا"(.)7

فالزيدية بقوليـ ىذا مخالفوف إلجماع سمؼ األمة وأئمتيا ،وقد ىدى اهلل أىؿ السنة والجماعة لما اختمفوا فيو

مف الحؽ بإذنو ،حيث ذىبوا إلى أف أىؿ الكبائر تحت مشيئة اهلل ،إف شاء غفر ليـ برحمتو ،واف شاء عذبيـ بذنوبيـ،
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء)) [النساء،]48:
ثـ أدخميـ الجنة برحمتو ،قاؿ تعالى(( :إِ َّف المَّوَ ال َي ْغف ُر أ ْ
َف ُي ْش َر َؾ بِو َوَي ْغف ُر َما ُد َ
وف َذل َؾ ل َم ْف َي َش ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
وقاؿ تعالىُ (( :ق ْؿ يا ِعب ِاد َِّ
َّ ِ ُّ
يعا إِنَّوُ ُى َو
َس َرفُوا َعمَى أ َْنفُس ِي ْـ ال تَ ْق َنطُوا م ْف َر ْح َمة المو إِ َّف الموَ َي ْغف ُر الذُن َ
ي الذ َ
يف أ ْ
وب َجم ً
َ َ َ
()9
()8
اْل َغفُور َّ ِ
يـ)) [الزمر . ]53:وقاؿ األلوسي " :اتفؽ أىؿ السنة والجماعة أنو يشفع في أىؿ الكبائر وأنو ال يخمد
ُ
الرح ُ
في النار مف أىؿ التوحيد أحد .وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعتو ألىؿ الكبائر ،ولـ ينكروا شفاعتو لممؤمنيف
وىؤالء مبتدعة ضبلؿ ،وفي تكفيرىـ نزاع وتفصيؿ"( .)10وقاؿ اإلماـ السفاريني(" :)11أف القوؿ الذي لـ يوافؽ الخوارج

( )1أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب املعامل ٚايػِب ،باب ايٓٗ ٞبػري إفٕ ُاسب٘ ( ،)358/5كقِ (َٚ ،)4697وًِ ،نتاب اإلميإ ،باب بٝإ ْكِإ اإلميإ باملعاُ ،)98/3( ٞكقِ (.)322
( )2ايعكٝـ ٠ايٛاهط ١ٝالبٔ ت.)336- 335 ْ( ١ُٝٝ
( )3ايفتا ٣ٚايهرب ٣البٔ ت.)448/6( ١ُٝٝ
( )4امللدع ايوابل (.)85;/8
( )5قاعـ ٠دً ١ًٝيف ايتٛهٌ ٚايٛه ١ًٝالبٔ ت.)495 ْ( ١ُٝٝ
( )6ايٓ :ٟٚٛحي ٢ٝبٔ ًلف بٔ َل ٟبٔ سؤ اسبناَ ٞاسبٛكاْ ٞايٓ ،ٟٚٛايٌافع ،ٞأب ٛمنلٜا ،ضب ٞٝايـ ،ٜٔعالَ ١بايفك٘ ٚاسبـٜحَٛ .يـٚٚ ٙفات٘ يف ْٛا َٔ قل ٣سٛكإ بوٛكٚ ١ٜايٗٝا ْوبت٘ٚ .يـ هٓ١
(ٖ853ع) ،تعًِ يف ؿٌَلٚ ،أقاّ بٗا مَٓاً طٜٛالً .تٛيف هٖٓ898( ١ع) .ي٘ عـَ ٠ؤيفات .األعالّ يًنكنً.)36;/:( ٞ
(ً )7لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ يًٓ.)6;/4( ٟٚٛ
( )8ازبٓٚ ١ايٓاك يعُل بٔ هًُٝإ األًكل (ْ .)355
( )9األيٛه :ٞضبُٛؿ ًهل ٟبٔ عبـ اهلل بٔ ًٗاب ايـ ٜٔضبُٛؿ اآليٛه ٞاسبوٝين ،أب ٛاملعايَ ،ٞؤكؾ ،عامل باألؿب ٚايـٚ ،ٜٔيـ يف كُاف ١بػـاؿ هٖٓ3495( ١ع)ٚ ،أػق ايعًِ عٔ أبٚ ٘ٝعُ٘ ٚغريُٖاٚ .تِـك
يًتـكٜى يف ؿاكٚ ٙيف بعض املوادـٚ .محٌ عً ٢أٌٖ ايبـع يف اإلهالّ بلها ،ٌ٥فعاؿا ٙنجريٚ ٕٚهعٛا ب٘ يـٚ ٣اي ٞبػـاؿ عبـ ايٖٛاب باًا ،فهتب ٖقا إىل َلدع٘ ايوًطإ عبـ اسبُٝـ ايجاْ ٞايعجُاْ،ٞ
فِـك األَل بٓف ٘ٝإىل بالؿ األْآ ،ٍٛفًُا  ٌُٚإىل امل ٌُٛقاّ أعٝاْٗا فُٓع َٔ ٙٛدباٚمٖاٚ ،نتبٛا إىل ايوًطإ حيتذ ،ٕٛفوُض ي٘ بايعٛؿ ٠إىل بػـاؿ ،فعاؿٚ .ملا استٌ ايربٜطاْ ٕٛٝبػـاؿ هٓ١
(ٖ3557ع) علٓٛا عً ٘ٝقٔاٖ٤ا ،فنٖـ ف ٘ٝاْكبآاً عٔ طبايطتِٗ .تٛيف يف بػـاؿ هٖٓ3564( ١ع) .ي٘ اثٓإ ٚمخوَِٓ ٕٛفاً بني نتاب ٚكهاي .١األعالّ يًنكنً.)395- 394/9( ٞ
( )10غا ١ٜاألَاْ ٞيف ايلؿ عً ٢ايٓبٗاْ ٞيأليٛه.)566/4( ٞ
( )11ايوفاكٜين :ضبُـ بٔ أمحـ بٔ هامل ايوفاكٜين ،مشى ايـ ،ٜٔأب ٛايع ،ٕٛعامل باسبـٜح ٚاألُٚ ٍٛاألؿب ،ضبكلٚ .يـ يف هفاك َٔ ٜٔقلْ ٣ابًى هٖٓ3336( ١ع)ٚ ،كسٌ إىل ؿٌَل ،فأػق عٔ عًُاٗ٥ا.
ٚعاؿ إىل ْابًى فـكي ٚأفتٚ ،٢تٛيف فٗٝا هٖٓ33::( ١ع) .ي٘ عـ ٠نتب .األعالّ يًنكنً .)36/8( ٞكمح٘ اهلل تعاىل (تٖ 33:: :ع)
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والمعتزلة عميو أحد مف أىؿ السنة ىو القوؿ بتخميد أىؿ الكبائر في النار ،فإف ىذا القوؿ مف البدع المشيورة ،وقد
اتفؽ الصحاب ة والتابعوف ليـ بإحساف وسائر أئمة المسمميف عمى أنو ال يخمد في النار أحد ممف في قمبو مثقاؿ ذرة
مف إيماف .واتفقوا أيضاً عمى أف نبينا صمى اهلل عميو وسمـ يشفع في مف يأذف اهلل لو بالشفاعة فيو مف أىؿ الكبائر

مف أمتو"(.)1

لسفتيلل لززديد على لزمنزز بدن لزمنززفتدن:

وقد استدؿ الزيدية عمى مذىبيـ ىذا بقوليـ :بأف مف "المعموـ أف الفاسؽ يخزى؛ لقولو تعالى في المحاربيف:
الد ْنيا ولَيـ ِفي ْاآل ِخرِة ع َذ ٌ ِ
(( َذلِ َؾ لَيـ ِخ ْز ِ
يـ ))[المائدة ،]33:ومف دخؿ النار فقد أخزي؛ لقولو تعالى:
َ َ
ٌ
اب َعظ ٌ
ي في ُّ َ َ ُ ْ
ُْ
((إَِّن َؾ َم ْف تُ ْد ِخ ِؿ َّ
َخ َزْيتَوُ)) [آؿ عمراف .]192:واذا كاف الفاسؽ يخزى بإدخالو النار ،وقد أخبر اهلل سبحانو
الن َار فَقَ ْد أ ْ
َّ َِّ
َصمَ ُحوا
أف المؤمف ال يخزى؛ انتج ذلؾ أف الفاسؽ ليس بمؤمف ،وىذا واضح كما ترى ،وقاؿ تعالى(( :إِال الذ َ
يف تَ ُابوا َوأ ْ
ِ
َّ ِ
َخمَصوا ِد َينيـ لِمَّ ِو فَأُولَئِ َؾ مع اْلمؤ ِمنِيف وسو َ ِ َّ
َج اًر َع ِظيماً)) [النساء .]146:وقاؿ
يف أ ْ
َو ْ
ؼ ُي ْؤت الموُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
ص ُموا بِالمو َوأ ْ ُ
اعتَ َ
ُْ
َ َ ُْ َ َ َْ
ِ
َّ
وف))
اء المَّ ِو ال َخ ْو ٌ
ؼ َعمَْي ِي ْـ َوال ُى ْـ َي ْح َزُن َ
سبحانوَ (( :والموُ َوِل ُّي اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف)) [آؿ عمراف ،]68:وقاؿ(( :أَال ِإ َّف أ َْوِل َي َ
ِ
ِ
ِ
َج اًر َك ِريماً))
َع َّد لَيُ ْـ أ ْ
بلـ َوأ َ
اف بِاْل ُم ْؤ ِمن َ
[يونس .]62:والفاسؽ يخاؼ ويحزف ،وقاؿَ (( :و َك َ
يف َرحيماً تَحيَّتُيُ ْـ َي ْوَـ َيْمقَ ْوَنوُ َس ٌ
[األحزاب ،]44-43:إلى غير ذلؾ مف اآليات ،ولـ يقؿ شيئاً مف ذلؾ لمفسقة العجزة وال لمعتاة الكفرة.
قاؿ اليادي عميو السبلـ :فبيذه اآليات ونحوىا عممنا أف اسـ اإليماف فاضؿ شريؼ حسف ،وأف مف سماه اهلل

مؤمناً مسمماً فقد مدحو اهلل مدحاً شريفاً ،وأثنى عميو ثناء جميبلً ،وسماه بالفاضؿ مف األسماء التي جعميا اهلل أسماء

لدينو وصفات ألوليائو ،وأف مف استحؽ ىذا االسـ عند اهلل فيو ولي هلل مف أىؿ الجنة ،وأف ىذه األسماء الحسنة

الشريفة ال يستحقيا الفجرة الفسقة العتاة الظممة أصحاب الزنى وشرب الخمور وشيادات الزور وقذؼ المحصنات
وترؾ الصموات وقطع الطرؽ عمى الحجاج وىدـ المساجد وتحريؼ المصاحؼ وىدـ الكعبة وانتياؾ حرـ المسمميف

وفعؿ قوـ لوط ،ونحو ذلؾ مف األفعاؿ الشنيعة القبيحة الفظيعة"(.)2

وقاؿ" :لفظ مؤمف مدح عمى اإلطبلؽ ،ولفظ فاسؽ اسـ ذـ عمى اإلطبلؽ ،فبل يجوز أف يوصؼ بيما شخص

واحد؛ لتنافييما ،كما ال يحكـ لو باستحقاؽ المدح والذـ ،وألنو يؤدي إلى اجتماع التعظيـ واالستخفاؼ ،وىما

نقيضاف"(.)3

أيز أهل لزسن على عيم سلب لإلدمان عن لزتصاة:

واستدؿ أىؿ السنو والجماعة عمى عدـ سمب اإليماف عف العصاة بالكتاب والسنة ،ومف ذلؾ:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء)) [النساء.]48:
-1
قاؿ تعالى(( :إِ َّف المَّوَ ال َي ْغف ُر أ ْ
َف ُي ْش َر َؾ بِو َوَي ْغف ُر َما ُد َ
وف َذل َؾ ل َم ْف َي َش ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
قاؿ تعالىُ (( :ق ْؿ يا ِعب ِاد َِّ
َّ ِ ُّ
-2
يعا إِنَّوُ
َس َرفُوا َعمَى أ َْنفُس ِي ْـ ال تَ ْق َنطُوا م ْف َر ْح َمة المو إِ َّف الموَ َي ْغف ُر الذُن َ
ي الذ َ
يف أ ْ
وب َجم ً
َ َ َ
ىو اْل َغفُور َّ ِ
يـ)) [الزمر .]53:قاؿ ابف جرير الطبري(" :)4وقاؿ آخروف :نزؿ ذلؾ في قوـ كانوا يروف أىؿ
ُ
الرح ُ
َُ
( )1يٛاَع األْٛاك ايبٗٚ ١ٝهٛاطع األهلاك األثل ١ٜيٌلغ ايـك ٠املٔ ١ٝيف عكـ ايفلق ١امللٓ ١ٝيًوفاكٜين (.)632/3
(َ )2فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)3367- 3366 ْ( ٟ
( )3امللدع ايوابل (ْ .)3373
( )4ابٔ دلٜل ايطرب :ٟضبُـ بٔ دلٜل بٔ ٜنٜـ ايطرب ،ٟأب ٛدعفل ،املؤكؾ املفول اإلَاّٚ .يـ يف آٌَ طربهتإٚ ،اهتٛطٔ بػـاؿ ٚتٛيف بٗاٚ .علض عً ٘ٝايكٔا ٤فاَتٓعٚ ،املعامل فأب .٢ي٘ عـَ ٠ؤيفاتٖٛٚ .
َٔ ثكات املؤكػني ،قاٍ ابٔ األثري :أب ٛدعفل أٚثل َٔ ْكٌ ايتاكٜؽٚ ،يف تفوريَ ٙا ٜـٍ عً ٢عًِ غنٜل ٚذبكٝلٚ .نإ صبتٗـاً يف أسهاّ ايـ ٜٔال ٜكًـ أسـاً ،بٌ قًـ ٙبعض ايٓاي ٚعًُٛا بأقٛاي٘ ٚآكا.٘٥
ٚنإ أمسل أعني ،عبٝف ازبوِ ،فِٝشاًٚ .يـ هٖٓ446( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ532( ١ع) .األعالّ يًنكنً.)8;/8( ٞ
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الكبائر مف أىؿ النار ،فأعمميـ اهلل بذلؾ أنو يغفر الذنوب جميعاً لمف يشاء"( .)1ثـ روى بسنده عف ابف عمر قاؿ:

(كنا معشر أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ نرى أو نقوؿ :إنو ليس شيء مف حسناتنا إال وىي مقبولة،
ِ
ِ
َِّ
َّ
َع َمالَ ُك ْـ)) [محمد .]33:فمما
يعوا َّ
الر ُس َ
وؿ َوال تُْب ِطمُوا أ ْ
حتى نزلت ىذه اآليةَ (( :يا أَيُّيَا الذ َ
يعوا الموَ َوأَط ُ
آمُنوا أَط ُ
يف َ
نزلت ىذه اآلية قمنا :ما ىذا الذي يبطؿ أعمالنا؟ فقمنا :الكبائر والفواحش ،قاؿ :فكنا إذا رأينا مف أصاب شيئاً منيا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء)) [النساء.]48:
قمنا :قد ىمؾ ،حتى نزلت ىذه اآلية(( :إِ َّف المَّوَ ال َي ْغف ُر أ ْ
َف ُي ْش َر َؾ بِو َوَي ْغف ُر َما ُد َ
وف َذل َؾ ل َم ْف َي َش ُ
فمما نزلت ىذه اآلية كففنا عف القوؿ في ذلؾ ،فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منيا شيئاً خفنا عميو ،إف لـ يصب منيا

شيئاً رجونا لو)(.)3(")2

ِ
اإليم ِ
ِ
يعوا
-3
قاؿ تعالى(( :قَالَ ِت األ ْ
َع َر ُ
َسمَ ْم َنا َولَ َّما َي ْد ُخ ِؿ ِ َ ُ
آمَّنا ُق ْؿ لَ ْـ تُ ْؤ ِمُنوا َولَك ْف قُولُوا أ ْ
اف في ُقمُوبِ ُك ْـ َوِا ْف تُط ُ
اب َ
ِ
المَّو ورسولَو ال يمِتْ ُكـ ِمف أ ْ ِ
َّ
يـ)) [الحجرات .]14:قاؿ ابف كثير" :وقد استفيد مف ىذه
َ ََ ُ ُ َ ْ ْ
َع َمال ُك ْـ َش ْيًئا إِ َّف الموَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
اآلية الكريمة :أف اإليماف أخص مف اإلسبلـ كما ىو مذىب أىؿ السنة والجماعة"( ،)4إلى أف قاؿ" :فدؿ ىذا عمى
أف ىؤالء األعراب المذكوريف في ىذه اآلية ليسوا بمنافقيف ،وانما ىـ مسمموف لـ يستحكـ اإليماف في قموبيـ،

فادعوا ألنفسيـ مقاماً أعمى مما وصموا إليو ،فأدبوا في ذلؾ"( .)5ثـ ذكر األقواؿ في سبب نزوؿ اآلية ،ثـ قاؿ:

"والصحيح األوؿ ،أنيـ قوـ ادعوا ألنفسيـ مقاـ اإليماف ،ولـ يحصؿ ليـ بعد ،فأدبوا وأعمموا أف ذلؾ لـ يصموا إليو

بعد ،ولو كانوا منافقيف لعنفوا وفضحوا ،كما ذكر المنافقوف في سورة براءة"(.)6
ِ
َِّ
اء)) [الممتحنة .]1:فناداىـ باسـ اإليماف مع
-4
قاؿ تعالىَ (( :يا أَيُّيَا الذ َ
آمُنوا ال تَتَّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْـ أ َْولِ َي َ
يف َ
وجود المعصية ،وىي مواالة الكفار(.)7
-5

حديث المعرور بف سويد قاؿ :لقيت أبا ذر بالربذة وعميو حمة وعمى غبلمو حمة ،فسألتو عف ذلؾ ،فقاؿ :إني

ساببت رجبلً فعيرتو بأمو ،فقاؿ لي النبي صمى اهلل عميو وسمـ( :يا أبا ذر! أعيرتو بأمو؟ إنؾ امرؤ فيؾ جاىمية،
إخوانكـ خولكـ ،جعميـ اهلل تحت أيديكـ ،فمف كاف أخوه تحت يده ،فميطعمو مما يأكؿ ،وليمبسو مما يمبس ،وال

تكمفوىـ ما يغمبيـ ،فإف كمفتموىـ فأعينوىـ)( .)8وبوب عميو البخاري :باب المعاصي مف أمر الجاىمية ،وال يكفر

صاحبيا بارتكابيا إال بالشرؾ .قاؿ ابف الممقف(" :)9قولو":إنؾ امرؤ فيؾ جاىمية" أي :أنت في تعييره بأمو عمى

خمؽ مف أخبلقيـ؛ ألنيـ كانوا يتفاخروف باألنساب ،وفيو نزلت((:أَْليَا ُك ُـ التَّ َكاثُُر))[التكاثر .]1:ولـ يرد في
كفرىـ"(.)10

( )1تفوري ايطرب.)532/43( ٟ
( ))2هٝأت ٞربلجي٘.
( )3تفوري ايطرب.)532/43( ٟ
( )4تفوري ابٔ نجري (.)5:;/9
( )5تفوري ابٔ نجري (.)5:;/9
(ْ )6فى امللدع ايوابل.
(ً )7لغ ايعكٝـ ٠ايٛاهط ١ٝيًٗلاي (ْ .)457
( )8أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب اإلميإ ،باب املعاُ َٔ ٞأَل ازباًٖٚ ،١ٝال ٜهفل ُاسبٗا باكتهابٗا إال بايٌلى ( ،)37/3كقِ (َٚ ،)52وًِ ،نتاب األميإ ،باب إطعاّ املًُٛى مما ٜأنٌ ٚإيباه٘ مما ًٜبى ٚال
ٜهًف٘ َا ٜػًب٘ ( ،)34:5/5كقِ (.)3883
( )9ابٔ املًكٔ :عُل بٔ عً ٞبٔ أمحـ األِْاك ٟايٌافع ،ٞهلاز ايـ ،ٜٔأب ٛسفّ ابٔ ايٓش ،ٟٛاملعلٚف بابٔ املًكٔ َٔ ،أنابل ايعًُا ٤باسبـٜح ٚايفك٘ ٚتاكٜؽ ايلداٍ .أًُ٘ َٔ ٚاؿ ٟآَ باألْـيىَٛٚ ،يـٙ
َٛٚيـٚٚ ٙفات٘ يف ايكاٖلٚ ،٠يـ هٖٓ945( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ:26( ١ع) .ي٘ عب ٛثالمثآَِ ١٥ف .األعالّ يًنكنً.)79/7( ٞ
( )10ايتٝٓٛض يٌلغ ازباَع ايِشٝض البٔ املًكٔ (.)594/4:
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-6

حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو الطويؿ في رؤية المؤمنيف ربيـ يوـ القيامة ،وفيو( :فيقوؿ اهلل

تعالى :اذىبوا ،فمف وجدتـ في قمبو مثقاؿ دينار مف إيماف فأخرجوه ،ويحرـ اهلل صورىـ عمى النار ،فيأتونيـ

وبعضيـ قد غاب في النار إلى قدمو والى أنصاؼ ساقيو ،فيخرجوف مف عرفوا ،ثـ يعودوف ،فيقوؿ :اذىبوا فمف
وجدتـ في قمبو مثقاؿ نصؼ دينار فأخرجوه ،فيخرجوف مف عرفوا ،ثـ يعودوف ،فيقوؿ :اذىبوا فمف وجدتـ في قمبو

مثقاؿ ذرة مف إيماف فأخرجوه ،فيخرجوف مف عرفوا)(.)1

-7

وحكى اإلماـ النووي اإلجماع عمى أف مات عمى غير الشرؾ يدخؿ الجنة ،فقاؿ في شرحو لصحيح مسمـ:

" أما حكمو صمى اهلل عميو وسمـ عمى مف مات يشرؾ بدخوؿ النار ومف مات غير مشرؾ بدخولو الجنة فقد أجمع
عميو المسمموف"(.)2

وأما ما يستدؿ بو الزيدية وغيرىـ مف النصوص التي فييا الوعيد بدخوؿ النار عمى بعض المعاصي فقد

أجاب أىؿ السنة عمييا ببعض األجوبة ،ومف ىذه األجوبة:

()3

 -1أف ىذا الجزاء خاص بمف يستحؿ ىذه المعصية ،فقد قاؿ اإلماـ القسطبلني

عند شرحو لحديث المقداد بف

األسود رضي اهلل عنو قاؿ( :قمت :يا رسوؿ اهلل! لقيت رجبلً مف المشركيف فقطع يدي ثـ الذ مني بشجرة فقاؿ:
أسممت هلل أأقتمو؟ قاؿ :ال ،قمت :يا رسوؿ اهلل! إنو قطع يدي ،فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :ال تقتمو؛ فإنؾ
إف قتمتو كاف بمنزلتؾ قبؿ أف تقتمو ،وكنت بمنزلتو قبؿ أف يقوؿ :كممتو التي قاؿ)(" :)4المعنى :إف قتمتو

مستحبلً"(.)5

وقاؿ اإلماـ ابف حباف(" :)6معنى قولو( :وكنت بمنزلتو قبؿ أف يقوؿ كممتو التي قاؿ)؛ يريد بو أنؾ إف قتمتو

بعدما أنياؾ عنو مستحبلً لو كنت كذلؾ ،ولو معنى آخر وىو :أنؾ إف قتمتو كنت بمنزلتو يريد أنؾ تقتؿ قودا بو

كقتمؾ المسمـ"(.)7

وقاؿ اإلماـ النووي في شرحو لحديث( :إذا كفر الرجؿ أخاه فقد باء بيا أحدىما)(" :)8قيؿ :في تأويؿ الحديث

أوجو ،أحدىا :أنو محموؿ عمى المستحؿ لذلؾ"(.)9

 -2أف ىذه المعاصي قد تؤوؿ بصاحبيا إلى الكفر ،وأنو يخاؼ عمى صاحبيا مف سوء الخاتمة والعياذ باهلل ،فقد ذكر
اإلماـ النووي مف أوجو التأويؿ لمحديث السابؽ قاؿ" :والوجو الرابع :معناه أف ذلؾ يؤوؿ بو إلى الكفر ،وذلؾ أف

المعاصي كما قالوا بريد الكفر ،ويخاؼ عمى المكثر منيا أف يكوف عاقبة شؤميا المصير إلى الكفر"(.)10

( )1أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب ايتٛسٝـ ،باب ق ٍٛاهلل تعاىلٚ( :د٦َٜٛ ٙٛق ْآل ٠إىل كبٗا ْاظل ،)34;/;( )٠كقِ (;َٚ ،)965وًِ ،نتاب اإلميإ ،باب َعلف ١طلٜل ايلؤ ،)389/3( ١ٜكقِ (.)524
(ً )2لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ (.);9/4
( )3ايكوطالْ :ٞأمحـ بٔ ضبُـ بٔ أب ٞبهل بٔ عبـ املًو ايكوطالْ ٞايكتٝيب املِل ،ٟأب ٛايعبايًٗ ،اب ايـ َٔ ،ٜٔعًُا ٤اسبـٜحَٛ .يـٚٚ ٙفات٘ يف ايكاٖلٚ ،٠يـ هٖٓ:73( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ;45( ١ع) .ي٘
عـَ ٠ؤيفات .األعالّ يًنكنً.)454/3( ٞ
( )4أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب املػام ،ٟباب طٚمل ٜقنل ي٘ عٓٛاْاًص ( ،):7/7كقِ (;َٚ ،)623وًِ ،نتاب اإلميإ ،باب ذبل ِٜقتٌ ايهافل بعـ إٔ قاٍ :ال إي٘ إال اهلل ( ،);7/3كقِ (.)377
( )5إكًاؿ ايواك ٟيٌلغ ُشٝض ايبؼاك ٟيًكوطالْ.)494/8( ٞ
( )6ابٔ سبإ :ضبُـ بٔ سبإ بٔ أمحـ بٔ سبإ بٔ َعاف بٔ َعبـ ايتُ ،ُٞٝأب ٛسامت ايبويتٜٚ ،كاٍ ي٘ :ابٔ سبإَ ،ؤكؾ عالَ ،١دػلايف ضبـخٚ .يـ يف بوت َٔ بالؿ هذوتإٚ ،تٓكٌ يف األقطاك ،فلسٌ إىل
إىل ػلاهإ ٚايٌاّ َِٚل ٚايعلام ٚازبنٜلٚ .٠تٛىل قٔا ٤مسلقٓـ َـ ،٠ثِ عاؿ إىل ْٝوابٛكَٗٓٚ ،ا إىل بًـ ،ٙسٝح تٛيف يف عٌل ايجُاْني َٔ عُل ٙهٖٓ576( ١ع) ٖٛٚ .أسـ املهجل َٔ ٜٔايتِٓٝف .قاٍ
ٜاقٛت :أػلز َٔ عً ّٛاسبـٜح َا عذن عٓ٘ غريٚ ،ٙناْت ايلسً ١يف ػلاهإ إىل َِٓفات٘ .األعالّ يًنكنً.)9:/8( ٞ
( )7اإلسوإ يف تكلٜب ُشٝض ابٔ سبإ البٔ سبإ (.)78/33
( )8أػلد٘ َوًِ ،نتاب اإلميإ ،باب بٝإ ساٍ إميإ َٔ قاٍ ألػ ٘ٝاملوًِٜ :ا نافل ( ،)9;/3كقِ (.)333
(ً )9لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ (.)72- 6;/4
( )10امللدع ايوابل (.)72/4
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 -3أف المقصود أف مرتكب ىذه المعاصي ال يدخؿ الجنة مباشرة ،وانما يعذب بقدر معاصيو ثـ يدخؿ الجنة بعد
ذلؾ ،قاؿ اإلماـ النووي في شرحو لحديث (ما مف عبد يسترعيو اهلل رعية يموت يوـ يموت وىو غاش لرعيتو إال

حرـ اهلل عميو الجنة)(" :)1يحتمؿ وجييف ،أحدىما :أف يكوف مستحبلً لغشيـ ،فتحرـ عميو الجنة ويخمد في النار،
والثاني :أنو ال يستحمو فيمتنع مف دخوليا أوؿ وىمة مع الفائزيف"(.)2

والقوؿ بخمود أىؿ الكبائر في النار وانكار الشفاعة ظير فييـ والصحابة ما زالوا أحياء ،وعمى الرغـ مف

أف الصحابة ردوا عميو في حينو ,إال أف ولع أىؿ البدع بو جعميـ ال يمتفتوف إلى إنكار الصحابة لو ،بؿ توارثوه
فيما بينيـ جيبلً أو عناداً أو ىوى ،فعف يزيد الفقير قاؿ( :كنت قد شغفني رأي مف رأي الخوارج ،فخرجنا في
عصابة ذوي عدد نريد أف نحج ،ثـ نخرج عمى الناس ،قاؿ :فمررنا عمى المدينة ،فإذا جابر بف عبد اهلل يحدث

القوـ ،جالس إلى سارية ،عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،قاؿ :فإذا ىو قد ذكر الجينمييف ،قاؿ :فقمت لو :يا
َخ َزْيتَوُ)) [آؿ عمراف،]192:
صاحب رسوؿ اهلل! ما ىذا الذي تحدثوف؟ واهلل يقوؿ(( :إَِّن َؾ َم ْف تُ ْد ِخ ِؿ النَّ َار فَقَ ْد أ ْ
و(( ُكمَّما أَر ُادوا أَف ي ْخرجوا ِم ْنيا أ ِ
يدوا ِفييَا))[السجدة ،]20:فما ىذا الذي تقولوف؟ قاؿ :فقاؿ :أتق أر القرآف؟ قمت:
ُع ُ
ْ َ ُُ
َ
َ َ
نعـ ،قاؿ :فيؿ سمعت بمقاـ محمد عميو السبلـ ,يعني :الذي يبعثو اهلل فيو؟ قمت :نعـ ،قاؿ :فإنو مقاـ محمد
صمى اهلل عميو وسمـ المحمود الذي يخرج اهلل بو مف يخرج .قاؿ :ثـ نعت وضع الصراط ،ومر الناس عميو ،قاؿ:

وأخاؼ أف ال أكوف أحفظ ذاؾ .قاؿ :غير أنو قد زعـ أف قوماً يخرجوف مف النار بعد أف يكونوا فييا ،قاؿ :يعني

فيخرجوف كأنيـ عيداف السماسـ ،قاؿ :فيدخموف ني اًر مف أنيار الجنة ،فيغتسموف فيو ،فيخرجوف كأنيـ القراطيس.
فرجعنا قمنا :ويحكـ أتروف الشيخ يكذب عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ؟ فرجعنا ،فبل واهلل ما خرج منا غير

رجؿ واحد)(.)3

ىذا ىو مذىب الزيدية في أىؿ الكبائر ،وقد حكى صاحب مفتاح السعادة" :أف مقاتؿ بف سميماف يرى عدـ

عقوبة المشرؾ ،فقاؿ " :إال ما يحكى عف مقاتؿ بف سميماف وبعض الخراسانية وبعض الكرامية فذىبوا إلى أف المشرؾ

ال يعاقب ،وأنو ال معنى لمشرؾ ،غير أنيـ يستروف ىذا المذىب"( .)4وىو قوؿ ال يستحؽ الرد عميو؛ إذ بطبلنو معموـ

بداىة .واهلل أعمـ.

ثازثاً :نماذج لفتااق لززديد الزمتفتزز ي مسأز خلق لزقرآن:

ِِ
يف)) [المؤمنوف ،]14:فقد قاؿ:
قاؿ صاحب مفتاح السعادة في تفسير قولو تعالى(( :فَتََب َار َؾ المَّوُ أ ْ
َح َس ُف اْل َخالق َ
"أي :المقدريف ،واذا كاف الخمؽ بمعنى التقدير كاف المخموؽ بمعنى المقدر ،وأنو مشتؽ منو ،واذا كاف ىكذا صح
وصؼ القرآف بأنو مخموؽ؛ ألنو مقدر مرتب ،منزؿ عمى مقدار معموـ ،مطابؽ لمصالح العباد ،وقد دؿ الكتاب والسنة
ؽ الس ِ
ض َو َما َب ْي َنيُ َما))
ؽ ُك ِّؿ َش ْي ٍء)) [الرعد ،]16:وقاؿَ (( :خمَ َ
عمى ذلؾ ،قاؿ اهلل تعالى(( :المَّوُ َخالِ ُ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
[الفرقاف .]59:قاؿ اليادي عميو السبلـ :وكذلؾ القرآف؛ ألنو شيء ،وىو بيف السماوات واألرض ،وليس مف أعماؿ

( )1أػلد٘ َوًِ ،نتاب اإلميإ ،باب اهتشكام ايٛاي ٞايػاَ يلعٝت٘ ايٓاك ( ،)347/3كقِ (.)449
(ً )2لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ (.)437/34
(ُ )3شٝض َوًِ ،نتاب اإلميإ ،باب أؿْ ٢أٌٖ ازبَٓٓ ١ني ١فٗٝا ( ،)39;/3كقِ (.)542
(َ )4فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)52:4(ٚ ،)3535 ْ( ٟ
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العباد التي أضافيا اهلل إلييـ في كتابو ،وال مف صنعيـ الذي نسبو اهلل إلييـ ،فيو داخؿ في اآليتيف؛ ألف اهلل تعالى
وصفو باإلنزاؿ كما وصؼ الماء والحديد وغيرىما باإلنزاؿ ،وكؿ ذلؾ مخموؽ ،فيجب في القرآف مثمو.
وقاؿ تعالى(( :ولَ ِكف جعْم َناه ُنو اًر)) [الشورى ،]52:وقاؿ(( :وجع َؿ الظُّمُم ِ
ات َو ُّ
ور)) [األنعاـ .]1:فأخبر أنو
َ ْ ََ ُ
َََ
الن َ
َ
س وِ
ِ
ِ
ٍ
اح َد ٍة
نور ،والنور مخموؽ ،وقاؿ" :وجعمناه" ،وقاؿَ (( :ج َعْم َناهُ قُ ْرآناً َع َربّياً)) [الزخرؼ ،]3:وقاؿَ (( :خمَقَ ُك ْـ م ْف َن ْف َ
َو َج َع َؿ ِم ْنيَا َزْو َجيَا)) [ألعراؼ .]189:قاؿ اليادي عميو السبلـ :وكذلؾ خمؽ القرآف؛ إذ جعمو قرآناً ،كما جعؿ الشمس
ضياء والقمر نو اًر بأنو خمقيما ،وأيضاً قد أخبر تعالى أنو محدث ،واذا كاف محدثا فاهلل أحدثو ،وىو مخموؽ ،واهلل

خمقو"( .)1وقد ساؽ كبلماً كثي اًر في تقرير ىذا المعنى ،والرد عمى بقية المذاىب(.)2
وقاؿ الحاكـ الجشمي عند تفسير قولو تعالى(( :حـ تَْن ِزي ُؿ اْل ِكتَ ِ
اب ِم َف المَّ ِو اْل َع ِز ِ
يز اْل َح ِك ِيـ)) [األحقاؼ:]2-1:
"يدؿ قولو" :تنزيؿ" عمى حدوث القرآف مف وجييف :أحدىما :أف اإلنزاؿ عمى القديـ ال يجوز ،والثاني :أف قولو" :مف

اهلل" يقتضي الفعمية ،كقوليـ :اإلحساف والنعـ منو"(.)3
ِ
وقاؿ في قولو تعالى(( :حـ تَ ِ
وف
اب فُ ِّ
الر ْح َم ِف َّ
نزي ٌؿ ِم َف َّ
صمَ ْ
الرِح ِيـ ِكتَ ٌ
ت َآياتُوُ قُ ْرًآنا َع َربِيِّا لقَ ْوٍـ َي ْعمَ ُم َ
ير)) [فصمت" :]4-1:إنو يدؿ عمى حدوث القرآف مف حيث وصفو بأنو "فصمت" ،وباآليات ،وبالقرآف،
َوَنِذ ًا

ير
َب ِش ًا
وبأنو

عربي ،وبأنو بشير ونذير"( ،)4قاؿ" :وكؿ ذلؾ داللة عمى حدوثو"(.)5
آف َك ِريـ ِفي ِكتَ ٍ
اب َم ْكُن ٍ
وف)) [الواقعة" :]79-77:كؿ ىذا ال
وف ال َي َمسُّوُ إِ َّال اْل ُم َ
وقاؿ في قولو(( :إَِّنوُ لَقُ ْر ٌ
طيَُّر َ
ٌ
يميؽ بالقديـ ال حقيقة وال مجا اًز"(.)6
اء َىا ُن ِ
َف ُب ِ
ور َؾ َم ْف ِفي َّ
الن ِار َو َم ْف َح ْولَيَا))[النمؿ" :]8:إف اآلية تدؿ عمى
ي أْ
ود َ
وقاؿ في قولو تعالىَ (( :فمَ َّما َج َ
حدوث النداء؛ ألف ظاىره يقتضي أف النداء بعد المجيء ،فإذا كاف النداء كبلمو وىو محدث بطؿ قوؿ مف قاؿ :إنو

قديـ"(.)7

وىذا يوافؽ ما ذىب إليو الزمخشري مف مفسري المعتزلة ،فقد قاؿ في تفسير قولو تعالىِ(( :إَّنا َج َعْم َناهُ قُ ْرًآنا
ِ
َّ
معدى إلى
معدى إلى مفعوليف .أو بمعنى :خمقناه ّ
(ج َعْم َناهُ) بمعنى صيرناهّ ,
وف)) [الزخرؼَ " :]3:
َع َربِيِّا لَ َعم ُك ْـ تَ ْعقمُ َ
واحد ،كقولو تعالى(( :وجع َؿ الظُّمُم ِ
ات َو ُّ
ور)) [األنعاـ . ]1 :و( قُ ْرءاناً َع َربِّياً) حاؿ .ولعؿ :مستعار لمعنى اإلرادة؛
َََ
الن َ
َ
لتبلحظ معناىا ومعنى الترجي  ،أي :خمقناه عربياً غير عجمي؛ إرادة أف تعقمو العرب ،ولئبل يقولوا لوال فصمت

آياتو"(.)8

وىذا القوؿ منكر ،وقد نبو أبو حياف عمى اعتزالية الزمخشري ىنا فقاؿ":وىو عمى طريقة االعتزاؿ في كوف

القرآف مخموقاً"(.)9

(َ )1فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.)3458- 3457 ْ( ٟ
( )2امللدع ايوابل (ْ.)3468- 3457
( )3اسبانِ ازبٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتفوري يعـْإ ضبُـ مكمٚك (ْ .)3:5
(ْ )4فى امللدع ايوابل.
(ْ )5فى امللدع ايوابل.
( )6امللدع ايوابل (ْ .)3:6- 3:5
( )7امللدع ايوابل (ْ .)3:6
( )8تفوري ايهٌاف يًنطبٌل.)462/6( ٟ
( )9تفوري ايبشل احملٝط ألب ٞسٝإ (.)4/:
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وفي روح المعاني أنكر االستدالؿ باآلية عمى أف القرآف مخموؽ ,ثـ أورد أث اًر عف ابف عباس في ذلؾ؛ قاؿ:

"وأخرج ابف مردويو عف طاوس قاؿ :جاء رجؿ إلى ابف عباس مف حضرموت فقاؿ لو :يا ابف عباس ,أخبرني عف

القرآف؛ أكبلـ مف كبلـ اهلل تعالى ,أـ خمؽ مف خمؽ اهلل سبحانو؟ قاؿ :بؿ كبلـ مف كبلـ اهلل تعالى ,أو ما سمعت اهلل

سبحانو يقوؿ(( :واف أحد مف المشركيف استجارؾ فأجره حتى يسمع كبلـ اهلل)) ,فقاؿ لو الرجؿ :أفرأيت قولو تعالى:

((إنا جعمناه قرآنا عربيا))؟ قاؿ :كتبو اهلل تعالى في الموح المحفوظ بالعربية ,أما سمعت اهلل تعالى يقوؿ(( :بؿ ىو

قرآف مجيد في لوح محفوظ))"(.)1

وفي تفسير روح البياف((" :إَِّنا َج َعْم َنػاهُ قُ ْرَء ًانا َع َربِيِّا))؛ فإف قمت :ىذا يدؿ عمى القرآف مجعوؿ ,والمجعوؿ
مخموؽ ,وقد قاؿ عميو السبلـ « :القرآف كبلـ اهلل غير مخموؽ»؟ قمت :المراد بالجعؿ ىنا تصيير الشيء عمى حالة

دوف حالة ,فالمعنى :إنا صيرنا ذلؾ الكتاب قرآناً عربياً بإنزالو بمغة العرب ولسانيا ،ولـ نصيره أعجمياً بإنزالو بمغة

العجـ ,مع كونو كبلمنا وصفتنا ,قائمة بذاتنا ,عرية عف كسوة العربية ,منزىة عنيا ,وعف توابعيا"(.)2

وفي كتاب إعراب القرآف" :كانت المعتزلة تقوؿ بنفي صفات المعاني عف اهلل تعالى ،ومنيا الكبلـ ،ألف

تعدد القديـ وذلؾ ينافي التوحيد ,وكاف مف النتائج البلزمة لذلؾ أف قالوا :بأف القرآف
إثباتيا يؤدي إلى التشبيو والى ّ
كبلـ اهلل مخموؽ ،قاؿ صاحب المواقؼ :قالت المعتزلة :كبلمو تعالى أصوات وحروؼ؛ لكنيا ليست قائمة بذاتو بؿ
يخمقيا اهلل في غيره كالموح المحفوظ أو جبريؿ أو النبي وىو حادث .وليست المعتزلة أوؿ مف قاؿ بخمؽ القرآف ،كما

أنيـ ليسوا أوؿ مف أنك ر الصفات ،بؿ إف أوؿ مف عرؼ بالقوؿ بخمقو الجعد بف درىـ بدمشؽ ،وىو مؤدب مرواف بف

محمد آخر خمفاء بني أمية ,وأخذ عنو ذلؾ القوؿ جيـ بف صفواف الترمذي زعيـ فرقة الجيمية الجبرية ,فقاؿ بخمقو إذ

إف الجيمية تنكر الصفات ,وذكروا أف بشر بف غياث المريسي ،وىو زعيـ المريسية مف فرؽ المرجئة ،قاؿ أيضا
بخمؽ القرآف في عصر الرشيد ,ونياه أبو يوسؼ عف ذلؾ فمـ ينتو ,فيجره وطرده مف مجمسو وقاؿ :ال تنتيي أو تفسد

عمي إف أظفرني اهلل بو أف أقتمو ,وظؿ بشر مختفيا طوؿ خبلفة
خشبة -يريد الصمب -ولما بمغ ذلؾ الرشيد قاؿّ :
شدة طمبو لو ،وذكروا أيضا أف حفصا الفرد ،وىو مف أكابر المجبرة ،قاؿ بذلؾ القوؿ ,وأف
الرشيد ,ولـ يظفر بو مع ّ

الشافعي ناظره وكفّره ،وكاف الناس في تمؾ المسألة في عصر الرشيد بيف أخذ وترؾ ,حتى ولي المأموف فقاؿ بخمقو,
وكاف مف أشد نصراء االعتزاؿ ،ويطوؿ بنا القوؿ إف عمدنا إلى نقؿ مجريات ىذه الفتنة فارجع إلييا في مظانيا الكثيرة
إف شئت"(.)3

((ج َعْم َناهُ قُ ْرًآنا َع َربِيِّا))[الزخرؼ ]3 :لـ يقؿ :جعمناه فقط ،حتى يظف أنو بمعنى
وقاؿ ابف تيمية" :وكذلؾ قولوَ :
عجميا ،فمما أنزلو عربيا
قادر عمى أف ينزلو
((ج َعْم َناهُ قُْرًآنا َع َربِيِّا)) أي :صيرناه عر ًبيا؛ ألنو قد كاف ًا
ً
خمقناه ،ولكف قاؿَ :
كاف قد جعمو عر ًبيا دوف عجمي ,وىذه المسألة مف أصوؿ أىؿ اإليماف والسنة التي فارقوا بيا الجيمية مف المعتزلة
والفبلسفة ونحوىـ"(.)4

( )1كٚغ املعاْ ٞيأليٛه.)86/47( ٞ
( )2تفوري كٚغ ايبٝإ إلمساع ٌٝسك.)48:/:( ٞ
( )3إعلاب ايكلإٓ ٚبٝاْ٘ (;.)84/
( )4صبُٛع فتا ٣ٚابٔ ت( ١ُٝٝايتفوري) (.)668/3
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كما رد عميو جميع مف صنؼ في العقائد مف غير المعتزلة ,والمسألة أشير مف أف يتوسع فييا بذكر الردود
عمى مف خالؼ مذىب أىؿ الحؽ ،وشيرتيا التاريخية كافية في الرد عمى مف يقوؿ بيا .واهلل أعمـ.
فتمهدي:

لزمطلب لزثان  :لفتااق لززديد الزمتفتزز ي فتاسدرلآلدات لزمفتتلق بازصاات

سبؽ أف بينا أف المذىب الزيدي أخذ أصولو مف المعتزلة ،ولذلؾ ال عجب أف تجد ف مذىب الزيدية في باب
()1

صفات اهلل نفس مذىب المعتزلة .وقد ذكر ىذه الحقيقة اإلماـ الذىبي

في كتابو العرش ،قاؿ" :فالمعتزلة تجمع عمى

غاية واحدة ,وىي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنيا"( ،)2إلى أف قاؿ" :وىذه اآلراء لممعتزلة حمميا
عنيـ الزيدية والرافضة اإلمامية واإلباضية وابف تومرت وابف حزـ.

فالمعتزلة يروف امتناع قياـ الصفات بو؛ العتقادىـ أف الصفات أعراض ،وأف قياـ العرض بو يقتضي حدوثو،

فقالوا حينئذ :إف القرآف مخموؽ ،وانو ليس هلل مشيئة قائمة بو ،وال حب وال بغض ،ونحو ذلؾ .وردوا جميع ما يضاؼ

إلى اهلل إضافة خمؽ أو إضافة وصؼ مف غير قياـ معنى بو"(.)3

وقاؿ أيضاً" :فالرافضة اإلمامية وكذلؾ الزيدية عمى عقيدة المعتزلة في مسائؿ الصفات إلى يومنا ىذا"(.)4

بؿ قاؿ المقبمي( ":)5كالزيدية في ىذا الجبؿ مف اليمف ىـ معتزلة في كؿ الموارد إال في شيء مف مسائؿ
اإلمامة ،وىي مسألة فقيية ،وانما عدىا المتكمموف مف فنيـ لشدة الخصاـ ،كوضع بعض األشاعرة المسح عمى
الخفيف في مسائؿ الكبلـ .والمخالؼ في مثؿ ىذه المسائؿ ال ينبغي أف يعد فرقة"(.)6ولعؿ مايقرب بينيما ىو

الخروج,وذلؾ أف الزيدية يروف أنيـ أحؽ باإلمامة ،والمعتزلة يروف الخروج عمى أئمةالجور(.)7
()8

وقاؿ الشيرستاني":أما في األصوؿ فيروف

تعظيـ أئمة أىؿ البيت"(.)9

رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة،ويعظموف أئمة االعتزاؿ أكثر مف

وسبؽ أف ذكرنا سؤاؿ العبلمة محمد حسيف الذىبي لمقاضي محمد بف عبد اهلل العامري الزيدي عف عدـ

اىتماـ الزيدية بطبع كتبيـ في التفسير ,وأنو أجابو أف كؿ اعتماد الزيدية في التفسير عمى كتاب الكشاؼ لمزمخشري.

ومف يطالع كتاب الكشاؼ يجده يؤوؿ أغمب الصفات إال ما ندر.

وكذلؾ مف يطالع كتاب التفسير لمحاكـ الجشمي يجد أنو قد حشا كتابو بكثرة النقوؿ عف أئمة االعتزاؿ ،وقد

كتب في ىذا الموضوع رسالة ماجستير بعنواف" :الحاكـ الجشمي ومنيجو في التفسير" لعدناف محمد زرزور ،وقد بيف

( )1ايقٖيب :ضبُـ بٔ أمحـ بٔ عجُإ بٔ قاميام ايقٖيب ،مشى ايـ ،ٜٔأب ٛعبـ اهلل ،سافغَ ،ؤكؾ ،عالَ ١ضبكل .تلنُاْ ٞاألٌُ َٔ ،أٌٖ َٝافاكقنيَٛ ،يـٚٚ ٙفات٘ يف ؿٌَلٚ ،يـ هٖٓ895( ١ع) ،كسٌ إىل
ايكاٖلٚ ،٠طاف نجرياً َٔ ايبًـإٚ ،نف بِل ٙهٖٓ963( ١ع) ،تٛيف هٖٓ96:( ١ع) .تِاْٝف٘ نبري ٠نجري ٠تكاكب املاٚ ،١٥اػتِل نجرياً َٔ ايهتب .األعالّ يًنكنً.)548/7( ٞ
( )2ايعلَ يًقٖيب (.);7/3
( )3امللدع ايوابل (.);8/3
( )4امللدع ايوابل (.)353/3
(ُ )5احل املكبًُ :ٞاحل بٔ َٗـ ٟبٔ عً ٞاملكبً ،ٞصبتٗـ َٔ ،أعٝإ ايفكٗاٚ .٤يـ يف قلَ ١ٜكبٌ يف دٗ ١الع َٔ ١بالؿ نٛنبإ باي ُٔٝيف ايٌُاٍ ايػلبُٓ َٔ ٞعا ٤هٖٓ3269( ١ع)ٌْٚ ،أ يف ثال ٚتعًِ
فٗٝا ٚيف نٛنبإٚ .نإ عًَ ٢قٖب اإلَاّ مٜـ ،فٓبق ايتكًٝـْٚ .اظل ٙبعض املٌاٜؽ بِٓعا ،٤فأؿت املٓاظل ٠إىل املٓافل ،٠فعاف املكاّ باي ،ُٔٝفلسٌ بأًٖ٘ إىل َه ١هٓ ،)ٙ32:2( ١فاًتٗلٚ ،نتب فٗٝا
َؤيفات٘ٚ ،تٛيف بٗا هٖٓ332:( ١ع)ٚ ،ي٘ عـ ٠نتب ٚنإ نجري اسبط عً ٢املعتني ١يف بعض املوا ٌ٥ايهالَٚ ،١ٝعً ٢األًعل ١ٜيف بعض آػلٚ ،عً ٢ايِٛف ١ٝيف غايب َواٚ ،ًِٗ٥عً ٢احملـثني يف ْٛاغ مل
ٜلتٔٗاٚ ،ال ٜباي ٞمبٔ خيايف٘ سني جيـ ايـي ٌٝنآ٥اً َٔ نإ .األعالّ يًنكنً.)3;9/5( ٞ
( )6ايعًِ ايٌاَؽ يِاحل املكبًْ ،)34 ْ( ٞكالً عٔ نتاب :االْتِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜاألًلاك البٔ أب ٞاشبري بٔ هامل ايعُلاْ.)95/3( ٞ
( )7االْتِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜاألًلاك البٔ أب ٞاشبري بٔ هامل ايعُلاْ.)95/3( ٞ
(ٜ )8عين :اينٜـ.١ٜ
( )9املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)384/3( ٞ
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فييا كثرة تأويمو لصفات اهلل عز وجؿ ،وتقريره ألصوؿ المعتزلة .بؿ مذىبيـ في أسماء اهلل عز وجؿ ىو إثبات
األسماء مجردة عف الصفات ،وىذا يعني تعطيميا عف معانييا ،قاؿ اإلماـ الذىبي في كتابو العرش عند كبلمو عمى

درجات التعطيؿ" :القوؿ الثالث :إثبات األسماء مجردة عف الصفات ،وىذا قوؿ المعتزلة ،ووافقيـ عميو ابف حزـ
الظاىري .وتبع المعتزلة عمى ذلؾ الزيدية والرافضة اإلمامية وبعض الخوارج"(.)1

فيذه نماذج مف النقوؿ تبيف أف مذىب الزيدية في مسائؿ االعتقاد ىي مذىب المعتزلة حذو القذة بالقذة إال

في القميؿ النادر ،وقد صرح بيذا الشيرستاني في الممؿ والنحؿ ،فقاؿ" :وأما في األصوؿ فيروف رأي المعتزلة حذو
القذة بالقذة ،ويعظموف أئمة االعتزاؿ أكثر مف تعظيميـ أئمة أىؿ البيت ،وأما في الفروع فيـ عمى مذىب أبي حنيفة،

إال في مسائؿ قميمة يوافقوف فييا الشافعي رحمو اهلل والشيعة"(.)2

()3

وقاؿ نصر الديف اليندي في قولو" :وأكثر الزيدية غير الفرقة األولى

يتبعوف المعتزلة في األصوؿ إال في

مسائؿ معدودة ،كمسألة اإلمامة ،وأف صاحب الكبيرة كافر نعمة فاسؽ ،ويوافقوف أبا حنيفة في الفروع ،وبعضيـ
يتبعوف الشافعي فييا ،إال في بعض مسائؿ يروونيا عف أئمتيـ"(.)4

وقاؿ أيضاً" :وأما الزيدية فمـ يكف ليـ كتاب في أوؿ األمر ،ال في األصوؿ وال في الفروع ،وكانوا يتبعوف

المعتزلة في المسائؿ األصولية ،وفي الفروع أكثرىـ يتبع أبا حنيفة ،والقميؿ منيـ يتبع اإلماـ الشافعي ,وكانت ليـ

روايات عف أئمتيـ في الفروع توافؽ مذىب اإلماـ أبي حنيفة واإلماـ الشافعي ،لكنيا قميمة جداً ،وبعض المسائؿ في
األصوؿ ،ثـ اجتيد بعض عممائيـ في الفروع ،وخالؼ اإلماـ أبا حنيفة واإلماـ الشافعي في مسائؿ معدودة"(.)5

وقاؿ الدكتور مصطفى الشكعة" :أما المعتزلة فقد اندثر حزبيـ كمذىب قائـ بذاتو ،فمـ نعد في عصرنا

الحديث نسمع عف الواصمية أو اليذيمية أو النظامية أو الجاحظية أو البشرية أو الجبائية ،إلى غير ذلؾ مف المدارس

اإلعتزالية الفرعية ،وانما ذاب المذىب في تعاليـ الشيعة اإلمامية والشيعة الزيدية ،بحيث أخذ المذىباف أطيب ما عند

المعتزلة مف أفكار ،واطرحا ما قد توسط فيو عمماء االعتزاؿ مف تطرؼ واندفاع"(.)6

وبيف الشيرستاني أف السبب في كوف الزيدية عمى مذىب المعتزلة ىو :أف زيد بف عمي الذي تنسب الزيدية

إليو تتممذ لواصؿ بف عطاء المعتزلي ،وأخذ األصوؿ عنو ،فمذلؾ صارت الزيدية كميـ معتزلة(.)7
وسأذكر ىنا نماذج مف الصفات يتبيف فييا توافؽ الزيدية مع المعتزلة:

أالً :صا لزتلا:

صفة العمو مف الصفات الثابتة هلل تعالى ,ولكف المعتزلة يتأولونيا عمى أنيا عمو القدر والعظمة والقير,

ويوافقيـ عمى ذلؾ الزيدية ,بؿ جميور مفسري األمة وأئمتيا عمى ىذا ,فبل يذكروف ليا غير ىذا المعنى ,سوى بعض

المجسمة والمشبية الذيف ال يعتد بيـ ,ممف يثبتوف الجية ,تعالى اهلل عما يقولوف عمواً كبي اًر.

لكف المقصود بذكر ىذه الصفة بياف توافؽ الزيدية وأىؿ االعتزاؿ في تفسيرىـ آليات الصفات:

( )1ايعلَ يًقٖيب (.):4/3
( )2املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)384/3( ٞ
( )3أ :ٟايػال.٠
( )4ايوٛٝف املٌلقٚ ١طبتِل ايِٛاعل احمللق ١يأليٛه( ٞطبتِل يهتاب :ايِٛاعل احمللق ١إلػٛإ ايٌٝاطني ٚاينْـق ١يِٓل اهلل اهلٓـ ٟامله.)4:8 ْ( )ٞ
( )5امللدع ايوابل (ْ .)525
( )6إهالّ بال َقاٖب (ْ ;ْ .)83كالً عَٔٛ :هٛع ١ايفلم املٓتوب ١يإلهالّ جملُٛع َٔ ١ايباسجني (.)37:/6
( )7املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)4;/3( ٞ
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ِ
قاؿ تعالى (( :وأ َّ َّ
اد ِة اْل َكبِير اْلمتَع ِ
((عالِـ اْل َغ ْي ِب و َّ
ِ
اؿ
الشيَ َ
ُ ُ َ
َف الموَ ُى َو اْل َعم ُّي اْل َكب ُير ))[الحج .]62:وقاؿ تعالىُ َ :
َ
َ
))[الرعد.]9:
قاؿ األعقـ مف الزيدية« :المتعاؿ :المستعمي عمى كؿ شيء بقدرتو»(.)1

وقاؿ الزمخشري مف المعتزلة« :المتعاؿ :المستعمي عمى كؿ شيء بقدرتو ،أو الذي كبر عف صفات

المخموقيف وتعالى عنيا»(.)2

فاقتص ار رحميما اهلل تعالى عمى ىذا المعنى فقط السـ اهلل «المتعاؿ» ,واقتصارىما عمى ىذا المعنى فقط

لمعمو يوىـ أنيما رحميما اهلل تعالى يؤوالف معنى عمو اهلل تعالى بالقير.

والى ىذا التأويؿ ذىب جميور المفسريف ،قاؿ أبو السعود« :المتعاؿ:المستعمي عمى كؿ شيء بقدرتو،أو

المنزه عف نعوت المخموقات»(.)3

وقاؿ اإلماـ الخازف« :المتعاؿ يعني :المنزه عف صفات النقص المتعالي عف الخمؽ ،وفيو دليؿ عمى أنو

تعالى موصوؼ بالعمـ الكامؿ والقدرة التامة وتنزييو عف جميع النقائص»(.)4

وذىب غيرىـ مف المفسريف إلى أف ىذا المعنى السـ اهلل عز وجؿ «المتعاؿ» ىو أحد معانيو فقط ،وأنو يدؿ

عمى صفة الذات وصفة الفعؿ معاً ،فجميع معاني العمو ثابتة هلل عز وجؿ مف كؿ وجو ،فمو سبحانو عمو الذات وعمو

()5
((وال
القدر وعمو القير ,قاؿ الشيخ محمد األميف الشنقيطي« :قاؿ في وصؼ نفسو جؿ وعبل بالعمو والعظـ والكبرَ :
((عالِـ اْل َغ ْي ِب و َّ
ودهُ ِح ْفظُيما و ُىو اْل َعمِ ُّي اْل َع ِظيـ))[البقرة(( ،]255:إِ َّف المَّوَ َك َ ِ ِ
اد ِة
الشيَ َ
((وال َي ُؤ ُ
اف َعمّياً َكبي اًر))[النساءُ َ ،]34:
ُ
َ
َُ َ َ
َ
()6
ِ
اْل َكبِ ُير اْل ُمتَ َعاؿ))[الرعد. »]9:
ِ
ِ
يـ ))[الشورى« :]4:وصؼ نفسو جؿ وعبل
وقاؿ رحمو اهلل تعالى في تفسير قولو تعالىَ (( :و ُى َو اْل َعم ُّي اْل َعظ ُ
في ىذه اآلية الكريمة بالعمو والعظمة»( ،)7إلى أف قاؿ رحمو اهلل تعالى« :وما تضمنتو ىذه اآلية الكريمة مف وصفو

((وال
تعالى نفسو بياتيف الصفتيف الجامعتيف المتضمنتيف لكؿ كماؿ وجبلؿ جاء مثمو في آيات أخر ،كقولو تعالىَ :
((عالِـ اْل َغ ْي ِب و َّ
ودهُ ِح ْفظُيما و ُىو اْل َعمِ ُّي اْل َع ِظيـ))[البقرة(( ،]255:إِ َّف المَّوَ َك َ ِ ِ
اد ِة
الشيَ َ
َي ُؤ ُ
اف َعمّياً َكبي اًر))[النساءُ َ ،]34:
ُ
َ
َُ َ َ
اْل َكبِير اْلمتَع ِ
اؿ))[الرعد.)8(»]9:
ُ ُ َ

وقاؿ في أنوار اليبلليف في التعقبات عمى الجبلليف« :قاؿ المصنؼ( :)9المتعاؿ عمى خمقو بالقير .قمت(:)10

ىذا أحد معاني العمو الثابتة لو سبحانو ،فيو المتعالي عمى كؿ شيء بقيره ،والمتعالي عف كؿ سوء ونقص بكمالو،

والمتعالي بذاتو فوؽ خمقو ,فاهلل تعالى ىو المتعاؿ بأنواع ثبلثة :فبل يجوز قصر المتعاؿ عمى نوع واحد»(.)11

( )1تفوري األعكِ (.)546/3
( )2ايهٌاف يًنطبٌل.)738/4( ٟ
( )3تفوري أب ٞايوعٛؿ ():/7ظ ٚاْعل :تفوري ايبػ):/5( ٟٛظ ٚتفوري األجي)485/4( ٞظ ٚتفوري ايبٔٝا.)3:4/5( ٟٚ
( )4تفوري اشبامٕ ()9/5ظ ٚاْعل :تفوري ايكلطيب (;.)4:;/
( )5أ :ٟاهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.
( )6أٓٛا ٤ايبٝإ يف إٜٔاغ ايكلإٓ بايكلإٓ حملُـ األَني ايٌٓكٝط.)47/4( ٞ
( )7امللدع ايوابل (.)5:/9
(ْ )8فى امللدع ايوابل.
(ٜ )9عين :يف ازباليني.
(ٜ )10عينَ :ؤيف أْٛاك اهلاليني يف ايتعكٝبات عً ٢ازباليني.
( )11أْٛاك اهلاليني يف ايتعكبات عً ٢ازباليني حملُـ بٔ عبـ ايلمحٔ اشبُٝى.)39( ْ ،
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وىذا التفسير واف كاف محسوباً عمى أىؿ السنة والجماعة؛ لكنو أقرب إلى التشبيو منو إلى السنة ,واهلل أعمـ.

ثانداً :فتأادل صا لزغضب:

الزيدية تؤوؿ صفة الغضب كغيرىا مف الصفات ,وال تثبتيا حقيقة ,قاؿ العجري مف الزيدية« :،اختمؼ العمماء

في معنى الغضب إذا أسند إلى اهلل تعالى ،فقاؿ اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ وأتباعو :ىو الحكـ باستحقاؽ
العذاب قبؿ وقتو وايصالو إليو في وقتو؛ إذ ال يصح في حقو تعالى معناه الحقيقي؛ ألنو عرض ,واهلل تعالى ال تحمو

مجاز عبلقتو السببية ،إذ الغضب سبب في الحكـ واإليصاؿ.
ًا
األعراض ,فيكوف
وقالت المعتزلة ومف تبعيـ مف الزيدية :بؿ ىو بمعنى كراىة نفعو وارادة مضرتو ،ىكذا ذكره اإلماـ الميدي
عميو السبلـ  ،وقاؿ النجري :ىذا إنما ىو في الشاىد ،وأما في القديـ تعالى فميس معناه إال اإلرادة؛ إذ ال يكره اهلل

عقاب األنبياء وال ثواب الكفار ،إذ ال يكره القبيح مف فعمو لعدـ الفائدة فييا ،ىذا حاصؿ ما ذكره»(.)1
وجاء في مطالع األنوار« :الغضب في حؽ اهلل راجع إلى إرادتو العقاب أو فعمو»(.)2

وقاؿ الزمخشري":ىو إرادة االنتقاـ مف العصاة وانزاؿ العقوبة بيـ ،وأف يفعؿ بيـ ما يفعمو الممؾ إذا غضب

عمى مف تحت يده»(.)3

وبمثؿ ىذا التأويؿ أوؿ صفة الغضب أيضاً عدد مف العمماء األعبلـ(.)4

وذىب فريؽ آخر مف المفسريف إلى إجراء صفة الغضب عمى ظاىرىا ،ومف ما جاء في محاسف التأويؿ:

«الغضب صفة وصؼ اهلل تعالى نفسو بيا ،وليس غضبو كغضبنا ،كما أف ذاتو ليست مثؿ ذواتنا ،فميس ىو مماثبلً
ألبداننا وال ألرواحن ا ،وصفاتو كذاتو .وما قيؿ :إف الغضب مف االنفعاالت النفسانية فيقاؿ :نحف وذواتنا منفعمة،

فكونيا انفعاالت فينا ال يجب أف يكوف اهلل منفعبلً بيا ،كما أف نفسو المقدسة ليست مثؿ ذوات المخموقيف ،فصفاتو
كذلؾ ليست كصفات المخموقيف ،ونسبة صفة المخموؽ إليو كنسبة صفة الخالؽ إليو ،وليس المنسوب كالمنسوب،

والمنسوب إليو كالمنسوب إليو»(.)5

وقاؿ الشنقيطي رحمو اهلل تعالى« :واعمـ أف الغضب صفة وصؼ اهلل بيا نفسو إذا انتيكت حرماتو ،تظير

آثارىا في المغضوب عمييـ .نعوذ باهلل مف غضبو جؿ وعبل .ونحف معاشر المسمميف نمرىا كما جاءت ،فنصدؽ ربنا
في كؿ ما وصؼ بو نفسو ،وال نكذب بشيء مف ذلؾ ،مع تنزيينا التاـ لو جؿ وعبل عف مشابية المخموقيف ،سبحانو

وتعالى عف ذلؾ عمواً كبي اًر»(.)6

ثازثاً :فتأادل صا لزتدن الزرؤد :

ص َن َع َعمَى َع ْينِي))[طػو« :]39:أي :لتغذى عمى محبتي وارادتي»(.)7
((ولِتُ ْ
قاؿ األعقـ عند تفسير قولو تعالىَ :
وارادتي»(.)7
َعُينَِنا ))[الطور« :]48:أي :بحفظنا»(.)1
اصبِ ْر لِ ُح ْكِـ َرب َ
ِّؾ فَِإَّن َؾ بِأ ْ
وقاؿ في قولو تعالىَ (( :و ْ
(َ )1فتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ ضبُـ بٔ حي ٢ٝايعذل.):;9( ْ ،ٟ
(َ )2طايع األْٛاك عًٌَ ٢اكم اآلثاك إلبلاٖ ِٝبٔ ٜٛهف بٔ أؿِٖ ايٖٛلاْ ٞاسبُن.)32:/3( ٟ
( )3فتض ايكـٜل يًٌٛناْ.)4;/3( ٞ
(ٚ )4اْعلً :لغ ُشٝض َوًِ يًٓ)8:/5( ٟٚٛظ ٚإكًاؿ ايواك ٟيٌلغ ُشٝض ايبؼاك ٟيٌٗاب ايـ ٜٔايكوطالْ.)54;/7( ٞ
( )5ضباهٔ ايتأ ٌٜٚيًكامس.)572/3( ٞ
( )6أٓٛا ٤ايبٝإ يف إٜٔاغ ايكلإٓ بايكلإٓ يًٌٓكٝط.)98/6( ٞ
( )7تفوري األعكِ (.)625/3
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َعُينَِنا))[الطور« :]48:معناه :بحفظنا
اصبِ ْر لِ ُح ْكِـ َرب َ
ِّؾ فَِإَّن َؾ بِأ ْ
((و ْ
وىناؾ مف الزيدية مف قاؿ في قولو تعالىَ :
وكبلءتنا»(.)2
َعُينَِنا))[الطور ]48:األعيف تحتمؿ وجييف :إما أف يكوف أراد :بعممنا ،واما أف يكوف أراد:
وقاؿ((« :فَِإَّن َؾ بِأ ْ
فإنؾ بأعيف رسمنا الذيف وكميـ اهلل بحفظ األعماؿ ،والعرب تقوؿ :جعمنا عمييـ عيوناً يحفظوف أعماليـ»(.)3
وقاؿ في المصابيح الساطعة األنوار في تفسير قولو تعالى(( :أَلَ ْـ َي ْعمَ ْـ بِأ َّ
َف المَّوَ َي َرى))[العمؽ« :]14:وتأويؿ
رؤية اهلل فيو عمـ اهلل»(.)4
وىو نفس تفسير المعتزلة؛ قاؿ الزمخشريَ ((« :عمَى َع ْينِي))[طػو :]39:لتربى ويحسف إليؾ ،وأنا مراعيؾ
وراقبؾ ،كما يراعى الرجؿ الشيء بعينيو إذا اعتنى بو ،وتقوؿ لمصانع :اصنع ىذا عمى عيني :أنظر إليؾ؛ لئبل
تخالؼ بو عف مرادي وبغيتي»(.)5

َعُينَِنا))[الطور« :]48:مثؿ ،أي :بحيث نراؾ ونكمؤؾ ,وجمع العيف ألف
وقاؿ في قولو تعالى(( :فَِإَّن َؾ بِأ ْ
ص َن َع َعمَى َع ْينِي))[طػو.)6(»]39:
((ولِتُ ْ
الضمير بمفظ ضمير الجماعة ،أال ترى إلى قولو تعالىَ :
ؾ
وممف أوؿ ىذه الصفة مف المفسريف :سيؿ التستري ،فقد قاؿ في تفسير قولو تعالى(( :فَِإنَّ َ
َعُينَِنا))[الطور« :]48:يتولى جممتؾ بالرعاية والكبلءة والرضى والمحبة والحراسة مف األعداء»(.)7
بِأ ْ
وقاؿ ابف عطية رحمو اهلل تعالىَ ((« :عمَى َع ْينِي))[طػو ]39:معناه :بمرأى مني وأمر مدرؾ مبصر
()8
َعُينَِنا))[الطور« :]48:معناه :بإدراكنا وأعيف حفظنا وحيطتنا ،كما تقوؿ:
مراعى»  .وقاؿ في قولو تعالى(( :فَِإَّن َؾ بِأ ْ
فبلف يرعاه الممؾ بعيف»(.)9

وقاؿ فخر الديف الرازي رحمو اهلل تعالى« :قاؿ القفاؿ :لترى عمى عيني ،أي :عمى وفؽ إرادتي ،ومجاز ىذا

أف مف صنع إلنساف شيئاً وىو حاضر ينظر إليو صنعو لو كما يحب ،وال يمكنو أف يفعؿ ما يخالؼ غرضو ،فكذا
ىاىنا ،وفي كيفية المجاز قوالف :األوؿ :المراد مف العيف العمـ ،أي :ترى عمى عمـ مني ،ولما كاف العالـ بالشيء

يحرسو عف اآلفات كما أف الناظر إليو يحرسو عف اآلفات أطمؽ لفظ العيف عمى العمـ؛ الشتباىيما مف ىذا الوجو.

الثاني :المراد مف العيف الحراسة؛ وذلؾ ألف الناظر إلى الشيء يحرسو عما يؤذيو ،فالعيف كأنيا سبب الحراسة،

فأطمؽ اسـ السبب عمى المسبب مجا اًز»(.)10

ىذا وقد ذىب بعض الزيدية إلى إثبات صفة العيف هلل عز وجؿ ،ومنيـ مقاتؿ بف سميماف رحمو اهلل تعالى،
َعُينَِنا))[الطور« :]48:يقوؿ :إنؾ بعيف اهلل تعالى»(.)11
فقد جاء عنو في تفسير قولو تعالى(( :فَِإَّن َؾ بِأ ْ

( )1امللدع ايوابل (.)39:/4
( )2هٛك ٠ايطٛك.)3( ْ ،
( )3امللدع ايوابل.)4( ْ ،
( )4املِابٝض ايواطع ١األْٛاك يعبـ اهلل بٔ أمحـ ايٌليف.)43:( ْ ،
( )5ايهٌاف يًنطبٌل.)85/5( ٟ
( )6امللدع ايوابل (.)637/6
( )7تفوري ايتورت ٟيوٌٗ ايتورت.)377( ْ ،ٟ
( )8تفوري ابٔ عط ١ٝالبٔ عط.)66/6( ١ٝ
( )9امللدع ايوابل ()3;6/7ظ ٚاْعل :إجيام ايبٝإ ألب ٞايكاهِ ايٓٝوابٛك)769/4( ٟظ غلٜب ايكلإٓ ايهل ِٜالبٔ ازبٛم.)44;( ْ ،ٟ
( )10ايتفوري ايهبري يًلام.)6;- 6:/44( ٟ
( )11تفوري َكاتٌ (.)372/6
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ص َن َع َعمَى
وأيضاً أثبت الشوكاني رحمو اهلل تعالى ىذه الصفة هلل عز وجؿ عند تفسيره قولو تعالىَ (( :ولِتُ ْ
َع ْينِي ))[طػو ،]39:فقاؿ« :أي :ولتربى وتغذى بمرأى مني»(.)1
وقاؿ الحاكـ الجشمي عند تفسيره لقولو تعالى(( :أَلَ ْـ َي ْعمَ ْـ بِأ َّ
َف المَّوَ َي َرى))[العمؽ« :]14:إنو يدؿ عمى أنو
تعالى يرى األشياء ،وحقيقتو جائز  ،فبل معنى لمعدوؿ عف الظاىر ،خبلؼ ما تقولو البغدادية بأف معناه يعمـ»(.)2
ِ
ِ
وقاؿ(( :الَِّذي ير َ ِ
يف تَقُوـ وتََقمَُّب َؾ ِفي الس ِ
َّاجِد َ ِ
يـ ))[الشعراء«:]220-218:قولو:
اؾ ح َ
ََ
يف إنَّوُ ُى َو السَّميعُ اْل َعم ُ
ُ َ
"يراؾ" يدؿ عمى أنو تعالى يرى األشياء ،ويدؿ قولو":السميع العميـ"عمى أنو سميع؛إذ لو أف السميع معناه العالـ لكاف
تك ار اًر،وذلؾ يبطؿ قوؿ البغدادية»(.)3

ص َن َع َعمَى َع ْينِي))[طػو ]39:قاؿ:
وممف أثبت ىذه الصفة مف المفسريف قتادة ،فقد روي عنو في تفسيرَ ((:ولِتُ ْ
«ولتغذى عمى عيني»(.)4
َعُينَِنا))[الطور« :]48:يقوؿ جؿ ثناؤه :فإنؾ بمرأى منا نراؾ ونرى عممؾ،
وقاؿ الطبري في تفسير(( :فَِإَّن َؾ بِأ ْ
ونحف نحوطؾ ونحفظؾ ،فبل يصؿ إليؾ مف أرادؾ بسوء مف المشركيف»( .)5وقاؿ« :وعنى بقولوَ (( :عمَى َع ْينِي

))[طػو ]39:بمرأى مني ومحبة وارادة»(.)6

َعُينَِنا))[الطور« :]48:أي :فإنؾ بحيث نراؾ ونحفظؾ ونرعاؾ ،وال يصموف
وقاؿ الزجاج في تفسير(( :فَِإَّن َؾ بِأ ْ
إلى مكروىؾ»(.)7
ص َنعَ َعمَى َع ْينِي ))[طػو« :]39:أي :لتربى بمرأى
وقاؿ البغوي رحمو اهلل تعالى في تفسير قولو تعالىَ (( :ولِتُ ْ
()8
َعُينَِنا))[الطور« :]48:أي :بمرأى منا»( .)9وحكى عف ابف
ومنظر مني»  .وقاؿ في تفسير قولو تعالى(( :فَِإَّن َؾ بِأ ْ
عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ« :نرى ما يعمؿ بؾ»(.)10

لزخافتم :

وبيذا نكوف قد انتيينا مف دراسة نماذج مف إتفاؽ الزيدية والمعتزلة في تفسير اآليات المتعمقة بالعقيدة  ،والتي

يمكف أف نخمص منيا إلى النتائج التالية:

-1أف أتباع المذىب الزيدي لـ يعتنوا بالتأليؼ في مجاؿ التفسير كاعتنائيـ بعموـ الشريعة األخرى.
-2تفسي ار فرات الكوفي والحسيف بف الحكـ ينتيجاف التأويؿ الرافضي آليات القرآف ,وال يمكف اعتبارىما زيدييف.
-3الزيدية في مسائؿ العقائد يوافقوف المعتزلة إال المسائؿ المتعمقة بالتشيع آلىؿ البيت.

( )1فتض ايكـٜل يًٌٛناْ.)653/5( ٞ
( )2اسبانِ ازبٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتفوري يعـْإ ضبُـ مكمٚك.)35- 34( ْ ،
( )3امللدع ايوابل.)35( ْ ،
( )4تفوري عبـ ايلمام ايِٓعاْ.)593/4( ٞ
( )5تفوري ايطرب.)6::/44( ٟ
( )6تفوري ايطرب.)526/3:( ٟ
(َ )7عاْ ٞايكلإٓ ٚإعلاب٘ يًنداز (.)8:/7
( )8تفوري ايبػ ٟٛيًبػ.)483/5( ٟٛ
( )9امللدع ايوابل (.)4;8/6
(ْ )10فى امللدع ايوابلٚ .اْعل :تفوري ايكلطيب (.)9:/39
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-4أف الزيدية يوافقوف المعتزلة في مسائؿ اإليماف ,ويتمشوف عمى نيجيـ في كؿ جزئية منيا.
-5اعتمد الزيدية عمى القوؿ بزيادة اإليماف دوف نقصانو باآليات الدالة عمى الزيادة ,وعدـ ورود النقصاف منو
في القرآف الكريـ ,ووافقوا في ذلؾ المعتزلة.

-6أدخؿ الزيدية كبلـ اهلل ضمف مدلوؿ آيات الخمؽ العامة ,كقولو تعالى(( :اهلل خالؽ كؿ شيء)) ،وبيذا وافقوا
المعتزلة في القوؿ بخمؽ القرآف.

-7عند النظرفي أدلة الزيدية وأدلة أىؿ السنة نجد استدالالت أىؿ السنة أوضح وأرجج.
-8يتفؽ الزيدية مع المعتزلة في مسائؿ الصفات ،فمـ يثبتوىا هلل سبحانو عمى الوجو البلئؽ بو.

-9ال يقتصر تأويؿ الصفات عمى المفسريف مف المعتزلة والزيدي ,بؿ وافقيـ في ذلؾ كثير مف المفسريف
المنتسبيف ألىؿ السنة والجماعة.

والحمد هلل رب العالميف.
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يهرس لزمرلجع:

-1اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ,الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد أبو يعمى الخميمي القزويني ,تحقيؽ :د .محمد
سعيد عمر إدريس,
مكتبة الرشد – الرياض ,الطبعة األولى1409 :ىػ.

 .1اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر ،أ .د .فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الرومي ،طبع بإذف رئاسة

إدارات البحوث العممية واالفتاء والدعوة واالرشاد في المممكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1407 ،ىػ -

1986ـ.

 .2اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،أبو حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد
التميمي الدارمي البستي ،ترتيب :األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي ،حققو وخرج أحاديثو وعمؽ

عميو :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،ىػ 1988 -ـ

 .3إرشاد الساري لشرح صحيح البخ اري ،أبو العباس شياب الديف أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ
القسطبلني القتيبي المصري ،المطبعة الكبرى األميرية ،مصر ،الطبعة السابعة1323 ،ىػ

 .4أساس الببلغة ،أبو القاسـ محمود بف عمرو بف أحمد الزمخشري جار اهلل ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيوف السود،
دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى1419 ،ىػ 1998 -ـ

 .5أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي،
دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبناف1415 ،ىػ 1995 -ـ.

 .6إعراب القرآف وبيانو ,المؤلؼ :محيي الديف بف أحمد مصطفى درويش (المتوفى1403 :ىػ) ,دار اإلرشاد

لمشئوف الجامعية  -حمص  -سورية ( ،دار اليمامة  -دمشؽ  -بيروت)  ( ،دار ابف كثير  -دمشؽ -
بيروت) ,الطبعة الرابعة1415 ،ىػ.

 .7األعبلـ ,خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي ,دار العمـ لممبلييف ,الطبعة
الخامسة عشر ,أيار/مايو 2002ـ.

 .8االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار ،أبو الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني
الشافعي ،تحقيؽ :سعود بف عبد العزيز الخمؼ ،أضواء السمؼ ،الرياض  -المممكة العربية السعودية ،الطبعة

األولى1419 ،ىػ1999/ـ.

 .9أنواع التصنيؼ المتعمقة بتفسير القرآف الكريـ ،د .مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار ،دار ابف الجوزي،
الطبعة الثالثة1434 ،ىػ

.10

البحر المحيط في التفسير ،أثير الديف أبو حياف محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف حياف أثير

.11

البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ،أبو العباس أحمد بف محمد بف الميدي بف عجيبة الحسني

الديف األندلسي ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر  -بيروت1420 ،ىػ

األنجري الفاسي الصوفي ،تحقيؽ :أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف ،الناشر :الدكتور حسف عباس زكي -

القاىرة1419 ،ىػ.
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.12

البرىاف في عموـ القرآف ،أبو عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي ،تحقيؽ:

محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،دار إحياء الكتب العربية ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركائو ،الطبعة األولى،

1376ىػ 1957 -ـ
.13

بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ،مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب الفيروز

أبادي ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،الناشر :المجمس األعمى لمشئوف اإلسبلمية  -لجنة إحياء التراث

اإلسبلمي ،القاىرة
.14

تاج العروس مف جواىر القاموس ،أبو الفيض مجمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني ،الممقب

.15

التبصير في الديف وتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف ،أبو المظفر طاىر بف محمد

.16

التذكرة بأحواؿ الموتى وأمور اآلخرة ،أبو عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح

بالمرتضى الزبيدي ،تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف ،دار اليداية.

األسفراييني ،تحقيؽ :كماؿ يوسؼ الحوت ،عالـ الكتب  -لبناف ،الطبعة األولى1403 ،ىػ 1983 -ـ

األنصاري الخزرجي القرطبي ،تحقيؽ ودراسة :الدكتور الصادؽ بف محمد بف إبراىيـ ،مكتبة دار المنياج

لمنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى1425 ،ىػ.
.17

كتاب التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ،دار الكتب العممية ،بيروت -

.18

تفسير ابف جزئ (المسمى :التسييؿ لعموـ التنزيؿ) ،أبو القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل

لبناف ،ضبطو وصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،الطبعة األولى1403 ،ىػ 1983 -ـ.

ابف جزي الكمبي الغرناطي ،تحقيؽ :الدكتور عبد اهلل الخالدي ،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ  -بيروت،

الطبعة األولى1416 ،ىػ
.19

تفسير القرآف العظيـ ،أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ الدمشقي ،تحقيؽ:

محمد حسيف شمس الديف ،دار الكتب العممية ،منشورات محمد عمي بيضوف  -بيروت ،الطبعة األولى،

1419ىػ
.20
.21

تفسير األعقـ ،األعقـ( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

تفسير البيضاوي (المسمى :أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ) ،ناصر الديف أبو سعيد عبد اهلل بف عمر

بف محمد الشيرازي البيضاوي ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت،

الطبعة األولى1418 ،ىػ.

.22

تفسير الحبري ،أبو عبد اهلل الحسيف بف الحكـ الحبري( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.23

تفسير الخازف (المسمى :لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ) ،عبلء الديف أبو الحسف عمي بف محمد بف

إبراىيـ بف عمر الشيحي الخازف ،تصحيح :محمد عمي شاىيف ،دار الكتب العممية  -بيروت ،الطبعة

األولى1415 ،ىػ

.24

تفسير الرازي (المسمى :التفسير الكبير ،أو :مفاتيح الغيب) ،أبو عبد اهلل فخر الديف محمد بف عمر

بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،الطبعة الثالثة1420 ،ىػ.
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.25

تفسير روح البياف ,تأليؼ :إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخموتي ,دار إحياء

التراث العربى ,بيروت – لبناف ,الطبعة األولى [د :ت].

.26

تفسير الطبري (المسمى :جامع البياف في تأويؿ القرآف) ،أبو جعفر الطبري محمد بف جرير بف يزيد

بف كثير بف غالب اآلممي ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،ىػ 2000 -ـ

.27

تفسير النسفي (المسمى :مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ) ،حافظ الديف أبو البركات عبد اهلل بف أحمد

بف محمود النسفي ،حققو وخرج أحاديثو :يوسؼ عمي بديوي ،راجعو وقدـ لو :محيي الديف ديب مستو ،دار

الكمـ الطيب ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،ىػ 1998 -ـ

.28

تفسير فرات الكوفي ،فرات الكوفي( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.29

التفسير والمفسروف ،د /محمد السيد حسيف الذىبي ،مكتبة وىبة ،القاىرة.

.31

تيذيب المغة ،أبو منصور محمد بف أحمد بف األزىري اليروي ،تحقيؽ :محمد عوض مرعب ،دار

.32

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،سراج الديف أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصري،

المؤلفيف ،وفيات (1397ىػ 1415 -ىػ) ,محمد خير بف رمضاف بف إسماعيؿ يوسؼ,
.30
تكممة معجـ ُ
دار ابف حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبناف ,الطبعة األولى1418 ،ىػ 1997 -ـ
إحياء التراث العربي  -بيروت ،الطبعة األولى2001 ،ـ.

المعروؼ باف الممقف ،تحقيؽ :دار الفبلح لمبحث العممي وتحقيؽ التراث ،دار النوادر ،دمشؽ  -سوريا،

الطبعة األولى1429 ،ىػ 2008 -ـ.
.33

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدي ،تحقيؽ:

.34

الجنة والنار ،عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي ،دار النفائس لمنشر والتوزيع ،األردف،

.35

الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات ،عبد اهلل بف محمد حميد الديف ،مؤسسة اإلماـ زيد

عبد الرحمف بف معبل المويحؽ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،ىػ 2000 -ـ.

الطبعة السابعة1418 ،ىػ 1998 -ـ.

بف عمي عميو السبلـ الثقافية1420 ،ىػ( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.36

سنف أبي داود ،أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرو األزدي

السجستاني ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت.

.37

سنف النسائي الصغرى (المسمى :المجتبى مف السنف) ،أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي

الخراساني النسائي ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسبلمية  -حمب ،الطبعة الثانية،

1406ىػ 1986 -ـ.

.38

سير أعبلـ النببلء ،شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي ،حققو

مجموعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة1405 ،ىػ1985/ـ

.39

السيوؼ المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة ،اختصره وشذبو :أبو المعالي محمود شكري بف عبد

اهلل بف محمد بف أبي الثناء األلوسي (مختصر لكتاب :الصواقع المحرقة إلخواف الشياطيف والزندقة ،نصير
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الديف محمد الشيير بخواجو نصر اهلل اليندي المكي) ،تحقيؽ :الدكتور مجيد الخميفة ،الناشر :مكتبة اإلماـ
البخاري لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،الطبعة األولى1429 ،ىػ 2008 -ـ

.40

شرح العقيدة الطحاوية ،صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمي بف محمد ابف أبي العز الحنفي،

تحقيؽ :أحمد شاكر ،و ازرة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد ،الطبعة األولى1418 ،ىػ

.41

شرح العقيدة الواسطية ويميو ممحؽ الواسطية ،محمد بف خميؿ حسف ىراس ،ضبط نصو وخرج

أحاديثو ووضع الممحؽ :عموي بف عبد القادر السقاؼ ،دار اليجرة لمنشر والتوزيع  -الخبر ،الطبعة الثالثة،

1415ىػ.

.42

شعب اإليماف ،أبو بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى الخسروجردي الخراساني البييقي ،حققو

وراجع نصوصو وخرج أحاديثو :الدكتور عبد العمي عبد الحميد حامد ،أشرؼ عمى تحقيقو وتخريج أحاديثو:
مختار أحمد الندوي ،صاحب الدار السمفية ببومباي  -اليند ،مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض بالتعاوف

مع الدار السمفية ببومباي باليند ،الطبعة األولى1423 ،ىػ 2003 -ـ.
.43

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري الفارابي ،تحقيؽ :أحمد

.44

صحيح البخاري (المسمى :الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العمـ لممبلييف  -بيروت ،الطبعة الرابعة1407 ،ى 1987 -ـ.

وسمـ وسن نو وأيامو) ،محمد بف إسماعيؿ البخاري ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طوؽ النجاة،
مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة األولى1422 ،ىػ.

.45

صحيح مسمـ (المسمى :المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل

عميو وسمـ ) ،أبو الحسف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

التراث العربي – بيروت

.46

العرش ،شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي ،تحقيؽ :محمد بف

خميفة بف عمي التميمي ،الناشر :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنورة ،المممكة العربية

السعودية ،الطبعة الثانية1424 ،ىػ2003/ـ.

.47

العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قياـ الساعة أىؿ السنة والجماعة ،تقي الديف أبو

العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي

الدمشقي ،تحقيؽ :أبو محمد أشرؼ بف عبد المقصود ،أضواء السمؼ  -الرياض ،الطبعة الثانية،

1420ىػ1999/ـ.
.48

غاية األماني في الرد عمى النبياني ،أبو المعالي محمود شكري بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الثناء

األلوسي ،تحقيؽ :أبو عبد اهلل الداني بف منير آؿ زىوي ،مكتبة الرشد ،الرياض  -المممكة العربية السعودية،

الطبعة األولى1422 ،ىػ 2001 -ـ.

.49

الفتاوى الكبرى البف تيمية ،تقي الديف أبو العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف

أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ،دار الكتب العممية ،الطبعة األولى1408 ،ىػ -
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.50

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ،زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج

العارفيف بف عمي المناوي ،تحقيؽ :أحمد مجتبى ،الناشر :دار العاصمة – الرياض

.51

فتح القدير ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني ،دار ابف كثير  -دمشؽ ،ودار الكمـ

الطيب  -بيروت ،الطبعة األولى1414 ،ىػ

.52

الفرؽ بيف الفرؽ وبياف الفرقة الناجية ،أبو منصور عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل

.53

فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ وبياف موقؼ اإلسبلـ منيا ،د /غالب بف عمي عواجي ،المكتبة

.54

الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ ،أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي

.55

الفقو األكبر (مطبوع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط واألكبر المنسوبيف ألبي حنيفة) ،أبو

البغدادي التميمي اإلسفراييني ،دار اآلفاؽ الجديدة  -بيروت ،الطبعة الثانية1977 ،ـ.

العصرية الذىبية لمطباعة والنشر والتسويؽ ،جدة ،الطبعة الرابعة1422 ،ىػ 2001 -ـ.

الظاىري ،مكتبة الخانجي  -القاىرة.

حنيفة النعماف بف ثابت بف زوطي بف ماه ،مكتبة الفرقاف  -اإلمارات العربية ،الطبعة األولى1419 ،ىػ -

1999ـ.
.56

الفيرست ,أبو الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الوراؽ البغدادي المعتزلي الشيعي المعروؼ بابف

.57

قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة ،أبو العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد

النديـ ,تحقيؽ :إبراىيـ رمضاف ,دار المعرفة ,بيروت  -لبناف ,الطبعة الثانية1417 ,ىػ 1997 -ـ

اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ،تحقيؽ :ربيع بف ىادي عمير المدخمي،

مكتبة الفرقاف  -عجماف ،الطبعة األولى1422 ،ىػ 2001 -ـ.
.58

القاموس المحيط ،مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب الفيروز أبادي ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ

التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ :محمد نعيـ العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع،

بيروت  -لبناف ،الطبعة الثامنة1426 ،ىػ 2005 -ـ
.59

الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ ،جار اهلل أبو القاسـ محمود بف عمرو بف أحمد الزمخشري ،دار

.60

المباب في عموـ الكتاب ،أبو حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني،

الكتاب العربي  -بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،ىػ.

تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض ،دار الكتب العممية  -بيروت/لبناف،

الطبعة األولى1419 ،ىػ 1998 -ـ.
.61

لساف العرب ،جماؿ الديف ابف منظور أبو الفضؿ محمد بف مكرـ بف عمي األنصاري ،دار صادر -

.62

لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ،شمس

بيروت ،الطبعة الثالثة 1414 -ىػ.

الديف أبو العوف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي ،مؤسسة الخافقيف ومكتبتيا  -دمشؽ ،الطبعة

الثانية1402 ،ىػ 1982 -ـ
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.63

مباحث في عموـ القرآف ،مناع بف خميؿ القطاف ،مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة،

1421ىػ2000 -ـ.

.64

المواعظ واالعتبار ,لممقريزي [نسخة إلكترونية بالمكتبة الشاممة].

.65

مجمع األمثاؿ ،أبو الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميداني النيسابوري ،تحقيؽ :محمد محيى

.66

مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيؿ ولطائؼ األخبار ،جماؿ الديف محمد طاىر بف عمي الصديقي

الديف عبد الحميد ،دار المعرفة ،بيروت – لبناف

اليندي الفتني الكجراتي ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،الطبعة الثالثة1387 ،ىػ 1967 -ـ

.67

محاسف التأويؿ ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي ،تحقيؽ :محمد باسؿ

عيوف السود ،دار الكتب العممية  -بيروت ،الطبعة األولى1418 ،ىػ.

.68

المستدرؾ عمى الصحيحيف ،أبو عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدويو بف نعيـ بف

الحكـ الضبي الطيماني النيسابوري ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية  -بيروت،

الطبعة األولى1411 ،ىػ 1990 -ـ.

.69

مسند أبي يعمى ،أبو يعمى أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي

الموصمي ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد ،دار المأموف لمتراث  -دمشؽ ،الطبعة األولى1404 ،ىػ 1984 -ـ.

.70

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني،

تحقيؽ :شعيب األرناؤوط وعادؿ مرشد وآخروف ،إشراؼ :د /عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة

الرسالة ،الطبعة األولى1421 ،ىػ 2001 -ـ.

.71

مسند البزار (المسمى :البحر الزخار) ،أبو بكر أحمد بف عمرو بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل

العتكي المعروؼ بالبزار ،تحقيؽ :محفوظ الرحمف زيف اهلل وعادؿ بف سعد وصبري عبد الخالؽ الشافعي،
مكتبة العموـ والحكـ  -المدينة المنورة ،الطبعة األولى ،مف عاـ 1988ـ إلى  2009ـ.

.72

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أبو العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيومي ثـ الحموي،

المكتبة العممية  -بيروت.

.73

مطالع األنوار عمى صحاح اآلثار ،أبو إسحاؽ إبراىيـ بف يوسؼ بف أدىـ الوىراني الحمزي ،تحقيؽ:

دار الفبلح لمبحث العممي وتحقيؽ التراث ،الناشر :و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية  -دولة قطر ،الطبعة

األولى1433 ،ىػ 2012 -ـ.

.74

المعجزة القرآنية حقائؽ عممية قاطعة ،أحمد عمر أبو شوفة ،دار الكتب الوطنية  -ليبيا2003 ،ـ.

.75

المعجـ الوسيط ،إبراىيـ مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار ،دار الدعوة

.77

معرفة أنواع عموـ الحديث (المعروؼ :بمقدمة ابف الصبلح) ،أبو عمرو تقي الديف عثماف بف عبد

.76

معجـ عموـ القرآف ،إبراىيـ محمد الجرمي ،دار القمـ  -دمشؽ ،الطبعة األولى1422 ،ىػ 2001 -ـ

الرحمف ،المعروؼ بابف الصبلح ،تحقيؽ :نور الديف عتر ،دار الفكر -سوريا ،ودار الفكر المعاصر -

بيروت1406 ،ىػ 1986 -ـ.
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.78

مفتاح السعادة ،عمي بف محمد بف يحيى العجري( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.79

المفردات في غريب القرآف ،أبو القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب األصفياني ،تحقيؽ:

.80

المقدمات األساسية في عموـ القرآف ،عبد اهلل بف يوسؼ بف عيسى بف يعقوب اليعقوب الجديع

.81

الممؿ والنحؿ ،أبو الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني ،مؤسسة الحمبي

.82

مناىؿ العرفاف في عموـ القرآف ،محمد عبد العظيـ الزرقاني ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركائو،

.83

الموسوعة العربية العالمية( .موسوعة إلكترونية عمى الحاسب اآللي [مف دوف أرقاـ صفحات]).

صفواف عدناف الداودي ،دار القمـ  -دمشؽ ،والدار الشامية  -بيروت ،الطبعة األولى1412 ،ىػ

العنزي ،مركز البحوث اإلسبلمية ،ليدز  -بريطانيا ،الطبعة األولى1422 ،ىػ 2001 -ـ

الطبعة الثالثة.

.84

الموسوعة العقدية ،إعداد :مجموعة مف الباحثيف ،بإشراؼ الشيخ عموي بف عبد القادر السقاؼ،

الناشر :موقع الدرر السنية عمى اإلنترنت ( .dorar.netكتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.85

موسوعة الف رؽ المنتسبة لئلسبلـ ،إعداد :مجموعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ عموي بف عبد القادر

.86

الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرة ،الندوة العالمية لمشباب اإلسبلمي،

السقاؼ ،الناشر :موقع الدرر السنية عمى اإلنترنت ( .dorar.netكتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

إشراؼ وتخطيط ومراجعة :د /مانع بف حماد الجيني ،دار الندوة العالمية لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة

الرابعة،
.87

نظرات في مبلمح المذىب الزيدي وخصائصو ،محمد بف عبد اهلل عوض المؤيدي( .كتاب إلكتروني

.88

الوفيات واألحداث ,أحد أعضاء ممتقى أىؿ الحديث( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

مف المكتبة الشاممة).
كفتب لززديد :

الرشاد( ,بحث في حكـ االختبلؼ في الديف) ,تأليؼ :األماـ المنصور باهلل القاسـ
.89
اإلر َش ػػاد إلى سبيؿ َّ
ْ
بف محمد بف عمي المتوفى ( 1029ىػ) ,حققو وعمؽ عميو :محمد يحيى سالـ عزاف ,الطبعة األولى1416 ,ىػ
ػ 1996ـ.

.90

التعرؼ عمى زيدية اليمف ،يحيى طالب مشاري الشريؼ ،إعداد مركز األبحاث العقائدية( .كتاب

إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.91

تفسير األعقـ ،األعقـ( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.93

تفسير المصابيح ،مجموع تفسير القاسـ بف إبراىيـ واليادي وأوالدىما( .كتاب إلكتروني مف المكتبة

.94

تفسير فرات الكوفي ،فرات الكوفي( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.92

تفسير الحبري ،أبو عبد اهلل الحسيف بف الحكـ الحبري( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

الشاممة).
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.95

تفسير مقاتؿ بف سميماف ،أبو الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدي البمخي ،تحقيؽ :عبد اهلل

محمود شحاتو ،دار إحياء التراث  -بيروت ،الطبعة األولى1423 ،ىػ.

.96

الزيدية النظرية والتطبيؽ ،يحيى بف عبد الكريـ الفضيؿ ،الطبعة الثانية( .كتاب إلكتروني مف المكتبة

الشاممة).

.97

الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات ،عبد اهلل بف محمد حميد الديف ،مؤسسة اإلماـ زيد

.98

سورة الطور( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.100

شرح التجريد في فقو الزيدية ،اإلماـ النظار المؤيد باهلل أحمد بف الحسيف الياروني الحسني رحمو

بف عمي عميو السبلـ الثقافية1420 ،ىػ( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.99

شرح األزىار ،عبد اهلل بف مفتاح( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

اهلل ،تحقيؽ :محمد يحيى عزاف وحميد جابر عبيد ،الناشر :مركز البحوث والتراث اليمني( .كتاب إلكتروني

مف المكتبة الشاممة).
.101

صفوة االختيار في أصوؿ الفقو ،اإلماـ المنصور باهلل عبداهلل بف حمزة بف سميماف( .كتاب إلكتروني

.102

فتح القدير ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني ،دار ابف كثير  -دمشؽ ،ودار الكمـ

.103

الفصوؿ المؤلؤية في أصوؿ فقو العترة الزكية ،السيد صارـ الديف إبراىيـ بف محمد الوزير( .كتاب

مف المكتبة الشاممة).

الطيب  -بيروت ،الطبعة األولى1414 ،ىػ.
إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.104

الكامؿ ال منير في إثبات والية أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب والرد عمى الخوارج ،اإلماـ نجـ آؿ

الرسوؿ/القاسـ بف إبراىيـ ،تحقيؽ :عبدالولي يحيى محمد اليادي ،منشورات :مركز أىؿ البيت(ع) لمدراسات

اإلسبلمية ،اليمف  -صعدة( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.105

كتاب البساط ،اإلماـ الناصر لمحؽ األطروش الحسف بف عمي( .كتاب إلكتروني مف المكتبة

الشاممة).

.106

لوامع األنوار في جوامع العموـ واآلثار وتراجـ أولي العمـ واألنظار ،اإلماـ الحجة مجد الديف بف

محمد بف منصور المؤيدي( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.107
.108

المصابيح الساطعة األنوار ،عبداهلل بف أحمد الشرفي( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

مطمع البدور ومجمع البحور ,تأليؼ العبلمة المؤرخ أحمد بف صالح بف أبي الرجاؿ ,تحقيؽ :عبد

السبلـ عباس الوجيو ومحمد يحيى سالـ عزاف ,مركز التراث والبحوث اليمني( .كتاب إلكتروني مف المكتبة

الشاممة).
.109

معجـ الروا ة في كتاب األذاف بحي عمى خير العمؿ ,تأليؼ :محمد يحيى سالـ عزاف ,مف إصدارات:

.110

مفتاح السعادة ،عمي بف محمد بف يحيى العجري( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية ,المممكة األردنية الياشمية( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).
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.111

الميذب في فتاوى اإلماـ المنصور باهلل عبداهلل بف حمزة عميو السبلـ ،جمع وتيذيب :الفقيو العبلمة

محمد بف أسعد المرادي( .كتاب إلكتروني مف المكتبة الشاممة).

.112

نظرات في مبلمح المذىب الزيدي وخصائصو ،محمد بف عبد اهلل عوض المؤيدي( .كتاب إلكتروني

مف المكتبة الشاممة).

كفتب لزشدت :
.113

بحار األنوار ،محمد باقر المجمسي ،مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبناف( .كتاب إلكتروني مف المكتبة

.114

الفيرست ,أبو الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الوراؽ البغدادي المعتزلي الشيعي المعروؼ بابف

الشاممة).

النديـ ,تحقيؽ :إبراىيـ رمضاف ,دار المعرفة ,بيروت  -لبناف ,الطبعة الثانية1417 ,ىػ 1997 -ـ.
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