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 الممخص
موضوع ىذا البحث بيان موقف عمماء المذىب الزيدي )اليادوي(، من اجتيادات أمير      

المؤمنين عمي رضي اهلل عنو الفقيية؛ وذلك لممكانة الخاصة التي يحظى بيا لدييم دون 
الصحابة، وقد ظير من خالل البحث أن عمماء الزيدية ال يختمفون في عدم حجية غيره من 

مذىب الصحابي بشكل عام، ويستثنون مذىب عمي رضي اهلل عنو، فبعضيم يصرح بأنو 
حجة وال يشير إلى وجود خالف في المسألة عند الزيدية، وبعضيم يذكر أن المسألة محل 

 خالف بينيم.

المسألة ليست محل اتفاق بين الزيدية؛ فمنيم من يقول بالحجية  وظير لمباحث أن ىذه     
ومنيم من يمنع ذلك ويجوز عندىم مخالفتو، ولكنيم يتفقون عمى أن لمذىب عمي رضي اهلل 
عنو مكانة خاصة وأىمية كبيرة بالنسبة إلى مذاىب غيره من الصحابة الكرام رضي اهلل عن 

ب عمي رضي اهلل عنو عند عدم حجية مذىالجميع، وقد رجح الباحث مذىب من يقول ب
 الزيدية.
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Abstract 
     The topic of this research is a statement of the position of the 

scholars of the Zaidi (Al-Haidawi), from the jurisprudence of Ameer 

Al-Momineen Ali Bin Abi Taleb (May Allah be pleased with him) 

with regard to the special status that he has to them in comparison to 

the other companions. The research shows that Zaydi scholars do not 

differ in jurisprudence of Sahabies in general, and exclude the 

doctrine of Ali (May Allah be pleased with him), some of them 

declare that it is an argument and does not indicate the existence of a 

dispute in the matter at the Zaidi, and some of them mention that the 

matter is subject to disagreement between them. 

    It was clear to the researcher that this issue is not the subject of an 

agreement between the Zaidies; some of them accept the authority and 

some of them do not. They may have to violate but they agree that the 

doctrine of Ali (May Allah be pleased with him) is of a special status 

and a great importance in comparison to the other doctrines of the 

companions (May God Almighty be pleased with them all). The study 

gave preponderance to the sayings of Zaidies who do not accept the 

authoritative doctrine of Ali (May Allah be pleased with him). 
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 المقدمة:
الحمد هلل حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيو، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين      
 وبعد:  ندنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعيسي

فإن لمصحابة الكرام منزلة عظيمة في قموب المسممين، فيم من صحب النبي صمى اهلل      
نزول، وتبينت ليم مقاصد التشريع، كما أنيم عميو وسمم، وشاىدوا التنزيل، وعرفوا أسباب ال

العرب الفصحاء العارفين بأسرار العربية ومعانييا، الذين شيد بفضميم وعمميم الكتاب 
والسنة. ليذا ولغيره من المزايا التي تميز بيا الصحابة رضوان اهلل عمييم، ونعني بيم ىنا 

 حتجاج بأقواليم ومذاىبيم.خاصة فقياء الصحابة وعمماؤىم، اختمف أىل العمم في اال
وبحث عمماء األصول المنتمون لممذاىب االربعة وغيرىم، ما يتعمق بمسالة حجية       

 مذىب الصحابي في باب واحد، أوردوا فيو أقوال أىل العمم وأدلتيم في ىذه المسالة. 
 وفي المقابل نجد عمماء األصول في المذىب الزيدي، وبخاصة المتأخرين منيم،      

يخصصون مسألة خاصة لبحث حجية مذىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو، 
اء، وال يتناولونيا ويذكرونيا غالًبا عند بحثيم لمسألة عدم انعقاد اإلجماع باألربعة الخمف

تحت مسألة حكم  -الذي سبق فيو الحديث عنيا بل باإلشارة إلى موضعيا-بالتفصيل
فقون فييا عمى عدم الحجية، وىذا يدل عمى المكانة االحتجاج بمذىب الصحابي، والذي يت

الخاصة ألمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو عندىم، بل قد يوميء إلى أن مذىبو حجة 
 عندىم بال خالف.

وقد دفع ىذا الباحث إلى أن يبحث عن موقف عمماء المذىب الزيدي في ىذه المسالة،      
الباحث أن يقدم في ىذا البحث، اإلجابات  وىل ىي موضع اتفاق أو خالف بينيم، وحاول

 عن التساؤالت التالية:
لماذا أفرد عمماء األصول عند الزيدية، باًبا خاًصا لمبحث في حجية مذىب أمير  -1

المؤمنين عمي رضي اهلل عنو؟، ودفع ىذا إلى الحديث بإيجاز عن مكانة عمي رضي اهلل 
 عنو خاصة، والصحابة عامة، عند الزيدية.

 ل ىذه المسألة موضع اتفاق بينيم أم ال؟.ى -2
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إذا وجد خالف بينيم، فماىي اقواليم فييا؟، وما أدلة كل فريق عمى ما ذىب إليو؟، وما  -3
 ىو الراجح منيا؟.
استخدم الباحث المنيج االستقرائي؛ لتحديد موقف عمماء الزيدية من حجية منيج البحث: 

أدلتيم عمى ما ذىبوا إليو، كما تم استخدام مذىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو، و 
المنيج المقارن لمموازنة بين األقوال وبيان الراجح منيا. وقد اقتصر البحث عمى ترجمة 

 أعالم المذىب الزيدي المذكورين في المتن عمى وجو خاص، دون غيرىم إال فيما ندر.
 

مطبوعة، فقد اعتمد الباحث عمى مصادر  ونظرًا لعدم وجود بعض كتب المذىب الزيدي     
 وسيطة، من كتب المذىب نفسو المطبوعة، أو عمى المخطوط منيا إن تيسر ذلك.

 الدراسات السابقة:
موضوع ىذا البحث تناولتو الكتب األصولية والفقيية في المذىب الزيدي، وكان دور     

عادة كتا براز كل الباحث تجميع ما تفرق حول ىذه المسألة عندىم، وا  بتو في موضع واحد، وا 
اآلراء في المسألة، وخاصة أن بعض المصادر عندىم تركز عمى رأي واحد، وال تكاد ُتشير 

 إلى وجود خالف في المسألة. وتم تقسيم ىذا البحث عمى النحو التالي: 
، ومنيج البحث فيوواسئمة البحث، مقدمة: وتضمنت أىمية البحث، وأسباب اختياره، 

  السابقة. والدراسات
المبحث التمييدي: التعريف بالزيدية، ومكانة عمي رضي اهلل عنو عندىم، وموقفيم من 

 صحابة النبي صمى اهلل عميو وسمم.
 المبحث األول: موقف الزيدية من االحتجاج بمذىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو. 

 المبحث الثاني: أدلة كل قول عمى ما ذىب إليو، والراجح منيا.
 الخاتمة: وتضمنت أىم نتائج ىذا البحث.

 قائمة المراجع والمصادر.
المبحث التمييدي: التعريف بالزيدية، ومكانة عمي رضي اهلل عنو عندىم، وموقفيم من 

 صحابة النبي صمى اهلل عميو وسمم.
 المطمب األول: التعريف بالزيدية:
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بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنيم، ساقوا  (1)ىم أتباع زيد الزيدية:
اإلمامة في أوالد فاطمة رضي اهلل عنيا، سواء كانوا من أوالد الحسن أو من أوالد الحسين 

 .(2)رضي اهلل عنيما، من غير نص من إمام سابق، ولم يجوزوا ثبوت اإلمامة في غيرىم
 مكانة عمي رضي اهلل عنو عند الزيدية:

 -مى سائر الصحابةع(3)ضل عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنوكان زيد بن عمي يف     
ويتولى أبا بكر وعمر، فمما ظير في الكوفة سمع من بعض أصحابو  -رضي اهلل عنيم

الطعن عمى أبي بكر وعمر، فأنكر ذلك عمى من سمعو منيم؛ فتفرق عنو أصحابو، فقال 
 .(4)ة لقول زيد ليم )رفضتموني(ليم )رفضتموني(، فيقال أنيم سموا رافض

قال في البحر الزخار: الزيدية منسوبة إلى زيد بن عمي عميو السالم، يجمع مذىبيم تفضيل 
 (.5)السالم، وأولويتو باإلمامة......عمي عميو 

 عند الزيدية: (6)مكانة الصحابة 

يفضل عميا رضي اهلل عنو عمى كل  سابًقا أن اإلمام زيد بن عمي كانوكما ذكر      
الصحابة، وكان في الوقت نفسو يتولى جميع الصحابة ويترضى عنيم، وعمى رأسيم أبوبكر 
وعمر رضي اهلل عنيما، وكان يعتقد أن خالفة الشيخين أبي بكر وعمر صحيحة مستكممة 

ز إمامة لشروط الصحة، وكان يكن ليما االحترام واإلكبار في نفسو، وكان من مذىبو جوا
                                                 

هـ ،أحد  97ولد سنة  -رضً هللا عنهم  -هو اإلمام زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب  -(ٔ
الخلٌفة أئمة آل البٌت، كان تابعٌا جلٌال، رأى بعض أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم، خرج على 

هـ بعد خذالن أنصاره له. انظر: تهذٌب  ٕٕٔهشام بن عبدالملك األموي، وقتل فً الكوفة سنة 
 وما بعدها من المقدمة. ٓ٘، صٔالروض النضٌر، السٌاغً، ج -7ٔٗ، صٖ، جالتهذٌب، ابن حجر

2
، والمشركٌن المسلمٌن فرق اعتقادات: وانظر. 124ص ،1ج الشهرستانً، والنحل، الملل: انظر -(

 52ص:الرازي
 .136ص ،1ج األشعري، الحسن أبو ،اإلسالمٌٌن ومقاالت -    

3
 عمر ثم بكر أبو - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول بعد الناس أفضل أن إلى السنة أهل علماء جمهور ذهب -(
 لهم ومن الرضوان، بٌعة أهل ثم ،أحد أهل ثم بدر، أهل ثم ،بالجنة المبشرٌن العشرة بقٌة ثم ،علً ثم عثمان ثم

 .األولٌن والسابقٌن األنصار من العقبتٌن أهل من مزٌة
 684-683، ص2ج السٌوطً، الراوي، تدرٌب

4
 والمشركٌن، المسلمٌن فرق اعتقادات -137ص ،1ج األشعري، الحسن أبو ، اإلسالمٌٌن مقاالت: انظر -(

 .125-124ص ، 1ج الشهرستانً، والنحل، الملل -52ص الرازي،

5
 . 15ص  ، 1 ج المرتضى، ابن ، الزخار البحر -(

6
 لقً من ،الصحابً أن ذلك من علٌه وقفت ما وأصح: )الصحابً تعرٌف فً تعالى هللا رحمه حجر ابن قال -(

 أوىٔ  مجالسته طالت من ،لقٌه فٌمن فٌدخل اإلسالم، على ومات ،به مؤمنا   ،وسلم ٗآىٔ علٌه هللا صلى النبً
 ٌره لم ومن ،ٌجالسه لم ولورؤٌة  رآه ومن ٌغز، لم أو معه غزا ومن ،ٌرو لم أو عنه روى ومن ،قصرت
 (كالعمى لعارض
 .7،ص1حجر،ج ،ابن عنهم هللا الصحابة رضً تمٌٌز فً اإلصابة
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)كان عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو أفضل  :فقال المفضول مع وجود األفضل،
الصحابة؛ إال أن الخالفة فوضت إلى أبي بكر؛ لمصمحة رأوىا وقاعدة دينية راعوىا، من 

 .(7)تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قموب العامة.......(
وكانت الزيدية في نشأتيا األولى أيام اإلمام زيد وما بعده بقميل، عمى مذىب إماميا وىو     

وعدم الطعن في واحد منيم، ثم تغير الحال شيًئا  -رضي اهلل عنيم -تولي عامة الصحابة
 وتكفيرىم وتكفير من توالىم. -رضي اهلل عنيم -لطعن في الصحابة فشيًئا وظير ا

بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول، وطعنت  (8)ي )ومالت أكثر الزيديةقال الشيرستان    
  .(9)في الصحابة طعن اإلمامية(

وعند الزيدية اليادوية في اليمن، نجد ىذا االختالف حول الموقف من الصحابة،       
 يوضح ،(10)والنقل التالي عن أحد أئمة الزيدية، وىو اإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة

                                                 
7

 .125 -124،ص 1ج الشهرستانً، والنحل، الملل -(
8
 عند فرق الزٌدٌة -رضً هللا عنهم  -مكانة الصحابة  -(

الفرق والمقاالت اإلسالمٌة أن الزٌدٌة تنقسم إلى ثالث فرق. هً: الجارودٌة والسلٌمانٌة ذكر عامة كتاب 
 والبترٌة.

عند الجارودٌة: وهم أتباع أبً الجارود زٌاد بن أبً زٌاد ، زعموا أن  -رضً هللا عنهم  -مكانة الصحابة -
 -رضً هللا عنهم  -أن الصحابة عٌن علٌا  بالوصف دون الشخص وهم ٌرون  -صلى هللا علٌه وسلم  -النبً 

 كفروا ألنهم باٌعوا أبا بكر دون علً رضً هللا عنهما. انظر:
 -ٕٙٔ، صٔالملل والنحل، الشهرستانً، ج -ٔٗٔ، صٔمقاالت اإلسالمٌٌن، أبو الحسن األشعري، ج  

 .ٕ٘اعتقادات فرق المسلمٌن والمشركٌن، الرازي، ص
ان بن جرٌر، وهم أقل انحرافا  عن آراء اإلمام زٌد من الجارودٌة، مكانتهم عند السلٌمانٌة: وهم أتباع سلٌم

وٌنزه لسانه عن الطعن بهما، غٌر أنه كان ٌنال من ٌقول بصحة خالفة أبً بكر وعمر،  وكان سلٌمان هذا
حتى أنه كّفره وكّفر معه عائشة والزبٌر وطلحة؛ ألنهم قاتلوا علٌا ، وخّطأ  -رضً هللا عنه  -عثمان 
عموما  لمباٌعتهم أبا بكر دون علً، لكن من غٌر أن ٌفسقهم أو ٌكفرهم، ثم  -رضً هللا عنهم  - الصحابة

نراهم ٌطعنون فً الرافضة من  -رضً هللا عنهم  -إنهم مع موافقتهم للرافضة فً طعنهم ببعض الصحابة 
باعتمادهم على هذٌن المبدأٌن  -أي اإلمامٌة -ناحٌتٌن: أوالهما القول بالبداء، وثانٌهما القول بالتقٌة؛ ألنهم 

الملل والنحل،  -ٖٗٔ، صٔكذبهم. انظر: مقاالت اإلسالمٌٌن، أبو الحسن األشعري، ج ال ٌتبٌن صدقهم من
 .ٖ٘-ٕ٘. اعتقادات فرق المسلمٌن والمشركٌن، الرازي، ص8ٕٔ، صٔالشهرستانً، ج

باألبتر، وأصحاب الحسن بن صالح بن وهم أصحاب كثٌر النوي الملقب  -مكانتهم عند البترٌة أو الصالحٌة:-
كما أنهم لم ٌحكموا  -رضً هللا عنه  -حً، وهم أكثر اعتداال  من السلٌمانٌة فلم ٌحكموا بكفر عثمان 

بإٌمانه؛ ألنهم قالوا إذا نظرنا فً حاله قبل الخالفة حكمنا بإٌمانه وبأنه من أهل الجنة، وإذا نظرنا فً حاله 
على أفعال غٌر صالحة، حٌث ولى الظالمٌن من بنً أمٌة، فتحٌرنا فً أمره، ووكلنا بعد الخالفة؛ رأٌناه تقدم 

الملل والنحل، -ٗٗٔ، صٔأمره إلى أحكم الحاكمٌن . انظر: مقاالت اإلسالمٌٌن، أبو الحسن األشعري، ج
 .7ٕٔ، صٔالشهرستانً، ج

7
 .ٕٙٔ، صٔتانً، ج، الشهرسالملل والنحل -(
10

ػثذهللا تِ حَضج تِ عيَٞاُ تِ ػيٜ اىحغْٜ اىقاعَٜ، ٍِ مثاس ػيَاء اىضٝذٝح،  ت٘ٝغ ىٔ تاإلٍاٍح عْح (  

ٕـ ، أٗقغ تاىَطشفٞح؛ فجشد فٌٖٞ اىغٞف ٗعثٚ رساسٌٖٝ ٗخشب دٝاسٌٕ، ٗماُ رىل عثثا فٜ دخ٘ه 594

ص٘سا تن٘مثاُ عْح اىَغؼ٘د تِ اىناٍو اىَِٞ ، حٞث ذ٘ىٚ حشب اإلٍاً ػثذهللا تِ حَضج اىزٛ ذ٘فٜ ٍح

ٕـ ، ٍِ ٍصْفاذٔ )اىَٖزب فٜ اىفقٔ( ٗ)صف٘ج االخرٞاس( فٜ اص٘ه اىفقح، ٗ)اىؼقٞذج اىَْص٘سٝح(. 614

  .610-596، ص1طثقاخ اىضٝذٝح اىنثشٙ، إتشإٌٞ تِ اىقاعٌ، ج
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ذلك حيث أكد أن الصحابة )خير الناس عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وبعده، 
وفي نفس السياق يشير إلى وجود )من ( 11)فرضي اهلل عنيم وجزاىم عن اإلسالم خيرا......(

وقال أيًضا)وفي ىذه ( 12)يسب ويمعن ويذم ويطعن، ونحن إلى اهلل سبحانو من فعمو براء....(
ومما  .(13)محض الوالء بسب الصحابة رضي اهلل عنيم والبراءة منيم...(الجية من يرى 

، نقل عن اإلمام عبداهلل بن حمزة نفسو، (14)يذكر في ىذا المقام، أن اإلمام حميدان القاسمي
ص شديد من قدر دة فاطمة رضي اهلل عنيا، فيو تنقتعميقا لو عمى كالم منسوب لمسي

فيذا كالم فاطمة ) ، قال فيو(15)لعمي رضي اهلل عنوالصحابة بسبب عدم توليتيم الخالفة 
ذا ثبتت معصيتيم بطل أن تكون الترضية عنيم  عمييا السالم الذي لقيت عميو اهلل سبحانو، وا 

أي واضعي ومؤسسي المذىب  -(، وجزم اإلمام حميدان؛ بأن ال خالف بين آبائنا(16)ثابتة
لسالم ماتت وىي غضبانة عمى الصحابة، أن فاطمة عمييا ا-الزيدي من عمماء العترة النبوية

، وىو من اعتبر كالمو بعض كبار عمماء (17)ونصر القول بالقدح في الصحابة وتفسيقيم
. وىذا يدل عمى قوة التيار الجارودي في الزيدية، ولكنو ال ينفي (18)الزيدية ممثال لممذىب

يم، والمسألة بحاجة إلى وجود التيار المعتدل في موقفو من الصحابة الكرام رضوان اهلل عمي
 بسط أوسع، وبحث أعمق، وفيما أوردناه كفاية لموضوع ىذا البحث.

 
المبحث األول: أقوال عمماء المذىب الزيدي في االحتجاج بمذىب أمير المؤمنين عمي 

 رضي اهلل عنو: 
اختمف عمماء المذىب الزيدي، في حجية مذىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو،     

 أن نجمل ىذا االختالف في قولين أساسيين:ويمكن 
                                                                                                                   

  
 ،1اىشٗض اىثاعٌ فٜ اىزب ػِ عْح أتٜ اىقاعٌ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، ٍحَذ تِ إتشإٌٞ اى٘صٝش، ج -(ٔٔ

 .97ص
 .97، ص1اىشٗض اىثاعٌ، اتِ اى٘صٝش، ج -(ٕٔ  
 .97، ص1اىشٗض اىثاعٌ، اتِ اى٘صٝش، ج -( ٖٔ
( حَٞذاُ تِ ٝحٞٚ تِ حَٞذاُ اىقاعَٜ، أت٘ ػثذهللا، اىغٞذ، اىؼالٍح اىنثٞش، اىثيٞغ، اىَرنيٌ، األص٘ىٜ،  14

ىغاُ اىؼرشج، صاحة اىرصاّٞف فٜ ػيٌ اىنالً، ٍِ أماتش ػيَاء اىؼرشج اىْث٘ٝح ٗأفاضيٌٖ، ٍٗرَغنا تحقائق 

، 1اىنثشٙ، إتشإٌٞ تِ اىقاعٌ، ج ػقائذٌٕ ٍٗزإثٌٖ، ذ٘فٜ فٜ اىقشُ اىغاتغ اىٖجشٛ. طثقاخ اىضٝذٝح

 .416-413ص
 .430( اىشعاىح اىْاظَح ىَؼاّٜ األدىح اىؼاصَح ٍْش٘سج ضَِ ٍجَ٘ع اإلٍاً حَٞذاُ، ص 15
 .430( اىشعاىح اىْاظَح ىَؼاّٜ األدىح اىؼاصَح ٍْش٘سج ضَِ ٍجَ٘ع اإلٍاً حَٞذاُ، ص 16
 .429-428جَ٘ع اإلٍاً حَٞذاُ، ص( اىشعاىح اىْاظَح ىَؼاّٜ األدىح اىؼاصَح ٍْش٘سج ضَِ ٍ 17
 .415-414، ص1( طثقاخ اىضٝذٝح اىنثشٙ، إتشإٌٞ تِ اىقاعٌ، ج 18



 ػثذ اىثاعظ ػثذٓ سدٍاُد/                   ِ  ػيٜ سضٜ هللا ػْٔ ػْذ اىضٝذٝححجٞح ٍزٕة أٍٞش اىٍَْ٘ٞ 

 
172 

 2018( ٍاسط 2اىؼذد )                                  اإلّغاّٞح             خٍجيح اىؼيً٘ اىرشت٘ٝح ٗاىذاسعا  

القول األول: ليس بحجة، وعميو تجوز مخالفتو، وال يمزم وجوب متابعتو فيما ورد عنو من 
قول أو فعل، فمثمو كمثل سائر الصحابة رضوان اهلل عمييم الذين ال يعتبر قوليم أو فعميم 

 .حجة عند الزيدية، ولكنو مرجح عمى غيره من أقوال الصحابة
، وأحد قولي اإلمام المنصور باهلل (19)وىذا القول ىو ظاىر قول اإلمام اليادي في المنتخب  

 .(21)وقول اإلمام يحيى بن حمزة (20)عبداهلل بن حمزة
                                                 

 .٘٘٘، ص ٔحاشٌة غٌر منسوبة على كتاب هداٌة العقول إلى غاٌة السؤل فً علم األصول، ج -19)
واإلمام الهادي هو: ٌحٌى بن الحسٌن بن القاسم بن إبراهٌم الهاشمً الحسنً، أبو محمد، اإلمام الهادي   

هـ، وتوفً ٕ٘ٗإلى الحق، إمام المذهب الهادوي الزٌدي الذي انتشر على ٌدٌه فً الٌمن، ولد فً سنة 
ب والفنون. انظر: تراجم هـ، من مصنفاته كتاب: األحكام فً الحالل والحرام، والمنتخ78ٕبصعدة سنة 

 .ٔٗـ  ٓٗرجال شرح األزهار، الجنداري، ص 

ولم نقل . وفٌه قال: )97، صٕلة األولى، جالمجموع المنصوري، الجزء الثانً، القسم الثانً، المسأ -(20)
قنا الصحابة رضً هللا عنهم؛ ألنهم خالف وه ، إنه ال ٌجوز خالفه فً مسائل االجتهاد، ألنا لو قلنا بذلك لفسَّ

فً الموارٌث، وغٌرها من مسائل الشرع، وكذلك الفقهاء من بعد، كأبً حنٌفة والشافعً رضً هللا عنهما، 
ومالك بن أنس وغٌرهم، ولم ٌقل أحد بذلك من سلفنا سالم هللا علٌهم، وال قلنا به، وال نقول به إن شاء هللا 

لمنافاة، وهذه غٌر صائبة عند جمٌع أهل تعالى، ومخالفته عندنا بمعنى المشاقة والمعاداة، والتغطٌة وا
البصائر من المسلمٌن، وعناده عندنا ظلم مبٌن، فإما أن نجتهد فً مسائل الشرع اجتهادا  ٌخالف اجتهاده 
ال اإلمامٌة؛ فلٌسوا معدودٌن من  فلسنا من ذلك مانعٌن، وال منع منه أحد من المسلمٌن، إال ما ٌحكى عن جهَّ

 طبقات الراسخٌن(.
 .ٔٓٔل شرح ُبغٌة اآلمل فً نظم الكافل، إسماعٌل بن محمد بن إسحاق، مخطوط، ورقة رقم الفواص

 .ٖٕٔالقسطاس المقبول الكاشف لمعانً معٌار العقول، الحسن بن عزالدٌن، ورقة رقم  

ـ ٓٓٔالفواصل شرح ُبغٌة اآلمل فً نظم الكافل، إسماعٌل بن محمد بن إسحاق، مخطوط ، ورقة رقم  -(21)
 عن شرح نهج البالغة لإلمام ٌحٌى بن حمزة . نقالٔٓٔ

ونقل صاحب الفواصل عن كتاب، )الحاوي( لإلمام  ٘٘٘، صٔوانظر الحاشٌة على هداٌة العقول، ج    
ٌحٌى بن حمزة قوله: )والمختار عندنا التفصٌل، وهو أن قول أمٌر المؤمنٌن ال ٌكون حجة إال بوجهٌن، 

ٌت، والثانً: أن ٌحصل إجماع من أهل البٌت أن كل ما قاله حجة، فإن األول: أن ٌقول وٌجمع علٌه أهل الب
 لم ٌوجد أحد هذٌن الوجهٌن فال ٌكون قوله حجة، إذ ال دلٌل على ذلك من الشرع( 

وعلق صاحب الفواصل على ذلك قائال : اشتراط الوجهٌن المذكورٌن ال ٌنافً ما صرح به من عدم         
نه ال داللة على ذلك من جهة الشرع، ألن الحجة حٌنئذ مع الشرط االول هو حجٌة قول أمٌر المؤمنٌن، وأ

إجماع أهل البٌت، ومع الشرط الثانً ال تتم حجٌتة إال بوقوع اإلجماع منهم، والخالف حاصل فال حجة 
 حٌنئذ(.
علً ونقل اٌضا  صاحب الفواصل تصرٌح اإلمام ٌحٌى بن حمزة؛ بعدم حجٌة قول أمٌر المؤمنٌن         

رضً هللا عنه على انفراده، وأنه ال داللة على حجٌته، من شرح النهج، انظر الفواصل، مخطوط، ورقة 
 .ٓٓٔرقم 

، وفٌها .... وكذلك اإلمام ٌحٌى بن حمزة قال: ٘٘٘، ص ٔشٌة على هداٌة العقول، جوانظر أٌضا الحا    
كالم أمٌر ل اإلمام ٌحٌى بن حمزة ، )حر، قولٌس بحجة ..( ونقل اإلمام عزالدٌن بن الحسن فً شرح الب

المؤمنٌن إنما ٌعول علٌه إذا روى خبرا  فٌكون راجحا  على خبر غٌره، أو تأول تأوٌال  فٌكون احق 
بالقبول من تأوٌل غٌره من الصحابة، ولٌس حكمه حكم صاحب الشرٌعة فً األحكام، خاصة مع عدم 

 فً داللتها من االحتمال القوي( العصمة، فإن دعواها غٌر محكمة فً حقه، لما ٌعرض
، ٔانظر حاشٌة على هداٌة العقول، ج، ٓٓٔالفواصل، إسماعٌل بن محمد، مخطوط، ورقة رقم    

 .ٙٗ٘ـ ٘ٗ٘ص
واإلمام ٌحٌى بن حمزة هو: ٌحٌى بن حمزة بن علً الهاشمً الحسٌنً الموسوي، ولد فً مدٌنة صنعاء   

هـ ، وهو من أكابر أئمة 9ٗ7هـ ، وتوفً سنة 9ٕ7سنة هـ ، دعا لنفسه باإلمامة 7ٙٙبالٌمن سنة   
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، حيث قال: بعد أن سمم واستدل عمى أن (22)وقول اإلمام الميدي في المنياج شرح المعيار 
مغ ما يكون، أن قول عمي عميو السالم، قول اإلمام عمي رضي اهلل عنو ليس حجة )وأب

وصرح اإلمام  (23)كالخبر اآلحادي، وقد يجوز مخالفتو، حيث يعارضو معارض، فكذلك ىذا(
 .(25)، بينما نسبو آخرون إلى بعض الزيدية(24)يحيى بن حمزة؛ بأنو قول االكثر من الزيدية

مة األصول، ويجب القول الثاني: مذىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو، حجة من جم
 متابعتو وموافقتو في كل ما ثبت عنو وتحرم مخالفتو.

، واألمير الحسين بن (26)لإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة القولينوىذا القول ىو أحد   
، ونسبو صاحب الفصول المؤلؤية إلى جميور (28)، والحسين بن القاسم بن محمد(27)محمد

                                                                                                                   
الزٌدٌة بالدٌار الٌمنٌة، وله مٌل إلى اإلنصاف، مع طهارة لسان، وسالمة صدر، وهو كثٌر الذب عن 
أعراض الصحابة المصونة رضً هللا عنهم، له التصانٌف الكثٌرة النافعة، ومنها، " االنتصار" فً 

 .8ٕ٘-8ٗ7ص الفقه. البدر الطالع، الشوكانً،
 .ٕٙٙمنهاج الوصول إلى معٌار العقول فً علم األصول، أحمد بن ٌحٌى المرتضى، ص -((22

. وفٌه " وقال اإلمام المهدي علٌه السالم فً المنهاج ٘٘٘، صٔوانظر الحاشٌة على شرح الغاٌة، ج
 ٌلزمنا فً شرح المعٌار لٌس بحجة وهو قول الجمهور، ولذلك ٌقول فً البحر: قلنا: اجتهاد منه فال

 كثٌر من المسائل(.
بٌنما قال صاحب الفواصل: ولم ٌذكر االمام المهدي علٌه السالم هذه المسألة فً المعٌار وال شرحه. 

 .ٔٓٔالفواصل، ورقة رقم 
 وما سبق ٌدل على خالفه ، فقد ذكرها فً شرح المعٌار.

ٝحٞٚ تِ اىحغِٞ ـ م الهادي واإلمام المهدي هو: أحمد بن ٌحٌى المرتضى، ٌنتهً نسبه الى االما

ٕـ 765أٗ  764ٍؤعظ اىذٗىح اىضٝذٝح ، ٗاىَزٕة اىٖادٗٛ اىضٝذٛ فٜ اىَِٞ ـ ٗىذ فٜ ٍذْٝح رٍاس عْح 

،ٗذثحش فٜ اىؼيً٘، ٗصْف اىرصاّٞف، ٗاّرفغ اىْاط تَصْفاذٔ العَٞا اىفقٖٞح، فئُ ػَذج صٝذٝح اىَِٞ 

تاٝؼٔ اىْاط ػْذ ٍ٘خ اإلٍاً اىْاصش عْح  فٜ جَٞغ جٖاذٔ ػيٚ األصٕاس ٗششحٔ، ٗاىثحش اىضخاس،

ٕـ ، ٗىٌ ٝرٌ ىٔ األٍش، فغجِ تقصش صْؼاء، ٗتؼذ فشاسٓ ٍِ اىغجِ، ػنف ػيٚ اىؼيٌ ٗاىرصْٞف؛ 793

 ٍٗا تؼذٕا. 139ٕـ تاىطاػُ٘ اىنثٞش. اّظش: اىثذس اىطاىغ، اىش٘ماّٜ، ص840حرٚ ذ٘فآ هللا ذؼاىٚ عْح 
 ٕٙٙصمنهاج  الوصول، ابن المرتضى ،  -(23
 .ٓٓٔالفواصل، إسماعٌل بن محمد، مخطوط، ورقة رقم  -(ٕٗ
 .ٖٕٔالقسطاس المقبول الكاشف لمعانً معٌار العقول، الحسن بن عزالدٌن، مخطوط، ورقة رقم -(ٕ٘

وفٌه قال بعد أن ذكر بأن جلة الزٌدٌة على القول بحجٌة قول أمٌر المؤمنٌن علً رضً هللا عنه: 
لٌس بحجة( واستظهرنا انه ٌرٌد بهم هنا الزٌدٌة لذكره فً بداٌة المبحث )بعض كالم أهل البٌت أنه 

أن )الظاهر من قول أهل البٌت أنه حجة، وبه قالت االمامٌة..( ثم ذكر أن جلة الزٌدٌة على ذلك أٌضا ، 
 ثم عقب بأن بعض أهل البٌت قالوا بعدم الحجٌة، فمقابلة جلة الزٌدٌة بعضهم.

 .ٕٖٙج الوصول، صوانظر هامش المحقق لمنها
. حٌث قال فً مسألة )الكالم فً ٕٕٗ-ٖٕٕصفوة االختٌار فً أصول الفقه، عبدهللا بن حمزة، ص -(ٕٙ

ترجٌح الخبر بعمل األكثر( تعلٌقا على قول عبٌدة السلمانً لعلً رضً هللا عنه )قولك فً الجماعة 
لً رضً هللا عنه، تغٌر اجتهاده أي فً مسألة بٌع أمهات األوالد، وكان ع -أحب إلٌنا من قولك وحدك(

وعدم إنكار  -إلى جواز ذلك، بعد أن كان ٌرى المنع مع عمر وغٌره من الصحابة رضً هللا عن الجمٌع
الم على الفعل أو القول أو  ه السَّ ٌْ الم، وإقرار علً َعلَ ه السَّ ٌْ علً رضً هللا عنه )فلم ٌنكر علٌه علً َعلَ

الم عندنا معصوم( وٌفهم من هذا أن مخالفة علً رضً  الترك عندنا من جملة األصول؛ ألنه ه السَّ ٌْ َعلَ
ٌ ا رضً هللا عنه أقر ذلك ، وإقراره كما قوله وفعله  هللا عنه فً المسائل االجتهادٌة جائزة؛ ألن عل
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. وقال اإلمام يحيى (30)القسطاس: إنو مقتضى كالم جمة الزيدية، وقال في (29)أئمة الزيدية
 .(31)حمزة: ىو قول القميل من الزيدية بن

 المبحث الثاني: األدلة والمناقشة:
 : استدل القائمون بعدم الحجية بعدة أدلة، وأىميا التالي:أدلة القائمين بعدم الحجية -أوالً 
ميًا رضي اهلل عنو، في كثير من المسائل ثبت أن الصحابة رضي اهلل عنيم، خالفوا ع -1

الفقيية، ولم ينكر عمي رضي اهلل عنو خالفيم إياه بوجو، فيذا ظاىر في أنو وافقيم عمى أن 
 .(32)قولو ليس بحجة عمييم

                                                                                                                   
فٌما ٌظهر  -حجة؛ ألنه معصوم، وهذا االستدالل عجٌب لمن ٌتأمله، ففٌه إثبات الشًء ونقٌضه 

 ، وهللا أعلم. عنه وعدم حجٌته فً نفس السٌاقحجٌة مذهب علً رضً هللا أي -للمتأمل فٌه
بٌنما لم ٌتعرض لذكر موقفه من مذهب علً رضً هللا عنه فً مضانها من كتابه كمسألة )الكالم فً أن  

قول الصحابً فً المسائل االجتهادٌة؛ إذا لم ٌعلم له مخالف لٌس بحجة( فقد صرح فً هذه المسألة، 
دلٌل على وجوب اتباع آحاد الصحابة فً أقوالها وتحرٌم خالفها، ولم ٌستثن أحدا. انظر بأنه ال 

 من صفوة االختٌار فً أصول الفقه . 97ٕ-98ٕص
القسطاس المقبول الكاشف لمعانً معٌار العقول، الحسن بن عزالدٌن بن الحسن، مخطوط ، ورقة رقم      

ٕٖٔ. 
 .٘ٗ٘، صٔحاشٌة على هداٌة العقول، ج -(9ٕ

، اإلمام الناطق بالحق ٌحٌى، شرف الدٌن، الحسنً الهدوي وهو األمٌر الحسٌن بن محمد بن أحمد بن
الصغٌر، من أعالم العترة المٌامٌن، ومن علمائهم المبرزٌن، صاحب التصانٌف: منها شفاء األوام، 

بن القاسم،  . طبقات الزٌدٌة الكبرى، إبراهٌمٖٙٙأو ٕٙٙوالمدخل، والذرٌعة، وغٌرها، توفً سنة 
 .88ٖ-8ٖٖ، صٔج

، وهو لم ٌذكر فً المسألة خالفا  مطلقا ، ٘ٗ٘ـ ٗٗ٘، ص ٔهداٌة العقول، الحسٌن بن القاسم، ج -(8ٕ
ن اإلمام القاسم الحسٌن ب :ٌن الزٌدٌة كما بٌناه سابقا. وهوبخالف الواقع، ففً المسألة خالف كبٌر ب

أمٌر، من فقهاء الزٌدٌة فً الٌمن. قرأ على الشٌخ لطف هللا بن محمد الغٌاث وكان  بن محمد بن علً،
ٌتعجب من فهمه وحسن إدراكه، وقرأ على جماعة من علماء عصره، وبرع فً كل الفنون، وفاق فً 
الدقائق األصولٌة، والبٌانٌة، والمنطقٌة، والنحوٌة، وله مع ذلك شغلة بالحدٌث، والتفسٌر، والفقه، 

لف الغاٌة وشرحها؛ الكتاب المشهور الذي صار اآلن مدرس الطلبة، وعلٌه المعول فً صنعاء، وأ
ومن عجٌب أمره أنه صنف كتبه، وهو ٌتنقل فً مٌادٌن القتال، ٌقود الجٌوش، وٌحاصر األتراك، 

، لبدر الطالع، الشوكانًهـ . ا ٓ٘ٓٔسنة وفً بمدٌنة ذمار قائما بحربهم، وٌشن علٌهم الغارات، وت
 .ٕ٘، صٕوانظر:  األعالم ، الزركلً،ج –7ٖٕ-8ٖٕص

 ٕٙ٘الفصول اللؤلؤٌة ، صارم الدٌن الوزٌر، ص  -(7ٕ
 .ٖٕٔالقسطاس، الحسن بن عزالدٌن، مخطوط، ورقة رقم   -(ٖٓ
 . ونقله عن الحاوي لإلمام ٌحٌى بن حمزة .ٓٓٔالفواصل، إسماعٌل بن محمد، مخطوط، ورقة رقم  -(ٖٔ

 
، نقال  عن الحاوي لإلمام ٌحٌى بن ٔٓٔل بن محمد بن إسحاق، مخطوط، ورقة رقم الفواصل، إسماعٌ -(ٕٖ

 حمزة. 
 .ٖٕٔالفسطاس، الحسن بن عزالدٌن، مخطوط، ورقة رقم

 ٕٙٙمنهاج الوصول، ابن المرتضى، ص
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حد من الحاضرين عمى من وكان الجدال بينيم يقع في المحافل والمحاضر، ولم ينكر أ     
في المسائل الفقيية وغيرىا، فكان إجماًعا وعمى األقل سكوتًيا عمى جواز  اخالف عميً 

مخالفتو، وعدم حجية قولو عمى من عداه من الصحابة، وىو المطموب. قال: صاحب منياج 
قد ظير مخالفة الصحابة إياه في كثير من المسائل كابن عباس في المتعة، وابن الوصول )

لك، ولم ينكر عمي عميو السالم خالفيم إياه بوجو، فكان مسعود وغيره في أم الولد وغير ذ
 .(33)ذلك موافقة ليم عمى أن قولو ليس بحجة عمييم ....(

إن كان اجتياد عمي رضي اهلل عنو في الظينات، فال يزيد اجتياده عمى اجتياد النبي  -2
 .(34)صمى اهلل عميو وسمم، وقد خالفو ىو وغيره

قد خالفوه في مسائل كثيرة، ولم يثبتوا عمى الرجوع في  أئمة أوالده وأعالم أشياعو، -3
مجتيداتيم وتفاصيل مذاىبيم إليو، وال اكتفوا باآلثار المروية عنو عن أدلة الكتاب 

 .(35)والسنة
استدل القائمون بحجية مذىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل  أدلة القائمين بالحجية: :ثانًيا

 عنو بأمرين رئيسيين ىما: 
 صمة التي اثبتوىا لو، وبنوا عمييا أنو ال يمكن أن يقع منو خطأ في االجتياد. الع :1
أدلة نقمية عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم، رأوا أنيا تدل عمى وجوب اتباعو وعدم جواز  :2

 مخالفتو، وأن قولو وفعمو كقول الرسول وفعمو.
لموصول إلى مدى قوتيما في  وسوف نورد ىذين الدليمين، والمناقشات الواردة حوليما؛    

 الداللة عمى ما أوردت من أجمو، وذلك عمى النحو التالي:
 
 

                                                 
 .ٕٙٙمنهاج الوصول، ابن المرتضى، ص  -(ٖٖ
 .9ٖ، صٕنفسه، ج. وانظر: المصدر 8ٖ، ص ٕنظام الفصول اللؤلؤٌة، الجالل، ج -(ٖٗ

 .ٙٗ٘، ص ٔحاشٌة هداٌة العقول، ج -(ٖ٘ 
 ٕٙٙوانظر منهاج الوصول إلى معٌار العقول، ابن المرتضى، ص

. نقال  عن الحاوي لإلمام ٌحٌى بن ٓٓٔالفواصل، إسماعٌل بن محمد بن إسحاق، مخطوط، ورقة رقم  
 حمزة.
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 :(36)العصمة -(1)
احتج القائمون من الزيدية بحجية قول أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو وفعمو، دون      

غيره من الصحابة الكرام، بأنو رضي اهلل عنو قد ثبتت لو العصمة عندىم دون غيره من 
. ووجود ىذه العصمة، يمتنع معيا أن يخطيء في اجتياده، فتثبت الحجة لقولو (37)الصحابة

 ب. وىذا االستدالل اعترض عميو من وجوه:وفعمو وىو المطمو 
إثبات العصمة لعمي رضي اهلل عنو ليس أمًرا متفًقا عميو بين عمماء األمة، بل وال حتى  )أ(:

بين عمماء المذىب الزيدي نفسو. فأىل السنة ال يثبتون العصمة لغير النبي صمى اهلل عميو 
مة لفرد من أفراد االمة، غير النبي وسمم، بمعنى أنو ال يوجد نص قاطع متواتر بثبوت العص

صمى اهلل عميو وسمم، ال لعمي وال لغيره من صحابة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، رضي 
 .(38)اهلل عن الجميع

وىذا ال يمنع وجود بعض الصحابة، أو من غيرىم لم يعرف وقوع ذنب منيم، ومن ىذا     
يما عمى فرض وجودىا لم يخبر عنيا حالو فقد حاز مرتبة المحفوظية أو العصمة، ولكن

بدليل نقمي، فميست واجًبا سمعًيا ألحد غير نبينا صمى اهلل عميو وسمم، وال يجب عمينا 
 .(39)اعتقاده، فكل فرد من األمة، يجوز عميو أن ال يقع منو ذنب، ويجوز أن يقع

عممائيم، وأما عند الزيدية فقد أنكر ثبوت العصمة لعمي رضي اهلل عنو، بعض كبار     
أي عمي رضي اهلل  يى بن حمزة، حيث قال: )وليس حكموومنيم اإلمام الزيدي الكبير يح

حكم صاحب الشريعة في األحكام، خاصة مع عدم العصمة، فإن دعواىا غير محكمة  -عنو
 .(40)في حقو، لما يعرض في داللتيا من االحتمال القوي(

                                                 
 المراد بالعصمة، سٌأتً تفسٌره ص. -(ٖٙ
 .ٕٙ٘، صارم الدٌن الوزٌر، ص الفصول اللؤلؤٌة  -(9ٖ
 .7٘حجٌة السنة، عبدالغنً عبدالخالق، ص -(8ٖ
مختصر التحفة اإلثنى عشرٌة، شاه عبدالعزٌز الدهلوي،  - 7ٖحجٌة السنة، عبدالغنً عبدالخالق، ص  -(7ٖ

 . 98ٔص 
 . ٗٙٔ، صٕاالنتصار على علماء األنصار، ٌحٌى بن حمزة، ج -(ٓٗ
 .ٙٗ٘، ص ٔول، جحاشٌة على هداٌة العق         
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ومع وجود ىذا اإلنكار لثبوت العصمة لعمي رضي اهلل عنو، يصير االستدالل بيا عمى      
ىذا األمر الخطير، وىو كون قولو وفعمو حجة واجب االتباع دون غيره من الصحابة، محل 

 تردد يسقط معو ىذا االستدالل.
بة، فما عالقة لو افترضنا أن العصمة ثابتة لعمي رضي اهلل عنو دون غيره من الصحا -)ب(

ذلك بثبوت الحجية لقولو وفعمو؟ فالعصمة: يراد بيا في حق األنبياء عمى الراجح، االمتناع 
من صدور الكبيرة والخسيسة مطمًقا، وصدور الصغيرة غير الخسيسة عمدًا، ويجوز صدورىا 
سيًوا او خطًأ، ولكن األنبياء المعصومون باتفاق، ال يصرون عمى صغيرة صدرت عنيم 

ا او خًطأ، وال يقرىم الوحي عمييا، بل ينبيون فينتيون، ويرشدون األمة إلى أن ماحصل سيوً 
 . (41)منيم، كان عمى سبيل السيو لئال يتبعوا فيو

أما ثبوت العصمة الجتياداتيم، عند القائمين بثبوت تعبدىم باالجتياد، ووقوع ذلك منيم،    
 فمحل خالف بينيم.

ع الخطثثأ فثثي االجتيثثاد الصثثادر عثثن النبثثي صثثمى اهلل عميثثو حيثثث ذىثثب إلثثى جثثواز وقثثو        
 -أي الشثثثثافعية -(، وقثثثثال فثثثثي اإلحكثثثثام إنثثثثو مثثثثذىب أكثثثثثر أصثثثثحابنا42)وسثثثثمم، أكثثثثثر الحنفيثثثثة

، وابثن (44)، واختثاره اآلمثدي(43)والحنابمة، وأصحاب الحديث، والجبائي، وجماعثة مثن المعتزلثة
 .(47)، وصاحب مسمم الثبوت(46)، والكمال(45)الحاجب

وأكد اآلمدي، أن القائمين بجواز الخطأ عمى النبي صمى اهلل عميو وسثمم فثي االجتيثاد، اتفقثوا  
 .(48)عمى أنو ال يقر عميو، بل البد من تنبييو
                                                 

وما بعدها، قال الشٌخ عبدالغنً ) وهو مذهب البٌضاوي، ٖٗٔحجٌة السنة، عبدالغنً عبدالخالق، ص -(41
، واختاره شارحا المواقف والمقاصد، ونسبه فً الطوالع وصاحب الحاصل كما فً شرح اإلسنوي

وشرحها إلى أهل السنة، واختاره فً المساٌرة ونسبه شارحها إلى جمهور أهل السنة، وهذا هو الذي 
 .7ٖٕ، صٕاختاره( وأحال على: شرح اإلسنوي، ج

 .ٖٗٔ، صٕشرح المقاصد، ج - ٕٙٓ، صٖشرح المواقف ج     
 .77ٔ، صٔالمساٌرة، ج-77ٔصٔ، ج7ٕٓالطوالع وشرحها ص     

 .77ٖ، صٖالتقرٌر والتحبٌر، ابن أمٌر الحاج ، ج -(ٕٗ
 .ٓٗٗ، صٗ، اآلمدي، جاإلحكام -(ٖٗ
 .ٓٗٗ، صٗ، اآلمدي، جاإلحكام -(ٗٗ
 .ٕٗٙ، ص ٖشرح مختصر المنتهى، العضد اإلٌجً ، ج -(٘ٗ
 . ٔٓٗ، ص ٖالتقرٌر والتحبٌر، ابن أمٌر الحاج ، ج -(ٙٗ
 .ٖٓٙ، ص ٕفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، عبدالعلً األنصاري ، ج -(9ٗ
، ٕـ فواتح الرحموت، ج8ٕٔـ حجٌة السنة، عبدالغنً عبدالخالق، صٓٗٗ، صٗاإلحكام، اآلمدي، ج -(8ٗ

 . ٓٔٙ، و صٖٓٙص
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جواز وقوع الخطثأ فثي اجتيثاد النبثي صثمى اهلل  ،(49)واختار العالمة عبدالغني عبدالخالق     
عميو فوًرا، فإذا أقر عمى اجتياده، ولثم ينبثو عمثى  عميو وسمم، ولكنو إذا وقع، فالبد من التنبيو

خطأ فيو، دل ذلك عمى أن حكمو حق، فيكثون حجثة يجثب العمثل بيثا، بمثابثة الحكثم المثوحي 
 .(50)بو، إذ تقريره تعالى وحي، كما أن تقرير النبي سنة

 فإذا كان العمماء مختمفون في عصمة اجتياد النبي صمى اهلل عميو وسمم؛ بناء عمى     
عصمتو من المعاصي المتفق عمى ذلك بينيم في الجممة، فمن باب أولى أن يكون اجتياد 

 غيره ممن ادعي ليم العصمة عمى فرض التسميم بذلك ليس حجة.
وقد ذىب بعض عمماء الزيدية، القائمين بثبوت العصمة لعمي رضي اهلل عنو؛ إلى منع      

)ثبوتيا لعمي رضي اهلل عنو، ال ، فثعالو االجتياديةالتالزم بينيا وبين ثبوت الحجية ألقوالو واف
يقضي بأن كالمو في االجتياديات حجة، ألنو إنما تثبت العصمة عما ىو عصيان، 
ومقتضى اإلثم، وليس ليذا مدخل في االجتياديات، ألنو إن كان كل مجتيد مصيب 

ن كان المصيب واحًدا، فميس المخالف لو آثًما وال عاصًيا، و  ال تدل العصمة عمى فواضح، وا 
امتناع ما ىذا حالو، وقد جاز الخطأ عمى رسول اهلل في االجتياد، ووقع منو، مع كونو في 

 .(51)أعمى درجات العصمة ..(
وصرح بعضيم بجواز الغمط في االجتياد الصادر عن المعصوم، فقال: )وقد يجوز أن     

يغمط المجتيد، وال يبطل بذلك كونو إماما معصوما، وقد ورد السمع بتصويب فتوى النبي 
 .(52)سميمان، دون فتوى أبيو عمييما السالم (

                                                 
ً، ٗحصو 1908( ػثذاىغْٜ تِ ػثذاىخاىق تِ حغِ تِ ٍصطفٚ اىَصشٛ، اىؼالٍح األص٘ىٜ، ٗىذ عْح  49

ء، ٍِ ً، ٗذخشجد تٔ أجٞاه ٍِ اىؼيَا1940يٚ دسجح اىؼاىَٞح فٜ أص٘ه اىفقٔ ٍِ األصٕش اىششٝف عْح ػ

ً.   1983ٍحاضشاخ فٜ أص٘ه اىفقٔ( ٗغٞشَٕا، ذ٘فٜ سحَٔ هللا ذؼاىٚ عْحٍؤىفاذٔ: )حجٞح اىغْح( ٗ )

 .220 -219، ص 2ٍؼجٌ األص٘ىِٞٞ، د. ٍحَذ ٍظٖش تقا، ج
، انظر : فواتح الرحموت ، عبدالعلً األنصاري  ٕٕٕـ ٕٕٔعبدالخالق ، ص حجٌة السنة ، عبدالغنً  -(ٓ٘

 .ٖٓٙ، ص ٕ، ج
 .ٙٗ٘، صٔعزالدٌن بن الحسن، شرح البحر، نقال  عن حاشٌة على هداٌة العقول، ج -(ٔ٘

ـ منهاج الوصول، ابن 9ٖـ ٖٙ، صٕوفً نفس هذا المعنى انظر، نظام الفصول اللؤلؤٌة، الجالل، ج
 .ٕٙٙالمرتضى، ص 

ضمن مجموع السٌد حمٌدان، حمٌدان بن ٌحٌى  جواب المسائل الشتوٌة والشبه الحشوٌة منشور -(ٕ٘
 .٘ٗٗالقاسمً، ص
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لو أىل السنة، ووقع وبحسب ما تقدم فإن العصمة لعمي رضي اهلل عنو، ال يثبتيا     
الخالف بين الزيدية في إثباتيا لو، وبعض من أثبتيا منيم لو، ينفي أن تكون صالحة 
لالستدالل بيا عمى حجية قول أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو وفعمو، ومع كل ىذا 
االختالف والتردد في ثبوت العصمة لعمي رضي اهلل عنو، وفي مدى صالحيتياث عمى فرض 

 عمى إثبات حجية أقوالو وأفعالو، فإنيا ال تصمح دلياًل قاطًعا في ىذه المسألة العظيمة. ثبوتياث
ولكل ىذه االحتماالت المحيطة بالعصمة، فإن القائمين بالحجية من الزيدية، بحثوا عن     

 دليل آخر يدل عمى صحة قوليم، وىو ما سنعرضو ونناقشو تالًيا.
استدلوا بأحاديث كثيرة من السنة النبوية، رأوا أنيا تدل عمى ثبوت الحجية ألقوال وأفعال  -2

أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو.  ومن أبرز عمماء الزيدية الذين ذكروا ذلك، الحسين بن 
القاسم، حيث ذكر جممة من األحاديث النبوية، رأى أنيا متواترة المعنى في الداللة عمى 

 . (53)ىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنوحجية مذ
يراد أىميا، مع مناقشتيا سنًدا     ويمكن تقسيم ىذه األحاديث إلى مجموعتين أساسيتين، وا 

 ومتًنا وداللًة عمى النحو التالي:  
أحاديث تتحدث عن سعة عمم عمي رضي اهلل عنو، ومن ىذه االحاديث  المجموعة األولى:

 نى:التي أوردىا في ىذا المع
، والحديث اختمف العمماء (54)أنا مدينة العمم وعمي بابيا، فمن أراد العمم فميأت الباب() -أ(

في الحكم عميو، فصححو الحاكم، وتعقبو الذىبي فقال بل موضوع. وحسنو المناوي وابن 
: الحديث مضطرب غير حجر، وأنكره البخاري، وقال الترمذي غريب منكر، وقال الدارقطني

ال أصل لو من حديث ابن عباس،  شيءثابت، وضعفو الييثمي، وقال ابن حبان: ىذا 
والمجاىد، وال األعمش... وحكم عميو بالوضع كل من ابن الجوزي، والذىبي، وشيخ اإلسالم 

 .(55)ابن تيمية، والشيخ محمد ناصر الدين األلباني

                                                 
 .٘ٗ٘، صٔهداٌة العقول، الحسٌن بن القاسم، ج -(ٖ٘
 .9ٖٙٗ، رقم 9ٖٔ، صٖالمستدرك، الحاكم، ج -(ٗ٘
 .9ٖٙٗ، رقم  9ٖٔ، صٖانظر: المستدرك، الحاكم، ج  -(٘٘

 ـ  9ٕٖٖ، رقم 8ٙ-8٘، صٙسنن الترمذي، ج     
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، والحديث صححو الحاكم ووافقو (56)لن يتفرقا()عمي مع القرآن، والقرآن مع عمي، و  -ب(
 .(57)الذىبي، وضعفو الييثمي

ن الحق معك، والحق عمى لسانك( -جث( ، والحديث بيذا المفظ ال يكاد يوجد في (58)).....وا 
 .(59)كتب الحديث المعتمدة، وما ورد فييا من أحاديث بألفاظ مقاربة، ال تثبت

وعمى فرض صحتيا )فمدلوليا ظني، إذ ليست وأجيب: ىذه األحاديث في ثبوتيا مقال، 
بنص صريح في المدعى، الحتمال أن يكون المراد من حديث )أنا مدينة العمم، وعمي بابيا 
....(، ىو توسعو في العمم وتبحره، إذ المدينة لما كان ال يتوصل إلييا إال من بابيا، فكذلك 

الصحابة في تحمل العمم عنو صمى قولو صمى اهلل عميو وسمم، إال أنو لما شاركو غيره من 
وتحممو من العمم ماال يحممو اهلل عميو وسمم، اقتضى ىذا الحديث المزية ألمير المؤمنين، 

. قمت: أما سعة عممو رضي اهلل عنو فال جدال فيو، وأما أنو (60)، وال يشاركو أحد(غيره
خص من العمم بما لم يعممو غيره فمحل نظر، فقد سئل رضي اهلل عنو )ىل عندكم شيئ مما 
ليس في القرآن(، وفي رواية )ما ليس عند الناس( فقال عمي رضي اهلل عنو )والذي فمق 

، إال فيما يعطى رجل في كتابو، وما في الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إال ما في القرآن

                                                                                                                   
ـ  مجموع الفتاوى، ابن تٌمٌة،  7ٖٓ، رقم الحدٌث7ٕفة المراتب، صأسنى المطالب فً أحادٌث مختل     

، رقم الحدٌث 9ٗ-ٙٗ، ص ٖ، ج قدٌر شرح الجامح الصغٌر، المناويفٌض ال -99ٖ، ص8ٔج
 .9ٕٓ٘و 9ٕٓٗ

 .9ٓٙٗٔ، رقم ٖٓٔ، ص7مجمع الزوائد، الهٌثمً، ج     
 .77، صٙـ الجرح والتعدٌل، الرازي ،ج    
 7ٕ٘٘، رقم ٖٓ٘ -8ٔ٘، صٙسلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة ، األلبانً، ج     

 .8ٕٙٗ، رقم ٖٗٔ، صٖالمستدرك ، الحاكم، ج -(ٙ٘
الهٌثمً: فٌه صالح بن أبً األسود وهو . وقال 8ٕٙٗ، رقم ٖٗٔ، صٖ، الحاكم، جالمستدرك -(9٘

وضعفه األلبانً، صحٌح وضعٌف الجامع  -9ٙ9ٗٔ، رقم7ٕٔ، ص7ضعٌف، مجمع الزوائد،ج
 .8ٕٖ7الصغٌر، رقم الحدٌث 

، إلى اإلمام زٌد، ولم أجده فً المطبوع، كما ٖ٘٘-ٕ٘٘، صٔنسبه بهذا اللفظ فً هداٌة العقول،ج -(8٘
 من كتب الحدٌث عند أهل السنة. أنه بهذا اللفظ لم أجده فً مضانه

وجدته عند الحاكم بلفظ )رحم هللا علٌا، اللهم أدر الحق معه حٌث دار( وقال صحٌح على شرط مسلم،  -(7٘
، رقم ٖ٘ٔ-ٖٗٔ،صٖوتعقبه الذهبً فً  التلخٌص، فقال: فٌه مختار بن نافع ساقط. المستدرك،ج

والحق معه، ٌدور حٌث دار، ولن ٌفترقا  . وذكر ابن تٌمٌة رواٌة أخرى بلفظ )علً مع الحق7ٕٙٗ
حتى ٌردا علً الحوض( وقال: لم ٌروه أحد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، ال بإسناد صحٌح وال 

 .8ٕٔ، صٗضعٌف. منهاج السنة النبوٌة، ج
 .ٔٓٔالفواصل، إسماعٌل بن محمد، مخطوط، صفحة رقم  -(ٓٙ

 .٘ٗ٘، صٔ: حاشٌة على هداٌة العقول ، جوانظر     



 ػثذ اىثاعظ ػثذٓ سدٍاُد/                   ِ  ػيٜ سضٜ هللا ػْٔ ػْذ اىضٝذٝححجٞح ٍزٕة أٍٞش اىٍَْ٘ٞ 

 
181 

 2018( ٍاسط 2اىؼذد )                                  اإلّغاّٞح             خٍجيح اىؼيً٘ اىرشت٘ٝح ٗاىذاسعا  

، وأن ال يقتل مسمم (62)، وفكاك األسير(61)الصحيفة، قيل وما في ىذه الصحيفة، قال: العقل
 .(63)بكافر(
وكونو مع القرآن، ال يقتضي أن غيره من الصحابة ليسوا مع القرآن، وأقصى ما يدل      

صحة الحديث وقد عرفت مافيو.  عميو كونو من أكثرىم مالزمة لمقرآن، ىذا عمى فرض
، وأما عمى ربو غيره، وىو عمى التصويب ظاى لاليستمزم بطالن ما قا قولو، )وأحقية

التخطئة فألنو غير معصوم عن الخطأ، والمصيب ال يتعين اتفاًقا، فمن أين يمزم تعينو 
 .(64)لإلصابة، ووجوب االتباع(

واالتو رضي اهلل عنو، ومتابعتة عند أحاديث تتحدث عن وجوب حبو وم :المجموعة الثانية
 الفرقة، ومنيا

)من أحب أن يحيى حياتي ويموت موتي، ويسكن جنة الخمد التي وعدني ربي، فميتول  -أ
، وىذا الحديث (65)عمي بن أبي طالب، فإنو لن يخرجكم من ىدى ولن يدخمكم في ضاللة(

فقال: ىو إلى الوضع أقرب، قال فيو الحاكم: صحيح االسناد ولم يخرجاه، وتعقبو الذىبي، 
 .(66)وقال في مجمع الزوائد، فيو يحيى بن يعمى األسممي وىو ضعيف

والحديث قال فيو الحاكم: صحيح  (67))من فارق عمًيا فارقني، ومن فارقني فقد فارق اهلل( -ب
 .(68)اإلسناد ولم يخرجاه. وتعقبو الذىبي، فقال: بل منكر، وقال فيو الييثمي رجالو ثقات

                                                 
ْقر٘ه : أٛ (  61 ََ ىِٞاء اى ْٗ َٝح ٍِ اإلتو فَؼقَيٖا تفَِْاء أ َُّ اىقاذو ماُ إرا قَرَو قرٞال جَغ اىذِّ ٝح، ٗأْصئُ : أ اىَؼْقو :  اىذِّ

ٝح َػْقالً تاىَصذس . ٝقاه : َػقَو اىثَؼٞش َْٝؼقئ َػْقال  ٞد اىذِّ َِّ َشذَّٕا فٜ ُػقُيٖا ىَُٞغيَِٖا إىٌٖٞ َٗٝقثُِضٕ٘ا ٍْٔ؛ فُغ

ؼُٖا ُػقُ٘ه . اىْٖاٝح فٜ غشٝة اىحذٝث ٗ األثش، اتِ األثٞش، جٗ َْ  . 278، ص3َج
ّْقََزٓ. ٗاىفِْذٝح : ( 62 فاداجً إرا أْػطَٜ فِذاءٓ ٗأ ٍُ ًٙ ٗفادآ ُٝفاِدٝٔ   فََناك األِعٞش: اىفذاء، ٝقاه : فَذآ َْٝفِذٝٔ فِذاًء ٗفَذ

فاداج : أُ ذَْفرَلَّ األِعَٞش  َُ ْثئ. اىْٖاٝح فٜ غشٝة اىحذٝث ٗاألثش، اتِ األثٞش، جاىفِذاء . ٗقٞو : اى ٍِ ، 3تأِعٍٞش 

 . 421ص
، وباب الٌقتل 7ٖٓٙ، رقمٖٖٓ، صٕٔفتح الباري بشرح صحٌح البخاري، ابن حجر، باب العاقلة، ج -(ٖٙ

 .7ٔ٘ٙ، رقم ٕٕٖ، صٕٔالمسلم بالكافر، ج 
 .ٓٗ، صٕنظام الفصول اللؤلؤٌة، الجالل، ج -(ٗٙ
، 7ٗٔ، ص٘ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر، ج -ٕٗٙٗ، رقم 7ٖٔ، صٖاكم ،جالمستدرك، الح -(٘ٙ

 . 9ٙٓ٘رقم 
 .7ٖٙٗٔ، رقم 7٘، ص7الزوائد، الهٌثمً، ج . مجمعٕٗٙٗ، رقم 7ٖٔ، صٖلحاكم، جالمستدرك، ا -(ٙٙ
، بلفظ ))ومن فارقك ٌا علً فقد 9ٖٓٗو ٕٗٙٗ، رقم 8٘ٔو ٖٗٔ، صٖالمستدرك، الحاكم، ج -(9ٙ

. قال محقق الكتاب فٌه أحمد بن 7ٖ٘٘ٔ، رقم  ٖٕٖ، صٕٔمعجم الكبٌر، الطبرانً، جال-((فارقنً
.بلفظ )ٌا علً من فارقنً 99ٔٗٔ، رقم ٖٓٔ، ص7مجمع الزوائد، الهٌثمً، ج -صبٌح ال ٌساوي شٌئا

 فارق هللا، ومن فارقك ٌا علً فارقنً(.
 .9ٖٓٗو ٕٗٙٗ، رقم 8٘ٔو ٖٗٔ، صٖالمستدرك، الحاكم، ج -(8ٙ
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ن األمة ستغدر بك من بعدي، وانت تعيش عمى ممتي، وتقتل عمى سنتي، ومن أحبك )إ -ج
، والحديث قال عنو الحاكم صحح اإلسناد ولم يخرجاه، (69)أحبني، ومن أبغضك أبغضني(

 .(70)ووافقو الذىبي، وضعفو البخاري كما ذكر ابن كثير في البداية والنياية، وضعفو األلباني
اديث عمى فرض صحتيا، فالمراد بيا )اإلشارة إلى ماوقع من وأجيب بأن ىذه األح     

االختالف أيام خالفتو، والفرقة التي أفضت إلى سفك الدماء، واتفق معو مالم يتفق مع غيره 
 -ممن تقدمو، كما يدل عميو حديث )يكون بين الناس فتنة واختالف، ويكون ىذا واصحابو 

 . (71)مع الحق( -يعني عمًيا
، ونحو ذلك من (72)بعدي فتنة؛ فإذا كان كذلك؛ فالزموا عمي بن ابي طالب(وحديث )سيكون 

 .(73)األحاديث المصرح فييا بوقوع الفتنة المعدودة من أعالم النبوة
 )تنبيو(

 ، معمًقا عمى األحاديث التي أوردىا الحسين بن القاسم(74)قال العالمة الحسن بن إسحاق -أ

 قول أمير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو:؛ لمداللة عمى ما ذىب إليو من حجية 

                                                                                                                   
 .99ٔٗٔ، رقم ٖٓٔ، ص7لزوائد، الهٌثمً، جمجمع ا

 .8ٙٙٗ، رقم ٖ٘ٔ، صٖالمستدرك، الحاكم، ج -(7ٙ
 -ٕٗٗ، صٙالبداٌة والنهاٌة ، ابن كثٌر، ج  -8ٙٙٗ، رقم ٗ٘ٔ، صٖانظر: المستدرك، الحاكم، ج -(9ٓ

 .7ٓ٘ٗ، رقم ٙ٘٘-ٕ٘٘، صٓٔسلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة، األلبانً، ج
. قال محقق الكتاب فً الهامش، فً إسناده ٕٕٖ، رقم 9ٗٔ، ص 7ٔالطبرانً، جالمعجم الكبٌر،  -(9ٔ

 عبدهللا بن جعفر المدنً، وهو ضعٌف، وإسحاق بن كعب مجهول.
وعزاه الحافظ بن حجر  -79ٗٙ، رقم الترجمةٖٖٓٓ، ص٘أخرجه أبو نعٌم فً معرفة الصحابة،ج -(9ٕ

بشر األسدي أحد المتروكٌن. اإلصابة فً  فً اإلصابة ألبً أحمد وابن منده وقال: فٌه إسحاق بن
، ترجمة أبو لٌلى الغفاري. وقال ابن عبدالبر: فٌه إسحاق بن بشر ممن 9ٔٔ، صٗتمٌٌز الصحابة، ج

ال ٌحتج بنقله إذا انفرد لضعفه ونكارة حدٌثه. االستٌعاب فً معرفة الصحابة )مطبوع على هامش 
 .ترجمة أبو لٌلى الغفاري. 9ٔٔ،ص ٗاإلصابة(، ج

 -ٕٓٔ، اسماعٌل بن محمد ، مخطوط  ورقة رقمالفواصل -(9ٖ
 .ٙٗ٘ـ ٘ٗ٘، صٔوانظر: حاشٌة على هداٌة العقول، ج

 7ٖٓٔالسٌد الحسن بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن اإلمام القاسم بن محمد، ولد سنة -(9ٗ
ألمٌر، وغٌره، وفاق ن إسماعٌل اثالث وتسعٌن وألف، ونشأ بصنعاء، فقرأ على السٌد العالمة محمد ب

شرحا نفٌسا، غالب العلوم، وصنف تصانٌف، منها منظومة الهدي النبوي البن القٌم، ثم شرحها  ًف
علوم عدة، وكان أحد الرؤساء مع أخٌه السٌد العالمة محمد بن اسحق، ثم  ًف ةومنها رسائل نفٌس

لمتوكل على هللا القاسم ابن حسٌن، اعتقله اإلمام المنصور الحسٌن بن القاسم، وكان قد اعتقله اإلمام ا
وله شعر كثٌر سائر مجموع عند أهله، وكل أهل هذا البٌت الشرٌف علماء شعراء ال ٌخلو عن ذلك إال 

خالق النادر، وصاحب الترجمة من أكابرهم وأفاضلهم الجامعٌن بٌن العلم واالدب والرٌاسة ومكارم األ
-8ٕٓالشوكانً، صالطالع،. البدر ن ومائة والفهـ ستٌٓٙٔٔسنة  ًوجمٌع صفات الكمال، ومات ف

 .8ٗٔص ،ٔوانظر:  األعالم، الزركلً،ج 7ٕٓ
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)ومع ىذا، فيعمم كون قول عمي رضي اهلل عنو حجة، إال أن ذلك إذا لم يوجد لمحكم دليل 
نبوي، أما إذا وجد الدليل النبوي من قول أو فعل، وصح، فال يعارض بو ماروي عن عمي 

يحمل  السالم، أوعميو السالم، بل يكون صحة الحديث قادحًا في ذلك المروي عنو عميو 
 .(75)عمى أنو لم يبمغو الدليل النبوي(

جاء عن النبي صمى اهلل ، ما ي أن يخالف قول عمي رضي اهلل عنوقمت: إذا وجد احتمال ف
فيذا دليل عمى أن قولو ليس بحجة، وكيف يكون حجة واحتمال أن يرد مخالفًا  عميو وسمم

عدم عممو بالحديث وارد، وبما أن لما ثبت عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعذر ك
اجتياده رضي اهلل عنو يمكن أن يرد مخالفًا لما ثبت عن الرسول مما لم يبمغو مثال، فيذا 
واضح في أن اجتياده يحتمل أن يكون صوابًا، ويحتمل أن يكون خطًأ، ومع االحتمال يسقط 

د الزيدية أرجح من القول بحجية قولو، ولكن ىذا يدل عمى أن مذىب عمي رضي اهلل عنو عن
  مذىب غيره من الصحابة، إذا لم يوجد مايرده من دليل نقمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.

ىذه ىي أىم األحاديث التي احتج بيا عمى ثبوت الحجية لقول وفعل أمير المؤمنين عمي     
 بن أبي طالب، وقد عرفت ما يدور حوليا من حيث الثبوت والداللة. 

ومن باب المعارضة، لو كانت األحاديث الواردة في فضل عمي رضي اهلل عنو؛  اوأيضً      
صالحة لالستدالل بيا عمى حجية قولو وفعمو، )فقد وردت أحاديث في جماعة من الصحابة، 

، وأن اهلل وضع الحق عمى لسانو يقول بو، (76)تتضمن األمر باالقتداء بيم واالىتداء بيدييم

                                                 
 .ٖ٘٘، صٔحاشٌة على هداٌة العقول، ج -(9٘
علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن من بعدي عضوا علٌها ن ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم )وم -(9ٙ

ٌن األربعة أبً بكر وعمر وعثمان وعلً رضً هللا استدل به على حجٌة قول الخلفاء الراشد بالنواجذ (
 عنهم أجمعٌن. 

وغٌرهما ،قال  )9ٕٙٙرقم  8ٓ8ص(والترمذي  )9ٓٙٗرقم  ٔٓ٘والحدٌث رواه أبو داود)ص    

اقتدوا بالذٌن من بعدي أبً  (الترمذي: حسن صحٌح، وقال البزار: هو أصح سندا  من حدٌث حذٌفة 
 أي الحاكم  -، وقالعند الحاكم فً العلم من مستدركه هو كما قال، وطرقه بكر وعمر(، وقال ابن عبدالبر

، 7ٓٔ، صٗ، ابن حجر، جض االستقصاء: انظر: تلخٌص الحبٌراستقصٌت فً تصحٌح هذا الحدٌث بع
 .79ٕٓرقم 

وابن ماجه )  )ٕٖٙٙرقم  8ٙٓٔ( رواه الترمذي )صدوا بالذٌن من بعدي أبً بكر وعمراقتومنها )    

وغٌرهما، قال البزار وابن حزم، ال ٌصح لجهالة أحد رواته واالنقطاع، قال ابن حجر  )79م ، رق99ص
ردا علٌهما: أما مولى ربعً فاسمه هالل وقد وثق ،وقد صرح ربعً بسماعه من حذٌفة ... فأبان انتفاء 

. وقد استدل 7ٕٙٓ، رقم 7ٓٔ، صٗما ضعف بسببه الحدٌث. انظر: تلخٌص الحبٌر، ابن حجر، ج
 هذا الحدٌث على حجٌة قول أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما. ب
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ن شياطين اإلنس والجن تفر منو، وتفرق منو، وال يسمك وأن الحق معو حيث كان، وأ
 (78)، وكل ىذه مما يتمسك بظواىرىا، ويعارض بيا تمك األحاديث((77)الشيطان حيث سمك

 أي الواردة في حق عمي رضي اهلل عنو، والتي استدل بيا عمى حجية قولو وفعمو.
ا، رغم ورود آيات وما دام أن الزيدية، يقررون عدم حجية مذىب الصحابي مطمقً     

، كالتي وردت في حق عمي يم، وسعة عمميم، واألمر باتباعيموأحاديث، تدل عمى فضم
رضي اهلل عنو أو تشابييا، بينما يجعل بعضيم ما ورد من ذلك في حق عمي رضي اهلل 
ال كيف  عنو، كافيا لالستدالل بو عمى حجية قولو وفعمو، فيذا يجعل ما قالوه محل نظر، وا 

دلة المتشابية إلى حد ما، نتائج مختمفة، بسبب اختالف األسماء فقط؛ فيمزم من رأى تنتج األ
من الزيدية داللة األحاديث الواردة في فضل عمي رضي اهلل عنو وسعة عممو ونحو ذلك، 
عمى حجية قولو وفعمو؛ أن يثبت حجية مذىب أي صحابي وردت فيو أحاديث دالة عمى 

ال كان ذلك تناقضًا في منطق االستدالل، وىو غير سعة عممو وفضمو، ونحو ذلك أيضً  ا، وا 
 مقبول. 

، فإنو ال يخفى عمى الصحابة الكرام ىذه األحاديث في حق عمي رضي اهلل عنو، ا)وأيضً    
وىو حجية قول أمير  -وىم أعرف الناس بأساليب الخطاب، فمو كانت ظاىرة في المدعى

 . (79)(عنيالما عدلوا  -مي رضي اهلل عنوالمؤمنين ع
ومما يدل عمى أن ىذه األحاديث التي ذكرت في الداللة عمى حجية قول أمير المؤمنين     

عمي رضي اهلل عنو، ليست ظاىرة، وال نًصا صريًحا في المدعى، أن عميًا رضي اهلل عنو 

                                                 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعمر بن الخطاب ) والذي نفسً بٌده مالقٌك الشٌطان سالكا  فجا   -(99

، 9قط اال سلك فجا  غٌر فجك( فتح الباري بشرح صحٌح البخاري، ابن حجر، باب مناقب عمر، ج 
، ٗصحٌح مسلم، باب من فضائل عمر رضً هللا عنه، ج -. واللفظ له8ٖٖٙ، رقم الحدٌث ٔ٘-ٓ٘ص
إن هللا جعل الحق على لسان عمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ) . وقال7ٖٕٙ، رقم8ٙٗٔص

 .8ٕٖٙ، رقم 7ٓٓٔوقلبه ( رواه الترمذي، ص
رجال الصحٌح، وقال حسن غرٌب. قال الهٌثمً: رواه البزار والطبرانً فً األوسط، ورجال البزار 

، وصححه األلبانً فً ٕٔٗٗٔ، رقم 8ٖ، ص7غٌر الجهم بن أبً الجهم، وهو ثقة. مجمع الزوائد، ج
 .ٕٙٔٙ، رقم ٖٙ، ص9صحٌح وضعٌف الجامع، ج

 .ٔٓٔالفواصل، إسماعٌل بن محمد، مخطوط، ورقة رقم  -(98
 .ٙٗ٘، صٔوانظر: حاشٌة على هداٌة العقول، ج

 .ٓٓٔمحمد، مخطوط، ورقة رقم الفواصل، إسماعٌل بن  -(97
 .ٙٗ٘، صٔوانظر: حاشٌة على هداٌة العقول، ج
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، وتحريم م إلى وجوب اتباع أقوالو وأفعالوأو غيرى سو، لم يؤثر عنو أنو دعى الصحابةنف
 . (80)فتو في أحكامو االجتيادية، بل خالفوه وجادلوه، وأقرىم عمى ذلكمخال

 

 المطمب الثالث: الترجيح:
ظير مما سبق عرضو من أدلة القولين في المسألة، والمناقشات الدائرة حوليما، قوة أدلة     

القائمين بعدم الحجية؛ لصراحتيا في الداللة عمى المدعى، وسالمتيا من الضعف القادح، 
السيما وأن الفقو الزيدي يشتمل عمى العديد من المسائل الفقيية المخالفة لممشيور عن عمي 

 عنو، كما في مسألة تحريم بيع أميات األوالد، ومذىب عمي رضي اهلل عنو جوازه، رضي اهلل
وغيرىا من المسائل، ودليل الوقوع يؤكد قوة أدلة القائمين بعدم الحجية، فيو الراجح في ىذه 
المسألة، بحسب ما ظير لمباحث، وىذا مع التأكيد عمى أن لمذىب عمي رضي اهلل عنو مزية 

 يره من الصحابة عند الزيدية. واهلل أعمم.وقوة عمى مذىب غ
 

 الخاتمة:
المتواضع، فيحسن أن نسجل في خاتمتو أىم  البحثبعد أن يسر اهلل تعالى كتابة ىذا      

النتائج التي يمكن الخروج بيا منو، وأىم التوصيات المناسبة لو، ويمكن إجماليا عمى النحو 
 التالي: 

وخاصة عند المتأخرين منيم، اقتصرت عمى ذكر بعض المؤلفات األصولية الزيدية،  -1
القول بحجية مذىب امير المؤمنين عمي رضي اهلل عنو عند الزيدية، كما فعل صاحب 
 كتاب ىداية العقول، ودون إشارة إلى وجود أي خالف في المسألة، وىو خالف الواقع.

ذىب أمير بحجية منسبة القائمين تختمف كتب األصول في المذىب الزيدي، في تحديد  -2
عضيا إلى بعض ، فبينما ينسبو بفي المذىب المؤمنين عمي رضي اهلل عنو عندىم

بأنو قول األكثر، بل إن بعض المتأخرين منيم، ال يذكر أن في  تصرح أخرىالزيدية؛ 
 .ية خالًفا أصاًل القول بالحج

القول فالرأي الذي أخذ بو أكثر متأخري الزيدية، ىو القول بالحجية، بخالف متقدمييم  -3
 ، وىم أدرى بالمذىب من غيرىم.بعدم الحجية أقوى عندىم

                                                 
 .77الفواصل، إسماعٌل بن محمد، مخطوط، ورقة رقم  -(8ٓ
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رجح البحث، بعد سرد أدلة القائمين بالحجية، والقائمين بعدم الحجية، والمناقشات  -4
 حوليا، قوة ورجحان القول بعدم حجية مذىب أمير المؤمنين عند الزيدية.

ىناك تقارب كبير من حيث الشكل عمى األقل في ىذه المسالة، بين المذىب الزيدي  -5
والمذاىب األربعة التي منيا من يقول بحجية مذىب أمير المؤمنين عمي رضي اهلل 
عنو ضمن القول بحجيو مذىب الصحابي الفقيو عموًما، أو مذىب الخمفاء األربعة 

ية مذىب الصحابي عندىم بشكل عام، خصوًصا، ومنيم من ال يعتبره حجة لعدم حج
وتمايزت الزيدية بنص بعضيم عمى حجية مذىب عمي رضي اهلل عنو دون غيره من 

 الصحابة، وىو ما ال نجد قائاًل بو عند األصوليين من عمماء المذاىب األربعة.
 

 التوصيات:
ة دراسة مدى لعل من أىم التوصيات التي يمكن التنبيو إلييا من خالل ىذا البحث، أىمي    

تأثير مذىب عمي رضي اهلل عنو في الفقو اليادوي الزيدي، من خالل بحث استقرائي 
 تطبيقي؛ يبين اثر مذىب عمي رضي اهلل عنو عمى األقوال الراجحة في المذىب عندىم.

 
 قائمة المصادر والمراجع:

في غريب النياية ابن األثير، مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  -
محمود محمد الطناحي، المكتبة ، تحقيق: طاىر أحمد الزاوي و الحديث واألثر

 اإلسالمية لصاحبيا رياض الشيخ، ب ت، ب ط.
 مخطوط.الفواصل شرح بغية اآلمل في نظم الكافل، ابن إسحاق، إسماعيل بن محمد،  -
سؤل في عمم ىداية العقول إلى غاية الابن القاسم، الحسين ابن القاسم بن محمد،  -

 ىث.1401اإلسالمية،  ة، المكتبةالطبعة الثاني األصول،
البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء ابن المرتضى، أحمد بن يحيى بن المرتضى،  -

 م.1988-ىث 1409اليمن،  -دار الحكمة اليمانية، صنعاء األمصار،
منياج الوصول إلى معيار العقول في عمم األصول، ابن المرتضى، أحمد بن يحيى،  -

دراسة وتحقيق احمد عمي مطير الماخذي، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، الطبعة 
 م.1992-ىث 1412األولى، 



 ػثذ اىثاعظ ػثذٓ سدٍاُد/                   ِ  ػيٜ سضٜ هللا ػْٔ ػْذ اىضٝذٝححجٞح ٍزٕة أٍٞش اىٍَْ٘ٞ 

 
187 

 2018( ٍاسط 2اىؼذد )                                  اإلّغاّٞح             خٍجيح اىؼيً٘ اىرشت٘ٝح ٗاىذاسعا  

التقرير والتحرير في عمم ، ابن أمير الحاج، محمد بن محمد بن محمد أبو عبد اهلل -
في دار الفكر، دار الفكر،  تصحيح وضبط مكتب البحوث والدراسات األصول،
 لبنان، الطبعة األولى، د ت.-بيروت

، تحقيق أنور الباز وعامر الجزار، دار مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم،  -
 م.2005 -ىث 1426الوفاء، الثالثة، 

د محمد رشاد سالم، ، تحقيق منياج السنة النبويةابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم،  -
 سة قرطبة، الطبعة األولى.مؤس

اإلستيعاب في ىث(. 1328ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن ) -
، مطبوع عمى ىامش كتاب اإلصابة في معرفة الصحابة، 1. طمعرفة األصحاب

 لبنان: دار إحياء التراث العربي.
، حققو ودقق أصولو يايةالبداية والنابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي أبو الفداء،  -

 -ىث 1408، بيروت، األولى، دار احياء التراث العربيوعمق حواشيو عمي شبري، 
 م.1988

، خرج أحاديثو عمار سنن ابن ماجوابن ماجو، محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني،  -
 -ىث1430لة، دمشق، األولى، الطيار وياسر حسن وعزالدين ضمي، مؤسسة السا

 .مجمد واحد() ، م2009
 ، مكتبة الرشد،سنن أبي داودأبو داود، سميمان بن األشعث السجستاني األزدي،  -

 .مجمد واحد()2003 -ىث 1424الرياض، األولى، 
، تحقيق معرفة الصحابةبن احمد بن إسحاق االصبياني،  أبو نعيم، احمد بن عبداهلل -

 م.1998-ىث 1419لى، عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن لمنشر، الرياض، األو 
، سمسة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيىء األلباني، محمد بن ناصر الدين -

 م.2000-ىث 1421مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، الرياض، األولى،  في األمة،
 اإلحكام في أصول األحكام.ىث(. 1429-م 2005اآلمدي، عمي بن أبي عمي بن محمد) -

 ، ضبطو وكتب حواشيو إبراىيم العجوز، لبنان: دار الكتب العممية.5ط
األنصاري، عبد العمي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت شرح مسمم الثبوت في  -

أصول الفقو، تقديم وضبط وتعميق إبراىيم محمد رمضان، مطبوع مع المستصفى 
 لبنان، د ت.-لإلمام الغزالي، دار االرقم، بيروت
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شرح مختصر المنتيى األصولي لإلمام ابن الحاجب إليجي، عضد الدين عبد الرحمن، ا -
وعمى المختصر والشرح عدة حواشي، تحقيق محمد حسن محمد حسن  المالكي،

 ىث. 1424-م2004لبنان، األولى،  -إسماعيل، دار الكتب العممية، بيروت
ري المسمى الجامع صحيح البخاالبخاري، محمد بن إسماعيل بن مغيرة الجعفي،  -

اعتنى  الصحيح المسند من حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسنتو وأيامو،
بو أبو عبد اهلل عبد السالم بن محمد بن عمر عموش، مكتبة الرشد، الرياض، الثانية، 

 م.2006-ه1427
، مركز بحوث الدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، معجم األصوليينبقا، محمد مظير،  -

 ىث.1414
راجعو محمد بربرة،  سنن الترمذي )الجامع الكبير(،الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،  -

 م.2008 -ىث 1429بيروت،  –تبة العصرية، صيدا المك
مطبوع مع شرح األزىار في  نبذة في رجال شرح األزىار،الجنداري، أحمد بن عبداهلل،  -

 بداية الجزء األول. 
مع تصحيحات اإلمام  المستدرك عمى الصحيحين،اهلل النيسابوري، الحاكم، محمد بن عبد  -

الذىبي في التمخيص، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، منشورات محمد عمي 
 م.1990-ىث 1411بيضون، دار الكتب العممية، بيروت، الثانية، 

، مؤسسة اإلمام زيد بن عمي المجموع المنصوريالحسيني، عبد اهلل بن حمزة بن سميمان،  -
 م. 2،02األردن،  -الثقافية، عمان

مركز أىل  صفوة االختيار في أصول الفقو،الحسيني، عبداهلل بن حمزه بن سميمان،  -
 م. 2002-ىث1423البيت لمدراسات اإلسالمية،

االنتصار عمى عمماء األمصار في تقرير المختار ، يحيى بن حمزة بن إبراىيمالحسيني،  -
تحقيق عبد الوىاب بن عمي المؤيد وعمي  مذاىب االئمة وأقاويل عمماء األمة، من

بن احمد المفضل، مؤسسة االمام زيد الثقافية. نسخة ألكترونية من إعداد نزار بن 
 عبدالوىاب المؤيد.

خراج مكتبة مجموع السيد حميدانحميدان، حميدان بن يحيى القاسمي،  - ، صف وتحقيق وا 
 ىث. 1436اليمن، الطبعة الثانية،  -أىل البيت، صعدة
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دار  ، أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب،الحوت، محمد بن درويش بن محمد -
 الكتب العممية، بيروت لبنان.

، نقمو من الفارسية مختصر التحفة اإلثنى عشريةالدىموي، شاه عبد العزير غالم حكيم،  -
م محمد بن محي الدين بن عمر ىث الشيخ الحافظ غال1227لى العربية سنو إ

ىث عالمة العراق السيد محمود شكري األلوسي، 1301وىذبو سنو  ،األسممي، اختصره
اعتنى بطبعو طبعة جديدة باألوفست حسين حممي بن سعيد استانبولي، مكتبة ايشيق 

 م.1979 -ىث1399تركية، -بشارع دار الشفقة، استانبول
 -دار إحياء التراث العربي، بيروت الجرح والتعديل،الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم،  -

لبنان، مصورة عن طبعة مطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن 
 م. 1953-ىث 1373اليند، 

 م.1980لبنان، الخامسة،  -، بيروتدار العمم لمماليينالزركمي، خيرالدين، األعالم،  -
تدريب الراوي في السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد جالل الدين السيوطي،  -

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفارياني، مكتبة الكوثر،  شرح تقريب النواوي،
 ىث، القاىرة.1415الطبعة الثانية رجب  -ىث1414الرياض، الطبعة األولى رمضان 

الفصول المؤلؤية في أصول فقو العترة ن عبداهلل، صارم الدين الوزير، إبراىيم بن محمد ب -
دراسة وتحقيق محمد يحيى سالم عزان، الطبعة  الزكية وأعالم األمو المحمدية،

لبنان، -األولى، إصدار مركز التراث والبحوث اليمني، توزيع دار المناىل، بيروت
 م.2008-ىث 1422

تحقيق حمدي بن عبد  عجم الكبير،المالطبراني، سميمان بن احمد بن أيوب أبو القاسم،  -
 م.1983 -ىث 1404المجيد السمفي، مكتبة العموم والحكم، الموصل، الثانية، 

الطبعة  ، شفاء غميل السائل عما تحممو الكافل،الطبري، عمي بن صالح بن عمي -
 م.1988-ىث 1408األولى، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء اليمن، 

دار القران الكريم، بيروت لبنان، الطبعة األولى،  السنة،حجية عبد الغني عبد الخالق،  -
 م.1986 –ىث 1407

، ، دار إحياء التراث اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقالني، أحمد بن عمي بن حجر،  -
 ىث.1328لبنان. األولى،  -العربي، بيروت
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حة ، طبعة منقفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني، أحمد بن عمي بن حجر،  -
ومصححة عمى الطبعة التي حقق أصميا الشيخ عبدالعزيز بن باز، ورقم كتبيا 
وأبوابيا وأحاديثيا الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العممية، بيروت، الثانية، 

 م.1997-ىث1418
تخريج أحاديث الرافعي  تمخيص الحبير فيالعسقالني، أحمد بن عمي حجر العسقالني،  -

 م.1964-ىث 1384، السيد عبداهلل ىاشم اليماني بتصحيحو وتنسيقو عنيالكبير،
تحقيق: محمد فؤاد  صحيح مسمم،مسمم، مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  -

 م. 1991ىث/1412عبدالباقي، دار الحديث، القاىرة، األولى، 
فيض  دادي،المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن عمي بن زين العابدين الح -

 دار الحديث، القاىرة، بدون ط، بدون ت. القدير شرح الجامع الصغير،
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في الناصر، الحسن بن عز الدين،  -

 مخطوط. عممي الجدل واألصول،
تحقيق  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،الييثمي، عمي بن أبي بكر بن سميمان المصري،  -

د عبد القادر عطا، منشورات محمد عمي بيضون، دار الكتب العممية، بيروت، محم
 م.2001-ىث 1422األولى، 


