حفظه الله تعالى

اليمن ـ صعدة ـ ت ()531580

مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)


مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته
الطيبني الطاهرين ،وبعد:

َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُ
جيبوا
فاستجابة لقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ياأيها اَّلِين ءامنوا است ِ
َ َ َ ُ َ ُْ ُ
ذ َ ذ ُ
ول إِذا دَعك ْم ل ِما ُي ِييك ْم﴾ [األنفال ،]24:ولقوله تعاىل:
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ع ِن المنك ِر َوأوَلِك ه ُم المفلِحون﴾[ ،آل عمران ،]104:ولقوله تعاىل﴿:قل َل
َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ ً ذ ََْذَ
ُْْ َ
أسألكم علي ِه أجرا إَِل المودة ِِف القرب﴾ [الشورى ،]23:ولقوله تعاىل:
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﴿إِنما ي ِريد اّلِل ِِلذهِب عنكم الرجس أهل
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ذ
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َ ُّ ُ ُ ذ ُ
وُل َواَّل َ
اّلِل َو َرس ُ
َت ْطه ً
ِين
ْيا﴾ [األحزاب ،]33:ولقوله تعاىل﴿ :إنما و ِِلكم
ِ
َ َُ ذ َ ُ ُ َ ذ َ َ َُُْ َ ذ َ َ َُْ َ ُ َ
ءامنوا اَّلِين ي ِقيمون الصَلة ويؤتون الزَكة وهم راكِعون﴾ [المائدة.]55:
ولقول رسول اهلل ÷((:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن
تضلوا من بعدي أبد ًا كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري
عيل احلوض)) ،ولقوله ÷:
نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا ّ
((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق
وهوى)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي أمان ألهل األرض كام أن
رسه أن حييا
النجوم أمان ألهل السامء)) ،ولقوله ÷(( :من ّ
حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول
ّ
وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛
علي ًا وذريته من بعدي؛

ورزقوا فهمي وعلمي)) اخلب ،وقد ّبني ÷
ُخلقوا من طينتي؛ ُ
بأهنم :عيل ،وفاطمة ،واحلسن واحلسني وذر ّيتهام  -%عندما
ٍ
بكساء وقال(( :ال ّلهم هؤلء أهل بيتي فأذهب
ج َّللهم ÷
عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا)).
ً
استجابة لذلك ك ّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي ّ
يتلقى فيها مذهب
أهل البيت(ع) ُُمث ً
أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا
ال يف الزيدية،
َ
رش ما
املسامهة يف نرش مذهب أهل البيت املطهرين َ ¢ع رب َن ر ِ
خ ّلفه أئمتهم األطهار  %وشيعتهم األبرار  ،¤وما ذلك إل
ل ِث َق ِتنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل البيت  %هي مراد اهلل
عب عن
تعاىل يف أرضه ،ودينه القويم ،ورصاطه املستقيم ،وهي ُت ر
نفسها عب موافقتها للفطرة البرشية السليمة ،وملا ورد يف كتاب اهلل
عز وجل وسنة نب ّيه ÷.
ّ
ً
واستجابة من أهل البيت  ¢ألوامر اهلل تعاىل ،وشفقة منهم
بأمة جدّ هم ÷ ،كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها
بدمائهم الزك ّية الطاهرة عىل مرور األزمان ،ويف ّ
كل مكان ،ومن
ضحوا بكل ٍ
غال ونفيس يف سبيل الدفاع
وجدَ هم قد ّ
تأ ّمل التاريخ َ
عنها وتثبيتها ،ثائرين عىل العقائد اهلدَّ امة ،منادين بالتوحيد
والعدالة ،توحيد اهلل عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل ،واإليامن
بصدق وعده ووعيده ،والرضا بخريته من َخ رل ِقه.
دين اهلل تعاىل ورشعه ،ومرا ُد
وألن مذهبهم ¢
ُ
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عليها ،وما ذلك إل مصداق قول رسول اهلل ÷(( :إن اللطيف
عيل احلوض)).
اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا ّ
احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)( :واعلم
قال والدنا اإلمام ّ
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يرتض لعباده إل دين ًا قوي ًام ،ورصاط ًا مستقي ًام،
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س ِبي ِل ِه ذل ِك ْم َوصاك ْم ب ِ ِه لعلك ْم تتقون﴾ [األنعام.]153:
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ب ِ ِه اّلِل﴾ [الشورى.]21:
َ َْ ََ
خاطب س ّيد رسله ÷ بقوله عز وجل﴿ :فاست ِق ْم كما
وقد
َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ََ َْ َْ ذُ َ ََْ ُ َ َ ٌ ََ
أمِرت ومن تاب معك وَل تطغوا إِنه بِما تعملون ب ِصْي112وَل
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َصون[ ﴾113هود] ،مع أنه÷ ومن معه من أهل
أو ِِلاء ثم َل تن
أحطت عل ًام بذلك،
كنت من ذوي العتبار ،فإذا
َ
بدر ،فتدّ بر واعتب إن َ
علمت أنه
وعقلت عن اهلل وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك،
َ
َ
ُ
عرفان احلق واتباعه ،وموالة أهله ،والكون معهم،
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﴿ياأيها اَّلِين ءامنوا اتقوا اّلِل وكونوا مع الصا ِدقِي﴾ [التوبة،]119:
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ومفارقة الباطل وأتباعه ،ومباينتهم ﴿ َومن يت َوله ْم مِنك ْم فإِنه
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وعدوكم أو ِِلاء تلقون إِِل ِهم بِالمودةِ﴾ [الممتحنة ،]1:يف آيات ُت رتىل،
وأخبار ُمت ر َىل ،ولن تتمكن من معرفة احلق وأهله إل بالعتامد عىل
حجج اهلل الواضحة ،وبراهينه الب ّينة الالئحة ،التي هدى اخللق هبا
معرج عىل هوى ،ول ملتفت إىل جدال ول مراء ،ول
إىل احلق ،غري ّ
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واْلقربِي﴾) [النساء. ]135:
وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):
-1الشايف ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ،
مذ ّي ً
ال بالتعليق الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد
العالمة نجم العرتة الطاهرة /احلسن بن احلسني بن
حممد ¦1388هـ.
َ -2م رط َل ُع ال ُبدُ رورِ َو َجمر َم ُع ال ُب ُح رورِ يف تراجم رجال الزيدية،
املؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب
تأليف /القايض العالمة ّ
الرجال ¦1029 ،هـ 1092-هـ.
س َو َ
َ -3م َط رالِ ُع َ
األ رن َواررِ َو َم َشاررِ ُق ّ
األ رق َماررِ  -ديوان اإلمام
الش ُم رو ِ
املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) 614 -هـ.
( – )1التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.

-4جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم
العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
رت ِة َ
اس ُن َ
َ -5حمَ ِ
األ رط َهاررِ  ،رشح
األ رز َهارِ يف َت رف ِص ري ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ر َ
القصيدة التي نظمها اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع)،
ّ
املحيل اهلمداين
تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد بن أمحد
الوادعي ¦ 652 -هـ.
 -6جمموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل
محيدان بن حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
-7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف/
اإلمام أمحد بن هاشم(ع)  -ت 1269هـ.
 -8لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم
واألنظار ،تأليف /اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور
املؤيدي(ع) 1332هـ 1428هـ.
 -9جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن
عيل(ع) ،تأليف /اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن
أيب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام
احلجة عبداهلل بن محزة(ع)  -ت 614هـ.
-11صفوة الختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة
عبداهلل بن محزة(ع) ت614هـ.

 -12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة
َِص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن
األطهار وشيعتهم األخيار ،لِ ُم رخت ِ ِ
حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهلل تعاىل ،اختِصه من الصحيح
املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن العجري ¦.
-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد
اإلمام اهلادي بن إبراهيم الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب
حييى بن احلسني اهلاروين(ع)  424 -هـ.
-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن
القاسم بن إبراهيم (ع) تأليف /أمحد بن موسى الطبي .¥
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام/
اهلادي بن إبراهيم الوزير(ع) 822 -هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم
اجلشمي املحسن بن حممد بن كرامة ¦ 494 -هـ.
 -18عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجة/
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-19أخبار فخ وخب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن
عبداهلل(ع) ،تأليف /أمحد بن سهل الرازي ¦.
-20الوافد عىل ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم
بن إبراهيم الريس(ع)  246 -هـ.
 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن

إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-23املختِص املفيد فيام ل جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من
العبيد ،تأليف /القايض العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي ¥
ت 1282هـ.
 -24مخسون خطبة للجمع واألعياد.
 -25رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام
احلجة عبداهلل بن محزة(ع) ت614هـ.
 -26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع
والتضليل ،تأليف /اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور
املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
 -27إيضاح الدللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-29النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى
القاسمي(ع) 1343هـ.

رب العباد ،تأليف /السيد العالمة
-30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
حممد بن احلسن بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.

-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس -
ويليه /اجلواب الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة
احلسني بن حييى بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن
احلسني(ع)245هـ 298 -هـ.

-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض
العالمة عبداهلل بن زيد العنيس ¦ 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني
بن بدرالدين حممد بن أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات ولية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف/
اإلمام القاسم بن إبراهيم الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت رَّحرِ ريرِ  ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أيب طالب
ُ -36
حييى بن احلسني اهلاروين(ع) 424 -هـ.
-37جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم
احلسيني(ع) 1319هـ.
-38القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد
العالمة احلسني بن حييى بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ -
1435هـ).
-39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة/
حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.

-40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف
السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-41معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد
العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-42الختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد
اإلمام احلجة /جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)،
(1332هـ 1428 -هـ).
-43من ثامرِ ال ِع رل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد
العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-44التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام
احلجة/جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن
الرفع َّ
-45املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
حي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من
الرحيم ،وإثبات َّ
الفوائد التي هبا ال َّن رف ُع َ
األ َعم ،تأليف /اإلمام احلجة /جمد الدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع).
-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-47البالغ الناهي عن الغناء وآلت املالهي .تأليف اإلمام
احلجة/جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى
بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.

-49املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين
بن احلسن(ع)ت900هـ).
-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة
الفاضل :عيل بن صالح بن عيل بن حممد الطبي.
-51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء
األول احلروف اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد
احلسابية من ( 1إىل  ،)10إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل
البيت (ع).
-56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله
أفضل الصالة والسالم ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض
حفظه اهلل تعاىل.
 -57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة
حممد بن حييى هبران (ت957 :هـ).
 -58املوعظة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم
احلسيني(ع) 1319-هـ.

-59أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد
العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-60املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد الستنباط،
تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-61سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء الثاين
احلركات وتركيب الكلامت ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-62سلسلة تعليم مبادئ احلساب /األعداد احلسابية اجلزء
الثاين ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
 -63املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد
العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -64املناهل الصافية رشح املقدمة الشافية ،تأليف /العالمة
لطف اهلل بن حممد الغياث الظفريي ،ت 1035هـ.
 -65الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل
السؤل ،تأليف /السيد العالمة أمحد بن حممد لقامن ،ت 1037هـ.
-66رشح قطر الندى وبل الصدى ،تأليف /السيد العالمة
احلسني بن حييى بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل
تعاىل ،نسأل اهلل تعاىل اإلعانة والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج
هذا العمل اجلليل إىل النور -وهم ُك ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك

للجميع يف ميزان احلسنات ،وأن جيزل هلم األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح مولنا اإلمام
نترش ُ
وختام ًا ّ

احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه
ِ
باعث كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم ،وصاحب
ورضوانه-
الفضل يف نرش تراث أهل البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به(ع) فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله،
الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك
وأمتم علينا نعمتك يف َ
املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بام ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة
َ ََْْ
َ ذَ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ذ َ َ َُ َ ْ َ
ان َوَل َتعل
يم
اِل ِ
مهـتدين؛ ﴿ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِِلخوان ِنا اَّلِين سبقونا ب ِ ِ
ُُ َ ا ذ َ َ َُ َذَ ذ َ َُ ٌ َ ٌ
ِِف قلوبِنا غَِل ل َِّلِين ءامنوا ربنا إِنك رءوف رحِيم [ ﴾10الحشر]،
هلل أسأل أن
نرجوا اهلل التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،وا َ
يصلح العمل ليكون من السعي املتق ّبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم
القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه ويل اإلجابة،
ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ذ
وإليه منتهى األمل واإلصابةَ ﴿ ،رب أ ْو ِزع ِِن أن أشك َر ن ِعمتك ال ِِت
َ ْ َ ْ َ َ َذ َ َ َ َ َ ذ ََ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ُ ََ ْ ْ
اْلا ترضاه وأصلِح ِِل ِِف
أنعمت لَع ولَع و ِادلي وأن أعمل ص ِ
ُ ِّ ذ ِّ ُ ْ ُ َ ْ َ
ك َوإ ِِّّن م َِن ال ْ ُم ْسل َ
مي﴾ [األحقاف.]15:
ذري ِِت إِِّن تبت إِِل
ِِ
ِ
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
مدير املكتبة/


املقدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين ،وبعد:
فإنه قد قامت الدللة عىل أن عرتة الرسول ÷ هم الفرقة
الناجية ،وأن احلق معهم إىل يوم القيامة.
وذلك كحديث الثقلني املعلوم صحته ،واملروي عند مجيع
طوائف املسلمني ،وغريه من األحاديث التي ل حتىص لكثرهتا،
باإلضافة إىل آيات كثرية تدل عىل ذلك ،كآية التطهري واملودة ،واملقام
ل يتسع للتفصيل ،ومن أراد الطالع فعليه بكتب األئمة وأتباعهم
رضوان اهلل عليهم ،مثل اجلزء األول من العتصام ،والشايف،
واللوامع وغريها.
والذي دعاين إىل هذا أن املذهب الزيدي وعقائده تتعرض للتشويه
والتحريف ،وحماولة الطمس ،فاخرتت هذه املسائل لطلبة العلم؛
ليوجهوا إليها عنايتهم ،فإهنا ُميزات املذهب وخصائصه التي يتميز هبا.
وقد سلكنا أقرب السبل ،وأسهلها إىل التوضيح ،واقتِصنا عىل
األدلة القريبة الفهم ،ليسهل عىل القارئ تناوهلا ،ومل نستوعب األدلة
وذلك ألهنا موضوعة للطلبة الزيديني ،وإنام املقصود هو التعريف
هلم بمذهبهم واإلشارة إىل دليل املسألة .واحلمد هلل رب العاملني.

وليس املقصود هنا أن نبني األدلة الدالة عىل أن احلق يف جانب
العرتة وشيعتهم وبيان املراد بأهل البيت ،بل الغرض بيان مذهب
الزيدية يف ما وقع فيه اخلالف من أمهات املسائل األصولية ،ليكون
املكلف عىل بصرية بعقيدته ،وعقيدة أئمته وأهل نحلته ،ومل نأت
بيشء جديد ،غري أنا اخرتنا بعض املسائل املهمة التي كثر حوهلا
النـزاع ،ومل نتعرض لغريها إل ما ل بد منه ،أو دعت إليه حاجة.
ل َّ
شك يف حصول التفرق والختالف بني األمة اإلسالمية منذ
العِص األول وإىل اليوم ،يستحل بعضهم دماء بعض ،ويكفر بعضهم
بعض ًا ،وتامم ًا كام حكى اهلل عمن قبلهم من أهل الكتاب ﴿
       

[﴾  البقرة ،]113:وكال التفرق والختالف مذموم ،ل
فرق بني تفرقوا واختلفوا ،كام َف َّر َق بع ُض املتطفلني بجواز الختالف
دون التفرقَ ،أ َو َمل يقر رأ هذا املتطفل قوله تعاىل ﴿ :
[ ﴾      البقرة ﴿ ،]253 :
[ ﴾       البقرة﴿ ]213:
       

[﴾    آل عمران.]105 :
إذ ًا فالختالف والتفرق معصية كبرية ،بدللة وعيد القرآن ،ول

يتسع املقام لتفصيل أدلة ذلك ،وإذ قد قامت الدللة عىل أن أهل
البيت مع احلق ،واحلق معهم ،وأهنم طائفة احلق الظاهرةَّ ،
وأن
الختالف والتفرق من كبائر العصيان ،فإذ ًا جامعة أهل البيت جامعة
احلق ،التي ل جيوز التفرق عنها وخمالفتها ،واملسلمون مجيع ًا متفقون
مجلة ،وخمتلفون تفصيالً ،مع العلم أهنم معرتفون َّ
أن هناك طائفة
واحدة عىل احلقٌّ ،
وكل َيدَّ ِعي أ َّنه تلك الطائفة ،وهلم يف دعاوهيم شب ٌه
ٌ
واهية مذكور ٌة يف كتب الكالم مع الرد عليها ،كينابيع النصيحة
واألساس وغريها ،غري أن طائفة الزيدية أثبتت دعواها باألدلة
املتكاثرة ،واحلجج املتظاهرة املتظافرة ،مع أنه يكفي إلثبات دعواها
حديث الثقلني الذي روته وصححته تلك الطوائف املختلفة.
هم أهل الكساء وما تناسل منهم ،بدليل حديث الكســاء املــروي عنــد
مجيع املســلمني ،وإن شــئت فــانظر ختارجيــه يف رشح الغايــة للحســني بــن
﴿إ   
القاسم ،وتفاسري القرآن العظيم عند قوله تعاىل :

[ ﴾     األحزاب،]33:
وأيض ًا فإنا مل نعلم أحد ًا من علامء األمة قــدي ًام وحــديث ًا ادعــى أن املــراد
بحديث الثقلني نساء النبي ÷ البتة.
۞۞۞۞۞

باب التوحيد
ِ اإليامن باهلل هو أول الواجبات املتعلقة باملك َّل
ُ
 ولكن اإليامن،ف
 وتقليب الفكر فيام ُأودع يف هذا،باهلل ل حيصل َّإل عن طريق النظر
. فيجب حينئذ النظر والتفكر تبع ًا لوجوب اإليامن،الكون
 ووسائل التصديق،وقد أرشد اهلل سبحانه يف كتابه إىل طرق التفكري
 وبصفة أخص يف اجلزء الثالثني قال، ول سيام يف السور املكية،العقلية
       ﴿ :تعاىل
      
        
      
        
  ﴿ ،]﴾ [النبأ   
         
           

،]﴾ [عبس       
        ﴿
 ﴿ ،]﴾ [الطارق      
       
        

    ﴿أ،]﴾[الغاشية  
        
         
       
      ﴿ ،]﴾ [النازعات
         
      ﴿ ،]﴾ [اإلنفطار 
         
    ﴿ ،]﴾ [األعىل    
        
       ﴿ ،]﴾ [التكوير 
   ﴿ ،]﴾ [النشقاق    

،]﴾ [الفجر       
        ﴿
        

،]﴾ [الشمس       
         ﴿
   ﴿ ،]﴾ [الليل  

.الخ... ﴾  ﴿ ،]﴾ [الضحى 

ويف بعض ما تلونا دعو ٌة إىل النظر يف مشاهد هذا الكون،
وصيحات تنبه الغافلني ،وتوقظ النائمني ،استيقظوا ،انظروا ،تلفتوا،
ٌ
تفكروا ،تدبروا ،إ َّن هنالك إهل ًا ومدبر ًا ،إن وراء ذلك قدرة عظيمة،
ومدبر ًا حكي ًام ،فكأنام كانت هذه اآليات يف هذا اجلزء يد ًا قوية هتز
الغافلني ،وتوجه أنظارهم وقلوهبم إىل هذه اخلالئق العجيبة التي
تنادي بام وراءها من التدبري والتقدير.
نعم ،مركوز يف الفطرة أن املسببات مربوطة بأسباهبا ،وأن احلوادث
ناجتة عن فاعلها ،ومن هنا قال تعاىل   ﴿ :
[ ﴾     الواقعة] ﴿ ،
       
[ ﴾الواقعة]     ﴿ ،

[ ﴾      الواقعة].
أ َّما وجود األشياء من غري موجد البتة فذلك مرفوض عند
العقل ،ول تقبله الفطرة ،وعىل هذا أهل امللل بأرسها ،وإنام اختلفوا
يف الذي ترتب عليه الوجود.
فمنهم من قال :طبيعة ،ومنهم من قال :عقل ،ومنهم من قال:
إنه نجم ،ومنهم من قال :إنه علة ،ومنهم من يقول :إنه فاعل خمتار.

أما القائلون بأن العامل قديم ل أول لوجوده فقد انقرضوا ول
) فكرهتم هذه علمي ًا علامء املادة يف هذا1( وقد زيف،وجود هلم
 علمي ًا جري ًا منا عىل اصطالح جديد عم البالد: وقولنا،القرن
 ول يقال علمي ًا يف هذا الصطالح إل ما،العربية بعد البالد الغربية
.دخل حتت احلس والتجربة
، والتناسق املحكم، والرتتيب البديع، هذا اخللق العجيب،نعم
، وصانع ًا حكي ًام، يدل عىل أن وراءه قادر ًا عظي ًام،والقانون الدقيق
. ل ختفى عليه خافية،وعلي ًام خبري ًا
    
  ﴿ :ِلن رص ِغ إىل هذه اآليات يف تأمل
        
       
            
          
       
         
        
       
        
.) ـ أي أبطل1(

         
           
        

،]﴾ [النمل       
،فأي برهان أصدع من هذا البهان؟ وأي حجة أبلغ من هذه احلجة؟
 فإنه ل خيضع، ويذعن هلذا البهان،وإذا مل خيضع العقل هلذه احلجة
      ﴿ : ول يذعن حلجة،لبهان

.]﴾ [النور   
÷
 وجاء، وأنه رسول من عند اهلل تعاىل،ا َّد َعى حممد ÷ النبوة
  ﴿ : ومؤيد ًا لنبوته قال تعاىل،بالقرآن شاهد ًا عىل دعواه
          

،]﴾ [البقرة       
 فعدوهلم إىل، وعدلوا إىل احلرب،فأعرض املكذبون عن هذا املطلب
.احلرب دليل عجزهم عن اإلتيان بسورة من مثله
 وقد مىض من ذلك، إىل اآلن مل يأت أحد بسورة من مثله،نعم
 ومل يظهر يشء من،احلني إىل اآلن أكثر من أربعة عرش قرن ًا
 فلو كان يف مقدور، مع بقاء التحدي ووجود املكذبني،املعارضة
.البرش ذلك حلصل يف هذه املدة املديدة

هذا ،ويف كتاب اهلل تعاىل بيان واضح عىل صدق الرسول ÷،
وأنه من عند اهلل تعاىل ،من ذلك ما ذكره اهلل تعاىل مام ل يمكن
لبرش يف ذلك الوقت الطالع عليه ومعرفته ،وذلك كتحدثه عن
أرسار البحار التي مل تعرف إل يف عِص الغواصات احلديثة ،قال
تعاىل        ﴿ :

[ ﴾    النور ،]40:فإنه مل يكتشف وجود
موج حتت املوج السطحي إل يف هذا القرن ،والقرآن قد حتدث
عنه قبل أربعة عرش قرن ًا ،فهذا دليل عىل أن القرآن من عند اهلل
تعاىل ،إذ أن حممد ًا ÷ مل يكن من علامء البحار واملحيطات،
ولو فرضنا أنه منهم ،ملا تأتت له معرفة ذلك يف ذلك العِص
البدائي؛ لعدم وسائل املعرفة.
فحني جاء بذلك الرس وتلك املعارف ،ثم صدقها الواقع ،علمنا أنه
من عند اهلل تعاىل ،ويف هذا آية عظيمة ألهل هذا الزمان الذين قلت
معرفتهم ألرسار البالغة املودعة يف آيات القرآن .ومن أرسار البحار
التي حتدث عنها القرآن ومل تعرف بالفعل إل يف هذا القرن ،ما جاء يف
سورة الرمحن قال تعاىل    ﴿ :
        
       

[ ﴾ الرمحن] ،فقد اكتشف البحارة الغربيون يف أوائل هذا
القرن أثناء وجودهم يف باب املندب ،والبحر األمحر أمامهم ،واملحيط

اهلندي خلفهم ،أن لكل من البحرين صفة وُميزات ختصه يف امللوحة
واحليوانات والنباتات الخ ،مع اتصال املاءين ،وقد كان بعض
املفرسين من قبل يفرسون ذلك باملاء العذب واملالح ،غري أنه يشكل
عليهم أنه ل خيرج اللؤلؤ واملرجان من العذب ،وأن البزخ ل يبقى
كثري ًا ثم خيتلط املاءان ،والتفسري بام ثبت صحته فع ً
ال وثبت وجوده
حقيقة أوىل مع بقاء التفسري عىل الظاهر ،بينام حيتاج األولون يف
تفسريهم إىل التأويل يف قوله تعاىلِ :
﴿من ُره َما﴾ ،إذ ل خيرج اللؤلؤ
واملرجان من العذب.
هذا وقد تابع علامء البحار البحث عن خصائص البحار
لكل ٍ
فوجدوا ر
بحر شخصي ًة مت ري ُزه عن لصيقه ،وهذه آية أخرى
تدل عىل صدق النبي حممد ÷ ،وأن القرآن من عند اهلل
تعاىل ،وصدق اهلل سبحانه وتعاىل   ﴿ :
        

[ ﴾     فصلت] ،وقد وضع كتاب كبري
يف هذا املوضوع اسمه (الكتشافات العِصية ملا أخب به سيد
البية) ،مؤلفه حسيني من اجلزائر ،فيه أكثر من مائة موضوع.
من الفرائض احلتمية اإليامن برسل اهلل صلوات اهلل وسالمه
عليهم أمجعني ،وقد جاء ذكر بعضهم يف القرآن ،وبعضهم مل
يذكروا        ﴿ :

 َم رن ُذكر و َم رن مل، فالواجب اإليامن هبم مجيع ًا،]78:﴾ [غافر
 وآخرهم،_  أوهلم آدم أبو البرش، أمجعني¢ يذكر
.÷ حممد
 وإن مل نعلم،وجيب اإليامن بام أنزل عىل كل منهم عىل اإلجامل
      ﴿ : قال تعاىل،تفصيل ذلك
       
         

.]﴾ [البقرة       
﴿ : قال تعاىل،وكذلك جيب اإليامن بمالئكة اهلل
         
       
﴿ : وقد أخبنا اهلل تعاىل عنهم مجلة فقال تعاىل،]﴾ [البقرة
       
  ﴿ : وقال تعاىل،]﴾ [األنبياء 
  ﴿: وقال تعاىل،]﴾ [األنبياء  

 وذكر،]﴾ [األعراف     
 ﴿ : وقال،سبحانه منهم جبيل وميكال
 ﴿ : وقال تعاىل يف جبيل،]﴾ [النفطار 

َّ  وأخبنا سبحانه،]﴾ [الشعراء  
أن منهم خزنة
، ومنهم املوكل بانتزاع األرواح، ومنهم محل َة العرش،جلهنم

﴿[ ﴾      األنعام،]61 :
وقال سبحانه    ﴿ :
       

[ ﴾    فاطر.]1 :
هو من أركان اإليامن الذي إذا مل يقم إهنار بناؤه ،ومعنى اإليامن
باليوم اآلخر :التصديق بالبعث بعد املوت ،بعث الروح واجلسد ،ثم
احلساب ،فمن كان شق ّي ًا فإىل النار خالد ًا فيها أبد ًا ،ومن سعد فإيل
اجلنة خالد ًا فيها أبد ًا.
اجلسم :هو أعرف من أن يعرف ،كاإلنسان ،والشجر ،واحلجر،
واملاء ،واهلواء.
ض للجسم من األشكال واأللوان،
ض :هو ما َي رع ُر ُ
وال َع َر ُ
والجتامع والفرتاق ،وما يعرض له من احلرارة والبودة،
والرطوبة واليبوسة ،واحلركة والسكون ،وخواطر النفس
ووساوسها ،واهلم والغم ،والفرح واحلزن ،والرضا والغضب،
والرمحة والشفقة ،والشهوة والنفرة ،واإلرادة والكراهة ،والعزم،
وكعلم اإلنسان وحياته ،وقدرته وسمعه ،وبِصه وجهله وموته
وعجزه ،وكاحلالوة واملرارة ونحوهام يف املطعومات.
فالعرض عند املتكلمني هو من توابع اجلسم وصفاته ،إذ ًا

فاألعراض هي صفات األجسام ،ول يمكن أن يوجد العرض
بمفرده ،بل ل بد من جسم حيل فيه العرض ،وكذلك اجلسم فإنه ل
يصح أن يوجد بمفرده خالي ًا عن األعراض ،فإذا وجد اجلسم فال بد
له من صفات يوجد عليها ،كالطول ،والقِص ،واللون ،واحلركة،
والسكون ،والجتامع ...الخ.
وكذلك القدرة ،والعلم ،واحلياة ،والعجز ،واإلرادة ،والعزم،
والرضا والغضب ،والكراهة والرمحة ،والصعود واهلبوط والنتقال.
فكل هذه األعراض املشاهدة ختتص باألجسام ،ول يتصورها
العقل َّإل يف جسم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أ َّنه ل يعقل جسم َّإل يف مكان ،ويستحيل
أن يوجد جسم ل يف حمل.
ول خالف بني املسلمني أن السموات واألرض وما بينهام حمدَ ث،
وأن ُحمر ِد َ
َّ
ث ذلك هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنه موجود عامل ،قادر ،حي،
سميع بصري ،عدل حكيم ،ليس كمثله يشء.
ثم اختلفوا يف تفاصيل بعض تلك اجلمليات ،ولنذكر هنا
مذهبنا نحن الزيدية.

فمذهب الزيدية عىل العموم تنـزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل
.خصائص األجسام وصفاهتا من دون استثناء
فال جيوز أن نصف اهلل سبحانه وتعاىل بأي صفة من صفات
،﴾  ﴿ :األجسام املحدثة؛ وذلك لقوله تعاىل
 ومن هنا ملا،﴾     ﴿ :ولقوله تعاىل
أثبت املرشكون هلل صفة من صفات املخلوقني رد عليهم أشد
 ﴿ :الرد وأعظمه يف سورة مريم فقال تعاىل
        
       
         

 وذلك ألن نسبة الولد إليه تعاىل حط له،]﴾ [مريم  
 وحني سأل بنو ارسائيل رؤية اهلل أخذهم اهلل،من منـزلة اإلهلية
: قال اهلل سبحانه حاكي ًا هذه القصة،بالصاعقة فأماهتم بظلمهم
       ﴿
         

 فلام كان،]135:﴾ [النساء   
سؤال الرؤية حط ًا هلل جل جالله من منـزلة الربوبية إىل منـزلة
املرئيات التي هي مربوبة وخملوقة استحقوا أن يصيبهم اهلل
 ومن األدلة عىل ذلك قوله، كام حكى اهلل ذلك،بالصاعقة

تعاىل      ﴿:

[ ﴾  األنعام]  ،فمن هنا نزهت الزيدية الباري
جل وعال من كل عرض.
الذي يدل عىل انتفاء اجلسمية عن اهلل تعاىل عىل اجلملة قوله
تعاىل   ﴿ ،﴾  ﴿ :

 ،﴾ فلو كان تعاىل جس ًام لكان كل جسم ُمامث ً
ال هلل تعاىل،
ومام يؤكد ذلك من الوجهة النظرية أنه ل خالف بني املسلمني أن
اهلل سبحانه وتعاىل كان ول يشء ،وا َّنه سبحانه هو الذي خلق
السموات واألرض وما بينهام ،وأنه سبحانه خالق العرش،
وخالق األمكنة واألزمنة ،كان اهلل ول مكان ول زمان ول عرش
ول كريس ،فهو غني عن املكان ،فلو كان جس ًام  -تعاىل عن ذلك
 لكان حمتاج ًا يف األزل إىل مكان ،ول يتصور جسم ل يف مكان،ألن التمكن صفة ذاتية للجسم.
بيان ذلك أن اجلسم هو ذو األبعاد التي هي الطول والعرض
والعمق ،فام بني طريف كل هو بعد ،فمن بداية الطول مث ً
ال إىل
هنايته هو مكان الطول ،فقد دخل املكان يف حتقق ماهية اجلسم،
فثبت هبذا الدليل القاطع أن اهلل تعاىل ليس بذي مكان ،ويرتتب
عىل ذلك أنه تعاىل ليس بجسم ول عرض لستحالة وجود جسم
ل يف مكان رضورة ،والعرض من توابع اجلسم.

فإذا ثبت أن اهلل سبحانه ليس بجسم باألدلة النقلية والنظرية
الصحيحة انتفى عنه سبحانه وتعاىل مجيع صفات األجسام.
فال جيوز عليه سبحانه وتعاىل الصعود واهلبوط ،والذهاب
واملجيء ،ألن ذلك صفات لألجسام ،وعوارض هلا ،وكذلك احلركة
والسكون؛ ألهنام من صفات األجسام وخصائصها ،وكذا سائر
صفات األجسام وأعراضها ،نحو التجزؤ والنقسام ،والكلية
والبعضية ،واأللوان ،والفرح والضجر ،واهلم والغضب والرضا،
والعزم ،واإلرادة والكراهة ،والغضب ،والرقة والسهو والغفلة.
وهبذا الدليل يبطل قول من أثبت هلل تعاىل وجه ًا ،وعينني،
ويدين ،وأصابع ،وجنب ًا ،وقدمني وإىل آخره عىل احلقيقة.
وهناك صفات ُأطلقت عىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وأطلقت أيض ًا
عىل املخلوقني ،والشرتاك يف السم ل يوجب الشرتاك يف
املعنى ،فمعناها :حينام تطلق عىل اإلنسان غري معناها بالنسبة إىل
اهلل تعاىل ،وسنفصلها كلمة كلمة:
صفة الوجود بالنسبة لإلنسان ونحوه من املحدثات معناها :الوجود
املحدود بأن له ابتدا ًء وانتها ًء ،قال تعاىل   ﴿ :

[ ﴾       اإلنسان] ،ويف
التحقيق اإلنسان ونحوه موجود عىل صيغة املفعول وجد بقدرة قادر.

غاير ملعناها يف املخلوق فال أولية
ومعناها يف اخلالق سبحانه ُم ٌ
لوجوده ول آخرية ﴿    

[ ﴾    احلديد] ،وهو سبحانه املوجد لكل
املوجودات عىل صيغة الفاعل ،وقد اشتهر عند املتكلمني هذه
العبارة :واجب الوجود ،وذلك للتفرقة بني اخلالق واملخلوق،
فقالوا يف املخلوقات أهنا :جائزة الوجود ،وقالوا أيض ًا يف
املستحيل وجوده كاجلمع بني النقيضني :مستحيل الوجود.
اهلل قوي عزيز ،واإلنسان ُخلِ َق ضعيف ًا.
واهلل غني محيد ،واإلنسان ُخلق فقري ًا.
واهلل مل يلد ومل يولد ،واإلنسان والد ومولود.
واهلل ل يضل ول ينسى ،واإلنسان حمل النسيان.
واهلل هو امللك القدوس ذو اجلالل واإلكرام ,واإلنسان حمل النقائص.
واهلل حي ل يموت ،واإلنسان حمكوم عليه باملوت.
واهلل ل تأخذه سنة ول نوم ،واإلنسان تأخذه السنة والنوم.
واهلل املالك للكون وما فيه ،واإلنسان ُملوك.
وغري ذلك كثري يف الكتاب الكريم ،فال مشاركة ،ول مشاهبة بني
اهلل وخلقه يف يشء ،وما وقع من ذلك نحو (موجود) فإنام هو من قبيل
التسمية ل من حيث احلقيقة ،وكذلك (قادر) ،و(عامل) ،و(حي).

ُأطلقت هذه األسامء عىل اخلالق جل وعال وعىل املخلوق
الضعيف ،فاملامثلة كذلك إنام هي من حيث التسمية ل احلقيقة واملعنى،
كيف يتشابه املعنى يف اخلالق واملخلوق ،واهلل جل جالله يقول:
﴿[ ﴾      النحل]،
﴿[ ﴾      الشورى].
نعم ،إذا أطلقت لفظة عامل وقصد هبا اإلنسان كان معناها غري
املعنى إذا أطلقت وقصد هبا اخلالق تعاىل ،وذلك أن العلم بالنسبة
لإلنسان :عرض وصفة غري اإلنسان ،واإلنسان يشء آخر غري تلك
الصفة – العلم ،-وبالرضورة فإن الصفة غري املوصوف ،والدليل
عىل ذلك أن اإلنسان عندما خيرج من بطن أمه يكون صفر ًا من
املعلومات الرضورية والكتسابية قال تعاىل ﴿ :

[ ﴾     النحل ،]78:ثم بعد
ذلك يتصف بالعلم.

غري
وحاصل ذلك أن العلم عند اإلنسانَ :ع َر ٌ
ض ،وأ َّنه ُ
اإلنسان ،إذ ًا فاإلنسان ِ
عامل ٌ بعل ٍم حاصل له بعد أن مل يكن ،ثم إن
ٍ
طريق هي
علم اإلنسان رضوري ًا كان أم استدللي ًا حيصل له عن
كاآللة لتحصيله كاخلبة والتجربة والنظر والستدلل...الخ.

نعم ،وعلم اإلنسان ل يتسع ألكثر من يشء واحد جيال فيه
النظر ويرسح فيه التفكري.
وعلم اهلل سبحانه جيب أن يكون بخالف ذلك قضا ًء بنفي املامثلة
املعلوم من قوله تعاىل    ﴿ :
.﴾     ﴿ ،﴾ 
فعلم اهلل سبحانه ليس بعرض ،وليس شيئ ًا آخر غري اهلل سبحانه،
وهذا هو معنى قول أئمتنا  %إن علم اهلل سبحانه هو ذاته ،وليس
اهلل سبحانه آلة أو كاآللة من خالهلا حيصل له العلم ،فال نظر ،ول
علو ًا كبري ًا.
استدلل ،ول خبة أو جتربة ...الخ تعاىل اهلل عن ذلك ّ
وعلم اهلل سبحانه شامل لكل يشء ،فال ختفى عليه خافية يف
السموات ول يف األرض    ﴿ ،
           
          

[ ﴾   األنعام].
نعم ،النظر والتفكري من مجلة األعراض املختصة باألجسام ،فال
جيوزان عىل اهلل تعاىل ،وأيض ًا النظر والتفكري حيتاج إليهام اجلاهل
باألمر ليتوصل عن طريقهام ملعرفته وللعلم به ،واهلل سبحانه وتعاىل
عامل الغيب والشهادة ،فال مشاهبة بني اخلالق واملخلوق.

ض هي غريه ،فهو قادر هبذه القدرة التي هي
القدرة يف اإلنسان َع َر ٌ
عرض ،وكام قلنا ورشحنا يف مسألة العلم نقول هنا ،فقدرة اهلل هي ذاته،
فهو سبحانه قادر ل بقدرة لقوله تعاىل.﴾  ﴿ :
احلياة يف اإلنسان وسائر احليوان عرض ،وصفة هي غري
اإلنسان ،إذا ذهبت هذه الصفة والعرض من احليوان صار
كاجلامد ،فهو حي هبذه احلياة التي هي عرض غريه ،والقول هنا
كالقول يف العلم سوا ًء سوا ًء.
فهو سبحانه حي ل بحياة ،ومعنى هذا أن اهلل تعاىل يوصف بأنه
حي ويسمى بذلك ،ولكن ليس له تعاىل صفة يقال هلا احلياة كام يف
اإلنسان الضعيف ،فإنه فيه -أي يف اإلنسان -صفة زائدة عىل ذاته،
إذا ذهبت منه هذه الصفة (احلياة) صار جامد ًا.
إذ ًا فاإلنسان يشء واحلياة يشء آخر ،اإلنسان موصوف ،واحلياة:
صفة ،واهلل سبحانه وتعاىل ليس كذلك ،فليس له حياة هي يشء آخر
غريه ،كام يف احليوان ،وهذا معنى قول أئمتنا  %إن صفاته تعاىل
ذاته كام قدمنا.

سميع بالنسبة لإلنسان هو املدرك للمسموعات بمعنى حمله
الصامخ.
وبصري :هو املدرك للمبِصات بمعنى حمله احلدق.
وإذا أريد هبام اخلالق جل وعال فهام بمعنى عامل املسموعات
وعامل املبِصات ،فال جيوز أن تثبت هلل تعاىل عرض ًا حيل يف احلدق،
ول عرض ًا حيل يف الصامخ ،تعاىل اهلل عن األعراض واآللت،
وعن مشاهبة املخلوق الضعيف.
وما قلنا هنا يف تفسري هذه الصفات هو الالئق بجالل اهلل
وعظمته وقدسه عن مشاهبة املخلوقني ،فال جيوز أن نشبه اهلل تعاىل
باملخلوقني يف يشء من الصفات؛ لقوله تعاىل ﴿ :

..﴾     ﴿ ،﴾
الرمحة بمعناها اللغوي عرض جيده احليوان يف قلبه كام جيده
الوالد لولده ونحوه ،وهي هبذا املعنى من خصائص املخلوقات.
فإذا أطلقت عىل اخلالق جل وعال كان املعنى غري الذي أطلقت
عليه يف املخلوقات؛ قضا ًء بنفي املامثلة املعلوم من قوله تعاىل﴿ :

.﴾     ﴿ ،﴾ 
فيكون معناها إذا أطلقت عىل اهلل تعاىل أنه ذو اإلنعام بجالئل
النعم ودقائقها ،فهي من صفات الفعل التي أطلقت باعتبار أفعال

اهلل تعاىل ،فالرمحن الرحيم ذو الرمحة صفات هلل تعاىل باعتبار أنه
أنعم عىل خلقه بأصول النعم وفروعها ،وقد سمى اهلل تعاىل
بعض تلك النعم رمحة ،قال تعاىل   ﴿ :

[ ﴾      يونس]،
وقال تعاىل      ﴿ :

[ ﴾الفرقان.]48 :
فرمحة اهلل تعاىل هي أفعاله التي أنعم هبا عىل خلقه ،كام وصف
جل وعال بخالق ورازق لفعله اخللق والرزق.
قال أمري املؤمنني  #فيام رواه عنه السيد محيدان« :يقول ول
يلفظ ،ويريد ول يضمر ،ويبغض ويغضب من غري مشقة».
الرضا من اهلل سبحانه وتعاىل ليس برقة كام هو يف املخلوق؛ ألن
اهلل تعاىل ل حتله األعراض التي هي من توابع األجسام ،تعاىل
سبحانه عن مشاهبة املخلوق﴿﴿ ،﴾  

.﴾    
إذ ًا فالرضا من اهلل سبحانه وتعاىل :هو احلكم باستحقاق
الثواب وزيادة اهلدى والتنوير واأللطاف.
والغضب :هو احلكم باستحقاق العقاب ،وسلب اهلدى
والتنوير ،واأللطاف الزائدة عىل اهلداية العامة التي ل يصح
التكليف للمكلف إل بوجودها.

والدليل عىل ما قلنا أن الرضا والغضب بمعناهام احلقيقي ل
جيوزان عىل اهلل تعاىل؛ ألن العرض من خصائص األجسام كام قدمنا
بيان ذلك ،فإذا أطلقا عىل اخلالق تعاىل فإنام هام كناية عام ذكرنا،
والكناية أبلغ من التِصيح بإجامع أئمة البيان ،والكناية باب عريض
عند العرب ،فلم نخرج يف تفسرينا عن لغة العرب واستعاملهتا.
اهلل سبحانه وتعاىل مريد ل بإرادة ،كام أنه سبحانه وتعاىل فاعل ل
بحركة ،واإلرادة قد ذكرها أئمتنا  %وحققوا معناها ،إذا أطلقت
عىل الباري تعاىل ،واملذكور يف تفسريها عنهم قولن ذكرهام املنصور
باهلل يف األساس:
األول -أهنا نفس املراد ،وذلك لستحالة املعنى احلقيقي يف
حقه تعاىل ،ألهنا بمعناها احلقيقي عرض ،وقد عرفت أن األعراض
من خصائص األجسام.
الثاين -أهنا علم اهلل سبحانه باشتامل الفعل عىل احلكمة
واملصلحة ،فإذا علم سبحانه باشتامل الفعل عىل ذلك يف وقت خلقه.
والكراهة هي خالف اإلرادة ،وهي بمعناها احلقيقي مستحيلة يف
حق اهلل تعاىل ،بل هي علمه سبحانه باشتامل ذلك الفعل أو الرتك عىل
املفسدة ،وعن أمري املؤمننيَ ( :و ُيرِ يدُ َول ُي رض ِم ُرِ ُ ،
حيب َو َي رر ََض ِم رن
ٍ
ب ِم رن َغ ر ِري َم َش َّق ٍة) ،وقولهَ ( :و َم ِشيئ ُت ُه اإل رن َفا ُذ
َغ ر ِري رِ َّقةَ ،و ُي رب ِغ ُض َو َي رغ َض ُ
كرم ِهَ ،و َإرا َد ُت ُه اإل رم َضا ُء ُ
حل ِ
أل ُمورِ ِه) ،ذكرها يف جمموع السيد محيدان.
ُِ

ويف كتاب اإلتقان قال الرازي :مجيع األعراض النفسانية أعني
الرمحة والفرح ،والرسور والغضب ،واحلياء واملكر ،والستهزاء هلا
أوائل وهلا غايات ،مثاله :الغضب فإن أوله غليان دم القلب ،وغايته
حق اهلل ل
إيصال الرضر إىل املغضوب عليه ،فلفظ الغضب يف ر
ُحيمل عىل أوله الذي هو غليان دم القلب ،بل عىل غايته الذي هو
إرادة اإلرضار.
وكذلك احلياء أوله انكسار حيصل يف النفس ،وله غاية ،وهو
حق اهلل حيمل عىل ترك الفعل ل عىل
ترك الفعل ،فلفظ احلياء يف ر
انكسار النفس.
الكالم إذا نسب إىل املخلوقني من البرش ،مباين للكالم الصادر عن
ذي العزة واجلالل ،إذ ل مشاهبة بني اخلالق واملخلوق ،بدليل﴿ :

.﴾     ﴿ ،﴾ 
فكالم اهلل سبحانه بغري آلة ،فال حلق ،ول لسان ،ول حنك ،ول
خيشوم ،ول شفة -تعاىل سبحانه عن ذلك -إذ ل حيتاج إىل هذا إل
املخلوق الضعيف.
إذا عرفت ذلك فقد يكون كالمه كام كلم موسى من الشجرة
بخلقه فيها ،كخلقه للرعد واملطر والرياح ،وقد يكون كالمه بأن
يلقيه يف قلب ملك ،فيلقيه إىل ملك حتته إىل آخر ما جاءت به الرواية
عن النبي ÷.

أما التلفظ عن آلة كام يف املخلوقني ،فذلك مستحيل يف اخلالق
تعاىل وتشبيه له جل وعال بخلقه.
قال يف خمتِص العقيدة الواسطية :إن اهلل متكلم بكالم قديم النوع
(جمموعه) ،حادث اآلحاد (احلروف) ،وإنه مل يزل يتكلم بحرف
وصوت...الخ.
واجلواب :أن قوهلم هذا مناقضة ،إذ أن النوع املوجود يف اخلارج
هو عبارة عن مجع آحاده ،فإذا كانت اآلحاد حمدثة فإن مجلتها حمدثة،
والكالم املشتمل عىل احلروف واألصوات ُحمردَ ٌ
ث ،بدليل ترتب
بعضه عىل بعض ،توجد الكلمة بعد الكلمة ،واحلرف بعد احلرف،
وهذا ل يشك عاقل يف حدوثه.
وقوهلم :إن اهلل تعاىل مل يزل يتكلم بحرف وصوت ،رجم بالغيب
ول فائدة يف التكلم يف األزل ،إذ فائدة الكالم إفادة املخاطب وإعالمه،
ول ُخمَا َطب يف األزل ،واهلل تعاىل حكيم ل يفعل العبث.
ويف املختِص أيض ًا قوله :والكالم صفة ذات من حيث تعلقها
بذاته ،وصفة فعل من حيث كانت متعلقة باملشيئة والقدرة.
واجلواب :أن هذه مناقضة أيض ًا ،فمعنى أنه صفة ذات :أنه
قديم ،ومعنى صفة فعل :أنه حمدث ،إذ أفعاله تعاىل حمدثة.

نعم ،الذي تدل عليه األدلة أن القرآن فعل فعله اهلل تعاىل
يما﴾ [النساء،]164:
كسائر أفعاله ،قال تعاىلَ :
وسى َت رك ِل ً
﴿و َك َّل َم ال ّل ُه ُم َ
فالكالم فعل ،واهلل سبحانه هو فاعله.
وقول صاحب املختِص :إنه صفة ذات باطل:
أولا -بام أورده هو نفسه من أن الكالم صفة فعل من حيث
تعلقه باملشيئة.
ثاني اا -عدم دليل يدل عىل ذلك ،بل قد قام الدليل عىل بطالنه،
وهو ما قدمنا َّ
أن الكالم فعل من أفعال اهلل تعاىل.
ثالث اا -وهو دليل إلزامي :وهو أنه يلزم يف سائر أفعال اهلل تعاىل
أهنا صفات ذات من حيث تعلقها بذاته ،وصفات فعل من حيث
تعلقها بالقدرة واملشيئة.
وكام قال يف املختِص إن النـزول والذهاب واملجيء صفات
هلل قائمة بذاته تكون هذه الصفات صفات فعل وصفات ذات،
فيلزم أن تكون هذه الصفات قديمة وحمدثة.
نعم ،أكب الظن َّ
أن صاحب املختِص ل يعرف معنى صفة
الذات ول صفة الفعل ،وأنه بليد الفطرة ،منكوس الفؤاد ،يتناقض
يف أقوالهُ ،ي رثب ُِت َ
مر من جهة ثم ينفيه من جهة أخرى ،كام سيأيت له
األ َ

يف اختيار العبد لفعله بقدرته ،ثم مناقضته لذلك َّ
بأن اهلل خلق فعل
العبد ،وإثباته لِ َما َمل يقل به أحدٌ من األمة قبله يف صفات اهلل تعاىل.

 وأن اهلل، ومام يستدلون به عىل أن الكالم صفة ذات،هذا
 ﴿ :تعاىل مل يزل متكل ًام باحلروف واألصوات قوله تعاىل
        

.]﴾ [الكهف      
، أن املقصود هبذه اآلية سعة علم اهلل فال نفاد له:واجلواب
 بل، فال مدح يف ذلك،وليس املقصود كثرة احلروف واألصوات
 فال يمتدح اهلل،من املتعارف عند الناس أن كثرة الكالم منقصة
 بل إن الكالم يعد عبث ًا إذا مل يكن،تعاىل بام فيه نقص عند املخاطبني
 تعاىل اهلل عام، أو مل يكن ثم خماطب يتلقى الكالم،موجه ًا ألحد
.يقولون علو ًا كبري ًا
واهلل سبحانه وتعاىل قد أخبنا مجلة أن يف القرآن حمك ًام وأن
 ثم أشار سبحانه، وأن فيه متشاهب ًا، هو أم الكتاب:هذا املحكم
 وهذه،وتعاىل عند ذكر املتشابه إىل أنه سيقع الختالف يف تأويله
 واإلشارة إىل ما قلناه قال تعاىل يف،اآلية يف املحكم واملتشابه
    ﴿ :أوائل سورة آل عمران
       
         
       

         

[ ﴾     آل عمران].
إذ ًا فالواجب أن نرد معاين تلك اآليات التي وقع فيها النـزاع إىل
معاين تلك اآليات التي أمجعوا عىل معانيها ،ومل خيتلفوا يف تفسريها،
ألهنا حمكامت يرد إليها املتشابه ،والدليل عىل أهنا حمكامت :أن األمة
مل ختتلف يف تفسريها ،ومل تتنازع يف تأويلها ،فريد ما اختلفوا فيه إىل ما
أمجعوا عليه ،وهذه هي الطريقة التي جرى عليها أئمتنا  %ومن
وافقهم ،وهي طريقة عقلية سليمة يطمئن إليها العقل ،وترتضيها
الفطرة ،مع العلم أهنم مل خيرجوا يف تفسريهم هلذه اآليات املتشاهبة
عن حدود اللغة العربية ،ومل يتجاوزوا به استعاملت العرب ،بل قد
تكون تلك التفاسري أدخل يف البالغة وأعرق يف الفصاحة ،وذلك
أهنم حيملون تلك األلفاظ عىل معانيها املجازية ،واملجاز أبلغ من
احلقيقة عىل ما ذكره علامء البيان ،ويشهد له الذوق السليم.
فالوجه يف استعامل العرب :يطلق عىل نفس اليشء كام ذكره يف
القاموس ،فأئمتنا  %وموافقوهم فرسوا الوجه يف قوله تعاىل:
﴿[ ﴾       الرمحن] ،بأن
املعنى :ويبقى ر بك ،فلفظ الوجه يطلق ويراد به معنى املضاف إليه
كام ذكره يف القاموس ،ومام يشهد لذلك من كالم العرب قوهلم :هذا
هو وجه الرأي ،ووجه الصواب ،واملعنى :هذا هو الرأي والصواب.

وأنت إذا أردت أن تفرس اآلية عىل ما يريد أهل الظاهر حصل فساد
يف املعنى ،إذ يكون املعنى :أن كل يشء هالك سوى وجه اهلل ،أما ما
عدى الوجه فإنه هالك ،فال بد هلؤلء الظاهرية من الرجوع إىل تفسرينا
من أن كل يشء هالك سوى اهلل تعاىل هو املقصود من اآلية.
فإذا كان هذا هو املقصود ،فال يصح التعلق هبذه اآلية عىل إثبات
الوجه احلقيقي هلل تعاىل.
نعم ،قد جاء يف القرآن ألفاظ توهم التشبيه ،ونحن ذاكروها
مع ذكر تفسريها عند علامء أهل البيت  %فمن ذلك :الـوجـه
يف قوله تعاىل       ﴿ :
[ ﴾   الرمحن].
فنقول :قد ثبت بالدلئل العقلية ،والباهني القرآنية أن اهلل تعاىل ليس
بجسم ،وهذه اآلية وما شاكلها من اآليات يوهم ظاهرها التجسيم ،فإذا
محلناها عىل ظواهرها كام يقوله املشبهة :اصطدمنا باآليات النافية للتشبيه
واملامثلة كقوله تعاىل  ﴿ ،﴾  ﴿ :
وصدَ َمترنا أيض ًا ُح َّجة العقل التي تقول :لو كان
َ ،﴾  
اخلالق تعاىل جس ًام لكان حمدَ ث ًا كسائر األجسام.
ول جيوز أن تتصادم آيات القرآن وتتخالف وتتناقض بال
خالف بني املسلمني لقوله تعاىل    ﴿ :
         

[ ﴾  فصلت] ونحوها.

فمن هنا عرفنا أن هذه اآليات الكريمة التي ظاهرها يوهم
التناقض غري متناقضة وأن معانيها غري متخالفة.
نعم ،إذا استقرينا كالم علامء املسلمني حول هذه اآليات وجدنا
كالمهم متحد ًا حول قوله تعاىل ،﴾  ﴿ :فلم
يفرسها أحد فيام نعلم بخالف ظاهرها ،فقد أمجع املسلمون عىل أن
املقصود هبا ظاهرها ،وأن ل تأويل فيها.
ثم وجدناهم اختلفوا يف تفسري آيات التشبيه كقوله تعاىل:
﴿ ،﴾      فمنهم من
أبقاه عىل ظاهره ،وهم الظاهرية ،ومنهم من محلها عىل معان ُأ َخ َر
غري املعنى املتبادر عند اإلطالق ،وهم الزيدية واملعتزلة وغريهم.
اآليات التي تتعلق هبا املشبهة قوله تعاىل ﴿ :
[ ﴾الذاريات[ ﴾  ﴿ ،]47:ص ﴿ ،]74 :
[ ﴾   املائدة ﴿ ،]64:

[ ﴾     الزمر،]67:
ونحو هذه اآليات ،وأحاديث يستدلون هبا نحو ما يذكر يف تفسري
هذه اآلية األخرية يف سورة الزمر ،فقد تعلق أهل الظاهر وكثري
من املخالفني للزيدية بام ذكرنا وبنحوه ،فأثبتوا هلل تعاىل يدين
وأصابع وقبضة.

ونقول هلم :إن كان األمر كام ذكرتم من أن الواجب محل
القرآن عىل الظاهر عىل اإلطالق ،فكيف تفرسون قوله تعاىل يف
وصف القرآن ﴿       

[﴾سورة فصلت آية  ،]41فأين اليدان ،ويف صفة القرية املهلكة
يف قوله تعاىل      ﴿ :

[ ﴾  البقرة] ،وقوله تعاىل يف ذكر العذاب:
﴿[ ﴾    سبأ] ،وقوله تعاىل﴿ :
          

[ ﴾   النمل] ،فأين يدا القرآن ،ويدا القرية،
ويدا العذاب ،ويدا املطر (الرمحة) يا أهل الظاهر؟! أوجدونا
يدين اثنتني ،ثم ميزوا الشامل من اليمني ،وبينوا لنا كذلك
األصابع :اخلنِص والبنِص والوسطى واملسبحة واإلهبام؟!
فاليدان ل بد أن تكون كذلك ول خمرج لكم من ذلك.
فإن مل تفعلوا ذلك فقد عطلتم كالم اهلل تعاىل من الصفة التي
ثبتت له بنص القرآن ،وإنكار يشء من ألفاظ القرآن القطعية
كفر ،والتفسري عندكم بخالف الظاهر ضالل وبدعة وحتريف.
هذا ،ول سبيل لكم أهيا الظاهرية إىل اخلروج من هذه
املضايق ،وكل ما أوردمتوه من السؤال واجلواب عىل أئمتنا
وموافقيهم سريد عليكم مثله.

نعم ،إنام أوردنا هذه اآليات واإللزامات للظاهرية ،لنبطل
مذهبهم ،من أن الواجب محل األلفاظ الرشعية عىل ظاهرها
مطلق ًا ،ويف ما ذكرنا إبطال ملذهبهم عىل اجلملة.
قوله تعاىل      ﴿ :
         

[ ﴾ املائدة ،]66:فقد تعلق أهل الظاهر هبذه اآلية
وأثبتوا هلل يدين اثنتني ،وأئمتنا  %وموافقوهم قالوا يف تفسري
ذلك :إن اليهود عليهم اللعائن وصفوا اهلل جل جالله بالبخل
وعبوا عن ذلك عىل طريق الكناية التي هي أبلغ من التِصيح
بقوهلم ،﴾  ﴿ :ورد اهلل سبحانه عليهم بطريق الكناية
أيض ًا بأبلغ من كنايتهم حيث ثنى اليدين.
هذا ،وغل اليد وبسطها كنايتان عن اإلمساك واإلنفاق يف
الستعامل العريب ،وقد جاءت يف القرآن ،قال تعاىل﴿ :
        

[ ﴾   اإلرساء] ،معنى هذه اآلية هو معنى
قوله تعاىل      ﴿ :

[ ﴾    الفرقان].

والكناية واملجاز

[ٍنوع من التعبري]

كثري عند العرب استعامهلام،

والقرآن نزل عىل لغتهم.

ومن كنايات العرب :هو عفيف اإلزار ،تكني [أي تعرب] بذلك

عن [عفة] الفرج.

ما وضعت مومسة [أي امرأة عاهرة] عنده قناع ًا ،تكني [أي تعرب]

بذلك عن [الرجل] العفيف.

لعق أصبعه ،كناية عن املوت ،وكذا اصفرت أنامله بمعنى

مات ،زلت نعله كناية عن اخلطأ والغلط ،وتارة عن اختالل احلال
بالفقر ،ويقولون للمقتول :ركب األشقر ،األشقر :الدم،

ويقولون للمقيد [بقيد يف رجليه] محل عىل األدهم [أي القيد].

ومن جمازات القرآن قوله تعاىل ﴿ :

[﴾ النمل ، ]13:إذ ل بِص لآليات ،وقوله تعاىل:
﴿[﴾    األنعام ،]105:وقوله تعاىل:
﴿[﴾   ص] فمدحهم اهلل تعاىل ،واملدح
ل يتعلق باجلوارح إنام يتعلق بالصفات.
ومن جمازات القرآن قوله تعاىل   ﴿ :
       

[ ﴾  الطالق].

وقالت املشبهة :إن هلل تعاىل يد ًا تليق بجالله ،زادوا قوهلم تليق
بجالله فرار ًا من التشبيه ،ول مهرب هلم يف ذلك ما داموا واصفني
رهبم بحقيقة اليد ،والقبضة ،واألصابع ،هذا وعظم اليد وكبها ل
ينفي التشبيه ،فإهنم مهام بالغوا يف وصف اليد واألصابع حتى جعلوا
السموات عىل أصبع واألرضني عىل أصبع الخ ما جاءوا به من
التفصيل ،فإهنم مل خيرجوا من التشبيه والتجسيم ،وكب األصابع
زيادة يف حتقيق التجسيم ،ومبالغة يف التشبيه ،تعاىل اهلل عام يقول
اجلاهلون علو ًا كبري ًا.
واحلق الذي عليه علامء الزيدية يف قوله تعاىل﴿ :
      

[ ﴾ الزمر ،]67:أهنا تصوير لقدرة اهلل تعاىل العظيمة تقريب ًا إىل
تفهيم البرش بعض عظمة اهلل وقدرته التي ل حييط هبا فهمهم ،وذلك
عن طريق الكناية التي هي أبلغ من التِصيح ،وليس ثمة قبضة ،ول
يمني ،ول أصابع ،وهذا كقولنا :فالن يف يد فالن.
أما األحاديث التي رويت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :








 

 ،﴾فيجب أن تفرس بالتفسري الذي فرست به اآلية القرآنية،
َّ
وإل وجب طرحها ،وذلك ألهنا من األخبار اآلحادية ،وأخبار
اآلحاد ل تفيد إل الظن ،واملطلوب فيام نحن فيه هو العلم.

والذي يدل عىل صحة هذا التفسري هو ما ثبت من أن اهلل تعاىل
ليس بجسم كام قدمنا من بيان الدللة عىل ذلك عق ً
ال وسمع ًا
كقوله تعاىل  ﴿ ،﴾  ﴿ :

 ،﴾  فحني تعذر املعنى احلقيقي فرسنا ذلك
باملعنى املجازي الذي جاء يف غاية احلسن وغاية الكامل ،يف
التعبري عن قدرة اهلل العظيمة ،وتصويره لذلك بالصورة
املحسوسة تقريب ًا إىل الفهم البرشي القارص.
إذا كانت األعني يف قوله تعاىل[ ﴾ ﴿ :القمر،]14:
باملعنى احلقيقي حما ً
ل ،لستلزامها التجسيم والتشبيه ،وكان قوهلم:
أعني حقيقة بال كيف حما ً
ل بمقتىض العقل والفطرة.
له جل وعال ٌ
إذ ًا يتعني املجاز ،والقرينة :العقل ،واملعنى :بحفظنا وكالءتنا،
من املجاز املرسل ،ويشهد هلذا املعنى السياق ،والذوق السليم.
أ َّما إذا محلناها عىل الظاهر اختل املعنى وبطل ،وانظر معي يف قوله
تعاىل ،﴾ ﴿ :يف وصف سفينة نوح  #إذا محلت
عىل الظاهر كام يقوله املخالفون أفادت اآلية أن هلل تعاىل أكثر من عينني،
وأن السفينة جتري يف هذه األعني ،والواقع ليس كذلك ،إذ أهنا جتري
هبم يف موج كاجلبال ،وكذلك قوله تعاىل ﴿ :

[ ﴾هود ،]37:الواقع َّ
أن نوح ًا  #صنع الفلك عىل وجه
رس ،ومل يصعد إىل العرش الذي يستقر عليه
األرض من األلواح والد ُ ِ

الرمحن بزعمهم ،فيصنعها يف عيونه ،أبعد اهلل اجلهل إىل أي مدى يصل
بصاحبه ،وتعاىل ذو العزة واجلالل عام يقولون علو ًا كبري ًا.
قوله تعاىل[ ﴾    ﴿ :طه] ،هبذه
اآلية أثبت بعضهم هلل تعاىل حقيقة الستواء من غري تكييف ،ول متثيل
بزعمهم ،وهلم يف ذلك مقولة رووها عن اإلمام مالك :الستواء
معلوم ،والكيف جمهول ،واإليامن به واجب ،والسؤال عنه بدعة.
ونقول :الكيف الذي يذكره املتكلمون عىل حسب ما فهمته
كقول حفيد حممد بن عبد الوهاب :إن له يدين بال كيف ،وعينني بال
كيف ،هو الصفة كالطول والقِص واأللوان واألشكال واحلركة
والسكون والقيام والقعود والضطجاع والكب والصغر الخ،
فاملعنى بأن له يدين بال صفة الخ.
وقوهلم :هذا فرار من التجسيم والتشبيه ،ألن الكيف من
خصائص األجسام ،والتشبيه عندهم كفر ،ففروا من الكفر بقوهلم:
بال كيف ،فال بد عىل قوهلم هذا من أحد أمرين :التجسيم ،أو القول
باملحال ،ألن حصول حقيقة الستواء مع عدم الكيف حمال بحكم
العقل ،ومع الكيف جتسيم ،ول يصح اإليامن باملحال.
وقوهلم :الستواء معلوم ،فإن أرادوا اللفظ فال خالف يف
معلوميته ،وإن أرادوا معناه احلقيقي فيلزم منه التجسيم والتشبيه،
والتشبيه عندهم كفر.

وقوهلم :اإليامن به واجب ،إن أرادوا حقيقة الستواء ففاسد،
لستحالة ذلك عىل اهلل بحكم العقل ،وإن أرادوا ذلك مع عدم
الكيف فال يصح التصديق باملحال.
وإن أرادوا أ َّنا نؤمن به عىل حسب املعنى الذي أراده اهلل تعاىل،
وإن مل نعلمه تفصيالً ،فإن إثباهتم حلقيقة الستواء ينايف هذا الفرض
والتقدير ،وهكذا إثبات اليدين ،والعينني ،والوجه ،بدون الكيف.
فإن كانت بمعانيها احلقيقية لزم اعتقاد املحال؛ لستحالة املعاين
احلقيقية بدون الكيف ،ومع الكيف يلزم التجسيم.
نعم ،عندنا أن اإليامن باليشء متفرع عىل معرفته ،فيلزمنا أو ً
ل :أن
نعرف ما أريد هبذا اللفظ ،هل معناه احلقيقي أو املعنى املجازي،
ال فال يكون جحوده تعطي ً
فإذا كان املعنى احلقيقي مستحي ً
ال وكفر ًا
كام يقوله املخالفون.
والعرش عند أئمتنا هو :امللك ،يف قوله تعاىل ﴿ :
[ ﴾  األعراف ،]54 :ويف قوله تعاىل  ﴿ :

[ ﴾    احلاقة] ونحوهام .نطقت هبذا
الستعامل العرب العرباء ،والقرآن نزل بلغتهم ،قال الشاعـر العريب:
بعتيبة بن احلارث بن شهاب
إن يقتلوك فقد ثللت عروشــهم
والكريس املذكور يف قوله تعاىل ﴿ :

[ ﴾  البقرة ،]255:معناه العلم؛ كام يدل عليه

السياق ،فإنه يف ذكر العلم أو امللك وكالهام استعامل عريب عريق،
قال الشاعر العريب يصف قوم ًا ويمدحهم:
كرايس باألحداث حني تنوب
ومنه سميت الصحيفة التي يكتب فيها العلم كراسة ،وذكر ابن
كثري يف تفسريه معنيني ،أوهلام :أنه العلم ،رواه ابن أيب حاتم عن ابن
عباس ،وكذا رواه بن جرير ،قال ابن أيب حاتم :وروي عن سعيد بن
جبري مثله ،وليس هناك يف مذهب الزيدية وعلامئها :رسير له قوائم،
والكريس أصغر منه كام ذكره أهل احلشو والظاهر ،وأهل البيت %
أخذوا علمهم ورواياهتم لألحاديث عن آبائهم عن أمري املؤمنني
عن النبي ÷ عن جبيل عن اهلل تبارك وتعاىل ،وصاحب البيت
أدرى بالذي فيه.
الِصاط املوصوف يف بعض الروايات بأنه أحد من السيف ،وأنه
منصوب عىل جهنم يـمر عليه أهل املوقف ،فمن كان من أهل اإليامن
مر بسالم مع استشعار اخلوف واخلشية من الوقوع ،حتى أن أمثلهم
يقول :سلم سلم ،وأما من كان غري مؤمن فإنه يرتدى يف جهنم ،فهذا
الِصاط املوصوف ل أصل له يف عقيدة الزيدية وأئمتنا رضوان اهلل
عليهم ،ول ذكر له يف كتاب اهلل تعاىل ،وقد قال تعاىل  ﴿ :

[ ﴾  األنعام ،]39:ول وثوق برواية احلشوية من أهل
احلديث ،مع العلم أهنا إن صحت فال تفيد إل الظن ،وقد قال تعاىل:

﴿        

[ ﴾      اإلرساء] ،وقال
تعاىل[ ﴾      ﴿ :يونس].
وكذلك امليزان ،فقد وصف يف بعض الروايات بأن كفة يف
املرشق وكفة يف املغرب ،ول وثوق بتلك الروايات ،وكلام ذكر الوزن
يف القرآن يوم القيامة فالغرض به العدل ،وقد قال تعاىل﴿ :

[ ﴾  األعراف ،]8 :فأخب عن الوزن بأ َّنه احلق.
والصور املذكور يف قوله تعاىل[ ﴾  ﴿ :الكهف،]95:
هو مجع صورة ،كام أن الصوف مجع صوفة مجع ًا قياسي ًا بالتفاق،
فيام مل يكن من صنع املخلوقني ،أفاده يف األساس للمنصور باهلل،
وإعادة الضمري إليه مفرد ًا هو من خصائص هذا اجلمع ،أل ترى
أهنم يقولون :الصوف نفشته ،وليس هناك بوق قد التقمه
إرسافيل كام يقول أهل احلشو ،والناقور جماز.
قوله تعاىل       ﴿ :
[ ﴾  النمل] ،وقوله تعاىل ﴿ :

﴾   

[يس]12 :

ونحوهام من اآليات ،من

املعروف أن األمر إذا سجل يف كتاب كان أبعد من النسيان والضياع،
وهذا أمر متقرر عند الناس ،ومن هنا دونت كتب العلم ،ولول ذلك

لضاع كثري من العلم أو أكثره ،ومن قبل مجع القرآن يف املصحف،
هذا ،واهلل سبحانه وتعاىل ل حيتاج إىل التسجيل وتقييد معلوماته
بكل ٍ
يط ر
يف كتاب؛ ألنه سبحانه ُحم ٌ
يشء ِع رل َم ًا ،ل ختفى عليه خافية
يف األرض ول يف السامء ،ول تأخذه سبحانه غفلة أو نسيان ،ول
سنة ول نوم ،يعلم الرس وأخفى.
إذا عرفت ذلك تبني لك صحة قول أئمتنا  :%إن الكتاب
املذكور املراد به العلم ،وذلك عىل طريقة الكناية التي هي أبلغ
من احلقيقة ،كام ذلك معروف عند أهل البالغة والبيان ،واحلمد
هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم.
۞۞۞۞۞

قد ثبت أن اهلل سبحانه وتعاىل ليس بجسم ،كام تقدم من أنه غني
عن املكان ،ألنه كان اهلل ول مكان ،فلو كان جس ًام لحتاج إىل
مكان ،وقد اتفق املسلمون عىل َّ
أن اهلل تعاىل هو خالق األمكنة
والسموات واألرض والعرش والكريس واملاء ،والرؤية ل تصح
َّإل للجسم وتوابعه من األعراض.
وقوهلم ُيرى بال كيف ل يقبلها العقل ،فال يصح أن ُيرى
سبحانه يوم القيامة ل يف جهة ،فرياه الرائي ل أمامه ول خلفه،
ول عن يمينه أو يساره ،أو فوقه أو حتته ،هذا من املحالت

الفطرية التي فطر اهلل العقول عليها ،وقد قال تعاىل﴿ :

[ ﴾    األنعام ،]104:وقال
تعاىل.﴾  ﴿ ،﴾ ﴿ :
فام ورد خمالف ًا يف الظاهر هلذه األدلة القرآنية والعقلية ،فيجب
تفسريه بام يوافقها ،فريد املختلف فيه إىل املتفق عليه كام قدمنا.
ومام يؤيد أن املراد بقوله تعاىل،﴾   ﴿ :
عموم أوقات الدنيا واآلخرة ،أهنا وردت يف ضمن مدائح رسدها
اهلل سبحانه وتعاىل قبلها وبعدها ،ول يتمدح اهلل سبحانه وتعاىل إل
بام خيتص به جالله وعظمته ،وخيالف به خملوقاته.
فلو أنه سبحانه وتعاىل سرياه املؤمنون يوم القيامة ،ملا صح ذلك
التمدح ،ومل يكن خمتص ًا بتلك الصفة ،بل قد يشاركه كثري من
املخلوقات املحدثات املدفونة حتت أطباق الثرى ،واملحجوبة يف
غيابات الفضاء ،قال تعاىل[ ﴾  ﴿ :النحل،]8:
وقال تعاىل     ﴿ :
[ ﴾      يس.]36:
إذ ًا فال يتم التمدح إل إذا كان املعنى عىل أنه تعاىل مفارق جلميع
املخلوقات مفارقة ذاتية ل متكن معها الرؤية ،ول جيوز اإلدراك.
فلو قلنا مثالً :إنه سبحانه وتعاىل ل يرى يف الدنيا ول يف اآلخرة ،وقلنا
تعقيب ًا عىل ذلك :ولكنه جيوز أن يرى ،ويمكن أن تدركه األبصار ،فإنه
أيض ًا ل يصح التمدح ورسد ذلك بني صفات اإلهلية واجلالل.

نعم ،ملا كان معنى قوله تعاىل   ﴿ :

 ،﴾ نفي املشاهبة بني اخلالق واملخلوق كانت
مدح ًا ،وكان معنى هذا التمدح كمعناه يف قوله تعاىل﴿ :
.﴾     ﴿ ،﴾ 
فلو مل يتضمن ذلك معنى هذا مل يكن مدح ًا ومل يكن من
صفات اهلل التي خيتص هبا.

قوله تعاىل ﴿[ ﴾       القيامة]،
بعض طوائف املسلمني هبذه اآلية وبمفهوم قوله تعاىل﴿ :
َت َع َّل َق ُ

[ ،﴾    املطففني ]15:وبنحو قوله تعاىل:
﴿        

[ ﴾   الكهف ،]105:وبام رووه عن النبي ÷:
((سرتون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر)) ..احلديث.
ونقول يف اجلواب :تعارضت األدلة القرآنية يف الظاهر،
وتناقضت مدلولهتا ،ول يصح ذلك يف الكتاب العزيز الذي ل
يأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه تنـزيل من حكيم محيد،
والنسخ آلية بآية أخرى ل يصح هنا ،وكذا يف سائر املسائل
اإلهلية ،وكذلك ل يصح ختصيص الدليل العام املانع من إمكان
الرؤية بعد فرتة من الزمن.

()1

والدليل عىل هاتني املسألتني :النَّسخ والتخصيص:
أما األوىل -وهي النسخ آلية بآية أخرى فألن صفات اهلل
سبحانه وتعاىل ل تتغري ،فال يصح أن خيبنا ثاني ًا بأنه قد تغري عن
حالته األوىل إىل حالة أخرى ،ألن صفاته ذاتيه ،فال يصح أن خيبنا
أو ً
ل بأنه ل ُيرى ،ثم بعد فرتة من الزمن خيبنا بأنه سوف ُيرى،
وكذلك سائر صفات الذات ،نحو أن خيبنا أو ً
ل بأنه يعلم الغيب ثم
بعد فرتة عىل سبيل الفرض خيبنا بأنه ل يعلم الغيب.
وأما الثانية -وهي التخصيص للدليل املانع من إمكان الرؤية
بدليل آخر عىل جوازها بعد فرتة من الزمن فالدليل عىل أنه ل جيوز
يف تلك املسائل التي تقدمت أنه نسخ يف احلقيقة لبعض ما تناوله
العام ،فام دام أنه َن رس ٌخ فقد أبطلنا النسخ ،فبطل هذا.

وزيادة عىل ما قدمنا ،فإن العام قبل جميء التخصيص ُم رو ِق ٌع
للمك َّلفني يف اعتقاد اجلهل واخلطأ ،فهو إذ ًا تلبيس وتغرير للمكلفني،
وذلك ل يقع من احلكيم تعاىل ،وقد قال تعاىل  ﴿ :
[ ﴾ النساء   ﴿ ،]87 :

[ ﴾النساء]122:

وقال يف صفة القرآن      ﴿ :

[ ﴾     فصلت.]42:
( )1ـ هذا الدرس غري مقرر.

أما التخصيص املتصل فال مانع ،إذ ل تغرير ول تلبيس.
إذا عرفت ذلك وأن النسخ والتخصيص ُمتنع ،والرتجيح بني
القطعيات ل يصح ،وإنام هو بني الظنيات ،ألهنا التي تقبل القوة
والضعف ويزيد الظن فيها وينقص ،أما القطعيات فال تقبل ذلك فتدبر.
إذا عرفت ذلك كله ،فاعلم أن هناك أصو ً
ل اتفق عليها
املسلمون منها قوله تعاىل﴿ ،﴾  ﴿ :

 .﴾    ومن هنا اتفقوا عىل أن اهلل تعاىل
ليس له شبيه ول مثيل ،فهذا األصل املتفق عليه يرد إليه كل ما
اختلف فيه.
فلام رأينا طوائف املسلمني اختلفت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :

.﴾  
فمنهم من قال :إن املعنى إىل رمحة رهبا ناظرة.
ومنهم من قال :إن املعنى إىل رهبا منتظرة.
فإن النظر يستعمل لغة بمعنى :النتظار ،كقوله تعاىل:
﴿[ ﴾   النمل ،]36:وكقوله تعاىل﴿ :

[ ﴾   البقرة ،]104:وقوله تعاىل:
﴿[ ﴾    احلديد.]13:
ومنهم من قال :إن املعنى املراد نظر العني إىل اهلل تعاىل جل جالله.
ومع الختالف ّ
فإن ما اتفقوا عليه حاكم عىل ما اختلفوا فيه،

وقد قال اهلل تعاىل    ﴿ :

 ,﴾ومعنى أنه أم الكتاب ،أنه أصل الكتاب الذي يرد إليه
ما اشتبه معناه.
ونحن إذا نظرنا إىل تفاسري الطوائف املختلفة حول هذه اآلية،
رأينا التفسري الثالث يدل باللتزام دللة عقلية واضحة ل شك فيها،
أن اهلل سبحانه وتعاىل جسم ،ألن الرؤية ل تكون إل لألجسام
وتوابعها من األعراض.
وقوهلم :إن اهلل سبحانه ُيرى بال كيف ،بزيادة بال كيف ،هروب
منهم إىل غري مهرب ،فإن من لزم الرؤية الكيف ،وحمال أن َترى
شيئ ًا وهو يف غري جهة من اجلهات ،فيلزمهم بالرضورة إما التجسيم
أو القول باملحال ،وكالهام باطل ،أما األول فباإلجامع ،وأما الثاين
فبرضورة العقل.
أما التفسريان األولن فال يلزم منهام ما لزم من التفسري
الثالث ،بل أكثر ما ُن ِقدا به هو أهنام خالف ظاهر اآلية ،ول جيوز
التفسري بغري ظاهر املعنى ألنه حتريف ،فكان اجلواب من أهل
التفسريين أن التفسري بغري الظاهر ل جيوز كام قلتم ،ولكن
التفسري بالظاهر هنا مناقض لتلك األصول املتفق عليها ،ول
يصح ول جيوز تناقض القرآن ،ورضب بعضه لبعض ،وإبطال
بعضه ببعض ،فعدلنا إىل خالف الظاهر للرضورة ،مع أنا مل
نخرج يف تفسرينا عن لغة القرآن ،فقد فرسنا النظر بمعنى

النتظار وهو شائع يف اللغة ويف القرآن كقوله تعاىل﴿ :

[ ﴾  النمل،﴾  ﴿ ،]35:
﴿ ،﴾  بل إن كثري ًا مام ورد يف القرآن من
النظر ومشتقاته بمعنى النتظار ،وقد روي من شعر حسان قو ُل ُه:
ٍ
ـاخلالص
إىل الــرمحن يــأيت بـ
نــاظرات
بــدر
وجــو ٌه يــو َم
ٌ
ِ
وحذف املضاف وإبقاء املضاف إليه غري قليل يف اللغة ويف
القرآن ،وقد وضع له يف علم النحو فصل مستقل كام يف مغني
اللبيب ،وذكره علامء البيان وسموه إجياز القِص ،هذا يف باب
اإلجياز واإلطناب واملساواة ،وذكروه ثاني ًا يف باب املجاز ،وسموه
جماز احلذف ،والقرينة عىل احلذف عقلية وهي استحالة الرؤية.
ويؤيد ذلك من سياق اآليةَّ :
أن اهلل ذكر يف اآلية التي تليها
صفتني لألشقياء فقال     ﴿ :

[ ﴾  القيامة] .فقابل بني بارسة ونارضة ،وعىل ما قلنا
قابل أيض ًا بني ﴿ ،﴾    وبني انتظار
الثواب ،وعىل قول أهل التفسري الثالث ل يتم التقابل َّإل بني
الوصفني األولني ،واملناسب جلامل البالغة هو األول.
وقوله تعاىل:
،﴾

﴿

[املطففني]15:









وقوله تعاىل  ﴿ :

        

[﴾الكهف ]105:ونحوهام من اآليات.

فسبيلها سبيل ما تقدم ،فيقدر عن ثواب رهبم يومئذ ملحجوبون،
فمن كان يرجو لقاء ثواب ربه ،وا رل ُم ِ
لجئ إىل تقدير ذلك استحالة
رؤية اهلل.
وهكذا يفرس نحو قوله تعاىل   ﴿ :

[ ﴾الفجرَّ ،]22:
بأن املعنى عىل تقدير :وجاء أمر ربك أو وعد
ربك ووعيده أو نحوهام ،وهكذا كلام جاء فيه ذكر جميء اهلل أو
نزوله كام جاء يف بعض األحاديث ،فنقدر نزول أمره أو رمحته،
وذلك للسالمة -كام قدمنا -من لزوم التشبيه والتجسيم املتفق
عىل نفيهام عند مجيع طوائف املسلمني ،فام جاء يف الكتاب أو
السنة مام يوهم ذلك فإن الواجب تفسريه بام ل يتناىف مع ما أمجع
عليه أهل امللة.
أما تفسري ما جاء من ذلك بام يلزم منه التجسيم والتشبيه ،فذلك
ختبط وجهالة ،تعاىل اهلل عام يقولون علو ًا كبري ًا.
وقال بعض املخالفني :إن لزم املذهب ليس بمذهب؛ وذلك فرار ًا
من لصوق التشبيه والتجسيم هبم حني ألزمهم خصومهم بذلك.
ولكن املخالفني أنفسهم مل يلتزموا هبذا ،بل نراهم يكفرون
خصومهم بلوازم ومهية أو ظنية كبناء القباب أو جمرد وجود القباب
بني ظهراين قوم ،وليس ذلك لزم ًا عق ً
ال ول عادة ،وكتعليق
قرطاس يف الرقب أو ما شابه ذلك كالتمسح بالرتاب أو تقبيل القب

أو الطواف عليه إن فرض صحة ذلك كام ادعوا ،فألزموا فاعيل ذلك
بالرشك ،وأجروا عليهم أحكام املرشكني؛ فقتلوهم وتغنموا أمواهلم
وحرموا مناكحتهم إىل آخر أحكام املرشكني.
فأفرطوا يف استعامل اللوازم حتى عملوا باملوهومة واملظنونة،
حتى إذا ألزمناهم باللوازم الرضورية التي حتكم هبا فطر العقول
قالوا :لزم املذهب ليس بمذهب  ﴿ ،

[ ﴾     األنبياء.]112:
فائدة :حول ما يقوله البعض من نزول اهلل تعاىل يف الثلث اآلخر
من الليل ،وأنه نزول حقيقي كام يف خمتِص العقيدة الواسطية.
فنقول يف اجلواب:
أو ً
ل -إن النـزول احلقيقي ل يتأتى إل يف األجسام ،واهلل تعاىل
ليس بجسم.
ثاني ًا -قد ثبت واشتهر عند علامء الفلك ،واستقر عليه رأي األمم
أن الشمس يف دوران دائم ،وأن األرض كروية تدور عليها
الشمس ،فالليل والنهار يدوران عىل األرض ،فالنهار دائم عىل
األرض ،والليل دائم عىل األرض ،وكذلك الثلث األخري من الليل
يف دوران دائم عىل األرض ،فال ينتهي الثلث من جزء إل وقد أخذ
يف جزء من األرض ،وهكذا منذ أن خلق اهلل الكون عىل هذه الصفة
التي هو عليها اليوم.

ويف مقدور أحدنا أن يتأكد من صحة ما قلنا بالتلفون ،فعىل هذا
يكون الباري تعاىل مشغو ً
ل بالنـزول ومتابعة الثلث األخري فيخىل
العرش من الستواء عليه ،وخيىل الكريس من القدمني.
ومن هنا تبني لنا صحة تفسري الزيدية لنـزوله تعاىل بنـزول
رمحته ،وأنه ل وثوق بعلم صاحب العقيدة الواسطية وأتباعه ،وأن
احلق ما عند الزيدية يف هذا ونحوه من تفسري املجيء والذهاب،
والصعود والنـزول.
وهبذا الستدلل نفسه يتبني لنا بطالن قول صاحب العقيدة
الواسطية إن صفة العلو حقيقة هلل تعاىل ،مستد ً
ل بقوله تعاىل﴿ :
[ ﴾  فاطر ]10:ونحوها ،فجهة العلو نسبية ،إذ
أن األرض كروية ،فعلو قوم هو حتت بالنسبة لقوم آخرين ،فمثالً:
تكون الشمس فوق النصف املرشق من األرض ،بينام هو يف الوقت
نفسه حتت النصف املظلم منها ،فأين العلو املقصود املضاف إىل
الباري تعاىل؟ مع أن حتتنا سامء ،وفوقنا سامء ،وعن أيامننا وقدامنا
وخلفنا كذلك سامء ،وكل ذلك علو بالنسبة ملا واجهه من األرض.
فاحلمد هلل عىل ما عرفنا ،ول دليل بعد تبيني الواقع ووضوحه،
وبحمد اهلل تعاىل تبني لنا أن اسم أهل السنة واجلامعة الذي كثري ًا ما
يكرره يف العقيدة الواسطية ل حقيقة ملدلوله ،ول مصداقية
ملفهومه ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله.

واعلم أن الذين يفرسون ما قدمنا يف حق اهلل سبحانه وتعاىل
بام يفرس به يف املخلوق فقد شبهوا اهلل تعاىل وجهلوا خالقهم،
وذلك كفر نعوذ باهلل منه ،والسبب يف ذلك هو إعراضهم عن
أهل بيت نبيهم .¢
ثم اعلم َّ
أن التعطيل هو إنكار الصفات رأس ًا ونفيها عن الباري تعاىل.
أما نفي صفات املخلوقني عن اخلالق جل وعال فهو عني
التوحيد ،وليس بتعطيل كام يقوله املخالفون.
وقد فرسوا صفات اهلل تعاىل كلها عىل حسب ما يعهدون
ويشاهدون ،فصوروا اهلل تعاىل بصورة املخلوقني ،فأثبتوا له وجه ًا
وعين ًا وجنب ًا ويدين ورجلني ،ووصفوه بالصعود والنـزول،
واملجيء والستقرار عىل العرش ،واحللول يف الغامم واملجيء فيه،
وجعلوا َّ
كل ذلك ثابت ًا له تعاىل حقيقة.
فحني ألزموهم بالتشبيه والتجسيم ،هربوا من ذلك بقوهلم :بال
كيف ،مفارقة بزعمهم بني اخلالق واملخلوق.
ومذهبهم هذا قد مجع بني التشبيه والتعطيل ،وبيان ذلك :أهنم
أثبتوا هلل تعاىل ما أثبتوه عىل احلقيقة ،فلزمهم التشبيه والتجسيم.
وع َّط ُلوا خالقهم عن صفات اإلهلية ،و تلك الصفات اإلهلية التي
عطلوا خالقهم عنها هي معنى قوله تعاىل،﴾  ﴿ :
﴿.﴾  ﴿ ﴾     

يف خمتِص العقيدة الواسطية حتت عنوان :توسط أهل السنة بني
فرق أهل الضاللَّ :
إن ا رل ُم َع رط َل هو من ينفي الصفات اإلهلية أو
بعضها ،و ُي رن ِ
ك ُر قيا َم َها بذاته ،وأ َّما املشبه فهو من يشبهها أو بعضها
بصفات املخلوقني ،وأ َّما أهل السنة واجلامعة فيثبتون الصفات إثبات ًا

بال متثيل ،وينـزهون اهلل عن مشاهبة املخلوقني تنـزهي ًا بال تعطيل.

اجلواب :أن املعطل هو من ينفي الصفات اإلهلية أو بعضها ،أما
قوله وينكر قيامها بذاته ،فليس من التعطيل يف يشء ،بل َّ
إن إنكار ذلك
هو عني التوحيد ،إذ َّ
أن صفات اهلل تعاىل ذاته ،وقد قدمنا ذلك وأدلته
فيام سبق ،وهو دين أهل البيت  ،%أوهلم عيل بن أيب طالب ،#
وله كالم يف هنج البالغة حول هذه املسألة.
۞۞۞۞۞

باب الــعــدل
اتفقت األمة اإلسالمية عىل َّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل عدل حكيم،
ل يظلم مثقال ذرة ،وأن أفعاله تعاىل كلها حسنة ،وأنه ل قبيح يف
أفعاله ،فهذه اجلملة ل خالف فيها ،وهناك تفاصيل هلذه اجلملة
عندها نشأ اخلالف.
اختالف حكم العقل باحلسن والقبح ،بمعنى:
ٌ
ف ِم َّما حصل فيه
هل حيكم العقل بمفرده بحسن ٍ
يشء أو قبحه ،نحو حسن العدل،
أن فاعله يستحق املدح والثواب ،وقبح الظلم أي َّ
أي َّ
أن فاعله
يستحق الذم والعقاب.
فالذي عليه الزيدية وطوائف من املسلمني َّ
أن العقل يستقل
بمعرفة ذلك ابتدا ًء ،أي قبل ورود الرشائع.

وقال قومَّ :
إن العقل ل ُحك َرم له ول ُيدر رِ ُك ذلك ،وإنام جاء
التحسني والتقبيح من ِق َب ِل الرشائع الساموية ،فام ورد األمر به فهو

حسن بسبب األمر ،فاألمر هو الذي َح َّس َن ُه ،والقبيح يقبح بسبب
النهي ،ل دخل للعقل يف ذلك احلكم ،ول طريق له إىل معرفة يشء
من ذلك ،فإن َح َك َم ُ
العقل بمجرده فال وثوق بحكمه.
واجلوابَّ :
أن حكم العقل بحسن نحو العدل ،وبقبح نحو
الظلم من الرضوريات العقلية التي ل حتتاج إىل نظر واستدلل،
كالعلم باجلوع والعطش واآللم والفرح والرسور ،وكالعلم بأين

موجود ،وما هذا حاله فال حيتاج إىل التدليل ،وكثرة القال والقيل،
غري أنه َل َّما صار ألهل هذه املقالة الشاذة كيان وكثرة أتباع دعت
احلق ونصب األدلة ،كام دعت احلكمة من قبل إىل
احلاجة إىل بيان ر

نصب األدلة وتوضيح الباهني؛ لرد مذاهب املرشكني الوثنية،
ومزاعم السوفسطائية ،وهي عند العقل باطلة برضورته وبدهيته.
فإن قلت :وكيف راجت هذه املذاهب عند املرشكني وفيهم
ذووا العقول الراجحة ول سيام قريش.
قلت :للمجتمع والنشأة والرتبية دور يف تربية اخلرافات ونموها،
مع ما يصحب ذلك من التخيالت والتوهامت املدعاة لألوثان ،ومن
األمثلة عىل أن اخليال قد يسيطر عىل العقل :ما جيده بعض من الناس
من اخلوف من الظالم وإن كان املكان خالي ًا من أي خموف ،فالعقل
حيكم رضورة بحكمه وهو بطالن الوهم واخليال ،واخليال والوهم
حيكم بحكمه وهو األشباح املفجعة والدواهي املوحشة .فإذا ما سيطر
اخليال عىل اإلنسان فإن العقل يضيع ويضعف حكمه ،هذا مع ما يف
ذلك من املوافقة لرغبات النفس وميل غريزهتا ،وتامم ًا كام قال تعاىل:
﴿[ ﴾       النجم.]23:
فنقول وباهلل التوفيق :الستدلل هنا بالعقل مصادرة

()1

يف

الظاهر ،وبام أن املخالفني لنا يف حكم العقل هم من املنتمني إىل
القرآن فنكتفي يف الستدلل عىل بطالن مذهبهم به.
( )1ـ أي ل يستقيم الستدلل عليهم بالعقل وهم ينكرون حكمه.

قال تعاىل      ﴿ :

[﴾     النحل،]90:
ففي هذه اآلية دليل عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل مل يأمر ومل ينه إل بام
يتوافق مع الفطرة ،ويتامشى مع العقل السليم ،فهو يأمر بكذا
وكذا ،وينهى عن كذا وكذا ،فألي يشء هيربون من الدين؟
ويكفي للعلم بأنه حق أن يتفكر اإلنسان ويراجع عقله وينظر يف
األوامر والنواهي القرآنية ،فام أمرت إل بام ترغب فيه النفس
ومتيل إليه الفطرة ،ومل تن َه إل عن ما يتفاحش يف العقل،
وتستنكره الفطرة.
والرسول ÷ مل يأمرهم إل باملعروف ومل ينههم إل عن
املنكر ،فاملعروف واملنكر مرتكزان يف الفطرة ،ومعلومان عند
العقل ،فيكفي يف صدق الرسول ÷ أنه ÷ مل يأمرهم إل
بام تعرفه عقوهلم ،ومل ينههم إل عن ما تنكره قلوهبم.
فهو إذ ًا معروف ومنكر من قبل األمر والنهي ،واملعروف
حسن ،واملنكر قبيح ،قال تعاىل   ﴿ :
      
       

[ ﴾    آل عمران] ،ففي
هذه اآلية ونحوها دليل عىل أن خلق السموات واألرض
واختالف الليل والنهار ميلء باآليات ،وأن هذه اآليات جمال

 ويعرفون من خالهلا،ومرسح ألهل العقول يتفكرون يف آياهتا
 وتنـزيه اخلالق سبحانه وتعاىل عام نسب،حكمة اخللق والتكوين
.إليه اجلاهلون
، ]17:﴾ [الغاشية    ﴿:وقال تعاىل
 ﴿ ،]65: ﴾ [الواقعة   ﴿
   ﴿ ،]79: ﴾[يس   

 وكان املرشكون يسمون نكاح،]22:﴾ [األنبياء  
   ﴿ ،زوجة األب نكاح املقت
          

: وآية الشورى.]﴾ [فاطر    
      ﴿

.]﴾ [غافر      
،ومن قبل الرشائع كانت األمم تذم الكاذب واخلائن والغادر
 جاءت بذلك تواريخ األمم،ومتدح الصادق واألمني والويف
 ومن تتبع اليوم أخبار العامل يف الصحف، وأشعار اجلاهلية،وامللوك
.واملجالت أو عب األثري وجد تصديق ما قلنا
هذه دول الشيوعية املنكرة لألديان كالصني والروس ينددون
 بل ربام، ويمدحون داعي السالم واألمن،بإرسائيل ويذموهنا
.يقدمون له اجلوائز

ومام يمكن الستدلل به قوله تعاىل ﴿ :

[ ﴾ الشمس][ ﴾  ﴿ ،البلد]،
﴿       
[﴾    احلجرات،]7:
﴿[ ﴾       اإلنسان.]3:
واملخالفون َل َّما أنكروا حكم العقل قالوا :ل يقبح من اهلل قبيح،
فلو فعل تعاىل كل قبيح  -تعاىل عن ذلك  -لكان حسن ًا؛ ألنه رب،
وقالوا :إنام قبحت منا القبائح ألنا عبيد مربوبون أو مأمورون
ومنهيون ،فام قبح منا الظلم إل لورود النهي وكذا الكذب والعبث،
وكذا مل حيسن الصدق والوفاء والعدل إل لورود األمر بذلك،
وقالوا :ل سبيل للعقل إىل معرفة حسن األفعال أو قبحها البتة.
و ِمام حصل فيه اختالف :اختيار املكلف :فأئمتنا يقولون باختيار
املكلف ،وأنه ليس بمضطر ،ول بمجب عىل الفعل أو الرتك ،فهو قادر
عىل الفعل وعىل تركه بقدرة متقدمة ليست بموجبة للمقدور.
وهذه املسألة هي إحدى املسائل اخلالفية الكبرية التي يتفرع
عليها لزوم ًا مسائل عظيمة هي:
 -1تكليف ما ل يطاق ،ومن هنا قال الرازي يف املحصول:
إن التكاليف بأرسها تكليف ما ل يطاق.
 -2ختليد أهل النار وتعذيبهم بغري ذنب ،وهذا عني الظلم،
تعاىل اهلل عن ذلك.

 -3إبطال الفائدة يف إنزال الكتب ،وبعث الرسل ،ويف هذا
هدم حكمة احلكيم.
 -4قيام احلجة للفاجرين ،ودحض حجة أحكم احلاكمني.
 -5الرد والتكذيب آليات الكتاب الكريم.
 -6نسبة القبائح والفواحش إىل امللك القدوس ،وهو ما
يسميه املخالفون توحيد األفعال.
فعندهم أن كل حركة يف الكون من طاعة أو معصية أو حسن أو
قبيح أو نكاح أو زنا أو لواط ،أو صالة أو صيام ،أو عدل وإحسان،
أو كفر وطغيان  ،أو صدق أو كذب فهو من اهلل ،واهلل خالقه ،فإذا
قلت :إن املعصية من اإلنسان .قالوا :أنت مرشك ،ألن تامم التوحيد
عندهم أن كل فعل هو من اهلل ل يشاركه يف أي فعل رشيك.
نعم ،الستدلل عىل أن اإلنسان خمتار يف تِصفاته
كالستدلل يف املسألة السابقة ،من أن الواحد نصف الثنني،
فالقول باجلب والضطرار مذهب خرايف ل يليق بأهل العقول
الشتغال به ،ول حترير القال والقيل ،فالعقل بفطرته يسفهه
ويرذله مجلة وتفصي ً
ال .
ولكن العلامء رمحهم اهلل زيفوا هذا املذهب بكل ما آتاهم اهلل من
البينات واحلجج ،وبَ َّينُوا شناع َت ُه لِ َما يرتتب عليه من هدم قواعد

اإلسالم من أساسه ،ولِ َما أوجب اهلل عليهم من البيان للناس ،ومن
أدلتهم عىل بطالن اجلب والضطرار ما جيده العاقل من نفسه

بالرضورة من الفرق بني حركة املرتعش من البد وبني حركته
الطبيعية ،وما هو إل أن األخرى متوقفة عىل إرادته واختياره دون
األوىل ،وكذلك حركة احليوان وحركة اجلامد ،ومن هنا مل حيسن أن
ِص رت قامت َُك؟ ،كام
ر
طالت قامت َُك؟ ،وللقصريِ :مل َ َق ُ َ
نقول للطويلِ :مل َ
كذبت؟.
َ
َ
َر
ظلمت؟ ،وللكاذبِ :مل َ
حي ُس ُن أن نقول للظاملِ :مل َ

وهناك آيات من الكتاب العزيز يستدلون هبا عىل أن اإلنسان غري

خمتار يف أفعاله ،وهذه اآليات هلا وجوه متعددة يمكن أن تفرس بأكثر
من تفسري واحد.
فأئمتنا  %فرسوا كل آية بالتفسري املناسب لفطرة العقل،
والالئق بعدل اهلل وحكمته ،واملوافق لنصوص القرآن ،والذي ينبغي
معرفته أن آيات القرآن بعضها حمكم ،وهو األصل ،وعليه العتامد يف
بناء العقائد اإلسالمية ،وبعضها متشابه ل جيوز األخذ بظواهر
معانيها ول العتامد عليها يف تأسيس العقائد .ومن هنا يقول اهلل
سبحانه وتعاىل     ﴿ :
         
          
          

[ ﴾       آل عمران]،
ولإلمام اهلادي  #يف أجوبته عىل ابن احلنفية تفسري ألكثر اآليات يف
هذا الباب ،فمن أرادها فهي موجودة يف املجموعة الفاخرة.

نعم ،واملتشابه هو الذي يمكن أن يفرس بأكثر من تفسري،
ً
صيانة للكتاب
فأئمتنا  %يفرسونه بالتفسري املتوافق مع املحكم،
رس بغريه.
من التناقض والختالف لو ُف ر َ
ومام استدل به املخالفون عىل نفي الختيار قوهلم :سبق يف علم
اهلل ما سيفعله اإلنسان ،فال يقدر عىل اخلروج مام علمه اهلل تعاىل.
وأجيب بأن العلم تابع للمعلوم ،وبأنه يلزم أن ل يكون اهلل
تعاىل خمتار ًا؛ إذ سبق علمه يف األزل بام سيفعله تعاىل ،فال يقدر
عىل اخلروج من علمه َّ
وإل انقلب العلم جهالً ،وقد حصل
التفاق عىل أنه تعاىل خمتار.
هذا والقول بتكليف ما ل يطاق مرتتب عىل هذه املسألة ،فبطالهنا
يبطل القول به ،ومام يدل عىل بطالنه قوله تعاىل  ﴿ :
[ ﴾  البقرة    ﴿ ،]286:

[ ﴾   البقرة.]185:
وأي ُع ر ٍ
رس أعظم من تكليف ما ل يطاق؟ وقوله تعاىل يف سورة
التوبة     ﴿ :

[ ﴾     التوبة،]42:
َّ
فكَذ َ ُهبم سبحانه يف دعواهم نفي الستطاعة ،ودلت اآلية أن لإلنسان
قدر ًة متقدمة ،وقوله ÷ ((إذا ُأمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).

وقوله تعاىل[ ﴾   ﴿ :الكهف ،]49ويلزم من
القول به نفي العدل واحلكمة عن احلكيم سبحانه وتعاىل ،وقد كثر
القيل والقال يف هذه املسألة بني اجلبية والعدلية ،وطال النـزاع
واجلدال عب قرون كثرية ،وامتألت صفحات الكتب األصولية ـ
علم الكالم ـ والتفاسري ووضعت لذلك كتب خاصة.

ٍ
فاحشة َّ
وبعد ،فالقائلون هبذه املقالة قد نسبوا إىل رهبم َّ
وكل
كل

قبيح َّ
ونز ُهوا الشيطان،
أنفس ُهم من ذلكَّ ،
وكل معصيةَّ ،
ونز ُهوا َ
وقالوا :كل زنا وكل معصية وقعت فاهلل تعاىل هو الذي فعله وخلقه
وشاءه وقدَّ َر ُه ليس ألحد فعل ،ومل يلتفتوا إىل آيات القرآن التي ترد
عليهم وتكذهبم ،وكم يف القرآن من أمثال قوله تعاىل:
﴿،﴾﴿ ،﴾﴿ ،﴾﴿ ،﴾
﴿.﴾﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾
يف خمتِص العقيدة الواسطية

[ص]23

قوله :وأنه خالق أفعال

العباد ،والطاعات واملعايص ،ومع ذلك فقد أمر العباد وهناهم،
وجعلهم خمتارين ألفعاهلم غري جمبورين عليها ،بل هي واقعة
بحسب قدرهتم وإرادهتم.
واجلواب :أن هذا القول قد مجع بني أمرين متنافيني ل تقبله
الفطرة ،ول ُي َصدر ُق به العقل ،خلق اهلل فعل العبد معناه أوجده،
وفعله العبد بإرادته واختياره معناه أوجده.

فإن كان اهلل تعاىل هو الذي فعله وأوجده يف اخلارج فام معنى
فعله العبد باختياره؟ وهل هذا إل من حتصيل احلاصل ،فال حيتاج
الفعل الذي قد أوجده الباري تعاىل إىل أن يفعله العبد ،وكيف يفعل
العبد ما قد ُف ِع َل.
وإن كان العبد قد أوجد الفعل حقيقة باختياره وإرادته فأين فعل
اهلل وخلقه؟ وهل هذا إل من حتصيل احلاصل.
نعم ،هذا املذهب مل يذهب إليه عاقل قبل هذه الطائفة ،وكأهنم
أرادوا أن جيمعوا بني مدلول أدلة املختلفني وشبههم.
معنى القدر يف احلديث املروي عن النبي ÷(( :اإليامن أن
تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر
خريه ورشه)).
َقدَ ُر اخلري ،مثل :الصحة ،والعافية يف النفس واألهل والولد،
وطول العمر ،وسعة الرزق ،واألمطار ،واخلصب ،وصالح الثامر،
واألمن ،والراحة ،وسكون النفس ،إىل غري ذلك مام شاكلها.
و َقدَ ُر الرش ،نحو :املوت ،واملرض ،واخلوف ،والفقر ،ونقص
الثمرات ،وقلة األمطار ،وقلة اخلصب ،وفساد الثامر ،وقلة ذات
اليد ،والقلق ،والنكد ،وما جانس ذلك.
وليس معنى القدر خريه ورشه من اهلل أن الظلم والزنا واللواط
والغش والكذب وخلف الوعد ونكث العهد والكفر والرشك

ومجيع املعايص كلها من اهلل ،فهذا ليس من القدر الذي جيب اإليامن
به ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا.
فال جيوز أن نرتكب الفواحش ثم نقول إهنا من اهلل وبقدره،
بل نحن الذين عصينا باختيارنا ،وفعلنا وأتينا من قبل أنفسنا،
نحن املسؤولون عن العصيان ،واهلل تعاىل منـزه عن فعلنا ،ل
يرَض لعباده الكفر ،ول حيب الفساد   ﴿ ،
      
 ﴾ اآلية    ﴿ .
       

[ ﴾ النساء.]58:
وبعد فإنه ليس يف كتاب اهلل تعاىل أن فعل املعايص بقدر من
اهلل تعاىل ،بل فيه قوله تعاىل      ﴿ :

[ ﴾التوبة ،]51:وليس فيه :لن تصيبوا إل ما كتب اهلل عليكم ،وهلل
در من قال :ما استغفرت اهلل منه فهو منك ،وما محدت اهلل عليه
فهو منه ،وفرق واضح بني يصيبنا وتصيبوا ،ويف حديث رواه
اإلمام أبو طالب ،ورواه مسلم يف صحيحه عن النبي ÷،
ويف آخر احلديث ((فمن وجد خري ًا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري
ذلك فال يلومن إل نفسه)).
فعىل هذا املسؤول عن فعل املعايص هو اإلنسان ،وليس لقدر
اهلل وقضائه دخل يف ذلك ،ويف حديث عن النبي ÷(( :والرش

ليس إليك)) رواه مسلم ،فال جيوز إضافة الرش إىل الباري تعاىل.
فنعوذ باهلل من قوم استحوذ عليهم الشيطان فصاروا من جنده،
يدعون بدعوة الشيطان ،ويزينون عصيان الرمحن ،ويسهلون هلم
طاعة الشيطان الرجيم ،فرتاهم تارة يقولون :إن الشفاعة ألهل
الكبائر املوبقة ،ينسبون ذلك إىل النبي ÷،وحاشاه ،وتارة
أخرى تراهم حيدثون عن النبي بأن من قال :ل إله إل اهلل دخل اجلنة
وإن رسق وإن زنى ،وأن أهل هذه الكلمة ل خيلدون يف النار،
وتراهم ينـزهون أنفسهم والشيطان من معاصيهم ثم يقولون :إهنا
من فعل رهبم خلقها وشاءها وقضاها وقدَّ َر َها.
وُمرا حصل فيه اختالف حقيقة املؤمن ،فعند ائمتنا َّ
أن املؤمن من
أتى بالواجبات واجتنب املقبحات ،واإليامن :قول باللسان واعتقاد
باجلنان وعمل باألركان ،وقوله أتى بالواجبات يشمل واجبات
اللسان واجلنان واألركان ،وكان معناه يف اللغة :التصديق
واملصدق ،فنقله الشارع إىل ذلك املعنى ،والدليل عىل النقل قوله
تعاىل       ﴿ :
       
      

[ ﴾     األنفال] ،إىل غري ذلك

من اآليات واألحاديث كقوله ÷(( :ل يزين الزاين حني يزين
وهو مؤمن)) احلديث(.)1
فمن هنا قال أئمتنا :إن لصاحب الكبرية التي ل خترج فاعلها من
امللة منـزلة بني املنـزلتني ،أعني بني منـزلة اإليامن والكفر ،فال
يسمى مؤمن ًا ول كافر ًا.
) - (1السنن الكبى للبيهقي ( -ج /10ص  )186اإلبانة الكبى لبن بطة ( -ج/2
ص )472اإلبانة الكبى لبن بطة ( -ج  / 2ص  )473اإلبانة الكبى لبن
بطة ( -ج /2ص  )483هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته ( -ج/2
ص )344جامع األحاديث ( -ج /17ص )157جامع األصول من أحاديث
الرسول (أحاديث فقط) ( -ج  / 11ص  )9370مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري
للسيوطي ( -ج /1ص )19458سنن البيهقى ( -ج  /2ص )441جممع الزوائد
ومنبع الفوائد  .حمقق ( -ج  /1ص )119مسند الصحابة يف الكتب التسعة -
(ج / 3ص  )46مسند الصحابة يف الكتب التسعة ( -ج  / 3ص  )53اللؤلؤ
واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ( -ج  / 1ص  )20سنن البيهقي الكبى -
(ج / 10ص  )186مسند الشاميني ( -ج  / 2ص  )259مسند عبد بن محيد -
(ج  / 1ص  )186رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي ( -ج / 4
ص  )477طبقات املحدثني بأصبهان أليب الشيخ األصبهاين ( -ج / 3
ص )490معجم ابن األعرايب ( -ج  / 3ص  )87جمموع فيه مصنفات أيب جعفر
ابن البخرتي ( -ج  / 1ص  )118جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( -ج / 1
ص )54جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( -ج  / 3ص  )323جممع الزوائد ( -ج /1
ص  )100املسند اجلامع ( -ج  / 39ص )65صحيح وضعيف سنن ابن ماجة -
(ج  / 8ص  )436صحيح ابن ماجة ( -ج  / 2ص  ( - 3179 )349صحيح )
مشكاة املصابيح ( -ج  / 1ص  )11علل الدارقطني ( -ج  / 9ص  )345علل
الدارقطني ( -ج  / 9ص  )346رشح ابن بطال ( -ج  / 11ص  )34رشح ابن
بطال ( -ج  / 15ص  .)423نق ً
ال من ح عىل القول السديد.

أما أنه ل يسمى كافر ًا عىل اإلطالق فبالتفاق َّإل ما ُ رحيكى عن

اخلوارج ،وهم فرقة مارقة ل يعتد بقوهلم ،وأما أنه ل يسمى مؤمن ًا؛
فألن املؤمن صفة مدح ،وصاحب الكبرية مذموم بارتكابه القبيح،
فيسمى عندهم فاسق ًا وظامل ًا...إلخ.
ول يسمى كافر ًا ول مؤمن ًا ،واألدلة مبسوطة يف كتب الكالم
كاألساس ورشحه ،ولإلمام اهلادي  #كتاب املنـزلة بني
املنـزلتني ،وهو موجود من ضمن املجموعة الفاخرة.
قال حييى بن احلسني :#
الكبائر هي كل ما أوجب اهلل عىل فاعله النار إن لقيه عليه مل يتب
منه ومل خيرج إليه منه .انتهى كالم اهلادي ،فمن أراد فعليه بكتاب اهلل
للتعرف عىل ما يوجب النار.
أما الصغائر فال تتعني عند أئمتنا %؛ ألهنا لو عينت لكان ذلك
كاإلغراء هبا ،واإلغراء باملعايص ل يليق باحلكيم ،فليس من
احلكمة تعيينها ،وهذا هو املهم يف هذه املسألة الذي ينبغي التنبيه
عليه ،ألن اهلل تعاىل ل يريد شيئ ًا من العصيان عىل اإلطالق صغري ًا
كان أو كبري ًا ،فكل ما هنى عنه يف كتابه أو عىل لسان رسوله فال
يريده ،ول يرضاه ،ول يشاؤه ،وكل ما أمر به تعاىل يف كتابه أو عىل
لسان رسوله فإنه يريده ،ويرضاه ،ول حيب اإلخالل به.

،ني شيئ ًا من ذلك وقال إنه صغري لكان كاإلغراء لنا به
َ َّ فلو َع
 وهذا ما،ورجع عىل حكمته من النهي واألمر بالنقض واإلبطال
.جيب تنـزيه احلكيم تعاىل وتقدس عنه
وعند أئمتنا أن من مات غري تائب من الكبرية فإنه من أهل
.النار خالد ًا خملد ًا سوا ًء كان من املسلمني أم من غريهم
  ﴿ : آية القتل يف سورة النساء:والدليل عىل ذلك

 وآية،]92:اآلية﴾ [النساء...    
        ﴿ :الفرقان
          
         

 ويف سورة النساء بعد،]﴾ اآلية [الفرقان...    
:-ثم قال سبحانه- ﴾  ﴿ :ذكر املواريث قال
       ﴿
  ﴿ : وكآية الربا،]14:﴾ [النساء 
﴿ : وقال،]275 :﴾ [البقرة    
         

 واألحاديث، إىل غري ذلك من اآليات،]﴾ [النفطار 
 ((من قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا بطنه يف:كحديث
فسمه يف يده
ُ بس ٍّم
ُ  ومن قتل نفسه،نار جهنم خالد ًا فيها خملد ًا

يتحساه يف جهنم خالد ًا فيها خملد ًا ،ومن قتل نفسه برت ٍّد من جبل
فهو يف جهنم يرتدى فيها خالد ًا خملد ًا)) ،رواه يف اجلامع الكايف،
عن أيب هريرة ،وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي،
أفاد هذا يف تتمة العتصام.
وقال يف املختِص أيض ًا :ومن أتى كبرية فهو عندهم -أي عند
أهل السنة -مؤمن ناقص اإليامن ،وبعبارة أخرى مؤمن بإيامنه فاسق
بكبريته ،ويف اآلخرة حتت مشيئة اهلل إن شاء غفر له وأدخله اجلنة
ألول مرة ،وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ،وبعد تطهريه من الذنوب مآله
إىل اجلنة ،قال بعضهم:
ول يبق يف نار اجلحيم موحــد

ولو قتل النفس احلرام تعمــدا

اجلواب واهلل املوفق :أن قوهلم :إن صاحب الكبرية مؤمن
بإيامنه ،فاسق بكبريته ،قول مضاد لألدلة القرآنية الدالة عىل
خالف ما قالوا ،قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :
        
       
       
        

[ ﴾      السجدة]،

وكأن هذه اآلية نزلت للرد عىل أهل تلك املقالة ،الذين ا َّد َعوا َّ
أن
غري ُم ٍ
الفسقة مؤمنونَّ ،
زيل لسم
وأن فسقهم بارتكاب الكبائر ُ
اإليامن ،فهم مؤمنون وإن فسقوا ،ثم ادعاؤهم ثاني ًا دخوهلم اجلنة
إما ابتدا ًء وإما بعدَ تطهريهم بقدر ذنوهبم ،وقد َر َّد اهلل سبحانه
عليهم وعىل أشباههم من األولني واآلخرين بقرآن يتىل إىل يوم
القيامة        ﴿ :

 ،﴾     فهذه اآلية التي تلوناها قاطعة
لدابر الباطل ،وحاسمة ألماين املتمنني ،ودالة عىل أنه ل تساوي
بني املؤمنني والفاسقني ،ل يف الدنيا ول يف اآلخرة ،وقد سمعت
يف اآلية ذكر ما ٍّ
لكل يف يوم اجلزاء .وقال اهلل سبحانه﴿ :
       

[ ﴾    احلجرات ،]6 :وهذه اآلية
تبني لنا عدم تساوي املؤمن والفاسق يف الدنيا ،وقال سبحانه:
﴿[ ﴾     احلجرات ،]11:ويف هذه
اآلية دليل عىل ما قلنا ،وشاهد ملا قدمنا ،فتأمل ذلك.
وقال سبحانه يف القاذف    ﴿ :
       

[ ﴾  النور ،]4:وقذف املحصنات من
الكبائر ،ويف هذه اآلية بيان حكم صاحب هذه الكبرية يف الدنيا،
فتبني بام ذكرنا انتفاء تساوي صاحب الكبرية واملؤمن يف أحكام

الدنيا ،وقد جاء عن الرسول ÷ يف اخلب املشهور((ل يزين
الزاين حني يزين وهو مؤمن ،ول يرشب اخلمر وهو مؤمن))
وهذا نص يف حمل النـزاع.
ومام حصل فيه اختالف الشفاعة ،فعند أئمتنا  :%أهنا
خاصة باملؤمنني ،واستدلوا لذلك بقوله تعاىل ﴿ :
[ ﴾    غافر  ﴿ ،]18:
[ ﴾البقرة ،]270:وقوله تعاىل  ﴿ :
          

[ ﴾     النساء ،]123:وغريها من اآليات.
وما يلزم القائلني بأهنا ألهل الكبائر من اإلغراء باملعايص
والكبائر ،وهذا معناه هدم الدين ،والتكذيب بمعنى نحو قوله تعاىل:
﴿       

[ ﴾    النحل ،]90:وهذا يف
العظائم.
اجلرائم ،و ُي َص رغ ُر
الواقع فكرة شيطانية ،فهو الذي ُ َهي رو ُن
َ
َ

ألهنا من
وهلا َّ
أما األحاديث التي رووها يف الشفاعة ،فال جيوز َق ُب ُ َ

اآلحاد ،واآلحا ُد ل ُتفيد العل َم ،فال ُيعمل هبا يف األصول ،هذا عىل
فرض صحتها ،ولكنها َمل تصح ملصادمتها قطعي القرآن ،وإن كان

بعض أئمة احلديث ،فليس تصحيحهم حجة ول
قد صححها ُ
دليالً ،فال جيوز الركون إليهم ،ول العتامد عليهم ،إنام احلجة

الالزمة كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ÷ التي حكم بصحتها أهل
بيته %؛ إذ تصحيحهم حجة ودليل يلزم العمل هبا؛ بشهادة
حديث الثقلني ،املشهور عند علامء األمة ،الثابت عن الرسول بال
شك ول امرتاء ،أو ما كان من السنة ثابت ًا عن الرسول باتفاق األمة
سواء بالتواتر أو بغريه.

أما احلديث الذي يقول(( :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي))،
فليس له يف علم أهل البيت أصل ،بل ينكرونه أشد اإلنكار ،وينكرون
أن يكون النبي ÷ قاله أو تكلم به ،وكيف يصح وقد خالف
القرآن الذي ﴿.. ﴾  اآلية [فصلت ،]42:وحاشا رسول
اهلل ÷ من خمالفة كتاب ربه ،مع ما يف ذلك من اإلغراء بالكبائر،
واحلث عليها ،فال حرج من ارتكاب العظائم ،ول خوف من إتياهنا،
فشفاعة حممد ÷ من ورائها ،فلتنعم أمتي بالسفاح واللواط
وسفك الدماء ورشب اخلمر ،ول بأس عليها يف عقوق الوالدين،
وقطيعة األرحام ،وأكل مال اليتيم ،ونكث العهد ،والتطفيف،
واخليانة ،وقول الزور ،وأكل الربا ،فإن شفاعتي هلؤلء خاصة.
نعم ،هذا هو معنى احلديث ،وانظر هل هو معنى ما وصف
اهلل تعاىل نبيه ÷ حينام قال سبحانه يف وصفه ÷:
﴿      

[ ﴾     األعراف ،]157:أم أنه ل
يقول ذلك إل شيطان ،فهو الذي يأمر باملنكر وينهى عن املعروف
ويعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إل غرورا ،ثم انظر كيف
يكون معنى الدعاء املأثور« :واجعلنا من أهل شفاعته؟» فإن املعنى
اجعلنا من أهل الكبائر ،حاشا النبي األمني ÷ من التقول عىل
اهلل تعاىل ،والتكذيب بآياته ،والتسهيل ملعصيته ،والتأمني من
عذابه ،وقد قدمنا شيئ ًا من الكتاب يشهد ملا قلنا ،كقوله تعاىل:
﴿﴾      

[غافر]18 :

ونحوها من آيات الوعيد يف بحث الكبائر.
وعند أئمتنا أن من دخل النار فإنه ل خيرج منها ،سوا ًء كان من
املسلمني أم من غريهم ،وقد رد اهلل عىل أصحاب هذه املقالة يف
القرآن حيث قال      ﴿ :
         
          
       

[ ﴾البقرة] ،ويف هذه اآلية ٌ
واضح ،وحج ٌة قائم ٌة عىل
دليل
ٌ
خروج املوحدين من النار ،وأن ما رووه عن النبي ليس
من يدَّ عي
َ
بصحيح ،فالرسول ÷ ل خيالف القرآن ،ول يأيت بغري ما
حكم به الرمحن ،وليس بينه وبني أحد من خلقه هوادة ،فحكمه

 مبني عىل العدل واحلكمة والرمحة،يف األولني واآلخرين واحد
          ﴿

.]62:﴾ [األحزاب
 ﴿ :هذا رسول اهلل اخلاتم ÷ يقول اهلل تعاىل عنه
        
 ﴿ : ويقول سبحانه،] ﴾ [احلاقة  

،]65:﴾ [الزمر    
      ﴿ ويقول سبحانه
        

 اعمل ما شئت فقد: ومل يقل تبارك وتعاىل له،]﴾ [اإلرساء
 ويقول سبحانه خماطب ًا،غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ُ
     ﴿ :ألمهات املؤمنني
﴿ ،]30:﴾ [األحزاب    
        
       

﴾        
 ﴿ : ويقول سبحانه قطع ًا لألماين،]10:[التحريم
          

.﴾      

،وكم يف القرآن من الوعيد باخللود للعصاة عىل العموم
.وللقاتل وللزاين والعائد إىل الربا عىل اخلصوص
 وهو املخصوص من- وقد أخرج اهلل سبحانه آدم من اجلنة،هذا
 وطرد إبليس من اجلنة ولعنه، بمعصية-اهلل بالكرامة العظيمة
. وكان قد عبد اهلل ستة آلف سنة،بمعصيته
ُ
 يردها الكتاب، إن مآل صاحب الكبرية إىل اجلنة جمر ُد أماين:وقوهلم
    ﴿ : قال تعاىل، وكفى به،الكريم
           
﴿ : وقال تعاىل يف الرد عىل مزاعم اليهود،﴾  
          
           
       

 وكفى هبذه اآلية والتي،]﴾ [البقرة    
. ورد الدعاوى،قبلها حلسم األماين
 قد جاء يف احلديث بروايات صحيحة أنه سيخرج من:فإن قيل
 وروايات أيض ًا أهنم ل يدخلون،النار مجيع العصاة من املوحدين
.÷ النار بشفاعة حممد
 ول، أن احلديث وإن صح سنده إذا عارض القرآن يرد:اجلواب
 وترك القرآن الذي ل يأتيه الباطل من بني يديه،جيوز التعويل عليه

ول من خلفه ،وحاشا رسول اهلل ÷ أن خيالف بحديثه القرآن،
فالواجب ترك ما خالف القرآن وتكذيبه إن مل يمكن تفسريه بام
يوافق القرآن ،وهذه النصوص واضحة ورصحية يف رد تلك
الدعاوي واألماين الكاذبة.
﴿       

،﴾           
فاآلية قد اشتملت عىل ثالث مجل:
اجلملة األوىل -يف تسمية مزاعم اليهود واملسلمني آنذاك
باألماين ،واألماين كام هو معروف بضاعة النوكى  -أي احلمقى ،-
ومعناها :التسلية بالوعد الكاذب ،والتخيالت البعيدة ،وقد كان يف
صدر اإلسالم بني املسلمني واليهود جمادلة حول اخلروج من النار،
واألولوية بذلك فنـزلت هذه اآلية ،وسمى ذلك باألماين ونفاها
وردها أبلغ الرد.
اجلملة الثانية -البت باحلكم وقطع األماين فقال تعاىل ﴿ :

 ،﴾  فحكم حك ًام عام ًا لليهود وللمسلمني ولغريهم من
املتمنني من األولني واآلخرين ،فجاء بلفظ ﴿ ﴾ومعناها :أي أحد
يعمل سوء ًا جيزى به ،فشملت األمة املحمدية وغريهم ،وهذا هو
املناسب لعدل اهلل وحكمته ،فليس بني اهلل وبني أحد من خلقه هوادة،
فحكمه يف األولني واآلخرين واحد ،فهذه اجلملة حتذير من التساهل
باملعايص ،وحتذير من الركون إىل األماين الكاذبة.

اجلملة الثالثة       ﴿ -

 ،﴾حتذير أيض ًا وتفنيد ملزاعم من يدعي أن الشفاعة ألهل
الكبائر من هذه األمة ،ونفي عام ألي ويل أو نصري يدفع عنه
بشفاعته ،سبحانك اللهم ما أوضح آياتك وأبينها ،ويف اآلية
األخرى رد واضح عىل من يقول باخلروج من النار.
هذا ،ومتسكهم باألحاديث املعارضة للقرآن متسك يف غري حمله،
فاحلديث إذا خالف القرآن جيب تركه ،ألن السنة مل حتفظ كام حفظ
القرآن ،فألفاظ القرآن ثابتة عن الرسول ÷ باليقني القاطع بإجامع
املسلمني ،ومصاحف القرآن مالئة للخافقني منذ العِص األول وإىل
اليوم ،مل خيتلف مصحفان يف الزيادة أو النقصان أو غريهام ،وما زالت
بعض املصاحف منذ عهد الصحابة باقية إىل اليوم ،وكذا مصاحف من
بعدهم ،وصدق اهلل العظيم ﴿     

[ ﴾احلجر ،]9 :فمخالفة القرآن أكب دليل عىل بطالن ما خالفه،
قال تعاىل.﴾      ﴿ :
وقوهلم :ل يبقى يف نار جهنم موحد ولو قتل النفس احلرام
تعمد ًا خمالف لنص القرآن يف القاتل عمد ًا قال تعاىل﴿ :
       

[ ﴾      النساء،]93:
﴿[ ﴾     العنكبوت.]13:
۞۞۞۞۞

باب النبوة
و ُم را حصل فيه اختالف عصمة األنبياء ،فعند أئمتنا َّ
أن أنبياء
اهلل  ¢منـزهون عن ارتكاب الكبائر وما فيه خسة وضعة
من الصغائر ،وما يروى يف بعض كتب التفسري ليس بصحيح ،أما
ما ذكر اهلل سبحانه يف القرآن من عصيان بعضهم فقد كان منهم
عىل جهة اخلطأ والتأويل ،وليس عىل جهة التجري والعصيان ،كام
قال اهلل عن آدم ومعصيته حاكي ًا   ﴿ :
         

[ ﴾األعراف ،]20:فآدم _ ظن صدق وسوسة
الشيطان ،وطمع يف ما أطمعه الشيطان ،فام أكل َّإل عىل طمع نيل
درجة املالئكة أو اخللود.
وهكذا ذو النون إذ ذهب مغاضب ًا فظن أن اهلل لن يؤاخذه كام حكى
اهلل سبحانه وتعاىل[ ﴾    ﴿ :األنبياء ]87:الخ،
وهكذا سائر األنبياء .¢
%
و ِمام حصل فيه اختالف عصمة أهل البيت ،فعند أئمتنا َّ
أن
العصمة ثابتة ألمري املؤمنني ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،بدليل آية

التطهري ،وحديث الكساء ،و((عيل مع احلق( ،)))1و((فاطمة بضعة
مني( ،)))2إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث املتكاثرة.
( )1ـ قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف لوامع األنوار :وخب(( :عيل مع
احلق ،واحلق مع عيل)) ،رواه يف املحيط ،بإسناده إىل أيب اليرس ،عن عائشة.
ورواه ابن املغازيل ،بسنده إىل أيب سعيد؛ ورواه أيض ًا عن عيل من حديث
املناشدة؛ ورواه اإلمام أبو طالب ـ  #ـ بلفظ(( :عيل مع احلق والقرآن ،واحلق
والقرآن مع عيل)).
عن أم سلمة(( :وعيل مع القرآن ،والقرآن مع عيل))؛ أخرجه احلاكم ،والطباين،
والكنجي ،ومالك؛ عن أم سلمة أخرجه يف املوطأ .اهـ
ورواه يف أمايل أيب طالب يف الباب الثالث يف فضل أمري املؤمنني  ،#ويف
حاشيته :أخرجه اجلويني يف فرائد السمطني  )140( 176/1من طريق البيهقي،
عن أيب عبد ال ّله احلاكم ،عن أيب القاسم حممد بن أمحد بن مهدي احلسيني ،عن
السيد اإلمام أيب طالب (املؤلف) به .وأخرجه اخلوارزمي يف املناقب  177من
طريق إبراهيم بن احلسن التغلبي عن ابن يعىل ،به .ورواه عنه ابن طاووس يف
نقض املقالة العثامنية  .199وأخرجه الدوليب يف الكنى  ،89/2وابن عساكر يف
ترمجة اإلمام عيل  154/3من طريق مالك بن جعونه ،عن أم سلمة .وهلذا
احلديث طرق وشواهد كثرية.
( )2ـ قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف لوامع األنوار يف خترجيه هلذا
احلديث ما نصه :قال ÷(( :إنام فاطمة بضعة مني ،يؤذيني ما آذاها))
أخرجه البخاري ،ومسلم ،وأخرجه أمحد بزيادة(( :وينصبني ما أنصبها))،
والرتمذي -وقال :صحيح ،-والطباين ،واحلاكم يف املستدرك ،والضياء
املقديس يف املختارة.
وبلفظ(( :إنام فاطمة بضعة مني ،فمن آذاها فقد آذاين)) أخرجه احلاكم عن أيب
حنظلة .قال يف املحيط :وهو خب معروف ل ينكره أحد.
وبلفظ(( :إنام فاطمة بضعة مني ،فمن أغضبها أغضبني)) ،أخرجه ابن أيب شيبة
عن حممد بن عيل ،وأخرجه البخاري.
والروايات يف هذا أكثر من أن حتِص.

وكذلك هي ثابتة ألهل البيت  %مجلة يف أي عِص بدليل ما
تقدم ،و((إين تارك فيكم(.)))1
( )1ـ قال اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي أيده اهلل تعاىل يف لوامع
األنوار ج :51/1/وقد أخرج أخبار الثقلني والتمسك أعالم األئمة ،وحفاظ
األمة ،فمن أئمة آل حممد  :¢اإلمام األعظم زيد بن عيل واإلمام نجم آل
الرسول القاسم بن إبراهيم وحفيده إمام اليمن اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني
واإلمام الرَض عيل بن موسى الكاظم ،واإلمام النارص األطروش احلسن بن
عيل ،واإلمام املؤيد باهلل ،واإلمام أبو طالب ،والسيد اإلمام أبو العباس ،واإلمام
املوفق باهلل ،وولده اإلمام املرشد باهلل ،واإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن،
واإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة ،والسيد اإلمام أبو عبداهلل العلوي ،صاحب
اجلامع الكايف ،واإلمام املنصور باهلل احلسن بن بدر الدين ،وأخوه النارص للحق
حافظ العرتة احلسني بن حممد ،واإلمام املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى ،واإلمام
اهلادي لدين اهلل عز الدين بن احلسن ،واإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد،
وولده إمام التحقيق احلسني بن القاسم ،وغريهم من سلفهم وخلفهم.
* ومن أوليائهم إمام الشيعة األعالم قايض إمام اليمن اهلادي إىل احلق حممد بن
سليامن رواه بإسناده عن أيب سعيد من ست طرق وعن زيد بن أرقم من ثالث
وعن حذيفة وصاحب املحيط باإلمامة الشيخ العامل احلافظ أبو احلسن عيل بن
احلسني واحلاكم اجلشمي ،واحلاكم احلسكاين ،واحلافظ أبو العباس ابن عقدة،
وأبو عيل الصفار وصاحب شمس األخبار ريض اهلل عنهم ،وعىل اجلملة كل من
أ َّلف من آل حممد  %وأتباعهم ريض اهلل عنهم يف هذا الشأن ،يرويه وحيتج به
عىل مرور األزمان.
* ومن العامة أمحد بن حنبل يف مسنده ،وولده عبداهلل ،وابن أيب شيبة ،واخلطيب ابن
املغازيل ،والكنجي الشافعيان ،والسمهودي الشافعي ،واملفرس الثعلبي ،ومسلم
بن احلجاج القشريي يف صحيحه رواه يف خطبة الغدير من طرق ومل يستكملها،
بل ذكر خب الثقلني وطوى البقية ،والنسائي ،وأبو داوود ،والرتمذي ،وأبو يعىل،
والطباين يف الثالثة والضياء يف املختارة ،وأبو نعيم يف احللية ،وعبد بن محيد،
وأبو موسى املدين يف الصحابة ،وأبو الفتوح العجيل يف املوجز ،وإسحاق بن
راهويه ،والدوليب يف الذرية الطاهرة ،والبزار والزرندي الشافعي ،وابن البطريق
يف العمدة ،واجلعايب يف الطالبيني ،من حديث عبداهلل بن موسى بن عبداهلل بن


وحديث السفينة(.)1
احلسن بن احلسن بن عيل عن آبائه عن عيل  ،%وغريهم.
ورفعت رواياته إىل اجلم الغفري ،والعدد الكثري ،من أصحاب الرسول ÷ أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وأيب ذر ،وأيب سعيد اخلدري ،وأيب رافع موىل
رسول اهلل ÷ ،وأم هانئ ،وأم سلمة ،وجابر ،وحذيفة بن أسيد الغفاري ،وزيد
بن أرقم ،وزيد بن ثابت ،وضمرة األسلمي ،وخزيمة بن ثابت ،وسهل بن سعد
الساعدي ،وعدي بن حاتم ،وعقبة بن عامر ،وأيب أيوب األنصاري ،وأيب رشيح
اخلزاعي ،وأيب قدامة األنصاري ،وأيب ليىل ،وأيب اهليثم بن التيهان ،وغريهم هكذا
رسد أسامءهم احلسني بن القاسم  #ومن تبعه.
وزاد يف نثر الدر املكنون جامعة نذكرهم وإن تكرر ذكر بعض املخرجني ألجل من مل
يسبق من الراوين وهم امحد بن حنبل ،وابن ماجه عن الباء ،والطباين يف الكبري عن
جرير ،وأبو نعيم عن جندع ،والبخاري يف التاريخ ،والطباين ،وابن قانع عن حبيش
بن جنادة ،وابن أيب شيبة ،وابن عاصم ،والضياء عن سعد بن أيب وقاص ،والشريازي
يف األلقاب عن عمر ،والطباين يف الكبري عن مالك بن احلويرث ،وابن عقدة يف
املوالة عن حبيب بن بدر بن ورقا ،وقيس بن ثابت وزيد بن رشاحيل األنصاري،
واخلطيب عن أنس بن مالك ،واحلاكم وابن عساكر عن طلحة ،والطباين يف الكبري
عن عمرو بن مرة ،وأمحد والنسائي وابن حبان واحلاكم والضياء عن بريدة ،والنسائي
عن عمر بن ذر ،وعبداهلل بن أمحد عن جامعة منهم ابن عباس ،وابن أيب شيبة عن أيب
هريرة واثني عرش رج ً
ال من الصحابة.
وهو مروي يف مسند أيب يعىل  303/2برقم  ،1027مسند أمحد  371/4برقم
 ،19332املعجم الكبري  186/5برقم  ،5040املنتخب من مسند عبد بن محيد
 107/0برقم  ،240فضائل الصحابة  786/2برقم  ،1403ورواه مسلم/
فضائل الصحابة برقم  ،4452والرتمذي  /املناقب برقم  ،3720الدارمي /
فضائل القرآن برقم [ .3182أهـ من ح هناية التنويه].
( )1ـ قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف كتاب لوامع األنوار يف ختريج هذا
احلديث ما نصه :رواه إمام اليمن اهلادي إىل احلق  #يف األحكام؛ وهو خب
معلوم بالتواتر ،ل اختالف فيه بني األمة ،ورواه من أئمة العرتة %اإلمام عيل
بن موسى الكاظم يف الصحيفة ،واإلمام أبو طالب ،واإلمام املرشد باهلل يف
أماليهام ،واإلمام أبو عبداهلل املوفق باهلل جلرجاين ،واإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن
محزة يف الشايف ،وغريهم  %كثري .قال اإلمام حييى رشف الدين  :#حديث:


((أهل بيتي كسفينة نوح)) أخرجه احلاكم من وجهني عن أيب ذر  ،¥ولفظه:
سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح يف
قومه ،من ركبها نجا ،ومن خت ّلف عنها غرق ،ومثل باب ح ّطة يف بني إرسائيل))
ويف الوجه اآلخر بدون ((ومثل باب حطة...إلخ)).
قلت :وأخرجه عنه اإلمام املرشد باهلل  #بلفظ(( :ومن ختلف عنها هلك))،
واإلمام أبو طالب  #كذلك بدون ((ومثل باب حطة)) إلخ.
قال اإلمام رشف الدين :وأخرجه أبو يعىل يف مسنده ،والطباين يف الصغري
واألوسط من غري طريق ،والفقيمي وأبو نعيم كذلك ،وأبو يعىل عن أيب ذر -
ريض اهلل عنه  -أيض ًا ،والبزار ،وابن املغازيل أبو احلسن ،وزاد(( :من قاتلنا يف
آخر الزمان فكأنام قاتل مع الدجال)) وأخرجه الطباين ،وأبو نعيم يف احللية،
والبزار ،وغريهم عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ وغريه.
وأخرجه ابن املغازيل عن سلمة بن األكوع ،وأخرجه البزار عنه ،ورواه الطباين
يف الصغري واألوسط أيض ًا عن أيب سعيد اخلدري .انتهى.
من العتصام :قال اإلمام القاسم بن حممد  :#ويف ذخائر العقبى عن عيل#
قال :قال رسول اهلل ÷(( :مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا،
ومن تعلق هبا فاز ،ومن ختلف عنها زخ يف النار)).
قال :أخرجه ابن الرسي.
وفيها أيض ًا عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :قال رسول اهلل ـ ÷ ـ:
((مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ،ومن ختلف عنها غرق)).
قال ـ أي صاحب الذخائر ـ :أخرجه املال يف سريته.
قلت :وأخرج الروايتني بلفظهام عن أمري املؤمنني  #وابن عباس ـ ريض اهلل
عنهام ـ يف كتاب اجلواهر للقاسم بن حممد اليمني الشقيفي.
قال احلسني بن القاسم  :#وقوله (( :- ÷ -فأين يتاه بكم عن علم
تنوسخ من أصالب أصحاب السفينة حتى صار يف عرتة نبيكم)) رواه اإلمام
وو رق ُف ُه عىل عيل  #أشهر .انتهى.
املهدي  #يف الغيث مرفوع ًا؛ َ
وقال يف دلئل السبل :وقد أخرجه ـ أي خب السفينة ـ من املحدثني احلاكم يف
مستدركه ،وابن األثري يف هنايته ،واخلطيب ابن املغازيل يف مناقبه ،والكنجي يف
مناقبه ،وأبو يعىل املحدث يف مسنده ،والطباين يف الثالثة ،والسمهودي يف
جواهر العقدين ،وأخرجه األسيوطي يف جامعيه ،وأخرجه املال ،وأخرجه ابن


و((ل تزال طائفة من أمتي ،)1())...إىل غري ذلك مام ل حيىص
كثرة ،أما آحادهم فلم تثبت عصمتهم.
ول يبعد عصمة بعض منهم ،ولكن مل يدل دليل عىل ذلك ،إذ ًا
فاألئمة بعد أهل الكساء مل يدل دليل عىل عصمتهم ،وإن كان غري
بعيد عصمة بعضهم ،فال يشرتط يف اإلمام أن يكون معصوم ًا عند
أهل البيت  %وشيعتهم رضوان اهلل عليهم.
لكن إذا أحدث اإلمام حدث ًا يوجب الفسق فإهنا تبطل إمامته ،هذا
عىل سبيل الفرض ،وإل فإنا َمل نعلم من أئمة اهلدى ما يوجب كفر ًا أو
فسق ًا ،صلوات اهلل ورمحته عليهم أمجعني ،وذلك لقوله تعاىل﴿ :

[ ﴾     هود،]113:
وقوله تعاىل       ﴿ :
أيب شيبة ،ومسدد ،وهو يف كتاب اجلواهر للقاسم بن حممد اليمني املعروف
بالشقيفي ،وهو يف ذخائر املحب الطبي الشافعي.
وأخرجه غريهم ُمن يكثر تعدادهم؛ وأكثرهم أخرجه بطرق كثرية عن عدة من
الصحابة منهم :عيل ـ كرم اهلل وجهه ـ وابن عباس ،وأبو ذر الغفاري ،وسلمة بن
األكوع .قلت :وأبو سعيد اخلدري ،وابن الزبري.
وأخرجه عن عامر أمحد بن حنبل ،وعن أنس أمحد والرتمذي ،وعن ابن عمر
الطباين؛ أفاده السيوطي.
هذا ،وقد حتصل هنا ـ بحمد اهلل ـ من الطرق ما فيه الكفاية ،وإن وقع التكرير يف
بعض فال خيلو عن الفائدة.
( )1ـ احلديث يف كنز العامل برقم ( ،)34562ويف البداية والنهاية لبن كثري
( )337/10ويف غريها بألفاظ متقاربة .انظر :موسوعة أطراف احلديث النبوي
(.)109/7

: وقوله تعاىل،]124

:[البقرة

﴾     

.]51 :﴾ [الكهف    ﴿
 ول تصح، ول نِصته، أنه ل جيوز طاعة اإلمام الظامل:ومنها
 وكذا كل ظامل َّإل، ول إعانته، ول جيوز إيناسه،مجعته ول جامعته
مع اخلوف عىل النفس فيجوز ما ليس فيه رضر عىل املؤمنني
: وذلك لقوله تعاىل، ول يسقط هبا الفرض،كالصالة ونحوها
       ﴿
   ﴿ : وقوله تعاىل،]2:﴾ [املائدة

 إىل ما ل حيىص من األدلة يف هذا،﴾  
 ومن أراد املزيد فعليه برسالة التحذير لإلمام القاسم بن،الباب
.# حممد
۞۞۞۞۞

باب اإلمـامـة
هذا ،واإلمامة عند أهل البيت  %ومن معهم أصل من أصول
الدين مجلة وتفصيالً.
ً
مجلة :فلألدلة القاطعة املتكاثرة عىل وجوب ا رتباعهم
أما
ومودهتم ،وحرمة معاداهتم وخمالفتهم.
وأما تفصيالً :فقد نص الدليل القاطع عىل إمامة أمري املؤمنني
واحلسنني .%
وأ َّما األئمة من ذريتهام :فقد وقع اإلجامع الفعيل املستمر من
األئمة واخللفاء والسالطني من هذه األمة عىل حماربة اخلارج عن
اإلمام املمتنع عن تأدية احلقوق إليه .وأيض ًا فاإلمام العادل خليفة
ونائب منابه ،فإذا وجبت معرفة الرسول ÷
للرسول ÷
ٌ
وجبت معرفة خليفته لتأدية حقه من السمع والطاعة.
وأيض ًا فإن كثري ًا من فرائض اإلسالم مرتتب عليه كاجلهاد واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وأخذ الصدقات واخلراج ،وتوزيع ذلك،
وإقامة احلدود ،واإلنصاف بني الناس ،وتأمني السبل ،وضم الشمل
للمسلمني ،ومجع الكلمة ،إىل غري ذلك مام ل يتم إل به.
قال اإلمام حييى بن محزة  #راوي ًا عن العرتة سالم اهلل عليهم:
معرفة إمامة عيل #فرض عني ،فتارك النظر فيها ٍ
خمط ،إذ معرفة
إمام الزمان فرع عىل معرفته .انتهى من تتمة العتصام.

ومام حصل فيه اختالف اخلالفة ،فعند أئمتنا َّ
أن عيل بن أيب
طالب خليفة الرسول ÷ حك ًام من اهلل تعاىل ،والقائم مقامه،
وأن الواجب عىل األمة اعتقاد خالفته ،وطاعته ،وأنه أفضل األمة
بعد نبيها ÷ ،ثم احلسن بن عيل ،ثم احلسني بن عيل %
كذلك ،ثم من قام ودعا من أولدهام مستجمع ًا لرشائط اخلالفة
والزعامة من العلم الوافر ،والورع ،والزهد ،والسخاء ،والشجاعة،
إىل آخر الرشوط املذكورة يف كتب األئمة .%
وأدلتهم عىل ذلك أكثر من أن حتىص ،كخب املنـزلة ،والغدير،
وخب الدار يوم اإلنذار ،و((احلسن واحلسني إمامان ..الخ)) ،و ((إين
تارك فيكم)) ،و((من سمع واعيتنا..الخ)) ،وإجامع األمة عىل جوازها
فيهم ،بخالف غريهم فلم حيصل إجامع عىل اجلواز ،وإجامع أهل
البيت عىل تقديم أمري املؤمنني ثم احلسن ثم احلسني ثم من...الخ.
وهم أهل احلق بام تقدم من الدليل ،ومن أراد املزيد من األدلة
فعليه بكتب الكالم كينابيع النصيحة ،ورشح األساس ،واملجموعة
الفاخرة وغريها من الكتب املشهورة املعروفة عند الناس.
الولية عىل الناس ،والرئاسة عليهم تعني التِصف املطلق فيهم ،بام
يف ذلك أخذ األموال ،وسفك الدماء ،واحلبس ،والتقييد وإىل آخره،
وهذا التِصف املطلق ل بد فيه من إذن من اهلل ورسولهَّ ،
وإل َملر َ ُجي رز.

والـــدليل عـــىل ذلـــك :أن تلـــك التصــــرفات يف عهـــد
الرسول ÷ كانت إليه وحده ،ومــن املعلــوم َّ
أن واحــد ًا مــن
املسلمني ل حيق له أن يستبد يف عهده ÷ بشــيء مــن تلــك
التِصفات إل بإذن.
فبان هبذا أن تلك األوامر التي وردت نحو قوله تعاىل﴿ :

[ ﴾      النور،]2:
وقوله ÷(( :من بدل دينه فاقتلوه)) ،مل يرد هبا آحاد املسلمني،
َّ
ويقطع
ألي مسلم يف عِص الرسول وبعده أن َ رجي ِلدَ الزاين،
َ
وإل جلاز ر
َ
ويقتل املرتد ،ونحو ذلك ،وذلك خالف املعلوم من سرية
السارق،

الرسول فمن بعده.
إذا عرفت ذلك فال بد من إذن خيص اخلليفة من بني املسلمني
توجه إليه تلك األوامر ،و ُي َق َّلدُ تنفيذها ،أما بدون ذلك فاملسلمون
عىل سواء ،وقد علم أن ذلك ليس إىل آحادهم ،فال خيص أحدهم
بدون ختصيص من الشارع باإلذن.
هذا ،ونحن إذا استعرضنا نصوص الشارع وخصوص ًا فيام
يتعلق هبذا األمر وجدنا نصوص الشارع تشري إىل أهل البيت
خصوص ًا وعموم ًا ،ول سيام نصوص السنة التي ل حتىص كثرة ،ومل
نجد لسواهم ذكر ًا ل من قريب ول من بعيد ،بل غاية ما يستندون
إليه يف صحة خالفة األول :وإمامته إجامع الصحابة ،وهذا اإلجامع
املزعوم مل خيرج من دائرة الدعوى ،ومل ُت َق رم عليه برهنة ،بل إن

احلقائق التارخيية تنادي عليه بالزيف ،وخالفة الثاين استندوا يف
صحتها عىل وصية األول وتعيينه ،وخالفة الثالث عىل وصية الثاين،
وأما معاوية فقد ابتز اخلالفة والسلطان ابتزاز ًا عىل املسلمني ،وفيهم
ُ
وصية
بقايا املهاجرين واألنصار ،ويزيد بن معاوية ُم رس َتنَدُ َولي ِت ِه
أبيه ،وهكذا جرت السلطنة األموية والعباسية ثم اخلالفة العثامنية.
و ُِمَّا يستدل به أنصار اخلليفة األول يف صحة خالفته قوهلم :إن
رسول اهلل ÷ عندما ناداه بالل للصالة يف مرض موته قال :يا
بالل مر أبا بكر فليصل بالناس ،ثم قاسوا اخلالفة عىل إمامة
الصالة ،فإذا جعله الرسول إمام ًا للصالة فنقيس اخلالفة عىل
الصالة ،ونجعله نحن خليفة قياس ًا عىل الصالة ،وقالوا :رضيه
لديننا أفال نرضاه لدنيانا ،أو كام قالوا.
واجلواب واهلل املوفق :أن الذي قال يا بالل مر أبا بكر فليصل
بالناس هو عائشة زوجة الرسول ÷ ،ل رسول اهلل ÷،
كام يف الرواية عن أهل البيت  %بأسانيدهم الصحيحة املوثوقة،
وكفى بإجامعهم حجة.
ومام يؤيد ما قلنا هو ما اشتهر وذكره أهل السري ونقلة األثر أن
الرسول ÷ حني علم بصالة أيب بكر خرج عىل الفور معتمد ًا عىل
الفضل بن العباس وعيل بن أيب طالب ورجاله ختطان يف األرض،
ونحى أبا بكر أو تنحى له ،وصىل هو ÷
ورأسه معصوبَّ ،
بالناس ،ثم قام بعد الصالة خطيب ًا وحذر من الفتن وبالغ يف التحذير
منها ،هذا ما اشتهر.

ويف رواية من روايات أهل البيت وغريهم أنه قال ÷ بعد
ذلك(( :إين تارك فيكم...الخ)) حديث الثقلني.
فهذا يدل عىل أن الرسول ÷ مل يكن هو اآلمر أليب بكر
وينح أبا
بالصالة وإل مل خيرج ÷ وهو يف تلك احلالة الشديدة ر
ر
ويصل هو بالناس ،ثم حيذر من الفتنة ويذكرهم بالثقلني كتاب
بكر
اهلل وعرتته ÷ ،ومل يكن من عادته ÷ أن يأمر باليشء أو
يستعد ليشء ثم يرتاجع إىل غريه ،وشاهد ذلك قوله ÷ يف يوم
أحد(( :ما كان لنبي إذا لبس لمته أن يضعها حتى يقاتل( ،)))1وقد
كان ÷ أكمل الناس عقالً ،فيبعد غاية البعد منه ÷ مثل
ذلكَّ ،
إن ذلك الصنيع ل يفعله إل ضعاف العقول أهل البداء
وتقلب اآلراء وتضارهبا ،ومل يكن ÷ من هذا الطراز املتقلب.
اإلجامع املدعى عىل خالفة األول كام قلنا سابق ًا مل خيرج من
دائرة الدعوى ،بل إن احلقائق التارخيية تزيف ذلك.

( )1ـ ورد احلديث يف الديباج الويض وقال يف هامشه :اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن
احلسني  #يف كتاب( :الرد عىل احلسن بن حممد بن احلنفية) يف جمموع رسائل
اإلمام اهلادي إىل احلق ص 348بلفظ(( :إنه ليس لنبي إذا لبس لمته أن ينزعها
حتى يقاتل عدوه)) ،وكام يف جمموع اهلادي هو يف موسوعة أطراف احلديث
 ،584/3وقوله(( :أن ينزعها)) ،يف املوسوعة(( :أن يضعها)) ،وعزاه إىل مسند
أمحد بن حنبل  ،351/3والدر املنثور للسيوطي  ،94/2وكنز العامل برقم
( )32232وغريها.

والدليل عىل ما قلنا :أن سعد بن عبادة األنصاري وكان سيد
قومه ومن ذوي الوجاهة عند الرسول ÷ مل يبايع أليب بكر
قط بالتفاق حتى قتل غيلة ،وذكر أن اجلن قتلوه لبوله قائام ،فقال
شاعر من شعراء العرب:
ٍ
ائمـ ًا
َو َما َذ رن ُ
ب َس رعد َأ َّنـ ُه بَـ َال َق َ

َو َلكِ َّن َس رعدَ ًا َمل ر ُي َباي رِع َأبَا بَ ركـرِ

وكذلك أمري املؤمنني عيل  #مل يبايع أليب بكر ،وامتنع وتأبى
هو ونفر من املسلمني ،فإذا طلبوا للبيعة التجأوا إىل بيت فاطمة
رضوان اهلل عليها ،وأخري ًا تشجعت السلطة وأصدرت أوامرها
باهلجوم عىل املتخلفني عن البيعة ،واقتحام بيت فاطمة ،وإرغامهم
عىل البيعة ،وهذه القصة مشهورة.
ومام قال معاوية يف بعض كتبه إىل أمري املؤمنني يعيبه به :وكرهت
بيعة األول ،ثم ذكر أنه ِق ريدَ إىل البيعة كام ُي َقا ُد اجلمل املخشوش.
ويف خطبته الشقشقية املعروفةَ ( :وال َّل ِه َل َقدر َت َق َّم َص َها ابر ُن َأ ِيب
ب ُت َو ِيف ا رل َع ر ِ
احل رل ِق َش ًجا،
ُق َحا َف َة ...،إىل أن قالَ ( :ف َص َ ر
ني َق ًذىَ ،و ِيف ر َ
َأ َرى ُت َرا ِثي َهنرب ًا).

وكم يف كالمه  #مام يدل عىل عدم الرضا ،وقد أمجع أئمة أهل

ض بخالفة األول َف َم رن بَ رعدَ ُه.
البيت  %عىل أنه َ #مل َي رر َ

ين
قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف هنج البالغةَ ( :أ ري َن ا َّل ِذ َ
ون ِيف ا رل ِع رل ِم ُدو َننَا ِ
الر ِاس ُخ َ
كَذب ًا َو َب رغي ًا َع َل رينَاَ ،أ رن َر َف َعنَا ال َّل ُه
َز َع ُموا َأ َّ ُهن ُم َّ
َو َو َض َع ُه رمَ ،و َأ رع َطا َنا َو َح َر َم ُه رمَ ،و َأ رد َخ َلنَا َو َأ رخ َر َج ُه رمِ ،بنَا ُي رس َت رع َطى
راهلدَ ىَ ،و ُي رست رَج َىل ا رل َع َمى ،إ َِّن َ
األ ِئ َّم َة ِم رن ُق َر ري ٍ
ش ُغرِ ُسوا ِيف َه َذا ا رل َب رط ِن
ُ
ِم رن َه ِ
اش ٍم ،ل َت رص ُل ُح َع َىل ِس َو ُاه رمَ ،ول َت رص ُل ُح ا رل ُول ُة ِم رن َغ ر ِري ِه رم).

ويف الصواعق لبن حجر وغريها :عن النبي ÷ يف أهل
بيته(( :ل تتقدموهم فتهلكوا ،ول تقِصوا عنهم فتهلكوا ،ول
تعلموهم فإهنم أعلم منكم)).
نعم ،كالم أمري املؤمنني نص واضح يف تعيني بيت اخلالفة،
وحِصها عىل ذلك البيت ،واحلديث يدل عىل أن أهل البيت %
هم أهل اخلالفة والزعامة ،ولكن بدللة اللتزام ،فمجموع تلك
اجلمل الثالث بام دلت عليه من املعاين يعطي معنى اإلمامة والزعامة.
فمعنى ((ل تتقدموهم فتهلكوا)) :النهي عن الستبداد باألمور.
ومعنى ((ل تقِصوا عنهم فتهلكوا)) :النهي عن التخلف عن
متابعتهم ،ومعناه وجوب القتداء واملتابعة.
ومعنى ((ل تعلموهم فإهنم أعلم منكم)) :النهي عن خمالفتهم
ووجوب متابعتهم يف رشائع اإلسالم ،وذلك بدللة اللتزام ،فقد
أعلمنا الرسول ÷ بأن الستبداد باألمر دوهنم والتخلف عن
متابعتهم حمرم ،مع تقدمهم يف العلم عىل غريهم ،وهذا هو معنى
اختصاصهم باخلالفة واإلمامة.

ومن األدلة عىل ذلك قوله ÷ املشهور(( :إين تارك فيكم
الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي...الخ)) ،وهذا أيض ًا يعطينا
معنى استخالف الرسول ÷ لكتاب اهلل ،وألهل بيته ،ومعنى
ذلك هو سد الفراغ بعد غيابه عن أمته ÷ ،وذلك هو معنى
اخلالفة والزعامة واإلمامة.
اجتمعت األنصار يف السقيفة يوم مات الرسول ÷
للتشاور ،ثم وفد إليهم يف أثناء ذلك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة،
وجرى بني الفريقني مقاولت حول اخلليفة ،وبعد األخذ والرد
احتج أبو بكر عىل األنصار بالقرابة ،واستحقاق قريش ملنصب
اخلالفة هبا ،قال :نحن بيضة رسول اهلل التي تفقأت عنه ،فاستسلم
األنصار لذلك بعد اضطراب جرى بينهم وخصام ،وامتنع سعد بن
عبادة سيد قومه ،والقصة مشهورة ،وحني سمع أمري املؤمنني اخلب
قال شعر ًا:

َف ر
إن كُ ن َرت با رل ُق رر َبى َح َج رج َت َخ ِص ري َم ُه رم

َف َغــ ر ُري َك َأ رو َىل بــا رل َّنب رِي َو َأ رقــ َر ُب

َو ر
ور ُه رم
ورى َم َل َ
كرت ُأ ُم َ
إن كُ ن َرت با رلش َ

ف ِ َهب َذا َوا رل ُم ِش ر ُري َ
ب
َفكَ ري َ
غُيـ ُ
ون َّ

وصدق أمري املؤمنني ،فإن كانت ج
حجة أيب بكر عىل استحقاق

اخلالفة حني احتج عىل األنصار هو أنه من قرابة الرسول ÷
فإن غريه أقرب إىل الرسول ÷ ،وإن احتج عىل خالفته

بالشورى فأين الشورى ومل حيرض ذلك املوقف سوى اثنني من
املهاجرين عمر وأبو عبيدة وثالثهم أبو بكر كام ذلك معروف.
نعم ،كل هذه احلجج التي يستدل هبا عىل خالفة أيب بكر من
إمامة الصالة ،وإجامع الصحابة ،والقرابة ،والشورى ،توضح لنا أن
اخلالفة ل يستحقها أحد ،ول تنبغي ألحد إل بدليل رشعي.
وعىل ذلك بنيت خالفة أيب بكر عندهم ،فإذا بطلت أدلتهم عىل
خالفته كام أوضحنا بطل ما بني عليها وبقي استحقاق اخلالفة بعد
الرسول ÷ ملن قامت الدللة الصحيحة عىل استحقاقه.
%
الذي يذهب إليه أئمة العرتة  %أن حكم من خالفهم يف
املسائل التي جيب العلم هبا كحكم من شاق اهلل ورسوله واتبع غري
سبيل املؤمنني ،وقطع ما أمر اهلل به أن يوصل ،وهذا هو الذي
تقتضيه األدلة الشهرية نحو حديث الثقلني ،وحديث السفينة
وغريهام من األحاديث التي ل تدخل حتت احلِص لكثرهتا.
وذكر السيدُ محيدان يف جمموعه بعد التدليل عىل هذه املسألة َ
أقوال
األئمة التي تدل عىل هذه املسألة من عند أمري املؤمنني إىل زمانه ،وتركنا
ذكرها اختصار ًا ،ومن أرادها فعليه هبذا الكتاب.

ومام حصل فيه اختالف مسألة الصحابة ،فعند أئمتنا َّ
أن الصحابة
كغريهم فيهم املؤمن واملنافق كام قال سبحانه ﴿ :
        
[ ﴾   التوبة ،]101:وقال سبحانه﴿ :

[﴾       آل عمران.]152:
ويف احلديث املشهور عن النبي ÷ الذي فيه(( :فأقول
أصحايب أصحايب فيقال له :إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك؛ إهنم
ارتدوا عىل أدبارهم ،فيقول÷(( :سحق ًا سحق ًا))( ،)1ومن أراد
البحث عن معرفة هذا احلديث فعليه بمقدمة العتصام لإلمام
القاسم بن حممد .#

( )1ـ قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف كتابه لوامع األنوار :وأخبار
احلوض ،متواترة مروية عند آل حممد (ع) ،وعند هؤلء القوم يف صحاحهم
كالبخاري ومسلم.
َّ
ويف لفظ رواية ملسلم والبخاري ،عن ابن مسعود قال :قال رسول الله ÷(( :أنا
فرطكم عىل احلوض ،فلريفعن إيل رجال منكم ،حتى إذا أهويت ألناوهلم اختلجوا
دوين؛ فأقول :أي رب ،أصحايب؛ فيقال :إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك)).
((لري ّ
عيل احلوض
ويف أخرى هلام عن أنس ،أن رسول ال َّله ÷ـ قالِ َ :
دن َّ
رجالُ ،من صاحبني ،حتى إذا رفعوا اختلجوا؛ فألقولن :أي رب ،أصحايب
أصحايب؛ فيقال يل :إنك ما تدري ما أحدثوا بعدك)) .زاد يف رواية أخرى:
((سحق ًا سحق ًا ملن بدل بعدي)) .وغري ذلك كثري ،فال نطول بالبحث .اهـ

وقال اهلل سبحانه خماطب ًا للصحابة أو ً
ل وغريهم ثاني ًا﴿ :
        

 ،﴾         بل ربام
تكون املعصية منهم أقبح وأشنع فيكونون أوىل بمضاعفة العذاب،
كام قال سبحانه يف أزواج النبي ÷  ﴿ :
[﴾األحزاب.]30:
وعند أهل البيت َّ
أن الصحابة كغريهم من أحسن فلنفسه ومن
أساء فعليها ،بل ربام تكون املعصية منهم أقبح وأفحش ،وذلك
النبي ÷ ورشفوا بمشافهته والسامع آليات اهلل عىل
ألهنم رأوا َّ
َّ
لسانه فكانت املنة عليهم أكمل ،والنعمة أتم.
ولذلك قيل :حسنات اجلاهلني سيئات للعارفني ،وحكموا -أي
األئمة  -عىل من تقدم أمري املؤمنني بالعصيان من غري أن يقطعوا
بالكب أو بالصغر ،فعىل هذا عصياهنم حمتمل للكب والصغر ،وقطعوا
بفسق القاسطني والناكثني واملارقني ،وكذلك الروافض والنواصب.
%

والذي قضت به األدلة أنه ل جيوز اخلروج من مذهب أهل
البيت  %ألهنم أهل اهلدى وسفينة نوح وقرناء القرآن.
املذاهب اإلسالمية :الذي اشتهر من املذاهب اإلسالمية وصار له
كيان وأتباع ثالثة:

-1

الشيعة.

-2

املعتـزلة.

-3

أهل السنة واجلامعة أو إن شئت فسمهم املجبة .

والشيعة فرق شتى أمهها :اجلعفرية والزيدية ،وما سواهام من
فرق الشيعة ليس هلم كيان معروف أو مؤلفات منترشة بشكل واسع
يعرف من خالهلا هويتهم الفكرية.
أما اجلعفرية فأهم ما متيزت به عن الزيدية القول بالنص عىل اثني
عرش إمام ًا آخرهم املهدي حممد بن احلسن العسكري ،وأنه ما زال
حي ًا حتى اآلن.
واملعتزلة فرق شتى ،جيمعها خمالفة الزيدية يف اإلمامة من أوهلا
إىل آخرها ،وهلم مذاهب كالمية تفلسفوا فيها ،وجتاوزوا حدود
املعقول ،وقد كان هلم كيان كبري ولكنه تضاءل مع مرور الزمان
وذاب كيانه يف املذاهب اإلسالمية ،ومل يبق إل شبحه يف أسفارهم
التي خلفوها أو من تعجبه حتقيقاهتم وتوضيحاهتم من غري أن
ينتمي إليهم.

أهل السنة واجلامعة ،وهم فرق شتى جيمعهم:
 -1القول بأنه ل حكم للعقل يف معرفة حسن ول قبيح ،وأنه ل
هداية له إىل أن يفرق بني املحسن وامليسء ،وإنام جاءت التفرقة
من الرشائع الساموية.

 -2والقول بأن ما حدث يف الكون من خري ورش وطاعة
وعصيان وحركة وسكون فإن اهلل هو فاعلها وخالقها دون غريه.
 -3وأنه يشاء املعايص ويريدها.
 -4وأن ما حدث من خري ورش فهو بقضاء من اهلل وقدر سوا ًء
كان ذلك طاعة أو عصيان ًا أو غريهام.
 -5وأنه ليس لإلنسان قدرة عىل ما كلفه ربه به ،وليس له اختيار
يف طاعة أو عصيان ،وأن ما أحدثه اإلنسان من ذلك فإن اهلل تعاىل
خلقه فيه وقدره وأراده وشاءه ،وإنام اإلنسان كالشجرة التي حتركها
الرياح أو السيارة التي حيركها غريها.
 -6وأن اهلل سبحانه إذ كلف اإلنسان فقد كلفه ما ل يطاق ،إذ
كلفه بام ل يقدر عليه ،رصح بذلك الغزايل يف املحصول.
 -7وأن اهلل سبحانه وتعاىل ذو جوارح وأعضاء ،فله أعني ويدان
وقدم وجنب وأصابع وقبضة وساق ،وأنه عىل العرش.
 -8وأنه سبحانه سوف ُيرى يوم القيامة ،ويكشف عن ساقه،
ويضع قدمه يف جهنم فتقول :قط قط ،فيشفع الرسول ÷
ألهل الكبائر من أمته ،وكل من قال ل إله إل اهلل أدخله اهلل اجلنة
كالم يف اسامء
وإن رسق وإن زنى أو قتل أو كان صاحب ربا ،وهلم ٌ

صادر عن جهل عظيم ،وهلم أيض ًا كالم يف
اهلل احلسنى ويف كالمه
ٌ
الصحابة والتفضيل والتشيع واخلالفة دفعوا به حجج القرآن،

وعاندوا به حكم الرمحن.

والروافض هم الذين رفضوا اجلهاد مع األئمة العادلني من
أهل البيت ،كالذين رفضوا اجلهاد مع اإلمام زيد .#
احلرب ألهل البيت النبوي %
والنواصب هم كل من َن َص َب
َ
بالقول والفعل أو بأحدهام.
وحكموا كذلك بضالل املشبهة واملجسمة ،وهم كل من
أثبت هلل أعضاء ،وجه ًا أو يد ًا أو عين ًا أو قدم ًا أو قال إنه ُيرى أو
إنه يف مكان أو إنه جسم أو نحو ذلك.
وحكموا كذلك بضالل القدرية واملجبة ،وهم الذين
يعملون املعايص ،ويقولون إهنا بقضاء من اهلل وقدر ،وإن اهلل هو
الذي خلقها وقدرها وشاءها .وكذلك املرجئة ،وهم الذين
يقولون :اإليامن قول بال عمل ،وكذلك حيكمون بضالل كل من
خالف بعقيدته عقيدة آل حممد وأتباعهم رضوان اهلل عليهم.
والزيدية ما متيزت به قد احتوت هذه الصفحات عىل أصوهلا
التي خولفت فيها ،وبيان تلك األصول بصورة موجزة ،وبيان
طرف من الدللة عىل كل أصل.
إذ ًا فاخلالف الكبري هو بني الزيدية وأهل السنة واجلامعة -كام
سموا أنفسهم -عىل اختالف فرقهم من الوهابية وغريهم ،فقد

اتسعت هوته ،وتعفنت كلومه ،واتسع نطاقه ،فمن حاول املقاربة
بني املذهبني فقد حاول ما ل يكون ،وكيف يكون تقارب بني
حق وباطل ،وهدى وضالل؟! ،مع العلم أنه مل حيصل يف تاريخ
البرش الطويل توافق وائتالف ملن كان كذلك.
نعم ،قد حيصل تقارب بني أهل املذاهب وبني الزيدية مثالً،
ولكن برشط أن تتخىل الزيدية عن معتقداهتا ،وتدخل يف عقائد
غريها ،أو تتنازل تلك املذاهب عن أصوهلا وتدين بأصول
الزيدية ،فحينئذ يتم التقارب والئتالف ،فوحدة العقيدة رضورة
حتمية لتوحيد الصف وضم الشمل.
يف خمتِص العقيدة الواسطية أن الفرقة الناجية هم أهل السنة
واجلامعة ،ثم بني من أين أخذ أهنا ناجية ،فأجاب :من قوله ÷:
((ستفرتق هذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة كلهم يف النار إل
واحدة))( ،)1ومن قوله ÷(( :ل تزال طائفة من أمتي عىل
( -)1ورد احلديث يف أصول األحكام  ،ويف هامشه :أخرجه اإلمام املؤيد باهلل #
يف رشح التجريد (خ) ويف صحيح ابن حبان،125/15 ،140/14 :
واملستدرك عىل الصحيحني،631/3 ،522/2 ،219 ،217 ،47/1 :
 ،477/4جممع الزوائد،234 ،233 ،226/6 ،189 ،179 ،162 ،156/1 :
ويف سنن البيهقي الكبى ،188/8 :مصنف ابن أيب شيبة ،554/7 :مسند
أمحد ،145 ،120/3 ،332/2 :مسند أيب يعىل،502 ،381 ،317/10 :
املعجم الكبري.220/10 :

احلق منصورة ،ل يرضهم من خذهلم ول من خالفهم حتى تقوم
الساعة))(.)1
ونقول يف اجلواب عىل دعواهم :إهنم ما زالوا يف َح ريزِ الدعوى،
وما استدلوا به ليس بدليل عىل ما ادعوا ،فقوله ÷َّ (( :إل
واحدة)) ،فيه إهبام للواحدة ،وكذلك احلديث الثاين الطائفة مبهمة.
فإن استدلوا بغري ما استدلوا به هنا نحو قول بعضهم :إنه ورد يف
احلديث(( :ما كنت عليه أنا وأصحايب))  ،فاألمر مبهم كذلك؛ إذ
أن كل فرقة من فرق املسلمني تدعي أهنا عىل ما كان عليه
الرسول ÷ وأصحابه ،هلم كتب يف السنة مروية بأسانيد رجال
موثقني عندهم ،كفرق الشيعة ،وفرق الفقهاء احلنفية والشافعية
واحلنبلية واملالكية ،وفرق احلشوية ،وإىل آخره.
ومل ُي ِق رم أحدٌ الدللة الواضحة عىل أن فرقته هم الفرقة الناجية
سوى الزيدية ،فقد روت مجيع الطوائف املختلفة حديث الثقلني،
وحديث السفينة وغريهام ،مام يدل دللة واضحة أن متبع أهل
البيت هم الناجون.
فإن قيل :هناك فرق من اإلمامية ينبغي أن تكون يف ضمن الفرقة
الناجية ،إذ هم متبعون ألهل البيت ،فلامذا حِصتم النجاة لطائفة الزيدية؟
واجلواب واهلل املوفق :أن األمة بام فيهم اإلمامية والزيدية قد رووا
( )1ـ تقدم خترجيه.

حديث الثقلني ،وحديث السفينة وغريهام مام يدل عىل نجاة أهل
البيت واملتمسك هبم نحو(( :قدموهم ول تقدموهم ،ول تقِصوا
عنهم فتهلكوا ،ول تعلموهم فإهنم أعلم منكم))( ،)1وهي تدل عىل
نجاة أهل البيت ،ونجاة املتمسك هبم ،وأهنم ل يفارقون الكتاب
حتى الورود عىل احلوض.
(روينا عن رسول اهلل ÷
( )1ـ قال اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة (ع) يف الشايفُ :
أنه قال(( :قدموهم ول تقدموهم ،وتعلموا منهم ول تعلموهم ،ول ختالفوهم
فتضلوا ،ول تشتموهم فتكفروا)).
قال املوىل احلسن بن احلسني احلوثي رمحه اهلل تعاىل يف التخريج :ورواه يف الكامل
املنري بلفظ(( :فال تعلموا أهل بيتي فإهنم أعلم منكم ،ول تسبقوهم فتمرقوا،
ول تقِصوا عنهم فتهلكوا ،ول تتولوا غريهم فتضلوا)) ،من حديث طويل عن
أيب الطفيل ،عن زيد بن أرقم.
وروى املرشد باهلل بسنده إىل أيب سعيد عن النبي ÷ قال(( :ل تعلموا أهل
بيتي فهم أعلم منكم ،ول تشتموهم فتضلوا)).
ولذا قال عيل  #من خطبة(:انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا
إثرهم ،فلن خيرجوكم من هدى ،ولن يعيدوكم يف ردى ،فإن َل َبدُ وا َف رال ُبدُ وا وإن
هنضوا فاهنضوا ،ول تسبوهم فتضلوا ،ول تتأخروا عنهم فتهلكوا) ،انتهى.
قال اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي أيده اهلل تعاىل يف اللوامع
ج :524/2/وقوله ÷(( :ل تعلموا أهل بيتي فهم أعلم منكم ،ول
تقِصوا عنهم فته ِلكوا ،ول تتولوا غريهم فتضلوا)) من رواية القاسم بن إبراهيم
عن زيد بن أرقم .وقوله ÷ (( :من رسه أن حييا حيايت))...إىل قوله(( :فليتول
عيل بن أيب طالب ،واألخيار من ذريتي)) وقد علم أن ذريته ـ ÷ ـ من ولد
فاطمة باألخبار اجلمة ،وهذا اخلب رواه حممد بن سليامن الكويف ،وروى بإسناده إىل
حممد بن عيل رفعه ،وروى بسنده إىل حممد بن عبداهلل ،وأخيه حييى بن عبداهلل
الكامل؛ عن جدهام ،عن عيل بن أيب طالب ،قال :ملا خطب أبو بكر قام أيب بن كعب،
فقال :يا معرش املهاجرين واألنصار ،ألستم تعلمون أن رسول اهلل ÷ ،قال:
((أوصيكم بأهل بيتي خري ًا فقدموهم ،ول تقدموا عليهم ،وأ رمروهم ول تأمروا
عليهم...إلخ))؟[ .اهـ من ح هناية التنويه].

ثم انفردت اإلمامية بطوائفها إىل القول بأن املقصود بأهل البيت
اثنا عرش إمام ًا مسميني بأسامئهم ،ومل نجد شاهد ًا يصدق دعواهم
سوى روايات رووها وحدهم ،فالزيدية أخذت بام روته األمة بام
فيهم اإلمامية والسنية؛ ألهنا رواية صحيحة أمجعت عليها األمة ،أما
ما روته اإلمامية من التعيني فلم خيرج من حيز الدعوى ،وشهادهتا
لنفسها ل تقبل.
إذ ًا فالدليل الواضح املجمع عليه دل عىل أن التمسك بأهل
البيت عموم ًا ،ونعني بقولنا عموم ًا :علامء أهل البيت وأئمتهم ،دون
عوامهم أو ظامليهم ،أو من َّ
شذ إىل مذاهب غريهم ،فالشاذون إىل
مذاهب غريهم ل جيوز متابعتهم؛ إذ ل َيدر ُع َ
ون إىل مذهب أهل
البيت ،فالدعوة إىل معينني كام تقول اإلمامية هو خالف ما دل عليه
الدليل املجمع عليه ،فال ينبغي أن يدخلوا ضمن الفرقة الناجية.
هلذه املسائل أمهية عظيمة عند الزيدية ،واخلطأ فيها عندهم غري
مغتفر ،ول سيام يف التوحيد والعدل كالتشبيه واجلب ،فإن معناه
عندهم هو اجلهل باهلل ،واجلهل به تعاىل كفر ،ولذا تراهم يسموهنم
كفار تأويل.
ومن هنا فإن الزيدية ل جيوزون التقليد يف هذه املسائل وما شاهبها،
بل يوجبون النظر يف األدلة املوصلة إىل العلم ،والختالف والتفرق
عندهم يف ذلك ذنب عظيم ،وما روي عن بعضهم عن النبي ÷

،÷  ليس بصحيح عن النبي،)) ((اختالف أمتي رمحة:من قوله
ألنه ÷ ل خيالف كتاب ربه ول يأيت بغري ما أمره ربه تبارك
  ﴿ : كيف واهلل يقول يف كتابه،وتعاىل
        

.]105:﴾ [آل عمران 
۞۞۞۞۞

باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ومام حصل فيه اختالف األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
فعند أئمتنا وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر عند تكامل
رشوطه ،لقوله تعاىل    ﴿ :
      

[ ﴾ آل عمران ،]104:أو النتقال أو البتعاد عن املنكر
وأهله إن مل يفعلوا ومل ينتهوا ،ومل توجد حيلة إلزالته؛ لقوله ÷:
((ل حيل لعني ترى اهلل يعىص فتطرف حتى تغري أو تنتقل))(،)1
وقوله تعاىل     ﴿ :
[ ﴾األنعام     ﴿ ،]68:
[ ﴾    النساء ﴿ ،]140:
        
        

[ ﴾   املائدة] الخ.
( )1ـ ُذ ِكر احلديث يف مصادر كثرية منها  :مؤلفات اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي :#
لوامع األنوار ،وجممع الفوائد والتحف رشح الزلف ،ويف :أمايل اإلمام أمحد بن
عيسى باب ذكر يف الغناء والنوح  ،..وأصول األحكام من كتاب السري ،وكتاب
األحكام يف احلالل واحلرام باب القول يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ويف البدر املنري  ،واجلامع الكايف  ،واجلوهرة املنرية ،والدر املنظوم  ،والبحر
الزخار ،وجمموع اإلمام القاسم بن حممد ،وهداية الراغبني  ،وغريها كثري.

وقد اتسم الزيدية هباتني الصفتني :أعني األمر باملعروف
والنهي عن املنكر منذ العهد األول وإىل اليوم ،وصار اخلروج
عىل الظلمة شعار ًا يتميزون به بني طوائف املسلمني ،ل يفرطون
يف القيام هبذه الفريضة الالزمة ،فصدق اهلل العليم ﴿ 

[ ﴾  األنعام.]124:
و ِمام حصل فيه اختالف الزيارة للقبور ،فعند أئمتنا استحباب
الزيارة لرسول اهلل ÷ وللصاحلني ،ول سيام آل النبي _
وعليهم ،والتامس البكة بزيارهتم ،واستنجاح املطالب بحقهم.
أما الصالة عىل القبور فال جتوز عند أهل البيت  ،%ويكرهون
الصالة إليها وبني املقابر ،ول يرون بأس ًا ببناء القباب ونحوها عىل
القبور ،ول بترسيج القباب وفرشها.
والدليل عىل كل ذلك ،أما الزيارة لقب الرسول ÷ :فام
روي عنه ÷(( :من زار قبي وجبت له شفاعتي))(،)1
وقوله ÷(( :من حج فزار قبي بعد وفايت كان كمن زارين يف
حيايت))( ،)2وغري ذلك من الروايات الكثرية عن النبي ÷ ،ومن
( )1ـ رواه اإلمام اهلادي  #يف كتاب األحكام  ،واإلمام أمحد بن عيسى يف األمايل،
وورد يف أمايل أيب طالب  ،ويف درر األحاديث النبوية ،ويف شفاء األوام  ،ويف
املختار من صحيح األحاديث واآلثار وغريها بألفاظ متقاربة.
( )2ـ ورد هذا احلديث والذي قبله يف مصادر كثرية من كتب أهل البيت %


أراد املزيد فعليه بكتاب الغدير اجلزء اخلامس فقد ذكر فيه أكثر من
عرشين رواية ،وذكر من خرجها من صفحة 93إىل صفحة  ،207وفيها
ذكر التبك والستشفاع والتوسل ،ويف أنوار التامم تتمة العتصام اجلزء
الثالث يف صفحة 165إىل آخر الباب بحث مفيد يف الزيارة.
وأما زيارة قبور الصاحلني :فقد ورد يف زيارة قبور أهل البيت %
خصوص ًا روايات صحيحة رواها اهلادي  #وغريه من أهل
البيت .%
وأما زيارة غريهم فكفى بزيارة الرسول ÷ ألهل البقيع
املأثورة يف كتب القوم ،وكفى به ÷ إمام ًا ،وقوله ÷:
((كنت هنيتكم عن زيارة القبور أل فزوروها فإهنا تذكر باآلخرة))(،)1
وهذا حديث مشهور بني أهل امللة ،ويف املجموع بسنده عن
عيل  :#قال رسول اهلل ÷(( :عودوا مرضاكم ،واشهدوا
جنائزكم ،وزوروا قبور موتاكم؛ فإن ذلك يذكركم باآلخرة)).

وشيعتهم الكرام  ،وكذلك يف كتب أهل السنة ونذكر منها ما ييل :املعجم الكبري
للطباين ،الكنى واألسامء للدوليب ،سنن ابن ماجه ،مسند أيب داود  ،سنن
الدارقطني  ،السنن الكبى للبيهقي ،إثبات الشفاعة للذهبي ،إحتاف الزائر لبن
عساكر ،وغريها باختالف يسري يف اللفظ.
( )1ـ ورد احلديث يف مصادر كثرية بألفاظ متقاربة ،منها :جمموع اإلمام زيد ،#
األمايل اخلميسية ،األمايل الثنينية ،النور األسنى ،شفاء األوام  ،رشح صحيح
مسلم ،رشح األربعني النووية  ،رشح سنن أيب داود للعباد  ،رشح املوطأ.

وأما التسقيف والتقبيب فقد قب ÷ يف بيته وحتت سقفه،
ومل يستنكر أحد ذلك البناء املوجود عىل قب الرسول ÷ ،ل
من الصحابة ول من بعدهم من أهل القرون ،حتى ظهر إمام
املخالفني.
وبعد ،فهو ظل للزائرين و ِكن ٌ
وحرز من احلر والبد،
َان من املطر،
ٌ
وكذلك فرشها وترسجيها تعود منفعة ذلك للزائر ،وليس يف يشء من
ذلك ما خيل باإليامن وبعقائد اإلسالم.
هـذا ،وقد جاء يف الرواية التبك بوضوء النبي ÷ وببصاقه
وبشعره يف البخاري ومسلم.
املصدر األسايس عند أهل البيت وأتباعهم كتاب اهلل ،وسنة
رسول اهلل ÷ ،واإلجامع ،والقياس.
فكتاب اهلل تعاىل أصل األدلة وأوهلا عند اجلميع ،وما صدر منها
حج َّيته ،إنام اخلالف يف الطريق
عن الرسول ÷ ل خالف يف ر
املوصل إىل رسول اهلل ÷.
فاملستند والطريق عند أهل البيت وأتباعهم رضوان اهلل عليهم
مجيع ًا ما رواه أئمة أهل البيت وثقاهتم ،وما رواه ثقات الزيدية،
وللعمل به عندهم رشوط مذكورة يف كتب األصول.
أما ما رواه أهل احلديث فال يعتمدون عليه ،ول يلتفتون إليه إل
عىل جهة الستظهار عىل اخلصم وإقناعه.

واإلجامع حجة عندهم بقسميه ،وكذلك القياس ،ومن أراد
الطالع عىل تفاصيل ذلك ،ودليل حجية كل منهام ،فعليه بكتب
األصول.
وعند أئمتنا  %وأتباعهم رضوان اهلل عليهم أن ما ثبت عن أمري
املؤمنني فهو حجة ودليل؛ لقول النبي ÷(( :عيل مع احلق))(،)1
ونحوه مام كثر واشتهر عن النبي ÷ ،ويف رشح الغاية للحسني
بن القاسم طرف من ذلك ،فريجع إليه من أراد املزيد.
ومام حصل فيه اختالف قدم القرآن ،فعند أئمتنا أن هذا
الكتاب املوجود بني املسلمني يتىل يف املحاريب ويف غريها هو
كتاب اهلل وكالمه وإنشاؤه ووحيه وتنـزيله ،أنزله اهلل عىل رسوله
لإلعجاز والتحدي ،لتعليم رشائع اإلسالم ،وفرائض األحكام،
والرتغيب والرتهيب والعتبار...إلخ ،وأنه ل نقص فيه ول
حتريف ول زيادة ،وأنه ليس بقديم -تعاىل اهلل أن يشاركه يف ا رل ِقدَ ِم
ٌ
رشيك[ ﴾  ﴿ -احلديد ﴿،]3:
 ﴾ويدل عىل ذلك قوله تعاىل    ﴿ :

[ ﴾ األنبياء ،]2:والذكر :هو القرآن بدليل قوله تعاىل:
﴿[ ﴾      احلجر ،]9:ويدل
( )1ـ سبق خترجيه.

أيض ًا قوله تعاىل    ﴿ :

[ ﴾هود ،]1 :فقد وصفه بأ َّنه ُحمرك ٌَم و ُم َف َّص ٌل وذلك معنى أنه
ٌ
مفعول لفاعل ،وكذلك قوله تعاىل   ﴿ :

[ ﴾  الزمر.]23:
وعند أئمتنا  %أن ما جاء من احلديث عن النبي ÷ وهو
خمالف لكتاب اهلل تعاىل فإنه ُي َرد ول يقبل ول جيوز العمل به من
دون تأويل ،وأحسن السبل لتحصيل املسائل اإلهلية وما يلحق هبا
سبيل الزيدية وأئمتها ،فإهنا السبيل اآلمنة التي ل يضل سالكها أبد ًا؛
بشهادة نبي الرمحة ورسول هذه األمة ÷ حني قال(( :إين تارك
فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا كتاب اهلل وعرتيت
عيل
أهل بيتي إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا َّ
احلوض))( ،)1وقال ÷(( :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من
ركبها نجا ،ومن ختلف عنها غرق وهوى))(.)2
وبعد ،فإنه ليس لطائفة من طوائف اإلسالم ما تثبت به دعواها من
أن احلق معها ويف جانبها ،غري أن بعضهم يقول إن رسول اهلل ÷
قال يف بيان أن احلق معهم(( :ما كنت عليه أنا وأصحايب))
( )1ـ تقدم خترجيه.
( )2ـ تقدم خترجيه.

أو كام قال ÷ ،ولكن ما يف هذا احلديث ما يدل عىل أن
األشعرية أو احلنبلية أو الزيدية عىل احلق ،وأن احلق معهم ويف
جانبهم ،ل باملنطوق ول باملفهوم ،ول بالتِصيح ول باإلشارة.
أ َّما الزيدية فقد نصت األدلة ورصحت بأن احلق مع عرتة
الرسول ÷ ،وكثرت األحاديث ،واشتهرت بني األمة،
وخرجت عن حد احلِص ،وروهتا تلك الطوائف يف كتبها ،وقالوا
إهنا صحيحة ،فبذلك قامت هلل سبحانه وتعاىل احلجة عىل مجيع
اخللق ﴿        

[ ﴾    األنفال ،]42 :فمن أخذ دينه عن
عرتة الرسول صىل اهلل عليه وعليهم فقد استمسك بالعروة
الوثقى التي ل انفصام هلا ،ومن دان بغري دين آل الرسول ÷
فقد ضل عن السبيل ،وظلم نفسه وغرق وهوى يف ظلم
الضالل؛ بدليل قوله تعاىل    ﴿ :

[ ﴾ يونس.]32 :
ما رواه أهل البيت  %وأتباعهم ريض اهلل عنهم هو قليل
بالنسبة ملا رواه غريهم من املحدثني.
َّ
فلعل قائ ً
ال يقول :إهنم ل هيتمون بعلم احلديث ،ول يشتغلون
بالنظر فيه ،وجل اهتاممهم يف اجلهاد واألصول.
فنقول :إهنم  %مهتمون بالرشيعة كلها مجلة وتفصي ً
ال قيام ًا

بحق اخلالفة والوراثة ،بام يف ذلك نقل السنة الثابتة عن
النبي ÷ ،ول حاجة إىل نقل ما مل يصح ،فهذه رواية اإلمام زيد
بن عيل ،وحفيده ،وروايات حممد بن منصور عن سادات عِصه،
وروايات اهلادي ،والسادة اهلارونيني ،والعلوي ،واملوفق ،واملرشد،
وصحيفة عيل بن موسى وغري ذلك كثري يف كتب أئمة الزيدية
وعلامئها رضوان اهلل عليهم ،فال يعدل عن علمهم إل خمذول.
فاحلمد هلل عىل ما بني لنا كيف املخرج عند الختالف،
وأرشدنا إىل معرفة أهل احلق محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،ل
نحيص ثناء عليه هو كام أثنى عىل نفسه.
باب الجتهاد ما زال مفتوح ًا ،واملراد به :استنباط األحكام
الرشعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ،واملجتهد هو من عنده ملكة
يقدر هبا عىل ذلك ،ومن كان هبذه املنـزلة فإنه جيب عليه النظر
والجتهاد يف حتصيل ما كلف به من األحكام والعمل به ،ول ينبغي
له التقليد.
أ َّما َم رن كان ل يقدر عىل النظر والجتهاد فإنه جيب عليه التقليد
والنظر يف كامل من يقلده وأهليته ،ولتفصيل ذلك موضع آخر يف
كتب األصول.
تم صف هذا الكتاب العظيم ،املمتلئ بعلم أصول الدين ،الذاب
عن مذهب ومنهج رسول رب العاملني ،حممد املحمود ÷،

واملؤيد ملا عليه أئمة وعلامء الزيدية الكرام رضوان اهلل عليهم أمجعني
يف التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوة واإلمامة وغريها من
املسائل اهلامة ،والفوائد التامة ،والردود عىل الشبه الكاذبة ،يوم
اجلمعة الثامن من شهر ربيع األول عام 1424هجرية بعد صالة
املغرب ،ونسأل اهلل أن جيعل هذا العمل خالص ًا لوجهه الكريم ،مثبت ًا
لنا يوم القيامة من الزلل والفزع العظيم ،وأن خيتم لنا بخري الدنيا
واآلخرة بالعمل الصالح واخلامتة املرضية ،احلمد هلل الذي هدانا هلذا
وما كنا لنهتدي لول أن هدانا اهلل.
۞۞۞۞۞
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