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إن المدلَهتعالى » نحمده ونستعينه » ونستذفره » ولتوب إلبه ,ونعودذ
باللهمنشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ منيجداللهفهوامهتدى  ,ومن “يضلل

قلاهادىله وتصل ونسلعلىسيدنا مدالمبعوث رحمة للعالمين » والهادى .
إلىصراطمسدتقيم » صراطاللهالعريزاميدء وعلى1لهوصحبهأجمعين .
أمابعدفقداعتزمنا بعونهتعالىوتوفيقه وهدايته أن درس فى هذاالعامفقه
مام مأنمة المدى » هو الطاهر س»لالة الاطهار زيد بن علىزين العابدين بن الحسين
ياه
لةقلم
نلاص
أى الشبداء » وإرد ما نكتيه فيهسيكون خخ

رة
همعة
قوقايجا
للحق
اية ا
من الدراسات العليابكل

ىعهادلشريمة
فم

.

» وإن هذه العزبمة التىاععزمتاها كافت من قبل نية تو اهاواحتسيناها, 

فقدكانت نيتنا بعدالكتاءة فىالاثمةالاربعة أن نتجه إلىأثمة آل البيت المصطفين. 

ص:دنا إلىالإمامين الجليلين زيدبنعلى  +واابنلأخصيهاجعدفرق, 
الواخقيار
فكلاهها إمام مذهب كثر معتنقوه » وكلاضا كان لهمقامفىالفقه والحديث تلق

عنه ابعلضائئة أحواب الاذاهب المشبورة الفاىمصار  ,وخصوصاً اشليفخقهاء
نل
با حنيفة ٠ فقد تلق عن جعفر الصادق وروى عنه  ,وأخذ عنزيابد ع

هردقو وكانلهإليهميلشديد فاحبهوناصره  ,وأجل كلمننبجنيجه ولقد
قالفيهيوم خروجه بالكوفة على هشام بنعبد الملك د ضاها خروجه خروج
رسول الله صلاللهعليهوسيل« يوم بدرء وأعطى الجاهدين حسبة منالمال. 

وإذا كان فقه الإمام جعفر قد جلينا بعض نواحيه  ,وأشرنا إفلىامة صغيرة
إلىحياته » فإنفقهعمهزيدلمتتملبيان أى بابمنهببماسناتًقلا » ونلقمصد
لييان أىجزء منأصوله  ,وإناكنا نعرض لآرائه فىبعضما درسنا منفقه »

على أنهذا يكون فى هامش الموضوع ء لافى صلبه  .ونقصد إليه للموازنة والمقابلة

لا التوضيم والتيين وهو فىموضوع البيان تابع وليس #تبوع .

ش

م« وماعوتنا اعلنكتابة فى الإمامين كتابة تفصيلية إلاقلةالمصادر »
لام فىالفقه الذى يتمقانربهفاىجه  .ثمنتجه
وإلا أننا أردنا أن نافرلغكمن
إلى الجانب الآخر الذى يبدو بادى الرأى أنه صنف آخر من التفكير والمناهج .

ولكن عند الفحص واتدقيق تند التفكير غير متباعد م تتوثم  .والمناهج تتلاق.

أفحىيان كتيرة .
وإننا إذ تتجه إلىفقه الشيعة ندرسه ونغوص فىبحاره المترامية الاطراف :دم

إلى الآمام زيدومذهيه  ,لانهأفربالمذاهب ااشيعية إلى فقه السنةء فكا أنهرضىالله

عنه كان أقرب فسىياسته إلى سياسة جمهور المسلمين كان أيضا فقهه أقرب.

إلى فقهاءا لامصار  ,وقد بسعاضرالذين اجتبدوا بمعنده على منباجه .فبقوردمن فقه
الائمة الاربعة » ولميبعدوه و.استأفسوا بفقه أولئك الائمة فكثىير من اجتهادم .

واذلك تجد القرب قاأئماًمنغير محاولة تقريب  .والاتحاد فى الافكار أحياناً بينآ
من غير حاجة إلى توضييح .
نىة
سر إعل
فنحن إذا مممنا وجهنا شطر ذلكالمذهب الجليل نسي

التدرج ٠

فى الانتقال من أثمة الامصار إلىمن يقاربو نهمحتإذاأتممنا التابت قربه  .الواضح

بدام.ا كقارنبأ  ,وعلى أى حال لاهملنقرب
رسسي
دنوه  -اتجهنا إلىمننظونهب
أو البعد فإِنْ دراسة التأبت قربه الذى يتوسط بين الطرفين يؤنس الكاتب بايتوثم
وم شديفي | ؛ حتى يرى البعيد قريب مألوفاً  .ومكشوفاً معرونا .
بعده » فايزلول
 0-5وفقهالإمام زيد .أو بعيارة أدق المذهب الزيدى معمول بهبينكثيرين

منأهل الين؛ أو الاكثرينمنهم ,فهومذهب قدصقلته النجرية » وأرهفه العمل
به و.مماه الاجتباد فيه ليتواءم العمل مع الاحداث الى تحدث ؛ وإنه يدث للناس.

من الاقضية بمقدار ماحد لمممنشئون  ,والعمل بالمذهب الزيدى فىالهن لايقتصر

عل أحكام الاسرة ٠ بل العار رما الى أدك المايلات رالزراجر الاجتاء م 1

فالهن لحرصها على وحدتها وعلى دينها وفقببا امتنعت عن أن تتوارد إلهاالقوانين

الاوربية  .فلبحدب فقهبا ء بالسشمر صر غض ,أ وإذااكلاانجتباد فيهليمكن
أنن اعص وكد أخونبدخل أسباب العمران ص طريق
عدر ليدم  ,العمران  2العام  ,ذأ

أبدأمينةعل إسلاميته وعر بده وحضارته

سبححك الفقباء باب الاجتهاد وأسع

الرحاب  ,ومةتضياته قائمة» و.ذلك تتسع الفروع فيهأكثر » من غير خروج عل

ما فيه من أفاق واسعة ع2واستنياط لليناييع الصافية الىرامت عرور الازمان

ىههذا

وإنه وقد سارت الامم العرببةفطىريق التلاق بعد طول

الافتراق  ,وارتبطت الهنمع مصر وسوريأ روابط وثيقة فإنى أحى الينذلك
الامحاد ألذى هو جيكبل لماضى العرب  3وإحاء لوحدة الإسلام -

بالتقدم مولأ

فيه
الكتاب الذى بره اصدورة رجو أن أكون وإخوةه ولأ الإمام العظيمالى التق -

نبل افسب بنور العل» والقلب الذى والهمةالعالي ,ة والشجاعة النادرة .

ونضرع إالىله سبحانه وتعالىأن مخلص نياتنا .وبطهر قاو بناء وير أعمالناء
ودوققنا ومبديناء وإنه لولاهدايته وتوفيقه مااسنقام لناعمل  ,وحلقاقنا غاية,
ولااوصلنا إلى هدف » ذانه الادى الموفق ( اللهم سدد خطانا  :وجنبنا الزلل 2
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 - ١قال زيد بنعلى لما خرج للجهاد موجهاً كلامه إألصىابه: 
إلى أدعو إلىكتاب الله ٠ وسنة نبيه» وإحياء السئن وإماتةالبدع ؛ فإنه

تسمعوا يكنخيرا لكمولى» وإن تأبوأ فلست عليك بوكيل .©0,
ولقد قال لاحد أصعايه ١ :أماترى هذه الثريا  .أترى أحداً يالا ؟ قال
صاحبه  :ل ؛ا قال :وله لوددت أن بدى ملصقة مافأقعإلىالأرض  .أو حيث
أقع .فأنقطع قطعة قطعة  .وأن الله حمعبينأمةمديلق . 02.
هاتانالكلمتان تصوران ماكانت تطمم إليهنفس الإمام زيدبنعلىرضىالله
عله ٠ كانيرىإلىأمربن :

أحدهما  إقامةالحمعألسىاس نمكتاب اتلعلاهلى ٠ وسنة نبييهلك ؛
وأن يعود الناسإلىالسئنالىتوارئوها عن!اسلفالصالم ,و نقلوها عنالنىيل »

»امة
وأن تموت البدع المستسكرة الى أذهبت لب الدين» وهوإصلاح القاوبوإق

الح ؛ وخفض الياطل .

ْ

الآس التاق الذى كان يتمناه ذلك القلب الطاهر البق هإوصلاح مابين
أمةمد يلآ ٠ وأنهلوكان افلسماء قدقيض علالثريابيده » ثسمقط منبا
وقد قطع جسمه قطعةقطعة  .وفىنظيرذلك يصلماللهمابي أمةجمد لكان
إذلك سعيداً قد نالمابوده ويرمده ء فهو غايته » يفتد.با بنفسه  ,والنفس أعر

سان .
ماايغلتدإىنبه

ظ

اضلنفداء  .وتقدم للميدان عندمارأى السنة موت »
مي
ومن أجل هذا ب

) (١تاريخ ابنكشيرج و ص .سم. 
)؟( ىلتاقم نيبلاطلا ص . ١١8

س
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واولبداعةلتمبيااءطل يسود  :والحقيغلب » وخمارج إلياروهيود الإصلاح
بينأمةمد ,وماكان الإصلاح فىنظره إلا إقامة الاق وخخفض الباطل » وسواء
أنممفى ذلكأملمينجمفإنهعن المؤكد أنهكانيبتغىتحةي هذه أأغاية» وإنهلمكن

يك.ون فساد إذا ساد الحق ,
يأكنون إصلاح إذا ساد الظل » ولا يمكن أ
فإنالعدلهوالميزان الذى نوزن بهالصلاح » وعينبهالفساد  ,وهوفيصلالتفرتة
بين الحم الصالح والحمك الفاسد

؟  وإن حاولةالإصلاح بينأمةمديلقعاتىقبلأن يحملعبأهازيدبن
على » عترة النىالطاهرة  -هى الى جعاته موضع غاضلبشمبنيعة وموضع غضب
املنأموين ؛ فهؤلاء قنلوه  ,والآاولون خذلوه وأسلبوه .
خثة
ر ذهب
صت قد
ولكن دعوته وإن كان

فوىاد فعىصره فإنانار

قديلها .ونحنفىهذاالعصر لانجد أمثلمنقولهفىالدعوة إلىإصلاح مابين

أمةمدملل  ,وإن امثلالحىفىهذه الدعوة هوذلك الإمامسليلمحمدلت »

فقدتقدمليفتديها .

ْ

وإننافىهذا العصرقدت رفقنافىكلثىءتفرقنافىااسياسة فنقطعت الأهم
عاة تجمعها » ورلاابطة
م:ل
الله
جض ا
الإسلامية أقاليممتنازعة » وتوزعتها أر

تربطبا » وأصبم ولاؤها لغيراللهورسوله والمؤمنين  ,فصار لكل إفلبموله
.لولاية لاألهإليمان لاتكون
منأعداءالمسلمين »الذينلايألومهم إلا خبالا وا
إلاللهالحق » ويقول اللهتعالى « :إنماوليكاللهورسوله والذينآمنواء ولذلك
ياس»لنا منهاإلاأجر العامل الذى
وعدلائن
صارت أرضنا نبامقسوماً وخيراتها لأ
حمل أثقالها ٠ فكآن أولئك الاعداء ل ياكتفون بأخذ كل يناييع الثروة ,
حتّى بأخنوا الثروة الإنسانية عندنا  وهىعل العاملين  ,وكدح الكادحين .

وورثنا فىهذاالعصر التقرق المذهى  .حتى أخذ بعضنا يكفر الآخر منغير
حجة ولا يبنة ٠ وصارت للآراء والآفكار عصيبة تشبه االعصية الجاهلية ؛

»ا يتوارث الجسم واللون
فابن الشيعى شيعى » وابنالسىسنى » يتوارث المذهب ك
من الاب إلى ابنه » وأصبح ككل طائفة كأنهاجنس قائم بذاته و.من يغير مذهب
أابليهشيعى يكون أن يذير دينه و»يرتد بإعمدان ,
وأ
مهلذكهلب يعسب أن مذهبه تراث هم فقط  ,وليس تراثا للإسلام
كله » اوعإنيره تراثا للإسلام » فإنه يتبسع ذلك بأن مذهبه هو الإسلام » وأن
ماعداه ارتحاف لراخذ به  .وضلال ليالتفت إليه .
وممذا الفرق السيامى  .والمذهى ضاعت القوى وأذلنا أعداونا .

» وإذا كان الاختلاف قدأثرذلك اللأثير فى الوحسدة  ,فإنهلابدلنا
عندما تتجه إلىالنجمع والانحاد  ,أن نيل أثر ذلك الاختلاف  :وليس معنى
ذلك أن نزيلكل الاختلاف » ذلك أن الاتلاف الذى وقع فيه المسلهون الذين
م بخلعوا به فدهبمقة الإسلام قسمان :
أحدهها

خلاف فى السياسة فى الماضى أوجد الفرقة والانقسام » ون

الآن نتوارث ذلك الخلاف فىكتبنا » فالشيعة يفسقون منلايفضل علياًعلى باق
الصحابة  .وغيرم يحكنون بالضلال على من يقدم علي على أبىبكر وعمر ء ولشاتد

 ٠الملاحاة فى غير موضوع يننج عملا  ,ولقد قال الشناطى فى أصوله  :الاشتغال بعل
لاينتج عملاعبث ؛ وخير لناأن تقول فهىذاالموضوع ٠« :تلك أمة قخدلت
هاما كسبت وعلها مكاتاسبت» واتنا فاىلحق لناقول إن أحداً من هؤلاء
ك
فت|سب إما ٠ وأإن
شد مننادى بذلك فقوىرة هو الإمام زيد بعنلى
ذينهالعابدين الذى ننقدم لدراسة حياته وفقهه  ,ويذلك نتقدم فى ساحة مباركة
أشرق فيها نور العمء ونور الإخلاص وااتقوى .
وااقسمالتانى  خلافٍ فالفروعالفقهية بوسع فاق الدراسة ولايجوز أننزيله

؛  -وإنهمهما يكنذلكالاختتلاف السياسى» ومهما تسكن ثا5رمالتى جلهاالتاريخ
الماضى » وجعلت أمى الملمين متفرةاً » وجعلت جماعتهم أشتاتأ  .فإنهمنالمؤكد
لسلمنالذين لميدكروا أمراً مقررآ علمن الدين بالضرورة  53قل جمعتهم وحدة
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والاتفاق عليه » ووجوب الاإتفاف

حوله وعدم حاوزته  .فهقّد افق المسلدون عل أن الإسلام له أصل واحد منه

الشعبت باقيلةأصول  .وذلك الاصل هر نصوص

القرآن الكريم الى تلقابل

تغيراً ولا تبديلا ٠ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه  ,وأقوال النى ملقم .

وإذا كانت بعض الطوائف مختلفة فطىريق ددايتها ٠ فإ الأآصل الذى

يقوم عليه ععود الدين وفته الإسلام وأحكامه متفق عليه  .وإن الطوائف

الإسلامية كبا لتنتهى إلى نظر واحد بالنسية للسنة  .وهو الإقرار بحملنها مصدراً

من مصادر الإسلام .

ش

وإن ذلك يَعل الوحدة الفسكرية ثابتة امه قد غاصت جذو_نا فى النفوس ,

ولكن يمنعإعلانهابحادلات عقيمة  .وققدعت فىالماضى وتلزاال تقع أحياناً
الآن  وإن كا
حنتدقد
تخف
هتا

 .وضعفت مدتها وذلك ليافيد الوحدة

فى ثىء وهو فى أكثر أحواله من ضيق الفسكر  ,لامن اخنلاف التقامة  >,كنا
نرىفى صدرحياتنا العلمية منملاحاةفكرة ايلشنافعية والحنفية  .اولمفاضىالقد.م
كانت تلك المجادلات صورة لعمت التفسكير  ,وأدت إلى التفريع والندليلي كان
ين الشافعية والحنفية فيا وداء الهر فى القرنين الرابع والخامس  .وتلك المناظرات
القيمة كانت فى جملتها ممودة العاقبة موفورة الغُّرات  ,للآنه ترتب علبها تأبيد
الفروع فكىلا الاذهبين باللأاقيسة العميقة  ,وتنتقيسٌ الروايات فى الأخبار المؤيدة ,
وفى هذا المعترك اقستبكل مذهب من خبير ما فى الآخر .

ه  -إن نوأة الوحدة الفسكرية ثابتة إذن مبما تحتلف الطوائف والمذاهب .
وللى لاص الذى ريده نهوجيه هذه الوحدة والعمل على|ممامها ؛ وإبجاد دمع
فكرى سى دعام الإسلام ؛ قشف حاجراً دون الندعات المغرقة الى تفرق سن

صف
ووفتهل.ق بالريب فى حقائقه .
ون
هريد
مذعا

جمع تراث الماضيي  .لافرق فذىلك الثراث بينماتركد

دام

ندا

الشيعة  :ومباينتركه أمة الأمضار ذاولومذاهب المعروفة وغير المعروفة  فكل
ذلك تراثا  ,لآنه ثمرات غرس التوحيد .
جورامفاى
تلأث
يضا
وقد يقول قائل إن فى بع

عن المقررات ألثابتة الى تعد

أصول الإسلام  :ون نقول  :إن إعلانها يقلل من عدد الذين برددونما  .بل إ:

السبيل لمنعالأخذ مها هو إعلانها مع عيوبها  .وإن على المؤمنين أجمعين أن يبدوا
الضاللا أنيتركوه فى غراهبه بعمه ويتخبط  .وإنهم إن أخلصوا النية  طلاب

حق قد أخطتوا سبيله  ,ولةد قال الإمام على « :وليس من طلب الحق فأخطأهكن
طلب الباطل فأصابه» ومهما يكن فى بعض الاراء النسوية لبعض الطوائف من
يخالفة للعقول » أو لبعض المنقول ؛ فإانهلمسا خالفبهقرن » واهلومتنركة

التى نعقلومببا ولاتهمل التركة إذا كانفيهابعض الزيوف » بخلبصحبها خص
الصيرفى للدراجم ليستبعد زيفبا  ,وتحفظ جيدها وينمى .
 - +وإننا مذه الدراسه للتركة المثرية منغيرمحاولة للتميين بين طائفة وطائفة

اجه إلى أمور ثلاثه :

كل ثقافة لها إطار من الافيكار
أولما  وصل ماضى هذه الآمة حاضرها  نفإ
والموروثات تصل ماين الجاضر والغرر » وإن تقدم هذه الآمة داماً يبه

أن بكرن متصلا بصدر تارضخها .

وثانها  ألا يكونالباحث الإسلاى منحازاً انميازآ مطلقا إلى جانب من
جوانب التراث الإسلاى .يوحلاول أرن .يتجه إلىالجانب الآخر ٠ فتلك

عصبية مذهيية » أطاوئفية تنحو منحى العصبية الجاهليةفىنتاتجها خ»واإلنفتها
,هذا امراف فكرى وتعصب مذهى .
 2أسباها ٠ ذلك نعرة جنسية نسبية و

 .وثالئها  أن تنقارب ااطوائفالإسلامية » فإندراسة التراث الإسلاى ككل
ائف ,
وين
ل مطاب
ارب
لايقبل التجزثة؛ حيث تدرسكل طائفة ماعند الاخرى يق

وبزيل ذلك الافتراق غير الطبعى الذى خلفته القرون الماضية فى الإسلام .

وإننا هذا تتحّق لناغابة هىمنأجلالمقاصد  ,وأسمى الغايات » وهو مر

الطائفية فالىإسلام » وتقريب مباين الطوائف ييث يكون خلافها مذهبيا »
كالخلاف ما يبن المالكة والحنابلة والشافعية والحدفية ؛ وندرس مذلهب الزيدية

والإمامية على أساس أنه مذهب كالمذاهب الى ندرسها .
إن محر الطائفية يحب أنيكون غاية مقصودة  .لآن الخلاف الطائق يبه
أن يكون نزعة عنصرية  .والذين يريدون الكيد للإسلام يتخذون منمبنهفاذاً
ينفذون منهإلىالوححدة الإسلامية  .ولآن وحدة المسلبين :وجب وححدة الشعور

ولا وحدة للشعور مع الطائفية » وهذا نقرر أن الطوائف الإسلامية كبابحاب
أن تتلاق عل عحبة الله ورضاه » وتحت ظل كتابه تعالى والمنة الصحيحة »
والمقررات الإسلامية التىعلمت من الدين بالضرورة  .ولا مانع منأتتنلفه
آزاؤنا » ولكن يكون اختلاف آحاد فىمنازع علمية ٠ ويلكاون اختلافه

جماعات وطوائف تجعل الآمةالإسلامية متفرقة متنازعة .
ولسنا نققصد محو الطائفية عو المذهبية »وإدماج اذا هبالإسلامية بعضبأ
ذهب
فعض» فإنذلك لايصلح أنكونءيلا عليياًذا فائدة  ,يحمدهالعداء ؛ فإنمكل
ل

جموعة من المعلومات أقيمت عل مناهيج تتجه فى جموعبا إلى النصوص الإسلامية
والبناء عليها .وهو ثمرات جهود لاكابر العلياء  .وكل إدماج فيهإفناء » وليس
حة
للا
املنمصلحة العلبية فىشىء إفناء أى أفثركرى ميما يكن نومعهص؛ف

فىإفناءثمرات تاللكجهود الفكرية أقلىامت فىظل القرآن والسنة الصححة

النابتة » بلإنهبحبأنتبقتاللكقّرات قاأئمصةعوللىها ء يرجع إلهاوي,ختار
عند العمل أصلحها للبقاء » وأقواها اتصالا بالقرآن  ,وأكثرها ملاءمة مع
الازمان ٠ معبقاءالمصدرفىموضعهيرجع إلي ٠ه .
وإنه يحب أن يعلمأن المذاهب الإسلامية تراث على هو للجميع ؛ لا لطائفة
من الطوائف ؛ ومن الواجب الاستحفاظ عليه والعنابة يه لييق تراثاخالداً يمور

لد

#1

ندم

الجهود العلبية للمسلءين ؛ واإلنامم الاوربية على اختلاف منازعها القانونية
تدرس القاتون الرومافق وااذاهب القدءة فى الشرائع ٠ لاما ثقَافة لادم ؛
ا

فكيف نفكر فى إفناء جزء مثقنافتنا العالية التى أثرت فى القرون الماضية
وحملت معبأ صور التفسكير ف تلك القرون .

هذا وإن إدماج اذاهب بعضبا فى بعض فرق أنه لايسيم أن يكون غاية؛

هر فىذاته أ لا ينال ؛ إذ أن أساس الإدماج هر الاتفاق على مذهب واحد '؛
وإن الاتفاق فىالفروع الفقهية كايا عالىدأى واحد غير مكن بل هو مثنبل
المستحيل ١ فإنناإن خلصناالفقهاءمن ال ر
نأ المذهى  :وذلك بعيد الوقوع 
م يكن أارن

' نقرر أنه يكن اثقاك مال علوم الفسكرية 0وريثاتهم الاجماعية

الى توسه تفسكيرم 8

م  -وهنا يتور اعتراض يبدو بادى الرأى وجمأ » وه و كيف يكن بحو
الطائفية  3وقاء المذاهب الى تحملبا هاه

الطواتف

3

والجواب عن ذلك  4إن المذهب ليس مللازماً للطائة
م

جماعةحول
غير واجوق دها  0فإنالطائفيةتجمع

 3لا تصور وجو ده

مذهب لعتدقه ودعو

لمه 30

وتعتبر كلجماعة تلعاتنقه ليست منها أ.ما المذهب فهر جموعة علمية تبي حافظة
كيانها ثابتة لآنها تراث فكرى  .وهو بطبيعته أمس معنوى مافصل عانلماعة

النى تعتنقه  .فاذا دعو نا إلى حو ااطائفية فعنى ذلك ألا تكون تنك اجماعة التى:نمير
فى موضع من الأارض عدووآن طائى  00و لوسر نفسسبا موجودآ|

المسلمين يما انئحات وما اتهت .

والمذهب ياف يعتلفه من لشساء 25

مسائقلا عن بقمة

ره مذهاً له من يريد  3أو تحتار بعضاً

مئه ,وإن ذلك ينمى المذهب ويبيه  .فذأن أتعيازه فى طائفة معينة قيدكون
حجابأبنع غيرهامنأنيدرك مافىاذهب م آ
نرأ ء صالحة ذا ت فائدة خاصة .
او ذات دليل أقوى أو أأفر ٠ ملا"ءمة الاصردرص من

غير مخالفة غيره النصوص

,

1س#1
س

ند

ولاإهمالله .ا ولاتركللمقررات الشرعية ااتىلابسوغلعالمأن يتركها .

ق علينا فهىذا المقام أن نقرر أن مصر منذ >و ثلاثين سسنة
ا من
وإنه
قد أخذت فى الأحوال الشخصية مانلمذاهب الإسلامية النلفة وقد #الت :
مية م.جتازة
اارق
لب ال
ساه
لمإنمذ
اذت
من التقيد »ذهب ألىحنيفة  .بل أخ
اكللحجر  :غميالرهنة للمنزم الطائنى.
فقد أخذت أحكام ااطلاق المعاق والمةترن بالعدد لفظأ أو إشارة وكونه
لا بقع إلا واحدة  من مذهب الإمامة  .أى من مذهب الإمام جعفر الصادق .

ينمابينة أخذ
تولك
نعمإنهاصرحت بأنها أخذته من فتاوى ابن تيدية وآرائه .
ذلك من مذهب ! ل اليبت  .وصرح بذلك فقىتاويه .

وأخذت مصر  تأخير ميراث ولاء ااعتاقة عن ميراث الاقارب جمماً
والزوجين من فقه الإمامية أيضاً .يي أخذت من هذا الفقه إجازة الوصية لوارث .
واعتبرت المذكرة الفسيرية هن مصادر هذا الجزء فى انون الوصية كتاب
شرائع الإسلام .

وأخذت هن الظاهرية الأصل الذى قامت عليه الوصية الواججبة .
غقرض الإمام زيد رضى اللهعنه
و -إن إذ ندعو إلىمحو اطائفية ة
من الإصلاح بين المسلبين  .ومنع الخصومةالفدىين  .وقد قال فهذىا أخوه
فلدين فإنهاتدث الثلك  .وتورث اانفاق »
مد البائر ١ :إياكم والخصومة ا
وتلك كبة حق يعبق منهاعراف المدى انحمدى  .نعمإن اله رمة .فىالدين '

ت#دث الريب فحقىائقه  .وحيث كان الريب يكون الاضطراب النفسى والفكرى ,

ويكون فىوسط ذلك المضطرب منلايؤمنبثىء فكون انفاق » لاللآمنناقق
لايؤمنبثنىء ٠ وهو ذو فكر غير مسر وقلب غير مطمان ؛ يسوى فىتسمه

الحق والباطل  .والصدق والكدذب  .ولذا قالعمدبنعبداللهعليهالسلام :

« مثل المنافق *ثل الشاة العائرة بين غلمين لتادرى إلى أمبماتذهب» .

وليست الصومة فى الدين هى الاختلاف فى استنباط الاحكام  ,ذلك هو
الاختلاف المذهى » وهو خير لااشر فيهمادام لا يتحرف عالمعن منباج الاصول

المقردة الثابئة وهو دليل عب الحيوية الفسكرية  .ولهذا ليمكن اختلاف الصحابة
والتابعين فى استنباط الاحكام خصومة ف الدين  ,ولكنه اختلاف منوهتاجفكير
ق » ولقد استحسن الخلصون لدننهم أينكون بايلنصحابة ذلك
اطلب
فى
الاختلاف حول مايستنبط بالرأى ؛ ولذا قال عر بنعبد العزيز رضىاللهعنه ؛
مياسرى باختلاف أصعاب رسولاللهحمرالنعم » ولوكان رأيأ واحداً لكان
اللأس فى ضيق» .

وجب أن يعمأن الخصومة فالىدين غيرالاختلاف اذهى  إذ الاختلاف ينبعث

من الفكر القوى المستقل  ,والخصومة تنبعث من التعصب الطائق الذى قررنا

وجوب محوه  :فالاختلاف يكون فيه تعرف وجبات النظر الختلفة » وكليا كانت
المعرفة واسعة باخختلانف العالمالءدكارنتاسة أكل وءلذا كان يقولأحبنويفة
راضلىله عنه « :أعلالناس هأعوامهم باختلاف العلماء » ولقد اعتبر الإمام
لان
جعفر الصادق أفعقهصأهرله  ,لأانهك
نأع
الس بوجوه الاختلاف » وقد
قال أبوحنيفة سألنهعن أربعين مسألة فكانيقول :٠ الحجازيون يقولونكذا وأتم

مع
تشرقالع
ليين
وراق
ون كذا و
؛من نرى كذا ف
ءايجب بهأبوحنيفة ابماايخاب ,
وقال فيه ما قال .

هذا هو الاختلاف  .أما الخصومة فابلىنظرة الجائيية التىلاتصوب فبا

,لكن تنحرف إلى ججانوبامننيها و»زاوية
الانظار إلى اللبحقائق ذفاىتها و
فهاء ولا تنظر الخير فى سواها .وإن الخصومة افتراق وتؤدى إلى ضيق الفكر ,
والنظر إاللىحقائق بنظر متحين .
٠٠دمضوىالعبدالذىكانجرىفيه التخاص افلىدين ,نفالإأعداء كانوايريدون
لق
مناأننشغل أنفسنماوذا الاختلاف ليوسعوا الثغرة التى ينفذون إ ملنيبناايا أشرناء

سشاهج]| سا

ونمن وقد علنا ذلك القصد منهم يحب علينا أن ذسكون أمامهمكالبئيان المرصوص
يبشعدضها بعضا  ,إذا اتجحبوا إليه صدمواجدرانه ؛ وإنهممايذكره عالبلااءحياء أن

الغايةإذا وتمع فيهاحريق تنسى الوحوش افتراسها فنمر أمامها فراسها  .فلا تعيرها
التفاناً » لآن الكوارث المفاجئة تزيل الاحقاد المستكنة أو تضعفها  ,ون الآن
»طوائفه
قدصرنا غرضاينال ,ولامطمع لاعداء الإسلام فىأهلهإلابتفرقه وب
وبالخصومات الدينية » فعلينا نأزنيل مافىنفوونسنتاقدم لخدمةشرعالتلعهالى
بقلوب مخلصة و نيات حتسبة .

 - ١١ولذلك بحب أن ندزس كل ماحماتهإليناالثقافة الإسلامية العريقة
من'آراء ومذاهب ؛ ونحب أن نبه هناإلىأمرين قدأشرناإلمهما فى هذا منقبل ,
ل»هنا نصرحبهماغيرمكتفينبالإشارة .
ع و
أد ان لولدماوميزتب

أولها  أيلعاتقد معتقد أن الآثار الفقبية هذهب الإمام زيد أو مذهب
افترق فىجملةمااشتملت عليه منفقهافتراقاكثيراً
إ أنيه امم جعفارلص ت
يجعل المنازع متباينة تمام التبابن  .وحسب القارىء أن يعل أن الصلة العلبية بين
الآممة أصاب المذاهب التى انتشرت فى الامصار كانوا عل إتصال بِأمة آل البيت
رضوان اللهتعالىعنبم » فأبو حنيفة كانعلىاتصال بالمة مدبنالبافر » وابنه
جعفر الصادق ؛ وعلىاتصال الإمام زيد ومن حملرسالته من بعده مانلآبليت»

مثلالإمامعيداللهبن حسن [لذىماتفىحبسالمنصور شهيداًمظلوما  ,م حمل

نيفة
املنبع
إد,
أبو حن
موكاام مالكرصى الهعنهعلىبصاللةإمامجعف رالصادق ,
وكانبهمعجباء وكانيقول ؛ « مارأيت جغفر بنحمد إلاصأئكهاأمأصولا تأاوليا
للقرآن » وإذا كان الشافى لميمكنه الزمان من الاتصال بأولئك الآمة ,
فقداتصل رضى الله عنه بالصفوة متلناميذهم  ,وكان عنده رضى الله عنه

عقل مين مدرك يستطيع أن رتعرف الأراء الحق اانسبوية إلى هؤلاء الآهمة,

اليهة بالين »
لنت
وهكا
هدم » وقدثبتفتاىريخه رضىاللهعنةأن
يزي
ليهت
وعماف

سد"

سه

تولى فبابعض أعمال القضاء  .وأنه انهم أبان ذلك بأانهتعلصىال ببعض زعماء
العلويين الذينيريدون الاتتقاض على الرشيد  .وكذلك اتهم بأنه كاان
تعل
صىال
بالعلوبين فىمكة  .وإنه إذا كانقدنقعن نفسه الاجهام السياسى » وإنه فذىلك

لىل
ييمكن
لصادق  .فاإلناتصال العل
ق

 .وإن
صهرقدح بأنه أخذ عن مقاتل

اسلنمان الشيعى الزيدى و»اعتيره إماما فالتفسير  .وقد قالفى ذلك  :أ
«مرناد

حنق ؛
اىتسمدب
الفقه فبوعيالعلىأحننىيفة  .ومن أارالدسير فهوعيالعل
يف
ومن أراد الح
عديث
اهول على مالك  .ومن أارلادتفسير فبو عيال معقلاتل
ان سلمان » ولمقاتل الشيعى الزيدى هذا مقام فى التفسير والفقه وأصوله .

لقد ألف ف التفسير « كناب النفسير الكيير  .وكتاب القراءات  .وكاب
متشاءه القرآن  .وكتاب الحيوانات فاىلقر”ن  .وله فىأصول الفقه  ,كتاب
الناسيخ والمسوخ ».

وإذا كان التباين ليس قائما من كل الوجوه  .والاتصال كان قد مافإنه بلاشك
م العلالنافعالاطلاع علىآرائهم ف الفروع  .وإذا كان الخلاف فى بعض المسائل

كيرا  .ذاالنرأى انخالف لايحلومن وجه تجب دراسته وي
قغضي م
منة

العام

ألايدرسه ء لآنهيغلق عل نفسه باباًأمبنواب المعرفة قد يكون فيه بير ,
يولول به ٠ وهو علىأى حالفيهنورمبصر للآنهعل :م وفىكلعلنور .

الام تانق الذى بحب الثلبيه إليه هو أن آراء أنمةآل بلاحظ عند

دراستها أنها مذاهب ندرس  ,ولا تدرس على أنها اتجاه إلى طائفة معينة  .ذاننا
قد قررنا فهىذا القبيد اأانطائفية يجب أبنمحى ٠ حيتى
كلوان فى الإسلام

فرقة  .وحتى يكونالمسلمون جميعا فرحىمة |انجاة  .ولايكون امختص بالنجاة
واحدة منسبعين  :وك ماكانفىالماعنى من افتراق .

 - ٠١وإنا بهذهالنية نتجه إلىتجميع التراث الإسلاتى ٠ بعدأن طال أمد

التفريق ؛ وتقست القلوب  ,وكتقتدبنا قمبنل فى أصول الفقه الجعفرى من ناحية
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المصادر » وفى أبواب من الفروع فىفذتهلك اذهب ؛ فكتبنا الميراث عند

الجعفرية  ,ولكنا لمنخص الإمامجعفر|الصادق بالدراسة »وكنا على نية أن نخصه
دل بأن نقدم عمة
عالاقدر
اىل<ى
بالكتابة رضىاللهعنه» ولكنا تأخرنا ,حت
الشهيدعليهفىالدراسة  ,وكاهممنالعترة الطاهرة عليهاالرضوان ٠ وعلىجدها
خام النبيين الصلاة والسلام .
مو

ه
اما
نتنا
كىدراس
سلك ف
وإنا سنس

فىدراسة الأمة الذن سبقت لنا

بمعونة الله وتوفيقه دراستهم » وستلجه إلى دراسة حياته  ,والينايم العلمية الى

استقمنها»والبلد الذىنشأفيه»والعلياء الذين الازمهم » وإن كانعلآلالييتأكثره
توه .
ر»
فى بيوتهم » بيد أن الإمامزيداً رضىالله علهلميقتصر علءهعلىماتلقفىبابته

بيتالع٠ بل تجاوز يرته إلى الاخسذ منكل أسبابالعلء ولقد رحل إلى البصرة
فى هذا السبيل ٠ والتق بالعلماء فى الكوفة » وفيا كان جهاده فى رفع الظم
وإقامة الحق .
وإنا لرجو أن يوفقنا اتلعلهالى إلى #لية نشأته الثى [نتجحت تلك الغار الطيبة .
وإنا إن استطعنا بمعونة الله أن نيين نشأته باعشاره الغرس الذىكانتمنهتلك

الدوحة الوارفة الظلال الكشيرة الآثمار  ,ذإننا سنتجه إلىدراسه عصم ه  ,لآنه

إذا كانت النشأة الآولى هي البذرة فالأرض الطيبة » ذإن العصر هو الجو الذى

يعيش فيه العرس والزرع ؛ وبحيا ؤينمو » فإنكل بذرة صالحة تناجإاللىأرض »
رحتاج معبا إلى الجو الصالح الذى يغذيها وسمبها ماعلآرض الطيبة » ولذلك

عند ما وصف الله المكان الذى ينبت صالح الغذاء الجسمى والروحى ذكر أنه البلد

لا الأرضء فقد قال تعالى :مو البلد الطيبخر ج نباته بإذن ريه .والذىخبث لاخرج
ذإلنك ثانت
إلا نكداً  ,والبلد مو الأرض والجو  .وليس الارض وحدها .و
فى المعاق والمادة على سواءء والنص القرآى فى المعاق أوضح ٠ وهو
قد سبق لا .
 ١؟ الإمام زيد) 
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وإنا إذا أمدنا الله بمعوانه » ووفقنا بعناءته إلى ترضيم عصرهء فإننا

تنجهمنبعدذلك إلىعلءه .وهنانجدالمصادر تضطرب  .والمنازع تختلف  ,ذلك

األنذين يملون اسم الزيدية » ويتسبون إلى ذلك الإمام الجلييل قد توزعتهم

الأرض ء ول يجتمعوا فمكىان واحد وكابم يدعى أنه مثل بآرائه ذلك الإمام ,

وأنهينقلباويحكيهاء وأن الصدقعنده  .وقدقالصاحب مطلع البدور  .وجمع
البحور « :الزيدية بالعراق فأىماكن مثيتتة  .بوالحجاز فبىرادى المديئة »
وثمعلى أصل اافطرة  ,ومنهم منثمفىالمنفىالعوالى والنجود  .وبعض بطون

تجامة » وإن زيدية اله كالشعرة اابيضاء فى أديمالنورالاسود . ©0,

ولعلهيقصد بهذاالتشبيهأن زيدية الينليسواثمالزيدية كلهم.ولا أكثرم,.
بل ثمنادرون فى عدد الزيدية الكيي ركندرة الشعرة البيضاعءفىأدم ثور أسود,

ر لعلهبقصد أيضاً أن مذهييمهاولمذهب الدير ابينأو الواضح فى المذاه بالريدية .

وفإناهخلة قد حمل اسم الزيديةجماعات مختلفة فىمنازعبا ومنايجها » وكان كل

أرض حل فبا أخول للدم من لون ه-ذه الأرض وخواصبها ٠5 تحمل البر

فىمروره فىمجراه لون الارض الى يمربهامعلونهوطبيءته .
- 4وإن هذا يتقاضانا أن تتحرى أى البلاد أصدق نقلا عن زيد ,

وتصويراً لتشسكيره العلى والسياسى » وإننا ترجو أن نبتدى إلى ذلك وإنهلعسير ,
وليس بالسبل اليسير  ,ذلك أننا لانجد مأثوراً واضحاً تاميلزأبهفوال ال#تلفة ,
فنجعله المقياس اأصادق  .الذى يمى آرا الإمام بورة صادقة نستطيع معها
أن نحم بأن يمواافقبا صدق ؛ ويمقاارببا قريب منه » ويخماالفها ليسسليم
النقلال؛لهم إلا إذا اعتبرالجموع المنسوب إل
اىال
لإما
نمسصم
بة ف.إنه يكون
( )١مطلع البدور ومع البحور ج ١ ص  7+عخطوط مصور بداار
لكتب المصرية

الكبرى برقم بإمم؛ .

ا

5

ق الذى توزن به الآراء الفقهية المنسوية إلىالإمام زيد »
:عندنا إذن المقياس الماد
سواءمنهامايعدأصلا.وما يفعردعا .لناس فى نسية ذلك الكتاب إلى الإمام زيد » وإنناسنتجه
ولكن قد تكلم ا
النسبة ومدى حتها ء وسنوازن فى سبيل ذلك بايلنمروى
يعون الله تعالى إللىخص
سحنة  ,فوإجندنا كثرةمايروى
فيهعنعلىكرماللهوجهه؛ والمروى فاىضلما

اح يخالف كثرةمايروى افمىجموع ف»إتنا تقرر أن النسبةمشكوك فى
افلىصح
وإن لمنكن الكثرة
مرها  ,ونعركفنا الفقهمنجانب آخر » لعلهوأصدق نسبة»
أ
إليهراضين» وتجعل المجموعميزانالعرفة الأقوال
مخالفة  ,فاناتقبنلسبةالمجموع
ذلك لانا نقبل داكا ماتلقاه العلاء بالقبول»وما رجحت
الصادقة اانسبة مغنير هاء
رد
ا
جالشك
يوجد دليلينقض الم المقررء للآنذلك الدليل يتبع»و
نسبتهمالم
جنتياقال لآم مغنير
»ذإ
للا
اقبو
لناس بال
قفاىءرداما
اعلندليل لتايلكن
لفقهاء هو “لاهر يشهد بالصدق»
قو ال
اعتراضدافع هو ؤذاته حجة للوإثباات,يأ

من الصدق ؛ ومثلذلك مثل مايقرره الفقهاءمن
فلا يدقع ذاللكظاهر إلاعجة مانعة

ك ظاهرآ » فلا ترول الملكية الابتة بهذا الظاهر إلا إذا وجد
أن اليد دليل ال

دليل ينقضها ٠

ْ

م  -وإننا ابلعتدسلم بصحةالنقلىكتاب الجموع يكون املنواجب

أن تتعرف الموازين الذىكانيعبلبيىها استتباطه » ذلك األنمجموع فيه
علينا
عناانى َنم ٠ وفيه روايات عن أبيهوعن آل الببت » ويقف
روايات يرويها

فىالرواية عندعلىرضىاللهعنه» ولايزيدفالايلروصىحعانبة سواه» معأنه
راولاب ٠
ييان
ايطلعنصفىحكياارية ا فكعثليرون مالنمتشيعين  .وأح
م
فلزواج  .ودكأانا فتىررم ل
»أ5ينا فىباالتكفاءة ا
بل يقول رأيه ر

الفحل  ,ورج المصةوالمصتين فىالرضاعة .

وإذا كانت له روابةوله رأى  .فا مقياس الرواية الصادقة عنده  .هل

ل#اء
اسسس #
س

مايروى عن1ل البهت دونغيزم ؟ ومامقياس الاجتباد بالرأى عنده  :يمك
عل القياس » وعمومات القرآن  ,وأيعتمد علىالمصال  أميردالعقل والاستصلاح-
ره
قىرما
ويتجه إلىالعقل وحده ءمغعيرتمد غلى سواه  .حيث لا نس بناء عل

فقماء المعتزلة منأن العقل بحسن ويقبح ؛ وأن للأشياء حسناً ذاتراًوقبداً ذا ..
ه أن العقل بناء ل ا بأمس وى حت ا بر نص عانلشارع بالاص .

أو اتبى بالطلب أالوتحريم أالوكراهة األوإباحة ؟

ينس باهلارواية الصحيحة مانلغيصرحيحة
قكا
بلى
وإن معرفة الموازين ا
وطق الاجتبهاد بالرأى المستقم أو غير المستقىم هيقىدموام

به أصول الفقه

الرشى  2ولاشك أن انجمورع ليس فيه مابين ذلك ويوذه  ,وإن كآن.

.ليس.
فهشي,ء من ذلك فهو إشارات وليس بعبارات  :هإبوماء إلىأصول و

بيلبانأاصول .
لذلك كان لباد من القاس الاصول من جهات أخرى ٠ وتلك. +و

الجهات تلتمس من أصول الفقه الزيدى التى دوتها الأخلاف الذين قاموا على ذلك.

الفقهمنبعده  ,وهناتعترضنا صعويات مننواح ثلاث :
س.
ناقا.
ولعر
[ولاها  أنهالمذهب الديدى قدتشعب ؛ فد تبعهناس ف ا
فى الجزيرة العربية ,وناس فى خراسان  ,وكثيرون فى العن  ,وقد أشرنا إلى ذلك .

قىه » حتى.
فو
لاسة
السي
من قبل » وإن كل إفلى قدصبغ اذهب بصبغته فىا
.د استقامت أصوله ,
سار يظن أن الزيدية مذاعب وليست مذهباً واحداً ق
وتفرعت هروعه عبلهذه الاصول »ءوإذا كانت الزيدية قد اختلفت فى السياسة ,
فهى فىألفقه أكثراختلافا .
الثانية  أن باب الاجتهاد فالىمذهب الزيدى مفتوح لميغلق » وقدكان
إدمام زيد
مفتوحاً فاىلأصول هر فىالفروع ٠ فاهللذين جاءوا مانلبع

لنزمو! الآصول الفقبية التى التزمها ولميزيدوا عليها » وبذلك يكونون ججبدين.

م

-

بفي اذاهب  ,وليسوا مجتبدين مطلقين ؛ فاإلناجتباد المطلق يقتضى الاجتباد .

افلىأصول وى الفروع ما :

التالتة  أنكتب المذهب الذى ينسب إلى الزيدية تشتمل عآلرىاء الأمبة
مابينسنيةوشيعية » وأن لفقه الامةالأربعة مقامأ لاينكر » كالميشكر زيد

اطاهر إمامة الشيخين أولىعبكمرر رضى الله عنبما .

منأجل هذاكانتعرف أصول الإمام زيدرضىالله عنه  ليس الطريق
فمعيبهداً سهلا » بتللذابلدمينل عدةعقبات ليسمن السبل7ذليلبا » وإنا
إن شاء الله تعالى سنسعى لتحقيق هذه الغاية مستمدين مالنله تعالى العون والتوفيق »
ولرلاهما مااستطعنا شيا .
م  -هذا وإنا لاد قبل أن نخوض فىفقهالإمام أن درس حاته ولايد

أن ندرس النقافة ال تلقاها  .والييت الذى نبت فبه وننتدىء بذلك بعونه تعالى .

زيد بعنلى
مومع
(
مولده :

اهلوزي
عدب
انعبلىز
دين
ين ابلنحسين بنع
طلى
ابنأ
لبى
ب

 .لخدم

الأعلل منقبل أبيهعلىبنأنىطالب فأرس الإسلام وباب هديئة العم  5وأفضى

الصحابة » وابنعمرسولاللهيلق » وأخوه عندالمؤاخاة » وجده منقبل أمهعمد
ابن عبد الله » ورسول الله وخام النبيين » فهو بمذا ذاولنسب الرفسع الذى

لايدانيهنسب » ولايقاريهشرف إذا تفاخر الناسبالنسب » لوكن مدأ يلت
خاطب بنىهاشم  :فقال لحم :يابى هاشم ٠ يلأاتينى اناس بالأعمال وتأتوق.

بالأنسابء ولذلك مت العترة اللبوية إلى ذلك النسب الطاهر العمل الصالح »
فكان نورثم بالعمل الصالح يسعىبينأيديهم .
ليعذكلرساء
الم
لنرمجسرةول 22ءو
وقدولدزيدرضىاللهعنهفىسنة..ا.مم

تاريخمولده ,ولكن جل الروايات على أنهقتلشهيداًفىالميدان للدفاع عن الحق,
سنة 3١ وأجمع المؤورخون على أن سله يوم مقتله كانت لتانجاون الثانية

والأربعين » وبذلك يكون استشهاده وهو شاب مقبل على الحياة » ولكن حب.
الحقدفعهإاللىثورة عالللظل  .كاسنبينعند الكلام فمقىتله راضلىله عنه».
وإمهكانت أمة سندية أهداها إلى أبيهالختارالثققى » والنود أهل تأمل وتفكر »
 6جاءفىمقدمة المجموع  « :روى أنهلماولدسئةهب؛ بشربهعلى بن الحسين ,

فأخذ المصحف فىفتحه  ,وأظرفيهحرجأول سطر إن الله اشاتّلرىمزمهننين نأفسهم,
وال
وأموالهم » فأطيقه وفتح الثانية نرج « ولا #سين الذين قتلوا فأىسي
ميل
الهتا

»

بلأحياء » فأطبقهثمفتسفرج « وفضل اللهالجاهدين » فأطبقه » وقال عزيت عن هذا

المولود ٠ واإنلهثلبمنداء » وهذا يدلعلىأنهولدسئة 67و للكن يكون علىهذا"
ج.معرند وفاته باوسئة ء وهذا خلاف ما أجمععليهالمؤرخون ؛ ولذا أخبر'نا ماذكرثا ..

نل #با #اسل

وزهادة  :ويذلك التقفىزيد.نس رفيسع وعمونيل » وذكاء علىبنأنىطالب »
معالتأملالمندى .

أبوه :

يع التعريف الكامل بأمه » فإنانستطيمع التعريف
طلا
نوإسذاتكنا
- 9
المقرب لأبيه و,أبوه هو على زين العابدين ابلنحسين رضى الله عنهما و»هو الابن
لاد الحسين راضلىله عنه » فقدقتلأخلهافلمعركة
الذكر  .الذى بأقومن
الفاجرة التىشنهايزيد وعماله علىالإمام الحسينبنالطاهرة فاطمة الزهراء .
وم يحضر المعركة على"هذا ,لآنهكانميرضا  .وقدكانفى الثالنة والعشرين
معمنره أو يزيد عذلىلك  ,ولعل الله سبحانه وتعالى أبقاه مهنذه السيوف
دنه فىعقب على هذا و
عم
الآئمةلنبقذرية الحسين الص
»لقد ثم عمال يزيد
بلبة

أن يقتلوه  ,ولكن الله كف أيد.هم عنه ء فقدذهب بهعدذه الم
كقئلة
االنتىت

فىأهل البيت إلىيزيد .لخرضهبعضالفجرة علىقتله»ولكن نجاهالله» و لقد
جاءفىتارم أنىالفداء « :أشاربعضالفجرة علىيزيدبقتلهأيضا ,فنعهالهتعالى
مئه  .ثمكانيزيدبيعدكذلركمه ويجلسه معه  ,ويلأاكل إلامعهب
,عثلمهم

وينكةا»ن على بالمدبنة ترما معظا .
إلى اد
»ماند كسرى ؛ وقدذكر الزيخشرى
ول
وأم عل* هذا كانت منسبايا الأفرس

اث بنات “بين فزىمن عمربن
أ رببرعار ١ :يإزندجر كثانلله
فىاكتلابه
الخاب ,فكانت إحداهن لعبد الله بن عير فأولدها سالماً  ,والآخرى
محمدبنأنىبكر الصديق  ,فأولدها القاسم » والاخرىللحسين بنعلىفأولدها
علا زينالعابدين » .

:

وإن الثلاثة كانوا منالعلباء الأجلاء ذوى الفضل ف العلوالتقى .

وقدكان على بن الحسين دائمالحرن شديد اليكاء » لآنهعاش بعد أن قتل٠
الاحبة منقومه وآله  ,وقدقيللهفىذلك  ,فال رطئالله عنه  + :إن يعقوبه

عليىوسفءوم بعلأنه مات.و[قرأيت بضعة عثس
ىبيضت عيناه
عليهالسلاميىح أ
احدء أفترون حزتهم يذهبمن قلى؟ »6
من أهال بيتى بذ»ون فغىداأة يووم

.م  -واإلنحسرات الى أصابت نفسهعقب مقتل أسرته ترتب علها ثلاثة
وهفخييرر .
أمور “كل واحدمنباكان في

زع نفسه إلىالاشتغال بالسياسة  .لآنه رأى ماثرتب على
أولها  أنتهلم

ضكاىريعنحق يبد »
ذلكفىأسرته  ,بيدأنهمعذلكلميقرظالمافىظلمه  .ورما
ولكنه شذل نفسه بإسداء الخير » ودرس الدين وكان تخد الثقة م الحكام
الظالمين  ,ولذلك قال رضي الله عه  « :التارك لللامم بالمعروف والبى عن المكر
هم تقاة  .وقدقبلله:
كالنايذ كتاباللهتعالى وراء ظهره » إلا أن يأمنى
و«ما الثقاة » قمالخ:اف جباراً عنيداً أن يستطيل عليه أو أينطغى ,
وتانها  أنه انصرف إلى العموالدراسة والفحص لآله وجد فذىلك غذاء
.لم الواصب المستمر  .ولذلك
قلبه وسلوان نوفسصهرف»اً لهاعنالهمالودااثملأ
طاللبحديث ء واتجهإليه٠ وطلب ااصالحين » وأخذ عنهم وقدكياطنلب العم
منكلشخص سواء أكان رفيعاًفىأعين الناس أمكانغيررفيمعمداام عنده عم
كهان إذا دخل المسجد تخطى الناس حى #لس فى حلقة
ينتفع به » وقد روى أن

زيدبنأسل» فقال نافعبمنطجعبيمرابلنقرشىعاتأ  « :غفراللهلك ,أنتسيد
الناس تأ :نخطى خلقالله وأهلالعم وقريش»ح ت#لس معهذا العيدالاسود ف؛قال

لهعلىبنالحسين ء نما لس الرجل حيث ينتفع » وإن العميطلب حيث كان » .

وقد روى أنكهان يسعى للالتقاء سعيد بجنبير التابعى الذى كان مولى
من الموالى » فقيللهما تصنعبه؟ قال :أريد أن أسأله أعشنياء ينفعنا اللهبه .ا
وملناقصة  .إنهليس عمندانيارميئا بههؤلاء ..

»ض
فا
فحمة
الأمى التالث  :أنهمنوسط صخرة الاحزان والالام تبعت الر
نااس .كثير الوجاودلسخاء  ,فاعل أن علىأحد ديئاً:
لحم
ار
قلبه به ٠ا فبكان
( )١البدايةوالتهايهلابنكثيرجه ص ١٠ طبع السلفية .

دهم

وملهوبدهة

د

إلاأدى عنه دينه » ودخل على مد بن أسامة بزنيد بحنارثة

يعوده  .فوجده يبك » فقالمايبكيك  ,فقالعلى"دين .قالومهو؟ قالخمسة

عثر ألف ديئار » فقال زين العابدين هىعل؟ ,

وقد قالمدبإنسحاق « :ك١ان ناس بالمدينة يعيشون ليادرون مأنين
يعيشون ومنيعطبم  :فلماماتعلىبنالحسين فقدوا .لك ٠ فعرفوا أنههو الذى

كان يأتيهم بالليل بمايأتتهم ب »ه ولمامات وجدوا فىظهره وأكتافه أثر حمل
الجراب إلىبايلوتأرامل والمسا كين. ,

ل
ء
طللي
تدقة ا
ولقدكانت صدقاتهكلها ليلا  .وكان يقول رضىاله عنه« :ص
غضب الرب ء وتنير القلب والقبر » وتكشف عانلعبد ظلمةبوم القيامة. ,
ول تسكن رحمةزينالعابدين بالناس وب ماتصلين عطاءيعطى»بلكانت معذلك

جماحةوعفواً  .يعفو اعلنقر سوعنالبعيد ,ونعظمليه وأساء إليه  ,تالمنه اينعمه

حسن بن حسن وهو ساكت ء فلياكان الليلذهبإلىمنزل أبنعمه .وقالله:
يابن العمإنكنت صادقاً يغفر الله لى  .وإنكنت كاذب يغفر الله لك  .والسلام
عليك  .م رجع  .فلحقبهأبنعمهفصالحه .

وتروى الأعاجيب عن رحمته وسماحته ؛ ومن أن جارية كانت تحمل الإبريق

اهء ليتوضأ  .فوقععلىوجهه وشجه » فرفع رأسه إليها لامأ ,
اسكلبممن
وت
فاقاللجتارية له :إن اللهتعالىيقول  « :والكاظمين الغبظ » فقال  :قدكظمت
غبظٍ » فقالت  :والعافين عنالناس ؛ فال  :عفااله عنك  ,فقالت ؛ والله عب

المحسنين ؛ قال :أنت حرة لوجهاللهتعالى » .

'و؟  -وقد كان رضى"اللهعنه ليساابر الذين يذمون الأمة الراشدين :
ول بعلعنهرضىاللهعنهأنهقالفىألىبكروعمر وعثيان إلاخيراً » وكان يعتير
بة المتشيعين لآلعل" الذينيذمون أاوالنآكثمة غيرسائغة » بليعتيرها عارأ 
ولذا روى عنه أنهقاللبعض الشيعة  « :أيه الناس أحبونا جب الإسلام » فابرح
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حعبلكيحتنىاصءاارراً وحتىبغضتموناإالىناس » فاهولفسىهكذلاام القم
بدعو الذين يغالون فاىلحبة إلى أن تكون محبتهم دفاىئرة الإسلام وآدايه :
ل محنرولةاربين معنسى
فيلذاموا العادلين الذين قربهمالنىيَئه » وكانوا مانه

ام .
ليه
لريسمعل
اابنم
دم قرالوا
ويروى أنهجلسإليهقرممنأهل العراق » فذكروا أكد
منهما  .ثمابتدموافى عثمان؛ فقاللهمرضى الهعنهأ:خبرونا أأتممنانلمباجرين

الآولين الذينأخرجوا مدينارهم وأموالهم يبتغون فضلا مانقه ورضواناً
وينصرون الله ورسوله ؟قالوا  :لا ق.ال أهأتتم من .الذين ”« :بوءوا الدار
والإعان منقبلهم يحبون منهاجر إليهم »  .قالوا  :لا .فقاللهم أما

أفررتم على أنفسك وشبدتم عل أتقدكم أدك لست همؤنلاء ولامن هؤلاء

وأنا أشبد أنكم لستر منالفرقةالنال:ةالذين قال اللهفيهم :و«الذين جاءوا من

بعدمم يقولون ربنااغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإمان وتلجاعل فقاىوبنا
غلالاذينآمنوا» الآية » فقوموا عى لابارك اللهفيك  ,ولاقرب دور » ألم
و لسم من أهله 006 ,
مسعهن لون بالإسلام 0
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ول تسكن عبتهلجدهعلكرماللهوجههفيبامغالاة ؛ تودلفعه إلىأن ينحله
املنأحوال مالم يثبتمن الدينعندء .

ولقدادعىبعضالشيعةفعىعهلدهياأنً سررجع » فل فى ذلك على
زايلنعابدين » قاللهقائل  « :متى يبعث عا * ؟ فقال رضى اللهعله  « :يبعث والله
باولمقيامة وتهمه نفسه » .

+

هذه الخلال السمحة الكرعة ومذا الاعتدالفالىتفكير والرأى »

ص١
(" /97دااية والنهاية جو ٠

حىم
» وقد رويت هله الرواية منسوبة إل

الباقر بنعلىزينالعايدين » و لعل الواقعة تكررت فشسكرر معهاالقول؛ مرةمح الآب .
فوهس ث ممع الا.ن .

ومذه التقوى التى لا نعرف سوق ألله ل

أشتهر عل زين العابدين وأجله الناس.

وأحبوه ؛ حتىإنهكانإذا سارفىمردحم أفسمالناسلهالطريق .
الىفة
ليتو
خأن
لبل
اجق
ويروى منعدة طرق أن هشام بنعبد الملك ح

»

فطاف بالبيت » فلاأراد أن يس الحجرلميتمكن حتىنصبلهمنير لس عليه
وسل ء وأهل الشام حوله» وينماهوكذلك إذ أفبلعلىبنالحسين  .فليادنامن
الحجرليستلتنحىعنه الناس إجلالا لهوهيبةواحترامأ » وهو فىبزةحسلة :
وشسكل مليح ٠ فقال هشام من هذا ؟ استتقاصاً له » وكان الفرزدق

الشاعر حاضراً ؟ فقال أنا أعرفه  ,فقال هشاممنهو ؟ فأنشد الشاعر الفحل.
تاللكقصيدة ؛
هذا الذى تعرى البطحاء وطأته

والبيت يعرفه والحسل والحرم

هذا ابن خير عباد الله كلهم

هذا التى الاق الطأهر الع

إذا رأته قريش قال قائلها

إلى مكارم هذا ينتبى الصكرم

ينهى إلى ذروة العر التى قصرت

عن نيلبا عرب الإسلام والعجم

يكاد سكم عرفار .#راحته

ركن الحطم إذا ما جاء سل

يغضى حياء ويغضى من مبابته
بكفه خيزرارن ريحها عبق

فا يكلم إلا حين يلسم

عن كف أدوع فى عنيرنه ثم

مشتقة من رسول الله نبعته

طابت عناصرها والخم والشم

ينجاب نور الهدى من نور غرته
جمال أثقال أفوام إذا فدحوا

حلو الشمائل تاو عنده نعم

هذا اءن فاطمة إن كنت جاهله

بحده أنبياء الله قد تموا

من" جلده دان فضل الآنبياء له

وفضل أمته دانت لا الآمم

عم البرية بالإحسان فانقشعت

كنا يديه غياث عم تعبا

كالشمس ينجاب منإشراتما الغم

عنبا الذواية والإملاق والققطم
يستوصكفان ولا يعروهما العدم
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سبل الخليقة لتاخنى برادره

بزينه إثتارن الحم والكرم

لياخلف الوعد » ميمون نقيبته

رحب الفناء أريب ححين يعنزم

ممنعشر حبهم دين ولغضهم

صحسكفر وقرهم منجى ومعتدم

ستدفع السوء والبلوى بهم

ويسيزاد به الإحسان واللعم

معقدم بعد ذكر الله ذكرثم

فى كل حم وتوم به الكلم

إن عد أهل النق كانوا أمنهم

أوقيل منخير أاهللآرض قيلم

لايستطيسع جواد لعد غايتهم

ولا يدانيهم قوم وإن كرموا ٠

مم الغيرث إذا ما أزمة أزمت

والاسد أسدالشرى والبأس تدم

ظ يألى لهم أن يحل الذم ساحتهم
لاينقص العدم بسطاًمنأكفهم

خيم كرام ؛ وأيد بالندى هضم

سيان ذلك إن أثْروا وإن عدموا

أى الخلائق لييبت فى دقابهم

أوله نعم

لآولية هنا

فليس قولك مم 1هذا بضائره العرب تعرف مأننكرت والعجم
من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدين من يبت هذا ناله الأمم
ولقد روت اكلتبتاريخ والسير والادب هذه القصيدة منسوية إلى الفرزدق
الشاعر  .وم يتشكك الرواة والمؤرخون فى نسبتها إلى الفرزدق » وأكثر كنب

الدب لتثريجحاجة شك حوها  .ولكن الاصفباقى برعودايتها كاملة م نقلنا
ذكر أنها ليست مانلنففسرزدق وملانعبلاجه  .لآ
من ال
نفرز
بدقاكان
جه

افلىشعر غير ذلك  :إذ كان يسستوعر فى أسلويه وألفاظه  ,وخياله » لانهتخير
منهاج شعراء اللادية الجاهليين كامرى” القيس والأعثى وغيرها ؛ ورجم

الاصفهاق نسبتها إلى بعضشعراء آل البيت ولميذكره .

وإنا لانرى ذلك الشك سائهاً  :أو لفق مع المهاج السامفدىراسة الروايات

للأسباب الآتية :

أولما  تضافر الروايات كلباعلى نسابتهلافإلرىزدق » وعدم محاولة
الأصفباق الطعنفالىرواية بتكذيب رواتها .
ثانهها  أنه يع
اينب
لال
شدلايلعر الذى7نس بإليه م ب
نينشعراء | لاليبت.ولايصم

أقنيلصغىن
يسب
دة لبها وقائلها وي»تركها مجهولة اأنسبء أو ونسبهابخيرحجة.
ثالثها  أن الشاعر الذى يستوعر قيدرق أحياناً عحلسب المقام الذى
يول فيه  ,ذإذاكان الشاعر يصف البادية بآكاميا وما فبا إنه يستوعر كطبيدته

وطبيعة الموضوع الذى يتصدى لوصفه ظ وإذا كان الموضوع الذىيتكلم فيه

وصفاً لاخلاق وشم فإنه بلاريب سيلين » وإلاما كان شاعراً بيدا يتخير
قمانل .
مام
ما يناسبكل مق

وتابهزل »
نزل
وإن امسأالقيس الجاهل رق شعرهفىآخر حياتهعاندلمان
ولسنا مام الرواية للأأدب ؛ حتىننقل لك وصفه لمرضه وما بزل به » وكذلك.

الأعثى وكعب بن زهير عند مامدحا النىيع رشقعرهما رقة آنفق مع شم

التى ومكارمه » فليست رقة الرزدق فى هذه القصيدة بغريية » تستدعى

الإنكار والشك .
وبحب هنا أن نقرر أن الفرزدق كان ميل مشيلدايداً إالىلآبليت .
وإن لميكثر مانلشعر فيهم اتقاء لأذى الاموبين  ,والفرزدق هو الذى الثق
بالحسين فالىطريق إلى العراق ؛ وحذره من الذهاب وقد سأله الحسين عحنالم

0
فقالله:معل الخبير .سقطت ء قلويهم معك » وسيوفهم معبن أميق» ٠
ولقدنزلالآذى بالفرزدق بسبب هذهالقصيدة ؛ لخسه هشام أمداًبعسفان,
وهو مكان بين مكة والمدينة » فأرسل إليه على بن الحسين رضى الله عنبما
باثىعشر ألف درم فليقبلبا وقال « :إعافلت ماتنش هر وجل ونصرة للحق ع

وقيامأ حقرول اليهليه فذريته »ولست أعتاض عنذلك بفشىأءر»سل إلي :ه

« تمدعل اللهصدقنيتكفىذلك ؛ وأفسمت عليكباللهلتقبلنها ٠فتقبلهامن .ه

ع ##ن الست

سس

نشأة زيد

+؟  -فى ظل هذه الدوحة الكرمة نشأزيدوترعرع وتربى ء وإنه يلاحظ
فوىسطه الذى نشأفيهثلاثة أمور كابا يؤدى إلى أعظم تبذيب » وأ كل خلق ,

وأعل المكارم .

أول هذه الأمور

ْ

هذولك الشرف النسى الذى لايعلاو إليه نسب

فى العرب أغوير العرب ؛ فهم عترة النى ِنَم ويحرى فى دمائهم دم النى

ا
لطاهر  وإن ذلك النسب بعلوبهم عسنفساف الأمور ٠ ويتجه بهمإملعاىليبا

وعظاحمبا .

وثانها  أأنبصميبوا بشدائد وتحننلفاق ميسعمتاحقونه منتكريم ,
فكانت تلكالم
بينتسبطواافى
مأن
نوا للناس مغنير ذلة » ؤيأعنطفوا  ,وأن
.كرنوا رحماء بهم» وإن أعاظم الرجالدامر بائق فهم شرف الذسب وعزته م
»ع
صقل انحن وت#اريها  .وقد رأ
ديتفكيف
عت

الملئات علياً ذين العابدين أبازيد

إلىماكان فيه منرحمة ورفق بالناس  .وقد رأى زيد فتىريته الآولى هذه

المكارم وذلك السمو الروحى .

الام التالك  اتجاهالأسرةإلىالعل٠ فإن اونوحينلاتها جعلهم يتجهون
إلى أمس ,ي
سكون
ل فويه
ان هماعأ فثيمه .٠ فيجلدوا إلا العر ملاذاً ,يلوذون به .

ولقد جروا السياسةفليحدوماإلاعوجاء ل ت
استقم » فاتجهواإلىالعميستفرغون

فيهكل قو
اهم» وهمحفدة علل”مديئةالع »ل وعترة البى صاحب الرسالة الإهية .

فإن اب
جهوا إلى الع(  .فاقتدجهوا إلى المعينالذى جرى إليهم من أسلافهم '

ثم يبت النبوة وييت العللما ٠ ولذلك لاتجمد غرابة إذا وجدنا العلباء البارزين

والائمة امجتهدين ف
ى
ذ
ل
ك
ا
ل
ي
ب
ت
ا
ل
ك
ر
ي
م
ف
ق
ع
ص
ر
ذ
ل
ك
ا
ل
ش
ا
ب
ا
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م
ر
ت
د
ى
ك
ا
ن
,
ت
لاق

فهىذ
ا لييت أكثر من أة أربعةفىالعومالفقه .بعضهمفىمثلسنه أو ثريب ء

عد اما

وبعضهم أكبر منهفق عصر واحد  .كان افلبيت الاإملامع زايبندين كبير
الآسرة ,وابنه مد الباقر الذى بقرالع وشقه  ,والذى كانيكبرزيداً .وقدكان
لهأستاذاً بعد أبيه ٠ وكان فىالييت أيضأ جعفر بن مد رطىاللهعنهماو»هو

فىسن زيد » و ن
أإكا
ه
خن ا
يبن

» وك
اان
لممعهؤ
دلا
يءفنىة أيضاً عبداللبهن

حس
ونه,و فى مثلسن زيد أيعدأ » وكل هؤلاء أنمة أخذعنبمفقهاءالعصر »

وأنة الفقه » فاعلنبمادقر أخذ أحبنويفة  ,وكتاب الآثار لحآننىيفة فيه
الروايات اللكثيرة عنه وعن ابنهجعفر  .و أندذ أيضا عن عبدالله بن حسن »

وكانت لهبهصبة  . . .وهكذا .
روايته عن أبيه :

4ه؟-
ذفى
ا

البيت الذى يعد ماهلدعلل النبوى نشأزيدوتكوئت ميوله

ومنازعه فى الحياة  .وا#اهاته  .ولعله كان مننعمةاللهعلىالعمأن أبعدأوايك

الآتمةعنالسياسة ومافيامنمشاغل  -إلىالع ,ل وقدتلقزيدعله الاولفيه,
ولاشك أنهحفظ القرآن الكريم  .فإنهكانعتادكل مؤءن وخصرصاً إذا كان
يطلب فقه الدين ويطلب حقائته وي
دتعرمقافسىته

» وقد انمه مانلبعقدرآن

إلى الحديث يتلقاه عنأببهوعن أسوخي
أهب؛وه فد روى كعتنيرين من!ل البيت

فقدروى عنعلىرضى العلنهه كثيراً والطربق إليه إما أن ياكون
لمبنآيلت

أو منغير 7لاليبت ؛ وقديكونالطريق إلىعل كرم اللهوجهه الحسين نفسه ,
ومن ذلك حديث مع عليه فاىلصحاح الستة  .وهو مارواه عل زين العايدين
ابن الحسين عن أبيه عنعلىبن أن طالب رضىاللهعنهأنهقال , :أصبت بكرا

( أى جلا) يوم بدر وأعطاق رسول الله لله شارذا ؛ فأنختهما بياب رجل من

الانصار  ,وأنا أريد أن أحمل عليهمااذخر!(أى حاطبلاًعيع
طدرمن  أستعين به
علىويمةفاطمة  .ومعى رجل من بن فىينقاع  .وف البيتحمزةبنعبدالمطلب .

وقيلة تغل
نيهر,ج حمرة بالسيف  .ألسبلمتهاء وبقر خواصرهما وأخذ من

اً
رأيت
ناظ.فر
ماده
أك

عظم  .فأتيتالتىيِه  ,فأخبرته » ترج ثىومعه

زحيدابرنثة حتى وقف علحمزة » ذنخيظ عليه  :فرفعحمرة رأسه ٠ فقال +

ألستمعبيدآبانى! !ء فرجع رسول اللهيلم مثىالقهقرى » .
وواضح منسياق الحديث أنماكانمنحمزة إنماكانمن ار  ,وقدكان

ذلكقبل أن ينزل النص القاطع بتحربما و.طذه الحوادث وأشباهها كان عر
راطلىله عنهيضرعإلىربهقائلا  :ا١للهم بينلنافشىالاخثفربيياانأً» .
ومن روايته عنغير على رضى النّه عنه وعن طريق 1ل البيتمارواه إسند

ل«':لاايالرثكافر» .
اهيلليمهقسال
متصل بأسامة بزنيد أن رسول الل

وأحيانا كان الإمام على زين العابدين يروى الحديث مرسلا لايذكرفيه
الصحانى الذى رواه ء وذلك لآنه فعىهدلم يكن التشدد فوىصل السند ثابناً .

ل
ِنالنى
لتقرب العه
يد م

؛ ولعدم فشو الكذب » ولوجود اللقات الذين يطمأن.

لنقلهم » ولايسألون منأينجاءوا بهذا .
واقلدمذك
حدثون أنه روى مع من روى مانلآب
ليت مأنبن عباس.

مرر»وان ؛ وصفية أمالمؤمنين » وأم سلمة وغيرهم منالصحابة .
وج
واب
وقد روى عن علىز بنالعابدين |لزهرى رضىاللهعنه وهر ندرالعرماقال الإمام

مالكرطىالهعنه» فقدكان أوثق الناسنوملاادقهم عداباماألثصرعحنابة
ونا أكيرمنهكسعيد بنالمسيب  ,ونافع مولىعبداللهبنعمر
نلذي
ان ا
كابعي
واان
انس ومن ذلك مارواه عابلدرازق عشنباانب.
به ب
وعكرمة مولى عبعدالل

الزهرى عن عل بن الحسين أن صفية (أمالمؤمنين) رضى الله عنها جاءت إلىرسول
,ى
راه » ومهعرتكف بالمسجد ء خدثنه“مقامتفقاممعباف
وليل
زقم
تليهل
ال
ننصار  ,فلا رأيا النىيتلق أسرعا » فقال رسول اليللهتم  :ع«لى
راجللانا م
رسلك ء إنها صفية بنت حى » فالا سبحان اللهيارسول الله» فقال عاليلهسلام
«اإلنشيطان يرى من الإنسانمجرى الدم  وإىخشيت أنيقذف فبىفكلاوشيا»

لس سا

اام

هم وهكذا نرى أن الإمام زين العابدينمكحادنثاً » وقد أخذ ابنعهنه
علالحديث  ,ا أخذعنغيره ؛ وقدأخذ عأنبيه أيضاً الفقه  5أخذعنه
الحديث  .وقدكان زين العايدين ذيها .ك]كانمحدثاأ .وكان ذا إحاطة فمابدرسه

فقفىه وكانلهشبهبحدهعلىبنأنىطالبكرماللهوجههقفدرته
مانمسلائل
على الإحاطة :المسألة الفقهية منكل اجنوبا و؛النفريع علبيا .وقدكاناشببناب
الزهرى يتلق عنه الفقه ياأخال عله الحديث » وقد روى سفيان بنعيينة عن

ابن شهاب الزرهرى أنهقال , :دخلناعلىالحسينبنعلى .فقالفمكلتم؟ قلت
لمصنوم ثىء واجب
تذاكرناااصوم فأجمع رأنى ورأى أصحانى علل أنهلايس
إلاشبر رمضان» فقال يأزهرى ليس ا قل » الصوم علىأربدين وجها  عشرة
ان
روجر
مونهااججة » ك
مبضشبر
» وعشرة منبا حرام ١ وأربع عشرة خصلة

بذر»
جالن
اصوم
ور»و
مصناهاحها بالخيار » إن شاءصاموإن شاء أفط

وصوم

للذهرىقلت :فسرهنيأبنسدول الله  .قال :أاملاواجب
الاعنكاف واجب قا ا
مد العنق
فصوم شهررمضان ؛ وصيام شهرينمن:بعين -يعن فىى قتلالخلملن ج
قتاعلالى ؛ .ومنقبلمؤمناخطأ قتحرررقبةمؤمثةودية مسالةإل أىهله .إلىة#وله

تعالى « :فن لميحدفصيام شبرين م تابعين توبة منالله» وكاناللهعلماحكماء
وصيام ثلاثةفىكفارة المينلمنلبد الإطعام .قال الله عر وجل ؛ د ذلك كفارة

كنم
نكا
أبمانكم إذا حلفت » وصيام حلق الرأس  .قالاللهعر وجل ١« :مفن
مريضا أو بهأذى منرأسه؛ ففدية منصيام أو صدقة أونسك » وصوم دمالمتعة
لمنليحدالحدى  .قالاللهتعالى « :فنبتع بالعمرة إلى الحجفا استيسرمنالهدى

فنل يمحدفصيامثلاثةأيامفىالح ,ج وسبعةإذا رجعتم .تلكعشرةكاملة» وصوم
ممدكاً لجزاء مثلماقتل
ممتن قعتله
ورجل « :و
جزاء الصيد » قااللله ع
منالنعم بح بهذوا عدل هنكمهديابالغالكعبة  .أوكفارة ذلكطعام مسا كين

أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمرهءوإما يقوم ذلك الصيد بقيمته يثعمنى
لن على الحنطة  .وأما الذى صاحبه بالخيار فصوم بوم الاثنين والنيس »وصوم
( 5الإمام زيد )

ستة أيام منشوال برعمدضان ء ويوم عرفة و»يوم عاشوراء »كل ذلك صاحبه
بالخبار » إن شاءصام » وإن شاء أقطر » وأما صوم الإذن  .فالمرأةلاتصوم
تطوعاً إلا بإذن زوجها و»كذلك العبد والامة » وأما اصلحورمام  فصوم بوم
الفطر  ويوم الاضحى » وأيامالتشريق » ويوم الشنكنبيناأن نصومه كرمضان »
وصوم يوم الوصال ؛ وصوم الصمت حرام » وصوم نذر ماعصية حرام » وصوم
الدهر حرام ؛ والضيف لايصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه  .قال رسول اللهيلع :
« من بزل على قوم » فلا إصومن تطوءاًإلابإذنهم » و ايوص الصى بالصوم إذا

,م وجد
ميراهق تأنيساًو؛ليس بفرض ء وكذلك من أفطرليلةمنأول النهار ث
قوة فىبدلهأمص بالإمساك ( وذلك تأديب من اله عز وجل ولس بفرض »

وكذلك المسافر إذا أكلمأنول الهار ممقدم أمى بالإمساك » وأما صوم
الإباحة فنأكلأو شرب ناسراً منغيرعمد ؛ فقدأبيملهذلك وأجرأه اللهعن
ايهل بعضهم
قف
فلفت
اومفر » فاإلنعامة اخت
ميضسوص
للمر
اوما
صومه ؛ وأما ص
 ١يصوم ؛ وقال فوم لا يصوم » وقال #وم إن شاء صام » وإن شاء أفطر  وأما من

فنقول  :يافطلرحفاىلين جميداً» فإنصام فىالسفر والمرض فعليه القضاء » قالالله
عورحل ؛ ٠فعدة منأيامأخر:1)2( ,

دم  -تلق إذن زيد فىنشأته الأولى الفقه عن أبيه فدقكيانبا واسع العم
يهله ؛ وكان راوية
والمعرفة » وكان يأخذ بكنتاتالهتعالى ثمبسنةرسول ال

للحديث تلقعنه العلماءققهالحديث  .وكان حتهدبرأيه » ولسنا فمىقام منيبين
نوع اجتهاده بالرأى ٠ لآن وجوه الرأى ف ذلك العصرلمتسكن مميزت  5ومناهج

الاستنباط لمتكن قأحدصيتودو نت ولكن عراجعة هذه المسائل التى سردناها
فى الصيام يتبين أنه كان بدرس الاراء فىكل الاتجاهات خصوصاً آزاء الذين
عاصروه فىالعراق أوفالىمدينة » وإن هذا يدل عقلربه ففقىهه مالنفتقاهبعين
6
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ها
مخ” #
لشه

الذين عاصروه كسعيد بن المسيب و نافع » وكان حريصاًعلىأن بأخذ منبعضبم

كسعيد بن بين » وقد رأيت فىتاريخ حياته كيف كان يتخطىالرقاب حتى

بجلس قريب من حلقةزيد بن أسل ,

كان هذاهوالاستاذ الأول الذىتلقعالليإهمام زيد رض اللهعنه » فقد
تلقعنهحديثاًأخدذه عالنثقات  ,وتلقعليهفقهأنمقسدتقم التفكير حيطأء
وإذا كان قلدزم أباه ذلك أمدا » فإنه بمقدار ذلك الآمد تكرن استفادته ,

ولكن أباهقدمات وسن زتيتدجلاوز الرابعة عفشرق»د تاوفلىعزاينبدين »
فسىنة  44مينَمجلرةتالَنىهٍ » وإذا زكايد قودلد فىسنة ..من5رجح فإنه
يسكون حينتوفىأبوه قدأوفىعلالرابعة عشرة  ,وتلكسن تنفتاملمفبداارك ,
#فظ وى كافية لاخذ الكثير » وخصوص أعندمني فىمثلهمة
وعى
وت
قائق
حفه
لصرا
اوان
ب»
لرغه
طتف
لد و
زي

.

بومإ-ذا كان أبوهقدتركهيافعأ » إن أخاهحمدالبافرقدخلف أباه
لهماثلته ومشل ورعه  ,ومثله
خل
أانت
إفمىامة العلوالفقه والحديث » وك
فىاحترامه لسلف هذه الآمة » وخصوصاً أبابكروعمر رضىاللهعنهما » يروى

عروة بن عبدالق :ه س«ألت أباجعفر مدبعلنى عنحليةالسيف » فقال ؛

«لابأس يباء قدحل أبوبكرالصديق سيفه » قال  :قلت وتقول الصديق ؟ قال

فوئب وثبةواستقبل القبلة“مقال :ناعلمصديق » نعمالصديق » فنلميقلالصديق
فلا صدق اللقهوللها فى الدنيا والآخرة» وقال-لاحد المتشيعين » وجهاربر

الجعنى  :جياابر » بلغنى أن قوما بالعراق يزعهون أنهميحبوننا » ويتناولون أببكر
وعمر » ويزحمون أى أمتهم بذلك » ف بألغهمعن أ إلىاللهمنوم برىء » والذى

نهى
عبيد
يمد
(س ح
نف

نفسه )لووليت لتقربت إلىللهبدمائهم » لنالتى شفاعة '

جمد يو» إنلمأكن أستغفرلها» وأترحم عليهما » أإعنداء اللهلغافلون عن
فضلهما وسابةتهما ؛ فأبلغهمأ بركء متم » ومن تبرأمنألىبكروعمر رطى انه

س
سا
سس

عنهما '» وقال:مر د لميعرف 'فضل ألى بكر وعمر فقدجأهللسنة و»قال

فىقوله تعالى  :إنما وليك الله ورسرله والذين آمتراء» وفسر الذين آمثرا

فقال همأحاب محمد» فقاللهاجابر الجعنى ٠ :يقولون هو على» قال  :ع«لى
مأنحوان مد ,١ 06

وإن اهلذأهخباد التىيروما الثقات ويجحمع علا المؤرخون وكتاب السير »
إلامن انحرفوا عن الجادة  تدل عيل أن ذلك الإمام الجليل قد ابتدأ مس
السياسة بععند فقدصار لهأتباع,تلقونعنهأواصءو ينيدوزعليها أقرالاء وببكر
سقيمها » وبصوب صصحبا ؛ وبذلك يكون آل ايت قد خرجوا عن العرلة

التى النزمها » وشدد فىالتزامباكيرمفىعصره عاللىزعيانبدين وذلك لاآلنصدمة
أاصلاىبتهم بمقتلالحسينكانت عنيفة » بإنلها كافت عنيفةفقىلوب المسلمين
أجمعينإلامنطمس الهعلىبصيرته » فسكان عنف الصدمةباعءاًللصمتالعميق »
وشغل الوقت بالعموالانصراف للعبادة وسلتكلم عن ذلكباستفاضة في عصر

زيد رضى الله عنه .

ولقدكانت وفاة زين العابدين بعد أن !كتمل مد الباقر » وصار رجلا سوراً
لهأبن من سن زيد ؛ وهو جعفر الصادق رطى الله عنه » وبعد أن صارفىالعلإىماماً

ينسعويقصدإليه أمثال أنى حنيفة » ولقد أخذ عنهزيد بعدأبيه» فقدكل الرواية

عنأبيهإذلميكن معقولاأن يكون فاىه
لذه
مال
بسن
كرة قأدخيل عأنبيه كل
ماتلقاه من -حديث ؛ وقد كان زين العادين حريصأ علىأن يتلق أحاديث اللىيلاه
من كل التابعين الذين انق بم

فكأن هو روآبة للحديث ؛ ولقنه أبناءه 4

وقد نالهكاملا عمد ء وناله منالاب والاين الآ كير
عن

الاب زيد رضى الله

يسع .
وكاأخذ عن أخ
يه عمد حديث أبيهوغيره أخذ عنه الفقّه »٠ققد كان عد

) (0تاررييم أفىالفداء ج بهص ١ اسم:

لد للا

له

عَقمأًيؤخذ عنه » ويلتقد الآراء و بشحصبا ٠ وينقد كار الفقباء و يقدمون سا

ْ
فة .
لهم
اعن
لأرائهم إعنبخلغه
يروى أنأحبنايفة التق افلىمدينة بمحمد الباتمر ف»لما رآه قال الياقر رضى الله
عله ؛ وأنت الذى حولت دن جدى وأحادثه بالقياس » فقال أو حنينة  :معاذ

حالزأيبوفة  :اجلس مكانك م مق لك
الله » فقال محمد  :بحلرلته ؛ فق
حتى أجلس كأ>ق لى » ذإن لك عندى حرمة »يكحَرلمةِيجدِكمٍ حفيىاته على
أحمابه  ,خلسثمجتاأبوحنيفةبينيديه» ثمقالإنىسائلك عنثلاث كامات »
فأجبى  :الرجل أضعف أمالمرأة» فقال مد؛ المرأة» فقال أبوحنيفة 5 :سهم
المرأة؟ فقالالإمامللرجل سبمان ؛ وللمرأة سبم ٠ فقال أحبنويفة  :هذا قول
جدك ؛ ولو حدولت ددن جدك اسكان يلبغى فى القياس أنيكون لرجل سهم

:اة أفضل
وللارأة سبمان» لآن المرأةأضعف هن الرجل » قال أنو -حانيلفةصل

فضلقا»ل هذا قول جدك  ,ولوحولت قول
اة أف
أمالصوم  ,مقاالاالإصمامل:
جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرت مانلحيض أملتمها أن تقعنى الصلاة

ولاتقضى الصوم  .ثقمال  :البرل أنجس أمالنطفة ؟قال  :البول أنجس » قال :
فاو كنت حولت دين جدك بالقناس كنت أعمرت أن يغتسل من البول »

ويتوضأ مالننطفة » ولسكن معاذ الله أنحول ددن جدك بالقياس » فتام
حفمعدانقه2؟. 2 2

وإذا كان البائر له هذه المتزلة الفقبية والاجتاعية التى جعلته حاسب الفقباء

عآلزىائهم » ويا ؟بم علهاء فقدكان لاخيه الأستاذ بعد أبيه .
 وف البيت كان عام فاضل جليل لاقاه العلماء بالتقدير » والعامةبالإجلال » اولأعراء بالإكرام » ذلك هو عبداله بنالحسن بنالحسن » ابنأبنعم
ةةاً » ارولىتعانبعين
وثق
زين العابدين » وفىطبقة  أولاده » فقدكانمحصدثدا ث

( )1مناقب ألىحنيفةلابنالبزازى ؛ والمناقب للكى .
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نم.
انه
ي ,م
فدثين
سالمح
وعن ابنعمأبيهعلىزينالعابدين » وروى عنه جمع من
مىا:لك
وثور
ال

رطى الله عنه » وكان معظا عند العلياء » وكان عابداً زاهداً 87

وفدعلىعمربنعبدالعزيزفىخلافته فأكرمه » ووفد علىالسفاح فى أول عبد.

العباسية » فعظمه  ,وأعطاه ألف ألف درم » وتتلدذعليهأبو حنيفة و»كانت له
بهمودةخاصة ؛ وقدتوفىعبدالهفىحبس أبىجعفر المنصور سئةم١4 » بالغآ
من السن خمساً وسبعين سنة  ,إذ قدولدسنة .لا .

اسستقلاله العلى :

وتمخ-رج زيدفاىتللمكدرسة النبوية بالمدينة »إذ أن أولئك الاجلاء.
بعد |أمنحنهم لَه تعالى ذلكالامتحان الشديد فالىسياسة  :وفتك بكبراثهم الغدر

وسوء الجند » وظل الحكام  اعتزلوا كل شىء إلاعلالإسلام والتفقه فيه
ودواة اكديث؛ فزادفدر »م وعثلمتقمم »م وتمدكان زيد هو وجعفر الصادق.

ابن أخيه أصغر هؤلاء سنأ ,فاقتيس منهمالكثير .

ولكنه لميانزمالبقاءفالمدينة بعدأننضج ء وقد ثبت أنهذهبإلىالبصرة »
تاق فوالاملللنحل إنهنآلل لواصل بن عطا
سقال
رقد
ب»و
شئها
لعلما
اتق ب
وال

وأخذ عنهالاعتزال » فقدقالفىزيد رضى اللهعنه « :أراد أن تحصل الاصول.

والفروع ؛ حتى يتح بالعل » فتلدذ فى الأصول لواصل بن عمطاء الغزال رأس
علةتمقعاد واصلبأن جدهعلىبنأبىطالب فحىروبه الى جرت يينه
اعتز
الم
وبين أصحاب امل » وأحاب اشام ماكانعلى يقين مانلصواب » وأن أحد.
الفريقين منهما كانعل الخطأ لابعينه » فاقنبس منه الاعتزال , 72.

وإن هذا الخبر فيهمايدلعلى أمور ثلاثة :

»أن.
أوها  أنهالتقبواصل ابنعطاء » وتتلدذ عليه » أو اقتبس منه و
المثلوالتحل ص مم.؟علىهامش الفصل ج م' 
() ٠

الذىدفعزيداًإولىالقلائدهراسة عليههورغبتهفىأنهيحصل الآصول مع
الفروع ؛ وقد حصل علالفروع فىالمدينة ٠ وبق أن مصلل عر الأصول
فى البصرة ؛ لآن البصرة كانت مبد الفرق الإسلامية » وأبو حليفة عند ماكان

لام كان يذهب إلى البصرة ليجادل ويناقش » حتى إنهليذكر أنه
يادرلسكعل

ذهب إلها نحو اثتين وعشرين مرة .
ثانها  -أنهأخذ عوناصل مع أنهكانيعلن أن جدهعل"بنأطىالب
قفنىاله :معأمالمؤمنين عائشة رضىاللهعنهاومع معاوية ماثبت أنهعاللىاق
ببقين » وأن فرياً من الناس قداعنزلوا الفريقين » وأنهم الذين ساملرماعتزلة »
تلقلال الفكرى عند زيدبنعل. .
ادسل ع
واهذلا ب
عىبلدلا زأينداً بعد أكنتامل غادر المدينة وأخذ
وثالث الآمور الت
يتلقالعممن أى مكان  2ومن أى تخص كار 6 ..1:وذلك شأن طالب العلم 8

وبدله علبا 3

.م  -ولكن أيصح أن نقول إن زيداًتتليذعلىواصل فاىلهمذرهحلة ؟

اإلنرجلين كانا فىسن واحدة » فقد ولدكلاها فىسنة ٠.م مانلهجرة النبوية
أو قريباًمنذلك » ويظهر أنهما عندها التقيا كان زيد فى سن" قد نضجت  4لان

واصلا لا سكن أن يكونفىمقاممنيدرس مستقلا إلاإذا كانفىسن ناضجة .
هوذا نرى أن التقاء زيدرضى اللهعنهبواصل بعنطاء كن النقاء هذا كرة
علبية » وليسالتقاء تلبيذيتاق عنأستاذ ذإن السنمتقارية » وزيدكان ناضجاً »
فأهورقادد أن يعرف الواح الختلفة حول أصول العقائد » م تلق فروع
الأحكام عنأسرته » وف المدنيةمهدعلالفروع .
وزيد عندما اعنزم العلابلأعصقوالئدعندالفرقاختلفة كانم فقاإذاختارالبصرة»

داوع سد

ف
إن البصرة كانت موطن الفرق امختلفة حول العقيدة الإسلامية » فكان فها

طائفة من الشيعة مستترة » وفبا الم
وععز
فلةه»ا

الاقدر
ليةج»و
هفي
ماية » وفها كل

الذين تكلمرا فى صفات الذات العلية » فن أراد عل العقائد للفرق التافة فليقصد

إ
لها » ولذللك عندما كانأبحئيفة فى صدر حاته متجهاً إلى عل الكلام كياذنهب

إلى البصرة وبجحادل فقهاءها  ححتى لقد روى أنه ذهب إلى البصرة نحو ائتين
وعشرين مرةللم
عف
انالظرة
قىاعلئدي ذكرنا ٠ وإنهبذلك ليذكر أنهبلغشأواً
يشار إليهفيهباللأصابع  ,ولكنه عدلمنبعدإلىالفقهوانصرى إله .

وقبلدحلةزيدإالبىصرة أيسرغلناأن تقولإنهماكانمنقبلعلىعل
بأصول المعزلة ؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال إُتوجب علينا أن نرجع إلى علياء

آالببت قبل زيد أاولذن عا
وصرو
ههنءا

يد مخنابللاار مايذكر أن علماء

آل البيت تكلمرا افلعىقائد » وكانوا قرييين قمااله وا
عصل
طب
انء » بل إنا

جد من يقول إن وأصلا تلق عقيدة الاعتزال عن 1ل البيت قكقادنوا عل عل به ,

وخصرصاً مد ابنالحنفية » ابن على رضى الله عنهما » فقد كان عالماً غواصا

ف العلوم ؛ ولد قالفيهالشبرستا قف الملل والنحل :

« كانكتير العمغزير المعرفة » وقادالفسكر ؛ مصيب الواطر » قأدخيره

أمير الؤمنين ( أى على ) عنأحوالالملاحم ٠ وأطلعه علىمدارج المعال ,

قد اختار العزلة » وثر الول عبل الشبرة © .
و
قد ذكر المرتضى فكىاب المنية والآمل عنديبان طبقات المعترلة أن الطيقات

ال
آولىكانوا منأ ل البيت » فعلى زين العابدين وابنه الباقر » والحسن والحسين من

قبليما ؛ وممد بنالحنفية أخوهما  ,كلنوا من المعتزلة :

ول
يس عندنا مياكذب هذاء بل عندنا مايركه » فمإذنهب المعتولة اهلرفجىلة

ذهب الزيئدية
دىا»لعوقامذهب الا

ثناعشريةافجىملة »و بغلبعل الظنلذلكأنهذ| كان

() الملل والفحل ج١ 4١
ص4 هامش الفصل لابنحزم .

هك

مذهب السلف مانل!بليث » إذا كانوا قد خاضوا فى أصول الاعتقاد  .ودخلر!
فى هذه الدرمة.

ومن المؤكد أن الإمام زيداً رضى الهعنهقد خاضفىهذا خوضاً .
وإذا لميوجد ماينو أن1لالبييت تكلمءرا فى العقائدعل اىلنحرالذىتكلمبه
واصل بعنطاء أيوقمااريه ٠ فإنه لايد أن تفرض أريداً عند ماذهب

إالىبصرة مااكلانخ
وال
فىاض ه ن عل العقائد » بل -ن علىعل بها » وما كا
َعَادوٌّه بواصل بعنطا كد العدة بالبصرة إلالمقاذءاكرة  .وليس لقاء كك

عل ليك(ن به عهدمن

 - "١تلق زيد من
ا ما يتاقاه هلله » وقد قال أبو حنيفة رضى الله عنه
لمنسأله عمن تاق علبه  .فقال ؛ ك«نت فمعيدن العل » ولزمت فقمأً من فقبائبم 00
وإن ذلك تابت بالنسبة (ريدرضى الله عنه »كفق
ادن مفعىدن عالإسلام
وميزل الوحى  .وموطن الشربعة الإسلامة الذىئفه بزلتءو فيه طبقت » وعمل م

الصحادة » وتوارث أهلها أعمال الساف الصالح ت
؛لك اهلىمدينة » التى كانت

مرطن الإسلام » وموطن أهل الزهادة والمعرفة » ومن انقَطعوا عن عرجاء

الساسية وماهيا» ولزم فياأباه أولا  .ثمأخاهتايأ وف المدينة تلقعم

الفروع وال
وحدي
حثف؛ط

القرآن  .وعم مراءاته  .وكان من أعلعصره بةراءات

القرآن » وأ كثرممفهماًوإدرا ك لامراميهوغاياته التىيحب أن يتلقاها كلمؤمنباقه:
طالب للحق » وعلٍمفياا أبضأ من أقوال العلماء فأىصول العقائك .

ول
يكن
كهتلى
فه ثعااقاه افلىدينة » بل خرج منباإلى العراق » وهتالك

فى البصرة الاق بالفرق امختلفة » وذا كرأهلهاوعلمأنحهواالها » ودرس فى هذه
الانااءلعراقومافيه » درس العرا قالذى قنل فيه جده الحسين غدراً وظلاً  :وفتل

فيه جدهعلىمنقبلعيل ؛ة وبذلك ازداد علا علالناس  ,وعلالحقائقالإسلامية ,
فوالعراق كانقدشب عانلطوق » وخرح منمرتبه الطالب للعلإلمعرتبة المتبومرفيه.
) (١1تاريم بغداد جم س
صم, 

زيد فمىيدان العمل,,
بم  #خخرج السيف المصقول منغمده » وتقدم لميدان العملفىالسياسة الى
»وتلجه
خنوض فبا ي
لع ع
اتّد
كانت الشقةالحرامعلىأبي :ه إذ ق تدحاماها» وام
إلبا أخوه الذى شاف أباهافلىقيام عشلئىونه ؛ وهر ممد الباقر » باللم
المدينة » وهنا يتساءل القا .بى* أدخل زيد فى السياسةالعملية مختاراً  ,أمأنهاضطر
لنة
اوم
لوه
إلها اضطراراً  ,إذ أحرج فكىرامته » وأحس بأنه نيلمنعسزته
ل » ولم يرضوا بالظل » فهو من سلالة
ذلى
لا ع
اادو
الصناديد الأبطال الدينلير
فارس الإسلام على بن أنىطالب » وحسبه ذلك وكنى .
لكى نجيب عن ذلك السؤال لابد أن «تتبع الحوادث» فهى التىتبدينا إلىالإجابة
عن ذلك السؤال إجاءة صبحة وهىالى :كشف لا المعمى من هذه الآضية .
عم

كانت الهحوادث ير أل البيت إلى اللكلام فى السياسة مع الرغبة الملحة

لهر
ادظ
بلفاد الإسلامية طوائت قادنهرفت » وكانت تدعى
افعتىزالها » فق
أنها تنكلم باسم آل البيت » وقد رأيت كيف كانوا يلعنون أبا ببكر وعر
رطى الله عنهما .

ولماعل بأمرثم على ين العابدين فى عن نفسة ذلك ااقول » ولما حضروا
بجلسه » وسعع قولحم طردثم من امجلس وقد كان ابنهحمدالباغر رضى الله عنه يعل

اتلغ فىنفيه .
بلبي
يلا
لتالقكوال عنبعض أهلالعراق فيئى ذلك عون7
مائل
يت عل حمق فهىذ! النى » لآن زعاءالمتشيعين كانوا بدعون.
بآل
لان
وادك
أنهم يتكلمون باسمأولئك الآثمة الذينكانوازاهدين فى السياسة منصرفين إلى العم
هلذى كان
انصرافاً ناما مطلتقاً » ذادعى بيان بن سمعان'التميمى الموفى سنة 5١١ ا
يدعو إلىآزاء منحرفة أنهكانيحى آراء أنىهاشم بعنمد بنعل »ى ولما عل >اله
أبو هاشم كذيه » وأعلن البراءة منه ومن أوئوااللهم؛غيرة بن سعيد المارق.

يلسم

سنة  ١١الذىكانيدعو إلىمثلمايدعو إليهيان كانيكذب على مد اليا
به
سوله
نايق
يم
وراءة
أبن عل زين العابدين » حتى اضطر إلى إعلان الب

إليه .

والقلداكدامناء بأنهم يتكلمرن باسمأوليكالائمةث امك رافهم» ثمننىذلك

الانذراف مدعاة لآن يتظان بئو أمية فى أمس أهمةآل البيت وقد كان هذا النظان
ابةم»ة آل الريت بالمدينة
قجاب
وكاإت إي
تبدده قوة الأمويين » وعدم ظهور حر
؛لا إذا طلمهمأحد من بنىأمية
لخارجون منها » ولايتجاوزون الحرمين ماإ
فى دمشق » فإنهميذهبون ثميعودون إلى محراب العمالذى الزموه .

ووملكن كل قتوةسلتامد من الحقوالمعونة الإلهية مآلا إضلىعف

تمإلىزوال»؛فليا أخذت الدولة الاموية فى الضعف بعد عهد الوليد بن عبدالملك »
البيت يقوى ويشند ,
وسلمان وعمر بن عبد العزيز » أخحن الظنن بأمة آ

»خصرصاً أنه قد ابتدأت الدعوة إلى تغيير الخلافة الأهوية »
لإاذقوة تدده و
ت
رقد
هد »و
ظ وتزي
تلمو

فخىراسان بدعاة أقرياءء ود أشار إلا المؤرخون

فحىوادث سنة 1.ه » 2ولعلبا ابتدأت تبل ذلك ظ ود ابتدأت دعرة ماممية

اضتلةم»وهكاونوم 'أنياعاوية بل لققادلوا إنبا علوية » ولما اننقلت
غير وا
إلى العباسية ذكروا أنها بوصية منإاملاعملويين » وققادلوا إنهأبو هاشم عابلدله
اببنناملدحنفية » فقد كانت لهالإمامة وأوصى بهاإلىجمد بنعل بنعبدالله
اعبن
باس ,

اق
عأترفى
لبتد
اد ا
وق

انق إخلرىاسان » واقبدتدءوا
رم
عدعاة
ل ال
اتقل
» وال

كتجار يبون دعرتهم » فقدجاءفى تاريخالكامل لابن الآثير مانصه :دق هله

السنة ( أى سنة م )٠ وجه ميلرة( أى داع اىلهاثميين) رسلهمن العراق

.طهر األمدعاة بها » وتد ترامت أخبار هؤلاء الدعاة إلى والى
إلىخراسان ف
هلذفاا الذى ى
انلاستمجنار  .قا
خراسان فدعام ٠مقال من أنتم! قالوا:

ى قالترا ٠ قالوا إنلنافىأنفسنا و#ارتنا شغلا عن,
رلا
دالوا
نم؟ق
عد
جا؟ء ناس من خراسان أكثرم من ربيعة
للاء
؟ل من يعرف هؤ
فاقا
هذ

عولمينا إرب أتاك منهم شىء تكرهه كل
والين  :فقالوا تمننعرفيم .

سدلبه 04
وهذا الطسبر يدل عل أانلدعرة للدولة الحاشمية فد ابتدأت سراًفى العرافى

ثمكانانتقاها إلى اخسران سنة ١١٠ .و لقدادعى باعلضمورخين أنها اتداتمس
وت عنفوان الحجاج بن بوسف التقز طاغية ال الامرى فى العراق » فإانلسسدة
ال .

دقعت االلىكتهان  .وفى أكنان السرالوه

وقد أخطت الدعوة العباسية أو بعبارة أعم الدعرة المائمية :مر وتزيد فى عهد

هسام بن عابمدلك  .ود كانقويا من أفرى ملوك بنو أمية  .وأشدم شكيمة ,
هٍ

ولى امدا طريلا

واس

عشرن

سلة لس من سئة 6١٠ إلى سئة ما

ان
س من
امية
ر/هاح
خعرة
والاخبار  0:4الد

ه.

» وهر اينما ببيص حديل »

ولاه خم بشدة.لكيلتافرخ الدعرةواتع >ماما  :وقد اشتدت

نو أن كانبرسل
مت
امركولت ف خافاوءكان ا مطرر تظبر به حتأنه لغ
مد بن علىبناعلبد
راون
ظون
يتخف
له بن عباسولاة من تبله علىهؤلا .بس
ه ول
إلا اذا كان فُْالظهرر .مافد الدعرة

وكل هذا0

سلة ١١ وما إعدها.

وما كأنت عن هدام لتغفل عن كل هذا و
»هو عاج م يظهربالسيف ٠ومأ 5

بده

محاولة اامكشف

كانت دعر

:

وف فى هذه ا
لدعوة الماشية التىنخاصر هأ العلويون :

العلوبن الص مه ؛في العراق #ربة شسديدة حى إن خالد بن عبد الله

الفمسرى امع الدعرات اجرءة ل دعو إلما بان بمنعان
فقنلها
وم

» والمغيرة بن سحيك

٠ وكك علمت ما كان نيما وبين أى هاشم ؛ وحمد الباءعهرن
داكن

م

لذرى ينظر إلى العلوبين نظرة |الجريص المسةتنظ

لعده .
؛ والعدو

المتريص  .عرف حب 0م وةثيرثم فهممن وت أن رأى عاللاعزيانبدين

)ا١ل(كامل جه مصم. 

د
لجع
سد

فى الطواف ,الكعبة » واجماهير :نشق صفوةاً لمر ويستل الحجر الاسود ..
وهو لايستطيع معأنهمرح بيت الإمارة ٠ وإن لميكنفىذلك الوقت أميرأ

للنؤمنين  .ولكن كان يلق الاطمئدان ف قىلبهأنهمماقيلمومندفينة تحت عين

ولاته وبصرم ؛ وكأنهمفىحبس ٠ أإوقفاىمة عدودة حقددوها م لانفسهم
وادتضى الحكام ذلاكلهمولانفسهم 0
وكانت الاأمور تسير فمىجراها لولا أن شاباً من أقوى أشباهم قد أخن
يحوس خلال الديارباحثامنقباً دارساً .و لقدذهب إلى العراقالذى تقيمفشيهعة
آل ابييت »و
امن
لهتمرحا
الد
شعرمةية إخلرىاسان ؛ وقداستترتبالعلويين »
ول تتكشف عحقليقتها إلا بعد أنأخذوا صو ان الحم ؛ وجلسوا على عرش.
لدولة الإسلامية » أو هيئتالسبل لهذا الجلوس .
ذلك الشاب الذى أخذ يذنقلمنالمدينة إلىالعراق ؛ أويتردد ينهمازهيود
ابنعلىزين الع
عابد
نيند»
ئذ ذهب الاطمئئان منقلب هشامبنعبدالملك» وحل
لوهااللقلاقضطراب منجهته ؛ واهلويفك الحترس التذىخيسشبقسما
اه
بالعلاج » أالووقاية من ,ه فهوفىكل أحراله يحتالللوأمس
ققوبلعه .
إحراج زيد :

دأمخذ هشام يعابل الآس الذى ظهر بييدنيه » وقد ترك لولاته
مخرأسان علاجماتحت أيديهم » وم جميعاًثقتهوبطاننه » ويقدمون طاعته فى كل

يمفاعلون » ويلقادمون شيا علها.

وعلاس
لبي
.لل
زهيد ماد
خامل
ر ظه
ورمن
جهء

ولاميل إلى إلفئنة؛ ولكنه

قأمبنفسه أنهلغذى ه-ذه الفن »٠ وغذا ابجه إلى إحراجه ؛ ويظبر أنهما اختصه

من! ل بيته بالإحراج » وبين أيدينا ىكتب التاريخ أخبار تتكشف لنا إعحنراج
زيد » وبعضالظاهرين من .لعلى و»الاتجاه إلى التشنسع على5ل اليب إفجملة
إثادة القالة فهم فى المدينة و»لنذكر مهنذه الاخبار اثنين :

أونها  ما
اذك
لره
أاثبنير فى الكامل أزينداً كأن بيده وبين جعفر

إايلنحسن بن الحسن خلاف عل نظارة أوقاف عللكرم الله وجهه  بالمدينة »وكان

الخلاف غيرشديدبينبا  ,ثماتتقلالخلاف منبعدوفاةجعفر إلىأخيهعبدالله
رنث والى المدينة مقنبل
اك ب
للمل
ابدا
أن الحسن بن الحسن » فاتهز خالد بنع
هشام وقد تلهى الفصلفىهذا الخلاف  هذه الفرصة ليزيدالأزاعاحتداماً » وترى
المدينة الشتائم يتبادلها أنمة ا1لبيت » واندفع عبداللهبالنحسن وقالازيد
فىالخصومة  :يبن اأسندية  .فضحك زيد » وقال  :قدكانإسماعيل لآمة و»مع

سرتيبعد
هاةا  .إيذلصمبر غيرها  يعن
اىفلاطمحة اسبنيةن أم
ذلك صب
دوف
عابلدله  :ؤإنبا تزوجت بعد ألعبداللهالحسن بن الحسن  ,ث!موندامس»تحيا

منفاطمةوهىعبتهفليدخلعليبا زماناً» فأرسلتإليهيابنأخى [ :ى أعلأن
أمك عندك كأمعبدايهعنده؛ وقالت لابنهاعبدالل :ه بنسماقلتالامزيدأماوالله
.الحك” الذى يريد الأزاع مسستمراً أرسل إإيهما يقول
لنعمدخيلة القومكانت  ,و
لها أغدوا . .ينافلستبعبد الملكإن لمأفصليبنكا » فباتتالمدينة تغلىكالمرجل »
برل قائل قال زيد كذا » وبقول قائل قالعبد اه كذا » فليا كان الغد جلس

جسجد
مع الئ
ا اىلم
ت»
خا
شاسا؛ف
ولدف
منت ؛ ومنمهموم » فدعا بخهماالد ؛
رجم  :لتاعجل
 ٠وهو حب أينتشاما ٠ فذهب عبداللهيتكلم ٠ فاقاللزكيد
ي أاباحمد » أعتقزيدمابملكإن خاصمك إلىخالدأبداً» ثمأقبلعلىخالد ,فقال
أجمدت ذرية رسول الهيلق لآمى  ,ماكأنبجمعهم عليه أنوبكر ولاععر...
صيبرىمة لآن أحد الخصمين تنازل عحنقه لصاحبه :
اأن
للد
الخا
وكان حدقا عب

ولكن ماكانخالديريد حك ولافصلا ء إبما كانيريدفتهمالباب لقالةالسوم

عنآل النىييه» ولذلك آسفه هذا الإنهاء » وقال يحرض الجالسين عزليىد
ل
ا,
فنصار
لإحراجه وإيذائه ١ : أم لاهذاالسفيه أحد  فتك رجل من ذرية الا
بانأنىتراب » وابنحسين السفيه  ,أماترىلاوالىعليك حقاًولاطاعة ؛ فقال
زيد  :اسكت ء فإنالانحيب مثلك ؛ قال :ولمترغب عى ٠ ذوالله إف لخير منك ,

وأنى خير من,أبيك  ,وأى خيرمن أمك ؛ فنضاحك؛ زيد وقال « :يامعشر

كر يش هذا الدين قد ذهب » فقال عبد الله بن واقد منذرية أميرالمؤمنين عمس بن

لزيد)فوأنهلهوحير منك نفساً
اقهطانى(يريد العائم
الخطاب « :كذبت أبهال

»مثأمخذكفاً من حصباء وضرب الآرض »
»ناوله بكلام كتير ث
وأرأوأماً وت
وقال١ : إنه واللهمالناعلىهذا منصبر » , ©7

بم  -ثانيهما  ذهب زيد  .وداود بنعبل بنعبداللهبنعباس ومدين مر

ابنعلىبنأنىطالبإلىالعراق » كانواليه غالدبنعبداللاهلقسرى فكارم
وفادتهم » وأجازهم بمال ثمعادوأ ابلىمديئة  ,وقد عزل من بعد ذخلاكلد بن
عبداللهالقسرى سنة  01.؛ وتولى ولايةالعراق منبعده بوسف بنعايلرتقنى »
فادعى أن خالداً بتاع منزيدأرضاً بالمدينة بعشرة لاف درثم م رد الآارض

عليهء فكتب هشام إعلاىمل المدينة أن يسيرم إليه بدمشق » فلا ذهبوا إليه

سألهم عنذلك » فأقروا بالجائرة » وأنكروا ماسرى ذلك ٠ خلفيم خلفوا

فصدقهم وأمرم بالمسير إلى العراق ليقابلوا خالدأ » فساروا علىكره ٠ وقابلوا

خالداً فصدقهم فعادوا نحوالمدينة. ©0»,
قرق
تعي
لبن
اسف
وروى أن الذى أ|دعاه بو

عبلخالد وهؤلاء العلية من بنى

ها*شمهو ودائع أودعبم إيامم فأحضرم هشاممن المدنة وسيرثم إل بوسف

من خالالدذى كان يوسا فى حيس بالعراق .ولماقدمرا العراق »
ليجمعينهوي

قالبوسف لزيد إغنالداً زعم أنه أودعك مالا قءال زيد  :كيف يودعن مالا »

ودر يشت أب علمىير»هفأرس إلفلىأخاحلدضره ء فقال هذا زيد قد أنكر
أنك قد أودعته شيا » فنظر غالد إليهوإلىداود » وقال ليوسف :أتريد أنتجمع

معنمك [هافى هذا » كيف أودعهء وأنا أشتمه » وأشت آياءهعل اىلمنير»٠ .

لحراحزيد»فرة
وإن هذا الخبر يصور كيف كان أمراء هشام لونع إ

بإثارة التذاع يبنهو بينأسرته » وأخرى بادعاء مالميقع
( )0الكتاب المذكور .
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+ع  -لما اشتد أذى خالد بن عابلدملك بانلحارث والى المدينة لزيدذهب
إلىهشام بن عبد الملك بديمشق
س»
تأذن عليه ل.يشسكو غالداإليه » فليأذن له

هشام » أرسل إليه ودقة بهاطلب الإذن مكنبهشام فأسىفلبا ا:رجع

إلعىنولك(أى بالدبنة) وتكردذلك»ويد يقول  , :والقه
ل أارجع إلخىالد

أبداً .وأخيراً أذن له :وأ غادماً أن يتبعه متعىد يثول »فسعهيقول :

دوالله لاحب الدثيا أحدإلا ذل»» ثمصعد إلىهدام خ
»لف له عثلبىء فقال ؛
لا أصدقك  ,ثمقالمتتحدياً« :لقد بلغى
أياز
نيد
ك اك الخلا,وما

ولست شالك وأنت ابن أمة !! قال زيد  :إن جلوكاباً ٠ قالفتك .

قال  :إنه لس أحد أولى بلق» ولاأدفع درجة عنده من فى ابتعله .

وقد كان إسماعيل ابن أمة » وأخره ابن صري>حة » فاخشاره الله تعالى »
وأخرح منهخيرالبشر وماعلىأحد من ذلك إذا كان جده رسول الملهلك ,

وأبوه علىبن أنى طالب ٠هفقاشلالهم فأخر
قجا؛ل

أخح ٠ثم لاأكون

إلاحيث تكره» .

هذا تص ع
ىاايات ا يذهب إليه ليسكو إليهواليه  :فيكون الآذى »

ولقدذ َالم
مسعود
رى ف
وىج الذهب هذا اللقاء الأخير » باختلاف قليل
ف اىلألفاظ ؛ فقدجاءفيه « :دخل زيدعلىهشاء بن عبدالملك بالر
فصافة
لا
,

مل بينيديه لميرموضعاً بجحلسفيه» خلس حيث انتهىبهامجلس » وقال :ياأمير
المؤمنين
 2ليس أحد كبر عن تقواىلله  .ولا يصغر دون تآوى الله » فقال

هشام أ:سكت لاأملك ؛' أنت الذى تنازعك نفسك ف الخلافة وأنت ابن أمة,
قاالليمأاؤميمرنين  :إن لكجواراً إنأحببأتجبتك به ؛ وإن أحييت أسكت:
فقال بل أج
فبق»ءا ا
:إلنامبات لايفعدنبالرجال عن الغايات » وقدكانت
إأسمماعيل أمة3م إسحق ء فل منعه ذلك أبنعثه الله نبا »وجعله للعرب .

فأخرج منصلبه خير البشر عمد يلت فتقول لىهذا » وأناابن ناطمة » وابن
قول( :
على » وقام ويهر
شرده

الخوف

وأزرى به

حكنذاك من يكره حرالجلاد

منخرق الكفين يشكو الجوى 7 2لكته أطراف مر" وحداد

كفادن في الموت لرهاحة2

ولموت حم فى دقاب العساد

إرت بتحدث الله له دولة

يترك آثار المدا كالرماد

ويروى ابن الاثير أنهلما خرج من عندهشام » وهدده بأنه سروف لابرى

شلسلهام اخرج » فق
منهإلاما يكره  :إهذقا
أاخلرج وألاكون إلابحيث

تكره  ,فقألسالم  :ياأباالحسين لاتظهر هذا منك  ,مرج من عنده :
لإ
وس
كلرىفة » فقالله عمد بن عمر بن عل بن
اار
طأالىلب « :أذكرك
ايللاهزيد لا نتاما »
أت أمل الكوفة  ,فان:هملايفون لك :
ت وتلا

فليقبل. . .وقال
بكرت ترق الارنف كأثن

أصببحتعن
عرشايا معز ل

أجبتها إن النبة سل

لابد أن أسق بكأس المخهل

إن المنية لبومثل

مكلت

هللى إذا 'زلوا يضيق المثزل

فاقى حياءك لأابالك 00

إى امؤٌ سأمرت إن لمأقتل

وم ل من هله الحوادث الىسقناها متنابعة ينبين أن زيداًلمرج انه كان

يريد الخروج فىذلك الوقت ويقصد إليهقصداًلهفيهالإرادة الكاملة » ولكنه
أحرج » واوذى فىكرامته ومروءته » وهر حفيد عطلبانأف
لىب » والذى
ليخنطاب إذ يقول ٠ : يعجبنى الرجسل راد على
يعرف كله أمير المؤمنين عامر

الضيم» فيقول « :لاملء فيه» وهنايوا الشاب الحاشمى ٠ . ل يامل فيه؛ ويرضى
( )١معنىهذا البيت مزق الكفين ل تاحمل سلاحا ويشسكو الحرن » وتبزله أطرافه
حجارة متعددة مرهفة  .وراجع القصة فى مروج الذهب ج ١ ص . 9781
( ؛ الإمام ريد »

ست اج م اسبسم

مبئاون فى سبيل العرة والكرامة ٠ ويرى أته إنليمقتل محد السيف » فإنه

سمو أسى وكداً ٠ والماية لمثلهمنبل ءذب مختاره بدل أن يذوق م الحياة
جديل ؛ وقد سكت
اعللهكتانأيري
واملسذلة .اسْمرار ؛ ولذا خرج معجلا ٠ ول
أمداً كا سكت أسلافه .

عهفقىفاهمئد .
ااجلاًل
وإنه إذا علأن زيداً كااخنقتدا .مدهب المعنزلة منب
وإن من المقررات الناشة عندم أانلام بالمعروف والبى عانلمذكر أصل.
رنر
بنهككا
منأصولهم ؛ وا

أن منأبممقاصده إصلاح مابين هذه الآمه

وإقامة صرح الحق وهدم ناء الباطل » ولعلهكان وس خلال العراق بين الوتمت

والآخر ء لاالع فقط ء س هذا  :ولانه كان يموى أن عام الآمم بالتديير الحكم

الذى ينبى حك الآمويين  .ولكن عين هشام المترصدة دفته إلى الخروج دفماً ,
لكيلا يذ الآهبة  :ويدير الام فى أناة » وخصرصاً أنأخبار الدعوة العباسية
ان فينقضبا ؛ وتتهدم
رحت
جرىدمنت
ليس
اماء
كانت تسرى فىقوة وخفاء » كال
هن حيث لياشعر أحد ؛ وهشام يتتبعها بالسيف إذا ظهرت » وهبات فقديعم
أنه إن قطع القار الظاهرة  ,لايقطع الجنور البى تسرى عروتما فى باطن

الأرض ء وهى نامية  فلابد أن يعاجل المار » يتفرغ للجذور» وهبات فقد
خمق
ونتأأح
كا

.

ا

0

الخروج والشهادة
.؛  -اح ذلك الإمام الشاب مطرساً كل ختوف ؛ قاصداً طلب الحق
أتي»بما أصاب فهر خيرلهوأهدى سبيلا .
ومو
أو ال
ج
وفى
راء
مد ح
ولق

الذهب لللسءودى مناصه « :قد كان زيد شاور أخاه

أباجعفر بن علىبنالحسينبنعلى » فأشارعليهبألاركن إالىلأهكلرفة ,
إذ كان| أهل غودمركر » وكأنماقتلجدكعب وبهاطعنعمك الحسن » ومبا

ت .أبوك الحسين ( عله اراد جده القريب) فأفى إلا ماعزم عليه املنمطالبة
بالحنى  .فقال :إفى أخاف عليك ياأخى أن تكرن غداً الصلوب بكناسة الكرفة ,
وودعه أن جعفر وأعلبه أنبما يللاتقيان , 02,

وإن هذا الخبر فظاىهره يدل على أن الإمام عاملدياقر » وهو المكى

ألى جعفر ك,ان حرأ ساعة خروج زيدمقائلا بالكرفة وهذا الظاهر غصياردق ,
لآنالإمام أباجعفر قدماتفىسنة4١١ » ومناقب أفىحنيفة السكى تقول :
إنه مات سنة 1١/ءوقد رجحنا الأولى  .لأنها هىالتىأجمععليهاالمؤرخون
ير وغيرهما؛ وعلى كاتا الروايتين فظاهر
التقات كالطبرى واالينآثير9؟ ,كواتبن
ن لفاق مع الوقائع ؛ لآن خروج زيد كان فى سنة ١؟١ ؛ وكان مقتله
وخبر
ال
سنة 3١

 ,.ولانستطيمع أن شرل إن هذه المشاورة كان فىابداء نة الخروج

إلى الكوفة زائرا باحدا  .متسربلا سربال العم» وهو ينوى أينعم أحرالماء

ويتعرى أمورها  :ومقدار نصرتها لآل البيتء لآنه قال,بعد المشاءدة أنهما لن

يلنقياء وهذا بدلعلىأن زيدا كانقداعتزمالخروح بالفعل » ثمهو فهرذقا
تلاق معه دعد ذهابه إلى العراق وعودته مله عدة مرات كبل الإحراجات البىكان

يقوم ماالأمريون وولاتهم وخصوصاً هشاماً .
( )١مروجالذهب جاص ١4
ف الكامل جوح ص هم .

شوم
ل "
سس

ولذلك نرفض هذه الرواية » ولعلبا محرفة فىنسبتها إالىلجأمدئر » وحقيقاها

أب منسوبة إلى حمد بن م إن على » فهر الذى ثنت تارضياً أنه نصحه عن عزعنه
على! *روج .

 -ولقد +ء فى الملا والتحل للشبرستاق أرى ممدا الباقر رضى

2

اله فد ناقشه فى أبن  2برها دراسته الاعزال وا.نتاقه مذهب وامس .

لطمة أن خرج داعياً لنفسه » ٠قتمادل
اانشهمتارفىاطه فى لإمام منآفا
وث
ذ
فلك الشبرستاق ما نصه :
د وجر <انلاهء وبينأخبهممدالباقرمناظط ...من ححيث كانيتتلل لواصل

اعبطنا » .وبمتبس العم يمجنوز الخطأ عجلدىه  .:قتا! .اكلنتاين والقاسطن

دىر علىحيرمياذهب إليه أاهللبيت » ومن حبث إنه أن
انليتقك ف
وم

يشترط الخروج شرطاً فىكون الإمام إماما »ستى قالله يرما عل تتنية مذهيك ,
ما
ايس
مك ل
إلد
وا

فإنهلم حرج قطء ولا تعراث للد

وسوع, ©02

وإنه بجي أن نقف هنا وثفة #صيره نناقش فبا هذا الخبر » مداه رن دن
صا  :أاملاجر الأول منه فقد قررنا زأينداً لميكن تلميذآ اواصل لانهما
منسن واحدة » ويلمكن زيد فانىصرافه اال بأقل من انصراف واصلى
إلبه » ون زيد” لعمتلكانفته بواصل غير مناظرة العلماء إذا جمعهم كان
د تحرى الأراء منعقل أحدههما للآخر من هذ المناظرة » والكلام
وحدق:
وا
فىالقدر كانشائعاً بن آل اأبيت » وقد دون ذالكلمرتضى

فىكتابه المنة

والآمل » وه ,كتاب معتمد حيسم وقد ببنأن ألمة آل البيت قد تكلمرا فى القدر
.قد نسب [لهم فى كتب الشيعة ذاللكقول وقد قالوا أن
متدنينللإنسان قدرة و

واصلا تلق الاعتزال عنأن هاشىبنهمدابنالحنفية  .وقدنسب إلى الحسن بن
فلهر
عدال
جعب
أ

الصادق ما ” 5فمىجاوبة ومنائشة :

إ«ن أثمال العباد لاتخلو منثلاث منازل » إما أن تكون مانلله تعالى.

 )١المال والنحل الشبرستانى ١ + ص ١٠١؟ هامش كتاب الفصل لابن حزم

داق

سم

خاصة » أومنهومن العبدعلىوجه الاشتراك فهاء أومنالعبد خاصة ء فلوكانت
حلهىا » ويلتمعلق
قلذبم ع
ها » وا
س عنلى
منالهتعالى خاصة لكان أولى باحلمد

لا؛
ايه
بغيره حمدولالوم » ولوكانت مناللهومن العبدلكانامدلاموعف
ذم
هنان ثبت أنهما املنخلق » فإنعاقبمالله
جذا
اوإلذبوطله
علهما جميداًفها»
تعالىعلىجنايتهممهافلهذلك» وإن عفاعنبمفهمأهل التقوى والمغفرة», ©0
وإذا كان ماينقله الإمامية الاثنا عشرية عن1ل البيب صادقاً فإنهيكون من
نابت أنهملا يرون فىالقدر وأفعال العباد غير ما رى المعنزلة  ,اللهم إلا إذا قلنا
إن الإمام تمدالباقرخاصة ماكآن برى دأى المعتذلة .

وإن اتصال واصل زيد لايدل على أن زيداً قد أخذ عقنوهله إن علءالميكن
شلك فى نسبة هذا
لن ك
اسكو
عل الحق بيقين قفتىال الأمريين » نوكإثيرين يش
ارأى الى واصل بعنطاء نفسه ٠ إذأالنذين ينسبونه إليه يذكرون أن هذا

هر السبب فى تسمة المعتزلة «عتزلة إذ يقولون إن الاعنزال نشأ فى طائفة من
ااصحابة رأت اعتزالالفريةين اللذين تتاتلا » وهماعلىرضى اللهعنهوأتباعه
ومعاوية ومن مالآه » ويذكر ون أن السبب فوىجود هذه الفرقة كان سياساً

ابتداء و»إن هذا كله مرضع نظر » ول تلقه علماء الملل والتحل والفرق بالقبول
على وجه الإطلاق

ولذلك لانرى ذا الجزءمنالقول مرضءاً سكون فيه جزء مقبول مغنير
أى

رلب

مغ

.

وأما الجرء اتانى » وهو المناقشة فىكرون الإمام لابد مأنخرج داعياً

إليه  .اننا نقرر أنهإكنان ذالكلعخندروج فإنهلقابمكونله  ,لآن الإمام
مدا الباق توق قبل أن مرج زيد أو بهم بالخروج » فلا موضع لقبول الخبر

عل ذاللكوجه ء أما إذا كانتتلكالمناقشةفىمذاكرات علميةبينالخ الآكبر
) 0أصحيح الإفتاء ص ٠١ .

سنسم  ©58السب

الإمام الباقر ءوأخيه الذى يتعلدميذه بعدأن اشلبصغير اعلنطوق » وصار

كلوكن لهموضع مالنقبول  ,وله عذلىلك
ينذ
امقش » فإ
نقا
لاهفلاىلمعمم
شاهد ؛ أما وجه قبوله فلانه لادليل عل تتسكنيبه » وماينقلهالعلماء ولايكذبه
حنرى بيانل!بليت
جأ
يبد
أحد ؛ دلامناص لنا منقبوله » وس جهة أحرى ونه لا
مناقشات فهىذا الشأن ماداموا يدرسون عل الإسلام كله » وكونهم بدعون
حقث العلبى .
بطا
ارجلعنن
لانفسبم بالخلافة أولايدعو أآمىخر خا
وأما الشاهد على صدق هذا القول مهو كثرة ذهاب الإمام زيد إلى العراق ٠
وتوالى رحلانه حتى كان رضىاللهسنهعارفا للشيعة من أهل العرأق » والاخبار
شام المراقبة ما كانت لنتركه » ولذلك لاه
الآثية تدل علىذلك » وإن عهين
بالإحراج  :ولبحرج أحداًمنآلهسواه  :ولقدصرح بذلك فآىخر لقاء ,
وهر الذى اعتزم بعده الخروج ؛ إذذكر هشام له أن نفسه تنازعه الخلافة ,

يكر اعلنمناقشة التى جرت بايلنآخوين رضى الله عنما
خذل
لصم
اذا
وإ
,ذ أن مؤداه
وكرم وجبهماء فإنه لابد أن يكون الخلاف لهمدى أوسع منذلك إ
بيت ما كائرا يرضون فى ذات أنفسهم الحم الأمرى .
أن الآتمة مانل1ل

وأنهمكابوا يعتيرون حك الأمويين <ى إمامة » بل حك غلب » وإن خضعت له
ية فىكنابه امم
ح بذتلايكامبن
صنةرما
جماهير المؤمنين » وهذا مهنوهاج الس

طبا ؛ وحم م ١ .
مبذهالسمة » فقدقسمالحم إلىقسمين حم خلاقة نبشويرةلوها

وقدوجد أن أكثر الآمريين لايستوذون شروط الخلافة النبوبة » وهىفىنظره
القرشية » والشورى والمبايعة والعدالة » ومن المؤكد أن التانى لمينوافر .

ن
يان
با ك
مع ولكن أخبار ا1لبيب مقنضى منقاله الشبرستاتى عم
الآخوين منمنائشة _لاتدل عل ذلك فقط » بل تدل أيضآًعلىأنهمكانوايعطون

وصف الإمام أوالخليفة لواحد منهم » وير تبون بينهم» فعلىزينالعابدينكانإماماً ه

والباقر كان إمامأ » ولكن كيف يمكن التوفيق بهينذا وبين عخاطتهم للأمويينه

لمج

سا

يتخذون التقبةستاراًللافىتفوسهم  ,حىلايتوالىالأذى الذىييزلمم.

وإن سايلااقخبار كلهابدلعلىأن اجميسع كانوا يتخذون اثنقبة  .وأن زيدآً
مع رأيه فالىخروج كانيتخذالتقيةأولا بدليل أنه كان مخاطب مشاءاً بقوله :
دياأمير المؤمنين» .

واشتراطه ا خروج للإمام إما يكن إذا كانت له ورة يحرجباء أو على

الآقل يحاول أن تتكونلهقوة  .وإن هذا السياق بسبى ناإلى أن الإمام زيداً
أداد أن ينبى حال العزلة التى اعزل فبا آل البيت الاتصال بالناس سسياسياً »
وبث دعوتهم فهم ٠ فإن أباهالتق قاخدتار هذه العزلة داعلدصدمة الى صدمما
فىآل الرسول الآكرمين » وكانت عرلتهيأيهاً منالنصره رالتأبيد » لآنهمابتاوا
بأنصار ليست لهمعزبمةولاصبر » وسار علىهدهالعزلة السياسية ابنهخمد رضى
اللهعنهما  :أمازيدفقد رأى الروج عن العلة ؛ والاتصال بالناس  :وسار

فىذلك إلىمدى تصور فيه هشام الخطر عنلفسه  .وإن كاناللهتعالىتقدأخفى
عله الخطر الحقيق  .وهو مابيتة العتاس.ون ١ قل يقأومه القير الذى قاوم به

حركة زيد .

ولعله كانينوم أن حركة العباسية كانت علوية  .لأا اقسدحر بالحائية .

مسداائاجم

سب

افلمعركد
- 4.

خرج زي
د؛ وأخذ يعدالعدةللبعركة  ,ذذهبإلىالكوفة  :وقدمنعه

بعض أهل البيت النبوى هن أنيبثأقهل الكوفة م أشرناوهاسنبين:و لكنه
اعتزم » لآنهاعتقدأنه لاعيش لهمعالامريين ,

واتلذه
كإل
رىفة مستخفيأ  ,ولكنه استخفاء المعلومالمراقب »ها :51
جورلا أهىه

وقد أخور فى استدنائه يقل فىالمنازل ظ والنسعة تعل حويثف

ينزل » وهى تختلف إليه(ابعه » وكانت صيغة ببعته « :إنا ندعرك إلىكتابالله
وسنة نريهيلثم وجهاد الغامينوالدفع عنالمستضعفين » وإعطاء انخرومين » وقدم

هذا الوء بين أهله بالسراء؛ ورد المظالم» ونصر أهل الحق  ,أتبايعرن عل ذلك »

اذا قالو :ا نع »م وضعبدهعلىأيديهم  :ويقول عليك عهد اللهوميتاقه » وذمته
وذمة رسوله  2لتفين؟ بفيعى ؛ :ولتقاتلن عدوى

 ,ولتنصحن لى فاىلسر

والعلانية» فإذا
قا اللمبايعلمم مسحيده
علىيد »
ه وقالاللهماشه »د  .ويقول

ابنالآثير ١ : بايعهعلىذلكخمسة عشر ألهاً» وقيل أدبعءون ألفأ : ©02وبظبر
أنه انضم إلى شيعة الكرفة شيعة واسط والمدائن الأخرى فبلذوا أربعين ألفاً .
ولقد قال الأصفرانى فى مقاتل الطالبين  :إن أهل الكرفة حملوا زيداً على

دابياوفادت »ه وقداستحثره ف ه
ىذه المرةعلىالروج » وقالوالهوهو خارجعنهم

إلىالمدينة « :أينتخررجعنارحمكاله؛ومعكمائةألف سيف من أهلالكرفة
والبصرة وخراسان
يعاربرن ببى أمية عب دو نك ؛ وليس قبلا من أمل الشام

إلاعدةيسيرة  ,فألىعليهم ؛ ا زالوايناشدونهحتىرجع إليهم ©”.ويظهر أن
( )1اابلنأثير جه ص هم .
 (2مقاتل لطالبيين وابن اللاثيروالطرى .

ام
سس

سدم

الذى حملهعلىالرجوع إلهم بعدهذاالتأبىهر سرء معاملة هشام وتحريه إهاسه ,
ولماهم بأنيعود إلهم قاللهداود بعنلى  :ي
ر عم
إأبن
نف

هؤلاء يغرونك

لنأ
من نفسك ؛ أليسقدخذلوا معنكا
هعز
مم منك جدك عل؟ بطنأابىلب
حتى قتل » والحسن منبعده بإبعره  3وثيرا عليه » فافزعرا رداءه وجرحوه ؛

أ ىق أخرجرا جد الحسي»ن وحلفوالوخ
هذلوهوأسلاوه»ولو
أحد
ذلك حتىقتلوه ؛ فلاترجع إلهم ٠ وإنىخائف |ددعت إليأمل يكرن
لزكيدإ
رلى
أشدعليكمنهم» وأنت أعل» ؛ ومضى إل اىلمدينة» واذهب
فة
ه؛  -ولما أاخلذ زبيبدعة وابتدأ يعد للبعركة جأءهكتابمنعب ادللهبن
الحسن بن الحسن الذى كان كبر زيداً سنا» وهذا نصه؛

د أمابعدفإن أهل الكرفة نفخفىالعلانية » خور السريرة » هرجفىالرخاء
مءهم ألستهم » ول تاشابعهمفليوه؛مولقدتواترتإلىكتنهم
تفقىالدلقا
جترع
بدعوتهم ؛ فصممت عن لدأهم » وألبست قلىغشاء عن ذكرم  2يأساًمنه »م

واطراحاً لهم ٠ ومالهممثل إلاقجال  "!.بن أطنالب

0

وإن حودبتم خرام ؛ وإن اجتمع الناسعل إمامةطعنتم » وإن أجبتمإلىمشقة
, 9,
نكصة 9

كة ,
ميسعيررفى
ومعتوالى هذه الاذرمانكص زيدعلىعقبيه » بالألخذ
وسار فهادضعةعشرشهراً بدعرالناسإلىببعتهعلىالنحرالذى أسلفنا» وجمع
الموع ؛ واتفق مع زعناء أصحابه عل
يىكأن
ون خروجه فمىستهل صفر

سالةل؟آ1ءاونلكبناء ترامت إلىوالىالعراق  ,وترامت إلىهشام بنعبدالماك ,
فأرسل هشام إلىوالىالعراق دوسف بن عر كتاباً جاءفيه:
٠انك لغافل » وإن زيد بن عل غارز ذنيه الكرف يبايعله 5فألمفى طلبه

وأعطه الآمان » وإن لميقبل فقاتله » .
صم
با
) (١1ابنالآثير ج ه

٠.

ان
اسرت
سس

انه والى العراق إلى طلب زيد الإمام ومن معه ؛ وكان لاإل لزيد أن يطهر +

ولا بدلهأن يتقدم  .نذلك دعاأتباعه الذينبايعوه » وقدعلموابيعته ١ ولكنيم

ماإن رأوا الشدة ؛ حتى أخذوا يتتاقدون ويتجادلون » ويتعرفون رأيه  .وأثاروا

حاحة؛ وهم بعلمون أانلآبليت لينايرو ما» وننقل لك المناقشة كا_ونما كنب
التاري ؛ وقد جرت فالدارالىكانيقمهيهازيد /

قالوال :ه ماقولكبرحمكاللهفىأنىبكروعير ؟
فقال :اغلفرله لا  .مسماعت أحداً من أهل يرأ مبما  .وأنالا أقول

فيهما إلاحيرا .
فقالوا :تفطلالب إذن بدم أهل الييت .
فقال :إن أشد ماأقرل فيمن ذكرم أنا كنا أحق الناس بهذا الام »
ولكن القوم استأثروا عليناب .ه ودفءونا عنه» وم يبلغذلك عندنة

وا
للوا
ددو
ع,ق
وراً
كم

و؛عنلوا باللكتات والسنة .

قالوا  :فتلقاتل هر إذن ؟

قال :إن هؤلاء 'بسوا كأوائك  ,إن هؤلاء ظلبوا الناس ؛ وظلدرا
أنفسهم  وإنى أدعر إىلكتاى ذوهسنة نبيه » وإحياء السئن ٠ وإماتة البدع »

فان تسمعوا يكن خيراً لك ولى ؛ وتإأنبوا فلست عل بوكيسل » ففرضره
وانصرذوا ونقضوا بيعنه ©"2وأعلنوا أن الإمام جهعوفر الصادق .

عآًهم
ايد
بم ر
تاج
أب
وخذ
 - 5كان هدا الخلاى  ,وقد تأهب العدو  .وأ

:

فاضطر إاللىمقالة فيل الميعاد الذى قدره بشهر ودعا أثباعه شعاره ,يا منصور

يامنصورء إلى القتال » فلبحبه إلى دعرته إلا ( م ) 00مائتان وثمانية عشر رجلاعدآ
كنوفة وحدهاعل النصرة والقتال خمسة
وإحصاء وقيل نحوأربعائة و»قد باابعله م

عشرألفاً »ولكن لىيكن إلاهؤلاء الذين أجابوا و,الباقون ضعفوا ونكتوا
1

ابنالآثير واءنكثير ج بهص _

1

ل

6ج

5

أفعىانهم  :ومنادى رييندادهم « :ا١خرجرا مانلذل إلىالعر ء احرجوا

إلى الدين والدنيا ف»إذك لستمفىدينولا دنيا » ولكن أصابهم الفزع والجزع »
ولكن زيداً ليمتضعضم  .ورإنأى بوادر الحزيمة  .بقلال١ :أأنغااف
تى»؛
ملنوحت
أقات
أن يكرنوا فدفعلوهاحسرنية  ,أوماالله لأآ

.

وتقدم عثرة البى وحفيد عل إلى الميدان ومعه عدد دون عدد أهل بدر
ت
وكل
أو نوه .وجش عدوه كتيف قرى عيئه المدد فى

دد
عمذا
لم
ااتل
وق

رانى فالىمدران  .راجمالكفة فى الميدان  .فائ.لواء
به ك
أسكن
الضئيل قالحساتب  .ول
وهزهوا جناح جيش الأآمرين » وفتلوا مهم أ كثر س سبعينقنيلا .وير العدو

فء
يرين
سلصا
لين ا
امؤمن
:تكال
اكثرتهم عنقتال أ لو

فاستعاذرا بالرىء برهون يسرامم

حاب ريدرضىاللهعلهوعيم ؛ ول يمنالوامنهمإلاالسمام  .ونالزيدا سهمفى

طهإرلايق
الولامن
حبته »وعند التزاعهمنهاكانتمنيته» وبذلك لميستطيعوا أبنينا
"تى نالوا مها حده الحسين رصى الله عنهم  :لآن أحفاد عبللالاقيهه أحد
فالقمبدان إلاصعر

,

سع هام فجتىنه هر عينصيمع يزيد وابن رياد فجىده .
يان
نك
صقد
ول

قد متل جننه  ,بعد أن دفن  .ولقد كان ابنه حى حريصاً على أن يدفن أباه يث

لايعل بمرصعهأحد  .عدقه فى ساقية ؛ وردمب!  .ووضع عليها النبات لكيلا بعل
أحد يمكان جمانه الطاهر  .ولكن أحد لذير ع و ! ذل
وكاأنلأى الآمريين.
فارتكيرا مأ كبيراً د”واقمهم ؛ سشوا القبر » وأحر جوا الثهان ؛ ومتلوا به.
ونصبره بكناسة الكرفة بأم هشام بن عبد الملك بن مروان .

وإن الحرب من جانب الآمريين كانت حرا فاجرة لفييسها ثىء مانلقم
الإسلامية بمحترم  .فإنهليذكرأرنجلا مانلجأنمدويين عل فرس رائعأخذ

يشتمفاطمة الزهراء بنترسسولاللهبلق شتاقبيحاً» لعنهالل »ه ولعنمنأيدوه»

وأرسلوه » فبك الإمام زيدحتىابتلتلحيته » وجعل يقّول  « :أماأيحخدضب

لدو

سد

الفاطمة بنترمنولاللهيلقع» أما أحديغضبارسول اللهيتل » أماأحديغضب
تلعهالى » فاستثر أحد رجال زيد  :وسار وراءه وثتله ورماه مفنرق فرسه

الرائع ؛ وركبه ؛ فاشلدآدمريون عل ذلك القائل الفاضل  ,فكير أصحاب زيد »

وحملوا علهم حملة شديده » واستتقذوا من' ثأرلكرامة بانلترسول َلك »
ولقد طابت نفس زيد رضى الله عنه هذا » جْعل يقبل مابين عرى الرجل الذى

تأر لكرامة الرسسول يِب ولكرامة الإسلام » ويقرل  « :أدركت والله ثأرناء
أدركت واه شرف الدنا والآخرة وذخرها . 02.

 انتهت المعركة هذه اللباية الآلية » ولقد ذكر بعض المؤرخينلسر لهذه النتيجة منكل الوجوه ٠ فقد كان بود أن ينتبى الآم
هأشناماً ب
من غير قتال ويؤمن زيدا » ويكون فى شبه أسر » وقد استدلوا على ذلك بكتابه

الذى كتبه إلى بوسف بن عير » فإنه طلب إليه أن يؤمنه قبل أن يقاتله »
وأد يكرن لذلك الكلام مرضع  ,ولكن ليس سببه الشفقة أو شيئآ من الإيمان »
وإما السبب فيا بظهر من مجرى التاريخ أنه لايريد أيدنير أحقاد القاوب »

فإن فى إثارة تبك الأحقاد ماينمى الفئن التى #فرخ فى الخفاء » وقد علمهاء وإن لم
يعمكامنها علىوجه التعيين  :ود كانذملكوفضىعه من الحق » فإن الذينتأاوأ
|الوا على إجابة الدعرة الحاشئمية الى حملها
لمقتل زيد ء ثممقتل ابنه حى من بعده نث
العباسيرن انثيالا » ولعل مقتل زود كن سيا من أسباب نجاح الدعرة العباسية
معدقةالتديير » وإحكام الاستخفاء » وتنك نقمة الله تعالى أنزلها يامسنتباحوا
لبقلوب أ كثر
حرمات آل البيت ٠ وإن الشعور بالظل سوس الملدوس ياؤل

ما تلب الأقرال والمؤامرات » فذلك دعرة عامة صارخة إلى الثورة ؛
وإذالة الطغيان .
وإنه فرق ذلك السبب ؛ وهو واضح وضوح الشمس» أن مروان بن الحم
) (1ماةلاتطلالبيين ص ١4١ .

0

قد أوصى
انيه بألا ينالوا من أولاد على بن ألى طااب ء فإن شوم .ظلمبي .
قد أقى على الييت
السفياق ؛ ولذلكبكان يصادق علياً ذين العابدين » ويبالغ
ف تسكريمهوتقديمه»

جده مروأن .

ويوصىبنيهب خ
هيرا»ً ولعلهشاماًكانبذكوجردكلام

وإنه قد تحقق تش
اؤم مروان فى أحفاده فاقلدتبى ملكهم بتلك القتلة
الفاجرة »ما انتهى ملك أولاد أبىسفيان بقئلة الحسين الآثمة .
لقدقلناإن
هشاماً » كانبودأينتبى الآام من غير قئل للااسباب الى
نذكارهاء وماكا
ن
ذ
ل
ك
ش
ف
ق
ة
و
د
ح
م
ة
؛
ب
د
ل
ي
ل
أ
ن
ه
أ
م
ب
ا
ل
م
ث
ي
ل
و
ص
ل
ب
ا
ل
بثهان
الطاهر ؛ ليرهب ويفزرع ؛ وأقد
حدث فعله ) فأرهب  ,ولكن أدى الإرهاب.

إلىإحكام ال ب

يدء وتف
رجم الدعرة العباسية » وإذا كآنقد نبشقبر زيدء وحمل

ر مه وليه ؛ فبعد
عشر سلين بيشت قور الآمويين جميعاً » ومدت الموائد

جدث القتلى الذين
تولى لعباسيرن قتليم هن بنى مروان ؛ ولقد جاء
فىمرو .الذم المسءردى شماتة فى الأمرين والعبرة

ف'ىصة  .فتال :

فما كانمن نبش قبور

ْ

ب ل بعض شعراء ببى | ية حاطب  .5أبىصالب وشعتهم من أبيات :

صلبنا نكم زيداً على دع نحلة ول أرهبدياً على الجذع يصلب
وى تحت حدبته عموداً ٠ ".مكت ه* م إلى بوسف (أن ولى ال امن )

بإحرا
مرو ةبه »نه وذروه فىالرياح ق.ال المسعودى ؛ واحلىيثم ,٠ عدى الطائق ع.
افىء :خرجت .ععبداللهبنعلى( أى.العبابى) لذن قرر بر أصة
فأ
ىيامأل اىلعب
اس السفاح» فائن 'ي إلقىيهرشا ,م فاستخر جناهتحتمرحاًمافقّدمنه
إلا بعش أش
سلمانمنأره ؛ فضربهعبد الله بانعنليىن سرطاً  ,ثأحمرقه  ,واس :نجنا
ض دابق ,فليحدمنهشيئاًإلاصلبهوأضلاعه ورأسه ف؛أحرقناه ,
وفعلنا ذلك بغير
هما من بنى أمية ؛ وكانت قبورهم بقذسرينء اثتمتبينا إلى دحشق ..

,حتفر نا
فاستخر جنا الوليد بن عبدالملك ٠ فاوجدنا فىقبره قليلا ولا كثيراًوا
مدلك ,وثجمادنا
عانلعب

إلاشئون رأسه ؛ م احتفرناعنيريد بن معاوية .

,أنما خط بالرماد
داً  .ووجدنا معلحده خطاًأسود ك
وفجادنا إولااعحظ|
فىالطول فىلحسده ء ثماتبعناقبودهمفىجمييعالبلدان  ,فأحرقنا ماوجدنا فيه
منهم » وإما ذكرنا هذا البر فىهذا الموضع لقتل هشام زيد بنعلى» ومانال

هشاماً منالملةممافعل سمه مص الإحراق كفعله يزيدبنعلى, 02,
اهسيون بقبور الآمريين وأجداثهم
بعل
عاف
لناك ذللكام لنايرلرم
ااسئ
وم
ما كانذلك سائغ شرعاً » والكلنعلبنرة فتقىدير الهتعالى » فإن الله
لوك الظالمون من الأمريين اعتد ا
ساط الطاغين نعضبم على بعض للاعتبار  ,فأ
وروا وفعلوا مافعلوا بعثرة النى مَرتيه » تولام آخرون عل مافعلو! ,
وحقفت كلة الله تعالى الام «ولى بعض الظالمين بعضاً مكماانوا

ذا كانت العير لنهو منأه اللاعتبار » و لكن القوةرعناء
هك».
وبون
كس
صر .
يلا
سبرن»و
تتعت
لا
عيرة وحسرة

:

 - 8استشهد زيد ف المعركةء ومات ا
فلمدان »موف
شىتجر السيوف »:

ومرى السهام » فات شجاعاً حراًأبياًي
؛لرمض بالدنيةف د
ىينه» ول يرض بأن
برى باطلايرتفع » وحقاًينخفض ٠وسنة ه
ورت
ب»
دعة يا ؛ وشرعاً ودم :
وظدآ قوم » وم يرض بأن يرى استداداً يرمقتفوسويرمضالثاو ٠ب يدل

الشورى التىسنهاجده الأعلى مدبن عبداللهيتم ٠.واتسع مها أم أله سبحانه »

أذيقول فعى 5اتدي :ل «رشاودمفى الآ »ويقول سبحانهأي  ,:و أمرع
شورى ينهم » .

( )١جورم بهذلا ج صم . 149

52

رالجة
,ون
لد
اينه
مات زيد ذلك الموت الكريم الذى ارتضاه لنفسه » ولد

وكن فالنفس حسرة »
الرفيعة التىل يانالها إلا الصديقون ء والشهداء المقربون» ل
ول
سترة
رل ع
لع
ارات
بل إن نفسالمؤمن لتذهب حس

ومانزلبهم  .ومازدرى

لماذا كتب فى لوحه الحدرظ وفى قدره المقدور  أن بكرن هذا مال

الذين يطالبرن بالحق من أبناء الحسنين رضى اله عنهما  .وهما سيدا شباب
أهل الحنة »كاحدث الرسول الكريم ؛ وإن العقل ليتس ف ذلك عبرة بعتبر

ما  .ولاجمد فى ذلك إلاأن يضرب المثل للاستشباد فىسبيل الحق ؛ والنطق
لبمنعطبدلب »
ازة
بكلمةالحق » ولقد قااللنى الكرم ٠ : سدد الشوداء حم
ورجل قالكلة حق أمامسلطان جائرفقتله» و لقدضرت اللهسحانه وتعالى مثلا
فى الاسنشباد يقتدى به » ومتدى بنوده فى عؤلاء الأرار ٠ فقّد فدوا الإسلام

بأتفسهم ٠ والحق بأرواحهم .٠ وكان حقاًعلىكلمؤمن أن يطالب ميمطاالبون
قلام » وحسبه أن ينال شرف الشهادة كبؤلاء .
به  .ويقولكلة الحق فمىك

وقد يقول قائل  :وهل أفادت كلية الحق التى قالوها ! ! لقد كانت الفائدة
|لتوتصروا وسادوا ! ! ونقول فىالجواب عن ذلك ؛ إنكلة الحق التىقالوها :
وذهيت أرواحهم الطاهرة فسىبلها أفادت الحق فذىاته  .وحركت الضمار

حةس»بك أن نعلأن.مقتل الحسين ذهب بالدولة السفيانية » ومأقنتل
وؤمن
الم
لهدبولة المروانية » وأزال اللهحكمها » وحقت كلةاله ١ : وتلك الأيام
زبياد ذ

دوا بين الناس » ولعلهم لو سادوا وغلبوا لتحركت الآهواء واختلفت المنازع
حرطم

» 5اختلفوا إفمىامة على بن ألىطالب فقيه الصحابة وقاضيهم » وفارس

زرع
ناماغي
مإسل
ال

أنى
٠ والطعن فىحكمهم يكون أوشد

 :وأكثر تحريضاً

على الشر والفساد  .ألمتركيف فعل معاوية ما فعل فى أتبام التق البق فارس
الإسلام » وألمتر كيف تقول الوارج الأقاويل عل إمام الدى » ودمره
»إذا كثر القَول فىهؤلاالءاتقياء » فن ذا الذى يكون للناس أسوة :
عراموه و

ويكون لهمهادياً  ,إنهخيرللإسلام أنيكونوا بمنجاة نعكل قول » حتىعن

7

5

وا للهدايةوحدها » وإن اشتد الظلقاممنهممنيعلنالحق+
نأن
ور:و
كزو
يو!لا
تق
وإذا قتل كان قتله قارعة تقر ع القاوب ٠ وتدفع العقول إلى التغيير » والجوارح.
إالىأعال ء ذلك قادلرله المقدور » +و«كل شىء عنده بمقدار عالمالغيب والشهادة
الكبير المتعال » .
م

ولايسرغ لناأن نترك هذا الموضوع منغيرأن نراجعرجعة التبسع,

جىرت
شا سلسلة الحوادث الت

؛ وتتالعت » وأخذ لعضبأ جر لعض »ححتى

اتتبت إلىتلك الكارئة الكبرى الثى هرت قلوب المسلمين » ولابزالثبز مشاعرمم

إلىاليوم » وقديقساءل القارى*لماذا تركزيدمنهاجأوبيأهخيه » وأابخنيه
جعفر الصادق الذىكانفىمثلسنه؟ لقدفلهمواب فاىلطىك*لام الذى ذكر ناه.

من قبل ,والآن نوضم ببعضالتوضيح ماأجملنا .
ولقّد اختص زيد من بين أولاد فاطمة الدهر انزوبعد الحسين بكوةم الانتقال

والرحلة ؛ نوكإثرة تنقله فى العراق أغرى العراقيين وفى قلوبهم تشيمعالآنعل
رضى الله عنهم أجمعين بأن بزينوا لطهلب الحق الذى هر لآل عمد ته 4

ولانستطيع أن نقول إن الإمام زيداً الالمعى غره غرورثم » ولكن كثرة تنقله
أطلعته عاللىمآظاملمريين وعظم مايركبون  ,ولعل مقامه فالىمدينة مكآان.

يطلعه علىكلمايدث » وقد اطلع علىآثار الحجاج وما اروتتأكبفع»ال الذين.

جاءو! بعده ؛ وخصوصاً يوسف بن عر الذى كان والىالعراق مقنبل هشام »
فقد كانظالماً قاسياً  قد تقول عليه  ,وعلى خالد بن عابلدله القسزى الاقاويل' »
وطلبه ليواجه خالداً » فكان يبتعد عن لقائه » ولما طلب إليه.هشام أن.يذهب.
إليه ذكر لمشءام قسوته » وقد قال ابن الآثير فىذلك « :قال زيدلهشماملما أمره

بالمسير إلى بوسف ماآمنإن بعثتى إليهألا نجتمع أنا وأنت حيين أبدا  92.ع
قنسوة
ودار
.كان
ويرا
ةما
قل عل
فهذا يد
اهفي
سىمق
لهم
 (1الكامل جه ص 8٠م .

مة بانلتاقاضه
ارى
لهذا
تغ

بد هة لم

ولذلك فم قلبه لسماع إغراء العراقبين بعد هذا السفر » وأخذ أهل الكوفة
. .بكاتبونه؛ ويستمع إليه'ويدعونه » ويجييهم بالتريث .

وإذا أضيف إلى هذا ماذكر إاحمرناجات هشام  ,ثمإهاناته » فإن ذلك
ماكان ليسمح مثلزيد فهىمته وشجاعته أينسكت على ال
وضم
ييرا
هدب
ذها

تبيأت الأسباب لآن يتقدم للميدان يدعو إلى الحق » وإلى طريقمستقم» وليس

علىالحر من غضاضة فىأن يصدق الذينيظهرون أبممعال+ق » ومننصرائه »
فإن الحر الصادق الآمين يفرض ف الناس الإخلاص للحق  ,ولذلك ولما ظهر

من إحر اجات وإهانات (يستمع إلى صوت الذين نصحوه بالسكوت ؛ وعوذروه

من أهل الوعراخقا:صة أاهللكوفة فىذلك العهد ..

ويضاف إلىكل ماسبق أزنيدا تلاقى ومعاصل وتذا كرآراءالمعتزلة ,
وقد اختارها مزذيهدباً فىالاعتقاد » وإن من أصوها المتفق عليبا التىعلتالف
أحدمنهمالآ بالمعروف والهى عن المنكر » وقدرأى حفيدعلىمنكراً امأ
علناًشائعاً؛ومعروفاًمهملاغيرمرعى » ورأى الآموركلهامنكوسة ممكوسة ,

كدائرة تقطع بعضها جميعهامعكرس ؛ فكان قا علييهت "جأرند للا

بالمعروف والنهبى عنالمذكر ؛ وإذا كانواصل د نافذلذآلكاصل عل طريقته,
وهو بادلته لاهل الملل ال
ونحل اتوختالفلةد»فاع نا
علإسلام فىكل ما يثيره أهل
الآهراء والزنادقة  فزيد بن عل يتقدم يطريقته اولترىثها عن جده الحسين
وجده علىرضى العلنههم » وهو الوقوف فوىجه الظالمين يناضل ؛ وكلماأثر
علهرضىاللهعنهمكلنام فىهذا المقام يدل عيلأنهماخرج رضى الله عنه
إلا لإقامة السئن دإماتة البدع » وتطهير الحكم الإسلاى من الفساد والظر
والعبث » فهوفىهذا ين
افذا
علآص
تل ا
نلذ
قىه » واهلوأم بالمعروى ٠البى

اعلنمانكر » ولعلهفىسبيلتنفيذذلكالمبدأ اعللوجه الاكل قد ترك مدا

التقية الذى كان يدرع بهكاكان يفعل أهل بيته بعد السكارثة الكيرى الى نزلت
( ه الإمام زيد)

دب» سد
ا

بالإسسلام فىشبيدك برلا »ء رضىاللهعن »ه و لعناللهقتلتهإليىومالدين.
ولعل ذلك الآصل الذى أذ به فى وجوب الام بالمعروف والهى
عن انكر هر الذى دفعه للآن يقول إن الإمام لايإمعادماً إلا إذا خرج داعياً
[نفسه » ابعلنمخروجه أنهقد صب :سه لأاحق درن سوه » ولياتف الئاس حوله

ناصرينلهفىالحق الذى يقيمه ؛ والباطل الذى يدمغه ويزهقه .
هذه مبادى” سامية اعتنقها زيد ؛ وتقدم لها ء وما ستحق الثناء من كل الئاس

الذن يؤمنون بالحق لذات الحق فاىاكللاجيال ٠ ويلناقص مقندره أنه
مينتصر ء لاآلنرجل يستحق الفضل بإمانه بالحق » واتخاذه الأسباب لرفع شأنه ؛
قاون بأسا »
لل
وإذا كانت القلوت قد اضطربت من ضعفاء الإيمان بالحق اليذين

فاعل الذى تقدم وحده للفداء منغضاضة فق إيمانه وتقدمه ء وإنما اللوم كل
التلوقم م
انعد وقت النصرة .
ولقدكان الذينخذلوا الإمام زيدآً جديرين بأن حكموا بالامويين ؛ لآنه ورد
كنهوانوا يول عليم ؛ والحاك5لونمنألوان امحكومين ؛
تكي
فاىلبعأضثار :

وكان زيداً جديراً بالثبادة ارلفىعته » وهرت قلوب المومنين » ولا <ول
ولاقوة إلا بالله .

5-5

خيلدافة
لز
طالى
ك
يج
زخر
.هه  -هبنجاحرى حث هل

دعر لنفسه ؟ مكذا يقول الزيدية,

والسياق التاريى  ,ورأى زيد نفسه فيمن يكون حليفة على ماسلبين »
»أنه خرج بوصف أنه إمامخرج يدعو
فالزيدية يقررون أن زيداً كان إمامأ و
مة
اوط
م شر
إتوفى
لداس
اهق
لنصرة الحق » وإن

#قتضى رأيه» إذ هو مأنولاد

فاطمة » وود خرج يدعز الناس لطاءته .

والسياق التارنخى يزيد ذللك » فقد أخذ البيعة منأهل الكرفة  ,فقّد بابعوا
عكلتاب اللهوسنة رسوله يولقجوهاد الظالمين والدفع اعلنمستضعفين ؛ وإعطاء

الحرومين واقسلمىء بأيهنله بالسراء » والرمدظالم ونصر أاهللحق» وهذا
عهد إمام قد اعنزم القيام بالحق والدعرة إليه .

وقد كانالإمامجعفرالصادق الذى كان يعاصره يله » -ويثدىعيلريهاً ,
وقد كانا فىسن متقارية م ذ كر ء وود جاءفىكتاب مقاتل الطالببين « عنعبدالله

بنجريرقال « :رأيت جعفر بنمذ بمسكلزيدببناعلىركاب ٠ ويسوى ثيابه
عاللىسرج » وإن هذا الخبرإن صح يدل علىأعرين :

أحددهما  .إجلال الإمام جعفر الصادق لعمه الإمام زيد رضى الله عنه .
والناى  أن الإمام زيداً كان عميد اآللحسين بأعدخيه ماحلمدبافر ,
ولعله كان أسنقلملامنالإمام جعفر الصادق » إذ أن ميلاده مختلف فيه فقيل

اسنة هلاءوقيل سنة.0م وماعلى الإمام جعفر رضي اللهعنهمن غضاضة فأىن

إيكرمكبير بيته» وليسفىمثلهذاالعمل صغارعليه .

ل.سيتيبىاق فى ظاهره إلى أن الإمام زيدآ دما لنفسه
ذه  -وباذلك

بالإمامة » ويلواجد ماينقض الآدلة الى سقناها و»لكن جاء فاىلكإتمبامية

أن السإما
لمسفى
لة الأثمة الى سائوها كانت لجعفر الصادق بعدأابيلهبمادقر »

كعاندكما :نتوقدبعبزدهوعالىازليإنماامليعادبداينعلابنه الباقر » والإمامة بالوصاية  ,أو الوراتة

نأنيطلبماليسله>ق » وأنهرضى أذ عنه
كان «دعز الثاس إلى العلوية » وأنه ما كان يتصور أن يعلن نفسه إماماً قبل
يأسنتقر الآص » ولو استقر الام لدعا للإمام الحقيق » وهو جعفر الصادق
رط
ى الله عنه » وقد جاءفىكتاب بعنوان  الصادق  ما نصه : 02
ز«يد عليه اأ
اسلا
دم م
عاى الإهامة لنفسه » بل ادعاها الناس له » وما دعاه

لنبضة إلانصرة الحقوحرب الباطل » وزيد أجلشأنآًمنأن يطلبملايس

اله » ولو ظفر لعرف أين يضعها » وقد نسبت بعض الأاحاديث ادعاء
لإمامة لنفسه » ولكن الوجه فيهاجلى » لآن الصادق كان مخشى سطوة
ببى أمية و»لا يأمن منأن ينسبوا إليه خروح زيد  ,أون قيامه بأممنه ,فنيوون

هر وشيعتة .)...

“يمقول « :و
:كئ
بفى
ضإكب
تاره وبرأءته ممابوص بهبكاءالصادق عليه »
وتقسسمه الأموال فعىائلات المقتولين معه » وتقربع مننتخ
صلف
رعن
ته »
ونسميته التائرين معه بالمؤمنين ؛ والحاربين له بالكافرين . ,
ونرىهمذنا أ
ن
ا
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باثلناإءمام أبى اعبلدله جاعلفرصادق عليه يسكرون أن يكون قاددعى
الإمامة لنفسه » وي
اتخذ
لونن م
انء دليلا على أنه ماادعى الخلافة لنفسه » وقد
يتخذامخالف مونالاثنا
لءعبلي
كهاء لمقتله دليلا على أنه كان يدعو إلى نفسه ,
وأن الإمام أباعبد الله يوافقه على دعوته » وقد اتخذوا أيضا منتسمية المقائلين.
معهبالمؤمنين  :واتالفينلهبالكافرين دليلاعلىأنهل يمدع لنفسه ' وقد يتخذ
ذلك دليلاعلىالنقيض » لأنهإذا كانيسمى الذين ناصروه مؤمنين فلانهم ناصرو|

الإمام الحق .

( )1كتاب الصادقالشيخ تمدالحسين المظفرى بج١ ص ع ,

؟ه  -وإن الاحكام فى هذه القضية إلى الدليل المنطق ينتهى بناإلى أن نقرر

أن الإمام زيداً رضى الله عنه خرج مجامدا للظل داعا إلى الحق » وأنه لميفرض
لنفسه سلطاناً حتى يستقر الآمى وستولى عاللىبلاد ويحك » وعندئذ يدعى
الخلافة أو يدعر لمنيدعو إليه و,لكنا نميل إلى أنهكان مبى” لنفسه ء لا لغيره»
ذلك لرآأنيه أن الإمامبحبأن بخرج داعياًلنفسه» وهو الذىخرجء فكان

اهلرجدير بأنيكون الوإملامآ,نه لايرى الإمامة تتكون بالوراثة » ولذا جوز

إمامة المفضول م سنبين .
وإن الذين كرون إمامته أو بقولون إنهكان سيفرض الآمس لغيره » وهر
أبن أخيه الإمام أبىعبد الله 'جعفر الصادق أن يرفضوا مبدأين ثبت نسبتهما
للإمام زيد » وهما أن الإمامة ليست بالوراثة » وأن النىيلكعرستف الإمام
بالوصف ولميعرف بالاسم » والثاق  :أن الإمام بجحبأدنماخر
عجبا لنفسه ,
إذا أنكروا نسبة هذين المبدأين » فإنهيكزن من السبل نق طلب الإمامة عنه »
واعتباره داعياً للمرضى منآل على رضى الله عنهم أجمعين ء وبظهر أن الإمامية
شكرون نسبة هذين المبدأين إليهويعتقدون أنه كان على دأهم فى أن الإمامية
ثبتت لعلى بالشخص لا بالوصف وأن كلإمامبوصى لمن بعده » أون الإمام ممد

الباقر أخذ بالوصية عن أبيه عاللىذعيانبدين » وأ
لوص
اىببهناه ألىعبدالله
جعفر الصادق » ونحن نقرر صدق هذه المبادى” وصحعةنسبتها إلى الإمام زيد .

سس

ه“ميه اسم

عم الإمام زرك

عبه  أجمع الذينعاصروا الإمامزيداًعلىأنهكانعالماًغزيرالعل,ل حيطا
باشلتىعلوم الإسلامية ؛ فهو عالمبالقراءات  :وكل علوم القرآن متنفسير »
وعل بالناسخ والمنسوخ » وهوعالم من عليماء العةا/د له فيهاآراء تعد مذهيا فى تفسير

العقائد الإسلامرة » ويعلمقالات الفرقالختلفة فيه »ا و لقدءدهالمرتاضىلمفنىدة
لًففقىه غزير المادة فيه» وراوياً لديث.
شلآيملومخنهم » وكان عاالما
وا
آل البيتوغيرهم » وتقتدلدذله شيوخ الفقه بالكونة » حتى إنهليروى أن
أحبنايفة تنلال لهستتين » ولقّد جاءفىالروض اانضير عن أن حنيفة أنهقال د
« شاهدت زيد بنعلىفارأيتفى:زمانه أفقهمنه» ولاأعل» ولاأسرع جوابأء
ولاأبينقولاء لقدكانمنقطع القرين» .
ولقد قال عبد الله بانلحسن بانلحسن الذى كآأن معاصراً لزيد و بكرم

فىالسن ينصح الحسين بنزيد :

ْ

عدك.
ضه ق
والل
درأيتك مختاراً » فأردت أن أعظك لعلاللهينفعك با ؛ إن
ثة
دافى
ححت
موضهاً لميضعبهأحد إلاس همرثلك » وإنك قد أص

سن ء

وإن الناس يبتدرو نك بأبصارم » والخير والشر يبتدران إليك » فإن تأت ما يشبه.

»ه
لكل
اذل
ولف
سلفك ففانرى شيا أسرع إليكمن الخير » وإن تأتممذاحا
لاترىشيا أسرع إليك مانلشر » وإنه قد توالى آلبكاء » وإن أدى آبائك.
زيد بنعلىالذى لأرفيناولافىغيرنا متلهء, ©0

فع
اردا
لللحهبسنن يصف زيدأ بأنه ليمر مثعلهصفرىه لاافلىآ
بليت ه
ولافىغيرثم » وعبد اللهبنالحسن الذى شهد هذه الشهادة هو شيخ أنى حنيفة

وأ
ابو
ل جنمد
فس الركية الذى خرج بالمدينة » وإبراهم الذى خرج بالعراق .
) (١1مقاتل الطالبيين ص وم". 

ولقد قال عل الرضا الذى كان معاصراً لليأمون ١ : إن زيد بنعلى كان من

علباء آل مد , 092

ول جتمع العلباء على تقدير عالمكتقدير زيد بنعبللىرضى الله عنه » فأهل
السنة»والمرجئة  ,والمعتدلة ؛ والشيعة  قد أجمعوا علىإمامتهفىالع »م وأنهكان
حجةفىعلالفقه  فكان هن أعلالناس بالحلال والحرام » ولقد أجمع العبساد
والرهاد وغيرم علىأنه لميكنلهنظيرفىعامهوخلقه » و لقد جاءفىمقائل
الطالبيين «أن المرجئة وأهل النسك لا يعدلون يزيد أحداً . 22.
وه  -ولقدكان العلباء يعتبرون ثورة زيد اعللطغيان الأمرى ثورة أهل
رخين يذكر أن الذين قاتلوا مع.
لإمنبوعض
العلوالزهادة والنسك علييم  ,حاتى

زيدكانوا منالقراءوالفقهاء » وأن الآخرينتخلفوا عنه ,وقد قال أبوحنيفة :
؟ال حبسنى
تيلخللهلفت عنه ق
ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر » فق
عنهودائع الناسعرضتها علىابنألىليل» يفقمبل » عخفت أن أموت مجهلا»
:لو عليت ,أن الناس
وبروى أنه قال فالىاعتذار عن عدم الخروج معه د

لامخذلونهي خذلوا أباهلجاهدت معه  ,لآنهإمامحق» و لكن أعينهبمال »ى فبعث
ش

إليهبعشرة آلاف درم » وقالللرسول  :ابسط عذرى له. ©"”.

د
حمع
أفة
ولقد أرسل أبو حني

الفقهاءالذينخرجوا مع زيدرسفاىلة

أرسلها إلله :دقل لديدلكعندى معونةوقوةعلىجهادعدوك » فاستعن بهاأنت

وأصحابك فىالكراع والسلاح » ولقدقالحمدبنجعفر الصادق « :رحم الله
أناحنفة ؛ لقد#ققت مودته لنا فنصىرته ». 0

ولقدكانرضىاللهعنهعظمالثقةفىالفقهاءواحدثين » لآنهمنهم» ولذلك

م
هسل
لنير
إه كا
لمااشتدت الشديدة » ورأى تاذل الناس عن
قداصلا ص ٠.ه .
( )١بقانم

( )0بقانمىلأ ةفينحنبال ىزازبلا ج  ١صه٠ 0
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يستتصر بهم »

وإذا كان أكثر المجاهدين معه من شبابهم » وقد كان سفيان الثورى #دث

ق
تقده
الكونة وواعظها إذا ذكرذيدا بىعلىمافقده العم بفقده » واعللماف
والفضل باصابته  ,وود خرج معه بعض القضاة .

وعكذا نرى ثورته كانت ثورة الفقهاء والقراء والنحدثين » وأهل الثق »

والمغالون من الشسعة تخلوا علهفسىاعة القددة .
مه

كانزيد عالمساًبلانزاع ,وكانعالماًواسع الآفق » مستبحر المعرفة »

عل آراء الفقهاء ما بين حجازبين وعراقبين » وعل المناهج الفقبية كلها » وكان عالماً
حديث 1ل البيت وغير#؛ كن عالماً بالفرق الإسلامية » ولعله أول علوى
جاهربانتحاله مذهباً من اللأهب ؛ حتى لقد روى الشبرستاق ا ذكرنا أن

أخاهالا كبراتلمبداقر أأأتكر عليه ذلك ؛ وكان عالماً بعلوم القرآن كبا » فن
أين وصل إليه ذلك العلالمتشيعب الاراحى  ,الختلف المناهج ؟

إننا قدرنافماكتبناعنالأئمةأن اعللإمام يرجع إلى عناصر أربعة :
أولها  صفات الإمام الشخصية فهى المستوردع الذى تسكرن به الذخيرة

العللية » وه القوى التى تورجهه وتصرفه وتظهره » ومى الى تنميه وتبى عليه .

وثانها  شيوخهه المزجهزن له » فهم الذين يضعون ,يده على ينابيع الع ١
وبوردوه موارده ومبدوله إلىمواطن الخصب والذير .

وثالثها  لعاملعالم » فإله بءد أن يستوى سوقه » ويقف مستقلا عنموجهيه
يكونلهشأنفىتنميةعله ؛ ومن الناس م,تنهيأ لهمترببةعلميةسامية» ولكن
ماإن يشب عن الطوق » حتى انب العل والعلماء “وبسير فى طريق جف فيه ما بت

يىق
رر ف
طبسي
فىعقله» ويطؤء الضرء الذى انبثقفىقلبه» ومنهم من
الحراة تنمو به الاغراس انى رست فى نفسه .

مطنرق

,لجر
ورابعها  العصر الذى يعيش » فإن العصر الذى يعيش فايلهعالم كا
بات » فك أن الجر يؤثر افلىنبات بالفاء » أو إطفاء الحاة فيه,
الذى ياعيلشنفه
فكذلك الجو بالنسبة للعالم» إماأن ينمىعلله » وإماأعينته .

كك

1ه  #قد تل زيد بنعلىرضىاللهعنهبصفات تخصية تنزعبهإلىالعلالذى
الصافى  :وإن تلك صفات الصفوة من آل علىبنألىطالب كرم أللهوجهه ,
وكأن الشاعر كآن يعنى ذرية على عند ما قال :

ومايك من خير أتوه فإتها

آرارثه آباء آبائمم قببسل

فكأن السجايا العلية والخلقية الكرعة ميراث يتوارثه أوائك العلية

الأكرءون من1ل النى يِِقٍ و»كأنه تجرى فى نفؤسهم الأخلاق النبرية» ي تاجحرى
فى عروتهم الدماء النبوية الطاهرة الركية » وما من صفة فى أى إمام من أنمة
ل7البيت إلا وجدت فبهاعبقة أبوية » وعرفاً ديا وهة علوية » ولذلك كانأبمة
1ل اليدت مو :

إجلال كل معاصرم ؛ لافرق ببن شيعى و غير شيعى ؛ ويرذن

فهم سجايا ومواهب ليست فى سائر الناس » فأبو حنيفة لاايرى فى جعفر الصادق
مًا,لك رضىالله
ودا
إلاعلياًعالياًوخلقاً سامياً» ولايعدلبهوبأبيه عمدالباقر أ<
عنه كان جل جعفر بن مد هذا » ولايرى فىالدينة منيساويه ؛ وكان يقول :

حلدى خصال ثلاث  :إماصاكماً » وإمامصلياً » وإما قلارلئقاران
إاع
مارأيته إل
وزيد قد رأيت أنهعندماخرج ماشد أزره إلاالفقباء والقراء .
ولماذا كانت تلك السجايا فيم » وقد اختصوا بهادون سائر الناس الذين
عاصروثم » ألآنه بحرى فى عروقهم دم النى الطاهر الوق ؛ ودم عل" الفقيه

الفارس الذى كان لاتأخدذه فىالله لومة لاثم؟ يول فىذلك الآكثرون » وربا

نرافقهم علىقولحمإلى-حد» ولسكن ذلكليس مطرداً » وإلا كانكل منيننسب
إلى الرسول وعل فهىذا الزمان لههذه السجاياء واتلنكخلال .

بيت ف القرن الأول وأ كثر القرنالتتاهقيأت
والحق فىهذا المقام أانل1ل

لديهم أسباب جعلتهم ذوى سجايا ليست عندكل الناس » ذللك أن البيت النبرى

كان محتفظاً بكل ماتزارثه من عادات نبوبة » وذكريات علوية » وكانيذاق
كهرال
بذات
هذ

ويشمبا ماكانوايرون من تنسكر ساسة اأعصرلهم » ومابرىنه

من أنهم قد حرموا| السلطان فمكفوا على الميراث الذى ورثوه ولم ,تجهوا
إلىغيروهإ»ذا كان لكل أسرة تةاليد وعادات ونظم ؛ فتقالود آل البيت فىهذا
العصر كانت الاتّاه إلى العم وطلبه ونشره باينلناس » وإلى تأليف قاوبه
لةين
اداي
لنض؛ وه
اؤمئي
الم

.

ا عليهمنعزةوماجملهماتلعلاهلى به
وما
شئدئمع
وإن منزال يهم مننشدا
من إيمان صادق ورحمة نبرية كلان سبي فى كأاننوا يتطامنون للناس» ويألفهم
المؤمنون ويألفونهم مع مبابة وإجلال لمكائهم من الرسول الكريم » وعلى
أبن أى طالب كرماللهوجهه .

ولقد كانيتساى بهمنسبهع عنسفساف الأمور ؛ ويعلوبهمعا يبط إليه

غير منلميكنلحممثلنسيهم » ويلسمتعلوا بهذا النسب  ,لكمائوا يعليونه
عنالنىيليو » والعهدبهلميبعد » ومانزلبهممنشدائد جعلهم سون بالام

غيرثم » وتنفجر ينابيع الرحمةفىقلويهم .

وفى اجملة لميكن فى آل بيت النىفاىلآرن الآول والتانى إلاكل نبيل
وخلق كريم .
وإذا كانذلك عاماً فى أهلالبيت فى هذا الرمانفز يد قد اختدسهو وأخوتهمن
ينهم بزيادة » وهىأن الذى رباه ونقسأه التنشئة الآولىهو أبوهعلى زينالعابدين,
رلقيم ٠ والفضل والسماحة والمروءة .
كلخ
لتهلفىا
ابةا
وقدعلست مكانته » وسا
ولذا اتصف زيد بصفهات جالة سام.ة جعلت منه ذلك العالمالعظم  ,وانجاهد الذى
جاد بأقصى ماملك » وهر نفسه .
ومن هذه الصفات :

هدلا
س

سدم

( )1الإخلاص:
باه  -والإخلااص نور يشرق فالنفس قنضىء » واهلواتجاه؛ وتخليس

نفسهلله» وهو أعلىدرجات الإيمان ٠ ولذلك قالالنىينه :دلايؤمن أحدم
حى خب الثىءلاحبهإلالل »ه وإن المؤمن إذا اتجهإلىطلب الاق (#اهاًمستقما

لاعوج فيه قلف الله قفلىبه بانلورحمكة  ,فساإدرا كه» وأشرق عقله »

واستقامت مداركه ولا شىء ينير القلب >الإخلاص ؛ ولا ثىء بطؤء أود
العقول الهوى فإن سيطرة الموى والغرض تطمس عل البصيرة ؛ فلا ببصر » وعلى
الفكر فلا يدرك .

وقد 7ف الله سبحانه وتعالى الإمام زيداً رضى الله عنه الحظ الآىفر
منالإخلاص » فقد دفعهإخلاصه للعللآن.باجرفىطلبه ؛ فطلبشتى العلوم
مظنائها » وأما كنبا  ,ففقه الدين ٠ واعللفروع تلبقاه
بف
تىه اولممندينة »

وعل فرق انقتل إلى البصرة التى كانت مرطن .الفرق الإسلامية الختلفة
فتلقاه هاوما اسشكبر عن أن يذاكر واصل بنعطاء » وإن كان ليواافقه على
يايزقول
عم ؛ ومهما يكنرأى الناس فوىاصل فإن زيداً لمتمنع عن
كولم
مذاكرتهمادام يجنفيهعلياً.
وقدكانت أولى ثمرة من رات الإخلاص «و التقوى » وقد تضافرته

ولكإ»ن تقواه جعانه يستشعر دائاأ اخلشةله تعالى » ولقد وصفه
الأخبار بذ

بمعضاصربه » فقال « :رأيته بالمديئةوهرشاب “يذكراللهعندهفيخثىعليه .
لقد قواالصفاً نفسه  « :إن زبد بنعلىلميبتكلل مهحرماًمال عرف بمنه

من شواله 02.ويربط رطى الله عنه ربطأً دققاً بين تقوى الله تعالى وطاعته »
وحبة الناس وطاعتهمله فيقول رضى اللهعنه « :منأطاعاله أطاعه ماخلق الله» .
وقد كان لإختلاصه إسعى مع شامللمسلمين  .وإصلاح م يانهم » ورأى

 )( 0مقاتلالطالبيين ص مم١١ 0

التلبة أأى صدعرما الافتراق ٠ وقد ذهبت نفسه فداء لمسعاه » ومحاولته إحدياء

السئن  ,وإماتة البدع .ورد كيد الطاغين .
ولقد دفعه إخلاصه إلى السماحة  ,فد كان معحاً كر مامتتلف مع ابنعمه

غيد الله بن الحسن بن الحسن » فيندفع إلى الول فى أمزيد ؛ فيعرض بأمعبد الله
حسق
تعرإضا بعيداً  :م يندمأشدالندم  .ويكفر عن ندمه بترك كل ما لحه م

لابن عمه ,

وقد دفعه إخلاصه أيضاً إلى التعالى عن السفباء وعدم الالتفات إليهم ولانه
بإخخللاصه سما ور روحا  .علا به .

ولقد كان نور الإخلاص ببدم فى وجهه وقوله وعمله » وقد قال فيه بعض
معاصريه  « :كنت إذا رأيت زيد بن عل رأيت أسارير الور فى وجهه » ولد

قالفيهبعضالذين عاصروه أيضاً  « :قدمت المدينة لخعلت كلما سألت عن زيد
ابنعلىقيل لىذاك حليف القرآن . 02,
(ت)الشجاعة :

مه  -ومع هذه السماحة الى جعلت أخلاقه كالروض  .والإخلاص الذى

جعله ينطق بالحكئة  كان شجاعاً  قد 5ناه اله الشجاعة الآدبية » والشجاعة

فى الحرب » والمة ؛ والنجدة  وقد دفعه النرع الادنىمن الشجاعة إلى أن يول

الحق ملخاشى فيه لومة لالم» حتى فى أحرج الاوقات وأشدهاحاجة إلىالمداراة :
لتققددم للميدان  خاء ناس أرادوه على أن يثال من ألى بكر وعمر  تألىذلك
عليهم » ولو أدى ذلك إلى أن يفةدنصرتهم ؛ فطالب الل
يحق
تلخاذ الباطلمطية له »

فإن طريق الحق فى نظر زيدواآ ل بيته هر الحقالذى لا عوج فيه؛ فإنالباطل لاينتج

إلا باطلا » ولقد دفعته تجاعته الادبية لآن يطرح مبدأ الثقية الذى اشتهر

( )١لتاقم نييبلاطلا ص . ١.

ا7لبيت الأخذ به » ولقد كان إعلانه لأرائه سيا فىأن تعرض للأاذى »

وسباً فىأن بتخاذل عنهأنصاره  :وسبباًفىأن حالفه بعضآله ولكن من يقصد
ك موان
يدار
إلى الحق لذات الحق لا.بمه إلارضا الله » ولا-بمه الخلق إلا بمق

فى إرضائهم رطا الله تعالى ,
أما النوع النائى من الشجاعة فقد دفعه لآن يتقدم إلى الميدان يقاتل خمسة عشر

ألفا  ً,وليس معهإلانحوثلائمائة كأهل بدر » ولقد انحط ذلك العدد القليل على
تلك الفئة الكبيرة » فنال منهامقتلة شديدة » ولو أستمرت الخال على ذلك المذوال
ننب.
ام
الذى ابتدأهلاتتصر ؛ ولآزال بسيفه دولة الظم » ولسكن رى بسجهم
ب أنه لولا ذلك السهمالذى
س»
تنيته
ونت م
العدو الذىكانيفرمنهفراراً» فكا
سددوه إليهبعدأن يحروا عن لقاله لحزمهم هزيمة مسكرة ؛ ولكن اللهسبحانة
أدادأن ,زيلدولة الأمويينمن ليسرا فىمثل أخلاقزيدء لآنهلوكان هو الذى أزال
دولة الأمويين ما أنزل عليهم سيف النقمة الذى أنزله العباسيون وما نبش قبودثم

كا نربشجهاالمم » وما كان سفاحاً كأ العباس السفاح » فآخر الله تعالى أمس
الظالىليتولاه ظالممثله »ا قال تعالى  « :وكذلك نولى بعض الظامين بعضاً بماكانوا
يكسبرن» وكل شىء عنده بمقدار  ,عالمالغيب والشبادة الكبير المتعال .
وإن الشجاعة والإباء متلازمان ليفاترقان » ويلنافكان » 2ينا كانت
الشجاعة كان الإباء » وحيثما كان الإباء كان الإقدام .

 .وقدكان الإهامزيد رضى الالهعلنإهشدبيداء » وإباؤه جعلفيهحساسية
شاديلدظةابظللمين » وماكانبحس بالمظالم تقععلى 1ل بيتهفقط » فإن  1لالبيت

كماانوا يرمون من النكريم ٠ فكان التكرم كفاء لما يقع بهم منظل ؛
أماغيرممفكانينزلبهمالظلامل كاتف ٠ ولاعخففله؛ وهر بحس بالآمهم »
وكانبها نازلة به .

ولقد كانحيش فىنفسهكل هذا » فتحدثه نفسه بيأتنقدم » ولقد روى

عنبعضمعاصريه أنهقا :ل « أردت الخروجإلىالج ,فررت بالمدينة » فقلت :
«لو دخلت على زيدبنعلى  :فدخلت ؛ فسليت عليه » فسمعته يتمئل :
لعش ماجداً أو مخترمه الخارم

ومن يطلب المال ا قنع بالقنا

لجقمعلب الذى وصارماً  2وأنفاً ميا تجتنبك المظام
ماتىت
فهلأنافىذا يالمدان" ظا 0

وكنت إذا قوم غزوق غزوتهم

وإن هذا الخبر يدلعلىما كان ينبعث فى نفإسهحمسناس بالظل » وما كان

ل مشنعر » إلاالشعر الخاسى الذى مله عالىإقدام » وقدأقدم ' ,
يرضى نفاسه
فأرضى ريه» وكشف عن مدى ظل الظالمين .

(<) الصير :

وه  -واإنلذى يتجه إلى تغيير معاليه الحكام من ظل وافع بالناس ,

إلى عدل يجب أنيكون صربوراً ؛ فالصير عدة المجاهدين ؛ والصبر والجر ع نقيضان
لايجتمعان » والصبر والفز ع ضدان لايلتقيان » وإن الشجاعة منغير صبر تمور
وندافالعت»هور والشجاعة حقيقتان متتلفتان ٠ وإن الصبرفىحقيقته يتضمن
وا

م
د»
عنفس
وطال
ضى ضب
ت»
قائد
يلشد
وملا
تح

راعضإلىىما وكقادنت
يندف
الا

هاذلهخصال منأخص ما يتحلى بزيهد رطىاللهعنه » فهويضيط نفسه عند

مايسمع كلامالسفباءفلابجار.هم » ولقد قصصنا عليك كلام أحدمم عندماترك
حقه حتىلايكون آل البيت مضغة فىأفواه الناس » ويتتهزها فرصة من لاحر جة

عول
ذهي»ع قانلةاالسلوءرس
يىقلب
فينف
للد

وآله ؛ فقدضبطنفسهإمام الحذى » عمن

شتمهوم يزدعلىأنقال  :إن مثىلايرد مثلك ؛ ولميضبط بعض ااضرين منذرية

عمربنالخطاب نفسهفاندفعثارآً » وهو يقول طاذلاشائم  :و«الله لزيد خير

منك نفساً وأباً وأماً » وتناوله بكلامكثير  ,ثمأذ كفا من دصباء وضرب به
) 10الكتاب المذكور ص م١ .

سد  /4سد

الارض وقال  :واللهمالناعلىهذاهن صبر » وقد عاد بناهذا الرجل العمرى

إلى غضبات عبررضى الله عانهلفحىق » وكيف كن بتلق رسولان
يهله ثورة
عمر الذىكانلايغضب إلاننه بالحدوء ليعاب الامى ؛ وينظر فىحاضره وقابله ؛

ووسائله وغاياته » ومقدماته ونتائجما  ,وكأنما كان زيدم فوىقف النى يضبط نفسهء

وحفيد عمرفى موقف جدهيصيسحصيحة الحقاكلناىن يصيحها الفاروق رضى الله
تععالى
لعىنهم؛ا بينكل واحد منهما ومن,مثلهمنتفاوت بعيد » كالفرق بينالنى
ومن بعده » والهواريين ومن ينلبعونهم بإحسان .

ولقد كانالإمام زيديعرف حقيقة الصبر ويدعر إلي .ه ويحث أتباعه عليه,
لدك
عمه ق
وكان يتحل بهحتىإن خا
يتبه

 « :اصبر تؤجر » ورف تنج» وهمكذا

نرى أن شعارهالصد وضبطالنفس دائهآ ,حتىلاينولقفمال ناحسنعافبته.
(د) الوعى الفكرى :
 >.س اورث زيد رطى الله عنه من أمهالسندية ذكاءها وتمقبا وقوة التأمل

اناود » وورث عن آل أبيه الذكاء والعقل المتفكر الملبم ؛
الى اتصف ه
والنفس المتوثبة النىتدفع الفكر إلى العمل » والاستقصاء فىالتفكير و»لذلك
ذلك الإمام النابغة هر الوى الفكرى الكامل  :فقد كان
كان أقورى مايروصف به

ذا ذكاء نافذ»للملهحتى يتبدد » بالنصرف إلى العلميطلبه ؛ وقواه عليه حافظة
وق ذاكرة تحفظ كلمايقرأ ويسمع » كان عفظ الأحاديث .
واعة » فأقد

الى يرويها عن أبيهوأخيه وآل بيته جميعا » وأبره كانيروى عنكل التابعين

الذين التقباهلممفدىينة ٠ وكان فى المدينة أكثرالتابعين » فكانت موطنالعم

النبوى » عن التابءبن » وقد تاقكل هذا وحفظه ؛:وألقاه عكلثىيرين من

أعاظم الفقباء ؛ كحأننيىفة وغيره .

وكان لما آتاه اللهتعالىمنوعى فكرى لايكتى مماتلقاهمنأهل برته ,

بلكانيرحلإلىالبلادالتىتسكون مظنة لآنيعلمنهامالميعم .وكانذلكالعم

سس

أي مسيم

تىه
قف
وانه
العمالغزير الذى يطويه فىصدره وينطلق عل لس

؛ فإذا تكلم اثالت

عليهالمعاتىانثالا » يردالجواب فىأسرع وقت ٠ وقدقالفيهأبو حنيفة وهو
الفقيه اافاحص اناد ٠ : شاهدت زيد بن عل فراأيت فى زمانه أفقه منه »

ولاأعل  :ولا أجسورعابا » وألباين قولاء لقد كانمنقطع القربين »
وقد نآلنالك ذلك منقبل ؛ فكان معما تاه من ذاكرة قوية ذا بديبة

البكه
ولنا
جدنق
حاضرة تسعفة باللفظالبليخ والمعنى ال الدقيق فى وقته وق

على البديبةعندماتبجمعليههشام ٠ و نقلنالكقولهعندما نافش أهل العراق »
والبلاء بلاء » وقد موا بالرجوع عن نصرته وحاولوا أن مجدوا مبررا *ن
كلامه يسمح لممبأن مخذلوه فىساعة وجيت عليهم“فيا النصرة» إِذثم الذن
غرروا به  1:ودقعوه

.

ولقد كواعنيه الفكرى يظبر فىأجل مظاهره عندتعليلهللوقائع » وربطه
بينالأسباب والمسبيات » وإن تلك هى أخص أوصاف العقل العلى  .وهى أدق

مظاهر الوعى الفكرى ٠ ولقد ذكر لانلاشبرستاق كلامه فبىيان السبب الذى

مانأج
للهريقر
ضرا بإمامةالشيخين أنىبكروعمرمعتفضيله الإمامعلياعليهما»

فقد جاءفىالمللوالنحل مانصه :

 ٠كان من مذهب زيد جواز إمامة المفضول مع تيام الافضل  ,فقال

( أى ذيد ك)ان عل بأننى طالب أفضل الصحابة إلاأن الخلافة فوضت

إلى أنبكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعرها من تسكين ثائرة الفتئة ,
وتطييب قلوب العامة » فإن عبد الحروب التى جرت فى أيامالنبرة كان قريبا »

وسيف أمير المؤمنين علىعليهالسلام لمبحفبعد  ,والضغائن فىصدور القوم
من طلب ااثأرم هى ,فا كانت القاوب تميلإليهكلالميل ؛ ولاتنقادلهالرقاب

اكللانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأنلمن عروا باللين والتودد
والتقدم بالسن » وا
السلبقإف
سىلام والقرب ر م
سنول الله يلك ألا ترى أنه

وخ ند

لم أاراد أبوبكرفىمرضه الذىماتفيةتقليدالامعمربنالمخطابقالالناس

لد وليتعلينافظاغليظا » فاكانوايرضونبأمير المؤمنينعمر» لشدةصلابته

أفلىدين ء» وفظاظته عل الأعداء  .حى سكنهم أبو بكررضىالهعنه » وكذلك

بحوز أن يكون المفضول إماماء والافضل الم » يرجع إليه فى الأحكام'

اىيا , 02,
احلك ح
ضهف
وت
قكم
وإن هذا الكلام يدلعلىمقدارماعندالإمامالشاب النابفة قمدنرة عإ,
تعليلالوقائع » وفوق ذلك بين ماكانعليهمننزاهة دينية تمنعه من ,أن ينال
نمزناهة الشيخين ألوىبعكر
مر اللذين كان وزيرين لجده الاعبل حمدينه و
يول السنى كان أولى أن يوقدعمأمباربكر بلعثْهانعلىجدهعإ»2
وجبه » ونقول إن ذلك رأنه » وهو رأى لا يقدح فى الإعان ولا بنقصه ,
ولاعنعه أن بوصف النزاهة الكاملة والإخلاص الكامل .

وإن وعه الفسكرى جعلهيطلبالع من كللإنسان أيا كانت نحلت »,ه فإن الع
بلتمس منكلىمكان » وهر كاللؤلؤة الفائقة'لا تهون لهوان غائصها الذىاستخ رجراء
والمعرفة لاتنقيد بمكان  ,ولامحتازها حيز .
(ه) الفصاحة :

5١

ظ

قد لشأزيد فى وسط البيان » نشأن فى بيت النى ٠وبيت علىء

وحمد بنالله عبد كك قأودتى جوا معالكلم ٠ وفصل الخطاب  .ولا يداريه

فهىذا غير منالعرب؛ وعلب أ
نن طاليخطلبالمسلي٠ وأبلغ نعطباء

امسق الإسلام٠بد قل الى

وخطيت فى ا أ بكر الصديق  ,أجمع

نقادالكلامعل أىنما أبلغكلامبعدكلامالرسول » وقدرواها كاملةأبوبكر الافلاى

فى كتابه إعاز القرآن “ ,وجموعة خمطةوكا
جنت
ودة عند علباء آل البيت
منأولادعلىرضىاللعهنهأمجمعين» وكانوايثوادثون هذه امجنوعة ويحفظرنبا,
) 10لالواشحلالشيرستاتىج ١ ص » ٠ هامش الفصل لابن حزم .
( 05الإمام ريد )

ولعل لباببا فىديوان الخطب الذى جمعه الشريف الرطى » وسماهنبج البلاعة .

وعللى ذلك نقول إن الفصاحة وجردة البان كانت فذىلك البيت الطاهر »

وخصوصا أنه كان يقم بالمدينة » ولم تسر العجمة إليها ء والعصر الآمرى كان

عصر بيان وةدكان زيدمن أمراء البيان الذين بحسئرن القول » وكان ينضل
البيانالرائععلى الصمت  .وفيل له ل”صمت خيرأم البيان ق؟ال قم اللاهلمسا كتة ,
ما أفسدها للبيان :وأ
وجله
اا ل
لعحيصر

 02.وإن هذا الكلام يدل عل أنه

كان يرلى عقله ,العل » ولسانه بالييان » ويروضه عليه » ويتجنب الصمت الك.ر ,
حى لا رت مرهيده اليماأنه؛ و
عر

علمه القول عند حاجته إليه .

وجاء فكىتاب زهر الآداب الحصرى  :ك«انت بين جعفر بن الحسن بانلحسن
بن على وبين زيد رضوان الله علموم منازعة فى وصية فكانا إذا #نازعا انال الناس

عليهما ليسمعرا حاورتهما » فكان الرجل نحفظ عل صاحبه اللفظة من كلام جعفر

و>فظ الآخر اللفظة من كلام زيد » فإذا انفصلا وتفرق الناس عنهما قال هذا
اصاحبه  .قا
ملف
وىضع كذا وكذا » وقال الآخر قال فمىرصع كذا كذا ,
فكتبرن ما قالا ء بوتعدرنه  5يتملم الواجب عن الفرض » والنادر من الشعر »
والسائر من الل  :وكانا أع_بة دهرماأ وأحدوتة عصرهها92,؟ .
وهذا التذاع قد أشرناإلبه من قبل ود ورت اللذاع عيد أله أخر جعفر »

واسكن لميكن عل هذه الصفة التىكانعلبها فعىبد جعفر  .وبظير من ساق
القصة ذ
,كارها الحصرى فى ره الآداب أن الإمامين كان يتخذان من تنك

الخصومة مباراة بانية ليظبرا بها أمام الملذ املنمسلدين » فسا جاء عبد الله

وذوت بعض المنايزة وأراد أن يستغاما والى المدينة من قبل هشام للحط منمكانة
آل البيت  .فرت عليه الإمام النابفة العبقرى زيد  .وأنهاها » حتى لا تنكرن عارآ
لعد أن كانت غارا .

( )1ذه الأذدان ج راص
)؟) الكتاب

المذكور '

 #7والمصر عدم الأقدرة عند إرادة اا كلام '

د

سادر

ولقد كان أشد مخاشاه هشام من زيد قوة بيانه وتاثيره » وتدكتب إلى والى

العراق عن
إدم
لاذ
يهب
ه

 :ا«منع أهل الك
حرفة
ضم
ونر

مجلس زيد بن عا

فإنلهاسانأفطع من ظبة السيف  ,وأحد من شبا اللآسنة » وأ
ابللغسمنحر
واإسكبانة  4ومن كل تفثك  2علده 02

(و)

.

فوة الفرابيف:

 - ++إن أولئك الذين يتص دون اللقيادة الفسكرية أو السياسة »
األواجناعية ٠ لا بد أن تكون هم فراسة قريةتدرك اللأمرر على وجبها »
وقد تأق المقادير بغير مياقدرون  .ول
يانقص ذلك مقنوة ةإددا كيم ويقغلة
إحساسهم و؛فد تضطرم الأحوال لآن يتركرا تقسديرثم » وأخبار زيد #دل على

أنه كان قرى افراسة » شديد الحساسية » وإن قوة الفراسة سكون من قرة
العقل وكثرة التجارب » وقرة الاحساس ؛ واقجدتمع كل هذا فزىيد ؛
فهو عيق الفكرة  كتير الاستقصاء واتع ؛ شديد الحساسية  ,قجدرب وخبر

الأمور » وإنهليرى الأمس في
وعررفاما
ءه

» ولمتذهبفراسته فالىميدان »

فرقدأى تخاذل أهل الكرفة بعدأن بابعه منهم نحو خمسة عشر ألفا عند ما تقدم
للميدان » فقررأنها حمس نة) أى لمانماع
اوهوجا باد ا

ولقد بدت فراسته يوم أن ترك الصومة عند م ع
ألمأن والى المدينة خالد

عابدملك » بريد أن جع من م
هوضع قلة السوء بين أه المد ؛ ول تك فراة
يومأن خر ج من حضرة هشام بن عبد املك » وهو يعلأنه قاتلهلاغالة » وسعير
له أنمرت فالمبدان من أن عهوتر ع
الشه

.

وقد يقول قائل كيف يكرن قرى الفراسة © وق بأهلالعراق وقد <ذره

متهم' ل البيت الذين عاصروه ؛ وهو يعل منتاريخهم مايعم؟ والجواب عن ذلك

() ذاهلآداب الحصرى » وظبة الس
ويف
كطر
ذفهل»ك
ماكانيؤثربه'لكهان من سجع يدعون فيهعلالغيب .

شا الرح » والكيانة

ئمه
طة ل
خاست
إتنفر

» وإذااحتاط مغندرم  ,فبايعهم فىالمسجد  ,وهو بعلأنه

ملمانعهم ببعة مانذل  .ولكنه كان يعم األنذلة افلىبتاء أشد عنلفس

من الموت فى ميدان الّتال ؛ على أنهقدتبين من سباق القتال الذى ذكر نا؛ وحكته

كالكتتابريخ أنه كماحناللاة منتصراً بنكانمعه  ,لآن أهلاليشاكمولمنوا
علىعزيمةماضية تسمملممبالنصرة  ,ولوتكاثر جمعهم » وإنهعندماالتقامعان
در
قان
»وك
امل
كانت الملة عليهم شديدة » وينمقذهم إلاالنبل اتخذوه سلاحا له
دور  .وقد أشرناإلىبض ماظنناء منحكمةاللهتعالىفاقدار » وكل ثبىء
عنده بمقدار .

١

(ذ) اغيسة:.

د

كانزيدرضى ألعهنهمهيباق أدتا اهله هالىبسطةفىالجسم» بمقدار

عل  ,وحاء كياء النبيين » وإن أشدثلىء
لةففى
اكم
مآتااه تموة فاىلعقل » وح

علىهيبتهفرارهشامبنعبدالملكلمةنائه » ولماأراد أنيبينهفىالجلس نال
أممنديا يتكلم السفراء ؛وقعدلريده رداًأخمه  ول يهجشدام أمامهإلا عبارات
مليها السلطان الغاشم » رلكن لتاقوى على الوقرف أمامالشخصية القوية المريبة 
وإن مبابته كانت تقوم مقام جيش لجب  .فكان إذا تقدم للميدان يشبه جده
علىبن أنىطالب إذا تقدم  :وكان أهل الشام يفرون أمامه م فروا أمامجده ,
ولمينالوه إلابسهم منبعد » حيث بعدو| عن هيبته » وسطوة روحه .

 - +4وف الاة لقدكان ذلك الإمام الشابالنابغةمرموقاً » مرعى الجانب »
معترفاًلهبأكرم الخلال ؛ حتىفىحياة أخيه الاكبر الإهام مد البافر راضلىله
لفحىذل
صكرى
اروى
اله معجبأ » وي
كا؛ن لوهنبحال,
عنوهما

فىكتابه زهر

الآداب عنرجل من بنى هائمأنهقال, :كنا عند عمد بن على بن الحسين »
لدس  ,فدخل رجل من أهل االكوفة  :فةالجمدبإنعنلك.:
ا زي
جخوه
وأ
لتروى طرائف هن نوادر الشعر » فكد.ف قال الانصارى لفاخأهن؟شده :

سس

هي سس

عايف قواه
بنضول
أبو مالك برا
إن
ما
ولا بألدة له نازع يعادى أخاه إمذاانهاه
ه
ااو
نع ح
ثبائ
كريم الط
ولكنه غميحرلانة
ومبما وكلت إليه كفاه
ادتعة
طدتوه نن
من س
وإ

فوضع حمديدهعلىكتف زيدءفقال  :هذهصفتك ياأخى » وأعيذك بالله
اق»
لكوعنرفل
أان ت

.

ْ ولااشك أنهاذلهآبيات تدل علىعظممحبتهل »ه وإيجابهبخلاله » وإن كان
قدانتقدبعض مافيه ,وهومبالغته فىالإباء» وساق ذلكعلىلسان الراوى الذى
نقل وصف الانصارى لآخيه .

) (1الكتاب المذكور .

؟ سس سسا .وه

مد

ذكرنا .فنىشأته الآولى أن الذى قام تنشتته وتعليمه أبوه على

ذين العابدين » وإن شئ
اتلفق
تل إ
انه
بزي
عنين

أيضاً وعلى ذتلسكتطيع

أن تقول  :إن أول شيخلههو أبوه الذى كفله صمغنره إلى أن بل اغخر ,

وقدتولاه مبعنده أخوه املبدافر » وقد صاحبه حى شب عن الطوق »2
ولا شك أنعلأبيهكانيتلقاه ذلك الاب الكرم نمكل ١لذين كافرا بالمدينة من

التابعين :ولكن فتحنا كتاب المجموع انستأنس به ونعرف مينكرانوى عنهم :

ومن يأخدذ منعلمم فوجدنا الأحاديث الى يرويها كبا عن أبيهعن جده الحسين

عن
طعلى
ابنأ
لنى
ب

عن الىيق » وأحياناً يقف السند عندعلىولا بذكر

النىيلهفبكون الحديثموقوفاء وقدجاءالشراح  ,للفسجكموعان,وا يبتون صمة
هذه الأحاديث بالروايات عن الكتب المعروفة عن أهلالسنة كالبخارى ومسل .

وسأن أ دود والنساق .

ظ

وهنا يتساءل الباحث هل كان زين العابدين لايروى الخحديث إلا عن الحسين ..

والحسين لايروى إلاعن أبيهعلىكرم اللهوجهه ؟

ولسكن كيف يكرن ذلك » وإن الثابت فى الكتب التى تصدت لشرح حياة
الإمام النق الزاهد زين العابدين تذكر أنه كأن يتلق عن ااتابعين الذين يلقاهم »

ومن لايلقامميسعى فىلقوائه
نمق؟ول فالىلجواب عن ذلك  :إن الانالبتتافرىيخ
يلماكننا أن نكذيه ٠ وانقلولتوففيق بين ماامفىجموع  :وماهو الابت
من أن الرواءة فىأئمة اآلبيت كانت بيناللباناءوالآباء  :إن أنمة 1ل البيت
كانوا بأخذون رداية آبائهم » ويحدون فيهامن .حيث العل بالسنة غناء »
ولكن ذلكليمامننعه
تمم
فنأ
عنوا بلعلمنغيرطريقبا فيتعرفوا املتنابعين
فتاوى الصحابة وأقضيتهم ليستطيعوا أن يدرسوا فقه ماورثوه من أحاديث نبوية

تل
آقر
بهااعئنهم  ,وقدكانذلكيعينهم علىدراساتهم الفقهيه ٠ وذلك ماوقعم

افر ؛ وما وقع من جعفر أنسادق  .وماولع منزيدنفسه  .ولقد ذكر
مانلحبمد

الإمام أحبنويفة أن جعفر الصادق رضى الله عنه كان من أعلالناس أقوال
فىة الى أن أبا جعفرالمنصور قال « :ياأبحانيفة
ناقب
ي أل
حفىمن
الناس » فقد جاء
إن اناس قد فتنوا يجعفر بن عمد  .عه“ له من المسائل ااشداد  » ,فهيأ له أربعين

مسألة  :ولقد ااتقيا بالحيرة » ويقول أبوحنيفة فى وصف هله انجادلة ١ : أتيت
أناسيفر [:1صرر.؛ فدسا. .:.عليهوحعفر بن محمد جالس عن بمينه » فليا بصرت به

دخلتى من الهبة لحعفر نن محمد الصادق مالم يدخان لآلى جعفر » فسلات عليه
,ذا أحونيفه  ,فقال :
وأومأ +لست  ثمالتفت إليه٠ فقال باأباعبداللهه

نعم  ...ثمالتفت إلى وقال يا أباحنيفة أل على أفىعبد الله من مساءلك عل
.يى ١ فيقول  :ألتمتقولونكذا » واألهلمدينة يقولونكذا »
ألق علفيهيج
ون نقولكذا ؛'فر بمتاابعنا  .وربما تابعهم » ورما خالفنا  .حتى أتيت على
الأربعين مسألة م.ا أخل هنبا مسألة » ثمقال أبو حنيفة  « :إن أعلالناس أعلمهم
باختلاف اناس » .

وإن هذا الخبر يدل على أمرين :

أونها  -أانل1بليت ليمكن علمهم مقصوراً علىم,تاواربونه من أحاديث

مروية عندهم ؛ ولاعلى ماوصل إليه اجتباد أسلافهم ؛ كبالنوا حريصين على أن
قملم .
ونإإفل
صار لافرقبي
ماء
أقه
لد ف
اعن
يعرنم ٠ ويتعرفرا ما
يتلقوا اأغعلم
وثانهما  أن الإكام كانواينفسون عليهم المثزلة التى نالوها بين الناس بعلمهم
وأخلانهم  .وشرف اتصالهم برسول الهيلت ا

وإذا كان زيد قدكان فى سن جعفر ابن أخيه » واادلة بنهما مستمرة .فلا بد
أن نفرض أنه تلق عن غير1ل البيت  .وخصوصاً أنه كان كأثر اتصالابالئاس
من ألىعبداللهجعفر الصادق  .وأبيه الإمام املبداقر رضى امّدعنهم أجمعين ولكن
عندمايروون لاينقاون إلاعلآل البيت حتىلايندرس » وغيره ترويهالروأة ٠

سس 4خ سد

وإ-ن الاقتصار فالىدراسة الأولى للإمام زيد على عالل1يليت
5
لايدلعلىنقص فى الدراسة  :فإن الإمام علي كرم اللهوجهه مكث فى الكوفة
خمس سئوات » كان الإمام والمفتى للسلمين  .فوق مأ كانلهمنزلةفىالفتيافىعهد

وىبعكرثوعهمران رضى انهعنبما.٠ وقد كان عمر رضىاله عنهكبا أعضلت
أب
مسألةقال  , :مسألةولاأباحمسنلطاء وإن مكوث على رضىاللهعلهوكرم الله
وجهه طول مدة الخلافة منفرداً ,الفا أو يكاد من شأنه أن بورث أولاده عليا

ل
ق.كا
تريته
غزيراً ٠ وثروة فقهية عاليةعالية ,فكانت تاك الثروة تتتقل بينذ
التركات بايلنورثة » بيثدأرنهواة أطول بقاء ؛ وأكثر ثمرة» وأزك ماء .

ن
يد ,
فيجتي
وكل إماممنأنمةآل البيت يزيدها ب.ميادرس وما
عنين
بت م
البي
تل ا
لر آ
ا غي
واجتهد وأخذ عن

العابدين درس

» ومثله ابئهأبوجعفر حمد البافر

وححفيده جعفر الصادق ؛ وابله زيد رضى الله عشه  ,ولكن الام الذى بعد

الأصل ويتوارثونه هاولنتلكركة المثرية املنفقه والحديث التنرىكها لهمعلى
رض
نلله
عى ا
ه وكأنهاالأصل و»غيرها تنمية لها فى نفس ميتنلقاها فيزداد ءلياً »
من غير أن يدخل عبلهذا الآصل غيره  ,حتىلا حتلط بغيره من أقرال الناس ,
بااون
يهقم ل
ولعل هذا هو الذى جعل باعلضعلماء يقول عالنزيدية  :إن

يلت
بآ
لاديث
ااأح
إل

 :ولكن عند الفحيص تجد بعض 1ل البيت كانرا يتلقون

ها
ظدياثنمن
مأحا
ال

 .ومجتودون فى أن يعلموا الفقه الذى تلقاه فقباء الأمصار ,

؛ين ,آراء نوها.على التركة التى ورئوها منعل
ويوافقونهم فيه"أو يخمالفنونفهمرد
وحديث كلهعنطريق إمامالحدى على”كرماللهوجهه .
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لنه
اعرم
جال
رتلق
بد  -قديكون عند الشاب ذكاءخارق ؛ وي

»٠ ولكن

مسالك الخحياة تتجهبهإغلاىيات أخرى ٠ فقد يتعلىوفيهذكاء ' ولكنه يتزع

»قد يتزعإالعىكرف على النحارة وكسبالمال .وببذا
إلى الفروسية والجهاد و
الاتججاه تخبو الجذوة العلمية التى ن|شقت فى نفسه  ,فالاتجاه الشحصى إاللىحياة شعى
العللفىنفسالشادى فيهأو يطفئه .

وإن آل الييت لميكونوا فى العصر الأموى إلا الل  .ولاسلوان
رىاف إليه » ليستريحوا و ليأمن بو أميةجانهم »
صلاف
نهمإ
ازلب
لاأ
لام عس
ىء
شعن
بمل
فزين العابدين انصرف العم وعنى به  2ول

ية
اهم
نل
عنت
مبنعده  ,وإذا كا

سواه » وكذلك أولاده

بثىء غيره فعزل هامش النفس والعقل ,

لافى صلبما .
صدرف إلاىنالصعرلافا تامأ»
,فق
وكذلك كان الإمام زيد راضلىله عانهن
قنرساائبرنه يأنهليقمتتصر فىالوتلاقلآخذ عالنمدينة »
ولكنه امتاز ع
بلاننقل إلىغيرهامنالآمصار  ,ولميقتصر علىعل الحديث والفقه » بألخذ
,كقارره الذرق الختلفة » وبطلع عبالمناهيالمتباينةلدراسة
يدرس عل العقائد ت
العقيدة » وإن كان الكل يتجه إلىالنوحيد  ,ولاينحرف عنهإلاس ضلى وذاغ ؛

 ,فلا زاغواأذاغاللقهلريهم» .

ش

ولقد أداه الانئقال إلى أعسبن جرا عله فى حياته متاعي :

أولها  -ألهانتقل' إلىالعراق موطنالفلسفة 'وعلالآديان » وعم الفرق »
واضطر أن يلتق بأهلالعراق  .وفهمشبعةالعلويين » ولابد أن يسرى الحديث

إلىالسياسة وماعليه ١ ل على منحرمانفن حقهمالذى يتعضبلهأهل العراق
قرلا واعتقاداً ؛»ولس عملا ونصرة .

دوخ

بدا

والاص الانى ل أن عون الأمريين كانت ترصيده و#صى عليه حركاته 4

وقد تبع ذلك مر.

وهاذا
م

الإحراجات ماحكينا  .ما أدى إلى خروجه علهم .

كن زيد فد خرج لعز طللبه من مظانه  ,فإنا هذا نقس,م

حماته دورين اه

الأول

حياة الاق للحديث والقرآن وعلٍ آل البيت وهذا الدور قبل أن

والتاى  -العل بأفو'ل الناس وما عندهم  .وأخبار الصحابة واماانعنادبعين

بده مظنانه بعد أن شب عاناطوق  .وهفىذا
لت
طذا
منمأثور عليهم  .وه
الدور أخذ بحصل أصول الفرق .وعل ااعقائد  :أو »اصللاصول بعد أحنصل

الفروع .م قال الشبرستانى .
وماذا كر فيهمنالعقائد واضح بيآنرفاىئه اتلنىقارب منآراءالمعتزلة »
إنلم تكن هىم كانت فىعهده رضى الله عله .

وأمافىالفروع فقدجاءافلىمجموع مابد عبل أنه كان يذكر المسائل الختلف

فهامعكثيرمن أهلالعافىعصره و
ك
»إليك بعض
ذاًلمن

:

جاء فى باب الكفاءة فالىزواج « قالزيد بن ععللىيهما السلام  :سألنا أهل
الن
اخوة
لوالكي
عبر م
رنب ٠ فقلنا لحمأخبرونا عن شاكلاحعجمى للعربيةحرام
أمحلال ؟ فقالبعضهم حلال  .وقالبعضهم حرام  .فقلناأرأيتمإنولدتولداً
هل يثبتنسبه ؟ قالوا  :نعم» قلنافه
حوإ
لذن
ال الانهلوكان حراماًلميثبت .

أدأيتم طللوقها قبلأن يدخليباهل لهاعليهنصفالصداق  ,أرأيتمإن دخلبها
هل يكون لحاها سمى لما أموبر ملبا » أرأيتمإن دخلبهاهذا الايمى ,
يهللها ذلكلزوجقدطلقباثلاث» أرأيتمإن ماتولهمالهليورثونها منه؟

لد |ا 4#سد

أدأيتمإن رض بهاأبوها أو أخوها أهل هو جائز أو باطل » هذا كله جائزء
وهو نكاح صميحك"4

فلمجموع » وهىتدل على أنهخرج بعلبه يناظر به؛
هذه مناظرة جاءت ا
ولعل هذه المناظرة كانت وهر بأرض العراق » لآن فقهاء العراق ثمالذينكانوا
يتشددون فى اشتراط الكفاءة للزوم الزواج ما يصور ذلك فقه أنىحنيفة رضى
الله عنه » وقد جرت فى عبارائء ذات العبارات اكلىانت تجرى فمنىاظراتهم عند

استخراج الافيسة » وهى ابتداوْم الكلام بكلمة أرأيت » أو أدأيتمحَى لقدمام
لنف طريقتهم » وهى القياس والتف ربععلىالمسائل
حعبىاكا
يالش
,
الشعى الآرأينيين و
انق ذاللككلام
يم
مظهر
وفرض سائل لتقع  .وهر الفقه الفرضى ٠ وي
أن الإمام زيداً راطلىله عه كان يرى النتمربع وفرض المسائل الى لمتفع و

ما ليعظى لماحكا  .وإماليأخدد منهادليلا » ألاتراه فرض عدة فروضكاما يؤدى

إلى صحة الزواج مع عدم اإسكفاءة فى النسب  .وهو فى هذا يمننبسباج القياسيين
الذن يعقدون المشاءبة بين المسائل المقررة ااتابتة فى الفقه » ليقيسوا علبا غيرها »
جوب المهر ونصفه ؛ وعللالميراث وغيره ؛
وهر فدبى حةالزواج وازوهء عولى
واعئير العقد ما دام تقد عقد فقد صار لازم » ولا رتبة يكونفهاالعقد صحيداً
غير لازم ؟ فهل كان من مناه استياطه القراس ؟ لنؤّجل القول فذىلك » حتّى

تكلم فى أصوله ؟.
د  -وإذا كانت هذه المناظارة :كف عن لقائه بأهل العراق وكمرذاتهم
مسائل الفقه » فقد وجدنا له كلاماً فى الكفاءة يدل عل أكناهن يتصل بالعلماء

فىكل أرض إسلامية خرج علا » وف المواطن الى أقامبها » وخصوصاً المدينة
التىكانت هبد العلالنبوى » ققد جاء فى ذلك الباب ما نصه :

,قال أبو خالد رحمه الله سالت الإمام زيد زيد بن عل عايهما السلام عن
( )١جوص._"_70

س#مب#

سم

نكاح الكافاءفقالعلياهلسلام٠ : الناسبحضهم أ كفاءلبعض عر بيهوميحمييم»
وقرشيهم وهاشمهم  ,إذا أسلبوا وآمنوا » فدينهم واحد  .لهممالناوءعليهم
ماعلينا ,دماؤٌم واحدة  ,ودياتهم واحدة ظ وفرانضهم واحدة ؛ ليس أيعضهم

علىبعض ف ذلكفضل  ,وقدقالعروجل ٠ : ولاتنكدوا المشركين حتىيؤمنوا »

فأذن للمؤمنين جميعاًالعربىوالعجمى أن ينسكحوا بئات المؤمنين املنمشركين جميعاً

عدريبحهميهم إذا أسلموا وقدتزوج زيدبنحارئة وهو مولى زرينب بنت جحش

وقرمشسية » ونزوج بلاك هال
رتف
عةبن

١ أاختل عربد
حمن بعنرف .

وزدج زديق مولى رسولاللهيل ععرة بنت بشير بن العاص بن أمية ٠ وازوج
يارابسنر
عابلدله برنواح مولىمعاوية بتلعمرو بن حريث ؛ ونزوج عس
رضى الله عنه أخناأ لعمرو بن حر يثاء

وزوج أو مخذام بنألىفكيبة اس أة

مزنهبىرة . 02.
وإن هذا الكلام يدل علأتنهلق أخبار الصحادة  .ويدل عل أنمهكتاصنلا
إاألهملديئة منغيرآ ل الييت  .فإنذلك الرأى يتفق آمزعاء الفقهاءالذينكانوا
بالمذينة منغيرمم ٠ فالإمام مالككانيرى أريه اوهلوذى كان بها من باعلدإمام
زيد راطلىله عنهوأدرك شطراًكبيراً حميناته  ,إذ استشهد الإمام زيدوهو
فى الثلاثين من عره ثريا فكقادن برى أنه كلفااءة إلا بالندين » ومنع
الكفاءة فى النسب والحرية والإسلام والمال» والحرفة  .ول يعتبرها » وقال

اابلنقم فىأيههذاإنهروح الدين ,
وإن هذا الكلام يك
اشف
لبع
كضشف من ماج الإمام؛زيد ففىهم ألفاظ

القرآن ٠ وذلك أن اللنظ العام يدل على كيلشمماله الافظ نصا  .وإذا

اعتبر قوله تعالى١ :,تؤنلاكدوا المشركين حتى يؤمنواء إذناً عاماً بالزواج
لكل بات المؤمنين » إذا أسلم أى مشرك  ,عير العموم فى الخطاب
 76الجموع ج ؛ ص وو .

اسه لس

فله تعالى ١ : لتاسكدو| ؛ واعتبر العموم أيضأفىلفظ المشركين ٠ عله
ق
ْ

-أملا للعجم والعرب .

وتنلبوعنا الاستنباطات الكثيرة ااتى استنبطها زيد لوجدناها تدل عل أنه
لمهذظهان .ي,درس
رضىاللهعنهكانيدرسالعل ويطليه مظنانه أب كاانت

الفقهمعأهل ,ه ويذاكرممفيايختلففيهمعهم  .لابنىعن طلب الحق_ألى يكون
وف أى مكان .

رربليهة كاملة  .منوقت أننشأ  .إلىأن استشهد
وإ-نه هذا تتتواف
٠

فىسبيل الحق الذى حمل وحده عبئه » ولميعاونه أجد فىحلهإلا طائفة املنقراء
دليث
لاءحوأه
افقه
وال

.

افاللهن ععلوىمة »
لقدنشأفىبيتعل ولميكنذلك البيتمنشأنهأن يرلى أط

حتىيكونمنينطبق عامهمقول اللهتعالى « :أو منينشأف اىلحليةوهو فىالخصام
موبغييرن» بنلشأ فبىيت تكائفت عليه أسباب الاأللانمفسية  ,فصبر ,
وه

إهمفىان باللهوقدره « :صإبنرت نهذ
لعن
وأخذ بقول عل رضى اله تعاالى
أمر اللهوأنت مأجور ١٠ وإن لتصيرنفل أهر الله وأنت موزور ء قتجماوا
بالصبر فاىلهذاهلام  ,وم الاعزاء بإعانهم بوالحق » وبالتساى بلسهم عن أن

يكون متهمماينهم معلنرتبة الانتساب إلى النى وإلى عل  .ومن شأن التربية
على الصبر أن يكون الناثىء #رى الإرادة مرهف العريمة ء تمل الشدائد
والمكاره منغير أنين ولا ضجر .

ولما بلغزيدسنالقيينتلقالعللمنأفواهآبائهالسكرام  ,حتىإذا تكامل مره
زم علماء أل البيت وغيرهم ؛ وكانفىمهد العلبعيش بامدينة وهىمدينة الرسسول.

لق ؛ منزل الووحمىق»ام الصحابة ؛ والنىكانيأرنإليهاعمالإسلام » والتىاعتبر

الإمام مالك ماعليه أهلها حجة افلدين ؛ ولما شب عن الطوق أخذ يطوف,
فى الاقالم طالب العللأى يكون  .ومن أى #خص يكون رضىاللهعنهوعنآله.

 5سد طاضمره

الؤأ د

عصر الإمام زيد هو العصر الاموى  6فقد ولد ق عنفواثه ٠ وتتل

وقد ليت عل الأمرين القاوب ظ وانطوت عل إحن وأحقاد وزادها متتله حدة

فوق حدة ؛ حتى حم التديير " :مكانمنبعده العمل » والإزالة  .م الاتقام أله

بهم من كان على كشااتهم » وه العباسيرن ء ود أشرنا إلى ذلك من قبل .

والعصر الآموى كان بالنسبة للبيت اانبوى عصر 5لام نمسية  .عالجها أانوك
الاكرهرن من آل اليرت بالانصراف

إلى العز وإحاء السن وبالدرس والفحص

والتحقيق » وأمدوا الفسكر الإسلاى بأر'سال من احُقائق  .وقد اتصلوا فى هذه

الآثناء بالشعوب الإسلامية فى سائر الأمصا_  .ذللك أن إقامتهم كانت فى المدينة ,
فكان المسلدون يفدون علهم من كل البقاع الإسلامية بزورونهم وريتشفرن
من مناهل علمهم ؛ عند ما يجيئون لزيارة الروضة السريفة على صاحبها أفضل ااصلاة
والسلام  :فعمت علومهم واتسع تفردثم بالعل لذ بشىء سواه .

واقد
شارك آل البيت  ' 2لامهم كتيرون من المؤمنين »٠ فكانت قأوب

الكتير بن تطوى على أشد الآلام م
.دن منالمؤمنين الصادق الإمان كان يرضى

عن مق
اتلل'حسين رطى اله عنه  ,ولاعمافعله يزيدبمعناوية قث المدينة وأهلها (2
وأخذه
نساء الأنصار وأبناءم سبابا ٠ فسكاات الألام لسرى فُْتلوب المؤمنين ظ

ولولا أن الالام إذا تطاولت ألفت اانفس بسبيها ما لمتسكن #ألفه » بكلانت #نفر

ميك سد

!تحركت الفن طرل ذللك العهوسد 2

قم يرجدنع القضب إلى أجهانما أبداً 3

وفى الحق إن الفئن ابتدأت شديدة قوية لجبة و,كانت بفان الهوارج » بوفان بعض
المتملبلين 2

الم الأمرى

 6وتخروج

ابن الزبير والتار

:

وم تسكن الفن

إلا فى ا
!تصف الاخبر من <.معبد المنك بن مروان  5ولكنما أثتقات من الخروج
العلى إلى اأبديير
الى  3ولذلاك شرل الحققرن إن انعدببر الحم الذى اننهى

بو
اجو
لدعال
بحامسى قد
اابت
لدأحفىح
جياة
اج ببنوسف الى طاغية العرب ,

عم
ا©
سم

وما سكنت حركات الخوارج إلا لنظهر فما بعد حركات الانقضاض المقرضة

الى أنت علىكلثىء؛ ول تبقمنالح الاموى شيا .ول تذرإلامايذكره

ااناس عنهم .

؟  ولقد ائترن وجود العصر الآموى بوجود الفرق الدينية فالىسياسة
وف العقائد » ووجرد المذاهب الإسلامية فى الفروع » اولفملة نيحد أن العصر
الاموى كانت فيه البذور ااتى قامعليها العلالإسلاى من بعد ء فقد باتدأ فتيدهوين
العلوم .وتأصيل أصولها  ,فابتدأوضععلالنحو» وعمالعروض » وعم الفقهوعم
العقائد  .والتفكيرات السياسية المجردة .
وقد عاصر الامام زيدكل هذا  ,وأسهم فيه#ظ وافر » واشترك فى بناله ,

فكان له رأى فى السياسة وفى علوم العقائد  .وله فوق هذا وذاك مذهب ف الفقه

وعم زيدكانمما ورثه آعبنائه ؟ ل البيت  .مضافاً إليه ما بجاوب به فى تفكيره مع
عصره

وماتأثربه مئه وما أثرفه.

ولذلك يكون من الواجب علينا أن نتعرض بكلمة موجزة مرضحة عن السياسة

فى العصر الآمورى ٠ وفرق العقائد فيه » ونشوء المذاهب الإسلامية ال#نلفة .

لاه بد

 - +وجدت الدولة الأموية بعد التذاعالذى قامحول الخلافة بين علىكرم
أولهجهه جدالإمامزيد ' ومعاوية بن أن سفيان الذى ابندأ من جانب معاوية

بالمطالبة يدم عثيان رضىاللهعنهباعتباره منأليواء دمه » واتهامه علببمأانهلا
علىقتله؛ وأن فتلتهفىجيشه ؛ ولميقتص منهم .وتحول النزاعمنحال إلىحال»
3ذ أنهبعدتحكر الحكين عندماعضت الحرب معاوية وجيشه  ,وعلءواعلاليقين

جأينئبم ء وهر جيش البغاة مقضىعليهلامحالة ».فدعوا إاللىتحكم » وتبله
عذانا
عا! >-عل كرهمنه :وانتهى الآس فيه إلىتحقيق الخدعة  ,وع
مندئ
ودىية
نفسه خاءفة » ولقد انتهىالخلاف .بينعلىكرماللهوجهه ومعاوية بنأنىسفيانٌ

بقتل أحد الخوارج علياًرضاللهعنه» ومصالحة الحسنبعنلى راضلىله عنهما
لمعاوية و»إذا كاالنتسيوف قدغمدت أمداً » فلتظهر أحد وأشد منبذعدلك »

إذ أن معاوية علهادبنه يزيد » ويمازكايند تمنيرضى عنه فى خاق أو دين »
ام »
إاًع
أو علىالأقلليشتهرعنهذلك» وقداعتبرهذاأم
لم
ارآلغري
سلى
ولذلك عده الصالخون من المؤمنين مماابتدعه معاوية فى الدين » وإذا كان قد ادعى

أنهيقلدأبابكرفىعهدهلعمربن الخطاب فإن وجه القياس غير حيس ء فانأبابكر

ه عبد الرحمن أو غيره » بل عهد إلى رجل كوازنيراً مونزداء
مااعبهدإ
نلى
النىيكمولاتربطهبهقرابة قبريعةيأودة  .وهو الفاروق الذى فارقلله به
بين المق والباطل » وهو الذى قال فيه النى مت  « :ا1لهعبقرى الذى لميمر فرية
افلىإسلام أحد ء وق
أ عسليلهام فيه ٠ : إنالله كتب الحق على قلب عمر
اال
ولسانه » وقالفيهعليهااسلام أيضا , :إن الشيطان لايسيرفىفج يسيرفيهعمر»
فكيف تالممقايسة ٠ 'عهدينء إإنذفلكسماند السياسة للألفاظ والمعاى .
ولقد قال الحمنالبصرى فى هذا المقام وغيره بالنسبة لما اتدعه معاوية

اسبنفأليىان :

« أربعخصالفىمعاويةلولمتلكنفيهإلاواححدةلسكانت موبقة » خروجه
عهلىذه الآمة بالسفباء » احبتتىزها بغير مشورة منهم » واستخلافه يزيد.
حري
وهو سك
ير » ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زياداً » وقدقال
لخمي
رلبس
اير

ايلنلىتم ١« :الولدللفراش  ,وللعاهر الحجر » وقتله عجر بنعلدى » فياله
من
ذ بل
احجر
ى

وى

 - 4ليمرتض الناس تاللكبسدعة الىابتدعهامعاوية » وحتول بلهماكم
لاىامفنة نبوية قوامها الشورى إلىملك عضوض يعض عليه بالنوجز ,
خإسل
ال

ووقعماتنبأب اهلنىملتإذ قالعليهالسلام ٠ : الخلافةبعدىثلاثون » ثمتصير
ملكا عضوضاً » .

ومإذعااكاونية بدهائهوتمكن سلطانه لبجعلأحداًيعلنالقلمل والانتقاض
فإنذلك الانتقاض قدظهر بمجرد موته » فقد انبثقفاىلإسلام الابلثقكبير »

»صار » وخرج الحسين بعنلى
اجرلينان
ة الومبا
يمن
رها
ذنفي
خرجت المدينة يم
بالعراق » ورد لذلك قراد الآمويين الذين أشربوا مشرب بزيد  .وانقلب اللاص

إلى قتال لاتراعى فيه منجانب الآهويين وقوادم أى حرمة » حتى لقد قنل
الحسين بنعلىقتلة فاجرة » وقثلمعه بضعة عشرمن1ل البيت ٠ وأخخل نساء

آل الينلىيه سباياأوشبهسباياإلىيزيدمبعناوية  .ولقدتقيلإنه كأرمبن »
ولعل ذلكمنالنعرة العربية ٠ إذ يلتقون معهفىعبدمناف » ولميكن
لازعة الإسلامية .
وخرجت المديلة م أشرنا ؛ فكان مه ماهر أشد وأنكى ع وسيقت إلبه
السبايا منأبناء المباجرين والانصار » وهكذا توالت همذ الفعال وتتأبعت »

وقاوب المؤمنين مستسكرة ؛ قدطويتمع الإيمانعلىحقدعلىهؤلاء الظالمين ,
() المثيةوالآمل للمرئضى ؛ وحجص بن عدى كانقد خرج على معاوبة ثمسم

تأمان أمئه نهمعاوة » ثمقتلهورجاله غدراً » و نكثا فىالعيد .

(؛ الإمام زيد)

سلين مجيش عبيد اللهبنزياد
حمقت
لغه
ا بل
وقد قااللحسن البصرى ساعة أن
الذى ألحقه بنسبه معاوية  :و«احسرتاه ! ! ماذا لقيت هذه الآمة » قاتلبن
دتحيهاابننبيه »ا اللهمكنلهبالمرصاد ».وسيعل الذينظلموا أى منقلب ينقلبون» .
هب ولقد سكنت الآمور سكرناً ظلماً بعد تلك الحوادث الدامية ,
ولكنه كسكون النيران المتأججة الى لاتظهر شعلتها » ولايظهردغانها وتصبر
القاوب بقوة تأججبا » ولذلك بعد أن هلكبزيد مبعناوية خرجت الأقالم
الإسلامية عن م الأموبين ٠ فاستولى عبيداللهبن الزيير علىالحجاز و»استوللى

الختار الثقنعلى العراق  ,وتتبسعقثلةالحسين بنعلىرضى الهعنهما» غارب أعداء

العلويين وأ كثرمنالقتل الذريعفيهم» ولميعمأن أحدا اشترك فىمحاربةالحسين

إلاقتل ؛ه وكانمنقتلعبيداللهب زنياد » بعدأن أخدذيستجير بالقبائل العربية»
ولكن لمينجهذلكمن القتل ,وهو الذىقادالجيوش فىمقتلالحسين ء ثانىاثنين
هراسدا شياب أهل الجنة .

ولقد استمرت المعارك بين المسلدين » حتى اصر القتال بين عبد'قهابلنزيبر
وعبد الملك بمنروان ٠ واتهى الام بأن صارت الامور إلى دولة بنى مروان
بعدأن زالت دولة بى سيان ؛ شوم مقتل الحسين .

لدك
مطعب
لسل
اقد
ول

قفى
تبوس
لبن
اجاج
على أاهللعراق الح

»س5لط

منقبلمعاويةعليهمزيادابنأبيه» وكان الحجاجعاتياًقاسياً »حأتحىصى من
قنلهمصبراًفبلغوا عشرين ومائةألف .

وإن هذه القسوة أنتجت تيجتها » وهى أنهامنعت الف
تتنظمن
هأن
ر

ولكنام تمنعأمرين :

»

أحدهما  خروج الوارج فد كانواقوةمرهبةللدولةالأموية ,وقدرماهم

الأمريين بالملهب بأننى صفرة  ,خفضد شوكتهم » وأضعف قوتهم » ولكنه
ميستأصل شأتهم .

٠

الآى اثاق  هو أحقاد القلوب » وثفرة ذوى الإعان منهم  ,حتىلقَدِ

أعتبروأ حم الحجاجومنولوهابتلاءمنالقه»واختبارالإيجانه ٠م بل إن الكثيرين
اقعدتبروه نقمة اتلعلاهلى لتخاذهم عن نصرةاآلبيت  ,وبمكين الأامريين

عانلحسين رطى الله عنه ,

 - 5ولقد زاد القاوب بغضآً الحكام الأمريين كماانوا >اولون به من
الغض مقنام عل
أىر
لضى
ه عنه » فقدكان ذلك ديدنهم و
»استوى فذىلك
السفيانيون ومارلوانيرن

فمقعداسنوية سنةسيئةفىالإسلام » وهىلعن إمامالحدى علىبنأفىطالب
جلل
كورما
ههه عالملثاير » بعد خطبة المعة  ,وقد تضافرت عل
ألخذلبكار
المؤرخين » فذكره ابن جرير فى تاريخه » وان الآثير وغيرهما ؛ ولقد نهاه عن تلك

السنةالسيثة» بلعنتلكالجربم اةلكبرى اللاتقياء منبقيةالصحابةرضىالعلنههم

ومن هؤلاء السيدة أمسلبة زوج رسول اللهيلت وأمالمؤمنين  ,ققدأوسلت إليه
كتاباً هذا نصه :

«إذك تلعنوناللهورسوله علىمنارر ,ك وذلكأفكمتلعنونعلىبن أنىطالب
ومن أحبه » وأشبد أناللهأحبهورسوله ء ولكن معاويةل يمائّفتإلىكلامبا .
واستمر فىغنَيّه» وقد استمر ذلك طول حم الأموبين  :ول يلغإلافى فترةبحكم

الحامالعادل عابرلبعنعب
زديز رضىاللهعله » فقدكان حكنه فوىسط حم
الآمريين كالجرء الأبيض فى وسط صفحة سوداء  »,فقد ألغاه » وأحل

محله قوله تعالى  :إ«ن الله يأمس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرفى وريثبى عن

الفحشاء والمنكر  .ولكنحكام الآدويين الذين جاءوا مبعنده أعادوا الفجور

إلى منابرهم  .ولاحول ولا قوة إلا بالقه تعالى .
با -

وكان هذا بلاشك مثيرا لاحقاد المؤمنين ولميرضه أحد منالمسابين

معلناً رضاء إلاأونتك الذبن وضعوا فلويهم نحت سسلطان الكام  ,وتحت سلطان

سدذاووأ

د

أهل الدنياءلايبغونعنهمحولاء ولا,تجهون إلىاللهأبداً.
تىشكك الولاة أنفسهم فسلىامة أعالهم,
ولقد اشتدت النقمة النفسية حت
منالناحية الدينية » وخصوصاً بعدأن أبعدالعادل عمربنعبد العزيز حكاءاً ظهر

اعمجلونانفيىتهم » ول يستتروا كا استتر أسلافهم .
وإنهبروىفىذلك أنهلماقدمعمربنهبيرة والياًعلىالعراق أحضر الحسن
البصرى » وعامم] الشعى » فقال لا  :أ«صلحك الله » إن أمير المومنين يزيد بن

عبداملكبكسإ ىلكتباًأعرففىتنفرذها الحلكة  .فأخاف إن أطعتهغضبالل ,ه

وإن لأطعهلمآمنسطوةه » فاتريانلى؟ ققالالحسنللشعى  :ياأيعمرو أجب
هنبيرة
هوى أبهنبيرة » ولكن اب
؛اغط فى
الأمير ٠ فرق له فىالقول و

لايستشئ دون أن يسمع قول الحسن » فقال « :تملباأياسعيد» فقال ألويس

قدقالالشعى » قفال ابنهييرة ؛ فا تقول أنت ء فقال الواعظ التق « :أقول.
واه إنهلادوشك أن ينزلبكملكمنملائكة اللهفظ غليظ  ,لابعصىماأمره

اله؛ فيخرجك من سعة قصرك » إلىضيق قبرك ٠ فلايغنى عنك ابنهبد الملك
شيئاً :وإنىلارجو أنالله عروجل يعصمك من يزيد وإن يزيد لايعصمك من
وان
كحم
تأقب
لل »ه فاتقاللهأمهاالأمير » ذانكلاتأمنأينظر الوهأ»نت على

عطلياهمعنة يزيدنظرةبمقتكبه »ا فيغلقعنكباب الرحمة » واعلأنىأخوفك
ف
امن
خك ل
ماخوفك الله سيحانه » حين يقول « :ذل

مقامى وخاف وعيد»

وإذا كنت معالله عروجل فىطاعته كفاك بوائق يزيد » وإذا كنت معيزيد

عل معصيةالله ,وكلكاللهإلىيزيدحيثلايذنىعنك شيا .
كا-ن المي الآموى معمأجارى الله على أيدى قراده من قتورح
إسلامية يتسم بالقسوة السياسية » مونع الناس من أن يبدوا آراءمم افلىحكام
إلامابوافقهرام » وكان يتجه إلى تقديس كل ما يفعله الولاة والحكام ,
»حتى إنه ليتطاول أمتال الحجاج
حكتاىنوا يعبرون عن أنفسهم بأنهمخلفاء الله و

وه

سل

أبن #رسف التق ل
»فأيسمأهما خير خليفة اللهأمرسول الفلهلع
..نه الل
كها
؛إن
ن
قدقالذلك ؛ وإن تلك الكلمة التىصاح هاعبدالملكبن
امرو
لان
حفرىالب
ايتم,
وجموع الحجيج ح-اشدة  « :من قال لى اتقالله قطعت عنقه» كانت شعار الماوك
من فى أميةوولاتهم  0اللهمإلاتيك الفترة الىكانت كومضة البرق فى ذلك الظلام

الدامس  .وه عصر الحامالعادل عمربنعبدالعزين .
هذه وقائع وأقوال لها بلاريب أثرهافى النفوس »,فإن الصلة التى تربط الحاكم

بمحكرم تنقطع وبنظركلواحدمنهماإاللىآخر نظرالخصم المتريص  ,لانظر

الراعى المرشد المصلح » وإذا كانفىأفعال بعضالحا كينصلاح » فإنهينظر إليه
نظرة الشك لا نظرة الاطمئئان » وقد كان ذلك فىكل الاعمال الإصلاحية
البى اتجه إلمبا ملوكهم :٠
دلا -وإنهفىالواقع لولا الاننصارات الباهرة التىكان ينتصرها المسلءون

فى مشارق الارض ومغارما لاتتقض اناس  ,فتلك الاتصارات كان لما

مانأل
مجع
معةؤما
لرو
نلين

يس
انضغير
ركتو
ين

» وهل يتقدم «ؤمن للانتقاض

تس,ير مجاهدة فاتمة .
وهر يعم أن جوش قتيبةابنمسن تدق أسوار الوصين

ولذلك صمت أهل الإمان وسكذوا و
,منعوا أن تتحرك الفتن ٠ وثأن
يرو

تحن القلوب » وإذ
هاك
دلم
أات

الحروب » :ووقفت الفدتوح فآىخر العصر

الأمرى تمركت الاحقاد  ,فأقت عل الببت الأمرى من قواعده .

وإنه من المقررات العلمية أن الانتصارات لما أثرها » فى التفاف الناس دول
ين
حير
لغ
انوا
صوكا
الحكام  :ول

» والانتصارات تغرى الذين عندمم قدرة على

فلجباد
حمل السلاح مله فى الجباد الخارجى ؛ ويغضون النظر عن حمله ا

الداخلى » نوكإان لايقلعننه خطراً وشأناً » بلإن النىبيلق قدصرحبأنه
أفضل » فقدقالعليهالسلام « :أفضل امجاهدين حمرة بانعلبمدطلب  .ود جل
قالكلية حق أمامسلطان جائرفقتله» ,

د #ةة سم

أثار مظالم الأدريين :

7

بهم الباحث العليى النظرى الذى يؤرخ للعلوم والمذاهب لا للحوادث.

والوقائع أن يعرف مدي تأثيرالوقائع فى الآراء و»مدى تأثير الآداء فى الوقائع »
وإنا لنجد الآراءتوجه الوقائع » والوقائع قدتبعثآراء خديدة  ,فاقلدكخانلاف

بين عوملعىاوية يقوم علىعدماعتراف معاوية ببيعة على رضىاللهعنهوكرم الله

وجبه  ,للآن الذينبايعواعلياًرضىاللهعنههمأهلالمدينة وحدهم »ي-بوامبعه
مانلكاصنحمنابة والتابعين بالشام ؛ فانبعث الخلاف أأهل المدينة وحدم ثم
الذينلهمحق الببعة» لأنهاقصبةالإسلام » وفها أاكلثصرحابة وأجل التابعين ,
وإذا كان باعلضصحابة قدخرج منهاء فاقخدتلطوا باغيلرهممفدىائن » وما يمكن
صقويت دون منيجاوروتبم » وعلىذلك يكون
تح
لئهم
هم بإاعطا
بغيهيمرعن
القيز بالمكان أولى من القييد بالاتخاص  .ولان ببعة ألىبكر وعمر وعثيان نمت

ببايعة أاهلملدينة فقط  .وتعلل معاوية فخىروجه باألناختيار لمنافلمدينة

وغيرها من الامصار  ,ولاحم لعلى مداام لاميختمياره بالعرب فى الأمصار

الإسلامية كلبا » ولكن ذلك التعلل لمبمنع أن بجمع العلماء على أنهكانباغراً.
ولقد روى أنالينىلق » قال:لعار بن ياسر ١ :تقتلك الفئة الباغية »
يأثقرفيىن.
رار
ف عم
ك أانملقتل
ذوىلفى
وقدقتلاهفئةمعاوية ومنمعه؛ وإنه لير

المتقاتلين ٠ فعل>التقالورع الآمينتقدممنيعدذلكمتحمساًللقتال  ,لآندصدق
سه
فرج
نخ
بذلك
عليهالحديث باأنلهعادل  ,وخصمه هاولباغى » ول

يضرب »

والصفوف تتزاح بين يدى بطل الإسلام وحامل اللواء فى خيير » حتى م
معاوية أنيفر أمامسيفاللهالمسلول .
أما أمثقرتل عمنار فىجيش معاوية فقد تخاذل » وروى لمعاوية الحديشه
الشريف » فأوله تأويلا فاسداً تأباه العقول حاتلىسقيمة » إذ قال ٠ ١ق[تمالم
من أرسله 6اء

بساو
ل

| ب

هذه صورة متأنثير الآداء افلىوفائع » أما تأثير الوقائع افلىآراء فإنهيبدو

فىأثرمظامالآمويين  ,وعدمسماعهملنصحالناصمين » ولوماللامين » ومنعهمكللة
التتقوى من أن يرجبها إألحيدهم  أمنعكل مؤمن ألزمبهايحم الإسلام  ,وقد
كان من أثرذلك تكون الفرق ا
الإ
لسلا
خمية
لافىفة » ودعواتها إلىآراء مقتصدة
ويصع أن نعتير منتأثير الوقائع فىمثلها وجود عصر غير بن عبد العزيز

فوىسط تلك اللهتجددة الجال>  ,فإنه بلا شك جاعللناس يأنسون بالعدل بعد

أن استوحشوا للظلف»وجه الكثيرين بمد أنمات إلىضرورةالتغيير »

وخصوصاً أن الذين جاءوا كانوا أشد استهانة قوق الناس .

وبحب أن نلااحلظإأمنام زيداً رضىاللهعنه قدعاش فعهد عمر بن
عابلدعريز » وكانفىذلك الوقت شاباًنبداًقوياً ٠فقد كان فحىدود الرابعة
والعشرين منعهره » وقدبلغأشده الفكرى والعقلى » وصارمستقل النظريكون
آراءه ويكون اتجاهاته » ولابدأن يكون لمارآه فىعمسبنعبدالعزبدمنعدل
واضم لهأثرفىتفكيره السياسى .

سد  601مس

الفرق السياسة فى عبد الآأمواين
١م سل ظهرت الفرق السياسية فى العصر الأمرى »؛وكإاننت جذورها عمد

إل أعق مذنلك بكتير » ذلك أنها أبنت منذ بوبع بالخلافة فى بكر صسديق
الإسلام » إذ كاالنصمحنابة من يرى تفضيل على » وكان من هؤلاء الزيسر بن

العوام » والمقداد بنالاسود ؛ وعمار بنياسر ء و كن اندتفت تك البزعة فىلجةه

التاريخ » وطوتها الاعمال الباهرة التىقاالمبشهياخان أبوبكر وعمر » فقدكانت
ختلافئهما حصن الإسلام المكين

ف بانن
عهان
ذى التورين عث

 5ظهرت تك النزعات فى آخر عصر

راضلىله عنه » واشتدت وتباورت أفكار التشيسع

لعل كرماله وجهه  .وأفكار المعارضين له فعىصره رضى الله عنه » ووجد

مهم من اخرفوا عن الجادة » وخلعوا ربقة الإسلام لأتباع عابلدله
ابن سبأء ويقال عنه عبد الله بن السوداء » لآن أمه كانت أمة سوداء  .وقد كان
زعم التحريض ضد دم عثّمان رضىاللهعله ع وقدزعر عبد الل هذا أن الإله حل
فىعلىكرم اللهوجهه ٠ وقد أدعى رجعة النىمَل  5ورجعة على رطى الله عله .

ولماقتلالإمامعلىكرم اللهوجهه أنكر أنهمات ء وقرر أنهحى  :ولوجاءوا
إليهبرأسهالكريم فىصرة .
ومن أوائك المنحرفن طائفة أخرى تسمى الغرابية ادعت أن الرسالة كانت
لعلى» وأن جبريل أخطأونزل علىتمديلكو وذلك للمشاببة التامةبينعلىوالنى

كشاية الغراب للغراب ؛ وذلك كلامليؤايده الواقعم » وهو خروج
اعلإسلام » لأنه مفعىنى الإنكار ارسالة النىيلقم » وجواز الخطأ عل الله
تعالى وملائكته .

'

ْ

كان الفريق الآول كافراً بالاتفاق  ,للآنه بدعى الحاول  ,وذلك شرك » ولقّد
ظهرت بعض هذه الأقرال ع
فهد على رطى الله عنه  ,فهمعلى بإعدامهم  5ولكن

يتم له ذلك .

بد

هوا

نهد

ولنترك هؤلاء وما ثمعليه وليسوا من المسدين فى ثىء ون تدك فى الفرق
الإسلامية أو اذاهب الإسلامية .
ولقد كان فمىةابل الشيعة يمعناند قريشاً كلها فى الخلافة » اولمخوارج ,
وكان بايلنموارج أمة وسط ء والشيعة أنفسهم درجات ف التشيع ؛ وقد عاص
الإمام زيد كل هؤلاء ظ وجادل

معيم

 3 .اتدل عل ذلك رعخلايةه

|الختلفة

إلى العراق عامة وإلى البصرة والكرفة خاصة » وند حق علينا الآن أن نقول

كللة موجزة نعكل فرقة من هلهالفرق  .لنعلآزاء الإمام زيد » ومرضعبا بمينن
هذه الآراء ٠

 ١الشسسيعة” 
؟م  -قرام المذهب الشيعى همراذكره اب
من خ
قلدو
دنمفى
ته

صنا
مت م
 ٠ا«لإإنمامة ليس

» إقذال :

العامة التى تفوض إلى نظرالآمة » ويتعين القائمفيا

بتعيينهم » باله
دكن
لىر
ين وقاعدة الإسلام »
فوز
إولغا ج
اللنىها و»تفويضبا

إلى الأمة ؛ بتلعيحيبين الإمام لحم » ويكون معصرها عن الكبائر والصغائر » .
ذلك قول فيلسوف التاريخ » والكن يظهر أن تعميمه آلي
بكون
عفيه
ض

الغلط  ,ذلك أن الإمام زيداً وأتباعه  .لا حكيون بعصمة الإمام  .ولا يمنعرن
ال
تآمعةيمن
ين تمحنتاره للإمامة  .ولذا يجوز الإمام زيد رضى الله عنه إمامة
المفض .ل على ما سابين .

ومهمايكنمنضمةالتعممفىكلاماينخلدون ؛ فإنهم انلمتاقىعليهأن ع »ل

ابن أفىطالب هالوخليفة اختارمنالنىيلق عندالشيعة » ولكن الإمامزيداً

سكنابين » وكا أشرنا كان يرى أنتيعفره بالوصفف » لابالشخص ».وأن إشارة
النىيل إليه»لا منعجواز اختيار غيره  فبوأفضل الصحابة » ولكن اختار
الصحابة أيابكر » ومن بعده عمر  .لمصلحة رأوها فىاختيارها .

وآ
سمس

سس

ولميكن الشيعة فى تشيعهم لعلى وآله درحجة وإحدم  2,بل منهم منغالوا

وخرجوا عل الإسلام وقد أشرنا إلى بعضهم » ومنهم من غالوا غمينر أن
هم المقتصدون ء والمعتدلون متهم ليكافرون الصحابة »
وربمقةن»
يخلعوا ال
يىد
دنأن
دلاب
ادقا
ولا يفسةونهم ١ وق

فىأوصافهم « وكان من أصكابنا أصحاب.

النجاة والخلاص والفوز فهىذه المسألة » لانهم سلكوا طريقاً مقتصدة » قالوأ

يىا »
نقف
ل ادلخل
افضل
إ«نه أفضل الاخللقآفىخرة وأعلاهم منازللةجفنىة » وأ
وأكثرم خصائص ومرايا ومناقب » وكل منعاداه أو حاريه أو أبغضه ٠ فأنه

عدو الله سبحانهوتعالى » وخالد فى النار مع الكفار والمنافقين إلا أن يكون من.

ومات
ثبت توبته »و
ل عل
يىه وحبه ؛ تاأملاافاضل مالنمباجرين الذين ولوا
الإمامةقبل »ه فلوأنكر إمامهم» وتحضب عليهم وسخط فعلهم فضلا عنأن يشبر

ووم إلى نفسه  لقلناإنهممنالهساكين كرالسوغوضبل.
عهمأ
دعلي
ييف
الس
اللهملم ؛ لآنهقدثبتأن رسول اللهيلك قال , :جربك جرف ؛ وسليك سلبى »
وأنهقال٠ : اللهموال منوالاه » وعادمنعاداه» وقالله, :لاحبكإلامؤمن »
ويلباغضك إلامنافق» ولكنا رأيئاه رضى إمامهم وبايعهم » وصلى خلفهم,
وأنكحبم » وأكل فيئهم» فليكنلناأن نتءدىفعله ,ولاانجاوزمااشتهرعنه»

ألاترىأنهلمابرى”منمعاويةبرئئامن »ه ولمالعنهلعنا »ه ولماكمبضلال أهل

الشام» ومنكانفيهممنبقايا الصحاية كعمرو بانلعاص وعبد اللهابنهوغيرهما

صل أننالمنجعليينهوبينالنىيل إلراتبةالنبوة»
ام»
حاله
لًبضل
ايضا
وناأ
حك
وأعطيناه كلماعداذلك من الفضل المشترك يينه وبينه » ونلطمعن فكىاأبر
' الصحابة الذينلميصمعندناأنهطعنفهم . 02.
وإنذلك الرأىالمقتصدف اجملةيتلاق إلىحد كبيرمع ما نقلنادلكعن الإمامزيد »

وإن كاانلابحنأ
دبيد ينسبنفسهإلى:الاثنا عشرية» الذينيرون أن الإماممعين
) (0شرح نهج البلاغة ج مء

/او|

سد

بلشاخصللواصفء وأن الإمام بعدالنى يلت » على  ,ثم الحسن »ثم
با

الحسين ٠ ثامعللعىزايبندين ٠ ثاملمبداقر ٠اثلمجصعفاردق ...ا.لخ

الناعشر .
ويقابل هؤلاء منيسمون الاسماعيلية » وهم يخالفون إخواتهم الإثناعشرية

جمام
عبع
فيمن هو الإ
فدر الصادق. ©0
رق انشعبت هذه الشعب بعد مقتل الحسين لانتعرض لهم
ل هفذه
اآن
ول

بالتفصيل لانهملميؤثروافىمذهبهتأفوكيره ولانتعرضلهمإلامقدارانخالفة
لممفى اجخلةفى آرانه فى تعيين عبل رطى اللهعنه بالخلافة

الىي2ل نهميرون

أنالإماممعي بنالتعيين منالنىيَأ ؛ وأوصى لعل" بهاوهو أوص بهلالحسن »

ين
سحسن
حاال
لى ه
لأوص
ثمم

٠ ثمأوصى الحسين لعلىزين العابدين » م أوصى

 .هذا لابنه مدالباقر» وهدا أوصى إلى ابنهألىعبداللهجعفر الصادق .
هوطن الشيعة :

سم

نشأ الشيعة ابتداء فىمصر ء وكان ذلك فىعبد سيدنا عثمان رضىالله

.م عدت بعد ذلك أرض العراق » واتخذته
عنه  :إذ وجد الدعأة فيها أرضاً خصبة ث
مستقرا لومهقااماً » ذاذا كانت المديئة ومكة وسائر مدائن الحجاز ملبدلاًسنة
والحديث » والشام مبداً لنصراء الأمويين  ,فقّدكانالعراق موطن التشيع .
ك »
للته
كابذ»جع
ولماذا كانالعراق مبد الشيعة ؟ لقدتضافرت عدة أسب

رسأ»وا فيه
فالإمام علىبن أطناىلب أقام ميدهة خلافته  ,وفيه التتى باولنا

أثر تتدبي »م ول يترا اولاءبقاوهملللأمويين قط » فرماهممعاوية بزياد
عىارضة أتنظبر » ولكنبأ ميقتلع بغض الأموبين.
أببنيه » فاقضلىمعل
مالنقاوب .
عل

راجع فىهذا كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية لبو لف ص وه ء ووملابا -
)(0

5

بمء ١ ساد

ولماهضى زياد استير ابنه على حكنه مبنعده فى عهد يزيد بمنعاوية :

وصار العراق أول المنتقضين على الآمريين » حتى استقر الام لبنى مروان فى عبد
قىمع اشتد المذهب
عابلدملك ؛ فرماهم بالحجاج ٠ فاشتد فىالقمع  ,وكلبا ااشتلد ف

الشيعى فى قلوب معتنقيه .

 - 4والعراق فوق ما دم كانموطن الفرق الإسلامية كبا و.ذلك للانه

ملق حضارات تقديمة  .ففيه علوم ال
وفرعسل؛وم الكلدان و
.يتايا حضارات

هاذلهآمم  .وقد صمتإلىه-ذا فلسفة اليونان » وأفكار الهنود  .وامتذجت
هذه الافكار فى العراق بالمناهج الإسلامية  ,فكان لهذا منبت الفرق الإسلامية .
وقد قالابن ألى الحديد فى بيان السبب فى أن الفرق كانت بالعراق :
وما ينقدح لى فى الفرق بين هؤلاء التقوم وبين العرب الذين عاصروا رسول الله
َم أن هؤلاء منالعراق وسا كن الكوفة  .وطيئة العراق ما زالت تلبت أرياب

الأهراء وأصحاب النحل العحيبة والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإقام أهل بصر
وتدفيق ونظر ونحث عن الأراء والعقائد  .وشبه معترضى المذاهب » وقد كانمنهم
فى أيامالا كاسرة مل  :مالى وديصان ومردك وغيرثم  .وليست طينة الحجاز هذه

الطبنة  .ولا لآذهان أهل الحجاز هذه الآذهان . ,

وحن نوافق ابن أنىالحديد على هذا النظر  ,ولابدفهى.ذا المقام أن ننيه

إلى أمرين :
أحدها  أن توالى القمع الشدديد من أمثال زياد والحجاج ومن ولهما .

مع شدة إخلاصهم لآل البيت ج.عل فيها تصديقاً منغير رغبة فى العمل »
فقد توآلى عليهم ااتفرقة بين الاعتقاد والعمسل  ,ولذلك لمبجيبوا داعي العمل
عند ما يدعون إليه .

ولذلك كانت هذه القتلة الفاجرة للإمام الحسين بتخلييمعن العمل معه أولاء ثم

مخلهمعن نصرة الإمام زيد فوىقت الشديدة ثانياً» إذ تعودوا الاعدناق الرخيص

كك

للاذاهب ؛ وهر الاعتناق الذى لا يكلف جهاداً  ,ولذا جاءت نصرة العباسسيين

من فارس وخ رأسان  .لامن العراق .
نوما

أن الإمام زيدآ لما كثرت زياراته للعراق تأتثشركيره م-ذه

الفلسفات الى كانت فى العراق » وقد رأينا كيف اختار مذهب المعترلة مذهاً
افلعقّا ئد وذا كر واصل بنعطاء إيأه .

ط
اان
اعة ك
خالشي
هخ  -وانه بسبب هالتزعات الفاسفية افلعراق » وكونه مبد

المذهالشيعى نزعاتفلسفية وأفكارفارسية ,حت لقد وجدنا بعض العلباء الوربيين
بقررون أن أصل اذهب الشيعى نزعة فارسية ٠ إذ أن الفرس يدينون بالملك
فون معن الاتتخاب للخليفة  .وقد اتتقل النى
رلا
عك و
بمال
وبالوراثة فاىلبيت ال

يقرإل اىلرفيق الأعلى ؛ وم يترك واد  .تأولى الناس بعده ابنعمه وقد اعتاد
الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فا تقديس ٠فاظروا| هذا الاظر نفسه إلى على
ودهلمدنه
' ومن جاء بع

.

وبقرر فريق آخر من العلباء الأوريين أن الشسيعة ندعه مردية » لانم
05-5

يقولون  :إن هناك مهدر مننظراً ٠ ولعل هذا القول كان شائماً افلىعصر الامرى .
فقّدكانالشعى الذى كانمن التابعين وعاش فى العصر الآمرى عاأنشيعة ٠ :نهم
»لد قآل أن حزم من يذعدلك
مود هذه الآمة و

:

وسار هؤلاء الشيعة فى سبيل المؤد القائلين إرن الياس عليه السلام ؛
وفتحاس بانلعازار بن هرون فزعموا أن الخضر والياس عليهما السلام حيان

إلى الآن , 22.

ظ

وإن هذا الكلام ربما ينطبق عبل الذين قالوا من الشيعة إن هناك مبديأ ينتظر.
منمثل الاثناعشربة الذينيقولون إن الإمام الثاقعشر حىيرزق يسرمنرأى »
وأنهميتظرون ظهوره » وكذلك الكيسانية يعتقدون أن محمد بالنحنفية حى.
) (1الفصلج ؛ ص ١٠١ :

2
برزق » وأنه سيعود فيملاً الأرض عدلا  ؟ ملت جورآ وظلاً .

واسكن هذا الكلام لاينطبق علىالزيدية م قررها الإهام زيد  ,فإنهرضىالله
عنهمأقررهذ! ومادعاإلي »ه والذيناتبعواطريقتهنبجوادلكالمتهج  .وميدعوا
لاحد مانلامة أنه حى يرزقف ؛ ذمع هذا من الذين يتسمون بأسم الزيدية

من ادعرا لبعض الأآئمة أنه سيعود مبدياًفى المستقبل .

فرق الشسسعة

| جم  -نقتصرهنا علىببانالفرقالتىعاصرت الإمام زيداً ,أو ظهرت تبله»
ولانذكر الفرق التى خرجت بآرائها عن الإسلام »وم السبئية والغرابية
وتد شرناإليهماء ولتنكلرفىأظهرالفرقالتىظهرت فىالعصر الأمرى وهى :

الكيسانية :
بام  -هذه الفرقة ظهرت عقب مقتل الحسين رضى الله عنه » وقد ثأرت له

رضى اللهعنه؛ وهى قد قامت بعمل حربى قرى ء ولمتقتصر عل الآراء ء وآراوّها

غها امراف بلا ريب .

بع
الشيعة الذين ين
واصأرون
نليااًءه

ان ٠ ميل
» وميت السكيسانية نكسبة
ي إسلى

إنهاسمللختار بنعبيد » وقيل إنهاءم لولىلعلىبنألىطالب رطىاللهعنه؛,
واتلد قخدتمار الك,وفةمعمسمبن عقيلبن أَبىطالبعندم جااءهاعنقبل
الحسين بن عبل رضى اللهعنوما ؛ لمتعرف

أ وال العراق

 (2ومقدار ماعند أها

من نصرة ألحسين .

ولما عمعبيدأيه بنزياد أميراالكرفة منقبليزيدبنمعاوية بوجود الختار

]|

سه

قبضعليه وحسه وضريه » واستمر فعحىيسه إلىأن قشل الشهيد أبوالشهداء
الحسين' رضىاللهعنه» فشقع لهزوج أختهعبداللهبنعمرلدى ابنزيادفأطلق
سراحه » على أن مخرج من الكوفة خفرج إاللىحجاز  :وقد روى عنه أنهقال

فى أثناء سيره .

س«أطالب يدم الشهيد المظلوم المقتول ساليمدسلمين » وابن سيد المرسلين
« الحسين بنعلى» فوربكلاقتلن بقتلهعدة منقتلعلىدم «بحى بنذكريا » .
“ملحق بعبد الله بن الزيير الذى كانيستعد للاستيلاء على الحجاز وماوالاه
من بلادالإسلام ؛ وبايعهعلىأن بوليهبعض أعمالهإذا ظهر » وقاتئلمعهأهل
الشام ٠ ثمرجع إلىالكوف بعدهموت بزيد » وتفرق أمالمسلبين ٠ وهىله

العودة ادعى أنهجاءإليهامنقبل مد بن الحنفية أخىالحسين و ولىدمهايثأرمن
قاتللةشبيد ء وسعى ابن الحنفية المبدى الوصى وقالللناس .

أاًم»رق باقلتمللحدين »
وزير
« لقد بعتى المبدى الوصىء بعثنى[ليكمأميناً وو
اء»
ععفعن
ضلدف
والطلب يدم أهلبراتهل»وا
وأخد يدعو باسمعمدبنالحنفية  ,للانهولىدم الحسين » و لآنهكانذا منزلة
لمتقلآاتلوب عحبته » وتقدير عله وفضله فد كان كير العم
بين الناس » قادا

غزير المعرفة  :رواد الفكر ء مصيب النظر فىالعواقب .
تمر ينادى باس هذا الإمام الجليل  ,وأخل ينشر أوهاماً بعدوماس
ه
لِك٠فأعلن اابلنحنفية البراءة املنختار عل الملا من الآمة  ,وعلى مشود
غاته أوهامه كواأذيبه ٠ وعرف نحتىء ناته  .ولكن
من العامة عبندل م

ننصارماريلشدة رغبتهمفىالاتتقام للحسين
عالكبداةتيعهكثرونم أ
بن
رصى :اسه . ..

:

بجعسجعالكبا »ن وطدعى أنهغير عن المستقبل » ومن
وةدكانالغخار

سجعه  « :أم وارب البحار والنخيل ووالاأثلارمب.امة القفار  .والملائكة الأيراد

2

لآق
جتلبنك
الر

» بلكلدن خطار» أو مبند بتار  .حتّىإذا أقت عمود الدين »

ورأبت شعب صدعالمسلدين » وشفيت صدورالمؤمنينل يمكبرعل زىوال الدنيا»
ولمأحفل بالموت إذاأفى .

.

أخذ الختار فى محارية قتلة الحسين أوعداء العلويين .وأ كثر من القتل الذريع
هم  :وليعمأن أحداً اشترك فىالميش الذىقتل الحسين إلاقتله ,خبيهذلك

فىنفوس الناس » فالتفرا حوله » وقاتلوا معهحتىقتلهمصعب بن الزبيرمنقبل
أخيه عبد الله,
ه)م(-١ وآراء الكيسانية لتاقوم على ألوهية الأئمة منآل البيت

كا يقول اسبثية » بل تقوم على أمباس أن الإ
ممامقتخ
دصس

,بذلون له

الوطايعةثق
»ون بعملمهطثلقة
قة » ويعتقدون فيهالعصمة عن الخطأ » آنه رمن
االلعمإلمى .

(ب) ويدينون برجعة الإمام » وهو فى نظرم « د بنا
يلحنفي
قة »
و,و
ل
بعضهم إنهمات ؛ وسيرجع » وبعضهم وثمالاكثرون بعتقدون أنهلميمت»

بل هو حى #بل رضوى عنده عسل وماء » وهمؤنلاء كثير عرة ؛ وهو من

الشعراء » وقد قالفىذلك :
أل
قاإنا
رلآم
يةشمن
2ولاة الحق أربمة سواء
على واثلاثة من بيه ثاملأسباط ليس بهم خفاء
بط سبط إمارن وبر
وسبط غيبتة حكريلاء
وسبط لياذوق المرت حى

يقّود الخيل يتبعه اللواء

تغيب لايرى عنهم زماناً

برضوى

عنده

عسل وماء

(ج) ويعتقد الكسانة بال(َمَداء » وهو أنالله سبحانه وتعالى يغير مابريد
تبعألتغيرعلم ,ه وأنه يأمربالنىء» ثميأمرخلافه » وقد قالالثرمستاقفىهذا +

«إبما صار اتختار إل
بىاخ
اتيا
لر ا
بلق
دولاء

 ,لانه كانيدعىعل |١ حصدث من

ا

الأحوال ؛ إمابوحى يوحى إلي »ه وبإرمساالة منقبل الإمام » فكان إذا وعد
أصمابه بكون شىء » وحدوث حادئة » ذإن قوكاوفنه قوله جعلهدليلاعلى دعواه »
وإن لميوافق قبالدقادمم لربيم  . .وإرى ذلك بلا شك ضلال مبين »
عىتقاد
وافسلادا ف

.

(د) و بعتقد الكيسانية أيضأ تتاسخ الارواح  :وهو خروج الروح من جسد
وحلوححافىجسد آخر » وهذا الرأى مأخوذ منالفلسفة“الحندية » فاهلمذين

يقولون ذلك القول وي
»قولون إن الروح تعذب باتتقالها منحىإلىحى” أدق »
وبتاانبتقالها منحى إلىحو» أعل ده ؛ وإ يأخذ الكيانةبالذمبكل »ه
ولكنهم أخذوا منه ما يتلق بالأئمة  .إذ قررو! أانلأامة تتقل أرواحهم

التتىحملالعصمة» بعضهمإلىبعض » فتتتقلروح الإمامإل اىلذى يلي .ه

ٍه) وكانوا يقولون « :إن لكل شىء ظاهراً وباطناً » وإ
شن لك
خلص
ل»
روحآ ٠ لوكل تتزيل تأو
ويلا
كل مثال فى هذه المعالمحوقايقلةمانشر فىالعام

منالح والأسرار يجتمع فى الشخص الإنساق » وهوالسلالذى آثربه على”
عليه السلام أبنه ,عمد ابنالحنفية » » وكل مناجتمع فيههذاالعلهو الإمام -حقاً.
6ووتسارى

من هلأ

أن آداءم ميج مانلفلسفة الهندية وغيرها ؛,

وقد امتزجت هذه الآراء بمحيتهم لاآللبيت » نفرجت من ذاللكمراج هذه

الآراء المنحرنة .

وثمفى هذه الآراء يتجبون إلىتقديس الآمة تقدديسامًطلقاً وإ
»ذا ميرفموم

إلىمرتبةالألوهية  ,فقدقاربوممنمنزلةالنبوة » واعتيروثم رما للعلالإلمى .
وقد أخطترا فى جنب اللهتعالى » وكان فىكلامهم مأيمس تلزءياه مسيحانه

وتعالى » وذلكفىقولهمف اىلبداء » جإوذزوا بقولهمهذا على الله مسيحانه.
وتعالى الجهل .
فإن الكيسانية ل بكنلهمأتباع كثيرون فالىبلاد الإسلامية ٠ ولعل
 048الأمام زيد )

 411 -سد

من أسباب ذلك أالنإمامية الذين انبعث متهم  ,الاثنا عشرية والاسماعيلية وغيرمم

من بعد أقخددذوا منهم الدعاية اإللعىلويين ء ووجب علينا أن نذكر منبتهم فذلىك
 ٠شيعة منحرقة باعلدكيسانية

١و  -انتهت حركة الختارالتق بقتله » ولكن تفكيره لينمته » بلأنبا
وجدت مرتعاً خصيأ فى الكوفة من بعده » وإذا كانت حركة القمع الشديد

قأدخفت الآراء ومنعتها املنظبور والإعلان » فقد مكتتها من أن تفرخ
فى الظلام وتتخذ خلاياها وراء الأستار » ويحاول رجالما أن يتصلوا بأمة

لالبيت البارزين كأنىجعفر املدباقر الذى كان أظهر ا؟للبيت وأعلاممكانة
بعدأبيهعابللزعيانبدين » ولكن الإماملباقركا ينننففرمونهرماً شديداً ؛
ويردثم علىأدبارم خاسئين .

وقد أخذت تلك الحركات الخفية تنمى وتشتد ؛ واخحرافها يظهروببينفىآخر
القرن الآول » وأول القرن الثاى .
وقدظهرالتشيع المنحرف معآراء حول القرآن لتنكنمألوفة ,فقدظهر

ن,
القول يخلقالقرآنقالهالجعدبن
ادر
قوظه
لم»
ورل بالج
ولجه
صيرق
فالها
امبن

وظهر القول بنقالقدرقالهغيلان الدمشق  .وقدتلقاه عنبودى  .وإذا كانت

رفه
ابا
االآلرشاءشاذة قدظهرت فى وقت وإحد  ,فقد ظهر مع
نلشحيعة
لآر
ماءا

,

امام
بتق
ودعا إليهارجال نكرم الإ
لاا
امقدر بانع
لبعلزايبندين .

مد_
و-
9

هؤلاء رجل أسمه بيان بنسمعان العيمى ؛ وقد قتلهخالد بن

عابدلالقلهسرى والى العراق مانلقآبلمويين  .وقد ابندأ ذلك الرجل الكلام
بالقول يخاق القرآن  ,وقال ابنقتيبة «إ
لول
انه أ
قمنق
آخلق
رال م
.يظبر
ن» و

اهج!؟؛

_

أن ذلك الرجل كانمجومى الآصل ؛ وهو دخيل فالىإسلام  :إذ  /ذهبعنه
نحلته المجوسية » فقدجاء فىكتاب أخبار الرجال أنه كان يعتقد أن إلهالسماءغين
إلهالارض  2وأنبما محتلفان  . 00وقد ادعى أنه الإمام ع أ
دب هائ ب
من عمد

اابلنحنفية عو أنهدنص عل إمامته © 1

وقد كان ياتلخذشعوذة والسحر سبيلا للا
اتأث
ليرنفى
اس

' حى قيل إنه أدمى

النبوة بعدالإمامة » ولقد قنلهياذكر نا خالدبن عبدالله .
ووجايءعمعاهصره المغيرة بسنعيد ء وينها كان بيان يادلعاىتماء محمد بن
الحنفية وأولاده » كارن المغيرة يدصى الاتياء محمد الياقر » وأنه داعته
وباسمه يعمل ٠ ولقد قالاابلنآثير فىبيانعقيدة المغيرة بسعنيد وبيان بن
سمعان ما نصه :

هكانرأى المغيرةالنجسم يقول :إن اللهعلىصورة رجل علىرأسه تاج ,
وإن أعضاه علىعددحروف الحجاء » ويقول مالابنطق به[ مان » تعالى الله عن

ذوليكق»ول :إناللهلماأراد أن مخلق تكلمباسعهالأعظفطارفوقععل تىاجج,ه
“مكتب بإصبعهعلىكفهأعمالعبادهم ا
نلمعاصىوالطاعات » .فلارأ المعاصى

أرفض عرقاً ٠ فاجتمع منعرقهيحران أحدهماملممظل ٠ والآخر عذبنير ,

ثمأطلعفىالبحر فرأى ظله» فذهب ليأخذه فطارفأدركهفقطع عينى ذلك الظل

فحقه » وخلقمنعينيهالشمس » وسماء أخرى  ,وخلق منالبحر اميمالكفار ,

ومن البحرالعذب المؤمنين  :وكان يقول يالهية على » وتكفير أبلىكر وعمر وسائر

الصحابة .إلامثنبت مععلى » وكان يقول  :اإلناتبياء م يختافوا فى ثىء

منالشرائع » وكانيقولبتحريم ماءالفرات » وكل نهرأو عين أوبثّروقعت فيه
نجاسة ..وكان يخرج إل اىلمقبرةفيتكلرفيىر أمثال الجراد عل القبوروج»اء المغيرة
( )9أخبار الرجالللكثى ص 5١١ طبعة بومباى .
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعرى ج ١ ص هوما يليها ٠

؟ؤ!ا

إلىتمدالباقر» فقالل :ه أقرد أنك تاعللغيب ء حتى أجىلكالعراق » قنهره.
وطرده » وجاءإلى,بنهجعفربنعمدالصادق » فقالمثلذلك » فقال أعوذ بالله 
وكان الشعى يقول للمخيرة »مافعل الإمام ء فيقول أتهرأبهءفيقول  :لا [ ,نما

أهربك  .وأما بيان فإيبهقكاونل بإلهية على» ووأنااللحسحنسين إلهان >

ومد بنالحنفية يعدم  ,ثمبعدهابنهأبوهاشمبنجمدبنوع منالتناسخ » وكان
يقول  :إن اللتهعالىيغنىجميعه إولجابه ٠ ويحتج بقولهتعالى « :ويبق وجه

ربك اذلوجلال والإكرام»  :تعالى اله عيمقاول الظالمون والجاحدون علو .
كيرا و»أدعى النبوة وزعم أنه المراد بقوله تعالى « :هذا بيان للناس»”© .

سسموقنا هذاالكلام لأنه بكصويرف اشتدالانحراف الفكرى » لأنهكان.
رف فىأستارإلطلام  ومايربىفىالآستار تعشش فيه الجراثم الفاسدة  ,وكاننته

الكوفة وما ورا-ها مبدآ ذه الآ اء المتحرمة الى تولدت فى أخيلة مريضة
أقصداءها درن المجوسية والوثتية القدبمة »فكانو| حشوية فىاعتقادهم بالنسبة لله
سبحانه وتعالى » وكانوا ونين بادنسبة لللاتمة إذ اعتقدوا أنهمآلمة » وأرنوح
الإلهتتتقلفيهم إممنام إلى إمام كانتقال الارواح بالتناسخ من حى إلى حى >

وه فىذلكشهون قدماءالمصربينفىوثنيتهم  ,إذ كانوايعتقدون أن روح إلحهم

(رع )تنتقلمنفرعونإلىفرعون » وبذلك ساغلفرعون أن يقولماحىعنه
القرآن الكري ١ : أل منإلهغيرى » .

وكانلابدأن يوجدمنبزيل تازلكلاوهام الفاسدة » وينق عقول أضاءها

أمدنرائها » ويمنعأن قصلإلىالكانة  .وحملبا اعللسير فىطريق الاءتدال.

سحق
اري
لقمال
وط
تقم .
4

وقد |طلع زيدبنعلىرضى الله عنهعل هذه الآفكار » وكان عليه

يأننقيها » وأن ببينضلالها وانحرافها » وأن بنع تأثيرها فقىاوب الناس »
( )1الكامل جه ص ذ*؟ .

ب بإ١؟ا _-

وأن يعلن البراءة ل1ن:فسه ولآلبيتهمنبا» وقد كانمعهؤلاء من الشيعة منيؤمن '

روةتعبنة
ملنب
من برسالة التىيلك » ويعلو عرتبة ا
يتهؤ»
وحدراني
باه تعالى وو
انء كانو!يعلنونالبراءةمنإماماةلشيخينأن بكروعرر(2
لولك
ؤ»
همامة
الإ
»ذ أوصى
ويمنكهمفمرنهما  :وذلك لأنبمعالفوا وصية النى يَلِكر إ
بالخلافة من بعلدعهل" بأننى ا بالنصءأو بالإشارة الىتكن كالنص
فوىضوحبا .
تلقكدون
يوعق ذ
وف

|
عصمة حا» والآأوصياء منبعده الذينتنوالى خلافتهم

أو إمامتهم بالوصية بأن يوصى الإمام لمنبعده .
جادل يجادطم به»
لل
كان لايدللإمام زيدمنأن يواجه الفريقين بابلحقايقة

فقدكان رضىالله عنهعلىفضل منالتق منعهمنأن بعل ديناللّهجد لا فيمرق
المتجادلون حقائقه بالتجاذب والشد ؛ والإالحان بالحجة  ,واقتناص الأالفاظ
الموهمةوال.عيارات المشسككد ٠ ولذلك مادل ؛أيعللن المباج المستقم لحبة
آل البيت الذى يرتضونه » ويعتبرونه غير خارج عانلدين » وقدلا فىذلك

»قد ابتل من ألامةلآبليت الذين عاصروه بأنهوحده الدى واجه أولك
العنت و
المنحرفينفىديارثم» وعرف خبيئةأعسثم؛» أماغيرهمنالآئمةالأعلام ققدكانوا
بمنجاة من أن أسمعق هذه الأوهام  ,وذلك بإقامتهم فى دار الحجرة النبوية بالمدينة

المنورة ء ومن كان فد إلهممن هؤلاه بردون كيده للإسلام قُْره

فت
وتقدهاهخ

ْ

تلك الانحرافات فاىللتجةاريخ الإملاى ومن بق

من الذن يعتقدون فى أولوهية الاثخاص كبعض الاسماعيلية الآن لا يعدون من,
المسلدين فى ثىء .

وقد غربلت تاللكأراء فظهرت بعد عصر زيد فىالإمامية  2وأوائك

اصلعوليصهية منالنىمَل » وهوعلى » وأن من
بصو
منام من
إأ
اتقلدون
يع
ه ومكذاكلإهام يوصى لمن إعده.
لل ؛ه
بحىءبعده منصوص عليه بالإمامةاملإنمام قب

2

وقد قامت الإمامية بشتى شعبها  ,منل ممخر ج اعلنمبادى” الإسلامية أعملور أربعة د
أولا  أن الإمام منصوص عليهمن النى  .ثمكلإمامموصى إليهتمنقبله»
ولذلك ساملىآثمة الاوصياء .
ومون عن الخطأ  .ومعصوهون عن ارتكاب الذنوب
صمة
ثانها  -أمناعلأئ
قبلإمامتبم وبعدها ء لانهمالمرجعفىأحكام الدينفىعصورمم » وكلامهم حجة »

ارمه حجة منيجوز عليه
لتب
ولايعتبر كلامه حجة من جوز عليه الخطأ  ,م لكايع
أن يقترف الذنوب .

تالثها  أن علمهم بفيوضات نورانية  .وأن هذه الفيوضات تسرى إلهم
الوصاية التى عين الإمام بهاأوصياء .
رازعا

أله #رى عل أيديهم خوارق العادات  .وأن هذه الخوارق

يسمونها معجزة ء وذلك ليثبتوا مهاوصايتهم من ينكرها .

وإذا كانت معجزرات النديين لإثبات النبوة » فعجزة الأوصياء لإثبات
الوصاية » وإنه قديسكر بعض الناس حجية أةواهم وعصدتهم من الخطأ ,فلابد
منحجةيثبتون بهاتلك العصمة التىفاضت عليهم  .وهذه الحجة هى الخارق للعادة

تما .
سزةموكا
دليىبم أو اليمعج
الذى يأحريى ع
كلهم يعتقد قوق هذا بالمبدى المنتظر  .وهر الإمام المغيب الذى ياتظر

أن يظهر فيملاً الآرض عدلا ,مالئت ظلءاً وجوراً  ,فالاثنا عشرية اعتقدوا بغية

الإمامالثائى عشر؛ وأنه سيظبر  ,وكذلك الاسماعيلية لهم [مام سيظهر و,لكن هذا
يد ؛ فالإمام زيد لميدرك الآدوار النىعرضت طْوٌلاء الإمامية
كان بعد أن قزتل
اردق وقد توفىبعد
لمصجعف
اإما
»انهم ماانقسموا إلا بعد وفاة ال
وأنقسامهم ل

شسرتين سنة .
الإمام زيدبنوحوعمن
ولقد سنا هذا لى ينبين التفسكير الديتى والسياسى لمنكانوا يعلنون اتهاءثم

لآل البيت » وأنهم يناصرونهم وكيف نادى زيد رضى الله عنه بالاعتدال مشدداً
فىدعوته  ,حتى استشهد فى سيلبا رضىالله عنه .

ه11

الخوارج
 - 5عاصر زيدالخوارج فى إبان سطوتهم وقوتهم ء ثمأفول مهم وذهاب

رنبقمة
لصافً أ
اصو
قوتهم  .ولذلك كان حقا علينا أن نقول كللة فهم  .وخ
اكلاىنت تقابل فرق الشيعة » وهىفىتفكيرها علىنقيض تفسكير الشيعة » إذالشيعة

ررجولان أن يتآ من بيوت
يخوا
يعتبرون الإمامة فى بيت على رضى الله عنه  :وال
العرب يتس بالإمامة ٠ بل لايرون قصرها على العرب » ويجوزون أن تكون

لاخيكلونيفة
ليل
مفوىاالى :ويرون أانلأفضل أن تكون فىغير قريش ٠ لك
منعة تحميه من الخلع إجذاار أو ظل  .والخوارج لون من الآلوان المنحرفة
التى ظهرت فى ذلك العصر الذى متلا بالافكار الغريبة .
اررج بظبور الشيعة  .فكقلداظبهرهما كفرقة فعىبد
وهو
خن ظ
لقتز
ادا
وق

اء
دره
شأنصا
أمن
لنوا
ادكا
عاللرضلىه عنه » وق

.

وقد ظبر الخوارج فىجيش الإمام عل عندمااشتد القثال فىصفين » وذاق

.ته نباراهل.وفهرمارء لأولنافكرة التحكمق أدسعفته
معاوية مرارة الوقتلالفح

وأنقذته » فارفلعحميشصهاحف لياحتكلنواق إرلىآن ؛ ولكن علياًأصرعلى
الاستمرار عل القتال » نفرجت غارجة مجنيشه تدعو إلى قبول التحكم »
,ونقتدبى التحكم
فاضطر إلى قبوله و,كانت الخارجة هى نواة الخوارج من بعد ا

بالخديعة ااتى مدع بها أبو موسى الاشعرى » وقهبووله عزل على فنىظير

أنيعرل عرو بنالعاص معاوية » فعزل هو علياً ,ولميعزل عهرو معاوية؛ بثبلته
واشتد مذا ساعدالبغى الذىكانيتولاه معاويةعن.دئذ أعلنت هذه الخارجة أنها
أخطأت وأخطأ معبها عل بقبول التحكم » وأن هذا الخطأ كفر ؛ وأتها قثدابت
ون عل على" كرم الله وجبه أن.يتوبمنهاذلخهطيئة:؛ وإلا وفكافر
وأنابت » أ

حتىيتوب  ,واتخذوا شعارا لهملاك إلالله  ,ولذلك سموا امحكة لكثرةتردادهم
لكلمة لاك إلالته؛ ويقصدون بذلك أن تحكم الرجالفىأمور الدينلايحون .

0
هذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية حماسة لآرائها » وأشدها تبورآ
وو-
بر

واندناعاً » وثمفىدفاعهم وتهورجم مستمسكون بألفاظ قأدخذوا بظواهرها ,
وهاهر دينآمقدساً » وقداسترعت أليابهمكلمةلاحم إلالّه »
لاظهذ
اير
وظ
فاتخذوها ديناًينادونب .ه وقداستبوتهم أيضاًفكرةالبراءة منسيدنا عثمان رضى
للهعنهوالإمام علىكرم اللهوجهه » والحكام الظالمينمنبىأمية » وسدت علييم

تالبكراءة كلطريقيتجه بمإاللىحق » أو ينم.ون منه إلى معانى الكلات
» بلإلىمعاقالحقائق الدينية ذفاىتها » ول ينظروا إل هىذه البراءة
التىير دونها
تهم »فنتبأ منأولئك الأئمةومن بأنمىية
مولاعفى
جدخ
علىأنهاالآصل لل

سلكوه فىجمعهم » وتساحوا معهفىميادى” أخرى منمبادئهم .
ولقد ناقششهم الحا العادل عمر بن عبد العزيز ء ول يأخذوا عليه ظلاً

فى حم » ولكن أخذوا عليه أنه ليعلن البراءة من أهل ببته الظالمين مع إقرارمم
أنهخالف من سبقه مر بن أمية »٠ ومع استمرار ظلمهم » بل رد المظام

التى ارتكبرها إلى أهلها » ولكن استولت عليهم فكرة النطق بالتبروٌ » فكانت
هى الخائلبينهموبين الدخول فىطاعته » والسير فىلواء اجماعة الإسلامية .

هوهل-قد أدام السك بالالفاظ إانلحىراف فتكرى غربب » فكانوا
ك
ذىلفى
فبم » يرو
خنااللذى
اون اليمؤم
بمنعون قتل الذى أو أوكيلمقالته»
أنهلقهمعبداللهبنخباب بنالآرت » وف عنقه مصحف » ومعه ا أت »ه وهى

:ى وعنقك يأممنا بققتلاكل»وا ف:ىفأاتىقوبلكروعسرء:
لاذ
االو
إملن»فق
حا
فأثنى خيرآ » قالوا  :فتاقول فعىلى قابللتحكم ٠ وعفثىمان فسىنسيتن.
( أى السنينالآولىلخلافته)فأثثىخيراً ,قالوا :فا تقولفىالنحكم ؛ قالأمول
إن علياًأعمبكتاباللهمن  ,وأشد توقبآعلىدينه» وأنفذ بصيرة » قالوا :إنك

لاستلتتحبعدى » إمماتنسعالرجال علىأسائهم ٠ قثرمبوه إلىشاطى”النهر
فذحوه » وبقروا بطن ا أنه  .وساموا فىهذا الوقت رجلا نصرانيا بنخلة له»
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فقالهىلك » فقالواواللّهماكنالتأخذها إلابثمن» فقال:ماأبجبهذاءأتقتلون
مثلعبداللهبنخباب » ولاتقبلوا مناتخلة» فقالوا لكذمة رسول الله. 02
لست فكير »وغلظة
وبذلك التقت فهم صفات متضاربة  :تقوى ٠ واهو
وخشونة وتهور واندفاع » ونظرات جانبية إاللىنواحي ,الدينة » شأن كل

من يتعلق بالالفاظ منغير أنبنفذوا إمرلاىميها؛ اما .
وىارج أن أككثارمنمن عرب
اصفلاتخ ف
و و-السبب فىوجود هذه ال
الوبادقيةل»يل منهمكانمنعرب القرى » وهؤلاء كانوافىفقرشديدوجفوة »
وأصاب الإسلام شغاف قلو.هم معسذاجة فىالتفكير » وضيق فى التصور ,
ونع ذلكنفوس مؤمنة متعصبة لضيق العقول ؛
مم
بكرن
وابعلدععلنوم » فت
حمرناء » وزاهدة لانهالتجد » إذ النفس
لخاصرجة
انها
ومتهورة مندفعة » للأآ
التىلاجد إذا ععرها إممان » ومس وجدانبا اعتقاد قوى  انصرفت عن الشبوات

المادية وملاذ هذه الحياة » واتحبت بكلتها إلى نعمالآخرة .

ولقدكانت هذه المعيشة التى يعيشونها دافعة إلى الخشونة والقسوة والعنف »
 ٠ولوأنهمعاشوا عيشة رافبةف كابةفىأى نوع من أنواع النعمالخفف ذلكمن
عنفهم وألان من صلا بهمودرطب نفوسهم ٠ ويروى فذىلك أنز ياد ابنأبيه

بلغه عن رجل يكنى أبالخير من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأى الخوارج »

فدعأه وولاه ورزقه أربعة لاف درم كلشبرءوجعل عمالتهكل سنةمائةألف ,
فكان أبوالخيربول  :همارأيت شبئاً خيراًمنلزوم الطاعة والتقلب بينأظبر

الجماعة  ,ول يزلوالياحتىأنكرمنهزيادشيثا  ً.فتنمرلزيادلخبسه» فميخرج
من محبسه حّى مات » , 92

 - ٠والخوارج معحماستهم الدينيةلوحظ أنهمجميعاًمنالقبائلالربعية»
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وين الربعية والقبائل المضرية إحن” قديمة » ولذلك لا تخلو ح ركهم من حسسد

للمضربين » فهم يحسدون قريشاً على استيلاتهم على الخلافة » ولعل هذا العامل

رلاء
وان  .فاإلناحقاد قادتلبعآث ع
رث ل
عحي
شمن
يسهم
كانيعملفىنفو
ون الإنسان قد يسيطر
والمذاهب من حيث لا يشعر صاحب الرأى أو المذهب  .أ

على نفسه هرى يدفعه إلىف؟ مةعينة ٠ وتحيل إليه األنإخلاص باعئه والعقل
و<-ده هو الذى مهديه .

وإذا كانت تلك هى الحقائق النفسية فلا بد أن نتصور أن الخوارج وكأثرم
»ا افلىخملافة ومن
رمو
كحكنب
فمن
وروا
ربعيون رأوا الخلفاء منمضر ٠ فاف
يسنحقها تحت ظل هذاالتفور » وهو يدفعهم وم لايشعرون .

والوإرج كانوامن العرب ٠ وغليل من غير العرب من كان مع الخوارج :

يكسعة
شىع
لعل
الك
وذ

 .ذإن أكثر الشيعة كانوا من الموالى » وقليل مكنان

فاهم
لمعنرب » وااسبب ف قلة الموالى فىصفوف الخوارج هو نفرتهم «نهم .
وقد روى ابن أفىالحديد أ'نلمىخطب امرأة من الخوارج فقالوا لفهضاحتنا » .

]سد
سس

 - ٠١وإن ميادىء الخوارج مظهر واضح لتفكيرم » لوعنعها بدل سذاجة

عقوطم  .و نظراتهم السطحية » وتعلقهم بالالفاظ  ,ونقمتهم على القبائل المضرية

عامة » وخصوصاً قرشأ .

( )١وأول هذه الآراء أن الخليفة لياكون إلا بانتخاب يقوم به عامة
ععد,اً
تشر
ممباال
المسلدين » لافريقمنهم» ويستمر خليفةمادامقائمأبالعدل مق
عن الخطأ والزيغ » فإن حاد وجب عله أوقتله.
تص بيت من بيوت العرب بأن يكرن
(ب) وثاق همذه الآراء أبنهخلا

الخليفة منه؛ فليست الخلافة فىقريثن 5 .يقول جمهور المسلمين » وليست لعرنى

 .دون أيحمى » والميع فياسواء  .بليفضلون أن يكون اخليفة منغيرقريش »
يهة
بنل
صتكو
علا
ليسبل عزله أو تلهإن خالف الشرع وحاد عن الق ٠ إذ
نحميه » ولا عشيرة تروءه .٠

( )+وإن النجدات من الخوارج يرون ألناحاجة إلى إمام إذا أمكن
أن يتناصف الناس فيابينهم » فرإأنوا األنتناصف لايتمإلابإماميحملهمعلى
الحق فأقاموه جاز ف.إقامة الإمام عندمم ليست واجبة يلحاب الشرع » بجالئزة »
وإذا وجبت فإبماتاجلببمحصكلحة .

(د) ويرى الوارج تكفير أهل الذنوب » ول يفرقوا بذينب وذتب »
بلاعتبروا الخطأفىالرأى ذناً :واذا كفروا ٠ علياً» كرماللهوجهه ورضى انه
عنهبالتحكم  ,معأنهلميقدمعليهعختاد» ولوسلأنهاختاره  فالامسلايعدو أنه
طنأ
خرو
لهمي
اىأن
اجتهاد أخطأفيه .فلجاجتهم فىتكفيره رضىالهعنهدليلعل
ىء من الدين .
مادخيخطرج
لجتب
فاىالا
 - ١٠وإن هذا الميدأ اهلوذى جعلهم يخرجون عجلمىاهير المسلمين> 

عم

ويعتبرون عخالفهم مشركين  ,وأقضوا مضجع الحكام لسبيه » وقدأقاموا هذا
المبدأ عل ظواهر الألفاظ ' مقتولله تعالى « :و
الل
لهع
نل
اس احلجبيت من

استطاع إليهسبيلا» ومنكفىفإناللهغى عنالعالمين» فظاهر اللفظقديهممنه
أن تاركالحجكافربدليلالمقابلة؛ ومثلقولهتعالى« :يومتبيض وجوه وتسود

وجوده » » والفاسق بلا شك أسود الوجه فهر كافر » ومثل قوله تعالى فشىأن

يومالقيامة :ه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » ووجوه بومدذ علها غبرة
ترهقهاقترةأولئكممالكفرة الفجرة »  ,والفاسق لايمكن إلاأن يكون وجهه
يوم القيامة عليهغبرةترهقها قترة» فهرمنالكفرة الفجرة » ومنهاقؤلهتعالى :
« ولكن الغالمين بآياتاللهبمحدون  ,فالغل جحود  .والج<ود كفر ؛ والفاسق

ظالمفهزكافر وجادد '

وكل هذا تمسك بظراهر النصوص .
 - ٠ولآن أدلتهم كلها تمسك بظواهر التصوص ٠ وعقليتهم لتناجاوز
الآلفاظفىظراهرها وتتفذإللىيهوامعانهاكانعلهكرم اللوهجههوهر البلييغ
الذىيعرف كيف يضع القول فمىواضعه إذا ناقشهم لايناقشهم بنص قرآقى ,

أو حديث نبوى ٠ بل يناقثهم بعمل الرسول يلقم حتى لداوا مناصاً

اإتلخىالفة  .ومنذلكقولهفىبيان أن الخطألايقتضى الكفر » بلإن الذنب
ولوكبيرالايقتضى الكفر :

«فإن أبيتإملأان تزعمواألىأخطات وضالت ء فلتضلونحامةأمةمدَل
وخطونهم
خط » وتكفرونهم يوبن » سيوفكم علىعواتقكم ؛ تضعونها مو ضع

البدءوالسقم  .وتخلطون منأذنببمنيمذنب » وعلقمدتم .أرنسول اليهلج

دجم الزا
قالمحصن ء ثمصلعليهثمورئهأهله» وقتل القائل وورث ميراثه أهله»

واقطلعسيادرق  ,وجلد الزاقغير[نحصن  ,ثمقسمعليهما من الؤء » ونكحا

المسلمات  .وأقامح اقللهفه .م وم منعهمسبعهممنالإسلام » ول تخرجأسماءم

منبينأهل»ه ونرىفىهذاالكلامالق رمدآ مفحالمم ٠ ف يلستطيعوا أن بماروا

سنس !9سم

فيه » ولقدعدل رضىاللهعنهاعلناحتجاج با
النلصوص
احإلتىجاج بالعمل
الذىكانيعملهالنىيلقم» لآن العمل لايقبل تأويلا » ولايفهمإلاعلىوجهه
الصحيم » فيلكاون فيه مجال لنظراتهم السطحية وتفكيرم الذىلايصيب
إلاجانباً واحداً ولا بتجه إلا إلى أتجاه جرف  ,وفى الاتجاه الجر الجانىفى فهم
العبارات بعدعن مرماها ومقصدها ء وف النظرة الكلية الشاملةالصوابوإ,دراك
ومانكحليه .
ال
نحق
 - ٠١#وثرى من هذا أن نزعة الخوارج تقوم عل الاخيذ بظواهص

النصوص  ,وال
ااند
لفاع
عف
مىل

» والتبورافلكىلام » ومعاداة أكثر الائمة ,

وليس بتيفنكيرم والعمل تراخ ء بلإن الفكريصحبه العمل ٠ وتلقاديس

عندمم للأشخاص » وعلى عكس ذلك اما الشيعة » خصوصاً الإمامية الذين.

ابتدءوا يكونون مذهيم فهذىا العصر » فإن مبادئهم تقوم عاللىنصوص والتخيل
و»ف
ظ ال
وت
افاهظرها  ,وتأويلها بم
بلاات
لبم
وال
ورك
ققبله
ون إن للألفاظ ظاهراً
وباطنا  ,وللباطن باطناً » وهكذ| » وهذا تقيض لما بسلكه الخوارج » والشيعة
بأخذوون بدأ الثقية» وهو ألابعلنوا آراءثم » خشية أن يقعالظل ظ وأواتك

يرون أن القعود عن نصرة الحق شرك أو فىحكم الشرك ٠ فيهقماتلون عامة

المسلمين » ليأنسهمكتون علىظل الظامي ,ن وفوق ذلك يقومالمذهبالشيعىعلى أساس

أنبيتمعينال اهلمأزلةالأولىفىاستحقاق الخالافلةب»ويكلوت دووانلهإ»مامية

منهميرفعون الامةإلى مرتبة التقديس » بيلصرحون ,أنهلايعلوالنىاعلنأبمة
إلا بالوحى  ,وكل ما للنبىمن.مزرايا .بعد ذلك هى فىالإمام .
ولقد جاءزبيادفلناطقعتدال المطلق الذى ليس فيهبمسك بظواهر الألفاظ ,
بل تعرف لفقه الددن  ,وإدراك لمراميه هن غير تأؤيل الالفاظ بغيرمالاتقيله ,

واعتبار الآثمة نامآ كسائر النا سء ولكن لهمفضلالتت والعم والصلة بالرسول >
وكانالإمامزيديأخدبالتقيةٍابتداء ,ىولكنلايقرالظلموالضم ء فلمارأى الضم

خرر شي .
موتدغي
تقهدميغيارب إلى أسباب الم

مم 1ل
اختلااف الخوارج فم بهم

- ٠.الآن الخوارج يأخذون بظواهر الآمور والالفاظ كانوا كثيرى
الخلاف فياينهميشجر الخلاف ينهم لأصغر الآمورء وربما كانهذاهو السر

فىكثيرمنانبزاماتهع معقوة شكيمتهم فىالقتال.

وكان المبلببنأن صفرة الذى نصبه الآمويون لقتالهم يتخذ الخلاف

ايذلانرخهيتملعاةف يلنتهفرم .يقهم وخضدشركتهم»ومإذتاللحفدمين دقع إلهم م ينثير
ومن ذلك ما يك أن حدادآ من الآزارقة وم أعنف طائفة فى الخوارج 

لب »
بلى
مكإ
لذل
افع
كانيصنعنصالا «سمومة ء فيرى باأصحاب المبلب » فر
فقال  :أناأ كفيكوه إن شاءاللهتعالى » فوجه رجلا من أحفابه بكتاب وألف
دعرمسإلكىر قاطرلىفبجناءة قاالئدذوارج وأميرهم ٠ فقال له :ألقهذا
سىك » فاضلرجل » وكان
ف عل
نتر
الكتاب ومعه اللدراهمفىالمعسكر  ,واح
رم
دلف
فىالكتاب ١ : أمابعدفإننصالك قدوصلت »,وقد وجهت إليك بأ
ادنلانمصنال » فرفع الكتاب إلىقطرى  ,فدماالحداد » فقال :
فاقبضها » وز
ماهذا الكتاب ؟ قال :لاأدرى ! ! ء قال :منهذةالدرام ؟قال :لاأعلبهاء
ير
غيه
صد ر
لعب
ااء
فقتله » خج

 ,فقال  :قتلت رجلا عل غير ثقةويينة ! ! قال :

فاحالالالف درم ؟ قال :يحور أن يكون أمرها كذبا ويجوز أن يكون حا :
فقال قطرى  :إن قتلرجل فيه صلاح ء أمىغير منكر » والإمام أن يحم

يمياراهصالحاً» وليسللرعية أن تعترض عليه » فتنكر لهمعجماعة معه,
وإنلميفارقره» .

»فاديسهم رجلا
و بلغذلك الخلاف الملبب » فأراد أن يزيده اجتداماً إ
نصرانيأ جعللهجعلا يرغب فىمثله » وقال  :إذارأيت «قطرياً» فاسجد له ,
فإذا نباك » فقل[نماسجدت لك » قفعل ذلك النصراق فق»ال قطرى  :إبما السجود

لل
سس

مس

ننهتعالى » فقال النصراق  :ماسجدت إلا لك ؛ فقال رجل من التوارج  :إنهقد

عبدك من دون أللّه  ,وتلاتله تعالى  :إن وماتعبدون من دون الله حصب

المسيم عيسى بن

ودا
دق
بصارى
جبنمأتلهاواردون» » فقالقطرى  :إعنالن

ميم » فاضرعيسىشيئاً» فقام رجلمن الوارج إلىالنصرانى فقتله» فأنكر
قطرى ذلكعليه » وأنكر قوم »ن الخوارج على قطرى إنكاره .

وبلغ المبلب ذلك الخلاف أيضا » فأراد أن يزيد الآمى بينهم احتداماً » فوجه
[لهم رجله يسأهم 2شفأتاثموقال لم  :ديم رجلين خرجا مباجر ب [نليكمنات

وان
لءم
ونة
قرالح
تبج
أحدهما فىالطريق » ويلغالآخر [لب 5فامتحنتموه ٠ فل

فهما؟ فقالبعضبمأماالمبتفنأهل الجنة » وأماالذىلميحرالحنة فكافر حتى
يحيز احنة » وقال قآوخمرون هكماافران » فكثر الاختلاف واشتد ؛ وخرج

وىد اصطخر فأقامشبراًوالقوم فىخلافهم0؟ . .
حرىدإل
قط
مم
ذإن
أخ-و
٠

رهه
ينل
أظثكا
ثلفا
بظواهر الا

لفتىدهفمع» 
» حاتى

فكا كان هذا شر الخلاف كانيدقعالهم ء دبردى فى ذلك أن عبيدة بنهلال

اليشكرى أتهم بامأة حداد رأوه مراراًيدخل داغرهيبفىته ف»أتزا قطرى بن
دمينن
ليدة
اعب
الفجاءة أميرممفذكروا لهذلك ٠ فقال لحم  :إن

بعحليثتم» 

نمو دابجلاثيحي متَأر »اولاقف :انإالهراقنىلع ةشحافلا »لاقق اوفرصنا . ..

ثمبعثإلىعبيدةفأخبره » فقال :مبتوق ياأميرالمؤمنين »كاترىقال ؛ إنىجامع
ىولء؛ لمع
رطا
بل ت
لطاو
ااتن
نب » ول
ذوع
مخض
لضع
ااتخ
يونيكنهم » فل
ينهم» فتسكلموا  ,فقامعبيدةفقال  « :يسماللهالرحمن الرحم » إن الذينجاءوا

بالإفنك عصبةمذك لاتحسبوه شرالك :بلهوخيرلك» لكلأصرى”منهم

م |ا كتسب من الإم » والذى تولىكيرهمنهملهعذاب عظم  ...إلىآخر الآيات
تايركلا ء ايلف اهوعمس وكب اوماقو » ءهوقنتعاو اولاقو رفغتسا,انل . 29
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وبتلكالتلاوة أبعدمم عنأن ينظروا فىقضية الاتهام » أهىصادقة » فيستحق

العقاب » أمهىكاذبةفيكو نواقد.هتوه؛لميفكروا فىهذاإزاء النصمنغير

أن يطبقوه » وبذلك أصدروا الح بالبراءة منغيردليل.؛ بعد أن اتهموه بها
أيضاًمنغيردليل » وانتقلوا منالنقيضإلىالنقيض منغيرسبب قوى يِعَتضو

ذلك العدول السريع :

ج

فارلقوارج :

 - ٠٠بسبب كثرة الخلاف ينكهثمرت فرقهم ء وكإاننت المبادى*
التىذ كرناهاتجمعبم فىالملة» ومن هذهالفرق :
الازارقة :

م٠  -وم أتباعنافع بن الأزرق الذىكانمن بنى حنيفة ٠ وكانوا ,أقوى
الخوارج شكيية  .وأكثرم عدداً  .وثم الذين تلقوا الصدمات الآولى
مانلازبنبير  .والامويين ٠ وقد قاتل نافع قواادل ازبينير ٠ والآموبين تسعم
عشرة سنة ء وقتلفىميدان القتال » وتولى بعده أمرهم نافعبنعبيدالل »ه ثم
قطرى بانلفجاءة .

ومبادثهم الى عي
غزوا
يبه
راع
هنم :

( )١أنهملايرون عخالفيهم غير مؤمنين فقط  .بل يرون أنهم مشركون
مخلدون فىالنار ,ويحلقتالهموقتليم .

ْ

(ب) واأننمدخاارلفين دار حرب يستباح فيهايمساتباح فى داارلحرب »
ويباح سىالنساء والذرية  ,ويباحقتلمنقعدوا عن القتال .

(<) يباحقتلالأطفال ٠ ويقررون أن أطفال عخالفيهم مخلدون افلىنار »
أى أن الذنب الذى أوجب كفر مخالفهم يسرى إلى أولادم جع أن أولادمم
ميرتكبوه ؛ ولكنه اتحراف فكرى منهم 1

و ل
ية
بئهم
فنقآدا
لوم
(اد)

جدم
رح
لون
اقرر
أنبملاي

» ويقولون ليس

فىالقرآنإلاحدالجاد ,لخدالرجملمبجىءفىالقرآن ء ولمينبت عندثمفقالسنة ,

(ه) ويرون أن حد القذف لايثبت إلالمن يقذف محصنة بالزق » ولايثيت
على يمقنذفون المحصنين مالنرجال » لانبمأخذوا بظاهر النص  :و«الذين

يرمون المحصنات ثمليأتوابأربعة شبداءفاجلدوم مانينجلدة ,ولاتقبلواللحم
شبادة أبدآ» وأولئك م الفاسقون  ,فليذكر حداتذف امحصنين منالرجال .

(د) ديرون أنه يجوز على الآنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر, ©0
كرب
تن م
ون بأ
كنما
حمي
وإنذلكملاريبمنالمتناقضات فىأمزاهم إيذأنه

ومب » وأقخدذوا
تر ث
ييكف
الكبيرة مشرك يحوزونها علالانبياء ف»النى قد
دظلكامهنر قولهتعالى « :إنافتحنالفنكغا مبينآ» لياغفرللكه متقادم
من ذنبك » وماتأخر . ,
اللجحطدات

:

و دوم أتباعنجدة بعنوعر محننبيىفة » وتمد خالفوا الآزارقة

فى تكفير قعدة الخوارج الذين لاخرجون إلى قتال الخالفين » ياخالفومم

فياستحلال قتلالأطفال  ,وكخالفوم فى<-ىأهلالذمة الذين يكرنون مع

عنالفيهم ء فالازارقة قالوا إتنبهلااح دماؤهم احترامآ لعقد الذمةالذى دخلوا
فى أمان أهل الإسلام » وقال النجدات  :إنه تباح دماؤم يا أببحت دمام

منبعيشؤن فىكنفهم منإلخالفين .
وقد أشرنا من قبل إلىأن النجدات يرون أن إقامة إمام ليست واجبة
وجربا دين ؛ بلهىواجبة وجوباً مصلحياً بمعنى أن المسلبين لتوواصوا ينهم

بوالنحقفذوه لمتكن إقامةالإمامواجبة  ,لعدم الحاجة إليه .
الملوالنحل الشبرسناق .
ا(ل5إمام زيد)

سام  #8لد

والنجدات قد غالفوا سائر الخوارج فىأنهمجوزوا الأخمذ بالتقية » بأن
يظهر الخارجى أنهمعاجماعة <قناًلدمه»
ارج آد اختلفوا فىأمرر ثانوية فرقتجمعبم » ولقد
وأن
لات+كش
اجد
والن
اختلفرا علىتجدةأميرمم لآمور نقمرها عليه :
رنسهل ابنهعلىرأس جيش فسبوا النساء » وغنموا غنائم  .فكاأوا
أهاأ
من

من الغنيمةقبلالقسمة فعذرم » وم يؤاخذمم .
ومنهاأنهل يمكفرمناركب ذناًأوجب.حداً  ,وقاللعلاللهيعفوعنهم ,
وإنعذبيم ففىغير النار» “ميدخلهم الجنة » وهو .هذا يخالف مابلدأخوارج
العامالذى  5أن م تكب الذب كافر » وكأن نسدة ينسائح مع الخارجى

المرتكب » ولاينسائح معغيره .

ليش
عج
الً فوىالجبحيرش»اً فىالبر ففضلجيش الب
شأرس
جهايأنه
ومن
اء
طسمة
عد ق
لعن
ابحر
ال

٠

وقد تفاقمالخلاى <ول هذه الآمور وغيرها واشتد نفرجت ثلاث

طوائف
ه بنالأسود » وهو من بى حنيقة
طنيمع
عستا
طائفةذهبت إلىسج
وطائفة ثارت علىنجدة وقتلته » وأقامت مقامه أيافديك ؛ وقد وضعت يدها

على١٠ كان نجدة قداستولى عليه» واستمرت قوية إلى أن أرسل إليها عبد الملك
مًا
مشا
زن جي
هوا
ونمر
اب

.

والطائفة النألئةهىالىءذرت نجدةفهاصنع » وقدبقيت أمدامنغيرقوة

حتى انتبى أمرهامنتلقاءنفسها .
الصفرة :

3

وهمأتباعزيادبنالأصفر  ,وهمفىآرائهم أقلتطرفاًمنالازارقة,

واألشدإميناضية كاسنبين

اخ

ا

وقد خالفو! الازارقة فى مرتكب الذنب  .فالآزارقة أعتبروه مشركا
أماالصفرية فميتفقوا علىأنهمشرك ٠ بلمنهممنيرى أن الذنؤب التىفيهاحمل
مقررلايتجاوز رتكا الاسمالذىماه القهبهمنأنهزان سأسوارق أوقافف ,

وماليس فيهحد فرتكبهكافر» ومنهممنيول إن م تمكب الذفب لايعدكافر]
حتى بحده الوالى .
و
من الصفرية أبوبلال داس  .وكان رجلا صالخا خرج فى أياميزيدبن

معاوية بناحية الب
يصرة
ت»و
علم
رض للوناس
كا
»ن يأخذ منمال السلطان مايكفيه
إن ظفربه» ولايريد الحرب ولا يبتغيها » فأرسل عبداللهبنزياد منقتله
ومن الصفريه أيضأ عمران بن حطان » وكان شاعرآ زاهداً قد طوف

فى الأقالم الإسلامية فاراً نحلته »وقد انتخبه الصفرية إماماًلحمبحد
أى بلال داس

.

ومن أخبار الذين تولوا أس هذه الطائقة تبين أنه لانرى إاحة دماء
المسلمين » ولاترى أن دار الخالفين دار حردب » ول
ااتر
لىنجوا
سزاسى
ء,

لارى قتالأحد غيرمعسكر السلطان .

بل

ْ

العجحاردة 0

ا  -م أتباععبدلكريمبنمخرد أحد أتباع عاطيلةأبنسود الدى
خرج عبلحىدة » وذهب يطائفة إسلجىستان  :ومم هقذرايبون مالننجدات
آفدىائهم
وجملةآرائهمأنهمبتولون القعدة من الخوارج إن عرفوا| بالتقوى » ولايرون

أن الحجرة من دار الخالفين واجبة ء بيلرونها فضيلة ٠ ويلراون استباحة
الأموال » ولايباح مالمخالف إلاإذة قتل » ولايقتق من لايقاتل .
وقدافترق العجاردة فرقاًكثيرة لآمور متتلفة  .منهاماتنعلق بالقدر > ققدرة

55

؛كان ببتدى” الام بجدل » ويتبى الجدل.
لق بحكمالاطفال و
تاعما
ينب
العبد » وم

الا
إل
وىخ
نفش»عاب فرقة .
ومن أمثلة ذلك أن رجلا اسمه شعيب كان مديناً لآخر اسمه ميمون » فلب

تآاضى هذا دينه» قال شعيب  :أعطيكه إانلشالءه  ,فقال ميمون  :قدشاءالله

ذلكفىهذه الساعة  فقال شعيب  :لوشاءلمأستطع إألاعأطنيكه  ,فقاله

ميمون  :قدأمىبذلك ء وكلماأمىبهفقّدشاءهء ومالميشألميأمىبهء فأرسل,
شعيب وميمون إلى رئيسهم وإمامهم عبدالكريم بنمحرد » فأجاب إجابة هبهمة

حتملة للقولين  :فقال  « :إنماتقولماشاءانهكان  ,ومالميشألميكن ولايلحق,

بأ'للسهوء » .

ولمذا الإيام افلىإجابة ادعى كل مهما أن الإجابة توافق رأيه » وانقسم

ااعجاردة إلى شعيية وميمو نمة .

ومن أسباب الخلاف مياروى أن يحردياً اسمهتعلبة له بنت نفطيها يحردى
آخر ؛ وأرسل إلى أمهايسألح ,ا ويقول فىسؤاله :
.رضيت الإسلام عل الشرط الذى يعتبره العجاردة .
« إن كانت قدبلغت و

ل يمبال؟ كانمبرها » .
فأجابت الآم :إنهامسلمةفىالولاية » سواءأبلغت أملمتبلغ .

فرفع الام إعلىبد الكريم فاختا .البراءة املنآأطفال » وعالفه ثعابة

واائبعلئتفمرنقة فرقة أخرى اسمب التعلبية .

لاانفجداً جما تتلكاون صللهة بالسياسة يترتب عليه الانقسام,
خكذ
وم

إفلرىقتين  ,أانوشعاب طائفةمنهمإلىفرقةقامة بذاتها .
الإباضية :

(١

ْ

٠

وتدأالقار»هم.
م أتباععبداللهبنإباض » وهمأ كش الخوارج اع

لو
غدطط
إلىالماعة.الإسلامية تفكيراً  ,فه
ومأب
لنال
اعدع

 ,ولذلك بقوا .,

اا

د

ولحم فقهجيد» وفيم علماء متاذون » ويقمطوائف منهمفىبعض واحات
الصحراء الغرية » ويعض آخر فى بلادالزنجبار» وهم آراء فقهية » وقد اقتبس

القانون المصرى بآعزضائهم » وذلك افلميراث بولاء العتاقة » فإن القانون

الصرى أخره ع نك اللورث ,ة حتىعنالرد
علأحدالروجين :معأن المذاهب

الأربعةكا تبجعلعهقبالعصيةالنسبي»ة وبسبةف؟يا لرد
علأجمانالفروض 
وجملة أراتهمتنبينفمايلى:

( )1أن مخالفهم املمنسلدين ليسوا مشركين ولواميؤءن
سينمو»نهم كفاراً ,
ويقولون عنهم  :إنهمكفار نعمة » وذلك انهمليكفووا بالله  ولكن قصروا

له .
فاىجلنب

(ب) دممخااءلفهم حرام » ودادممدار توحيد وإسلام؛ [لامعسكرالسلطان »
ع لكنهم ل ي
اعلنون ذلك» فبميسرونفىأنفسهم أن دارالخالفين ودماؤم حرام.

(<) لا
غيحنلامن
تم المسلءين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح ؛ وكل

مافيهقوة فىالحروب » ويردون الذهب والفضة .

(د) تجوز شبادةالخالفينومناكحتهم» والتوارث يينهموبينالخوارج ثابت»
ومن هذا كله يتبين اعتدالهم وإنصافهم مخالفيهم .
خوارج لايعدون مسامين :

 1١١ق-ام مذهب الوارج علىالغلو واالتشلدددفيىن » ولكنهم أخذوا
بالأراهر ول يغوصوا فىتعرف حقائق الإسلام » فضل
حوايمن
ث أرادوا
الخير و,أجهدوا أنفسبم ٠ وأجهدوا الناس  ,وإن المؤمنين الصادق الإيان

يح
لكنوا بكفرم  .وإن حكنوا بضلالهم » ولذلك روى أن «علياً» رضى الله عنه
أوصى أصمابه بألا يقاتلوا الخوارج منبعده ؛ وقالفيهموفىمعاوية « :من طلب

'الحق فأخطأ ٠ ليسكن طلبالباطل فثاله» فعلىرضى اللهعنهوكرماللهوجهه

2

:

يعتبرالخوارج قد طلبوا الحق » ولكن أخطيره .
ولكن مع هذا الغلو نبت فى الخوارج ناس 3ل ذهيرا مذاهب لبسعه
منالإسلام فىثىء ء وهىتنافض ماجاءفىالكتاب الكريم  .وتموااترت به
الاخار عنرسول الله يِل  .وقد جاء فىكتاب الفرق بايلنفرق للبغدادىه
أن طائفتين منهمخرجوا عن الإسلام ببعض آأراثهم  .وها :
 - ١اليزيدية  :وم أتباعيزيدبن أنيسة الخارجى وكان إياضياً 9 :أدعى

أن اللهسبحانه سيبعث رسولا مالنعجم ينزل عليه كتاب يانلسخشريعة امحمدية

وهذا يخالفماقرره القرآن الكرجم من أن مدآبَلِتعٍحاتمالنبيين .

« الميمونية  :وهم أتباع ميمون العجردى الذى خرج لخلافه فى مشيثة الله
وتوافقها معأمره » وقدأشرناإليه1نفأ  .وأقبداح نكاح بانالتاولادء
وبنات أولاد اللاخوة والاخوات » وقال فىعلة ذلك « :اإلنقرآن لميذ كرهن.

فى امحرمات » وذلك قؤل من لميفبم القرآن ولميفهم العربية  ,واطرح المأثور ,

جةود
اقلي
وسن
وخالف البدهات الع
لة و

.

وروى عن هؤلاء الميمونية أنهمأنكروا سورة بوسف  .ولم يعدوها

منالقرآن » لأنهاقصةغرامفىزعمهم  :فلاتصممأن تعدمنالقرآن  :فقبحهمالله
تعالىلسوء مياعتقدون  :وقد ضلوا .هذا ضلالا بعيداً .

وم

الوارج وأثرهم قُْالحماللآروى
ل رابجفىالعصرالآموى ٠ وإزعاجهم لأمنالناس »
ا أم
:زو اشتد
وتخطفهم المسلبين فى أطراف البوادى  5لايبقون علىقالم  5وندذ كرناأنهم

يشهمرن الدين من ظواهرالالفاظ ؛ ويمرقون من حقائق الإسبلام مروقالسب

منالرميةمخلص منيخلص منهم؛و لكن يرمزن غير بالكفر رالفسوق عنجهالة

ومن غيربينة» ولاسلطان منالشرع مبين .
وقد كانت حركتهم تشتد كلماوجدوا منالآمويين ضعفاًبعدقوة» فركتهم

لدك » ححى إنهم قوضوأ
معب
لبن
اام
أشتدت بعد معاوية » وبعد يزيد » ولعد هش
احلمامربين أو اشتركوا فىتقويضه » فإنهفىالوقت الذىكانيعاق فيهمن
حركات العباسيين فىخ رأسان » وخروجبم مايعانى  ,وفد أخذوا ينقصون عليه

الأرض مأطنرافها قاالمخوارج واستولوا على المدينة سنة.م١ هء أى والدولة
الآمرية فى النزع الاخير » وبعد مقتل الإمام زيد بنحو ماق سئوات .
اىمل لابن الاثبر ١ :وفى هاذلهسنة (أى سنة ١١ قدم
كءف
فاقدلجا

أبوحمزةالخارجى الحج  . . .فبينهاالناسبعرفة ماشعروا إلاوقد طلعت علييم
أعلام وعام سود عبلى رءوس الرماح  ,وثمسبعائة » ففزع الناس حينرأوم

وسألوثم عرد حاهم ٠ فأخيروم خلافهم ممروان » وآل مموان » فرأسلهم

عابلدواحد سلي بنن عبد امك »وهريومئذعلمىكوةامديئة» وطلبمتهم
المدنة» فقالوانحن حجناأضار* و؛عليه أفشصحا»لحهم عل أنهمجميداًآمئرن
بعضهممنإعض حتىينفارلنأس .
وبعد أن ١تبى الحج » واتهت سنة 9١1 ودخلت سنة .١ دخل أبوحمرة

قائّدا وارج المدينة بعدمعركة كانت بينهوبينأهلالمدينة » فقتلوامنهمكثيرا»
وكانت القتلةفىقريش ؛ إذ كانت فهم الشوكة ؛ نأصيب منوم عدد كثير » وقدم
المهرمون المدينة » فكانتالمرأةتقمالنوانحعلىحميبا » واملعبناساء  ,فاتبرح

2 0

لنحن  :فبخ رجن امرأة » اسأة »كل واحددة
جارا ع
رأخب
نىبن ال
التنسأاءتحت

منهن تذهب لقتل زوجبا» فلانيقعندها امرأة لكثرة من قتل ». 02
ك
ذنلفى
ثمجاءمنبعدذلك منقبل الأمويين منأخ رجبم » وكا

تفريقٍ

لقوى الامويين مكن العباسبين من الانقضاض عليهم » وإنه من الواجب أن نذكر
خطبة أبىحمزة عندمافتمالمديئة» فهىتصورالنقمة علىالآمريين ومنولام »
واهذلهخهطىبة :
ا«يلأهملديئة  :ميرت زمان الآحول (يقصد هشام بعنيد الملك )

وأقدصاب مارك عاهة » فكتبتم إليهتسألونه أن يضع عد خراجك ففعل »

زلاهك اللهخيراً » فلاجام خيراً ,
جتم
فزادالتنىغنى ٠ والفقير فقا » فقل
ولاجزاه خيرآ » واعلوا أننالمتخرج من ديارناأشراًوبلطاراً ولاعبثا ,
ولالدولةملكنريدأن نخوض فيه » ولالثأرقديمقدنيلمنا» ولكنا لمارأينا
مصابيم الحققدعطلت ء وغَندّف القائل بالحق » وقتل القائم بالقسط  ضافت
علينا الآأرض فى رحيت » وممعنا داعيأ بدعر إلىطاعة الرحمن » وحم القرآن »

فللارض» تأفبلنا منقبائل
فأجبنا داعىالله« ومن لابجب داعى اللهفلس معجز ا
ضونعفون فى الارض ء فآوانا وأيدنا بنصره »٠فأصبحنا
تيل
سقل
ممن
شتّى » ون

بنعمته إخواناً » لثقمينا رجالكم » فدعوناهم إلىطاعةالرحمن وحم القرآن» .
اعة الشيطان » وحم بوىان
فدعونا إطلى

» فشتان لعمرو الله بين الغى

والرشد » ثمأقبلوا هرعون » وقد ضرب الشيطان فيهميحرانه » وغلت بدمائهم

مراجله » وصدق علهى ظنه » وأقبل أنصاراللهعروجل عصائب وكتائب »
بكلمبند ذى رؤنق؛ فدارت رحاناء واستدارب رحامم بضرب برتاب بهالمبطلون ؛
وأتم بأهل المدينة  ,إن تتصروامروانوآل مروان يسحتكالل بهعذاب منعنده

أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين ».
 (00الكامل لابنالأثيرجوص 6و4اء

1

ل

ديأهل المدينة أولكم خير أول  وآخرك شر آخر  ,يأهل المدينة أخيروق

جزل فكنىابه عاللىقوى والضعيف » لخاء تاسع
دن كمانية أسهمفرضبا الولهع
ليسلهفيهسهم , ©2فأخذها لنفسه مكايرا جاربا » يأهل المديئة بلغتى أنكم
تلتقصو نأصابى :قلتمشباب أحداث ؛ وأعرابجفاة ثمو الله مكتبلون فىشبابهم ,

غضة عن الشرأعينهم » ثقيلةعنالباطل أقدامهم » .
هزر س-قنا هذه الخطبة » وكإنانت قدقيات باعسدتشباد الإمام زيد

بنحو ماق سنوات ٠ لآنها تدل عمل اضطراب الافكار وف الجرء الآاخير
مانلعصر الأآموى ؛ :وإن هذا القلق النفسى الذى نشأ من الإحساس بالظل

ليركاًبمرناء » أزوعم فرقة من
قديظهرأحياناًفىفورات عنيفة » لاآنكب
الفرق  استجاش نفسهمايقعمنظلأو مسفىكرامتة » أو وجد ضعفاًفالتهزه
ومن الآول م حدث ف قيام الإمام زيد
.

فكأنت ثورته مظهراً من مظاهر

لىق»لق الذى أنفأه الظل » فقام رضىاللهعله» وقد توالت
الاضطراب والانفس
 .مبعنده الفورات الختلفة » لآن استشباده وما جره أثار الاحقاد » وحرك

اللنفوس المؤمئة  .حكتاىنت القاضية على الك المرواق فىكل البقاع الإسلامية »
وإن قاممن بعد ذلك فى الأندلس .

والخطبة تدلعلىأموركثيرة » فهى دل على أنهتحرك فهىذا العصرمابين
الذي*والفقير منتفاوت ؛ حتىإن أباحمزةليألممنتركبعض الخراج » لآنفيه

رقربهته » إذ حرم حقه بسبب الترك
تىف
وقيمر ف
دة الف
اه»
ينا
ونىزمنغ
زيادة الغ
( )1يقصد بالسهام الغانيةماجاءت فى قوله تعالى ١ : لما الصدقات الفقراء

والمسا كين والعاملين علها والمؤلفة قلوبهم اولفرقاب والغارمين وفسبيلاللهوا بنالسبيل»
فبذه 'مانية مهصىارف الزكوات » ومصارف الخراج » والسبم التاسع الذى أشار إليه
هكلام
ليسيأ
هحوتمجازه الحاكم لنفسه  ,وألنصف لقال إن صاحب هذا السهم الامدع
جيعها؛ ولا يبق منها ولا يذر.

ل

د

عوته أن يعطى,
ةتع-هددفى
ب»و
طله
لللإغنياء وهوما أخدذه الإمام زيدرضى الخه ع
كلذى حق حقه .وما :دل عليه الخطبةأن الخوارج كانوا يأخذون على أهل المدينة
جدد من بسينكان المديئة دار
وهق
وخصوصاً الفرسيين هنهم  .وفى الواقع إن
الحجرة منكانببالغفىموالاةبينأمية» حتىإن لهبالئهمفىظامهم ء وكيدم لآلء
الرسول مَل  .وقد قصصنا ن قبلماكأنمنالانصارى الذىتبجم علىالإمام
زيد رضى اللهعنه بغير حق إلا يأكنون فرط مالاته للأمريين وكرامتهم حتى

لقد غضب إذلك أحد أحفاد عمربنالخطاب »؛وثارثورة شديدة » وقرر أنهليس
عل هذا صبر .

لدك كان سكوت.
معب
ااملبن
وتدل الخطبة أيضأ على أن السكوت فعىهد هش
المغيظ الحنق  ,لاالراضى المطمان .
وتدل أيضأ على أن حركة الخوارج فهىذه المرة كانت حركة الإرادى :
فإذا كانت حركة زيد دلت عل نقمة أهل المدائن » لخركة ألىحمزة الشارى -حركة

أهل البادية » فال أهل المدن وأهل البادية على ضرورة التغبير فكان بقيام
دولة بابلىعباس .

وذإنكما
ره أبو حموةمنحالأه اللمدبئةليدلعلىالسبب الذى من أجله

احتار الإمام زيد القيام حركته فاىلكوفة لافى المدينة فوق أن الذين كانوا
يحرضونه على الخروج من أهل العراق .
إلى هنا قد ينا صورة العصر مانلناحة السياسة » ؤهى توجه

,إن الخطوط
تفكير المفكر اخلص إلى الطريقالأمثل فالىسياسة والحكم ف
المعوجة الى كانت فى الساسة

والجحم  2ولكوم ىَّ الرعوس ولا تظهر

»ى الى توحى بالمهاج المستقم ف
افلىعمل م
,إنه ٠نالمقررات أن الخط
ال
تل
امسستقم
قاتن
ابيمنته إلا وسط الخطوط المعوجة ؛ واإءنوجاج الخطوط
تقامة .
يابيلن م
اوسضع

ثمإن أحرال العصر كانت #ير كالنفوس المؤمئة  .فإذا كان للأمويين

5 0-2
فضلف الفتوح الإسلاصسة فإنه يذهب به أسلوب الحم الذى انتهجره ء فقد قامعله

القمع والعنف  ,وقد أدىالعنف إلى هذا الاضطراب التضى و
»إلى هذا الانخراف.

الفكرى ؛ وكانأزيد فضل أنه جعل الفكرالمستقيم فىالحكم مير عل

فوضح بطلان الأوهام الى قامت حرل الإمام على وبنيه » وحارب الطفيان
الأمرى» ورسمالخطالمستقم لمكمالذىبرضىأهل الحقجميعاً .

؟  -الكلامفىأصولالدبنفىاعلصإرمام زيد
با

كانزيد رضى اللهعنهمنعلماء العقائد»ياكانمنرجالالسياسة .,

وكانتآراؤه حولالعقيدة ج ي
رئة نابعة من إمان قرى مأيعتقد ءكاكانتمواففه

السياسية مستادة إل إمان بالحق ووجوب نصرته م وفى عهده كانت القرق.
الإسلامية قد نبت نبتهاظ وقام سوقبا » ناض فيا كانت غخوض برأىأرتام»

وكانرأبهفها وسطأمعتدلا فىاجملةكارائه ف السياسة  ,فاكانيتطرف تطرف.
بعض الفرق ٠ وقد سا ض كاسنبينآراءه فى مسائل <ول القدر» وول
تم
كب
الذنب ؛لق علينا فهىذا المقام أن تدكلمفى هاتينالمسألتين من ابتداء الكلام
فبماء ث
امن
لشير
فإل
رىق

الختلفة بإبحاذ ء يحتتىبين رأى الإمام زيد واضة

مكث وفا عزد الكلام فىآرائه .

 -يرغل الكلام فاىلقدز محنيث إرادة الإنسان وأفعاله وار

إدادة الله سبحانه وتعالى  إملىاقبل الإسلام » بل إن الذين تكلمرا به
فىالإسلام كانوا يرددون بعض مقايل من قبل

والجاهليرن كانوا يبردون

ركيم بأن الله شاءه ء ولولم يشأه لميقع  2فقد قالسبحانه وتعالى عنهم +
« سيقول الذين أشركرةل ش
واء الله
ماأشركنا

ل

ولا ' أباؤنا ولا حرمنة'

م [4ل
مشنىء » كذلك كذب الذين منقبلهم حذتاىقو بأسنا » قلهلعندممنعل
ختخرجوه لنا » إن تتبعون إلا الظن » وإن أت إلانخرصون» .

ولقد ثارالكلامفىالقدرفى عصرالنىيَلِتَعوقد أمناالتىأننؤمن بالقدر
-خيره وشره » فقال عليه الصلاة والسلام » وقد سأله جي ريل الآمين عز الإيمان :

أ«ن تؤمن باه وملائكته  ,وكتبه ؛ ورسله  ,واليوم الآخر  .وتؤمن بالقدر
خيره وشره» .

وقد ذكر صاحب كتاب المنية والآمل أتنفسير القدر بالعل الآزلى نه تعالى
ع أمبنر رعضىنالهلهما » فقد جاء فهىذا الكتاب :
قودرد ف<ىديث عن

اب
طين
لعير
«عن عبداللهبن عمر «سحدثىاألى

هحدسوللقملنق +د
أنس

دمثل علاللهفيكم كثل السماء الذى أظاتكم  :والادرض الى أتلدم  2فكا
لا تستطيعون الخروج من السماء والآرض كذلك لا نستطيعون الخروج منعل

الله وكالاتحملكم السماء والآرض عل الذنوب كذلك لا عدم عل السماء »

أىفآىعزلهلى الذى لبتاغير ولايتبدل .
اه تلعال
در هو تقدير ال
قرن
ليك
هاذا
فلقدر .
وإن الثابتالمؤكد عنالنىيله أنهنبىعن الخوض ا
 -ولما اشقل النىيله إلى الرفيق الأعلى واختلط المسلدون بالهود

والنصارى ٠ وكان الاكللامقفدىر متوارثاً عندهم وجدالفصىعحهدابة الكلام
فاىلقدر » وكان عر يعاقب مبنعدّنر بالقدر عما يرتكب ؛ يروى أنه أق

بسارق » فقالله :لمسرقت ء فقال  :قضىاللهعلى"بذلك » فأمسبهفقطعت يده »

ب
ذما
كاد ل
وضرب أسواطأً » فقيللهفىذلك فقال  :القطعللسرقة » والج
!/
علالله» .

لام فىالقدر فىعهدعلى رضىالله عئه  ,لكثرة الاختلاط
واقدلاشكتد
لله عنه أنه فسر القدر يمعنىالعل
فعىبده رضي الله عنه » وقد روى عله راطى

الآزلى ؛ فقدجاءفىتبج البلاغة وشرحه لابن ألى نديد مأنصه :
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«قام شين إلىعلىعليه السلام » فقال  :أخيرنا عنسيرناإلىالشام » أكان.

بقضاء الله وقدفرهق.ال «:
ا٠وا
للذى
ح فل
بقة وابلرأنسمة ماوطئنا موطلاً »
وهلراطنا وادياً إل باتقضا اءلله و#دره  .فقالالتميح,ف٠نئد الله أحتسب عناى »

مااأر
لىل
اىمجنر شيائاً
ل.إفقمالام  :مهأيهاالشيخ ٠ لقدعظماللهأجرم
فىمسيرم وأتم ساون ؛ ومقنصرفم وأتتممنصرفون » وم تكونوا فىشىء

محنالم مكرهين ولامضطر ين » فقالالشيخ  :وكيف القضاء والقدر ساقانا »
فاقلالإمام  :و>ك لعلك ظننت قضاء لازماً©  ,وقدراً حتنا ٠ لكوكا
ذنلك

لبطل التواب والوعقا
ابل؛وعد والوعيدوا»لاص واللهى » ول تأت لاالمة
لم
لنه

لمذنب » ولاحمدة لحن ؛ ول يكن الحسن أولى بالمدح مالنمبىء  ,ولا المبىه
أولى باالذم
لم
حنسن ؛ تلكمقالة عابلدلةأوثان » وجنود الش
ايطان
ل ؛و
زشوو
ودر
أاهللعمى اعلنصواب ١ وهمة'#دريةهذه الآمةومجوسبا ٠ إناللهأ تخميراً

ارعفىة
طختيا
لالا
اكلف
 ٠أى للل

عمص
بول
» ونهى تحذيراً » وكاف تيسيراً »

مغاوباً  :ول يطعكارهاً ٠ ولميرسل الرسل إلىخلقهعبن ول يخلق السموات
والارض وبمنابما باطلا «ذ١لك ظن الذين كفروا ٠ فريل لاذين كفروا

من النارء .
هامإلاا» فقال الإمام :
«فلاقضاء والقدر اللذان مماسرن
فقال الشيخ  :ا
هاولام من اللهوالح  ,ثمثلاقرلهتعالى  « :وتمصى ربك أتلعابدوا إإليااه »
سارلشويخراً » وهر يقول :
فميض
أنت الإمام الذى نرجو بطاعته  2يوم النشور من الرحمن رضوانآً
جزاك ربك عنا ف[يإهحسااً
أوضحت مدنيننا مالكتابنساً
ومن هذا الكلام يتبين أن الإمام علياًكرم الله 'وجيه يفسر القضاء معن

( )1مراد الإماملعلك ظئنت قضاء يكرهك علىالتنفيذ وقدراً يرك عليك العمل »
بلأن اللهقدروأمى ؛ ولللكلف الخيارفىأن يعمل أولايعمل وهو مجزى لعمله .

ح1ا 84ع

هر أن القدرمعناه عنده  :العمالأزلى .
ييقظ»
الحم الوسكل
ر
عتدصفى
ل عصصحرابة وأخل ينمو ويش
 - 9.وقد إستمر الكلام باعد
التابعين ومنجاء بعدمم؛ فكان المخوض فيهشديدأ فىالعصر الامرى » وفى عصر

الإمام زيد ظهرت الفرق الى تنكل فى القدر » فظبر معبد الجوى والجهم بن
م
لاإلى
ااتبجه
صفوان » وقد

ررية
دوظه
ق»
اايلفعل
أنهلاإرادة للإنسان فم

»

فظبرغيلان الدمشق الذىقتلههشامبانعلبمدلك » ياظهر واصل بن عطاء »
وكل أولتك معاصرون للإمام زيد رضى اللهعنه  :وسنتكم بكلات مرجزة
رهق .
فهذ
لاء
عان آز

 - ٠١ظهر الكلام فى تكب الذنب فىعصر الإمامعل
وىكر
جمال
هلهه
ورضى عنه » فإن الخوارج ماخرجورا عليه إلا لآنه ارتكب ذا بمرافقته على
التحكر  ,وإنهلابدس توبتهمنه» وإلافإنهكافر » وقد كثرالكلام بسبب ذلك

فى تكب الذنب » تأفرط الخوارج وكفروه » وفرءط المرجثة » فاعتبروه
؟ل
شرم
رعك طا
لايض
منفوراً  ,لآنهلايصر معالإعان معصية »ا
وعةتو
»سط

فريقان ف»ريق قالإنهمفنىدلة بينالمؤس والكافر » واسمه فىالقرآن فاسق 
ويصح أن يقال عنه عسل ٠ ويلقاال عنه مومن  ,وأوائك يقرون أمنخهلد

فىا
تمال
حىيت
ولنار
سبن

تربته فإن التوبة تجقشبب؟لمهاا ء وفريق قال إمنسهلم

وهو فىأهل الإبمان ؛ والمعاصى لتاضر أصل العقيدة » وإن تاب وأحسن
الثربة غتفعراالللهىله »٠ وإرن لميتب » فإنهمستحق للعقاب ء واإلنله
سبحانه وتعالى معاقبه إلاأن يتغمده  ر حمته وعفوهء وخلاصة هذا الرأى أن يرجأ
أمه إاللىله تعواليىس»مى هؤلاء مرجثة السنة .
وقد روى عن الحسن البصرى أنه قال إن مرتكب الكريرة منافق ٠

<3 0
وذفىلك المضطرب مم 1ال رااء كآنيعيش الإمامزيد رطى الله عله ,
وخصوصاً عند مأاتتقل إلى الببصرة اكلىانت عوج مله المذاهب الختلفة ,

وكان المعننلة الذيننادوا بالممزلة بين الث لنين يقيميون بالبصرة»وقد ارتضى الإمام

ذلك الرأى عالخىتلاف سير كاسنبين إن شاء الله تعالى » ود ادعى علأيهأ
خنذهه

هونأصل أبن عطاء الغزال » وقال الشبرستاق إنه تنلبذ له و
ءقد يانالول
فاىذللككعن
لدام فى نشأته .

|

الفرق الدشة

الجبرية أو الجهمية:

 - 91+خاض المسلدون فى عصر الصحابة وعصر التابعين فى التدر ,
وادتباط ذلك بأفعال الإنسان التى يكلف القيام بهاأو الكف عنها وهل للانسان
إدادة فمايفعل بحوار إرادة الله تعالى » وقدرة بجوار قدرته سبحانه وتعالى ,

بأحيفثيخ
علق
ال نفسهويكون مستولاء عانهلاقيويمامة ياأشرنا.

وقدأجاب عن السؤال الجبرية  ,فزعموا األنإنسان لايخلق أفعال نفسه »
وليس لقهدره علىماينسب إليهمالنأفعال  .فقوام هذا المذهب ؛ إن الفعل
عن العبد ونسبته إلى الرب » وإما يخلق الله سبحانه وتعالى أفعاله علحسب مشيثته
سبحانه و:نسب الأفعال إلىالعياد مجازاً  5يقال أثمر الشجر » وجرى الماء ,

وتحرك الحجر » وطلعت الشمس ٠ وتغيمت السماء وأمطرت  وأليتت الارض

إلىغير ذولاكل»ثواب والعقاب جبر أويضااا,تكليف جير أيضاً ©© .
واقلدخماؤضرخون فى بيان أول من تكلم بهذه النحلة » ومن المؤكد أنه
شاعفىأول العصر الأموى و
,آخر عصر الصحاية  ,وقدكتب عبداللهبنعباس
فمارواه المتضىفىالمنيةوالآمل إلىقوممنأهلالشام  ,وفىهذهالرسالةتقبيم
) (١الملل والنحل للشبرستاق. 
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لهملفكرتهم الجبرية » فآقدخجارءفهىاء « هملذم إلامفترعلاىللهتحمل
إجر
وامه
ي عل
نيهس
»ب ذنوبه علانية إليه .
وقد رويت رسالةللحسن البصرى وجهها إلى قرم منأهل ال
ابصسرةت»
تكر

مقنوهطمهم بالجبرأيضا ,وقدجاءف هىذه الرسالة  :م«نل يؤمن بالله وقضائه وقدره
فقد كفر  ,ومن حمل ذنبهعلىربهفقدكفر .٠٠ . ,
عن |  -وبهذا ينبين أن فكرة الجير شاعت فىالشام ٠ وشاعت فىالعراق .

ولكن لمبكنطاداعية واضح يبحمل تبعة الدعوة  ,يقال إأنول ل
منلحوماءالدعوة

إلبهافىأول القرنالثاق الحجرى الجعدبندرثم .وقدتعلمنهذلك المذهب الجهم
ابنصفوان  .وقدقيلإن الجعدبندرهمأخذه عنبيانبنسمعانالذىكانيزعم

أنه يدعر لآبى هائم بانلمحدنبنفية م أشرنام
بنقب
ذلل
»وك ياقبلينلأأنهواء
المنحرفة كانت تتلاقفىينبرع وا<د » وتصدر عن مقصد واحد » وهر هدم

العقائد الإسلامية بالتشكيك فبا.
ومبما يكن مانلقول فأىول حمنمل الدعاية ٠ افلنمؤكد أانلجهم بن
صفوان حلمولاء الدعوة إلها » أيخدذعو 1ذهبه نخراسان حتىقثلهنصربن
سيار لماعحرلجيه فآىخر العصر الأمرى » وبق أتباعه نفهىاوند حتتغىلب
عليهدذهب أب منصورالمانريدى فىأول القرن الرابعالحجرى .
وقد كان الجهم معدعرته إلىالال بأن الإنسان تحور فى أفعاله » وليس,

الخةتيار قط » وأنهكلريشة فىمهب الرياح  -لهآراء أخرى منهاميأأتى:

( )1منها زعمه أن النار والجنة يفنيان » وأن لثاىء مخلد» والخلود اكذور

افلىقرآن هو طول المكث » لا مطلق البقاء .
(ب) ومبازعه أن الإمان هو المعرفة و
»أن الكفر هر الجبل بالله »

فعرفة الحقائق الإسلامية منغيرإذعانوتصديق ته إماناً و
»الجهل يكعفدراً .

(ج) ومنهاأنه لابوصف الله بصفةالعومالحياة والكلام والسمع والبص .
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وغيرها منالصقات التىيصم أن تطاق أسملؤها عالحوادث ء لانهيعتبرذلك,
مشابة للحوادث ؛ معأن هذه الصفات هىبمايليقبذات انهتعالى  5فهى أعل,

من أسمائهاالتىتطلقعل الحوادث .
(د) وقد نف
رىيه اللهيومالقيامة » وقال إن القرآن مخلوق .
ولكن النحلةالتىاشتهربهاالجهمهى أخذهبالجبر .

وقد تصدى العلباء للرد عليه فىكل ماقال ظ وخصوصا من الفرق الاخرى

الى ناقضت مذهيه » ومن هؤلاء :

القدرية :

 - 4وهؤلاء مذهههم عللالنقيض ممنذهب الجبرية » إذ أنبميقواون
إن الإنسان يخلق أفعال نفسه » و يكسبا ء وقدقال عبد القاهر البغدادى فتىوضيح

فكرتهم » وبيان أنهميتلاقون معالمعتدلة فى ذلك » «ومنها قولم إن اله تعالى غير
سائر الحيوانتقصندعو
يلا
ر»

» و لاجل هذا سما قدرية. ©0,

|

وملنيتقفحاو هذا الرأى عندذلك » بلنفوا العمالآزلى » والتقدير
الآزلى » وقالوا الام أنف ٠ وهذاهوالفارقينهموبين المعتزلة » وقددهش
بعض المؤرخين منتسميتهم القدرية مع أنهم ينفون القدر  :ولكن ذكره
مخالفومم لينطبق عليهم الأثر الذى يتردد ذكره عند أهل الفرق وهو
ماروى أنالنىيلقع قال  « :القدرية مجوس هذه الآمة » وجمهور العلساء
عالهنذسهمية .
وقد كان ظبور هذهالنحلة بالبصرة فىمضطرب الآراء ومتناحر الآفكار .

) (١الفرقبينالفرقطبعشمديدر. 
( ٠١الإمام زيد

0-7

وقدجاء فىكتاب سرح العي
قوني:ل
«

أول من تكلمفىالقندر رجل

جهم
من | ' /العراق كان تصرانيآ فأسل » ثتمنصر ء وأ
لعن
اخذ
وعيتدى

,

وتد تمدى سذأن الرجلان للمناداة بوذه النحلة والدفاع عنها» معبد الجمنى كان

يد إلبا فاىليصرة ٠ وقد قتله الحجاج مع
رنج
تم

يناصر عب
ردحال
من بن

الأشعث  .وغيلان الدمشق كانيدعو إل
دامفى
شق » واستمر فدىعوته 
د” ” ١, ,دعوته » ولما ولىعمربن عبذ العويز أرسل إليهرسالة يدعوه فيا

إلىالتدامالحق .وقدجاءفيها:
« ٠أيصرت ياعمر » وماكدت  ,ونظرت وماكدت ؛ اعلياعمرأنك

أد
ارك
لتإمن
سلام لقا بالأ» ورسماًعافياً» فياميتبين
لالآ
امرا
تتر,ى
أثرأقتع » ولاتسمع صوتأ فاتتفع  ,طغىعل السنة» وظبرت البدعة ؛ أخيف
العالمفلايتكلم ء ولايعطى الجاهل فيسأل » ور
ابما
لن
آحت
مة بالإمام » ورا
هلكت بالإمام  ,فانظر أى الإمامين أنت » فإنهتعالىيقول  :و«جعلنام أنمة

يهدون بأ ناءفهذاإمام هدى » هوومن اتبعهشريكان  .وأما الآخر ققدقال

تعالىفي :ه « وجعلنامم أتمةيدعونإلىالنا ءر ويوم القيامةلا نصرون» ولن تحجد

داعياً يقول  :تعالو إلى النار » إِذْنْ لا ينبعه أححد ؛ لكن الدعاة إلى النار همالدعأة

إل مىعاصىالله» فوبجلدت ياعمر حكما يعييبصمناع أو يصلعمايعيب ؛

أو يعذبعلىماقضى» أويقعنىعلىمايعذبعلي »ه أمهلوجدت رحمايكلف

العباد فوق الطاقة » أو يعاذبلهمطعل
اىعة » أومه
جلدت عدلا يحمل الناس عبل
الاألموااتظالم » ؤهل وجدت صادقاً يحمل الناس على الكذب والنكاذب ؟ كنى
بانهذابياناً» وبالعمى عنهعمى » .
وقد دعأه مر بن عبد العزيز و
نائشه » وبظبر أنه أعطاه عبداً بألايتكلم

و هذاء لآن ذات الكلام ف
ىذلك إثارة  -ت لايوجد مايدعو لإثارتها .

سم

 1لم

لام
كلى
لدإ
وبظبر أنه بعد موت شمر بن عبد العزيز رخى أله عانهلعأ

أوثقدار ذلك نقمة هشام بنعبد الملك » ولعل هشام
دعوة إلا »
فوىا#للته

رأى فيهبغضالللأمويين  ,وتريضا علهم فقتلهلذلك  ,لالهذهالنحلةوالدعوة
إليها ,وقد جاءفىكتاب المنية والآمل ٠ : دعاعمر غيلان » وقأللهأعى على
ماأنافيه» فقال غيلان  :ولنىبسع الخزائن ورد المظالم؛ فولاه » فكان يبيعبا »

لنف
خىم
ويقول  :تعالواإلىمتاعالخونة » تعالواإلىمتاعالظلسة » تعالوا إل
رسول اللهيِه فىأمتهبغير سنته وسيرته  . . . .فأحفظ ذلك هشام بن
عبد الماك » وقال واللهإن ظفرت بهلأقطعن يديهورجليه » فلسا ولىفعلبه

يمه» .
لقس
ععاأ
وإذا صصح ذلك الخير يكون القتل للاتقام لبنى أمية ٠ لجارد الدعاية

لوذه النحلة

ول يمت المذهببوت غيلان » فقددام فىأهلالبصرة  :وتحول عند طائفة
منهمإلىمايشبهمذهبالثنويه الذين جدار! الخيرإلىالنور » واالشلرظإلىمة »

لله
يلر ٠ ولانفسهم فعل الشر ,منعَيِرأن يكونللهفيه
فأولتك نسب
خفص
اوال
إدادة » بلمعاندين بذلك إرادته  ,تعالىالله عمايقولون علواً كيرا .
ات
كأن
رشك
حولا
ه؟ة -

يه
إالآل
غيلان وم

أمره كانت عمبلشهد

مر#ي زيد رطى ألله عنه » فهرو يرى الحم الأمورى لراتحرك لرندقة ,

ولالانتراف .إلاإذا كانيمس عن قرب أوبعدسلطائهم » فكان بلا شك هذا

يلت
ب!
لصرى
امنا
لوهأثلرهق:د عد غيلان الدمشق من

»وعده المرتضى

فى المنه والآمل فى طبقات المعنز إة الذين كأنوا يناصرون

آل اليت ع

ولعل ذلك كمانض سايفااً إلىما كان يقوم من شم افلىآمويين ء الذين كان
فلمحافظة علهم من أن يتالهم أحد بلسانه » أو يرفع
يشتد هسام ا
عليم سيفة .
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المسدزلة :

*' بمو ا وكان لابدأن نأف بالمعتزلة بعد القدرية لقرب آرائهم 'فاىلملقة
تد.
شزلة
نلمعن
من آراء المعئزلة » حغتى
يعلدان منطبقائهم  5ذكرنا ,وا
أق
فكرتهم قبلواصل بن عطاء »٠ ولكنبا تنلورت نحلةقبائذماةتها فعىبد واصل.,

اين عطاء  :وإن لقاء وأصل بالإمام زيد رضى اللهغنهأمر مؤكد فنىظر '
الفتبرستاق وغيره همنؤرخى الفرق الإسلامية ؛ واإلنتلاق الفكرى ثابت

بفىوه
اصل
ينهم ,ولذلك حق علينا أن“نعرف آراء المعنزلةفعىبد وا
ل»
علا
ألتى جاءعت لعده 6

إن واصلا لق الإمامزيداًرضى اللهعنهوقد عاشافىعصروأحد » فقدولدلا

لهحنجرة النيوية علىصاحها أفضل الصلاة والسلام » ويلت.
حوالى سسنة.ا/,
الشهادة بالإمام زيد رطى الله عنه معآل ببته الاطبار  4وأمتدت حاة واصل.

ارتء
وعش
نحو
سده ن
بع

[إذمات ميل : .. [9#

جلمفلىة آرائه معدلا إى جد إذا قبس قوله بالأراء المنحرظة:
ولقد كان واض

,آزاء الخوارج والجبمية والشيعة المتحرفة » وذكر
اكلتاىنت فى عصره ك
الشبرستاتقى له.آراء أربعة هى :
صل يئق صفات اللهتعالى من القدروةالإرادةوا ءموالحيا»ة
اان
و) ك
(1
دةة.
ايرئقدر
زغ
عل أنهاحقائق غير الذات » فهو يقول  :اللهقادر » ولكن من

الت ٠ اولفحق.
ذع
لائدة
!ةز
عل الذات  ,والله عالم » ؤلكن مغنير صف
أن آراء واصل فىهذاكانيقصدبهاالردعلىامجسمة الذينققاوللحم يبانبن.
د
لدر
اقص
حبمعان ,:والمغيرة بسنعيد وأشيام ٠ وي
با

عل النصارى الذين كانوط

يقولون إن الآقانم الثلاثة صفات به نعالى » وهى غير ذأته  1وذلك القول كأن.

رائجاعندنساطرة الشرقفقصدبكلامهالردعلىهؤلاء» والبعدعن مضاهاةق لمم
فى صفات اللهتعالى .

و 41ل
وواصل بق الصفات لاينكر ماجاء فىالقرآن من وصف اللهتعالى نفسه
بالقادر » والعلم ٠ فقول  :إنهاصفات غير منفصلة فىالتصور عر الذات »
أو هى أسماء اللهتعالىالحسى

فهو لسمى  :قادرا؛ وعلماء وسعيعا »ً وبصير؟ ,

ومريداً  .وغفوراً » ورحما . .

(ت) وقال واصل إن مسرتكب الكبيرة فاسق » والفاسق لايعدمؤمناً ,
ولايعدكاهراً  ,فلايتجاوز بهماسماهاللهسبحانهةوتعالى ب .ه وهو فىمنزلةبين
المرلتين  ,وقد قال وأصل ذلك القول فى وسط كان القول قدكثر فىشأن ارتباط

الاعتقاد بارتكاب الذنوب » فقد كان الحسنالبصرى يقول عن م
تكب الذنب
ف اق  .واطرارجكادأيتكاثوياكفرو »ت وه م
منكاينكفرو.يكفر
ذردله إلا أن بعلوأ النوبة .

والمرجثة
يرونأنهمؤمن ولايضرمع الإيعانمعصية » ببلغعلضاهم فقال

إن الإعان اهلواعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد الآوثان ,
أو أعلن الاتليلثإفىد
سالرام » فملاوت عذلىلك  :مات وهو مؤمن كامل

الإمان عند الل »ه وهو من أهل الجنة .

(<) ويرى واصل أن المكلف خالق أفعال نفسه بأقوةدعبا الإليهاه ,
ولقد كان مذهبه وسطاً بميبنجين ء كلاهما ضلال بعيسد » ك
اآن
لبع
دضهر بين

ينسبون الخلوقات إاللىدهر ٠ أو يقولون إن الاشياء تانشلأفوىجود بالعلية ,

والسببية منغيرأن يكون للهإرادة مطلقة فىأى شىء » وينكرون أن الله فعال

لمايريد  .وأنه بدبع السموات والارض ٠ وكان عل الجانب الآخر الجهمية
الذينقررما أنهم يولون إن أفعال الأعبافدعهى
ال اتللعهالى ؛ ف#هىرى علىبد
العبد .م تجحرى الريح » وياينبت الزرع  .وك حرك الارض»ء وقدرأى واصل
أن ذلك إنكار للعدل الإلمى  .وهدم لقانون الجزاء معنقاب المبىء » وثواب

م81
و
س

سم

المطيع  4ورأى فيه قدماً للتكليف  2وم من وراء ذلك هدم الشرائح,
الدينية  6لابه لا معى لتكليف

الإشارن.

أم أ

6

لا إراده

له شه

4

ولا قدرة له عليه .

(د ) كأن يرى واصل وجوب الآص بالمعرؤف والهى عانلمنكر » وأن.
ضيه الدفاع عن الإسلام » فالفقهاء ببيان
يسب
قتما
ذلك يأخذ صورآ شتى بح
حلىق
ادعر
ألسان ؛ ومحارية البدع ء والقادة بال
لة إ

» وحمل الغظالم علىساوك الجادة ,

والنزام الشرع » وعلياء اللكلام عحارية أنلدفكه والدفاع عن الإسلام ضد الذين

ماجمونه» ويوهنون حتقائقه » وقدكان واصل عل هذا الهاج » فقّد نصب نفسه

لحربالزنادقة وإبطال أقرالهم » وكان لهفىذلك القدم الثابتة » وكان ذا بدهة

ضر
حضرة
:ه الجواب السديد فىالوقت القصير » وأقدوق مذنلك حظا
حا
وفيراً » وكانلهبهذاقدمثابتةفىالدفاع عن الإسلام  ,فد رد عل المازوية,"0

وعلل الجوس  .واعللزندقة بكل أنواعبا » وإن القدرة على الرد فاىلوقت
المناسب أعظم مايؤتاه من نصب نفسه للدفاع عن حق ٠ وبيان بطلان باطل »

وقد قال صاحب العقد الفريدالفجىوابات المسددة وذوبها :
دإن الجوابات هى أصعب الكلام كاه مركا » وأعره مطلراً » وأغضه

منصباً» وأضيقه مسلكا  ,لآن صاحبه يعجل مناجاة الفكرة » واستعال القربحة ..
يروم فى بدمته نقض مأارم القائل فرىويته » فبو أن أ+ذت علايلهفجاج ,
ع
رما
قرى
يايد
وسدت لهالمخارج  ,قداعترضته الآسنة » واستهدف للمراى ؛ل
لهفيتأهب له » ولا مايفجوٌه من خصمه » فيقرعه عثله » ولاسما إذا كان القائل,

»اده بزمامه بعد أن رأى فيه واحتفل وجمع خواطره
قد أخذ بمجامع الكلام فق
واجتهد » وترك الرأىيغب حتىمختمر » فقدكرهرا الرأى الفطير » ماكرهول.
) (0ثمأتباعمانى» ؤقدظبرفىفارس ذهب بين الجوسية والنصرانية

6ب1ؤة اسه
س

الجواب الل نرى” 2فيلزاال فى نسم الكلام » واستثباته » حتى إذا اطمأن
شارده » وسكن نافره صكبهخصمه جملةواححدة » ثمقيلل :ه أجب ولاتخطىء ه

وأسرع ولاتبط" فتراهيجيب واب منعيرأنا »ة ولااسنعداد يطبقالمفاصل »
وينفذ إلى المقاتل » كابرى االندل بالجندل » ,ونش ا
:لحديد بالحديد ؛ فيجل به

عراه » وينقض بمهراتره » .
 - ١٠هذا واأصل رأس ألم أ في عهم ,
زا ١ وقد التق به  .ولعل الذى

استرعى الإمام زيداً ما أخذه واسل على نفسه من الدذفاع ضد الزندقة  .وقيامه
بالآمر بالمعروف والابى عن المسكثر فى دام ته ٠ وقد انعقدت يتبما سمبة جعلته

يقدر هذه الأراى وعتارما مذهاً أه ٠ ولعله قد خلع اللقية التى كان يدرعبها»
لآنه وجد أن واجبالآم بالمعروف والتهى عن المسكر يتقاضاه أن يتقدم ويدعو
إلى السنة وإماتة الإدعة » ولا نقول إنه أذ ذلك عوناصل » ولكن نول
تلاق تفكيره معتفشكيره » وإن كأنماأذه عل نفسه أثقل حملا وأفدحء
وعلل قدرأهل العرم يكون التكليف 1

ولذلك تغاضى عآنراء واصل الأآخرى مثل قرله فى واقمة اجمل إن أحد

الفريقين  :فريقعلىأفوريق طلحة -فاسقلايعينهوليلتفتإليها» لآنه رأى

فىأكثرماقالصواباً» وحسبالعالمفضلاأن يكون أكثرقوله حقاً .
ونكتّق منالكلامفىالمعتزلةببذا القدر » وقد فصلنااقولفهمفىكتابنا
تاريخ المذاهب » فن أراد معرفة أدوار المذهب بوعادصل ظيرجع إليه و.ثن منا
نكتبمابخص عصر الإمام زيد .
المرجئلة:
 - 4ابتدأت هذه الفرقة سساسة  ,إذ أنهانشأت عانلدإختلاف فى أمن

( )١الرأىالفطير النىلممحص ويدرس  .والجواب الذا ثرى هو الجواب الذى

وى لبعدوقته .
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القتال بايلنإهام على وعفالفيه  ,فأولتك أرجتوا الحكم فوىأامر
عمت.صمرا
بالصمت .ا5ءتصموا بالصمت عند الخلاف الذى نشأ فآىخر عبد عثهان رضى

اولهأعن
رهج»ئوا الام فىهذا إلى الله تعالى يوم القيامة  .وإذا سموا المرجئة ,
وقد ممسكرا فىصتهمبحديثألىبكرةعنالنىيلم ٠ إذقال ٠ :سسكون فتن
القاعد فيها خير مالنماثى  .والماثى فها خايلر مسناعى  .أفلإاذا تزلت .

وأقوعت  +فكنان فلإلبيللحق ,بله  .ومنكانتلهغمفليحقبغلمه ؛
وص كانت لهأرض فلبلحق بأرضه  .فقالوا يراسول الله من لمتكنلهإبل
ولاغنم وألارض ق؟ال  :يعمد إسليىفه  .فيدق على<ده بجر ء ثلمين
إنْاستطاع النجاء » .

وقال ابنعسا كرفىهذا المقامفىأصل هذه الفرقة منالصحاءة :
إ«نهم الفسكاك الذينشكوا و
.كانوا ا
فلمغازى ف
.لا قدموا المدينة  :بعد
قعتثلمان » وكان عبدثم بالناس وأملثم وا-دد  ,ليس ينهم اختلاف  .فقالوا
تركنام وأمسم وا
احدخ
.لي
تسبب
لدم
اف ٠ وقدمناعليموأنتم ذتلفون '
فبعضكم يقول  :قتلعثيان ظلاً ١ وكان أولى بالحدل وأصمابه  .وبعضم يقول :

كانعلىأولىبالحق وأصحاءه  .كابمثقة  .وكلهم عندنا مصدق  ,فنحن لاتتبرأ

منهما » ولا نلعنهما » ولا نشهد عليهما ونرجى” أمرهما إلى الله حيتكىون الله
هر الذى حك ينما » .

واستمرت تلك الفرقة على هذا الهاج بعد أن وجدت الشيعة الت تبالغ

فى التعصب الإمام علىكرماللهوجهه  .وجاء ال#وارج يكفرون ذلك الإمام

الجليل  .ويكفرون جماهير المؤمنين  .والامويون منوراء الفريقين >حاربون
ويقتاون فأرجئُوا الك أويضوأو:ضوا الام إلى الله تعالى .

 ولقدنبتت بعدذلكفى العصر الآموى نابتةحملت اسمالمرجئة .ولمتكن كأولتك المتحفظين المحتاطين  .بل اجتارت الام إلى الكلام فشىأن

ع1
سس

نمه

تكب اللكبيرة » وقد بجت فى هذه المسألة منباج الإرجاء كأولتك الذين
أرجئو الى السياسة  .فأرجئرا الحم فى مرتكب الكييرة إلى الله تعالى

يومالقيامة » فإن عفاف ربحمةمنعنده  ,وإنعاقب فم
كا!
تسب وايراتكب »
وال هر الحم العدل .
و لقدجاءمنبعدهؤلاء منخرح من ذلكالنطاقالمتحفظ فىشأن مر:كب
الكبيرة  :فليرجى* الحم ٠ بل  -فال :إن الإإعان إترار وتصديق واستقاد ؛

معان معصية  فالإيمان منفصل عانلعمل » واللهتعالى يقول ؛
لضرإ م
ااي
ول
« إن اللهلايغفر أن بشرك به » ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ,بلغالىلعضهم

وتطرف «٠فرعم أن الإيمان اعتقاد بالقاب » وإن أعلن الكفر بلسانه و,عبد
الآوثان » ولزم البوودية والنصرانية فدىار الإسلام » وأعلن التتليث » ومات
اولولله
ورجل » وه
اولكاإملبمان عند الله ع
علىذلك » فه

ورجل »
ع

ومن أهل الجنة , 02,

بلعإنضهم زعم أنه لقوال « :أ١عل أن الله قحدرم أكل الخنزير »
اهة
أمهلهشرهذ
ولا أادرلىخهنلزير الذى حر

غأيمرها كانمؤما ,ولو قال:

أعلأنهقدفرض الحمإلىالكعبة غير أ لاأدرى أبنالكعبة  :و لعلبا بالحند ,

وده أأمنثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإبمان لاأنهشاك
ص»
كوانممؤمقنآً
فىهذه الآمور ؛ فإنعاقلا لايستجين عقله أن يشك فى أن الكعبة إلىأجىهة
هى  ,وإن الفرق بين الختزير والشاة ظاهر غ, 92

٠

ووجد فىذلك المذهب المستبين محقائق الإبمان وأعال الإسلام -كل مفسد ء
مايرضى أهراءه وشهواته ٠ فأعلنه مذها له » حاتىللق
مد ك
فثسردون واتخذوه
ذربعةلآمهم ,ومبررالمفاسدم  وماحكيهأبو الفرج الاصفباق فىهذاالمقام

) (١الفصل فوىالاملللنحل لابن حرم. 

(؟) المللوالنحل الشبرستاى. 

سد عه

سد

هايروى من أن شيعياً ومرجدا اختصيا » جلا الحم أول من يلقاهما فلقيهما

أالحإدباحيين » فقالال :ه أهماخير؟ الشيعى  .أمالمرجئى » فقال :ألاإن أعلاى
شأيعسىفويل مرج » ٠

 -ولقد رأيناكيف تاحوللإسى مىطائفةمتحفظة إلىطائفةمتحالة

من القيود الإسلامية » غالعة للربقة » وأساس مذهها أن الله يعفو عن كل,
فعر
كعم
لتنف
االا
الذئو , ..ماعدا الكفر » فيلاضر مم الإعان معصية »ك
طاعة ٠ ولقد حملت هذه الفرقة نامآ “كثيرة  ,سح أصبسم يعير بها من يقارها
ف الرأى :

ولقد رأى الأمام زيد بعض المنتسطير_4 .ذم الاراء  .أمعان البراءةمنم

ومن أقوالهم» ولذا قال رضى اللهعنه :أ«برأالممنرجتة الذين أطمعوا الفساقه
فىعفوالتلعهالى» .
وهؤلاء الذين أطمعوا الفساق فىعفراالهلثدمين حملوا ذلك الاسم فعىصر
الإمام زيد رضى الله عنه » فليكن يندرج فى هذه البراءة أمثال ألى حنيفة وأصابه
ههم » وإن اتبعهم باعلضكتاب بالإرجاء » لآن هؤلاء وأشباههم
رعضىنالل
كانوا أخوف الناس من أقهو»أقرببم إلى الطاعات » أوبغضيم للمعاصى .

وللكن المعتزلة كانوا يطلقون اسم المرجئة علىكلمينلراى
,ا أطلقوا على ألى حنيفة وأصابه
أن صاحب الكبيرة لميخسلداً فىالنار  :ذ
أسم المرجئة  ,لأنهميشولون إن امتلكذبانب لعبسلدا فى النار  ,بل يعذب.
ا :
سشه
رام ال
بمقدار ماأذتب  ,وقد يتغمدهاللهبعفوه  ,ولق ةال فى هذا المق
«ولعمرى لقد كان بقال لآنى حنيفة وأصاءه مجتة السنة » وعده كثير

مأنصحاب المقالات من جملة المرجئة » ولعل السبب فيه أنهلما كان يقول :

نقصو-ا أنه يؤخر العمل
ظاين
الإمان هو التصديق بالقلب » ويهززلياد ول
جه فاىلعمل كيف يفتى بترك العمل » ولهوجه
حلرمع
تلرج
اعلنإمان » وا

سب

ع 4ال

آخر » وهو أنهكان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهرو! فىالصدر الأول ,
والمعيزلة كانوابلقبونكلمنخالقبم فىالقدرعرجثيا وكذلك الخوارج ,فلا" بلم

أن اللقب إنمالزمهمنفريقالمعتزلة والخوارج  , 02
ول
اقد
لمعدرمن
جئة على هذا كثيرون املنتاإعين وغيرثم منهم سعيد بن

جبير» ومنهمحمادبنألىسلمان شيخ أنىحنيفة » ومقائل بنسلمان  والحسن
ابنمدبنعلىبنأل طالب  ,وكلهؤلاء أنمةفىالدين» ومنهمأة ف اىلحديث »
وذلك لأينه
كمفلرموأ أسماب الكبائر  ,ول كرا بتخليدم ف اىلنار .
ومن أحسن ماقيل فذىلك ما أشار إلبه الشبرستاق من تقسم المرجئة
إلىقسمين  :مرجئة السنة ء وأو لئك الذين قرروا أن مركب الكبيرة غيرماد
فىالنار» وأنهيعاقببنقدرماأذنب  ,ورحمة اللتهعالىقدتسعه فتغمدهالهتعالى

رحمته » فهؤلا
مء يرج
رئون أ
كمر
ب
الكبيرة إلىالل »ه ولكنهم يحكونبأنه
مستحق للعقابعلىقدرم أارتسكب » فتع”ر المعصيةبلاريب معالإمان ,و لكنها
لاتكثر ٠ والقسم الثاق مرجئة البدعة ؛ اولمذين قالوا لاايلضإرمعمان
معصية :وقرروا أن العمل موضع العو دام .

ولا شكأنالإمام زيدآرضىاللهعنهعندم تابرأمنالمجئ ,ة [نماقصدهذا

الفريقالمبتدع » أماالفريقالنق» فإنهماكانيعدفىعصر الإمامزيدمنالمرجئة

علىهذاالم
أعنى
ط»و
مثم
عما
وا الفساق فىعفوالله.
ا

هذا ماكان فىعصر الإمام زيد رضى الله عله من اختلاف حرل.

الاعتقاد » وهى أفكار كان يبثها أعداء الإسلام فى الماعات الإسلامية لينيروا
الخلاف ٠ ووراء الخلاف المستمر تحدث الشك ف الحقائق الدينة ؛ ويضعف.

الإيكانفىالقلوب  .وذلكهو أقصىمايبتغون  ,فكانلابدمنإمامتبسعي,دى

إلىالحق » ويزيل الربب » ويقف الناس عند قولهء ولقدكانذلك هو الإمام زيد
() الكتاب المذكور .
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لت

الذى أجمع أهل الكلام والنساك والزهاه على تقديره كاذكر الأصفهانى فىكتابه

نلعزةأ ايلتزمها أئمةآل البيت بعدأن
 +مقائلابين »والإما قمد شرجم ا
لله علجىدهوس ٠
؛ص ا
صدموا يمقتل الإمام الحسين رطى اللهعنهوعن أأبيه و
لذلك تقدم يدل بآرائهفى وسط .ذلك المخضممن الآراء المضطرية » لسكون كلامه

ورا بمتدى به فكانت لهتمرعة من الآراء دول العقائد م كانتله موعة من

الأراء حول السياسة » وعمل علتنفيذها » واستشهد فىسبيلبا .

سبدإه4

م

ب

الفقه قى عصر الإمام زيد

لهعوصر الذى فتحت عنه عدون الاجتهاد
مم١  -كان عصر الإمام زايد

فق
لرن
اخصص
الفقهى  .ووجد فيه مت
فه الإسلاى يستنبطون أحكام الموادث
الى تقع  .والتى نتوقع  .وهو العصر الذى ابتدأ فميهوصابطزين الفقه :
فقه قددون
ليصرحيم » وإنه إذالاميلكن
ومقاييس الاجتهاد الصحيح مانغ

مفوىسوعات فى ذلك العصر  .كالذى كانمنبعدفىالنصف اثانىمن القرن التاق
المجرى  -قد كان الاجتهاد والفتيا على أوسع مدى  .هأئمة آل البيت اتجهوا
إالىدراسات الفقهية بالمدينة  .ودراسات الآثار اللبوية يروونبا عن الصحاءة
رمم ٠ فعلىزين العابدين أابلوإمام زيد كان يروى
يعنه
غوى
والتابعين » وبر
عين  5 .نقلنا لك ٠ ويروى عنه ابن شباب الزهرى الذى قال
تريانبمن
عانلكثي

فايلهإمام مالك « :إنه بحر العل التذىكلداره الولاء»  .ولقمد روى على
حنابة
صم
لثم
ةم .واغير
.وأ
لم
سفية
,جابر ٠ وص
زين العابدين عن ابنعباس و

الذين أدركهه” : 2وروى عنه أولاده الباقر » وزيد رضى الله عأنجهمعين ,
وأشبر منروى عنممن غيرآل البيت ابنشباب الزهرى » 5رويئاء ولقد ذكر
علماء الحديث أنهكانقليل الرواية » ؤقال ابنشباب الزهرى « :رماأيت أفقه

منعلىبنالحسين رضىاللهعنهما» وكان ابنشبات محبتهلهولاخلاقه كانيكثر
منبجالسته  ,حتىلقدقال  :ه كانت أكثرمجالستى مععلىبنالحسينء. ©92
روى عن الصحابة والثابعين »
ولقد كان ابنه مد البافر راطلىله عنه مثبله
ويروى عنه المحدثون  ,وقد قالفيه ابنكثير فىتاريخه  « :قد روى عن غير وأحد

عة
مىاعنه
جورو
املنصحابة » .

منكارالتابعين وغيرهم » من روى عنه ابنه

( )1حالةآولياء ج ؟ ص 9)١ .
(») الكتاب المذكور ج هوصى و.م .

لد يوقا

د

جعفر الصادق  .والح بعرتية  .والاعميش  .وأبو إسحق السبيعى
والأوزاعى  .والاعرج و٠هو أس
ون م
انه
ب؛ن

جريحج  .وعطاء  .وعمرو بن

دينار والزهرى . 02,
كان ذلك فى بيت زيد فكان يبته مود العر ياأشرنا » وقد ازم أباه  .ولزم
أخاه منبعد أبيه .وكانتالمدينة التىيعيش فيهاههىمنزل الوحى الذى بين أحكام
الشرع الإسلاى  .وقدعاش فبهاشطراً منصباه  .حت
اىلشب
طعن
وق  .وأخيل
ياوف ق الأفالمالإسلامة دارساً فاحصاً .
المديلة فى عصره :

 - 6كانت المدينة فصبة الدولة الإسلامية فى عبد الرسول عليهالسلام ؛
وموطن الخلافة منبعده ٠ وفهاتفتقت عقول الصحابة فاسىتخراج الاحكام
مانلكتا والسنة  .واستناط الأحكام لما جالدفجىتمعات الإسلامية بعد
الفتوح التىكثرت واتسعت بارقعة الإسلام .
ولآن الإمام عمر رضى الله عنه أراد أن يتفع بكبار الصحابة فى الاستنباط .
ولأسباب أخرى تنعلق بالسياسة الرشيدة  -أيقرضى الل
أهع
كنثهر الفقباء من
الصحابة جواره ستشيرمم ويستفتهم ١ وكون هنهم جلس شوراأه .

ولما استشود الفاروق رضى اللهعنه وآلت الخلافة إلىعثهان رضى الله عنه

سمح للصحانة الذينكانعهر رضى الله عنه فد احتجزم  -أن مخرجوا إلى الآ_ض
المفتوحة  .فكانوا نوا وعرفاناً  .وكذلك كان الامس فى عهد علىكرم الله وجهه.

وهو بفسه خر ج.من المدينة إاللىكوفة  .وكار أصابه والصحابة الذين كانوا
بالكرنة  الآصل العلمى ددرستها ما ألقوه عليهم من فتاوى وما أثرعن عكلىرم
الله وج
هبه
ام
وسى

وأنضية أيضاً ٠ وما روى عن طريقه من أحاديث ببونة .

( )1١ميراثىلأ ءادعلا جهب ص : ١٠١١

دم

ال

فليا جاء الحم الأمرى عاد مس ب ٠اأص
,حابة هم وتابعوم إلى المدينة »
ليبتعدوا عذنوى السلطان  .ولكلا يكو ٠ وجودهم بالقرب منهم مايدل
عرلضىاحم بكل ميفاعلون ٠ ولميبق حول معورية إلا الذين شايعوه كعمرو بن
العاص ومن لف لله .

ثملما جاءت حلاقة بزيد ؛ أ حك آل مروان»ء واشستدت الفنن وكثر

الخروج كان أ كثر الاعلبلاءتماندس يدون فى الحجاز >وار الحرمين علباً
ومأوى .وخصوصاً حوار الجرم النبوى  .حيث "ثا ر الرسول وضنبه الاكرمين

أن »ه وعكفواعلاىل ادسدات الدينية و.يان أمور الدينللناس و
.استنباط
مم ١

وبلغت المدبلة ف عصر الإمام زبك

» وهر

صىء م وهو شاب

الدروة؛ حى إن عمر بن عبدالعزيز لما أراد أن يفقه الناس ف دينهم فى مدة خلافته
فىأول القرنالتاقالححرىلمجد إلاالمدبنةيرجع إل عىلءائها » ولقدقالرضى
ايه عنه * هإن الإسلدمحديداًوشرائع
وناأن عم به
لا سكل

الإمان »

ومنل سملب يكل الإمان  .وإن أعش أعلسكوها وأحلك علها» وإن
أمت فا أن) عل

دام ريص

, 212,

وفىسبيل تعلم الآمة سين الإسلام والانتفاع بعلأهل المدينة اتسع ذلك
الام العادل ط ر شين

كلاضما بيتدى” من دار اطجرة :

أولها  -أنه أس تغريق علماء المدسة فىالأمصار ليعلدوا الناس ويرشدوم »

ويدوا هم حدود الإسلام وشرائعه  .وس جملة مؤلاء الدين أرشدم فىالبلاد

هداة مرشدين عدة مانلتايعين٠ ©9 وااتشر الافقه
ل.
إوع
رمشاد

( )١ةريسربعنب دنع ريزعلا ص > .

ىناثلا .
ىرجحلل ص ١١١عدرلا
)؟( خيرات هقفل'ا

مهم » ولعل

سساهةؤ د

هؤلاء الائعين الذين انبعثوا هن المدييةمنهم اماننشر فىمصر وشمال أبفقرية
حيث كان البعد عن آثار الصحابة والتادعين .

ثانهما  أنه أم دوين السنة المشهورة بالمدينة  .فقد كتب إلقىاضبا
ىأ الإمام مالك برواية
وفط
مبىله ألىبكر بنحرم أن يدون ذلك  .وقد جماء
ف

عمدبنالحسن عنمالكعنبحىبنسعيد أن عمربنعيد العزيزكثبإلىألىبكر

عمدبنحزم  :أن انظرماكانمنحديث رسول اللهيلق أوسنةأو نحوها »
فاكتبه  .فإلىخفت دروس العل وذهاب العلياء .

دارك فىمنافب الإمام مالك ٠ : كنتب عمر بنعبد العزيز
وجاء فاىلكتماب

إلىألىبكربنحزم أن جمعلهالسن ٠ ويكتب باإليه » فتوفى وتدكتب له
اينحزمكتب -أ قبلأنيبعثبهاإليه», 032
وافلىخلة كانعمربنعبد العزيز يكتب إلى الامصار يعليهم السأن والفقه »

ويكتب إلىأهلالمدينة يسألهمعمامضى  ,ويعملون بماعندم.
+م؟  -ومعنىكلامنا فىهذاالمقام األنمديئة فىآخر القرن الآول املجرى

وأول القرن الثاق كانت أوفر المدائن الإسلامية حظأً بكثرة منفبامن علباء
التابعين  ,وكثرة ماففهامنسأنللنىيِل » وفتاوى للصحابه » وأقضية الراشدين

املنحلفاء .
ولقدقالابنالقمفىنشرالفقهوالدين :
«والدين والفقه اننشرافى الآمة عنأصماب أبن مسعود ؛ وأصماب زيد بن
ثابت  ,وأصحاب عبداللهبنعمر؛ وأصاب عبداللهبنعباس  ,فاعللناس عامة
إلى هؤلاء الآربعة ؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن
عمر  ,وأما أهل هك فعللهم عن أصحاب عبد الله بنعباس  .وأما أهل العراق
) (١المدارك مخطوط بدار الكتب ص مم للد الآزل. 
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وينقل ابنالقمعن ابنجرير أنهقال ٠« :وقدقيل إرن ابن عمر
وجماعة عمانشوا بعده بالمدينة مأنصحاب رس
يوللال
قلهع إنما كانو! يفتون

عذهب زيد بن ثابت ٠ وأمخاذوا عنه مينكلومنوا حفظوا فيه شياً عن

دسولاللهيِل ٠.

1

ومهنلانابحدىظنين عاللىقصر الذى اشثمل عليه نقلابن جرير من أن
علابن حمريعود إلى زيد بثنابت » والقصر النىذكر هه ابن القم من أن الع

انحصر فىأصحاب أربعة من فقباءالصحاية  ,م زيد بن ثابت وابن عباس وآأبن

مر و
عب
سأب
عنود

.

١

الآولى -أنابن عر رضى اللهعنه أدرك الرسول بيت فىأكثر حاته
افلىمدينة » فاإلنمذكور افلتاريخ أنه كان ا
فلرابعة ا عند غزوة بدر
الكبرى؛ ولذاردهالرسول عنبا » وأجازه فىأحد إذ بلغالخامسة عشرة  ,فاكثر

مدة الرسول بالمدينة كانفياميزاً » وما كان أاقتلصالا بالرسول هنزيدبن
ثابت » وفوق ذاك فإنهقدأخذعنأبيهالعمالكثثير الغزير » ولابد أنهكانأعل
لامنمعنقول بعد هذا أينقال إعنلبه كله
الناس يفتاوى أببهأوقضيته » فاا ك
أو جلهمستقمنعلزيد رضىاللهعنهم .ا

الملاحظة الثانية  أن القصر على أصحاب أربعة لبماكن أن يكون قصرآ
حقيقياً  .فأإنصمعناب رسول الله فقباءكثيرينغيهرولاءوناكلعمر بن

الخطاب رضى اللهعنه الذىفتسعايلنفقه المصلحى الذى لماخالف نصاً ,
ول
اقد
لكا
شنعى يقول « :هنسره أن بأخذ بالوثياقةلقفىضاء فليأخذ بقضاء
عمرء 'و,قال مجاهد ٠ :إذا اختلف الناس فثىء فانظروا ماذا صنع عمر

نيعقوملا ج  ١ص . ٠١
( )١مالعأ
(  ١١الإمام ريد »

ع0
دلاً بعدرسول الله عل]لم أعل منعمر
<أع
توا به؛ .وقالابى المسيب . :أما

ابانلخطات,
ضاوى
ية
قهفن
أهع
ثلمعإثنيان بنعفان _ضىوالل

 .ولعائشة رضىاللهعبا

كوىوفنىين
ُاتنا
القتحكام انساء .شوه
أكام ع

.

ينر
يةب
زرو
لها ع
.ايناأحت
وقد أخذنعببااس أخحها القاسم بن جمد .ن أف بكر و

.

عرغري  .دروت

كاأخدذعنهابعض موالهامن الرجال
وفى المقإن أصحاب أولنكاصدة الاربعةرووا فقه مؤلاء و.رووا معه فقه
كتيرين من الصحابة عهموعن عيثرم ف.عبدألله بن عم ركان بروى ققةأبية ,و أصعاب
7ن مسعود رووأ انهه .,وروا معه بعض فقّهعلىبن أفىطالبكرم اللهوجهه .

بمو ث وإنه حب علينا هناأن دكر أن فقه عل وفناويه وأقضيته لمترو

فىكتب السنة بالقدر الذى يتفق مع مدة خلافته الىكانت تبلغنحوخمس سنين

كثرت فياالأحداث  .وتنوعت ها الوقائع ٠ وقد عكف فرق ذلكعلى العم

مر وعثهان  .فكانت حماته كلها
والفقه طول مدة الخلفاء الراشسدين ألوى بعكر
للئقه واعللدين  .وكان أكثر الناس اتصالا برسول الله بق » هرقادفق

الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صى إلى أن قبض الله تعالى الرسول صلوات
اللهتعالى وسلامه عليه .فكان بحب أن يدكر لهفىكتب الاسنلةرمونايات
عن الرسؤل » وص الفتاوى والافضية  أضعاف ما هموذكور فيا .
وإنهلابد أينكون المكم الاموى له أثرفىاختتفاءكتين مما أثرعنعلى
رضى الله عنه؛ للآنه لايلسمنعقول أنيلعتوه علالمنابر » و أن يتركوا العلياء
يتحدثون بعليه  .وينقلون فتاويه وأقواله للناس  .وخ+صرصاً ما كانيتصل منها
ظ
لىام .
سي ف
إ-4
ل ال
اساس
بأ

والعراق الذى عاش فيه على _اضلىله عنه م الله وجهه  كان
حكه قوم غلاظ شداد  .لا يمكبنتأرنكوا

رى
سلى
آراءت ع

وسط
فى

1
سا

لد

الجاهيرالإسلامية » وم الذينكانوايخلقونالريب والشسكوك حوله كحاتنوا
يتخذون من تكنية النى له بألىتراب ذريعة لتنقيصه  .وهو رضى انه عكناهن

يعتكل الاعترار ياذلهكنية  ,لاآلننى يقر قللما له فى
حمعببةة
كمقا

الوالد لولده .
ولك هل كان اختفاء كأثر آثار عل
رىضى أنه عنه سبيلا لاندثارها
وذهابها فىلاجلةتاريخ إلى حيث لابعلبهاأحد ! إن علا رضىاللهعنهقداستشيد
ود توركرمانئه درية أطهاراً كانوا ألمةفىعزالإسلام  .وكانوا تمن يقتدى

بهم  .ترك ولديه من فاطمة الحسن والحسن  .وترك رواد الفكر عمدبكالجنفة .
عقدق
بالا
س إنه امناتقع بكلام بعد
فأودعهم رضى انهعنهدلكالعم  .وا
ابى
كلام :س
نيي
تهفما
اول
ع

بكلام علىبنألىطالبكرم اللهوجبه .

لقد قام أولئك الابناء الأبرار بامحافظة على تراث أيهم النمسكرى  .وهر إمام
الهدى  .لخفظره مانلضياع  .وإدا كانت إقامتهم بالمدينة  .فقد اناقل معهم
اإلمىدينة » وكان سلفم ينقلهإلىختلفهم بالرواية  .فسكانالبيت العلوى فيهعل
الرواية عنعلىرضىاللهعئ .ه رووا عنهمارواه عن الرسول كاملا .ورووا عنه

وى
ببيت
نكال
لذل
اكر"
فنّهه وفتاويه كاملة .وكان ذلك فى

الكريم :٠

لكاونسفتىنار مجال للتزيد والشكثير  .ونقول
وقد يقول قائل  :إنهقادي

فى الإجابة عنهذاالاحتمال إن التزيد قد يكون من الذين تشيعوللييت الكريم عن

غير يبنةوقوةدين » ولكن لايمكن أنيكون ذلكفى رجال اليبت العلوى نفسسه الذين
اردق
صعف
لم ج
اإما
ينتوزن بال

.س فى هؤلاء الآثمة إلامن يقندى
لي
فال
عبل ال

بهفىعل الدين والتق والزهادة وامحافظة على التراث الإسلاى تقبأ غير مشوب

بأى شائية ' .
لذلك لميكن غريباً أن تكون مة جموعة عند آل البيت حملها أولاد الإمام
ه
هله
جمال
وىكر
عل

 .ثحدملوها أولادهم من تدم  .وقدكانت إقامتهم جميماً
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بالمدينةفنقاواإليهاعلالإمام » وكانوا بستخفون بهأحياناً  .ويعلئونه أحيانا »
ومهما يكنفقدكانعلآل البيتعلعلىآ ل إليهممنتركته المثري .ة
م(  -هذه كلة عارضة ذنكارها لمناسبة قصر اابلنقم العر عألحىماب

أربعةمنالصحابة رضوان الهتعالىعلييم .فكانلابدمنذكرعلعلىرضىالله
عنه ,والإشارة إلىطريقة نقله» وقد نفصل القول فى ذلك فىمقامهعندالكلام

ويإهنالمذنىا فىهذا المقام أن نذكر األنمدينة كانتدارالعافلىعصر
الأمرى »م كانت دارالحجرة الل
صبوي
اةحعل
بىها أفضل الصلاة وأتم السلام »
فقد كان فبا أكثر التابعين ٠ وقد رووا فها فقه الصحابة  5وحصوصآا فقه عر

الذى كان يتدازسهو أكثر الاحيان مرعجال الشورى الخاصة  .ومنهم على
وزيد وابن مسعود  وابن عباسء وعثمان »وغيرهم منعلية الصحابة الذين اشتهروا
بالفقه والتخريج .

عد  6851لد

الفقهاء السسسعة
وم

قد اشتهر منبين هؤلاء النابعين فقهاء سبعة حملوا عالصحاية »

وثم  :سعيدبن المسيب  .وعروة بنالزيير ١ والقاسى بن مد  .وخارجة بنزيد ,
انر
سن ب
يلما
وأنو بكربن عبدالحمنبن حارث بن هشام ٠ وس

 .وعبد الله بن

عبيداللهبنعتبةبنمسعود  .وقدنظمبم القائلفىهذيىالبيتين .
إذا قبل ع فالعل سبعة أبحر روابتهم ليست عن العلل خارجة
فقل ثم؛ عريد لل .ه عروة » قاسم

سسعيد ؛ أبوبكر؛ سليان  ,خارجة

وكانمعهؤلاءالسبعةرعهيم  .والإمام مالكرضىاللهعنهالذى تعللقمهم
لابعدمن بيتهم أبابكربنحادث بنهشام  .ولاعبيد اللهبنعتبة  .وعد »نهم

ناسسأمولىعبداللهبىحمر .وأباسلمة .

ولابصحأن يقالإن فقهالمدينةانحصرفىهؤلاء و٠لمكنهم أشيرحملته,
والنافلون لفقه الصحاءة كانوا كثيرين  .وقدتلقعلالصحارة هؤلاء  .وغيرثم

ومهم أبو الدناه عبدالله بن ذكران ٠ وربيعة الرأى ؛ ويحى بسنعيد ,
وابن شباب الرهرى الذىكان تلميذاً لعلزينالعابدين ألىزيد رضىاللهعنهما .
وتقدرأئ الإمامريدرضىاللهعندكل هؤلاء  ,بعضهم رآه صغْير"  /وبعضهم

رآه شاباً عحلسىب وفاة كل واحد مهؤنلاء  .وقدكان  +نك يعل

ما يروون ف.انه ليس غريباً على الذى يننقل إلى العراق ليدرس الفرى «لإسلامية
بأأنخذ عداً فرياً منه .ولذلك كان لابد املنإشارة بكلمة سكل واحد
مهنؤلاء :

بيب
ساعليدمسبن

:

 - 4هأوول الفقباء السبعة  .بل هو أبررفقباء التابعين بالمدينة ٠
وهو فريلى من بنمخزوم ؛ وافدولدرصى اه عنهفىخلافة أامليمرؤمنين عمربِنْ

ا"

"ا سس

الخطاب «ومات سنة مو ه  .وقد حطر دلك عصر كيان رضى اله عله » وعلل,

كرم الله وجبه ٠ ومعاوية ويزيد ومروان وعبدالملك والوليد ابنه  .ويظبر أنه

ان قد عاكفلعدلىرس لايتيرذثنة ؛
لامليكمنومانلين لبأنمىية  .وكإن
ية
اذوعل
عبأخ
مان
ولاعرك أحداً  .وك

أنهألق رياداً به .وحالف ندلك

حديث النىبقع  , :الولدللفراش والعاهر الحجر » ٠ ولقد اشتهر عله أنهكان

يستشكر أفعال الآهربين مع عدم التحر يض عليبم  .حتى حسب باعلضناس أنهكان
متنع عن الحجلآنهنذرأن يدعواللهعلهمفىالكعبة  .فقيللهفىذلك :٠ يزعم

قومك أنمابمنعكمن الحمأنك جعلت ننهعليك إذا رأيت الكعبة أنتدعوالله
عملرببوىان  .فقال رضى اللهعنه  :مافعلت ذلك ؛ وما أصل لله عز وجل
كنون
سدأ
:ا ب
إلادعوت العلهلهم  .وإذا كان ذلك نظره إلىبأىمية  .فل
علاقته طيبةبأل البيت  .وإن ل تظبر .

ولقد انصرى إلى الفقهانصرافاً تامأ ,فربن بتفسير القرآن ياعى مجاهد .

وكا عنى عكرمة مولى عبد الله بن عباس تولميذه نواقل فقبه وتفسيره .٠ وفد جاء

#ففىسير الطبرى ١ : عن يزيدبنألىيزيد  :كنافسألسعيدبن المسيب عن
الحلال والحرام  .وكان أعلٍالناس  .فإذا سألناه عنتفسير أايهلمقنرآن .

قال :لاتسألنى عن "يةمنالقر"ن  .وس
بلزمعنر أنهلاعقعليهثىءمن ,ه
بعى عكرمة . ,

ن
كخصاما
حنابة » وأخذ عنهم وتلق علهم  .وأ
اائلفةص م
واقلدتق بط

إطلبهقضاء رول اللهيإق,و.قضاء أل
ثوعممران
عكر
وىب
ل
ج.
وابت
علم زيد بنث

 .وأخذ أشطرا من

روابته عنألىهريرة ضهره ٠ إد يزوج سعيد آبنة

أنىهريرة ٠ وتلق فقه عدرعن أصمابه  ,حتَىعد راوبة فقه عر ٠ وقد قال فه

ابنالقق :م «راويةعمر .وحاملعلمه ,قالجعفربنرديعة :قلتلعراكببمالك

من أفقهأهلالمدبنة ؟ قالأماأفقههمفقباً .وأعلمهم بقضايا رسولاللهيلع .

0
نعلايهس 
ااملضى
وفضايا أبىبكر  .وقضايا عدر  .وقضايا عثيان  .وأعامهم بم
فسعيد بن المسيب  .وأما أغزرهم حديثاًفعروة بنالزبير  .ولاتشاءأن تفجدر
من عبد الله (يعنى عبيداللهبنعبددالله بنعتبة بن مسعود ) ر| إخلجارته .

قالعراك و أفةبههم عندى ابنشهات  .لآنهجمععلمهم  .وقال الزهرى :كنت

أطلب الع منثلاثة  :سعيد بسالمسبب  .وكان أفقهالناس  .واعرلوةزبينير ,
وكانبحرألا تكدره الدلاء .وكنت لاتشاءأن تجدعندعبيداللهطريقة منعلم

لاتجدها عند غيره إلا وجدت . 02,
اتجه سعيد إاللىفقه بكليته  .وكانت عنايته فالحديث بمعرة أضية النىيله ؛
ضذ م
وعن
ينة عر ىن
ثهامسر الصحابة بأتقضية الوخلفأاءك.ثر ماك
أانقيأخ
آاءت
لهك
لأن
الخطاب رضى اللهعنه .وإذا كان سعيد يكن بأقضية عر فلابد
ران
أى

فى
مفقه
حهمك
تانص.إذ
.أنف
بقه
كمر
ثرة الرأىفيهفمالانصفيهمكنتاب
أو سنة .إذعصره هو عصر الفقه والقضاء والإفتاء لاتساع رقمة الدولة ,
وحدوث الحوادث البى اقتضت ذلك الفقه وتلك الاقضية والفتاوى .
وكان سعيد لهذا بكثر مس الإفتاء بالرأى  .ولقد جاء فإىعلام الموقءين :
« كأنْ سعد بنالمسيب واسع الفتيا .ذ كر آس وهب عن مد بن سلمان المرادى

إنن.ه ليدخل يسأل عنالثىء »
عن ألىإسحاق كنت أرى الرجل فذىلك الوزما

فيدفعه الناسعنمجلس إلىبجحلس  .حتىيدفع إلىمجلسسعيدبنامليب كراهية
سيب الجرىء ,؛ ويلاحظ أانلامنسيب
.وا يدعونه ساعيلدمبن
للوفتكياان
تو
افلى وإسن
مام زيد و الثالتة عثيرة الأروابعة عشرة  .فل
ونن
باب
كدأ
قل رآه وعل به .

عأرولةزبينير :
0

 -هثوانى الفقهاء اسسبعة الدبي كان لحمفضل كبير فبىان الفقه

( )١مالعأص
نيعقوملا > ١
م١ا.
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المدق فىعصر التابعين  .وهر شقيق عبد اللهى الزيير وان أححت السيدة عائشة
أمالمؤمنين  .وقدولدفىخلافة علهانبنعفان  .وتوفى سلة وه

أى ف السنة

الى'توفى فها على زايلنعابدين رضىاللهعنه « .هو قد أدرك الفان الى قامت

خروج معارية عل عل" بن ألى طالب حكرم اللهوجهه  .وفد أدرك حم

بى مزوان إلى عهد الوليد ب عسد اللك  .يا أدرك من قابللاراع الدى كان
بأيخنيه عبدالل .ه وبى مروان و
»لعله مكعاتنرلا الفريقين فىهدا إلنزاع .
للآنهلىيعرف أنهخب و وصع فىهذا الام  :أو استعان بهأحره فىأمره 5

ويظهر أنه كان منصرقا كل الانصراف إلى الدراسات العلبية  .فدرس الفقه
وال
وحدي
كثا؛ن فالىحديثش م قال تلميذه ابنشهاب الزهرى  -عر
تاً
كلداره
الدلاء  وإذا كاان
لامبنسيب أفاتها
للتا
مبعي
دنيفىنة

 .فكقد
ان عروة أعزرثم

حديئاً  :وتاقفقهالدينعنطائفةمنالصحاية وأخصبم أمالمؤمنينعائشة رضى

الله عنبا ؛ وكقادنت مقدمة فالىفرائض والعلوالاحكام .وقد أخذ عنبا القاسم بن
يمد بن ألىبكر و٠عروة ب الزبير .وكانعروة أعاللٍناس بحديث عائشة  .حتى
لقد قال « :رأش قبل مرت عائشة بأربع حجج  .وأنا أفول اوماتت مأ ندمت
على حديث عندها إلاوفد وعيته » .

وبظبر أنهكانم
عنياً بتدوين ما يتلقاه م-نحديث وفقه  .حليقسد روى

أكنهتكبتباً كثيرة ٠ولكلنهتييب أن يكونمعكتاتالهكتاب  .فأزال

هاذلهكتب  .وقدروى ابنهشام  ,:أنهكانتلهكتبهأحرفها يومالحرة »
ولكنه ندمبعدذلك  .وكان_يقول ٠ : لآنتتكون عندى أإحلبىء منأينكون

لىمثلأهل ومالى ٠ .

ظ

ومن هذا ين
بين أنهكان حدثا  ً.وكان ففيهاً نحو نحو الآثر  .وتهد مات وريد

فىنحو الرابعةعشرة أو الخامسة عش
ورةل,
ا بدأينكون قدلفيه  .لآن دروس

هؤل
اءكانتبالمسحدالنبوى  .ولايصحأن يقرض عدملقائيمإلاإذافرضا أنه

لميدخخل ذلك المسجد الشردف .

-

أبوبكربنعبيدالرحمنبانلحارث :
«م ١ هو ثألث هؤلاء الفقباء السبعة » وقدكانت وفاته سنة 4و كعروة
يبش+
قمىرراه
وزين العابدين ومكتاننسكا زاهداً عابداً » حتى لقدكان يس

وقد'روى عن كثيرين دن الصحابة » وأخص من روى عنهم أمالمؤمنين عائشة »
اولأممؤمنين أمسلمة» وكانفقأ حدثأ؛ولكن ليكنجرينآعلىالإفتاءجرأة
سعيدبنالمسيب ء ولذلك كانيغلب علىفقبه الآثر دون الرأى ٠
القاسم بن حمد بن أفى بكر :

 ١4+ل هو رابع الفقباء السبعة » وابن أخى أمالمؤمنين عائشة  .وقدتوق
نع
تنه
عفقه
براخبه تلق الحديث وال
سنة م١ ء وكان الإمام ريد فشىش

األممؤمنين  .وعن عبداللهبنعباس رضى اللهعنبمجميعاً ٠ وكان محدثا نائدآً
تث ف
نىه
محدي
لل

 .بعرضه عل كتاب الله تعالى » وعلٍ المشهور من سئةرسولالله

دهيث .
حلفق
امعللها
واجت
يلع فوقكيابناً ف
؛
ولقد قتاللفبيهيذه

أبر الوئاد عابلدله بذنكوان شيخالإماممال :ك

«هارأيت فقا أعله:ه ,ومارأيت أعلمنهبالسنة » ويظهر أنهمعتدينهكانت

فيههمةوكياسة  .واعتزام للأمور  ,ولذلك روى مالك رطىاللهعنهأن عمربن

عابلدعريز قال فيه , :لوكانلىمانلام شىء لاستخلفت أعيمش بنىتم»
يالعقناسر بنعمد.

عبيد اللهبنعبيدالله عبتنبة بمنسعود ؛

 - 44وهذا عامسالفقهاء السبعة » وقدتوفىسنةو » وقيل سنةممه س
وقد روى عن كثير من الصحابة ٠ وأخص من روى عنهم ابن عباس وعالشة

وأبوهريرة  .وكانمععليهبالحديث فقيأً٠ مدركا لآصول الفتيا ٠ ومع كل

حهديث والفقه والشعر  ,وقدكتلبد له مر م
هذا كان شاعراً  ,هاالتلق ل

لولاا

دا

عبد العزيز  .وكأن موضع الإجلال والتقدير مله  ,إذ قد أثر فى نفسه
وعقله تأثيراً كيرا  .وقد اتمع مفهايلهفقه والهديث من غير أن يزيد أددهما

لآخر .
عالى
سليان ان سار

:

م١  -وهو سادس اافقباء السبعة  .وكان مولى للسيدة ميموية ببت الحارث
زوج النىلك  .ويروى أنهاكاتبته مفرضت عليه مقداراً منالماليكونحراً إذا
.ى عنه أنهقال٠استأذنت عل السيدة عائشة  .قال فعرفته
رو
واه
أداه و.قد أد

.قاات أ:سلمالن ؟ قلت سلمان  .قالت أديت ماقاضيت عليه .أو قاطعت
صوق ف

عليه؟ قلت بل .ى لمببقإلايسيرقالت ا:دخخل أنت لوكمابن عليك ثى و.قد
أةم؛بات المؤمنيرميمونة ؛
وير
.ى هر
أف
وعمر
روى عن زيدبن ثابت وعبداللهبن
وعائشة  .و أم سلمة  .وكان لدفهم دقيق عميق  ,و م عله اتصاله بالناس  .وتعرف
أحواهم  .فقدكان مشرفاً علىسوق المدينة عندما كان عر بن عبد العزيز والا
علبها  .وقد توق سنة ١٠٠٠ ه.
خار جية بن ز يك ن ثأبت :

 5 00سابع هؤلاء الفقباء  .وقد توف سنة ..إه

هار
تهم
شعلي
الب
كأبيه ريد بن ثابت  .ورث علبه ؛ فغ

ا
لُضد.
وفرائ
بال

 .وكان فقده الرأى

به أبوه  .واهلورأى والعل

.كان عبلعلم
اية »كثير الإفتاء بالرأى و
ويل
ارلجةرقل
كان خا

كاملبالفرائض ٠ يقسم للناس مواريهم عكلىتاب التلعهالى  .قمالصعب بن

عابلدله ٠ :كان خارجة وطلحة بنعبدالرحمن بن عوف فرىمبما يستفتيان ٠
ويتبى الناس إلى قولها  .ويقسمان المواريث بين أهلبا س الدور والنخل

والامرال .ويكتبان الوثائق. ,
ىأ فيا برحعالناسإلىقولهيارأيت  .وكان متصلابالناس
لان
اك
عقد
ول

إلاؤ سم

يعالل أمورمم » ويقسم يانلهمأموال » و الكنه كان معذلك م العباد الذين
االهام إلى اعنزال الناس  .فآوى
اشتهروا بكثرة العبادة افلىمدينة  :حتى أد
راد
فرلة
لمره
فى
نىالع
وآخ
اإل
ار أ

.

 هلؤلفاءق ثهماء السبعة الذينكانوا أرز فقباء المديلة فعىصر ١4ا
النابعين  .وكانغيره كمثيرربنو لكنهم لميشتهروا كااشتهروا .
وبجب أن نلاحظ هنا أموراً :
أولها  أنثلاثة منهؤلاء  .وهمعروة ؛ والقاسم  .وسلمان كانوا متصلين

أمبات المؤمنين بصلة القرفى أو الموالاة؛ ولذلك أكثروا مانلاخ_ذ عبم .

و ذا الاءتباركانواممتصلين بآل النىيلقم ٠ ولاب ادن يكوناتصالهموثيقاً
أيضا بذرية النىيَلِن  :وخصوصاً فىعهد على ذزين العايدين الذى هدأت شه

الامورء واطمأن آل البيت إلى العلل» ود قوى ذلك بلا ريب مكاان عليه الإهام
على زينالعاءدين من إلف بالناس ٠ وائتلاف معهم ؛ وما غض ذلك من مقامه ,

كعة
روشرف
وزاد
بل
تهرف
عاًاً .
انها أن هؤلاء الفقهاء لميكونوافقهاءأثرمقط  .بكلان فعبلهمءاء ! ثار
وفقهاء رأى ذا ليس فيهكتاب ولاسنة .يدرسون فقه السلف ٠ وخر جون عليه »
نرآن أو سنة أو قول لصحالى ما ينقدح
يستفتون فاليجدوا فيهنآ م ق

فىعقولهم تخرجاً عالىشمتاهر مقنضاء النىملقم » وفضاء الرأشدين راطلىله

ب
غئكلمس
عأبجممعين  ,وس أول

عليه اعللرواية ٠ وقز,عندهالفقهوالإقتاء

كعروةنس الزيير ٠ وأغليهم كانيعلب عليهالإفتاءوالرأى .
أنثر فيه
وإن هذا جعلنا ستقد أن فقهالرأى كانلهمكان عندهم  .ولإنلكا

صلرأ
قكنا
وىء
ملي
دكخبلير :ه

علأىهاللعرا .ق بلكانفلديأي .

والفرق بينالرأى عندأهلالمدبية  .والرأى عندأهل العراق أانلأهعلراق

كانوا يبنون الرأى عل القباس وحده  .ولكى عتبروا علل الاقيسة كانوا

لل/اة
#

لد

لايقتصرون على الإفناء فمايشّعمن المسائل ؛ بل يفرضون مالابقعحتىيطبقوا

رهميج
تأىخعند
البلالر
عاللافيسة التىوصاوا إلبها  .أاملافقمهادءينة فكان أغ

بة وفتاويهم ٠ وملا<ظة المصلحة فلمانص فيه ,
اضية
صمحنأف
لأثور
اىالم
عل
وماكانوا يفتون إلافمايقعمنأمور .
الآ الثالث الذى نلاحظه  أن هؤلاء الفقهاء السبعة  .وكمانن يعاصرمم
الىلعلبده بن عباس ٠ وتلاميذم
مثل نافع هولى عبداللهبنعمر ٠ وعكرمة مر

مثل ابن شهاب الزهرى  هؤلاء جميعاًكانوايزاولون نشاطبم الفقبى نوشاطهم
فىالرواية عنرسولاللهمهتم فىمسجد الرسول أوفىمنازلهم» أشرنامنقبل .

وهكؤلاءكان تشاظيم وزيدفىسن الشباب .أو سنطلبالعل؛ولايمكن
كا أشرنا منقبل أن نفرض أنه كان ثمةمحاجزرة تمنعهمنالانتفاع بعلهؤلاء »

إن لميكن على سوبيالاللتملتلقازمة  ,هعلىسبيل الانتفاع من الو العلمى الذى
أن
ؤثلمن
اء  .ولاكن أن يضفارلانقطاع المطلق  .لآنذالك
هبع
لمعإنضاراب
مانلآبليت عدنخول مسجد جدمم يلتم ٠ وفرض ذلك بعيدعالنمعقول :
فلس لعافل أن يفرضه  .وذوق ذلك فد عرف عن أبرهالتق الطاهر أنه كان

يغئىهذه الجالسالعلمية  .وكان يطلها ٠ وكان يتخعلى الرقابليستمع إلى أحد

مؤلاءالنابعينيذكرنامنقبل؛ و ليسابنهالكرمم عبتعدعنطريقة أبيهالنبيل؛
وخصوصاً أنهيطلبالعللأينكىون » فيرحل إلىالببصرة لمعرفة ماعندأصماب
الفرق  5 .كذرنا منقبل .

. ٠ولقد كثرالكلامفىمسألةنبتفىهذاالعصر  .وهىمسألةالرأى ومقدار
الآخذبهبحوارالحديث  .فلنتكارفبها:

1

الرأى والحديث

8
يق-ول الشبرستاق افلىملل والتحل ٠ :إن الحوادث والوقائع
فىالعبادات والتصرفات مالايقبلالحصر والعدد  .ونع قطعاًأنهليردفىكل

حادثة نص  ,ولايتصور ذالك أضأ  .والنصوص إذاكانت متناهية  ,ومال باتناهى
لا بيدبطله م ي
اتناهى  علقطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حنى يكون
بصدد كل حادثة اجتباد » .

ولقدكانالصحابة يعدأن !تقل لنى يله إالرىفيق الأعلى أمام حوادث
لاتناهى ولا صر  ,وين أيديهم كتاباللهويمعارفونه مسنسنة رسول الله

يي  .فكانوا يلجئون إكلىتاب الله ٠ إن ل يمحدوافيهمابسعف حاجتهم لجدوا

إلىسنةرسول اللهيتعرفونها من.بين-حفاظها ؛ فإنلميعرفوا حدياًاجتبدواآراءمم
بالبناء علىالنصوص »أو مايتفقمعروح الإسلام والمقاصد العامة التىجاءبا
القرآن والنىيلك ٠ .
'

وبذلك أخذ الصحاءة بالرأى » واختلفوا مفقىدار أخذم بالرأى  ,فنهم
منكانياتولقففتفيا إنلميمدنصاً ٠ ومنهم مكانن يأخذ بالرأى » ومنهم

من كان يخثىعلىنفسهالكذب علىرسولالهيل احتى لايقعتحت حم

الحديث الشريف  « :هنكذب على متعمدأ فليتبوأ ٠ قعدهمنالنار » وهمؤنلاء

عبداللهن مسعود وضى ألهعنه» ولقد قالأابلوعشريباق  , :كنت أجلس

إلى ابىمسءرد حولا  .لايقول  :قالرسول الله يم » فإذاقالقالرسول الله
يلقعاستقلته رع
هدةك.و
دقا
ذلا

أو و ذأ أوقريبمن ذا .

وكان إذا أفى برأنه
بقول ٠ 5أفول هذا رأتى  0فإن كان صواباً فن الله 3

وإن يكن خطأ فى ومن الشيطان ؛ ولقد كباسنر فرحاً إذا وافق رحأدييهئاً

ميكنعلى
عط
نه
.كاهوالمشهورعنهف م
ىسآلةالمفرضة  .وهىالتى
لم
بملهاىم

4م

د

ودخل بها زوجبها  .فقد قال  :لحا مبر متل ساها لاوكس ولا شطط  ,هشيد

حفضىرته اثثان بأنرسول اللهيل قضى كنل قصائه .
وقد انتبى عصر الصحاءة  .وفيهم ميكنثرون ص الرأى إذا لم يعلبوا نصآً
سء
لوا
ؤة.
هسن
مكنناب أو

عبربنالخطات  .وعلىبنألىطالب ٠ وزيد بن

ثابت  .وعبداّه سن مسعود  .وعبد الله بن عباس  .وصهم ص ,توتفون .
رأ
ول
لرون
اا.ك
سى  .وهصولاء عبداللهبى عمر .٠ وعبداللهبنعرو بن

العاص ء وغيرم .

 - 4١وقد جاء عصر التاعين  .فكان منهم الفريقان  :الفريق المتوقف, 
والفريق المكثر منالرأى حيث لاجد النص مكستاب أو سنة  .وقد اتسعت
الفرجة ب الفريقين  .فكانالذين يتوقفون  .ولا يسرعون إلى الفتياحيث لا نص»
ولايأخذون ,الرأى إلافى أضيق الحدود  .واعتبروا ذلك وقاية لانفسهم منالفتن.
ولثلا يقولوا فىدبنالله هذا حلال وهذا حراء مس عير حجة ولا سلطان مبين» 

ن
ولا
ذ.
خزير
أالت
فإذا اضطروا إلىالرأى كانواكالمضطر إلىأكل المبتةأبولم
ودرة
رح
ضزون
لجاو
اا يت
مذنلك إلا بقدر حدود ؛ ول

أى
لارمن
اثرو
أك

 .أامالأخرون الذين

؛ فقد أكثروا منه إذا ليمصم عندم حديث  .وشددوا

فاىلترأىحاديث الصحيحة  ,وكانوا يرون أنه خير لانفسهم أن يفتوا برأمهم

ويتحملوا الرأى.خطأ أو صوابا من أن يقولوا على رسولالله مالم بقل بقبول

الأحاديث ايلرتوىبها ميسشك ر
ج
اصوص
فوايتهم » وح
لاًخأنه
اهد
وفىع
رفن
كثرذب عرلسىول البلهلق  .وقد ذكر القاضى عياض بعض
لك
ارمم
وغي
ل افلىكدابين ؛
اه.
فيِ
أسبات الكذب على سول اله
ثم أنواعمهممنيضع عليهمالميقلهأصلا  .إمات ارفعاًواستحفافاً كالزنادقة

وأشباههم  .وإما حسبة برععهم وتديناً كجهلة الممعبدين 'لدين وضعوا الأحاديث
افلىفضائل والرغائت  .وإما إغر
كاباً
فوس
لمعة
قة الحدثين  .وإما تعصبأو احتجاجاً

هل«/ا

ل

كدعاة المرتدعة  .ومتعصى المداهب »٠ وإما اتباعاً لمرى أهل الأدنراافمداوه :

وطلب العذرلهمهماأتوه  .وقدتعنجماعةم نكلطبقةمنالطبقات عندأهل
الصنعة  .وعلٍ الرجال ٠ ومهم من يعمد إلىكلام الصحابة وغيرهم » وحدكم العرب

والحكاء  .فيسما إلى النىيلقع, 712.
.ها

وقد جاه عصر تابعى التايعسٍ الدى عأش فيه ريد رطى الله عنه ,

ودخل فى الذى قبله  .وهد اتسعت الفرجة بن الفريقي مانلفقباء .٠ وصار
لكل فريق سمة يندم ما  .وقد صار لكل إقلم مى الأقالم الإسلامية شبرة

فى أحد الماباجي » وذكر بعض المؤرخين أن المدينة اشتهرت بفقه الأثر ,

واشتهر العراف بأمنوهطن فقه الرأى  .وراج ذلك النظر رواجاً شديداً  .حتى
أصبح فمىرتبة المقررات الفقبية  .ومن لناشك فى أن فقباءاارأى فالىعراق
كانوا أإكث
خروا
سنهم فىالححاز  .وفقهاء اللآثرفىالثاتىكانوا أكثر  .ولكنا
نلساتطيسع أن نقرر أن فقهالعراق جملةفقهرأى  .وافلقحهجاز جملةفقهأثر,

فإن الآثر كان مشهرراً فى العراق ٠ والرأى كان مأخوذاً به فى المدينة وسائر

مدائن الحجاز  .وقد رأينا أن الفقباء السبعة الذين مثلوا الفقه امدق أصدق ثيل ,
كانكبيرم ابنالمسيب لايهابالفتيا .حتى لقببالجرىء  .ولابجر عل الإفتاء

بكثرة  من لايحرقٌ على الرأى .ولابوصف بالجرىء ف الفتيا م
ينف عند اللاثر
لايعدوه ؛ بليوصف بالجرىء من يسير فى دائرة الأثور  .ويكثر منالتخريج

عليهوالسبرعلىمنهاجه إنلميكننصأوأثرفمايفتىفي .ه
وهل و-الحق أنهما وجد فقه فالرأى لازم لابمنده فما لفانيصه

اولكمندارس الفقبية ى عصر التابعس وتالعهمكانتتختلف باختلاف الشيوخ .
اد ق
هىال
دول
الذى تلقوا علهم  .و.اختلاف الاثثار الثاءتة عندمم  .وق
لال
للهوى
1

( )1راج كنات تاربحالفشربح الإسلاى لاستاذنا المرحوم مد ر يك ) التضرى

ص /ام
فى

 5كلاأا

اس

فاىختلاف المدارس مناصه  :وصار لكل المعملنساء التابعين مذهب على

حياله  .فاقتصب فىكل بلدإمام» مثلسعيدبن المسيب  .وسالم بنعبد اللهبنعمر
بالمدينة و,بعدهما الزهرى والقاضى بحى بن سعيد » وربيعة بعنبد الرحمنفيها»
وعطاء بنأنىرباحبمكة .وإبراهم النخعى والشعبى بالكوفة و.الحسن البصرى
بالبصرة  ,وطاووس بكنيسان بالين  ,فأظمأ الله كب
أاداآ إعلىومهم » عفبروا فيا ,
وأخذوا عنم الحديث ٠ وفتاوى الصحابة وأقاويلبهم ٠ ومذاهب هؤلاء العلساء

وتقيقاتهم مأنتعنفدسبم  .وا
استلفتمىسفتيافترن  .ودارت المسائل ينهم ,
ورفعت [لهمالاقضية ٠ وكان سعيد بن المسيب و إبراهموأصاءبيا جمعوا أبواب

الفقهجميعها ٠ وكان همفىكل بابأصول تلقوها مالنسلف ؛ وكان سعيدبن

الأمسصيبحاوبه يذهبون إلىأن أهل الحرمين أثبت ااناس فىالفقه » وأصل مذهيوم

فتاوى'عبد اللهبنعمر وعائشة وابن عباس  .وتضايا قضاة المدينة » جمعوا
منذلكمابسرلمم ,م نظروا نظرة اعتباروتفتيش »

«وكان إبرإهم وأصحابه يرون أن عبدالله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس

فىالفقه.ياقالعلقمة لمسروق  « :وهل أحد أثبتمنعبدالله» وقول ألىحنيفة

للأوزاعى [:باهم أفقهمنسالم» ولولا فضل الصحبة لقلت إن علقمة أفقهمن
عبد الله بن مر

 .وعبد الله هو عرد الله  ,وأصل

مذهيه فثاوى

عي اذك بن صعو ,
د وتيا علوىقضاوي .ه وتاي شريموغيردم ف
نناة

الكرفة  ,لجمع من ذلكمايسرهالله .ثمصنعفىآثارهم ٠كصنعأهل المدينة
فى آثار المدينة .,

«وخراج 5م خراجوا  .لخلص لهمسائل الفقهفىكل باب  .وكان سعيد بن

المسيبلسان .فقباءالمدينة  .وكانأحفظهم لقضايا عمر  .ولحديث ألىهريرة .

وإبراهم لسان
فقهاء الكو فة ٠ فإذا نكا لشىء وم ينسباه إلى أحد ٠ فانه
فىالا كثر منسوب
إلى أحند من السلف صرعاً أو زعماء  .ونحر ذلك .

سد بو| د

فاجتمع علهما فقهاءبلدهما » وأ
وخذو
عاقعنه
لما
وه

وخرجوه. 2.

ويقول فىمرضع آخخير ١ : الختار عندكل عام مذهب أهل بلده وشيوخه ,
لأنبم أعرف بصحيمم أقاويلهم » وأوعى للآصول القاضية لحم » وقلبه أميل
إفلضىلبم » ذهب عير  .وعثهان  .وأبن عمر » وعائشة » وآبن عباس ؛ وزيد بن
ثابت ع وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب » فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر ,
وحديث أى هريرة » وعروة » وسالم » وعطاء » واين يسار  ,وقاسم '
والوهرى » وى بن سعيد » وزيد بن أسل » وربيعة  -أحق بالاخذ من

غيره عندأهل الدينة » لما بينه النى يكلام فى فضائل المدينة » ولأانها مأوى الفقباء
وجمع العلاء فىكل عصر  .ولذا رى ما[كايلازم حججهم » ومذهب عيد الله بن

مسعود وأصابه وق
وضاي
شا ع
رلى
يح والشعى ٠ وفناوى إبراهم أحق بالأخذ عند
أهل الكونة . 02,
د

ذلك كلام الدهاوى  ,وهؤ يدل عل أن الاختللاف سن الفقه المدق

األوحجازى بشكل ءام» والفقه ال
اعرا
خق ل
تيس
لاف منهاج من حيث الاخذ
بالسنة  .ولكنه اختلاف شيوخ» وكاهميتفقعلىالاخل بكتاب الولهس»نة

رسو لاللهيلع » فإن لميكنفاتباع آثار الصحابة » فإن لميكفني لاتخريج عالىكتتاب
والسنة وآراء الصحاءة » وهنا بجىء فته الرأى .
والاختلاف الحقيق بين الفقه المدتى والفقه العراق بجحىء فى أمزر ثلاثة :
ر » وعثهان » وفتاويهم ,
عر.
وىبك
أولها  أالنمدئيين عندم أقضية أل
وفتاوى ابن عباس و
.زيد بن ثابت » وأم المؤمنين عاشة  .وأحاديث أبىهريرة )

والعراقيون عندم أحاديث ابنمسعود وفتاويه » وأقضية أن مومى الأشعرى ,

وأقضية شري ؛ نفيكون الاختلاف اختلاف شيخ .
() حاجلة ابللاهلغة ج ؟ ١ص)»

+6ص
١ابق
(») الكتاب الس

.

٠
( ؟١ الإمام ريد )
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ثانها  أن الثروة عند المدتيين من الآثار أكش » ويكزن حيةذ الاعتاد
على الآثار أكش ؛ وتكرن مادة الفقهالأثراىلذى يتسكون من أفضية الصحابة
ومسائلهم أخصب.ءوالآراء المبنية على هذه الآثار أوثق وأحم :

دديفنىة » وكان
متها
للاج
ثالثها  أن التابعين كانت فتاويهم ذات منزلة عاندا
الحهتارامها » وكانت متبعةفكىثير املنأحيان » وإن لميكن ذاك عسلبىيل
الإلرام » بل عبل سبيل الاستئناس  ,أما آراء التابعين فى الفقه العراق فإنه
تمفىكير ..
لميكنلهاتلك الماذلة» وإن توافقت ف ,بعضن الأحيان  ,فلالاتلفاق
لامجرد الاتاع .
 .ومهذا ينبين أن الرأى كأن موجوداً فى المدينة » لانه ما وجد فقه فالاستنياط

من التصوص » وتخريح غير المتصوص على كله على المتصرص على حكله  -أمس
ثابت » وليس الرأى إلاذاك » ولكن الرأى المدنى حرج عاللىآثار المروية »

فيهشوبهبا » ولايشدذعنمنباجها » ولايبتعدعن الأثار إلاإلىماهوفمعىتاها ,
فهو فداىئرتها و»إن استند إلىالرأى .
وينبين من هذا يل
اا ش
لكرأن
أى

عند أهل العراق أكثر مانلرأى عند

أهل المديئة »لكثرة الآثار عند المدنيين وتلتها عند العراقبين .

ولعل الرأى العراق كان يعتمد عن القياس والاستحسان القيامى والعرف
عند أهل العراق ٠ ينها كاالنرأى امدق لاايعلتمد
قعيلىاس كثيراً أوعلىالأقل
بقدر اعتهاد العراقيين فى الاعتماد عليه » بكلان يعمد عل المصالح ؛ وعرف أمل

اادينة » والفرّق بين عرف المدينة وعرف العراق ك
»الفرق بين المدينة والعراق »

من حيث إن العراق موطن التحمل والأهواء والبدع » ومن قبل أنه موطن
الديانات القدعةانختلفة  ,وأما المدينة  ,فوطن الإسلام ,مها نما واحدمى  ,وبها آثار
الصحابة والتابعين ؛ فعرفها بملاششك
تق مالنإسلام م,أخوذ ممبنادئه فكثىير
من أ-واله .

لوخم
م١ هذا هو الاختلاف ف الاتماه الفقهى بين الرأى والحديت ,
لاشك أن الرأى قد كثر الاذ بهفىالعصر الذى باللغفإيمهام زيد أشده ,
وأذ يستقل بالدراسات العلمية عامة» والفقهخاصة » وقد اط
ملع
ت عبلى
اج أهل
الحديث والآثرء الذين كانوا يتوقفون » وا
مطل
نعبعل
اىجى ارلأى ٠ فاطلع على
الرأى الذى كان يسلكه فتهاء المدينة ٠ وتخربجهم على قضايا النى ,وقضايا

الصحابة » وأخذم بالمصالح » واطلع على الرأى عند أهل العراق ٠ ومنباجهم

افلىاقيسة » وخصرصاً أن حركته ال
كىقا
امب
نهات مالنكوفة موطن الفقه
العراق ٠ والتق فيا بشيخ القياس ألىحنيفة  وأخذ عنهأبوحنيفة وناتشه ,
واتهى أبوحنيفةمنذلك إلىالهمبأنهكانأعم أهلزمانه.

وإذا كان كذلك فهل كان زميندفبىاجه الفقهى بأخذ بالرأى علىأى وجه
من الوجوه ٠ أبأخذ بالرأى الذى أساسه المصلحة وي
؛بينه علالاستصحاب  ,مج
صنع الإمامية فىفقببم ٠ وينسبونه إاللىإمام جعفر الصادق » أمكان يأخز
بالقياس .كنهاج أكثر الفقهالسنىعلى اختلاف فى مقداره » مع إقراراجميسع بأن
الاخذ بالقياس أخذبمنباجسلم»و إن كأن بالعلضفقهاء #د نبئ عالنإغراق فيه

وقال ٠ :إن المغرق افلىقياس يكاد يفارق ااسنة » أمأنه'لميأخق بالرأى قط
مكتفساً بادلأاستصحاب امجرد ءا صنع الظاهرية  ذلك ما سنحقق القول فيه»
وابنيه علىالاستقراء والتقبع  ,لاعلى جرد الفرض والتقدير .
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.خلاصة حال العصر
إصمرام جزم
لع
اان
4ه  -فصلنا القول فيحال العصر ؛ ذلك اللآن بي
دمرناستنا » وللآن الإمام دوحة علمية عظيمة لاتنبت إلاف مىنابتها » ولاتثمر
ها
إجلاوفى

ويهجه
مف
وؤثر
 .والفقيه المجتهد تمرة من ثمرات عصره » وم

مة
دقه
قسب
وجةملمن
فهو ند

,

نقه » ولآن النفس الإنسانية والفكر الإنساى.
ملح

تتعكس فيهمامظاهر العصر » وتضفيان هن طبيعتهما بور علىالعصر » وعلى
ماايلليعهمصنور..
1
| وقد رأينا اأنلعإصرمام زيدراضلىله عنهكانعصر التكوين لعلالإسلام

ائد » ولذا تكونت الفرق
اتفلكيعرقى
بغي نروعه » ففيه نشأت فلسفة ال
وسهر التوحيد »
جبم
اتلكىلم حولالعقيدة » وإنكان أهل القبلة منهمل
ولا جوهر الرسالة المحمدية ..فذاذا كانوا قد تكلموا فى الذات والصفات »

واختلفوا ؛ فلأنهم جميعاًي يردون التتزيهباً مغمعناه فى نظرهم» ولنطرح من تقدير نا
أوائك الحشوية  .وغيرهم منالذين انحرفوا ء فلأوتك ليسوا مانلأإهليمان »
وليسوا منأهلالعمفىثىء .
تسيبةل»ورت الخلافات.
وفى هذا العصر أخذ العلماء يضعون النظريات الفسيا
وراء  .فكان المذهب الشيعى ».
اكلاىنت #نشق فها السيوف» واتحهت إلى مذاهب أ
والمذهب الخارجى بشتى شعبه وآرائه » والمذه الذى سمزه مذهب اجماعة .
و

هذ4العصر أخدذت المناهج الفقبية

د وبرسم برسوم واضحة مستبنة >»

الإمام مالك يطلبالعل» ثجملس على كرسيه  .وأخذ منباج أهل العراق
لضم ؛ ويتبين معالمه » وأخذ يوضم هذه المناهج » و يطبقها أبوحنيفة وقد جلس
علىكرسى الدرس

.

إلمؤ

ع

ولقد كان الأوزاعى بالشام برسم منهاجاً قد أخذه من الآثر » وهو يقارب
مالكا فى نظره .

وكان الليث يحصر يرسم أيضاً منباجاً قارب فمياهلكا ء بيد أنه خالفه
فى مسائل » ووافقه فىأكثر ماوصل إليه .
هه

والإمام زيد كانت لجهولات فكىل ما |تتجع من أبواب العلر»

فكانت له جولات فالسياسة ٠ وجادل فها» وناظر'» وخترج برأى كانفيه العدل
والإنصاى ف وسط آراء الشيعة »ودعا إليه »وحاربدو نه » واستشيد فىسيله وكان

له راألىمفسىائل التىقامت حول المقائد » وأعلنه» وعرف عنه واشّر و.إن
كانم يعرف أنهكانبحادل عنه ؛ للأنه رضى الله عنه كان بعلأن امجادلة فى الحقائق

الدينية وخصوصآ ما يتعلقمنهابالاعتقاد ول بورث الشك » ومع الك ضعف
الإمان  5ولذالم يعرف أأنه جادل فى المسائل الى ارتاها حول العقيدة » وإن

اشتهر أنهاعتنقها ٠ ول بمتئع عن إعلائها منغيرجدل فىذات اللهسبحانه » حتى

لابقعفىالآمى الذىعايهاللهعلغيرالمؤمنين ؛ إسذبقاحلاته « :ومميحادلون
فوىال
هله
و»
شديد الحال» .

وقد اخالضإمام زيدفىالفقه وض العارف بالتراث الذىتركهآل البيت
وقد عاه بالعل الذى رآه ف المدينة » وما كان عند آل البيت الكريم لامخرج
عنعلالمدينة » أو بالأحرى لينااقضه  ,ولا يختلف عنه إلابمقدار الاختلاى

فى الأراء لا+تلانى الانظا_ .
وقد أن لنا أن تكلم فآرىائه افلىسياسة.ء ,وحوك العقيدة نسقوهه ,

ونضرع إلى اله تعالى أن يبى” لنا السمييلكت
,وأننا تمعنرفه » وتوضيحه

إانلهحادى إلى سواء السبيل .

ش

ش

سيدرأ

سد

آراء اللإمام زيد
 - 61+قلناإن الإمام زيداً رضىاللهعنهقدخاض فما كانبخوض فيهعلياء
الإسلامفى هذا العصر  +سواءأ كانأولئتك العلماءذوى

نحل قد انتحلوها »

ا أمكانتآراوم فقهاًفيهبيانعلالدين .
أوآراء دص وا إلم ؛

وقد كان الإمام زيد رضى الله عنه أول إمام من آل البيت بعد مقتل الحسين
خرج إلى الناس حاملا فكرة  .أو متجارياً املععلاء فىفكرة ودع إلها ,

واتهس لنفسه سبيلا فالىدعزة  .فإذا كان الإمام على زين العابدين قد اتصل
صل
'بالناس اتصال عطف وعرن ودفق بضعفا مم فابنه الإمام زايدتقد

بالناس

اتصال مذا كرة علميةفىكلالمسائل التى شغات العصر ؛ وإذا كان الإمام عمد
الباقرالاخ الاكبرللإمام زبد » والذى كان يعد أستاذه » والقاكم عبل توجيبه

بعد أبيه قد اءتكف فى يرنه يذاكر تلاميذه الفقه والآثار » وبروى عنه جهابذة
احراب إلى الناس » واتتقل
الفقهاء كأنىحنيفة وغيره » فإن زيداً خر ج ص هذا م
فىدبوعالديار الإسلامية يخالط الفرق اكلىانت تدعى الاتماء والتشييع لآل

الرسول يلق؛ فرج إلى العراق » والثق فها بشيعة !ل البيت  .وتعرف الآراء
المنحرفة ء وسلك السبيل لمعالجة ذلك الانحراف  ,وحملبم على الجادة » لقدكان
أوائك المنحرفون يذهبون إلى الإمام عمد الباقر فى حرابه العلى بالمدينة ,
وببدون بعض اتحرافاتهم  5فيردثم رطى الله عنه

عل أعقابهم خاسئين »

أما الإمام زيد » فقد ذهب [لهم يعلمبم الهاج الحق » والطريق السوى ,

»يسلداه إلى الموقف الإيجحانى » موقف التوجيه
فميكتف بالموقف السلى ت
والبيان » وذهب إلهم فى ديوعهم يبين لاهلمحق ايلنذىبغيى أينكون عليه
المناه .دن لآل البيت ٠فليس أهل البيت سباين أطعوانين ٠ إما مم هداة

مرشدون يدعون إلى الحى ؛ وإلى صراط مستقم .

وهمرا

م

وقد خرج من راب عالولمسنة إملعىرفة ماعند الفرق » ذكان فهاأيضاً

موجهاً رشدآ  .ثماتجهإلىتدوين الفقه المروى عانل7بليت » فترك يذلك
»لطريق الامتل فيها » وسلك
جموعة من الفقه » وجموءة مآرنائه فى الخلافة وا
مسلكا وسطاً فتىفسير العقيدة الإسلامية وتوضيحها وسط مضطرب الآراء
التى أثارها الذن تكلموا مما ورثوا من آراء فدءة » فكان لابد من نور يلوح
مبيناًهادياً مشدا وكان هر ذلك المرشد » ولننكم فى آرائه فىكل ناحية من
هذه التواحى .

1

مم
أرارٌه فُْالسداسة

 ١ك-ان التضييق الفكرى بالنسبة لاذين ناصروا علياًفىعهد معاوية سبباف
أن فر حت فىعلىالكتيان أراء مندرفة وجد الذين يريدون حل عروة الدين

السبيل لبثهابينالناس فىالفللامالدامس  .افتاشرتآراء بعضها ادعى فيهألوهية على
تررعنالسثيين ٠ وقد ادعوارجعة الن »ى وكانوايقولون
رصى الله عنه » م اشته

يجبقمونل برجعةعيسى » ولايقولبرجعة مدبلقم » وقالواإن علياًل يمقتل
نع
ول يمت  .وهكذا  ,وقد ماقت هذه الأفكار أ موات عل الآقل بعضبها »
وهو القول بألوهية عبلىورجعة النى  .وعدم موت عبل » وإن كانت قادنبعت

من بعدذلك فى عصور أخرى  » ,كلذينلوا يماولق فى الامبأمره»الذين
سوا بالحاكية .
ولما اشتد هذا التضيبيق بعد مقتل الحسين وجدت أفكار جديدة نادى
ببعضبا أو جلها الختار بن عبيد الثقى » الذى ادعى أنه كاندعر لتأرالحسين بأسم

ولىدمهمد بنالحنفية رضى اللهعنهوعن أَببِه الإمام على» وقد نقانا لك اانحلة

داعنو إليها .
يىك
ال
وقد تبلورت أفكار أولئك الذينكانوايبثون أفكارهم فى الخفاء إلى الإجماع
عل أمور :

أونها  أن الخلافة تثبت بالوراثة لا بالاختيار » فعبل أوصى إليه بالذات
منالنىيلقم ٠ وهو أوصى إلى الحسن  ,ثاملحسن أوصىإلىالحسين إآلىخر
السلسلة الى تآررها كل تحلة .

وثانها  اعتقادم أن أبا بكر وعمر رضى اللهعنهما وجزاهمااعلنإسلام
اراغًت,ق
خي
صدبا

الخلافة م
جمال
صناحب ورائتها عل
وىكر
هله
ه

يستحةان السب وال
ولعن
رف
»ض إمامتهما ء لانهما اغت
اا م
صصباه
حنب

 .وهمالهذا

الحق .

بايم] سد
ل

ثالثها  الأانوصياء معصومون عن الخطأ ,٠ لآنإمامتهم قدسسية » وم

الحداة الأعلام .
رابعها  -فكرةالمودى المنتظر ء وتلك فكرة الما اخاتادرعفاىئه أن عمد
البحننفية رضى أنهعنه حىيحبلرضنوى عنودهمعس
الء » وس
عينلزليمانء
الجبل  ,إلى دنيا الناس هادياً مرشداً علا الأرض عدلا .ا ملئت جوراً وظلياً .

م١ -
اهذ
لهابع
رضاء الكتاىنت تتردد فاىجتماعات الشيعة بالعراق .
وخرأسان » وفارس ؛ وكان لا بدمإنمام لصحم الام فهىذه الافكار,
وإذا كانالشيعةينتمونلعل”كرماللهوجههف ا
ىلنضرةوأنحبة» و يدعونلآلبرنه 2

فلابد أن تكون دعوتهم متفقة معتفكير الإهامععللىذىاته فى الخلافة  ,ولا يصم
أن بدعوا نصرته » وحميخالفون فكرته ' وقد وجد من يصحم هذه الفكرة 4
دمر الإلميد » عقد انإنه
ا شرح
من
الوتفالسلى
الذىزمه
م مو
ن | كبر
منه من [

بيه إالىلمو قف الإجانى  7وقد كانتفكير الإمام زيد فىالخلافة

 0آراء الإمام ,علىنفسهالتىاشتهرت بايلنناس .

اعمط

ا

ب

ولاه الأفضول

وهر  -وأول فسكرة اتجه إلى تصحيحها رله إن الإمامة ليست وراثة مطلقة »

وقد تسكون فى بيت معبن من ناحية الافضلية لامن ناحية الاصل ؛ فاشتراط بيت

شورط أفضلية ؛ لبمانع أن تكون الخلافة غفيىره؛ علىأتلناعارض
معين » إما ه
مع مصلحة المسلمين .

ولمينسكر الإمامزيد أن الإمام علياً كأافنضل منالشيخين أنىبكر وعمر رضى
الله عنهما  .ولكنه اعتقد أن خخلافهما حق :وطاعتهما كانت واجبة »وإذا كانعا»
أفضل عناقيه فى الإسلام ٠ ومراتفه فى الخروب  .فإن مصلحة المسليين كانت

' تفوىلى الشيخين » وقد قالفىذلك رضىالهعأنشهمرانا إليهفمامضى » تونقلههنا
بنصه  :ك«ان عل > بن أنىطالب أفضل الصدداءة إلا أن الخلافة فوضت إلى أنىبكر
اصلحة رأوها  .وقاعدة دينة راعرها من تسكين ثائرةالفئنة » وتطييب تلوبالعامة ؛

ذإن عهد الحروب التى جرت فى أيامالنبرة كانقرياً  ٠وسيف أمير المؤمنين عليه
السلام عئدماء المشركبن مرنيش لمبجحف بعد :والضغائن فصدور القوممن طلب

الأر ياهى  ,فا كات التلوب تميل إليه كل الميل » وتلاناد له الرقاب كل

الانقياد » وكات المصلحة أن يكرن القيام مذا الشأن لمن عرفوا باللين والتودد

والتقدم بالسن والسبق فالإسلام  :واثقرب من رسول الله يقر » ألا ترى أنهلما
أرادأبو بكر فىمرضه الذى عات فيهتقليد الامى إلى عمر بن الطاب صاح الناس »

وقالوا  :لقد وليت علينا فئلاً غليظاً » نما كانوا برضون بأمير المؤمنين عمر
اشدة ؛ وصلاية » وغلظ له فى الدين ؛ وففلاظة على الأعداء حتى سكنهم أبوبكر
رضى الله عزه , 02,

وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور :
.م هامش الفصل لابن حزم » وقد كذر
( )١الملل والتحل للشبرستاق بج١ ص

ء
امن
ريه
آلعل
هذا الكلام عنه ,وأعدناه هنالنبين مايد

.
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أولها  أنهلميكن نصعلى الخلافة لعإك راضلىله عنه» فولصاية لعلى ,
ولامايشبه الوصية  .وإن الام فههاتمدترك للمسامين » وأنهلهذاليست الخلافة
اعلننى أممأ ثبت باولورإاثة
تم»ا هو أبماسيلتباتختيار .

ثانها  أينهصرح بأنعليآًكرمالله وجهه أفضل مالنشيخين أبنكىر

وعمر رطى اللهعنهما  .وسائر الصحابة  .لمو
ااقف
له ا
إلجل
سىف
لىام

.٠ ويلمصرح

أن تلك الافضلية لقرابته من الرسول يليه » ومع أن علا أفضل ٠ فليست
الافضلية ملازمة للخلاهة ؛ لاآلنامى افلخلافة ليس هو اختيار الأنفضل »
بلهواختيار الأقدر علىحمل العبء  .والذى يطيعه الناس  ,ولايثيرون لتوليه

الفتنة و»بمذا يتبين اأخنتيار الخليفة بحب أن بكون بشودى المسلمين  ,لباأن

بفرض عليم خخص معيق » وإنهم يلاحظون فاىلاختيار يمنكون أصام .

وإن ذلك يتفق ماعلنلظشمورى » فم من فضلاء فأقىوامم » وى ذات

أنفسهمينحونعن السك  ,أول ي
اولونه ؛ لآنالأقراملايديئونلهمبالطاعة »

ولايرون المصلحةفىتوليهم » بليرون أن الطاعةوالمصلحة فىتوليةغيرهم.
ثالثها  أنهيرى فعلا أن المصلحة كانت فتىولى الشيخين أبلىكر وعمر
رضى اللهعنهما » فقدذ كر المبورلتولبما بصبغة تفيدأن المصلحة كانت فىذلك »
وذلك لآن الناس قددانوالمابالطاعة لفضل اسبق » ولفضل السسن .
وإ
اذا
لكا
مني
صرى
لحة ت
فولى الإمامين الجليلين  .ذإنهبلاشك ليارفض
خلاقتهما » ولايرضى يسبهما أو الطعنفهما » وقدحفظا الإسلام .

وبلاحظ أنهلميتعرض لإمامةذى النورينعثهان رضى اللهعنه٠ فيلذكر
أكانت إمامتهفى مصلحة المسلبينكإمامةأولىعبكمرر رضى الله عنهما  كفه
الن
يرى أنهلمتكن المصلحة فىتوليهي كانت المصلحةفىتولىالشيخين ؟ وذلكللانه
اشتهر بال
ولياناللمسطلق
هولة ؛ وماكباانيللخيقلافة بعدعر إلامينكون قريباً

ملهفىشدته» وكانعل أقرب ء ولآنالعهد قدبعد.عى مواقف على ف القتال ظ

لفت الدماءالتىأديقيت ؟ !لمبينذلك  ,ولميقلفيهشيا .

“5
؟ 

شروط

الإمام عنده

 - +قالوا إنزيداً كانيرى أن الافضل فى الإمام أن بنكعودلا فاطمياً »

أى يكون من ذرية عفلامطنمة رضى الله عنها و,بذلك خالف الكيسانية الذين
اشترطوا أن يكون الإمام من أولاد على من غبر أن بت.دوها بكرنه من أولاد

فاطمة ٠ ولذلك دعوا ماحملدحبننفية رضى اللهعنه» ودعوا لابنهأى هاشم »

وخالف ذلك أيضاً الإمامية الذين كانوا يشترطون أن يكون الإمام من أولاد
,فولها إلا لعلى » ثالمحسن  .ثالمحسين ء “معلىزين العايدين »
اليحسثينبت
أملحممد الباقر » “م لجعفر الصادق ء ثم اختلفوا مم بعد ذلك مباين

اثنا عشرية » وإسماعيلية .
عة من أنه
يكل
شلف
لهخا
كًرمنااه 1نفاً» مانأن
ذضا
وجب أن تقرر هناأي
أعتبر هدا شرط أفضلية لاشرط صلاحية للخلافة » لانه مدام قدر إمامة
المفضول » فإنهيحب أن تعتبركل الشروط المّ.يذكرها شروط أفضلية و»مادام

ادعتير المعباحة أولى باالاعلتبأارفمضنلية  ,فإنهبجحب أن يعتبر اكللاشتراط
هر فالىافضلية .
وإنه ملاحظة هذا الكلام سماعبقه يحب أن نقرر أمرين :
أولما  أنه يلعاتبر الخلافة بالوراثة » وإن كان فى وجودها فى ذربة النى

َلك و»إنه لا مكنالتوفيق بن اعتباره من بيت على من ذر يةالنى يِل ؛ وتصرنحه
عراعاة المصلحة إلامذا الكلام .

املاآلتاتى  أن هذا الكلام ستماد منه أنهلايصح للمسسلدين الدين يحتارون
الخليفة  ,أو أهل الحل والعقد أن يختاروا مغنير آل البيت من أولاد فاطمة

إلالمصلحة يرعونبهاء فاكانطم أن مختاروا متل معاوية على على" رضىالله عنه »

لآنه لامصلحة للإسلام ذلك نظرالكثيرين وما كان لمم أن يختاروامل هشام
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مدلك علىمثل املدباقر أو زيدبنعل  ,لآنهلامصلحة فذىلك .
أابنلعب
فقول زيدبإامالممةفضول يفهم مونى كلامه أينكون فىذلك مصلحة
محققة للمسلدين وعدالة حققة  ,لآن مصلحة المسلدينءو إقامة عمود الدين والعدالة هما
ن مانهقب » ونسياً .
هضل
الأمران اللذانيلاحظان فى تقديم المفضول عل منهو أف
 #عدم عصمة الاعة

لىه عنه ليافرض إمامةالأفضل دايا, 
 - ١إذا اكالنإمام زايدلرض

ولا يفرض أن الخلافة تجىء بالوراثة أو بالإيصاء مالنتى يقر » فإنه يلماكن
أن يغرض عصمة الآهمة » إذ أفنرض عاصلمةآهمة من الخطأ أساسه يأكنون

رف
صان
ينىتماك
ترليهم من النى يلقع ٠ وال

إلا بوحى بوحى » وما كان من

المعقول أن يختارالنىللمبأمىمنريهإماماًبحرىعليهالخطأ فىأحوكالمهان,ه
فى نظر الإمامية الذينةالو| بعصمة الآهمةالذين يوسهمم الأوصياءالإمامهر المرجع
فىالدينبإنصاء النى الآمين » وذلك يقتضى أيلكاونوا عرضة لاخطأ» 

وإلامااختيروا هذا الاختيار من الرسول الكريم » بلإن الإمامية يقررون
األنأوصياء تجرى عأليىديهم المعجزات ليثبتوا ي[مهامتهم  +وليثبتوا أن كل
مأ بقررونه من الدين, 

وإذا كان الإقام زيد ق.دنع هذه الوراثة أو هذا الإيصاء  .:ذهب
إلى مايقتضى العصمة  ,لآنهاعتبر الخلافة أمراً مصلحياً » الافضل أن بكرن
الخليفة منأولاد فاطمة رضى اللهعنها» إذا تساوى مع غيره فى القيام بالمصلحة
العامة » وإقامة العدالة وشئون الدين :

دعولاب
ل خروج من .تصدى الإمامة للدعوة إل سه
+

وقد اشترط الإمام زيد لاستحقاق الإمام من 1ل البيت الإمامة.

أن مخرجداعياًلنفسه  ,وبذلك مجرمبدأالتقيةالذىكانقدالتزمه آل البيت بعد
مقتل الإمام الحسين ارلضله عنه » واشتراط الإمام زيد أن يخرج من رشح

نفسه للإمامة داعياً مبنىعلىفكرتين قنارهرما على أنبما مذهب الإمام زيد :
أولاهما  أن الإمام ختار من أهل الحل والعقد اختياراً » يولاحظون

فى اختياره المصلحة  ,ولايتمذلك الاختبار إلا إذا أعلن مريد الخلافة من
اآلبيت إرادته » وذلك مخروجه داعباًلنفسه .

1

|

لثاننبة  أنه اعتير الخلانة حك صالما مختار أصلم الناس له » وإذا كان

ننت بالوراثة
كلافة
الاصلح غيرالأفضل ء وليعتبر الخلافة بالوراثة » لآنالخ
اإ
تعن
الجردة ٠ أو بالإيصاء الذى هاوف
لىم
رىريث جاالءختلافة منغيردعوة »

يا تتول الملكية بالوراثة أو بالإيصاء من غير طلب » فهى تجىء بالأاياولة
بلاالطلاب »فريد برفضه نظرية الوراثاةلفخىلافة الدينية الإسلامية قأدوجب
إظهار الفاضل من آل فاطمة نفسه ؛ .وإعلانه لينظر الناس فمىدى المصلحة

فوىت
لولليمهو»ازنه يبنه وبين غيرهفىأسمما أصلح .
ومذا ينين أن الفرق بين الإمام زيد ( وغيره من الشيعة الإعامبة فى عصيره

أنه يشترط خروج الإمام داعيآاً » وذلك متسق مع نظرياته التى بينا ».
أما الإمامية فيشترطوا الخروج لآنها كول عندهم بالإيصاء لا بالاختيار من أهل

الحل والعقد .
وإن الثهرستاق يذكر مناظرة وقعت بزينيد بعلنى » وسمد الباقر أخبه
لمهذبادأ » فزيد يستمسك به  .وأخوه الآكبر يعارضه فيه » ويقول
حاول

الشبرستاقى  :إن الإمام مد البافر قال لاخيه زيد ١ :عبل قضية مذهبك

ل

والدك ليس بإمام فإمنه
خلرمج قط ء وتلعارض الخروج . 02,
هذه كلة ناقللشهاشهرستات عنالإمام الباقر ؛ وهىإن صحت تدل على أن هذا

الإمام الجليل  ,كانلايعترف فاىذا
لت ن
آفسمه عل
واف
يةين » لأاهبووولا
ه:
وبعتيرون أنفسهم الآامة المبديين الذين تقررت لحم الخلافة » وإن كانوا
لايرون ق
ّ أى بكر وعمر إلاخيراً » وإن .الذى جعلهم لا يعلذرن ذلك

هو مبداً النقية الذى يدرئون به » وإن ذلك ما يدعيه الإمامية » ل
ويس عندنا

مبايكقطذميء ,

ه  -خروج إمامين فىقطربن
فىقطرين يستجمعان هذهالخصال ١ هىأن يكون فاطمياًعالماًزاهداً تماعاًسخياً
مخرج بالإمامة » وبكون كل وأحد منبها واجب الطاعة , 02,

ولاشكأن شرط ذلك ألايكونقدسبقإماممختارمنأهلالالوالعقد »
وثملت ولابتهكل الأقالم الإسلامية ؛ وعمت أقطار الإسلام كاها » للانه إذا سبق

بالولاية العامة انختارة إمام مستوف للشروط يكون لان باغياً » ولذلك يول

النىيِه ٠ :م
نجاءمو أممعمعلىرجل واحدفاقتلوه » .

وإئمايتصور خروج إمامين وبيعتهما ببعة صميحة من أهل الحل فىكل من

الإظليمين » إذا لميعرف السابقمنهماأولميعرف وألناية واحد منهما عامة .
فإته حيلال بسوع لكل واحد منهماأن يكرن إم[امناًلفيىمه علىشرط ألا تكون
بينهمأ خصومة أو معاداة .

( )١للملا ى
قات
لحنلاوسربشلل ج  ١ص . 7٠١
(؟) الكتاب المذكور ص . ,.7*0
( ؟١ الإمام رف »
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ولا ندرى عل أى أصل اعتمد الإمام زيدفىتقريره ذاللكمبدأ » ونمجد

ره ء فول اعاتلمدمبعالدئة التىعقدت بين على
افلىمصادر التىتحت أييديبنارما
رضىاللهعنهومعاوية ؟ ولكن ذلكلايصمم أن يكون معتمداً ٠ لعآلنياً رضى
الله عنه ما اعترف بأن معاوية إمام » ولكنها كانت مبادنة لمصلحة المسليين »
لوتؤدى فرائض المج .

درجنما أن الذى اعتمد .عليه هو مالاحظه فعىهده من اتساع
ني
علذى
وا
3ق“ن#ردإلى الاندلس ء وإلى جنوب فرنساء'
رقمة الدعل سالامية » فقد أمتدت ,
وإن لاما  5فاتكرن فتىحرئة  11م على أن يكون الولاء بينهما كاملا »
والتعاون .كاملا .
صل الذىاعتمدعلي ٠ه فإن هذا الرأى صالح للأاخذ
أأمى
لمن
اكن
رهما ي
بزهمفاىننا » ويصس أينكون أساساً لإعادة الخلافة الإسلامية الى تنفذ أحكام

الشرع الشريف على أن يكون ثتمعةاون صادق محقق الوحدة الإسلامية ,
تك أمة واحدةء وقولهتعالى « :إتما
مذه
أنه
وينطبق عليه قولهتعالى « :ا
المؤمئون إخوة»ء تأصلحوا بين أخويم .

مدبلداوية ولاإمام مكتوم
 - 4قررت الكيسانية أن عمدبن علىبن أذىطالب هو المهدى المنتظر ,
وأنه يحبابجبل رضوى » وقررت الاثنا عشرية مبنعده أن الإهام التاق عشر
حى  2وأنهينتظر أن خرج فيملاً الأرض عدلا ياملت جوراً وظليآً ٠ وادعى

الاسماعيلية أهناكأنمة مكتومين  ,وأن هناك المبدى المنتظر  ,وذلك كله مبنى

علىأن لاآلليت خواص ليست لسائر الناس  .فهم >يون قرولا » وقدبى
تهم » وأبنيىضا على أن الخلافة بالوراثة » فيقكدون الإمام
ص عملى
ذعلك
منتوراً ؛ وقد يكون ظاهراً معلا .

حسم

-

والإمام زيدلميزع عنهذه القوس » بلاعتبرالإمامة إلقاممصةلحة عامة »
وأن الذنارلها معرف بالوصف ء لباالشخص ء و أنهياطلاعاصلم إذا اختير بدل
الافضل  ,وتجوز إمامةالمفضول ء ولذلكلميغرض أنهناك إمامأًمستوراً  ,وأنه

ينتظر ظهوره قروناً أدون ذلك ٠ ولذلك لميكنفىنظر الإمام زيدمياسمى
ش ,ل
المبدىالمنتظر  ولا الإمام الم
تآن
رهط لاستحقاقه الإمامة أن حرج
استور
داعا لنفسه .

|

 - ١+وخلاصة آراء الإمام زيدفالىسياسة أنهكانيريد أن يرد المذهب
الشيعى إلى أصوله فىعهدعل رضىاللهعنه» فعل»لليعتبرنفسه وارثاًالخلافة ,
وقد يكون اعتبر نفسه أولى » وارضخىتمااره أهل الل والعقد فسىقيفة ببى
أأشورى فما ينه وبين عثهان رطضىالله عنه ,
ساعدة » ورضى أن بحرى ا

.اوخخضعتلاماره أهل الحل والعقد إذ بايعوا عثمان » وعبل رضىاللهعنهأثىأطبب الثناءعالإىمامين أبىكر وعمر » وقالفهما ١« :س'ب'دقا واللهسيا
بعيداً » وأتعبا من بعدهما إتعاباً شديداً ؛ وكذرما حزر 1#:لللأمة » وطعن

اعلآمة. ,
وقد رفض زيد أشد الرفض أن يذكرها إملخاير » ويقرسرتمفااد منه

حراحة أن مصلحة الآمة كانت تقتضى أن يسبقا إمامالهدى علياكرم أله وجهه .
وقد فتل زيلاشبيداً فى سبيل تنفيذ هذه الآراء دق من غير أى هوادة .

ار سل

الؤيدية وأراءزيد السياسية
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 -وكظم على هذه الآراء من بعد زيد أبنهيحى ٠ فقد مضى,

إلى خراسان يدعو لإمامته » وقد اجتمع عليه خلق كثيرون» ولكنه قشل,
فيسنة ماه  ,فرضى اللهعنهمأجمعين » وأثاهم علىجهادم فىالإسلام 1

ويقال إن الإمام جعفر الصادق تنأ له .هذه النتيجة  ,فقال  :إنه يقتلي قتل.
».
هاصلب
وب ك
ويصل
ب
أه»
أبو
ولقد ذر الشبرستاق وغيره أنه عهد بالآم من بعده إلى الإمامين علدبن,

»إيؤانهم أخيه  .وقدكآارناتوهما تتلاقمعآراء
عبداللهابلنحسن بانلحسن و

الإمام زيد » وإن كان الإمام مدقدسمىنافلسهمهدى ؛ واعلهقصد أن يدعو

إلى الحداية الإسلامية » وقد هداهاللتهعالى إليها ٠ وقدكانا يدعوان إلى مذهيبمة
قبيل قيام الدولة العباسية » وفى نباية الدولة الأمرية .
ولمما آل الآم إلى الدولة العباسية و,قام البزاع يينها وبين 7ل على رضى الله
عنهم بعد أثنأرت لهممنالأمويين خرج مد النفسالركية بالمدينة.وخرج إبراهمم
بالبصرة  ,لوعل ذلك تطبيق للفكرة الزيدية ابى جوز ظهور إمامين » وقد جرته

بويانعلممدنصور مكائبات بليغة(؟  ,وقد قالوا إنه بويع بالإمامة من أجنىعفر
ولط الدولة الآموية  .فقد جاء فىمقاتل الطالببين « :إ٠ن نفراً
ققبي
سصور
المن

عوا بالابواء منطريقمكةء فهمإبراهمالإما ,م والسفاج ء
انجببتىهمام
م
والنصور ؛وصالح بن على» وعبداللهبانلحسن  :وايناه عمد و|إبراهم ؛ وتم

ابنعبداللهبنعمرو بن عثمان » فقاللهم صالح بن على ؛
ه إن القوم الذين تمتدأعين الناس |لبهم » فقدجمعك اه فى هذا الموضع ء

()١دق اود ةلصفمنبا ريرج ىربطلا عجراف هيلإ ج  ١ص . 8١١

غاجتمعوا علىببعةأخدم » وت
امرلقرا
أففى
اق ء وادعوا اللهلعلألقهيأفنتسم

عوليينص»رم .

فقال أبوجعفر ل,آى تشخىدءعون أنفسك» والقهلقدعتماملنااس إل أىعخد

أميل اعناهاء ولاأسرع إجايةمنهمإلىهذاالفتىيعنىمحدبنعبدالله .قالواوالله
صدقت » إنالنعلهذا » فبايعوهجميعاً :و بابعهإبراهي الإهاموالسفاح والمتصور ؛
وسائر من حضر » . 72

ولق
جدكا
عن أ
فبو
ر

,بالغ فىاحترامه وتقديره قبل سقوط الأموية .

ولذلكلماتقدمجمدوأخوه إبراهيمللدعوة لأنفسبما كاناعلاعتقاد أن محمد

فى عنق ألىجع ببعة» وقدالتبى أمرهمابالهريمة  ,فقدقتلمدسنةه. 41

 - ١5كانت آراء زيدفىالخلافة علىهذا النحو المعتدل قائمة فىاخلة فىعهد

حؤلاء  .ولكن جاءعت طوائف منبعد
امم
لحر
ذفتهب

» ونبجت به مناهج

ليست فى أصله » وكذلك الشأن فىكل الذين ينتسبون فى دعايتهم لآل البيك

يخالفونخخالفة صربحة أولتك الاثمةالأعلام .
وقد مالبعض الذين ينتمون إلى المذهبالزيدى.إلىعدم القول بإمامة المفضول؛

وبذلك رفضوا إماعة الششيخين ألىبكر وعمر  وطعدوا فهماء وقالوا بالمهدى

المنتظرفادعو| أن عمدبنعيد اله بنالحسن سيظبر » وقالوا برجعه الإمام زيد لذلك
وقد انقسموا عل ذلك إلىفرق ثلاث » وم  :الجارودية » والبترية » والسلمانية .
الجارودية :

 - (8وم أص
اما
لبجأ
ارود ابلنماذر العبدى ؛ وقدتطرفوا فآرىائهم
وخ رجوا عنأراء الإمام زبب »وان قالوا بإمامته ء وقد قالوا إن التىيلك نص

عالىإمام عل"بعده با
بلواصفل ل
شاخصى
) (١مقاتل الطالبين 5صه*. 

ء وأنه لاتجوز إمامة غيره » إذ كان

امهة 1ب

لكصضحلاية باختيارم غيره >
ادل
الوصف واضاً ليانطبق على سواه » ول
واختيار غيره كان باطلا » وبذلك رفضوا إمامة الصديق والفاروق » وقد قاله
الجارودية إالنإمامة بعدزيد محمد بنعبدالله بانلحسن » وقد اختلفوا فشىأنه

هقم قال «:إنهقل وسيعودهادىا مبد,أعلاالأرض عدلا م ملت
مففنري
بعدهز عه »

رحم بالمبدى الماتظر يقولون برجعة الإمام » وفريق,
جوراً وظللآً وهؤلاء قمع
آخرمنهمقالوا :إنهليمقتل» وسيظهر فيملاًالأرض عدلا :

مااقمة إلىمحمدبنالقاسمبنعلى
إنس
لمم
انه
والذين أقروابموتهاختلفوا ,ف

اابلنحسن » وهو ليس مفنرع زيد  .ولكنه عاللىشزريطدية » وهو أن.

يكون مذنرية عفلىامطنمة » وهنهممنساق الإمامة إلىحى إن عمرب>نهه
ابنالحسين بنزيدبنعلى.

والجارودية مختلفون اختلافاً كثيراً ٠ ويقول النوتى فيهم  :وسموا كابي

افجخىلة زيدية إلا أنهممختلفون فماينهم فى القرآن والسان والشرائع واافراض,
والآحكام . 02

السلمانية :
 - ١4وهؤلاء أاقنرلافاً املنجارودية » وثمفآرىاثهم أقرب إلى ذيد
رضى الله عنه وإن خالفوه فىبعض ماقال » وممأصعاب سلمان بنجرير » وكات.

منامة شورى فمابينالخلق  ,ويصم أن تنعقد بعقدرجلين مخنيار
ياقوللإ:إ
المسلمين  .وإنهاتصمفىالمفضول معوجود الافضل :

وقد رضى خلافة ألى بكر وعمر  ,واعتبر اختيارهما اجتباداً من الام
يقكدون خطأ  .ولكنه لاايصل إلى درجةالتفسيق والضلال؛ وهو خط
اجتبادى  .ولكن أصعاب سلمان إذ ينذهون ألستهم عن الطعن فى أفىبكر ور
 (١) ٠فرق الشيعة للنويتى ص ١ه طبسع استانبول. 
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رضىاللهعنهمأيطعنان فىعثهان رضىاللهعنه .ويتبجمون تبجاعنيفاًفيحكون
بكفره وكفر أمالمؤمنين عائّشة وطلحة والزيير”؟ » «كبرت كلة تخرج

من أفواههم  ,إن يقولون إلا كذباً» .

وطمععنهم فىأاولئصكحابة الأعلام طعنوا أايضلأرفاىفضة من الإمامية »
واعتبروا مقالنين منمقالاتبمإضلالا مييناً .

إحدى المقالتين اللتين استسكروهما على الإمامية القول بالبداء ؛ فكقادترا
يتبجمون اعللمستقبل » فقإاذلاوا تقولا يكونلحمقوةوشوكة افلمستقبل »
ثم لميقكنرعلرىمواا » فيقولون  :بدالله تعالى » وإن ذلك الرأى ابتدأ
عذد الكيسانية » وهو البدعة الضالة الى ابتدعبا الختار بن عابليآدقئى .
والتانية مبدأ التقية » فاسقتدسكروه عليهم  .للأنهموجندوا أولتك الذين

يدعون التقية يقولون كلاماً فيه مالآة للظالمين وليس عق » بل هو باطل » فإذا أقم
الدليل على بطلانه قالوا إن قالناه تقية  .ويقكدون ذلك الكلام سلما بالنسبة

للمتشيعين  .لا بالنسبة لأثمة آل البيت أنفسهم .

ولقد تابع سلمان بجنرير عالىلول بإمامة المفضول طائفة من المعلزلة
وبعض أهل الحديث  .وقد قال هؤلاء الذين اختاروا ذلك الرأى مالنمعتزلة

وأهل الحديث إن الإمامة من مصال الدين ؛ يومكن ت#صيلها بالعقل لا بالنص »
لانبا يحتاج ايهالإقامة المسود والقضاء بين المتخاصين وولاية اليتاى ٠ وإنكاح

الأبلى  .وحفظ الببعة » وإعلاء الكلمة » ونصب القتال أمعداء الدين .
ضاى بانلعامة ,
فآموفب
وان ال
كل
يحدة
وليكون للسليين جماعة مو
»أتومهم رأياًوحكة  ,إذ الحاجة
فلا يشترط أن يكون الإمام أفضل الآمة علدا و
تنسد بقيامالمفضول معوجود الفاضل والأفضل ؛ ويقول الشبرستاق :
لهسلنة إلىذلك  .حجتوىزوا أنيكون الإمام غير
دهالت جماعة مانأ
بحلرستاق ج باص 6١75 .
( )0الملللل وشالن

95

لمكن

لمم

مجتهد» ولاخبير بمراقع الاجتباد » ولكن يجب أن يكون معهمنيكون من أهل
الاجتباد فيراجعه فى|لآحكام » و لستقق فى الحلال والخرام  5ولب أن يكون

دصرثفش»
ان وب
ومتي
حرأى
لذا
الجلة
فىا

١

وإن أهل السنة الذين أخذوا بإمامة المفضول موعجود الفاضل والأفضل

ميروا دأى الشيعة فىأن أبناءعلىفمانطمة أفضل دائماً » ولككنهم قالوا ذلك
فقط »كقاعدة عامة فى النولية من قريش الذى هو مذهب أهل السنة .
البترية :

.ل

وم أصداب كثير النووى الأأبتى  :وقد وافقهعلىمذهيه الحسن بن

صالم بن حى»٠ولذا يقال عنهذه الفرقةالبترية » ويقال عنهاالصالحية ,
وقدوافقوا السلمانية فىأقوالحم السابقة  .ولكنهم أكثاعتدالا  .فليحكوا

بكفرعثمان» بلتوقفوافىشأنه ,وقالواإن ماضيهبجعلهمنأهل الجنة .فهومن
بشرم التىيلق باولجن
كةا»نت له فى ناصلرإسلام مالهموافف سامية ,
روا
ي؛
حبر
ولكن فىمدة خلافته ولىالظالمين من بى أمية ٠ وترك شفورتى ع

نالظهرفىمم باعلدخلافة » فتوقفوا و»وكلوا أمره
بمياضنيهاقبل الخلافة » وح

وقللوا إ :طل أافضلالحلقبع ردسول اتيهلت» وأولام بالإمامة٠ لكيه
سرلاالضآمياً » وفوض الم إلىغيره طائعاً » ورتراكغحيقهاً ف
»حن
راضون مادرضىء؛ مسلدون لما ساسملايحللناغيرذلك  ,ولولميرضعلى يذلك

لك
هاناأبو
لبك
كرا

 .هم يمنقجاودزوا إدامةالمفضول  .وتأخير الفاضل

وال
اافض
لق إ
اذا
فكان
ضل راضياً و»بذلك ترام صرحوا فى شأن إمامةالمفضول
بما لميصرح به الإمام زيد » فإنالإمامزيداًلميشترط صراحة فإىمصحاةمة
 )١١باتكلاذملا روك ص . 7١5
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المفضول رضا الافضل ظ ولكن الذى صرح نههو النظ
ذطر
لفى
ك

إلى الصلحة

العامة التىتستقر عندها شئون المسلمين ,ن5دل عباراته .

< ولقدقلوا إن أمعنان نفسه مأونلاد الخسن أالوحسين » وكان عاللآ

زاهدا ثجاعا فهو الإمام » وشرط بعضهم صباحة وجهه  .فإن خرج اثنان

من أولاد على فمانطمة ينظر إلى الأفضل والازها ,.إرن تساويا ينظر إلى اللآمسن
رأياًوالأحزم » وبجور أن يكون إمامان مز .أرفا
دطمة فقطىرين ؛ ويكون كل

واحد منهما واجب الطاعة فقىومه » ولو أقتّىكل واحد منبيا لاف ٠ي١فتى
الآخر كناكل واحدمنبمامصيباً» وإن أقتى باستحلال دم الآخرة. , 2
وهذا رأى غريب ٠ لآنه يؤدى إلى أن يستحل فريق من المسلبين دم
الأخرين بالرأىويع»تبر الدم حلالا فىنظر القاتل والمقئول إذا كيان
أخد برأى
هؤلاء البترية » وقد وصف الشهرستاق رأيهم فى الإمامين بأن
وهخ
ذبط
ل؛ك
حوقل»
عل أوضم مافيهمنخبط هو ذلك الرأى الشاذالغريب .
وقد وصف هؤلاء البترية  -الشهرستاق فعىصره ؛ وهو النصف الثاق
عن القرن السادس الهجرى »فال :

«أ
زكثمرمافتىا مقلدون  ,لايرجعون إلىرأى اجتهاد » أامالفأىصول
فيرون رأى المعتزلة <ذو القدذة بالقكنة .,ويعظمون أاللماةعتزال أكثر من
تعظيمهم أئمةال
لبيت و
,أما افلىفروع فهمعملذىهب أن
مىحن
سيفة
اإلا
ئفى
ل
.يوافقون فها الشافعى رحمه إنّه. ©0

وهذا الكلام يدل على أنهميلأاخذون ذهب الإمام زيد بالمجموع » ويظهر
أن باعلدزمان ينهموابلينإمام ٠ نوقاطاعهم فىالأرض عن موطنالاعللزيدى

جعلهم ينسون فقهزيد» أول يمنقل إلهمنقفلاأحخحاذ,وا ذهب أحىنيفة

الذى كانسائداً إبان ذاك فى العراق » وفى بلاد ما وراء الثبر .
قاتسربثلا ج  ١ص ١م .
()١للملا لحتلاو

) (0باتكلاذملاروك .

سسى##
س

سم

١باو- قلنا عانلدكلام فى حياة الإمام زيد وعصره إ(نم!|ام زيدا كانه

يذهب إلى العراق » ويلتق بعلساء البصرة  .ويلتق فى الكوفة بالشيعة » وفلنا
إن عصره اشتهر بشو الفرق الإسلامية »وصارت كل طائفة مالنناس طها مذهب.

 0مب أن الذينلايعتنقونه فىضلال » وقديتساهاون.
مي ةنم اك
معهمفىغيرأرأمبع التى أعلنوها وإر ,كانعنداللهأكبر وزراً » وهو فىحقيقته
أشن »م فلبناتفر الخوارجمتلالمينقولبالنتكشميا .٠ ينمابغتفرون ماهو أقبج
هن ذلكلمنيرفض التحكم » حتى الكبائر التىتوجب الحدود عند بعضهم .
وقد ذا

جءا.دل
وأرا
كر-زيد أصصاب هذه ال

بعضها واعئق بعضبا لاقام

عصلط بانء و»أنه وافق,
عليهالدليل فنىظره  .وقد علينا أنه التق بزيد وا
واصلا فى الاعنزال.
ولكن المعيزلة لايعدون واصلاأول من تك بنحلتهم٠؛بل لعتبرون من قبله أة

آالبيت والسن البصرى ٠ ويعدون الإمام علياً زين العابدين فى طبقات.

بًقمانتهم ٠ وعلى هذا النظر الذى قرره
طدا
المعتدلة  .يايعتبرون الإمام زي

صاحبالمنية والآمل نياكلواعتزالفى 1ل البيتتلقامزيد عليهم  .فماتلقاه منعلوم

الحديث والفقه والقرآن ٠ ولميكنعلمهبهذابسبب انتقاله إالىبصرة ومذا كرة
وأصل ء مادام ذلك العمفىييه .
ومبما يكن من أى تلقزيدهذه المعاومات الخاصة بالعقائد » والتى وض

فى مسائلها -فإنه منالمؤكد أنه تتقاربآراؤه فهام آعراء المعترلة .

ولدذكر هذه الآراء » وأوها المسألة التى شغلت عصر الإمامزيد ٠ وعصر
التابعين ٠ وهى مسألة متكب الكبيرة ء

ننس

لهايه” 8سم

سد م دكب الكيرة

( ٠ا ألثخاروارج وغيرمم ياجة هذاالبحثعند ماتكلموا ف اىلتحكم» 
ووصف من حككوا بأنبمكافرون  .وقد اختلفت فياالآراء بعدذلك. 

و -فالخؤارج خصوصا الازارقة وصفوا منقالبالتحكم بأنه كافر» و أن
داانرخالفين دار حرب » وذلك على مذههم من أن مرتكب الذنب  5ولو خخطأ
كافر  :وأولاده كفار  .وأنه باح قنليم ١ وذلك كلام شاذ لياقره عقل

ولا دين .

ب

ان » و أنهلايباج
والإياضية مقناهملوا إنهكافركفر نعمة لإاكمفر

إلامعسكر اسلطان  ,وقدتتقارب معهم بعض الفرق الخارجة فى هذا .

+

والمسن البصرى كان يقول ؛ إمنرتكى الكبائر المصرين عليها

يًمهاا
كمنا
تنمؤ
روكا
اهل
منافقون يظبرون غير مايبطنون ء لآن

 .ويمعالنه من

أعانلميكنمنفلبه» وانظر إليهوهو يقول ١ : الناسثلاثة  :مؤمن » وكافرء
من فأقلدمه الوف  .وقومه ذكر العرض ٠ وأما الكافر فقد
ؤما
لقم»فأ
اناف
وم

قاعلهسيف  .وشرده الخؤف ٠ فأذعنللجزية ب»واسلمضمريبة » وأماالمنافق
فق الحجرات والطرقات بسرون غير مايعلنون » ويضمرون غير مايظبرون »

فاعتبروا إنكارمم ربهمباألعهم الخبينة » ويلكقتلتدوليه .ثمتنمنىجنته..
 وهئالك المرجئة الذين انقسموا إلى فريةين فريق خطع الربقة وقيودالاحكام » وقال إنهلايضر مع الإعان معصية ٠ والفريق الثاى قرر أن العاصى
يستخق العقاب  ,إلاأن يتغمده اه ب حرمته ,وأمره راجم إلىدبه.
مو هذا هو مضطرب الاراء بإجمال » وقد ذكرته فمىوضعه عند

الكلام عبلالفرق  .فاهو رأى زيد؟ جاء زيدفىوسط هذاالمضطرب لك بأنه

عازلة بين الإعان والكفى ءويسمى فاسقأ ءويسمى مسلا  .وقد وافق الإمامية

سدم

وة ## لدم

عهلىذا القدر » ولكن غالفتهم المعتزلة فزىثاىدءوه » وهو أن مرتكب
نفاىر إاللامغسيرلمين»
للد
مامية يرون أنه لاايخ
إ»
ي مدخلودفاىاللنار
وكبزيرة
ال
وأهل القبلة يعذبون بمقدارذنو.هم » ثم يدخلون الجئة(. 2
وهر فى هذا الرأى تلاق معواصل بعنطاء فكوىنهق منزله بلينتاميأنفقط
تدكلاناق بينهما فى هذاالقدر ثابتاً حتى
لوق
وقد ساق واصل الحجة هذا الرأىا ؛
اق
لكرة
تذا
»قلنا » إنه
وام
ادعى الشبرستاق أنه تتلاذله» وقد خالفناه فى ذلك ف

.ر الحجج التى سيقت لهذا
ذًك
نلقيا
وذةل»وت
افلىتفكير بفعىضالمسائل وليس تلد
الرأق ؛ وها هى ذى :

أوالهال مأؤنمن وصف بأنه ولىاللهوتأنعالالهلى حيه » وأنه موعود
بالجنة » فقدقالتعالى ١ : اللهولى الذين آمنوا ء » وقال تعالى  « :اللهولى المؤمنين »

موبنشرين بأنلحممناللهفضلاكييراً» وقالتعالى« :وعد
ؤ:
ملى
لتعا
اال
وق
خلزاى
موم
اللهالمؤمنين والمؤمنات جنات تجحرى منتحتهاالآنبارء وقالتعالى «ي

له النىالاينآماموعهء وإذا كانت هذه أوصاف المؤمنين » وخواصهم »
لا مكنأن نكون هاذلهأوصاف متفقة معارتكاب الكبائر والإصرارإليهاء
نعصيهو:كيف لايخزىيوم القيامةمنيتقدم بكتابه وفيه
كيف يكرنولاقم ي

و.تهذباين أن
صديت ٠ ول يغادر صغيرة ولاكبيرةإلاأحصاها  ي
سيأئاتحه ق
تلك النصوص تخر ج م تكب السكبائر منصفوف المؤمنين .
وثانها  أناللهسبحانه وتعالل ذكر أن الكفار علىضريين أبقيتمالها :
أولها  -أهل الكتاب الذينقاتاوا ومني» فققادل لق تعاله .م ٠ قاو

الذين لايؤمنون بالله وبلااليوم الآخر  .ونلحارمون ماعحرماللهورسوله ,

ولا يديئون دين الحق ممد الذين أوتوا الكتاب  .حَتى يعطوا الجزية
( )١أوائل المقالات تأليف الشيخ المفيد مد بالننمان المتوى سمْة 1غ م

طبيع تتريل .

لداوءن #د

عنيدوثمصاغرون » وهذا الحك زائل عن تكب الكبير  ,لاأنهملايقاتلون
ولا يتنلون .

والضرب التاتىمنالكفار م المشركون » وقدبيناللهتعالىحك هذا الفريق
كذال
بقولهتعالى ١ :فإ
رالذ
وينا فضرب الرقاب حتىإذا أنحنتمومم فشدوا
فقيتم
الفوثإاقما,منا بعد .وإما فداء حتتى
ضع الحرب أوزارهاء وهذااالحلمذى
حم اللهب تهعالىفىا
عم
رنب وغ
المش
ييرنممطلباق عالىمرتكبين العصاة
لركين

ههمل
لا م
ا أن
الذين يصدقونيالعنىموللاون بماأمس ء ويت
هئجذمن
ؤيسو
انء
أيضآ ,ولابعدون كافرين إذن بأىنوعمن أنواعالكفر .
الثها  أن صاحب الكبيرة قد ثبتفى السنة أيندهفن فمىقابر المسلمين »

ويصبل عليه » ويرث منقرابته المؤمنين » وذلك لاينطبقعلىالكفار  ,وممذا

بنبينأن م تكب الكبيرة  ,لايع كدافراً ,للآنالكافر لايدفنفىمقابر المسلدين ,

ولاهيصلعليه » ولايرث منالمسلل .

ْ

ومنبموع هذه اللآدلةيظهرأن مرتكب الكبيرة لابمكن أن يعدمؤمناً ,

لآن صفات الإبمان الى ذكرت فى الدليل الآول لاتتطبق عليه » وكلاايفعرداً »

لآن حك الكفار الذىثبت فالىقرآن اولفسنة لاينطيقعليه » فيهونلحادر
منزلنتيناوفلاقيعادً »
إلى الكفر ويلعالو إلى الإبمان » وهر بهذا مفنىزلة بين الم
لآن المنافقين الذينلايمون ماجاءبهالبىكفار ء وقدسمتهالآمة.كبافاسقاً ,

فىر »
كهإل
لل ب
اتنز
رق إاللىدإرمجةان  ولا
تلى
لسمياة ا
فييق علىهذه الن
وقدقالواإنهيصم أنيطلقعليه اسممسل » ولابمكن أن يسمى مؤمناً » لآن
الإعان يقتضى الطاعة  ولا طاعة منه .

 6ه-ذا مبامكن أن يساق لإثبات أن الفاسق فمنىزلة بايلنإيمان,
والكفر مادام مصراًعلىمعاصيه :يلتاوب .
ود ساق هذه الآدلة واصل ,بن عطاء  ,و نقلها عنه صاحب المنية » وقد قررل

ا

لك

أن الإمامزيداً رضى الله عنه كان بذاكر واصلا هذه المسألة وغيرها » والنق
تفسكيره فها فى الخلة مع تفكيره .

وهذا القدر يتفق فيهرأى مذهب زيد ومع الرأى الذى عن الإمامية

من بعد ء ولكن المعتزلة يقررون أانلفاس قق إمذا
ات ولم ينب يكون مخاداً

افلىنار  .ميلعااقب بقادرم
راكب منكبائ ,مصراً عليه  ,و لعله قديستدل لهم
بأناركاب الكبائر  .والإصرارعلبا منغير توية » ليناطبق عليهوصفاً
المؤمنين الذين بشروا بالجنة ء وإذا كانوا غير مشرين بالجنة » فليس لهم
إلاالنارء وإنهاللجنة أبداًا,لأنوار أبدا
ذً»و
لعلل
ك يكون[خراجهمنحظيرة
الإيمان يلازمه حتما الك عليه بأيلداخل الجنة » وأن يكون مخلداً افلىنار ,
ويزكون هذا القول بقوله تعالى فىبتعض
سمكسى الذاوب إنهمخلدفى النارء ومن

ذلك قرل”ه-الى ١ : ومن يقتل موٌمناًمتعمداًخراؤه جبنمخال
وداً ف
غبا
ضءي

الله

عليه ولعنه  ,وأعد له عذاياً عظها »والكن الإمام زيد والإمامية يرون أنه من أهل
القبلةفيءذب مقدار م أ
اذنب ثميكونمعأهلالجن .ة

ها

وينى علىالكلام فتىس
مكب الكبيرة الكلام فزىيادة الإيمان

ون
اقص
لهإ,فعهلان يزيد وينقص ؟ لقداختلف العلماء فذىلك » فبعض العلماء
قال  :اإلنإإعان لايزيد ولا ينقص الاانلهتصديق والإذعان » فلا يزيده العمل

ولا ينقصه ء فالأعمال ليست جزءا من الإبمان » وبعض العلماء قال إ
:ن الإيمان
يز
ويد
بوين
كقصثء
رة ا
ولطباعااتليزعيدص,يان ينقص  ,وبعض العلباء قال :
إنه يزيد ولا ينقص مأدامقادلدإصل
ذعان وااتنصديق .

ولو أنأنرادنا أن أخذ من قول الإمام زيد فى مركب الكبيرة رأيه
زفيىادة الإيمان ونقصه  ,لكان الرأى الوحيد الذى يعدلليه رأبهفتىمكرب
الكييرة هو أن الإيمان ل يازيد ولايتقص .عللمعى أالنمعاصى لاتنقصه والطاعات
زلياده ؛ وعلى معنى أن الإملن الصحيسيح يقتضى العمل حتها » فالعمل والإيمان

/اوةو” لد
/د
س

متلازمان » فليس نظره كنظر أحىنيفة الذىيقول  :إالنإعان لتناقصه
المعصية  ,ولاءزيده الطاعة  ,لانه حقيقة ثابتةفاىلقلب » بل
آلهن
ر
خظر

وهز أالنإيمان والعمل متلازمان لاينفصل أحدهما عالنآخر  ,فينعلا
مل
عاص وم تكب كبيرة .
وتلك مسألة يتفق فبأ مذهب زيد وهو مذهب المعنزلة مع بعض الفلاسفة

الشرقيين الذين يقررون أن الإخلاص فى طلب الحقيقة يدفع إلى المعرفة
المستقيمة  ,والمعرفة المستقيمة بكوموعنبا الإيمان الصادق ؛ والإيمان الصادق

يستلزم حتماالعمل الصالح  .والساوك القوم ك
؛فلههىا نقط فىخطمستقيم
واحد  .برتدى بالإخلاص ويتتهى بالعمل الصاح .

ق+وله افلىقدر
!ا  -قلنا إن العصر الذى عاش فيه الإمام زيد قودجدت فيه أراء

متضاربة حول فعل الإنسان محوار الإعان بالقدر  ,وقلناء إن الجهمية أو الجيرية
قالوا إن الإنسان ليسلهإأرىادة ففىعل نفسه  .وليس بمختار فيمفاعل »

أبفلهعوافلىه كلريشة ف مىهبالريحتحركباول
.اتحرك تفسهاءونسبةالأفعال

إل
ايه
لليحستقعل
يىقة » بلهىكقولالقائل  :ماتزيد» ونيت الزرء ؛ و جرى

الماء » وتحرك الشجر  وأينع القّر ,ومالاشىلءمأنه
شذيهاء اختتيارفمايشسب

إلهاء ويذلك أمنوا بظاهر الإمان والقدر .
ونجوار هؤلاء اكالنقدرية الذين نفوا القدرء بمع
انىت
لقدي
آرا
زلله
لى فعىلبه

المكنون بمايكون منالعباد منخير وشر » يلقالوا الام أنف أى أنعلالله
تعالى بالا هو فوىقت وقوعه » وقد نسب ذلك القول إلىمعبد الجهنى الذى
أعلن قول ألذين تسموا بالقدرية » فقدرأى بعضالناسيعتذر اعلنمعصية بأن

سم

ارو #

د

لره تعفالىقا.ل ١« :لاقدرء والام أنفء أاىلامور يستأئف العلل
اكلقد
ذل

بها  .وكأنهلاعلللهفىالازل  ,ولاإرادة لل تهعاللىفىالآزل ٠
نزظرد ى هله الآراء فوجد فا انرافا  .إذالآاول يؤدى إلى إسقاط
اللكليف لآنه ل
تاكلف إلا معالاختار » ولا اختيار مع فىالإرادة البشرية .

اهلى »
بالإإننسان عملقىتضى هذا الرأى تكون معاصيه منسوية إتلىعأق
لنك
واللّه تعالى ميز
ذه ع

.

اف
ريه
“اى ف
والقول الث

أشد إذ يننى عل االللهأزلى » وإرادته الازلية ؛

وينق نصوص الفرآن الكريم ؛ متل قوله تعالى ١ :اإلنله عنده عل الساعة ء

:يندل الغيث ٠ ويعل مافىالأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ,
بو

وماتدرى نفس بأى أرض تموت» » ومتل الأيات الكثيرة التى وصف الله
نفسهبالعلالمطلق الآزلى » كقولهتعالى٠ : والتهبكلشىءعل » وقولهتعالى*
«وكل شىء عنده عدار ٠ ,

باط ل وكان لا بدمن رأى وسط بقرر عل اللهتعالى الأزلى

وإدادته

الآأزلية  .ويؤمن بالقضاء والقدر  ,ولايسقط التكليف » ,وكان ذلك الرأى
هو الإبمان بالقضاء والقدر  .واعتبار الإنسان ذاعلا متاراً  .مسثولا عا يفعل »

ومقتضى إرادته وحربته يكون مستحقاً للدواب والعقاب  .وقد كان ذلك القول

رائماً مشهوراً فىآل البيت ٠ وف التابعين ؛ فليكناختيار زيدلهبدعاًف آى ل (أبيت.
رضى الله علنهم ؛ حتىلقد نصسباحب المنية والآمل ذلك الرأى إلى على
زايلنعايدين رضى الله عذه .
لسبك
ذد ن
وق

الرأى إلىعبد اللهبن عباس رطضى الله عنبما » وقد روى عله

أنه كأرتسالباً إلى جبرية أهل الشام جاء فيه :
« أمابعدأتسأرونالناسبالتقؤى  .بكمضلالمتون  .وتنهون عن المعأصى »
وب ظهر العاصون ء ياأابنلامءسقلافتلين » وأعوان الظالمين وخران مساججيد

سسا " 8االم

الفاسقين  « .هلمنى إلامفترعلىاللهحملإجرامه عليه» وينسبه إليه؛ وهل
منكم إلامنالسيف قلادته والزور علاللهشبادته  ,أعلىهذاتوالتم ٠ أعمليه
الام  ,حظك منهالأوقر » ونصييك منهالآكبر ,عمدتم إلىموالاةمنلميدع
لل
وهما
للااإلماأنخذه
ا,
راً إلاهدمه  ,ولامالاليتمإلاسرقه أو خان »ه فأوجبتم
لأخيث خاللقله أعظم احلقله و»تخاذلتم عنأهلالحقحتى ذاوا ٠ وأعتتم
أهل الباطل حتى عزوا وكثروا ء فأننيوا إلىاللهوتوبوا تاباللهعلىمنتاب ,
وتقبل من أناب », 02
وبمذا ينبين أن ذلك النظر كان رايجاً فىآخرعصر الصحابة والعصر الأمرى ,
وينسب إلىكل آل البيت  5أشرنا فلا غراية إذا اختاره زيد .
 - 8وحقيقة هذا الرأى الذى اعتنقه زيد أنه يجمعبين الإيمان بالقضاء

والقدر  واعتبار الإنسان حرا مخناراً فى طاعاته وفى معاصيه أون معاصيه لست

قهرأعناللهتعالى» ولاغلبةعليه» وإن كانلايهابورلضااهاء لآناللهتعالى
لايرضى لعباده الكفر » وقد وضح ذلك النظر الحسن البصرى الذى أدركه
الإمام زيد» فقدقالرضىاللهعنه« :منلميؤمنبالتهوقضائه وقدره ,فقدكفر »
ومنحمل ذنبهعلىاللهفقدكفر  ,إن اللهلايطاعاستكراهاً  ,ولايعصى لغلية ,

لأن اهلمليكلماملكهم ؛ والقادرعلىماأغدرمعليه» فإن عملوابالطاعة لميحل

بيمنهامفويعنلو| » إن عماوا بالمعصية فلوشاء حالبيمنهاموفبعينلوا » فإذا
فعلوأ أو ل يمفعلوآفليسهو الذىأجيرم  ,ولوأجيرثمعلىالمعاصى لأسقط عنهم
الع
وقاب
ل»
و أهملهم لكان يحراً عن الق
ودرة
لك
»ن لاهلفمهمشيئة التى
غيها عنهم » فإن علوا بالطاعات كانت المنةعلهم » وعإعنلوا بالمعصية كان

الحجةعليهم » .

وفى ثناياهنم الرسالة التى نقلها المرتضى افلمنية والأمل .على أنبا.صورة
( )1المثيةوالآمل للرتضى .
(  ٠4الإمام زيد ©

ءا
ارأى ألمة آل الييت ومنهم الإنام زيد ؛ وهى رأى المعتزلة  ما يدل على اجمع
بن القدذاء والقدر ء وإرادة اللهالخالذة النافذة  ,ويستنط منهاأمور ثلاثة تود
المذهب تماد ا ضيسح :

|

٠

أوهًا  أن الإمان بالقضاء والقدر لا مع حرية العبد » ولاعموم سلطان
وىل
وتعال
الله

قدرته .

ثانيها  أنالهتعالىقدأودع الإنسان قدرة عل الآفعال باختيارهم » فهم
يفعلون بقوة مودعة أودعبم اللهإياها .ولذلكَ يقول الحسنإنه القادو علىما أقدرمم
عليه» وإنهالمليكلماملكهم  ,فإرادة الإنسان منخلق الله .
لىل»ه سبحانه وتعالى
فهتاعال
ثالثها  أن مشية العبدليست غغفالفة لمشيثة الل

لايعصى قبراًعن ءد وهناتجدثمة فرقابينالإرادة والمشيئة » والرضا والحبة »
فالمشيئة والإرادة قد تكون للمعاصى » ولكن الرضا وانحبة ليامكن أتنكون

بىودقوعتلماننحها »وإرادته سبحانه
للمعاصى :فالله سبحانه وتعالى بريدالامعالصىعال
وتعالى خيفيعةلليابا أحد » حتىتقع ٠ ولكن للعبد الإرادة الحرة التارة

تنكبهلايف .
لكو
لاتىي
وا  -وإن هذا الكلام بعدمذهب آل البيت فىنظرصاحب المنية الآمل ,
ونعتقد أن نسبتهعلىالأقل إلىالإمام زيد صميحة » وهو يدل عبل أن الإرادة

ير متلازمينءفلته سبحانه وتعالى يبأاملسطاعة »وقد تقعالمعصية بمشيئةمنه ,
و اغلأ
للاآزم مع احبة والرضا ؛ فيلماكن
ص5رح بذلك الحسن البصرى » ويلكتن ا

أن يرضىاللهتعالىعنفعللميأ ب ءه ولايحباللهفعلانبىعنه.
و لكن رأى المعنزلة من بعد أن الإرادة والأمى «تلازمان » فالته سبحانه وتعالى
دا يأمس بأعس إلا إذا كان يريد وقوعه  ,ولا ينهى عن ثىء إلا إذا كان لا يريده »
وإذا وفع فبغير إرادته .
وإف لا أجد فم يبن يدى من المصادر ما يدل عل أنهكان يرى أن لاعس

اموس
عوالإرادة مثلا زمان  5لآنه يؤدى إلى أن يعصى الغللهبة » وما كاالنله تعالى

لى الله عن ذلك علوا كيرا .
لتيلعبا»ء

قلنا اإلنكيسانية كانوا يقررون أن البداء أصل عندمم و
»أنهم

يقولون إنالهيدو لهء أى أنعلاللهتعالىيتغيروإرادته تنغير » واإلنقدرية

ااق
وهل
قرروا أن
لدلرآم أنف » أى أنهيدبرالآس عند نزوله » أو عند إرادة
لسر
تزوله  .واقد
قىول باليداء إلىغيرم فذكروا أأنومنصاف اللهسبحانه
وتعالى البداء» أى إيقاع حوادثجديدة و,قد أخنوا ذلك يقولون من ظواهر
ال
لوصمءقوم
انص
رنرات الشرعية الى تجرى عل ألسئة النأس منغير أن بوجد

نكير لهاء فيقرلون إن الله تعالى قال كفتىابه العريز ؛ ب«محوا الولهميايتشاء
بت
نللهمال يمكونوا >تسبون ظ
وعنده أم الكتاب» وقال تعالى  :و«بدا لهمم ا
للفدعاء » والله يقول :ا+دعو فى استجب للك ء
وقد تواردت الاخماز عنالرسر ا

وإجابة الدعاءمنهذا القبيل » وقالوا"إن البداء فى الكونيات يقابل النسخ

فى الأحكام » فك أن النسخ جائر فى الاحكام النكليفية والآيات »م قال تعالى :
م«ا نلسخمنآيةأو ننسبا نأتيخيرمنهاأومنلبا ٠ أتلعمم األنله علىكل شى*
قدير  «6ذفكلك النسخ فى الكر نيات وهو دليل على قدرة الله تعالى .
وقد خالف الإمام زيد هذه اللآأوال كبا .وقرر أن علاتللعهالى أزلى قديم ,

وأن كل شىء بتقديره سبحانه ٠ وهو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
وكل شىءعندهبمقدار» وإنهمنالنقص فىعلاللتهعالىأن يخيرإرادتهلتغيرعليه»

فكيف يتغيرعلمهوقدقدركل شىءتقديراً » وكاأنعلاللهتعالىألة قديمبقدم
ذاته الطية كذلك إرادتهسبحانه وتعالى أزلية درمة بقدم ذاته » *| بشقعىمنء

3-5
إلاقدكتيهء والله قدكتب فىلوحه المحفوظ كل مأسيقع من العباد » ومايذله

بالعباد ».وعم الله تعالى الأزلى » وإرادته القديمة الخالدة لا ينافيان أن يفعل العيد

يمفاعل مختاراً ,لآنهبعلالق ,ه وإرادته » وإنلميسكن برضاه و حبته.

والدعاء وغيره لايغير المقدور  .ولكنه يظبره ويكشفه ؛ والله سبحاله.

قدر فعلىيه الآزلىالدعاء وإجابته و»قوله تعالى  « :بمحو مايشاء ورثبت» لا يقتضى.
»ل يسجل إرادته الدائمة وعليه الثابت الازلى ؛ فلا إرادة فوق إرادته ى
بداء ب
وقدأحاط علبه يكلشىء ءا قالتغالى « :قد أحاط بكلشىء علمه» وقال تعالى>

« واللهبكلثىءعلي »ر وقولهتعالى: بلبدالهممناللهمالميكونوايحتسبون ».
وته
سابلا
>دكتانو
يدلعلى"نأو" بعض مكدنون علمهلهم» وق

 ,ولا يقدونه .

ولكنه فىعلاللهثابت لياتخلف .

ومن لإمامية من يتفق رأبهمدمعهذا الرأى وهو رأى ابخيور؛ وهو رأى.
الإمام زيدرضىالله تبارك وتعالى عنه.
ع د

لا رجعصة

يرةة
مكث
ا وأ
معة»
إلرج
لة ا
اكر
 - 4ابتدعتالكيسانية فكرة المهدى وف

على أن الرجءة ستسكون ملنلمإحضيمان » ومن محض العصيان ء وينسبون.
فلهر
عدال
ذلك إلى الإمام أجنعب

الصادق أنه قالفى الرجعة إتمايرجع إاللىدنيا

عندقيامالقاام ( أى المبدى ) منمحض للإيمان عضا  :أو عض الكفر محضاً ..

فأما ماسوى هذين فلا رجوع لممإلىيومالمساب » وفسروا الرجعة على هذا

بأله عند عودة الهدى المنتظر يعيد الله أقواماًبن|هتدو وظلبوا ليريهمآياتم
وينصرمم على يد المبدى الذى يزيل الياطل ويرفع الهق ١ ويعيد الله تعالى.
أولياء الشيطان فيردادون عتوا فينتقماللهمنهمعلى يد المبدىلأوليائه المؤمنين ,

وبجعل لحم النصرة عليهم ءبفلباق منبم أحد إلا وهو فاىغلمبعسب
ذبابه

سا
الذى ن
زل به وتصفهو الأرض من الطغاة  5وليكون الدينللهتعالى ,ولاغراية

فى أن يعردوا عاتين ظالمين بمعودتهم » فقد قاالله تعالى فهمبعد الموت :

«
بل بدا هم ماكأنوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلىمانبوا عنه ©

وبعض الإمامية قال إالنرجعة ليست رجعة الاجسام التىقبض الله أرواحها ,
إمما الرجعة رجعة الدولة  ,وذلك لاآلنمهدى المنتظر يعيد دولة الحق ٠ سد

أاهللباطل .

والإمام زيدقدننىفكرةالمهدى المنتظر » ففى مكعبراة الر
لجعة
ا,
ن

الرجعة يايصورها الإمامية ومن قبلهمالكيسانية تقتضى وجود المهدى » وما أنه
لامبدىفىنظر الإمام زيدء لآن الإمامبجب أن بكون غيرمستور  ,وأن يدعو

لنفسه  .فلايوجد إماممكمتوم
غ ويلاب » بيلوجد إمامحم ويدعولنفسه ء

يبرلفع السيف لنصرة نفسه على مخنالفه » إومامة المفضول تسكون إمامة
إن ادتضاها الناس ورأوا فياالمصلحة » كارأينامنقبل .
مالا" معجزه الأمئة

 94س قرر الإمامية األنأئمة معصومون عن الخطأ والزلل » وأن لهم

منزلة تقارب مازلة النى  .والمرتبة ايلتعىلو بها النبيون علبهم أنهلاوحى ينزل
عوليقهمال:وا عإلنبهم لدق أى هو بفيض مناللهالعلىالحسكم ٠ االعللخمبير ,
وأن كلامهم حجة يؤخذ به» سواء أكانفىتفسير القرآن والأحاديث الصحيحة

عنألن »ى أمكانفا يقررون منأحكام  ,وأحكامهم ف ذىاتهاسل .ة
ولذلك كان ألابد أن تكون لديهم حجة تلبت إمامتهم والوصابة م 6

وأن اللهتعالىقدأفاضعليهمبالإشراقالعلى  ,الذىيجعلهملامخطثونفىقوك »
ولايزلونفىعمل » وذلك إذا لميكننص ء هوالمعجوة » فهميقولون  :د الع
) (١داجع ال
كتاب المذكور ص مع  0و لصحيح الاعتقاد ص  831طبع تتريز. 

1#

د

بالإمام يقكدون بالنص تارة » بوالمعجزة أخترى  .فْتى نقل النافلون النص عليه

منوجهيقطع العذر» فقدحصل الغرض  .ولكن إنلمينقاوه» وأعرضوا عنه
وعدلوا إلى غيره فانه يجب أن يظهراللهعلىيديه علياًمعجز ا ببيئه عغنيره »
وبميزه عمن عداه ء ليمكن العلبهوالقييزبينهو بينغيره » .

وإنه لامانع عندثم منأن تجرىالمعجزة علىيدمن ليس نبيامادام ممتاجاً لإثبات
ماحتاح النى لإثباته بالمعجرة  .لالآلنم٠عحزة هو الدالعصلصىدق مظنهر
فىيدهعلىمابدعيه» ويكون ذلككالبينةل .ه لانهيقعموقع النصديق » وبجرى.
صدفت
حرى قوله له « :

فم|تدعيه على" ٠ وإذا كان هذا حك المعجز لمتلع

أن يظهرهاللهعلىيدعى الإمام » ليدل بهعلىعصمته » ووجوب طاعته .والانقياد
له»كالايمتنعأن يظهره علىيدىمنيدعى النبوة »09

هذه آزاء الإمامية االبىتدأ الكلام بهاالختار الثقى ٠ ثمناظلمقول فيا
الإمامية الإثنا عشرية منبعده » و لسكن الإمامزيداًلايرتضى شيئاًمنهذا» ذلك
لآنهيرىأالنإمام من بى فاطمة رجل ككل الناس ليس بمعصوم عن الخطأ ء

وليس عفلءيهضا ولوإشراقاً  .بلعلمهبالدرس واولبمحثخط.ىء ويصيب كغيره
رلىق
اج إ
املنناس » وما دكامذلك فإنه لخياحتا

للحادات ٠ لانه لياوجد فيه

حم»ل,
يهان
ولبر
مايحتاجلإثباته بمعجرة  ,بلإنهيتقدم بالدعوة لنفسه  ,بالاجة وا

بالسيف المناوئين له ء الأخذين بالبدعة التاركين للسنة .
وفوق ذلك فإن المعجرة أاىلام الخارق للعادة الذى يتحدى .ه لا يكون.

لالنبي
إل ل
هين»
ة
بتاجو
م وحدم الذينيتتكلمون عنالهسبحانه وتعالىفيح
يننإلى

عناللهتصدقهم » واتللكممعىجزة » وليس الاإمة
ل فإىنمظرام زيدراضلىله
عنهوعنآبائهالكرام قدبلغمبلغ التحدث عناللهسبحانه .

وبحب أن نفرق هنا بين المعجرة التى تقترن بالتحدى والخارق للعادت
وىسى ص ١١طمبع حجر بفارس .
طشاف
ل ال
' ( )١تللخيص

دا خج#

لد

الذنى لا يقترن بالتحدى  ,فإن ذلك يجوز أن يرى عل أيدى الناس ؛:
ولا خنص هالائمة من دون الناس » فجإمنبور العلباء ققدرروا جوازه »

وس
كموا
رذ
الك
مة

» بلمنهممن جوز أن يقع ذلكعلىبدغير المسلم» وسموا

ذلك استدراجاً .

د

الام بالمءر وف والنبى ع:,

المنكر

مم١ الاصس بالمعروف والبى عنالمنكر واجب اعتقادى فاىلنمظعرتزلة »

وقد وردت بذاك الآبات الكثيرة  .مثلقولهتعالى  « :ولنكن مد أمةيدعون
إلى الخير  .وبأمرون بالمعروف » وينهون عن المسكر وأولنك ممالمفلحون »

وقد قال تعالى  « :كلتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن

.نون بالله» .
اونتكرؤم

واإلنآأم بالمعروف يوجب أن ينادى المؤمن بالحق وبجهربهلماخشى فيه

لومةلاثم,إلاإذا تحريمر مطلقاً عنذلكوكان فىهذاكال المضطر أو المكره:
فإ
انهي
لرخص
سله
كفى
وت لقوله تعالى « :إلامنأكره وقلبهمطمئّنبالإيعان ».,

ولكن ,معذلك الآفضل أن >هر » لقولهيلتم « :أفضل الجهادكامةحقعند
سلطان جائرء» وقال عليه السلام  « :خير الشهداء حمزةبنعبد المطلب » ورجل
قالكلة حق أمام سلطان جائرفقمتله» ٠

وقد كانعبل هذا النظر الإمام أبوالششبداء الحسين بعنلى رضىالعلنههما ؛
فإنه قد خرج رضى الله عنه عليزيدبنمعاوية ؛ لاله رأى ظلياً بعلو » وحقاً

يدفع .ولكن خذله أهل العراق » كأتباطئوا عننصرة أبيهمنقبل'.
ولقد جاءمنبعد ذلكابنهعلىزينالعابدين  ,وقدرأى ماجرى للأبيه »
وما كان مأنظهروا لاهلنصرة  .فسكن رطىالله عنه  ,لآنه'رأى مانلمكة

ا
ألا رج إلاومعه العدد والقوة » والآلن ت
حلوكادث جعلته يشك فوىجود
النصراء الآقويأء فىاعتقادم »فالصرف إلى العغير راض ولا مطمئن للباطل »

وكذلك فعلمدبن الحنفية بعدمقتلأبيه الإمامعلىكرماللهوجهه .

ومن هناتو
الد
لع
شنيدعة مابلدنأقية » واهلىسكوت عن مقاومة الباطل
من غير رضا به » وقد رخص ف النقية بقوله تعالى  « :لايتخذ المؤمنون الكافرين

أولياءمن دون المؤمنين ؛ ومنيف
فعللذليكس مناللهفىثىءإلاتأننقوا منهم

تقاة » وبحذر الله نفسه » وإلى الله المصير » فالتص عاللترخيص فمىوالاة
الكافريناتقاء شرمم »وتقية لأذاهمإنتسكن قوة تدفعهم وتغلهم  هومابلدتأقية
ال
اذى
لاش
إته
مر ع
اند
مية ؛ ونقلوا عن ألمهة آل البيتكملذي انلمايدين» وأبله

ايلمبداقر » وحفيده ألىعبداللهجعفر الصادق » رضى لألجهعمنعهيمن 

أنهم.

أخزوا با .

وقد قرر الإمامية علىهاذاالأساس أن الثقية جائزة فى الدين عند الخوف على

النفس » وتقجدوز فحىال الخوف على المال » ولضرب من الاستصلاح 
وقد تكون واجبة » ولاتجوزفىحال قتال الشيعة أ ق
دلبمهي لا وز إذا كآن .
السكرت يؤدى إلى استفساد أمى الدين .
وفى جوازها أو وجوبها يروونالإعن
مام جعفر الصادق أنه قال ٠ :التقية
دينى ودين إباق » وأنهقال « :منلاتقية لهلادينله0

4

”

هذا مبدأ الآم بالمعروفوالتهىعنالمسكر قد آمن بزيهد رضىاللهعنه ,

واعتبره أصلا من ألصاولإسلام ؛ودوى أنه رخص ف التقية » فبأمهما كان يأخين ؟

بظهر لىأن فىأولى حياته ووفقىت انصرافه للدراسة كان يأخذ عابلدتأقية ,
وأذا كان ينادىهشام ينعبداالكبقوله :ديا أمير المؤمنين» وما كللن
يذلسكوغ فى
نفسه إلاإذا كانيقوله تفية ,ح ّبىإذا حسبأنه اجتمعت لهقوة ونصراءءأ خذ يتركبا

لةاتصعحيتمقاد ص «١م .
اشي
' ( )١حا

لاوم ب

لثمماتحداه هشام وحاول إذلاله لجد مناصاً من الخروج آمراً بالمعروف ناهياً

عن المدكر » دااعيلإحلىق الذى لاريب فيه » ومهما يكن من حأياته فن

المؤكد أنه بعد أن درس الفرق الختلفة » والئق بأهل العراق غاللبامى بالمعروف

والنبى عن المنكر  :وصار يؤثر أن ينادى بالحق عن أينسكت على الظل » وذهي
شهيداً فى سبيل الحق » وصدق عليه قول النى يلت  « :خخير الشهداء رجل قكاللمة
حق أعامسلطان جاثر فقئله » .

و

اأصفات لست غير الذات

هما -
ذف
لك العصر ظهر الكلام فى ااصفات » ففريقالمعنلساء أثبت
أناللهتعالى متصف بكلمااشتملعليهالقرآن منصفات ؛ فهوقادرعام#ميسع

بمصتيركلم ميد ٠ وال
اصفا
لتذغي
ارت

٠ فتعلاعلالهلى غيرذاته » ولكن

صفات التلعهالى إذا اشتركت افلىاسم م
صعفات الخلوقين  ,فإنصفات الله تعالى
تليقبذاته » ولاتشابه صفات امحدثين فىشىء » وهناك طائفة من الحشوية شيبت

الله باخلوقين  .وقد ظبر هؤلاء فىعصر زيد  5نوهنا منقبل » وكا
هنذفىا
العصر التصارى يقولورر-:ت .بالأقانم الثلاث الأب والابن وروح القدس ,
وبزععون أن هذه صفات التلهعالى كاكان يروج النسطوريون الذين كانوا

ياعيلشومنسملعدين .
وقد رأى واصل بن عطاء أن الصفات غير,الذات » .وواصل كان صديقا لويد
ويتلاق معهفىجملةمنالأراء ؛ إلاماكان بمسقتال عب وخخالفيه » فاقشدتهن
عن واصل أنهكانيقول  :أحد الفريقين علالحق بنيقين » والآخر مبطل بيقين »
ولكن لابعلواحد منبما » هكالن زيد يوافقه على مسذا ٠ وماوافقه أحد

من جمهور المسلمين عبلى ذلك » فأرفق الناس حك علىمعاوية ماقالوا  :إنهكان

مفرىتبة تنلاق مععلى» قباللوا إنه كان على الباطل » وملكتنأكاونلا .

ماج د

وإذا كان زيد يتفق فى جملة من الآراء مع واصل بن عطاء؛ وهذا رأى واصل.
افلىصفات » فإنهيصمملنا أن نقول  :إن رأى زيد ف الصفات كان هروأىه
اهلى بتصف بأنهحي قادرتييع يصير 6
علل
واصل » وتفصيل ذلك الرأى أتنا

»ذلك.
ائدلعذلىات » ولاسمع زائدعلىالذات و
ررة زا
دغي
قمن
وللكن بذاته » و

ليتفادوا قرل الحشوية » وليتفادو! قول التصارى الذين ادعوا أن الأقانم الثلاثة
صفاء -ثاذات العلية » وقد كفرم الله تعالى لا:بم قالوا إن الله ثالث ثلاثة .
الت
بع
ثيدية
إالر
وقد اصلرتمنبدم المفيد بأن

وصف اله تعالى بالصفاته

دترفآن والسنة عل أنهاليست معاق غير الذاء » ..وقد صرح بذلكه
لاء
ال
اتىج

فكتىابه أوائل المتالات2؟ .

وهناك أمىيتعلق بصفة الكلام قدأثيرفىذلك العصر و.خصو صاعندما تكلم
العلياء فى مسألة خلقالقرانالتى أثارها أسعد بنددثم » وقتله خالد سن عبدالهالقسرى.

نقدأثيربسبب ذلك الكلام ألنله تعالى صفة قدعة تسمى صفة الكلام »

فإن القرآنلميذكر هذه الصفةمقرونة بالذات العلية»كسمييع وبصير  .ولكن,

ذكر الفعل منسوباً إلىالتلءهالىء فقال سبحانه ٠ :وكام اللهموسى تكلما »
وقال سبحاله « :وما كان ابشر أن يكلمه الله إولحاياأ أوورمناء حجابه
أو يرسل رسولاء .

سهث ٠ لانه سبحانهليمتصف به >
دال
عام
واذلك قاالل بععلضماء  :إ#نكل
بلصدر عنه حدوثه ؛ وقدنسب ذلك القول الشيخ المفيد النمالى الشيعة الامامية

وأكثر الزيذية » ذهلكانعبلهذاالرأى الإمام زيد؟ لانجدنصاًيصرح بأنهكان.
اء ولا سب أنهقاله» وإن كان القول
هسكذعن
رى ذلك القول» ولذلك مم
ينسب إلى الإمامية وأاكلثزريدية .
.

) (1أوائل أاقالات ص أم

كماع باهم طبع كبربز .٠
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امل-تكليف بالعقل
 - 54هذا موضوع له صلة بالفقه » وهو من الموضوعات التى أثارها

المتكلمون وأثارها عاساء أصول الققه منبم  .فقد نظروا! فى سلطان العقل
أو فى «قدرته فى إدراك الحسن والقبيم » والتكليف بناء على إدرا كه ؛ وقد اخمتلف
فى ذلك على ثلاثة أقوال :
أولها  أنه لتكاليف إلا بالشرع  .وأن العقل لا يدرك حسناً ولا قبيحاً
إلا ببيان الشارع له  ,فلا حسن فى الآشياء يعد ذاتيا يدركة العقل من تلقاء نفسه »
قل أيلفاعله »
لعكم
ياء يذعادنأ  .فايجب
فيجب عليهأيفنعله » والالقبأمشفى
وعل هذا الرأىكتيرون من علماء السنة .

القول اشاق  -قول الإمامية على كحلدام الشمييخ المفيد حمد بالننعان »
وهو قريب من القول السابق » وهو يجعل العقل حك بالتكليف ولكنه تاج

قنل
علىأ
لة ع
امامي
إلى السمع  .فلا بدمنرسول ء ويقول فىذلك ١ :اتفقت الإ
وفنىعلتماهئجه يحتاجإاللىسمع وأنه غيرمنفك عسنمح يبهالغافل عكليىفيه
الاستدلال » أونه لا بد فى أول الشكليف وابتدائه فى العالممى رسول , 032,
وهذا الرأى مضمونه أن العقل له عمل فى التكليف.و لكن بعد مجىء السمع »
هتلكاليف إلابالسمع ابتداء» ولا عقاب ولاثواب إلابالسمع ء لقولهتعالى:
عاذكنباين حتى نبعث رسولا» وإذا كان بعض الإمامية تامعدتير العقل
٠موم
مصدراً من مصادر الحك التكلين  ..فإن ذلك يكون بعد الرسالة المنبية .المعرقه
الحادية للعقل الكيلا يضل وهذا رأى زيد .

القول اثالث أن العقول لمجردة تدرك الحمسن والقبسم للأشياء » وببا
يكون الإدراك » ويكون معه التكليف :
) 10أوائل المقالات ص ع .

1

س7س #سس
وإن هتا أمرا له صلة .هذا املرضرع
بم -

» وهو وجرب

الصالح لله

مااهر صا لعباده » وإن ذلك مذهب
تعالى  .فلا يفعل سبحانه وتعالى إل

الإمامية » وقد قال الشيخالامفليدنبعنان  « :إن الله تعالى لا يفعل بعدباداهممواا
لام الاشياء لمم فدىيهم وديا » وأنه ليداخرمم صلاحاً
ص إل
أفين
مكل
ره ».
فكقمن
أذل
ولانفعأ » وأن من أغناهفقدفعلبهالأصلح فىالتديير » وك
ومن أصمه ؛ ومن أمرضه ذالقول فيهكذلك ء ويقول فى ذلك أيضاً « :وإن عدل
اللهتعالىجل اسمه وجر ده وكرمه يوجب ما وصفت » ويقنى به» ولا وز منه

عبث بهء أو البخل ...وهذا رأىجمهور الإمامية ,
لعلق
الة ت
فستحا
ص»لا
وفه
خلا

.ريون الممنعتزلة
ير املنمرجئة ووالاريلديبةبص
كلةث,
وعتز
والبغداديين كمانفة الم
عبل-خلافه 4
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وإن الذينخالفوا هذا الرأى وهو وجوب اعتقاد أن الصلاح فمااختارالله
ولاتختار إلاصالحاً  قسمان:
دهه » والصالح
اعل
بايف
عم
بذير
ل » فال
عدا
فل ع
ييسأ
قم قال إناللهتعالىلا
م يانزلههم » وليس ذلك بواجبله » وولااجب عليه » بل إنه  5يتصور
أن بفعل مافعل :« .صور أن يمعل نقيضه  .وهذا الرأى والرأى الآول بتفقان
فىأن الصلاحعل منقبلاللهوحده » ولايتعرض لكون الاشياء لهاحسن ذا »
أو ليس ا حسن ذاق .
والفريق التانى  --يرى أن الاشياء لها حسن ذاق وقبسم ذا » وأن الله تعالى
لامكن أن+بأمى بالأشياء التىيكرن لها قبح ذا  ,ومستحيل أن ينهى أعشنشياء
لماحسن ذا .

وإننالانعرف اصالح منأمساللهونبيهفق ٠ بلنعرف من أنفسنا أوعلى
الأقل نعرف بعضه:٠ .

' ( )١االكلتامبذكور ص «» +م. 4
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وإن الرأىالأول وهو أسلالآراء » وقد قال صاحب كتاب أوائل المقالاش

إنهرأى الزيدية » وإنه أقرب إلى أينكون تفكير الإمام 'زيد راضلىله عنه ,
ولذلك أجمعت عليهالزيدية  ولميكنمنمسائل الخلاف ينهم .
بهم(  -وإله لايد أن تك هنافىا موضوع ٠ وقد توهنايعبارات تتعلق

به و»هو الحسن الذانى للأاشياء والقبمم الذاقى .
ود اختلف العلماء فىذلك عل ثلاثة أقوال ':
أوها  قول معتزلة البصرة ء»إن الحسن والقبم صفتان ذاتيان لبعض

الأشياءء وأن هناك أشياء تترد بايلننفع والغرر ؛ والخير والأاشياء  فالأمرر

الحسنة إذاتها لابمكنإلاأن يأعساللهبها» والأمور القبيحة لذاتها لايمكن إلا أن

نابلىله سيحانه وتعالى » وأما الأمور المترددة بايلنحسن والقبمم  ,فإذا األمله
سبحانه وتعالى هافهى حسنة و إذا نهى اللهسبحانه وتعالى عنهافهىقبحة .

وقدبنوارأيهم على أن هناك أعالا وأقوالا لااليعسعاقل إيلفاعألنبا
ويذممنل يمفغلها» ويمدحفاعلها» وعكس ذلك أمور أخرى ٠ فالصدق والعدل
املنآمور الحسنة التىلياشك فى حسنها » والظل والكذب والغدر والخيانة
اء وقبحما عل
يذه
شن ه
آحس
لعل
انال
املنأمور الىلايشك عاقل فقبىحها » وإ
ر
غقليمن
ضرورى يدركة الع

دليل وبرهان ؛ ولذلكتطابق الناسعل ذللاكفرق

ببن متدين وغير ممتدين .٠

والآمور التىتتردد بينالحسن والقبم يكون حستها وقبحها تتح لآم الشارع

ونبيه تكون حسنة إن أمىبهاالشرع » وقبيحة إننهىعنها.

 -١وقدرتبوا علىذلك أن أهل الفترة » ومنيكونون فالىمجاهل مكلفون
بوعهقم أن يفعلوا ما هر حسن أآذاته وأرن  يمتلعوا عا هو قبيسم إذاته

ذله
يايكسوغ
يمأونا
لحدمأونا » ول
يابظح ل
فل
وأن يعدلوا .

» ويحبعلهم يأصندقوا.

لوس لد

مصكيكلونفونين مياقعنى
»؟  -ورتبوا على ذلك أيضا أنهإذا م يكنن

ب اهلعقلفىالحكمعلىاللآشياءمنحسنذاق أوقبحذاق .
م ر#ئيبيوا على هذا أتناعلالهلى لايمكنأن بأ بماهو قبيمإذاتهء
ولا أن ينبى عنا هو حسن لذاته » وهو خالق كل شىء بإدادته » ومنظم
أحكامه حكته .

والقولالتاق -قول طائفة منعلماءاكلام » ؤقد نقل ذلك القول عن
أنىحنيفة التىالتق بالإمام زيدء وخلاصته أن لللأشياء حسناً ذاتياً » وقبحاً ذاتياً:
ىات»ه ولاينبىعنأمىهو حسن فى ذاته»
وأن اللتهعالىل ياأمىبم هاو قبيحف ذ
وثم كأصحاب القول الأول يقسمونالاشياء إلى أشياء حسنةلذاتها » وقبيحةلذاتها ,
ومترددة بين الحسن والقبح أو الخير والشر ٠ همبهذاالقد يرتفقون معأصماب

القول الأول » ولكتهم مختلفون عنهم بعد ذلك ءيفرهمون أتنهكللايف
>ل5عقل الجرد ٠ بل إن الام فىالتكليف والثواب والعقاب
ولاثواب ا
إلىالسمع » فالّه سيحانه وتعالى هو الذى يكلف » وهر الذى يازى من يكلفه

بالخير أ .و العذاب » وكل مجرى يعمله؛ إن خيرا عخير » وإن شرا فشر .
دنية
يع
زقول
للمن
انها
وإن ذلك هو الآقرب رأى الإمام زيد » لآ

» ولانه

رأى ألىحنيفة الذى تاذ للإمام زيد عندماجاءبالكرفة ٠ ولانه هو المعقول
ادك
داررمجر
إإنك
المعتدل فذىاته ء ولقد قاالل بععلضماء فذىلك الرأى ؛٠
أتةم»ا إدرا كهلكون الفعل
العقل لكون الفعل حسناًأو قبيحاًمكابرة وموياه

للحسنمتعلقاًللثواب أوكرن الفعل القبييح متعلقاً للعقاب فغير مسل » وغاية

تمداركه العقول أن هذا الفعل الحسن بمدح فاوعلههذ»! الفعل القببسم يذم فاعله »
ولا تلازمبينهذا وبينكرنه متعلقاًالثوابوالعقاب .
والقول الثالث هو رأى علداء الحديث والآثر » وكقادنوا كثيرينع فصىر
الإمام زيدرضىاللهعنه .وهؤلاء يرون أن الاشياء ليسلهاحسن ذاف ,ولاقبح

ري

ذاق» واإلنأمور كاياإضافية » وإرادة الله نعاالى
لف
شىرع و ىكل شثىء مطلقة

لا يقيدها ثىء » فهو خالق الأشياء ؛ وهو خالق امسن والقبسم » وأوامره هالىى

تحسن و
»مح أتأتقىبمح » وتلكاليف بالعقل  ,ولايجب الآمىبااحلسننولهاى

اعلنقبيمح ٠ والله تعبالىسلأال عيمفاعل ويهسمألون  .والنكليف بأواص الله
تعالى ونواهيه وثلوااب ولا عقاب إبلطااعة السارع أو غخالفة نواهيه ,

ولاعبرة بأواس العقل أو نواهيه » [ما العبرة بأوامى الشارع الحكم ونواهيه
وسابين هذا الموضوع ببيان أوفى عند الكلام فىفتهإن شاالءله تعالى .
الخلاصة:

 - 41هذه جملةآراء زيدفىالمسائل التىأثيرت حول العقيدة ف عصره »

وكان لابد
اأن
لنخشوضبفبراء
سلآن
تاق فالملل والنحل والمرتضى يقرر أنه
قد اختار أكثر منهاج المعتزلة طريقاً لدراسة هذه المسائل المتعلقة بالاعتقاد ع

.وقد أخذناها بالاستنباط  ,لآنالمنيجدكلامآ للإمام زيد صريح فىهذه المسائل ,
ول
سكا
تن طنريقن
اقد
بافاىط
ونن
كأ
يها 
أول

رأيه فىهذه المسائل يقومعلىأمور ثلاثة :

ذرلأكياً لواصل بن عطاء الذى صاحيه وتدر علياء

النحل أنه اختار منهاجه وطريقه » أوكان كلاهما على منباج واحد وآراء واحدة »
فاعتير ناكلكلام لواصل فىهذه المسائل آهرىاء للإمام زيد إلامايكون قد ثبت

أنهل يمقلهأولميكنمنالمعقول أن يكونقدقاله»كقول واصلإن علياًفىقنالك

امعاويةلميكناق لعلىببقين» فليس ذلكنظر أهلالبيت بالااتفاق ٠ وقد قال
الشبرستاق إنهأخذ بآورااءصل فهاعداهذه ء خقعليناأنتقرر هذه الحقيقة ..
تىه معقولا وقرياآً
اف
يإدلىية أمقنوال » وتذراه
ثانها  أانملايزنسب
من منطق الإمام زيد وتفكيره فإنا نقرر أنهرأعهزد رضى الله.عنه ء للآنالزيدية

إذا استثنينا الجارودية منهم يتلافون فىأآكرثارئهم املعإمام زيد ؛ فهم له
افخىملة متبعون .

2
ثالثها  أينقمواله باعلضمتصلين بهأو الذين ثبت اتصاطم به نعتبره إذا
اتفق ما يقوله الزيدية أو ينسب مركا لنسبة تلك الأقرال إليه .

وإنه باستقرار المسائل السابقة التى' ذكرناها 'رأيا الإمام زيد لتاخرج
»و أقواله
آعرناء الذينثبت من تاريخ الفرق أنهميثلافون فتفىسكيرم معه أ

للريدية زكيْت بأقوال تلاميذ الإمام ,

ْ

ول  -وقبل أن نتارلككلام فى آراء الإمام زيد فى أصول الدين بجبه

أن نقرر حقيقتين :

ْ

إحداهها  أن الإمام زيداً رضى اللهعنهقد أو عقلا عليياً فلسفياً » فإن

المسائل التىنسب إليه الخوض فها,لايمكن أن مخوض فيا إلا مأنوق عقلا
ونه إماماً فى الساسة
فلسفاً عميقاًمتأملا » وذلك كان شأن زيد » فهو فكوق

ظيقر .
ن عم
لسوف
هاوفيل
أثانية  أانلمسائل الى جرى فبا الخلاف هحىول العقيدة » وليسته

»لعقيدة الإسلامية فى أصلبا ليست موضع خلاف والله أعل.
منلهافا

دوسي د

فطعو سه

تو-اقد
ترت الأخبار عن زيدبأنهكان هقبها » وق
فدقببهىه على
الحديث ء وعلى الرأى » وم يقتصر فىحديثه علىأحاديث أهل البيت » بل أخذ

عن غيرم » فتلق أحاديث أهلالبيت جميعاً » وفقبهم » وتلق أحاديث الصحابة
غيرعلى وفقبهم » وققادل فىذلكالقاسم بنعبدالعزيز مر
لشحد
ا.#
يقعة

الزيدية وفقهاتمم .
 ٠كانزيدبنعلىشاءة أهل زمانه » وجوهرة أقرانه ١ وإمام أهل بيت

النبوةفىوقتهعليهالسلام ؛ يعرف فى وتته ليف القرآن  ,لهفىالزهد والكرم
خنذ
أدأ
ومحاسن الاخلاق ماليسلغيره من أهل زمانه  ,فتحاللهعليهبالعلمبع

منهعل جماعة منفضلاء اللآمة ٠ كأبيهالإمام زينالعابدين علىبنالحسين عليهما
انمة بن زيد وغيرهم
بر بن عابلداأللنهصارى الصحانى  .وأحمسدب
الوسلجاما؛
منأبناءالصحابة » وتماللهعليهبأعظم ما أخذمنالتقات  .حتى قالأخوه
الباقر عاليلهسلام  :والله لقد أوق أختى زيد علا لدأنيا» فاسألوه  ,فإنه
بعلمالانعم». 012

وإن هذا الكلام يدل على أمرين :
أحدهما  أن زيداً رض اللهعنهتلقعلآل البيت عن أبيه» ولكن يجب

انوت بننهما
فكا
تذى
لال
ااقر
أينفرض أنه ألمتعلمعل1ل البيت عأنخيه الب

فىالسن يسمح بأنيكون البامررضىاللهعنهفىمثلالآب بالنسبة لزيدارضلىله
عنه» ولاثريد أن ندخل فاىلمفاضلة بايلناخوين  ,فكلاهما فيمقبس منالور
النبوى ذلك النسبالرفيع الشريف » وبسبب العكوف علىالعم دون سوأه .

الآم الثاق النى يدل عليه هذا الكلام هو أانلإمدم زيداً رضى الله عنه
)(1

مقدمة شرح الجموع ص

١

جزء أول .

(  ٠8الإمام زيد )

>
ما اقتصرعبلعل[ ل البيتلايعدوه » بل تجاوزه إلىالتلقعمنلقيهم منالصحاءة »

ولابد يأكنونوا عدداًقليلا ومثلهفىذلك أبوحنيفة ؛ فإن منلقمهممنالصحابة

عدد محذود جداًءولقد ذكر اسم جابر بن عبدابته الأانصارى من الصحاية » ول يذكر
غيره » ولكنه تلق أعبنناء الصحابة والتابعين الكت رمن فاقلهصحابة ورواياتهم ؛
وبذلك يكون قدجمعبينعلآل البيت وعلٍالمدينة كلهكماذكرنا منقبل .
صكاغذلاءاً تلقاه عقلهالقوىفرج بهينذا ومادرس
وإنه قدتلق ص ذل
ك
ذرج
من آراء عتتلفة بعضها فلسى حول العقيدة » وخ
لمن

عزاج صالخ سائغ

أوىخممذاه مانلنقات  5قال ذلك
تحمتيلوفىبته الفكرية » فكلن مادة أف

الزيدى » وقد سماه علياًلدناً ٠ وإن كان هثمررة مماهنضىى ,أفكار
وعلوم عتتلفة .

 - 9وقد أثرعنزيد فقهعظم تلقاه الزيدية فىكل الأقالم الإسلامية ,
وفرعوا عليه وخركجوا ؛ واختاروا منغيرماتلقوا » واجتهدوا ومزجوا ذلك
كله بالمأثور عانلفإقهمام زيد رضىالله عنه » وتكونت بذلك #وعة فقبية ,
نلظاير لهاإاللافمىذاهب التى دونت وقتمفهاباب التخريج ء وباب الاجتهاد
على أصول المذهب ؛ ولعله كان أوسع هن سائر مذاهب الامصار  ,لآن المذاهب

الأربعة لا يحرج امخرجون فيها عن مذهههم إلى مرتبة الاخميار غمينره » نعمأنهم

يقارنون يانلمذاهب أحياناً »نارى ا
فلمغنى الاحني
للم»و
بفسوط الحئق ,
وفى بداية امود ونهاية المقتصد الذدى ألفه ارنشد ماهلنمالكية » والمبذب
للشيرازى من الشافعية » والك
لنم هقذاهرنات إما أن ينتهى المؤلفف إلى نصر

المذهب الذى يتتمى إليهوالدفاغ عنه.ثيريى فمىبسوط السرخسى » والمغنى ,
وإما أن يعرض الأآدلة وأوحه النظر امختلفة .منغير برتيسح ٠ ويندد أينكون

اختيار إاللافقىليل »كانرىفىاختيارات ابنتيميةإذ قدخرج منهذا النطاق»
وقداختار منذهب آالبيت مسائله فالىطلاق الثلاث ؛ والطلاق المعلق ,

سبسلا

د

وكا نرى فى اختيارات قليلة لكال الدينبن لهام منالمذهب الحنن ك»اختيار رأى
قينوفة .
مالك فاىمل
مةوالع
لكي
أما ماذهب الزيدى فإن الاختيار فيهكانكثيراً » وكان واسع الرحاب ,
وقد كثر الاختيار حتىفىالقرون الآخيرة » وكان اذلك فضل فمىائه وتلاقنه
عور  -وإن هذا بمقدار ماأحدثه منماء فىالمذهب الزيدى وخصوية فبه؛

قأدوجد باعلضعقبات فى استخراج فقه زيد من وسط تلك الحديقة الغناء
من الفقه الإسلاى اجلمىعته فتىناسق فكرى مستقم  .وإذا كناندرس فقه
زيد أولا وبالذات » وندرس فقه الزيدية باعتباره امتداداً لللأصل الذى غرسه
الإمامالعظمم ٠ فإننا همناأن نتعرف آراءزيدأولا » ومنباجه أولاء لنعوف

نمص
أخالفه الذين جاءوا من باعدخهتفمااروا أمأن اختيارم كان فى دائرةيمال
عليه فى فقه الإمام » ولنعرف م ساروا على منهاجه ؛ فكانو! افخىشيارهم مخرجين
عاللىمذهب الزيدى يحيث مختارون من المذاهب الاخرى مياكون فى منطقه

أو أصوله أقرب إلى المذهب الزيدى من غيره » ولهذا لابد أن تحرر آزاء الإمام

زيد » ونستخلصها » فإن
يرار
اهملهما
ايك
تدا
خن مق
ام
كاا ك
لانإت آمزاء

فإنها لب المذهب وأساسه ,

أحنليفة عاد المذهب الحننى ولبه » مثعا
اه
بوت من

اختلاف آراء تلاميذه آعرنائه  .ومن اختلاف الخرجين فمىذهبه جيلا بعد
جيل  :ومع ذلكتعتبرآراء أنىحنيفة رضىاللهعنهومناجه هىالأصل 1 .

وإن ذا دضىاللهعنهوجدفىعصرلمياكلنفتيدهوين الكامل للكتب

قد وجد  ,فإن أباحنيفة الذى عاش بعد الإمام زيد رضىاللهعنه بنحو

مان وعشرين سنة لميدون فقهه بقلله  .بل دون آرامه تلاميذه عن يعده
كألى يكوسف
تافى
به الخراج  .وكتابه اختلاتى ابنأن ليل  :وكتابه الرد علرسير
الأوزاعى ومالإمام دين ا
وحسخنف
صكت
وبه
ص.اً الكتب المسماقظاهر الرواية»

سمدمم سم

,لجامع الكبير ٠ والسير الصغير » والسير
وهى الاضل ؛ والجامع الصغير وا
الكيير والزيادات .
وإذا م يكن التدوين سائداً

عوسا الإمام زيك كيف نقلت أراوٌه ؟ ذلك.

ما جيب عنه فيا بلى ؛
تقل المقه الْنَددى

 - ١6نقل الفقه الزيدى الذى أثر عن الإمام زيد نفسه بطريقين كالشأن
فىكل فقه لإمام :

أحدههما  تلاميذه الذين تلقو! عوليأهخ»ذوا عنه ولازموه أو التقوا بهم
تمهومجوفبضليهم .
وكان لهفضل فىعل

وثانهما  -كتاب منسوب إليه اسمهالمجموع ؛ وفيه حديث ؛ وفيهفقهكتير »
لببنتت.كل فىكل وأحدة منهما » موفقين بين.
وحدبته كله عن طريق آول ال
دمه التدوين .
سل
بعصر
ناسلبةمجموع إليه» وكون ال
 -1تلام.ك الإمام زيك

هو  -كان الإمام زيدمن أكثر آل البيتتلبيذا  .ولعل السبب فذىلك

نة
يام
ددأق
مفق
ل»
امته
ينة فبىإقا
دزم
مملع
أانهلل ي

يهذ
منل
ايكو
لأن
تابد
ول

قنهاء
لهفام
.قل إاللىبصرة » وذاكر مانب
نات
عونهابه

تلقوا

للكإلوىفة
انتق
» وا

وذا كرمنبهامنالفقهاء كعبدالرمنبنأللىيلى٠ وكأنىحنيفةالنمانبنثابت »
لذااكءر" .وأخذوا عنه
وسفيان التورى وغيرهم منفقبائها » وإذا كهانؤقد
ونن قدالئقيمنممدون سنهوعلبه وتلقوا عنه
كدأ
ياب
بطريق المذا كرة » فل

قلقِياً» وليناييهمذاكرة  .وإذا كاناللاولون معمذاكرتهم إياهمينقلوا

فك
 +ذهيه  :وإن
كانت داوم قدتأثرت به» فالآخرون قد كان لم فضل نقل أرائه

إالىأخلاف لانهمتلقوا عليهتلقالتلميذ الاتاب
لحشمنيخ المتبوع .
 - 51وق
ذدكر شارح امجمرع شرف الدين الحسين بأنحمد الصنعاق
المتوق سنة ١١
طائفة كييرة من تلقوا عن الإمام زيد أو ذا كروه مسائل
العم ٠ فقال :
« وتلامذة زيد أولاده السادة اللأبرار  :عيسىبونزي
حدم
»د

بنزيد »حوسين

أبن ذيد ؛ وي>حى بن زيد ؛ فعيسى بن زيد الأوحد أخذ عنه سفيان الثورى ؛ وكان
زاهد أهل زماله ؛ وهو جد العراقيين (أى الزيدية مانل1بليت المقيمين بالعراق)
وحمد بن زيد اجلدذين بيلاد العجم » وحسين بزنيد اجلدمشبورين مذرنية
ذيد بعنلى و»بحى بانزليدقهو
ام بالإمامة بعده » وأصحاب زايلدذين أذوا
الع( عنهجماعة كتيرة ٠ فالمشهوور منهم منصور يالنمعتمر ©'7أحد دعائه » وكان
فقباً ورعاً
عدثاً  :وقد احتي بهالبخارى ومسل وأبو داوود والترمذى والنساق

وغ
ويررهمو»وا عله ٠ وه
ارون
ل بن
عسع
جدل

كذاك ؛ وهر منشيوخ مسل.

ومعاوبة بن إسحق بزيند » ون
خصرزيبن
مة وم
,عمر بالنخحشلمالى'» وحمد بن

عابلدرحمن بنأنىليلى صاحب رسالتهالت كىان يدعو إلها» وازيلدربينيع ,

وكان فاضلا ورعاً ؛ والفقيه النعان بانث
لاب
متعروف بأحننىيفة ٠ وله فضائل

جمة و0سا
.مة بن كهيدل © وأبو حجبة » وسلوان بن.مهران الأعمش ,
وهو راأمسحدثين وأهل الفقه » والخهتيارات كتيرة وسفيان بالنسمط,

دهر الذىروى عجنعفر الصادق راضلىله عنهأن زيداً م
لخرج لجهاد هشام
حىَ دأى التىيلهفىالمناميقولله١ : يازيدجاهدهشاماًولوبنفسك» .
) (١1عدث توف سنة #٠ء وكان ثقةمنطبقة الأعمثى  .و لملهتليقلهبالكوفة. 

(؟) قلناإن أباحنيفة لميكنمننقلةفقهالإمامزيد» وإن ثقلفضله. 

(م) هوأبوبحى الكوى كانثقةذكر ف التقريب على أنهثقةمنالطيقة الرابعة. 

سج لد
بو هذه طائفة مأ نقله شارح ابجموع من الذين تلقوا عن زيد »

وقد نقل أسماءكثيرة  ,هىأضعاف مضاعفة من حيشالعدد لمنذ كرنا » وقد ذكر

أن بعض هؤلاء العلماءالدينتحاوز عددهم السبعين قدتل بعضهم معهفالىلجهاد »

وبعضهم يق بعده » وهؤلاء الذين بقوا بعسده منهم مننفققلهه إاللىأخلاف.
فىاللأمصار التىاتنشر فا المذهب الإماى .

ولقد أنكر باعضلناس لقاء أفىحنيفة بالإمام زيد زاعمين أحننأبيافة

؛لوآفنةكانت
م يكنبالكوفة عند كانبهازيد» وإن ذللكالكلامفيهناظلرك

بلدالإمامأنىحتيفة الذى أقامب ,ه وماكانمخرج منهاإلاحاجاًأاولطلرباوًاية
بة فامتتنع
الى
ورالدهع
لاأ
ادم
رنة عن
ياي
بمن
هدث
األوفقه أومنفياًعنها يا-ح
واتهم بموالاته لآل على بن أنىطالب » رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعليه .
ولا مكنأيننق لقاؤه بالإمام زيد إلاإذا ثبتقطعاً أنهلميكن بالكوفة.
عندماكانزيدبباء لآن الأصل أنه يكون مما ها » وغير الاصل هاولذى

صل يلحاتاج إل دىليل » وفوق ذلك فإن الإمام زيداًتردد
ال»
لدلي
واجاإلى
يت

اء كان
لرالتق٠
فهاالم
عاللىكوفة عدة مرات » ولايمكن أن ياللتلققاء فىكل هذ
أمراً ضرورياً » وقد صرحت باللقاء وتقدير زيد من أحلنىيفة كتب مناقب.

لقبيلزانازى تصرحان هذه المقابلة »
امنا
أحننىيفة » فالمناقفب للمكى » وال
فلاحل لنفيهاء وإنهلايزيدقدر الإمام زيد فىذاتهأن يكون قد ذا كر أباحنيفة
رى ليافض ممنقام
أنخجهة
الفقه » كالاينقص قدره إذا ليملتق به» وم

للق عنه » وإن الإمام أحبنايفة
حأنىيفة أن يلتق بالإمام زيدويذا كيرهتءب
سنن  .وها قال أحد
حن ب
لالحس
اهبن
قدأخذعن الإمام جعفر الصادق » وعبدالل
يبفاة رضىاللهعنه'قدعرف بمحبته
ننأ
إذنلك قدغضممنقامه » ثحمإ

لاآللبيت » وإن لتبلغدرجة التشيع ؛ وقدبدتتلك لمحيفىالعهدالأموى »
فنعرض لأذى ابن هبيرة » بودت فى العصر العباسى فتكشف ولاوه محمد النفس.

وس

ل

اكية وأخيهإبراهمء وقد نزل بهم ا
نلبلءاءبسبب ذلك ما نزل ؛ وإن انخذ المظبر
سباً آخر
ث
ىليت ذقلك نام .

تنلاميذه الذين لازموه ونقلوا عليهأبو غالد عمرو بن غالد»لوهإنذا
اسيلل لقان أي شان فى الفقه الريدى » ذلك لآنه رأوى المجموع الذى يعد

الأصل الذى::يرجع إليه فى أحكام ذلك المذهب .
4
وإ-ن هذه االكلثرتةلمانميذ قد نقلتفقهزيد فىالأقالم
الإسلامية ؛ ذلك أنه بعد مقتل الإمام زيد رضى الله عنه لميكن منالمعقول

أن ببق تلاامي
لذهم ف
كىان الذى تركيم فيه ,لانهميكونونعرضه للأّذى الشديد
ينزل مهم ١ فإن بنى أمية تتبعوا الذين ناصروه وأخذوم بالعذاب إممنكنوا منبم »

حتى إن الإمام أبا حنيفة نزل باهلآذى والضرب  :وفر من بعد ذلك
إل اىلحجاز  .ول يعدإلابعدإل اىلعراق أن استولى العباسيون علىالحمالإسلانى»
ورحب بم فى أول الام .

وقد كان فرار هؤلاء النلاميذ إلى بلاد الإسلام الختلفة سيا فى نشر الآراء.
االز
ليدي
عةلفى
وم

الإسلامية عامةوفى الفقه خاصة  ,فطائفة نشرته يلاد خراسان ,

وأخرى بالمدينة » وثالتة بالهن  .وكثرت البلاد الىانتقل اله»احى عدذلك
من تكريم الله تعالى للإمام زيد  .فقد جاء فى مقدمة شرح امجموع
د ومن كراماته ظهور مذهبه فى أقطار البلاد الإسلامية علىتعاقب العصور » ,
وقد كان ذلك فرق ثلاميذه فى اللامصار عقب مقتله رطى الله عنه »

وهكنذا كانأذاه سيأفىنشرنوره ء وعموم عرفانه رضىاللهعنه.
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؟ا لكإتبهام زيد
و١  -لميكن عصر الإمام زيدعصرتدوين العلوم » بتلدإنوين العلوم
كان عقب ذلك » فهوقدنبضهاللهتعالى إليهفىالربع الآول من القرن الثاق

ماجرى ٠ والندوين قدابتدأ بعد ذلك وكثر فى الربع التالث مهنذا القرن »

حاتلىإنمام آبا حنيفة لميدون فقههكاأشرنا مقنبل » و إذاكان قدحفظ
عله بعضش المدونات فقد كان رسائل صعيرة فىأصول الدين والإرشاد ,كالفقه

الاكبر» ودسالةالعومالمتعل ؛ووصيته ليوسف بخنالد السمتى » وهذه كلها
رسائل ل" تعد تدوراًاء دان كانتقد اشتملت عل سجيل أرائه فى بعض

الموضرعات العابية .

ولكن مع ذلك يقرر الزيدية أن زيد بن عل قدكتب كتباً » وصنف
فىالعلوم » ود جاءفىمقدمة شرح المجموع مانصه :

ك العصرلمتكنتتشاربتها فىأيدى الناس .
ل فى
ذأثار
إن الأحاديث وال
لفف
فإن المؤرخين الثقات وغيرهم منناقللةأخبار صرحوا بأن أول
و من
أصن

عبد الملك بجرنيح » وابنأنىعروبة » ومالك بن أنس » وقيل أولحم زيدبن على
عليهما السلام » وقيل أول منصنف و بوب الربيسع بن صبيح بالبصرة » وتجمع
بين الأقرل بأن أولية زيد بن على بالنسية إلى أهل البيت » وأوليةمن عداه  إذا
صح بالنسبة إلى العامة » وزمنهؤلاء ووفياتهم بعد عصر الإمام زيد بنعبلى»(.©0
دنية
يأ
ل يدنين
اقول
وممذا ال

ونن
دل م
يصرون على اعتبار الإمام زيد أو

الفقه وصنت وبوب ماععترافهم بأن العصرلميكن عصر تدوينالعلوم  ,وهد

قالوا إنه ألف كتاب تفسير الغريب ؛ وكتاب الحوق » وكتاب المجموع

فى الحديث ؛ وكتابالمجموع فالىفقه  .وهذان الكتابان الاخيران هما عمادالفقه
الريدى ؛ ولذلك تفرد لحا متأ امأ بذاته .
 )(6شحرالمجموع جا ص >"م.
(

المج _وع

.م أثر عن الإمام زيد باسمالمجموع كتابان هما :بموع احديش'ء

وجموع الفقه» وقد جمعهما أبوخالدعمروبنخالدالواسطى  وماجمعهأبوخالد
هذا هو المطبوع الآن ؛ وقد وجدت مخطوطة له رفوىما ٠ وقبل أن تك
فهىذا الكتاب من حيث سنده ونسيته إاللىإمام زيد رضى الله عله نكر
فى راويه .

|

ظ

ننا أبوخالدعمروبنخالد الواسطى الماشمى بالولاء .
روم
كى ه
ذراو
وال
أى أنهليس هائمياً بالنسب » و لكن كانبينه وبينالحاشميين عقد موالاة » أوكان
عتايقلاًح لابعشضميين ٠ ولتبينالمصادر الزيديةنوع الولاء أهوثلاءموالاة ,
أم هوولاء عتاقة » ويظهر بادى الرأى أنه ولاء موالاة.
وقد ولد بالكوفة ثمانتقل إلى واسط » وبذلك نسب إليهفقيلالواسطى »
وقدلازم زيداً وهو ف المدينة » وعندما ذهبإلىالعراق لازمه فىحلهوترحاله .
ى
ذهو
ل»و
اريب
وقد روى عكنتهبه التى أثرت عنه ؛ فاهلوذى روى تفسير الغ

روى كتاب الحةوق :ا روى امجموعين الفقهى والحدبى .
وكقادنت وفاته بعد العشر الخامسة من المائةالثانية من مجرة الينىه .
وقد اختلف العلماء فىكون أن خالد هذا تقة تقبل روايته » حتى يقصبمول
مايرويه عنالإمامزيد» وهو المجموع الذىيعدالمصدر الآول لآراءالإمامزيد
رضى القهعنه  وكان اختلاقهم علىرأبين :

أحدها  توثيقه ء وقد وثقه الزيدية وقبلوا رواءة الجموعين وغيرهما مله م

وجرحه والمليإعمدلاهميةوغيرم .

ومذا ينبين أن الاختلاف لايسلفشىخصى إتما هو اختلاف المنزع الطائنى ,
فالويدية والإمامية كلاهما .روى فقه آل البيت  ,وكلاهما بروى الأحاديث,

سوس ل
عن طريق ال اليت  .وقد تحالفت روايات الزيدية عن روايات الإمامية
فى بعض الآخبار .

وقد اتخذ الإمامية من هذا الاختلاف سملا للطعن فى أبىغالد هذا » ولكن
الزيدية يوثفون الرواية عن زيد عن طريقه وغيره ولو خالف الإمامية ,

وققادلوا فذىلك ١ : إن قيل إالنباقر وأخاه زيداً١أأخذالمرعنأيهما» نكيف

وفع الخلاف ينهما » والجواب أالنرواة عنزيدبنعلىثمعدول الزيدية الذين
لاطعن عليهم » والرواة عن الباقر ثمالإمامية ولمتثبت لنا عدالتهم »
وطعن فبه بعض روأةالسنة .٠ فقدقالفيهوكيع  « :إنهكانفى جوارنا رجل

يضع الحديث نفو عمرو بن خالد » وقال فيهأحمد بن حنبلا ا ددن يح بن معين :

«كذاب غير ثقمَة
أوملاون٠ , وقال فيه الطبراق برواية يحى بمنعين أيضاً
م كذاتب لس | بثىء »  .وقال إسحق بن راهريه وأبو زرعة «كانيضع الحديث »
وقال أو حام «١متروك الحديث لايشتغل له ع .

وجب أن يلاحظ أن بعض الحدثين منعلياء السئة قلوا حتديته وروواعه :
كا
ن مقيول الرواية عندمم » فقد جاء فى ترذيب الكال فى أمعماء الرجال

لاألىحجاج يوسف إن الى بن عبدالرحمن المرخى الحافظ :عب
,رو بن .لد

لال مح رن وى بن هاشم» أصلهكوف انتقل إولاىسط ,

حية بن" أن حب اةلكوفى ٠ وحبيب بن أن ابت » وزيدبن عل ٠ وسعيد بن
ريد بن عقبةالفزا
دى » وسفيان الثورى  ,وقطن ,بن خليفة ء والبافر حمد بن على »

وأنى هاه
ثمال
رماق ٠ وروى عنه إب.رأهم »٠بالنزبرقان » وإإبرأهم بن زياد الطالى .

وزراهمبل هر
اسةالشبياق.٠ .06ء» وقد روى له مرنواة السئن أبن ماجه

والدار قطنى

ش

وافخىلة إن
الديدية يعتيرونه انقة ء والإمامية لايوتقونه » ورواة
الننةمنهممن جرحه ء ومنيممن عله ٠ وإذا كانت الئقة فى ألىخالد هذا

سوسم لد

مقدار التقة فى المجموع المروى عن الإمام أو بعبارة أدق المجموعين ,اللذين

فىروايةالمجموع الذىاشتمل على الفقهوالحديث .
دواية جوع ::

يفىق
ره و
طأوي
ءوفاىية المجموع إ'ذ تكلموا فىر
 18دقل تك العلماز
روايته » 2وف موافقته للروى فاذهب الريدى عغنير طريق أنىخالد ؛

وفى موافقنه للمروى عانلإمام علىكرم الله وجهه » واقفدترقو! فريقين فريق
طاعلنرفوىاية » وترتب عل ذلك الشك فصىدقبا » وفريق تلقاه بالقبول »
؛جة :
الطعن بما يدحصباء ولنذكر ححم الطاعنين ججة ح

وه
ودجكل
ور

أولها  أن أياخالد عر! قردى بالوضع والكذب مكنار علياء السنة ؛
فالنساق قال ليس بقة ولا #كتّب” حديه .
وثانها  أنه كان يشترى الصحف مالنصيادلة »ويحدث يبا ويأسبمافيها
إلىرسول اللهيليه عنطريق  1ل البيت '

كيدر
ذن ر
مه ع
وتالئها  أنالمجموع الذىروا

 .الآن فيهأحاديث غريبة

بعيدة النسبة إلىعلىكرمالله وجهه .

رضومااه قد ثبت وضعه وكذبه » وما يثبت عليه الوضع
ورابعيا  -أن بع
ل روايته » فكيف يروى جموعاً كبيراً كابلذماجموع .
قببلا
تلكذ
وا
ليت رضوان اه تبارك وتعالى عليهم .
لب
وخامسها  -مبالغته فىااثناء عالى
وذلك بجعلةمبتدعاً متبعاًللأأهواء :

وسادسها  أنهتفرد برواية ال#موع ٠ وا وللكاجنبوع معروط ا.لإمام
حتهد5ث فى موطأ الإمام مالك  .فاقشدتهر وكثر
زيدلاثتبر ولكثر ووا
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.

شفاة

وسابعبا  انقطاعه إاللىإمام زيدرضىاللهعنه» انقطاعاً تامأ .وكان يرى

إثارة الف » وذلك ضار بالمسامين .
؟.؟  هذاما أثاروه  :ولنتكلم فىكل واحد مهنؤلاء بكلمة مرضعة :

ثمنبين رد الذين تلقوا الجموع بالقبول  ,نثومازن من بعد ذلك فمىدى متاؤدى
ايهلأوطجهعن هذه .
إل
أاملااول ؛ وهو الطعنفى القةبه» فقّدنقلناأقوال بع
اض ك
لبار
س أه
نلة
فيه» وأن منهممزنكأه » وم الأقلون » ومنهم من طعن فى أمانته فالىرواية ,

ومقدار التقة فيهف»ابن ماجه والدارقطنى قبلا <ديئه » والنساق وغيره رقدداه ,
ود قرر عدالته آل البيت والزيدون  .وإمف كانقدطعنفياهلإمامية ,
أتىباع آ
فلاللبييتس:
وا مناآللييت  :وليعرفأن أحد
ااًلمن
ب1ي
لت
قطدعن فيه » وقد روى عتنمد الباقر » وروى عن جعفر الصادق » وروى

عغينرماء ولوكان غي
مر مقب
حولوما
ا

بالتحدث إليه » وقد رأينا كيف كان

الإمام مد ينه
ير م
رنى فىفقهه مرضع نقد ؛ :وقد نقلنا لك مقالته للإمام
أفىحنيفة رضىاللهعنبما .
طعن المطلق غير مقبول؛ فقد فرر
اآولل
نال
أطعن
و إن العلماء قد قرروا بالنسبة لل

آصمنولين ١أن الجرح لا لو إماأن يكمونطلقاً غيرمفسر
احقلقون
ال

السبب» مأقيوداً ببيان سببه  ,فالاول غير مقبولعند المحققينء لاختلاف الئاس فى
الأسباب التى بحرح با الشخصء فقد ينكاولثىء جرحاً عند بعضهمءو يكون تعديلا
عانلدبعض الآخر  .وهذ! إذا كاالنجارح والمءدل همنذهب واحد » أنحولة
إةذ,ا
ذحد
وا

اختلف المذهب 1اولتحلة أو اأطائفة ٠ فإن أسباب الجر ح والتعديل

تكون أوسعبعاختلافا» وأ كثرمنرعا »ً فقد برح الشخص " لانهعلوىالمأذع ,
بنمايعدل عند الزيدية أو الإمامية  :لآنهعلوى الممزع .

وأماالثاق؛وهو الجرح المسبببسبب » فإنهإن عارضه تعديلفيهنق السبب

ست سمج سم

الذى جر ح به ذانه بقارن بين المعدل  .والطاعن من حيث صدق القول والقرائن

,أن ردى الراوى بترك الصلاة ؛ فيعارض
والتاريخ  .وإن عارضه بتعديل مطلق ك
أن
أقة
مهث
متو
ون  ,فإن المعدل أولى بالأاخذ إذا كباانقلدلاشاتهمرانة والصدق .
وبعد هذا نقول إن كل الطعون اتى وجهت من ألمة السنة مطلقة غير
مفسرة  ,وأحمد رماهبأنهكذاب » وهو طعنمطلق لميفء .سسيبه  .ولعل سبيه أنه
علوى”  .وأحمد ماكان يحب المتعصبين ذلك ااتى....ب لآ
ولالي
ليتا»ن أباخالد
بفضل علءأعلىألىبكر وعهر .

وفوق ذلك إذا كان قطدعن بعض الرواة فى أن خالد فقد زكاه أمة

مانلآبليت .فقد زكاه عيسىبنزيد » وأحمد بن عيسى بزنيد وغيرم من
ال.صادق .
كيت
آل الب

وإن الرى بالكذب رى بكهثيرون دالننقّات الذين قبل البخارى وغيره

روايتهم ٠ يوعلتبروه لانهجرح مطلق » وإن بعض الذين طعنوا فخىأافىلد
قدجرحوا همبأشدنماجرح  .فهذا وكيم الذىقالإنهجاره » وإنهيكذب »
قد رى بأنهرافضى يرفض إمامة الشيخين أبلىكر وعمر » ويسبهما » وأى طعن
أكبر من ذاك » فكيف يقبل طعنه فىمنل ألىخالد .
وكتيرأماتطلقكلةكذاب علىمن طىء فىالنقلأو توه » ولذلكلايصمم

أن تغيرهذه الكلمة ااثقةفىموتوق به.
.م

وإن اختلاف ,فرق قد دقح إلى عدم التقة بين الذين #الفون

الرأوى ١ فالإمامية متلايضعفونكل راو منغيرجماعتهم » ويبادلهم ذلكامحدثون
امجنماعة الإسلامية  :فد طعنفعىرو بنعبيد صاحب واصل بعنطاء ,
قنين فذىات أنفسهم الذينلياكذبون » وقد تطاول
دمام
انه
صع أ
لل م
ااص
وو
فىة
يأل
حعننفى
لاعلضمنحر فين فىتفسكيرم فط

الذى كانيتحفظ فىالواية .

ياس إلا لتشدده
لهقمن
وسيب الطعن أنه كأن بكثر من القياس  .وما كان |كاتار

سد رس د
فى#رى الصادق من المروى عن رسول يِل  .وعن صتابته ؛ وإن الماصفين كانوا

.يرمو بم بالابتداع لينصفوا
يتوسطون فى أصحاب ا|ذاهب فيصفونهم بالصدق و
اولحيقن.صفوا مذههم ؛ فتلا إبرأهم بن أى يخى الذى كان من مشايّخ الأاثر

قالفيهابنحجر ٠ :كأثر أاهللحديث على تصعيف ابن أنىيحمى  .لكن

الشافعى يقول إنه صدوق  .وإبما كانمدعا ٠ واتداعه فىأنهكآنقدرياً .
أى يقول الإإننسان يحل أفعال نفسه .وقد
ذيلناك المذهبمن قبل.2©2وقد قال
مصر  :سمعت الكأفعى :قول كان !داهم بن أ يبي
الربيع راؤى فقه الشافعى ف

قدرياً » قيلللربع فاحمل الشافعى عى أن يروى عنه قال« :كانيقول لآنتر»
براهممنيعلد أأحب إليه من أن يكنب 1

راإيلىه .
لىرصجل ؛ل
ا إل
وذلك هوالنظر الدقيق للرواة بسظر للوئق
اذا كان رأبه منحرفآ فنىظر المواق أو الجارح لايدح ذلك فى صدته ,

فالراتياط بيهما ل:آن الصدق ينبعث من الامانة والخلق وقرة الادين » والرأى
ينبعث من النظر والاستدلال ؛ وقد مخطىء الرجل فرىأيه » ولكن لياظن
فى صدقه وأمانته

ولكن لكثرة الكذب من بعض أحاد فى الفرق تعصاً

مذههم غلب عاللذين جاءوا بعد الشافعى من الرواة والمرجحين الظن فكىل
الرواة منغيرجماعة احدثين السئيس

وإنا لنليح أن الطاعنن فىأفىحالد كابم من غيرطائفة الزيدية  .بل إن منهم
منيصرح بأنسيب أتهامهلهبالكنب عبته لآلالبيت  .أو مغالاته عفبىتهم :
»كنبمين  .ولقد وجدنا بعضالذين يكتبون
وتبريره خروجهم عل بنىأمية س
فى أولياء الله من الذين آمنوا مملون ذكر زيدء وذكرون آباءه وأخرته
وأولاد أخوته  2وأولاد عومته ٠ اانه خرحء وأحدث قزلهعفمىهم

»2

وإذا كانهؤلاء وأشباههم بأخذون علىمدا الامام زيد هذا ويأخذو نعل أى خالد
اك

3

إفرأطه فى نحبة الإمام زيد  ,فإنا تأخط عليهم إفراطهم ومغالاتهم افعىتباركل خارج
عحلكىام بنى أم
رية
ومانالم
يشستكوك
هف
مى  وإذا كاالنأول إسراماً لاضرر
فيه  .فإ
انالنظإنأ
سنراف

الآخر إسراف فيه ضرر  .وهر موالاة الظالمين ,

ورحم الله الشافعى فى أوصافه وتقديره للحق فى ذاته » ورحم الله أناحنيفة الذى
قال فى خروج زيد «١ ضاها خروجه خروج النىيليم يوم بدرء.

نوتبى من هذا إألنىالذين بطعنون فى ألىخالد سبب طعسهم زيديته » ولينظروا

إلى تشخصه أهو صادق أمين أصمغايردق كمناظلرشادعى رضى العلنهه إلبىراهم
ابنألىحىمادام رأيهليسكفراً » ولقدقالصاحب الروض النضير فىووصف

صلة أنىخالدآل البيت٠ : أبو حالدمنمسك بوالاء
ليآيلت  .ونشرفضائلهم
ودوى أحاديثهم ٠ وأنعزل عن الظلمين » وباينهم “وم خالط العلماء الذين يغشون

أبواجم » ويلزمون أعتابيم » فغيربعيدأن يضعوا لذ
شلكأمن
نىه » وتحملهم حمية
التعصب عل المجازفة فىتكذيبه » ونسته إلىالوضعء .
وكذلك إذا كانالتعصب الإمالىوغيره هو الباعث علالطعنفىأل خالد :وليس
طعناً مو ضوعاً مسبباً  .فإنالانرى أنهيك اردراو واعتباره كاذباًفماروى :

إن مرجع الصدقإلىالشيخص  .لاإلىالرأى.قىلانا من قبل » لونتتقل منبعد

ذلك إلى التشكيك ال
اتان
لىفمىرو
جايمةرع

,

أتهامه بأل الصحف سِ الصسادلة وتحدبته مها:

 ”.4هذا هو التشكيك الشاق فى رواية المجموع  .وهو تشكيك
فىداويه » أو طعنهو أقيسالطعن  :وهو إذالميكنعليهدليلبسقطقولقائله

ف كل شىء ء لاافى الروابة وحدها  ,لآنهيكون ببتاناممااللايق
عبلقفى
ول ,

ولا تستسغه الأتهام .

وإن هذا الطعن مبى عاللىطعن الأول ؛ يل هو إسراف فيه » ومعنى هذا

الطعن أنه كان بجىء إلى ما يكتبه صيدلاق عن فوائد العطور والآدوية ونحوها
ذلك .
سناكلنا
فنعتبره حديناعن7ل البيت ويعلنه بي

وإنائرى ذلك القول غير مقبول ابتداءء لآنه لمإعبن قولا أخذه بالفعل

من صف الصياداة ووضعه فىكتاب أو فى رواية » فإنه إذا عينه » وذ كرشواهد
.تعرف مقدار اثقة'فقوىله  .ومقدار ماتدل عليه
قوله قديكن 'موضع نظر و

الشواهد  .وهل مهنمرك" ليمقاول بالنسبة هذا الرمية بالكذب »٠ول يجىء
أحد بكلام يذ ذلك القول .
بت أنه أضافها إلى امجموع
وإذا فرض وأنه أخذ بعضصحف الصيادلة » فثهل
الذى رواه؟م بين ثىء من ذلك  ,وإنهمن المقررات اثابتة فى القضاء أن الدعاوى

فت إليها وتلسامع » وهذه دعوى مبمة لاسبيل لإثباتها ولميقدم
لةتلا
اليمبم

بالتالى ما بشبتها و»فوق ذلك هى دعوى مل فى نفسبا دليل بطلانها » لآن تدوين

صحف الصيادلة ل يمكنقداشتبىواتنشرفىعصر الإمامزيد»إذ أن تدوين العلوم»
وخصوصا الطبية قدجاءبعدذلك » وإذا كآن متها أفكار ء فإنهالىتكن قد دونت

االفىرعهشديد ٠ واستبحر
فصىحف  ,وتيادلما الساخ  ,إذ أن ذلك ليتمإل
وانسع فى عهد المأمون .

لاتمححضامل  . .فإن
ولقد قالفىهذه التبمة بعض شراح المجمر ع ١ :اهذ

يركنآقهدا القائل بذلك وعحلكيها بالوضع ولم يبين هل كان ذلك فى كل
أو بعضمان أو سند» فقدأسرعفىعدمالتثبت » ومأبقدعافلىته وأغرب .
وإن لميكن.وإنما أخبر عنها فإن ذلك ما يقعنى منه العجب , 02.
والخلاصة أن ذلك الاتبام غيرقام على أساس  .وهو امتداد الطعن المطلق »
عه ما يثبته  .وهو دعوى مهمة٠لا يلتفت إلمها » و إنهلمن الغراية أن
وهو كلام لميس

اىب قامعليهمذهب وتلقاه أهله فىالاجبال بالقبول -
تعنف
كاط
تذكر عل أنه
ْ.

1
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مبالغته فىالثناءعلى ل البيت :
ه.؟  هذا سيب من أسياب الجرح قذدكره بعض الفقباء وامحدثون

من أهلالسنة  ,وإن هذا الاتهام لا يدرىكييسمفيهأبو خالد لووثوجه به ؛ لعلمكان
بقرل « :شرف لا
وأدع
تيه
ه»
مة لأناقباء ٠ دإن هذا ممنت
ذحهب

فىمذهب» ورأى.سياسى فى رأى آخر » وقد يننا بطلان الطعن م.ذا فما نقلناه

اعلنشافعى راضلىله عنه» منأنهكانينظر إلىصدق الرجل لاإلرىأيه؛
ولوكان منحرف الرأى فىنظره » ولقداحتاطلهذاامح
اققو
لن م
أنعل
صياء
ول

,

فقد اشترطوا فى قبول الجر ح والتعديل اتحاد مذهب المعدّل والمعددل » والجارح

والجروح ٠ فك من جرح عقنودم يكون تعد
آيلا
خع
رند
ين ؛ ولاشك
أن الاتهام بالمبالغة بالثناء عل آل اابيت هو اتهام عد فريق » وشرف

غلد .عيره .

عل أن الزيدية اتلذخيرنجوا علىالإمامزيدرض اللهعنه » لميكنحيهم
لآلالييتطعأف غىيرمم » بإنلهم يع
مدون
نمعت
حدلي
رن غ
فير
ين » وإذا كانوة'
يفضاون علىبنألىطالب علىأبىبكروعمررضى.الله عتهم -ا فليس ذلكبسبب
للطعن بالكذب » وهميقبلوب كل الاحاديث المرويةعنالنىيليه منأى طريق
كانت الرواية مادام الرواة ثقات » وكلاونوا يخالفونهم فالىرأى » وقدصار

الأخرون على هوذا
االعآصتلب,روا الكتب الس
وتةه؛
ى (:الصحيحانالبحارى
ومسل ».وسان أ داود والترهذى ا
ولإساق وآبن عاجه)وغيرها أصولاللإسلام

معتبرةيؤخذ بهاء فكانوا بلا أشك
وسع صدراً منطعنوا علىأنىعالد بهذا

الطعن الغريب .

ْ

ْ

ولقد قال بعض الزيدية قىترجمته لآلى عالد هقا  :و.عا تقرتمووا ع
الي
يهته

لفضائل أاهللبيت بيت الت
مىي
ذل ا
هلىت
يخال
هفم ؛ وهنمحادتهم » يقدحون
ا١ل5إمام زيد)

8#
لس

لد

عجرد الخالفة اليذه ء ولوكان حقأ ؛ ويعدلون منروى لمم أصول مذههم 4

عينفمن
ضتابع
لد ال
او س
اء
ولوكان فاستّاً » فعدوا أُوسْمًا القرق” ء وه

» وقال

البخارى فىإسناده ذظر؛ وعدلوا مروان بنالحم ونظراءه » .
فوله إنهم يعدلون الفساق مدامرا
ولسنا نستطيمع أن نساير الكاتب ق

مننحلتهم .ولكن ممبلاشكيعتبرون منليسمنمذههم أومنخالف طريقة
ض
علم
بد تك
قكلااملالوتىا إنها طريقة السلف  مشكوكا فروىايته؛ حتى لق
ال
المتعصبين فىروايةسيدالتابعينالحسن البصرى ء لآنهاتهمبالقولفىالقدر .
وانحلنتقدذنا الإمامية فاىرلفضاهمحكالديث اتلىروى عند الماعة ,
وكذلك ننتقد الذينبج رحون بالمذهب,منغير نظر إلى الشخص فذاته ؛ ول يفعلوا

يافعلالشافعىفىروايتهعنإبراهمبنأنىيحى» معأنه قالأمنبهتدع .

 ٠.ومن هذا الباب فى الطعن اتبامه بالانقطاع للإمام زيد ؛ أو مناصرته
له وعدممخالطته الحفاظ عصره » وهذا خطأ فالمناصرة  ,قدشاركه فهاأبوحنيفة

والأعش وسفيان التورى وأبن ألىليل » وغيرجم منالفقهاء حوداثين » حتى لقد
وهخعنرهوجه حركة الفقهاء واحدثين .
عدت حركة الإمام زيد رضى الل

وإن الإمام زيداً رضى الله عنه كانموضع رضا كل الطوائف الإسلامية ,
فالنساكوالزهاد والمرجتةوالمعنزلةوالشيعة كله ولكااءزوا يقدرونه .ومن ذا الذى
تدضى
ياخرال
بكيد ٠ فإنكانذلك موضع عذمة الطاعنين » فإن أب
شذل
ادر
ل|ايق
هذهالمذمة  :وليبحث الذين يثيرونها معونضعبم من المدح أو الذم » وحب
آل البيت ونصرتهم على الحق فى موضع مدح لاموضم ذم » ورححم الله
وذل :
قإ
يافى
الش

ملد
إن كان رفضاً ححب 7

فليشهد الثقلان أ رافضى

انظ
فوع
وأما قوهم إنه انقطع إلى زيد وحمير
) (١هو تابعىكان يناصر أاهللبيت. 

عصره » فتلك دعرى

1

5

منقوضة كنبا ححاته  ,فته جاء فى الال أنهأخخذ عر ...زيد » وعن أخبه

جمد الباقر» وسفيان الثورى  ,فهاكانمنقطعاً عنالحفاظ  .ولكنه كشأن كل
طالب عل وحقيقة يلتم شيخأمنالشيوخ  .ويأخذ عنه» و بتعرف ماعندغيره:
وكذلك كان الشأن فىكل الأئمة رضى ألهعنهم»فأبوخنيفة رضى اللهعلهلزم
حم
ساد
لبن
مأناىن ٠ وانقطع إليه» ولكنه كانيأخذعنغيره » وحصوصاً
فىموسمالحج ,والإمامالشافعىلزمالإماممالكارضىاللهعنهنحوتسعسنين,
وكانقدتلقمنقبلمنمحدش مكة؛ مثلسفيانبنعبينة» ومسلبنخالدالريجى
وغيرصا » فكل شادفىطلبالعميطلبهمنمصادرم حتىبهتدى إلىمنيار.
وينقطع إليه» ولقد سل أبوحنيقة كيف جاء إليههذا الطءفقاا : ,وك
فىمعدنالعم »و
شلزم
يت شي
وخاً
خمن
ه»  :هليس مغنضاضة عاللط
أن يلزم شيخا من الشيوخ ؛ وخصوصاً إذا كان ذلك الشسيخ ماثللإمام ر
ألذىاجتمع فيهمنالصفات  ,مايعزاجتماعه فىغيره ؛ على ومابيصنافمن
اه .

الطعن فذىات المجموع
”.ا

ما ذكرناه كان طعناً فىداوى امجموع  3دل نجد فىهذا الطعن

مايجحعلنالتشكك فىالرواية ؛ و[ننانجدأن إسقاط الرواية يعثلهذاالطعنلابجعل
رج
ألا
ب ثدقةآ » ويؤدى هذا إاللىتشكك فىذات السنة الثبوية » فقّدوجدنا
الإمامية بجعلون بعض رواة السنةالنبوية هدفاً,ريشون سبامهم نوه ليسقطوا
رو
اايلتهاعمتثلبهذاهمات المبعة » وقد جعلوا أباهريرة » وبعض الصحابة

الذين أكثروا مم الرواية غرضاً يقصدونه  .ليوهنوا الرواية بأحاديث

الماعة » لوقد جااءلفى
عهذ
صهورمن ياريلدهسدم
نة بالتشسكيك فرىوكالتها
وطريق رواتها 
ومن أجل ذلكلمنسممم لأانفسنا بتأبيدالطعن الذى يكون عل هذا الم

ساسهع #سد

لآن ذلك سلاح ذو سمعدين ,.فإن قبلناه فيمن روى المجموع 'فإنه يجب أن نقبله

فىغيرهمن الرجال » وبذلك :هدمالسنة ,ونأتىعل ثاى أصل من أصول الإسلام

منقواعده  ,ولهذالانمتبرذلك الل .
م.م  -وإن أولتك الذين لايةبلون ماجموع لايكتفون بالطعن افلراوى ,
يبنلتقلون إلى الطعن فاىلمجموع ماماشتمل عليه وهو دراسة موضوعية »
و نقلنا فالىآمور السبعة اللخىصناها أقنهاملوا فاىمجموع إنه يشتمل على
أحادي' رضوعة وثبت أنهامكذوبة علىرسول اليهلت ٠ وأنهلم يبت نسبة
ل امشاتمل علليعهلى » وأن رأويه وإاحد فهو غريب » وأن بعض الز يدية

نلإمامزيد
كا ل
كاطادى قد خالف بعض مااشتملعليهامجموعء وأن الجموعلو
لاشتبر وعرف »ءوما اتفرد روايته وأحد .

هذه كلباسيامتتجهإلىذات امجموع  3لاإلى راويه.

أدعاء الوضع فى بعض الاحاديث التى اشتمل عليبا الجموع :
د

قد ادعى الذهى أن فىالجموع أحاديث .مروية بطريق عل“ أو عنه-

ثبت أنهاموضوعة ؛ وأنهاليست صحيحة النسبةإلىعلىكرم اللهوجهه ؛ وإن ذلك
يزى قدح الاقادلحينر ف
اىوى ٠ وجعل النسبة كابا موضع شك  ,لآنهإذاكانه
الراوى غير ثقة بدليل تيوت كذب مارواهء فالسند غيرقويم » وإذا ذكلالنكه.
الملوضوع ف المان ' لان غيرسلم .م
انوق مت
وقد قالوًاإنه ذكر خمس أحاديثادع وضهب :

راحجوع

نسبها إلىعلىمن طريق آخخرغير طزيق امجموع ٠ ولنذكر .هذه الأحماديث
ميا

حداياً  ,ليكون حكناعلىبين »ة وبعدأن نسمع أدلةالفريقين .

الحديثالأول:قال الذهى إن ف المسند أنه مروى عن على رضى الله عنه أن
النىملقملعن الذكرين يلعب أحدهما بصاحبه  ,وقدادعى وضعه .
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ولكن رد شراح المجموع دعوام بأن هذا الحديشه روى عنطرنيق -جاممى

' “ال
اسان
ل,ف
سقد
ورطى
يذك

فى جمع الجو,امعمنقسى الأفمال ف»ق عانلحارث:

عن عيل ق
ال قال رسول للهيلع  « ::سبغةلايكلنهم الل يهوم القيامة ولابنظر

الهم
.و ' همأدخلوا النارمعالداخلين إلاأن ,تويوا الفاعل والمفعول به ,

والنا كميده والناكم حليلة جاره » والكذاب الآشر ء والمعس المعكد »

والضارب والديه حّى يستغيئاه
» ؛ وقد أخرجه ابن جرير » وقال لايعرف عن.

دسول اللهييهإلامنروايةعل »ى ولايعرف لهمخرج عنعلىإلامنهذاالوجه:
غير أن معانيه معان قد وردت عنرسول اللهيلقع».لهذا الحديشغير 0

علىرضى اللهعنهشاهدمنرواية:عكرمةعنعبداللبهن عباسعنالنىيلع أنه
كال ::٠ لعنلله
من
غي ت
رخواملأرض» ولعنلقن
هك عنالي ©
ل ولعاق

منلعنوالديه»ولعناللهمنذبح لغيارلل؛ه ولعنللهمنوقع علىببيمة » ولعن
الله منعل سل قو
ومكلورطر»ها ثلاثا» وقد قال السيوطى إنهذا الحديث

أخرجه أحمدف المسند ,والطبراق» والحاىوا
,لبييق .

وممذا ينبين أن أدعاء الوضع غير سلم » بل إن الحديث قردوى عن عا

دضىاللهعنهمنغيرطريقأببعال »ك ولهشواهدمنروايةابعنباسء وقدفك
أحمد وغيره شاهداً آخر له » وإذا كانت دعوى الوضع غسيلريمة » لوجود

الشواهدهلب »ه ولآنمعانيهتتفقمعم دامإ|اليهالنىيملتكممانرم الأخلاق :
وم
مانب
سى ع
انه
ومن
ى” اخلالاق  :بل إن معانيه تنفق معمابدعو إليهالقرآن
الكريم ء ومايتبىعنهمن رمات  ,فكيف يعدمعذلكموضوعاً .
وعلى فرض التسلم بأنه موضوع

؛ فر
إن
رب
ن.ذلك لايقدح فى الكتاب:

والبخلرى .ذاته » وهو أصح كتب السنة إسناداً قد أخذت عأليحهاديتث »
وما
كان
ذلكمسوغاًلنكذييالبخارىواتتدحفيهء ولامسوغآ تقض الصحيم

الذى رواه  6وعدم الآخل :يمافيه .٠

لس  3#اسم

الحديث الثأتى  الذى ادعى وضعه الذدمى وغيره همواروى فق امجمورع

عن عل أن النىيلقعقال :د العالم فى الآرض مدعو له كل شىء حى اموت

اىلبح
فا
در»ف
عقو أنهموضوع علىعل رضياللهعنه,والحقيقة أنهللنفردبه
وإنه روى متلهعن ألىالبرداء  .وهو شاهد له بالصدق »,فقد روى عكنثير بن

الل :
فاهقرج
قيس قال « :كنت جالساً عندأالىدرداء فىمسجد دمشق » فأت
ياأباالدرداء أتيتك من المدينه مدينة رسول الله ملق لحديث بلغنى أنك تحدث به
عنالنىيع » قالفاجاءبكتجارة؟ قالل .ا قالولاجاءبكغيرها ؟ ,قالفإنى

سمعت رسمولاللهيلتيقول  :دهن سلك طريقاً يلتمس بعهلياً » سهلاللهله

طريقاً إل اىلجنة » وإن الملائكةلتضع أجنحتها رضا لاطلبعم » وإن طالب العل

ليستففر لهاملنفسبىاء والارض ححتى الحيتان فى الماء » وإن فضل العالم

عالعىابد » كفضل القمر على سائر الكوا كب ءا؛لإعنلماء ورثة الانبياء »

إن الأننياءلميورثوادبناراً ولا درهما » إنما ورثوا العم» فن أخذه أخذبحظ
ممدس فنىده وأبو داود والترمذى
وافرء وقد رواه امبناجه  ,وأخرجه أح

سفتىبما .

وعلى ذلكلايمكنأن يكون الحديث موضوعاً » ولهشواهد منهذه الكتب.
الشبورة ؛ ولا ندرى من أى طريق عولضعه ؛ إن الحديث الموضوع يجيه
أن يتبت كذبه » إلمآانه يخالف لما ثبت من الدين بالضرورة أو مخالفه
للأحكام العقلية المقطوع بباء ولا يكن تأويله » وقد يقال إنه دروى

راوى
بطريق ضعيف » أوفىسنده بعضالضعفاء  .عل أتهيذهب الضعف إذ
بطريق آخر أقوى سندا » وأصدق رجالا  .والحديث المذكور ليس فسيهبب

منأسباب الوضع .

ذلم
هنك
وعلى فرض أمنهوضوع » فهل يودى الحكم بوضعه إلى الحكم بأ
الكتب الرىوته باطلةالسند  ,وقد قلنا انصحاح السنةالتىلاريب اقلثقة با

#ا1
سس

سيل

قد ثبت فىبعض أخبارها الوضع  .وما أدى ذلك إلى ضياع انقةفه .ات-بكلذهييها
جملة »ومشم الصدق فىنسبتها .

الحديث الثالث  -ما رواه أبوخالد عنطريق محمدالباقرعنأبيهعزعللى رضى,
الله عنه من أنه دوى عانلنى يلق ألهقال ,:لاتسمأصابعك السبابة» فقد
انهلدهاً
حم الذهى بأنه موضوع » ويلواجد سيب للحم بوضعه بشل إ

من أقوالالنىيِل وأحواله معصابته ؛ فقدكانعليهااسلاميغيرأسماءبعض
الصحابة اانه نكره قبييح الاسماء  ,فقد روى أبو داووة .قسىنئئه مى حديث

سعيدبنالمسيب عن أبيهعنجده أنالنىيلقعسأله :مااسمك ؟ قالحزن ,
قال  :أسنتبل » وقيل عأنرض إنها قفرة » فسماها “خيضرءة » وكذلك
فى الحديث المدعى وضعه بمى الاصابع السياية بالأصابع المسبحة .

وإذا كانت هذه المعاتى ثابتةعنالنىيلي ٠ فلايمكن أينكون هذا الحديث

موضوعاً  ,ولههذهالشواهد المركية  ,فهىبينات على صدقه .
بندين ليملتق بعلى راضلىله عنهو»ليس افلمسند
وقديقال إانعلليعاًازي
اسممن روى عنعل ؛ أى أن الحديث منقطع ؛ ونقول إالنمنقطع والمرسل كان

يقيل فعىصر الإمام زيد رضى اللهعنه» بل إالنبلاغات كانت تقبل مادام

الراوى ثقة » فالاعتهاد على أمانته وعدالنه أعظم من الاعتماد على سنده » والذى
أرسل هو إمامالحدى علزين العابدين » و ناهيك بهمنثقةعدل  ,فالمعتمد يكون

عل عدالته » ولا عبرة بإسناده » وإن التشدد فىضرورة وصل ااسند إلىالنىيلاه

لواسإنلىد ليعرفوا الرواة
اتاج
م يحدث إلابعدأن شاع الكذب وااتشر  ,فاح
ئاًن»وا إلى مقدار عدالتهم » وهذا الموطأ للإماممالك رضى
محد
يًط,وا
وحدا
وا

مهفنيقهطم وفيهالمرسل  ,وفيهالبلاغات » وماضعفهأحد ء ورحمالله
االهلعن
الإمام الشافعى إذ يقول  :إذالجالءحديث قالك الانلجمثاقب .

الحديث الرابع  -وهو حديث ليس فالمجموع ٠ ولكن ذكر عطنريق

سرع” #سل
خ

نلى يلق  :أعامسلاشتهى شبوة ؛ فردها »
لقو
ألىخالذ عن ابنعتر » واهر

وآثرعلىنفسه غفرله » ولفظه كمفالىسيوطى ٠:« أبماأمرى" اشتهوى شهوة
فرد شبوته » وآثر عل نفسه غفر اللهله »

بىلام ,
يتف
وإن القول بأنهذا الحديث موضوع غريب» لآنمعانالهثإاب
إذ أن مؤداه أن من تتحرك عندهرغية حادة فى ناحية من النواحى » فيضبط نفسه »

ويكسم جماح شووته  ,ويؤثرغيرهبباءفإن الله يسغفيرئلاهته » ,فتنصبق” مال
يرغب فيه » ويؤثر الغير على نفسه يغفرالهسيئاته بأعوضها » وقد مدح الله
أوائك الذن يكبدرن جماحج أهرائهم » ويتون المال على حبه ذاولىقرفى

؛«رون على أنفسهم
يينؤث
وؤمن
واليتاى والمسا كين  ,وقال تعأالىوفصىاف الم

اودمة»  ,والصدقة تطء المعصية » كاقالالنىِلك ا:لص«دقة
صن ب
ولخوكا
تطؤء المعصية » وهذه الصدقة من أعلى درجات الصدقات  ,ل كيس نفس
وعطاء» وقد قالالنىيلج «:خيرالصدقة » أن تصدقوأنت ميم شيحيس ترجو
نذا التوع .
الى وتخنى الفقر»وهذهم ه

الحديث الخامس  اإذى اتهمالذهى أبا خالد بوضعه هموارواه عنعلى
رضي اللهعنهمنأنهمسحعلىالجبيرة عندالوضوء  ,ولامكان الوضع فىهذاء
آنه روى بطرق أخترى حسنة عنعلبغين طريق ألى غالد :فقد روآه السيوطى

مفسىند عل عنغيرطريقأغنالد » وأخرجه عابلدرازق » وأبونعم ١
ورواية السيوطى عن
هعل
ذها نعبها  :أ«صابنى جرح فيىدى ٠ قعصيت ,

على الجبائر» غاتيتالنىيلع » فقلت  :أمسم عليياآمأتزعبا؟ ققالعليهالمبلام 5
بلأمسحعلبها» .
وإن الحنفيةأخذوا بهذ الحك » ونقل إلهممنطرقمنغير-هذا » وهو يدل

على أن ذلك الك “كان معروفاً بين الصحابة  ,فكيف يترهامويه بالوضع .
٠

وبعل فهذه أحاديث اتهمفيهابالوضع أبوغالد  :وطعن ف المجموع

 94#سم

لاشتمالحا عل أربعةمنها٠ وإذا كان هذ
ااق
لقطذهوى

أخفعليه ,ف
مإنه
خلا
ف

كه إذ أن الوضعل يمبت فى واحدمنهلاوجودالشواهدمطنغ
رير
يق خأالىلد
علية» :ولأانه يبتفق مع مقاصد الشريعة ومعانها » وتشود لهالنصوص القرآ نية

الحكة » فوق السنةالصحيحة المروية » ولام بالوضعديت بتفقفى معانيه

مقاصداشربومماني ٠ا
وعلى فرض أنه ثبت عدم صم
بةال
.نسب
سة ف
بىا » قإ
قمالعد
يدل لياسوع
اتهام داويها بالوضع والكذب ٠ فإن احتهال الخطأ والومم فذىلك العدد الناده

أقربمناحتمالقصدالكذب والوضع » وفرق م باين الأمرين عظماءإلخذطأ

يجوزعل
كإ
لنسا :ن والكذبعلرسولال لهأبجورم م
نوس.
وتتتبى من هذا إلى أرتف ذلك الجزء من الطعن ليامس المجموع .
كالا مس راويه .

تفرد أخلالد برواية المجموع :
اس

كنالبايمكن أن يكونالإمام زيد,
شمفجوعأن مذا

اأننهمصنذرف إلى العلمإلىأن
اللآإنمام زيداً كان لهتلاميذكثيرون  ,إذ
خر ل عرا إبل اهار ل ىأل بضاقال يه ل أتباعمنالفقباء
موحادئين » فكيف لابروى كتابه إلا وأحدء وينفرد بروايته » إن الم الذى
لايمكنأن يقع إلا من جماعة لا مكن أن تقبل فيه رقاية واأحدد منفرداً 5

إذ كيف ينفرد بالرواية واد من عكدبدير » وإن تأليف كتاب بين أيدى

ثرون من التلاميذ
تلاميذ كثيرين يوجب أن يعرفه أو يعرف جله اكلا
لاواحدد مهم .

ون هذايبدو باادلىرأى أنهاعتراض وجيه » وقد رد الزيدية علىهذا
الاعتراض بعدة ودود

أولها  أن تلاميذ الإمام تفرقوافىالبلادبعدقتل »ه ومااجتمعو! فو مقتلد

0
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دم

رخى اللهعنه» وطبيعة هذاالتفرق :توجبآلا ينقلوا جميءأقولهء وقدكانت رواءاته

الفقهى فىحرز د أمينة ,هىيدتلبيذمخلص'من تلاميذه  ,خفظ ذلك القدات
وإن النفرق بعدهذاالذعر الذى أصابهم بمقتل إمامهم وشيخهم بلجاعلهم جميعة
قادرين عبل امع والنسخ ؛ وقد انفرد أحدم ٠ وأرتضاه الباقون » ورضام بروايته
وقبوطم ماتضمنه كتابه بعدتصديقاً  .ويكون فىحك رواية اجميع  ,وإن انفرد
بالنسخ والتدوين أحدم ؛وفزرهم عل هذا يتضمن أمرين  .أحدهما :تصديق,

الواوى  .والثاق  :تحملهممعهعبء الرواية نا :بحيثيعدالطعنفيهطعناًفهم».
لانهطعنفىكلمنقبلوا موضوع الطعن .
وثانها

أن أولاد الإمام زيدمقل قبلوا ماروا أنوخالد  :فقد روى أن

امجموع الذى زواه أبوخالد سقمدعه الإمام الشهيد بحى بزيند » ويروى أن بعض.
العترة من آل البيت كانوا لايقبلون الرواية إلاعن طريقة أنمة آل الببت.
أنفسهم  .فقيللهإتنقكبل رواية ألىخالدمعأنهليس من أثمة آل البيت >
ففال م أقبل روانته المجموع عن زيد إلابعدأن رواه بحىن زيد » وقد أقر

رواية أب خالد للمجموع أيضا عيسى بالنإمام زيد .
الثها 

تلق العلماء رواءته بالقبول » لامزخيتدصاصه بالإمام زيدرضى الله

عنه» فققدصحبهفىالمدينةقبلأن بجىءإاللىعراق مخمس سنين » واستمر ملازمة
لهإلىأن قنل رضىاللهعنه .

دابعها  أالنانغراد بالرواية لياكون سيا للطعن » لان التفرد بالرواية.

لا يكون سبثاً القدح ٠ وإن بعض التابعين من خراص الصحابة كاتوا ينفردون.

بالرواية » فكان كل تابعى ينفرد بالرواية عن صحانى  وذلك لمزيد الاختصاص »
والملازمة » ولايضر ذلكفماتفردبه.

“مها أن عدماعتراض التلاميذ عليهم» وقبول الآكثرينقبولاإيجابياًء
وسلكيوستياً  دليلعلىعدم الانفراد.

ووم
سادسياأ

أنه أشدتلاميذ الإمامملازمة و أطوم ححية» وماعرف واحد

متهمعلازمته  5لازمه ع فكلن المعقول أن ينفرد دونهم بروأية

ل يعليوها .

ل جلمواعةحمانديث ليمرو غيرهمثلبا
ره
اِتَ
ق
وهذا أهبرويرة قدروى عن الى يَل
وذلك ملازمته للنىمدة؛ وإن كانت أقصرمنملازمة أنىخالد لزيد» وغيره كآنه

مشغؤلا بالتجارة أوالعمل افلىحياة األوخروج فى السرايا والفزوات -
مخالفته المروى عن على :

؟  -أدعى الذين انتقدوا امجموع فىجماته أن بعض ما أسكد لعلى كرم

مروية عنالنىيق يحالف بعض المروى عنه »

دليث
اقوا
حمنأ
أهه
ولهوج
ال
شكلعامبلتهان :
وإن ذلك ال
إحداهما  :مخالفته للمروى عن عل"فىكتب السنة الثابتةالصحة عاندمبور
كالصحاح والسئن والمسانيد لاصعاب الرواية احققين .
والشعبة الثانية  :أنهخالف فى الرواءة عنعلىبعض أنمة الزيدية » ومن هؤلاء
إهام أمننمة ذلك المذهب ٠ بل يعد الإمام التاق له ' ,وهو الامام الادى إاللىحق,
حنسين ©7الذى عاش فى النصف الآخير من القرن » وهو الذى نقل فقه
حابلىب

الريديةإل اىلعن » وشرق بوهغرب من بعد ذلك  ,وإن هذا النقد بلا شك أفوى
مايوجه إلىالمجموع إن صح  ,ولنتكلمفىالشعبتين :
مرب أما الشعبة الآولى » فقد ادعوا فها أن النسخة التى تلقاها أبوخالد
عن الإمام يدتخالف.المروى عن على رطىاله عنه ,وقدقرر الزيدية أن الحم
فىهذا:هى المطابقة .بين .ا مروص عن على رضى اللهعنه ق هذا انجموع والأروى.

عنه قن المساتيد والمبان عند الجبور منعلساء السنة » فإنتواققت »,فإن امجموع,
) (1هو الإمام حىالمادى بن الحسين » وهو حسنىى ؛ وستفرد لهترجمةعند الكلام

يقهدى .
زالف
لار
فاىأدو

س1ع9د9م؟
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يكون يسا  ,وإن تخالقتفىالكثير بكونالجموع مشكوكا في ,ه لاأن يكون
مكذوياً  5وقد قرر شرام اجموع ان دعوى الخالفة باطلة » وققد
ال

لعضوم

فىهذا٠ : وأمامنحمعليه(أى عل أنىغالد) بأن لهنرخة موضوعة » فقد

سبر نا تلك النسخة  ,وراجمناها من السان والمسائيد » فوجدناها مسادة من طرق

أخرى صصدحة أو حسنة :

علىذلك إن شاءالله» وماجرم أنىخالد

ذاللكشخص حي (. 2
ولاشك أن هذهالموازئة فى المقياس الضابط  ,وقد راجعنا شرح اليجمرع

الذى تعرض للرواية عانجدمهور ووازن ينهاوبين المروى ععنل“ رضى اله
ذهر متفق فىكثير منالأحيان مع اليم ؛

عبة » ومع المشهور عند أ

المذاهب الأريعة .
وإنذلكهو المقياس الصحبس لصحة النسبة أضعوفبا » أعولى الآقل

لرجحان الصحة أورجحان الضعف .

ش

 - 415وأما الشعبة الثانية املناعتراض أو الطعن  ,وهى عفالفة الإمام
الحادى لبعضماجاءفالىجموع فقدسلالزيدية ب »ه ويلكعلهتمبلرموه طعنآ

أوها :أن الإمام المادى إاللىحق قادك
خآتنليهلى واجتباد  .:لعوله
ىَّ اختياره 'أو اجهاده مختا
ر رأباًآخر غير رأى الإهام زياه  ,دإن المذهب

الزيسى بنسعصدره لمثل ذلك » وقداتفق فقهاء الاذهب الزودى على أن الإمام
المحادىلهاختيار  ,ولهاجتهاد  ,ولهترجيحات .

نروشضير ص م” .
ل ال
. ( )١مقادمة

لوول سبد

در
ثيثير
ثائها  :ألهمععنالفته لبعضى امروىفىامجموع كانيحت بأكحاد
مااشتمل عليهامجموع  :ولوكانكلمافىالمجموع مردوداً فى نظره ٠ وداويه

ضعيف هااحتج بيعضى مااشتمل عليه .

ثالثها  :األنحادى برلايب ثقة» و أبوخالدلميثبت أنهغيرثقة؛ وتعارضص
وواياتاثقات كنيرة فىكتباأسنة  ,وعمل| لحققينفى هذا هو الترجيعم ينبا منغبى

خذ بالآخرى طعنفىاثقة ٠ وبتطبيق هذه
لة وآعدم
اواي
خذ بر
أفى
لون
انيْك
أَ
القاعدة المقررة فىرواءة السنة » بحب أن نقرر أنهلاايصم رفض المجموع لخالفة

مافيه لبعض ما جاءت به اثقأت .

ه”  -وفوق ذلك فإن الثقات الذين يروون عن عل عن غطيرريق
البجموع يقررون ماجاء فاىلمجموع » ويأبتون صمة امجموع بذلك التوافق »
وكون ذلك توثيقاًللمجموع ورداًلغيره» ولقدذكروا لذلكعدةأمثلة:

( )١بسع أمهات الآولاد  فاإلنمجموع روى عنعلىرضىاللهعلهجواز
يبعبن » وكذلك روى غنهفقهاءامبور جواز بيعبن( , 1حتىلقد روى عنه أنه
قال :اتفق رأف ورأى أى بكر د

ىم بيعأمبات الأولاد .والآن
علك

أرى بيعبن » فقيللهرأيك معبما أولىمنرأبيك وحدك .
ىحدبن عيمىبن
وقد خالف الحادى إلى المق حى ؛ وملعبيعي ,ن وأسندإلأ

اد
لات
وأمب
آسع
لنب
زيد أنهسائلع

فكرهه وقال:لإأقسىتوحش من ذلك ء

وقالكيف نعلأن علب كإنيرى ذلك:وقد ذكرذلكالحادى أيضا ً.

وإن هذاالكلام لايؤدى إلىالطعنفىرواية المجموعلما يأنى:

 ١الآن قول الأهمة [نهم يستوحشون منه » ويكرهونه » ويستبعدون
للتعلكىذيب  ,بل يدل على عدم
أينكون عل" قدرأى ذلك  .لاايد
() أمبات اللآولاد الإماءاللا يتسرى .بن أولياقهن فيعقين منهنسلاءفاله

لايحوزببعياعندالجبور  .رحوذ ببعباعندعلىكرماللهوجبه .

سه 4م”!ا اسم

تقصشاهسأنكهمكرا
الثبوتفىنظرهم » وعدمالثبوت فىنظرممليس طعناً » وأ

فىالمروى ؛ فذلك ليس طعتا صرياًفيه» وينقض الطعن قباوللأمكثرروى »
ل عألىول
اأى
ولعل ذلك تشبث منهم بر

ام فتقدأيد رأى
» وههما ياكنلمن

عباللىثقات» عل أن مو ضع اانشكك من دولاالآءئمة لبسهو الزْأىامجرد ء بل هو

يوك إلروقوع البسع منعلءونحنمعهم فى أن علياًلمبسع أمبات أولاد .وإن كان
يرى جواذه» فإنالفقيهقديرى الرأى المبيسم  .ولكنه لايستبيحه لنفسه » وهذا
أبوحنيفة قدأباح بعض النأيذة ,وكانلايشريها » وقدقالفىذلك ١« :لوهددىت
أنغرق ا
فلفرات أأوقول بتحريم هذه الأنبذة ماقلت » ولو هددت

بأ
لغر
انأ
فقرفىات أو أشربهاماش برهاء» فهورضىاللهعنهينزهنفسهعنأن
ينهمبالتحريم » وينزهنفسهعنأن يتتاول مشكوكا فىحله.
؟شبادة كتب السنة الختلفة برأى على فهىذا  :وأنه رجع عن رأبد

الأول الذى كانيتفق معرأى أببكر وعمر رضى العلنههما .

©  -أن الذينجزموا بالتحريم مالنزيدية لميعتمدوا عرلوىاية عنا“
رضىاللهعنه» بلاعتمدوأ عل إيرادأحاديث أخرى عنغيرطريق علىكرم الله
وجبه  .فرووا حديثعتقماريةالقبطية» فقدقالالنىيلق  « :أعتقباولدها , ,

وذكر ماروى عانبن عمر أن عير بانلخطاب قال ١ :أبما وليدة ولدت
سعيندها فإنهيلبايعاء ولابهاويلوراثها » ويهسوتمتع بها» فإذامات
فهى حرة .

وإن الاحلقذى ثرآه أن هذه المسألة شاهدة لصحة المجموع  .للاكدبه ,

فلا تصلح سياالطعن في .ه

( - 7ب) ومن هذه الروايات الى يقال إنها أخذت عن روايته عن عه
كرم اللهوجهه بأنزكاةخمس وعشرين من الإبل خمسمانلشاء » اإلنمروى
عنالنىيلهأن فىخمسوعشرين منالإبلبنتعخاض ٠ وإن ذلك هو الراجم

عندجمبور المسادين » وقدوافقهم كثيرون منأنمةالزيدية .
وإن ذلك لابعدطعئأ فى المجمورع ثلاث أسباب :

فقق»د
أولها  أن امجموع لمينفردببذهالرواية » بلرويت عنهبعدة طر
رويت عن الشعى عن عاصم عنعل ٠ وروأها سفيان الثورى عن على » وخالفها

للحديث النبوى » ورواها الدارقطنى عونضعلعىفها .
ضهلعاف الرواية عمنخعالىلفة الحديث النبوى لظاهرها ,
وثانها  يأن
إذ التوفيق ينبا ممكن  ,بأنكان الرجل الذى وجبت زكاة الإبلفيماله ليسعنده
بنت مخاض » فقومبا علىرضىاللهعنهمخمسمن الشاء » فلم_منععلى وجوب بنت
اء .
لضك»نه أجاز تقو ا بهذا الاعدلدشمن
ولخا
.ا
لاه بعض الزيدية من أن المسألة التى أفتى فسا على كان
أاو.م
تلته
وثا
موضوعبا خمساً وعشرين من الإبل مشتركة بين اثنين أحدهما له عشرة والآخر له

خمسعشرة  .فأفتىعلىكرماللهوجههبمايجبعلييما ,لاممياحبعبلىأحدهها .

 ٠ومهما ياكنلمنام ٠ فإن الرواية مركاة » وإذا كانت قدنقضت خالفتها

للسنة وللفقه ؛ فإنذلك لايطعن فى الكتاب كله .
ال

دا زح) مارواة أبوخالد راوى الجموع عن عل كرمأللّهوسجبه أله

قال :لاتقبلشهادة الولدلوالده إاللاحسنين » فقد روى هذا عنعلى » وقال :
ن '"* .تخالف
ولده
إ»
ا.عللسعلليهام لمأجوز شبادة الولد لوأ
إن صم هذاعن
المقرر فىالفقه الإسلاى » والفقه الزيدى » والمأثور عن الأمة » وقد رد الزيدية
بأن ذلك ليانقض رواية ابجموع ؛ ولايكون ممساغ طعن فىراوى اجموعء

وذلك للاسباب الانية :

أولها  -أن أباخالد تشكك فىصمة النسبةلعلىكرم الهوجبه » ونذلك قال :

« إن صمهذاإلىآخره » فهوينبهقبلغيرعلىشكهفىألرواية .
ثانبا  أن هذه الرواية خاصة بالإمامين الحسن والحسين  .فلامخالف ذلك

سكبوم مم

رأى الجبور » وهذا رأى منعلى  :وليس حديثا يسنده للنى يلتم » وماكان الذين.

خالفوا علياًاملرنيدية من حدئت بين أيد.هم شهادة الحسنين » فاعترراض المعترضينه
علىجواز شبادة أحد الحسنين منفرداً ليسلهأثرعبل .

«اع
ثالتها  الأسنيوطى فىالجامعالكبير روى عانلشعى أنهقال :ض
درع لعلىيومامل  ,فأصابها رجلفباعهافعرفت عندرجلمنالهود  ,نفاصمه
لمشريح ٠ فشبدلعل الحسن ابنه ,ومولاهقنبر » فقال شري لعلىزد شاهدآ
مكان الحسن  ,فقالعبلكرماللهوجهه  :أتردشبادة الحسن » فقال  :ه لاولكنى.

حفظت منك  :لإتجوز شبادة الوالد لولدهء وقد ذكر السيوطى الحديث بروابة
«ألينآً خاصر هودياًإلىشري فدىرع  .فقال شري  :متشاساء
أخرى : .ع
صيم :
خلشر
لفقا
لؤد»
ي أاميرالمؤمنين ؛ فقال :درعىشقطت فالتقطبا هذااليي

ماتقول ؟ فقالدرعى وفىيدى  فقال شريح  :صدقت واللهياأميرالمؤمنين إنها
لدرعك  .ولكن لابدمنشاهدين » ف:دعاقنيراً مولاه  ,والحسن ابنه» فشهدا أنها

لدرعه ف»قال شري أشمباادة مولاك فقد أنجارها » وأماشهادة ابنك الحسن

لتكجهيدزها » فقال على :أماسمعتتقول عدر يقول قال رسولألهيل :

«الحسنوالحسين سيداشباب أهلالجن »ة قالاللهمنعم» قال أفلاتميشبادة

ل البودي أامليمرؤمنين
ا,
قرع
,ثلمقيايلودى خفذالد
جهنلة ا
لأ
سيدا شاباب
جاءمعى إلىقاضىالمسسابين  ».فقضى عليه ورضى  :صدقت والله ياأمير المؤمنين .

إنهالدرعك سقطت عن جمللك  ,أشبد أنلاإلهإلااللهوأن جمداً رسولالله .
فوهبالهتيلكرماللهوجهه ء وأجازه بسبعاة  ,وكانمعهف الججاد٠ . ,
كا
تله
مد نق
واإلنرواية علىهتذشابد بصدق مناقله أخباولد » وق
وليس جازماً .

ولكن لابدمنلخصهذا المنقول ٠ فيبلدل كلام علىرضىاللهعنهعلى
أنهكانيرىجواز شبادةولدهالحسن له؟ نمإنهقدمللإئبات مولاه وواده ء

سس “هاج ” #لد

ولعل ذلك حمل الخصم عل الإقراد ظ لاللإثبات  ...ولعل ذلك لبعان اليل

من الآمة أن شهادة الولد لوالده تلجاوز  ,ولوكان فى متل مقام الحمسن ؛ والمدعى.
بةيفنىات بالنظام الذى وضعه
فمثىل مقام أمير الومؤملنينيع»لن أاناللعبر

التىَه ٠ولوكانالمدعىلميعرفيكذب قط ؛ ويركيه فادىعائه من يلعم

بالكذب ء بلمنشبدلهالنىيلقعبأنهسيدشباب أهلالجن .ة

وإن دوأبة السيوطى فوق ذلك تدل عل مقدار قوة عل رضى الله عنه

فى الإيمان بالعدالة » والرضا بمايحكبه القضاءء واعتقاد أن الئاس جميعاًسواء
فىمجلس القضاء  ,والبيئات هىالىترجملاالقةالسابقة » فليس لقاض أنبِعَضى

ثقته ؛ ولكنيقعنىبالحججالىيدلىبه الخصومبينيدي .ه

 - 4هذه فاىلطعون فاىلراوى الذى روى ابجموع »وقد اشتمل ااطعن

عل السندوالمان  ,فنقدالراوى نقداً شديداً » واستدركوا على المثنبعض مافيا »
ود رد الزيدية النوعين من النقدين » فردوا طعن الطاعئين فىالرأوى » وردوا
طعن الطاعنين فىذات امجموع .

وإنه بالنظرة الفاحصة بين قول الطاعنين و الراوين نتتهى إلىجملةأمور :

أولحا  أهنؤطعلناء الطاعنين بعدم الثقة أكثره  .سيبهالتفرّق المذهى »
والتفرق المذهى لايصم أن يكون سب عفدىم'الثقة بالراوى » وقد.نقلناكللكام

الشافى فىناس رمام الإمام الجليل بالاتخراف افلتفكير ولكتة وصفهم مع
ذلك بأنهم صديقون » وإنه املنمقررات الفقهية فالىمذهب الحنى أالنمسامين
عدول فيا بينم إلا منحدفقىققى ؛ أاشوتهبر بالكتب٠ . ويلومجد ذلك

الاشتهار فاىلراوى » وقد كان القضاة يقياون شهادة المبتدعة إلا الخطابية »
و طائفة منالروافضكانت تيز للواحد منهمأن يشبدبأنهرأى وعاين ٠ ودلك.
برؤيةمنيثقبهومعايتته » فكآن رفض شمادتهم لهذا .

ثانيها  أن الطعونفىالراوى كانتكابا طعونامطلقة » لمتذكرلهواقعة
 ١7الإمام زيد)

أديوجضدلاهً مزكون »
ثكبذتيه فبا » وأنه إذا كانقدوجدلهطاعتون قق

واألنْتدكة المطلقةتفبل » والطعن المطلق لايقبل » لاالنتركية المطلقة شهادة

بالاستمرار ا عللصىدق » والطعن المطلق لياصاح أن يكون شبادة بالاستمرار ,
لآنالطعن يحب أن يبىعبلوقائع .

ثالثها  أن الطعن فالمجموع ليكنفىجملةماروى ٠ بكلان فبىعض
ما روىفيه» وقدثبت أن البعضالمطعون فيهقدكانلهشاهد قوى أضوعيف
منجانب آخر  ,وذلك إن صم ء لايطعنفىأصلالمان » وإن كانيصيب بعض

أجزائ »ه والطعنفىجزءضئيلمنبتوعةمروية لايطعنفىسائرها » وإنأصح

كاتلبلاحاديث قطدعن فأىجراء منها » وقد فصلنا القول فىذلك فمىوضعه

,هو أصم الصحاح عند جاملهفورقباء قدأخذ
»ارى و
هفذىا افلكاتالببخ
عليه فىبعض رجاله  وى بعضمروياته » ولميتزلبهذلكعنأن يكون أصح

كاتلبروايهءوأ كثرها قبولا ..

رابعها  مخالفته لبعض آراء أمة الوزيدية  ,وقد ردوا علل .ذلك

مالافكبهفاية .
»لذا رجح
ومجنه الطعن و
أجم
وإنا ابلعمدوازنة نرى أن أوجه القبول أر

ادم الموضوع بالنسبة لروايته هن أمرين
ماب
تل
صدق رواية أنىغالد » وللكن
أحدهما طبقات رواية الكتاب إلى ألىخالد » وتلق الزيدية ل .ه

لاونم لد

طيقات رواية المجموع
 -ذكر شرف الدين الحسينبنأحمدابلنحسينمشارح المجموع الكبير

كفتىابه الروض النضير سنده المتصل فرىواية انمجموع إلى أن خالد راويه عن
الإمام زيد راخلىله تعالى عله » وقد ثوفى ذلك الشارح امحقق فى جمادى الآولى

سنة 999١ » أى أنهيدكر طبقات الروايةفىنحو أحدعشرقرناً» وإنهابلاشك
سلسلة طويلة » وقدأخذيثبت أن الرواةفىهذه السلسلة جميعهم مالنتقات ؛
وإنالانعنىبتحقيق النقةفىهؤلاء جميعاً  حتى تصل إلى داوى الجموع نفسة )

بل إن الذى سمنا بيان الثقة فيمن رووا إلى منتصف القرن التالث المجرى
أآوخره »لآن كتب السنة اشتهرت واستفاضت فآىخر هذا القرن ٠ وما تلقاه
العلباء فى هذا القرن بالقبول تلقته الأجيال من بعدم بالقبول » كان ثبوت الثقة
فيمن حملوا فىهذه الفترة يؤنس بالصدق .

رى فإنهفآىخر هذا القرن جاء الإمام الهادى يى بالنحسين
خهة
أن ج
وم

الذى يعد الإمام الناتى لهذا المذهب » فكان لا بد أن نعرف الرواة إلىذلك الإمام
الجليل » ومقدار ثقتههيهم » وثقته فماحملوه إليه وإلى عصره  ,وقد أخذ بالكثير
ما جاء فى المجموع  ,وإن خالف بعضه  ,ويلاغض ذلك ممنقدار القة

و لككتات جملة ء .وماخالف الذى خالف فيه إلا لاه أطلق لنفسه الهرية
فىالاختيار منآزاءالصحاية » وآراء عيرم  .وى كانهذوافىته مجتبداً ,

.ا«»ل-سوإلنهسفىلة الذتكىرها صاحب الروض النضير قدذكر أول

منروى عخناأبلد » وهو إبراهم بن الزيرقان » وقد جاء فى طبقات الزيدية
أنه روىعن أنىخالدالواسطى جموعى الإمامزيد» أى جوع الحديث » وجموع
الفمّه » وقد روى عله ماة

مهم أو لهم الحافظ  2وقد احتتج بروايته

ثين  ,فقد وئقه أبن معين ,
دعض
حب
مقه
اوث
أئمة الزردية » ووثقوه » بل
تدلقامل فييهله نصر ب منزاحمكانمن خخار المسلمين » وقدكان ملازماً
وق

د

انرا يه

لآنىعالد » وتلق عنها مجموعين مرتبين بترتيب أى خالد هذا » وقد توفى سنة 0م-١

و
(ثثلماثانين ومائة ) .

وإنهكشيحه أنىخالدتعرض لاطلعطناعنين طعناًمطلقاًغيرمبين » وكان .
اب مذهب يخالف مذههم .
صنعكل
أبرو
الطاعنون من بعض المحدثين الذين بعت
رعنامفنضة الذين
افلىساسة أوفىبعض مسائل الاعتقاد غيرثقة ياكاانلالط
يردون أرب يمختصوا بمحبة آل البيت » أو بالاحرى الأممة الذين قدسومم
منآل البيت ؛ واختصوم بهذا التقديس .
ولقدزكاه الززئديةجميعاً» ول يطعنفيهمنهمأحد ء واكذللكمعزكتاهدلة
حبج البلاغ ؛:ة دهو من
شار ن
دابلن أى الحديد
نلإماميةالثنعاشري »ة ق ق
ما

رجال الحديث” .
رن مراح »م ول .ينفرد. 
 - ١7وقد تلقعن إا,هم بنالزيرقانالمجموحفص ب

بتلقيهعن »ه كالمينفردبالتاقعنأنىخالدإ,راه بمن الزرقان»وق كدال نص ينر. 
«ثى امجموع الكبير » الحديث جميعهعنأن خالد»»
:د
مراحم عإرناهم ح
ل(والآخر نازل » فقد روى.
وقدقالوأإنهروى امجموع بسندين ادهاما 2

عنأنىخاكالواسطى نفسه .كاروى بتذول عن إيراهمبنالزبرقان. 
وكان نصر محدثا ومؤرخاً ٠ فاهلوذى أرخم لواقعة صفين » وقد قالفيه

ن نصرثبتافىالحديث والنقل  ,جمعأخبارمحمدبنيمدبنيد »
كانىا:
«صفه
الأ
©(.
قدء
ونزي
سدب
لنم
ادب
وولاه م

.

وكان ْقَة عند الزيدية مقيولاعندأكتهم> ,لقذترووعنه الإمام المسادى.

طىكلتاابق 
إفلىاىلكحقتيحنىابه لياامل ف
ذىهب
مف
لونه
وأكثر الذين يخاالف

يطعنون فىصدقته ؛ وهنهم مينذكى.

أن سبب الطعن هو تشيعه ظ وقد قالفيهالذهى إنه رافضى (2ولك اللققةأله

( )١مقاتل الطالبيين ص 41م م

س1سلا مد

ليس رافضياً  ,لآن الزيدية كابم أو جلهم على عدم رفض إمامةالشيخين أ بكر
ووعمر » والجارودية ثمالذينتركوا مذهب الإمام زيد فهىذا

ء» وكانوا برفضون:

لركه.,
من بعدزيد رطى اللهعنهإمامة الشيخين أنىيكر وعبر » وما ككاذنانص

بلكانزيدياً مناصراً لذرية زيد رضى اللهعنه» ومن ينتبجون آزاءه ومذهيه ,
فطعن الذهى فيهبالرفض غيرسلمإلاإذا كانفىوهمهأن كل الشيعة روافض .

وفد طعن فبه الإمامية أيضأ » وكلهذا طعن مذهى » وهز طعنمطلق

فلايلتفتإليه.

ْ

وقد كان نصر من الزيدية الذين تقدموا للجهاد مع تمدبنحمل بزنيد الذى

»كان قائدجيشه أباالسرايا » وقد تولىمحمد أس
خرج عل المأمون سنة4١ و

السوق ا أشرنا » وتاولىل مجنقهبلاهد املعإمام عمدبنإبراهم ٠ فيمقنصر

تفشىيعه الريدى عالفقه ودراسته » بل :ولىالجهاد معالجاهدين » وإدارة السوق

طمان » وقدتوفىفىالنصف الأولمن القرنالثالث .
لله
عند ماكسان
روى نصربنمزاحمم رأيت امجموع عنألىخالد» وعنغير ١
+
وقد روأه عن نكصكريرون منبغ سلمان بن إيراهم بن عبيد اتحاربى .

و'قد روى المجموعين الفقبى والحدي بترتيب ألخنىالد الواسطى  ,وإنه كان
كسائر الرواة من الزيديين ماوض
لعحطدعنثين مانمور ؛ إذ ضعفوه لتشيعه »

عيةفو
؛ه عدم قوله بمقالهم من رفض إمامة الشيخين
ضمام
وموضع طعن الإ

مر
عكر
أون ب

رضى اللهعنهما » وقد مع منسلمانهذا كثيرون من الزيدية ؛

ووثقوه جميمآ ؛ً وقدكانأح ادلتأقليهلللجمووعف اىلتعيف الاق  :عع انلثقرنالثالك
دى يتفرع » وتتسعأبوايه » وفد توفى فهذا
يفقه
وهال
اذلفي
المجرى الذى أخ

التصهدمن ذلك القرن .
وقد روى امجموع عن سليان هذا حقيده .ابنبنتهعلىبنحمدبنأحمد بن .

الحسن النغعى  .وقدكان هذا الحفيد فقباًمشبوراً » قادختلط بفقباءالحنفية.
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د
عقد
فعىصره » إذ كانت أسرته قاشدتهرت بالإمامة ف الفقهالحنق » بل
هفوقمهناء الحنفية» وكانيعدشيخبم فىعصره ء وقدذكره الذهى فىشيوخ
الحنفية » فقالفىسنة+4م توف شيخ الحنفيةعلىبنمدبنأحمدبنالحسنالتخعي
ف هذه المنة .

انء الخبورومحديهم علىهذاالاعتبار »
هم
قرين
فكثي
ولقدكان موضع نزكية ال

ولذلك لميتعرض لطعن تعرض جده أبو أمه ,وياتعرض أكثررواةالزيدية »
وقد ذكر فى طبقات الحنفية  :فقدجاءفياعل بىن شحمبدن الحسسنالكاسى التخعى
توف سنة غ. 07
سئ وةم ه .
جده
در األجمرععلى
وإن ثقة بلاديبعنادلريدي,ة وقق

واءلعلياً هذا كان من واسطة العقّد الذى ربط بينالفقه الزيدىوالفقه الحنق»
بولية
ّخحا
قال
فمن
لير
وسنجد فىفروع كثيرة تلاقالمذهبيين فاىكث

» بسلنجد.

بعض توافق الآصول الفقبية فى املة للدذهب الحنى » وإن كانت تنلاق مع,
غيرهاإلىكحبدير .
 - +0وقد روى عنعل بنمد هذاالمجموع كثيرون منهمعبد العزيز بن

إسحق شيخ الزيديةفىبغداد  ,فقدجاءفىطبقات الزيدية  :وروى دوع الإمام

زيدبنعب عليهالسلام الفقهى الكبير المرتب المبوب عن علىبانلعمندخعى »

وقدروى عنكثيرين غيره؛ ولكنه اختص هذابروايةالمجموع عنه » وقد تلق
عانلهكثيرون » وقدكانهذا مرضع طعن جمهور امحدثين منأهل السنةكمان
ى
ووفد
رن .
موضع طعن الإمامية؛ و لكنه موضع تقدير وتوثيق الزيدية أجمعي

عكثنيهرون منهم وروى عنه السيد أبوطالب الناطق بالحق .

وإذا كان ثقبدتجمع على التخعى بينحراسة الفقه الحننىو دراسة الفقهالزيدى »
كان
مأ
ع داوى المسرعع ا
نلإامذيديعش
ديخدف ؛يفقج
دمأعبد طالب
هذابينالرواية عن|لالبييتوما عندممم أ
نخبار  .م ر
عوايةالأحاديث المعروفةعند
أهلالسنة وقدأخذ عليهأنهروى ساالنترمذى مغنير أنبتلقاها تلقاًكشأنرواة

ا

الاحاديث واعتيره الذهى منأسباب الطعن فيه' » ولكن دطفععنه بأن الكتب
فى ذلك القرن كانت قد شاعت ؛ واشتهر كل ما اشهد ت عليه » ولذلك

ليعتبرالحنفية الحجةفىالاشتهادفمايكونقداشتهربعدالقرن اثالث أبىعد

تابعى التابعين  ,لآن السنة كانت قد دونت فاشتبرت كبا» اشتهر ضعيفها معقويها
بذلك التداول .
ما بعد أولئك الرواة :

رلتوكاة الذذكينرنام تليذأ عن شيخ عن شيخ حتى
ادلأو
و؟؟  بع
القرن الرابعالمجرى حيث كش التدوين الفقبى  -قدأخذ الفقهالزيدى تنسع
آفاقه بل إنه كانأفثىناء هذه السلسلة التذكر ناها قد أخذ التفريع الكثير فىالفقه
الزيدى » ورويت آثار الامام زيد والاحاديث التى رواها عن آل البيت بطرق

أخرى غير طريق المجموع الكبير افلىفقه والحدبث .
لك
يعتبر مذحى

ذىى
لق ح
االح
وقد ظبرفىهذه الاثناء الإمام الحادى إلى
المذهب  5أشرنا فقدتولى الدعوة إليه » وتفريع فروعه  ,واستخراج ينابيعه ؛
وقرب مابينهوبينمذاهب ابخهور » وأسند فروعه ورجعما إلىأصولها ( وقد تسم

التاريخ.من بعد ذلك كتب الفقه فى المذهب الزيدى أصولا وفروعاً » وصار حكها
منحيث الصدق أو الردحك الكتب المذهبية الختلفة ؛ فحصكارنها حم كتب
لثممةذهب الحنق ٠ وكذلك الشأن فكىل
الخصاف ؛ والطحاوى وغيرهما مانأ
المذاهالفقبة  ,فإنه بعدالقرنالثالت صارالتدوين بجمع دقاقالعلوم » و يتا قالعلماء
الكتب ىكل المذاهب ء إذتشتهر فرحياة أصحاءبا و,لا تحتاج بعدذلك إلى إثيات .

ااا
د

ون

قبول المجموع
 تلق علماءالزيدية امجموع بالقبول ؛ وقد لصونا
جك
وله

الطعن

التى وجهت إليه وجهاً وجهاً ؛ وما رد به الزيدية أقوال الطاعنين » واتتبينا إلى أن
تل
الطاعنين فىراويهالأولأساس طعن
مومذفي
ههى ويه مسطلق
ناد إلى وقائع
ثابة مكن الدارس من مشاركة الطاعنين فى الوقائع التىأدت إلى الم بالطمن ,
ولأذلك نحننوافق منردوا الطعن بأنهغير مقبول لإمامه .

وماوجه إاللىمماجنموع لا يقبل أيضأ لأنهتبينأن الروايات التى اتبمفيها

ال
برااوىل فنيهسابة لعلىكرماللهوجهه قداتفقت مع ماروى عنه عند جمبور

انحدثين ٠ ولذلك لميكن طرل| الاعتراض مورد يرد عليه  :بل لعله يتبى

إلى تركيةما اشتملعليهاجموع ٠ لا إلى رده » فالتحرى أدى إلى وجود شاهد

بالصدق  ,وليؤد إلى وجود طاعن بالكذب .
وقد يكون الطعن بانفراد الراوى بالرواية عن الإمام زبدمعكثرة التلاميلد
غايرلأنوىخا
الدسطى لهوجاهته » ولكن بردعليهبثلاثة أمور :

أولها -م راد بهشارحروض النضير الذىذكرناه » وهو أتلناميذ زيد
قل تفرقوا فىالبلاد حت تأثير الاضطباد ؛ وتلبعيم أيناثقفوا نهم من هاجر

إلاىلآقالمالنائي؛ة ومتهممناستخق ٠ ومانهمدمرنع بالتقية » فكان مقتضى

المنطق ألاجتمعوا » وألا يكش .الرواة عنالإمام زيد » وأنه بعد أن طلعوا
ع
ولا
امر
فوى
ق؛وا

عليه .

ثانها ب أ
نكتب المذاهب الختلفةكانالرواوى فبهاواحداً ٠ أو اثنين ,

فكت المذهب الحننى مد
وونه
راا»وى مافيهاهو الإ
امام
لعم
حدب
سنن

الشيياق

دضىاللهعن »ه وماكانمنالمعقول أن يكونتلاميذ أن حنيفة ثمتلاميذ تلميذه
ألىيوسف واحدافقط ,هومدبنالحسن  .بلكانواكثيرين  ,ولكن لىبتجه

لا

ال

إلى التدوين واجمع وحصر المروى سوى عمد بانلحسن وما كان ذلك مسوغا

ك لآن اج
ل»
للط
وعنذفها
تجيلعققودها بالقبول » ولميترددوا افلىاحتجاج بباء
ود روى سحنون ععنبد الرحمن بن القاسم المدونة و»مع ذلك تلقاها العلماء
بالقبول » ول يمطعنوا فها بانفراد عبدالرمن ابلنقاسم برواية أقوال الإمام مالك

لآن الاكثرين تلقوا ما فيها بالقبول  .وكذلك راوى فقه الإمام الشافعى هوربيع
إين سلمان المراوى المؤذن ولم يطعن أحد فرىواية الام ولا الرسالة بانفراد
منام الشافعى لاآلنذين عاصروه تلقوا روايته بالقبول ,
إع
الربيع باالرو
لاية
وكان الشافعيون من اللاد الإسلامية يطلبون عم الشاففى م1
ويفرعون عليه .

الآم »

ودا بالقبول المجموعةالعلمية التىاشتمل عليهااملجموع
قق
للماء
ثالها  أتنالع
وإنأ نفصل ذإك بكلمة موجزة .

 - 507لقد تلق الزيدية فىكل الأجبال المجموع بالقبول ٠ فقد وافق
علمافيهعيسى بن زيدرضى اللهعنهما» ويلعترض معالجاء في
أهحد
من معاصرى أى خالد الوسطى  5أو عل الأفل م يبت أن أحداً اعترض على

ماجاء فيه» واستمر ذلك فى الأجال التى جاءت بعخدأ
اللىد » لميعترض
أمحد
اعجلىاء فحيهت:ى الذين خالفوا فىآرائهم بعض مااشتملعليهالمجموع
اد
لمرضوايات » و
حدالف ما فىامجموع ق
كالإمام الحادى إلى الحق قق
عض

الفقد ءولكته لميطعنفيهبالكذب وقد تناقل الزيديةالعبارات الختلفة الدالة
قهبول ٠
عببلاتلليق
ومن ذلك ماجاءفىوورض التضير  :ههو مانلكتب المشرورة المتداولة
بينشيوخ العترة وشيعتهم » وقدسبق نمقالناه مننصوص الائمة من أنه تلقى

ل ال

ضا قال ابنحجر فىنكته علىابنالصلاح « إن الكتتاب المشهود
باولقبأوليء
ابرت
سعتب
نى بش
له ع
إنا
ناراد منا إلىمصنفه كسان النساق » .
وإن أهلالبيت العلوىرضى اللهعنهمقدتلقره بالقبول » وجاء فى هذا الشرح,
أبضا ١ :هذا المجموع الكبير قد تلقبين أهل البيت بالقبول وقدقال الإمام
لبعإدذمكرام زيد  :له هكنتب.
..
دعيزن بن الحسن .ا
لحق
اىال
الحادى إل
الفقه :موع » وهر أؤْل كتاب جمع الفقه » ورواه عنهأبوخالد الواسملى ,
تلقنه الأمة بالقبهل  ,حتى إن الإمام جمدبن المطهر شرحه بح ئينسماه المنهاجالجبل

..ق.ال الإدام أبر طالب عليه السلام
فيهمنغراء ب العلمونوادره شىء كثير و

فى التذكرة » والمجموع الذىجممهأبوخالدء وروأه عزنيد بنعلى معروف.
مشبور وذكر الإمام حى بن الحسن بن محفوظ فى رسالته الشتوية أنهلم
كن

للمرة عليهم السلام فقه قبل القاسم والحادى غير جموع ذقه الإمام.

زيد بن على » ٠

|

بر أنه لياطعن أحد فى سند الكتاب » ونسبة روايتهو9يظ
0

إلىأى خالدالواسطى  ,والشلك فىأنىخالد نفسه ٠ أموتفىنه عند يمرنيدون
يأثنيروا شكا » وإذا كانذلك كذلك فإن تلق العلماء بالقبول » وخصوصاً
معانصر أباخالدمنآل البيت يرجم جانب الصدق ء ويشهد لما انفرد بهم

أبوغاولدبذ»لك لا يكون ئمة مساغ للنقد ء فإن تاق العلباء لكنتب ظاهر
الرواية التىرواها الإمام عمد بالقبول أزال مايثار حول الانفراد » .وكذللكئه

هن ياعتبو'تل الزيدية » وخصوصاً آل البيت يدل علىصدق النسبةفىامجموع .

وإن الطعن فىأى جموعةعلبيةيتلقاها العلماء امختصون فيا بالقبول نوع
منالمدم العلبى» وقطع السلسلةالعلبية الثىتربط الحاضرين بالغاترين  فالجموعاته
الفقبية فىالمذاهب امختلفة لاوطرحنا الثقةفهاالتى بنيت علل ت(لاقلأجيال ا
بالقبول» لانقطعت الروابط الفكرية يمنكتبوها  ,ولانقطعت الدراسات الفقبية
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مسن

لك ليس شأن العلوم الفقهية والنظرية
قنوا وذإن
سملب م
الى تكون تنمما لع
فقطء بل هر أيضآًشأن العلوم التجرببة فإنالحاضرينمن العلباء يبئونعيل تجارب

وان الوفتف اىلتشسكيكف نىسياةتجابرإ م نأسندتإلهم.
قنض,ول
يابقي
الس

وقد رأينا فريقاً املنذين بدرسون الآدب لا يفرضون حقائق قائمة 2,
ويلفارضون أانلتعللقءاء أالوناقدين أو الآدياء جموعة شعرية أونثرية بالقبول
قلىبا
دع
صيلا
دل

» بجحبمن بعدذلك النسامجا وحسبوا منهاجهم فىالإنكار

للإنكارجرد الذى لايقوم
ولمنهاج العلبى» وكآن المنباج العلبىب ع ا
الجرد ه ا

المنعفيهعلىسندو ليسهذامنطرقالبحث فىشىء ؛ لآنالبحث ليس إنكاراً»
إبما البحث بناء على القاكم وإذا كان للإنكار وضع فلا بد أن يكون إكاراً
له سلك .

* والسنا تقولإنكلم ياتلقاهالعلماءبالقبول يكونموقليا فاىلكألحوال ,
ولكن نقول إانلآصل فيهالقبول » حتىيقومدليليناقضه بمونعه ٠ فإن قام
دليل المنع » وأدى إاللىنق القاطع فإنا تتبعمأادى إليه » وذلك لآن التلق
بالقبول ظاهر يشيد بالصدق »كءاليد تكون دليل الك ظاهرا» ذإذاقامت البينات

علىعكسمايدلعليهالظاهر اتيعناها.
ماه
الم
قك
أعنا
وقد تنب

ظ

الخصوم من بينات تتنقلمقااه العلساء بالقبول »

فلنبجدهاصالحة للإثيات ٠ ولذلك احطنراها

وأخذنا بالظاهر » وهو الذى قأم

علىتلق العلماءبالقبول .
 - 7+وإن اأضرورة الفكرية تتمعليناالخد بماجاءفىالمجموع ؛ ذلك
مقاهم زيديا يتداوله فقهاءالزيدية » واكلافزهميهديون مآرناء
إىف
لب ف
اكت
أننا ن

هتم ٠ وتلتاقحم.
دليس
ناء
عدآر
الوإمراموزايدي»اته » فلسنانبتدعللإمام زي
بلأبقهوماللايعرذونما و,لو أردنا ذلكماأسعفنا الزمانبم ناريد ؛ فإنالا ند مصادر
لافلقإهمام زيد غير ما بتداوله أوائك العلماء الذين يتدارسون مذهبه فها نسب

امهم

اوالفياهثممة منآل
إليه» وفمافرعوهعليه ,وفماأضيف إليه» وفما اجوتهد
ترمضدوان اللهتعالىعليهم أجمعين  :ومنهمماخالف اللمأثور اعلنإمام زيد »

ياكانعخالف أبو يوسف وشعميدخهما أن حتيفة  ,وكا خالف ابن وهب شيخه
مالكا  :وياخالف المرق شيخه الشافى .
وإذا كنا ندرس فقهالإمام زيد ,قكراره الزيدية » وتكناقلوه برواياتهم

عنهم » وقد صرح اكلثآرون بأن امجم ع عثل فقه الإمام زيد  ,فانه املنواجب
لعمتبجرموع أصلا فالىدراسة .؟! اعتبره أكثرم » وأن تأخذه
علينا أانن

بالقبرل ءا أخذته الكثرة الكبيرة منفقهاء الزيدة .

و
كيف كانت روابة المجموع عن الإمام زيد

اس اتتهينا املنكلام السابق إلى أنه يحب اللاخذ بالجموع ا تلقاه
الزيدية ؛ مادمنا سرد مذهب الإمامم يقرر الزيدية » فتقبل منالرواية مايقبلون ..
ونرد مابردون

ولكن كيف كانت روايةالمجموع ؛ أكتب بهذاالترتيب فىعهدالإمامزيد
قله »واد أذ رخا,لوشرهوقوج
دده عطوطاعدً لإا
وري

أمأن الإمام زيداًأملاه عليهإملاء »كا كان على أبويوسف .والشافعى أحبالاً ,
أماأشنم
تامل علايلهكتاب منآثار اعلننى وا
ال ا
للبإيتمقبالم زيد
رضى الله عنه  قشدرفوآه
اع
هنه
اً  ,أو بإملاءبعضه  ,وتحرير الإمامزيدلبعضه

لجمع ذلك كلهأبو خخالد الواسطى » ودونه » وسماهامجموع باعتبار أنه مش”
على مرويات زيد » ومشتمل عل فقهه » وأن مروياته جوع الحديث ؛ وآراءه

ْ

شجموع الفقه . 0.

 -ألالنسلك سيل السبوالتقسم ٠ لننظر أى الطرق أقرب

إلىالاتساق التارنخى .

أماالفرض الأول ؛ وهو أن يكون الإمام زيد؛ رضى اللهعنهقد دونهبقلبه

فإنا لانيحد أحدآ ادعاه  ,ولانجد شواهد عليه » واللانعجلدساء تكلموا فيه.
بالتفصيل » أو بالإيجاز » وإنا نستبعد ذلك الفرض ٠ لآنهلميدعهأحداًأولا
ون النصري
/كن حصتدوين
ام 2
ل(وكتابة إمامكزيد رضى اللهعنهكلفقبه-

وآرائه تكون أمراًبعيدا لآنه لايتفق معروح العصر » وماكانيحرى فيه وللائه.

لكوكتانبه يد م
هاساعلاحد أن يدعى اتفراد أبلىرغوالاديته » لأا
حنهي

يكون مشبوراً معلوما ء كوطأ الإماممالكرضى اللهعنهءوككتب محمدبنالحسن
فىنسبةتدويها إليه» وسنجد معذلك مىالبيناات مايشبدلخلاقه .
وكذلك لانستطيع أن نفرض أنه أمل الكتاب كله إملاء  ,وتلقاه عتهف

ساس سد

أبوخالد بإملائه , .فإنا نليحد أحداً ادطاه » وما كان يمكن اتقراد أ.نخىالد
روايته عادة 00

بق الفرض الآخير ..وهو أن يكون الكتاب قد روى بطريق الروابة
ح
دقومع
الشفوية أحياناً » وبالإملاء أحياناً » وإن ذلك هاولفرض الذى يتف

العصر ء ولنا شاهد عللذلكممانقلناهعنألمة 1لالبيت ء وتلاميذه  فقد نقانالك
أن الإمام أبا طالبالناطق بالحققد قال فى المجموع « المجموع الذى جمعه أبوخالد »
ورواه عنزيد بن عملشىهور معروف وإن التعيير بجأنمهعه » ونسبة امع إليه.
يدل عبل أنهروأه عن الإمام زيد لمدوله  ,ولا ملعهذا أن يكونماجمعهب#وعين:

أددهما للحديت » والآخر للفقه » لآن روايته كانت قسمين  :إحداهما رواءة
ايثلآءأخرى رواية الفقه؛ ود قال نصربنمراحم فىروايته إعبنراهم
وحد
ال
«دثى بالمجموع الكبير المرتب جميعه عن أخنىالد» فإنه يستفاد
البزنبرقان ح

مانلهعذيهارة أن أبا خالد قدمه للناس مرتا مبوياً » وأنهيشممنهاأن الترئيب
والتبويب لآنىخالد وإلاما كحانائمجةة إلىالنص عل الترتيب » وقد لكررت
كلبات الترتيب والتبو يبعند النسبة إلى خأىالد .
وهكذا جد العيارات توى” إلى أياخالد قدروى حديث زيد بنعلى »

وروى فقهه  .ودون ذلك كأهفىكتاب  ,سالمامهجموعين ! ,جموع الفقهى .
والمجموع الحديى .

وإن الدارس لمن امجموع جد هذا واضحااكل الوضوح فى الحديث وف الفقه ؛

يرات
اأكث
رولوفى
ل'يق
اديث
فى الح

 :حدثنى زيد بنعل عأنبيه عن جده

على عاليلهسلام ولنضرب اذلك أمثلة :

()1ها دوى فى باب الت
حيمم
د:ث«ى

زيد بن عيل عأنبيه عن ججده

ففى
علىبنأنىطالبعليبم السلام قالإذ
سكنت
ر
الغطش فشدمم واستبق الماء»ء

ومعك ماء وأنت تخاف

ح]ص 091#سد

(ب) وف باب أوقات الصلاة » يقول ٠ :حدثى زيدبنعلىأعينيه عن
جده عنعلىعليهم السلام قال « :نزلجبريل علىالنىيي حينزالت الشمس 6

فأمره أن يصلى الظبر  . . .الخالحديث” .
 9وفى زكاة الإبل العاملة يقول :.وحطدانى زيد بن عل عن أببهعن جده

عنعلىعليهمالسلامقال :ليسفىالإبلالعوامل والموامل صدقة» ,
وهكذا جد الآثار التىيروها تروى بقوله «حدثنىء وهى تدل ع أنهيروى

ويجمع  ,لاأنهينسخ» وقديتصور أن يكونتحديثاً مإملاء.
اهم
للي
ساًع
لزيد
الت
وف الفقهتجده يصدر ااقول'فيهبقوله ؛ سأ

» ويروى

الجواب » ومن ذلك :.

ضبة»
فذه
والا«زلكلل
اهم عانزلكاحةل ؛ فق
ساًلعلي
لزيد
الت
( )1سأ
ولازكاة فىالدروالياوقاوتللوؤاو وغير ذلكمنالجواهر .
(ب) وجاء فى الزكاةأيضآ س:ألت زيد بن علىعلييم السلامعنمالايم
:ا ؛فقلت إن بى أ :رافع يروون عن أمير المؤمنين عل عليه
أفنهزكاة  :فقال ل

السلام أنه زىأموالهم ف,قال :تمن أهلالبيت تشكرهذا .

وأحبانآً يقول قال زيديا فى الربا اعخندتلاف الجنسفعنهق:ال زيد عبلنى

عليهالسلام إذا اختلف التوعان مايكالفلابأسبهمثلابمثليدا بي .د .

فآثروالفقهتد لعلأنه راو » ول يتلق مدونا .
وهكذا نحد عبارات المجموع ال

كهو الذىيتفق مع العصر وروحه؛ فإن التدوين العلى
وقد أشرنا إذلىلأن
رنرى الثانى  ,نكعامنت هناك مكذرات
جقر
م ال
لةح
ااني
لميعرف إلاافلىخخسين الث

تكّتب ,وقد |بتدأ ذلك فىعصر التابعين » بل فىعصر الصحابة » وقداتسعت
كتّابة المذكرات فىآخر عصر التابعين  ,وكانت الروايات تتلق بالقراءات على
الذين دونوأ ,
وعلى هذا نستطيع

أ
/لواسطى روى تلك الجموعة
أن نقول | :ن أباخالدا

عباس ل

الفقبية بالشفاه كله »ا يجوز أن يكرن بعضبا بإملاء من الإمام زيد » وبعضها كان.

مذكرات قرأها علىالإمامزيد» وجمع ذلككلهفالىمجموعين  ,ورتبهفىأبواب.
فقبية جمعت بينفقهالأثار المروية عنآل البيت » وفقه المسائل التىكانيصل ليها

الإمام زيد رضى امه عنه وآله باستنباطه. .
رم  -ولا يتوهن أحد أن ذلك يؤدى إلى التشسكيك فروىاية المجموع :
فإن صدق رواية المجمرع قتدوافرت عناصره » فإنه لايوجد مطعن جدى فيا

اشتمل عليه ولافى راويه» وقد تلقاه أهل اذهب بالقبول »وصار المصدر الفقهى,

داح »
تشفاقه ل
الأولللفقهالزيدى » فلامطعنفيهبعدذلك » وطرق الرواية بال
 .بلإن اختيار الرواية بالتلق بالشفاه تزكيةوتوثيق » لتكون طريقة النقلمتفقة

مدل
اكنق
كلمي
توين
معماكانبحرى افلعصر  ,محنيث إن التد

» وهذا

أبوحنيفة رضىاللهعنهالذي عاش بعد الامام زيد نحوتمانوعشرين سنةلميدون

وفر
صكي
ت»ف
تياق
ل محدبسنن الشي
امام
فقهه » بلدونهأصغر تلاميذه الإ
؛كون الترته يه
أن بكون الإمام زيد قدكتب بقلهوعبارته كتابأ كالمجموعين و
والتبويب لالد لا يؤثر فى صمة النسبة » لآ نكتب الإمام تمد بالنحسن الشيباق»
تنها دخيل فيه » وأقشدرنا
رئيوهااكا
قوه إلنتر
فرخ
اقاللمؤ
رضىاللهعنهقد

رب' الروايةة
اادهكت
ظإسن
إلىذلكعندالكلام فىأنىحنيفة ؛ وم يطعن أحدفى
إلىالإمام مد ,وصحة نقلهافقهأنىحنيفة  ,وفقه الكوفة بشكل عام .٠ '

ساسام سل
المجموع لماوع فيهالفقه والخد.ثك

جم + اتفق العلساء على أن امجموع الذى رواه أبوخالد الواسطى فيه

الوفقهفي.ه الحديث ٠ فيهشوتمل عاللمجموعين الفقهى والحديثى » ولكنما
ليسا منفصلين  2بل إن الباب الواحد يشتمل على اد بث والفقه  .فهو بروكم

فى باب الصلاة الآثار عن آالييت » وترتفع أحماناً إلى ايلنلىقم ٠ وأحاناً

تقف عند عل كرم اله وجهه  .وفايلاإفقمهام زيد » وامساتنبطه » وكذلك
فى باب الحج و٠الصوم و.الركاة و»غيرها من الكفارات والمعاملات .
وقد ابتدأ متلكتب الفقه كاما باب الطبارة  ,ثمبالصلاة » “مبالعيادات كاها »

وقد عقب الصلاة بالركاة  3ثمعقب عليه بالصوم  1ثمبالحب ء ثمبالاضاحى 7

,ثلآمشربة ء ثالمذبائح » وبعدتمام العبادات دخل فالىبيرع »
ملاطعمة ا
با
وبذلك خالف منهاج الكت عند الحنفية » وسلك مساكغيرهم فىتقديم أحكام
الببيوع علىأحكام الانكحة ٠

آيثنار
للب باجملع ب
بىك
وهكذا نرى الكتاب متأ ترتيبأ فقهيا ٠ وف
المروية فيه» والفقه الذىتلقاه عنالإمام زيد .
وهنا بنساءل القارى” أكانهذا الترتيب منعملأخناىلد الواسطى » أجمرى

فيه تغيبر من بعده » كاجرى تغبير فترىتيب بعض أبكواتبب ظاهر الرواية »
الى رواها الإمام تمدبانلحسن الشيباق .
ونقول فىالجواب عن ذلك إن الذين رووا عنأَبىخالد الواسطى قلوا إنهم
رووه مبوباً ذلك التبويب .

وليس ل.نأان ننقضكلامهم » وقديقول قائلأهذا هوالترتيب الذى ذكر
نصربنمن احمأنهروأم مبوباً وكذلك من تلقعنلصصر بنمزأحجممنبعدهيأم أنه

قد حصل تغيير فى الأبوابء فإن التغيير فى تبوي ب كتب الإمامربما يكون فد حصل
( م١ الإمام ريد )

ف القرن الرابع » ول يؤثرفىالثقةبهاولايمكنأن يؤثر» ونحننقول إنهيحتمل
أن يكون التبريب قد جرى فيه بعض التغيير » ولكنا لا نفرضه فرضاً »

بللابدأن يكون قدجاء به خبر » وإنالتغييرفىتبويب بعض كتب الإمام مد
قدذكرتها كتبالطبقات » وكتب الفقه » ويينت أنالمعلومات لميكنفيهاتزيد 1

ولاانتقاص »ءولمبجىءفىكتب الزيديين مايدل عهلىذا التغيير فاىلثبويب »
عاف القة فاىلكتاب
ضل
يإنه
ولذلك لنادعى وقوعه لنافرضه ءو
إذا حدث ء
عي
و

وإتاقد درسناذلكالكتاب رواءة ؛ ويناما تعرض له مننقد

فىراويهوف متنه  والتهيناإلىأنهيحبعلينا الاخدذبافيهعلىأنه مذهب زيد »
وموع بمراويه أمحناديث وامساتنبطه من فقه » وعل ذلك يحب علينا
أن ندرس المجموع دراسة أخرى تتبين منها منباج زيد فىفقبه وروايته » لتتبين
بمراويهء أفيه شذوذ عن السأن المشهورة المعروفة عند جماهير المسلمين »

آورعانئه أفها خروج عامتافق عالياهئمة أسماب المذاهب الآربعة المشبودة
افلىأمصارع وايلأخين باستنباط أتمتهاوالخرجين على طريقتهم  .جماهير المسلمين

فىالبلادالإسلامية .

وإن الشرح المطبوع أكثرهفى القاهرة المسمى (روض النضير )هو شرح فيه
امجموع الكبير » وقد اشتمل على هذه الدراسات المقارئة » وأوفى فيا على القام 
فى صدق نقل » واستيفاء بحت  ,وشمول وعموم ء وإنهبهذا يضينا عن أن.ترجع

للخطرطات الكثيرة الشروح الى سبقته » لآن من دأبنا أن تختار الايسر

الأسبل » مادام يقفىالوصول إلى الغاية » ولا تتوعر افلطريق إذا كيامنكن

السير فى طريق معد ؛ وفوق ذلك ٠ فإن المطبوع قد نشروشهر » فركته الشبرة
طمعنن  :فكان أحرى بالقبول » وإنهفوق هذا وذاك قاشدتمل
لخلو
ماعال
عل زبدةمافىالشروح السابقة '» يايدل على ذلك نقلهعنبا» فهوشرح جامع »

كيم"
ل

وفيه مقارنة

لد

س | أداءالزيدية' 2وآداء الإمابية  0فوق مافيهمنمقارنة

أج ه
ومن
لذا كه نشد
عله

مم٠ وسليس فى
دطاقت
رنااعن
سدة المجموع هذه الدراسةالمقارنة أن ندرسه
كله» فإن ذلكيحتاج إلىمجلدات ضخام ء ثغمإانهرذال
تينسا » غباليتنا هنا
أن نعطى القارى” صورة مالنمجموع وما اشتمل عليه » ميمشاهد باأنشمتامل
عليهمنرواية وفقهليسبشاذ ؛ ولاخارج عماانتبىإليهعلاء السنة » ومادون

فىالصحاح  .وماوصل إليهفقباء الأمصار » وإنهيك فىذلكأانلتقيديمنات
المثبتة » ولا نتجاوزها  .وإنه بعد الكلام فى أصول الزيدية  سنختار موضوعات
ندرسبا مفنقه الإمام زيدم ف اجموع دراسة مقارنة كملة  .واللّه تعالى

هو الموفق » ولايبسرلناالى غيره  ,فعليهنتوكل» وبهنستعين » وإنالابماك

من أمرناشيا » إلامايوفقنا سبحانه إليه.
ونكت هنايحرئيات من أبواب مختلفة » ذاخترنامسائلفوىالر
مكاسةا؛ئل

فىالبب ,ع ومسائلفىالشفعةوامسلائملرفاىرعة والإجارة » ومسائل ف اىللية,
ها .
وم
يلرفى
غسائ

 ١دقل الركاة

سم لقدجاءف اىلمجموع الكبيرمانصه٠ : حدثتىزيدبن علىعنأبيه

عنجدهعنعلىعليهمالسلام » قال :ليس فالبقرالحوامل  .والعرامل صدقة »
وإنما الصدقة فى الراعية . 02
ونرى أن هذا الحديث موقرف عندعلرىضىاللهعنه » إذلميذكر فيه.
عاً إلىالنىسكم » فقدرفعه البييق عنغير طريق
رقفدرووى
الىيله ٠مول
كرمجيه  1وقد روى مثله موتوفاً عن.
على
إلاىل َيبأسناد
آل البيت [

جابر  :واللفل المروى عن جابر ٠ : ليس عل مدير الارض زكأة» وبذا #دين.

موافقةالمروىفىالمجموع للمروى فىكتب السبنة المحرروفة .
ة-
صأهى
ا.
خاشية
والكلام فىهذهالمسألةكلام فى أصل فتهى خاص بركاة الم

بالماشية الراعية األىسائمة أملا ,وأهى خاصةبالماشية التىتتخذللماء » ولاتتخل.
لغرض آخر هو العمل أو الخل  ,اختلف الفتباء فى ذلك ٠ لجمهور الفقباء.
منآل البيت وغيرثم عل أنامالشية التىتجب فيهاالركاة هىالسائمة أى اأتى ترعى.
مخذل نكون آلةفىيد
عتت
لالى
لآن
؛بذملاء .ل
فكىلا"مباح .ولاتتخذللعمل ل
مالكبا والآلات لاتجب فهاالركاة  :وللآن هذا النوع من الماشية ليراعى فكىلا
مباح عادة .

وخالف جمهور الفقباء الإمام مالك راطلىله عنه » وشبخه ربيعة الرأى.
راطلىله عنه .

وحجة الرأى الآول  -أنكتب ألبكر الصديق الى جمع بمقتضاها الزكاق
بالآثرالمروىعناانىيِل كانتالماشيةفيهاتوصفبالسائمة  ,ففيهبالنسبةللغمد
( )١البقر الحوامل هى التىتحمل عل ظبورها » وذلك كثير فىالسودان والحيشة ه

والعوامل فى التى تحرث الأرض وتشد العربات و نحوها .

الإ ل

صدقةالغنمفىسامتها . .وقد ورد ذلك الوصف فىكتاب عيررضىاللهعنه:
كاروى ابن عمر » إذ فيه ٠ وفى سائمة لقم إكذاانت أربعين إلى أنن تبلغ
مشائاةة  شاة سائمةء وهذا كاه بدل عب أن فريضة الركاةفىالماشية أساسيا

أن تسكون سامة ٠ قفرضها فى غير السائمة يكون فرضاًبدللايل مالنشارع ,
ولاتثبت الفرائض المالية مغنير دليل شرعى ؛ والدليل قد ورد افلسائمة
فيقتصر على مورده» ولاإصم تجاوزه .

وحجة الرأى اشاق » وهو رأى مالك وشيخه ليعاتيد عبل التصورص ,
ب|ليء
اتملد عرلىأى » لاآنلسربب
كاة اهلوفاء فوعاوّها المالالناى ؛ فكون
الآساس هو الناء  .والعاملة كالسائمة وغير العاملة يتحقق فبا الموجب ,

وهو الفاء  .ول
تايص
قح أ
انس عالىلآصلةناع  ,للآن آلة الصناع لاتنمو

ولاثمر بذاتها  .ماالفرةمنعمل الصانع  ,والعوامل منالبقر »لهابماءعاص

كغرينرها . ©7[20

والمذهب الزيدى يعتمد علىالآثرالمروى عنعلىرضىالله عنه» وهو يقوم
عاللىزن » فهو ين باالنلصععونامل والحوامل وجوب الركاة » وذلك نص
طنريق عل » ويماروى
افلىإثبات ؛ وقد تأيد بماروى فالبييق مرفوءاً ع

موقوفاً علىجايربنعبدالله»

لمم ج
اء فى المجموع مانلفقإهمام زيد « :ساألت
ل زي
سدآ
لعلي
اهم
اعلنفسصلان والحتهلان والعجاجيل الصغار فال لاصدقة فباء. 922
وهذا ليس حدءاً برويه زيد عين آ
نله

» وللكنه فقّهبيده رأه المأثر

روض
لرح
( )1مأخوذ بتلحيض وتوضيح وتوجيه للآدلة مان ش
بقأقبومي ونماا..
حن

يمعل
صج
فصلان
() الف

النضين ج م

» واهلوونإادقة إذ فاصل عوناألممهج؛اجيل جمع

تجول فهوجمعجمعواخلان جمعحملوهو صغير الغثم.

بلا ؟ حب

وععان الحديى,
متم
ج مج
لكميف
بما درس من فقهآل البيت  .وثرى من هاذا
ىككرل باب فقهى ماورد فيه مأنحاديث »٠وما ورد فيه
والفقهى » إفذيذ

منفقه هومن استنباط الإمام زيدوبرأيه » فيلتقفقهالآثروفقهالرأى ٠

وهذه المسألةتمس أصلا من أصول الركاة أيضاً » وهو ماء التصاب أيدخل
فىمقدار ماتفرض فيه الزكاة » معنى أن الاخذ يكون من النصاب ومن عائهمعآء
منغيرنظرإلاىلكوفناء قدحالعليهالحول أملمحل » أمأن الركاة تؤوخف.
ول  ,ولايؤخذ شىء منالفاء حتىيحول الحول عليه » وذللئه
حليه
للع
مااحا
لآن الفصلان واملان والعجول الصخارلميمرعليهاالحول .
وقد اختلف فىهذا الاصل عل ثلاثة أقوال :
م فجىموع .
أولها  قول الإمام زيدرضى أقهعنهوآله» وهو الامذلكور
وصرعه أنهلاتوخذ منهاولاتعتدعنداحتساب الركاة لامهالم ل علهاالحول >

اتصتلةها أانمفصلت عنباأمهاتها مادامت صغيرة لعملحيللا
بتم
مكان
أأ
باء
سو
الحول  ,لآن شرط الركاة حولان الحول » وهوالم يتحقق فيا » ولقد ورذ
فىالحديث «١لازكاة فىمال حتى حول عليه الخول» .

٠

ففيصينءلولتوعنهن أمهاتين.
ثأنيها  قولبعض الأئمةمنآل الييت انأهاتنجب
جميعأ ,بحيثببعت كل أمبائهن و بقين وحدهن » لآنهقدروى عنعلى رضىالله.
عله  :اعتد عليهم بالصغار وإلكبار  .ولانمن إذ ولدن كن تابعات لامباتهن >
فوجبت فبن الركاة هذا الاعتبار » وإذا انفصلت الأآمبات بالبيسع لايزوله
الوجوب ء لآنمابحببحكمالشارع لايسقط إلابأدائه ' وقد وافق هفا الرأى,

رأى مالك والشافعى وأحمد .

ثالثها  رأى أحلنىيفة أنهاإن بقيت من أمباتهن واحدة وجبت فهاالركاأة ..
وإن لميبقاملنكبار التىحال عليها الحول واحدة لاتجب فياالوركاهةذ:ا الرأى.
يروى عن الإمام زيدفىالبحر  .والاصل الذىقامعليههذاالرأى هرووماى.

سوام سس
بعاتدلعلكهمبار اولصغير » ففيهإشارة
عنل" راضلىله عنه أنهقال ٠ :ا

إلى أبناهيلعمتدجموع مادام هناك صغار وكبار » وأيضاً » فإن وجوب الزكاة
افلىصغار باعتتيارها تابعة لبلكاباعرتءبلاارها أصلاقائماًبذاته » فهداام المتبرع
لفمىيع  .فإذا انفصل الأصل اعتبرالفاء
موجودآً بأى صورة فاإلنركاة تاجب

أصلا منفرداً فلابدفيهمنحولان الحول. ©09
«دثنى زيدبنعلىأعبنيه عن جده عنله
جىموع  :ح
لامءف
جحم ا
علهم السلام ليسفىامال الذىتستفيده زكاةحتىيحولعليه ا-أمولمنذأفدته»

فإذا حالعليه الحول فزكه» .

هذه مسألةمتصلةبالتىقبلها» ,بلعموملماقبلها» وقبلأن نخوض تكلم
فهىذا المروى ٠ لآنهليس رأياًمستقلا للإمام زيدء بلهو رواية له» وقد روى

الحدديث عمنوعقلوفاً » ياروى فىكتبالسنة عنهموقوفاً بعدة طرق ٠ فقد
أخرجه ابن ألى شيبة عن غير طريق 1ل الييت  .وكذلك أخر جه وكيع عن
سفيان الثورى عن علىموةوفاً .

ومتل ذلك أخرج الببيق موقوفاًومرفوعاً ء وتعاضدباأخرج عنأبىبكر
وعثمان وابن عمر .

والمسألة التىتعرض لاهذاالاثر هى عاموسمتلمنابطه الإمامزيد رضى الله

عنه ما أشرنا و»لعل الإمام زايدساًتفنىباطه الذى ذكرناه 7نفأكياطنبق

ذلك الآثر تطبسقاً شاملا .
والأقوال بالنسبة لحذه الامسأللةمفاىشية هى ما ذكر نا[نفا .و أهط افلىنقود
وعروض التجارة  :فالآقوال فهاثلاثة :

ل إقمولام زيدفالىمجموع وهو أن الزائد المستفاد فأثىناء العام
اهها
أو
له:.
وعلي
حال
لاح
ااإذ
كهاة إل
لااتلجبرفي

وتبذنلجكمدالوكة .عولان الحول

( )1أخذ بتلخيصوتوضيم وتوجيه للآدلة من روض النضير ب بعس؟» مع زيادة.
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فبعضالمال دون بعض .وهذا هو رأىالشافى بالنسبة لاعلروتضجارة والنقود .

والرأى التاق هو مروااه الإمامية عن الإمام أبىعبد اجلعهفر الصادق ,
وأبيه الإمام مد الباقر من أن الركاة تؤسخذ عن الكل الاصل والمستفاد  .والعيرة
بتحقق النصاب وقت ابتداء العام وآخره .ويؤخذ ن
عكل ماملكفنهىابة الحول,
لعموم قول ايلَنِىتُهِ « :فىالرقةربعالعشرء وذلك يشمل المال اليذكىون
ملوكا فىنهايةالمرل ٠ ولآن الآساس فحىولان الحول هو تقرر الفى الموجب
للركاة » وهو متقرر بوجود الأنصا
وبلفىه وآخره و,للانه إذا نقص المقدار
الذى كانعملكه يانقلصرمكناه بمايعادله » هيجب أن تزيد الوكاة إذا زاد المقدار .
وهدا الرأى دوى عن ابن مسعود وإين عباس وغيرهما » وهو رأى الإمام مالك
رطى اله عنه .

والتالشرأى

أنحنيفة وأصمابه وهرأنه تؤخذ الركاة املرنيادة إذا لمينقص إلمال

عانلنصاب فى أثناء الول »سواء أمعنى حو ع
للى الزيادة أملمعضءو إذا نقص

المالعن النصاب فى أثناء الحول » فإانلسنة تبتدى” من وثمت تكامل النصاب ,للان:
شرط الزكاة حولان الحول بأن بتحقق الغنىطول العام ,
الاف
لىعجزاءممن(" ,
ومم ل وقد جاء فى امجموع « :سألت زيد بن عبل علهما اسلام عمنال

اليتمأفيهزكاة ,فقال :لافءقلت إن بى أفىدافع بروون عنأمير المؤمنين عل

عالليسهلام أنهزى مالم ف,قال نحنأهلالبيت تنكرهذا. ,

وإن هذا بلاشلك من فقه يزد  .ولكنه ناز بأن فيهمعارضة لبعض المروى

عن على رضى الله عنه » وهو أن بى أل رافع قدذكروا عن على رضى الله عله

أنه أخر ج الزكاة منال اليم » وقد أنكر هذا الخير عنعلكرم اللهوجهه
الإمامزيدرضىاللهعن .ه وزك الإنكار بأتهإنكار أهلالييت-جميعاً  .وإن هذا
( )1أخذ يتلخيص و توضيح و توجيه الآدلة من الروض النضير ج م ص ١114
مغ زيارة لتتميم المراد .
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الخير الذى أنكر ه آ
رلالب
ويتتقد
ه

بكعض
تب السنة مسندة إلىعلىرطى الله

عنه » فقدروى ابنأنىشيبةعنأنىليلأونعجلاهكهرم.زق أموال ببى أنى
رافع »وكانوأ أيتاماًفى حجره وولابله  .وقال « :ترون أق كنت ألىمالا ,
لآ أزكيه ؛ ودذدى الببوق :د أن رسول اللهيله كان أغطع أيارافع أرضأ فلا

مات أنو رافع باعها أمير المؤمئين عم بالنخطاد ,رهنى الله عنه بتلاثين ألفاً
فدفعها إلى على بن
فأنط
كالب
ا؛
ن يركها  .اما عوبلضد أرفاىفع عدوا مالهم
وو جدوه ناقصاً ,فآتواعلياًكرم اللوهجه .فأخبروه ء فقالأحسبتمزكاتم!|قالوا:
لاء لخسبوا زكاتها فوجدوها سواء  ,فال على ؛ أكنتمترون أن يكون عندى

ماللاأزكيه  .وقد تعددت الروايات عنعل رضىاللهعنه»و
إلع
ذل س
كبي
ار
زيد وإنكار الذين عاصروه من آل البيت ؛ أنبملميطلعوا عليه .

وإن هذا يدل عل أنمايختلف فيهالإمام زيدفىالرواية عنعلى ,عمابقرره
علماءالسنة املنرواية يمكوسنتله
ند فيه» سواء أكان قويأ أمليكنفنىظ
علماء الحديث الذين لياقتصرون عاللرواية عنآل البيت .

هذا والمسألة التى تعرض ا الإمام ازيسدتفنىباطه ت'مسأصل فرضية الركاة »
ووصف الركاة من حبث كرنما عبادة تحتاج إاللىنية » فقد قال الإمام زيد »

إن أموااللبتى أى الصغير ؛ ومتلهالجنون والمعتوه لاتجب فيهماالركاة ع
سواء أكانت زكلةالأموال المنقولة » أكمانت زكاة الزرع والقار » وذلك لان
فرين » إالذشكليف يقتضىالعقل والبلوغ  ,ولآن الركاةعبادة »
كءلغي
ملا
هؤ
صا
وة »
صلازم
خات ال
ولعباد
والعبادة تاج إلىالنية » وهؤلاء لاتتعقدمتهمني اه
عايزون
إكداا'نوا ل

وثرى من هذا أن أساس ذلك الرأى هو فرض أن الركاة

عبادة وأنها تكليف غخصى يتصل بالمكلف لاماله .
وقال أبو حشفة وأضكابه متل ذلك القول  +ولكبم استثتوا زاة الردع
والغار فأوجيو! أ+ذها من مالصغير وامجنون والمعتوه » وذلك لمافبا من

سلما

معنى مدونة الأرض وتكيفاتها »ورى أذنلك الرأى هورأى الإمام زيد »
فلمجموع غخالفة كلية
وفد جاءفىالبحر الزخار ذلك ٠ وهولايخالف المروى ا
خهصص له  ,وهذا الرأى هو رأى جعفر الصادق راضلىله عنه » ورأى
بملإن
كثيرين من آل الببت .

وهناك رأى ثالث برهم أن الركاة بكل أنواعها تجبفىمال الصغير والمجنون

والمعدره » وهو رأى الحادى من ,أثمة الزيدية » ورأى مالك والشافى وأحمد ,
ذىلك الرأى علثلاثة عمد :
وقد بب

أولها  ماروى منأنالنىيلقعأمىبالانجار فاىملايلتى حتى لاتأكله
الصدتة » فقد روى أن النىمقر» قال٠ : ألامنولىينمالهمال٠ فليتجرلهفيه»
ولايتركهتأكلهالركاة  » .وقد روى عنهأيضاً فمارواه عمربن الخطاب أنهقال +

اب«تغوا بأموالاليتائى تلأاكلبا الصدقة » وإن الخشية من أن تأكلما الصدقة يدل
بالالازام علىأن الصدقة مفروضة فيا .

ثانها  ماروى ععنلى رضى الله عنه من أنه كان يقدم الركاة من أمرال:
دت
دوقد
عع »
تىراف
بن

با
حتعدد
جا ال
روهذ
بابة
أسناد الرو

٠

ثالثها  .أن الركاة مونة المال » وليست تكليفاً شخصياً  ,وفاقدو الاهلية.
وناقصوها تجب فى أموالهم الحقوق اتلتىعلق بالآموال  ,والركاة تعلق بالآمرال
فتجب فبا ٠ وإله يزى هذا أن جنايات الصغار والجانين والمعاتيه توجب الديات
هىم ١ فالحقوق المالية
لف
اضمان
وبال
موج
ألاء
أفمىوالهم و٠أنهم إن أتلفوا ما
كيلهعالفاون منها» وإن الركأة مالنتكليفات المائية الخالصة » فكانت تبه
حقاً افلىأموال كابا لافرق بين معاالقل كامل الأهلية  .ومال فاقد الأهلية
أو ناتصبا. ©"0
1

اتتهى بتلخيص وتو ضيح هر

لتدمم المقارنة .

روض

ص!١
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 2صع زيادة

0
.؛؟  -وإن الذى يستخلص من هذه الدراسات الجرئية فى هذا اليابه

أينرماوى عنعيلتىلاق مالعرواية عنهفىكتب السنة المشهورة المعروفة
بجيمناهبر المسامين » أو علىالآقليتلاق مبعضبا » وإن ذلك ,رجح صدق

يعسلت»نبط منهذا أيصأًأن اأفقه
| اشتملعليهاجموع منأخبار موقوفةعوند
الذى يقرره الإمام زيد سواء أكان باجتهاده أمكان بالاخبار التى يروما عن على

رضى الله عنه يتلاق مع آراء للأثمة الآربعة  ,وهو إناختلفمع بعضهم قد يوافق
ور
جنآهزاء
لم
اائه
الآخر ء وذا ينبين قرب آر
الكتاب الكيير .

 .ولنسر فاخىتباراتنا من

 449 -عب

؟ فى الس.م
( - >4وسندرس فى هذآأ الجو مءن كثنا بعض مسائل فى البيوع ؛ :وسلختار
مهأ مأ يشرح أصلا منأصولالبسع ,ل
اآائهإذا توافقت أصولالمسائل كانت ذلك

دليلا على توافق الهاج إلىكحبدير .
الربا :
 - 54ومنذلكماجاءفىامجموع  « :حدثنى يد بن علىعنأبيهعن جده

عنلى عليمالسلامقال:أَهْدىلرسول اللهَلتم ٠رفليرد منهشيئاًف»قال

لبلال دونك هذاالغر»
أحستى
ألك عنه ؛ قال فانطلق بلال فأعطى القّرمتلين
وأخذ متلا » فلياكانمن الغد» قالرسمرلاللهيِه  [ :تناححبيةنا التىاستخبأنلكء

فلما جاء بلال بالق » قال رسول البلهقم  :همذاا الذى استخبانالك فأخبره بالذى

صنع ء فقال رسول اللهيلت :هذا الرب!الذىلايصلح أكل »ه انطلقفارددهعلى

صاحبه  ومرءألا بيعهكذاولايتاع ,م قالرسول اللهيلتم :ا١لذهب

بالذهب متلا بمتل » والفضة بالفضة مثلا مثل » والذرة بالثرةمثلا مثل,

والب بالبرمثلابمثل » والشعير بالشعير متلا بمثل بدا بيد » فنزاد أو استراد
فقد أرنى» .:
هذ! نصماف امجموع ؛ وقد روى فىالصحيحين بمايقارب هذا عن أنىسعيد
الخدر
ى ٠ فقهمأ أن يلالا قال  :دكان عددنا مر ردى”ء ؛ فبعت هله

صاعينبصاعلنطعمالنىَه ٠ فقالالنىيق عندذلك ٠ :أده ؛ أده » عين

الرباء ل تافع .ل إن أددتأن تشتفربياعلقربيعخرء ثامشتر
دإن نص الحديث الذى اشتمل عاللىبرسبعوياتٍ يكاد75 7

فصىحاح السنة ٠ وإن اختلفت عبارات الحديث » ,وبعض الاشياء » فقبعض

النصوص املح بادللذرة » وفى باعلضتصوص الزييب بدلها » وإن اختلاف

سس

ايم

ده

الاصناف افلىذكر ليادل على التضارب » بل إن اللصرص مجموعبا غير
متعارضة  ,وه متلاقية ومتقارية ؛ فهىلاتخصرها فىستة» بلتزيدعلىسنة,
إذ يدخل الزبسب والذرة والماح » وكل ماورد فيهنص ٠ لآانكل رواية ليس فبآا

مايدلعب القصر » واأتخصيص » ومادام تكل عبارة لا:دلعلىشىء منذلك »

فتلعاارض » ويجمعكل هذا تحريم الربا فيه » ثمإن اجتماع الروايات قيشدير
إلى علة التحريم ٠ ققد وضع ف بعض الروايات الذرة » وفى بعضها الملدم 0

وى بعضبا الزييب وكابها مطعرمات ٠ فاقلديتشيجرميع هذا المتفرق فاىزواية

إلىالامعلنىتفحىربم  .وهو الوطعاميلةتث
.مية .
 - 47+ولابدأن نخوض بعض الذوض فىفقههذه المسألةالى تعتبر أصلة

مأنصول البيوع فالىفقه الإسلاى » بلهىفحقىيقتها أصل من أصزل
الاقتصاد والتعاون فى الإسلام '

وإن هذا الحديث المروى عل" كرم الله وجهه وتوافقت فيه ااروايات

الختلفة وتلاقت ب
ين الاربلابفيىو ع ؛ وهو مقابلللرباف اىلديون»فالرياعلىهذا تمسهان  :دبا الديون» ورا البيوع .
 - +1وريا الد.ون هر أن يزيد فى الدين فى نظير الآجل ٠ وهوريا

الجاهلية » واهلوذى حرمه القرآن اللكريم فقوىله تعالى  :ا٠لذين يأكلون الرءآ
لباقومون إلا كا يقوم الذى «تخبطه الشطان من المس  .ذلك نأ:
بم قالوا :

إماالبييعمتلىالريا» و أحلاللهالبببع وحرم الربا » فجا
نءه موعظة مرنيه

فانتبىفلهماسلف » و أمرهإلىالل»ه ومنعادفأولتك أصحابالنار.هم فيهخاالليون,
بمحق الله الربا » وير الصدقات » والل
كهل
فابحب
اكل
ر ثم » إن الذينآمنوا.
وعبلوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاةلهمأجرم عندريهم ولااخوف»

لهم ولام >زنون » يااألمذاين آمنو! أتقوأ اللهوذروا ماابلقرمن
با »

إن كلتممؤمنين » فإنلمتفعلوفأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإنتتم

م

ا

فلك ءوس أموالكم لتظالبون ولا تظلدون» .
وهذا هو الرباالذى أعلنالنىيلع ببانتحرعه فىخطبته يومعرفةفى حجة
الوداع » إذقال :١ وربا الجاهلية موضوع ٠ وأول ربا أضعه ربا العباس
أبن عبد المطلب

فإنه مرضو ع كله» .

وإن هذا النوع مانلر باقدأجمعالعلياء عل تريمه » ويسمى ريا النسيئة »

أمارباالبيوع الذىسنبينه فقدخااف فيهابنعباس رضىاللهعله» ويروى أنه
رجع عن رأبه » ولكن الرواة عنهقرروا أمنهات مصراً علىأن معادا ربا
الجاهلية حرام » ويروى أنهدوى عنالنىيتقوقوله:٠ 1ماالربافىالنسيئة » .

وقدحرم القرآنوالسئة ذلك الرباء لآنهيحعلالدائنيكسب منغير تعرض
اتمن»ه
لبالغ
وغرم
للخمسارة» مع أنهمن المقررات الشرعية أن ال

يؤدى إلىأن

رأس ا 'يلكسب مغنير أينتعرض لاى تكليفات عليه » وذلك إفراط
تفقىوية رأس المال » ولانه يؤدى إلى مضاعفات الديون  .ولآنه يؤدى .

إلى الازمات الاقتصادية »يا كاالنفىئرة من سنة ؟١ إسلىنة م١ .
واسملىجرابهالية  ,لاآنلقرجيشا
اًهفى
لية كانوا يتخذونه سبيلا سمن
بل

الكسب » فقدكانوا تجاراً » وكان منهم من يعطى المال مضارية يشترك فيا
افلىربح ويتحمل امؤسارة » وقدأقر الإسلام ذلك ء ومنهم منكانيعطى المال

عل أن يكون لهكسب معلوم يزيد كلا زاد الآاجل » ومن هؤلاء العباس بن
عبد المطلب رضى الله عنه .

ْ

فلجاهلية ثابت معروف فكتادنوا يتجرون فى بضائع
وإن اتجاد قريش ا
الروم ويشقلوتما إلى المن » ويتجرون فى يضائع الفرس وينقلوتما إلى الشام »
وقد أاشلارقرآن الكريم إذلىلك فقرىله تعالى  :لبإيلاف قريش إيلافهم
رحلة الشتاءوفاللصييفعب
ه؛م
ومهم
ءدوا هرذبا البيت الذى أطع
آم
نوع
منج
مخنوف . 2

ساسلاخ ”/سب

ومن هذا يتبين أن ربا الجاهلية كان فى ددون استغلالية » لافى ديون

استهلا كيية ه ومن قصر.ديون العرب الى حرم القرآن فبا الربا على الديون
الاستبلا كييلةلتمفت إلىحال قارليشجافىهلية » وحال من كاذوا يتعاملون بالربا
اف قريش وأجوادم الذينلايرضون أينعطوا ديا
شونرمن
أقرض
فقدكان الم
محتاج يربا » وكان المقترضون مأنشراف قريش فىكثير املنأحيان كال المغيرة
يف ٠ وحرم الإسلام الرباء
ثضقآل
جافىره منبع
اترتضون
الذينكانوايق

وعلهم ديون لؤلاء » وفوق ذلك إن قصرم الاربلا عدليىون الاستهلا كية
تح فىالنص » ونخصيص من غير دليل مخصص .
با
و؟ر-
ه؛

البيوع هو المذكور فى الحديث السابق » وماهو مشله ,

وقد اتفق الفقهاء علىأمرين :
أولها  -تحريم ماورد النص بتحرم التفاضل فيه عند البيع ؛ فلا يصس بسع

فلمجلس ٠ ولايصم بيع الفضةوالبر
قنبض ا
االبدم
الذهبإلابمثلهوزنأول

فلتصوصء
فلجلس  ,وهكذا باقيلةأصناف الى وردت ا
إباللاماثلة والقبض ا
وتسمى الزيادة رباالفضل ء ولا عبرة بالجودة » وجمبور اافقباء علىأنهلاعبرة

فهم فىذلكاابلنقم .
أيضاً باولصخياغاةل,

وثانهما  أنهإذا اختلف الجنس بين هاذلهآصناف التى قايلتدعامل فيبا
ذىك التقييد » اصلحتفاضل  ,ولكن يرم التأجيل؛ والتأجيل يكون ر ',يسعى
ربا النساء » وبعض ألفةباء يسميه النسيئة » وهوغيرنسيئة الدبون » وتختار النسمية
انس .
بيكو
تلا
لحى
اولى
الأ
وموضع اختلاف الفقهاءفىاألناشياء التىوردت فىالحديث هوفى قصر
ارم مقصور
ربا البيوععليها' ,أميتجاوزها إلى غيرها » قال الظاهرية التبادل ح
عل الاصناف الواردة فالىأحاديشه»:ه .لأتبمينقون القياس ويقتصرون على

موارد النصوص .

ارخ"

د

وقال جمهور الفقباء إن هذه الأشياء التبادل فها عل الوجه الذى نبى عنه
حرام » وكل ماف معناها يكون حراماً » فالنص هنامعلل  ,والعلة تلتمس من
النص » ومن المقاصد الى تستبين ى التحريم 

وفد قال الحنفية إن العلة التىبحرى علما التتياسهىالاتاد فى التقدير والجنس »
وهاذهلعفلىة الكاملة » فإن اتحد البدلان فاىلجنس وفى التقدير بكأاننا مكيلين
أو موزونين » فقددلتالعلة» وع ذلكبحرم التفاضل » وحرءالنساء  .فالزيادة »
تكون ربا ء والتأجيل يكون ريا.

وإذا وجد أ<د جزءى العلة  .بأن كانا مكيلين أمووزونين » واختلفه

+نسبما » ذهب بفضة » أوبربشعير » أبوينردة » فاإلرنتأجيل يرم
والافاضل يجوز .

ويظهر أن ذلك الرأى يتفق معمذهب الإمام زيد رعى الله عنه  .بل قال

صاحب الروض النضير إنه رأى ألمةالعترة الطاهرة » فق
جداء فيه « :وذهيت

العترة والحنفية إلى أنها فى اانقدين كونهما موزونين فيعم سائر المطبوعات
)م
فلسيحبحر
(أى المعادن ااتىتقبل الطبسع والطرق وا

التفاضل والنساء فى متحد

الصنف » وفىغير النتقدين كونه مكيلا » وهو مذهب أحمد بن حنبل
فظىاهر قوقلاهل»وا وعرف ذلك الجزء مانلعلة بإيماء التصررص من الشارع

حديث عبادة الذىفيه١ :والبر بالبر كيلا بكيل .وا.لشعير بالشعير كيلا

بكيل. 2©2.

فهذا الرأى أاخلذعلة منالنص  .واعتبركليةكيلايكيلتوى“ إلىالعلة»
ولكن هذهالعلةلا يمكن أن تكون مشتملة علىوصف منلاسلبحم  .إذ أنه
لأذامتنعالتأجيل فماستحدان وزنا كحديد ,رصاص ٠ وللاذا لايد مانلقبض فى

بينعحاسبذهب»لاممكن أن نج ودصفاآًمناسباًيصحأن يكن منفةاًمعالحم
( )١ضود ريضنلا صا«#ج ). #70

0

وم -

المانع » وطذا قرر المتأخرون مقتنباء الحنفية أن إهذا كان التفاوت كبيراً بين
جرى فيهما ربأ النساء »كبييع
الموزونين و»العرف يفرق يينهما م نكل اللوجاوهتء

حديد بذهب » فإن التقابض فىالجلس غير شرط .
رم هى فى الا مانالغينة »
حلة
تنع
للةإ
اناب
>4؟  -وقال الشافعية وبعض الح
وفى غير الاثمان الطعمية ,و'أخذوا ذلك من اختلاف الرواية فى الممنوع ء

فن الروايات ماذكر الثرة  .ومنها ماذكر الزبيب » ومنها ماذكر الملم »
فكان تعدد الرواية معاتفاقبا علىأن المال الربوى الذهب والفضة » وأصناف من
المطعومات  -دليلاعلىأن علةالتحريم هىكونهامطعومات ٠ وفىالنقدين الثنية'.
وإن نلكالعلةتصبمحوصفاًمناسبا مؤثراًف اىلتحرجم ء لآنالآثمانلايصممأن
تسكرن سلعةتباعوتشترى فلا يكون رم البيع فيهاإل إاذا تاماتثلحاعانددالجنس
ياس
,ك لاآلناثمان مق
دل
وتلف
وإلا إذا تقابضا فاىلجلس اتحد الجنس أو اخ
الأموال وموازين القم » ,فلا يصح أن تكون فى سلعة تباع وتشترى لحفظ
المقياس ولا يضطرب  ,والمطعومات لوتجحمالتبادل فأ ين ملككها لادى ذلك إلى

وت فىالكيْل لجودة أحدهما -
فممامع
تبالق
لمسم'
اعالق
احتكارها بيهم» وإذا بي
ا
لادى ذلك إلى

من عنده نقود وليس عنده أحد النوعين » ولذلك

أوصى النى من عنده تمر ردى” ويريد جيداًأن بسع عمناده » ويشترى بالعن

بمرايد ؛ لمكن أن يأكل منليس عنده من الثْرجيد أو ردى”  ,وليس الآمر

بهذامنالنىيتلقج.أمى!بالتحايل » بلهوأمىمافيهمصلحة الناس و,يشير [لمه
كمت»ه د
حتحر
وبال
سب
ولقد قال حذاق المالكية إن علة التحريم فى اأذهب والفضة العينة  كالشاقعى
وفى غيرهما الطعمية معإمكان الادغار  ,فالمطعومات الى لا تقبل الادخار لايجرى

فيا الرباء للآن المطعومات المذكورة فىالأحاديتكاما ما يقبل الادعار  :وللآن
التى يقبل الادخار هو الذى بممكن أن بجحرى فايلهاحتكار  ,لآنه هوالذى.
( ١9الإمام زيد)

امهم ب

ببق زمانين أحدهما ذه الرغاء  .والالى فيه القحط .
وهدأ الرأى الآخير هو الدى ختاره .

»م وما جاء فىالبيوع أضاً ماجاءفىالجموع

ودثى زيد بنعل
<

عن أبيه عنجده عنعل علم السلام فىقرل الله عرزوجل لاخو نوااللهواارسول.

وتخونرا أمانائك » قال منالخيانة الكذب ف البيع والشراء ©0 .
وإن هذا البر المروى عن عل رضى الله عله إنتفق مع المقاصد الإسلامية

ذلك لآن الكذب قتدوارت الاحاديث بحرومتهض.افرت النصوض
وامة
الع
عل منعه » وهو لاينفقمعأخلاق المؤمن بأىصورة من الصور  .وإذاضمإليه

أن يترتب عبلالكذب ضياع حقالمؤمن » فيكون فىذلك خمانة أمانة  ,للآن
كل المسلعلى المسل حرام دمهوماله وعرضه » فن كذب ليخدع أخاه » وترتب

علىذلك ضرر مالى » فةداستباح ماحرمهاللهتعالىعليهمنمال أخيه .

ولقد جاءفىالجموع ذكر بعض العقود النى تظبر فها الخيانة » وتؤثر فتنىفيذ
العقد .ومن ذلك العيوب الفية التى لايظهرها البائع للمشترىء وأثر ذلك والحم
لا مختلف عن جملة آراء الآمة فى الاذاهب الأربعة » وإن خالف بعضبا يوافق
الآخر » ومن ذلك ما جاءفىعقود المراحة  , 72وهى عقديى علىأمانةالبائع .
"42
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فد

جاء

فى امجموع خاصاً امع ا مرابحة والخيانة ذهبا :

وسألت

( )1الجموع جم ص . 445

(؟) المراحة ب'يلعبالع بثمن فيهديح سى كالعشر أو امس  ,يودكر ذلك للمشترى
والتولية البيعبمثل الامّلنأول والوضيعة البيع بأقل مااشترى بنسة معلومة .

ووم

زيد بن عبىعن رجل اشترى من رشجيلئاً مرأعة  .ثماطلع على أن البائعخقادنه
قالعليهالسلام عطعنالمشترى الخيانة  .ولابط شيأ منالريح» .
وقدفسرمعىقولهأنهيحطعنهمقدارماخانه » ولا#طعنه اأريح .يالابحط
عله إلا القدر الذى خان هيه  .ولابحط من المشترى مياقابل ااقدر الذى

لهمنا
ضح .
ونفب
خا
رب أذلك متلا  .إذا كان ةادشترى مائة وعشرة على
نلرب
أساسأن اريم عشرة فرق المائة » وأعسىاس أن البائع قد اشتراه بمائة  .تثبمين
ذب وخان الآمانة إذ كان شراؤه بثانى  .فإنه فى هذهالحالبحط
أن البائع تكقد
عن المشترى العشرون ميدفع تسعين  ,ولا حط عنه مايقابل اأريم الذى كان مقدرا

فلاحطعنهعشرة ف اىلمائهماكانزاده  .أى لابحطعنهجنهان يقابلان اأريح,
وواضح أن ذلك رأى زيد فى الجموع ووجبه أن الخيانةكانت فكىذه فذىر

انلقن الآول  .فيدفع الكذب فيه .
وهناك رأى آآخر روى عن الإمام زيد رضىاللهعنه .وهو أنهلاط شيئاً.

بيخلير بإيبنقاء العقد كاهر وس فسخه  .ووجرة ذلك أنه دخل العقد على
أساس وصف مرغوب فيه .وهو مقدار م|عايمرنيم .فإن تبين خلافه كانله

احلقفسخ » فإنرضىبماظبرأمضى  .وإن لميرض بما ظوبرف
ذ,
كسم
لك الثبأن
فىكل غرر وتدلس ءوذلك هر رأىأى حنيفة و#د.

وهناك رأى ثالث وهو أنهإذا حصلت خنيانة فى المراحة حط عن المشترى
مقدار الخيانة والرح الذى بقابلبا وءذلك ليزول كل لسلبحيانة » وهذا الرأى

هو رأى ألى يوسف ٠؛وعبد الرحمنبن أفى ليل  .وسفيان التورى والشاقعى
رون من أمة آل البيت  ,وحمل عض الغقباءكلامزيدعليه:
ي.
تيه
ودكقوا
فى أح

أى أكنم
لمام زيدالذى نقلاه عن احموع أنه حيط قالدخريانة وما يقابلباءن
رلاكحعة النص المروى عانلإمام يبي أن كلامه لياحتمل هذا .
ر.يحم.و

لبآنصهرح أنه لاحط عنالمشترى تتىء س الرتم ١ وقليول إن هذه رواية

سد لاي سس

أخرىالعإنمام لكان ذلك أجدر بالاعتبار » وأحرى بالقبول » لأنهلايكون.
لهت
في
لفس
كيرلام بغيرميقابله 
4؟  -وما جاء فى الخيانة فى المرايحة مارواه أبوغالد فى المجموع د

وسألت زيد بن على عن رجل اشترى سلعة إلى أجل » ثمباعها مرابحة والمشترى.

لايعمأنهاشتراها إلىأجل » ثمعلبعدذلك  ,فقال  :هو بالخيار إن شاء أخذ ,
وإن شام ردى.. 022

أفاد هذا الكلام حكا بالنص » وحكا بالالتزام » والحك الذى استفيد بالنص.
هوأن عدمذكر الآصل ف المرايحة إذا كانالبائع قداشترى إلى أجليعد خيانة
فأن » وإن المك”
افلمىرايحة ء وهى خيانة ل يامكن تقديرها ك,اخيانة فى الزيإدة ال
فىهذه الحال هاولأمنشترى بالخيار بين إمضاء العقّد » وين فسخه .
والح الالتزاى هوأنهيحوز أن يكونالمن المؤجل أكثرمنالمن المعجل ..
ولك يتبين ؤجه الإلنزام تتبين الحكمين .

أما الحمكم الآول المنصوص عليه  :وهو اعتبار تركذاكلرأجل ف المراحة.

غياةتبي ض ا
خلمقدف؛بحتاج إبليىان السبب فى أنهخيانة » وإلى ببان.
السبب فاىلأمنشترى يعطى حق الفسخ » أاملاسيب فى أنه خيانة فلآن شأن.
يتجار
الت
كأ
ونن القن العاجل أقل منالقنالآجل  :وترك ذكرالاجلوالبيع بثمن
عاجل فيه غش » لأنهل ي
مبينمذا استفادهالأجيل ,والريج
م هذ
عا اتأجيليكون

'ا غيرأساس سلم :٠  !'١لميبينكل | استفاده البائع؛ وقد استفاد بالبيعمرانحة
 ٠امن اء استفاد أنه باعشمن عاجل » واشرى بثمن أجل واستفاد الرح دانه 

وأما السب فى أن الم هوتخير المشترى بايلنفسح والإمضاء » فسيبه

االمنرائخة كانفعهياب خى » بيركذكرالأجل  .كن يشترى شميعئياًرآً »

و'لعيب غيرمعلوم  ,ولايمكنإمضاءالعقدمعإزالةالعيبوآ ثاره.فليبقلإزالة
س
سعدن سس
اباصم

) (١المجموع وروض النضير ج عاص١58 

سيسوي سلس

أثر الخانة ٠ إلاأن باعلطمىشترى الحقمنجديدفاىلفسخ  .أو الإمضاء ,
لانرضاهلميكنعلىأساس سلم » فلماتبينالآ كان لابدمنمعرفة رضاه »

وفوق ذلك إن مقدار الخياثة مغيعرلوم بالمال» حتىينزلمنالعنمايقايله.
.ه؟  -وإن هذا ستلزم ما أنهوز أن يشرق الأن المؤجل عن الغن

المعجل بزيادة فى المؤجل » وإن هذه الزيادة تكون مباحة » وتمد أخنذ ذلك الحم
ل أنهيؤخذ منكلام الإمامعليه
ع١
وقاال:
الالنزائى صاحب روض النضير »ف
السلام أن بيعالثىءبأكثرمنسعريومهلأجلالنساءجائر» ولهذاأثبت للمشترى
الآخر الخيار  .إذلولا زيادة المنفىشراء الآجل لميظبر لإثبات الخيار وجه ,
وقد حكاه عنه عليه [لسلام فالىبحر وغيره مانلكتمبذهب » وقال بجوازه

أيضا المؤيد بالله والحنفية والشافعية وخالف فه القاسمية  ,والناصر » والمتصور,
والإمام عى 95

.

»الريادة فاىلدن
وذلك الخلاف أساسه أتعد الزيادة فالىقن فى نظير الاجل ك
نفظىير الأجل  .أملاتعد  .وقدكره الزيادة بعض الحنفية  .وأبو بكر الرازى
كفتىابه أحكام القرآن فقدكره ذلك العقد  .وإن كان المذتهب الحننى كالمذاهب
الأربعة أجازه  ,ولنذكر حجيمدل الفريقين :

قد حت الذينمنعوا الزيادةىالاثمانالمؤجلة بأنالزيادة رباءلآنها زيادةى نظير
ول سادلددين
تنقأن
الأجل  .وكلزيادة فىنظير التأخير تعدرباء ولا فرقبي
أو زدفىنظير اللأجيل:وأن تبيعبزيادة فىالفنلاجل التأجيل» إذ المعنى فهمأواحد»,

رم هاذلهبيوع ؛
حيد
«هورباء وقولهتعالى :ه وأحل اقهالببعوحوم الرباءتق

لانها داخلة فيعموم كلمةالبراء وهىتقيد الإباحة فى قوله تعالى إلا أن تكونتجا.ة
عن تراض من » فنإكل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة » وإذا قبل إن البيوع

أمان مؤجلة داخلةفىمعنى  :ه و أحلاللهالببعوحرمالرياء إذ فىببع  يقال
( )١الروض جصمم5؟

سوج سام

إتنحهاتمل أن نكون داخطة فى عماؤلومبيع أو الرباء وعند الاحتمال من غير
ترجيمم يقدم احتهال! لحظر عالحىتهال الإباحة  :وخصوصاً أن إحلال البيع ليس
وع الربوية » وهذامنها » والبائع بالاجل مضطر
بنه
لرجبت م
ععبملومه » بال خ

للبيع :فلايكون راضيا ولايصدقعليه قوله تعالى إلاأن تكون تجارة عنتراض».

ومن جهة أخرى فإن هذه زيادة لأجل الأجل » وكل زيادة بسبب الآجل -
هى زيادة من غير عوض » فتنطبق عليها كلة رباء وتندرج تحت التحرجم .

( )١وقداستدل الذين أباحوها أولا بأنها داخلة فى قوله  .إلا أن تكون تجارة

ون لهم
كأن
عتنراض من » وإن أعمال التجارة تبنىعلىالبيعنسيثة» ولابتدمن

ثمرة » وتلك القّرة داخلة فى باالبتجارة » وليست داخلة فى باب الريا »
والرضا ثابت ٠ لآن من يبيع مؤجلا إتمايفعلذلك كطريق من طرق تروج.

تجارته » فهوإجابةلرغبة؛ وليس أضطرارأً إذ يريدفرقمابينالأسعارفىالازمان

امختلفة» وإن الذىتسمالعينمنغيرأن يدفعثمنآقدتسلعينامًغل مةنتفعاًبهاومى

موضع اتجارء فا يأخذه البائعبثمن مؤجل فرةابينالعاجل والاجل إنما يأخذ ثمن
فلنقدين ٠يإفتإنسمانمها ينسلعيناًلا متف
غلة»مخلاف الديون التىتحرى ا

فاهلاأسعار باختلاف الازمنة  ,لأانها مقكمة اللاسعار » وهى لاتغل بنفسباء

بلىتغل بالاتجار » وتنقلبا من الايدى ببضائع تعلووتنخفض » فالبضائع هى الى
تغل » و ليستمىموضع الدين ؛ ويقول فى الفارق بين ارب واالبيسع المؤجل صاحب

الروض النضير ؛ ٠ ليسللسعر (أى للثمن استقرار )لمافيهمنالتفاوت حسب
الغلاء والرخص ٠ والرغبة (أى فوالم
عبيدعم)ها » وداعى الحاجة وعدمه »

هميكنأصلاومناطاًيرجع إليهفىتعليقالك ب .ه وإذا لتمسكن”يةالربامتناولة
ناحللأزاع لمتبقحاجةإاللىنظر فيمعارضها ء ومايترتبعليه » و أيضاًفكون
بىلة المدةإنمامنعهاالشارغ فامانكاتندتاء .عيالكاينه أاملجىاهلية
قدةا ف
المزيا

قفولهم إماأن تقضى وإماتأرنبى» .

ووم
م( ويستدلون أيضا بأانلزيادة لاتتعين عاوضلاًزعمنان بدليل أن بعض

الناسيبيسعآجلابأقلمماشترى :لحاجتهإلاىلبيسعوالتصريفهولتوقعهارخحص

افلمىستقبل  ,ومن الناس بمبنيسع باأفللقمينمة الحقيقية آجلا أعاوجلا
فلا تنعين الريادة للزمان ٠ بل الزيادة فى كأثر الأحيان غميتعرينة .
وفوق ذلك إن العقود فىالشريعة الإسلامية ينظر إليهاغيرموازنة بغيرها

لياثمة العقد » وكونه
فالعقد معتأجيل ان عقد قائمبذاتهينظر إليهمسن ح
غير شامل لأر ؛| بأنواعه من غير نظر ألىغيره ٠ وهذه النظرة جعل العقد حصحاً

فى ذات »ه وكونالبيسعمعجلابعقدآخربتمنأقل ل ياؤثر ف اىلعقدالول؛ الانبما
عقدان متغاءرأن تمي زكلواحد مبماعنصاحيه ٠

 (0ويذكر صاحب الروض النضير دليلا آخر من الآثر » فيقول :

وقد اولغشارع ب جلعل المدةعوضآعنالمال( أىفىالتقصمنالديون)
همأاخرجهالحاعفىالستدركوابن ماجه من حديث ابنعباس أنالنىيَلِن
ماأص بإخراج بى النضير جاء ناسمنهم إلىالنىَلك ٠؛ فقالوا يانى اللهإنك
ل

أمرت باخراجنا » ولنا عاللىناس ديون للحل ء فقالرسول اله ويل :
«ضعرا وتعجلواء .

ولنا على هذا الكلام تعليق  .وهو أالنزمن كان هناللحط مالندين»

اف البييعالمؤجلفإن لهلزيادةفىالق »ن لاللنقص منه » وفرق ما يبن
لاللزيادة حل

عض
الزيادة والتقص ٠كفرق من يداين » ويزيد لأجل الزمن » ومن لعفو عن

الدين ليسبل عل المدين الدفع ولذلك لايصلم ذلك الحديث دليلا فى الموضوع »
والله سبحانه وتعالى أعل .

الاحتكار ىق الليوع

فلبيوع ,
١ه؟  -ولنترك الخيانة افلىبيوع » ولننتقل إلى أصل "حر ا
مءجفىموع  :حودثى زيدبنعبلعأنبيه عن جده
و<هوتاكلاار  ,فاقدلجا
عن عل عليهم السلام » قال  :جالب الطعاممرزوق ؛ واحتكر عاص ملءون ,
قال زيدبنعللااحتكار إلافىالحنطة والشعير والمر» .
فى هذا اكلام حديث موقوف عندعلىكرم الله ووجهرهو؛اه ابنعمرممفوءاً
إلى التى ملقم إ.ذ قال يرت :ه الجالبم زوق » والمحتكر بحروم؛ ومنا تكن على

 .المسلبين طعاماً ضر به الله بالإفلاسواجذام » »وروى نعأب سلمة مرفوعاً إلىالنى
لق  :دمن احتشكر يريد أنيغالىالمسلبين فهوخاطىء وقدبرى”منذمةالل »ه .
وعل ذلك كون الحديث له شاهد مأنحاديث مرفوعة بلىالنى لكر :

فملسااغ لعدم الاخذبهأو التشكيك فىصدقه .
؟6؟ ولقد اشتمل ماجاء فى المجموع على رأى للإمام زيد فى تفسير
الاحشكار بأنهفىالحنطة والشعير والقّر وتصره على ذلك  .ومن أين أخخذ الإمام
زيد ذلك التفسير ء لعله أخذه متعنبير الحديث «٠بأن جالب الطعام مرزوق »
وامجتكر عاص ملعون» تقرينة الخال والمقابلة تين أن موضوع الاحششكار

اهلوطعام » وأن الياحتتكتارج لااوزه » وأغلب طعام العرب كان الحنطة والشعير
عنمبادة
ولفلرذءلك جعل الإمام زيدموضع الاحتكار هذه الانواع فقط ٠ ا
وا

أقرات الناس ؛ وذلك هو رأى ممد بن الحسن  .ورأى المادى إلى الحق والشافى
وأدضففة أنالاحتكار يكونق قوتالناسءو لا بقتصر عبل هده الثلاثة » واملنتاس

لمانيقتات بالفر  ,ويقنات بالذرة أوالآرز ء فالآولى إطلاق نحرالاحتكار فىكل
الأطعمة لافىبعضبا ء والحق المادى إلىالحق قوت الهم خرم الاجثار فه.

ولقدقالأيبووسف صاحب أحنىنيفة كلمأاضر بالئاس حبسه فهو
احتكار » وإن كان ذهبأ أو فضة أو ثياباً ؛وإن ذلك حق فإن احلتاكار ف الثياب

“5
لايقل أذى عن احلاتكار فى الطعام ٠ فعبل هذا المذهب الاحتكار مطلقاً حرام 4
وقد روت عدة أحاديث تدلعلىتحرم الاحتكار بإطلاق » ولآن المقصود من
مع الا دنار هو منع الضرر عن |لونأاسل؛ضرر بزل بمنعهم من ألققوت ومنعهم

من التياب » وللناس الآأن حاجات مختلفة  ,والا دكار فيا يجعل الناس فضىيق .

ويظهر أن الذين قصدوا الاحتكار علىالاقوات حجتهم أن قطع الآفوات
يؤدى إاللىموت جوعا  :فيكون عامة الناس فحىال اضطرار أو بعبارة أدق فى
حال ضرورة » وعنددد يباح ماكان حرما وهو صيائة مال المسل  .ومنع إخراجه
بغير رضاه »إذ الضرورات تييحالمحظورات » وغير الاقوات لياوجد فميتهلهدذه

الضرورة ٠ وإن وجد فيهضيق ٠ فهو بجعل الحاجة إليهشديدة وإن لمتكن
وات .
ضرورية » وعلىذلكلايازمانكر بال
قفى
ابيلعإآلا

وإننا نختاررأى أنىيوسف »الأنضيق عامة المسامين ,والتنعم الثمللنجار ااظالمين
إذا تقابلا ءوجب أنيراعى ضيقعامةالمسلدين  .ولا براعىتنعم الآثمين » ولآن
الضيق العامينذل منزلة الضرورة بالنسية للآحاد » لعظم المشقّة  .وكيف بسوع

عقل أن يسير الناس عراة»لاحتكار آثمللتباب  .ولا بمنع احتكاره » بإجباره
على بيع ما عنده .

مهم

وقد اشترط الزيدية للاحتكار الثم الذى يوجب على الإمام أن

يحمل المحتكر ويكرهه علىالبيعليسبلعلىالناسشروطا ثلاثة .

ننهم سنة
مبةو م
أوها  أن يكون االمثحتكر فاضلا كعفنايته ومكفا
كاملة ء لآنهيوزللإنسان أن يدخر لاهلهقوتسنة » وذلك للأنه ثبت أن النى
يله كان حبس لأهله قوت ساتهم ؛ فلايعدمحتكرا منيفعل ذلك إنماهو
عاط العام أهله .

ثاننها  -أينكون مبربصاً الغلاء بالاحمكار  ,باأنليبميعسفتىقيل علىالناس
يأمان فاحشة الغلاء لشدة حاجتهم إلى ماعنده و,بذلك يد الغى مايسد بحهاجته

امهم ل
ضأروورته » ولابحدالفقير مايستطيع أن يدفع حباهجته أو ضرورته  ,وقد

صرحت الاحاديثالمانعة_للاحتكار أن الحتكر يتتصد باحتكاره أنيغالى المسلمين.

الثها  أن يكون الاحتكار فوىقت احتياج الناش إلى الشى* ماحتكر ل,آن
السبب فىمنع الاحتكار ليس هو التضييق على التجار  و إما السبب هو دفع الضرر .

عن الناس » ولا يكون ذلك إلا إذاكانوا فى حاجة شديدة إلىمااحتكره .

وان قرد الزيدية أانلكآلفوات الى بحرم تحكيرها بر الحتكر فا على

البيع وإخراجبا  .أمياصكا
دنرها بالنسبة للحتكر  ,أى سواء أكانت نتاج
زرعه ,أوجلها منخارج المصر ء أأكمافت مش
لةممن
اترا
صر

 ,للاآلناحتكار

كينها كان«صدر الطعام ضار بالعامة ؛ ومن أهجلذا الضرر »نع .

وقال أبو حنيفة إن الاحتكار الأثم الذى يحبر فيه المتكر على البيع هو
الاحتكار الذى يكون مصدر الملكية فه هو الشراء من المصر الذى بيع فيه

ويشترى ء لآنهآم فمابملك  .إذ اشتراه للاحتكار  ,واحشكره بالفعل » فوجبه

التدخل لمنعاحتكاره  ولآنهلمحلب نفداً اناس بشرائه » بل هر احتازه

نناس .
لع
لع
انعه

وذلك النظر من أحلنىيفه من على أصل ثابت عنده » وهو احترام الملكية
الشبحصية  .ومنع التدخل فهها .ماأمكن التدخل ؛ كاهو ثابتمنآرائه الختلفة
فى تصرى المالك فى ملك .

ومن جبةأخرى نجد أفنقشي
بخاء القياس ينظر نظرة اجتياعية ا:#صادية
ذلك أن الذى يشترى المادة منغيرالمصرء و جلهامن املؤارع هو جالب  :ويحمب

عالىدولة أن تشجع الجلب  .وهو مايسمىفىلغتنابالاستيراد» فلوكانكلمن
حلب شيداً

حبرفور جلبه عل ببعه لاشتدت الآزمة والحاجة بامتناع التجار عن

الج
ألبح»ول
روتر
رآ
اكوا

لكثر الجلب  :وبذلك يكثر الطعام هتدفع الحاجة »

ؤيزول الاحتكار ككثمرة الطعام امجاوب 
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قرب
اب نظ
ثري
وإن ذلك بلا

8

ع

.

ومثل ذلك مايسكون نناج أدضه ء فتإرنك مامخرجه الزادع حرا ياجلعلزداع
يعملون علىكثرةالإنتاج  ,وكثرة الإنتاجفىذاتهاتدفعالح
ااج
لةالم
طادي
عة ف
اىم .
وهذا بلا ريب يدل عل نفاذ بصيرة »ولا يجب فى تفكير تاجر يعرف حال
الأسواق » .وأن ملء السوق بالإنتاج هوالذى يدفع الغلاء » ولا يدفعه سواه »
وملء الأسواق يكون بأمرين بكثرةالجلب أو الاستيراد وكث
.رة الإنتاج » وكل

تقيبد للجالب أو المنتج يؤثر فى جلبه وإنتاجه .
مهوع فبىعض
جلي
اتممل ع
لاتفعقنه الذى اش
الح
ه؟  -هذه نظرات أو

مسائلفىالبيع» ونرى أنالإمام زيدا  ,لامخرجفقبهفيهعنجموع ماهومعروف
عندجمهورالمسلدين  .وأن مايؤثر عند الإمام علىرضىاللهعنهفاىلهذاهجزاء
الثىتصدينالبيائها ياتفلقممعروى عند علاء السنة » فليس فما نقلناخيرعن
علىكرم الله وجبه كان شاذا عن باقيلةمأور » بل مامن أثر تقلناه افلىبيع إلاكان

شلاههد » وكذلك الشأن فىكل أحاديث البيع فى المجموع ف
,لنتتقل إلى باب
آخر .وهو الشفعة .

حسمل

.م

ات

ع«دفى أشفعة

ده؟  -تتقارب ”راء الإمام زيدمن آراء الإمام أىحنيفة فى أحكام الشفعة »

أو بعبارة أدف تنقا “براء الإمام أنىحنيفة ”مرناء الإمام زيد  ,لآن أباحنيفة
مع تقارت الس كان تبره من شيوخه » وبعجب به ويقدر جباده  ,وقد نقلنا ذلك

من قبل  .ورنا جنار من امجموع ثلاثة أمرر هى تشير إلى أكثر مسائل الشفعة »
بل را تعد أصرها  .وهده فى المسائل .

 2المشفوع فه
+ه؟  -الشفعة معناها طلب ملك العتقار المبيع جبراً عن المشترى ماقام عليه
املنقن » والشفيع هطوالب الشفعة » والمشفوع فيه هو العقار المع ,
والمشفوع منه هو المشترى ؛ والمشفوع بههو العقار الذى علكه الشفيع » ويسبب

ملكيته ل يهطالب بالشفعة » وقداشترط الإمام زيد أن يكون المبيع عقاراً :
أو أرضا .

ود جاء فى الجموع « :كان زيدبن على يقول  :لشافعة إلافىعقار
أو أرض اإلك ”0

والمرادالأرض منفردة أو الآأرض وعليها مبان » ولذلك جاء فرىو

النضير ١تلكاون إلافالىدور والضياع والآراضى» ومعنى ذلك أن الشفعة
تكون فى الأراضى وعلبا البناء » والآرض وعلما الاتجار ,والارض خالية منبماء
وذلك هو مذهب أنى<زيفة والشافى وأحمد  .ومذهب مالك أن الشفعة تجىء
فلشركة فها لاتقل عن المطتارة فى غيرها »
ذفنل:ك لان المضارة ا
والس
فى
ومذهب المادى إلى الحق أن الشفعة تثبت فى كل عين على أى صفة كانت
مص.
عجم
مموع
( )١النج

02

كم

من منقول » أو غيره » سواء أكان الثىء المشترك تحتمل القسمة أملايحتمل »

قممنم أو القطن توجب الشفعة » بحيث يجوز للشريك.
لار
امقد
فالشركة فى
فىشىء من هذا أن يأخذ ماببيعه شرك جيراً عنه» وهناك رأى آخر أنهلاشفعة
افلىمتليات .
وعبل ذلك تكون المذاهب أربعة
أولها  قصرها على العقار  .ومايتصل بهاتصال قرار وئيات » ويؤيد ذلك
الرأى حديث « :شلفاعة إلافرىبع أحوائط  ,والربع الأزل أالومسكن ..
والحائط البستان » ولقد كانشرح يقول ١ : لاشفعة إلافىأرض أوعقارء ب.
وإنالشفعة لدفع الآذى امحتملمنالمشترى الجديد  ,والاذى لايتصور بقدر ييز

سهع والشراء
لجربىفي
غىميلكر إلاإذا كان المبيع مشسيتاقراً الاب
لف
ادخل
الت
كثيراً  .وذلك لايكون إلافى العقار .
وثانها  هنوظر الإمام مالك رضىالله عله ء وهر يعتير
السفينة كالعقار فى أنبا لابحرى فيها البييع والشراء كثيراً » ولكنها تقتى

للاتفاع الداام .
والرأى التالث هو رأى الحادوية » وهو إثبات الشفعة فىكل مال مشترك
ابنس
بن ا
عى ع
واحتجوا له مما رو

أن النىيلقمقال  « :الشريك شفيع

ابنس أنالنىيلق قال١ :الشفعة
والشفعة فىكل شىء » وروى أيعضأيعنا
افلىعبيد وفىكل ثىء شفعة » ومقتضى هذا إثبات الشفعة عندكل شركة .
عدف تاعلضرجال الذين رووا هذين الحدبتين » وخصوصاً أنبا
ضه ق
وإن
تعارض حديث ٠ : لاشفعة إلافىربعأحوائط  ,فإنهذا النصفيهقصرء
والقصر معناه نو وإثبات ؛ فأقدثبت الشفعة فىالدار والحائط  .ونفاه عن
غيرهما  .ورواته ثقاتلامطعنفهم  .فكان أولىبالاخف .

ومبما تكن حجةهذا الرأىمنالآثر ,فإنوجهته قدتكون معقولة إلىحد

سن

وت

الم

تحكاقق
يلك
كبير » ؛ وهو أن الشفعة شرعت لدفع أذى الاشترى الجديد  .وذ

فىالعقارومايشيههيتحقق ف المنقول أيضأ  .ذان مضايقة الشريك الجديد تملة .
ية
على
رث ع
شباع
«ال

اشفلعةع فقىار يسرى إلى المنقول .
ال

وقد قال بعض الزيدية » وهو القول الرائع إن الشفعة تكرون فىغير المتليات»

شحردمينكين يستطيمع أن
لاآلنشركة فالىمثليات هينةلاضرر فيها» واكللوا
يفرز نصيبه منغير رضا الآخر ء ولذلك قالوا إن القسمة تدخل المثليات جيرا عن
صاحيه » والقسمة فيه إفراز لامبادلة فبا » خلا القيميات» فإن مضارة القسمة »
ومضارة الانتفاع من الشريك هىفىموضع الاحتمال القريب ٠ ولذلك ثبنت فيها

ْ

للهضذارر .
الشفعة دفاعاً
لسوت اإشفعة للجار والشريبك

وع ٠ :حدثى زيدبنعلىعن أبيه عنجده عنعل .ى
مفى
جاء
اهمم-ج
بر
عليمالسلام أنه قلضلىشفيع بالشفعة فدىار مندور بمىرهبة بالكرفة ,

وأم شريحا أن يقضى بدلك . 02,
هلأ خبر روى ععنلى

له
عل
نث
» وهو مرفوف عنده » وقد روى عم

عنغيرطريق آل البيت ولصه :
الجار أحقبهاإذا قامتعلى تمن  ,إلاأينطيب عنها نفساً » وقد روى عن
وند أنبما كأنا يقولان  :ق
علهب
سبدال
«ىوع
عل
«ضى رسولالهيلم بالجوار.
وروي عن جاير بنعبد الله أن رسولاللهمَك قال  :الجارأحق بشفعة جاره

ينتظر باإن كغائنياً إذا كانطريقوما واحداً  ..وقدرويت أحاديث كثيرة

وةار .
فاىمع
لىجشفع
ممم
) 10المجبوع ج با ص

.

سس
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والفقه بالنسبة للشفعاء أن الشفعة باتفاق الذقباء تنندتللشركاء فىعايلنعقار .

وأما الشفعة لغير الشركاء » فالزيدية يأبتونها الشرريك فىعينالشرب » والشريك

فى'عينالطريق  ,ثمالجار ء والحنفية يثيتونها الشريك فارتفاقالشرب ٠ والطريق ٠

والمسيل »  9الجار » وقد علينا الآدلة الستيىقت لإثبات الشفعة مانلنقل
والعقل وهى تشمل الجار .

وقد قصر الشافعية واللمالكية الشفعة على الشركة فاىلعيعنقار » واستدلوا
لذلك » بهاروىفىكتب السنة من حديث جابربنعبدالهقال«قعنىرسولاله ليله

بالشفعة فىكلميالقمسم فإذا وقعت الحدود فشلافعة» وهنا الحديث متفق

عله فىالككتب الستة  ,فلامطعن فىسنده » وإنه حجةمنوجهين :

أحدهما  :قصر الشفعة علىمالمبقسر » وقد صرحت بذلك روايةالبخارى ,
إذ نصبا « :إماالشفعةفمالميسم » وذلك قصرلاشفعة علىحالواحدة ؛ وهى

ردكة  ,وإذا فلاشفعة فاىلغيشرركة ٠ لآن العبارة أفادت إثبات
لةشعن
الاشفع
الشفعة عند الشركة » و نفيهاإذا بمت القسمة .

والثاق  -نق الشفعة عما عدا الشركة والحديث الأول واضح البيآن فيه ؛
لياصهرح بأنهإذا واقلعتحدود فلاشفعة.
لشففىعة الى يكون
ارد
وقد رد ذلك أسحاب الرأى اللآول بأن الحديث وا
سببهاالشركة » فإن الشفعة التىيكونسببهاالشركةإماتثبتإذا لمتكن ممةقسمة»

وسبإ.ن أمكن أن تنبت يسبب آخر »
ذإذا كانت القسمة لا:نبت الشفعة .هذا ال

وذلك مسكوت عنه  .وعل ذلكلاتعارض بين أحاديث إثابلاتشفعة اجار ؛

وهذا الحديث » إذ ليسفيهتعرض لشفعة الجوار بالق األوإثبات .
ملة » ونفيا باعلدقسمة فى
سقب
قفعة
لالش
اديث
ولقد أخذ الذين أخنوا بح

رد أحاديث إثباتها الجوار بأن هذا الحديث أقوى سندا ء و أوثقرواية » فتلقاف
أمامه  ,ولكن أصعاب الرأى الأول قد أخذوا بأحاديث الجوار مع هذا الحديث»

7ك

؛حيث أمكن باألطرسيقةل افلثنىا بيانهالايكونممةمساغللرد »
وجمعوا بينهما و
وتضعيف أحدهها يتوثيق الآخر .
وهناك رأى ثالك » وهو أن الشفعة تثبت بالجوار إذا كان معه ارتفاق »
وهذا رأى باعلضشافعية ورأى المالكية  ,فإذا كانثمةشركة فىحق منحقوق
م»سوك الريدية
بفعة
الارتفاق » ومع ذلك جوار ملاصق فإن الجوار تثبت به الش
الذين أخذوا بهذا الرأى بما روى عن جابر رضى الله عنه أن النى يلت قال :
عة جاره إذا كان طريقبما واحداء وقد قال فى ذلك صاحبه
فحق
شر أ
بلجا
«ا
روض النضير « :ويناسبه أن الشفعة لماكانت مشروعة لدفع الضرر حسب
تبكفةاع
ءوش
ان
للاط
ااخت
الأغلب  وإما يون معشدة ال

 .وذلك [ما هو مع

الشركة فى لاص و ف الطريق » ويندر الضرر فعمدااها '. 22
حقيق » وقالوا إنه معمول به عند ماحققين-
انهل قتول
هلقلولأ
ولقداعتير ذألكا
ب4ه؟  -والشفعة ثبتس نبةعند الإمام زيد حسب قوة الضرر الذى يلحق,

لشفيع  ,ولا شك أن ضرد الشريك أفوى منضر الجار الملاصق؛ ولذلك يقدم.
حق الشريك عل حق الجار  ,وقد جاءفىامجموع مائصه :

سألت زيدبنعبلعليه السلام عنالشفعة » فقال  :الشريك أحق من الجاره
والجار أحق من غيره » ولا شفعة لجار غير لزيق » .

والمراد من الجار اللزيق 'هو الجار الملاصق الذى تلاصق أرضه أرضه »
أو جداره جداره ء ومعنى كله الجار أحق من غيره أن الجار أحق من المشترى

الذى اشترى العقار .

يهر املنشركة الشركة فى حق الارتفاق ٠ فسر صاحب
الاعحظتأن
وي
الروض »؛ وهنا نمجحندطق الفقهالزيدى يختلف عنالفقه الحنق .النىيشاركة ف

إثبات الشفعة للجوار  ,وتبدو المفارقة فى أمور أربعة :
لضضير ب م ص .وعم
()١لرو
ا

سسم جج ء تخ لد

أوها  -أن الفقه الحنى اعتبر الشركة فالىارتفاق سيا قائماً بذاته لثبوت
الشفعة لكل مينشتركون فى مرتفق واحد بعقاراتهم ؛ فالعقارات الى تأخد من
شرب واحد ء وبججرى وأحد تبت الشفعة لكل واد علىالآخر إذا كانبيع و

فالشركة فىالارتفاق وحدها سببمسوغ لامطالبة بالشفعة ؛ والإمام زيدلايعتبر

الارتفاق مسوغا لذلك إلا إذا كان معه جوواارلج,وار هو المناط اثبوت الشفعة
ف غير الشركة ولاتنيت الشفعة إلافىالارتفاق المشترك ذاته» فإنكانججرىماوك
لاثنين » فباعأحدهما جما منه» فإنالشفعةتثبتفيهبسبب الاشتراك فىعينه ١

انها أن الحنفية ل يعتبروا للجار الملاصق أاىلحق
شفعة إذا كان
هناك اشتراك بايلنعقارين فاىلحاقرتفاق ؛ إذ أن سدق الارتفاق مقدم علىحق
الجوار و»الزيدية اعتبروا الاشتراك فى حق الارتفاق مرجحاً بين الجيران .
وليس متبتآللشفعةبذاته » إذ هومرجم عندطليا.
ثالثها  أن الزيدية وكثيرين منفقهاء األعتبرمةتوهم يفسرون ماعلنىاشتراك
فىحقوق الارتفاق أن يكون الاشتراك فىملكيتها »وليس الاشتراك فىالانتفاع
باء فالحنفية يعتبرون الشركةثابتةفىالاتتفاع  ,ولوكانت رقبةالجرى أوالطريق
غير ملوكة لصاحب العقار المرتفق ماداممتعينالارتفاقه  ,بأنكانصاحب الارض

لامكنه الوصول إلى عقاره إلا بطريق خاص » ولا بمكنه سقيه إلا ميحنرى
خاص ولولميكونا ماوكين ل ,ه
رابعها  أن الثرتيب عند الحنفية فىالشفعة هكذا عل ماحمّقه المتأخرون

تلكلونشريك فىعين العقار  .ثمللشريك فىالشربثمللشرريكفىالطريق شم

فى المسيل » ثمللجار » أما الزيدية ف»الترتيب هو أنيكون اشريكفىعينالعقار,
“وملل
يجاقر,
دم الجارالشريك فعىين الشرب ٠ ثاملشريك فاىعليطنريق +
تمالجارالملاصق منغيرشركة .
رب عاللىجار الشريك فى الطريق,
لكشفى
اشري
وه؟ و-فى تقديم الجار ال
( 0؟ الإمام ريد )

د
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اد

ىلطريقهو
خلاف ينه »م تقديمالجاارلشريلكهفىالشرب علالجاارلشريكف ا

رأى الحادى إلى الحق وأتباعه - .وقالوا إانلشرب محمع حقين'ء حق

حق الماء  ,وحق الجرى  ,لقالماءهوحقالشرب»؛ وحق اجرى هوحبقمور
اً ,
دحم
حلا
اعإ
وبجم
الماء فالىقناة أالومسق ي٠نبا احلقطريق لا
وهرالمرودحتىيصلإل دىاره أو أرضه » والمقان أقوى من حوحقا<د عند

الترتيب والتراحم .
سلتكدلال بقمة الزيدية «وجوه ثلاثة :
لرادذ
واقد

أولا

أن الجتماعحقين[بمياوجب تعدد السبب » وتعدد السبب لياوجب

ترجيحا  ,إذ لاأرجحية علىجاربلاصق منجانبيينعلىجاريلاصق منجانب
دلو
دت
ع و
تدة 
بمراة فالىترجيح بقوة الس لا بوتعاددلهقّ,وة متح
لعءن
احد
وا

شىرب دون الطريى .
اضالً ف
الأسباب فر

ثانها  أن التعدد دذلك التصوير يمكن أن يوجدفىالطريق » فالطريق فيه

حقان  ,حق المرور للإنسان والحيوان و؛حق الطريق ذائه » فيا اعتبر فى الشرب.
اوت المكان الذىبر في اهلماء»فكاذلك حق
ءوه
احلقمجرى حضاقائم باذاته ذ
المكان فىالطريق يكون معشرآً
لتهب
طىذا
مءف
وقد نقول إانلفرق بينهما أن الما

» فهر حققالم بذاته »

اورلهمفجىرى حق آخير ؛ مخلاف الطريق »ءفلايتصور فيهإلاالمكان ,
وحق مر
,نبمار الحثقاتى مود الامالءفمىكان .
عتإ
اكان
والمرور وهنالك ل يمعتبرالم
وثالثها  أن العبرةفىقوة الحقبالقدرة عل النصرف فيه ,والغرب'لا مك
التصرف شه ٠ فلاريفتتمشه فتحات إلا بالاتفاق من الشريكين ٠ ينما يمك فت

ىلطريق؛ فكان فى ظاهر الحال أقرى هن
اافلدطعلرىيق م باعااءلشريكف ا
نو

الغرب .ءوقد يقالفى هذا:اإلنتصرف ليس فىذاالتطريق إنما التصرف
»مخ
افلىعقار الذىيملكه ,ا
للفافتحات للياء  ,فإنهاتكون فاىلشرب نفسه »

ل

ا

وترثر فى مقدار الماء » يننا النوافذ تلؤثر فىالمرور الى هو مظبر
الانتفاع افلىطريق .
.ب هذهأنظار الزيديةمابينهادوية وغيرها دوية  وابلسب
هباالذى
ل يحعل
نلفية
تقديم حق الشرب على حق الطريق عند منيرون ذلك منهم بأنالضرر فى الشرب
املنمشترى الجديد يكونأشدإذاكان من لا تؤمن بوالقبم؛ لأنهيتعلقحياة الدرع
والشجر و
:أما ضرر الطريق ففضايقات قتحدتمل فكىثير من الأحيان » وما أن

الشفعة تكون لدفع الضرر ؛ فق
أوةا
سلضر
بر م
انب ترجيم حقبعض الشفعاء
على بع
اض»ء
لول
شذا ق
ردم
يك ا
فعليعنقار ؛ على أانلمحننفية منيجعل الشرب

وال
دطري
رق ف
جىة

واحدة .

|

وامجموع وشرحه ليمتعرضا لحق أللسيل  2وهو حق هرود المياه

غير الصالحة » وبظهر أنهميعتبرون الشفعة فبه إذاكان مشتركا كق الطريق وحق

الشرب ء للآن أساس الحق عندم الاشتراك » وهو مؤخر عن الشربوالطريق
ودال
عن
يحنف
ظيةب»ر

أنهكذلك عندهمواللهأعر.

الشفعة على عدد الربوس
 - 5+جاء فالىمجموع مانصه  « :قالزيدبنعلىعليهالسلامالشفعةعلى
عدد الرءوسء لاعلىالآنصباء » » وجاءفىروض النضير فىبي
وانذ
صلك
و»
رة
ذلك أتنكون عار أو أدضبينثلاثةأتفس  ,لأحدم تصغهاء ولآخر نب ؛ا

ولآخر ثلاثة أمانها » فإذاباعصاحب النصف نصييه كانذلك بصيناحب ثلاثة
الآأتمان والمن نصفين  ,لاعلى قدر المّنوثلاثة الآثمان 22,أى أن الحقين
متساويان من حيثالمطالبة بالشتفعة  ,فلايكونالمبيع بنهما بنسبة ما عولك
اكل
حد

منبهمااءلبلينكوسناوى فيقسم النصفالقمسبيمعين  ولايقسمإلى أيربحعيث

يكون لصاحب الاقلنرئع و؛لصاحب ثلاثة الآثمانثلاثة الأرباع ,
( )1المجموع والروض ص مم من الجرء الثالك .

سنس لي  ##السب

روأى أنمةالعبرة رضيع اللهعنهمأجمعين  ور أى أى حنيفة وأصحابه »,
وذلك ه

ورأى سفيان الثورى  .وذلك الرأى مبنىعلىأصلين :

أحدها  أن الحقفىالشفعة فىالاصل ثابت لكل واحدمنهياعلىالكال »
فيحق لكل واحد أن يطلب المبيع كاملا ؛ وكانينفردبهإذا لميزاحمه الآخر ,

فلنا زاحمه تعارض الحقان  .وهما كاملان ٠ وعند التزاحم يكون الأمس ينما
بغت.
لى سو
طاات
نصفين  .وفوق ذلك فإن السبب متحد واهلوشركة  .فهى
الشفعة ؛ وما دام السبب متحداً  ,فإن ما ينتجه يكون متساويا .
الاصل الثاى  أن الحكة فىطلبالشفعة هودفعضرر المشترى الجديد »

والضرر النازل لياكون باانسبة » بيلكون من غيرتفاوت ٠ بلإن احتمال
الضرر علىصاحب النصيب الاصغر يكون أقرب وإدًا وقع يكون أشد وأمكن
هذا رأى جمبرة الزيدية ومن وافقبم من فقهاء الامصار  ,وهناك رأى آخر ,

وهو رأى باعلضزيدية و»رأى المالكية وأكثر ااشافعية و»قد روى متعلنهعا»
كرمالله وجههوهو أنالشفعة عندتفاوت أنصبة الشركاء يكوالحم فبابنسبة امإلكه

ل باالنداوى  .وحجة ذلك الرأى أن الشفعةمبنيةعلىملك الشفيعلمايشفعبه:
لكممختقلفدار من طالى الشفعة  ,فإنال-+ك يكون مختافه
امل
وإذا كان هذأال

المقدارأيضاً .وقد قالواإن ذلك رأى أكثرفقهاء المدينة » ومنهم الفقباء السبعة
الذينإلهميتبى الفقه الجمدمقافىنه .
؟.؟  -هذه نظ
ارات
لألق
شيناه
فا ف
عىة

» وقد تضمنت كتيراً من أصوطا »

ونراها تتلاق فىجملتها مع مبذأهبى حنيفة  ,وأصحابه وإن اختلفت فى البرثيات .

لافى الكليات  .ونرى منطق المجموعفى هذا الباب 'كنطق فقهاء الامصار
مالنامة الاربعة وغيرثم »ي»قوم على الاحاديث المعروفة ععنلدباء السنة »

وإن دويت عن طريق آل البيث »فهى متلاقبة مع المروى عن غيرم
موئقاً ٠ أو فى سنده كلام .و؛انقوم عالعلل الشرعية والجم من دقع الضرر
وجلب النفع و.لنتقل إلى بآابخر هو المزارعة :

وا
سس

8

م>م 

سم

ا مزار.عة

اتفق علياء المسلس على جواز المزارعة  .وإن قااللحنفية إنباعقد

اف القياس  .لآنها لاتصلم إجادة  .إاذلآجرة فهاغير
للى
حءع
استحساى جا
غير معلومة » ولاتصلح شركه ٠ لآن الشىء المشترك غيرمعلوم » وذلك حلم

القياس عندمم » ولكنم قالوا إن الاستحسان يسوغبا  .لأنها إجارة ابتداء
شركة انتهاء .
وقد نف جواز الاتتفاع بالآرض الزراعية عطنريق إجارتها بأجرة معلومة
الظاهرية  .لأنهمتمسكوا بماكانيفعلهأصحابالنىيلق  .وماأشاره يلتم .
وبحد المجموع بين لنا تدرج الانتفاع بالاراضى الزراعية  :وهدا نص ما جاء
فه دالا عل التدرج :

حدثتى ريدبنعبلعن أبيه عن جده عنعلى" عليهم السلام أن رسول الله

دم أرض
حنت
ااكا
ل«إذ
َم نبىعنقبالةالارض بالثلث والربع ؛ وقاليكم :
لله
فلددعها ألمونحبا أغاه » فتعطلت كثير هن الآرضين » فسألوا ريسوَل ا
ِت

أن يرخص لهمفىذلك فر خص لهم » ودفع خيير إلىأهلباعيلقىأونمرا على
نخلبا يسقونه ويلقحونه وحفظونه بالنصف  ,فكان إذا أينع وآن صرامه
“دا
رللوهبانحة
بعث عب

مانلنصف . 02 ,

رضى الله عنه ؛ عرص عليم » ورد إلهم حصتهم

( )1الجموع جم ص .ه»  .وااقيالة كالكفالة وزناً ومعنى ؛ ومعبى الحديث
اانبى عن الترام رراعة الأرض «الثات ونحوه ؛ والمزارعة كالخاءرة ؟المعاملة دفع

زصرخعنها على أن يكون الربح بنوهمماع5تى الصرام القطع ؛ ومعتى الخرص
رأر
ال
التقدر بالنظر من غيركيل أو وزن .

حب

0

هذه رواية الإمام عل كرماللهوجهه عن النىيلتم ٠ وهى تدل على منخ,
المرارعةث إمباحته»ا ولشهواهدعلالم :نعفق ر
دوى الشبيخان والييقعن جابر
رطى اللهعنهأنهكانتلرجال فضول أرضين علىعهدرسولاللهيلآ ٠ وكانوا
يؤجرونهاعلىالتلث والربعوالنصف ؛» فقالرسول اللهيلت : :دمن كان لهفضل
أوض برهاأوليها
أعاهإ:ن أبى يسكأرعنه»
وأخرج
مسل
ع ر
ناقع

أخبدنيحج »٠ قالنبىرسولاللهَيه عن أس كان لنا نافعاً » وطواعية والله
ودسوله أنفعلناوأنفع ٠ قال القوم وما ذاك ؟ قال قال رسولاللهملك :
متكت ل أرضيددعأو داوعانمه ولايكايب
)ات ولابرع..

ولا بطعام مسمى
وإن هذه كابا شواهد على الجزء الآول من النص الذى روى عنعلى كرم

لل
اهو
لجهه
م:
زوهاومن
رععة بالثلث أو الربع ؛ وأماالجزء الثانى ,وهو الإباحة
لاعلدهمذانع » فشلوهاهد من روايات الشيخين مسل
أوالب
خخارى
ر؛ف
جقد
.

البخارى فى خصحه عن عبداللهبن مر ٠ قال  :أعطى النىيلقم خيير البيود على

أن يعملوها ويزرعوها  ,ولهمشطرمامخرج منبا ظ وجاء فى صم مسل أنهيل

دفع إلىيبود خيبر نخلخيبر من أموالهم ١ وارسول اللهَيِهنصضف ثمرها ,
وفىلفظلماظهر رسولاللهيك أراد [خراج الهودعنب ٠ا فسألوه أن يقرم بها
علىأن يكفوه عملها  .ولهم نصفالث ,٠ نالشمرسولاتي
ه ٠
ق تقر عل
ذلك ؛شمئانا» » فقروا بهاحتىأجلاهم عمر

وهكذا ناجلدشواهد مشكائرة عابللجرء اشاق من حديث عل" كرمالله

5فمىجموع .
وجهه ا
.ل

و4لن
نظر نظرة فماانلدلع
الي
حههاذهديث التىيعاضد بعضها عضا
وهر أن النىيلع كانمع المزارعة بالثلث أوالربع ,أو أىقدر من الطعام أي كانه

] 1#عد

وم يكنيبيسمللمالك إلاأن يزرعبابنفسهأو يدفعهالاخيهليزرعهامنغيرمال»
ثمأباحالنىذلكفىمعاملته لبود خيبر .

وهنا يتار حث حول أرض خير » فإنفعل النىيلقمفىذلك كان باعتباره
ولى أمس المسلمين » وتلك من أراضى ي/باتلمال٠ : وولى الآأص لا يزدع لساب
بيتالمال عادة » ومن جهة أخرى فإن مابأخذه النىمقع هوخخراج » وإذا كان

لك بأرض“خبير .وهىعلىهذاالوصف ؛ وذالك الاعتبار » فهليكون فعله
فذعل

إذناًعاماًلكل,منيملكأرضاًزراعية ؟ لقدكان قولعلى رضىاللهعنهيشير
بلالحة بترخيص عام ؛ لما شكوا تعطيل الآرضين »
اإلذأإنهع
إلىذلك»*
فكنلصام علىكرمالله وجهه هو١ فتعطات كثيرمنالأرطين  2فسألوا دسول

للهيلق أن يرخص لهم » فرخص ء أوضح  .وعلى ذلك الرأى جماهير
قءد»
روى
وتها
الف

بوكرء
أرى جعفرا الصادق كيانقرل ١ : آل أب

وآل عير وءآل على يدفعون أرضمم بالثاث والربع » وكذلك كان يفعل
أكثر الصحابة » وعلى ذلك أجمع فقهاءالأنمةالأربعة إلافىبعضالروايةعن
ألى حنيفة رضى اللهعنه.

ولقد اعتبر الفقهاء إجازة الآراضى جائزة ببذا الترخيص  ,لآن الترخيص
نونظ فيىر قدرمالنمال »
بالاتتفاع عنطريق الغير ٠يككون بالمشاطرة يك
ال لتافضى المطالبة به إلى نزاع
ببلإانهلأورلىخصة ء لآنهقدر معالولمممن
زمرنع قتدمركه فيه
لشطر
اااا
لانهلاجهالةفيه ,ولاتجرىفيهالمشاحة ٠ ينه
منحة .
امتك
سنل
لحةم,إ
اشا
الم
ن الترخيص مقصور عل مانصعليه » وهو أن تكون
وفبم الظاهرية أن

ذ ل ف
ما
ز أد ال»ثوالجرةث ير
الفاطرةف ال »

0

أهمبأن كثيرين منالتابعين
القياس » فلاتقاسالإجارة علىالمزارعة » وقد زكوار م

لولم د

لهوأن كررااءضى الزراعية بالذهب والفضة  ,فقد روى عانلحسن
اكر
كانوا ي
بنعى كان يكره كراء
لبننسايري
امد
ارهلكرآاءرض »؛وع
اليصرى أنه كان يك
الآأرضبالذهب والفضة .
حقال
ود؟
هم

أن إجارة الآراضى الزراعية نقود لىتكن سل خللاف

بايلنصحابة » بلهى حل إجماع  ,وأنهالمتكن حتاجة إلىترخيص لانها بع

المنفعة » و بيع المنفعةيجوزكبيعالعين ذاتها .و لقدسئلرافع بنخديح عكنراء

الآرض  .فقال  :نهىالنىبلع عنكراءاللارض ببعض مامخرجمماء قالفسألته

عنكرااءلآرض بالذهب والورق فقال  :لابأس بكرائها بالذهب والورق .
وبذلك تبين أن موضوع الرخصة هو فى إجارتها يبعض ما مخرج منه
ذالم
لافى
ك
من جبالةقدتفضى إلىنزاع » أما الإجارة بالذهب والورق  .فإنهالاجهالةفيا »
ولا موضع للنزاع » ولقدجاء فىروض النضير  « :مقصد الشارع جواز الاجرة

بكلشىء ماليسفيهغرر  .ولايؤدى إلوىتاحاص
لمح»اصل أن ماكان من النبى

عرادا بهحقيقته فهرمنسوح بأمحدا
علآم
ارين
مف
لىة خأهيلبر  وماكوانرداً

علىسبب معين دل السياق علىأنهالمرادكان النهىلتضمنه شرطاً فاسداً © .
وهذا السكلام يفيد أن االبلىمعزنارعة والمسافاة يبعض ماينتجمن الررع ,

أاولعر  ,إنها كان لتضمنه شروطا فاسدة لللامنع المطلق  ,أو لآن الحاجة
فى أول الهجرة كانت ماسة إلى المعاوءة والمواساة ي
.ا كان الشأن فى المؤاحاة

فلمااستقرت الأمور ؛ واطبأن الناسكانالشرع العامبالإباحة .

وقد علل,بخنديج راوىحديث الإباحة التبى فى حمنحديث آخر عن طريقه ,

ققدروىعحنظة قبينسالآنصارى  أنه سأله رافع بنخديج عنكرااءلأرض
بالذهبوالورقء فقال لابأس ما ء إعاكانالناسيواجرون ععلىبد راسو
مليل

علىأشياءمنالزرع  :فهلك هذا» وبسلهذا ٠ وللمليكنناس كراء إلا هذا ,
()١الروضالنضير جم ص -هم

وس

فاذا زجر عنه ,فإماثمىعءلوم مضمون هلا بأس به .
وءذا تنبينإباحة المزارعة والمسافات علىقدرمن الزرع والكر ؛ مداامت

الشروط فيهالاتؤدى إلىجهالةتفضىإلىنزاع أوواظضلمم لأحد العاقدين .
فإن العقود بنيت على المساواة العادلة بالنعاقدين .

رىاضى الزراعية فهى أحق . ,باحة  .للآن الاجرة هبا
اف
اإجلارة
وأما ال
معلومة ؛ ومنع التزاعثابت .

 - 5وقد جاءفىالمجموع مابصه٠ : قالزيد بن علل  :المزارعة جائرة
بالثلث والربع إذا دفصت الأرض سنة أوكثرمن ذلك إذاكانالعمل عيلالمزارع ,

وكان البذر على صاحب الارض أو المزارع » فذلككلهجائز » وإن كانصاحب
الآرض شرط شيئًا من العمل فسد ذلك وبطل ».
وهذا الكلام هر رأى الإمام ريد  ,وهوتطبيق لمافىالرخصة التى رخص

بهالبىَه فمارواه الإمام علىبنأنىطالبكرماللهوجهه » ولذلك قال إما

تا,لى تجوز بالنصف وما دون ذلك ء فإنكل اتفاق
,ث وااللربع
تجوز باولتل
أساسه التراضى الحر اتفاق يلزم المتفقين  .ويلمفرق بين أنْ تكون البذور على
صاحباللأرض ؛ أو صاحب العمل »؛فاذا كان البذر على صاحب الأارض فالاتفاق
سلم والزراغة صمبحة  .وإذا كان الاتفاق على أنيكون البذر عل العامل فالمزارعة
لحأرض»
بىاصا
:يظبر من وى الكلام أن ماؤلنعمل لاتكون عل
صميحة و

لان أساس المزارعة أن بتقدم أحدهما بالأرض ؛ والآخر بالعيل  .فيلماكن
منؤدى ذلك أن يكون كلا البدلين
أن يكون العمل من صاحب الارض » لآ
ك
لء
ذاحد
وب و
هن جان

غميعرقول فىذاته :وغيرمتفق املعمبدأ الإسلاى

العام من أن أساس العقود الإسلامية فى المبادلات التساوى فالحقوق والواجبات

له
يتى
المتقابلة » وإنذلك هو صريح الاخبار الى وردت بإباحة الموارعة » وإنال
دفع الأرض ليعملوهاء ولقد قالفىذلك صاحب الروض النضير ١ : وقوله إذا

35
كان العمل عاللىمزارع وهوالعامل  .هر شرط آخر للجواز » يؤخذ من'الحديشه
فىقوله ::ودفع خببرإلىأهلباعلىأن يقوموا علىتحلبه .ا فيهأنهلايازمالمالك

شىءمن العمل ويفيد أانلمؤعنمل عالعامل  .إذ لياتم العمل إلا بذلك إ»
وهو صرح روايةمسلٍالسائقة علىأن بعماوها من أمواله. 0"©2
وعبل ذلك يكون  :ب الزريدية للمزارعة أربع صو اثنتان صصحتان »
والاحريان فاسدتان .

أولاها  أن كون 'لعملوالبقر والإذر مونجاانلبارض من جانب »
وهذه صحة .

ثانيها  أن يكون العس والبقر من جانب  ,والبذر والارض من الجانب
الآخر ٠ وهذه ه الأخرى صصحة .

ثالثها  أن يكون العس من جاني والبقر البذر من جانب آخر وهذه فأسدة
يركإأونن العمل أو
لان البقرمنمؤنة العمل فهى تابعة له .ولا تم
ش
من جانب صاحب الارض .

ارع والعمل فاىلآرض مانلجاب
زنب
اذرلممنجا
ورابعها  -أينكون الب
الآخر و
ءهذه فاسدة بالآولى .

قد صرح الإمام زيدرضى اللهعنهبأنكلشرط لياكون من
٠ل-
و
مقتضيات المزارعة ما رخص بهاالنىيلثم يكون شرطا باطلا ٠ فإذا اشترط
المزارع غلة جانب من الأرض  .فإن الشرط يكون فاسداً  .وتفسد معه المزارعة »
وكذلك لو اشترط اختصاصه بفاضل معين » فإن هذه شروط تفضى إلى التذاع
فتكرن واسدة »وظاهر العبارة أنهيفسد العقّد ذاته باشتراطبا ..وذلك لأنها تفضى

إلىالأزاع » ولأنها علىغيرمارخص ب اهلثىل ء وكل ماجاءعبلىخلاف هاأمس
بهالنىملقم فهورد علىفاعله  ,ولابجيزهالشارح .
ارلوضتضير جم« ص .م
( )١ال

هم له

فى الماة
مقدار إلضسة :؛

 - 8قبلأن ننقللكبعصمنجاءفىالجموع خاصابالهبة» تقبض قبضة
منالفقهالزيدى فهاطرافة  .لآنهلميتعرض طفمقا.راء االملذالهباربعة إلافهاجاء
عمنالك فى هبة الزوجة  .وذلك هو مخرج الهبة أتجوز هيةالمال كله ,
أم لايجوز إلاهبةثلثكهالوصية  ,إد الوصيةلاتجورإلافىالثلثبإجماع الفقباء»
ومازاد يتوقف عل إجازة الورثة عند الأكثرين  .وبعض العلماء قال إن

الوصية تكون باطلة افلىزائد .
لق
ادا
لختل
مفف
وىهذ
ضاوع فقهاءالزيدية ودقباءآل الييت ,فقدقالبعضوم
إن الهبةليسلحاحدمحدود مادام الواهب صحا  ,ليس بمريض مرض اموت »
ودوى هذا عن الإمام زيد  وعليه الأئمةالأربعة إلاماروى عن الإمام مالكفى

هبة الروجة باأكلثرثمن
اث  ,فقدروى عنهأنهاتلجاوز إلابإذ
ونال
قروج
ا.
ل

فريق آخر من الزيدية  ,وهو الحادى إلىالمقلاتجوزالحبةإلابالثلث أياكان
الواهب وأياكانالموهوب له.
؟

 -وقد استدل للرأى الأول بعدة أدلة :

أولها أناللأص افلمال إلىطيبة نوفرسمضالاكهءوهوحر ماله بتصرف
فكيهفا يشواءتل؛ك .إحدى عرات املكية ,و لقدتقلالتىيق ل:اعمل مالى
امرى ” مسل إلا بطيب نفسه  ,لجعلأساس العطاء لغيره » هر طيسب نفسه » وحسث

طابت نفسه  فإنالملكية تثبت » فإذاطابت نفس الواهب بكل ماله « .إن البة

تنفذ .لآنالأساس قدقام» والاصل قدتحفق .

ثاننها  :أن التىيِل أجار الصدئة بكلالاماللجفىباد ؛ والصدقة شعبة ص

شعب اطبة  .فقدروى عن تمربنالخطاب أنه قال  « :أمرنا رسولاللهيله

ووم ب

بالصدتة ورافق ذلك مالا عندى  .فتلت اليوم أسبق أبابكر سإينقته يوما ,
ت
ل؟
قهلك
فت بصم مالى » فقال رسول اله مله  :وما أبقيت الا

متله وأق

ققايلت
أهلكب؟
أبر بكربكل ماعنده  .فقالرسولاليهت . :أمباقيت للا
لحماللهورسولهء .
وإن هذا الحديث صريح فى أن الهبة تجوز من غير تقييد بالتلث .

الثبا  أنالاصل ف امالك أينكون المالك حر التصرف فيإهلا ميثابت فيه

المنع ٠ ولم يثبتالمنع مناطبة بكلالمأاو شطره أو أكثر أوألقلاءويصحأن تعتبر
لنث تصرف مضاف إلىمابعداموت ؛ فبى
ثم
اكثر
اكلهايةلوصية » لآن الوصية بأ
تنعدى عل حق الورثة  وهيها معارضة لأيات المواريث» فكان لابد ديهامنالإذن .
هذه حجج ججمرزر الفقباء ومعهم تعض الريسة 'وروروى أنه رأى ريدام جاء

فى كتاب الاحكام لليادى .
 3وحجة الرأى الثاى الذى اعتنقّه الحادى ٠وقد صرح به فكىتابه

المنتخف تقوم على أصول :
أوها  النبى عن التبدر و»هو أصل مقرر ثبت من القرآن الكرم والسنة

النبوية  .هقدقال تعالى  :ه وآت ذا القرى <قه  .والمسكين واانلنسبيل» ولاتبذر

تبذير!ا  .اإلنمبذرين كانوا إخوان القياطين  .وكان الشيطان لربه كفورا وإما
جاعل يدك
تعرض عبهم ابتغاء رحمة من ربك ترحوها قل لهم قولا ميسورا .تول

مغلولة إلىعنقك  .ولا تسطبا كل البسط فتقعد ملوما يحسورا . ,
وثرى منالنص الكرحم أنهقد إعطاء المسكين واين السيل بشقدر #دود ,

وهو ألا تبر بذيراً. .
وقد روى أبوهريرة أن النىصلاللهعليهوسلقال« :أدأ بنفسك فتصدق

علها ف.إن فضل ثى”فلأهلك  .وإنفضلعن أهلك ثفىل”ذوى قرابتك ؛ فبكذا

وهكذاء .أى لك أن تتصدق به من تشاء .

لاوخ ل

وقدقالجابربنعبدالل :ه كناعندرسولاللهَلك ٠ لخاء رجل بمبثيلضة
رقاسلول الله أصبت هذه منمعدى  ,نغذها هبى صدتة ماأملك غيرها,
ا.ف
يباً
ذه
ذأعرض عرنه النىيق مرارأ ؛ وهو يرددكلامههذا  ,ثمأخبذها عليهالسلام لخذفه
بافلوأنهاأصابته لأوجعته ؛ وقالعليهالسلام « يأفىأحدم بماعلك ؛ فيقول

هذه صدقه » فيقعد  .فيتكةف الناس  .خير الصدقة ماكان عن ظبر غنى» .
يا
وصعفى
متصو
جهال
وإن هذ

تدلعل أنهلال الإنسان أن مهب أويتصدق

بكلماله .ولكنماالحدالاعلى ا بتصدقبه؟قالواإنالنىيله لميسرك الآمر
منغيربان  ,فقد روى أبو داوود ع نكعبرمالك أنهقال :قلت يارسولالله
إتونبتى إلىانه

ترج منهالى كله إلىالله وإلى رسوله صدقة ؛ قال :لا.

قلت  :فنصفه  .قال  :لا  :قلت  :دلثه ٠ قالنعم  .فهذا الحديث نص فىأنالهبة

بأكثر منثلثمابماكلاتجوز .

امرع مهما
فىات الشرعية أن تساتملد مشنأ
رل ف
تناصلاص
اهال أ
ثان
يكن الإنسان مالكا ذانه يقيد فىتصرفاته بأوامر الشارع ٠ وقد مانلعنى

اَلهتصدق بأكثر منالثلث فيكون التصدق بأكثرمنهباطلا  ,لأنهمنبىعنه»

والنبى يقتضى الفساد عند أكثر علياء الأصول .
الثها  أن الإجماع منعقد على أن الوصية بأكثر من اثلث لاتنفذ
الابإجازة الورئة ؛ الحديث سعدبنألىوقاص الذى لميزلهالنىيلق بأكثر

ثير » .
ك١
هه:
لقافلفي
الثت.و
مونلث
ورابعما  القياس على النذر  .واإلننذر عانلدزيدية لايحوزفأىكثر
مالنتلث ,

|

فتبدير والتقتير لست
بام وقد رد أصحامالر األىآولهذه الآدلةبأناليرة ال
اعباسرصىالله
المقدار  .ولكن بالموضع الذىكانفيهالإنفاق  .ولدااروى عن ر

عنهأنهقال , :ألففىبرلاإسراف فيه  .ودرثمفىغإيرسبرراف ء  .وإذاكآن

ساراس

اد

موضع الإنفاق فيهبرلايدحل فىعموم الإسراف المهى عنه .والمذموم فىقوله

تعالى« :إن المبذرينكانوا إخوانالشياطينءهر غير البر وإن أخوتهم للشيطان تقتضى

أن بكون الإنفاق فى معصية  .لافىير  .وكيف يكون شيطاناً من يتصدق

بكلمالهفىسبيلالله»وقديكون تصرفه على خلاف مصاحته » ولكن لايمكن

أينكون شيطاناً » وإن النص ليس فيهتعيينالاعطاء المسا كين» إنما هر للمقنابلة
بايأنبر والتبذير .
وأحاديت النهى فى الاقييد بالتلث وا_دة على التصرف فى مارمضوت ,ا أن
حديث «:الصدقة عنظهرغن »ى لاتفيدالتقيدبالثلث » بل تفيدوجوب أن يبق له
هياكفيه وأهله بالمعروف ٠ وإن الناس مدااموا فغىير غفلة يفعلون ذلك
إلا أن يكونوا فى جهاد يفدون فيه دينهم بكل شىء .ككاان يفعل أببوكر
الصديق » فلرو عنهأنهخرج منمالهفىغير ذلك  ,ولك ممدةقبلباعمدبن

عبداللهعليهالصلاة وأثم السلام .

ولا يقاس التصدق المنجو أاولحبة المنجرة على الوصسية أو الاذر المعلق',
لآن التنجيز مغاير للنعليق والإضافة  .فإنه افلىتعليق لبادرى شيا ععانقبة
أمره » ولآن الوصية فها معارضة للميراث ؛ فكان التقييد فهالمنعمحارية
رسول اللهملق , 2
القبض ف الهيبة :

بم  -ماذكرنامفقىدار المبة اشتمل علىرأى طريففىالفقهالإسلاى ؛

وهو تقي
يد المسة بالثلث  .وكذلك الصدقة ؛ ويقبدنا وجهته واللاساس ظ

الذى قامعليه » والمنائشة التىقامتحوله  .والآنننتقلإلى مرضوع يتفقفيه
( )١هذه الأراء وتل
ك الآدلةللاضناها ووتاهاوو جبناها وذدنا علها

مأخوذة من روض النضير ج م ص ,يرم وم والاها .

رب

5
الإمام زيد املعمقررات فىالمذاهب الأربعة جفمىلتها ٠ وهويعتمد على حديث
علىكرماللّهوجهه .
فقد جاءفىا جمورع  « :حدثى زيدبنعلىعن أبيهعنجده ؛ عنعبلعليه

السلام  ,قال  :لاتجوزهبةولا صدقة إملقاسومة مقبوضة » إلاأن تكون

صدقة أوجها الرجل على نفسه » فيحب عليه أن يؤدبهاللهخالصة ياأوجبا
على نفسه . ,

قدتكلرالزيديةفىهذا النص بالسبة لكلمة مقسومة » فقّ
طد رو
رى ع
ينق
آخر بدل « مقسومة  ,معلومة » وإن هذه الرواية هىالىتنئقمعالرواية عن على

بالنسبة الحم  ,فالروأيةعن بهالنسبة الحم أنه ل ياشترطالقسمة » ولذلك قيل
إن ذلك فد يكون تصحيفاً دن الفساح ,

ولكنى أرى أناشتراط القسمة واضح ,تفق مع اشتراط القبض ,
وهو يتفق مع رأى الإمام زيد رضى الله عنهء ذلك أنه يرى أانلقبض فى الشائع
شرظ »توقأسنيمه لأجل الهبةشرط ؛ :وذعللك تكون هبةالشائع لاتم
إبلالاقبيض  ,وذلك إذا كان الشائع يقبلالقسمة »أم
ياما
قلا
ل 7
فإن هته لا تصم عنده .

وأقباول.حنيفة فىهبةمالا ياقلبقلسمةتم بالفكين,ء إذ ذلك أقصىالقيض بالنسبة
لهءوأماإذا كانقابلا القسمة .:إن لليلةاج|إلما بالقسمة ن؛اللآقبضالكاملهو

المطلوبأما دام يكن ,ا ومايقبلالقسمةيمكنقسيته٠ فينكون القبض الكامل .

وقال بعض الزيدية والشافعى ومالك ؛ لايشترط لهامالهبةالقبض » كالبيسع »

وتجوز علىذلكهبةالمشاع ولولميقسم  .سواءأكانقابلاللقسمة أمل يكن.
«بم  -وعل ذلك يكون الخلاف بينالفقهاء يقومعلىأصل القبض ا:تداءء
بض .
مة تايع لل
وا
قفسف
قف
الاخ
ااختل
لاف
لتلا
فاولإم
ااملزي
إدم,ام الباقر ؛ والإمام الصلدق  :وط
اائف
لة ك
عبير
تةم
رنة

ممم

و

0

النبوية علىأن القيض شرط لام الهبة» حتىلومات الواهب أاولموهوب لهقبل

ماالمقبض بطلت الهبة  .واعتبرت لكأنلمتكن  ,وهذا هروأى أحننىيفة
وأضحابه » وهو رأى طائفة كبيرة مكبنار الصحابة فهو رأى ألفىبكر  ,ورأى
عير رطى الله عنه .وقدقالفىذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه :ه مابال رجال

ينحلون أبناءممنحلا  .ثميمسكونها ٠ فإنمات أبنأحدم قالمالىبيدىلمأعطه
أحداً ٠ وإن مات هو ءقال قدكنت أعطيته إباه من سل نحلة  ,ولمبحزهاء

فتنكون إن ماتاوارثهفهىباطل  ,وقالأيضا  ,ً:الإتحالميراثمالميقبض » +
وإن هذا الرأى يعم المبة التى تكون صدقة  .والهبة للبر أو المكافأة »
ول
اكن
له ي
مخا
رلفوى عن عبل رضىالله عنه ٠ هقد استثى من ذلك الصدقة ,

فالصدقة تممنغيرقبض ولاقسمة ؛ وتخريحها واضممء لآنهانذر٠ والنذر بحبه
الوفاء ب »ه اإلاذلتزام بالضدقة واجب التنفيذ  .لقول الينى
لك ٠ :نمذنر
أن بطيعاللهفليطعه» ومننذر أن يعصىاللهفلابعصيه» .
والرأىالثاى أن الهبةلاتحتاجإلىقبض » وذ
اهب
لإل
زىذل
يكب
دعض
ية »
ومالك والشاففى وأحمد  .وهو رواية عنعلىكرماللهوجهه  .ورأى أبنمسعود »

هد جاء فى جمع الجوامع أري عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة ء
دإن لمتقبض » وإن ذلكلايدلعلىأن رأى علىهو هذافىكل أنواع الهبات ,
فإن عبارة ماجموع تفيد استتناء الصدقة  ,وقد ذكرنا أن لذلك وجباً محقولا..
لآن الصدقةلهتعالى» والله سبحائه وتعالى لايقرص ٠ بل
سكل
لشب
طىء ت
احت
نه

ثعال ؛ى و ليسلهوكيلمعينيتولىالقبض .

والذى تراه فىهذا المقام بالنسبة لعلى كرماللهوجبه أند
مأيه
دما
وهو
ن

افلىمجمرع » وهو «ستقم فتىفكيره  .ويلواجد من الروايات ميعاارصه

معارضة ليماكن اجمع ينها وبينمافى المجموع ٠ بل إنها تلاق مع المروى

افلمىجموع .

عمد
سد

الرجوع فى الهمة :

جباء فالىمجموع  « :حدثتى زيدبنعلى ؛ عأبنيه » عنجده »
بر
لهام قال ٠ : منوهب هبةفلهأن يرجعفيامالميكافاعليها»
عانعلبلسعلي
وكل هرةللهتعالى أوصدقةفليس لصاحها أن يرجعفهاء. 02
وقد روى عنعلى رضىاللهعنهبنص آخر متقارب معهذا  5ولكن فيه

زيادة » فقد روى أن عليا كرماللهوجبه قال  « :من وهب هبةبريدمهاوجهالله

للرةحم فلارجعةفيا» ومنوهب هبة يريدبهاعوضا
والدار الآخرة أاوص
وض»
علك
كا
ان ل
لهذ

.

وإنه يتفقهذا الجرءالآخير معماروى أبوهريرةعنالنىيلقعأنهقال:
د الرجل أحقبهبتهمال يمنبفيه ءا وكل هذه الآثارمتلاقيةغيرمتعارضة ؛ وهى

تدل عل أنالهبة قسمان  :هبةيرادجاوجهاللهتعالى » واهلىصدتة ومايتصد به

صلةالرحم » وهذهلأيحونالرجوعفيا ,والآثارالمتضافرة تؤيدذلكوتوضمه 
وعدم الجواز لآن اله سبحانه وتعالى قل وعد بأن يتولى هانلوثواب » فهى هبة

فها عوضبا ودوابها » وليسبعدثوابالله تعالى وابمن أحد » إنه الكبير المتعالى.
والقسم الانى هبة ليست علىهذا الوجه » وهذه يحوز الرجوع فيا عند

الزيدية والحنفية وغيرم اولبفعقضهاء بمنع الرجوع ف الهبة باطلاق  ,لحديث :
« العائدفىهبتهكالكلب يقءء "ميعودفىقبئه»  ,وقد روى هذا الحديث اابخارى

فىصصبحه ؛ ومالك ف الموطأ .
ينة
اهبأ
”م واد صرح الإمام زيد رطى الله عن

لللأاقارب حارم

منالحبةللهتعالى » وهو تفسير لما روآه عن جده علىكرمالله وجبه ؛ ققد جاء
فى اجموع  « :قالزيد بنعاللعلسيهلام من الهبةلله تعالى الهبة للأقارب

) 0الججموعجم ص . 4808
١أ؟ لإممريك)

سلسوم لم
الجارم٠ 000 وإن ذلك متفق مع الأخبار المروية عن النىَه ٠ فرقدوى عن

النى يله أنه قالم إذا كافتالخبة لذىرحم حرم لم يرجع

فياء »ويعتبر الإمامزيد

رضىالله عنه بوذه الحبة الكلذواىلرحم انحرم لا يحل الرجوع فم يوهبهم؛ للآن
وآن الرجوع
المبة لهملهتعالى» إذ هىإجابة لطلبهسبحافه منصلةالارحام » ل

نىفس ألما  ,كرون بسببذلك القطيعة  ,وهى منهىعنها باتفاق العلماء .
لف
اجد
يو

ولا بدأن نشيربتوضيح إلىبعض الخلاف فىهذه الفمسأنلةق.ول :
إن.بعضالعلماء منع الرجوع » ومن مؤلاء مالك والشافى وأحمدء وقد أشرنا
إذلىلك »وقد استتتوا مذنلك هة الرجل اولده  .فقد روى فبها عن أحمد

و أصحاب السئنعنالنى يق أنهقال « :لا حللرجل أن يعطى عطية أو يبب هبة
وبعود فيهاإلا الوالد فمايعطى لوده » وقد أخذ أولئكالائمة بهذاالحديث فما نفاه »
نلريديباةلنسبة للر خصة اأبى أعطيت لللآأب»
ما
عؤلكاتدون
وفماأثبته رمه

واقاللعبلعضماء إنها أعطيت للأم  ,ولاثرى فارقا بين الاب والام يجعل الاب
مختص مواللهرخصة .

دا  -هذا رأى الذين منعوا الرجوع  .أما األجذيانزوه ,فقداختلفوا فيه .
الحنفية قالوا إن الرجوع جاتن إلا إذا وجد مانع من الموانع القانية ».
و كون الهبةصدقة  .أو كونهالللأقارب المحارم  ,أهولاكبا  ,أو خروجبا

من ماللكموهوبء أو التعويض عنها » أو أن تزاد زيادة لايمكن فصلبا أو موت
أحدالعاقدينالواهب » أو الموهوب له  ,أوكون الحبةهىهبة أحدالروجينالآخر .
ومذا أخذ بعض الزيدية » ويظبر أن ذلكيتفق ممعذهب الإمام زيد

د
جلم
تخروءكا
ولكنه ليوجد فىكلامه هيةأاحلدزوجين للآ

حااللحلاك ,

.مثله الزيادة التى :صل
وإن كان ااظاهر بالنسبة لهأن موضوع الرجوع قد زال و

بالعين ولايفمصكنلبا .
 )1( .الكتاب ال/مذكاورلصمم .

عقف -

ولقد قال الحادى إن هبة الزوجة ازوجها المبر تلزم .٠ وكذلك هبة الطبقة

آلتى تلى احارم كاين العم » وابن الخال يمتنع الرجوع فا ؛ للقرابة القربية » ولآن
صلة الرحم واجبة .

وبعض العلماء يقول إن هبة الزوجة المبرلزوجباء يجوز لها الرجوع فيا ,

لقولهتعالى« فإنطبنل عنشى'منهنفسافكلوههنيدمريئاً» وقد كانشريح
رزأة ذلك » وقد طالبت امرأة زوجبا بصداقها » فقال إنبا أبرأته
لقالضىمجي
ال
بات
لهام
انفس
طبت
منه ,فتلاشريم الآية» وقال إن طا

 .وكان عمررضىاللهعنه

يحيلح الرجوع فماتمبمنصداق ؛ خشية أن يكون ذلك بإكراه .
ببم  هذه نظرات فى الهبة يبدو فها ما التق قيه المذهب الزيدى جممعبور
لفإفميهام زيد فعقنباء الأمصار » وقد رأيت أن
فقهاء الأمصار  ,وما ااختل
اثل  ,وذلك مالم
لرممنثل
من امجتهدين فىالأذهبالزيدىمنلابجيالبةباأكث
انء الأمصار  ,إن استثنينا ماقاله الإماممالكفاىلهبزةوجة م»ن
قأحبدم
فله
يق
حيث إنهالاتنفذفىأكثرمنالتلثبغيرإجازة زوجها » وذاك رأى لياوجد
ج'
عن آراء الآثمةالأخرين مايؤيده أيوو"افقه .

اك
د

خا مة الكلام قُ المجموع
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ماقصدنا مباشرحافقبياً» ولوكان ذلك مقصدنا لقصدنا بايا واحدا  .وفصلن"
القولفه »ود
مرسن
قاه
ادرا
رسة
نة

يبن وه بينمذاهب فباءالانصار ومذاهبالإمامية.

وغيرثم نهم أزاء فقبيةمأثورة » ومدونة ومدروسة وقدمحصبا الفحصوالدرسء
ولكنا قصدنا بتلك الفاذح المتفرقة المأخوذة من أيواب متفرقة أموراً أربعة.
أولها  أن ناملكنقارى” منأن يعيش معنا فىجوذلك الكتاب » وذلك.
أننجوس خلاله » ونتعرف منهاجه » ونتعرف مااختلفت فيهفقباءالمذهب.

الزيدى نرحاتيته » موايافنقين لوماج
ماخءفايله,فين » وإن هذا النوع هن
الاقتطاف ثارذات ألوان متعددة » وإن كانت تسق بماء واحد  ,ولا أصول

واحدةالق-يجاعلرى” يذوق طعم تلك امجموعة الفقبية » ويعرف مقدار قريبا"

منالفقهالإسلاى العا »م والخاص  .وبهذايعرف أن الطعنفيهمنغيريينةهددم
لابناء وراءه » وي
اكو
لنطمثالعن » كثل أولئك الذين بحيئون إاللىمجموعات:
الا
فدبي
بة و
دالتا
مريخ
ويةن.ها أيثويرون الشك حولها من غير باعث عذللك »

وبسمون ذلك :باجا عاميا ؛ وما هومن المناهيج العلمية فىثى”  ,إذ يمتالقاه العلياء.
بالقبول ينالنفة .لقة إلاإذا قامالندليقل ع
يلى
ضة ٠ أوعلىحد تعبير عاياء.
اله .ا ن فى عسرةإن علىالطاحنعبءالإثيات  .فإن لبثبت بدليل قطعى كديب

ماتؤارئنا ن #موعات علمية فإنهيضرب بكلام المعترض عرض المائط  ,وليس.

الشكالذىية وإلاغ ١يضل به الآعين» فيؤذيها لكيلا تبصر الحةائقعلل وجهباء

ثانها  انناب..القاذجالمفسة الىاخترناه ٠ا أوقبضناها قبضاًاممنجموع,
بين .ب المذهب الزيدى منفقهالآئمةالأربعة » وق
مرب
نمنط
طقه
قمن
با .
فهإنذه ثلالتى حترناهااإستنثنينا مسألةالحبةوهىألاتزيدعلىالتلث كابأ
تتلاق معآراءالآئمةالأربعة غيرمختلفةعنهاف جىملتها» وإن خالفت بعضبا » فإنها:
توافق الاخرى و»
إن ما يصور لنا بلا شك أن النبع الذى نب
اعت
ل١ه
اء
آترلك

سودس ل

واحد ء وهو كتاب الله وسنة رسوله » وأقوال الصحابة الذين شاهدوا وعاينوا »
وأن ذلك الإمام الجليل والذين نهجوا منهاجه من بعده » لميبعدوا عن منباج أكثر
علماء الإسلام  .نعمإبنا!لاكنتازم ف الرواية طريقعلىكرماللهوجبه وآراءهواجتهد
,نه معصومفى
ااء الإمامعلىما كانت تتارة له لآ
ركنذ
آلس
تك.و
الإمامزيد مبعند ذل

نظره بل للمكانته العلمية » ولآن عالملهكنانور مفدىرسسة أالهيليتوكابم اقتبس منه »
فهو ينقلإلينا آراء تلكالمدرسة التىقتعلنهاهو وآباؤهكايرأً كعانبر » رضىاللّه عنهم
أجمعن ,وإذا كانالزيديون ادعرا بعدذلك العصمة لعلى فإن دك لميعرف عن زيد.

ثالها  أن الكتاب اشتمل عل فقه زيد رواية ودراية » ففيه المجموعة

الفقبية التى بى عليا اجتهاده » وفنها اجتباده بالفعلءوالاذج التىاختر ناهاء فيبا تلك
الصورة الواضتة الجلبة ؛ وفهها ماروى عن على ووجدناه متفقا مع المروى عنه
لت» ثمفيهامااتفقفيهمحالصحابة » ومااختلف
كرماللهوجبه بغير طاريلقب1د
فيه عنوم .وف هذه الغاذج أصنا هذه الروايات بالمقابلات الختلفة » وقد رأينا
رنفوقفايهيات عن عل  :وفها مياختلف أحيانا اعلنروايات عن على ؛
لات
اام
فه
ويكون ذلك الاختلاف عينه ثابتآ فى حواح ااسنة المعروفة عند اجمبور » وكلذلك
يؤنس ء بال يلؤكمدعصدلقومة اتلتلىقاها أخباولد » ونقلبا » وهى شبادات
متوالية تؤيدالمجموع » وتثبت صمة روايته .

رابعبا  أننا نقلنا للك مع ها فى الجمرع أقوال شراحه ؛ وفى أقرال هؤلاء
الشراح ماببين الاجتهاد فى الفقه

الزيدى من معتنقيه  .فترى منهم من

خالف الإمامزيداذاته»وإن كانلمميخنرجهعانجه » ومنهم من يوافقه  ,وأنذلك
المذهبيفتح باالاجتباد فبه »كا سنبين.وممذا قد صار ذلكالمذهب حديقة غناء .فبأ

»ر لميغلئقالباب.وقهم باالاختيار منالمذاهبالإسلامية
كل ألوان الفقه التلفة ف

منحغايفراة لواحد منهاء اوإلنشراح فييهكلذايون ما جاء فى اتلاجسنة .ومى

الكتب الستة وغيرها  .بل يعتمدون فى استنباطهم علها يوأخذون منبها » بومحصون
مايأخذون بالموازة والفحص والدرس  .والآن تجه إلى أصول ذلك اذهب .

سس ل

مهيد:

ويم إنهقدثبتأالنإمام زيداً رضىاللهعنه » وعن آبائه الكرام
فلقهه يصوره امجموع ٠ وأن ذلك الفقهمكون منجزئين .
أحدهما  مرويات عن النىيَف » وطريق الرواية هو علىكرماللهوجهه .
وممرويات رواها عن على موقوفة عنده  .وقد روى

هذا وذاك وخرج عليه ء

ول تخالفه .
والجزء النانى  آراء للإمام زيدء قد قررها واستنبطها وهى نتاتم درامباتهم
هةا
لتبع
ومل
قا ح
الفقبية للمروى عن آلالبيت وغيره » وهو ينسها لتفسه » ول

مل صدق الاستنياط  ,أو خخطأه  ,إذ لاينسبمافبالاجد ء
ح»
ترها
يغي
فدا
أح

ىهاء إجابة لسؤاله يوجهه راوى المجموع .
ج من
وكبثير
وإن الإمام زيداً بهذا إمام مجتهد ؛ وقد أجمعكلمعاصربه والذين جاءوا يعدم

علأنهإمامجتهد» وققيه لم ير أحبنويفة فىالعصرالذىالتقبهفيهمتله»

وما داممتهداً فلابد أنيكون له منباج يسير عليه فىاجتهاده واستنباطه الاحكام ؛

ويإنصلم
أنهاج
رح بذلك الهاج » و إن ذلك الم
صهوول فقبه .
وإذا كان الفقه الزيدىةد اعتمد فى حراسة "راء الإمام زيد على المجموعة الفقبية
وجخوعة الحديشاللتينرو اهماأبوخالد الواسطى ,فإنا لانيجد فأيصهولا »وبذلكلاني

كتاباًقددونتفيهمناهجالاإملامازسيدتفتىباط  :أئءلاتمدكتاباقدبين أصول.
الفقه فى نظر الإمام زيدبإملائه  ,أوبالرواية عنه ,كالششآن ف امجموع ٠ ولكن.

ليسمعنى ذلك ألةلميكنلهأصول قيدنفسه باعندالاستنباط  .بلإن هذهالقيود.

كانتملاحظة فىتقديره وتضكيره » وإنلمبملباعلىأحدمنتلاميذه » وليمرهة

عنه أتحدلامنميذه .
' و
94٠6ل-يس

الإمام زيد رطى الله عنه بدعا فذىلك » فإن تدوين الفقه.

اباس د

فى عسصراه ل
ئمي
دكن
اً ؛ وبالآولى تدوين المناهجلميكنسائدا و.إن الائمة الذين

جابوا بعده وقاربوه فى الزمنكانوا مثله لميدونوا مناهيج استنباطهم » فأبو حنيفة
الذى كان فاىملثل
إسمنام زيد» وعاش بعدهنحو مان وعشرين سنة لميبي
بالنفصيل منباج استنباطه  :وكإن
ان قدذكر عبارات تشير إلىبعض ما يلنزمه

متل ماروى عنهأنهكانيقول , :
بآكختذاب اللهفإنلميكنفبسنةرسولالله»

فإن ليمكن فبأقوال الصحابة آ,خذ بقول أحدم إن يلعرف خلافه  فإن اختلفوا

اخترت من أقوالهم » ولا أخترج عنوهاإ»ن جاالءآمر إلى الحسن وإبراهم فيم
رجال ون رجال» إذاكانقدأثرعنأحنىيفة مذتللك القول فهو إشارة

إلى الدود الواسعة للمنباج » لويس بيانا للقيودأأبى يقد نفسه بهافى الاستنباط

من الكتاب  ,كالاخذ بإلعام » والمعارضة بين العام والخاص ٠ والناسخ
والمنسوخ » وما >رىف ااسئة من نسخ وقواعد النسخ وغير ذلك ا يكون به بيان
الهاج وحدوده الضيقة ورسومه .

1

وكذلك الإمام مالك الذى كان يصغر الإمامين زيدآ وأبا حنيفة سنا »
وقدعر بعدصا طويلا » وإن كانت قد رويت عنه عبارات تدل على أخذه بالمصالح

والاستحسان وعمل أهل المدينة » كقوله فالىاستحسان إتنسهعة أعشار العلل .
فإنهل يرو عنه تفصيل لنطامجره ف
بىقة فاهلمقرآن والسئة » من الاخيذبالعام
وا
ولخ
ااص
لمءطلق والمقيد  .وغير ذلك بما تصدى له علياء الأصول فمىذهبه
من بعده » ومثل هؤلاء الأوزاعى وغيره » بهلمؤتللاء أببووسف وعمد

وذفى أصحاب .ألى جنيغة وضى اله عأنهجممين  .فكل أولئك لمرو عنيم بيان
واضح لناشجهم 8

وإن الإمام الشافعى رضى الله عنه هو أول إمام بين مناه  ,لآن التدوين

وتأصيل العلومكلهاقدظهر .فالنحز اقبدتدأ تأصيل قوأعدم ,والءروض قدو ضع

أصوله الخليل بن أحمد و»قد كان معاصراً الإمام الشافعى»والجاحظ قد باتدأ يتكلم

ويكتب ف هوازين النقد الادى وهكذا بجد ذلك العصر قد أبتدأأت  4متاهج

العم ب

العلوم ف»ل يكن محيباً يأجنىء الإمامالششافعى ويضع مناهيج الاستتباط الفقهى ,

واهو
لعألصول و
.خصوصاً أنه قد توافرت لمهادته  .آنه قرأأنواعالفقه
الختلفة ف.كان لا بدمن أن براذن بين هذهالاراء  .والموازين ألتىيزن بهاالخطأ
والصو اب فى المناهج المستقيمة للاستباط  .وبذلك وضع أصول الفقه ,
أو بعبارة أدق دونها .
ألم؟ د ولا لم ح أن نفر ضص أن الأ مم ا
ةلذيناستنبطوا فقهاقماناضجا
كالامام زد وأخمه باو  0وابن أخيه جعفر الصادق  2تى اللهعنهم أجمعين

وألى حنيفة قبل أن يدون عل أصول الفقه -م يكن لهممناهح فى استنباطهم من
التصوصض دنر
بالاندسة الغقبية » بل كانو] بلاحظا,ون منأهج ؛ وإ نن لمببيبذوهاء

وإن ملاحظة المناهج وإن لمتدون  -يجب أن نفرضه فى عصر الصحاية

أنفسهمرضى اللهعنهم ف.تلا ناجلدإمام عليأكرم الله وجهه بستنبط أن حد
الشرب هو تماثرن جلدة عن طريق الذرائع ٠,يفه
قوول ١ :إذا شرب هلى ,
وإذا هذى قذف ؛ فيجب حد القذف » فهو قدأخذ الك من المآل » أو مايعبر
عنه بالذ ائع  ,وهذا أصل فقهى » وعبداللهبن مسعود عند ماقالفىعدة المتوى
عنها زوجها الحامل  :إن عدتها بوضع امل  2.واستدل بقوله تعالى « :وأولات

الأحمال أجلين أن يضعن حملبن - » .قا
ذلف
لىك « :أ١شيد أن سورة التساء
الصغرى نز
سلتوبع
ردة النساء الكبرىيق»صد أن سورةالطلاق التى اشتمات
على هذه الآبةنزلت بعدسورة البقرة الشىتملت علىقوله تعوالاىل:ذ«ين

رفون مم وينرون أزواجاً يتربصن بأنفسهمأربعةأشبروعشراآ ,وهو ببذا

يشير إلىأن المتآخر يأسخ المتقدم فمايتعارضان ففيي
مههخ»أ
صوصه نحيث يتلاميان »
وإن هذا بلا شك بشد أنه فى اجتهادهف ا
ىلاستتباط منالتصرص لاحل قاعدة
ومنهاجاً الترمه  .و[إن لم ينه .

 1ولقدجاءمنبعدذلكعهدالتابعينفكانتالمناهج ملاحظة  ,وإن لميصرحوا

وج ل

بجا » وكان ينضح منهم فى هذه المناهج التخريح على أقوالالصحابة ف»إبراهم
النخعى كان بخرج علما أثر فمقنه ابن مسعود  ,وكذلك كانالأمة على الحو
الذى ييناه .

ولقد أشرنا إلى أرن الثمة اجتهدين كانت لهم مناهمم يلاحظونها ,

ويإدنولنموها  .أو مملوها عتللىاميذم » ء لقدجاءفأىقوال الإمام مالك
ما يشير إشارة واضحة إلى منباجه فى السنة وروايتها  .نقد وجدناه يشترط شروطاً

واضة يبنة فى الرواية لتارج عا يشترطه الحدثون الذين جاءوا بعده » ووجدناه
يرد بعضالمرويات وينقدها نقدالصيرف الماهر للدراهم  .ققدرد ابعلضمرويات
المنسوبة لنلنخىايلتفتها المنصوص علايلهفقىرآن الكرمم  .أو المقرر المعروف
من قواعد الدين التابتة عنده ك
»رده خبر « :إ
اذا
لول
كعلب فإنىاء أحدم ,
فليغسله سبعا »ً؛ وكرده خبرخيارخيار مجلس  .وهو فماروى عنأبنعمر :

االاءلصمدقتةوعنفى .
ال«بيعان بايلختيافرمارلقماء وكردهأد

واكذللكإ نمجدام أبباوسف صاحب أحفىنيفة فكىتاب الخراج يصرح
بالادلة التى استنبط هنها ٠ وطرق الاستنباط منهاء وكذلك فىكتايه ١ الردعلى
ْ سير الأوزاي» يسير عملنىهاج بينوأضح ؛ وإنلم يدون منباج اجتهاده .

بى منهذا إألنىه مهما يكنمنملاحظة الأمةاقلبشلافعى منمناهج.
9نمنتو

عند استنباطهمفإنة منالموكد أنهممبوضمو! هذه المناهيكا وضهوا الفروعالتىاجتهدوا
ين أصول الفقه بعد تدوين الاصول ؛ وغلراابة
د جواء
تقد
أفحىكامبا » ول

تفأىخير تدوين الاصول عنتدوين الفقه » لاآلنذى دفع إإلعىلان أحكام
إلحعاجلةاإلنىها ليعرف الناس أحكام دينهم »
الفروع الفقهية اهلوسؤال عنها  ,وا
وما كن العامة الذين يستفتون فى حاجة إلى تعوف مناهج الاستلياط و [ما كانوا

حفاىجة إملعىرفة حم الددينفمايتقعلهممنحواذث » وما يبتلون به من أمور

تحتاج إلى أحكام تسكون عولىفق أحكام الإسلام .

م

هط سم

وفوق ذلك فإن أصول الفقه موازين لضبط الاستنباط » ومعرفة الخطأ
والصواب فى الاستناط  .فهو عم ضابط » إذ هر بعصم الذهن عن النخطأ

فى الاستنباط الفقهى  ,والموم الضابطة متأخرة فى الظهور والتدوين.

عمنوضوعبا ؛ فالنطق بالفصحى  ,وهو موضوع النحو متقدم فى الظهور
.الشسعر الذى هر مرضوع عل العروض كان موزوتاً م
عن التحو و
ومقق ”.ل أن يضع الخليلبنأحمد ضوابط العروض ؛ والناس كأنوا يتجادلون.
ويفكرون قبل أن .دون أرسطو عل المنطق » وهكذا »كل عل ضابط » وإذا كأن

اعللمنطق تواعد مراعاتها يعصم الذهن عن الخطأافلىفكر » فاعللأصول 6أشرنا
قراعد مراعاتها بعصم الجتبد عن الخطأفى الاستنباط .

لم يكنإذن غريباً ألا يوحد كتاب أو مروى يبكيلنام الإمام زيد
لةك
انيف
ملى ح
و كآ
فىالمتهاج الذى النزمه فاىستنباطه الفقهى ٠ وهوثئى ذلك

رة ق
وذا
كنفي
ذن الح
وإ

»

أهصاول المذهب الحنق »
منبعد ذلك أصولا وقالوا إن

وغالفوا بهاأصول الشافعى فىأهور و.وافةوها أفمىور ؛ ونسبوا هذه الآصوله
أو بعضبا إلىأى حشفة راضلىله عنه » فقدنسبوا إليه أنهيعتبرالخاص العام
فىدلالته ,كلاهماقطعى لاحتاج إلىبيان ٠ وإنهما إن تعارضا وأحدهما متآخر
افلإمنتآخر يانلسمختقدم » واللوكماتنأخر هو العام ء فإنه فهىذه الحال ينسح

ال
نخاسصب»ووا إليهكثيراً منهذه الأصول  .وكذلك المالكية .
ولكن كيف وصلوا إلى معرفة هذه اللآصول مع أن أباحنيفة لميدون
اىبط للرواءة كلاماً واضمةً
وف
له  ,وإن تضكلم
ولة
صجم
ألك
أصوله ؛ ول يدونما
فى شروط الراوى والمروى .٠

.والجواب عن ذلك هاولأحننفية جاءوا إلى الفروع المرويةعنأتمةالمذهب.

النق وءضبطوها » واستنبطوا المناهج التىتنفقمع الاحكام اولتصىلوا إليها »
ولا يمكن اعتبارها تصحة ٠ إلا بفرض هذه المناهيج واعتبارهاء واذلك قرر

اإوسجسم د

علماء الآصول أن طريقة الحنفية  ,ك تاعتبرهامناهجللفقهالحنقتعتيرأيضآً
دفاعاً عن استنباطه .
ومثل ذلك ساك المالكية فى استنياطهم مناهج الإهام مالك رطى الله عنه ,

كنارى فكىتاب تنقيم الفصول للقرافى » ونكراى فى فصول من المقدماته

المعبدات لابن رشد » وقد سلك بعض الشافعية والحنابلة ذلك المسلك للدفاع

عن فروع المذهب الشافعى والحنيل .

ولكن الذى غلب عانلدشافعية هتوقرير القواعد فذاىتها مغنير محاولة
الدفاع عن المذهب »م فعل الشافعى فى رسالته .

والطريقة الآولى تسمى طريقة الحنفية » والتانية طريقة الشافعيين أوطريقة
ماتلكلمين  ,لآنه قدنابلجذملمكباج من دراسة الأصول » وهو الدراسة المجردة

 ٠الىتقزر المنباهج منغيرنظرمذهب  ال كلمن منالمعزلة  .وخعاض معبم فيه
من بعدالأشاعرة '

أصول الزيدية :

لا ٠ ولترو عنهأصول أى
أيدصونوله
يحم و-إذا كاالنإمام زيد لم

مناهج توسم جدود اجتهاده » فهل حاول الزيدية م حاول الحنفية أن يستخرجوا
المناهجمنالفروعالمدونة الىرويتعنه» ودون أ كثرهافىامجمورع الفتهى ؟
لقد وجدنا أصولا للفقه الريدى » .ولكن يحب أن يعمأن الفقه الزيدى أعم
فشىموله مفنقه الإمام زيد رضى الله عنه  .فإن الفقه الزيدى ليس كله فقه

قوه
الإمام زيد » بل
فه

طائفة كييره منآل البيت »كالممادى والناصر »

جيراهمءبمونا بوعدخهص:وصاً أن الباجتهاد فيهكان مفتوحاًلميغلق »
وغ
ولذلك لا نستطييع أن تقول إالنآصول التى دونمها الزيدية هى أصول الإمام زيد
وحده ءإذ أنالاجتهاد الذى يفتحه ألمة الريدية لمانل[بيتاجتهاد مطلق لايتقيد
رىوع فقط ' .بل يشمل الاجتهاد فاىلآصول والفروع » وهذا
باالاجلتهافد ف

لا نستطيع أن تقول إنها استنبطت من فروع الإمامزيد التى رويت ءا استنيطت
ونعه » لاآلناجتهاد المطلقلمبأخذ ابلهحنفية  ,حلتقىد
رم
فننى
أصول الفقه الح
ادعى بعض الفقباء الحنفية أن الآئمة أبايوسف وتمداً وزفر كانوا يحتودين منتسبين»
ول يكرنوامجتهدين مستقلين  :كأاىنوا مجتهدين مقيدين بأصول أحلنىيفة ومنايجه »
(قد أبطلنا ذلك فكتىابنا
ولم يكونوا مقيدين بما وصل إليه من فروع  ,و
أنىحنيفة » وفماكتبناهفىالآصرل ) .

وإذا كان الاجتباد المطلق المستقل لميوجد عانلدحنفية بعد أنىحنيفة وأصحايه »
فققد كانمن الضرورى أن يستخرجوا المناهبج الى انتهجوها فى اجتهادهم  .لتكون
ون عنها» وليكنهم أن ريخجا علىالمذهب أحكام الفروع
ءلا
رهمج
خل
يايس
مق
رف لاآئمة المذهب أحكام ذا »فاستخراج هذه المناهج من الفروع كانت
ايلىعلم

أمرأ ضروريا لفو المذهبءولم تكن تلك الحاجة فىالفقه الزيدى ء لآن الذينجاءوا
تعدهمنأنمةآل البيت رضىاللهعنهمماكانوايتقيدون بأصوله » فلمتكن عندمم

تلكالحاجة » بإنلالذى نراه هوأن هذه الأصول الى نقرؤها فاىلخطوطات الى

تحت أيدينا للفقه الزيدى تنسب بعض الآراء فبا إلى الآثمة الذين جاءوا بعد
الإمام زيدء إذلهم أقوالفها.
ولاشك أن بعض هذه الآأصول تنفق معمنهاج الإمام زيد رضى الله عنه :

وطذا سنحاول فى هذه الدراسة أمرين :
أحدصا  -أن نقبض قبضة مانكلتب
أصول الزيدية نبينفهاالقواعد العامة
للاستنباط ؛ ولا ندخل فى القواءد الخاصة لعل الأصول ؛ وذلك لنبين مناهيم
الذينحملوا اسمالزيدية » وانضموا تحتاواء زيد.

ثانهما  أن نراجع امجموع فىبعضالمسائل الرئيسية عسانانجدمنهمايؤيد
ادعاء منباج معين للإمام رضى لله عنه » ونضرع إلى الله تعالى أن يوفقنا وبهدين

سواء السيل .

سلسماع بعس

طرق الاستفباط فى الفقه الزيدى
هم؟  -لتمظفر أصولالفقه الزيدىبالطبع » ولذلك اضطررنا إلى الرجوع
إلى المخطرطات وحدها  .وقد رجعئا إلى عدة مصادر مخطوطة ؛ واستعرضنا

مافيها استعراضاً  .فوجدناها تبج منباج المتكلمين فى أصولحم  ,فهى تقرر
المناهي بحردة من غحيارولة أن تكون خادمة لفروع معيئة ف»ليس

طريق استناطبا الرجوع إلى فروع » بملسهتىنبطة استنباطا منطقيأ » فهى,
موازين لاتتجه إلى الموزون » ولكن يتجه المستبطون إلى ضبط الميزان.
ف ذاته .

ولعل السبب الواضم لكون الأصول الزيدية تبجذلكالممباجهوماذ كرنا

منقر ابلتفسكير الزيدى ف أصو لالاعتقاد منالمعتزلة  .فإن المعتزلة ممالذينخاضو|

فى عل الآصول على هذا المنهاج  ,وقابلهمالأشعريونوالماتريديون بالكلام فى
الأصول معارضين لممأو مواتفين  .فكان ذلك القرب داعياً بلا ريب إلى أن

,لى
ينهجوا فى أصوطم مهاج المكلمين  .وفوق هذا قد أشرنا من قبل إ
أن المجتدين من أمة آل أبيث فى المذهب الزيدى كانوالا يتقيدون بأصول معينة
بلنؤمونما  .بل كانوا >تهدون فى الآصول؟ #تهدون فى الفروع » فكانوا لهذا
مجتبدون فى هذه الأصول غميقريدين بفروع .

ولا شك أن كتير!منآزاء المعتزلةتنلاقمعآراء الإمام زيد» وخصوصاً
مايتعلق معرفة اللهتعالى والاعتماد عل العقلفىكثير مننايجه .
ة
صاء
ا آر
ختطم
وليس معنى القربمن منهاج المتكلمين أن  1آل البيت ليس
بل إن الامة الحادى والناصر وغيرضا تآنقرلاؤهما واضة جلية » وهى ذاتبكد

تفكير فماينبعىأن بسيرعليهاجتبد  .ولكن لباعلون الماباج لخدمة مذهبه
معين » أو آراء لإمام سابق 8

دم  -ولكونهم هجون ماج المنكلمين يبنون الكلام فى الأأصول على عم
الكلام » فقد جاء فى قسم االاصرل مكنتاب البحر الرخار ما ذصه :
 ,واعل أن هذا الفن يستمد من ثلاثة فون  .ومى عم الكلام ؛ وعل
العرية  .وعم الاحكام » أما اكلام فلآوتف الآدلة الشرعيسة عل معرفة

البارى وصدق المبلغ ٠. وذلك يوتف على دلالة المعجزة » وأما العربية

فلآن الآدلة من الكتاب والسنة عربية .أوما الاحكام فالمرادتصورها لمكن

إثياتهاأو نفيباء. 02
أميكات هو تصورها ؛ أى بيان حقائقها » مكنرن
رحكا
والمراد كملنة الا
ها
كماً
وأو
الحكم واج ٠ فأروضاً » أُومندوباً  ,مأبواحاً » أموحرا
ر»
أو سحا  :أو فاسدا  ,فالمراد معرفة الأوصاف لمواضوع هذه الأوصاف .

»

صول الفقه فاىلفقه
/بد؟  -ولآن علالكلام كان قاعدة تقام علبا عأبد

الريدى اعتبروا قضايا العقل الأصل الآول فىعلالاجتهاد  ,واعنلجىتهد يأسنلك
منهاج العقل فىإثبات الآصول الأول للاستنياط الفقهى ؛ ولذلك جاء فى الفصول

اللؤلؤية للأصول الزيدية مانصه :
ودكيفية الاجتهاد فى الحادثة أن يقدم الجتيد عانسدتدلاله قضية العقل

المبتوتة » ثم الإجماع المعلوم  ,ثنمصوص الكتاب والسنة المعلومة ,
اد  ,ظمواهرها كعمومبا ؛
حيار
أأخ
لصن
اتصو
ثمظواهرهما كعمومهما  ,ثم

ممغبومات الكتاب والسنة المعاومة على ممأتيها » ثممفوومات أخبار الاحاد ,
اثلمأفعال والتقريرات كذلك  ,ثمالقياس على مراتبه » ثم ضروب الاجتهاد
( )١الجء السادس مانلبحر مخطوط بدار الكتب  .وهلا مأخوذ من
وورقة رقم .1
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بد

الأخرى » ثالمبراءة الآصلية ونموهاء”© .
وإن هذا الكلام يدل على ترتيب الآدلة الشرعية » فيضع مسائل العقل اليقينية
أولا » ويضع الإجماع المعلوم التابت بعده  ,ثمنصوص اللكتابوالءنة المعلومة فى

المرتبةالتالتة»وفى المرتبة الرابعة ظواهر الكتاب والسئة المعلومة » وفى هذا تفرقة
واضحة فى القوة بين ما يعرف بالنصء وما يعرف ,الظاهر ء ويعدمن الظاهر ألفاظ
العمرم فى دلالتها على العموم » واذلك موضع نبينه بالإجمال عند الكلام
افلىكتاب والسنة » “ميضع فالىمرتبة الخامسة ؛ نصوص أخبارالأحاد » ويضع
فلمرتبة
فىالمرتبةالخامسة مفهومات نصوص القرآن والسنة المعلومة » ويضع ا
السادسة مفهومات أخبار الأحاد » وهذايدل على أن الفقه الزيدى يأخذ بالمفهوم
مفقىابل المنطوق جمهور الفتهاء » وعالف الحنفية » ولكن يؤخر الاخيذ
بالمفبوم عالناخذ بالمنطوق فاىلكآلدلة » ويضع ا
فلمرتبة السابعة الافعال
نلكاون ثابتة
قىربلييراته » فالسنة الفعليةوالتقريرية التتى
الواردة عوناتلن

بطريق التواتر امجمععلهاتنكون متأخرة فى العمل عنأخبار الأحاد » نصوصها
وظواهرها ومفهوماتبا  -أماالسنةالفعلية أو النقريرية المعاومة المتواترة المجمع

عليهاكصلواته يلقمالتىأمرنابتقليدهفيها فىتولهيِه :
موق
ر«ص
أليوانكا

أصلى » فهىداخلةفىالإجماع المعلوم  ,والمرتبة الثامنةالقياس ء ثم يلل القياس
ضروب

الاجتباد الاخرى "الاستحسان والمصلحة والذرائع وغير ذلك ,

ه البراءةالأصلية .
مواما
اثلماستصحاب » وه
 +وإن هذا الكلام يستفاد مه أنقضا .العقل القطعية هىفى.الرتية الأول »
يكساتفاد منهأن الإجماع المتواتر الجموع بمقهدم علىنصوص .القرآن الكريم
والسنة المتواترة والمعلومة »وقد يبدو الآمران غريبينءولا بد أننازليغلرابة فيهما .
( )١الفصول اللولويه فيأصول الزيدية ٠ مخطوط دار الكتب المصرية ورقة
رقم مقذ5

.٠

لعنلىصوص هو القضايا العقلية المقطوع بيبا
ادم
عقل الذى يق4ال
ف
»كون القرآئ مانلعنلده
من-حيث معرفة اللهتعالى » و إثبات نبوةحمد يلتم و
تعالى .وأن مدجاء بهذاالدين ٠ وأن مايقولهعليهالسلام هومنتبليغ رسالة
ريه » ذإن ذلك مقدم من حيث الترتيب المنطوق علاىلاحتجاجبالقرانوالسنة ء
لآنهيقومعليهإثيات صمة الاحتجاج مهما.
وم ب وليس معنى ذلك أن قضايا العقل فاىلنكليف وإصدار الاحكام

.ل هومتأخر عن القرآن والسنة أكياأنعه
مقدمة علىنصوص القرآن والسنة ب
طرق الشرعية »
أخر عانلكل
درجة روايتها مادامت روايتها ثابتة » بملتهو

«ن الجتود إذا لميجد
ولذلك جاءفاىقلسأمصول منالبحر الزخار منصاه  :إ
عبقهل . 02.
لنى
افلىشرع طريقاًللتحليل والتحريم  .رجع إلىماايق
فالعقل يرجع إليه فالىشرع إذا لميكن نمة أى طربق شرعى مالنطرقه

لذ كرت1نفايًرجع إلها فإ»نه حيئذ يرجع إلىحم العقل فى الام  ,وليسهذا

داخلا فىقضبة العقل المقدمة علىالنتصرص ء والفرق بين حك العقلفىالموضعين,
منثلاث نواح :

أولاها  أقنضية العقل المقدمة عبل النصوص هى قضية العقل المبتوئة

ضبلأ
نىلقاتق
أى المقطوع بهاال

 .وحم العقلحل أو تحريم ؛ إتأمامهوى

ظنى .وليس بأمى قطعى .
اثانية  --أانن
لضي
عةقل المقدمة هى ما يقومعايها أساس الخطاب الإسلاى »

دهو الإمان بالله ورسوله والنى الى الذى جاء ب ذا الكْتاب  .والإيمان
المعجرة » أماحم العقلالفتىكليف » فهو متأخر عن امخطاب بشرع الإسلام »
إذ هر بناء علىماجاءء بهالشرع 3 .

العقل عندئذ غير خارج عب
جلامءاته

ييثكلوان غرياً عنها.
التصوص عح
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سس لتم لد

فيلك إذا دأىبعقلهأن فيأمىفساداً ولب بءانلصتحريم أالوتحليل كان

العقل حاكابالتحريم » لآناللهتعالىلايجيزالف
يساد
رض
»ول
ااه لعوبادإهذ.ا رأ
العقلفىأمىمصلحة  ,ولانصعليهافإنهيحكبأناللهتعالىيطالببه .ا للآنالله
تعالىرحمبعباده  .وكلمصلحة فيارحمة ,مادامت خاليّةمنالفساد  و لايترتب.
عليهافساد ء ولا موضع فيهالبى .

اثاتة  أن موضوع قضية العقلالمقدمة هىمايقومعليهشرع الشرائع
عامة  أماحك المتأخر  ,فهو كم العقلفىالوقائع الجرئية .
وإنا نقرر فهىذه المسألة أنالإمام زيداً لا يعارضها » فهو يعتبر الآ-كليف قائما
علىتسلم العقل باالمعلجزةإممعان

بالله والإمان ملائكته ورسله » ويرى

أن ااعقليحمحيثلابوجدطريقشرعىللحم  ,لمآننذهلكاج بعض المعادلة
الذين تلافىمعرؤساءبم  .بلإن حكمالعقلبالتكليف حيث لانص هو رعأى
ند

الإمامية رضوان الله توباترعكالى عنأتمتهمالكرام  ,و لنتراكلآن هذه المسألة »

وسنعرض لحاقريباًعندالكلام.فى التحسين العقلىوالتقبيم العقلى.
(و؟  -لنرك الكلام فى هذه المسألة إالىكلام تفقىديم الإجماع على
يمقاضى بهالقرآن الكريم والسنة النبوية » فاإنلظاكهرلام قديستفاد منه
أانلحإكجماع إذا تعارض ماعلقرآن أو ااسنة المتواترة قدم عليه  .وهنا
غربب ١ لإآنجهمفراضعاً معلوماً علىأس الف القرآن أو المنة المتواترة »
وهو بخالف مصارح به جمهور الفقباء من أن القرآن والسنة المتواترة »
ضاعاد الدين .

وقد فاهلممبسعتضشرقين من هذا الكلام وأشباهه أن المسامين إذا أجمعوا
علىأس يإقجدماعهم علىالكتاب والسنة؛ وبنوا على هذا أن الإسلام دين
وما
يكن
متطور  .ول
خامي
تالمس
ذن ل

الطريق لتحويله يسبب جمودم .

ولذلك وجب علينا أننصحم القول ليعرفوا أنه خفطهأفمىبم .
( ؟* الإمام ريد )
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لقد ذكر صاحب الفصول الاؤاؤية أن الإجماع الذى يببتدأ به ٠ هو الإجماع
المعلوم » وهر الإجماع الذى ثبت فى حقائق الإسلام الآولى التى ثبنت بالتوتر

عنالنىيلقع .تواترعلها إجماعالمؤمنين فى عبد الصحاءة لأنهم تلقوا ذلك عن
النىيلم  .وإجماع التابعينمنبعدم» لميشذ أحدفى العصر الأول الصحالى .

ولا أحد فالىعصر التادعى ٠كإجماعبم علىاكلوصنلواتخومكساإج.ماعهم علىأن
صلاة الفجر ركعتان  ,والظهر أربع والعصر والعشاءكذلك ٠ والمغرب ثلاث ,
وإجماعبم عل أن الصلاة المفروضة هىعل هذه الطيئة التى وردت عن النى مَلثُم ,

وكإجماعهم على الصوم وأشكاله ؛ وإجماعهم على الركرات  .وعلى مناسك المي,
ل مآنمرر الى تلقاها الصحابة بالإجماع عن النىيِل » فإن هذه موضع
وغير ذالك
تسلم  لاموضع اجتهاد » وهىأصل الإسلام وركنه » وهىمايسمى علد جمرور

امالعلدمينن بالضرورة ء فالعلم جا عم ضرورى لياحتاج إلى نظر
الفقباء «
واستدلال  .وهى الحقائق التىلايصمم نهد أن عخالفها معتمداً على ظاهر نص »

»ر
نمك
اسلا
مأتوعلقاً بظاهر أثر  .فإئها مسلمات فى الإ

لها خارج عن

الإسلام » فأنكر عدد الركعات فاىلصلوات » فقد أنكر حفيقة معلومة
ان
ممن
ننكر هذه الحقيقة » فاد كلفرإوخير ج
املندين بالضرورة .أوم

إلى الكفر .
؟وم د وزوله الأمور العمأ مقدم على الاجتهاد بالقرآن أو السنة المتواترة ؛

لأنهلايصمأن يصل اجتهاد إلى يمخاالفها  .وكل اجتهاد ينتهى إلىيمخاالفها
باطل ؛ والعل بهاأصل للعل بالقوآن  .لآن القرآن عتاطالمؤمنين آمراً بالصلاة
والركاة والح » ولايمكنأن تفهم هذه العبارات إلا بمعرفة هده المسلمات المجمع
عليها  قنفهم أن الصلاة هىتلك اطيئة الىصلى بهاالنىمق وصلى معه المؤمذون

سجاءومازالوايصلونماإلىاليوم» وكذلك الركاة الحم .
ولقدثبتهذا الإجماع بالطريقة اثلى
بت سند القرآن الكريم » فمهثوله

فا -
افلىتوائر  .وهو تلهفى أن من يشسكره نكر ركن الإسلام وعماده » قيكون
كافراً  ,ولكنه أمىعمل ؛ لا يحتاج إلى قواعد الاستنباط  ,ولآجل هذايقدم
ا
لاز بهعن الاجتهاد فى القرآن » لانه كقيقة الاقرلآنمسمنلئات ٠ ويلصالم
للاجتهاد فى القرآن من لا يأخوذ بوذه المسلنات  .وإلا فكيف يفهم معنى الصلاة

الى صارت حقيقة عرفية افلىإسلام  وكذلك يفهم الصوم ولاالركاة  .والحي !

ان من ليغاهم هذه المسلمات الى لامجال لإنكارها لايسوغ له أن يحتهد .

عوم  -وليس تقديم الأخذ بهذه المسلمات عالىاجتهاد فالىقرآن والسنة
تقدماً للإجماع فىذاتهعلىالقرآن والسنة ؛ بل هو تقديم للامى ثابتعنالنىيله

بطريق لليأسحد أينشك فى نسبتها فهوأخذبأقوى سنة  ,وأخذ بأحدكميدال

عليه القرآن الكريم من أحكام .
ولا مسوغ لأحد أن بتعلق بوذا ليقول إنكل إجماع مقدم على كل نمهصما
تكن روايته » لآن ذلك يكون تزيداً علىميؤادى إليه هذا الكلام » إذ مؤداه
الإجماع المعلوم الذى ليانكره أحد  .وهر هذهالمسلبات الىلاينكرها أحد .
وليسكل إجماع له هذا الشأن ؛ بل يقرر الشافعى أنهلا يعم إجماعاًسواها.

وفوق ذلك فإن أساس هذا الإجماع هو التلق عن النى يلقع » فقد تلق هذا
عانلهمكؤلمنين » بلكل المسلمين ؛ وتلقاه عنالصحابة كل المسلمين  .فاعتهاده عل .ى

النى يلقم » فملسااغ لآن بقال إن ذات الإجماع من المسلمين مقدم عى القرآن
الكرم والسنة النبوية » لآن أساس الإجماع هنا هو تلق الحقائق الإسلامية ,

وآركان الإسلام عن الرسول يَِلِيء وليس جإرجدماع المسلمين .

والإجماع المؤخر على الكتاب والسنة هو الإجماع الاستنباطى  ,لا الإجماع
على تلبى أركان الإسلام الشى بيناه  .وهدا الإجماع الاحير هو موضع خلاف فى
حققه ٠ واقتدفقوا على نصوره ق عهد الصحاءة كإجماعهم عل ميراث الجدةٌ :
قد أجمعوا عليه واعتمدوا فىإجماعهم عرلوىابة اعطاء النى َالثلمسدس لا .

سوس سد
هذا أمىوجب علينا تربره ٠ حتى لاتضل أفهام ؛ فتحدب أن جرد إجماع

المسلبين يغير أحكام القرآن والسنة  .وقاناالهتعالىمنزللالعمل  .وزلل القوله
فى دينهبغيرعل ,ولا كتاب مبين .

حاملعقسل
ونو؟قل-نا لك كلام الزيدية فى أصولهم فى حعل العقل ذا سلطان
فى الشرع .٠ فد قالواإن للعقلسلطاناً  .حيث لابمكن معرفة الحم بطأىريق
منطرقالفهملأحكام النتصوص ء وجعلوا العقل أساساًلمعرفةالاحكام الشرعية »
«لكألاشياء المعلومة ٠ إما أن تعلبالعقل فقط 4
تمد مأ نصه  :ا
وأقدلجماءءفى

»كل
وبإامالشرع فقط ٠ وإمابالشرع وبالعقل ٠ أما المطلوب بالعقل فقط ف
ع.م
لبه
اعم
كىال
ماكانفى العقلدليلعليه » وكان العمبصحة الشرع موقوفا عل
بالّهتعالى وصفاته غ. 092
وعمل العقل مع الشرع إتما هو فى استخراج الاحكام مانلنصرص »
اخذ بقضة العقل إذا لميكن مة نص .
وتصاوصل.
والاجتهاد فماوراء ال
وعل ذلك يكون للعقل دوران فىالفقه الزيدى :

أحدهها  فىإثبات الرسالة المحمدية ومعرفة الله تعالى  ,وقداتفقمع الزيدية
فهىذا الحنفية والماتريدية  .بالختار ذلك ابانلحظزماهرى إمام الظاهزية
فعىصره .إذ قرر أن معرفةاللهتعالىواجبة بالعقل  ,وكذالك المويجزة  :وقد بنى
ذلك علىعل النفس الفردى .

واثاق  عند استخراج الاحكام من شرع  .وذلك يكون بالاستنباط
عن طريق القياس فهو مل عقل  :ولكنه ليس اعتاداً برداً على العقل ؛ بل هر
 (1المعتند مخطوط بدأر الكتب المصرية مصور ورقة رقم . "41
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فمسنير  ,للعفل مفجياهل  لوسكنه
اهلونتوع
إلحاق مالانصعليهبمافيهنص»ف

مقيد » ويكرن أيضاً بالاءتماد على العقل » إذا لميمكن استخراج الحادثة مننصن
شرعى » أو الاعتهاد » وقد نقلنا لك عبارة الجرء الخاص بالاصول من البحر
الزخار اتلفىيد أن العقل حاك حيث ليامكن استخراج الحم بأى طريق

.من الطرق الشرعية ايلى
كون فها حمل على النصوص .

ووم  -وقد اقلعشريضعةالإماميةلبيان الآصل فى معرفةالله تعاىأهو بالعقل
أمبالتقل والعقل  .وهل العقل يستقل بإدراك الاحكام من حيث الحلال والحرام
اء فكىتاب أوائل المقالات م نقلنا من قبل
بالعقل ٠ أيمسلتاقل  .وجقد

افلىآراء الاعتقادية ١ :اتتفقت الإمامية على أن العقل يحتاج فعىلمه نوتانجه
إلى السمع ؛ وأنه غير'هنفك عن سمع يفبه الغافل علكيفية الاستدلال » وأنه لا بد
فى أول التكليف وابتدائه فالعالمءن رسول » ووافقهم علىذلك أحاب الحديث »
وأجمعت المعتزلة والخوارج والؤيدية على خلاف ذلك ؛ وزعموا أن العقول تعمل
يمجردهاالمسنمع والتوقيف  ,إلا أن البغداديين من المعيزلة بوجيون الرسالة
فى أول التكليف . 22.

:

وإن هذا الكلام يستفاد منه أن العقل لا يستقل بفهم التكليفات قبل رسول

برسل إليه» وأنهلا تكليف من غيررسالة  .وإنهلايدمنوسمةعدّف ومنيه ,

وإن السمع بالرسالة يرسلها الله » وهذا ينيه إلى أالنعهقل لا يمكن أن يكون سابقا

ولتة لاتفرض سابقة عاللىشرع » وهذايلنق
تعق
لقضمايباال
اأن
عاللىشرع و
آمرعاب الأشاعرة واللحدثين  ,م تبين من هذا النقل » وذلك ما بخالف فيه
المعيزلة والزيدية .

وإن هذا هو اانقول عن أصول الزيدية».إذ بغرضون للحقل سلطاناً يتوققيه
() أوائل المقالات افلمذاهب الختارة ص ع .

سستس لس

عليه إدراك الرسالة » وسلطاناً بعد نزول التكليف هما وراء الطرق الشرعية

لعرفةالأحكام .

١

 - 5وإن الذى يمنا فى قضية العقل فى هذه المسألة هو ما يقرره الزيدية

من أن العقل يك بالحلال والحرام  ,إذا لميعرى الحلال والحرام بأى طريق من
الطرق الشرعية لمعرفة الحلال والحرام » واللا-اس فى هذه المسألة هو أن للأاشياء
قحأ ذاتياً » وحسناً ذاتتاً  .ححيث >؟ العقل الجرد سس نعض الأشياء

فيوجها و.قبيم بعض الأشياء فيحرهها .
ونقول إن آراء علياء المسلدين فى ذلك أربعة :

أولها  أن العقل >سن ويقببح بإطلاق فيحل المسن ٠ ويحرم القبي

من غي
مرح
عاجرةإل
فىة مالنشارع  .ويترتب علىهذ! القول أانلعقل يصم
أن يكلف  .ويترتب على مخالفة حم العقل العقاب » وإطاعة حك العقاب الثواب »
فأهل الفترة قبل الرسل يعافبون إذا ارتكيوا مااتفقت العقول على رمه

كالكذت والظل وي
»ثابون إذا أجابوا داعى العقل فمااتفقت العقول عبل وجويه-
كالصدق والعدل .

وهؤلاء يقررون التكليف قبل الشرع وبعده؛ وينسب هذا القول إلى المعيرلة »

وإلى الزيدية » وقدتكون نسبته إلىالمعتزله سليمة » ولكن نسيته إلى الزيدية »

وخصوصآً الإمام زيداً بالذات فها نظر ء ذلك أانلكزتبيدية تأخذ قضايا العقل
قبلالشرع فمايتوقف عليه إدراك الشرع »٠ وقد نقلنا ل
اكلنصوص ف هذا »

أم ماالايتوقف عليهالشرع » فإنهميعتمدون فيهعلىالشرع والعقل منبعده.

وتانيها  أن العقل يك بالحلال والحرام » ول
نكنز بع
ودل الشرائع »
وتقريرها لقضاياه ؛ وإذا يحرالباحث عن الحم ف المسألة لعدمالحصول عيل الحم

الش
طرعى
ر بأ
يىق هنالطرق الشرعية ارلىسمت للاستدلال اتمه إلىالعقل »
وهذا الرأى هو رأى الإماءية » م صرح بذالك النقل الذى نقلناه عن كتابء

سس

د

أوائل المقالات » ويوافق ذلك الرأى البغداددون من المعتزلة » وإق أرىه

أن الزيدية مذنلك الرأىلما نقلناء وظاهر هذا الرأى أن العقل إيذل ورم
الل مو ضع
.للآن مح
إنما يكون من وراء التحرم والتحليل تقرير الثواب والعقاب '
ثُواب  .و|رم موضع عقاب .

الرأى الثالك  -هرو رأى الماتريدية » وهو رأى فقهاء الحنفية أن العقل

بحسن ويقسح » والقبيسم منبى عنه يح العقل » والحسن مأمور به بحكمالعقل »
ولكن لاعقان ولاثواب إلا بتقرير هن الششارع الحسكم ٠ فهر وحده الذى
يتيب ويعامب .

والرأى الرابع رأى الاشاعرة وال#دثين ؛ وهو أن الأشياء ليس لها
حسن ذاف  ,ولا قبحذاتى» وإما التحسين والتقبسم إما يكون من أمىالشارع

شباهرع فبو حسن » وما ينبى عنه فهو تبيح والعقل ليادرك
لمس
ونبيه  :فاابأ
حسن الآشياء قأبوحبا إلامنناحية أوامس الشارع ونواهيه .
بو؟  -هذه اهلىآراء الفقبية الإسلامية فى مسألة <كم العقل » وقد أفرط

بعضهم جعل لهحق اللحليل والنحريم  .ولول يكنهدى من الشرائع ٠ وغالى
بعضهم فنعه مانلم بااتحليل والتحريم حتى بعد نزول ااشرائع » وأشد
من هؤلاء «خالاة قمانلوا إن العقل ليساتطييع الم عيل الاشياء بالحسن
والقسم  ,بل الحمن والقبيم بإطلاق لايعرف إلا من الشارع فى أوامره ونواهيه .
ولنترك أوائك الذين غالوا  ,لجعلوا العقل يقوم بالتكليف وحده .مفإذنههم
فشيذهوذ  .إِذفتيهنعوطعيل للشرائع السماوية وعخالفة لصريح قوله تعالى « :وإن من

أمة إلا خلا فها نذير » وإن ذلك المذهب ليس ذا صلة بالفقه الذى تدرسه »
وئعج.ود
وشرا
إما النىلهصلة بالفقهالذىندرسه هو«قامالعقلبعدزول ال

المدى السملوى  :ولذلك تقتصر دىراستنا على المذاهب التلاثة الآخيرة .
ونطرح المذهب الآول .

لس لد
ر ورقد
أيت أن الخلاف فىقضية حم العقل هو فىكرن اللاشياء لهاحسن ذاتى.م

وقبس ذاتى :أو ليسلافىذاتهاحسن وقبحء وإتماالحسنوالقبهم يردان منأمر
الشارع  :الختزير مهقبيسملأنالشارع حرمه  1لالآنهقبيسمفىذاته .وكذلك

رك م
المبتة والدم وا
منا
وخفغري»ر ذل
ات

.

قد قال المعنزلة والزيدية والإمامية والماتريدية والحنفية إر:ى .بعض

الآشياء لهحسن ذانىوق
وبمقذا
ا,ل الاشاعرة  :ليس لللأاشياء حسن ذاق »
ولاقبم ذاق .

/اه؟  -وتفصيل القول عند الاولين أن الاشياء أقسام ثلاثة :

أحدهما  حسن أذاتهيأمىبالهشارع لاعالة .
والشاق  -قبسملذاته بىعنهالشارع لاعحالة.

حنسن والقبم » أو بايلنضرر والنفع ,
والقسم لثالك  أشياء مترددةالبي
وهذه يتوقف حسبا وقبحها على أاملسشارع ؛ أنبويه » فإن أمربهافهى حسنة »
وإن نبىعنهافهىقبيحة ٠ وجوهر الخلاف هوفىالقسمين الاولين  ,أماالقس'

التالكفلاخلاف فيه.
ْ
واستدلوا عملذىهيهم فى أنلللأشياء حسنآ قأبوحاً » أعولى ألنبعض

الأشاء ذلك بعدة أدلة:

أونها  أن الشارع يأمس وينهى فيقبل العقل» مايأمىبومها ينهىعنه» ويدرك
ما فيممن حسن أو قبسم فيلتزم الطاعة فىالى والنهى .وذلك دليلعإدبراك العقل
لحسن الاشياء وقبحها » وأقدعسرئلانى لماذا آمنت محمد » ققرالأ:يما
ته

بق
اولففىأ
عسل والعقل يقولفيهلاتفعل » ومارأيت عمداًيقولفأىص

تلفاعل » والعقل يقول افعل » فدل هذا على أن مأنسباب قبل اللأواس موافقتها
للعقل  ,ودل هذا بالتالى على أن العقل بحسن ويقبس .
 ٠ثافها  أنهلوكانالتحسينوالتقبيح منأوامس الشرع فقطلجانفىالعقل.

ا

ورل
سغي
أن برى الله المعجرة علرىبد

ا بذدب
كعل
 .أو

 ,ونا الجواز

تقد المعحرة قوتها فالىتحدى ؛ فيكون من الممكن تكذيب الرسول على
هذا الاب |
ثالثها  أن هناك أعمالا وأقوالا لايسع العاقل إلا أن يفعلها » يودح
فاعلبا كالصدق والعدل  ,ولببجىمءخشراعلقفطتها » فدل هذا على أن هذه
الأشياء حسنة لذاتها  ,وهتاك أعمال وأكوال لا بجوز لعاقل أن يفعلبا ك»الكذب
وألظم  .وتفضدافرت العقول علىذم يمفنعلبا » واتفقت الشرائع بعد ذلك
اعلعقاب علا » فدل هذا علىأهنذه الاشياء قبيحة فذاىتها يدرك العقل
بذاته قبحها .

رابعها  أن العمبحسن الأشياء الحسنة فى ذاتما ٠ وقبح الأشياء القبيحة
لهى
تدعخلق
االل
فىذاتهاعلضرورى جاء معفطرة الناس وطبيعة تكوينهم ٠ قق

الإنسان سو يا مستقم الجسم والعقل و:لذلك تطابقت العقول على أمور حسنة

وأخرى تبيحة » لافرق بينمتدينوغيرمتدبن » بل اججميع سواءفىإدرا كبا »
فن ذا الذى برى إنساناًيأكلمال غيره وإيسنّحسسناهن,أاو.يسرق ويستحسن منه
السرقة ؛ إأنوسانا يظم ويستحسن منه الظل» ولوكان العقللايدرك الحسنوالقبيح
فقد تعطل و أصبم لاعمل له » وإن التلعهالى مخالق شيا عبثاً و تعالى الله

عن ذلكعلو كيرا ,
وم ل هذه حجج الذين قرروا أن لللاشماء حمسا ذاتاً وقبحاً ذاتياً 5

م الأخرونق ن
دو كلامهم علىأمورثلاثة :

اىً
سلهنير
حيجع
أولها  أانلحوى يتح فالىنفس  .فيضل العقل ؛ف
عطليسى .بالحسن ؛ وقد ضلت عقول الفلاسفة » قلباددمنعأصممنأواس الششارع
به .و قبح وححده .
,وذلك يكون هو لوذحلبن
وتواهيه .

ثاننها  أناللهتعالىيقول ؛ د وماكنامعذيين حتىنبعث رسولا » ولوكان

لس ا

ل

العقل بحسن وحده » ويقيم وحده ٠ لكان التكلريف  .وم
كاان مة حاجة
إلىالندين » وهذا لايرد علىالسابقين ا لانهم لابقو ن أن كل ثىء ستطيع

أن يح العقل فيهبالحسن أو القبح .

نال

أن القول بتحسين العقل وتقبيحه تعطيل الشرائع السماوية »

إذ لايكرنثمةحاجة إلا  .وفدقرراللهتعالىأن الشرائع قدنزلت عامة وخاصة +

مقّدقال تعالى  « :وإن من أمةإلاخلا فا نذير » .

وقد بى الزيدية تابعين للإمام زيد والإمامية  على ال 45بأن للأشياء
حسد ذائيا  .وقبحاً ذائياًما بأق :
أولا  أنه إذا لميكن نص  .ولا طريق شرعى تمكن به معرفة الحلال

انس
احرا
وال
لمن:فإ

يكونون مأمورن بما> بهالعقل  .وقدقرر الزيدية بصريح

كلامهم هذا يا نقلنا ذلك من قبل  .وانه مقتضى هذا ينكمونكولفين على مقتضى
<ك العقل آمراً وناهياً .

تانياً  أناللهتعالىلابمكن أن يأمى بقبيسم » و أن ينبىعنحسن  .وذلك
لمقتضى كالهسبحانه وتعالى منغير أن يكون ذلك بقوة ماومة  .لان أفعال الله
كع
تعالىوأقواله لابد أن تك
حون
ننة  ,والله سبحانه وتعالى ليماكن أينكون.
فعلهعبتا , :تعالى اللهتعالى عنذلك علواً كيرا » .
٠١
ام
لم
واقتدرببيىدية والحنفية علىكون عض الاشياء لا حسن داق ١

وبعضها لم
ااق
لبح
أذامقر التاقى مقط  .وهو أن الله تعالى لابأمى بقبيح م
ولا نبى عنحسن ؛ وفىهذا القدريتفق الحنفية موعاالزليد
إيمةامية  .ولكنهم

يحتلفون عنهمفىالى الآول ؛ فهميرون أنهلاتكليف ولاثواب .و لاعقاب
احلمعقل المجرد ٠ باللإن
آمى ا
فلتكليف والواب والعقاب إلى التصوص
وال عليهابكلطريق من طرق امل ؛ فليس للعقل قدرة عل الشكليف الذى.
يترتب عليه التواب والعقاب  .بل إن ذل
يككلا
ون إلا من الشر ع ؛ لصريح,

>

قولهتعالى  « :وما كنا معذيين حتّى أبعت رسسرلا » .

0-3

لكك الرأى فىاجملةالشوكاق فىكتاءه
ذدر
وق

إرشاد الفحول ٠ :الكلام

فى هذا اللبحث يطول ؛ ,وإنكار جرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبيداً

مكابرة ومباهتة » وأما إدرا كه لسكون الفعل الحسن متعلقاً للتواب » أوكون الفعل
القبيم متعلقاً للعقاب فغير مسل  .وعاية ما تدركه العقول أنهذا الفعل الس يمد
اعله  .وهذا الفعل القبيب يذم داعله  .ولا تلازه بين هذا ٠ وبيس كوه منعلقاً
الثوا والعقاب  .وما يستدل به عل هاذلهمسألة قرلهتعالى ١ :وما كنا معديين

حتىنبعث رسولا» وفولهتعال ٠ : ولوأناأهلكنام بعذاب منقبلهاتقالو!رينا
لولا أرسلت إلينا رسولا شتبسعآياتك منفيلأن نذل ونخرى ء وؤولهتعالى :
كلا يكون للناس عل الله ححة بعد الرسل 71,؟ ,

«و.م لس هذه أقوال الذين قالوا إنلللأتمياء حسنًذائياًوقبحاًذاتاً » يدرك

العقل كثيرا منها » والنتائج المترتبة عليها  .ونرى مهنذا أن الزيدية وسط
رة
عمع
ا ,و
شاعرة
أالأش
لية و
الزيد
بينالمعتزلةوالحنفية  .وأن الحنفية وسطبينا

ؤل.اء الاخيرون لايرون لللأشياء حسناًذاتتاًولاتبحاذاتياً» بل
الوشافهعية
ء  .وهو خالق الحسن
ثقىكل
الأمور فإبضاافية  .وإنالسلبهحانه وتعالى خال
والقبح ٠ فأوامره هى التتىسن » ونواهيه هى اتلقىبسم » وانه تللاازم

لى بهأو بيهعنه  :فليست هناك أمرر
اله
بينوصف خاص بثىء وتأمعال
.ملهقوادر علىكل
لابد أن يأمىاللهتعالىسه .ا ولاأمورلابدأن ينبى اللهعنباا
شىء .وهو فعال لما بريد سبحاته .
وإن ذلك الرأى هو رأى جمهور الفقراء  .وأشد من استمسك بهالشافعيرن 87

ولذلك نفوا الاستنناط بغير طريق ااقياس  .وصر ح الشافعى بأن الاستنباط بغير
'لقياس تلذذ وتبوة  .لآنه لايعترى بالتحسى العقلىوالتقبيسم العقلى .

( )1إدشاد الفحول ص م .

رسعس
س

م.م

ل

وننتهى من هذاالبحث إلىأن الآمام زيداً رضى الله عنه كان يأخذ

بالفحسين العقلى والتقبيح العقلل ٠ وأنه يعتبر العقل حاكا بالحلال أو الحرامفى
الأحوال الطىرلا
حنبط
ييحقداً شرعيا يست
ك بمهاه الشرعى » وهو الذىيتفق
كللاف إلا بعد خطاب الشارح .
يقل
مأصعله الذى قررفيهأن الع

والآن نترك هذ الموضوع » وتجه إلى أصول الاجتهاد عند
الزيدية ٠ ونتلسس من

كلاميم

وهرء

فى هذه المبادى” الى يقررها الزيديون

 0المأثور ف الفقه رأى الإمام ز
ذيد
ه

.

4خ ل

و نصوص الكتاب والسنة المءاومة
هيم

هذا هر الأصل الذى بلى م العقل الذى «توقف عليه إدراك

الرسالة الحمددة »٠ والاق هظوواهر القرآن والسنة المعلومة  .وهنا نلاحظ

أونما  أن الاصول الزيدية تعتبر القرآن والسنة المعلومة » أى المتواترة
وة من حيث قوة الاستدلال ببمأء ومن حيث انهما يعاو نان
د
والمشوور فى عامآسحبة

تفقىرير الاحكام الإسلامية » حيث بخصص أحدهما الآخر  .وينسخ أحدهما

الآخر إذا ليمكن التوفيق إلى “خر ما تتعاورح .فيه التصوص الى تكون
فعىاية واحدة .

ثانيها  أكنللة نصوص وكية ظواهر تشيران إلى معنى اصطلاحى »
أساسه ااتفريق بينالنصوالظاهر  ,ولابدمنشرح هذا الاصطلاح ؛ ثملابد

منشرم السنةالمعلومة  :مافىءوما شروط تق العلفهاءويقتضى أيضاًالكلام
آن ؛ واعلنسنة
رعن
قلم
لم.ك
اهس
فىخواص القرآن الكريم  . . .وإنابعونلل
ومراتيها بإيجاز » لانهلايتسىلناتوضيسم ذلكالترئيب الذى نقلناه اعلنفصولء.
اللؤلؤية إلا إذا تصدينا لبيان خواص القرآن من حيث تواتره » ويينا معنى الظاه
والنص .والعام والخاص . . .
القران
م.م

هو المصدر الاول للإسلام ٠ وهو حجةأله تعالى القائمة إلى بوم

للل
القيامة » واهولنومدابلليهن » واهولحمبلمالدهود  .وتهوعخطاابا
حهه

إلى خلقه » ومن |سشمع إليه فهو يستمع إلى لله تعالى بناديه » ينذده وبيشره »
ورشده وبوجهه ؛ وببديه ؛ ويبينلهأحكامه وأوامره ونواهيه  :و ينظملهالدين

سه

 687امه

والدنيا  .مامن خير إلادعاإليه» ومامندصلحة إلااشتمللعليها .وأهوصل
اكللاحكام  .فهىترجع إليه .
ول
صتب
آن ك
للقرآ
اهت ا
ولقّد عر

فلفقه الزيدى بالتعريف التالى :
ا

هو الكلام المأزل على محمديق للإعاز بأقل سورةمنه ٠ أو بعدة آيات
متوائرات » وهو الموجود بأبدى الامة من غير زيادة فإهجماءا » ولا نقصان

عسا فى العرضة الآخيرة  .ولا ازدياد  .حلاف الإمامية  ومنه البسملة فى غير

براءة » وق آيةمن أول الفاتمة  .ولأوكل سورة عند جمهور السلف رأئمتنا
والشافعية وقراء مكه ؛ خلافاً لبعض السلف ومالك وأى حنيفة والثورى

االل إمنسيب وحمد بن كعب ؛
والأوزاعى وقراء المدينة والبصرة والشام ٠ وق
وروى عن الشافعى فآىية مى الفاتعة فقط , 02,

.م  -وإن هذا الكلام يستفاد منه أربعة أمور :

أوها  أن القرآن الكرجم منزل منعنداللهتعالى .وأنه معجرة النىيله
الكبرى  :وأنه الذى تحدى مهاالعرب أن يأتوابمنل »ه فعجزوا  .ودام أنيأتوا
بعشر سور ولو مفتريات  .فعجزوا ؛ ودام أن يأنوا سورة فعجزوا 2.

فهومعجز بذاته » وهذا دليلعلىأنهليس من صنعالبشر .

ثانها  أينهعلتمره ريادة بإجماع العلاء و.لا نقصء وقدذ كرأن الإمامية
عالفوا فى النقص فادعوا أنه اقعدتراه ااننقص ء والمق .أن الإمامية ليسوا جميعاً
علىهذا الرأى »٠ بلمنهممن ادعاه .فقال إن المصحف الذى بأيدينا <ذفت منه
أيات خاصة باللبيت  :وانه كان عند على كرم الله وجهه مصحف كمل

يمحذف منه ثىء  ولكن خالفهم فى ذلك السكثيرون من الإمامية وعلى رأسهم
) (١الجزء السادس مر

البح الزخار والفصول اللؤلؤية ورقة رقم .؛. 

لد

ؤأمم

هد

آلمرتضى والطوسى وغيرهماء واعتبر الإمام أبوعبد الله جعفر الصادق دن يرل
هذا لميسسلا » وإنانوافق أباعبداللهعلىقوله » ومن الغريب أانلذى ادعى

هذه الدعاوى الكلينى » وهر ححة فى الروابة عندهم  .وكيف تقبل رواية يمكنون

على هذا الضلال ؛ بل علىهذا اللكفر المبين .

الثها  أن القرآن ثبتمتواتراً » ولايعرف أنكتاباً منالكتب  .قدتواتر
»ووهاوتر بكل صور قراءاته عندهم ؛ كجمهور المسلدين
تواتر القرآن الكرمهت

عسلىنمباين .
رابعبا  أن هذا .لتفصيل فالىبسملة من حيث كوا جزءاً هن كلسورة
ماعدا براءة  .أاوجلزءفاًامتنحة وحدهما  -أجو لزيءساً مسنوأىرة ,
واءتناق طائفة بكل رأى مهنذه الأراء الثلاثة يدل عل هقدار اتصال الفقه
الزيدى وأصوله يفقه اجمبور وأصوله  ,واعتماده عل فته السلف من أى
فريق كنوا.
قراءات القرآن وتواترها :

صبول فالفقه الزيدى لقراءات القرآن ؛
ا كت
لرضت
اتع
 - ٠لقد
ولعل هذه العناية بالقراءات ماتوارثوه عن الإمام زيد رطى الله عنه » ققد كان

رطى اله عنه من القراء الذين رووا قراءة خاصة  .وه فصىين القراءت

١:زيد بنعلى عليه السلام
المتواترة » فةدجاء فكىتاب الفصول اللؤلؤية ل
قراءة مروية عنه » .

والقراءات كلهامتفقة مع العرضة الآخيرة التى نقلنا الإشارة إليهافما-نقلنا
منقبل  ,ففمانقلناه ولانقصانعمافىالعرضة الآخيرة » .
وإذا كانت العرضة الاخيرة هىالكاملة وهى التىقرأها النىيلت علىجبريل

الآمينكاملة» ولانقصان وزلياادة فهافالقراءات كلمامخرجةعلدا .وهىكلبا
متفقة معبا .

يننا

والحديث الذى يستفاد منه أانلقرآن نزلعل سبعة أحرف نسخت منبا
ست وبقيت واحدة » ليسالمراد منه القراءات » إما المرادمنه أحرف العرب
ولحجاتها »وقد أبيحت القراءة مهافىأول تدول القرأآن » “ملسخت )٠ وبقيعه
راضة الآخيرة  .وهى م ذكرنا شاملة
لنت
لقغةريش  .وهىالت
عبب
اى كا
للقراءات كبا .
م.م والقراءات السسع عند الزيدية م هىعند اوور متوائرة ؛ فهى منواترة

ارل.أصل هذوات النص ٠,أما الهيئة
بالإجماء  ,واتفقوا علىأن الاصل متووات
منالمدوالوتتف ٠ وغيرها مايتعلق بالشكل لا بالنص فىذاته » فقد اختلفه
صعة السند فيه  ,فقال بعض العلياء املنزيدية
تفوىاتره مالعاتفاق ع#لى

واجهور إن المتواتر هو ذات النص » أما هيئة القراءة منمد ووقف وما نحوجما
رحادتر
تلغ
لميب
اهل
سةند في
اعلصح
فإنه م

 .ولعله اشتبر باعدل عصصحراية

,

وه استفاضت الاخيار .
ولكن الخبور مالنعلباء على أالننواتر يشمل الأصل ؛ ويشمل الشسكل

وهئات القراءة » وحيئئذ يون مانلمقرر الثابت أن من يقرأ القرآن مجودآً

قارنأ القرآنباالنىيلق؛ولقدذكر
أ بالصورة الصوتية اليتىك
رما
يلاقءإ
مرت
سبحانه أنذلك منأسبابنزولهمنج)  ,فقدقالسبحانه ردا عل اعترااضلمشركين
علىنزول القرآنمنجا» ورد النىيلقوكلامهم » فال  « :وقالالذينكفروا لولا
'زل عليه القرآن جملة واحدة  ,كذلك لنثبت بهفؤادك » ورتلناه ترتيلاء وفىهذا

النص الساى يتبينالاعتراوض ولالجاواب
بم»نا الاعتراضإم»ا الذى استرعى

أذهاننا هو الجواب  .وهو مكون من شطرين :
أحدهما  أنهيتبت الفواد بالانس الروحى للبى يلق لنوالىنزول الوحى
رنم
كلقرآ
لعاقا
ايت م
مىان غير متراخية ٠ وتثب
زهف
ألي
'ع

وأحكامه وألفاظه

فى قلب النىيَلِتوِ» وصغرة المؤمنين الذىسبل التنجم حفظه لمم.

سس ا

مل

الشطر التاق  -هو ترتيل القرآن » فإنسوولة الحفظ جعلت القرآن الكريم

بح
افظ
لصفىدور قبل أن حافظلقفىرطاس ٠ واعناية عفظه وتلقيه عباشرة
عن النىيللع جعلت الذينيتلقونه عنهيرتلونه كايرئلهالنىيلهثمينقلون ذلك
الترتيل إلى من ياونهم ؛ وكل جيل ينقل القرآن ٠وكراد عن النى يل »
وبالطرريقة التىكانيقرأبهاحتىعصرنا هذا و
.ل يتواتر فقط لفظه  .تبولاترت
مطعرهيقة ترتيله بالقراءات المروية المقطوع بها اعلننى وهى القراءات »
ولذايقول العلماء  :القراءة سنةمتبعة  :أى ليس ذ! “:بيرولابديل .
و.م  -وهذا يتبين أن القراءات كلها“تواترة أصلا وهيئة  ,فالمد والإمالة
وغيرها مأنشكال القراءة متواترة » وقد يسألسائل لماذا اختلفت قراءات
القرآن » وقد أجاب عن ذلكعلاء الأصول ف المذهب الزيدى » خجاءفىالفصول
اللؤلؤية مانصه *

و«اختلاف القراءات إما لبيان أاصللحق وادلفعزيغ » أو حكمجمععليه»
أو اجمعبينحكن متتلفين ,أولتفسيرم ل
اعلهل يمعرف» أو لإيضاح حك يقتنى
الظاهر خلافه » .
:
١

وإن هذا الكلام يدل عل أن القراءات الختلفة فها فوائد :
أولاها

بيان أصل الحق وهو صدق الشريعة الإسلامية » وصدق الرسالة

الحمدية » فس كلى قراءة تكون معجزة بذاتها » فيتعدد الإيجاز وطرائقه ,

وإذا كانت كل قراءة معجرة بذاتها » فإن ذلك يكون أشد #أبيداً للحق »
وأقوى تنيا .

الثانة  أينتهبين الحم المقطوع إذا كانت باعلضقراءات دلالتها ظنية ,
فإن توافقالاخرى معبا بعل الدلالة قطعية  ,إذ هذا التوافق يزيل الاحتهال الذى

هو سب
ابال
لظذديةل.فتس
اكون
لة بمجموع القراءتين فطعي
الثائة  أن تكون إحدى القراءتين دلالتها احتتالية تتلف فى ههمبا
( ؟؟

الإمام ريد )

اخ
سد

لد

الأنظار  .فتجىء القراء:ة الاخرى مزيلة للاحئمال صر>ة فى أاحلداحتمالين ,
فيزول احتلاف الأتنطار  .ويكون رأباً واحداً عانلددى «طلبون الحق لدات
الحق س عير عورح .

الرابعة  -أن يكون ااثلاقرفاءات مدياً إلى إبجاد كس مس أن واحدة ,
فسكون إحدى القراءتن معيدة حك  .والتانية تفيد حكا حد.دأ لامعار ضة دنه

وأسفماادت الأولى 6 .اانص الموجر بفيد الحكين نعارة واحدة  .ودلك
مأبنرار الإيجار  .وهو أكل إعار مع الوا بادق المعانى .
الخامسة  أن تكون إحدىالقراءتين مفسرة للقراءة الاحرى.و بمحمو عبما

يكون مفكرا لاإمامفي .ه ولايكرن احتمال نادشملعينل .

تلفاق معالاصل
السادسة  --أينكون ظاهر بعض القراءات مؤدياً لميعى
المقرر للأحكام الإسلامية فتجىء القراءة اللاحرى مر ضحةحقيقة الى الشرعى ,
مبيئةمايطالببهالشرع فىاللامىبيصانراًعاً .
لم

وإذا كانت قراءات القرآن متواترة  .هلا تعتير القراءات عير

المتواترة قرآن ءا لآنخاصة القرآن الكرمالى تلفاارقه هوأينكون متواتراً .
|
فالبس عتواتر لابعدفرآنأ .
وقدتواترالقرآن الكريم جيلا بعدجيل ٠ قدحفظه النىيلقم وقرأهعلى

جبريل قبل أن بتتقلعليه السلام إلىالرفيق الاعل  .وححفظه أصمابه راضلىله
عنهم ٠ تلقوهعنالنىيلت  .وتلقاه عنهمالتابعون ؛ ومع أنهكتتب فى مصاحف
ف عهد الصحاية ؛ ماكان التابعون ومن جاء بعدمم يعتمدون على المصاحف وحدها

فىحفظالقرآن ٠ بلكانكلطالب حفظه يقرأ علىحافظليتتقل إليهالترئيل الذى

لك
دلق
بنىع
.حتىنبى السند إلوىال
تلقاه سعاننقه ي

يتواتر النص القرأافى,

وتنواتر معه هيئات القراءات كلها » وقد استمر ذلك إلىبومنا هذا  ,وبذلك تحقق

قولهتعالى  « :إناتحنبزلناالذكر ء وإنالهلحافظرن » .

جع

ا

وإن تواتر القرآن الكريم جعلهقطعى السد  .ولكن قد بكون ظى الدلالة »
«الاحمال قديرد على دلااته  .ولكن لايمكن أنيرد على سده » #هومتواتر

توائرأ لامجالللشك فيه .

نصوص

و

الكتاب وااسنة المعلومة

وم صر ح ف الفص ل اللؤلؤية أن أول مراتت الاستدلال فى الكنتات
اصوصه ء وقد قرن هاتصوص السنة المعاومة  .وأخر عنهما ظواهر الكتاب
والسنة المعاومة  .والسنة المعلومة اهلىسنة المتوائرة » وهو هذا يضع البنة

المتواةرة ص حيث استنباط الاحكاه منهافى تمبرة القر'ن الكريم و.إن افترقت
عنهفىأسافرليالن
كىو

٠ والقرس كلام اللهسبحانه وتعالى » وافىلأقنران

از ٠ 2 وإن كان كلام الرسول ممللم س جوأمع السكلام ,
معجز .إوهتىحلا

وإن تفصيل الكلام فهاىتين المرتبتين  .ومامنبة التصوص ٠ ومرنة

الظواهر بجعلنامخوض فى بيان هذه المصطلحات ايلنىكلر فيها علباء الأصول
فى با المباحث اللفظية » ولذلك تتعرض لتعريفات تتعلق ببذه المباحث »
و سلجتو أن كون كلامنا مشيتقاً منكتب الآصول ف الفقه الزيدى .

؟رم  يقس العلساء فأىصول الفقه الزيدى اللفظ الوارد فى القرآن
إقلىسمس 0

ذى
ا«لهو
ىذاالتقس لرقوله تعالى :
ومتشابه وه تابعوى ف ه

تماب وأخير متشامات » .
كنأ
له
اكات
تاب منهآباتمح
كيك
لعل
ازل
أن
وقد جاء ف الجزء السادس منكتاب البحر الزخار مانصه(© :

 ,المح هر الكلام الذى لرد بلهاف طاهره  .والمتشابههو الكلام الذى
( )١هزيخلا سدايسلانمرحبلا راغرلا ةةرر مقر . 4

ووس ل

يرخادلباهف ظاهره عندنا  .وقال اابلنحاجب هو الكلام المتضح المعنى ,
والمتشابه مقابله » .

وملمانا الكلام ف المتشابه الآن ؛ للآانهمنالمتفق عليهبينجماهير الفقهاء

أآنيات الأحكام لا يوجد فيا متشابه » فلا .همنا الكلام افلمىتشابه فى بلعفضا
أظ
القرآن المتعلقة بذات الله تعالى أو بأفعاله .

وانحدم هناليسهوالمحم المذكور فأىصول الفقه الحنن ل
,آن احم هناك
هومالابقبل التأويل واللاتخصيص واللانسخ  ,أماالمحكمهنافبوالمتفقمع

استمال القرآن الكريم ٠ جإعذله سب
احالنهمفتىمق
شاب
اليه

» ووكالضم المعنى

فهومقابلللمتشابه ء سواءأ كانقابلافىذاتهللنسخ أمكانغيرقابل  .وإن كانت
نصوص الاحكام كلها بعد وفاة الن
لىي
يلت
ست

قابلة للنسح ٠ آنه لانسخ,

للأحكام بعدوفاةالنىيلتم .

أقساماحم عندالزيدية :

ا

بقسمكتاب الأصول افلىفقه الزيدى احم  ,وهو الذى ليرااد يه

غيرظاهرلفظه » أو بعبارة موضحة ما لايقبل تأأويل
قا إ
سلاىم فى:
 - ١التصن الى3 

؟  -والظاهر إذا ليعارضهماهو أقوى منه.
 - +والمفبوم إذا لميعارضه منطوق .

و؛ا-لخاص واو عاورضاهعلاممق:يد ولوعارصه مطلق-

ه  -وماوافقه تحسين عقلى .
 - +وانجاز الذى تكرن قريلته ضرورية أو جلية(؟ .

( )١لوصعلا ةيؤاؤللا ةفرو مقر . 45

لوقا سم

لغو
وى ص
لرف
ك»
ن نبقوإلجفيمهال  :إنالاجلازواضم الاقريلنةضأروورى
يلماكن إلا أن يككاولنصريح ي
,ودلاخل فى باب المتشابه » فالتعبير عن السلطان

باليد تمقول وضع الأميريدهعلىالمدينةلايمكن أن يكون متشاماً » وكذلك

القرينة الضرورية نجعل ال
قلفظ
اغي
برل

للاحتيال فىأداء المعنى انجازى ٠ كقوله

تعالى « :إنىأراق أعصر خمراً» فإنافرسائللا
ييعق
عل أ
صنر

» باللعصر

لثىء يقبله » وهو العنب الذى سيئول إلىخمر .

والكتن ب#ذا القدر فىذاللكقسم » ولنتجه إلىالاقسام الآخرى  ,اللانبا
تفسير لأيات الاحكام » وتبين قوة الألفاظ فالىدلالات الى تدلعلب  :والمعاق

الشرعية اتلسىتنبط منها.
ولا نستطيع أن نفرض أن الإمام زيداً خاض ف بيان معاق هذه اللفااظ ,
وقوة دللنهاا» ووضع تلكالاصطلاحات لها ؛ فا كان ذلك البيان مقصود الفقه فى
عصره :وإ كانالذوق الفقهى والبياق والمنطق وجب علينا أن نفر أضنه لاحظ
فى استنباطه قوة الدلالات » وعلى ذلك لمناعنا كون هذه الاصطلاحات جاءت

بعدالإمام زيدرضىاللهعنهمنأن نق
اولل إ
انصهذطهلاحات متفقة فكىثير

منالاحوال معفقبه » ولذا تك فهاواحداً واحداً »ولا نفرض خاافة هذه

الأصول لفقه الإمام زيد  ,إلا إذا ثبت لدينا بطريق آخر من الفروع الفقبية أنه

يلأمخذ بذلك .

النص الجلل والخق :

 - "4اعتبرت النصوص كلهافىالقرآن والسنة المتواترة أقوى مايؤخيذ به
مانال
لاح
ركام
يع
دند
ية »ث
اما
لهى
نه
صذه
ومى ؛ وق
اد جع
للبا
ف صا
صحبول

اللؤلؤية منأقسامالك .
وقد عرذوا النص بأنه اللفظ الذى لايقبل الاحتمال فىدلالته علىمعناه ,

وهو ينقسم إلىقسمين  :نص جل ١ ونصى خيى .

رة
وعناه
ريرم
ضل غ
بحتم
والنص الجلهوالنص الذىلاي

الوضعاللغوى .

أى يكون موضوءاً ل .ه مثل«الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد مبمامائة حلدة» .

فكلمة مائة جلدة لاتحتمل غيرماتدل عليه بضرورة الوضعاللغوى ؛ إذ أنكلمة

مائة موضوعة لهذا العددلاتحتمل قطسوآه .

والنص الامقلهذوى لايدخله الاحتمال بضرورة النظر العقل؛ وذلك يكو

فى التصوص الى تتعلق «الاعتقاد كثيراً .
ولقد ذكرهذه التعريفات صاحب الفصول اللؤلؤية فقال :
« النص هو اللفظ الدال علىمعى لايحتمل غيره تضرورة الوضع ؛ وهذا هو

النصالجل » وخ وهو النصالدال علىمعنىلايحتمل غيره بالنظر » وقصره
الغزالى واالطبلرىأعلوىل »2, 02
وإنا نميل إلى أن النصوص الفقبية منه إذا اعتبر المشترك من النتصرص .

لآنافظ القرء ؛ لايدل عبلمعنى الطبر أو الحيض ٠ إلابنوع تأمل وخص .
فبى حك العقليدل علىمعنىالحيض نصاًلايقبلالاحتمال عندالحنفية » ويدل

علمعنىالطبرء وهو لابقبلغيره بالنظر والفحص عند الشافعى رضىاللهعنه.
ورم  -ولا بد من أن نوازن هنا بايلنقزويلدية فى أصولهم وقول علياء
الأصول عند عامة الفقباء .
لقد قالالمالكية إن التص هو الذىلايقبل احتمالا فمايدلعليه  .ومماعى
الاحيال المنق أهر الاحتهال الناثى* دعلنيل ٠ بمعى أنالنص لا يقبل احتمالا
ناشئاًعندليل  .كلفظ الى فقد حتمل مقدماته  .ولكنه احتمال غير ناشىء عن
دليل» أمهر مالا بدخلهالاحتمال مطلةاًكألفاظ العدد  .قال بعض الماللكيةوالشافعية
يال
وعدا
االحايتقبل
إنهمالايقبلالاحتمال مطلقاًكألفاظ الأ
قدا.ل بع
اضهلم م
داثى'
الن
لع
ينل .
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ل

وعلى أى الرأيين يفسر فول الزيدية قولحمإنهمال ياقبلالاحتمال» يظهرلى هم
يريدون نو الاحتتال أيأكان » لاهم عرفوه بأنه مالا يقبل الاحتمال بأصل
الوضع اللغوى » وانلقاحتمال بأصل الوضع اللغوى يقطع بننىكل احتيال

إذا قلنا إن دلالةالالفاظ لغة قطعية لاظنية » وهذامااختاره الزيدية ٠

والحافية فى تعريف النص م منهاج آخر الزيا.ية وغيرممف»هم يقول «:النص
هو المنىالذى يدلعلىماسيقلهاللفظمنغيرنظرإلىالاحتّال؛ فقوله تعالى فى
آايلةربا ه ذلكبأنهمقالوا إما البيعمتل الربا» وأحل اللهالبيع وحرم الرباءفيا
مايفيدحل البيع» ولكناللفظلميسقللدلالة علي .ه بلسيقللدلالة علىالفرق
بايلنببع والرباء وجاء حل البيع بالقصد التانى  ,لا بالقصد الآول  :وبعبارة
عايءا » وملقيسصودا قصداً أصليا .
بج
ترى
أخ
ومن العبارات ماقد تتكون غير قابلة للاحتهال  .وللكن اعتيرها الحنفية من
قابليلظاهر ٠ كقوله تعالىفى شأن تعدد الزوجات » وإن خفتم ألا تقسطوا
فىاليتائى فانكحوا ما طاب لك من النساء متتى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا
يمي
لامل
فواحدة » فالمطالبة بالعدالة لىتكنبالنص عندالحافية  ,لآ
لناطلكل
هسق
ا»
ولكن هذا المعى:لايقبل الاحهال أى احتمال  .لآن العدالة لمر مقرر ثابت

افلىإسلام خالدإلىياولمقيامة .

سس لىإا مسد

؟  ظوإهر الكتاب والسنة المعلومة
4م  -ونصوص القرآن والسنة المتواترة حكنها واحد  .فكلاهما متوار

فبوقطعىمن حيث السند .

ويل هذا كاذكرناظراهرهها » ولقد عرىالزيدية الظاهر بأنهاللفظ الذى
ابا
,قد قالوا إحنهتيس
له
سبق إلى الفهم منه مرعنايجم مع احتماله لمعى مجروح و

لمدنى لياظبر من اللفظ بادى الرأى

نوه فى
ك.
لملية
ظى ف اللاحكام الع

فظ  ,أو لبطلان
ايفلهملمن
االألمعورلمية قطعىلقيام الدليل فيهاعلىصدق ما
,لا ميكأوخنتوذا به؛ إذ العلميات تقوم على القطع .
المعن الظاهر ف

وهذاالتعريف يتفق مم تعؤيف الشافعية والمالكية  .ورتلاق معباجيم ,
لأمهميعتبرون مايقبل الاحتمال ولوكانغيرناثبىءعندليل ظاهرا .

والحنفية يخالفون اججمور فى تعريف الظاهر ٠ كم خالفومم فى تعرريف النص .
فالظاهر هر الذى يدلعلى كلام لميسقلهالكلام » وضرنوا لذلك متلا آبة الريا

دفلاىلتها على حل البيع  .فىقولهتعالى  :و«أحل الله البييع وحرم الرباء
ونقودهنا إلىذلك » وكقوله تعالى فىالقصاص ٠ : وكتبنا عليهمفيهاأن النفس

بالنفس والعين بالعين » والانف بالانف ,والاذن بالاذن  .والسن بالسن ١
والجروح فصاص  .فنتصدق بهفهوكفارةله ,ومن ليحمبماأنزلاللهفأولك
مظالمون» فإن هدا اصلاللكريم يفيد بظاهره وجوب القصاص فىهذه الامور .
ال

انن هذا ال عندأهل الإسلام » ولكن كان لييانه عند
بليمبك
لياق
لآن الس
الوهوأدن؛هم خالفوا شرعبم الذىبعثبهموسى عليهالسلام ومأجرو
حهذ,وا
بلتسون الحم عند غيرهم » عسام >دون لانفسهم مخرجا من أحكام التوراة .

لالم  -هذا وقد صرحت كتب الزيدية بأن النص والظاهر من قبيل الحم .
ومن قيبل المبين » ومعنى ذلك بالنسبة للنص واضم؛ إن النص لايقبلى الاحتمال ,

فيلتاوقف العمل به لاحتهال تخصيص  ,.أو لاحتمال معى "حر ء .أما الظاه

اوم ب

خبو الذى يقرر أمر! يح
تتاج
و إضلىيح » ذلك أن مقتضى الاحتمال افلىظاهر ,

يوجب منطقيا ألا يعمل به » حتىينتىالاحتمال  .ولكنبم قالو!إالمءنالمتبادر
يكرن هالوآصل الدى ينبغى الآخذ بهحتىيقومالدليل علىخلافه  فيلزاول
المعنى الم
اتبا
لدركملنام الذى يسبق إلى الفهم حتىبوجد دليل لامعنى غير السابق
إلى الفبم » وليس من المعقول أن يترك المعنى السابق إلى الهم لاحتيال وجود
غير
دهلمنغ
يير
ل و»إلا كا
ونمب
لملا
ي؛س فى نصوص الشرع مبمل  ,وللآن
من القواعد الآصولية أن إعءال اللفظ أولى منإجماله .
ولا عمل المعنى الظاهر إلا إذا عوررض بنص هو أقوى دلالة منه مثل قرله
تعالى ١ :
اليلس ع
ذلى
ين أم
انو
لاصوعم
الو
لاحات جناح فما طعموا إذا امتاقوا

وآمنوا وعملوا الصالحاتء ثماتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا والله يحبالمحسنين »
فإن ظاهرها أن كل مطعوم حلال مادامت حقيقة الإيمان مع العمل الصالح
قد تحققت  ,لوكنها هذا معارض بنصوص التحريم لبعضامطلعومات  ,كتحرم

الختزير والدم » وتحريم إلخر بالنص الذى لا يقبل احتالا ولا تأويلا .
دية للعمل بالظاهر ألايعارض بدليل أقوى منه.
يرط
زشت
لا ي
اهذ
ول

وصترح الزيدية فى أصوطهم بأن العام املنظاهر فدلىالته على عمومه ,

وإن هذاالب
اابللما
اله
تثره
سمنأ
نفى
ياط نفردلهفصلا خاصا ء لآن أكثر ألفاظ
الاحكام العملية عمومات » فيجب أن نبين بإبجاز بعض آزاء العلماء فنهاورأى
الإمام زيد خاصة فبا .

7

العام والخاص
مم ل العام لفظدال علمسميات باعتيار أمى اشتركت فيهمطلقاً  .أى بأى
نوعمن أنواع الاشتراك ككلمة الرجل والرجال والنساء .
وهو تعريف يتقارب معتعريف علباءاللاصول عندلبور ؛ فهم يولول :

دعام اهلوافظ الدال عكلثىيرين المستغرق ف دلالته لكل مايصلح له سب
ال
وضع واعطد ٠ فاارجال لفظ عام  ,لانه يدل على استغراق كل ما يصلم له اللفظ

منحيثالوضع  .ويفرقون بذلك بينهوبينالمشترك  ,وهواللفظ الدالعلىأ كثر
يىل
دعل
سحد
من معنى وا

يظن
عكلف
ابادل
ل؛
الت

جلارحة المبصرة »
ادللع
 .وإنها ت

وضاع مختلفة
وعل الذات » وعل الجاسرس ء ولكن على سبيل الوتببادلأ»
ينددية ,
لاه
زع
ارن
لأمخرشجترك التعريف الذى ذك
لاوضع واحد  .واقد
لفرل ففىط
اتوا
ا لاي
هحاد
ذ.
والأ
لأنه ذكر أزه لابادعمتىبار أمر مشترك بين
المشترك ء فإنهلابوجد «تلا أممشرترك بين العين الجارية والعين المببصرة .

وايلقوحلنفية فىتعريف العام إنه ليفنظتظم جمعاً » سواء أكان باللفظ
أم كان بالمعى  .ومنال الآول الرجال  .ومتاله أيضاً الاسماء الموصولة متل قوله
تعالى ١ : والذين يتوفون ممم ٠ ويذدرون أزواجا يتربصن بأنفسبن أربعة

أشبر وعشرا » ومن التاتى أسماء الاجناس المعرفة بأل .
ومنانعريف العام يتبينتعريف الخاص  .فهو اللفظ اذى وضع مدق واحد

سعبليل|لانفراد » سواء أكان ذلك المعنىجنساًكحيوان من غير أل» أكمان نوعا
كإنسان ,أمكانشخصاً كريد وابراهم  .فادام المسمىواحدا .
دلالة العام :

وزع جاء فكىتاب الفصول الاؤاؤية ما نصه :
ينقسم الكتات إلى قطعى  .وهو ماكان نضا فى دلاليه  ...وظى وهو مكان
ا
لان
غيرنصفى دلالته  .ويعرف معناة من نفسه إن كمابنيناً ومنبيا
حنهإ
منك

سمس خلاي املد

ومختص [لرسول ببيان جملاتهالشرعية , 02 ,
ومن أى ندولعالة العام أهىظنية شفمىولها لكليمشاتمل عليه؟ع:بارة
الزيدية فيد أنهظى

لانمذر فهاأنه منقبيلالظاهر » والظاهر ظى عندمم »

لىته
ليال
داحت
لآنه مياقبل ال
اف

؛ إذ هر مقابل النص ٠ وقد قالمتل ذللكالمالسكية

والشافعية والحنابلة ا,فلإعنام يلدال علىبكشلممال عدلليهالة قطعية ٠بل

دلالته على !ل!عموم ظنية لآن دلالته أيضاًمنقبا الظاهر الذى حتمله النخصيص ,

واحتيالٍ التخصيص ف القرآن كثير  .لانه مامن عام إلا وخصص ؛ وإنه

بالاستقراء جد التخصيص يدخل كتيرا فأىلفاط العموم ؛ مما جعل استهال

التخصيص قائهاً  ,نوحايثحتكامال التخصيص ثاب فإنه لامساغ لآن يقالإنه فطعى.
وقد بالف الددفية الزيدية وجمبور الفقباء ف»قالوا إن دلالة العام وتموله

لكلأفرادم قطعية » فقوله تعالى ٠دالا يسن م ا
نيض عنسا إن ادم
فعدتين ثلاث أشهر  ,واللاءى لميحضن٠يشمل كل معتدة لاترى الخيضص بأساً

أو صغرا  ,سواء كأانت الفرقةمنطلاق أوفاسلخعفقد الصحيم أمكاننعمنمتاركة
ف العقد الفاسيد .ومعن القطعية البى يثيتهاالنفيةنى الاحتهال النائى” دعن
ليل عدم

بلشلترقططونعية لايد خل تهخصيص :فإندخله تحصيصكانتدلا لنهعلاىلباظقلنية
تخصيص العام ؛
اام لا ومرة الخلاف بن الخامية وجمهور الفقماء ومنهم الريدية تطور قْ

قارلةخصصات الىتخصص العام فا
.لحنفية قالوا إالنعام الذى لميدخله تخصيص

لخاصصه إلا قطعى مله.امعلاقمرآن الغذىخلصمضى لاخصصه إلا مياكوون
قطعياًفيسنده ودلاانه  ,فلا تخصصه حديث الأحاد ,لواعخصصه ال
تقيا
خسق»ص
وصه

السنة المتوائرة والمشوورة إذا كانت قطعية » وكانت مقترنة لهفىالزمن . .

وأما الزيدية

وهعهملبود فإنهم لابشترطون قطعبةالخصص مطلقاً  .سواءأكان

) (١الفصول ورقة رقم م. 4

الدعامخقلده ااتخصيص أم ليدخله  ,نفيرالاحاد متلا خصص العامعند 'موو
ولكن يجب أن نقرر مهنأ أن الإمام مالمكا لابجيز مخصيص حبر الأحاد .

لعام القرآن تخصيصاً مطلقاًفىكل الاحوال ؛ بل لاءد لتخصبص خبر الأحاد للعام
عانلدمالكية من معاضد يعاضد خير الأحاد  ,والمعاضد إما عمل أهل المدينة .

ابر
مكرمأة على عمتها
لقول
وإماقياسشاهد  ,واذلك اعت
للياهة ١ :لاالتن
صهع
ولا علىخالتها » خصصاً لعموم قوله تعالى:ه وأحل لكم ما وراء ذلك الموافشيه لعمل
األهملدينة و القياسولم يأخد بخير ن,بى ميملدقم عند أأ
خكللكلذ
بىء ومىسباع
الطير »وضعف اير لعدممعاضدته ,و أخذ بعموم قوله تعالى «:قللا أجد هما أوحى
إلمعلى طاعم بطعمه إلا أنيكون ميمه أو دما مسف رحا  1أو لحم حبرب فإنهرجس :

بفإن
أوفسقاًأهللغيراللبههء فن اضطر غيرباغولاعا
رد.
ك عهور رحيم ٠ .
(«م  -والزيدية لأنهماعتيروا العام منقبل الظاهر » ودألنالته ظنية ,

لاقطعية ؛ ذكروا من امخصصات مايأنى :

()١الإجماع  .فإن إجماع الجتودين فى عصر على حم عصص العام .
والإجماع لابدأن يكونلهسندمنكتاب أوسنة أو قياس  ,وإن الإجماع على

هذا النحو يكرن قطعبأ » وإن كان الاستقراء لميثبت أن إجماعا ينعقد على حم
أساسه القياس إلاأن تكون العلةمنصوصاً علبا  .وفىهذه الخاليكون القياس

تطبيقاًلمكالنص ٠ وليس إنشاءلحك بلجىء بهص  .والحنفية يتفقون مع

الزيدية فىهذا إذا كاننصالعلة قطعيا.
(ب) إجماع العترة  .أى إجماع أهل البيت التبوى من أولاد الظهور الذين
ينتهون[ىفاطمة  ,فأولئكم الذين يسمون العترة  ,فلا ينقض الإجماع إذا لميكن فيه
أولاد علىمنغفيارطمة  .وهم ذربة الإمام ##د بالنحذفية رضىاله عنه  .وهذا
النوع من الإجماع بعد قطعرا عند الشيعة جميعاً  .لافرق بنإيمامية وربدية  .ولكن

يلعاتير المبور من الفقباء ذلك إجماعاً  .ويذلك هرد الريدية عى الجبور. 2"2
( )1نكملة اللبحر الرغار ورقة م.م
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تخصيص القياس للعام
؟جم  ( ج) والقياس  .فإله بخصص عام القرآن عند الزيدية »
وتمد ادعوا أن ذل
وكاقفدق عليه الأثمة الأربعة واجمبور ء فقد جاء فى الفصول.
اللؤلؤية مانصه :

«اختلف فىتخصيص العام به (أى بالقياس) لجوزه أمتنا والفقهاء الأربعة

صه بقطعى
صإنيسبق
واخبور مطلقاً ؛وتبعهبعضالفقباء مطلقاً٠ واتبنإخبان
صل ؛ وابن سريح يجوز إكنان
نخىففى
ملكر
له ا
اافق
متصل أمونفصل جاز  :وو

ضى كلام أتمتنا جوازه فىالعملىلاالعلمى إلابقياس قطعى» .
ت»
قياً
مس جل
ويا
الق
وإن هذا الكلام يستفاد منهثلاثة أمور :

أونها  وهو أمسبا بموضوعنا أن أئمة الزيدية رضى الله تبارك وتعالى عنهم
صص العام فى الاحكام الشرعية العملية » كآيات السرقة
خ'
بياس
يرون أن الق

والزف؛ والقذف »؛فإن هذه أحكام شرعية عملية ٠ ولكن القياس لخاصص
علحوادث ,
الاحكام العلبية  ,أىالاعتقادية ككون اله تعالى قادراً علما من:زهاً نا

وغيرها من الاعتقاديات كالآبات التى تدل على الإعان بالقدر » ولكن جوزوا

ينطقسعوهىو.
تاخصليصع بلعنضيات بالقياس الوقطلعىع»له يريد البرهان الم
القياس .عند المناطقة_ ,ويلرايد القياس الفقهى  ,وهو إلحاق غير منصوص

علىحكهبأ آمخنرصوص على حكنه لعلة جامعةبينهما٠ والسبب واضح
فى التفريق .بين الأحكام العسلية والاحكام العلبية لان العام .فى الأولى معناه.
فى الشمول ظى ء أما العلسيات ولو عامة فعناها دائماًقطعى .

اثانها  أن جمهور الفقهاء يرون جواز تخصيص العام بالقياس  ,وذلك
موضع نظرء لاذه ذكر الحنفية معهم  +وألحق أنالحتفية لارودكا جاءفىأصوم

جوار تحصيصالعام بالقياس إلاإذا كانقد حصص أولا  والتخصيص لايكون

سبسس سس

إلا مستقل ؛ لآن المتصل عكنادلامستثناء والغاية والوصفلايتعخدصيصاً  .لل إن
لقتعنداء فلاتعد أداة
العام يذل غيرشامل كل أفر لده :إذ أنالاستاناء تك باالبا

الاستثناءتخصيصاً اصطلاحياً عند الحنفية .والوصف قيدفيافكيلادماللاعامثه له
.التخصيص لا يكون إلا مستقل مقارن
مع وجودهء وكذلك الغابة والشرط و

افلىزمان  .وما ذكره ١ أيا'ًللكرخى هو رأى الحفية مامأ  .ويسبه الحنفية
ام ظنياً .
ععل
إلى أحننىيفة  .وذلك لآن التخصيص عستقل مقارن رمانالًبج

أما التخصيص -أداة استثناة فإنه لايجعله ظنياً » ورا جعله خاصاً  .والخاص .

لا يعارضه القياس
الثها  أنهيستفاد من هذا الكلام أن الشافعى بحيز نخصيص القياس العام ,
ولكن ذلك لمينسصوص ا عليه فىكتاب الرمالة » والذى يفهم من كلامه فبها
ااانتتها ظلية
»وللوك
أن القياس لمامكن أينعلو إلى مرتبة النصوص أبداً د

وإذا كارن القياس لباخصص خير الاحاد ؛ ولو عاهأ ٠ فكيف بمخصص
عام القرآن عنده » وإله قصدرح فىكتاب اختلاف مالك أنه يأخذ على
الإمام مالك أنه يجعل الفرع أصلا  والاصل فرعا  ,وذلك عله أخبار الأحاد
محكومة بالقياس أو بعمل أاهللمدينة .
وما يقال بالنسبة للشافعى يقال أيضأ بالنسبة للءذهب الحنيل  .لآنه لباأخذ
رةة مطلقاً إذا كان فنىصوص
وثم
رجد
ضا تو
ودرة  .ول
رعن
لسضإلا
اقيا
بال
القرأن عامبِوْخذ به .

ممم

وف الحقيقة إن المذهب الذى يتفق مع المذهب الزيدى بالنسبه

صدرح فيه بتخصيص
لتخصيص العام بالقياس هاولمذهب المالك ؛فإنه ق
القياس للعام  .ولذلك لماالع منأن نستدل للمذه الريدى مكنتب المالكية

ما دامت الفسكرة متلافية افلىمدهبين تلافياً تاماً .
«قدذ؟ القرافى كسار فقهاء المذهم امالك فكىتابه تنقيم الفصرل حجة

سلتيم ل

قنرءر أنهإن تعارض القياس مع
ا ذهب المالىفتىخصيص القياس حام الفقرآ

العام ؛ فقدتعارض أصلان :
أحدهها  عام دلالته قابلة لاتخصيص .
والتانى قياس لا احتمال فى دلانه  .وإذا تعارض أصلان أحدهما فيه احتهال
فى الدلالة » والآخر لاحاتهال فيه كان الآاخذ مااحلتامال فدلىالته  :وإن

تخصيص العام بالقياس يكون إعبالا لما  ,وإعبانما معاً أولى من إشمال أحدهما.
ولو منعنا التخصيص لكان دلك إممالا لاقياس  .ومئعاً لاطراد عانه فىذلك

' الموضع مغنير باعث يدعو إلى ذلك الإهمال. ©7
هذه خلاصة الحجة الىساقهاالقرافى » ولنافههانظرمنوجهين :
أولما  أنه يقوم كلامه علىأساس اعتبار العامفىدلالته محتملا  .ويدخل

دلالته الاإحتمال غير الناشىء عن دليل والقياس غير محتمل:وهذا يقدم القياسعل
العموم  :فيخصص العام بالقياس ,وإن ذلك فيه توهين للأدلة الشرعية ,

وإضعاف لعامللنصوص من غير باعث » وان معان النصوص يب أن يكون لها

عمومها حيتقىوم الدليل من الخنصو
لصاعلفىه  ,ولا بصم أن يعد القياس
انهف
مخصصاً  ,لآ
لرع
نص

؛ ولا يصم أينعل الفرع وهو القياس أصلا

والأصل وهو اللفظ فرعام ذكرنا أن الشافعى قالهفىكتاب اختتلاف مالك .
التاق  -أنمالنمقررات الشرعية ألا يصار إلى القياس إلا إذا أعوز الجتهد
»ا تجعل القياس فىموضع اللفظ  .بليلغى بعضمايفم من اللفظ »
الونصهن

وذلك عكس الترتيب الفقهى للاستنباط .

ية » وكإاننوا يشترطون لتخصيصى القياس
ح يتردفعل
لراض
ااعت
وإن ذلك ال

للفظ العام أنيكون العام قد خصص بستقل  ,إذ يكون العام فى شهوله ظليا بعد
) (١الفصول ورقة هم. 

( )0هذه ةصالخامهقاس ىفارقلانم ةلدأىف ميقتت لوصفلا ص . 4.

سم لد
سل

ذلك  .لآنهيكورجازاًعيرقطعى القرينة س
.كون ظنويااًل.جاز غيرقطعى القربنة
ظنى عند الكشير بن سكول ظناً فدعارض طنياً ٠ ولكنه مهما يكن فيه تقدم
للفرع علىالآصل ؛ وذلك عير مقبول فىذانه .

وعم

هذأ كلام أئمة الزيدية والفقباء فى تحصيص القياس العام » وقد رات

أنهم بعتبرون القياس خصصا للعام فالىاحكام العملية بإطلاق .ولم يشترطوا
أن يكون القياس

جليا .بل لم يشترطوا أى شرط إلا أن يكون

القياس صميحا  .فهل هذا هو مذه الإمام زيد رضى الله عنه وعن

آبائهالكرام ؛ لمنحدفيهنصاعن .ه حتىنحمبصحنه» وم ل يمنسبرهإليهبذاته

حتى نقول إنهمفىهذا صادةون  ,لآنه لايوجد دليل يعارض هذ| الصدق بقل

مثل نقليم .

ويكونعلينافىهذه الخال أننرجع إلىالمجموع لنعرف ٠ أكان يأخذ
مهآ
بالعام  ,وأكان يعتبره حجةظنية أميعتبره حجةقطعية ٠ وق
لجدن
كد و
اا ل

افلىكفاءة يدل علىأخذه بالعام ٠ ومنع أينقاس فمىوضع عموم العام »
والآن تقل لك بعضأ مانقلئامن هذا الملوضع من قبل .

«قالأبوخالدسألت الإمامزيد بن علىعلمهماالاسلا
لم ع
أنن
ككا
فحاء »

قل طباهلملا,ماسن ضع أكفاء أبعض .بعهرم وي
وجمقيهم
رش»هم.

وهاشمهم إذا أسلدوا و'مئواء فدينهم واحد  ,لمممالناوعليهم عملاينا » دماوم
واحدة ودياتهم واحدة  .وفرانُضهم واحدة » لبس لبعضهم علل بعض فىذلك

فضل ؛ وقدقال اللهتعالى عر وجل ١ ولا تنكدوا المشركين حتى يؤمنرا»

فإذن للمؤمن جميعاً  .العربى والعجمى أن ينسكدوا بنات المؤمنين  المشركين جميعاً
عر سويمحميهم إذا أسللواء

ْ

وس هدا النلص ستفاد أنه اعشر دلك العمءو
حمحة .فان الإذن عام لكل

المؤمنين أن يزوجوا ناتهم لاى مشرك مهماقيكبنيله إذا أسلء وده استدلال

وم د

بالعام » ولا شك أنه لميعتير ذلك الإذن ثابنا بدليل ظلنى  .بل ديسل
قطعى جاءبابلااحة .
وقد أكثر من الاستدلال ,العمومات كالهنفية  .فقد سثل مثلا » عن المصة
والمصتين  .فأجاب بأنهما محرمتانللنكاح  ,وسبب ااتحريم بالرضاع  ,إوايكماحاء .

و سألت الإمام زيداً .عنالمصة والمصتين ؛ فقال ترم . 02 ,

ول يذكرم ااعتمدعليهرضى اللهعن .ه ولكنواضيمكل الوضوح أن اهعتيد
أنكخمواتك من الرضاعة » .
وضع
هكم اللافى أر
اىت
هال
مهتع
أول
عولىف

ومن ذلك أالنظبار من اللأمة لاأثرلهإلا إذأ كانت زوجة  .فقد جاء
افلىمجموح ١ سألت زيدبعنلى عليبما اأسلام عن الرجل يظاهر من أدنه ؟
قال لا ثىعءليه » .
ك
ذخللفى
,واء أكن حرائر أمإماء  .فالامة تد
وذلك تعمملكلمة نسائكم س
العموم إذا كانت زوجةء ولكن لاتدخل إذا كياننسرى بها حم هلك الهين »
وهذا أستعال للعموم ٠  5يفيده العرف اللغوى .
ولقد جاءفى المجموع فى الركاة وقد سئل عتنعطى له من الاقارب .
هذا هو النص :

 ٠سألتهعليهالسلامعنالركاةتجرى اليرجعلطأينها أحداً من قرابته ؟

قالل باعطيهامنيفرض لالهإمام عليهنفقتهء قلتومنالذى يافرلضإلمهام

نفقة  .فقالكل وارث . 22,
وهذا اانص أخذ بالعمومفى أقصىدلالانه من غير #صيص بياس أو شبه قياس ,
فاعتبر اانفقة واحبة على كل وارث أخذا منع.وم قوله تعالى ' و.على الوارث
مثل ذلك  .وقد حصص أكثر الفقباء ذلك اانصبأقيسة مختلفة »ولكن الإمام

صه
( )١الجموع ج ؛ م
؟) شارلحلجموع ج م ص ١٠6
ع

الام ريد )

7700

بز

لد

الآحاد تحمل الصدق والكذب » ومتل هذا لياثبت إلا ظنا  .والته تعال يقول :

إن الظنلايغىمنالحقشيئا »ً فلابكرن حجةفىالدين,أإمذور الدينيحب أن.
واا يحتاجون
اة)نإذ
كشيع
يكون طريقها قطءيا  .وإن جمهورالفقباءالعامة (أى غير ال
إلى قبرل أخبار الأحاد ف»لانهم لا يعتقدون بوجودالمعصوم الذى بين لهمالشريعة:

ويفسر لهممعانيها ء ويذكر ذلك لهم بالوديعة الثىأودعبا وفها بيان مايخق عليهم ؛

وأحكام مياحد من أحداث بريدون معرقتها  .فهم فى فراغ نفسى من هذا
المادى الذى ديهم فكاشفوا بالظن الراجح عن العلالقاطع ؛ تخلاف الإمامية

فعندحم المعصوم اأذى ملا الفراغ العقلى فيمدهم باليقين بدل الظن ,
.و؟ 

هذا هو الرأى الذى بممشع حجية أخيار الأحاد  .لانه لابريد

إلا يقبا جازما  .ولكن هذا القول مخالفه جمبور الإمامية ويأخذون بأخبار

الآحادء وسسواء أكانت معهاقرينة ترفعها إلى مرتبة القطع أم لمنكن  .ولقد
قرر ذلك الرأى الطو.ى وادعى الإجماع عليه عند الإمامية  ,ولذلك قال :
« والذى يدل على ذلك ( أى على ةبول أخيار الأحاد ) إجماع الفرقة الحقة »
ل ععلىمل ببذه الأخبار الى رووها فى تصانيفهم ؛ ودونوها
اعة
فإنىوجدت! جم
أفصىولحم » لايتناكرونفىذلك  ,ولايتدافعونه  ,حتىإن واحدمنهمإذا أفى
فاونه سألوه من أين قلت هذا ف؟إذا أحالهم عكلىتاب «عروف
فيىثعىر”ل
وأصل مشورر ء وكان راوءه ثقةلاينكر حديثه  سكتوا وسلدوا الآمر فذىلك
ههم وسجينهم منعهدالنىيلق » ومن بعده من الأحمة »
؛هذ
دلهت
اقو
علوا
وقب
ومن زمن الصادق الذى النشرالعمعنه؛ وكثرت الروابة هن جبته ؛ فلولا أن
العمل >اذلهأخبار كانجائزا لما أجمعوا على ذلك  .ولا نكزوه» ولآن اجماعهم
عليه إذا كانفيهمعصوم لايوز عليه الغلط و النسيان . 22,
وهنا كد أن الطوسى يذاكر الإجماع عل الاخدن لخر الأحاد  ,وهذا بجعلنا
( )١مدع لوصاللا ىسوطلا ' دقو ركذ اذه اوم عوضدأبهيل نم ص

3-5 +:

[لإس ل

غعود إلى بدء القول الآول الذى ينسب إلى المرتضى ؛ إذ بنسب إله أنه

برد خبرالأحاد » إن لميعتمد علىقرينة» وقدأشرناإلىالقولفىالنسبة » وهنا

مأقيدفيذلدك منغيقرلع»ذلكأن لعاومىتل اذلمرتض »ى وق ردد الإجماع
لاىلاخذ مس الأحاد  ,وما كان مانلممكن أن يقررهذا الإجماع » وهو يعر
أنشيخه خالفه أ
»و يفصل ي
وقيد  ,ولا رأخد
فذه ب
ذاطل
كاقر»ه

ال
اكلفىن
قسب
وةل

الإجماع يشرى

إلى السيد المرتضى راضلىله عنه» ولكن الكتب .تذكر

خلافه ؛ فلنسر فمىسارها
3

وقد ساق الإمامية حجة تتفق مع الحجج اسلاىقيا عذاء النة ,

وعل رأسهم الإمام القر شى مدبن أدريس الشافىرضياللعهنه»ب إ
لن ماساتوء

يكاد بكرنلأخوذام انلرسالة لذلك الإمام الجليل » وما ساقه صاحب كنا

معالمالدينمن أدلة ما يأتى :
( )1قولهتعالى « :ف١لولا نفرمنكلفر
طقة
امنئهمفة ليت
افقه
لوادفيىن ,
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلعم  0لعلهمحذرون.٠2

وقد قال صاحب معالم الدين فى توجيه هذا الدليل  :د«لت هذه الآية على
وجوب الحذر عل القوم عند إنذار الطوائف لهم٠ وهر.يتحقق بإنذار كل واحد

مر الطوائف وا
احدلاقمونم  »,حيث أسند الإنذار إلى مير اجمع العائد على
الطائفة  .و علقه باسمأبجمع أعنىالقوم فنى كامهما أريدالمجموع  ,ومن البين تحةق

هذا المعنى مع التوزبع ؛ بحيث مختص بكل بعض من القوم إعض من الطوائف

قل أكثور  ولوكان بلوغ التوائر شرطا لقيل ١ :لينذركل واحد واحدا من
قومهم » أو ما يؤدى هذا المعنىء فوجوب الحذر عبلياهلمإنذار الواقع على الوجه

الذى ذكرناه دليل علىوجوب العمل ير الواحد١2 , ,
ومؤدى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى جعل المذر الذى يقتعنى أداء

نيدلا ع 8١م 8لإ 4م. ١8
( )١ماعم

سد س#بيصم لم

والتحصيص بالمتصل لتايحعصتبيرصاً عندألىحنيفة  .بلعندالحافيةكاهم.
لاذكر ناهعند الكلام عن التخصيص بالقياس .

انها

أنهذككلرام عيسى إإبنان الحنق على أنه ريأغىاير رأى الكر حى

حرصيص بلامتصلل ي
خنصيص خبر الاحاد بعد دلنكق و
فاىأن
تجي
لهاتءتي
.هو
فىالواقع تفريع منرأى أنىيوسف الذى أجاالزتخصيص عبر الأحاد مطلقاً.
أو بعبارة أخرى هو تقييد لرأى أنىيوسف ,وتوسعة فى معنى التخصيص عن عيره

وهو يتفق باعخلةمع رأى الاثمة الثلاثة .
ثانها  أنهذكر أن الياقلانى يترتف إذا وجد عاما فاىلقرآن أو السنة

المتواترة يعارضه غاص هن أخدار الأحاد  .فلايحم  .لآن عام القرآن والسنة
المتواث ,ة قطصمان من حث السند  ,وخبر الأحاد إذا كان خاصا قطعى من سيث
الدلالة .ه  .س
ونا
ىنحوهدة » فيترقف  .ومعنى توقفه أنه يلتمس الترجيح
من ناحية خرى كن يوافة .أحدها قياس مضطرد  ,أو تشبد له نصوص أخرى

فليس ال مقسفمراً  .إما ياللنمتسرجيح ككل دليلين يتعارض ظاهرهما .
 ,؟  -وق النص الذى ,نقلناه عالنفصول اللؤاؤية أن الزيدية يرون

عصيص خبر الاحاد لعام القرآن أنه يجوز إذا كان العام فى <م عمل ؛
أخ
|'“عنقادى أاولعلى كايعبر ؛ فإنه لاابخ
حبر
لصصه
اد لان عام القران
الاعتقاديات قطعى الدلالة وقطعى انسد .؛ فلايعارضه ما يكون ظلياً » وخبر
كاد فىسنده ظ. .

رالحنفية بشترطون ف التخصيص الجائز أن يكون مقارناً للعام فى الزمان ,
د ه يبان ,ولآنهإن تأخرعنهكاننسحا  ,إذ الفرقبين النسخ والتخصيص أن
' -ح إنهاء لاحكام سابقة بأحكام أخرى لاحقة ء فبو إنهاء لك النص أو إنباء
لاحصشمتامل علي
به ,
شواذ
طواون
تلكركان

المقارنة  .والفرق من الوجبة

الفقبية أن النسخ لايدقل دلالة العام مى قطعية إظلنىية  ,بينم التخصيص ينقله
ية إلىظنية .
طهعمن
دلقالت

ماسمال

عسل

هذا عند ' حفية وعند الزيدية  .فقدذكر فى الفصول اللؤلؤية أن.عدم قرلين

أحدهها اشتراط أينكون المخصص متارنا لللخصص لأنه بان  .واثافى أي
لا بشترط ذلك  ,لأه حيثها توارد الخاص والعام على مرضرع واحد  .وإن العام
رج مه ما بقَاسُ الخاص  .لوحدة مبرل الاحكام ٠ وهر الله مسح وتعال ؛

وعند هؤلاء .ذهه اىلتخصص عنالنسح المر .

وم يذكر الزيدية رأى الإمام ريد هده المسآلة .٠ وقد رجعا إلى المجموع ,
واستء_ضنا دنير| ص مسائله الفقبية  .فل يد مايجعلنا حكم برأى للإمام زيد ,
بسي

طون ستمدا ص

١

اهمو
ذا

حمقة

التخصيص

فبام  يعرف احتفية التخصيض أنه بيان أناللفط العام يدل على نعض
أفراده

ولا يدل عبها كنبا  .فالافراد التى لياشتمل علمها 'عام لتاعتر

قد أدحلت فيه  .ثمرأحبا التخصيص  .س إنبالمتدخل|اتداء .وياللشفطمفلما
وهذا هو الفارق دي التخصيص والنسح الحوق؛ بالتسج الحرى إحراح بعص

 .أفراد العاممن كمه بدعدخألنوا  .أما التخصيص فهو بان أن بعص أفرادالعاء
م دخل فىالح اتداء  .و أنلفظ العاممعناهمقصور عل لعض أف اده .
وإن هذا هو تفسير 'لشافعى للتخصيص  .نهو سمى العام الخصصر

اله العام

الدى أريد باهلخصوض .
مول “اللغى
جم ب وعق ذلك أكثر كتات الاصول عانجدميو . .ش

فى حقيقة النحصيص ١ :إن تسمية الآدلة مخصصة تجوز  ,إذ الدب عر أىرادة
ولتخصص عق 'تحقش
المتكلم وأ أراد باللفظ الموضوع للعموم معى خاصا  .ا

يان حروج الصيعةعن وضعبا فى العموم إلى الخصوض ٠ .ه نطير لف ينه
التى تساق لبيان أن 'للفظ حرج مى الحقبقة إلى اجاز" ,
)١المستصى ج ١ بابالعام والخاص. 
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فى الاستنباطعندهم لاحدث إلاظنا ء وأخبار الأحاد اهلىاخرى ظنية  والعقل.
قاض بأن الظن إذا كانت له جبات مختلفة  متعددة تنفاوت فى القوة ؛ فالعدول.

عن القوى منهاإلىالضعيف قبيح  ,ولاشك أن كثيراً من أخبار الأحاد يحصل
بهامنالظنمالا حصلبشى” منسائرالآدلة » فيجب تقدم العملبجاء. 02

أى أنه إذا كانت دلالات العقل على ميدال عليه م أحكام  ظنية.
ودلالة أخبار الأحاد تائية » فإنه تاجلياخد بأخيار الآحاد لأنبا نصوص ..

ولا يعمل الع
وقلجموعد النص ؛ لأنه أقوى  .ويلعامل بالضعيف.

فىموضع القوى .
ويقعدترض عبل هذا الدليل بأندلالة القرآن قطظعية
نل
ياة؟ فى النقلالسابق»
ا قارشيخ الأس برين عندم اللونىف الم ٠اعوقدأجيب عن ذلك يحوابين .:
أحدهها :
قأطنق
حطةعيةدلالات الظاهرف القرآنيثبت بقرائنأخرى » وى هذا

ال
اجولابأنظ
ارك
ءلثآنرين قالوا إن الظاهر إتما هوفالدلالة اللغوية  ,علىأن
القط
تعية
يفها
ت بقارائ
لنشمنرع » ومهما تكن فقدثبتت لاالقطعية عنأى.
سب
ييلس»فل
واغ أني
اقدمع
لليه
أا ح
حديث
اد أو رخابلا حادأموريكتوينتفها.

وثانهما  :ماجاءفى قول صاحبالمعالم «:وأحكام الكتاب كابا قمبنيل.
خطاب المشافبة » وقد مرأخنهصوص بالموجودين فىزمن الخطاب وإن بوت

حكنه فىحقمنتأخر ؛ إماهوباولإج
قماع
ض,
اء الضرورة باشتراك التكليف
بينالكل  .ومن الجائزأن يكونقداقترنببعض تلك الظواهر مايدلعإلرىادة
خلافها » وقد ومع ذلك فىمواضع علمناها بالإجماع وتحوها  .فيحتمل الاعتياد

فى
اتع
لريفن
آاسائ
مرها
رىة
اعل

المفيدة للظن إلقوى ؛ وخير الواحد منجملتها ».

وإن هذا الكلام يفيد معنى غربباً ؛ وهو أنخطاب القرآن خاص بالموجودين

ف زمن النىيِه ؛ وقد “بت أخيرهم بالإجماع  ,و ماتحكمبه الضرورة من اشتراك
 6معالم الدين .

ولا" اسم

جامليمعكلفين إلىيومالقيامة فى حم واحد ؛ وهذا لايمكن أينكون نظرا-لما»
ذلك لآن القرآن مخاطب الاجيال كبا » ولا مخاطب جيلا واحدا » وإلا كان
غير جيله  ليسوا داخلين فاىلحتككليف إلا بدليل آخر » فإن قالوا الإجماع ,
فا سرد الإجاع وإن قالوا ضرورة الاشتراك فى التكليف  ,فا الدليل على هذا

الاشتراك ؛ إن كان » وإن ذلك تكاف بلا ريب ٠ والآاولى أن يقال إن خطاب
القرآن يعم كل الناس  ,وليس بخاص جيل نزوله » ولا جدوى فى هذا النظر

إلا أن يكون توهيئاً للدلالة فى نصوصالقرآن الكرم  ,وذلك مالا نظنه فى أحد

من أهل الإيمان ٠ بل من أهل القلة .

ومبما يكن فإن المعنىالذى يريده صاحب معام الدين هو أن ظواهر الدرآن
قد رج عن معناها بتأويلما وبذلك تأى ااظة فى دلالتهوقد يز غير الواحد
بأمارات هفودة وتقوى رجحان صدقه ؛ فتتلاق مع القرآن فىدلالته.

وو؟  -هذه جملة من اللآدلة الى ساقوها لإثبات أن خير الواحد حجة عندم

وأنه بوجب العمل وإن كان ظنيا ء ولكنه لايوجب اعلوالاعتقاد أى أن من
تت ا قال الإمام الشافغى رضى الله عنه .
لا يأخذ ضر الواحد لياقال له :
وقد تصدى صاحب معالم الدين لبيان حجة الرأى المنسوب للشريفارلآضى»
ومن رأوا عدم حجيته الدليل الظنى » فقدةالفى توضيح مؤدىرأمهم « :إنانعل علباً
ضرورياً يلدخل فى مثله ريب ولا شك أن علءاء ااشيعة الإمامية يذهبون إلى أن
أخبار الآحاد لبحاوز العمل ما فى الشريعة ولاالتعويل عليها » وإنما ليست
جة  ,ولا دلالة لها » وقد ملءوا وسطروا الأساطير فى الاحتجاج لذاك ,

لتحعيلقفوىل
اهمس
والنقض لخالفيهم  ,ومنهممنيزيدعلىذلك ؛ ويذهب إلىأن

أن يتعبد الله بالعمل بأخبار الآحاد  ,ويحرى ظبور مذهيهم فى أخبار الأحاد

بخرى ظبوره فى إبطال القياس وى

)ا(١لمعدامين ص645 

لاس ل

 #2ع ب تصوص أخمار الاحاد وظواهرها

بجعم ب تخر أخبار الأحاد افلىعمل عن ظواهر الكتاب والسنة المتوار قع
وفد نس أن السنة المتواترة عى فىبايالناحكام كالمرآن الكرم  .نصبا كنصه .

وطاه_ها كظاهره وذلك هو نظر الفقباء أجمعين  .ذإنه لا فرق بدبما  .لان الفرق
ب الك آن والسنة المتواترة لس فى استنباط الاحكام منهما  .إنما الفرى يينهما
يُْ أن القرآن معجر ٠ وهو -ححة الله تعالى الكرى ٠ وأته العطمى ٠ وف أن

القرأن الكريم يتعبد بتلاوته .وى أنه مضوب الثلاوة افلصلاة  .وليس ف السنة

الترائرة ثىء ى هذا .

وأخبار الأحاد متأخرة فى الرتة عند الاستدلال عن الكناب والسة المتوائرة
دصو صيماأ وطراه هما  .وهذا يقتعى أن تلكون تصر ص

البينة متأخرة عن عأم

القرآل  .وقد يبدو بادى الرأى تعارض بن هذا وبين ما قررناه مى قبل من أن
أئمة الريدية رضوان الله تبارك وتعالى يرون أن الممنة غير المتواتئرة تخصص عام

القرآن فكأن خاص السنة لا يتأخر فى العمل عن عام القرآن الكريم  .وهم يبنا
كالشافعى  .وليسوا كأق حتيفة الذى يقرر تأخير خاص حتير الأحاد عنعام
القرآن إلا أن يكرن عاالمقرآن قد خصص من قبل .
ولسكن يزول التعارض بإمكان التوهيق ؛ فليس معى تأخخر أحبار الأحاد
عرعام |اقرآن ألاتصل إلىمرتبة إبطال تخصيصالخاص مبا لعاء القرآن  .بقولك
أبو حيفة  ,بل المعى فى ذلك أنه لا يلغى 'لعمل نظاهر القرآن أو عامه عند جوود

ما بعارصه فى السئة » ولد .التخصيص إلغاء للنص  ,بل هو إعبال له و»هو نوع
من ااتعاون بين القرآن والسنة علىتوضياح الاحكام حوثم هذا يتقاربون من ا'شافعى

يإصذّير التخصيص بانا ولا يعتيره (إهماد .

الفرق مانلسئة امتواترة وأخبار الأحاد :
نضفا  -يفرق الزيدية بين السسنة المتوائرة وأخبار الأحاد فى "تعريف .

اللام سم

كا فرقرا بينهما فى الك  .فالسة المنوائرة عدم هى حبر جماعة يفيد لعل بنفسه .
جير
و

الاحاد هو ما لا يفيد العا 006

1

ومعى هذا التعبير  .وهو أن يفيد العمبنفسه  .أى أنه شد العط

الضرورى من ذات نفسية  :امن قرينة خارجة عله

المقينن

وشيده باعتاره خيراً
ب

خبراً  .وقديفيدا'تعبين والقطع منموضوعه  8كالإحبار عن بعص صفات اله

حنيث كونه حبرا يفيد ال  .ومس ححيث
تعالىتحيرواحد أو ادن ؛ فإنه م
رح
امس
موضون الخيريفيدالقطع  .لان موضوع ابر مقطوع بصدقه مخنأ
عن الخير  .لامس ذاته .

وإن هذا التعبير يتطابق فالىمؤدى مع تعبيرعلساء الآصول عانجدمهور .
فإنهم يقولون إن المتواتر مايرويه جمع املنصحابة بمتنع تواطوم عنى الكذب
وبرويه عنهم

مع من التابعين متليم ٠

وبرواة عن التابعين متلهم  3وأما الاحاد

ههومالابترافر فيهذلك  ,ولاشك أن الأول يفيد بنفسهاليقين  .والتاق لايفيد

بئفسه اليقين .
والفرف بايلننعريفين أتنعريف هقباء الزيديةتعريف الخاصة أو الرس,
وأما تعر يف جمبور الفقهاء فهو تعريف بالحد أوالماهية » والمؤدى وأحد .

ول الزيديه خطوط رهم ووع بجا بدار الكت المصريه' 
 )١10الكاشف قىأص

ورقةرقمم  .وودرقة رقم ١٠.

س يلاثا ست

وإن جوهر الخلاف فى هذه المسألة هو أن الذين لا يقبلون أخبار الآحاد
ظلون
يقو
يها
ن إن
ة » وإذا كانت ظنية » فإنه لمايردمن
جم لصدقها » إذ فى
تحتمل الصدق والكذب فى ذاتها  .ومعهذا الاحتتال لابدمندليليبعد أحد :

الاحمالين ء ويثبت الآخر » وذلك بأن يكون مع الخبر قرينة كك العقل

األوصلحة  ,تكون القرينةوالخبرموجبين معاللعلم » وع
يلىكذلوكن موضع

الخلاف هو اشتراط القرينة المثبتة للصدق الماتعة من الكذب  .فالذين لميأخذوا
جاربهداة ليشمترطوها .
بذو
شدتبحرردطةونما » والذين أخ
بأخبار آيحا
وإنه بتصوير الخلاف عل هذا الوضع نجد الشقة تقرب ولاتبعد  :ولذلك كانعه

ت#رعة المرويات عندم موضع تسلم لخالاف فى الاخذ با ء لآن المرتضى
فيا نإسلبيه وغيره يرونبها مستوفية للشروط  .وهو إما التواتر واما القرينة +

والآخرونيقبلون متواترهاوحادها ,ولذلكروى عزالمرتضى أنه قال . :إن أكثر
أخبارنا المروية كفتىبنا معاومة مقطوع بصحتبها  ,إما بالتواتر ء وإما بأمارة وعلامة
دلتعل حتهاوصدق روايتها .فهىموجبةلعل ومققتضية للقطع ..

وبذلك نتهى منهذاالخلاف إلىأنهنظرى ليسلهثمرةمن عمل يميز أحد

خر افلنطبيق .
الر
لنآعن
اأبي
ا د هذه أنظار الفريقين ؛ وهذه -ججبما  :وسواء أكانت تقبل بشرط

تأقمبل بغيرشرط ء أثميشترطون التعدد فالىخبرين أميكتق فى قبول أخبار
الأحاد بقيول خير الواحد المفرد ؟

بعض الإمامية يشترطون التعدد ؛ وهم بذلك يأخذون برأى على رضى اله عنه
فقبوله » فقدكانرضىالله عنهلايقبلخير الواحد المفرد بليشترط أينرويه عن

النىبَلِيَوِاثنان فأكثر ,وإنهذاالرأى للامام عبكرم الله وجبه ثابت فكىب

السنة » ماهو ثابتفىكتب الشيعة  ,وقدذكره الطوسى فىالعدة © .
( )١ةدعلا ص ١ب .

سس ولام ال

وفريق آآخرمن الإمامية لايشترطرن التعدد » ببلايكلتواحد المفرد »
من غيرنظرإلى العدد ء مادام ثقةمانلأهعلدل .

 - 6وهنا نجتاز موضعاً سبلا إلى موضع حَنتن » وهو اشتراط الإمامية
فى الراوى » هل يشترط فى الراوى أنيكن إماميأ » اولإرنوايات الثابتة
بالتوائر خارجة عن هذا ؛ وإتما القول فأىخبار الاحاد .
مىل
عةف
لحج
اون
لقد ذكر الطومى فىعدة الآصول أن خبر الواحد إتمايك

إذا كان راويه من الطائفة المحقة و.الطائفة امحقة فى نظر الطوسى وإخخرانا
الاثنا عشرية هىاللإثناعشربة ٠ وعل ذلك نقول إن الطوسى يشترط أن يكون

الراوى إماميا إثنا عشريا  ,وظاهر هذا بلا ريب أن كل خبر يروى بطريق
نيق الماأغة كان
الطوائف غير المحقة لابكرن مقبولا  :ومابردى ع ر
خلير الذى
لعم
ااي
بهل
مقبولا ؛ وقول فى ذلك ١ : ولكن عانلدتحقيق تبينأن

يرويه الإمامية مطلقاً» بل بهذه الأخبار دوي اعلنآثمة عليهمالسلام ؛
مل به »
ودونها الأحاب  712.فليس كل خبر اد يرو بهإماى يكون حايحلأعجب
ارويهالإماىعنالامة» وعلىذلك
هوم ي
لعمل ب ه
اب
بلاللخيراأصحيمح الذى ي

لا بد منملاحظة قيدين لقيول خايلراحاد من الإماى .

أولهما  -أن يكون الراوى إمامياً .
وثانهما  أن يكون المروى عنه إماماً » فلو روى إمائى عن غير طريق

انمية» ويذلك
الأئمة خبر آحاد لا يقبل » ولوكان ااسند متصلا بااانلىإكلمهم

يتحقق صدق ما قيل من األنإمامية لا يأخذون إلا برواية آل البيت ٠ بل إن
منطوق الشرط يفيد أنهم لا بأخذون إلا بالاحاديث المروية عن الأاممة من آل

ألبيت :فلي كل 7ل اليتإصللودنم طريقآللرواية» لآنآل البيتليسواجميعاً

أثمة » فالرواية عنذريةفاطمة منولدالحسن رضىاللهعنه لا تعتبر روايتهم ,
()١كبتاب الم كور
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مكل أن كن
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تأنه أصول الافلهقطعية  .كححية القرآن اللكرم  ,وأصس حدءة السنة
أوصول المسائل امجمع عإنيجهمااعاً يمعدك مهتك لا
7م_عر ص الدين بالضرورة
هده فى الى لمق أمود العقه اأتقطحمة 58

الث

ماك العقل تطعا باستحسانه وانه بعد عنده من أصول الفقه

التطعية » علىمةنصى نظرمم و نطر المعتزلة .

ات

ام

ل
الش
ال

ولا لشترط أن بكرن

أخيار الاحاد وشروط روامًا
رواة أخبار الاحد

إئأ
1

الب يكرن

الراوى

عناا القهاء

وآامَ ر ابديينء .ولا م  1ل البيثت  0 3الغ عل مو العدالة

امردة  .ودلك لاصل المبدأ الريدى .وهر تعديل جماهير المسسين إلا من يبت

سقه  .وهم مدا تحالفون الإمامية ف تقدعيم رواية الإمائى ولأوحن عير عدل عل

الكاشف

ورقة أأء.

د

احم
-

رواية عير الإماى.وإن كان عدلا  .لآن الإمامية يعتترون غير الإمامية مسامين»
الواقف وةفت هذا اأعقار عل فشقراء

ل
الو
قلك
ولا سمو هم مؤمئن  .ودد

لمسليس دحل مهكل أهل القلة مى إمامية وعيرهم  .وقلاول وتمفت عفلقىراء
المؤمنين ليادح إلا فقراء 'لاثنا عشريه .
وإن الريدية يشترطرن معالعدالةأن تكون واقعة الخر ليس ما ينفرد

بته راو أأوكثر م راو  .لوم لتكليففي٠هويعرونعن الامور الى
ف
لموى
لىبعمو
بكثر عارهرها  .وص شاا أن ر:نشتهر  -مايعم اهلبلوى .اومع

أن المكلفين جميعاً يطالبون ه حت كن معتناه لنالسبتفشو »ه وإن مل
هذا حب أن ينقل متوائرا لا أحاديا » ونقل الأحاد فه من غير لال مراع

ادعيهالإماميةمنالنصعل إتى
شك ونظ .ويضربون اذللك مثلام ي
ماما  .إد لوصم هذا النصلعليهالصحابة أجمعرن » لآنهأصريهم 0

وكذلك يرهصرن خبر من ادعى أانلنى أوصى لاآنى بكر وبقول فى ذلك

ْ

صاح الكاشف :

فض ميايعبههاللو »ى ب يلب أنيره.وذلاكلكذنناقلة .وذلك
وبر
؛خ
تاحلبإرمامية الذى رووه فىالنص عل انى عشر إمامامعينين بأسمائهم ك

ىلصعلى إمامة ألىبوكمرع.نى عموم البلوى فالىمكم شمولالتكليف
ايكريةفا
ايلعمكلفين لو تسح

بع مإيه إدا كان الريدية لابشترطون لصدق الرواية فىأخبار الاحاد
أن بكرن"الر'وى ريدياً  .أو مانل1لبيت .يفقهمدمون رواية 1ل البيت إذا
لعا صت مع ل

اسمس مسد وسمدس سسوو ووه

آبة عير ثم  8وروابة

سمح
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ل
خياله أو غيره  وكان جديرا لهذا

الشرط هو البلوغ عندالسماع  ,لاعندالآداء فقط يا هو

الآمرفى الشبادة » لآن الطفل قد يتخيل ما ليس براقع وافعأ » وقد يتخيل قولا.
قد فيل غيره ف؛الضيط عند الصييان ليش كالضبط عند الكبار  .ولهذا لميكن
ماقاله صاحب ااتوذيب متفقاً عليه عند الإمامية » بلى هو موضع اختلاف عندم..
بره؟ ل ومن جبة اشتراط الإسلام » وهر الذى يتعلق ب.واية غايلرإماى ,
وهى موضرعنا الذى 'ريد بيانه فهىذا المقام  وقد وجدنا ذصين #تلفين بالنسية

له  .لجمال الدينا حليذكر أن الشرط هو الإسلام » وصاحب معالمالدين يذكر
أانلشرط هارلإيمان » فقد جاءفيهعبنيدان الشروط ١ : والشرط التالث
هو الإعان ؛ واشتراطه هو المشهور عند اللاصواب ٠ وحجتهم قرله تعالى :

« يأيها الذينآمنواإن جاءم فاسق بنبأفتبينوا أن تصررا توما بحبالة » قتصبحرا
على ما فعلتمنادمين » .

ويهذا يبدو بادى الرأى أنفىالموضرع رأيين :

أحدهما  :عدم اشتراط الإمان  والاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رأى
القلة من الاثنا عشرية .
والثانىاشتراط الإيمان وعدم الاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رأى

ال كثرن » وعلىذلك بكرنئمةفرقواضح بين الرأيين » وذلك يبدوفىأمرين :

أولها  :أنهملا بعدون الفاسقين مؤمنين » بل يعدونهم مساءين » وذلك قريب
من منهاج المسنزلة يابينا من قبل » وإن كان ئمة اختلاف دقيق بيناه .
ثاننهمأ  :أنهميرون #الفهم مسلين  ,وليسوا #ؤمنين ؛ ولذا جاء فكىفاية

الاحكام أن الوائف إذا قال  :وقفت هذه العين على فقرار"ااؤمنين لايد خل
فى الوقف إلا فقراء الآثنا عشرية » وإذا قال على فقراء المسليين يدخل فى الوقف

كل أهلالقبلة  لافرقبينإماىواثنا عشرى .

5 0

ويذلك ننتبى إلى أن صاحب كتاب معال الدين يشترط ابتداء أن يسكون
الراوى من أهل القبلة » وجمال الدين الحل فى النهذيب ليشترطه ابتداء و.للكنه
,الخالف من المسلمين
لايلبثك حتى يفصل القول فرىواية الخالف فيقول  :و
المبتدع ٠ إن كغر ناه فكذلك » وإن علمنه تحريم الكذب لاندراجه تحت

الآبة فىقولهتعالى  إن جاءم فاسق بنبأ » ولآن قبول الرواية تنفيذ الحم على
المسلدين فلا يقبل كالكافر الذى ليس من أهل القبلة  .واللتخالف غير اامكافر
لا تقبل روايته أيضاً ؛ لاندراجه تحت اممالفاسق » ©0
وهذا تلتق الكتابات » بيد أن التهذيب يصرح بما أجمل معالم الدين ,
ل
قابلا
ياهم
فكل

رأى الخالف » فاعاللمدين يشترط الامان  ,ويندرج فى هذا

الشرط عدم قبرل شبادة الخالف ٠ والثاى يصرح بالمنع  ,ولا يذكر خلافاً ,
بينمالاول يشير إلى الخلاف .
9/؟ 

ومع أن معالمالدين يصرح بأن الاكثرن عل اشتراط الإعان

قد اختلف الترجيح فىرواية غير الإماى  ,فنهم منرجح رد رواية غير الإمائى

باطلاق ٠ ومنهم مرنجحم قبول روابته إذا كان أميناً غميترهم  .ومنهم من .
ترسط ء وهو أبو المعالى فذكر أن الراجح قبول روايته غير الإماى إذا توسط

السند  ,فكان أعلاه إماسأ » وأدناه إماميا وكان هوموثقامنإمانى  .أومصرحا
بمدحه من إماى  ,وكأنه يشترط لقبول رواية غير الإمابي شرطين :
منى
ام
موحا
:أكنون غايلرإمامى موئقا أإىمد
أحددهما ي

,

وثايهما  :أن يكون متوسطاً فى السسندبحيع بكرن راويا عن [مامى » ويروى
عنهإمامى  ,فهولمتفرد بالسند إلىأحد الآئمة  ,بلتوسط  .وروى عنإذمهائى ,

ايك بهء بلالبد يأونثق أو يصرح بمدحه .
»مع ذللك
وكانذلكتوثيقا و

ونتهى مهنذا البحث إلى الحقائق الآنية :
( )١اللهذيب ص مو

سا وس سم

ما.ل+مفهومات ف القرأن والحديث
.ع لس بعد من الاستتباط من النصوص الاستنباط عفبوم الاافاظ ء
لآن الاستماط فى كل هذا منسق مانللفط  .وإن بعضبا من ذات اللفظ >
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منطوق » ودلالة

مفيوم ؛ نما يميم من دات اللفظ  .أو م لوازمه يسمى منطوقا  .ويمفايم غير

اللفظ المنطوق به .ولكن يكون منبعتاً منهيصمى مفيوماً » و لنترك الكلمة لعلما
اللأصول عند الريدية بعردون المنطوف والمفبوم تعريفاًمنطقباً ,فقدقال صاحب

الفصول ٠ :مد
ولول
م'للف
فظ من
بطوق
وم

 .فالمفيوم مادل عليه اللفظ فىمحل

'لنطق  .ويسمى أصل المعى  012.وذلك مقتولله نعالى « يأها الذينآمنواإنما الخر

والميسروالانصاب والارلام رج
عسممنل

الشيطان فاجتابوه لعلم تفلحون »

دان هدا النص متطوقه يقيد حرم اذ ورالميسر .وغيرهما م ما جاء ذكره

افنص الكريم

وقد عرف المفووم بقوله ٠ : والمفووم مادل عليه اللفظ لفاى ياحللنطق»
وين
مقسم
و إل
اىمف
فبو
قمة ومفبوم عخالفة ٠ فالآول ماوافق حكنه حم المنطوق
فىالثبوت وال  . . .واختلف فيهفقيل دلالنه لفظية » والتاق ماغالف حكيه
 | 9المنطوق  .ويسمى مفهوم مخالفة  96 ,ل

 4١س و إنهذا الكلام دئيةق فى بيانالتفرقة بين مفبوم الموافقة  .وهى الذى

نسمى دلالةالنص ؛ ومفهوم المخالفة » ومثال  .مفهوم ا
دلمو
لافق
اة أ
لوة النص
دألوالة الأول على تعبير عض الفقباء فوله تعالى , :و”ترا اليتاى أمراهم
)الكتات

المذكو_

ل)كات المذ كور

|

سوم ل

ولا تبدلوا الخييث بالطيب ٠ ولاثأ كاوا أموالهم إلى أموالم ؛ إنهكان حوياً
كبيرا  ,فإن هذا النص يد بمنطوقه إعطاء اليتاى أاملرهم  ,ومنع الآولياء من أن
يضفوا أه راطمإلىأموالهم »وبأ كلرها ومنعهم من أن بسة.دلوا بايث منماحم

العرب من مال اليم ٠ وهذا النص بمفورمه يستفاد منه الهبى عن تبديد مال اليتم

والنتصير فىالم#افظة عليه  .وهذا المعنى الممووم متفق مع أصل المعى المنطوق .
وند ذكر صاحب المصول أنه اختلف فى مفهرم امرافقة  .أهر من اإدلاللات
اللفظية اأبى تأخذ حك ميافهم من ذات اللفظ المنطوق به » فتتيعه فى دلالته على
أنيا جزء من مدلوله لماقرته  .إن كان نصأء فنص  :وظإناكهانراً فظاهر ؟ اد
قال بعض الفقباء من الزيدية وغيرهم ذلك ؛ ومن هؤلاء الشافية ؛ فإنهم يقدمون

دلالة المرافقة عل إشارة التصرص باعتبار أزدلالة النصقد فهستمنذات|للفظ ينما
دلالة الإشارة فهمت من لوازم العبارة  5فدلالة قوله تعالى  0وعل المولود له

رذقهن وكسرتبن بالمعروف »٠على ثبوت اختصاص الاب بنسب الؤلد  .وعلى أن
له قىماله شبه ملك  5لبت فى وضوح منع الضرب فى ولهتعالى  :دولا تقل لما

أف » ولاتبرهماء ول لهاقولا كرا » .

ش

وقال أحدرون إنبا ممست من دلالة اللفل  .وليست فى قرة دلالة العيارة

وهى فكىلا القولين أقوى من دلالة مفبوم الخالفة .
نص ء وفى ملتبة الظاهر إن كانقدفهممنظاهر ؛ وعلل القول اشاق يكون
متأحراً عن النص والظاهر معاً .

وإن الاخذ مفبوم الموافقة متفق عليه عند علماء المسلبين م بعلند علياء
المسلدين وغيدمم  2لآنهمنبعث من ذات اللفظ » وموافق له فىالمعنى  .ولميرفض
اذ

نه إلاابن حزم الفلاهرى ؛ فكان رنضه له شذوذأً  ,والاخذ به وتأخره

عنالمنطوق مطلقاً هو ظاهر المذهب الوزيعدىل»يه أنمتهم  وإن مفبوم الموافقة
 * ١الإمام زيد)

ام د

مفهوم الخالفة
 - 947يعرفون مفهوم الخالفة ماذكرنا بأنه إثيات الم المنافى الحم

المنطوق به » وهذا يتفق مع تعريف جمهور الآصوليين  .بأنهإثبات نقيض حكم
المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيدبحعل الحم مقصوراً على حال هذا
القيد ؛ ذإن اللص يكون دالا بمنطوقه على الم المنصرص عليه » ويدل بمفبوم
نخالعة ععلىكسه فى غميورضع النص  .فثلاقولهتعالى  :و
«من ليمستطع

منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فيا ملكت أيمانكم من فتياتكم
المؤمنات  .فهذا النص يمنطوقه يفيد حل الزواج من الإماء مقيداً بعدم
استطاعة الزواج من الحرة » ويفيد بمفهومه الخالف تحريم الزواج مالنامة
فى حااسلتطاعته الخرة » .

وكتب الزيدية كلها تفيد أن بعض"الزيدية يأخذون يمفووم الخالفة فشىتى
أنواعه » وكإاننت مراتب » وليسمرتبة واحذة ف:الاخذ بمفهومالخالفة فىجميع
أنواعهليس باتفاق عند أكتهم؛ بل هو قرل بعضهم .كاسنبين ف كل نوع مالنأنواع.
ولقد صر-وا أنهميلأاخذون بمفهوم أى وصف أو قيد» بل صرحوا بأنه

يشترط ألاتوجد قرائن ندلعلىأانلوصف أونحوهلميسقللتقيبد .ولذلك جاء

ال
ففصىلاللؤاؤية أنه يشترط ألا بكزنالمسكوت عنهقد ترك لغرضء:وألايكون
خلرلجغالب » أو لس
حؤال
اد
»أثوة » أو أم  ,أوللترغيب والترهيب والذم
أذون
لحكو, “7م
ايشتر
لط ف
اىل ألايكون ممةمعارضة عننص أو ظاهر .
عؤم  وقد رد الحنفية الاخذ بمفهوم الخالفة فىكل أنواعه من غير
استثناء » واستدلو عل ذلك بأدلة :

أولها  أن التصرص الشرعية واردة بما يدل عيل فساد الأخذ بمفروم
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لالس ا
انخالفة » ومن ذلكةوله « :إن عد الشهرر عنداللهاثناعشرفىكتابالله يوم خلق

السموات والأرض منهاأربعة حرمذلكالدين القم فتلظلايوا فين أنفمم »
والاخذ بمفورم اخالفةيؤدى إلى معنى فاسد » وهو أن يكون الظلحراماً فىهذه
«وقلاولن لشىء إى فاعل ذلك
الأشبر ء وحلالا فىغيرها  :ومنهاقولهتعالى  :ت

غداً إلا أن يشاء الله » ولو أخذ بمفهومالخالفة لكان مؤداه أن يباح الشخص
أن يقول إلىفاعل ذلك بشعدبر مغنير أينقول إن شاء الله» لاآلننبى »
مد ثور فه العدد فهو مقيد به .

ثانها  أانلأوصاف ونحوها فأىكث الآحيان لتاذكر لتقييد الم ,
لغاولبقمانئع ؛ متثلعقوالهلى  « :وأمبات نسائكم ,
لبللقرغيب ٠ أاولل
حاثجىفوىرك من نسائك اللاثى دخلتم بهن  .فتإكنلومنوا دخلتم
وربائبكم الل
فيكهمذ»ان وصفان أ:حدهما  كون الربائب فىحجور زوج
اح عل
نلا
جنف
مب
ام مدخولا واا,لآخير بلاشك يفيد أن القيد إذا
اولاالمت.اق  اكلون

تحلف كان الحلء لوكن القرآن لميتركنا تأخذ بمفهوم المخالفة » بل بين الحل بقوله
سبحأنه ؛ د ذإنلم 7ونوا دخلتم بينفلاجناح عليكم » والوصف الآول جاء على

ذكارنى .
اكلاث
بجرىالعادة  ,ولذالميذكر الحلعندفقده»

الها أن الاحكام عند الحنفية معلة » إذ ثم يأخذون بالقياس ,
وكل من يأخذ بالقياس يعلل الاحكام  ,وإذا كانت الاحكام دعللة » فإنها
تتعدى إلى غير موضع اللص ؛ وبذلك ليامكن أن يكون المسكوت عنه غالياً

منحك » لآانه إذا كانمسكوتآ عتهبالنسبة للمنطوق الذى كانمورد النص المقيد.

فمإنسهلكيسوتا عنهبالنسبة لنصى آخر  .إذ قديكون داخلا فعمىوم علته ,
فيكون فىحك المنصوص عليه  ,فلايردعليهالحكمالذىبعدنقيضاًللمنطوق .
 - +هذا نظر الحنفية » وهونظربعض ألمةالزيدية أايلضاذين أنكروا
الاخذ مفهوم الخالفة فأىنبعوضاعه .

لل

0

وإن هذا النظر فيه احتياط فى استخراج الأحكام من التصوص الديلية
مكنتاب أو سنة .
؛(ثم يتفقون مع الأمة
ووحة نظر أئمة الريدية الذي خالفوا ذلك النظر و
الثلاثة مالك والشافعى وأكثر الحنابلة )  -أن القيد لابد أن يكون لسبب » وذلك
السب إذا م نبت أنهللترغيب ولاللترهيب » ولالآى مقصد آخرفإنهبلاشك

بكرن لتقييد ال؟ ال الوصف أو الشرط ء أو الغاية» وإذا كان الح «قيداً

هذا القيد»فإنهيفيد اباوسلا  .فالإيحاب يتبتمالنمنطوق ٠ وهو التحليل
طوق
لهمغنير
اضع
أو التحرجم  :والسلب يكون مو

» والح كا أشرنا إما حل

وإما تحريم » فإذاكان الحل مقيدا وتخلف "تيد كان التحريم ٠ وإذا كان التحريم
فآىنخصر مقيداً وتحلف القيد كاالنحل » ويقولون إن هذا هر الذى يتفق
معالنسقالبيائق» لآنالوصف والغاية والشرط ؛ وغيرهما مالنقيود ولايمكن
تنا
بكا
علا
ذكرها لغير سيب » وإ

٠ وإن اتتفت المقاصد البيانية الاخرى من

ترغيب وترهيب وتنفير وو ذلك لمببق إلا أن يتقيد الك بالقيد .

ضىع السكوت عند أوائك الأثمةمن الويدية شرطه
وف
مفهوم
والأخذ بالم

أيلكاون فى موضع المسكوت كك"ابت بدليل آخر أقوى من مفووم الخالفة ,

وق تلك الحال لايكون الوصف أاولشرط أو نوها للتقييد » بل يكون لاص.
آخر ؛ ويلتمس ذلك الام منسياق القول ؛ وأسبات الأزول وغير ذلك .

أقسام مفروم المالفة :
ويم ومفووم الخالفةأقسام خمسة  :مفهوم اللقب » ومفهوم الوصف ء

؛وم ااغاية » وهفهوم العدد » وزاد الزيديةقسمآ سادساً
ومفبوم الوشرمطفب
فذكروه ؛ وهو مهرم الحصر .

رةط
شصف
ووم
وتمدجاءفىالفصول فىأقسام المفبوم « :أهقوسام  :مفب
وغابة وعدد و؛حصرء (باستثناء بإلا أو بأتماء أو بالفصل بضمير الفصلءأو بتقديم

ويس ل
«معدول » أومبتدأ وخيره ) » ومفووم اللقب» .
خذ أكتر الزيدية بمفووم اللقب إلاإذا تضمن وصفاً» وفىهذه
ويظبر أينهألا
الخال يكون مفووم الخالفة فاىلوصف لافى اللقب وإن جمبور الفقباء لميعد

الحصر بأى أداة من أدواته سواء أكان إلا أو إما أوكان غيرهما منقبيل مفهوم
ورت
سيضكاك
لتق
لات
الخالفة  ,ولذالمتخالف الحنفية فىأن الحصر يد إثي
عنه  :وذلك لآن الحصر نق وإثبات بصري اللفظ  ,لآن أدوات القصر كلبا
لة المنطوق ؛ لامن دلالة
دفبلىامن
ءلفاهوم »
افظلم
بلل
لإفادة الإثيات والنق با

إمذ.ا كان المحصفرهيعودما عالنزديدية ؛ فإنه لابه أن يكون موضع
وفوو
الم

ادملعملىغفيرههمونمات .
إجماع  .وأن يق
سنام انس :
قم
ااحد
ولنتكلم فاىكلل و

مفهوم اللقب :
54م  -هو أن يذكر الك مختصاًبحنس أو نوع فيكون الك ثابتأ فىموضع
املننفصياً فعمدااه » وبذلك يثبتمخالفه  ,وقدقالوا إن هذامنهقولهيلتم:

« لب الواحدظليحلعقوبته » أى أن مطلالغنيالقادرعلىأداء الدين يظسلوع
عقابه » ليرفع ذلكالظل و٠إنه يد خذ بمفهومانخالفة أنلىغيرالواجد وغير القادر
لا يظعلدبآ ؛ ولايسوغ عقابه ,وإن ذلك منمنببوم انخالفة و»من ذلك قوله ننه
ه فاىلسائة زكاةء فإن هذا يفيد عنطوقه وجوب إعطاء زكاة السائمة » وإذا
م تسكن سائمةفلازكاة فيها .

يىقوصيفد به
وبلاحظ أنهفالىمتلين السابقين كان اللقب مشتقاً بوى” إل

الحك  .وعلى ذلك قال بعضهم إنيهؤخذ من هذا » أن الزيدية الذين أخذوا بمفهوم

اللقب قصروا الاخذ على اللقب الذى بوى* إلى وصف لآنه حيقئذ يكون

مقيد| بوصفا.
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وإن اللقب إذا كان جامداً لايروى“ إلى وصف يقيد ال 5-لا يؤخذ به
باتفاق الفقهاء .
ذا  .فالحنفية لمبأخذوا بهعلى.
رن
وفى اللقب المنى” فد اختلف الفقباء .ك6

أصل مذهههم » ومعبم بعضالزيدية و»ااشافعية والمالكية ل,أخذوا لعدم و<ود
قصيرديح » ومعهم كتيرون املنزيدية الذين أخذوا بالمفبوم ؛ وقال بعض

الحنابلة إنه يؤخذ بالمفروم فى اللقب المنى” بصفة .
مفيوم الوصف ؛
بوم هو أن يتبت الم افلىمنطوق المقيد بوصف ما جاء به اللفظ »

وأن بت النقيض إذا نخلف الوصف ؛ ومن ذلك قوله تعالى  :و«من ليمستطع
مد طولا أن يكح امحصنات المؤمنات » فها ملكت أبمانك مفتنياتكم
المؤمنات »  .فقدقيدحل الإماء بأنيكن ممنات » فلاتحل الإماء غير المؤمنات »

لونآأمنة لا وز الرواج منها
اير
شظارفى » وبعض الفتباء » إذ
لن
اذا
وه

إلا إذا كانت مسلية و؛قال أبو حنيفة وأصحابه بجوز زواج الآمة الكتابية لعدم
أحذه عفبوم الصفة .
ويطهر أمنذهب زيد هو أنه لياحل زواج الآمة الكتابية » بل يحب

أينكون  .فقدجاءفىشرح الروض النضير .
ل الشافعى لاحل ...
قيةا؛
فتاب
واختلفوا أيضأً هل بحوز نكاح الامة الك
لأنهإنماأحل إماء أهل الإسلام » وأخر اجلبق بسنده عن مجاهد  :لا يصاد
إماء أهل الكتاب ء لآناللهتعالى يقول « :فمتنياتكم المؤمنات » وأخرج.

اسي بنتمد»
أيضاً مثلهاعلنحسن وسعيد بنالمسيب ٠ وعروة بونالازيليرق»
حعبمدن ٠ وخارجة بن زيد » وعبيداللهبنعبيداللهبنعتبة >
ربن
لكر
انىب
وأ
وسلمان بنيسار  .وهو مذهب العترة » وقال أبوحنيفةو أصحابه  :يوز نكاح
الأامةالكتابية » لآنمفبوم الصفة ليس حجة » فيلاعارض عدوم قوله تعالى د

]وم
«لمحصنات هن الذين أوتوا الكتاب مقنبلى » إذا فسرالإحصان بالعفة ,
وا
يىل
وإن فسر بالحرائركان دليل الجواز قايالسآمة على الحرة و»هو مق
ددملعل
المفهوم عنده  .وأجيب بأن الذى رخص لنافيههو الفتيات المقيدات بالإيمان (

وغيرهن علل أصل التحريم بقوله تعالى :,ولا مسكوا بعصم الرافرء
خصص إحلراائر أهلالكتاب  . .ولمبأت تخصيص الإماء » بل قيدهنا
وبلم
وإيم
الإماء بال
هانن»
اك بانخصنات  .ذانحكومعليه افلىأيتين الامقليدملطالق ,
وأيضأً مفهومكلمنبما ين احللآمة الكتابية , 02,
وإن هذا النص نستطيسع أن تأخذ منه أانللاخذ مفهوم الوصف تلق مع

آم ز
اجتهاد ال
ا.
ريد
وإما
ئه

الفقهية .

مفهوم الشرط :

4م4فه-وم الشرط هو ثبوت نقيض الحم المقيد بشرط عند عدم
وجود هذا الشرط  .مثل وله تعالى  « :وإن كن أولات حمل فانفقوا علين <-تى

يضعن حملبن » » فإن هذا النص يستفاد منهأن الإنفاق على المطلقة المعتدة مقيد
ما إكذانت حاملا » وعلى هذا ينبت مفهوم الخالفة » عدم وجوب
.بذلك المفهوم
؛ى ذلك لياكون لها نفقة و
وملعل
النفقة إكذاانت غير حا

أخذ اأشافعى رطى الله عنه  .فلا تيجب عنده نفقة المعتدةمن طلاق بائنغير المسكن
إلا إذا كانت حاملا؛ ولكن الحنفية لبأخذوا هذا المفهوم  :وأوجيوا النفقة
لكل معتدة بسبب الفرقة بطلاق أو فسخ مننكاح حيسم إلاإكذاانت معصصسية

من جانها  .أوكانتالعدة عدةوذاة.فعلى أى الرأيين كان الإمامزيد ؟ لنيحد
رأىالإمام زيد صريحا فى امجموع ءولا فى الروض التضيرءولكن وجدنا الزيدية
اتللفومنعت
يخ
فدة مقطلاق بائن م.تهم منيرىرأى ألىحني
ووب
وفة'
ج.وه
) (١دوض النصير شراس الجموع الكبير ج وص 5ع

.

سجسسم مس
ى
رمن
بهم
النفقة والسكنى ظ ومهم من .رى عدم وجو الافقة والسكنى ٠ ومن
أنلهاالنفقة  5وليس لها السكنى ٠ ومنهم من رأى راأى الشافعى ومالك من

عن وجوب

السك دون النفقة .

إىل.يك ببان الرأى وحجته ,
وسكن
ورأى الحادى هر أناهلتحنبفقة دون ال
فقد جاء فى الروض الاضير :
د وذهي الحادى إاللىحق والمؤيد بالله ورواية عأنحمد بحننبل إلى أنه

لاسكى لحا .ولهاالنفقة» أمااروم النفقةفلباذكرنامنحجة القائلينبوجو بها(

( أى مافهالسكنى ) وأماعدملزوم السكى  .فلأآن قولهتعالى ,من حيث

سكلتم » يدلعلىأن ذلك حيث بكون الزواج » وهو يوجب الاختلاط ,
وذلك فى الرجىى دون البائن » وذهب القافعى ومالك وآخرون إلى وجوب

«سكذوهن من حيث
السكنى دون الافقة  :أماوجوب السكنى فلقوله تعالى  :ا

ووم فىقولهتعالى  « :فإن كن
مفمن
لوه
اخذ
سكم من وجدى  ,وأماعدم الافقة فأ
أولات حملفائفقوا عليين » إذ مفبومه أنبنإن لميكن حو امللاينفقعليين »
وقد أجيب بأمربن :

أحدها  قرلهتعالى « :اسكذرهن  ,الآية :لتانيساموها للبائن 55تقدم
( )١داجع الجزء الرابع ص «اممن روض النضير » والحجةالى أشار [لبهاهى

أن السكنى يقت بقولهتعالىبالنسبةلللطلقات فىقوله  « :اسكنوهن من حيث

من وجد.5؛ ولاتضاروهن لتضيقوا علها » والنفقة تثبت لها فى العدة محيوسة على

حك النكاح فتمتدنفقة الزوجية إلى اتتهاء المدة  .إذ العمدة أثرمآثناره ,

ولآن اللهتعالى يقول  :د والموطلقات متّاع بالمحروف حقا على المثقين » والتفقة

همذىا المتاع » وإذا كانغيرها » وهو واجب » فأبىولى بالوجوب ؛ وذقدكر

أن ذلك الرأى هو رأى الإمام عمر سن الخطاب رطى الله عنه ؛ وعمر بن العزيز ء

“والناصر و.الإمام يحىمأنمة الزيدية .

لو
سا

وفيه أن قوله تعالى ١ :ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ٠ دليل أيضا
على المطلوب” 12ومعى هذا الكلام أن ذلك الرد غير مسل لآن منع الروج ثابت

لكل المطلقات فيشمل الكلام المطلقة بائنا .
ثانهما  أن التقييد حالة امل ليس للعمل بالمفبوم و»إعا هو أنه لما كانت
مدة امل قد تطول حاسلباغلبء فاستبعد وجو بالانفاىفيا كابا ء نيه بالتقييد
على وجوبها فياوإن طالت المدةوفيهأن لاأغلبية؛ فىطولالمدة؛ .ل تكون
تارة أقصر  ,وتارة مساوية » وتارة أطول فلاتظبر دائدة غير التخصيص .
وبرى أن كلام صاحب روض

التضير بتجه إلى مذهب مالك والشافعى

الذى يتبت لغير الحامل من المطلقات بائناالسكى دون انفقة أخذا من عوم الا

بالسكنى  :توحصيص النفقة حبواامل :مقتضى الشرط .

ومبما يكن ذان الظاهر عند أكثر الزيدية هو الاخد هوم الخالفة

قاة
لم ق
طمنه
لقال
فالشرط ؛ ومن

بائنا غير الحامل إنهلانفقة لا رج القيد تريح

الغالب الشائع اللاتقسد  :وقد ذكرت هذه الآية فىكتب الآصول الزيدية دليلا
عالآخذ فبوم الشرط ؛ فدل هذا على أن أاكلشزيدية توجب النفقة

للحامل دون غيرها من المطلقات طلاقا بائناً .
وقد جاء فى الفصول أانللاذ بمفبوم الشرط عليه أكثر أنمة الزيدية .
مفدوم الغابة :

وعم  -هإوثيات الحم المقيد بغاية ف مو ضع الغاية » وإثبات نقيضه

«اتلوهم حتى لتاكون فتتة ويكرن
لما باعلدغاية  ,فتلاظاهر قوله تعالى  :وق
الدين لله » ستفاد منه أن القتال أبيح لغاية ٠ وى شع الفتنة فى الدينء

حى يكون الناس أحرارا فى اخشار الدن الذى يرتضون ٠ فإذا ذهبت الفتنة
فىالدينوانتبت » فاإلنإباحة تنتبىأيضا  .ومن ذلك أيضا قوله تعالى :
نعى
كمن
سأى
لذار
اد ه
ير يم
ضوض
نب ر
لاح
ا) ص
(

.

سوسم ل

 ٠فإنطلقبافلا تحمل لهمنبعد حتى تنكح زوجا غيره » » فإنكانته
الغاية كان الحل .

والمالكية والشافعية بأخذون ذا المفبوم » والحنفية على رأيهم فى أن
ومنر » ويقولون ف الآبتين السابقتين »
صدة
لىصو
اىأ
المغبوم لياؤخذ بهف
لعفدزوتالنة بمنح القتال بأصل حرمة الدماء واملنقعتال بمقتضى عدم
إانهب
الاعتداء » نإبذينا عن الاعتداء بقوله تعالى  :و«لا تعتدوا إن الله بلاالمعتدين »

ويمقتضى قوله نعالى  « :فإن انتهوا فلا عدوان إلاعلى الظالمين » وإن حالمطلقة

ثلاثاً بعدالرواج يزوج آوخارلدخول ا واتباء عدتها » إما ثبت من أصل
الحل ؛إذ التحريم كانعارضاً » وكان مؤقتاً .

وأئمة الزيدية عاللىأخذ بهذا المفبوم » وقد جاء فى الفصول يعمل به
وفاقا للجمبور .
مفووم العدد :

مو لد هر ثبوت تقيض 11م المقيد بعدد بذات العدد » حيث ليانقص

منه» ولابزادعليه  ,فلايغنى الناقصعنه ,ولاتطلب الزيادة عليه » متالذلك قوله
تعالى١ : الزانية والزائق فاج
ولدوا
اك
حلد منهما مائة جلدة » فإن هذا النص
أوجب الضرب مائة » فالزيادة لاتحل » وكذلك النقص ٠ وكذلك جااءلنص ء

بد القاذف ثمانينجلدةفلا>ل للقاضى أيتنجاوزها  ,ولا نحل النقص منها »
وكذلك فى عدد المساكين الذين بطعمون فى كفارات الظبار والصوم »
فإ
انهل
لابأحزى
قل  ,ويلطاالب بالا كثر»وكذلك فصىيام الكفارة ستينبوم
نقص .
ثألواثة لايزاد علها ويلا

وقد اعتبر الشافعية والمالكية هذا أخذاً بمفووم المخالفة  »,والحنفية يعتبرونه
سكا بالمقررات الشرعية  .ولا بحتيرون فى ذلك أخذا بمفووم

فى هذا لبيسذى جادولىافحىكام ؛ ايع بالنسية لهامتفقون .

والخلاف

سهدوس ل
مفهو م الحصر :

صويص
خه
تحصر
وم ال١مهفه

المى تخصيصاً لفظيأ تحالمعينة ء

مثل قوله تعالى ٠ :توقلبالوا لشهبمادة أبداً  وأوائك م الفاسقون إلا الذين

تابوا منبعدذلك وأصلحوا االنله غفور رحم»ء فالافظ واضح فىأن منم
الشبادة والحم بالفسق مقصور على حال عدم اأوبة .
وأدرات القصر كتيرة منها  :إلا ء ومنها إنما » ومنبا تعريف الطرفين »

كقول النى مَل ٠ : الإنكاح إلى العصبات  ,أى أن ولاية الازويج للعصيات.
وحدم  :وليس لغيرمم ولاية » وهنهاالتقديم إلىآخر الآدوات العربية .

وإن التخصيص يفيد بالصيفة السب والإيجاب  إثيات الك للمنصوص.
وثفيه عا عداه .

وأكثر الفقباء لم يعتبر المنافى مأخوداً بالمفبوم » بل هو مأخوة
املنمنطوق » لآن اللفظ الدال عاللىقصر هو بذاته لا بالمفبوم دالا عاللىنقى
والإثبات» ذإذا قلتالناس أقبلوا إلا علياً .فقد بحاكنلتإقبال عسالاللنماعهودين >
وحكنت أيضأ بعدم الإقبال على على” بذات الصيخة لا بشىء خارج .
ولذا أخذ الحتفية الذين منءوا الآاخذ بمفهوم الخالفة » يحم الحصر >
يوعلتبروه مفهوما » بالعتبروه منطوةا .

.خأدذوا بمفهومالغاية
وقد قرر الزيدية الآخذ بالحصر عملفألههوم أ
ف .؛ واختلفوا فى عيرها .
اغير
لمن
خعدد
وال

ممتبة المفهومات :

؟وم  المفهومات عند الزيدية تلى سرتبة النصوص وااظواهر للقرآان
والسنة المنواترة » وأخبار الآحاد  .ولكن المفبومات فى ذاتها مراتب .
أعلاها مرتبة مفهرمات القآرن الكرم والسنة المعلومة » ولاشلكه

ساسيقس سل

فاتها مراتب شفهوم المواهقة الذى أله بعضهم بدلالات
أن المفهومات ذ
الالفاط أقراها  .ومفهوم الحصر إت لم يكن أعلى منه فهو فىمسترته »
م مفهومات الغاية والءدد  .ثممفهومات الوصف والشرط » ,لأنها موضع
اختلاى عند الديدية .

ديلهرفمهات الق "نو السنة المتواترة  .أو عل حد تعبير الزيدية السئة المعلومة :
مفهرمات أخبار الأحاد «الترتيب السابق » أى أن مفهوم الموافقة والحصر .
والمفهرمات المتفق علبها مقدمة عل الختلف فا .

جوم

وهنا قد يرد اعتراض كيف تؤخر الممهرمات عن ظواهر

النتصرص ؛ مع تأنه من المقررات عند الزيدية أن المفبومات تحصص ألفاظ
العموم  :وفوق ذلك هناك اعتراض عالالخصيص فإن شرط الاخذ بالمفيوم
آلا بعارضه دليل آخر أفوى منه  .وإنه فىحال معارضة عامالقرآن أو السنة

لمفيوم الخالفة تكرن معارضة دليل أقرى لدليل أضعف » فكيف مخصصه .
والجواب عن ذلك ماقررناه من قبل » وهو أن التخصيص ليس تقدمآً
اعهلىر مقدم عليه » بل هر إعمال للدليلين معأ ٠ وهو ناولعتمونفيق
ظبرم
لمف
بديلنيلين » ومن المقررات الفقبية أن الأآدلة إذا تعارضت قبل أن يتتجه الباحث

إتلعىطيل أحدها » يبطحثرعينق للترفيق بينها »٠ واملنتوفيق » أن مخصص
الخاص العام » فإن لميمكن التوفيق  .قدم أتمواها » أو أعلاها مرتبة .
فلا يلتفت إكلرىون الظاهر أولى من المفهوم إلا فى حال ماإذا لم يمكن

التوفيق يينهما » لآن الإعبال أولى من الإعمال  .وفى جعل أحدهها خصصاً
للآخر إعبال لا معا .

00

حكن

ميم

أفعال النى صلى الله عليه وسلم وتقر براته
ووم  -هذه فى المرثية السابعة من مراتب الآدلةاتلتعىتمد علما الاحكام
عند الريدية » وقد تأخرت أقواله وأفعاله وثقريراثه عن أخبار الأحاد والمفبومات
للأساب الى ذكرناها فمىوضعيا ٠ وم تقتضى تأخر الفعل عن القول

فى الاستدلال  .أياكان نوع الدلالة القرلية  .سواء كأانت دلالة منطوق

أمكانت دلالة مفبوم .وسواء أكان اللفظ ظاهراً  .أم كان اللفظ نصاً
فى معناه » فكل ما بذ من القول مقدم على كل ما يؤخذ من الفعل ؛ أو التقرير

وهذا كاه فى غير الأفعال التشريعية التى تواترت بياناً يمل القرآن ٠ فإنها تلحق
تمبايئه » وتتكون الحجةفجمىرعها  ,لافى اللأفعال وددها .

والنقريرات أدق دلالتها الإباحة » وقد تدل على الندب أاولوحوب.

إذا اُترن مبما ما يدل علىذلك .
ولقد قس املفقهاء أفعال النىبلق إلثىلاثة أتسام :
أولا أعمال تتصال بالتشريع كصلاته مَل وصومه وحبجه ؛ :ومزارعته

وإقراضه واتقتراضه » فإن هذا النوع  5شرعاً متبعاً ٠ ويكون سانا
للقر'ن ؛ ويكرن منواتراً متلهفانهيكرانلمتقلرآن فىححينه .وما يكون دون
ذلك فرتبته هى هذه الآخيرة عانلدزيدية ؛ وعل ذلك تكون أمعالالى يبت
التشربعية نُسمين :

أحددها  ما يكون ا ران  .وهلنهتفإلمىرتالذيا راز
يمنة تدل عاللىندبه
رقا
قذا
وثانهما  أفعالفعلبابدل إعبلاحتها » وإ
هبةذ.ه
ولاإزمنب
ءا تكون مندوية أو
وواج
أو الطلب ال

القمم التاق

أحكامها عامة .

أفعال املننى يتلقج.قاالمدليل عب أنهاخاصة بالنىيلع »

ومن ذلكالتزويح بأكثرمن أربع .

للسوم ل

القسم الثالك 

أعمال يعملبا النىيقر يمقتضى الجبلةالبشريةأو مقنضى

العادات الجارية افلىبلاد العربية كأيسه ل

» وكما
ان

يتاوله م
حنلال

وطريق تناوله  ,وغير ذلك ؛ فبذه أفعال كان ترلاها #قتضى البشرية »

أو
اعاد
لات ق
اومه
ه؛وم
رنر

ماهر عتلف فيهمنحيثفعل النىيَلكد :أكان

قمبنيل بايالنشرع ؛ أممن قبيل عادات قومه  كإرساله لحيته عليه السلام
عقدار #وضة اليد ,فكثيرون عل أنهسنةمثبئة » وزكو! ذلك بأنالنىيم قال:
ق«صوا الشارب واعفوا اللحى  ,قتالوا إن هذا دليل عل أن إعفاء اللحى

لميكن عادةفقط » بل كانمنقبيليبانحم شرعى .
والذين قالواإقنهبمينل العادة لامن قبيلالبيان الشرعى قرروا أن الام
لايفيد اللزوم بالإجماع ؛وهومعللبنع التشبه بالييودوالأعاجم

5ف نص

ون لحاهم .
ين شو
آخر» أو زيادةفىهذا النص  ,لآنهمكانوا يط
لهمق»
حاري
ويلو

سقدا سم

الاجمساع
مهم  -المراتب السبعة التى ذكرناها بترتيب اذهب الزيدى متعلقة بأصلين

آثنين هما الكتاب والسنة  .فبى مراتب فالىدلالات الشرعية المستمدة نمالكتاب
والسنة  ,إذ كاهاترجع إليهما » ولاتخرج عنبما » وقد ذكرناها مرتبات هذا
هذ الترتيب » عانلدكلام فالىقرآن والسنة باعتبارهما الاصلين الدين هما

عاد هذا الشرع .
وقبل أن تخوض فى بيان الآدلة الاجتهادية الى لتأاخذ من الكتاب والسنة
عرىت لماد عالانصوص ويمشاهبا » بل تعتمد فاىخلة
تلاخ
مباشرة » أو با
إعج,ماع قذكدرنا أن
الإلجما
علىمقاصد الشريعة  -قذبللك تتجهإلبيوانا
شعبة منه يضعبا المجهد نصب عينيه » وهىمقدمة علىكل أاصللمانصول
دمينن بالضرورة ككون الصاوات خمساً,
السابقة ؛ وهى الإجماع علىأاسلعل
وكبيئات االصلاة ٠ وكالصيام » والركاة والحج  ,فلا يصمح أن يؤدى
اجتهاد أيا كماخنإاللىفة واحدمهنذه الفرائض » ومن شعب الإجماع ماهو

مؤخر عن النصوص عند الزيدية ؛ ولنبين الإجماع بكلات موجزة » تشير إشارات
صال .
تنةف»ول
بي
تعريف الأجماع :
موس
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هم يعرف فقباء اجمبور الإجماع بأنهاتفاق امجتهدين من الامة الإسلامية
عى فأىعى مالنآمور العملية .
فىعصرمن العصوربعدالنىيلقم عل
شىر<ك
وفكرة الإجماع قامتعلىأدوارثلاثةعنداجمبور :

أولحا  أن الصحابة كانو! >تبدون افلمسائل اتلىعرض لهم ؛ وقدكان
عمررطى اللهعنهبجمعهم » ويستشيرم ويبادهم الرأىفإذا أجمعو| علىأمىمعين

سارت عليه سياسته  .وإن اختلفوا #دارسوا حتى يتتهوا إلى أمره تقره جماعة

الفقباء منهم وبذلك يكون الآ جمعاًعليه » وينال بهذا الإجماع قوة ليست
فىالرأى المنفرد  :وما كانوا جمعرن فالغالب إلاعلىأمى قد ورد فيهنص .
ثانيها  أله فاىلعاصجرتباد الفقبى كانكل إمام يجتهد فى ألا يشذ بأقوال

حالف مهاماعليهفقباءأهلبلده» حتىلايعتبرشاذاً فتىسكيره » فأحبنويفة
كان شديد الاتباع لأهو موضع إجماع عند من سيقوه من علياء الكوفة » ومالك
كانيعتبرماعليهأهل المدينة حجة وإجماعبم إجماع عنده .

ثالثها  أن الفقهاء الجتهدين كانوا حريصين عبل أن يعرفوا مواضع الإجماع

من الصحاءة ليتبعوه » وليحرصوا عليه ولا مخرجواعنه » و#تهدوا فى غير
الدائرة التى رمعا الإجماء  ,فيكاون موضع إجماع يكون الام فيه هو الاتباع .

وممذا الاتجاه الاتباعى صارت المسائل المجمع عليها من المسلبات الى لا تمتاج
إلى اجتهاد جديد ٠
امم

هذا ناظجرمبور إلىالإجماع  ,وال يدية نظروا هذه النظرة أيضاً »

غيرأن عند إجماعا ليسلهنظيرعنداجمهور » وهو إجماع العترة و وهو عندمم

إجماع خاص  .ولذلك ينقسم الإجماع عندمم إلى إجماع عام  .وإجماع خاص .
« فالإجماع العام هو اتفاق امجتهدين من الامة الإسلامية فى زءن من الازمان
على أمى من الأمور الشرعية  © ,وهذا التعريف يتفق فى اجخلة مع تعريف
حموور الفقباء للإجماع  ,بيدأن اجمبور إذا استثنينا الإمام مالكا لا يعترفون
,مالك يعتبر إجماع أهل المدينة إجماعاً مانوهنا
إلا بهذا التوع من الإجماع و
من قيل .

والإجماع الخاص إجماع العترة » وهو اتفاق امجتهدين املنعثرة أ
«ى آل
النى صل اللهعليهوسل .

وقد قالوا إنكلا الإجماعين حجة » وقلوا إجماع الآمة  ,وهو الإجماع العام
) (١الفصول اللؤلؤية ورقة .م. 11

دامع سد

يدع » وهو قطعى إذاكان متواتراً » أى ثبت انعقاده مجنتهدى
حاجةمعن
ور ٠  5تواتر الإجاع فى أصول الفرائض التى أشرنا
صمن
عصر
لفىع
امة
الا
إلا من قبل .
والعر بالإجاع المتواتر يفيد العم الضرورى عن الصحاية ومن يكلايملاحاديت
المتواترة » ولذالايحتاج إلىاستنباط » وقدذكرنا أنهميعتيرونهفىالمرتبةالأولى
من الاجتباد » ويل قضية العقل المبتوتة .

©  -وقد تكلموا فىإجاع الععرة » فذكروا أنه موضع أختلاف ؛ وقد
عرقوا منهمالعبرة الذين ياهقدبهمالإجاع ٠ فقال صاحب الفصول اللواوية :

«واختلف فى إجاع العثرة » وهم الاربعة المعصومون  ,ثم أولاد الحسنين
مانلجآبةباء» , 02

رىين :
وإن هذا الكلام يأدلمعل
أونها  أن علا كرمالله وجبه وزوجيةه فاطمة اأزهراء والحسن والحسين

لهمع,ل هذا القول سرى مالنإمامية
وباد
»أنهم ملخاطتون فى اجت
محصومون و
إلهم  ,لآنالاند الإمام زيدا قال إن أحداء معصوم غير النى الموحى إليه»
اء الآربعة  :ومينقاوها إلىغيدمم
للى
ؤة ع
هعصم
رموا ال
قلصفه
وعلى أى حا
من الانمة .
ثانهما  أنهملايعترفون بغيرذريةالنىبل ولايعتبرون إلاأولادالظرور.
ووم

العمليات

والإجماع

سواء أكان خاصاً » أمكانعاما؛ لاتقتصر حجيته على

 5قرر ججمبور أهلالسنة» إذ أن اجحهور لايفرضون أن الإجماع يتناوله

الاعتقاديات  :ولذاجاءفىتعريفهم للإجماع مايفيدقصره علىالاحكام العملية

صر حجيته علىالعمليات » بل يتعداها
أما الزيدية فإنهم يرون أن التإجمقاعتلا

(5؟

الإمام ريد ©

سد سا ا

|

إلى العاميات إذ اجماع علياء اللامة » أو علاء العترة على أمى اءتقادى حجةعندم »
ولهذا جاءفى الفصول مانصه :
و ومعلومه حجة قطعية فى العلبيات كالنص المعلوم »© أى أن الإجماع

هعم اليقينى فيثبت به الاعتقاد ,
الذى تواتر سنده » وثبت قرع ل يي ال
كا ثبت به الحم الشرعى

050
ولكن ليس كل إجماع يفيد

» فنه ميفايد العم الضروى ء

وهو الإجماع القولى الذى اتفق علىالاخذ يهجمهور الجتبدين » بل انعقدإجماعهم

علقبوله إذا بت » ولكن لا بد فيهمنالاواتر .
أما الإجماع بغير القول فإنه يفيدالعمالبقبى ولكن بالاستدلال والنظر ء

وذلك كالإجماع الفعلى أو السكونى .
إمكان الإجماع :

+.ب  مع اتفاق علماءالمسلين على أن الإجماع حجة إذا اتعقد  قد
كفاىن وقوعه  .فن العلياء من قال إاتنفاق
مفوا
اختلفوا وفقىوعه  ,واإختل
عنصور عللىحم أم غبيرمكن ,لآن الجتهدين متفرقون
أم
اصر
امجتهدين فىع

عا امادويد
والأمصاد»والتقاؤمفى مكاوناحدغيمرك »نواتفاقهممتن
ى
طلى
عنص
الدار غيرمكن بالأولى إلا إذا اكالنإجماع يعت
قمد ع

» أو أخبار

متواترة  .كإجماعهم على الصلوات » وعلى استقبال القبلة» ومكان الكعبة »
وفرضية اولصاوملر.كاة والحج ؛ وغيرها املنأمور الثابتة بنص قطعى قواه
ونل البلهقع » وإن الحجيةفىهذهالحالللنص القطعى » لولأخبار
سع
روائر
الت
عىتبفاره ل»آنه إذا كان الأساس فى اعتباره أن يرفع
المتواترة »ولا جادو
لثامء
ؤمن
هثم
ماهو ظنىفىمرتبة القطعى ء فهإنذه الامور قطعيةفىذاتها.
) 00الكتابالمذكور ورقة م١١

ل

ا

الاذي
لنيإنعجقدماع منهم » أامملأهعلصر جميعاً أمال
مجتهدون منهم فقط ..
وما حدود هؤلاءاجتهدين الذين يانعلقدإبجهماع .
|
دإن الشافعى رضى اله عنه كارن يعتبر الإجماع حجة  ,ولكنه

لاسل به إلا فى أصول الفرائض اتابة بنص قطعى وبأخبار متواترة » ولقد

تساءل الشافعى عن امجتهدين الذين يتعقد منهمالإجماع  ,وجاءفىكاب جماع
العر مالصه :

دمن ثم أهل لاعللذين إذا أجمعوا قامت بإجماعبم حجة ؟ فقال مناظره .

م ممن نصبة أهلكلباللدمبلندان فقيها رضوا قوله » وقبلوا حكنه» فقول

الشافعى بمجعادوية  , :ليسمنبلدإل وافيه منأهله الذين مم يتل صفته

من يدافعولنهفعقنه وينسبونه إلى الجهل » أإولى أنه لاحل له أيفوتى ,

ولا بح
يل لا
قحد
بأن
ل قوله » وعلمت تفرق .أهلكل بلدفمابينهمثمعلست
تفرق كل بأغديمرعمم . ,

ولقدسألهمناظره : هل منإجماع فأجايه« نعم يحمد الكلثهير فى جملة
الفرائضالىلايسع أحدا جبذلبا
ذل»ك اهلوإجماع الذىلوقلت أجمعالناس

م
وتجح
لدك أحدا يعرف شيئايدول :لهيذسا بإجماع  ,فهذا الطريق يصدق
فاهالمإنيجدعمىاع».
ومعماأثارهمن_جدل حول الإجماع قرر أنه ححة ٠ وإ
ينكا
ون ك
جلام
ىهء

أن ل
ها يمكنأن ينعقدبعدعصر الصحاية وقداعترف الإمامأحمدبإجماعالصحابة»

ولم يروعنهأنهاعترف بإجماع غيره .

وجمهور الفقهاء قد قرروا أرب الإجماع حجة ؛ وأنه قد انعقد
فمىسائل  ,وأنه مكن .
 - 118والزيدية فدانفقواعلىأن الإجاع مكنعقلامنالصحاءة وغيرمم,
غلا اختلاف عندمم فىإمكانه عقلا ٠ يفقلرروا اسئحالته من بعد الصحابة »

ص4

الس

ولذلك جاء فى كتاب الفصول ١ : والإجاع ممكن عقلا من الصحابة
وغعيرم أثفاقاً »

.

رلااشك أن الإمكان العقلى غير الإمكان العادى  .والشافعى عند ماكان

بناظر محادله فى إمكان انعقاد الإجاع ماكان أساس الإمكان هو الإمكان العقل »
وإن العقل يفرض أموراً كثيرة ؛ قدتبعدها العادة » أو هىمستحيلة يمك العادة :

واذلك نستطيع أن ناقوللإإمنكان العقلىليكنموضع بحث ء إنمكاان مو ضع
البحث هارلإمكان العادى  ,بتعدفرق الاعليلاءأفمىصار .

ولقد اختلف فتهاء الزيدية بادتدفامهم عل إمكانه عقلا فى عصر الصحابة

أولها -

أنه
وقفععص ا
رلصساة
وم جا
نء

أئمة لزيلية ؛ وهر من

مع مذهبهم

قوع

ل الرأى أكثر

لآنمنمذهيهم أن إجاع العنرة إجماع خاص

إذا بثبطتريق صواتر أفاد العماليقيى » وإجاع العثرة » بمكن الوقوع عقلا ,
وعادة ؛ ولا ترد عليه الفروض

لبى فرضها الشافعى ٠

ثاب لا الإ ديت الع ا
دلصساة
ولاعقد تاوداجاءت
إنكاراً لآمرعلممن الدينبالعضرورة .

ثالنها  -أن الإجاع الذى وقع هوإجاع الصحابة  .ولمينعقد إجاع بعد ع

وهذا الرأى يتفق معماأثرعن الإمام أحمد راضلىله عنه.

١دس
بمم_داق
قدداشترطجمهورالفقباء لا نعقاد الإجاع ظ “أن يتفق امجتتدون.
فىعصر عل رأى واحدل ي
اختلفون في »
ه فلابنعقدالإجاع إذا وجد عخالفون »

وقد قال ذلك القول الأثمة منالزيدية » ولكن اعتبروا خلاف واحد أاثونين.

عي

895

اسد

لابنقض الإجاع  ,لآنذلك بعدمنهمشذوذا » ولكن اعتبار هذا من الإجاع
هر نوعمنالتساهل عندم » ولذا جعاوه فى أخرمراتب الإجماع عندم .

ولقد قالباعلضعلماء إنه يشترك 'مّام الإجماع أن ينقرض انجتبدون الذين
أجمعوا  :فلا يقال إن الإجماع قل اتعقد إذا كان لايزال بعض الجتهدين الذين
لهأن يرجع
دلجتب ندين
أنأح ا
دلحيا»ةوإن ذلك الشرطبؤدى إلى
قبا
على
أجمعوا
؛ وإذا رجع اننقض الإجماع  ,وإن أهل العصر الذى انعقد فيهالإجماع
عن رأيه

لا يأزمون به  ,ويأزم به القأبلون.

ولكن اللاكثرينعلىأن ذلك ليس بشرط  .وذلك معقولفىذاته .لإنه
الذيناشتر؟واه وعرفوا وجهه ومايستند عليه» تأولى ألايازم
إذاكانلايلزم به

بهغيرثم٠ وإلا كان القابلون مارمين تقليداً وليس اجتباداً .

وعلل هذا الرأى الاخير كثرة الفقهاء من الزيدية » فإنهم يلشاترطون

لانعقادالإجماعاتقراضالعصر » وإذاجاءفىالفصول اللؤلؤية ٠ : لايشترط
أنواع الإجماع :
0

بقسم الفقهاء الإجماع إل ثلانكة أقسام » وفى تكون

أنب

الإجماع عند اجمبور :

أولما

الإجماع الصريح » وهو أن يصرح كل واحد من الجنبدين شبول

الذى اتعقك عليهالإجماع  3وثك فسره الشافعى يقوله  :لست
الرأى

تقول

ولاأحدمنأهلالعلل هذا مجتمععليهإلامماتلقالماأبدا إلاتالهلك» ٠
وهذأ

التوعمن الإجماع حجه قطعة باتفادق

الفقباء » ومنهم اليدية »

“ اجتلاف فهر ف وقوعهء لافى أصل حجسهة ؛
»وإنانئمة
هحد
ولتتلف فيأ

4

 - ١والقسم الثانى :الإجماع السكوتى ؛زهر أن يذهب وأححد أو جماعة-
من اجتهدين إلىرأى ويعرف فى عصرثم ؛ ولا شكره أحد * ول يعتبر الشافعى
الإجماع السكوق  3وقد خااف الشافى فى هذا

كتيرون من الفقباء

فقد قال

فريق 22إنه إجماع  ,ولسكنه فىالمرتبة دون الإجماع الصريم  ,حيث إذا تعارضا
( )1دليلمنلايعتر الإجماع السكوق حجة شرعية يقوم علىعدصرين :

أولها  أنهلايشب لساكت قول ٠ فلماجححمتلهد تبعة ريأى
قللمه » وإذا
اعتيرنا السكوت إجاءأ ققدحملناساكتاكلامآ ل يقل .ه

الشانى  أنهلايصم أنيعتير السكوت موافقة » لآنالسكوت يحتمل أينكون.
جلتأنههد »
اتم
للموافقة » ومحتمل أن ركون السكوت لانهلميكونلنفسه رأيأ » وح
ولكن لم يؤده اجتهاده إرلىأى قاطع ؛ وحتمل أنه كون رأياً ٠ ولكن قضل

التروى  :ويحتمل أنهلمبردأن يصادم الجتبد الأخر بعرخأىالفه » لاعتقاده إن كل
جتبدمصيبمادام الأ موضع نظر ء ويحتمل أنهمعجزمه حكعذالف للرأى المعلن.

تأينر السكوت حجة.
عكن
قسدكت خشية ومبابة ٠ ومع كهلذه الاحتالات ليايم
على اعتناق الراى .

وحجة منفالإن الإجماع السكوقى إجماع يقومعلىمايأتى:

( )١أانلكوت فذاته لايعد حجة إبلاعد التروى والتفكير » فإسذكات.
بعدذلكفبوسكوت فىموضع البيان ووقته » والسكوت فىموضع البيان يبان .
(ب) أن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » باللمعثاد فىكل عصر

أن تولى الكبار الفنتوى ويس الباقون .
(ج) أن السكوت بعد العرض والتروى والتفكير يعد من المتبد حراماً إذا كان.

يخالف ذلك» وفرض الخيرفيهيجملنا نعتير سكوته رضا واحتمال الخالفة املعسكوت.
أحتهال غير ناشىء عدنليل » بادلاموافقة قامت علما تلك الدلائل البينة .

(د) حجة من قال إنه حجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع لتمتوافر

فيه » ولنكنه حجة لرجحان الموافقة عندالسكوت على الخالفة .

الا فك 85

قدم عليه » وهناك رأى ثالث » وهو أنه يعتيره حجة  ,ولكن ليس إجماعاً ,المعنى
الاصطلاحى المتفق عليه .
والزيدية يعتيرون الإجماع السكوق إجاءاً ٠ ويقول  8ذلك صاحمه

الفصول ؛ ١ه معلومه ( أى منواتره ) حجةقطعيةفىالعمليات » كالنص المعلوم »
ضعاء(. 2
لوتر م
اسك
وينعقد بالقول أو الفعل أو الترك ؛ أو ال
وإن هذا الكلام يدل علىأن الإجاع عندم  ,لهشعب أريع :

أولاها 

أن يكون بالقول ؛ وهو ما ذكرناه ويسميه جمهور الفقهاء

ع
ح
ا
ي
ج
ر
إ
ص
ل
ل
ا
ا
.
ثابت
والتانة  ما يكون بالفعل ؛ أيىم

أالنمجتبدينجميعاً فقعداوه :

فيإنكهون دليلا عاللىإباحة عاللىآقل » وفإعنل عولىجه الندب كان دليلا

عملنأندهوف ء وإن كان الفعل علىوجه الفرضية كان فرضاً

والتالتهة  الإجاع عل الترك ؛» وهو دليل على عدم اللروم إفنعلوه

عبل ذلك الوجه » وعلى ااتحريم أو الكراهة  :إن كانكذلك  ,وهنانجد أنه لابد

عهل مجمععليه٠ أاواللتمركجمع عليه »
فوج
للى
ال ع
قمرنبنةا ملنقول :د
ولكن بظهر أن هذه القرينة القولية ليشاترط أن تسكون منهم جميعاً »
وإلا كان إجاعاً قولياً .

والشعبة الرابعة الهسىكوت ؛ ويلاحظ أنه يشترط أن ياكولنإجاع
السكوق مبذاً اعللرضاء بألايثبتأهنناك كإراها ولاما يشبه الإكراه »

بأن يكون معلن الرأى حا تخثى سطوته غير العادلة .

ولكن أبشترط الزيدية ثبوت.الرضا بالفعل » أميشترط ألا يقوم دليل
على الإكراه :يظهر أنالثاتى اهلومراد » لآنه الشوترط الرضاالصريح لكان

إجاعاً قولياً ؛ وخر ج عنكونه إجاءاسكوتيا .
( )1الفصول اللؤاؤية ورقة . 811

سند ياه ب سمه

هدم  -والقسم التالث من الإجاع عند اجبور أن عتلف الفقباء فى عصر
من العصور على جملة آراء ٠ فيلصايم أرب لأق مجتهد برأى ينائض
أر أءم جميعاً ؛ إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل ؛كاختلاف

الصحابة فمىيراث الجد مع الإخوة ؛ فبعضهم وارلثإخوة معه » بشرط
ألايقل عن اتلث ٠ وبعضهم ورثهم معه بشرط ألا بقل عن السدس .

و بعضهمورثهومنعالإخوة والاخوات  .فلا يصح أن يقول مجتهدإنهلايرث,
لإجاعبم على أصل الميرات؛ .
واإلنعبعلضماء يعدذلك الذوع املنإجماع فىقوة الإجماع السكوق .

ويلاحظ أن الزيدية يعتبرون هذا النوع إجماعاً » ولكنيم ليعادونه
فى مرتية الإجماع الصريح ء وقد جاء فى الفصرل ١ :إذا اختلفت الآمة

ز إحداث ثالث» .
>ينولا
عل قول
سند الإجماع :

:دم لا بد للإجماع من سند » لان أهل الإجماع ليناشئون الاحكام '

ولكنهم يستنبطون ويتفقون على وجه من وجوه الاستنباط  ,لآن إنشاء الشر ع
لله سبحانه وتعالى » وليس لاحد سواه » ولقدكان الصحابة فى المسائل التى أجمعوا
علها ب<تون عن سند يعتمدون عليه ؛ فإجماعهم علىميرأث الجدة اعتمد على خبر

عةبنة
شغير
الم

الذى قالفيهاإلننى يلت وقردثها » وقد وجد مشنهد مع

المغيرة وقال متل قوله .

»مثل ذلك عانلدزيدية ,
وقداتفق العلياء عولىجوب أينكرن لهسند و
عنوا جزافاً » بل لابد
بسجلهممأ
ولقدجاءفىالصول  « :قالأتمتناواجمهور لي
لدأفظىبر . 02.
اتن
موان سلنمدنءواتر مستند قطءأ » وغير المنواتر مس
( ) ١لوصفلا ةقرومقر م: ١١
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واز أن يكون المستتد كتاباًأو سنة ,
وقد اتفاقججمبور مالعزيدية عجلى
وقد اتفقوا على أنه ون أن تكونالسنة اى تروى بطريق الأآحاد مستندآ
للإجماع » ,قرر ذلك بور م رأينا فى إجماع الصحابة عبل توريث الجدة »

.لم يدتفعالى إلى التواتر » وقد قال
رداكاونى السند واحدا ء اأثونين و
فق
لك
الزيدية :ذإن

همو الاظير ( وخير الاحاد

ولو أنه  -برقعه الإجماع

إلى مرتبة القطعى .

ببدم

ولكن قادختلف علياء الأصول فىكون القياس يصلم أن بكرن

مستادآ للإجاع  ,وهم فىذلك ثلاتة أغوال :

أونها  منع أن يكون القياس مستندا للإجاع  ,لآن أوجه القياس عنتلفة »
وإذا كان القياس قد بنى على أوصاف تكون مناسبة للحم ذإن أنظار الئاس

صل
تختلف فا اختلافاً بينآً  ,فيلباى عليه إجاع ٠و.من جهة تانية » فأإن

ي»ف يكرن أصلا للإجاع .
كليه
فأع
حجية القياس ليست أمراً مع

وفوق هذا لميرد اعلنصحابة أنهم أجمعوا على حكم شرعى كان مستنده

القياس  ,دإجاعهم علىميراث الجدةلميكنمبنياًعلى قياس » وإجاعبم علىمنع
تقسم الأراضى مع الغنائملميكنمبنياًعلىقياس ؛ بل كانمبنباًعلىنصقرآقى »
ولهع
سءال
رأفا
للىه
وهو قولهتعالى « :ما

لهقلرى فلله وللرسول ولذى
مان أ

اولفارلىيتاى والمسسا كين وابن السبيل  .كيلا يكون دولة بايلنأغنياء منكم .

معهنهوا» .
وما آتام الرسول #ذوه ء ومفانابهانت
ولا يصم أن تم باجاعهمعلىاخترارأى بكر  .ولا علاقنلالرأهدلة:
ولا بإجاعبهم عجلىمع القرآن ٠ وبلاتافاقهم عإلرىسال الجيوش إلىفارس
والشيام  .فإن هذه تفذات عبله :وليمت أحكاماتشربعية » وفرق باينلانفاق

تعنلفيذ أمم على ,تعلق بادارة الدولة » والإجاع علىحكمتشريعى  .فإن الحم
التشريعى بمتد أثره إلى الذين يخلهونم:و يطبقفهم  ,أما الآهور الإدارية والتنظيمية

سال [اع سس

والتنفيذية فالاتفاق علبها لا يسمى إجاعا .
ويظهر األنزيدية يعتبرون الاتفاق علل تنفيذالأمور العملية مالنإجاع »
وتمدذكروا الآتفاق على تنال المرتدين منضمن مسائل الإجاع .
هدم

الرأى التانى  يقول إن القياس بكل أنواعه وز ,أن يكون

مستندآ لإجاع  ,الانه 2شرعية تع
اتمد
ل عنلى
صوص إحذهمول عللالنص »
فإذا انعقد الاجاع على أساسسه فهو إجاع يعتمد على نص شرعى »

وهو مباى الحكم ا
فلقياس عليه » وعلى هذا لياكون ذلك إنشاء لهك
شرعى من ااتمعين .
الرأى الثالث  -أن القياس إذا كانت علته مونصصاً علبها » أوكانت ظاهرة

غير خفية » بحيث لا تاج البحث عنها إلىنظر و بمحيص ء فإيللهعقد به
الإجاع » وإن كانت العلة خفية وغير متصوص علبا ذإنه لا ينعقدبهإجاع :

والريدية يقردون أن القياس يصح أن يكون مستنداً للإجاع  .ول يفرقوا
بينقياس علنه منصوص علا وقياس علته خفية .
والحق فى هذه القضية » أن تقول » إننا ترجع إلى وقائع الإجاع على حم
شرعى فاىلعصرحابة » ذإن وجدنا إجاعاً اع
اتملدقعل
ياس ذالام ظاهر ,

ول
أكن
جلمانظعتهم
وا بنقاءع
يلاىس »,وإلافالبحث فذىلك نظرىء وليس
لجهدوى عملية .

إجاع العترة :

دم  -إرب الزيدية تتفق أفوالحم فى الإجاع مع أقوال امور ء
فا هر موضع اتفاق عند اجمبور موضع اتفاق عندهم أيضاً .وما مختلف فيه
الجمرء يصادف قول الزيدية أاحلداقوال الختلف فيا .
ولكتهم خالنافجومبور ال
فاخذ بإجماعالعترة»وقد قباحلجية إجماعبمالكآثرون

ا |1؟ سد

آرمخن بهتقوم
ليا
اثرة
منهم  يتوفلقوا عليه» وحجةمقانلوا إجنماخ الع
لل
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ذههب
يلل
ليدا
أما ن اصلقرآن فهو 5قولهتعالىمخاطباً آل اانى صَلِك [١ :ا ير

عن الرجس أها البيت ويطهرك تطبيراً ٠ النصصر فى أن جموعهم مطبر
اعلنرجس » وا خطأمنالرجسء فجموعبم منْزهعنالخطأ» وإن واقلعخطأ منهم
فن الأحاد  ,لامن اجماعة » ويذلك يكون إجماعبم حجة متبعة .

وأما السنة فقدقدّدرووا فى فضل 1ل البيت حديتين أولوهما بتنزه أهل البيت
عن الخطأ فى وجعمبم » وإن كاناحتال الخطأ تابنا آفحىادم .
الحديث الأول ماروى عن النىيلم أنه قال :إى تاركفيكمماإن عسكم
له لتنضلوا عدى أبدا كناب اه وق أهل بوِىهمذا يفيد أن اتباعالعبرة
.ذلك يفيد إن إجماعبم حجة (2ولكن اجماعة
ْ فياتجمععليهماع منالضلال »و

:ت«تى » بدل عترق
تروى الحديث علىوجه آخر ؛ فتروى الحديث كلية س

الحديثالثاق مرواوه من أن النىيِل قال« :أ٠هل بكيتسىفينة نوحمن
ركب فيانجا»ومنتخلف عنهاغرق » وهذايفيدأن اتباع 1لالبيتفيهالنجاة»
ومؤدى ذلك أن يكون إجماعهم حبة , 012

مماتب الإجاع عند الزيدية :
.إجاع عند الزيدية مراتب سبع » وهاهى ذى مرتية من
.بم لل

أقواها إلى أدناها .
الاملرنأبةولى  ماأجمع عليهالسلف والخلف  ,ول بعل فخيلهاف »
) 0هذان الدللان مأخوذان من معيار الءقول فى عل الآصول معخطوط بدار
الكتب ورقة رقم 8ه .

سودج سد

كأصل الفرانض » وكعدد ركعات الصلوات ومواقيتها وكشرعية الزكاة » والصوم
والحم » والقبلة » وغير ذالك
ل مانهرر الى لياعرف فيا مخالف من السلف

ولامن الخلف وقدقالصاحب الفصول فىهذاالإجاع ١ :إنه عزين لياوحد
إلافم عم بضرورة الدن

واهلذمهرتبة هىالتىيقدمبا العلماء علىاكجلتهاد » إذ أنهامتواثةرة بالإجاع
عن
لال
كنىر » وقد ذ كنا أمهاتقدم على الاجتهاد من نصوص الكتاب والسنة
ولو كانت متواترة .
هناك ترارد سلان :

أولها  لماذا تقدم ذلك التوع'من الإأجباع عن استخر اج الاحكام منالكتاب
والسنة ؟ ونقول ف الجواب عن ذلك إن هذه الامور أركان الإسلام » وععاده:
ولا يتصور قام الدين من عير الإيمان بها و.يجب أن تنكو نكل نصوص الدين
فى إطارها التابت ألم الذى لا يقبل تغييرآ ولا تبديلا »وبحب أن يكون تريح
امجتود هذه النصوص فى داثرة اهلذهمسلءات ااتى هى الدائرة الإسلامية الكبرى
وااسؤال لاف كيف ياقدلمإجاع  ,واوكانعلىهذه الصورة عاللنصوص »
والحواب عن ذلك إن هدا ليس تقدا لإجاع جرد علل النصوص » بل تقديم

جاع مبىعبلى معانى |'نصوص و'سنة العملية القاطعة فهو فى معناه تقديم انصوص

جمع عبلمعناها ؛ علىنصوصقابلة للاستنباط  .على أنه لاتوجد نصوص فىالكتاب»
والسنة المترائرة تعارض هذا الإجاع المبىعلى نص متوائر  .متفق على معناه »
ينان العملىالنى مه .
بم
وي
است
لمد
الام ل المرتبة النانية  من الإجاع وف ما أنفرد باهسلف ؛ وانةرض

عصرم » وهذه المرتبة مى إجامات الصحابة رضوان الله تباروكتعالى عليهم .
وهى  8بلا ريب فىحجيتها كتاب الله وسنة رسوله  » 2وإن كأن التابت
طعا أن الصحاءة لا ممكن أن بجتمعوا
على
أ فيه تخالفلةرسوللق يلهم رو
اى

0
من ستته الماراترة ٠ وكذلك ليامكن أن يحتمعوا على أمس يخالف صريم
النصوص القرآ ني ,ة فهمليسوا ميتدعين  .ولكتهم متبعون .
لف
لردسهه
اانف
جم  -والمرتبة التالتة  فى ما

 ,وم ينقرض العحصر »

فإن انقراض العصر » وإن لميشكرنطأ فى الاإجلاعز عينددية » يذل عدم
الانقراض مرتته إلى مرئبة أدق » فإن انقراض السلف جمعين على أص
شوى معى الإجاع ويته  ,ولا اعحلتالا قط لالرجوع  .واحتمال الرجوع

من شأنه أن يضعف مرتبة الإجاع ؛ ولذلك كانهذا الإجاع أضعف من سابقه ؛
والكلام فى هكذلاام نظرى ء الآن اجتباد الزيديين جاء بعد انتقراض عصر الصحابة
فلا ل لوقوع إجاع من السلف لمينفرضوأ من لعد عقده -

عم ب المرتية الرابعة  إجاع السلف على أمر افترقوا فيه أولاء وبعد أن
افترقوا علىآزاء عذتلفة انتهوا فيه إاللىإجاع عرلأى واحد , حدث عندما
القسم الصحاءة فى قسمة الاراضى الماتوحة بايلنجند الفاتحين  .فقد اختلفوا
على دأيين ر:أى عير بن الخطاب راضلىله عنهالذىكانبمنع القسمة ؛ والرأى
الاق رأى أكثر الصحاءة هن الجند وهو بوجب قسمة الأراضى بين الفاتمين .
دىر
وبعد أن تلا علييم عمر فوله تعالى :ما أفاءاللهعرس ولهمنأهل القرىءحإل
رض » وجعلها ترحتئيد
يس
آسمة
لعق
او من
الآية-اتهوا إلىرأى واحد ؛ وه
الدولة فى< 5الآارض المرقوفة على المصال الإسلامية » ويديرها ولى الآصس
باعتباره القائم على مصال المسلمين .
وإن اختلاف السلف ابتداء جعل الاحد الرأبين موضعاً من اطق » وإن انعقد

الإجماع منبعد ذلك على خلافه  وإذلك كانهذا الاجماع أتزل رتبة من سابقه -

لام  -والمرتبة الخادسة  ماافترق فيه الصحاية ع#لوىلين » وانقرض
العصر ؛ ولم بحدث انعقاد إجماع على أحد الرأيين ثمجاء التابعرن ص بعد ذلك »
ين » وتركوا القرل الآخر  ,فاإنلذإلجكماع قودجد
بحد
أىأ
لرارعل
اجمع
وأ

 414لد

فايحهتمال الخطأ بافتراقالصحابة علىهذين الرأيين ٠ وإجماع التابعين بعد ذلك.
لامنع ذلك الاحتيال  :وقد كانت هاذلهمرتة أدق من سابتتا

لآنحسم

رم
صفى
عخطأ
الخلاف فىعصر الصحابة كان بإجماعهم » فهو إضعاف لاحتمال ال

بيمساقتدفاد منه إبطال الرأى الآول  .علاف إجماع التابعين بعد أن أصر
الصحابة على الاختلاف  .فإن احتال الخطأ لياوجد مياضعفه فى عصر
الاختلاف نفسه .

هبم  -والمرتبة السادسة  هو الإجماع السكوف  :وهو ما افتى فيه بعض

امجتهدين بر أىوسكتالباقون»وقد علمت أن هذا إجماع عند الشيعةالزيدية » لوكنه
فى هذه المرتية » لآن احتهال عنالفة الساكت قائم  فانعقاد الإجماع فى ذاته

دقخدله الاحتهال  ,واذلك نزل هذا الإجماع إلى المرتية السادسة .
ويظبر أمنثله إذا اختلف الجتبدون فعىصر غير عصر ااصحابة عل رأيين
ثألواثة » وم يتفقوا علىواحدمنهما  ,فإنه لايجوزعخالفةذلك واعتباره إجماعا

»ر5رنا فىمسألة الجد » وقد قارلرفقباء
إذا كاننمةقدرمشترك متفق عليه ق
امجتبدون أذنلك فىمرتبة الإجماع السكوق وم نيد من فقه الزيدية ميعاليه

عنمرتبةالسكوق أوينزلهعنه» والذى ,تقدمعليه هو اختلاف الصحابة علرأيين ؛
من حيث إنه لا جوز إحداث ثالث .

تبة السابعة من مراتب الإجماع مااتفق عليه أهل العصر ء“ابلممر
إلاواحدا أو اثنين» وقدقررنا أن ذلكليسبإجماع علىوجه التحقيق » ولكنهم
تقسداعموا واعتبروه إجماعا ء وأنزلوه إلىهذه المرتبة الاخيرة , 92
طرق معرقة الإجماع :

لالم  -لم ينظر الزيدية إقلطىعية الإجماع فى المراتب-السابقة من ناحية
( )1هذه المراتب السبع قأخدذناها من الفصول اللؤلؤية ووضحناها راجع ورقة
مماء يوملاما .

سد ج|غع
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ع»ية فىالإجماعتعمدعلى
قثبطوته
ليق
اطر
فية
العقاده فقط  ,بلمنناح
أصلين قامين :
أحدهما  انعقاده منحيثأنهيقطع احتنال الخطأ » تطبيقاً لماأثرعن

النىيلقمنأنهقال « :ل تاجتمع أمتىعلىرضلالة »  .والأصل الثاقمنناحيةنقله
وطريق معرفنه  .وقد رتب الزيدية طريق معرفته عملرىاتب »ر"تبارا ذات
انعقاده على مراتب » وها هى ذى :

المرتبة الآأولى  -أن يت الإجماع المشاهدة  .وهذا يتحقق فى الأمرر

التى أجمع علها السلف والخلف ,ىا نرى فى إجاع أهل القبلة عألصىول الفرانض »
التىل يمفترق فيبا » وهذا هو الإجاع فماعل بضرورة الدين»بوموضوع هذا الإجاع

تتميز الحقائق الإسلامية » وتقوم أركان الإسلام .

والمرتبة التانية  النقل عانلكالمة » بالقول أو بالفعل ٠ بحيث يتواتر

خابلرإجاع تواترا من جميعالمسابين » وهذا كالمرتة السابقة  ,لاالنثابت
بالتواتر كالثابت بالمعاينة » ولذا قرر العاماء أن الثواتر يقيد العللالضرورى »

كالعلبامحسوسات وإذالايحتاجإلىنظرواستدلال فىإثباتموضوعه .

والمرتبة الثلئة  أن ينقل باعلضآمة خبر الإجاع وتواتره » ويسكت
اليبافعونافرلاضوا » وهذه مرتبة دون المرتبين السابقتين » وإن كانت تفيد
القطع لمعنى التواتر ِِ

نويهننشمرعيلىمع عليه.ولا بنكوأحد
والموتبة الرايعة  أيعنلى الأحسك
ودود الإجاع ء

٠

والمرتة الخامسة وهى الآخيرة أن يثبت الإجاع مخبرآحاد  ولايكون
مشبودأ ولا معلا هه

 (0مأأحوذة مبنعار العقول ورقة م 4: ,
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قواةل-وا فىالمرتبة الاخيرة إالنإجاع ف هذهالحاليكون حجة ظنية »
كانه دوى يطريق ظى ٠ فالظنية جاءت من سنده » ولم بجىء من مرضوعه

ككل أخبار الأحاد ؛ إن الظنية جاءت من الروابة لامن ناحية المروىذاته , ©9
خاأغة الإجاع المتوار :

م  -بقرر الؤيديون أن يخالفة الإجاع الذى “بت بأخبار الأحاد تصمم
إذا كان مبنياعل اجتهاد بأسناد أقوى سمند الإجاع  .أما مخالفة الإجاع المتراتر »
فإنها فسق  .فقد جاء فى معبار العقول ١ : عخالفة الإجاع المتواتر فسق » واستدل

على فسقه بَرله تعالى  « :ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى  ,ويتبع غير
سبيل المؤمنين نوله متوالى » ونضله جبنم وساءت مصيراء وقد تسب الفخر
الرازى وغيره إلى الشافعى أنه استدل مامذلهاآية على حجية الإجاع ؛ ووجه
الاستدلال مهاأنه ثبت منها أن اتباع غير المؤمنين حرام » لآن من يفعل ذلك يشاق
اوللرّهسوله ٠ ويصليه اللهجيم ٠ وساءت مصير| ٠ وإذا كاأتنباع غسيبريل

المؤمنين حرا
فماسفهو
ق  .ويكرن اتباع سبيلهم واجبا » ومن يحالفهم ويقرر
نقيض رأهم لياكون متبعا لسبيلبم » فإذا قالت اجماعة المؤمنة  :هذا حلال.

يكون غيرمتبعسبيلهامنيقول هذا حرام .
وقد ناقش الغزالى كفتىايه المستصئ حجية هذه الآية فى إثبات الإجاع  .وقد

قال فى ححم الإجاع كاباعامة وهذه الآبة خاصة ١ :كهاذهبا ظواهر نصوص ء
لا تتص على الفرض » بل لا :دل دلالة الظواهر ؛ وأقواها قوله 'تعالى  « :ومن

يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبل المؤمنين نوله ما تولى »
و نصله جيم وساءت مصيرا  .فإن هذا يوجب أتباعسبيل المؤمنين  ,وهذا مامسك

جىوبء باللظاهر أالنمراد ما
واف
لنص
است
ابلهتسافعى  ...والذى تراه أنها لي

أن من يقاتل الرسول ويشانه ويتبع غير سيل المؤمنين فى مشابعته ونصرته ودفع
كلتلف بالمشاقة حتىينضم إليهامعتدامبعته
الأعداء عنهوله تموالى  .فكيآنه

2

سبيل المؤمنينفىنصرته والقرب منهء والاتقيلد فمايأمرب »ه .
وفى الحق إن هذه الآية لين موضوعها منيخالف الإجماعفىرأى أفوكرة »
هامويضوملينلذل
ووجنما الؤم من ويشافوناق درسو ؛ة أى يكون
وشاقلرسول فى شق ٠ ويوالون غيد المؤمنين » ولاصلةلها بالإجماع ,
 2شاع الاستدلال بهالحجية الإجماع ونسبالاستدلال للشاففى  .ولكن
بجده قداستدل بهالاثيات اجماعلا فى الرسالة ولافىالام  ,والزيدية قدسايروا

جم
اور
لال
اآصو
سليي
تندفىلال بها» وفها ماايلنغهزالى » ووضمتاه .
ومبما يكن من وجه الاستدلال فإن الزيديين اعتبروا مخالفة الإجماع المنواتر ,

سواء أكان إجماعا علما أمكان إجماعا خاصا  فسقاء لآنه خروج على الماعة

المؤمنة » والفسق عند الزيدية”م ورد عن الإمامزيد نفسهمخرجالشخص من زهرة

المؤمنين » وإن كانلا يدخله فى زمرة المكافرين ,يبكلون فى منرلة بين المتزلتين »
و بدخله اليار وقنايكنىلتطبيره عا ارتك بت » وكن هذا إذا كان موضع الإجماع

علياً» أماإن كااعنتقاديا فبو كافر .

( 701؟ الإمام زبد »

مم11

-

ويام  -التبينا منالكلام فى الإجماع عند الزيدية إلى إن الزيدية يتفقون مع

الجهور على أن الصحابة إذا اتفقرا عل رأى كان إجماعبم حجة  ,واتفقوا

امجعمبور أيضاً على أن الصحابة إذا اختلفوا على دأيين » وانقرض عصرم

عهبذا الاختلاف لسارغ أن يخالف القولين منبجىءبعدهم » بل لابد
يأخنتار يمنبا وبلخارج عنها.كذلك كان يفعل أبوحنيفة » وكذلك كان
يفعل الشافعى  .ولقد قال فاىلام بروأية الريمع ؛ وهى الكتاب الجديد :

إن لميكن فى الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول اليلهلت
أو واحد منهم » ثمكان قولأنى بكر أو عمر أو عثيان إ
,ذا صرنا فيه
إالتىقليد أحب إلينا » ولقد روى عن أنى حنيفة مثل ذلك  ,ققد
دوى عنه أنهقال٠ : إنلمأجدفىكتاباللهولا سنة رسول الله أخذت بقول
الصحابة  ,آخذ بقول منش -ه » .وأدع منشئت هنهم ,ولاأخرج منقولحم
إلى قرل غيرهم» .

:مم
ك-
ل

هذا يتفقمعرأى الزيدية » ولكن إذا ليمعرف إلا قول

واحد » فإناتجد الفقباء م
انلور يأخذون به  ,ويتبى هذا إلى أن قول
الصحاى حجة مأدام قدروى بسند حيسم عن ذلك الصحانى ٠ فيهل
تفق

هذا

مع رأى الزيدية ؟

ولل
اإجا
لبةسعن
ؤهذا
ال نقول إن رأى عل هن بين الصحابة حجة عند
الزيدية بالاتفاق لايسوع لأحدمنهم أن يخالفه  ,لآنهمعصوم كيقية الأربعة
المحصومين » وثمعلى» وفاطمة الزهراء  ,والحسن والحسين » ولإينهعتير رأى
أى وأحود دن هؤلاء حبجة عند الزيدية .٠

أما غيرمم فقهولله المنفرد بعدحجة يحب الاخذ هانحد صوص كتب
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سد

الأصول عندم تقول إن قول الصحانى ليس ب>حة  .والاقوال التى يذكرونبها
فى هذا ثلاثةوهى أقوال فىالفقهكلهوليست عندم(: 2

أولها  أن قول الصحانى لميحسجة  ,وهذا رأى الزيدية » ولم يذكر
فيهصاحب كتّابه معبار العقول فىعلٍالأصول .خلافاًعندمم  .وظاهر القول أنه

مم ٠
ن عل
مت
ديه
عفق
وثانها  أنهليس بحجة على الصحانى  .وهو حجة على غيره ؛ وذلك

القول يتفقمع اجحبور ؛ لاآلنسبب الذى ساولغآخذ بقول الصحاتق كونه

صحابياً شاهد وعاين ٠ واتللقتربلسيغالة منالنىيلت ٠ وهذا يجعل لكلامه
وزنا ليسلغيره  وذلك الوصف يوجد فىكل حانى .
وثالثها  ا أ
لنصقو
حلانى حجة على غيره مطلقاً  .ولكن لابد أن يكؤن

٠والآخ غرى قت »يفقو علمريحب أينأخلٌ به
اماقماحبالرلىفنيا
أبوهريرة » مثلا » ولكن لا
عيحلب عىلى" وابنمسعود وابن عباس

يأأنخذوا به» لآتهم مجتهدون مثله » وقد أثرعنعلى مخوالفمتهخلعامرل,فة
اببنت لعولىغ؛ير ذلك .
اعببناس لعل ولابن مسعود ؛ وز
ثيد

١م  -والريدية ا ترى يرون أن قول الصحاف إن لمبصادف إجماءاً عليه
على أى شكل كان الإجماع لايعد حجة» أاىلعانندفراد بالرأى لياكون
حجة  ,لمآنؤدى ذلك أينكون قوله فىذاته سنةتبسع ٠ معأنهقديكن

يمخطئأ فاىالن
لقلر عسنول

٠ ومقدجيتكوهنداً »وأخطأ  .وقد رأينا كيف كان

مخطلىء الفاروق عس بنالخطاب رطى الله عله » وينيه إل
اىلصواب مدنونه

علياًوفضلاوصحية ارسول اللهيل  :وإنهلوكانقول الصحانى حجة -فىذاته
ده ردليله  .لكان كلق ماق مازماً بقول غيره .
نإلى
سر ن
تظو
معي
هن
) (١معبار العقرل ورقة ؟هو. 
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وإن الاختلاف ينهم كان تامأ  .ويتجادلون » وبستدلون » وقد يشتمرون.
اع
مان ب
خلل
لعد
تلاف

-

وسإنامقاه الجهور لايكنى لإثبات حجية قولالصحالبىفىنظر الزيدية» فن.
أقرىما احتجوا  مايروى عنالنىيلق أنهقال « :أصمانى كالنجوم أهماقنديتم.
اهتديت »,وكذلك ماروى هأننه قال  :قال رسول أقهيلقم ع
:ل١يكم بستى
دء م
بة ال
وسن
عخلفا
ىن»

.

وإن الحديثين وإن حالايدلانفىنظر الزيديةعلىوجوب اتباع الرأى »

ياقت
ولكن وجوب الافتداء أو السير عسلتىتهم » وال
قداءتبضمى الاجتهاد ء

كا اجتبدوا.؛ واتباع ستتهم يكؤن بالبحث والدرإسة ك»ا بحثوا ودرسوا ,

بلماجرد اتابلاعرأى » أو التقليد منغير نظر إلى الدليل » على أن دأى.
الخلفاء منبعدالنىيق .يكونمعلناًمشهوراً عادة  .فإذا لمميعخرفا للهفه

ظ

ال الإجماع ,
يكون داخلافأىششكلكمن
م  -هذا قول الزيدية 'فى قول الصحانى المنفرد بالرأى ٠ وتريد
أن ننظر إلى مقدار الخلاف ينهم وبين علماء الاصول عند ابمهور ..

وإنا عند الفحص يد الاختلاف محدلوداً

فى هوضع واحد ضيق.

وذلك أن قول الصحانى الذى ينفردبه ول يعم قول غيره ء فليعمألم
الف أمليسلهمالف قسمان :

أحدهها  أان يلكوصن ق
حول
انى مشبوراً معلا ٠ ولايعل له مخالف »
وافى
لهحذهال يقولالزيدية إنه يتببع قول الضحاتى ٠ وذلك نوع مأنواع,

الإجماع  ,ومرتبة منامتسبه » وهوالمرتية.السادسة  :فإنها تعتبر من الإجماع سكودتمه

امجتبدين عين,عقوللى

٠ ويلمعرف له مخالف » فبوحجة بلا خلاف عندمم »

ولكن علىأنهإجماع  .لاعلىأنهقولصانى » ومبمايكنمنالسببفهو حجة .

2

همر
تول
شهر
ي يظ
القسم التاق قول حابي لميعرف ول

فعىصر الصحابة

حتى يعلمخالفه  5أو يتبين سكوت الصحاية عنه ممايدلعلى رضامم به أو عل

الآقل عدم إنكارم ء وهذا يرفضه الزيدية » وإلنقهليل أن يارولىصعحناية
قول واحد ليمعرف ويشتهر حتى يعد إجماعا » .وإذا روى رأى ذا الشكل ,

فإنبعضه يكون فيها كلام » وقديرد يضعف سندهء لاللآنهقول صانى .
وعل ذلك لياكرن هذا الخلاف بايلنزيدية واخهور وأسع المدى » يحيث

يكون بين النظرين شفة كييرة لا تمكنهما من الالتقاء .

ا

القساس
+
كرنا
عذيب

ترتيب أصرل الاجتهاد عند الزيدية » وقد كان الإجماع

المتواتو المعلوماأوللام س لاآئنلالجسع عليها علىهذاالنحو هىإطار الإسلامالذى

لا بصم لمانحادلمسلمين أن يخرج عنها و»قد يبنا سم اتبكلها تقومعل الفيممن
الكتاب والسنة .وقد ذكربابعد هذه المراتب الإجماع الذى يجىء بعد الكتابت

والسئةء لآن أكثر أشكاله متأخرة فى الاستناط من الكتاب والسنة » وإن
تقدمعلالاجتهاد منه ,ا لاعليهما -الإجماع فىأصول الفرائض عل مايينافىصدر
اىصول ؛ وتقكدلمنا علىأاقولاصلحابة لمالهامنصلةبالإجماع .
اامانالعل
كل
والآن ننتقل إلى الكلام فاىلاستنباط الذى لا يؤخذ من ذات التصوص .

وإن كان يحملعليه .ا
مم

ش

يأخدذ الزيدية بالقياس على أنه أصل من أصول الاستتباط » وكتب

الاصول عند الزيدية ككتب الاصول عند المهور تذكر الخلاف فى شأنه ء

"متنتهى إلىتقريره .
ولقد جماعءفيىار ااعةول تعريف القياس ؛ ثامختلاف العلماء فىتعريفه ,
“ماختلافهم فىا<لناجاج به » فقال فىتعريفه ٠ : القياس فىالالغلةتهقودير ,

وفى الاصطلاح  .حمل الثىء على الثىء لضرب مانلشبه  .وقال ابن الحاجب
ثأبنهات
مساوأة فرع لأصله فىعلةمكمه  . . ,والتعريف الذى ارتضاه  :هاو٠
حك أمس لغيره لشبه بينهما ».
وهذا التعريف قريب مما اختاره امهور  .إذ عرفوه بأنه بيان حكم أمى غير
نبه بالحاقه بمأمعىلوم حكنهبالنصعليهفىالكتتاب أوالسنة .
كع
من
جصوص

فاسقفايهل :
ممم  -ولقد ذكر بعدذلكاختلاف الن
 ٠اختلف الناس فى التعبد بالقياس  .هيلجوز من اليلهتعأبندنا به ء

ويوجب العمل به( أى يريدمناأن نقيس باعلضمسائل علىبعضفى التحليل.

سد وماج الس

والتحريم والوجوب والندب  ,والكراهية » ويعمل بمقتضاه )فق؛ال أكثر

المعزلة  .والفقباء إنه بحوزالتعيد «القياس علىالمعنى الذى حققناهء وقالبشربن
المعتمر» وجعفر بن حربوالإمامية والنظاموالظاهرية وبعض الخوارجلايحوز

عهالى أن يتعيدنا به» ,
منتا

وبعد استيعاب الخلاف عل ذلك الحو يذكر حجةمنمنعوا القياس وقد ذكر أن
“ممأان البا لسابتبت إلا ن ءاوالظن لايتىم ا
نلحيقنبول ن
ك,كيفيسو
بعض المعتزلة أو رؤساء منهم كالنظام وبشر بن المعتمر أن يشسكر القياس
كأصلمنأصولالاستنباط  .وما يدرسان كلمسائل الدين فى غير اللصوص

دراسةعقلية؟ والجواب عن ذلكأنهل ياحب  ,لانميعتمدون علىالعقلاجرد
فمالان
يصف
قيه
و,إ
لِذ
ون

بوجوب الاخذ مماتاملععقول على تحسينه »

والاتهاء عا توجبالعقولتقبيحه  .وهذا >|عا اقااىل ب
الجرن إاللاصوص.

دم؟  -والحق بالنسبة للقياس هو أنهمن باب الخضوع لقانون القائل
الذى بوجب غائل الاحكام فى الامور المثلة » لقآضنية النشابه أو التساوى
فىعلةالهم توجب العاثل فىالحك  .فهوإذن مشتقمن أمىتقرهبدائهالعقول »
إذ أساسه ربط مابين الأشاء بالماثلة » إن توافرت أسباما و»وجدت الصفات
لاثما
فئلف
اهإذ
اىت ء فل
ياقبدئأن
المتحدة المكونة لها ,فإن
صلقا
رن حبتاما
التساوى فاىله »_وإن الاستدلال العقلىفىكلماتنتجه براهين المنطق قائمعلى
الربط بين الأمور بالماثلة الثابتة  .ليتوافر الشرط فى [تناج المقدمات لنتائجها ,
وإن هذه الماثلة لاتنتجنتائجها المقررة اثابتة إلا بالاعتماد اعلبدمة المقررة
التابتة  .وهى أن العاثلفىالصفات وجب النساوى فىالاحكام عقلية أو عباية .

ولقد قال المزف فى بان قرب القياس من البدهيات العقلية المقررة الابنة
والعبل بههن عسر الرسول ؛ ٠ الفقباء منعصر الرسول إلىيومنا هذااستعملو!
المقايس فىجميع الاحكام فىأمىدينهم  ,أجمعوا علىأن ظير الباطل باطل ء

0
فلاتحوز لأحد إنكار القياس  ,لآنهتشبيه الامو » والقثيل علبها . ,
ويقرل ان الم فىهذا المقام  0مدار الاستدلال بالقياس عبل النسوية

بينالماثلين والتفر قه بين ال#تلفين ؛ واللوجتافزرفة بايلنمهائلين لخرق الاسستدلال
وغلقت أبوابه .

ارم" س وإذا كان القياس أمرا بدهيا على ذلك النحو فإنه يجب اللاخذ به

فى الاستنباط الفقبى  .وإن حجة الذين قاوموا القياس تقوم على أساس أنه ظى .
والظن هر والجبل سواء ؛أ؟ش!رنا ٠ وقد رد قوههم صاحب معيار العقول
بالتفرقة بين الظن والحبل  .بأن الجهسل الم على الثىء بأنه على حال

والحقيقة تخالفها ين,ها 'لظن الحكم عبل الثىء يحواز حال معيئة جوازا راجحا ,
ومتل ذلك يؤخذ بهفىالعمليات  5 ,أخذ تخير الأحاد .

وقدجاءفىهذا الكتاب مانصه ١ . الحجةلن
ااعل
ليهمج
تميع
كاًلأن
يف بالظن
جا
ابزلءإمذقدت
صعل
لقب
حهة » وليس كالجهل ٠ لآنهليسحازم ووجه الفرق
ينما أن الجبل جزم بكون الثىء كذا  .وهو خلاف ذلك ؛ والظن ليس
إلا القطع بأن الامارة تقتضى وز وقوع أحد الاس عولجىه أرجم » وهو

كالخبر الصادق سواء أصدقت الأمارة أمكذبت . 22.

هذاهوالذىفرقبهبينالظنوالجول ؛ وهو يبرر الاخذ بالظن  .وقد ذكر
وجبا آخر للأاخذ بالظن هو أن الشارع أمى بالاخذ بالظن فىالاجتهاد وفى معرفة
الوقبملةع.رفة أوقات الصلاة. , 22
وقدذكر وجها ثالا للأخذ بالظن » وهر أن الشريعة جاءت لمصال العباد »
فكل أمرفيهمصلحة ويمعم نصمانلشارع فمىوضوعه  .فإنه يحب تحصيل

هذه المصلحة ,
والمصالح تختلف أحوالما ٠ وتحتلف مقدار خلوها من ضرر .
) (1معيار العقول ورقة رقم مه .

م( معيار العقول ورقة رقم ١٠٠ .

داح

ة بد

ولايد مانلموازنة بين مافى الآمر من مضره » ومافيهمنمصلحة وذلك كله
لايتم بطريق فطعى جازم ) ,بل بطريق ظنىراجح .

للم  -بمذه الادلة ردوا حجج الذين نافولاقياس

 .وقد 000بعد ذلك

حجج الاخذ بالقياس » وقد قلوا إنها تقوم على ثلاثة وجوه  .ماناشرع ,
ومن العقل » ومن اجتهاد الصحابة .
شمراوع فهو مثابت ص أن القرا :الكريم كان يستعمل قانون
()١ل أ
ا
التساؤى فاىلاحكام لتشابه الصفات  .قققادل تعالى أفلسيروا فى الآرض

فينظروا كيف كان عائبة الذين منقبلبم دم اللهعلييم » وللكافرين أمثالها ,

فنى هذا النص السالى ينهم إلى عأانقبتهم كعافبة منكانواقبلهم إن فعلوا مثل
فعلهم » وقد بينسبحانه وتعالى افتراق الاحكام عندعدم التساوى فمىثل قوله

تعالى  « :أُمْحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا .
«م تجعل الذين آمنوا وعملوا
الصالحات » سواء حياهم وماتهم ٠ وقوله تعالى أ
الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كالفجارء ومذا نت المساواة
وصاف المفرقة .
اود
عاندلوج
ويروى أن عمر بن الخطاب قالللنى يلق  « :صنعت يارسول الله أمرا
عظما ٠قبات زوجى وأنا صاام ؛فقالرسول اق يق« :أرأيت لو تمضمضت
بماءوأنت صائم ».فقالعمر :لابأس ء فقال الرسورل  :فصم » وترى أن رسول

اللهيلق قاس المضمضمة عالىقبلة من ححيث إن كلتهما قد تؤدى إاللىافطار .

ولمكنليسفباانطا.ر
(ب) وأمااجتباد الصحابة فلآتهم أجمعوا على الآخذ بالرأى فما لا يحدون
وه الرأى » بلهو أسل
وهجمن
فيهنصامنالكتاب والسنة » والقياس وج
وجوه الرأى لانه حملعلى النص ٠ وعدم انطلاق فى اتثباب الاحكام هس غير
(رتباط بالتصوص » وقد تواردت الاخبار باجتهادمم فى تضمين الصناع ٠ وقثل

سسا ع سج للم

؛لة المشتركة  .وهى أن يرث أولاد الام »
ويرااثل املجسدأ
حماعة بالواحد  .وم
ولابيق ثىء للاشقاء يأ<ذونه بالتعصيب .فورثهم عمر رضى اللهعنه باعتبادثم
سس أولاد الام » وعير ذلك من أبواب الاجتهاد  .حتى لقد انعقد إجماعهم
على +راز الاجتبهاد بالقاس  .والإجماع ق هدا حجة .

ى5لف
اساوى
(جأ)ما العقل فونه وجب القياس  ,لآن العقل يوجب الن
و
بين التاثلين  ,وقد بينا ذلك » فالقياس لطام عقلى فطرى  .وهو عمل بالتصوص
وليس خارجا عليها ٠ واملنخطأ توراكلهاعتهاد علىمجرد التحسين العقلى اولنقبيح
العقل ؛ لآنهلااعتهاد فيا على نغصاص  .والاعتهاد على نص فى التعد أولى
مالسانطلاق .
وقد ذكر صاحب معيار العقول وجها آخر لإثبات أن العقل بحوز القياس
ذبهل»ك أانلعقل بوجب أن من يرى مضرة فى أ ١ يتوقع هذه
لوىيوج

المضرة فمايشاببه » ويقول فىذلك صاحب هذا الكتاب ٠ نبعاللعقل أنه إذا
قامت مضرة فىشىء ثمقامت أمارة علىمتل المضرة فىمحلآخر » فإن نعلبالعقل

وجوب دفع تلك المضرة . 02.
وإذا كان الاشتراك فالىمضرة يوجب الدفع فيكون الفعلين حراماً إذا كان

النص ثابتا بالتحرم فأحىدهما  ,فإن ذلك يكون إعمالا للقياس  .وكذلكالاشتراك

فى وصف المفعة بوجب الطلب إذا كان التص ثابتاً بالطلل فى أحدصاء
وبذلك يكون القياس مثبدأ للونمهىتب:تاً لاص .
وم”  -وبذلك ينيين أن الزيدية يأخذون بالقياس ويقيمون الآدلة على

وجوب الاخذبهء ولا ندمابمنعمنأن يكون الإ
أمام
خزي
ذدمونا بالقياس »
وحصوصاً أن علىبنأنىطالب جده الأعل كانمنفقباءالارألى ف
صىع
حبد
ابة ء
وله فىالقياس اجتهاد واضح .
) (١الكتاب المذكور. 
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والقياس عندمم له أركان أربعة يأقرره امبور  .واهلىأصل »والفرع +
والح  .والعلةالجامعة التى ,تعلق الحكم بوهجاوداً وعدما .
اوضوع الذىورد فيهاله 5المنصوص عليه » أو هو ذتالنص
والاصل هر م

الذىيبين الم الذى يقاس علىمرضرعهء أو الآصل هو الذى يتتابلمكم فيه بالنس
مكنتاب أو سنة » أو إجماع  ,ومنفقباءالمبور منقاالإإنجماع لايصلح
احس
ييصل
له؛قولا
لضوع
أن بكرن أصلا فى تبوت  1+5الذى يقاس على مو
إلا النصوص » وقد قال الشافعى فىااقياس إنهحملعلى النص ؛ ولآن النصوص
سىاس القياس ولآن
هى التى تؤىء باشتقاتها أو مناسباتها إلى العلة الأتىه

القياس فى معناه إعمال للنصوص  ,فلا بد أن يكرن أصله نصاً .
ولكن الأكثرين على أن الم النابتبالإجماع يصم أن كون موضوعه

أصلا يقاس عليه  ,لالآعلة لتاعرف فقّط بإماءات النصوص  ,بللها مسالكه
أخرى باستخراج الاوصاف المناسبة من النص ء وغيره » ولآنه بالاستقراء
لابوجد إجماع إلاولهمستند من النصوص .

,يقاس عليه .
والزيدية يعتبرون الثابت بالإجماع أصلا للقياس ف

.وم

والركن الثاق مر أركان القياس هاولحم الذى يراد تعمييه

طضع
يطدفييهة يهشاترطه جمبور
زشتر
تكل
بالقياس فى
نمو
بق فيهعلانهل.وي
الفقباء زهر:

ال

أولا  أن يكون حك شرعاً بيدأن المهور .رون أنهلايد أن يكون لد

شرعياً عمداً ٠ والزيدية لا يشرطون أينكرن حك عملياً » بل تجوز القياس.

فى الأحكام الاعتقادية  ,وهذا الاختلاف لا جدوى فيه .

١

يناشترط عند الزيدية ا هعوند الجبور أن يكون الح معقول.
ثا
لك لان الاحكام الشرعية  .إما أن تكون تعبدية » وإما أتنكون
الومعىذ.
معقولة المعنى  .والاو ىكنتاسك الهم  .وكاشكلل الصلاة ء والثانية كتتحوجم انر -

دالمم؟) لد

وكل الاحكام عند الزيدية معةولة المعنى إلامايقوم الدليل عل أنه تعبدى

فعية .
حقونن م
وثمفىذل
اكليتف
والشرط التالث  -عندم كاجمبور ألا يكون الم الذى جاء بالهلاصل تبت
خصوصته كشهادة خزمة إذ جعل اللىميلد شهادته بشهادة رجلين » وكدروجه

أكثرهن أربع» فإنهثبنتخصوصيته للنىيلت .م

والشرط الرابع  أيلاكون املعكدولا  2باهلعقنياس ؛ بيأنكون
عخللىاف ال»قيا
اسل,كل ناسيا أو الشرب ناسيا فىر مضان فإنهلايفطر بنص
الحديث ءولا يقاس عليه الخطأ  ,للانه جاءعللى خلاى القياس ,وهذا ارلأىحنفية:
وخالفيم فىذلك غيرم ٠ والرأيان ثاابتا
لنزفىيقددية .

وقد جاء ذلك الخلاف فى كتاب معيار العلوم  :والراجح عندم أن يحوز

عليهالقياس ٠ وقد نقلوا الجواز عنأحننىيفة » وهذا غير منصوص عليه
فى أصول الحنفية بإطلاق » فإن الاحكام الواردة على لاف القياس عندثم
لايحوز القياس علها أحماناً ؛ ولذلك لياقاس عندم الكل خطأ على الأكل

ناسيا ً.ولاالمسحعلىالجورب » علىالمسمعلىالنفين » ولا الكلام افلىصلاة

علىالفهقهة فىالصلاة » منحيث أثهاتوجبإعادة الوضوء .

( )1لقد قسم فقباء الحنفيه الاحكام الى جاءت علىخلاف القياس إلى أربعة أقسام :
أولها  أحكامثبتخصوصهاكعد زوجات النىيلقم 000

القسمالثانى الأآمورالتعبدية التى ثثيت ألها غيرمعللة عكوإاننت لهاأغراضها السامية

القسم الثالك  الاحكام التى ثبتت رخصاً منحكعام ,ولايعارضن الحس .العسام.

إلامايكونفىقوته .وليس القياسفىقوةالح العامالمثبتالعزيمة

الفسم الرابع  ما اسقثثناىعمن
دة عامه  ,ولم'يلكانستثناء ل سدمنبىقامبذاته يكون

علة؛ فإنكانلهمعنىقَائّمبذاته فإنه يصمحأن يكونعلةللقياس » ويكون فى المسألة

قباسان  ,والقواعد الفقبية تعين أقواها تأثيرا .٠ وإن ذلك يكون معارضة بين
قناسين أحدهها قوى وهو الذى رجحه الفقه  ,والثاى ضعيفف .

ونج ل
وأحياناً يقاس علها» والضابط لذلك أنهإنكانااللكذنى جاءعلىخلافه
القياس ليس له علة معفولة فاته لياناس عليه » وإن كانت لهعلة معقولة مك

القياسعلهاءبحرى فيا القياس»ويكون فى الموضوع قياسان »بوازن بنهما الفقيه »
و محتارأقواهما تأثيرا فىالح » ولوكان غيرظاهر .

وم  -والركن الثالث هو الفرع ؛ أالىآمى غير المنصوص على حكمه »
وإن الزيدية يشرطون فيه م يشرط جمهور الفقباء شرطين :

ك إقذيلاس فمىوضع
أولم)  أ ن بكواننفرعيمنموصعل س ٠
النص ؛ وهذا الشرطيقبددو أن بعض الفقباء يخالفه » فيقيدون عموم العبارات

بالقياس ,والزيدية يفعلون ذلك  ,وقديبدو ذلك تقديماللقياس عيلالنص» ولكن

الحقيقة أنهليسفىهذا تاقلدقمياسعلالنص ,ولكنه إعماللهامعام أشرنا.
ونن هاساوية فى تحققبا
كع بأ
تلفر
والشرط التانى  أن تنحقق العلةفىا

فى الفرع والاصل » وكإاننت قد تبدوفىالأصل أوضم فىكثير منالاحيان .
الملة :

,هى مداره وأساسه ,وقد تكلم
بوم  -والركن الرابع  .هو علة القياس و
ن
إ»
وجملة
فيه علياء الزيدية بمالامخرج عداقرره جمهور الفقباء فىا

مع بعضهم ؛ فقد تفقوا معآخرين .

اختلفوا

ء

صهوورليين الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحجم
ارفلبااجم
والعلة كايع
كالإسكار بالنسبة للخمر  .فإن علة التحريم فى الإسكار  .وهو وصفه
ظاهر منضيط .

وعرف بعض اللاصوابين العلةبأنهاالوصف [اميز الذىيشبدلهأصل شرعى
بأنهقدنيطبهالك » وهذا التعريف معناهيتفقمعالأول .
وهنا بحدأن جمهؤر الفقباء يشرطون فىالعلةأن تكون وصفاً متضطأ ء عمنى
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أنه يكون متميز! يرا ظاهراً ٠ حيث يمكن أن تناط الاحكام به .متلاالعلة ف

فور
سه
للاة
االص
قصر

 .وهو وصف طاهر مضيط  .والمناسب هو المشقة الى

تصاحبه غالباً وههى غير منضبطة فقد شعر تخص عشقة لباشعر ما آخر .جعل

السفر هو السب الذى تناط .اهلرخصة  .ولمتعل ااشقة التى لتاتضبط هاىلملة
ول إرنهخصة و:رك أم اىلمشقةإىالتقدير
يدقمن
الى تناط .ما رخصة القصر عن

الشخصى للكلف .

واإلنزيدية ليتاشترطون الانضباط  .وإدلك يعللون الاحكام بالمناسب
ياس  ,لان الاحكام
المرسل عاومةيع؛دون ببذا الاعتبار المصلحة الامرسلنةقم
شتنااط بالمناسبالمرسس ء ولاتناطباللعلمةمضبطة  .وإنهعلىهذا الرأى طائفة

من المالكية والحنابلة  .ومن الحنابلة اوبننتيلميسةيذه اينالقم .م
صف المناسب .
وعلة
لنال
اق ب
ولفر
وإنه لاجل أن يتمير المتهاجان تقول  :إنا
نمناسب هو النفع أو دفع المفسدة "تى قصد إليه الشارع عند ماأمم
أانل
أو نجى .والعلة هىالوصم الظاهر المنضبط الذى تتحققفيه المنفعةوالمفسدة فىأكثر
الاحوال  ,وذلك عند حمهور الفقباء » فالا براشكم

فىالعقار متلا هو العلة فى ثبوت

الشفعة أناكاف نوع الشركة إذ أن مسكية العقار طويلة الامد عادة .

لآنه ليس مالا سائلا بنقل بين الابدى الكتيرة ؛ والوصف المناءسب للشفعة
هودمعالآذى الذى يتوقع مدنحول أجنى ل يكن بين الشركاء أو الجيران .

وتوقع الأزاع المستمر  .مشرعالشفعة دفعاًلهدا الاذى المتوقع الذىيقعكثيرا ,
ورما لبايقع .

والذين اشترطوا الانضباط لا يعتبرون المن
أاسب|
صار
لسل
ا

للقياسء للآنه غير

ملضبط فلا قاس الا كام عل أساسه  :والزيدية ومعهم بعض الخنابلة وبعص

إ.
المالكية يعتيرونه أصلا للق
وياس
ن
المصالح فى الأاقيسة .

لم تكن منصبطة  .ولذلك أدخلوا

اوعا
شروط العهلة :

بوب

شروط العلة عند الزيدية أربعة :

أولها  أن تكون وصفاً ظاهراً يمكن أن يحرى عليه الإثبات » ومن ذلك
كوننزولالدافة علة لمنعادغار الأضاحى  ,فإنه يروى الشافعى أن النى يلت

كانقدنهىعاندخار لحوم الاضاحى .ثم أباحبا لممفالىعام الثالى ٠ وقال
فاىاعلنةبى » [تما فعلت ذلك لاجل الدافة  .والدافة اجماعة من الناس الذين
ينتقلون من مكان إلى مكان  .وليس معبم زاد «رودون هه » فدل هذا عل أنه

عند وجود الدافة بحرم ادخار لحوم الاضاحى ؛ وإن لم تكن الدافة بباح
الادغار  .فكان ذلك إعمالا للعلة وجوداً وعدماً ؛ ويصم أن يقاس على الدافة ,

حال المجاعات والازمات  .فإن ادغار لحوم الاضاحى فهذه الخال يلجاوز ,
جنة الدافة .
اع
حتقل
لان حاجة الفقراء فاىمجاعات لا
والشرط التاق  -أن تكون هناك ملاءمة أو مناسبة بين الم والوصف
الذى اعتبر علة  .فالسكر علة مناسبة لتحريم الخر وحاجة المسافرين الذين

فعال
لازاد معبمعملنةاسبة لمن
نادخا
قرا:س

علها حال المجاعة  .وهكذا .

والشرط التالث  -أن يكون الوصف الذى اعتبر علة للحم متعدياً ,

بلقانصر تحققه على موضع النص ٠ بيلصح أبنتحقق ويؤثر أثره فغيىر
.الاملة السابقة » وهذا الشرط قدوافقعليهالزيدية  .و' .لف
موضع الح ك

فايلهبشعاضفعية » فقد جوزوا فاىلعلة أن تكون قاصرة غميترعدية ,
وقد اشترطوا تعرف العلة لتاعدى الحكم » بل لبيان تعلق الحم بذلك
الوصف ؛ ووجه الحنفية املعزيدية أالنحكم فىموضع النص ثابت بالنص
لا بالعلة » لآن إضافة الحمفىموضع النص ف ممنى الإبطال للنص  .وفائدة
معرفة اأعلة تهعودية الحم إلىموضع لانصفيه ,وتتحقق فيهالعل .ة
؛قد خالف أكثر الزيدية افلىشرط الرابع ,
ل ميتفهقا و
علاثة
وهذه الشروط الث

وهو أن يكون الوصف منضبطاً » وسيكون لذلك فضل بانعندالكلام

فىالمصلحة كأصل من أصول الاستنباط .
حموم الملة

:

4و” -
ا قلررن
زايأدنية بعتبرون العلة متعدية » وقد قالوا إنها إثذباقت
كانت عايمةتحي
حثقق ال
تمححي
قثقت ٠ وهذا رفأقىهاء العراق الذين
حكوا بعموم العل »ة وععوم تطبيقباء حيث إذا صارت قاعدة وجب تطبيقها» وكل
كيخا لفهايعتبر لخفااً القياس؛ و.ذلك تتقرر الآصولء وثبتالاحكام  ويضبط
الخل علىالتصوص الشرعية » وتعرف الاحكام القياسية  .والاحكام
التى تجىءعنالفة للقياس وسائرة 'عللى غي ادلقواعهالمقررة » ولها احترامها

لعقالمالينهصا .

وقد حث الزيدية فى عموم العلة » واتهوا إلى ماناتبى إليه العراقيون ,
وعلىذلكرأى الأكثرينمنبهم”» ,
هوومإذ
-ا كانت العلة عامة ا هو المنطق  ,وتطبق حيثك وجدت ,

فهل هى قابلةالتخصيص كشأن كل عام بر
بد ع
خليه
صما
صه

.

وقداختلف الحنفية .اختلف الزيدية فى جواز ت#صيصبا ف,أخذ
بعض الزيدية » وأبو زيد الدبوسى » وأبو الحسن الكرخى  .وأبو بكر
الراذى الشبير بالمصاص من الحنفية يحواز تخصيصبا  .وقال بعض الزيديه
وبعض الحنفية لايجوز تخصيصها » واتفق المجيزون التخصيص  .والمانعون

لهعلىأن العلةمتىورد عليهام ي
امنع تعدى حكمهافىموضع معين لنص أو إ|جماع

علىخلافه » فإنهلايائبت حكمهافىذلك الموضع ؛ وإن ذلك لانيرتخصيصاً
( )١راجع هذا فكىتاب معبار العقول ورقة ١.٠ وما ياها ٠ وثى مصدر
التفصيل الذى بجى .بعد ذلك .

سستس ل

عد مسيقول إنهاغيرقابلةللتخصيص »٠لأنها قائمةفىموضع النص  .ولكن
تعارض ف اوضع دليلان :

أحدهها  موجب العلة العامة .
والثاف  النص أو الإجماع » أعولة أخرى أقرى فى هذا الموضع 4

فيقدم أقوى الدليلين » وليس فذىلك تخصيص لعموم العلة» ولكنه تقديم
عيرها عليهافىالعمل معبقا”
وموضع الخلاف بايلنآصوليين فىهنا هو كونها غير صالحة للعمل
فىبعض الاحوال مهخصص من الخصصات .

مد قال الذين أجازوا تخصيصها بحوز ذلك » واحتجوا بأنبا أمارة على

الحم  .وليست موجية بنفسها  .وذلك مامعللشارع ذلكلها» وابتلى الجتهد
باستنياطها ل»جاز أن تكون أمارةفىموضع دمونوضع ٠وإنها أمارة بظهور
اىيا ٠ كالخم 75افلىشتاء فأهموارة
الحم أثرها فغىالب الاحوال لكاف
للأمطار ٠ وقد تنخلف الأمطار عنه فىبعض الاحوال » ومقتضى هذا المذهب

أن تكونالعلةمتلاقية معالمنفعة » فإذال تمتحققالمنفعة معالعلةفإنهاتخقصص
ىهلذماوضع .
وتلطابق ا

والذينمنعوا التخصيص وقالوا إن العلةلاتقبل التخصيص  .قررواأن تخصيصيا
غبيمركن  ,لآن وجود العلة وتخاف الحم نقض لكون الوصف علة يتبعها,
الحكم  ,ثاملإتنخصيص معناه قيامالدليلعلىأن العلةلاتدلعلىالحكمفذلىكه

الموضع الذى قاالمدليل على تخصيصبها فيه » ومؤدى ذلكأتلناطبق فيهء

أى لاتكؤن مؤثرة فيه » أيىأدنهتلفاى فعمىرمها  .فيلكاون تخصيص ء
معانلعمو »م وذأتيود إيلىألاتكون موجودة
لكن قدله
لآانلوضع ي

فه
لم؛
خسل
تغير
للة
المع
وى يص
سكتونخراج الوصف الذ
افلىفرع  .أاوي
اط
ب فى
نخطأ
تنمة
سأن
اإلى
فاىلبعاضحوال هاولذى نبه

يكسنتدل
العلة ,
+8 0

الإمام زد 4

ان

ا

بفرىية عطلرىيقه بوجود أميال  .فإذا وجد أميالا بيضاء استدل بها على
طريقه .فمإذايولجدا

أسود  .فسلك الطريق علىهديه فضل  .فإن ذلك

بجعله يعدل أمارة الهداية » فيضيف وصفاً إاللىاميال الحادية  .اولهاميال
البيض ء لامجرد الاميال .
ويمقتضى هذا المذهب يتقرر أن العلة عامة .

دوم هذا بحث يبدو أنهنظرى  .ولكنه على .اللآنذين يزون
التخصص قيدعلاون بالمنفعة » والذين ل>ايزون لا يعللون ما ء واللاول أقربه

إلى منباج أكثر الزيدية الذين يعللون بالأوصاف المناسبة من غير حاجة إلى
اشتراط الانضباط  .فالمناسب المرسل عندهمعلةللقياسك قررنامنقبل.
بردم والعلة أمارة كاشفا عند الزيدية ياهىعند جمبور الفقباء  .فلست

رىع ٠ بلإن العلةتبين
اجدلالفى ف
العلةمؤثرةفى الك بذاتها » بمعن أنهاتو
رىع
فف
لشرع
حاك ال

ء وتبين الارتباط بايلنفرع والآصل  .وثمول حك الله

تعالى الفرع  ,وما كاالناصل إلا علدا ييتدى بلهلوصول إلى حكم الله تعالى
لةة
ع قو
لار
فىالفرع  ,ولققدجاءفىكتابمعيار العقول فاىمقد

الفقية مناصه :

 ,العلةكاشفة لامتبتة , 02

موم  -والعلة ياثبلتحم معباوجودا  .ويتنق عند انتفائها » فهو يدورمعبا
وجودا وعدما » فإذا وجدت ثبت الحم وإذاانتفت اننىالم  ,ولذلك يقسم
الزيدية القياس إلى قسمين قياس طرد ؛ وقياس عكس ٠ وقياس الطرد أن يثبت
الحم حيث ثنتتالعلة» وقياس العكس أن نيت نقيض الك فىالفرع إذا اختلف
الأمران فى الصفات » وهذا تطبيق دقيق لقانون القاثل  ,فالاسكاريثت اله؟ وهو

التحريم فمىكشلروب أو مطعوم يتحققفيه » ويتاقالتحرمإذا لميتحققإلاإذاوجد

التحر.م لسسب آخر غير الإسكار كالنجاسة ونحوها » ووجود النجاسة فى الثوب
 (1معيار العقول ورقة رقم ١٠ول

ء

ث2

لد

علة لفساد الصلاة  2وهو أمر طردى  .وزواطا يكبت القّيض  .وهو جواز

ت
يسكا
الصلاة فها» ووجود السكر فىشراب بوجب تحوريم
بنه
زهو؛ال الإ
ثر م

التقيض  .وهو الحل  .وهكذا كلوصف فى أمريوجب حكافيهيستمرالحم
إذ.ا
فوصف
ماوجد ال

زال الوصف (إن تقيض الميم ينبت  .ووجود

الك مع الوصف قياس طردى  .وزوال الم عند زوال الوصف
قياس عكسى .
ووم والعلة إما أن تكوى واضتة ؟ إذا كانت متحققة ثابتةفاىلاصل
بنص أو إجماع ٠ ولجتهد المجتهد  0تعرف وجودها فىالفرع مثل قولاللى يل

ف الحرة  :ه إنبنمنالطواقين ع ك ء ؛ ونعبهذاأنكون الحيؤان من الطوافين
علةلطبارته  .فيبين الجتهد باجتها ..وجود الطواف من الحشرات واغوام كالفارة
رمن
كماعة
نبهج
يأقر
ون
لبلحقها بالهرة  .وهذا الارع سمى قياسا جلياً  .قد
القياس  .وقد قال النظام إنه إذا كانت العلة ثابتة بالنص فإن ذلك لا يسمى قياسا

لان اجتهاد امجتبدإعاهوفىتطبيق النص .
والقسم الثانى الذى يقابل القياس الجل هو القياس الى ؛ وهو الذى خفيت

علته فىالآصل »يولومجد ثنبصتها » وجتهد الفقيه فىتعرفها بوسائل من
مسالك العلة .

والقياسان سميارن #قاس العلة  »,يقابلبما قياس الشبه  .وقد فسر

الشافعى فىالرسالة قياس الشبهبأنهيكون الآمر المسكوت عن حكمهلهفىالأصول
أشباهمختلفةفيلحق بأقرب الاصول شما ب »ه ويسمىالشافعى قياسالعلةقياس
المعنى  91ء ويقول فى ذلك :
ين
جسهمن
وقيا
وال

:

لاف القياس فيه
تفل
>صل
أحدهما  أن يكون الشىء لهشبهفىمعنى الا

ر) معيار اعقول  :أقسام القياس ورقة . 010

مع

ا

وأن يكون الثىءلهفىالاصول أشياه  ,ذذلك يلحق بأولاها به  .وأكثر شيأ
فيهوقدمختلف القا؟ مون فى هذا . »7.

 - ..وهذه اللأقسام كلهامذكورة فىكنب الآصول الزيدية » وقدذ كرها.

وولصيها»حب معيار العقول وغيرهما .
صاحب الفصول الل
ااملهمقفيىاس يتلاق مع أقوال اجمرور ,نتفق محبم.
ونرى من هذا أن كل

فمابتفقونعليه .وماحتلفون ديهيكون قول الزيديين متفقاًمعقولبعضهم ء
الإمام زيد ذلك التفصيل فى القول الذى فصله

ولكن هل أثرعر

الزيديون ؟ والجواب عن ذلك نقرر حقيقتين :
أولاهما  -أن .هذا التفصيل وتشعيب القول لمبكن إلا بعد أن اتسع

ول
آسةصعل
لرا
القولافىد

يموند
قيقة
للطل
ارةا
الح

٠ والتقت أفكار علماء الآصول على مائدة دراسته

المذهبية » ولميكن ذلك قطعاًفىعهد الإمام زيد ء

ولافى عهد الاثمة المجتبدين الأولين  .وأول من وضع القول فقىواعد الأصول

هو الإمامالشاففى  .ولكنهلميشعب القول فها ذلك التشعيب الزىخرت به
المكتبة الإسلامية  ,ونتبى منهذا إلىأن ذلك التشعيب لميؤثر عن الإمام زيد.
ومن العبث محاولة البحث فىأنهكان بأخدذ مذا التفصيل فىفقهه أو لايأخذ .
الحقيقة الثانية  أن الإمام زيدآ أخطذ بالقياس  .وإن لميفصل القول
فيه » وشأنه فى ذلك كشأن معاصره الذى التق به» وهو الإمام أحبنويفة
رضىاللهعنه» وإننااوفتحنا كتاب المجموع لنجدفىعباراته ماينى”عنأخذه
بالقياس  .وقدنقلنالكعيارتهفىإثبات أن الكفاءة ليسلاأصلفى الإسلام

امشنتراط أن يكون الروج كفا للزوجة فى نسبه أوماله أو نحو ذلك .
ام
لهما
سىعل
لنعل
اد ب
ألدل:ت زي
ولننقل لك هذه العبارة ١ :قال أبسوخا
عننكاح الاكفاء  .تقالعليه السلام ١ : الناس بعضبم أ كفاء لبعض عربهم
ص
نةا
وسال
) (١الر

.

لمع

د

وجحميهم وقرشيهم وهاشميهم سواء إذا أسلدوا وآمنوا فدينهم واحد  ,لحممالنا
وعلهم ماعلينا » دماوم واحدة ودياتهم واحدة ؛ وفرائضهم واحدة ليس

لبعضهم علىبعض فذىلك فضل » .
ونرى مهنذا أن الإمام زيداً رضى الله عن
قهاقدس

المساواة الدينية ,

وعدم الالتفات إلى تفاوت الانساب على المساواة فى الديات  :فك أن المساواة
افلىدماء ثابتة ,فلاتفاوت بالانساب فىالزواج ولافىغيره .

وفى الكفاءة أيضاً استخدم القياس لنفها وصحة الزواج مع عدم تملفها
خلول لها نصف المهر ء
دقب
لقبا
بوت النسب إذا حصل دخول ؛»وبأنه إانطل

وإن طلقها بعد الدخول لا المبركاملا  ,وقالفىذلك رضى اللهعنه :

سألنا أهلالنخوةوالكبر منالعرب » فقلناأخبرونا عن نكاح العجمى
للعربيةحرام هوأمحلال ٠ فقال بعضبم حلال  .وقال بعضيم حرام  ,فقلنا
ألرهأميتم إن ولدت ولداًدل يتبتنسبه ١ قالوانعم فقلنا إذنهوحلال :

لانه لحوركاانماً لميثبتنسبه ء أرأيتم إن طلقباقبلأن يدخل بهاهلعليه
نصف الصداق » أرأيتمإندخلبهاهليكون لمهااسمى لماأو ممهثرلبا ؛

أرأيتمإندخل بهاهذا الأيحمى هل يللهاذلكااروج الذىقدطلقباثلاث
أَدأيتمإن ماتولهماليهولرثونا منه» أرأيتمإنرطى بهأبوها أو أخوها
اأطمل » هذا كلهجائزوهونكاح صمي . .
بئز
أهو جا

ونرى أنه استخدم القياس فىهذه الجادلة » اعتبر حصة الزواج مع عدم
الكفاءة » بثبوت النسبفىهذا الزواج ويوجوبامبر أونصفه » واعتبركل هذه
ظواهر تدلعلى الصحة ؛ وفىكل ذلك أقيسة .

مراع

ب

م  -الاستعحسان

كر الاستحسان فى ناب الاقيلاسزعينددية علىأضنهرب من, 5.6ذ
ضرويه ؛ أوعلىأالنكلام فيهمتعلق به » و!لاستحسان جرى ف الفقه المالى ..
سعىتفحىسان »
اشاف
لال
والفقه الحنى » وجرى فى الفقه الريدى أيضاء وقد خاالف
وروى عنه أنهقال مانستحسن فقد شرع .

اسان
مستح
لالا
ل عكندية
اعنى
وم

يتلاق مع الاستدلال المرسل ٠ وهو أن تقدم

مصاحة على القياس فى جزئية منالجزئيات الثى تطبق فياعلة القياس » ذا عأرض
الأخذ بالقياس مصلحة تقدم المصلحة عل القياس  ,روتهقدم للاصلحة اعلقدٍاس "

.دروى عن الإمام مالك أنه قالان الاستحسان تشعة أعشار العل..
بذ .الاعتبار وق
وهذا ينطبق علالمدنى اللذوى  ,لآن الاستحسان طالبلام الحسن » واللاص
الحسن فاىلإسلام هومايكون فيه مصلحة ملامة لمقاصد الشرع ؛ »لذا تيل
المغرق فى القياس بكاد يفارق السنةء فالاستحسان عند المالكية لتخفيف حدة
القياس  .ومنع شذوذهء لآنه إن عالف المصال ااشرعية كان شاذاً .
والاستحسان عند الزيدية يتقارب «عناه ىمالاستحسان عندالحنفية » ولذذكر

تعريف الفريقين له  .ومنه يتين وجه المقارنة .

قد عرف أبو الحسن الكرخى الاستحسان عند الحنفة فةال ٠ : هأون.
ظااحئهرفىها لوجه أقوى يقتضى
نل م
يعدل الجتهد عنأن يحكفىالمسألة ت
العدول عن اللاول » .

سىان
حول ف
تالعق
سيار
اب مع
لكتا
اءقى
وقد جا

٠ : و أسدٍماقيلفتحىديده

و.ن
يوىكمنه
إانلهعدول عن اجتباد ليس له شمول مثل شمولاللفظ إلى أق
صىه ء
صإل
خموم
كالطارىء عليه » قوله ليسلهشمول اللفظاحتر ازعن سبةمول الع

فليس من الاستحسان وقوله إلى أقرى احتراز عى العدول منالنص إلى القياس +

سا اع اح

أىضصعف ء فليس باستحسان ٠ وتوله يكون كالطارىء عليه احتراز
أو إل
من تارلكاستحسان لأجل القياس ٠ هذلك ليس باستحسان  .بل عمل بغير
الطارىء ؛ وهو القأس  .لآن الاستحسان كالطارىء عل القياس اسك

 2وعبل هذا التعريف يكون موّدى الاستحسان هر العدول عن القياس

لآم طارىء أوجبالاخذ بدليل أقوى  .وهذا مؤدىالاستحسان عانلدحنفية

وقد قال بذعدلك مفصلا القول ١ : لآ بد لتحقيق الاستحسان مندليلين ظنيين »

معدول عنه  ,ومعدول إليه» وكلاتما صميحان لممختل شرط أفحىدهيا  .سكن

أددهما أقوى وجه مرجح  .وسداء أكانا تماسين أمكانا قياساً وخيرا.©0,

وعذا بنيين أنه لباجرى الاستحسان فى الأادلة القطعية » لأنه لا بتصور

عيينين  .للآنالاقطلعيدةلفاىلة والسند لايمكنأن يحرى فها تعارض,
طلل
بقند
إلا إذا كار أحدمما ناسخا للآخر » وليس النسخ إلا من عل الشارع »
أما الاستحسان فهو ترجيح اجتبادى ولا بتصور التعارض بين قطعى وظنى »

لآن القطعىيلغىاعتبارااظى  .ويإتذنعين أن يكون الدليلان ظنيين » ولايمكن

أن يكون المعدول عنه نصا إلى قياس » لآن القياسلهنوع عدوم باطراد علنه »
فلا بعد طارئا » إذا ووزن بالنصء وللآن النص يلغى اعتباره .
وعلى ذلك يكون الاستحسان واردا علىقياس صرح م نل شرط من شروط
كته  .ويعارض القياس إما قياس أقوى منه » وبوجج العدول عنهفىموضع

اسسثناق  ,ويسرى إلىكل ما يشيه  ,وإما مآخبحراد  .أو بإجماع ثبت

وقوعهمخبرآحاد  ,أما الإجماع البذاى'لثثبوتاتر فإنهيكون قطعيا » فيلف,

اعتبار الظنى وهو القياس .
.ع  -وفى هذا القدريتلاق المذهب الحنن مع المذهب الزيدق فىالاخف
م(ع)يار العقول فاىعللأٍصول ورتة رقم ١١٠
م) الكتاب المذكور ورقة رقم ١١١

2

بالاستحسان فى أقسامه » ولقدقسمالحنفية الاستحسان إلى أدبعة أقسام :

أوها أستحسان اولقثيااسن»يها  استحسان السنة» وثالثها  اسشتحسان

الإجماع ور
؛ابعها  .استحسان الضرودةء ولنشر إلىكلقسممهنذه اللأقسام :
استحسان القاس :

أن يكون فى المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين أحدهما ظاهر متبادر
مطرد  .وهر القياس ال
واصط
الاح
لىآ,خر يخقتضى إلحاتها بأصل “خر ,
غي
رالأصل الأول  :وهو أفوى أثراً فى المسألة الى يتنازعها القياسان  .فيحكم
ف المسألة يمقتضىالقياس الى الأقوى أثرآ فها » وقوة الآثروضعفه أساسبما .

لمتضيرسةير أوقروفىعا ٠لحرول»جذافأفوام ماا بكرنفيتهيسي ,ر وجلبمصلحةأكبر»ودفع
قال السرخسى فى حاصل العبارات «انه ترك العمسر

إلىاببسر
قالتعالى  « :يريداللهبماليس ء ولايريدبكمالعسرء ٠ وقال يلت :

« خير ديني اليسر » .

ومن أمثلة هذا النوع من الاستحسان هذان المثلان :
أولما  أنه إ
ذا اختلف المتباحان فى مقدار القن قبل أن يقبض المشترى
الم
اهلوببيسع ٠ فإن موجب القياس الظاهر أن الذى بحبعإليثهبات الدعوى بالببئة
ائع  .لآا
انلهمزديعىادة فىالقن ٠ وإذالم تكنلهبينةحلف المشترى ,
ولكن استحس
أن يحلف البائع والمشسترى  ,لآن كيهما يشكر شيا بدعبه
الآخر ٠ فالبائع
ي
د
ع
ى
ا
ل
ز
ي
ا
د
ة
»
و
ي
ن
ك
ر
ا
س
ت
ح
ق
ا
ق
ا
ل
م
ش
ت
ر
ى
ل
ل
م
ب
ي
ي
ع
من غير
أدائها » والمش
ترى يدعى استحقاته .لسسع من غير هذه الزيادة » ويشكر
دج
وا » وهنه علة الاستحسان  ,وهى أقوى تأثيرا من عل القياس الظاهر
المتبادر  .و
هذا كله إذا كان الخلاف قبل القبض ء أما بعد القبض فحلفان .

ولكن باس
بتحس
اانسال
تسنحةلساان القياس علمسنابين .

وثاذهما  مسألة سؤرسباع الطير  ,وهو بقية الماء الذى شرب منه ,
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لس

قإن سباع الكطايرلنسر تشبه سباع اليهائم فى كرون لبا تسا » وكونها سباعا
حوم
لىلمن
اغذ
تن

سهأ
نرحهل
س»ك.ون سؤ
٠ وسباع البياكم سؤرها نفجس

أيضاآً

هذا هو القياس الظاهر » ولكن هناك قياس خق يفرق بينسؤر سباع اليالم .
وسؤر سباع الطير  .ذلك أن سور سباع اليام كان نمسا لاتصاله بلعاما .
جس ٠ أسماباع الطيرفإنهاتك ب عناقيرها » فلاتلق
نها
لنم
ابعم
ولعاما نا
بلعاما افلىماء » ولاتترك الماقير أى أثرفالىماء » فلايصيب الماء نجاسة .

فلا بكرن السوّرنجساً » وهذا هو الاستحسان .
 - ٠.4واستحسان السنة هر أن يتبت مانلسنة مباوجب ترك القياس
فمىوضع من امواضع » ومن ذلك حديث ١« :إذا اختلف الببعان والسلعة

قائمة تحالفا وتراداء  .ومن ذلك حديث صمة صيام الكل ناسياً والشرب
نأسياً  .ومنه عند الحنفية حديث بطلان الوضوء بالتهتهة فى الصلاة .

وكل هذه الاحاديث عخالفة لللأاقيسة  .فترك القياس فى مواضعبا » ويسمى
هذا استحساناً .

والفرق بين استحسان القياس ؛ وامتحسان السنة أن استحسان القياس

حقياس
تةال
سهعل
ا في
اضعلثبت
ساق
يمكن تعدى حكمه إلى كل مو

,

فانلىاختلاف فالمبيع قبل القبض بحرى القياس فيكو ن التحالف إاذخاتلفا

فىأجرة الإجارة قبلقبضالعين » أما استحسان السنة فإنهيقتتصر فيهعلىمورد
النص  .ولا يتجاوزه إلا إذا كانت لعهعلة تسوغ التجاوز  .وف التحالف

بعد القبض لا توجد علة » وإذلك اقنصر فيه عل مورد النص .

اع
ميا
إنعجقدف
للةا
امساأ
هو.اس-تحسان الإجماع أينترك القياس فى
عل غير مايؤؤدى إليه موجب القياس  .وذلك انعقاد الإجماع من المسليين

علىصمةعقدالاستصناع  .لآنالقياس يوجب بطلانه  .إذلايصلمعفد بسع
لآنالبيع معدوم ظ ولا يصلم عقد إجارة  .لآن المادة منالصانع  ,ولكن

2

جاز ذلك العقد لإجماع المسلمين على جوازه ؛ إذ أن العمل فىكل الأزمان.

صعحلته  .وتعارفوا علىعقده  .فكان ذإلجكماعاً يترك بهالوقيياسك.ون.
وهلا عن دليل إلىأقوى منه .
دب
ععمل
ال

وقد يعتبر الزيدية الاستحسان فى عقد الاستصناع استحسان قياس ء
لآن جوازه لليصلحة  .و” ,الوصف المناسب الذىيمنعالحرج ٠ وذلك عندم,

وب
ضبرمن
ضر

القياس .

 - 5.4والقسم الرابع

فلمسألة
استحسان الضرورة  .وهو أن بوجد ا

ضرورة تحمل الجتهد عل ترك القياس  .والاخذ عقتضاها مثل تطهير الاحواض

والآبار  ,فإنه ليامكن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس  .لانه ليماكن صابلماء
عاللىحوض والبثر ليطبر .إذ الماءالداخل فاىلمرض يتنجس » والدلو يتتبجس
ملاقاة الماء النجس » فلا نزال تعود  .وهى نجسة »٠ فاستحسنوا ترك

العمل بالقياس للضرورة الملزمة » واللغرورة أثرها فى سقوط الخطاب .
وقد قدروا عدداً من الدلاء » تلق فى الحوض ويلح  .وعدد مر ,

الدلاء تنزح من البثر » وبتنكرارها نخف أجزاء النجاسة  .وإن كان.

لاتقطع ماما .
ب “. هذه أوجه القياس عند الحنفية  .وهى تتلاق مع الزيدية
فاسىتحسان القياس » واستحسان ااسنة الواردة حبر "حاد  .لآنه يكون فهما
تعارض دليلين ظليين كلاسما حم  .أما استحسان الضرورة عند الحنفية ,
فلاينطبق عليه كلام الزيدية » لتآوناهردتطعىع لظن » فيقدم القطعى ؛ والضرورات

دائماًتيس انمحظورات  :لأآنها تسقط الخطاب فاىلنصوص القطعية » فكيف
كلوان
ينه
بالقيلس الظى » وكذلك يقال بالنسبة للإجماع إذا قكطاعنياً  .ذإ

استحساناً عندالزيدية» إذلاينطبقعليه التعريف ء و أم الإجماع الذىيثبت دطريق
كقودن العدول عنهإلىالقياس عدولا عن دليل ظى إلى دليل ظنىى
ينه
آحاد فإ

-

أبيضاً » و.بذايتتينأالناستحسان الحئق يتقارب فى منطقه املناستحسان
عند الزيدية ٠ والفرق بينهما دقيق .
وبلاحظ أانلاستحسان لاحل المصلحة بترك القياس فى جزئة اصلحة
فىالموضع » مأخوذ به عانلدزيدية ٠ ولكنه داخل فىمضمون الاستحسان

لأجل القياسعندمم  ,لاآلنمصلحة هاىلوصف المناسب  .وهى تصلم علة
فىالقياس عندثم » فيكون ما التعارض :
4غ  -والاستحسان عند الزيدية كالاستحسان عانلدحنفية  أيعدتعبدا

سعىتمحنسن,
صوص » حتى ينطبق عليه قول الاشاف
للى
ناد ع
ارالعتم
بالعقل منغي
فقد شرع  ,أو أن الاستحسان تلذذ  .والجواب عن ذلك أن الاستحسان
الحنق عدول عن القياس إلى دليل أنوى منه ؛ فلا يمد من استحسن
لرعآأن.ه اعتهاد على دليل معتبر شرعاً  .والشاففعى يقرره »2
مش
وأما الاستحسان عند الزيدية وانهبالنسبة لاستحسان القياس المبى عل علة منضبطة

لا يدخل فالاستحسان الذى أنكره الشافعى ء وأما استتحسان القياس المينى

وعصللحة عندم فإنه يدخل فمااستسكره الشافعى  .لآن الشافعى يشترط القفياس.
الاغهاد على نصمعين هو الاصل »؛ونياس المصلحة ليس اعتمادا علىنص بعينه :

بل هو اعتهاد عجلنس الاحكام  .وهو مكمان يسميه ااشافى استحسااً »
إذأنه لمبوجدفيه حملعلىنص معين » وكلمكان يكذسلمكيه الشافعى استحسانا »
لانه مغُيعرْتّمد علىدليل معين .
و.غ  -ونقف هنا وقفة قصيرة حول رأى الإمام زيد فالىاستحسان.
أكان يأخذبهأمكانلياأخذ ؟ وتقول فىذلك إنه لمتكنفىعبد الإمام زيد

قد ضبطت هوازين الاستباط .فى قراعد مؤّصلة ٠ وإن كان للاستذزاط مناهج
يتجه إلا الفقه ويلاحظها فذىات نفسه ٠ وإن لم.يصرح بافىقولهفىكثير

الاحيان  ,ول يؤثر عن أنىحنيفة االذلىكإامنام افلقياس والاستحسان معة

داج

سم

ضبط للقاس وضبط للاستحسان ؛ ولكن أثرعنهأنهكانيستعملبما  ,ولذاقال
فيهتلميذه عمدبنالحسن  , :إن أصحابه كانوا يتنازغونه المقايس فإذا استحس

بملحق به أحد .٠

والاستحسان الريدى أخذ بالنص أو القياس أو المصلحة وقد أثر مفنقه
الإمام زيد ميادل عل اعتباره القياس منباجاً استنباطياً سلما » والمصلحة

لعر,ضى
اصنا
قن ال
ومي
قادلأثإرمعانمعلرضى اللهعنه الاخذبه .ا فقدأفىبتض
اللهعنه١ : لايصلم الناس إلاذاك ٠ وأقى باقنجلماعة بالواحد ٠ وبئاه على
المصلحة » وهكذا  .وقد ثبت ذلك عنه رضى الله عنه » وروى امجموع متله 1

وهومتبععند الإمام زيدرضىاللهعنه» فييكون مالنمعقول أن بأخذ زيد
بالمصلحة فى «قابل القأس  ,وهو مانرجحه .

هعاس
4

ول
صتب
ال كن
لتد
ا-
٠

المصلدةه المرسلة

وما
ذىأنه
خعل
أيدية
عند الز

بالمصلحة المرسلة» 

ولكنهم سموها قياساً و.هى تسمى الاستدلال المرسل  .وتسمىالمناسب المرسل> 
»اتسمى المناسب الغريب. 
وذلك لآن القياس عندمم أساسه العله ,والعلة قدتؤحذ بالاستناط  .وذلك

نمصوص عليه » والفرع الذى لايعرف حكنه  .وسقلدكوا
الربط سمٍح
لاستخراج العلة بطريق الاستنباط طرائق كثيرةمهاالمناسبةبينالم فىالاصل »
والفرع  .وقسموا المناسب إلى مؤثر  :وملام  .وغريب  .ويسمى القسم الاخير
مناسباً مرسلا .
( ) ١والمناسب المؤثر ورد مانلشارع ,النص أو الإجماع على أن وصفاً
معيناً هر عالةلك ك.الإسكار بالفسبة بالنسبة للخمر » فإنه وقردد عن الشارع
لفحىم  .وكإثيات الولاية فى التكاح
اؤثر
مبادل علىأنهالوصف المناسب الم
غريأورة ء لأثبلووتلاءة علىالمال .
صصغي
لة لل
اسب
الن
(ب) والمناسب الملاثم هو الذى لا بشهد له دليل من الشارع بالاعتبار

ذاته  وإ-كن يشهد دليل شرعى مننص أو إجماععلىاعتباره علةلجنس الك ,
هلذا الج » أو اعتبار جنس الوصف
أو اعتبار جنس الوصف علة كث
عللجةنس الحم .

ومتالمايعتبرذه الوصف عمل لجنس الح هو تقدم الإخوة الإشقاء
افلىميراث ٠ فقد اعتبردلك الوصف  .وهو كوتهم أشقاء علةلتقدمهم فىالولاية

اعلنفس  .فاإلنولاية عايلرميراث  .وللكن بيبما محاسة .للآن الوارث
مولى أاررث .

ومثال مايكونفيه اعتبار اجلسوصاف علةللم جمع الصلاة فالىسيفى

م
ااسجع
حل

عند مالك رضى الله عنه  .ذان العلة فيه هلولشقة الى تكون بلمسا

وهو جس  .داعتبر جسبا افلىمطر » إذ 7كون المشقة ثابنة  .ويكون الجع
بايلنصلوات  .وهو ذات  145الثابت فاىلاصل عنده .
ومتال مياكون فه الوصف الدى اعتير جنسه علة لاسالحكم بتقر

املنشارع  .طبارة سؤرالهرة  .ققدقالالنى يلم « إنمن من الطرافنعلي

فدل هذا على أن عل الطبارة فى سؤر  7هر ردع المرح والضيق .
هذا كان كل حرج وضيق سيا يؤدى إلى التحفيف  .كرؤية ااطبيب عورة
المرأة  :فإن منعهيؤدى إلى الحرج والضيق فيكون مباحا .
 - 54هذا القسمان مى المناسب يعتم_ان على نص  .ويد اتفق قةباء القياس

.نهم من أحذ بالقسم
علىأن المناسب المؤثر يصلمعلة و.اخلتفوا هما عداه ف
التالى » ومنهم من لمبأخذ .

أما القسم الالث  .وهو الذى يسمى المناسب المرسل  .أالواستدلال
المرسل ٠ أو المناسب الغريب .فهولايعتمد عللنص معين  .وهو الذى يسميه
مالك وجمهور الفقباءالمصالح المرسلة و.هو الذى الايشود لهنص خاالصشمارع
لصا الى قررها الشارعالإسلاى .
انس
لا«الإلخاء باوللااعتبار و.لكنه منججة
ويقول صاحب منباج الوصول فى  02معبار العقّول إلى عم الأصول

فىالمناسي المرسل  .وقد قسمه إلىثلاثة أنسام :

د هومالم يتبت اعتبار جنسه ولاعينه فىمحل الأزاع ولا غيره .
( أىلايشبد لهنص حاص ) وهو أيضاينقسم إلىثلاثة أقسام  :ملالم ,
وغريب » وملغى » والأحيران وهماالغريب والملغى مطرحان لايعمل ما اآفاقا,
لأفىوا هل يصم
حلت(.
امرس
والاول مختلف فيه وهو الملا المناسب ال
ساء القياس عليه  .والعس بالدم علمقتضاه ) .فاايلنحاجب وعيره معو(
فلمذهب (أى الازيعدىتب)اره  .وهو قول مالك
دلك مطلقآ ٠ والصحيح ا

سل-اج

سم

والجوننى ؛ وتردد الشافغى  ,واشترط الغزالى فىصمة الاخذ بهكون امصلحة
اب
كنهتفى
ضرورية كلية قطعية  ,كسآيأق بيا

السير والاحكام » حيث

يحى الخلاف فى جواز قتل المسليين إذا نترس بهم الكفار  .وقصدونا
لفيه
صلبم
من قت
حة
ذإ

» وهر أن يسم أكثر منهم منالمسلمين » وضرودى

أى دعت الضرورة إليه » وفى المدافعة عن أرواح المسلبين » فالمسلدرن

مضطرون إاللمىدافعة الكلية  .وذلك حيث مخشى إذالمبقتلالترس أن يستأصل .
الكفار المسليين كام غ. 02

 14ل وبهذا الكلام يتبين أنهمبأخذون بالمناسب المرسل اليذىشلهاد

له خبصاص ٠ ولكن يقيدونه بيأكنون ملاما للمقاصد الشرعية » ويعرف
المناسي المرسل الملام الذى يأخذون بهبأنهماثبتلاهعتيار حمل غير معين

يهشلهاد لهنص خاص »
لكنه مطابق لبعض مةاصد النوع الخلية» 92أىأن
ولكنه ملام لمقاصد الشرع اخلية » ويكئى افلملاءمة ملاءمته لبعضها »
أى بأن تكون هذه المصلحة ماقررالشارع اعتبار جنسها كءراية المسلمين عامة
بقتل بعض المسلمين الذين يضعبم الأعداء فىمواجهة جيش الإسلام ليحتموا به؛
وإذا بلقمتلوا تمكن الاعداء رمنقاب المسلبين  .ومتل ذلك قتل المفسدين ؛
وقتل الزنادقة الذين يضلون الناس ويفسدون عليهم أ ديهم » ومثل ريم

راب لهافاىنساء ٠ ويخشى على زوجته الفتنة »
أهل
الرواج علىمن تبت أن
ومن المصلحة دفع الفساد  .وإنه من المقررات عندثم أن دذع الضرر سقدم

على جلب المصلحة  .ولذا إذا قساوى فىأ الضرر.والمتفعه ©9حرم تقدعاً
حة 
للب
لةمعلصى ج
اضر
لدفع الم
( )1ملباج الوصول شرح معبار العقول ب ورقة . 111
(؟) الكتاب المذكور .

(م) اللكتاب المذكور ورقة م١1 .

راواج
س

د

فهذأ التوع من المصالح معتير عددم .

+و4ال-مناسب

المرسل الغريب الذى لم يوخذ به عندم على أنه

القياس هومالمينبت له جنس من المصالح فى الشرع لاجملة وتلفاصيلا

ليكسنال
تعق
حلسنه » وبحم مقتضى ذلك الاستحسان امجرد ؛ وليس لهنظير

افلىشرع ؛ ويقول فيهصاحب منباج!لوصول ٠ . فكانمناسباً غرياً لكون
الشرع لميعتبر بعينه ولا جسه فى ثىء من الاحكام الشرعية ؛ فكان ذلك

مطرحا»  , 72ومنالمناسب المرسل الملغى  .ماصادم النص ؛ وإن كانلجنسه نظير
فالىشرع » وقد ضربوا لذلك متلا » الفقيه الذى أقتى أحد ملوك الاندلس

عندماواقعجارريمتهضفاىن  بأن عليه صوم ستين يوماً  ,م أ
عن النص.
الوارد فى هذه الكفارة بفيد أنه يحب عليه أولا عتق رقبة » فإنلىبحد
عصيام سين يوماً» وإنلميستطع فإطعامستينمسكيناً  ,وقدمميام
اين م
للازدجار إذ الرقابعند هذا الملك كثيرة  .فالازدجار أص أقره الشارع '
وهر مصلحة شرعيةفذاىتها ٠ ولكن الشارع ألغاها فهىذا المقام  .ولذلكه
كان هذا المناسب ملغى .

ولا يتوهمن القارى”* أن مصلحة الازدجار البى لاحظراذلك الفقيه أقوى
افلىاعتبار املنمصلحة التى لاحظها الشارعالحكم  ,هقدأخطأ ذلك الفقيه
وجه المصلحة  .كاأخطأ فى اعتباره المصلحة فىمقام النص ٠ تلك المصلحة
اللاتىحظها الشارع كاية  .إذ أنه لولينمزجر ذلك الملك بعتق رقبة مؤمنة .
واسترسل فمىواقعة ال
رنسا
مء ف
ضىان

 .لادى ذلك إلى أن يعتق ثلاثين رقية

من رقاب المسلمين  ,وأبهما أكثر مصلحة للإسلام إحياء ثلاثين رقبة كانت

ميئة بالرق ؛ وحييت بالحرية  .أم صيام ذلك الملك  .إن المصلحة الأاولى

أقوى وأبعد أثراً  .وأطيب ثمرة .
1

الكتاب المذ كور .
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4
ومن هذا يتين أن الزيديين يأخذون بالمصلحة المرسلة
ال
بتشىلباد لها نص خاص بابلاع
اتبلارإوللاغاء » ولكن تنفق مع مقاصد
الشارع الذى يوذ من جموع ااتصوص  .ويسمون ذلك المناسبالمرسل

الملاتم ٠ وثم بهذا يتفقون ماعلمذهب المالى ناما  .وقد ذكر دلك
صاحب معبار العقول  .وهو صادق ف النقل عن مالك كل الصدق .س؟نايين »

ولكنه أخطأ فى قوله ان الشافعى تاردعدتفبىار المرسل الملائم  .وذلك لان

المنصوص عليه فى الرسالة والام الشافعىاللتينرواهماالربيعبنسلمان المرادى »

وهماتحكيان آخر آرائهيفيد بشكل قاطعأانلشافى ليعاتير القياس إحلمالا
علىنص معينقاثم٠فيقول  « :اأقياس لا يكون إ[لاعبىعين قائمة,أى نصقائم »

نلكتابوالسنةعييتأخمىناههد يصب »
ويقول ف ذل :ك ٠ وأخيرم ا
أى يتحرى معناها لمكن القياس عليه
ان بالمناسب المرسل  .وكلوان
لأ
وبهذا يتابيلنشأانفعي رضى لهعله

,فى الحقيقة إن الشاففى تمسك
ملاماً  .وهذا أساس حملته على الاستحسان و
حكجاعنمها إلا بقياس ٠ والقياس لتيسوإسلعااً فىفهم
بالنصوص لاأخر
تاأ,إخذى هذا المعنى ليدىعليهغيره.
معيناه

'

ولذلك قال بعض الفقهاء إن المذهب الظاهرى تولد من المذهب الشافعى ء
لان داود الظاهرى كان تلسيذاً الشافى

ولآنه تمسك بالالفاظ  5سك

الشافى  .بيدأنهنقتعرف عللهاومعانها ؛ ولقدسثلكيف عالف الشافعى فىنق
لققيامن م
ات
لدت:يا!
طافوج
فاسإتحتسان
القماس  .ققال م أخنتأدلته فىإنطال ال
 4٠وطهذا لتاواقق صاحي معار العقول عل قوله إن الشافعى تردد

يوباس
قضر
اربلمن
فاىلاذ بالمناسس المرسل على أنه ض
.د
ولكن آناء الزيدية تتفق نمام الاتفاق معآراء المالكة؟ أشرنا ش
ملفاسب المرسل أو المصلحة المسرلة ملائة شروط .
اترلطون
رأيناهم يش
( ه؟

لإمام ره 4

مه

د

لمعي

صد
ق وابين
مدم
تلتبىر أصلا قائما عن
تصلحعة ا
أولها  -الملاءمة بين الم
الشارع :ف:لا تنافى أصلا من أصوله  .ولا تعارض دللا من أدلته القطعية .
بلتكون متفقة مع المصالم التىقصد الشارع إلى #صيلبا ب.أن تكون من

جنسبا » وليست غريبة عنباء وإن م يشبدلهادليل خاص .
ثانها  أن تكون معقولة فىذاتها جرت عل الأوصاف الماسبة المعقولة
ي عرضعلاللو 2ا
ال

ثالثها 

أن يكون فاىلآخذ بهارفع حلراجزم نحيث للمو يوخذ

المصلحة لكان الناس فى حرج و؛أللّه تعالى يقول  « :ماجعل علدِكم فى الدين

منحرج 72.
وإن هاذلهشروط معقولة تامنلعأخذ بالمصلحة كدليل قائمبذاته  .أكودليل
يلحق بالقياس  ,أو يكون جزم منه  من أن يخلع الربقة وبجعل النصوص

والأحكام خاضعة للأاهواء والشووات .

وبالموازنة بينهذه الشروط المنصوص علبا فىأصول المالكية ؛ ومااشترطه
الزيدية فاىلأخذ بالمناسب المرسل بحد التوافق كأملاء فإن الزيدية اشترطوا
للأخذ بالمناسب المرسل الملاءمة وهذا هاولشرط الاول مم 1الشروط

المالكية  ,ولميعتبروا المناسب الغريب الذى لميكن من جنس المصالح الى أقرها
الإسلام واعتبرها  .وهذا أيضا جرء من الشرط الآول  .واشترط الزيدية
أن تكون متفقة مع مقاصد ا*رع المنصوص علها فى بعض المواضع ء

وهذا هو الشرط الثالث عانلدمالكية  ,وهكذا ناجلدفكرة متحدة  ,والاسم
متقارب ٠ فالزيدية يسموءه المناسب المرسل ٠ والمالكية يسمونا المصلحة المرسلة ٠
أ ,الاستدلال المرسل ؛ !ا عير الشاطى فى كتابه الاعتضام عند الكلام

فى الاستحسان ,
اب
اةتمن
كخوذ
) (10هذه الشروط مأ

الاعتصام للشاطى ج" ص .لام ٠

ؤوإهمخ

ول-ا
5

ل

شك أن المصالح كان لها مقام فىفقه الإمام زيد رضى الله

عنه » وذقكدرنا فى نهايةالاستحسان مأاثر عن الإمام على كرم الله وجهه
من أنهاعتمد فىتضمين الصناع علىهالاحظه منمصالح الناس .
وفى الحق أن المصلحة إكذانت ملامة لمقاصد الشرع الإسلاى ؛

وتقضدافرت عل الاخذ بهاعدة أصول »فإن الاخذ مياكون مواققاً لمقاصد
الشارع ٠ وإهمالها يكون إهمالا لمقاصد الشرع ؛ وإهمال مقاصد الشارع باطل
فذىاته  ,ولا يمكن أن يكون الآمام زيد من برفضون الاخذ بمصلحة لا شبد

لا نص خاص  .و لكن تتضافر ناصلوصإسلام علىمصال من جنسبا .

خينين ألىوبكعرمر
يؤمن
وإن الإمام زيدا رضى اللهعنهقدأياداخلتياشرالم
رضىاللهعنهمامعقرله إن علياكرم اللهوجههكانأفضلمنهما -وقرر أن ذلك
كان اصلحة المسامين  .لان الدماء التى أراتها الإمام علىرضى اله عله من العرب
أيام إشراكبم لمتكن قد جفت  ,واثارات لم تكن قادنطفأت » فاختار
المسلدون أبابكرثمعمر » اصلحة راعوها .

ومذا نتهى إلى أن الإمام زيدا كان يأخذ بالمصالح  .سواء أكانت ممولة

عقليىاس كءا قالرزريدية أمكانتغيرحمولةعلىقياس » يكلانت أصلا اما
بذاته  .ا قرر المالكية  ,والله سبحانه وتعالى أعلم.

سد “أو

لد

ام سد الاستصحاب

 ليمتفق الفقباء على أصلمن أصول الفقه بعدالقرآن الكريم والسنةصمونل.
النبوية والإجماع غير الاستصحاب ؛ فقد اتفقت الأراء عل أنه أأصل

الاستنباط  ,ويؤخذ يهحيك لداليل على التغيبر .
والاستصحاب معناه اللغوى المصاحبة أو استمرار الصحبة أو طلا .
وقد عرفه صاحب كتات الكاشف لذوى العقول  .فقال ؛ « هو ثبوت الحم

فلىتوقبتوته فىوقت 'خرقبله» لفقدان مابصلسللتغيير9؟ . ,
اءم
لبقا
اه «
وقد عرفه الشوكالى فكىتاءه إرشاد الفحدول بأن

ما لمبوجد

مابغيره» ممعنىأن ماثبت فالماضى والاصل فالزمن الحاضروالمةتبل بقَاوّه و.عرفه
ابنالقم« :بأنه استدامة ماكان ابتأء ونق ماكانمنفيا  » ,أى بقاءالك نفيأوإ|ثياناً ء
فهذه الاستدامة لا حتاج إلىدليل إيجانى ؛ بل نستمر حتى يقوم دليل مغير ه
ومثال ذلك إذا ثبتت الملكية فىعينيدليل يدل على وجودها ؛ كثراء أو ميراث.

يوة فإنهاتستمر  .حتىبوجد دليل على ناقللملكية إلى غيره »
صةأ
أووهب
ولا يكتو احمْيال ابيع .

ومن ذلك أيضامنعلبت حياتهفىوقتمعين  ,فإنهيحكمباستمرار حياته ..
حتى يوجد مايدلعلى الوفاة» أو بوجدمن الامارات مايدلعل الوفاة .
وإن الاخذ بالاستصحابفى هذه الأحوال مببى عبل غلبة الظن باستمرار الحال

موجبة استمرار حكنها » ولذلك لايدعلديلا عند المعارضة فاذا عارضه دليل
آخر لابلتفت إليه ٠ ولذلك قال فيه الخواررى ١٠هو آخخر مدار للفتوى. ,

فإن المفى إذا سئلعنحادثةيطلب حكلهامنالكتاب  ,ثمالسنة .ثمالإجماع

م القياس  .فإن لم يمده يأخذ حكنها مناستصحاب الال فى النى والإإثبات
()١
ا ال
لكاش
مفدلدو
قىول

الخطوط بدار الكتّب ورقة رهم ةب

ممع ا

غإن كان التردد فى زداله فالأصل بقاوه .وإرب كن التردد فى ثبوته
فالاصل بِقَارٌّه .
أاقسلاامستصحاب عندالزيدية :
4ع  -بقسم الزيدية الاستصحاب إلى أربعة أقسام 0

القسمالأول

استصحاب البراءة الاصلية كبراءة الذمة من التكليفات

الشرعية حتى لو جول موجب التكليف

ودر

البلوغ إن كان صغيرأ

2

والعمقل

4

إن كأن قد حجن .٠
جىد دلايللتعغليبر »كن يثول إليه بالميراث ملكية عين
بكوحت
على مل

فإنباتستمر علىملكه  ,حتىيوجد سبب مغير » وان يتبت زواجه فيإنسهتمر
مالكا لحقوق الروجية حتى بتبت الانتراق .
والقسم الثالث -هو استصحاب الحك فإذاتوضأ“ممشكفىنققض الوضوء
خإنالح يستمر ء وإذا طلقثم شك فىأنهراجع لاتل له ؛ لآن التحريم

ثبت بسببه المنثىء لهوهو الطلاق » فلا بد منقيامدليلعلىالتغيير .
القسم الرابع  استصحاب الخال أو استصحاب الوصف كالحياة بالنسية
للمفقود  ,فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل على وجوده

والكفالةرصف شرعى

يستمر إذا ثبت » فيطالب مقتضاه الكفيل حتى يؤدى الدين أويؤديه الأصل .
يماقحتوىم الدليل على نحاسته
ر .قائ
منه
سرةت فإ
يطبا
ومن ذلك وصف الماء بال
تفوةضىء حى
خًصى ثباتتللمهص
شوضا
لا ت
ون أالوراتئحة .اوإذ
لفى
لير
مانتغ
يوجد ناقض من نواقض الوضوء 7؟ .
( )١هذه الاقسام أذ ناها من الفصول اللوْلوٌية وهى ف ورقة رقم "11

وقله

- 481--

واع  -وقد احتلف الفقباء فمىدى الاخذ با ةسحاب الحال « .الشافصة

والحنابلة أخذوابه باطلاق» فنثبتت لهالحياةيستمر حدمالحياةحتىيثبتحلاهها »
أماالحنفية والمالكية فقدقالوافيه إنفرض بقاءالماليصلمللدفع ولابصلح
للاثبات  ومعنى ذلكأنهيصلم لآن يدفع به من ادعى تغيير الخاليسبب بقاءا لآم
علىماكان عليه ٠ فإذالم نجد دليلا نافيا ولا متبتا أمسكنا لناثبت -ديدا ,
ولاننق القدم  ,أى يدفع بالاستصحاب دعوى مبندعى التغيير إلا إذا كماعنه
دليل  .فالمستمسك بالاستصحاب كلمستمسك بالاصل الدى كان ثابتا » ولم بقم

ه
يدل
لاي
عمةم
دليلعلىنفيه» فورلابقمدليلاعلىصح

» ولكن برد بهدعوىه

كل ملدلتعغيير منغير دليل » فالحنفية والمالكية اعتيروا المستمسك باستصحات

الحالكالمعترض عاللتغيير فلايثبتحقوقا ل .ه ولكن تّبالحقوق الثابتة بهقائمة .

وأوضم مثلتظبرفيهثمرةالخلافالمفقود  .فإن حياتهتانئة>؟ استصحاب
الخال  .ولكن ثبوتمهالللحافظة على حقوقه التابتة » ولاتبت لهحقوقا ل :سكن »
ولذلك لاتمس أمراله حتى بحم بموته فلا تورث عنه أمواله » و#لفارءق
ينهوبينزوجه حتىيحمبموته » ولكن لايكنسب أموالا ولا <قوقا جديدة

لبيستلهإلا أنتكرن ما ملكه الاءت  .وعنى هذالاتثبتلهملكية فىميراث
من يموت ويكون هومستحقا لميراث فيه .ولاتثثبتملكية وصية أوصى لهما»
ومات الموصى وهو مفقود  .وذلك لان فض

الحقوق التابتة .

الحيةة  .اما هر لبقاء

هذا نظر الحنفية والمالكية  ,واألمشاافعية وإنهم قالوا إن المفقود تفرض
حياته » وبفرض حيائه تنبت له الحقوق الجديدة . تستمر الحقوق الابتة
وعاؤها  :فإذا مات من يساتلحقميراث منه ورثه مادامت ححماته مفروطة .

ول يثبتأنهمات » ولميحكالقاضىبموته  .فادامت الحياةمفروضة البقام ..ف نإكل
حطيهاة ينبت إذ تعتبرقائمة حك الاصل لا ممجرد الفرض .
حاقلشر

3

©

ده

.مع دا هذه أقوال جمرور اافقباء  ,ماهوقول الزيدية أهر يتفقمع الخنفيةه

لبين بوضوح كتب الاصول اتى تحت أيدينا القضية »
أامليتشفقامفععية ؟ ت
ولكن بظبر من إطلاتقهم أنهمليفارقون بين الحقوق التابمة  .والحقوق الى

لىك
ذمف
تشبت عم الحياة » وه

قرييون من اذهب الشافعى » وظاهر عبارة.

البحر الزغار بالنسبة للمفقود فىميراثه أنهيعبتلهحقالميراث مداام لميأسته
أنهقدتوى أو حك بوفاته » وهذه عبارته ؛

عى
بره
اىلمنطى عم
لا تقسمتركة المفقرد حت

؛ واقدلمخرلاف قبه » فإن

عادردكل هاأخذ اتفاقاإذ لميزلملكه  .فإنماتمنيرثهالمفقود عزلنصيبه »
حتىيتكشف أمره  .أو بمضى عمره الطبعى » فإنالتبسثرتيب موتهما  .فلك م
فىالغرق » وي الغرق عندمم أن يرث نعضبم نعضا  ,ثميرث الاحياء منورثة

كل منهم مإالألله

؛ وهذا مذهب أحمد رضىالله عنه ٠ وهناك قول ثآن ى

المذهب الزيدى يتفق مع قول أحبنىيفة » وهو أن يرث كل وأد منهما
ورثته الاحياء .

وهذا الكلام يدل عل أن الريدية يتجبون إاللىمأفنقود بأخذ ما ثكابنتاً
ويمتابت لهحك الحياة  .وهذا رأى الشافعى .
 -والاستصحاب يترتب على الاخل به الاحكام الاتية بالاتفاق :

 ) ١أن ماثنت بيقينلايزول إلابيقينمتل ,ه فإذاثبتتالزوجية فلاتزوله
ابتةتلا تزوله
ياث
حإذ
ل ,و
إلا بأمر يقينى »و إذا ثابلتوضوء لابزول إلابياقين

إلا > أو وفاة .اوإلذامثبلتتكية لاتزول إلا بأمرنلالقمللكية  .وإذا ثبت.
الرشد لا.زول إلا عك  ,وإذا ثبت |الجذون لاحم بزوالهإلاإذا ثبت العقسل .

(س) أن مايثبت حلهليحارم إلا بدليلمغير » أوبأمر مغير صفاته »
هالع حلال يستمر حله إلاإذا تغيرت صفته فتخمر  .وكذلك كل هثانت.

تحرعه يستمر على التحر.م إلى أن يقوم دليل على الإذن كال الاضطرار »

أو تتحول الصفة التىكانعلبهاالتحرم ,كن تتحول اخخرإلىخل٠ أيوقأتنل.

النبيذبالماءحتىتزول عنه صفة الإسكار  .فإئه يصير حلالا  .إذ تغيرت الصفة

اكلاىفت سبب التحرمم .

(ج) أن كلمالميردفيهدليلشرعى يق عالىلحأمصل » فإنكان الأصل
بالدليل الشرعى الإباحة ب على حك الإباحة  ,كالاطعمة والملابس وغير ذلك »
وإن كان الأصلبالدليل أيضاًالحظر بق على كم الحظر “الايضاع فإن الاصل
؛تى يكون عقد الزواج » وهكذا بستمر
فى العلاقة بين الرجل والمرأة هو الحظر ح
الك الشرعى فاىلآمور حتى يقوم دليل مغير .

 - 974وإن الفقباء ومنهم الزيدية يقررون أن الاستصحاب لميصسدرا
ته عملبدليل قالم .
ديالء و
فق
لبطك,
يللاا للا
وستت
ساعون ف الأدلةكالظاهرية »
ول
حىذ بالاستصحاب البدين
اقدلتوأس ف
ول
وقللمنهالذين كثرت عاندلمام وسستائنلباطومتهم الزيدية » والله أعل.

بان لم

 - ١دايل العقل والحظر والإباحة
ممع  -علينا أن الزيديةيعتبرون التحسين الوعاقللىتقبيح العقلى  .وقديبنا
ذاك ٠ وثمبعتبرون العقل دليلا حيث لا بوجد دليل سواهمنكتاب أو إجماع

أو
ر عل
و شتّ
ضقياس
بىه

؛ ومنه الاستحسان ؛ والمصالح المرسلة » وهنانجد

الزيدية يفترقون عكنثيرين منالمعتزلة كالنظام وغيره الدين نفاولاقياس ع
لانهم بجعلون مرتبة العقل فىالتحسين والتقبم تلى ملتبة التصرص والإجماع عليه

مباشرة  .ولا يرون أن ثمة حاجة إلى محاولة الإلحاق بالنصوص إن لتمكن
النصوص مبينة » أما الزيدية فإنهميعلون للعقل سلطانا ولكن إذا لميوجد
نص ولا حمل على نص  ,ممعلاحظة الاعتبارات الشرعية والمقاصد العامة
للشرع ال
وإسل
ياىذ؛
لك يوسعون فىتفسير النصوص ا يشمل المقاصد العامة

التىترى إليهاالنلصوص ٠ فإنلميكن ثىءمنهذا اتهوا إلى-ك العقل امجرد ,
فا يحم العقلبأنه حسن يكون حسنا  .ومابحكبأنهقبيميكونقبيحاً ولذلك
جاء فىكتاب الكاشف ما نصه :

ه إذا عدم الدايل'الشرعى من الكتاب والعنة والإجماع والقياس

( بشتى ضروربه ) كان دليل العقل  .فإذا عدمت هذه الآدلة عمل بدليل
العقل  .أى مايقتضيه من حسن وقبح  .فنشرط العمل بهعدم الدليل
الشرعى 02,

.

١

وهنا نجدمن الواجب علينا أن نبدى ملاحظة  .وهو ألهبعد التوسعة فى

الدليل الشرعى ؛ حتىشملكلالمصالح ودهم المضارلميكن مة فراغ يشغله الدليل
للكدليل
العقلى امجرد  .لآنه مواامقنعة من الوقائع إألماكن إخضاعبا ا

الشرعى الواسع الذىيشمل النصوص  ,ومواضع الإجماع  .وامل علىالتصوص
5غ

 )1لكاشف ورقة وم .
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بعة العامه  .ءو إذا كان لآم كذلك فان مس أججحة تلكالادلة الواسة قبل
ومقاص! دالشر
تحكم العقلسيغنىلاحالة عن محكبيه وحدهء

ولا يكون بمةموضع هراغ يشعله .

ولعلبم قدأخذوا بدأ التتحسين والتقبيسم العقلىإبقاءعلماقررناهمنقبل»

ولكتهم أحروه ذلك اللأخير ليحمعوا دا بين الآصؤل الفقبية القويمة
ومذهبم الكلاى .

وم-ا بى عل اللاحذ بالدليلالعقلى حيثلادليلمافرروه بالسبة
,م
.ل بظروا إكلىون الاصل فالىأاشياء الإباحة أاولحظر
الحظر والإباحة ه
الاءتماد على الإباححة المطلقة المتصوص عليه فى قوله تعالى ٠ :خلق ل

»عبتلمدوا فى أصل الإباحة على مقدار مايراه العقل
مافى الأرض حميعا ا
لى ذلك صاحب الكاشف.
دقدقا ف
رد 5١ ول
من
فيه
اكون
مي
مننمع ؛ ومقدار
ا

صىل الأاشياء الحظر أم الإباحة .
ألف ف
للعقول ١ : اعل أنه قد اخت
لاءمين أن كل ماتفعبهمندون ضرر عاجل.
كلفقب
تر ا
مأكث
لند
ار ع
وختا
وال

لجإللبشكاهحة معنىالإذن .ولاحرجفىذلكعقلا (أى يقضى العقل
والاآ
ذلك ) عى.اقتطاع الشجر والانتفاع به وحت الصخور لينتفع موااستخراج

المعادن وحور ذلك  .فهذه يقتضى العقل الإباحة فيا  .إذ لاصرر علينا لاعاجلا
ولا أجلت . 02

وكذلك ما> العقل فيه بأنه ضرر لاالة » أو أن الضرر يغلب فيه

يكون محظورا  .وما يكون فيه احتمال الضرر واحتال اانفع متساويا فإنه

يكونمعظورا أيضا  ,لآندفعالضريقدمعلىجلبالنفع » ك هو المقررالتابته
فىبداثه العقول

وفى املة ليانظرور_ إلى الآصل فى الأشياء .على أنها مباحة باطلاقه
() الكتاب المذكور والفصول اللؤلؤيه ورقة ١١0 .

وير

اك

2

امسصم

أو محظورة بإطلاق  .حتى يكون الاصل الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم
يا قال الظاهرية وأكثرالفقهاء فماعداالابضاع  .بل قالوا إنه لاأصل بالإباحقة

األوخطر  ,بيلإتنهرك فهاالآمى إالىلحعكقل  .فا حم العقل بأنه خاله
من الضرر ,أو النفعفيهخالبفمإنأهذون فيه حم الشرع الذىجعل العقل السييل

الوحيد لإدرا كه إذ لميوجد دليل من الشرع ؛ وما غلب الضرر أو تساوى.

إن حكم العقل يقضى ,أنهلاإذن فيه .
همع  -وبنوا ذلك على أساس أن العقل حاكم حيث لداليل من الشرع

فى الآس » إذ العقل يحسن ويقبهم  .ومادام بوحيسقبح  ,وإنه حا حيث
بط منها  .والقضية الآولى قد
نما
سصتأو
ينصو
لياوجد دليل على حكممن ال
ثبتت بأدلة بيناها فى صدر الكلام على الحام فى الشريعة الإسلامية فى نظر
ل محنظر
ن فرااغ
ولا
كلك
يلىذ
الوزيادييلنق,ضية التانيةملازمة للأولى  .وع
لمننصوص  ,وما حمل عليها .
والإباحة  ,باانسبة للاشياء إذا ليمكن داايل
لى فهادليلمعتمدمنالشارع ؛ وهو العقل .

وينبنى على هذا الكلام أن الزيدية لا يعنبرون استصحاب الإباحة الأصلية
 .فى الاشياء  ,لآنه لوكانالاعتبار لاستصحاب الإباحة الاصلية كايقول الظاهرية

لما كان يلو منالدليل الشرعى » إذ الاستصحاب فى ذاته دليل البقاء حتىيوجد
الدليل المغبير ».وحيث ليموجد الدليل المغير لكيه باق ولا يقال حيئذ
أن ثم لوا .

قل  .وهو مبىعلى أن له
عحك
لة ل
انسب
5؟ - 4هذامايقرره الزيدية بال
سلطانا إن لميكن مةدليل شرعى ؛ أباكانالدليل  .وإنهبالنسبةللحظر والإباحة
يسظر إلى مقدار النفع ومقدار الضرر  .ولكن أيصم أن تقول أننظرية

خر غيرمجرد العفل  .أمأنهاتعتمدعلىأصل,
اولنافعلضرر لاتعتمدعلىأآصل
شرعى يقرره الزيدية  .لد قرروافىيا الامصلعحةتابلرىوا الآخذ ماجزءاً

لد

هة5هة 

ل

من الاخذ بالقياس ان الصا التى لا يشهد لا دليل خاص معين  .و لكنها مس
جنس المصاح التى اعتبرها الشارع تعتبر مطلوبة حك القياس  .والمضار تعتبر
مدفوعة أيضا يكم القياس  .ولا شك أن اللامور النافعة التى ليس فيضها
رد
فى العاجل ولا فى الأجلليامكن أن تكون بعيدة عن المصالم التى اعتبرها الششارع
إنها قريبة منها ٠ بل إنها منجنسهاء وإذا كانت من جن
مسه
طالفبوىبة بحم
الدليل الشرعى  .لا م العقل وحده  ,ويلماكن أحدا أن يدعى أن مصلحة
من المصالالبىليس فضيارر عاجل» ولا أجل تكون غيرمتحانسة معالمصالح
التىدعاإلمها الشارع .٠

10م

ل

خاتمة فى أصول الزيدية
 0,4هذه إشارات مهوجزة إلى أصول الزيدية ا.تمجاهنا إلى تفصيل
الأاواب  .ولا إقامة الدليل عليا أصلا .أصلا  .ولاإلى بيائها بابء بايا »
بقلصدنا إلى بيان قرمها من المناهج الإسلامية المعروفة عند جماهير المسلنين .
وما ينبس مقدار تلاق الفقه الزيدى مع الفقه عند جمبور الفقباء فى فروعه

وأصوله  .وقد أشرنا إلى الفروع فما اخترنا من ماذج فقهية عندالكلام

افمىجمورع و.بينا مواعقة الفقه الزيدىلما يتفقعليهالجمهور  ,وإذا اختلفوا

وافقبعضهم  .ول يخرج علهمجميءا.
.كنا فها نوجن
وأشرنا إلى الهاج فى هذه الأصول  0ذكزناها و

ولانطنب ؛ وحمل ولانفصل  ,وتحسبنا ذلكفىببان مقصدنا .
نيئة
وم
ولا شك أن اإام دآمبضعهذاهلأمرل؛دل رع
اب
مرضحة كابينا » ولكن هىبلاشك :تنفقفىجملتهامعالفروع الى أثرت عنه
رضى اله عله  ,فالاحكام ارلىويت عله فى المجموع لامخرج عن هذه

الأصول  .وليس فهاميادل دلالة قاطعة عل أنالإمام زيداً ليمأخذ بأصل
القياس ٠ بل عاللىعكس وجدنا الفروع التى استعمل فبهاالإمام ريد القياس .
ونقلنا ذلك فىموضعه  .وكذلك الاس ف القرآن والسنة والإجماع  .فإنهذه
الاواب كلبا بجد-فا مستنداً منفقه الإمام زيد .

ادم >
جضتببفى
ولكنا لانقول إنهقالا وإن .كانقد لاحظبا أاو ع
لآن الااتجلاهففقىه الإشلاى ليمكن إلى وضع القراعد  .ولكن كان يتجه

إلى الحكم فالىوقائع التتحىدث  .أتحوتمل أن تحدث ؟ كانيفعلأبوحنيفة
وأصحابه الذن أخنوا بالققه التقديرى ليضيطو! به الاقيسة  .والعلل

الى كانوا يستنبطوتها  .ويختبروا تلك العلل ويطبقوها  .ويزنوا أحكام
الوقائع عمواريما ٠

سس
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وإنه إذا كان قد أثر عن بعض الامة عبارات فى مناهجج الاستباط .
قهى تشير ولا تعير .وهى إجمال لتافصيل مه  .ولذلك لناول إتنلك
الاصول من وصع الإمام زيد ٠ أو أنبا رودت عه أى صورة من صور

الرواءة ؛ والذين قرروها لميدعرا لها ذلك  .بل إمم قرروا أنهاقواعد ةررها
من جاءوا بعده » وإن كانت لاتناف ماأ عنه مال فروع فقبية ٠ بل إنها كد

أاصسلتباطه فجمىلتها .

وبع و-لقد كناحريصين وبحن نكتب فى هذه الاصول أن تقل
عبارات المو لفين فمايقررون منمناهج ٠ وفمايذكرون مخنلاف فالقاعدة

عند انيور وعند الؤيدية والإمامية » وذلك لنضع بحت نظر القارىء علىمافىهذه

الكت من ثروة فقبية » لاتقف ها [نحاجزات المذهبية عن حكاية الآراء
الختلفة وموافقة بعضها  .ومخالفة البعض الآخر  .من غتيربجم بالنقد
تم
ااره
تييخنون
أوالتزييفعل ماعالف آراءم ؛يبذلكرو نكدليل ووجهته وي
أنمتهم  .أو ماهو راجح فاىلمذهب الزيدى .

.م  -وإننا .ذا العرض بيناالخصوء المثمرةفذىلك المذهب الذى ينسب
إلىالإمام زيد  .وكيف كان فتىفريعه كالإمام الذى اتتسب إليه قريأ
اإذا
كهو
املنمألوف المعروف  .وليس غريا عا ألفهالفكر النقهى .ف
ن
خلاملف ما رمعه
تنه
بعض فروعه دعض ماأثرعن الإمام زيد ٠ فإ
قخدالف فى

الإمام زايلدمقناس الحق أنى يكون  .وحيْما وجدد  .فاإلنلؤلؤة الفائقة
لاون وان غائصبا الذى استخرجبا » فقد كان رطى الله عنهيلتمس الحمكمة
فىكل مكان  .ومنفم أى إنسان ؛ وهد اقتدىبهأتباعه  ,منبعده » ففتحوا

باب الاختيار منالمذاه الأخرى ؛ ول يغلقالتعص المذهى علهمنافذةالتور

الذى بجىء إلتم من فقه الحمبور  .وكان فقههم حقاً حديقة غناء  .هبا ااعار

الفقبية الإسلامية  .وقد قوى ذلك عندمم مارحموه لانفسبم من الاجتهاد الذى

جفتىهاد عندمم .
ملقوه ؛ وقدأن ناأانلتكالر
بع

اس ©

الاجات
وع؛  الاجتباد معناه فى اللغة بذل الجبد فى الوصول إلى أمر من الامور .
بريعرفه علماء الأصول فى الاصطلاح  :بأنه يذل الفقيه وسعه فى استنياط الاحكام
صلتيهالية  .وذلك عاندلجماهوصرولين » ههميقصرونالاجتباد
ليةنمفنأد
الاعمل
افقبى عل الاحكام العملية واستخراجها من أدلتها التفصيلية ك.الاستدلال

على تحريم الربا قليله وكثيره بقوله تعالى «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
لا تظلدون ولا تظلدون ».

وعرف علماء الزيدية الاجتهاد الاصطلاحى بأنه بذل الجيد فى تعرف
الح منجهة الاستدلال” : 2فكلتعرف لآمر شرعى عن طريق الاستدلال »
سواءا كان عقليا أمكان شرعيا فهو اجتباد » وبذلك بشمل الاجتهاد العقل
امجرد ؛ لآنه تعرف للح منقبيل الاستدلال  ,وكلة دم تشمل عندم الاحكام
العملية والاحكام الاعتقادية الى يسموتبا الاحكام العلمية  ,فالجتيد يحتيد
فى أصول الاعتقاد ؛ وأصول الاحكام وفروع الأحكام معا .
ويعرف بعض الفقباء الاجتباد الاصطلاحى بأنه استفراغ الجبد وبذل
غاية الوسع إما فى الاحكام الشرعية  :وإما فى تطبيقها  والمراد من تطبيقبا

تطبيق القواعد الجامعة لفروع الاحكام و»بعبارة أتدطقبيق علل الأحكام

داة
طهارعلل
متبرو
التى استنبطها اجتهدون واع

على الجزئيات الى تنطبقعليها؛

وتبين أحكاءيا .

وعلى ذلك يكون الاجتهاد قسمين :
أورهها

ام املننتصوص
استخ راجمناهيم الاستدلال ؛ واستخراحجاكلأ

وسان المعالى الشرعية الى تبنىعلها الآحكام  ,وهىالعلل الىتعدقواعد الفقه .
) (١معيار العقول فىعلالآصول ورقة م. 0
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ور
صكل
عفى
لات
ازئي
والقسمم الثانى  تطبيق تلك القواعد المستنبطة على الح

لااشجكأتنهاد فىالقسم الآول هو الاجتهاد الكامل  .والثاف
,ول
الختلفة ا
اجتهاد ناقص  . -وهو يشبه اجتهاد التقاضطىبفىيق القوانين ,

؟م؛  ولكى نين مراتب هذين النوعين فى الاجتهاد نرجع إلى الوراء
فليلاعنداستخراج العلةفىالقياس  ,وذلك أنالعلةلهاثلاثةأتواعمنالاجتهاد »

الأول إخراجها من بين أوصاف الموضوع الذى جاءبهاالنص كاانلصقرآن
علىتحريم الخر» ونصالنىعلىتحريمراملابيوع  .وإن الفقيهيحاول أن مخرج
علةالتحر مها ,وهذا بسمى فىعرف الفقباء مخريجالمناط .

والنوعالاتالنىامجنتهاد بالنسبةللعلةأن يذكر الشارع الس مقترنا حادئة
تعد سيبه » فينظر إللأىوصاف الى اقترنت بالحادئة » ومثال ذلك أن النى أوجيه

علىمنواقعامرأن فهى رمضان كفارةاعتاقرقبة .أو صومستينيوماأو إطعام
ستين مسكينا ؛ فالفقيه يتعرف الوضف أو ا حال التىكانت سباً  ,أهى المواقعة.
ذاتها » أاتمهاك حرمة رمضان بالافطار ؛ فإتراج أحد الوصغين ٠ وكلاضط
ققادل
يصلم عله ييسى تنقيس المناط ٠ و

بعض الفقباء إن العلةالوقاع فلا تجبه

الكفارة ف المفطرات الاخرى  .وقال بعضبم التباك حرمة رمضان بالأفطار
طلر
فى ك
مب ف
ونج

متعمد من غير عذر .

والنوع الثالثتطييقالحمفىكلموضع تتحقق العلةفيهوتثبت » فيئبت لهحك
الأصل ؛ ويسمى هذا٠ تحقيق المناط » وحمل اجتهدفيهدراسة موضوع الفتوى »
وحث صفاته لبعرف أمكن تطبيق أى القواعد عليه .

والاجتبهاد الكامل يكون بتخريج المناط وتنقيحه » وفهم الاحكام من
النصوص ء والاجتهاد النافص يكونافلىنوع الاحير فقط و
.هو على هذا يكون
اجتهادا مذهبيا  .لاآنلهدفاىئرة الى رسمها الجتبد الأول ا
فلمذهف  .وتطبيق
العلل التى أحررجها ذلك امحتهد بتخري المناط أو تنةبحه .

سد وج اسم
وإن هذه الأقسام الثلاثة للقياس موجودة فى الفقه الديدى  5هى موجودة
فى الاصول عند فتباء اجمهور .

مع

وقد اتفق علماء المسلمينعلىأن القسم التالشمن القياسلايصم أنضخلومنه

نلبطةعل الجزئيات»
تلعل
مبيسق ا
لمتط
و لب
عاصلرعمنصورء وعهلوملااءمالتخريح :ا
تعلدهم ءِبىهذاتهطوبيق مااستنبطه الساون علىالحوادث الىلمتقعفعىصور
م أرصاتببة
لقين
رف للاسأب
السابقين  .فهدا النطبيقتنبين أحكام المسائلاليتىعلم
الأول من الاجتهاد رأى فبها » وقد وجد ذلك فىكل العصور الإسلامية ,
وفىكلالمذاهب الفقبية » فكان فىكل مذهبكر جون  :ومفسرون للقواعدالعامة

عمرف الاصحاب المذاهب رأى فيا »
فى المذهب ليطبقوها على الموادث اتيىل

ويضاى ما يصل إليه أهل التخريج إلى المذهب فيزداد به تماء ب»موقدار جموع
وبة فيه.
صكون
خت
لذهب
االم
ئبطيات الفقبية فى
رتض
جلى
لعد ا
اوا
الق

شروط الجتهد :
فلمجتبدالكامل لمختلف فبها
يمع  -ولقداتفق علماء الاصول عل شروط ا
هب فجىملتها » وإن اختلفوا فتفىصيلبا » ولنسرد هذه الشروط
مهبذعن
هذ
سردا مشيرين بعبارات مبينةلها.

الشرط الآول  -العم بالعربية» فقداتفقالفقباء علىضرورة العلبه ءا لآن
القرآن الذى نزلمهذه الشريعة عرفى ء وللان السنة التىجاءت لبيانه لسائبا عرى »

واقلدغحزدالى القدر الذى يحب أن يعرفه امجتهد » فقال إنه القدر الذى يغبم
بهخطاب العرب وعادتهم فىالاستعال ظ حتى بميز صريح الكلام وظاهره وجمله »

مه وعلصه ء وعكنة ومتشاءبه ومطلقه ومقيده » ونصه
عها»
وحقيقته وموجلز
وهمه » وهذالايحصل إلالمنبلغف اىللغةدرجة الاجتهاد .
بحن
ووامهف.ول
وخ

وإن ذلك الكلام معقول ف ذاته » لآن امجتهد حجةلغيرالجتهد .ولايكون
(  +الإمام ريد)

لا

كذاك إلامن بلغ مرتبة الذين تلقوا القرآن الكرم فى أول نزوله عل النى

َاهلع؛درمب .

وفدكانألمة 1ل البيتجميعاًعلىهذاالنحومنالعللبالعربية  .وعللرأسهم

دق
اعفر
صه ج
لأخي
ااين
زيدبنعلى وأخوه مدالباقر »و

من أبنائهم وأحفادم الذين تصدوا للاجتهاد ٠

 .ومن جاءوا يعدم

آن
رآن
لخهق,ل
انسو
ممع و-الشرط الثاق العمبالقرآن ناسخه وم

أصل

هاذلشهريعة » ومنجمعهفىقلبه» فقدجمع النبوة بين جنبيه » م قالعبد الله
اعنر رطىالله عنهما  -ولقد قال العلماء إنه يجب أن يكون علماً
بدقائق الاحكام القرآنية » وأن يكون عالماً علاً دقيقاً ,آيات الاحكام ,
وهى نكو خمسمائة أبةءبعلل مخاصص منبهاوما سخ » إن كان قدجرى نسح
فىالقرآن الكريم .
ويستازم هذا أن يعرف القرآن كله إجمالا  ,للآن تميز آيات الاحكام.

من بين القرآن كلهحتاجإلىعل إجمالى  ,وقداشترط الشافعى للمجتبد أن يكون
عافظاً للقرآن كله » وإن ذلك بلا ريب هو أعلى درجات العم بالقرآن ,
وجب حتناأن يكون معالحفظ الفبم  .لاتجرد الحفظ  .فإن مجرد الحفظ
جاتفبىاد .
لاايغلنىاشي
دلقد كان الإمام زيد من أعل الناس بالقرآن » وكان راوياً لقراءاته ,
وقد كان يوصف بأنه حليف القرآن  .فهو صورة مثالية للمالم بالقرآن
عصره .

ولكن مع مااتفق المؤرخون عليه بالنسبة للإمام زيد يقول علساء

الأصول من الزيدية يآ جاء فى منباج الوصول شرح معايلارعقول« :إنه
ل ياشترط أن يكون امجتهدعالماًعلإحاطةبكلالاحكام القرآنيةوالسنة ..ولعل
السببفى ذلكهوأنهيجوزعندممتجرئة الاجتباد » وعبلذلكناقوللاإجنتهاد

حم لإ 54اعد

إذاكان كاملا يشترط أن يكون صاحبه علما عل إحاطة باحلكاام القرآنية
والاحكام النبوية ٠ ويصح أيزناد عندم الأحكام الى الها المحصومون عندمم

مانل1بليت ٠ وهمعبلوالزهراء والحسنان رضىاللهعنهمأجمعين 
دم  -والشرط التالك  -العم بالسنة  .وهذا شرط قادتفق العلباء على
أصل اشتراطه  ,ولا شك أنهيشترط أن يكون عالما باكللسنة اتلشىتمل على

أتحككالميفية  .وإنهبءد جاملعسنة فى حاح مدروسة لياشترط أن يكون
حافظا للسنة التىتشتمل على أحكام تكليفية » باللشرط أن يعرف هواضعبا:
وطرق استخراجها يمننابيعبا .
واإلنزيدية يتفقون مع الخمبور فى هذاء اللآنسنة المعروقة عند جمهور

الفقباء يتلقونها «القبول أو يأخذون إاذا لمتكن عندمم رواية عن طريق
آل البيت  .وقد علمت عند شرح السنة أنهم بقدمون فى الرواية أمفة
7البيت عبل غيرهثم .

مل
تلى
شا
تسنة
وهنا بجىء ماتلناهفىالقرآن من أنهلايشترط عند العلبال

على الأاحكام عإلحاطة بالنسبة لمن ك>تهد فاىبلعمضواضع ٠ إذ يجوز تجزثة
الاجتباد عندجم .

/م؛  -والشرط الرابع -معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف »

اجب عاللجتبد
والعر مواضع الإجماع أم لماختلف ففنه أحد ء للآن أوول

هو أن يتجهإلىمعرفة ماأجمع عليهالسلف الصالح ؛ ومااتعقدفايلهإجماع على
اختلاف مراتبهء فانه يغنيهالإجماع عالناسترسال فى استخراج حم للمسألة »

اأمءسه .
إ'ذب
لنومناجب أن يأخذ بالإجماع و,لا يح
رفى
اكر
وتهد
ومعره اختلاف الفقباء من الصحانة والتابعين قد اشترطه باعلضفقباء »
ليعرى الأقيسة الفقهية ويوازن بينها ٠ ويتهى إلى معرفة أسابها وأحكببا »
وليطلع على الآثار النلفة  فقديحكون عندفقيه آثار لايعرفهاالآخر ,

اج
سس

عد

ليبهعنم
ها لكاتغ
ن,
كماء
للعل
وضا
وأحاديثالنىيلق قدتغيب عنبع

.

فسءو قدكان الأاثمة
وقدكان أبوحصيفة يلقأوعل الناسهو أعامهم بااختللانا
مد البافر » وزيد  .والصادق  ,من أعلم أهل عصرم باختلاف الناس ,

واقلدكإامنام زيدرضىاللهعنه حريصاً على أن يعرف كل معاند الناس ,

وينقحه وينقيه » وعشار منهمايتمثلفىقلبه عدا زاكاً ناميا وقد أشرنا
إلى ذلك فى حاته .

8م  -والشرط الخامس  -العلبأوجه القياس وطرائقه  ,وإن العل بهذا

االنلواعمجنتهاد يقتضىالعم بثلاثة أمور .

أولها  العلبالأصول من النصوص التىيعبلىبها وا
»لعلل التى قامت عليها
أحكام النصوص والى بيهماكن إلحاق حم الفرع إاللىاصل .

ثانيها  -العلبقوانين القياس وضرابطه  ,كألايقاس إلا علىمايثبت أنه
لا يتعدى ؛ ومعرفة أوصاف العلل التى عيلبيىها القياس .
ثالثها  -أن يعرف المناهج الستلىكها السلف الصالح فى تعرف علل
الاحكام النى اعتبروها أساساً لابنلااءحكام » واستخرجوا طائفة من الاحكام
الفقبية » ويزيدالزيدية أن يعرف الفقيه المنادج التى سلكبا أنمة 7ل البيت
افلىقياس » وبنوا علهاآراءمم الفقبية .

وم؛  -والشرط السادس  -معرفة مقاصد الاحكام الشرعية » فيعرف
المصاح الى اعتبرها الإسلام من ضروريات وحاجيات وتحسينات » ويعرف أنواع

المشقات التى تكون مقبولة فى التكليفات فالىشرعية أو مطلوبة ٠ والمشقات
الى لاتسرغ ولاتطلب ء والمشقات التى تطلب فى أوقات غير مستمرةكالجهاد
فسىبيل الله سبحانه وتعالى .

يجب أن يع امجتود ذلك ليستطيع أن يتعرف أوجه القياس ومناط الاحكام

والأوصاف المناسبة  .وذلك لمكن معرفة أوجه القباس ؛ وأجناس المصالح

 451اس

التى يبى عليها الاستدلال المرسل » أو المناسب المرسل »  6تعبركتب الزيدية »

وإن معرفة المصالم الإنسانية التى أقرها الإسلام أمران واجبان ؛ لك يتجنب
حهة
لفي
مرفصما
امجتود المصالح الوهمية الاتيىعتيرها الإسلام »ي'حب أن يع

ومضرة لبوازن سن مقدار المضار والمنافع ٠ فيقدم دفع المضار على جلب

أنحعاد .
لاي
اىم
المصالح  ,وما ينفع الناس عل
 والشرط السابع  صمعة الفيم وحسنالتقدير »وإن ذلك هالواداةالتى يكون بها استخدام كل المءاومات السابق اشتراطها وتوجبهبا فى تمييز زيف
الاراء من صميحها  .وغتثها مدح .#سمينها  .و بعض الفقباء اشترط ابلاعلمنطق
أن يعرف شرائط الحدود والبراهين » وطريق سوقبا .
وقد خالف آخرون  .معتمدين على أن فقهاء الصحاءة مكانوا يعلمون

ذلك  ,وم أمتل الفقهاءء وإن أكثر ألمة الزيدية كانوا أقوى الناس استنباطاً ,

ومع ذلك يلعم أن أحدم كارن علىعلبالمنطق »ابلإلنهعل يمرنقبلإليىة
إلا بعد استشباد إمام المذهب الجليل الإمام زيد .

شرط الثامى  صمة النبة وسلامة الاعتقاد » فإن النية المسنة4١ال
و

عل القلب يستئير بنور الله تعالى » فينفذ إلىلب هذا انين الحكم وإذاة

,إن الإخلاص
تعالى يلق فى قالمبلخلص بالحكة ,؛ نهد ؛اويجنبه الضلال و
فى طلب الحقيقة بعل طالها يتليسها أى وجدها ف؛لا يتعصبءولا ينحرف.
والاجتباد ما قال الشاطى سمز بامجتبد ليكون فى مكان الرسول » فيبين

شرع الله » ولايبلغهذه المنزلة من لامخلص » أو مانليتببدععة .

ساءلاج سد

مراتب الاجتهاد عند الزيدية وغيرهم
 - 4تكلمنا فىالفصل السابق فى شروط الاجتهاد » وهى شروط متفق.

على أصلبا وجملتها » وإن كان اختلاف فق فروعبا وتفصيلها » وهى شروط
للاجتهاد الكامل  ,والريدية عندم الاجتهاد طبقتان اجتباد كامل  .واجتباد

ناقص  .وم يفتحون باب الاجتهاد من بعد عهد أتمتهم  .ويسيرون فى ذلك
سيراً بعيداً » ولكن ماالاجتبهاد الذى >تهدونه أهو اجتباد مطلق  .الجتهد

فيهمستقل  ,أمهو اجتهادفيه[تنساب إلىالمذهب منغيرانطلاق ٠ أبمحهورد
تخريج فى المذهب من غير خروج :عبل الاصول الى اعتبرها الائمة الزيدية

مانلآبليت أصولا فقهية  ,ومنامجهم  .والقواعد الى أخذت من العلل
الفقهة المطردة فى مذهب الزيدية .

+؛؛  -لا بد أن نخوض فى مراتب الاجتهاد العامة اتى يقررها علماء
الأصول  .وهى موجودة فاىلكملذاهب الإسلامية المتقررة اثاتة .
وتقول فى بيان ذلك إن الناس فى كل العصور ينقسمون إلى مفت.
ومُستفات  .وفى عصر الصحابة والتابعين  003الجتبدين كانوا ينقسمون
إلى بد

» ومتبع ٠ وقد استمر ذلك قرولا ببععدد تكورن .المذاهب

فى الامصار الإسلامية .

وليس امجتهدون بعد تكون مذاهب الامصار  .ومذاهب الشيعة طبقة

رمبع طبقات علىأحسن تقسم  .مجتبدون مستقلون .
واحدة ؛ بأل ث
ومجتهدون متنسبون  ,ويجتبدون مخرجون” » ومجتهدون ملجحون  ,والمقلدون
أقسامثلاثة :علماءف مىذهبيعلدونم راجحهالسايقورن , .وعلداءيستطيعون
نهمالكتب  1وعوام :

سس لا سل

ولنوضح كل قسم منهذه الاقسام :
( )١انجتهدون المستقلون :

هم يسمون الجتهدين فى الشرع » وهؤلاء يكونون مستوفين 4و

الشروط السابقة كاها » وهؤلاء يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة ,
وأوجه الرأى اختلفة  .وم يرسمون مناهج الاجتهاد  ,والاصول ألى يقوم

عليها عمل الجتهدين  .وفى الخلة هؤلاء لا يتقيدون إلا بما قيد به الكتاب

والسنة  .وثبت مانلدين بالضرورة أوانعقد عليه أجماع الصحابة ,
موطملتون هبما عدا ذلك  ,وهمؤنلاء أئمة الزيدية »كريد بونعآلبىاله :
وكالهادى وغيره من الآثمة الذين ظهروا فى القرن التاق والتالك الحجرى »

يا أن مهنؤلاء أحبنايفة ؛ ومالكاً و,الاوزاعى  .والشافى  ,وأحمد ,
وسفران لثورى  2ومن هؤلاء أصواب أبى حنيفة كأنى بوسف وخمد وزفر

لفآىصول والفروع معحعبتهملآلىحنيفة
النهذيل » فكقادنو! ذوى آرااء

وإحيائهم لآرائه  .وروابتهم له » واعتبار جموعة آرائهم مع آرائه مذهباً 
قائماً مستقلا  .ولآراء أحننىيفة التقديم فالىعمل ؛ إلا إذا استوجب الاس
الإقاء بغيررأيه » وذلك معروف فىمسائل كثيرة.
وفد ادعى بعض فتهاءالمذهبالحنق أن هؤلاء الأسماب ليسوا مجتهدين «ستقلين »
فإن
ايجل.و
وه
عمناه
قنسم الثانى  .للانهم تابعون للإمام فاىلأصول وال
لمم
بالث
فى الفروع  .ولكن المراجع لكتب الآصول يمدم خالفونه أحياناً
يصه لعام القوآن غالف فيه أيبوسسففب
خدصفى
تأحا
فى الأصول  .تكير ال

شيخه أباحنيفة » وذلك أصلكير» بفيتعليهمروعكثيرة.
4قد
و
م

أدعى بعض العلماء أنه بجوز أن علو صر من العصور

مهنذا النوع من الاجتهاد المطلق » بل قد غلق هدا| الباب بعض الشافعية ,

وبعض الحنفية  .وبعض امالكية .

سودلاج سد

أما الحنابلة فقدتضافرت كماتهم على أنه لياحوز أن مخلو عصر
املنعصور من هذا النوع من 0

٠ وقد أخذوا فى ذلك برماواه

الإمام أحمد فى مسئده عن النى  2أنه قال ١ :إن الله سعث هذه الامة
لأس دينها »
علرأس كلمائةسنةمنبحدد

وقد أطال كتاب الآصول فى بيان أن باب الاجتهاد المطلق مفتوح,
بل هو واجب » ولقد ادعى الشوكاق فى كتابه إرشاد الفحول  .أن ذلك
النوع من الاجتهاد أيسر على العلياء منه فى عصر تدوين اذاهب  .وقد قال
فى
دذل
اكن:ه لايخىعلىمنلهأدنىفهم أن الاجتهاد قديسره اللهللمتأخرين
تيسيراً لميكن للسابقين  ,لآنالتفاسير الكتاب العزيز قد دونت ؛ اصارت
فالىكثرة إلى حد لا يم
وكناححص
لره
س »ن؛ة المطهرة قد دونت » وتنكلر علباء
الآمة عل التفسير والتجريح والنصحيح والترجيسم بم هو زيادة على تاج

إليه اليد , 09,

وقد اتفقت كللة الإمامية والزيدية على أن باب الاجتهاد مفتوح ,
ولكن أهر اجتهاد مطلق

أم م ا
رجباه
في ا
هتساب؟ لاشكأن كلام

لاغكافادىوانام ورالقاسم فى المناهج له احترامه غمينرمم ف
,لا يمكن أن

يكون الاجتباد منغير مستقلا »
ابل
تفي
سها
اب .سكنابين ف القسامثال”ى
؟  الت دون المنتسبون :

 - 5وهؤلاء #تهدون فى الفروع  .فيستخرجون أحكامبا من الاصولء
وقد يخالفون متهم قُْ الفروع ( ولكنهم يمون المناهج أأبى رمعها أنمة

المذهب  .فالماتسرون إلى المذهب الشافعي كالمرق لا تخالف الإمام الشافعى

افلمىناهج التى رسمها افلىرسالة » ولكن قد يخالفه فى الفروع ف.يستتبط
) (١إدشاد الفحول ص

م". 

لان
سل

الم

مياتلفاق مع أقوال الشافعى فهذىه الفروع أو بعضبا  ,وكذلك عابلدرحمن
ابن القاسم  .وابن وهب  .واين عبد المكم  .وهؤلاء قد امخذوا الذهب
الذى اتنسبوا إلله اجتاداً تلقاليداً .
وهنا تريد أن عرف من أى النوعين اجتهاد الزيديةغيرالآمة » أهر اجتهاد

مطلق » أمهو اجتهاد مقيد بالمذهب أى أن المجتودين متتسيون ؟
لاشك أنالإمام زيدا» وطبقته منالعترة النبوية بداجتهادا مطلقاًلاشك
فيه ؛ ولكن من انتحل يعد ذلك ااسلمزودية تقسمبم إلى قسمين  :قسم الآئمة من

7ل البيت » كالنفس الركية وأخيه إيراهم » ومن جاء بعدهكالمنصور والمؤيد »
والحادى إلى الحق حى >#دد هذا اذهب  ,وهؤلاء جتودون اجتهاداً مطلقأء ومبهم

كان تاخاللإفمام زيداًافجىتباده  .وقد رأيناهم فى الأأصول تلفون » فنهم

من يؤيد أصلا  .وفريق آخر يخاافه » وإن هذه الاصول وتلك القواعدلميحررها

الإمام زيد  .بل حررت من لعده .
والقسم التالى  -المئمون إلى هذا المذهب من غير آل البيت من الجتبدين

المشهورين بالاجتبهاد بالمذهب ء والفتوى فيه » وهؤلاء لا يمكن أن نرفع متبتهم

افلىاجتباد إلى مرتبة امجتهدين | لمطلقين  .لأنهم مقيدون بأصول الامة ,
وإنكانوا قد أوتوا حق الاخدار.
ع ب لمجنهدون مخر جون :

:ددهما استخلاص العلل الفقبية التىبعنلىيها
ب؛؛  وهؤلاء لهمعملان أ

الآئمة أقيستهم ومنامجهم الفقهية  ,واعتبارها قواعد المذهب الذى تطبق عل
الاحكام وتتعرف فى ضوثها أحكام الجزئيات » وبذلك حررون كايات

المذهى  ,واجتهادم فى ذلك هو تعرف ما بتى علإيمهام المذهف أحكامه ,
و
ضنروحه .

والثاق  من أعبالمهم هو تطبيق همده العلل على الحوادث الى تقع

لاج

سم

فىعصورثم ؛ ول تقع فىعصر الإمام ؛ وم يعرف للامام رأى فها  فإن هؤلام

اثلمذين يستخرجون أحكامها  ,بتطبيقالعللالىعرهت مناطأ لقياس الاهمة,
وإن ذلك لابعد خروجا عن المذهب  ,لأنه من المعروف أن تطبيق العلة
ل.ك
ذنه
وا ع
بأى الإمام  ,ولايعد خروج
التى راعاهاالإمام فىاجتباده يعدأخذا ر
هو مابسمى تحقيقالمناط » أى تطبيق الحم الذى عرفت علةه علىكلماتتحقق
فايلههعذلهة  .ود قررامالكية وغيرهم أهنذا انوع من الاجتهاد لايصح أن
صمونرم أشرنا ٠
لنهععصر
الوم
مخ

وهذه الطبقة لابحوزأن تخالف الإمام فى فرع مالسفروع  ,ولكن يجوز
واسم.
لها أن تتخير أمقنوال أنمة المذهب ماتراه أكثر اتصالا بمصالح الن
ا تكون
#راعد الفقهفيهأوضم مَمَقَاً .

وقد وجدكثيرون منهمفىالمذاهب الختلفة ؛ والزيديون هممى هذاالصنف
كثيرون » ونرى أنهلايصممأن خلومنهمعصرمن العصور .
الجتهدون المرجحون:

م؛؛  -وععل هؤلاء لا يتناول اجتباداً فىفروع أو أصول أو استخراج.

جم الآفوال وأرجم الروايات »
ألبي
قواءد » بلعمل هؤلاء مقصور عب
ران
ومن عملبم تنسبق الاراء امختلفة فى المذهب ء وببان أدلتها و.المراجحة بيها »
ثمتعرف مراتب الرواية » وترجيح رواية عرلوىاية بميننها » ودو
ه”ن
ا
ذكل

فكىنب الومذاههبؤ,
لاء ثم فى مرتبة بين المقلدين والجتهدين  ,واجتهادمم
فىدائرة الترجيح  ,لافى الإنشاء » وهو عم
بلالليسسبل أالويسير و.من
هؤلاء مثل الس
ورخس
كىاءل الديننن المامفىجملة أحواله ؛ وإنكان له أحيانا
اختيار منالمذاهب الآخرى و
.اجتهاد فى بعض المسائل ؛ في
يصم
كأونن من
أنيكون من هله الناحيةمجتوداً اجتهادا مطلقاً جرثياً .

ِ-

المتمشلدون

ا

:

نةه,م
ملعام
وهما
وغ  -هؤلاء المقلدون من

العلماءالذين ارتضوا ل نافسهم

أو تلمكنهم قراهٌم من أن يتجاوزوا مرتبة الحاى لللذهب ,اءلنى يحى
الاقرال فيه مرجحة بروايتها أو بدليلبا » ولا ي>تبد إلا فى تعرف مواضع
الترجيسح ٠ وترتيب درجات الترجيح » ودرجات الضعف  .فبؤٌلاء ليس لهم

أن يخرجوا أو يرجحوا ؛ ولكنهمعلييمفقط العملبالراجم المنصوص عرلجىحانه
رواية أو دليلا  .وهؤلاء لهم حق الإفناء فى ااذهب ٠ وإن كانوا مقلدين

تقليداً مطلقاً  .وقد قال فيهم اعبانبدين  :ه ولا شك أنمعرفة راجم المذهب
امختلف فيه من جموحه ومراتبه قوة وضعفاً هو نهايةآمال المشمرين فى تحصيل

العر  .فالمفروض عل المفتى والقاضى التبت فى الجواب  .وعدم الجازفة فيه
خوفاً املنافتراء عالله تعالى بتحريم حلال أو ضده), 0©©2

وإن ذلك ليس تباية المشمرين افلعل الإسلالى » ولكنه نباية المشمرين.
جبتهاد فيهبأىنوعكان .
دفاىئرة التقليد المطلق الذى غلقت فياهلأباوا

ومتاز هنا النوع من المقلدين بالإحاطة بأصول المذهب وقواعده ,
وأكثر فروعه مع القدرة علىفهممالم حصلوه مله .
٠ه  -و إن هذه الطبقة تليها طبقةبين العامة والعلماء » وم الذين يستطيعون

فهمكتب المذهب من غير إحاطةبالمذهب ء فليؤتوا علا بترجيح المرجحين >

وكيز طبقات الترجسم ٠ وهؤلاء ليسىللحمجق الافناء  .لأنملاقدرةلهمعلىفب

النصرص ول يعطوا علايسمملمبأنيعرفوافقهالحادثةومايصلها  :ومايمكن
أن تتطبق عليها » وقد قال فهم ابن عابدين :

لا يعرفرن الث والسمين  .ولا يميزون اشمال من انمين  .بيجلمعون.
) (١الفتاوى الخيرية ج ؟ ص١7 

طبع المطبعة. 
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ما دون خاطب ليل » ذالوليل لمن قلدمم كل الويل .
وإرتب هوؤلاء نكدثروا فعىصرنا ٠ ومجم من بتط'ول قدعى لنفسه

حق الاجتهاد المطلق  ,من غير معرفة بمصادر الشريعة ومواردها » بل من غير
معرفة ذهب من مذاهها  .معرفة ترحيم بين آرائه » بل معرفة الراجح من

"رائه ؛ ولكها فوضى الفكر عن ادلذين بنطلقون م قنير د الفكر .
ويل هذه الطبقة هى المقإدين طبقة العامة .
 00الاجتياد

١ه؛  -الاكثرون مالنزيدية على أن الاجتهاد يتحزأ  .هيحور أن يكون
اجتهد قادرا اعللاجتهاد فى باب » وليس قادر على الاحتهاد فىغيره ؛ فيجور
أن عون علما بأصرل الاستبياط ومتاجه فىأبواب العبادات  .دون البيوع ؛

أو فى بابمن أنوابالآسرة ومن البيوع  .فيكون مجتهدا فما يستطيع الاجتهاد
فيه » ومقلداً غفيىره .
مة
دكاان
قذل
أكحثنرابلة  .وقد قال فى
وعل هذا الرأى ا

٠م٠تى عم

(أى امجتبد ) أدلةالمسألهالواحدة وطرق الاظر فبهافهويجتوددبا٠جوإهنل <>
أ فلىة
سظر
عيرها  :فمن ين

نيهفس عارفا بالفرانض
لفق
اون
المشركة يككفيه أن يك

أصوها ومعانها  .وإن جهل الأخبار الواردة فى تحري المسكرات  .والنكاح
دااد لنظر هذه المسألة منها ,فلا تضر الغفلة عباء . 02
مذل
سىت؛إ
اآول
بال
ولكن جمبور علياء الأصول على أن الاجتاد لابتجر أ .

؟ه؛  -وإنه باعتبار أن الاجتهاد يتجرأ عند أكثر الزيدين كان الاجتهاد
المطلق أو المستقل مرتدتين :

( )١روضة الناظر وجنة المناظر ج « بص*و.؛ والمسألة المشركة هى الى يرث
غها أولاد الام دون الآشقاء إن اعشر ميراث الأشقاء بالعصبة فقط .

لاا سل

المرتبة الآولى  مرتبة الاجتهاد الكامل  .واهلراجتهاد فىكل عسائل,
جفتىبد المستقل.
الشرع ٠ وكارن لمن استو فىكل الشروط الى ذكرنااها
والمرتية الانية  عرتة الاجتهاد الناقص  .وهى التى ليكاون الاجتهاد
فىكل الفقه  .بل فى أجرزاء أموسائل منه .

ممع  -وإنه عتنطدبيق ذلك المكلام على ألمة الاجتباد المطالق المستقل عند
الريدية لاعد عتبداً فيهجديراً وصف الجتهد المستقل غايلرأئمة املنءث  :الني *.

الدى اشتهروا بالاجتباد المطلق غير المقيد إلا بالكتاب والسنة » وأقوال
علىكرمالله وجهه  .وهؤلاء لميعرف عنهم اأجنتهادهم كان فبىعص المسائل

.عاد الله أن يكون زيدبنعلىالإمام » اجتهاده مقصود على
دون بعض ف
كان أن يكون الاجتهاد مقصوراأ
يذلمك ل
طائفة مس الفقه دون الباق  .وك

عطلاىئفة بالنسبة للهادى .

وإذا كانالاجتهاد المطاق ليانكون إلا عانلدائمة فلا يمكن أن ينطبق
تنهاد هذا » ولعله
جم
لالاذوع
اذا
ره بالنسبة له
وكن
ذلك النقسم عليهم تولصايم

قدذكرفىكت الاصول عند الزيدية علىأنهمسألة نظرية ليسلا وقائع تنطبق
عليه فى فقهبم .

ولكن ترئة الاجتباد تكون من حيث الوقوع فغىير الاجتهاد المطلق »

فى تنصور فى الاجتباد الذى يكون الجتهد فيهمنتسباً  .وهذا هو الاجتباد
الذى أجازه علماء الزيدية لغير أثمة ا1للبيت امجتهدين رضىاللهعنهم أجمعين .

 -ملا

-

مانتب الآدلة عند المجتيد

4ه

لقد قرر الزيدية أن الجتهد عليه أن يتجه فى أول متاجه

إلى مواضع الاجماع  .ذلك لانه إذا كان هناك إجماع متواتر وهر قطعى ,

فإن الفنوىتكون معروفة  ,ويكون عمل المت هو فقط تعرف المسألة المستفتى
فويعالءاجها  ,ومقدار انطباق قضية الإجماع عليها .
و
كدرن
ذا صفدىركلامنا أنمن أنواع الإجماع مباعد العم به ضرورياً .
وهر الإجماع فى المسائل التى تعد ما عرف من الدين بالضرورة .كعدد الركعات

افلىصلوات ؛ وكأركان الإسلام » وغيرذلك.

ده؛  -وإذا لم يكن فى المسألة إجماع اتجه إلى الكنات الكريم والسنة
المنواترة و
.ها مرتبة واحدة  ,لآنكل واحد منهما فىسئده قطعى  ,ولا,تصور
التقديم بينها من ناحية السند ,إممايكون النقديم بينها من ناحية الدلالة .
ولذلك قسموا معاق القرآن والحديث المنواتر إلىقسمين أحدهما نصرص ,

والتاق ظواهر ف,تقدم نصوص المنواتر مالنقرآن والسنة علىغيرهما من أخبار
الأحاد من السنة .

وإذا كان أحدها فى دلااته نصاً  .والآخر يكون ظاهراً وتعارضا .
فإنهيقدماانص عل الظاهر  ,لاانلنص لياقبل الاختيال » والظاهر يقبله »

ومالايقبلالاحتمال مقدمفىالاستدلال علم ياقبله ,إذ الاحتمال يضعف قوته .

وظواهر الكتاب والمنة المتوأتزة مقدمة على أخبار الآحاد  .على التفصيل
إلذى ذكرناه فى موضعه,

 764و-تعد الآدلة الساقة قطعية فى سندها  ,فإنلتمكن تلك الآدلة
القطعية فى سندها اتجه الجتبد إلى الآدلة الظنية فى سسدها ؛ فيعد الكتتاب
والسنة المتواترة تجه إلى الآدلة الظنية إفسىنادها ف
.تحه إلى أخبار الآحاد .

لاج اسم

و لكتهم لايعتيرون السنة كلبا فى هذه المرتبة  .بل يعتبرون فقط الاقوال

من الاحاديث فى المرتبة التى تاللكتاب وااسنة المنواترة  .فيتجه الحتهد

إلى نصوصبا  .وهى الالفاظ التى لتاحتمل غايلرمعاق اتى اشتملت علبها :
لميالالنصوص الظواهر . :وهى متاقبل الاحتهال فى دلااتها على معانها :
وذلك للسبب الذى ذكرناه فى الكتاب ؛ من أنمالياقبل احتالا يقسدم
فى الاستدلال على ميقابله  ,لآن الاحتمال يافتلتمياب لقبول مايكون احتمال

فيه » فالاحتهال افلعام يفتتم لبابلتخصيصه بالنص فيكون تقديم اانص فىموضع
النعارض إعدالا للدليلين .

برهع  وهذا كله فاىلاحكام الى نؤذ من ألفاظ النتصرص الشرعية »
أى ممنطوقها » وهى بلا شك مقدمة علمايؤخذ منمفبومها  .سواء كأان
مفهوم موافقة أم مفهوم خالفة عاللىاختلاف فى مفهوم المرافقة من حيث
إنه فى قرة دلالة المنطوق أو أنه دونبا  ,وعل الاختلاف فى مفهرم

يثنأنبهت
الخالفة من حي
يهللتافت إليه .
أو أن

طريقاً من طرق الاستنباط لللاحكام الشرعية ,

ولاشك أن مفهوم الخالفة عند من يبه يكون مؤخراً فى الدلالة

اعللمنطوق » لآن المنطوق أقوى دلالة  .والآقرى دلالة إذا عارضه مداونه

ألغاه  ,فلايلتفت إليه .
والمفهومات .مرتبة على حسب قوة اللصوص فى الساد » ,شفهومات

القرآن الكريم وللسنة المتواترة مقدمةعلىمفهومات أخبار الأحاد  ,لآن الممهوم

بستمد قوته من النص » والتصى الثابت السند بدليل قطعى أقوى من النص
الثابت السند ليل ظى  .فيكو المفهوم المأخوذ من الآول أتقوى
املنمفهوم المأخوذ من اثاتى  ,إذ المنطوق والمفهوم كلاصا بعتمد على قوة

الاروا
ليةا فلىفاظ .

دومع

سدم

وكل مياؤخذ من الأقوال سواء أكان منطوقاً أمكان مفوهومساًو.اء
تاظونالاتر .
اريلق ا
رهاتر  .أمكانثابتاًفسىنده نط
بتااًفلىستند
أكان ثاب
ويل دلالة الاقوال دلالة الأفمال المروية عن النى يلك بغير طريق

التوائر ٠ فإنها تكون مؤحرة عن دلالات الالفاظ أياًكانت هذه الدلالة ؛
وقد يبنا ذلك فمىرضعه .

مه
دي-ل هذه الآدلة » القياس وبمتاصل به ٠ هلا يتجه إلى الرأي
إلا إذا كان لداليل عنده من كتاف أو سنة أيأ كانت ,طريقة روابة السنة
مادامت صميحة ؛ وأيأ كان نوع الدلالة مانلنصوص أو من الافصال

والتقربرات  .فإنفقد كل هذا اتجهامجتبد إلىال أى  ,لآنهلا رأىحيث بوجد
الدليل الشرعى الواج الاتباع .

والقياس قعدلينا أنه يشمل المصالم  .ويشمل الاستحدان » فهو بشكل
عام يشمل الرأى المحمول عل النصوص أيأ كان طريق امل  5وذلك

يمقارره الزيدية كابينا » ويقارءهم فيه الحنابلة .
والقياس عل هدا لهمراتب  .ثما بنىعيل علة عرفت بالنص الصريح
أو الإجماع افلمرتبة الأولىء ثميليهمعرافت فبيطهريق الإشارة أو الإيماء
من التصوص ٠ وذلك واضم لآن العبارة أقوى مانلإعاء أو الإشارة »
ثميللهذه ماعرفت فايلهعلة بطريق الاستنباط » وقد اختلفت طرق

الاستناط عاللنحو المبين فى كتب الاصول عند الزيدية © وقد أشرنا

إلى بعض هذا عند الكلام فأىصول الزيدية »قرارنا منقبل » وإنه عند

تعارض الأقيسة يأققدمواها  .فيقدم مايعتمد عليه فى استخراج علته على

الإجمع أو النص الصريح ٠ ثيمقدم ما يعتمد على النص بطريق الإماء »

“يقمدم مايكون أتشأثديراً » فيقدم المناسب المؤثر ء ثمالمناسب الملاثم »
املمناسب المرسل »,علىماهومعين فىكتب أصول الفقه الزيدى .

ؤمع

سه

وه؛  -وإذا ليممكن الاعتماد على دليل من النصوص أو الآثار النبوية

أو املعلدهابطريق الل  ,علىأى وجه يكون فإن المجتهدفالمذهب الزيدى يتجه
إلى<ى العقل  .قاحك العقل بأنه نافع لاضرر منه فى العاجل أو الآجل
فههبواح أو مأذون فيه علىحسب قوة النضع ومقداره  .ويماكون فيه

ضرر غالب فإنه يكون فمىوضع الحظر والمنع » وكذلك مياتساوى نفعه
وضرره فإنهيكون كذلك عظوراً عندهم  ,لآندفع المضارمقدمعلىجلبالمنافع»

وما غلبتمنفعته » فإنه يك
مونوفضىع الإذن» ولكن هناكنظرفىفرض
أمىمن الأآمور يتساوى نفحه وضرره .

أمصنول
اىألصل
واإلننظر إلىماحسنه العقلعلىهذا الوجه قد يرد إل
الشرعية  :إلآنه إذا كان ذلك التفع من جنس امنافعالى طليا الشبارع ,

فإن ذلك يكون من قبيل المناسب المرسل الذى لايعتمد عل أصل محين »
ولكن يعتمد عل جموعة أوام الشارع ونواهيه .
وعلى هذا الاساس لا يمكن أرى يكون الاخذ حك العقل غير
ن أن تكون نمةمنفعة خالصة مانلضرر
امد
لعلى
يان
مهكلا
معت
ش<رمع ؛ل
العاجل والاجل إلا إذا كان له جفس قد أمى الشارع با لمهروضوعه .

وهذا التقرير لا يكونلذلك الآأصل جدوى عبلية .
صحاب عند مالا ند دليلا مايابد علي»ه
تلى
سأ إ
لبدايلج
امجت
وال
فإن الاستصحاب دليل سلى علل بقاء الحال » حتى بوجد مياغيره » وإذآ

لميوجد الدليل المغير كان الاعتهاد علية

١
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الاجتهاد والقليد عثد الزيدبة
 -لابد من بقاء الاجنهاد فىالمذهب الزيدى  .وهذ| أممتىفق عليه

للامج
لال
شك فيه  .وق
مدقرلناافى
تب الااجلتهاادجإتنهاد الذىيبق ليس هو

الاجتباد المطلق » أو المستقل الذى يحتود فيه المجتهد فى الاصول والفروع  ,بل هو
الااجت
لهاد
فف
رىوع فقط ٠ فامجتهدلايأتىبمناهيم جديدة غيرمارسمهأاللمةمذهب
الزيدى ء بل اجتهادمم فى دائرة المناهج » ومم يستنبطون مالنفروع عبى أساس تلك
بونين إلى المذهب الزيدى ؛
ناتلاي
المقايس المضبوطة  ,لانهمإن خال
سعد
مفوه
إذ أهنذه المناهج هى الإطار الذى يدخل فىهمنمحيطه المانسبون جميعا ,

وهم يقولون إن ققهاء المذهب الزيدئ مجتهدون. . :ولا بد أن يكون الاجتهاد
فاىملحياط ه
تذناساب  .وليس الاتنساب مجرد اتياء الشخص  .ولكنه فمعىناه

الفقبى تيقميندهاج معلوم .

ولمذا نقول إن الاجتباد المفتوح فى المذهب الزيدى لغير أتمة المذهمب

المشرورين اجتهاد منتسبين  ,وليس اجتبادا مطلقاغير «قيد .
كوا فىهذا السبيل أمرين :
سولقد
- 5

أح
يدهسماتن:أبنطوا أحكام فروعل تمؤثرفىالمذهب ».فإذاوقعت واقعة
لايسللهمافذىهب ناظسيترنبطوا حكنها» والمسائلالى عرف حكها فىالمذهب
لاتنبعإل إاذا عرف دليلهاواقتنعبهاالمفتىفمايفتىبه» وإ
كنلمي
اقتنع
ت
نأو
غير مناسبه موضع الفتوى فإن له أن جتهد ويستبط فى ظالمناهج المرسومة
فى المذهب مايراه أصام فهذىا الموضع ء وفىهذا بلاشك تنمية لللذهب ,
بالإكثار من الآراء فيه,

الآ الثاقى  :أنهم فتحوأ باب الاختيار من المذاهب الإسلامية فيختارون
يمقاتنعون بدليلهم دااميتفقدليلهمعالمنهاجالزيدى المرسوم  .فإذا وجدوا فى
مرضوعالفتوى مابصلح له من آراءالمذاهبالإسلاميةالمقررأةخذوه  .ولكن لابد

0
أن يأخذوه أخيذ اجتهاد لاأخذ اتباع  1أن يعرفوا ده قبل الاخذ ٠ ويقتنعوأ
هدليلسلمقوى » وهمفىهذاينفذونقولالأمة ٠:لايصمالاحد أن يأخذ
بأن

رأيناإلاإذاعرف من أينأخذناه. ,
هنذفىا
وإ

ملرلادذاهب موا عظما .

,لأقالم التى تصاقب
وبمقدار هذا الغو كاالناختلاف الأكبقيرالفيىه فا

بلادا يسوردها اذهب الشافى اختاروا متهما يقوى دليلهفنىظر إذالميكن
لهنظير فى الامذلهبزيدى أو كان موضع الفتوى يقتضى العاس حشمرعى
 .يناسيه .

والأقالم التىكانبسودهاالحنىافتيسوامن »ه ولذاتجدفىذلكالمذهب

الجبدتشامافىأحكام الفروع أحيانامعالمذهب الحنق  ,ا رأيناف اىلشفعة »

وأحيانا معامذهب الشافعى  وأحيانا مع المذعب المالكى كارأينا فى الكفاءة .
+

ول يكنالفاءفققطفىالفروع » بلان اتساعأفاقاسجتهدين فى ذلك

أجدوها »
المذهب ماعلتقيد بإطاره حقمدلهم علىأن يطلبوا السنة النبوية و
اوى عنطريق 1ل اليبت» وإن كانأولى بالاتباع إن عارضه
فلبقنصرواعلىم ر
لجاوزوا تلكالآفطارف اىلرواية» وطلبوا صماحالمئةوأخذوابمافه »ا
غيره» ب ت
لمعتيرة فى الاستدلال عندثم ماروى فىالصحاح اانه ؛ البخارى
فكان من السنة ا
أفىداود » والترمذى » والنسافى » وان ماجه  ,وغيرها .
ومسل » وسسن

فى مادة الاستدلال » من غير خروج على المناهج
وبذلك مما اذهب

المرسومة ؛ بل اهتوباع لما  ,والامة الحادى وغيره ل حجيرا عن المذهب الزيدى
نور السنة إذا رويت عغنير طريق 7ل البيت ء بقبلسوا منها » وأضافرها
إلىالتراث الزيدى » وبذلك تركواتركةمثريةمنالفقهوالاجتهاد .
التقليد فى ااذهم:.

الزيدية للمفى الريدى أن يبفتاىإجلتاباد » وقد جاه
مدع الم بسوغ
فىكتاب منباج الوصول :

رع

سدم

 ٠ليس للفتى أن يفتى بغير إجتباد إذا ساأللمهستفتى عما عنده  ,وهذاا

لا خلاف فيه » قال الشييخ وإلا يحب ذلك لجاز لغير الجتهد اقتاء العائى
مانلكتاب الذىصنفه امجتهد  ,لآنه إذا جاز لغير الجتبد أانيلفيسّىائل مذهصه

غيرهلميكنبينهوبينالحاىفرق ٠ والحكاية تجوزمنالعاى » فيجوز حيئذ
املنعانى أن يفتىمنكتتب اجتهدين  ,ذإنسألالمكاية عنمذهب جاز 72,
وإن هذا يستفاد من صرحه مايأ :

) (١أنه لابحوز للمفتى أن يفتى من غايجرتهاد فى موضوع الفتوى, 
والاجنهاد ف مىوضوعيوجب أن يعرفالواقعهوالباعثعليهاوطرقعلاجهاعلاجا
شرعياً» ونتانج الفتوى  ,وذلك قد نسميه ذقه الوافعة  ,حى إذا فهمالواقعة ذلك

الفهم اتجه إلىعلاجبا مستعينا بماأفتىبالهسابقون فىمثلبا » دارسا هذه الفتاوى

بدليلبا ومصادرها الشرعية ؛ فإن وجد فى مذهبه الزيدى ما يقتنع ب عهلاجا لذلك
أخذ ب »ه وإلااجتهدأاقونبس من المذاهب الأخرى مياقوى فنىظره دليله» 

فبأخذ الدليل » ولايكون مقلدأ. 
ويقول صاحب الكتاب فى الاستدلال لضرورة الاجتهاد للمفق أنه

لولميكنمجتبداًفمايفتىفيهلميكنبينهوبين العاىفرق  ,لأنهإنلميتهد
كان حاكيا لاقوال غيره  .والحكاية تجوز مالنعائى ؟! وز من غيره 

ولا يصلح العالى لمقامالإفناء

فكدذلك لايصح للافتاء من يتساوى فقىتواه.

هع العأئى ,

(ب) ويؤخذ بطريق اللزوم مندنا الكلام أالنحكاية فى النتوى
لا تجوز فإذا سئل عن الأكل خطأ فى رءضان فلا يصم أن يقول قال

أبو حنيفة كذا  ,بل بحب عليه أن يقول ما براه مما تبدى إلايلهأدلق
الشرعية » فإن الفتوى أمىخطير  ,ومقام جليل .
( )1منهاج الوصول شرحمعيار العقول فىعل الأأصول ودقة رقم . 001

هشرع لس
ل

(ج) وان الحكاية وإن كانت غير جائزة فى هقام الإفناء » فإنه يجوز

أن يصأل سائل حكاية مذهب معين فمسىألة » فيجوز حبةذ المالم بهذا
المذهب أن كيه .

وهذا تبين أن دراسة المذاهب الختلفة جائرة لآنها حكاية لهذه المذاهب »
إبنلها واجبة للمفتى » لآن العلبأقوال الناس ؛ ميحامعون علييخهتوملافرن فيه
من مؤهلات الاجتباد وشروطه .
تقلسد المت :

4د  -وبمذ! الكلام يتين أنه لولزعاى أانليقملفدتى الذى يفتيه » فبل

جوز لاهألنميقتلدوفى  .إنهبمقتضىالقاعدة السابقة التىتمنعالمفتىمنأنيفتى
باغجيترهاد وأنهلايصملهأن يح قولغيره  لابجحوز » وإلاكان هو والعاى
سواء » ولكن مع ذلك وز أن حي قول غيره إن كاالنمستفتى يطلب حكاية
أرعى ؛ وهو أجوزتقليد اميت؟وقد تصدى
قول غيره» وبذلك انبعث ش
الزيدية لبيان هذا » واقندقسموا فى ذلك إلى فريقين :
ينده » وهو حىثمامتد
ق ألكا
تاء
أحدهما  :أنهلابجوزتقليدالميت ٠ سو
إلىمابعدوفاتهء كأنيكون أفتاهفىمسألةثماستمر يعملبهاإلىمابعدوفاته»
أو كان يتلده وهو حى  ,ثمأخذينبعآراءة الى أثرتعنهبعدوفاته٠ أوكان

مهتوبعا فىحباته.-
والفريق الثاق يقول :إنه يلجاوز تقليده بعدموته » ولكن إن كان قلده
وهر حى ؛ ثممات ء فإنتقليده جوز أن يست يعدوفاته .وبوجد من الزيدية

من وز تقليد اميت  .وذلك حكايةماأثرعن .ه
ويظبو همنذا الاختلاف أنهلابدمنوجود يجتهدفىكلعصر  .وأن
بكون عادلدلجتبدين مناسبا مع عدد امستفتين  .وندلك يكون الاجتباد فرض

ش .تمنرك
ااعة
كفاية  .حيث إذا وجد المفتون الجتبدون سقط الإثم عن اجم
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شلتمرك » وإذالميوجد أاولمتجكتبدون كانت اجماعة كلها
تفكىوينهم ويمن
آثمة لآنه كان بحب أن تتعاون فى إبجاد طائفة الجتيدين الذينيسدون الخلل »
وييينون حقائق الدين .
مدع ومن هذا يتين أن التقليد يبموز فحىياة التهد الذى يستفى ,

إذا كان المستفتى من العامة  ,وامجتهد يفتى بيمتامق مع الآدلة الى تثبت »
والجتبد فى تحريه الحق بحب أن يبع فى دراسته الأصول العامة للشريعة

ثيمدرس أولا آراء الجتهدين المشبورين من1ل البيت و»ياجم فى هذا الصحابة .
ثميلبهمالتابعون1 ©72

5ب  -ويقدم الأثمة من آل ايت فى الاجتهاد عند دراسة الآراء »

ومن يأخذ بواز تقليد الميت » يقدمهم افلىنقليد أيضا ء لقبام الدليل علىتقدمهم»
وذلك الدليل مكون من عناصر خمسة :
أوها  لما لحمهنمنزلةالقرابة » وقدأمرنابأنتنبعالمودةفىالقربى »
فلبم من نور الرسول قبس يضنىء  .وهم مجتهدون قد اشتهروا بالعلم والفضل
والتق  :ول يقنصروا على ذلك الشرف الإضاق الجليل .

ثانها  -أن القرآرن الكريم أخبر أتهم مطبرون » فقدقال تعالى :
« إنها يارليدله ليذهب عدم الرجس أهل البيت ويطبر؟ تطبيرا » ولاشك
أن الطبارة تفيد سلامة آرائهم ؛ لآن الخطأيتنافىمعالتطبيرفىزعمهم .
الها

وجه
ولى
أن النىيَلِعٍعندماباهل النصارى  -باهل بأهلببوتهز»ع

والحسنين  ,وذلك ع:هما نزلقولهتعالى  « :فن حاجك منبعدماجاءك منالعلل,

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسك .نثتمهل
فنجعل لعنة اللهعلى الكاذيين ٠ فتقدم فى المباهلة بؤلاء فكانلهم ولذريتهم
( )١لوصفلا ةيؤلؤللا ةقرو . 7.5

سالسالخرج عمسم

هضل  ,وققادلوا هإونّلاء المباهلين كان لهم فاضللفعىصمة ٠ ولكذارنيتهم
ملىين .
حضل ا
وب إ
م»ف
من
االظ
صلنس
لبور
رابعها  أن القرآن جاء بفضل عبولذىريته , .فقد قال سيحاله وتيالى

فوهيم:ط«عمون الطعام علىمحسبهكينا وينماوأسير! ٠ وعلى كارن يطعم

الطعام علىحبه ونفيه نالنص فكان لحم بذلك الاطعام الذى توارئوه فضل
على غيرثم .

رابعبا  والأخبار الصحاح التى تواترت تواترا معنويا » وإن لتتواتر تواترا
لفظيا قد جاءت فى يبان فضلبم » فالاربعة المعصومورن فضلهم مشبور معلوم »

وعل رين العادين » وألواده تواترات الآخبار الصحاح بفضلهم ,

يعدندية أن إجماعبم فيهعصمة عن
لعزليه
وخامسها  أنهمنالماتفق
الخطأ  .ثجمامعون علبيهملكان أن يكون فيه خطأ .

هذه أوجه تقدم تقليد المشهورين الجتهدين مالنعترة عغليىرمم علد من
#وزون التقليد ٠ وتقديمهم فى الاتباع والاستدلال بدليلهم عند غيرثم .

واقلدقزريردية أنالعترة إذا اختلفواكاناتباعبعضهم اتباعالكليم .

+/؛  -وإن هذه كابا نظرات زيدية  وةد حكيناها ي»ركأاها المنقسبون
ذلك ااذهب اولسجبليءناها ووضناها .
رة فى نظر الزريدية  الصحابة » وقد علمت أن الصحابة
وبل الامشهلوريعنثمن
' ليست أقوالهم حة .ولكن إجماعبم .حجة.فقول الواحد منهم لايعد حجة .

وإذا اختلفوا عل أقوال.لا يحوز' الخروج ع«أنتوالحم  ,ولسكن لا يازم الجتبد

باحد منها » بل بتخير من ينبا » وعلى ذلك تكون الآولوية فى القليد
اجتهد » فتهقىليد
الثتبة الصسابة .هى فى غير هذه الداثرة التى يلوم ال
الواحد أو اتباع دليله  .وكذلك التابعون  ,والته سبحاته وتعالى أعلم 

 -اباك عد

مو المذهب الزيدى
 - 4تضافرت عدة أسياب جعلت مدهب الامام ريد مذهمأ ناميامنسعاً

جد فى رحايدكل مذ
مهبذمانهب أهل الإسلام مستقراً » وتلكالاسباب
تتلخص فأىربعة أمور :

الآولى  ذنمباالباجتهاد فيهإذل يمغلق فيهوق
انلاًأمونقات فاىلحدود
التى بيناها ورسمناها  .أى أن الاجتهاد مى غير الآثمة كان اجتباد منتسبين »

ولم يكن اجتهاد ممنقلين » وقدونا هذا توضيحاً كاملافى الباب السابق .
ثانها  فتم باب الاختيار من المذاهب الاخرى  .فقد صار هذا المذهب

بالهاذختيار حديقة غناء تلتق فها أشكال الفقه الإسلاى امختلفة وأغراسه
الم
اتباي
لنةم؛وخجنا
تهلف

الالوان والطعوم  .وإن ذلك كان نتيجة لغتم باب

الاجتهاد فنه » فقد اختاروا ا

م ا
نلمذاهم الاخرى مايتفق معمنطق

المذهب أو أوصوألهصو
,له متحدة أعولى الافل متقارية معجملة الأصول
البى قررها فقباء المسليين .

وثالئها 

وجود المذهب فى عدة أماكن عتتلفة متنائية الأطراف متباعدة ,

وكل إثلم له بيئة مخالف بيئة الإقلم الآخر ؛ والمذهب كالماء الجارى حمل

من الآرض الى يمر ما خواصها ف»يحمل من أهلكل بلد عرفه وعاداته
وتقالده وأفكاره .

ودابعها و-جود أئمة مجتهدين مشبورين متبعين فى ك
علصر هانلعصور
الآولى
حتى القرن الثامن الهجرى  5ولنتكلر قُْ هذين السبيين الاخيرين بكلات

همه ب

أنشار المذهب  3بلاد متخافة

ودع  -لقادنتشر ااذه الزيدى فى بلاد كثيرة من بلاد الإسلام

وإذا استتتينا بلادالمغرب ء فإننا نستطيع أن تقول إنهعرسائرالبلادالإسلامية ,

وكان أحيانا يظبر فى ثاوبلهحقيق  :وأحيانا يبدو فى لباس مذهب آخر ,
حتىليتوه الناس أنهممن أهل ذلك المذهب .
والسب فى ذلك الاتشار أر .الإمام زيداً لما استشرد رحل تلاميذه
إلى الأمصارا لختلفة  .فنهممن ذهب إلى بلاد الديلم والجيل » فارين بآرائهم السياسية
وتشجيعبم لآل البيت ؛ ومنهم من فرإلىبلاد الحجاز  .ومنهم من ذهب
دهمهصب إلى أصبهان والرى  .وهم حيث حلوا
إلى اولعانستقر فها » ومن
نشروا ذلك المذهب الجليل  .ودعوا إليه  ,وفرعوا فىالمأثور من آرائه الفقهية .

؛هو أن الأتمةمنآل البيت الذينحملوا
وقدكان معهذا السبب سبب آخر و
أمانة ذلك اولماذهجبتهدوا فيهتفرقوا هم أيضا فى هذه الأقاليم» وكانلهمفيها
أشياع وأتباع » وتنقلوا افلىأمصار الإسلامية » إم فاراراًالامضنطهاد العبامى

والفاطمى الاسماعيل الذى ظبرفمىصر والشام بالدولة الباطنية الإساعيلية .
وهمفىتنقلوم ينشرون المذهب ويفتون الناس .

.باع  -والعبرة التى نستخلصها مهنذا أن الاضطهاد الذى أصاب زيدا
واستشود فى سييله  ,م أصاب من لعده أتباعه وأشاعه وآل البيت الذين نادوأ

عثل ندائه  ترتب عليه أمران جليلان فتاىريخ الفقه اليدى .

أولحا  -انتشار آراء الإمام زيد افلىبقاع الإسلامية كلبا تقويياً  .وهى آراء
بئحول
قلتسا
لوح ا
ابر
وبعة
مش

تامس من هدى الينىلي
لمل
الكللأراء ممادا

أيا كان طريقه و.إنا بحدى كلمنص تعصبا منمعتنقيه حصوصاً افلقرنين
الرائعوالخامس .إلا الذهب الزيدى فإنانجدمسمعتنقيه قبولالكل مياكون له

هوخ سم

مستندمنالشرع » وف الوقت الذىكانتالمناظرات علىأحدهافىالقرن الراابج
والخامس المجرى فىبلادماوراء الهر » بين المذهب الحنثى والمذهب الشافعى -
اد وغيرها يهسايدرثاً كالفير العذب يأخذ مجتودوه
للك
لبفىت
ايدى
ناحلدمذهب الو
خايلرممذافهىبين إذا انقدح فنىفوسهم سلامة منطقه .
صب بين الشافعية
عسب
تقعب
لق ت
العرا
وفىالوقت الذى يد فايلهفتن فىا
والحنذة ترى المذهب الزيدى هادا كالبحر ااساجى تحمل فى سفائنه خير
ماالفىكنوز الإسلامية منفقه .
ثانهما  اتساع افاقالمذهي  ,وكثرة الآراء فيه  .في كل بلد من البلاد
جعات أهل هذا البلد ؛ ومتفق معالعرف
ام
حاسب
الى حلفيباكانلهاجتهاد تتن
فه ءا وإنتاجأحكاملماجد فيامنأحداث  .فإنهيحدللناس من الافضية بمقدار
كا؛ن تانولعأحداث افلىبلاد الإسلامية » ثم اجتماع
فداث
مابحدلهممنأح
تدمفياهء لهذا المدهم أى عماء .
هب واح
هذه كملهذفى
ا
هدذعد
اام  -ولق

الذى كان بالنسبة لمذهب الامام زيد مع أنه قد

وى عل تلاميده وأشياعه  .وآل البيت الذين ناصروه  عدهذا
لتقكل
اافر
تض
كرامة للإمام زيد رضى الله عنه ,ون ربما لا نعده أمرا خارقا للعادة » وللكنا
ن“عدكهرما وتشريفاً لذلكالشهيد اللكرم الذىتناب القتلمنبعذدرهفيىته .
ولقد قالالدابغاق فىرسالته التىتكلمفهاعنالطوائف الإسلامية مانصه:
«وللتإزملامة فىأهلبيتهقرنا بمععدقررونفين عجنمديع ااطوائفه
ا

بباسلمدها
»فئهم التىيظهرون فيها وتسكون لممالشوكةعألهىلها  .بالعجم ج»يلان
وديليان  :وبعض جرجان  .واصيبان والرى ٠ بوالعراق إلا عالىل.كو فةو الانيار
وبالحجاز موكجةميع بلدان الحجاز إلا المدينة » (اإلنشوكة مها للاثناعشرية »
وثم فى بجد اليمن طاهرون عللى مدنه صنعاء وصعده وذمار  ,وحوها ,

ولحم فسىبلا بلدان كدينة حل وما بيها وبين العين من بلاد انخلاف .

1و 4سس

ومنهم فى العرب جماعة كتيرة فى جبال يقال لما جبال أوراس  ,ومنهم
أخلاط فأىمصار السنة ينسترون عذهبب أ حنيفة » لآن أنا حنيفة كان
من رجال زيد بن على ومن أتباعه ١ ,

وبع  -وإذا كان لنا أن نلاحظ على هذا الكلام شيشد فهر أنه اعتير
»و كان هم فيا شوكة وقد نوافقه عل أن
المدثة مقر الاثنا عشرية »أ

يبه
لكن له شوكة افلمدينة  ,وللكن لنواافقهالعسلبأن
المذهب الزيدى ي
هو شوكة الاثنا عشرية » فإن الاثنا عشرية كذهب شيعى قالم بذاته مكاانت

المدينة هىالظلال اتى يعيش فبا » بل إن بلاد العراق وغيرها كانت ظله :نعم

اإلنآئمة الذين يتتسب إلهم الاثنا عشرية ك,انوا يقيمون بالمدينة علىنظر
فى ذلك بعد الإمامين مد الباقر وابنه جعفر الصادق  .فإن إقامة هذين
الإمامين كانت بالمديئة  ,أما غيرهمافإقامتهم لميشبت أنماكانت بالمديئة ٠ وادحاء
استقرارهم يحتاج إلى بمحيص تاريخى » ليس هذا مرضعه .
وإذا كانت إقامة الإمام وحدها سيا كاف لآن يقال إن المذهب له
شوكة مقامه كار لنا أن نقول إن الزيدية أيضأ لهم شوكة بالمدينة »
لانه قد أقام فبا كثيرون من أثمة الزيدية » نقام بها المادى ردحاأ
من الزمان  .وكان كثيرون منهم يدون فى جوار رسول الله ويه
مثابة وأمناً .

ونلاحظ املعملاحظة 

أن الزيدية متفرقون فى أصقاع متنائية غير

متجاورة  ,وإذا كانا كذلك  .فإن اختلاف الأعراف والعادات يكون.
كيرا  .وإذا كان كيرا » فإن الأراء تنبعث الفتوى فيها من مجرى هله.

العادات » وتلك الآراء تكون كثيرة أيضاً  .وإذلك كثرت الآراء فيه >
وكان هذا 'ماء للمذهب أى عاء .
) (1مقدمة الروض التضير ص

٠م 3

 94لم

كثرة المجتهدين المتبوعين
شر
قد
نبئ
امذه
عبع  وإذا كان ال

كدان لأهنمة
فى أقالممختلفة  .فق

جنبدون متبءعرن أيضاً بقدر يتناسب مع الاجتهاد الواجب لهل كلل إقلم
من تلك الأقالم الأتافة  .وقد استمرت سلسلة هلواء الأمة النارين للفتوى

والاجتباد لتناقطعءلع حتى القرن التأمن الححرى  .ولكل واحد منهم أتباع

يسلكون سييله » ويتبعون آراءه » ويؤخذ عنه بين أهل المذهب جميعاً .
وأنه منذ استشيد الإمام زيد تولى أبناؤه الإمامة من بعده » ومنهم
هن سيق إليهالاستشباد  .ومنهم هن بق للاجتهاد والإفتاء » وأحيوا منهاج

أيهم الهام ٠ك أحبرا كثيرآ من آزائه ودين فيها غير متبعين » وكان معهم

فذىلك

أناء عمومتهم من ذرية الحسن ٠ وعل رأسهم مد

بن عبد الله

ابن الحسن النفس الركية الذى خرج بالحجاز واستشيد » وأخوه إبراهم

اابنلعبلده الذى خر م بالعراق فعىهد المنصور » واستشود أيضاً » وكان
استشرادها سنة 06١ .

ود ناصر الإمام مالك النفس الركية مناصرة سلبية » بأنكان يفتّى أن الببعة
الى تؤذ كرهآ لاتقيد من أخذت منه ؛ وكآن بعرض فى كلامه مما يشير
بحواز الخروج على الحكام الظالمين  .من مل قوله ( وقد سئل عن جواز

الخروج عانلأثمة). :إن كانوا يخرجون عملثل عمر بن عبد العزين »
فقواتلإبمل,ا فدعهم ينتقماللهمنظالمبظال» ثميائقممنكاييما , .وقد أوذى

الإمام ,الجليل على ذلك اكلام إيذاء شديداً بالضرب الآلم .
وناصر أبوحنيفةفىالعراقإبراهممناصرةسلبيةوإيجابية حتى إل
حهرض
القائدالذى كانقداختاره أوب جعفر المنصورع| الاءتذار عنقتاله ي.اذكر نا فى كتتاب
أبىحنيفة .٠ وكانيفتى بأن الخروح ماعهلمجناد فى سبيلالله .وقد بفضل

سس هج امس

ته
اآخر
يفى
ححبس
الحم » وقدعوقب على ذلك بال

 .واستمر محبوسا

حتى مات رضى الله عنه شبيداً راضياً مرضباً سئة ٠ا.0لمجنرة النبوية .

فلمذهب الزيدى دونت.
فس الركية آراء فتهية واضحة ا
نحمد
اانم
اد ك
ون
وأحذ سأ ٠ وطا مو ضيع من الدراسة والإفتاء والاتباع عن بينة .كاهو الشأن.

فىكل اتباع فذىلك المذهب فى عصوره الاولى .
أحمد بن عيسى برنيد :
جاء من بعد تلك الطبقة الى عاصرت الإمام زيدآ  6ومنهم.؛ب؛ و

أولاده الذين تلقوا عليه  ,وأحفاده وأحفاد أحفاده  ,وأحفاد الحسن ,
وكانوا أكثر الامة الذين حملوا اذهب الزيدى منهم .

وأحمد بن عيسى هذا حفيد الإمام زيد ء قد نشأ بالعراق وعاش به »

ويكنى أباعابلدله » وقد كان منصرفاً إلى الاجتهاد الفقهى والفتيا .٠ وكان
العراق فى ذلك الزمان موضع دراسة الفقه العراق الذى خلفه أبو حنيفة
وتلاميذه ومعاصروه .

وقد كانت إقامته به سياً فى أن أخخذ بالفقه التقديرى » ووسع
ذلك المسائل  ,وهو الام الذى اشتبر به فقهاء العراق  .وأخذه عنهم

الشافعى وغيره <٠ وإن لمبفسيره إلى المدى الذى وصاو! إليه فوياهتهموا
ضاف هاذلانوع مالنفقه
سبب ذلك بأنهم أفرطوا فى الإكثار مئه» وأقد
إولىرما
ثه

عن جده

وآل بيه من فقه قويم » ولكثرة اشتغاله

بالآقيسة الفقبية والاجتباد بالرأى مع عل السنة وآثار آل البيت » قالوا

إنه فقيه آل البيت .
اهت
ق عن
ثاه
ناقهملنوه عنه  -الأمالى  :ورو
باً افلىفقه سم
تصانف
وكقد

اع ل البيت الذين يتشيعون للويدية و.قد اختص هذا الكتاب.
عأدوتلبمن

لاعفو

من بين الكتب التى كتبت فاىهلذجايل بأنه قدقرنت هيه الفروع الفقهية
بالآدلة ووجه استباطبا من التصوص  ,ولاشك أننا لو عثرنا على هذا
الكتاب لاستطعنا أن نتعرف مناهج الاستئاط هن هده الأآدلة  .عسانا
نعثر عليه فىثنايا المكاتب العربية .
وبع وبأحمد هذا كان مع اتساع أفقه فى عل الفقه والحديك ٠ وعم

الإسلام بصفة عامة زاهداً متعبداً  ,وجاهداً متائلا » فاقلئق
ل فبىه نور العم

المشرق وسعة المدارك » وهداية النق والزهادة  .والتسجاعة والإقدام  .فتشاءه
بدلك مع جده زيد رطى الله عنه  .ومن يشابه أنه فاظل  .وتم عرف

ثجين مرةماشياء ليذوق طعم المشقةفىالعبادة .
عثنهلأناهح

ومنجهادهفىسبيلمايعتقدأنهخرج بشيعته علىالرشيد  .ولكن الرشيد
تغلب عليه فأخذه وحبسه ء ثنمخلص مانلحبس  .واختق بالبصرة ٠
وقلوا إنه استمر عتفياً إلىأن مات رضى اتهدعنه  ..وقد جاوز القانين ,
؟ » وقيل إن وفاته كانت
4نة
اته س
وكف بصره فآىخر حياته » وكانت وفا
سنئة  - 49.ولعل السبب فى الاختلاف فى سن وفاته هو أنه مات مختفياً .

خر نكن وفاته معلنة واضحة .
ويظهر من هذا أن اختفاءه مكث مدة طويلة  ,لآن وفاة الرشيد كانت

وسين
فى العشر الآخيرة مانلقرن الثاى » فكأن ذاللكإمام عاش عتافياً خم

سئة من عمره أيزويد على هذا » ولكنا نرج أن المأمون الذى حم نحواً

معشنرين سنة كيانعرف إقامته  .ولايخقعليه موضعه ,ولكن .
بلممسه بسوء  ,لآن اللمأمون نفسه كان فيه بعض التشييع ٠ وما كان يميل

إلى إداقةالدماءالعلوية ,
إبنله يصح لنا أن نقول [ :ظنههر فعىهد اللأمون والمعتصم والواثق ,

ولكنهكنواختئ لما تولى المتوكل  ,نلاآلمتوكل كانيكرهلا1لبيت ء ولذلك فيل

ه- 644

عنه إنه ناصى أى يناصب 7البيت العداء ٠ وتقتدبعهم بالآذى والتنكيل .
وهذا هاولذى نرى أنه يتفق مع السياق التارخى للحوادث الإسلامية .

شوف
ومهما يتكنجفنإنبه للسياسة وه
رىخ الشباب إلىأن ذرف على
العانين جعله ينصرف

إلى العل والعبادة ف»كان ذلك الإنناج الفتهى ,

وآراره مدونة منثورة قى ضن الفروغ فى المذهب الزيدى .

وواضح أنه كان مأنمة الزيدية بالعراق ؛ إذ ,
لتجاوزه من حيث
الإقامة  .وإن كانقدنحمفىإلفقهكثيراً .
القاسم بإنيرهم الرسى :
7+

هو كير طائفة :تسمى القاسمية قد نشأت بلاد المجاز

وهر القاسم بن إيرهى بن إسماعيل بن إبرهم طباطيا بن الحسن بن الحسن

ابن على رضى الله عنهم أجمعين  .فهو حسنى ,.وليس بالحسيى » وهو بهذا

[مام على مذهب الإمام زيد  ,وليس يإمام علىمذهب الإمامية  ,لآن الإمام

زيداً لايشترط أن يكون .الإمام من ذرية.الحسين  ,بل يشترط فقط

يأنكون من ذرية فاطمة الزهراء رضى الله عنبا ٠ وعل أيبا أفضل الصلاة
وأثم التسلم .
وكانت أراء هذه الطائفة من الإطار الزيدى » ول ترج عنه .
وله فقه ممتاز جيدء

وكان المذهب الى صاحب النفوذ والسلطان

فى الديار الإسلامية فى ذلك الزمان  ,لآنه كار مذهب الدولة العباسية

الرسمى  ٠إذ كان القاضى أيبوسف  ,ومن بعده تلميذه عمد حريصين على
ألا بعينا قضاة إلا مق يكونون من مدرستهم الفقبية العراقية و.توالى من
بعدثم القضاة على هذا الاجتاد العراق  .فكان على عل دقيق بالمذهب
الحننى مع فه الحجان .
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وكان ذلك الإمام منقطع النظير فى تلك الديار  .بل كان س علماء
الإسلام ذوى الشأن ؛ وقد قال بعض الشعراء فى وصفه :
ولو أنه نادى المادى مه

من السيد السباق فى كل غاية

خيفا هن فيمن لطم المواسم

سكم
ااش
قس ل
لقال جميع النا

باع  -ووقلددسنة /.اوء ويظبر أولنادته كانت بالرس وهى ديار قريبة

املنمدينة  ,لآن أباه إبرهم وصف بأنه الرسى » وقد توفى بالرس سنة . 540

ويبدو هنا أم جدير بالنظر ؛ وهو أن ذلك الإمام هو جد الإمام
الحادى يحى بن الحسين بن القاسم الرمى .
وقد ولد قطعآ ذلك الإمام الذى يعد جامع أشتات اذهب الزيدى بالمدينة
المنورة  .ونستطيع أن نستنط مهنذا

أن أولاد القاسم هذا قد انتقلوا

من الرس إلى المدينة من بعده أو عل الاقل انتقل ابنه الحسين من بعده
عةب:ل أى حال فالموطنان متقاربان .
ودين
إلى الم

ولقد أثر عن الإمام الحادى أنه كان تار أحياناً كثيرة من المذهب
الحنق » حتىإنهقيل إذالميكنلهرأى فمسألة فرأيه هو ماجاءمنسوباً لحانويفة
لانه اختار كثيراً من هذا المذهب لقّوة دليله وسلامة استنباطه » ولعل ذلك
سرى [إيهم منميل أنىحنيفة للإمام زيد  والمذهب الحنق كان له سلطان

مقتضى كونه المذهب الرسمى للدولة ياأشرنا .

ئ

ومبما بكن فآراء القاسم مدونة فى كتب الفروع الزيدية  ,وهى جر
من هذه الخديقة الغناء .

وإن مذهب القاسم ونتخريجاته واختياراته كان لحا شأن بالههن  ,ولو أنه

نشأ بالرس وقضى سياته بالرس  وذلك لآن حفيده الذى نشر المذهب الزيدى
بالهن تلق علجده القاسم » ثماختاراختيارات كثيرة ف.صارت زيدية الحجاز
والمن على مذهيه ومذهب جده .

لوو ل

وبذلك ينبين أن أصل الشعبة الزيدية بالئين » والقطب الذى تدور حوله
قٌْالاستناط والنخريح والاختيار هو الحادى .٠

اللاصر

_-

 - 4هو أبومد الحسن بنعلىبنالحسن بنعلىبنعمربنعلى
ابن الحسين ٠ ويلقب فى الناريخ الزيدى بالناصر الكبير  ,اتنسهمى يبذا
الاسم م إملنزيدية جاءو| بعده» ويسعى الاطروش لطرش أصاب أذْئيه

ولد سة .ا”ملمطنجرة»

خاًممنس
؛عمر إذن نحو
قد
وتوى سلنة .6ف.م

وسبعين سنة » وهو بذلك أسنمنالحادى يى ؛ وعاش بعده  ,إذ قدولد

الحادى سنة ه؛؟ ؛ وتوف فسىنة مو؟  .وقد تعاصرا  .وعمل كل واحد
انه
مادفى
مهم
من

.

1

فقد هاجر الناصر هذا إلى بلاد الديل والجيل ٠ وكان أهل هذه البلاد
عاللىشرك ؛ فأخذ يدعو بدعابة الإسلام ويبدى الناس إليه » ومن دخل
افلىإسلام شرح له أصوله ؛ وعليه فروعه علىمقتضى تعالم المذهب

لام
سشر
الزيدى »افكلانإين
بلاء حسناً .

وينشر الفقه الزيدى معأ » وقد أبلفىذلك

والسبب فمىجرته هاولتعنببعاسيين لألالييت  ,وخصوصاً بعد أن تولى
المتوكل الذى كان عد ناصبياً » يناصب آل عل العداء .
ويعد الناصر هنا ماحلىإمامة الزيدية املنركرد » بعد توالى الاضطباد ؛

واستشهاد الكثيرين منآل البيت رضوان اله تبارك وتعالى عليهم» ولقد
قال فاىلذلشكبرستاق فىالملل والحل :

دل يتظم أعى الزيدية  .حتى ظبر مخرأسان ناصر الاطروش ٠ فطلب
مكانه ليقتل » فاق  ,واعبزل إلبىلاد الديل والجيل  .ويهنمحللوا بدين
الاسلام ؛ فدعاأ الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن علل » فدانوأ
( ؟»" الإمام ريد )

مو -

0ذلك  .ونشموواى عليه  .وبق5يت الزيد3ية فاىلتلبكلاد ظاهربين ٠ وكان مارهح
واحد بعد وا<د من الائمة ٠ ويل أمثم

,

دباع  -وإنه فى الوانع قدتضافر هر وافادى على إحياء اذهب قوباً

له أنصار وأتباع » وإن اختلف ميدان العمل لكل واحد من الإمامين ,

فالتاصر هذاتبع أرضاًبكراً .غرس فياالمذهب فآفى أكه بعد حين ,

والهادى ومن جاء بعده أخذوا ينتفعون من الاضطراب القائم باستيلاء
القرامطة عل بعض ديار الإسلام  .فانتزعرها منهم  .وأدحاوا اأذهب

فى بلاذ اين .قما فها وترعرع .

ته و بعدهمته » وحسن أربهفىالساسة  :والقدرة
اءمع
جمين
وكلا التإما

على البناء السلم  ,كان فتيهاً عالماً .فليكن فقط صاحب إمامة سياسية ,

ودعاية دينة » بل كان فتي' لرهأى فى الفقه  ,واجتهاد واستنباط فيه ٠

؛ والتق ببما » وكان متحمساً

هرما
رعم
صخم
اشي
واقلدقماولفاىزنة ييعهما
للنذهب الزيدى :
يل
طافة
تالح
سريض
ممع
«أللفهيتادى كراد عظ
ا

٠ وألعيت الناصر للحق

كحر زاخربعيد الغوروالعمق » .

وقد سثل عل بانلعباس عن الإمامين الناصر والحهادى  :فقال :كمان

الحادى فقيه 3ل ممد  :وكان الناصر عالم حآملدء. ©9
وإن هذا الكلام يدل على أن هذين الإمامين اللذين بويع لكل واحد
مد
ت»
سيدى
االز
وذهب
لمأنرض  -قد أحى اللهمهما الم
اعة
مهما فى شّ

بناط
نحس
تباًي
سفقب
لمااكان
اده
قوة فىالساسة وافلع » وأح

منبما

والتخريج ,

الملل والتحل ج ١ 7ص١١ هامش الفصل ف المللوالتحل لان حزم .
()
لو

مقدمة

ال وص

اضر

'

2

وله فالىفقه البى عن الرأى حال واسع متراى الأطراف  ,والاق

وهر الناصر كان حيطا بعل السنة والسلف الصالم  ,وعلٍ 1البيت  +ففقبه

 3اك على الأثار والنتصوص ٠,وباجتاعهما ,تكون مزيحج كامل كلاهما يتمم
الآخر » وقد ورث من جاء نعحدهما :لك اتركة المثرية من الفقه » وعم

آل البيت ٠ وعل السئة » ووصل المذهب الزيدى بمذاهب أاهلأمصار .

ولقد كلن للناصر فرقة مسستقلة :دعى الناصرية  ,ا أن للبادى فرقة قائمة
تدعى الحادوية .
وإن الذين جاءوا بعد هذين الإمامين الجليلين كانكثيرون منهم حريصين

على أن حيرا فقتبهما وعلهما مع فقه الإمام ريد والأثار المروية طعرنيقه ؛

حينيفضالء
إمام
واذا ليمكن ثمة من لمع نحمهمتلهما » وذلك للآن لين الإ

المذهب الزريدى  .أو به مانلركرد  :وإعطائه قوة فى السياسة والعم 2

ومن جاء يعدها وجد السبيل معيداً .
الآاخوان أبناء الحادى :٠

.هع  -لقد اشتهر من أولاد الحادى الذى ستفصل ترجمته إن شاء الله

تعالى  ولدان ك1برهما حمد  .ويسمى الإمام اللمرتآضىن»ه قامبالإمامة
من بعده  .والثاق أحمد ويسمى الإمام انامر  ,وكلاهها تقل عألبيه
وجمعا معه عل القاسم الرسى .وقد كانت الإمامة لآولمافكان الإمام انار لتمضرى

بعدأبه .ولكنه بعدستة أشبر من الولاية تكبا لآاخيه الأصغر منه ,
وهر الناصر  .وانصرف هر للعلم انصرافاً مطلقاً » ولذا كان يقال عنه إنه
جريل أهل الارض وكان عاماً بالفقه وأصول الدين » :وقد ألف

فى الفقه كتباً كثيرة منها ؛ كتاب الإيضاح  ,أوضح فيه المذهب الزيدى ء

وآراء أبيه المادى واختباراته » واجتباده هو  .وما  :كتات النوازل,

سم الج به م اعسمسم

وهو يا بدل عليه اسمه كتاب فتاوى  .وأحكام واقمات  .وله مؤلفات.
مختلفة فى عل الكلام .

وقد قارب فيه منباج المعتزلة أو اتحد مع بعض المعنزلة  .نما كان
الاعترال مذهآ واحداً أو فرقة واحدة  ,بل هو فرق مختلفة ماذكرنا .
ولقد كان مع هذا العم الغزير زاهداً عيوفاً عن الدنيويات ٠ ولعل

هذا هو السبب فى وصفه بأنه جبريل أهل الأرض ء بل لعل هذه الزهادة

هى الى جعاته يعتّرل الإمامة ليتولاها أخوه أحمد الذى كان أقدر منه على
حل أعبائا »وقدتوفى سنة ٠.م .
وأخره أحمد كان علما فقباً حدركا معاق الدين  ,حتى إنه كان يسمى

ترجمان الدين » إذ كانيغهم مغازيه ومراميه ويقريها للناس ؛ وكان زاهداً

وعالأً وعابداً » ومع ذلك كان سياساً وقائداً وبحارباً » فقد حمل العغبء
بعد أيه فى عاربة القرامطة الذىكانوا قد سيطروا على بعض البلاد
فلله حق جباده » وقد استقر مقامه فى الهن » وكان
الإسلامية » جاهد ا

موطن جباده مع القرامطة » حتى توفى بصعده سلة ٠ 00# ودفن بجوار
أبيه فى القبة المعروفة هنالك باسم الغادى .

١م؛  -وقد روى الاخوان كتب أبهما وعلبه ونشراه مع آراتهما .
مد عم
وأقودلناشردههما من بعدما عل أبهما ٠ فنشر بحى بن
جده  2وعله انتقل عم المادى إلى الديل والجيل وخراسادل .#وسار

عراق العجم .
وقد جاء فى الروض النضير فى تحمل العل الزيدى وأماكن نشره بعد
أن ذكر الطبقة التى خلفت الإمام زيداً ثم خلفت أبناءه متاصه :
دفرلل هؤلاء روى محمد نن منصور المرادى جأمع علوم آل حمد

الوسرل  :وأعظم من روى عنه منبم  القاسم بن إبراهير وأحمد بن عيسىي

لاوج

سه

أن زيد  ,والحسن بن يحبى بن الحسين ين زيد ٠ فهؤلاء صار الكوفيون
على مذههم حتى ااتشر إلهم مذهب المادى والمؤيد بلقه فآىخر الزمان
بعد خمسمائة وشىء  ,والحادى يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهم أخذ
عن ججده القاسم بن إبراهم ٠ ثامختار اختيارات كثيرة فصارت زيدية
الحجان  ,والعن عل مذهبه ومذهب جده

 5أخدن وأده المرتضنى حمد بن

يحجى  -هذا الع » ودخل بلاد العجم وجيلان » وديلمان . 02,

هذا ماجاء فى هذا الكتاب القم » وهو يدل على ثلاثة أمور :
أولها  أن الحجاز والهن قد اختصا بمذهب المادى الذى أخذه عن
جده القاسم الربى  :وأضاف إليه علا واختيارات واجتهادات وأن جده
قد أخذ عم الزيدية عن حمد بمنصور المرادى الجامع لعلوم الرسول يِل
وإن ذلك الكلام يستفاد منه أن زيداً رضىاللهعنهكان له أتباع من غير

اآللبيت ثالمذين حملوا عالبيتهداء » حتىتحمل اللأمانة كباالأئمةمنآل البيت
هن ذرية فاطمة رطى الله عنبا .

ثانها  أن الحجاز والين قد خلصا للبذهب الحادوى ابتداء » وجاءت
له ااذلاهب الزيدية الأخرى عند ما التق الفقه الزيدى جمييع عناصره »

«وحاول الكتاب الزيديون امع بآيرناء امجتبدين مالنائمة فى إطار واحد
مضافاً إليه فته الأمصار .كا ترى مثلا فكىتاب البحر الزغار » وكا نرى

فكىتب الاصول عند الزيدية .
الثها  أن اختلاط آزاء المادى بآراء الناصر الكبير قد ثومأءول
محناول ذلك هو تمد المرتنى نن الحادى بإدغاله مذهب أنه وأراءه واختياراتة

فى باللاديل والجيلان » لوكن الحقيقة أن الذى فعل ذلك هو الإمام يبي بن جمد
لبنالادى وليس محمد المرتضى الاب هاولذى فعل ذلك كايذكرثقات المؤرحين.
( )١ةمدقم ضور ريضنلا ج  ١ص. "4

لديه
س

سم

ومبما يكن فإنه من امؤكد أن المصدر واحد  .وهو ما أخذ من عل
ينق الرواة ؛ وأخصبم حمد بمنصور المرادى  .والخلاف
رع
طقبه
زيد وف
ذلك فى الاراء لس فى الأصل ؛ب:ل الاختلاف إما هو فى الاجتهاد
بعد

والاختيار » وعل ذلك لا بكرن الاختلاف جوهرياً إما يكون الاختلاف

فيط فآىراء فرعية ؛ وقد كان الاختلاف فبا سباً لنوسعة المذهب .
وانساع آذائة .

والاختلاف فى الاجتبهاد قد يكون لاوطذل دخل فيه  5 .نرى
ولنعبرل.ساء العراق فى المذهب الحنق
فى الاختلاف ين آراء علباء ماوراء ا
ا اذهب الشافعى ف؛هر خلاف لضاير فيه  .ولا ينقص ااذهب  .ولكن
و

يثميه وبوسعه مادأ م لايعارض كتاباً ولا سنة .
الإخوان الحهارونان :

هعما
جر

الإمام المؤيد الله أحمد بن الحسين بن هرون المسنى .

وأخوه يحى ابلنحسين أبو طالب الناطق بالحق  .وكلاهما كان إماماً وتولى
منص إمامة الزيدية-بطبرستان

» وقد ولد أولما سنة

٠ وبريع

بالخلافة سنة .مم وتوفى يوم عرفات سنة ١١4 » وقد بويع أخوه الناطق

بالحق عقب وفاته سنة ١١4  ,وتوفى بأمل بطبرستان سنة 0غ .

وكان المويد اللاخ الاكبر عالماً افلىتحو واللغة جامعاً للحديث ناقدا له
الجمع اله له عالحديث دراية ورواية وكان هأ ٠ فاجتمع له الفقه
والحديث مع عل آل البيت رضى الألهجعنمهمعين
أما الناطقبالحق ؛ قكقادن مععلمهباللخةققباًلهراحو اخناراتوترجهات
فمىذهب الإمام الحادى » وكان حريصاً عل ببان أوجه استنباظه والبناء عليها .
وأثر عنه ألهكان يرى أنه إذا م يوجد نص عل مسألة فى مذهب

الحادى بمكن التحريج عليه

فذهه فى هنه اللسألة هو مذهب.

ي#ساات ©

سد

أفىحنيفة رضى الله عنه فأشىباهها ٠ ولعل هذا باعلضسبب فماالبيمنذهب

الزيدى والحنق من علاتة وثيقة  :قد رأينا بعض مظاهرهافى الشفعة وفى
أكثر الة » وفى المزارعة .

ويلاحظ أن استنباط الناطق بالحق كان بأرض طبرستان » وقد كان
المذهب التق بحاره فى تلك اللاد » والمشاكل واحدة فيكون

العلاج واحداً ٠ وليس الفتوى إلا دواء للأسقام » فإن اتحد الداء ,
فإن الدواء يتحد ء ولا بد أن نقرر هنا أنه ما رأى ذلك الرأى »
وهر الذى ع بالتخريج على مذهب المادى إلا لآنه رأى التوافق بين
المذهيين فى المنطق .
وإن هناك سباً آخر جعل الناطق بالحق عل عل بالاذهب الحنقى مع
المذهب الرزويدى  .ذلك أن الناطق بالحق قد للق الجموع الكبير ف الفقه

الزيدى عن تلاميذ على بن خشمد بن الحسن التخعى المترقى سنة

غم

الذنى كان يعد شايلخحنفية فعىصره  .وذكر على أنهفطىبقاتهم
فى تاريخ الذهى. »9
ممع وقد تاللقآخوان فقهالادى والناصر والرسى وغيرهم عنأ العياس
ر:
يوض
ض الر
نقدمه
لء وم
ا جا
أحدل جامى اذهب الزيدى وغيره » وقد

وأخذ

سنيد
لع
الب
الإمام المبؤد بالله أحمد ين الحسين بنهارون وأخوه السيد أبو طا

أنىالعبأس صاحب الوافى فمىذهب الهادى والقاسم و.ما روياه عنآل الرسول
صلرات الله وسلامه عليه  ,ثم أختار المؤيد بالله اختارات #الفبماء قال

كثير من الزيدة إلا فى بلاد العجم والكوفة والحجاز والهن0؟ .
وإن هذين الآاخون قد جمعا امذهب من أحاديث وفقه للأتمة الذين
) (١راجع نبذة رقم وبإباء سبب من هذا الكتاب. 
)م( ضورلا ج و صا . 4
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سبقومم بطريق الروايةمعمنذكرناعنأولادهؤلاءالآئمة»وبطريق غيرالأئمة
املمنتشسيعين لآل البيت على منباج الإمام زيد المعتدل الذى لا انتحراف فيه »
ان
هدذكان
وملغاالاة ؛ وق

رنواة
الاخوان طريق السند لمن جاء بعدهما م

الفقه الزيدى ونافليه ٠ وقد جاء فى طبقات الزيدية مناصه :

«روى المتتخب مع الاحكام ( أى كتاب الحادى ) وأمالى أمد بن عيسى
وغبر هذه الكتب من الاحاديث عن الناصر وغيرة .عن أئمة المدى أى العياس

الحسى وأ الحسين أحمد بن الحسين الحاروق  .وأخيه الناطق بالحق يحى

ان الحسين » .

1

فبذان الآاخوان هما وسط السند الذى روى امجموع الكيين » وروى

اقه
فقه الحادى » وفقه الاناص
سم الرسى جد الحادى  .ونقلوا ذلك
لرءقوف
إلى الأخلاف من بعدمم .
وهما ومن سبقبما تلقوا ما فكىتاب الوافى محمد بن متصور المرادى
تلسيذ أحمد بعنسى بزنيد الذى تلق عليه وأمالله فى الفقه .

وتلقيا عللهما أيضأ واتصل سندهما بطريق أنى العباس المسنى .

وهر أبو العباس أحمد بن إبراهى بن الحسن بن على بن إبراهم الماثمى
الحسنى  .وقد كان فقا مبرزآً » وإن لم ينل منصب الإمامة

وكان بعل

الفقهالشيعى كله  ,ابتدأ إمامياً اعثشنراياً وعل فقبهم » ثامنتقل إاللىشيعة
سة فقبهم ونقل رواياته الختلفة وجمع
الى
رع
الزيدية وانتمى إلهم  .ودعكف
أسناد أهل اين الذين أخذوا عل الحادى  .وأهل الجيل والديل الذين
توارثوا عل الناصر الاطروش  .وإن لميكن الاختلاف كييراً ء

وقد ذكرنا أن الاخوين الحارونيين أخذا عنه فقه الريدية بشتّى فروعه ء
وقد توق سلنة ىم .

لقد اتجه فقباء الزيدية إلى جمع كل آراء أتمة الريدية ونقلها 4و

يم
س© 8

مااع

إلى الاخلاف اسكرن مادة للدراسة واابناء علها والنخريح فبا » واستنياط

العلل الى ببيت علبها الأقسة » وتكرين القواعد الفقبية التىيمكن أننطبق
لاستخراج أحكام الوادث الختلفة » ولم تمنعهم تلك الدراسة من الاجتهاد
دفاىئرة للذهب  ,بللممنعهم املناختار من المذاهب الاربعة وغيرهاء
ما دامت لمتخرج عن الآصول الزيدية .

ولكن الزيدية يسيرون على أن يذكرها فى الفقه الزيدى آراء أنمة

آل لللبيت والامة الأربعة » وخصوصاً الآئمة املنديدية الذين خرجوا للدعوة
نلفاسهم » وقد قل خروج هؤلاء فآىخر القرن الخاس ٠ وأوائل القرن
السادس الحجرى .
قدهم؛ و

جاء بعد هذه

الفترة إمامان دعوا لانفسبما ودونت

'آراؤهما فااىفقه الريدى » وهماالمنصور الله عبد الله بن حمزة بنأل هاشم
ماهد ٠ والتاق الامام بى احنمرة الحسينى ؛ وقد ظبر
القاععى  ,وبكنى أب
الاول ببلاد مخارى » إذ ولد بعيشان با سنة وده

ء ولشأ نشأة عظيمة

فى الزهد والتقوى  :وأندذ يؤلف الكتب الكثيرة  ,وأعظمها كتاب
الشافى » ذكر فيه أنه يحفظ خسين ألف ديت  .وهذا يدل على اجمع
بن رواية كتب السئة عند الجور ٠ ورواية آثارآل البيت»إذ أن الرواية
عن آل البيت لتابلغ ذلك العدد  .وقد دعا لنفسه ٠ وبويع بالخلافة
سلة 496

ء ولكنه حوصر

ء وتوق حصوراً بكوكبان سنة 415

»

ولما فك الحصار تقل إلى ظفار بالمن قرب صنعاء .
واناتى قام بالدعوة فاىلقرن السابع إذ ولد سنة بج ء وقام بالدعوة
ا ٠
لنك
ون س
لفسه سنة وس#ن/ااء وثوق حصن هران بالم

ود كان علماً بالفقه والأصول ؛ وعلوم العربية  .وخصوصاً البلاغة ,
غة كاتلاتطرار وقد طبعنه
افى
لله
لارب.و
انتص
واللهفىقة وأصوله كتاب الا

اوهمٌ
أد
ل

د

دار الكتب المصرية فى العقد التاق من هذا القرن  .وقد جمع “فىدراسته
للبلاغة دن طريقة عبد القاهر الجرجاق المبنية على دراسة التنصوص

البيانية » واستخراج مناهم البلاغة فوهباين طريقة السكا كىوغيره .
+م؛  -و ننتهى من هذه الإشارات التاريخية إلى تقرير أمور ثلاثة :
رق ألمت فى الآقالم الإسلامية  ,وأنه برذ
تىفقد
أولها  أن المذهب "ربد

فأىكرلض حل فيابااجتسهادتاتنيواطات تتصل بعلاج الادواء الاجتاعية

بالأرضالتىعاش فببا » وأنه فى القرن الرابع اللمجرى قدأخنت الآراء كبا
تجمع وتدرس  ,خاء ناس وجمعوا بين آراء أنمة الديل والجيل وأزدبيجان.
وحراسان  .وآراء الكوفيين والحجازيين وأهل المن ؛ فالاخوان المؤيد
والناطق بالحق قد اتجها إلى رواية هذه الأراء » لجمعا ما روى عن القاسم
وحفيده الحادى ؛ وماروى عن الناصر الاطروش ناشر الإسلام ف الديل

وجيلان وناشر المذهب الزيدى معه .
ثانها  أن أكثر الجتهدين كانوا من أنمة اآلبيت » وأكثرم كانوا
أمبنناء الحسن راضلىله عنهوعن أبيه » وقليل منهم كانمن ذريةالحسين.
رضى الله عنه  ,لآن 1آلالحسن وجدوا ف المذهب الزيدى متسعاً لهم
ولنشاطبم فى الع والإمامة » ينها المذهب المذهب الإمئى يقصر الإمامة
على ذرية فاطمة مالنحسين رضى عنه » فكان من أثمة الزبدية أولاد عبد الله

ابنالحسنين الحسن شيخ أحلنىيفة رضى الله عونغهيرم .
الها

أننا نيحد اتلاق بين المذهب الحنق والمذهب الزيدى.

ول وجد مرئين :

إحداهما فى لقاء الإمام ألى حنيفة بالإمام زيد رضى الله عهما >
وأسسه منه  .واعترافه فضله .
وثانهما  .عند ماتلاق المذهيان قُْ تلات ما وراء الهر ٠ ححيك شطتك

لس

ث/اءثم

عم

الدعاية للمذهب الزيدى فى القرن التالث المجرى  .ويظبر أن المقاربة

أللة ليمنص
سك
متبر
كانت كبيرة فى الآفيسة حتى إن الناطق بالق إع

المادى على حكبها يعتبر فى أشباهها المنصوص عله فمىذهب ألى حنيفة »

وقد أشرنا إلى ذلك من قبل .

مع  -وف الحقيقة إن امذهب الزيدى يتقارب فأىحكام المعاملات
من مذهب أحنتيفة ٠ وليس معنى ذلك التقارب هاولاتاد .
عة
شئاففى
لرأي
اكم
انول الجرئية ,
ليرح م
اكت
بملظإانهر التقارب فى
والمزارعة .
,عد
وفى المتباج نجد المذهب الزيدى يأخذ بكل مأاخذ به الفحنفقيةوا
القياس عند الحنفية مأخوذ ببا » وكذلك قواعد الاستحسان  .حتى إن
التعريف متحد فى اأذهبين .

ولكن نبجد أصول المذهب الزيدى أكثر اتساءاً من ثلاث نواح :

أولاها  -أخذه بالمصلحة المرسلة  ,إذ أخذ أكثر أثمته بالمناسب

المرسل  .وعدوا ذلك من قبيل القياس » فهم قد زادوا فى الأصول »
أو وسعوا فى معنى القياس أكثر مأ تومسع الحنفية  .وبذلك شقاربون

من ااذهب المالكى  :بممقدار انفراج الزاوية عن اذهب الحنق .
وانائة  فى الاستصحاب

بوسعون الاستنباط فيه عن المذهب.

الحنق » فبعتبرونه مثبتاً الحقوق  ,ل يعتبرونه حافظأ للحقوق التابة »
ينها اذهب الحنق يأخذ بالاستصحاب بقدر مايحاظ عل الحقوق اثاتة .
ولا يأق >قوق جديدة .

والالثة  أنه يفتم باب الحكم بالعقل إذ لميوجد دليل » وقد بينا
مدى ذلك الأصل .

ع« رواج سمب

ما  -وإنه ملاحظة أصول الزيدية يتين أنبم أ+ذوا مانلاصول

أثر مماء ,
والمناهج أوسعها مدى ؛ وكا كثرت الاصول كان المذهب ك
وأوسع رحاباً » فإذ أضيف إلى ذلك فتح باب الاجتهاد واللخريج فى كل
العصور  ,وكثرة الائمة الذين خرجوا واجتهدوا واختاروا مع فتم الباب

للآراء فى الذاهب الأربعة وغيرهاكان هذا المذهب أكثر المذاهب
الإسلامية نماء وتدرة على مسايرة العصور .

ل

هوج

د

الإهام اأمفادى

وم  -رأينا أن الإمام الحادى كان قطب الدائرة فى القرن الثالشه
ماجلرى ؛ وكانت أراوه واجتماعبا بآراء جده القاسم الرسى ؛ وآراء الناصص
الأطروش هى بحور الدراسة

فُْ القرن الرابع ا همجرى

 3ورواية هذه

الأراء ومرجبا فىمؤلفات » والتخريح علها والزيادة علمبا بالاجتباد والاخشار
عل الذن جاءوا بعده من الاعة أولاده ٠ ومن الحارونسين وغيرها .

وكان لايد لهذا من إفراده بدراسة خاصة فى إلمامة مورجزة تارضخية
لهذا  .ولانة إمام المذهب الزيدى بالهن الذى ليازال ذلك المذهب الجامع

يما فيه عل مقرية من مذاهب فتهاء الامصار .
والإمام المادى

2

المادى

إلى المق تحى بن الحسين نْ القاسم

الربى ؛ فهو حفيد الرسى كا أشرنا منقبل » وقد ولد بالمدينة سنة مغ ء
صكالدره  ,وقام هادياً
وعكف عل الفقه يدرسه من كل نواحيه ؛ ومفى
من كل الطاوائف الإسلامية والامصار الحافة يسألونه ونستفثو له » وهو برد

علييم برسائل قيمة أثرت عنه » يدافعفيااعلنقرآن والسنة » ويبين الحق
.ةع

وهن هله الرسائل رسالة يبت فبا أن ما تشثمل عليه السئلة

من أححكام هى من عند اللهتعالى» ولقدقالفىهذه الرسالة  « :إن رسولالله

له لميكن ليخترغ أمراً دون عل الله سبحانه وتعالى  ,كااحلىقرآن
عنه يلق إذ قال , :إن أتسع إلا مياوحى إلى؟» وقالتعالى  :دما كنت
تدرى ما الكتاب ولا الإعان  0ولكن جعلناه ورا -بدى نهمن لشاء », 004

() الرسالة ى ضمن رسائله الخطوطة المحفوظة دار الكتب يرقم و .

سد

هآإه

جمد

وهو +ذالاينى أن النى كان تمد  ,ولكنه إن أخطأ ذبه الله تعالى [لى
حيائه ؟افىأسرى بسر ء وإن أقرهفبوهدابة اللهتعالى وشرعه » ذإن عل اللهتعالى
ونىن ٠ وكأنهرضىاللهعنهبردأقوال الذين ودعون أن مالنسنة
كهأ
حيط ب
يهالانقىم ٠ بيلذهب مفمرط
ماهو اجتهاد  .وانا أتنيد فامجاتهد في
طغيائهمفيةولون ؛ ولناأن تخالف اجتهاد النى يلق علىحسب حاجات عصرنا .
كبرت كلة تخرج من أفراههم إن يقولون إلاكذباء .
وكان أولئك المتحرفون قظدبر فريق منهمفىعهد الحادى فرد علبيتهلك
الرسالة القيمة .
و وذهب إلاىلقن سنة ٠.م فوجد فها أرضا خصبة لأرائه » فبذر
فبا ذلك البنر الطيبالنقاملنآراء الفقهية العميقة » ومن العقيد الديزية القريمة
الخالصة من كل وثم وكل زيغ.

١

,قد خرج معه
وأقودجد له اتباعا ذه الرحلةالمباركة فى أرض المن و
افلىرحلة على ابلنعياس بن أادلهحسنى وكان من أعلرجال !البيت بعلم
ل7البيت  .وهو الذى بروى إجماءات آل البيت  .وفى إجماءات آل البيت
الأحكام الى لا بصم لاحد من فقباءالزيديةأن يخالفها » وهىتعتبربكعتداب
اللهوسنةرسولهيلت مصدراًمنمصادر الفقه الزيدى .م بينا فى الأصول ؛
وقد وضمنا ذلك الجزء بأدلته التى يسوقها معتنقوه .
ولقد عاد بعدذلك إلىالحجاز  .ولميكن فىهاذلهرحلة قد خطإلإىمامت »ه
ول يكن قد بويع ا » وقد اضطرته عدة أسباب أن يعود إلى الحجاز >

فعاد إليه .
إمامته:

؟و؛  ولكنه عاد إلى المحار بعد أن تعلقت به القاوب  ,ووجد الراشدون

91ج

عب

من أهل العن أنهالإمامالذىيستطيع أن يجمع شمل المنيين  .وأن تحارب بم

البدع التىكانت ه:تشرة » ومذهب القرامطة الذى يساورمم .
ولذلك ذهب إليه وافلدعمنيين يدعوه إلى العودة ٠ وقد سبقت كتبهم
بلعوته  6فأجاب داعيم ووصل ف اليوم السادس من صفر سنة عللم ©23

إلى صعدة

.

ف
ودقما
وعئ

بدعو إلى بيعته عاهدمم العبدالى إذ قال :

عا علىنفسى » الهكم بكتاب اللهوسنة
رطبلي
أتر
أبها الناس إى اش

بيهيلقع .والآثرة ل على نفسى فماجعلهينىوبيدكم» أوثركمفلاأتفضل
اء
ع عطند
اقدلمك؟
علي ٠ وأ

قبل ؛ وأتقدم علك عندلقاء عدوى وعدوم ؛

واشترط لنفسى عليك اثنتين ٠ النصيحة قسبهحانه وتعالى فىالسر والعلانية »
والطاعة للامرى على كل حالاتك ماأطعتالله» فإنخالفت فلاطاعةلىعلِكم »
يل
سذهبهى
وإن ملت وعدلت عن كتاب الله وسنةنبيهفلاحجةلىعلوم ٠ فه
أدعو الله على بصيرة .أناومن اتبعى » .
ْ ومن هذا البيان الذى قدم به ببعته ومن عدة ييأنات أخرى على هذا

المنهاج  يتبين أن أعظم مقاصده إقامة -ك إسلااى  .وجمع المسلبين علىكتاب
اللهتعالى وسنة نبيهملق » وقدكان سعى جهده مع شمل المسليين وإصلاح
أمورم فيا بيهم

وبردى

فىذلك أنه كان يقول ١ : لوددت أن أبله أصلح

هذه الآمة » وأق جعت بوما » وشبعت يوماً » .
وبذا يتبين أنهمكان يطلب الملك  .ولكنه كان يطلب إصلاح أمر

المسليين » وإحياء الشريعة وفرض سلطانها .
مومع وبعد أن استقر فى صعدة انه إلى أمرين :

لاءتعفلرق
القض
أحدههما ب جمع اليمن وما جاورها على حم واحد  .وا

) (١تارع الحادى عخطوط بدار الكتب المصربة ورقة رقم #م. 
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هد

ها  .وقد جاهد فذىلك جهاداً شديداً  .وحارب المبتدعين وأهل الاهراء
حَى استقر لحمكه أكثرها .
والآمر التانى  توزيع العدالة الحقيقية بين ربوع الين ليكون الاطمئنان
والاستقرارء فلا يطمين الناس إلا إلى حي عادل يشعرون فيه بالعدالة ,
وقد عملعلىنشر العدالة بكل شعبها ٠ وعلى رأسها العدالة الاجتماعية  .لوذلك
نظم بيت المال وجمع الركوات والجزية » ووزعبا بين أهلها »وأوجب
يم بيت
صرف ربعمايجمع بينأهلالقريةالىجمعتالركاة منه ٠ا» وتسانرظفى
امال إلى أقصى مداه .
و4ما يذكرمنه حكان :
4 .و
وا
تمةرأن
شلذ
يهل ا
أحدها  أنهيرى أنه لجاوز لأآ

أراضى ' تكن

الت إأجم عنجدودم الأولينعند الفتمالإسلاى :

لىك اوالى الصدقات والخراج ١ : أما أصحاب الضياع من اليوود
ذلف
وقد قا
والتصارى ؛ فن كان فى يده قدما بالوراثة عن أجداده » ول يقتر من أموال

ينين
مرىسمنلهمم
لشت
انا
المسلبين شيئاًفليسلناعليهمنسيبل .وم

«الهكم فيه

أن يرد للمسلمين ؛ ويأخبذ نه ,لانكملوأطلقتمفىشراءأموال المسلبينلتعطلت
أعشار المسلبين وأموالهم فصالحوم ”. , 2
وإن الذي دفعه إلى مذ القرار هو حرصه على أن تبق الآراضى »

وهى أعظم موارد الثروة فىأيدى اللمسلتديسنك؛ون القوة الحربية والاقتصادية

لللسلبين » على ألايمسمللاذميين من حقوق ثابتة » وإن ذلك كان مناسبا
روح العصر  .لآن هذا العصر كانت الدول كلها تقوم عبل الدين » فكانت

مبادئه جزءاً من مبادىء الدولة » وكانت الحروب فى القرن التاق والثالك
المجرى عل أحد ما تكون بين المسلين والنصارى من الرومان وغميرثم
( )١تاريخ الطادى ورقة رقم إكعاء

لسم
هبم“3
سس

فكان لا بد من الاحتياط لامن الدولة مهمل يتابيع الاقتصاد الإسلاى

فى أيدى المسليين .

الم الشاق  أنه أوجب عل بيت المال شراء العبيد الذين يسلدون
وح ملوكون للنصارى  »,وذلك إذا لم ستطيعوا أن .يسعوا بقيعتهم

ليعتقوا على غير المسل ٠ وإن ذلك تطبيق دقيق ليدأ من مبادى” الركاة »

إذ أن من مصارف الركاة العمل على إعتاق من فى الرقاب ٠ بشراء العبيد
المسلبين وإعتاقهم  .وععاولة الذين يكاتبرن أسيادم  .وبعاونة الذين

بعتقون على أن يسعوا فتىعويض السيد شيمتهم » وهو يقرر هذا بالنسبة
للعبد الذى يسلم وهو فى بد غير مس .

مو

وقد سار الممادى فى حم البلاد ال#نية على سنة

العدل

ما جعل الأهلين يرون فيه مظبرآً لحك الإسلام » ومصدراً لعبد الخلفاء
الراشدين الآولين .
وإن رسائله وخطبه وعبوده تجعل القارى” بحس بأنه يعود بالإسلام

إلى عبده الاول عبد أنىبكر وعمر وعثيان وعلى » الذين يعتبرون الحا مكنمفذ

أحكام الله تعالى » حيث بحس با الصفير والكبير والأمير والخفير .
ولمذا الاطيئئان إلى الماك العادل سار جند الهن واءه طائعين
كلاارهين  ,تأخضع أكثر الليمنكمه  .وضم تجران إوللىابته ,
وأعطى نصارى نجرإن مكاان قأدعطاه النىيلك » خعددبلهدمم  ,فأثبت
لحم الذمة والعبد ما داموا على الوفاء بالنزاماتهم الى تعهدوا با .
وعمل عل إقامة الحدود وقد كانت معطلة  .تأقام حد الشرب
ثمانين جلدة  .وأقام حد الرنى مال جلدة  .وهكذا سائر الحدود

ول يعف منباكبيراً لكبره ؛ بلنفدهافىغير هوادة  ولميجعل للحيف
إلى نفسه إرادة .
(ل++إمام ريد )
ا

2

5ه

بمدخر
 -ولقد استمر فىجباد جمع الكلمة فى المن كله ٠ ول

سنة #فوفميها كان أاملىقرامطة قد طم  ,وتاخموا

قتىت
كاًا .ح
جهد
حدود

عم

العن .واتتقصوا أطر افها  ,احرج لجهادمم » وكان #رده لقتالهم

فمىستهل ارم سنة عو؟  وإن القرامطة قد الوا آراء بعض غلاة

اأشيعة  ,وأخذوا خربو .فى الدبار الإسلامية » فتعرض الإسلام اغلاة
يةلية .
منشااءعدول
س بإ
إرب
اء القرامطة وافاللمغ
لشرق
بفؤىال
ميعة
الش
وكان لابد أن يتقدم لهم المادى فاىلشرق ليفل حدتهم ؛ ومحضد
شوكتبم ء وقد أيل فى ذلك بلاء حسناً  .إذ مكث يقاتليم نموا من خمس
سنين » وقد أصيب مراج فى هذا الجباد » ومات راضياً مرضياً فى ختام

سنة 8و 7ولم يترك ناحية من نواحى الجهاد لمبسر فيها  .جاهد فى سبيل
المعرفة فنمى ذلك المذهب الزيدى ووسع باب الاجتباد فيه » والاختيار ,
واجتبد اجتباداً مطلقاً رفعه إلى مرتبة الآمة أصحاب المذاهب  :وجاهد
فى جمع الكلمة

ذقلك
 .وجاهد فو

فى عارية البدع » ووقف للقرامطة

بالمرصاد » وترك لابه أحمد بن ى أن تممابدأ خؤاهدم أكثر من

سبع وعشرين سنة حتى توفى بصعدة سئة ممم  .ودفن يحوار أبيه .
بو  -وهنا نلاحظ أن الزيدية فى القرن التالث الحجرى أتامرا

دوتين  ,وتلمهمالحمفهم :ا
أولاهما

دولة الناصر الآطروش فى بلاد الديل .والجيل » وتعاقب

من بءده خلفاوٌه .

والائية  فى بلاد الهن أقامبا الهادى ؛ وتعاقب عليها خلفاوه
من لعده .

وقد ثم للزيدية إنشاء هاتين الدولتين  .وأفر فى كل واحدة مهما

دا هاج

د

إمام فد اعترف بإمامته  ,وذلك تطبيق للاذهب الزيدى الذى بحوز إقاية

إمامين فىقطرين متباعدين  .وإت الأسباب قد توافرت لإقامة هاتين

الدرلنين » فالناصر أنشأ إقلما إسلامياً بدطايته إلى الإسلام ٠ والتاق نشر

راية العدل والجباد والاحاد فى وسط التفرق والتخاذل ؛ وكانت البلاد

عل استعداد له ,وقد دعته إليه دعوة مخلصة بمنية » وليست عراقة كالى
كانت للحسين رطضى الله عنه » ومن بعده لحفيده زيد الذى ثار على
الظل والظالمين .

م  -ولم تكن شبرة الإمام الحادى بحكمه العادل فقط ؛ بكلانت
شبرته بعلمه وفقبه  ,وفى الحق إن صورة سكمه تبين حم العالم ينفذ
'راءه العلية فى حكمه تنفيذاً دقيةاً » وقد سبلت له حال البلاد تطبيق

هذه الأراء .

وقد ترك الحادى كتباً فى الفقه والحديث ؛ منبها كتاب الاحكام -

سلك فيه مسلك الإمام مالك فى الموطأ  .يذكر الاحاديث والآثار ,
ويذكر تخريحه طوااجتهاده حوطا  ,ويربط أكثر المسائل بالآدلة التتقىوم
علمها ٠ وقد التى فى الغالب مما بإسناد الامام زيد رضى الله عنهما .
وقد دون إسناد الإمام زيد فى المجموع فكأان ذلك التوافق الغالب

شبادة للمجموع بالصدق ٠ وقد وافق الإمام زيداً فى كثير منسائل
الفقه  .وخالفه فكىشير.
وقد قلده فى اجتهاده كثير من أهل الءن ٠ وقام أولاده ومن عاصروثم

من علماء المذهب الؤيدى .خدمة مذهبه » واستحرجوا من نصوصه علل
الاحكام وقواعدها  ,وحرجوا علها تخريجات مذهبه .
ل

ومع تيأعد مأ بن الديل وجبلان

٠ فسن

الاتصالاات العلسة قاهةه بالمراسللات والكتب ومدارسما

الثذن ' ول كانت

ذو ذا

1ه

سه

مؤلفات الناصر ف ,بلاد جيلان والديم » وقام بدراستها واجمع بها وبين أراس

الناصر الاطروش طائفة مالنجتهدين فى المذهب  ,وقد أشرنا مقنبل

إلى ما كان من جمع الأراء فى هذهب زيدء قام بها الاخوان المؤيد بالله
أحمد بالنحسين  ,وأبو طالب الناطق بالحق  .وقد خرجو! تخريحات كثيرة
فى هذا المذهب .

خاءة

..ه ل أما بعد فهذا هو ااذهب الزيدى , ابتدأ وم تماء
وقدوضحناه بماوسع الجهد  ,وبا واتتنا به المصاهي  .وكل أصوله مخطوطة
وقد رجعنا إلى كثير هنها فىدار الكتب ال
فمصأريسةع»فتنا .هذا القدر ,

وإنا لنشكر للقاتمين ذا القسم وعلى رأسهم وادنا الاستاذ فؤاد السيد.
والله المحادى إلى سواء السبيل .

س3س ©711مسم

فهرس بموضوعات الكتاب
الافتتاحية  :بواعث الكتاية فى الإمام زيد » وأسباب تأخير اللكتابة

م

فعينهغيره ؛ التيمن بالكتابة فيه لثلاق العرب »ع يتلاق فمذىهبه فقهالإسلام.
5س بهسيد
ش
د  -جاملعمسلبين وتفكير الإمامزيدفيه  7تفرقالمسامين طوائف
وأقالم م  -الانفلرقعمصنبية  .أسباب الخلاف ٠  -الوحدة الفكرية

ب المسلبين

١٠  -الثروة الفكرية التى تركها المسلدون تجب دراستها من غير

تعصب طائق أو مذهى

ئفية غاية مقصودة » وكو المذهبية غير
ار
١ال-ط ح

فةية .
جاائزلهمذاه كلهاتراث المسلمين أجمعين ١١  -الملذهبليةطغيارملئازم
 ٠مصر سارت فى طريق الاقتباس من كل المذاهب الإسلامية أخذها
من الشيعة والظاهرية  تاولقخصومة فىالدبن 46١ ا-لفرق بين الخصومة
فىالدين  ,والاختلاف المذهي

م

الاحتلاف فى المذاهب ليس كبيرا .

 - 5الاتصال فى عصر الاجتهاد الفقبى كان قائما بين أثمة آل البيت وتلاميذه
ْ
والفقهاء واجتهدين .
 ١سما فسلكه فى دراستنا للإمام زيد 1

فى الأقالم المتنائية  المجموع وكلام الناس حوله ٠١

تفرق اتباع الإمام زيد

الإشارة إلى وجوب

دراسة روابة المجموع من حيث نقدها أو تأيبدها  - +.كتب المذهب الزيدى

جامعة للدذاهب الإبتلامية كارالفتتم باب الاجتباد والاختيار فيه .
القسم الأول

حياته وعصره
«9

مولده  الؤمان والمكان .

عب أبوه  تلويخه  رية أبيهمقتلالإمام الحسين ٠ أألبميه بسببمقتل
 2انصراف أيه عن الساسة وانجاهه إلىالعم  .رحمته بالناأس .
أسرنّه
سماحته وعفروه ب تنزيه نفسه عن ذم الأمة الراشدين ونسه عن ذلك .
وب

ام أهل المدينة له الفرزدق والإمام زين العابدين و»هشامبإبكر
 قصيدته العصماء فمىدحه  -اشلكاصفبانى فىنستتهاابنعبدالملك
إلىالفرزدق ليسلهأساس على وم  -نزول الاذىبالفرزدق يسبب القصيدة .
اند

شأة الإهام زيد

 »,اما أحيط به الوسط الذى نشأ فيه ٠

جم

رموسااتته عأنبيه .
إس

روايةالزهرى عن أبي .ه سم أخذه الفقهعن أبيه مقدارعل أبيه

افلىفقه » وسؤال ابن شباب الزهرى عن أنواع الصيام 6 .م

مهاج أبيه .

مم موت أببهوهو فىنحوالرابعة عشرة_اتصاله بأخيه احلمبدافر الذى تولاه
إمامة الباقر فى فاقلهإسلام.

بأعيده » وقدكانفىسن ولده بم

بم المكانة الفقسةللباقر » وصلة ألىحنيفة به اتصاله بعلباء البيت العلوى 
مكانة علاء اليتالعلوى عابلدله بانلحسن بن الحسن  -تتحامنذيأففىة 
ينة
مدمن
لجه
عل عبداللهبنالحسن بوم  -استقلال زد العللمى  -خارو
التقاه بواصل بن عطاء وم  -المذا كرة العلمية بينهما

-

 - ).واصل بن عطاء»

وحمد بن الخنيفة .

 - ١4نخوض الإمام زيدفىعل العقائد. 

ما4لإ-مام زيدفميىدان العمل

ب ا1للبيت يعتزلون السياسة » ولكنا تجرم[ .لها ع 4الدعوة.
لعباسية واستخدامها السملويين 4غ مراقبة هشام بن عايلدملك .
ه؛  -توجس هشام خيفةمخنروج الإءام زيد إلى العراق  .محاولة هشام
الغض من مقام آل ألبيت انحمدى

+

سماحة الإمام زيد وراسته وظبورها

فىمعرفة مابريد هشامبنعبد الملك 0غ
م  -إحراج هشام للإمام زيد

تلفيق هشام التهم للومام زيد .
لعدد <وادث الإحراج .

81م

د

اه  -خروج الإمام زيد واستشباده

١ه رواية مشاورته لآخيه الباقر عند الخروج ومقدارها من الصحة .
لل والنحل خاصا ,ذلك ومتافشته جم متاقفة .الباقر له
؟ه  -مااجالءمفى

فى اشتراط خر وج الاإملامظ عاللىمين لي-كون إماما 4٠ كثرة ذهاب الإمام
زيد إلى العراق  .ده

آل اليبت كانوا ناقين على ظل الأمويين » ولكن

يتخذون النقية .
ده  -فى المعركة :
سعالرعة بالخروج وخطيته
لقمله
اعرا
:دييره الآم سراً » تريض أهل ال
الى بينمنهاجه  تحذير بارأهل برتهلهمنالعراق و أهله

بله  -تحذير دأوود

ابنعلى تحذير عبداللهبنالحسن «ره  الدتتول ف المعركة  إثارة أهل
العراق مناقشة قوامها الاطعلنشفيىخين أبىكر وعير عند دخول المعركة 
تكوصهم على أعقاهم  .بابعهخمسة عثر ألفاً » وم بقائل معه إلا أربعالة .
وه  -قناله هذا العدد » وإيقاعه هزيمة جناح الجيش الأموى ؛ إصابته بسهم »
واستشباده  صلبه بعدقتله وبعددفنه  >.نقمةاللهبسبب مقتل الإمام زيد
كانتبزوال ملك الآمويين علىأ.يدىمتلهممنالعباسيين ١+ [ -خراج العباسيين

جثثماوك الآمريين جمقيعباًومرنهم وحرقها بالنار  - ++العبرة فىاستشههاد
الحسين بعنلى وحغيده زيد

 +4سلسلة الحوادث التى سبقت خروجه .

>  -نجرده للأم بالمعروف والبى عن الملكر

اهلمببادىه
5

السامة

هاىلى جعلته يقدم علىطلب الشبادة  .لتغارير أهلالعراق فقط .
زبيد للخلافة
د  -طل

 - +السياق التارعغى يدل على أر_ الإمام زيدا كان يطلب الخلافة

مد  -مناقشة ما تقوله الشيعة الإمامية من أن الإمام زيدا ماكان يدعى الإمامة »

بيلإعنتهرف بالإمامة لابن أخيه جعفر الصادق .

 5 1عل الإهام زيد

 ٠إجماع العلماءمابينسنيين وشيعةعلىعله ك-لام عابلدله ابلنحسن
فيه ١ب

كلام ألى حنيفة فيه #7

الذن خرجوا ممعقهاتلون ثالمقراء

والفقباء والهدئون +بن  عناصر تسكوين عليه .
عب ل صفات الإمام زيد

مصنفعولة آل عل بطنأالىلب وذريته  470مانزل .هممن
شدائد جعلهم ينصرفون إلى العم .
ور صفاءٍ النفس وخلوها من الموى فى الاتجاه العلبى
ءث
هب  -إخلاص زيد أ
سماحته _ مظاهر إخلاصه .

ب

شجاعته  ,شجاعته اللادبية بابو

تجاعته ف اىلميدان  الشجاعة والاباء .

 - 8الصبر  الصبروالشجاعة  .والصبر والحل.
1

الوعى الفكرى عند الإمام زيد  حضور بدمله

الامور لأاسبا.
١م  -فصاحته

مم  -أخار فصاحته

سم

.هيم قدرته على رد

خوف هشام من قوة

سان الإمام زيد .
عم دقوة فراسته .

م

4م  -هيبته  جموعة سجاياه إجمالا .
 5ل شايوخيه
حم  -شيوخ العمفاىاألبعيتلوى  .تلقيهعن أبيه » تلق أابليهنعانبعين

اتصال علاماء
لبليت بعباء امور 8م  -عل عوألولاده كان يتوارثه

بونأوهحفاده لآن الآمريين كانوا منعون كثرة الرواية عنه .
 8سس دراساته
هم  -دداساته العلل وانصرافه لكهشأ كل البارزين من " ل التبينتق-له .

156
ب

5
بو

سدم

تلقيه من غيرآل البيت  -عليه أقوال الناس شواهد ذلك (ومناظرانهه
تلقيه أخبار الصحابة بو تجاريه وصقل الاحداث له.

عص-ره
4

4و  -كانعصر الإمامزيد عصرفيهآلام افسية لاآللبيت .
لسياسة ق عصره :و ا

+و  -نشأته  فكرة الدولة الآمرية عقب فتنةمقتل عثيانرضىالله عنه »
واستقام له الام عقبالف التىانتهتبمقتل الإمام علىكرماللهرجهه .
ما أحدثه معاوية من مبادىء ل ياكلنرعلامشادون 

بو

دهاء معاوية

اه»
نوج
دديخر
مزي
لدي
اعه
يل فى
لور
ل ق ظو
ادثه
منعمنالةاتقاضعليه معماأح

واستشهاد الإمامالحسين  -- 85خروج الأقالمالإسلامية كاباعلىالحم الأهرى
بعد هلاكُ بيد واتباء الدولة السفيانية » وظرور ملك بنى مروان  -44إثارة

الاحقادبلعنإمامالمدىعل علاىلمنابر ١٠٠  -اتسامالاكالمرواق بالقسوة

فأىول أمره » وآفىخره .٠  - ١١٠الانتصارات الباهرة التىانتصرها قواد
المسلبين هاىلى أسكتت الناس عانلانتقاض ؛ انصرافالقادرين إلى القنال
فى صفوف الجاد .

٠

يدد وأثره- 
عبزنعب
اللعم
عد

مظامالامويين وأثرها م٠٠

إدراك الإمام زيد لللبظالم وللعدل معا. 

 ٠الفرق السياسة ونشوءها فى العصر الآمرى  ا#راف عض
همذ الفرق .
...ل  -الشيعة  اختلاف آرائهم ما بينمعتدلة ومغالية .
4

موولطر 1 .الشيعة .
.ى
1

 -العراق موطن اللشيع .

 -أصل الشيعة .

٠

سانةلعةكي
اشي
فرق ال

.

ووو آراء

الكيسانة. 

كك

ا

عرد  -آراؤم ميج مس الإسلام ومنالفلسفة وخصوصاً الحادية  ,ومحبةعلى وآ له
-محارية الإمام زيدلهذا الانحراف.

 - 4شمينعحرفة بعد الكسانية

 اختفاءبعض تلك الانترافات فىلجة التاريخ  الأراءالبى| بتدأت تظهرعبدالإمام زيد؛ وتكونت مذاهب منبعده .
411

الوا .

الخوارج أكثزرم مالنقبائل الريعية

صفات الوارج ١١

 +0١المبادىء الى تجمع الخوارج 6١1 سكم بظواهر الالفاظ- 
قشة عل" لهم. 
صمورنةامن

و«(

اختلافهم  استخدام خلافهمللنكايةبهم١  -فرقهم  -الأزارقة

 (٠4النجدات .م٠

الصفرية #١

العجاردة «م 1 الإباضية

م١ خوارج خرجوا عالنإسلام .
هم(  -الخوارج وأثرمفىالحم الآموى خروجبم بعدمقتل الإمام زيد
م( خطبة أى حمزة الشارى الىتدلعيلحال الناسفىآآخر العصر الآموى .
تصوقلاد فاىلعصإرمام زيد :
عىأ
للاام ف
وم -االك
دىسر
قف
وم(  -الالكللام

.غ١

التفسيرات الختلفة له ١+١

تفسير

علىله وأخذ الإمامزيدبهذا التفسير .
رتكب الكييرة وءالكلام فيه.؟ م
نالدمشقالقدرية ١غ+4يلا
 - ١40الفرق الدينية الجيرية ه١4
وعمر بانلعبعدزيز .
 - 4المعتزلة  آراء واصل الذىكانيذاكرماعلهإمام زيد أصولالاعتقاد .

اس ل المرجئة  أصل نشأتهم 46٠

املنمرجئة جملة ه6ا١ل-مأقرساجمئة .

إعلان الإمام زيد البراءة

دفانت
ر

لاه١

ته

الفقه فىعصر الامام زيد

هر  -عصر الإمام زيد هو عصر الاجتباد  اتصال أممة آل البيته
بالتابعين » روايتهم عن أأصحابة والنابعين » ورواية علياء السنة عنهم .

- ٠4المدينة فى عصر الإمام زيد

ردوة فىالفقه والرواية .+١
الاإملامذزي

وه١  -بلغت المدينة فى عصر

كان علمها هو المرجع لمعرفة.

السان  كلام اينالقيم فى فقباء الصحابة والتعليق عليه +١ ماروى عن

طقومعل صمبته
علىبنأنىطالب فاىلكتسبنة .لميكن بالقدر الذى ينف
وانصرافه إلىالفقه طول عمد الخلفاء الراشدين التلاثة قبلهء وتبلغ نحو ه؟ سنة
م( قبيام ذرته

الحافظة عل ترائه  -وجود يجموعة مانلرواية عنه

عند آل البيت .
هد  -الفقباء السبعة الذين عاصرمم .الإمام زيدا  -سعيد بن المسيب ٠

يبينر
ل عزروة
اه 
 -نقمته على بنى مزوان  735ففه الزأى عند

4

-

أبر بكر بن عبد الارحلمنحبانرث  القاسم بن معدبد الله بن

بيد أله بعنتبة

,

انر
سب
يمان
 - ٠سل

 -خارجة بزنيد بثنابت

09١و

فاقلهرأىه

افلىمديئة « .باو  -كاننشاط الفقباءالسبعة وزيد قداكتمل شمبابه.
معنو ل الرأى والحديث فى عصر الصحابة

هباو  -فى عهد تابعى التابعين

64لاو فاىلعتهادبعين .

بدو  -مدارس العراقفى الرأى .

بابا؟  -الفقه المدفى والفقه العراق .

خلاصة عصر الإمام زيد

رىه
صف
عكرى
الف

.

١م١٠١

اتتصاله بكل وجوه النشاط

 48امه

 - 4الاقلسمقانى
آراء الإمام بك

 54آ-راوٌه فاىلسياسة .

 44١ك-لامه فجىواز أينكون المفضول إماماً دع وجود الافضل منه- 

قوله إن علماًلمبوص إليه بالشخص ء ولكن عرف بالوصف٠ 

خىتلولاىفة معقيامالعدل .
 أعتباره المصلحة أسااسلافشروط الإمام عنده .

م0

 - ١١الأئمة غيرمعصومين عن الخطأعنده. 
خروج من يتصدى للخلافة والدعرة لنفسه  الفرق بينه وبين
9
الإهامية ف هذا .

 - +١خروج إمامين قفطىرين. 
 0-5لامبدوية ولاإماممكبتوم عند الإمام زيد .

هوا

خلاصة آراء الإمام زيدفالىسياسة .

وز  -الزيدية وآراء الإمام زيد ء واختلافهم بعده

الجارودية

0و1

وخروجبم آعرنائه فى إمامة المفضرل والمبدى .
 - 1السلمانية  عسكهم بأكثر آراء الإمام زود و - 4موافقة بعضى

المعنزلة وأهل السنةلح .م
1

البترية آراوٌمم متقارية معآراء الإمام زيد .١م 

عالهمق الآرن

السادس المجرى وصف الشبرستاق  تقليدهم مذهب ألىحليفة .
.م أ
مآراء الإمام زيداق أصول الدين
م9

دم التقاوٌه الفرق الختلفة فى عصره  3وتدقمة مايكون عذد منتحلبها

عصنواب .

و © رأيه  2مرتكب الكييرة .:؟  تلاق رأبه مع رأى وأصل.
فى جرء من كلام واصل لافى كله .

.م م-رتكب الكبيره ليس مخلدا فالىثار اعنلدإمام زيد» ولكنه
حاسب حتمابمقدار ماأذنب إلاأن يتوب ويغفرالله له.
لام الإمام زيدفىالقدر ..م ك
4م لارأبه ى وسط الأراء المنحرفة و .

إمانه بالقضاء والتدر ء

واعتباره الإنسان حرا عتارا ٠.م حلاصة آرائه فى ذلك  ,الله أودع
ان  :الفرق بينرضاالله
يعبد
قةال
اشيث
لهوم
تالل
ميئة
الإنسان قدرةبيبفاعل ٠ مش
تعالى ومشلياته .
( -م)نق البداء الذى قاله الكيسانية والإمامية .

 - ١قولهإن علاللتهعالىأزلىقديم.
يىا
نف
دجعة
للار
ا()4

والكيسانية .

الاحد من الآثمة عخالفته فىذلك للاثنا عشرية

ْ

م)علجازات لاحد من الائمة ١م عخالفة فىذلكللإمامية .
مم ( -ه

وم  )( -الآمر بالمعروف وانهى عن المنكر واجب عند الإمام زيد .
 - 7+ترللهللتقية يسبب ذلك .

م 0( -م صفات الله تعالى ليست شيا غير الذات م - 15آراء
الزيدية فىذلك .
( -م) التكليف بالعقل .

أقوالالعلماء فالىحسن والقبم اللاشياء ١*5  -قول المعيزلة  - 0+قوله
أنى حنيفة والماتريدية .٠ قرب رأى أحنىضفة فى هذا من رأى الإملم زيد »

وسبب ذلك .

ظ

عبرب _ خلاصة آراء الإمام زيد دول العقيدة .

سسا ب" عام

6

-

يه
 -قق

هم  -توائر الاخبار عنه بأنهكانفقيها  كلام علماءالسنةؤيه  كلام
اىته
د؟ 
أخه الاو تاملدباقر فه ++
راجمع
سه ف

بينمناهج العقل و الام 8

أثرعنزيد فقه عظم ااا د عاءأرائه الفقبية  .ريد كان

عصر لميكن

قدمفيهتدوين العلوم .
 6-5اقل الفقه الؤزيدى

4؟  -تلاميذ الإمام زيد ومم  كثرتهم .سم لقاء أحنىيفة نه.
أكلثبرقاع الإسلامية .
0١؟  كثرة التلاميذكانت سببا فىآشررائه فىا
رضفا

كنتب منسوية للإمام زيك مع عدم اتتشارالكتاية وااندوين عصره

_ الجممصسوع

ممم

4

:

ظ

راوى امجموع عن الإمام زيد  ,اختلاف العلاء فى توثيقه .

طعن الإمامية فيه  .وتوئيق الزيدية له ممم  -أوجه ااطعن فى رواية

المجموع سبعة +مم 

الطعن فالراو

رده  -جرحه جرح مطلق  .لآ حرح

 .مسبب » والجرح المطلق عير مقبول #م؟  أسب فيه الاختلاف المذهى .
ارعس ل لا صم الطعن عجرد الا+تلاف فى المذهبءكلام الشافعى فى هذا .
وم”  -اتهامالراوى بأخذالصحهمن الصادلة وتحدثهما ٠:٠  -بطلا زذلك .

 - 145مبالغته فىالناءعلىآل اليت واعتبار ذلكطعنا  -ل يكنحبهلآل
البيت طعنا فىغيرهم  47اتبامه بالانقطاع للإمام زيد .
من اجموع .
+؛؟  الطعن فى

5

ادعاء الوضع فىبعض أحباد مث المجموح هع؟  -الشهادة لما من

كتت الستة المشوورة +عمم  ادعاء الوضع فى حديث « العام فىالأرض بدعو له

كل شىء حاتلىحوت فاىلبحر  ,الشتواهد الدالة على معناه ميم  -ادعاء الرصع
فى حديث المسح على البيرة  .الشراهد الدالة على صدقه ,

١

لس

امهم

د

اب بتفرد الراوى بالرواية  رد هذا الطعن بتفرق
تفى
كعن
املالط
وع

النلاميذ اعقسبتشهاده . -ه؟  -قبول الزيدبين رواية الراوى له .
١ه؟  مخالفة بعص ما فى اجموع للدروى عن على مهم  --المؤازنة تثبت

ك فثىرة والخالفة فالىنادر .
لفقة
الاموا
ماهملر.واية عن على فى ببع أمبات الأولاد فامىجموع وغفيره .
:ه؟  الرواية عن على فى نصاب زكاة الإيل فى المجمرع وفى غيره.
ماهلمر-واية عن على فى شهادة الولد لوالده لتاقبل إلا الحسن
أو الحسين والكلام فى ذلك .

به؟  -خلاصة الرأى فى الطعون التى وجبت للمجموع فى اراوى
والمان  .والانتهاء إلى عقدبموها .
 40ل طبقات رواية المجموع :

وه؟

سلسلة رواية اجموع إلى عبد الحادى يحى بن الحسين الذى يعد

الإمام التاق للدذهب المتوفى فى آآخر القرن التالث  .رواية إبراهم بالنزبرقان

وترثيقه من الزيدية وبعض أهل السنة والطعن فيه من غير هؤلاء طعنا
مطلتا مردودا ٠ '
4م  -رواية نصر بنمزاحم عنالزبرقان  :والطعنفي مهن عخالنىالزيدية.
.م  -رواية السارفى عن ابن مراحم 5م  -رواية التخى 'انق

حننشيفخية فعصىره .
للمجموع ؛ واقدلكا
معدم  -الطبقات التى تهلؤىلاء .

4م  --قبول المجموع -ه -تلق العلماءلهبالقيول ع+؟  --الطعنمن عير

دليل فىأى جموعة يتلقاها العناء الول فطع السللة الفك ب الى تبرط
الحاضر الماضى .
 - 9طرق رواية اجمرع  .أكانت بالإملاء  :أم بالرواية الشقوية ٠

هلام -

ارلضإأمنام زيد كته بقلله ولا لفرض أنه أملاه .
لاسبيل لف
7

 6المجموع روى بطريق الروابة الشفوية

ابم

الشواهد عل,

ذلك من مين المجمدوع «بم  ليس ذلك مدعاة للشك ؛ فالعم ف عصر

الإمام كان كله يتاق بهذا الطريق .

رم

المجموع المطبوع فى الفقه والحديث لام  -الكلام فى ترتيب

امجموع  .شرج المجموع الكبير :
م/ز؟ ب دراسة ماذج ققهنه من المجموع

م د-راسة ماذح فقهية منه تجعل القارى” يستأنس بفقه الإمام زيد.
و

فى الزكاة
١
ل عإنمدام زيد  .حجته .
بم  -زكاة اليقر العاملة  .ليس فها زكااة
زكاة ماء النعم وحكه

حجته بم

رأى مالك الذى خخالفه ببمء

محنيث إضافته إلى التصاب ام  -أقوال الفقباء فى ذلك ورأى زيد .

وبم  -أماء التجارة » وأقوال الفقباء ورأى الإمام زيد .

مب  -مال اليتهمووجوب الزكاة فيه » رأى الإمام زيد » وآراء غيره

منالفقباء ؛ ماتدلعليهمنناحليةنقل عنعلى .
بع  -رأى الحنفية فىهذه المسألة  2سم؟ 

رأى الحادى إلى الحق .

؟ ل ف البييسع

 - 4البيعالربوى 68؟  ربا البيوع ودبا الديون 5م؟ 

على ريم ربا الديون

بهم

العلة التى يببى عليهاالقياس فى ربا الببرع

واختلاف الفقباء فها  رأى الامام زيد
فوم

الإجماع

برم؟  -موافقته لرأى الحنفية

رأى الشاففى  رأى المالكة .

.وم  -الاخيلانةبفيىوع ١ جاء افلىمجموع بالرواية عرس" الإمام زيد

فى المار>ةإن كانت هها خيانة بالزيادة ١و«

الروايات الاخرىعن الإمامزيد -

الاخيلاءةمرفىاعة بعدم دكر الاجل ورأى الإمام زيد .يا جاء فى المجموع .

كلامالزيدية فى اختلاف السعرعندتأجيل الش عنهعند تعجيله  اختلاف

عو

ننة
سم
لليل
االد
4ه + أدلة الذين أباحوا الزيادة هو؟ -

الفقباء فذىلك

_ شروط الاحتكار

انمام زيد
لع
دوم  -الاحتكار ومواضعه_ها راوى

الاثم عند الزيسة

,روب  -الشروط عند أحننىيفة والموازئة باليرنأيين .
ع

فى الشفعة

فلمشفوع فيه مروااه المجموع عن الإمام زيد أنه شلفاعة
..م  ا
و.م  آباء الفقباء فى ذألركبعة .

إلافىعقار.

؟.م  توت الشفعة للجار -رأى الإماميا راولىمفجموع .٠ . رأى

جمبور الفقهاء :

ع #.ا مراتب الشفحة عند الإمام زيد 

م.م معنىالاشتراك

فالىارتفاق عند الويدية .
الشفعة علىعدد الرءعوس_رأى الإمام زيد 0

.م

راألىعترة .

فالمزارعة

و.س  -ما رلوأجهجاموع عن الإمام زيد فى المزارعة ١9# أرض خببر
وما مله انى لقمبشأنها .رأى الظاهرية فى إجارة الآراضى الزراعية .
رأى جمهور الفقهاء .

ورم

س.م 
مم

المزارعة إذا كان العمل على المزادع ؛ والبذر على صاحب الارض ٠
صور المزارعة الصحيحة والمزارعة الفاسدة  -إبطال الإمام زيد لكل

شرط يخالف مقتطضى عمد المرارعة .
<

ه  فالفهيبة

هام ا روى عن الإمام زبك أن الهية من الصحيسم والمراض مقيدة

لفة جمهرر الفقباء لذلك وأدلتهم .
المتلخثا.

(  6الإمام ريد )

سات
ه
س

ورم

عنم

حجة اانقيد بالئلث وبم  قياس الهبة على الوصية عند أصماب

ذلك الرأى .
وا"لقبض فى الهبة شرط لتامبا عند الإمام زيد  اختلاف العلباء

فى ذلك .
 - 7١الرجوع فى المية يجوز عنذد الإمام فى غير الصدقة والمة لذى

الرحم والعوض2

+بم  أقرالالعلماء فى ذلك .

مسجم

رأى الحادى فذىلك .

4م

خائمةاكلام فىالمجموع .

:مم  -ما تدل عليه الفاذج التى نقلناها

ممم

اشتمال الكتاب عل فقه

الإمام زيدرواية ودراية.

1م

أصول المذهب الزيدى

بهبيد:
دم  -الإمام زيد فقيه مجتهد بالاتفاق مادام مجتهدا فله منباج .

عمدلم
با

تدوين المناهج

وإذ ١تدون

مجم ب يجب أن نفرض ملاحظظة المناهي »

وب«م  الأئمة الذين عاصروه كانت لهم مناهج وم تدون .

.مم المناهيج يتأخر تدويها عن الموضوع » وإن كانت تسبق الموضوع

فقة
رطري
ع-
مجود
فى الو

مناهج الإمام زيد وأنىحنيفة ومالك مع أنهم

لميدونوهاء ولميروها أحد منهم-

اعم  -صلة الإمام زيدبأصول الفقه الزيدى  مراجعة المدون من أصول

الزيدىعل المأثورمنفقهالإمامزيدليعرف مقدار التوافق .
طرق الاستباط فى الفقه الويدى

+أ+ص-ول الفقه الريدى كثيرة » ولكنها لقمتطربعبه-ا من
منواج المتكامين .

ونوج

سه

مم _ استمداد أصول الزيسية من علم الكلام واللغة وعلالاحكام .٠ كفية
.

الاجتهاد خده

وعم

تتقديم قضايا العةل القطعية

+سم  قضية العقل

التى يتوقف علها عل الأحكام فىأصول الزيدية ٠

بسب

الإجماع الذى يقدمه انجتهد يوازم به خطأ المستشرقين ومن جارامم

قديم الإجماع  3-5الاجماع المعلوم ومقامه فىالاستدلال عانلدريدية .
قَّفهمت

وجم  تقديم هذا التوع من الإجماع ليس فتيأهخير الكتاب والسنة  الاجماع
المؤخر عن الكتاب والسئة .

).م  #دك العقل فى اللكليف
).م العقل له دوران  دوره الأول ف إثبات الرسالة الحمدية  دور الثاق
فى إثبات التكليفات الشرعية واستنباطها .
يم

لا يستقل العقل بغهم التكليفات قبل الرسول عند الإمام زيد

وبقية الزيدية .
ية فهذىا .
يدرأى
زيحه
لتقب
وعم آراء علياءالمسلبين فى سين الع
اقل و
حسناللاشماء وقبحها  .أدلة من قالوا إن للأاشياء حسناذاتيا» وقبحاذاتيا.

ووم

مم  -أدلة خالفهم دهم

رأى الإمام زيد فى هذا المقام 04م

رأى

,سطالزيدية بينالمعترلة اولحنفية ,وتوسطالحنفيةبينالزيدية والشافعية.
الشافعية تو
ترثيب المصادر الففسة

وم (١ -)نصوص الكتاب والسنة المعاومة
القرآر..:ى
.وم

التعر يقب نهفىكتب أأن يدية داوم

القراءة متواترة «م”م 

قراءات القرأن وهيئات

القراءات أأسيع متواترة عند الزيدية  سنببزول

القرآن منجا «مم  ورائد تعدد اأقراءات .
وة* ب الحم والمتشاه فى القرآنت +دم + أقسام الحم 1

سمرم

1

لفنص
اري
بمم ا-لنص الجل والنص الى ٠  -تع

براعمحتلاف

الفقهاء فى تعريف النص  -رأى الزيدية .
.م

ظواهر الكتاب والسئة  .تعريف الظاهر ١م

التعاوض بين

النص والظاهر عند الزيدية .
ا

العامعانلدزيدية من الظاهر الذى يقبل اخيالالتخصيص  -دلاله

العام ظنة :عند الريدية .

مم _ تخصيص العاء 44م  -تخصيص الاجماءالعا .مت.خصيص إجماعالعترة .
وم  -تخصيص القياس للعام عند الزيدية

ددم  -الشافعى لا يحير

تخصيص القياس للعام  المالكية والزيدية يتلاقيان .

بم

هل يرى الامام زيد تخصيص العام بالقياس  .الرجوع إلى امجموع

فذىلك وجب الشمواهد الكثيرة منهتدلعب أن الامامزيدا لذايلرىك
.بم تخصيص المفهوم لعام الاقرلآنزعينددية ٠
بسب  #تخصيص العام خبرالأحاد  .ماجاءفىالاصول الزيدية خاصايذلك .
سيص  حفيقة التخصيص .

عبم _ اختلاف الفقباء فى وذ[

النسمة
أصأرص
5

ذو

أخبار الأحاد وظواهرها .

أقسام السنة ٠ انبا

.

ويم اقوة أخيار الأحاد عانلدزيدية

إن  -عاتب أخبار الآحاد  .وشروط الرواية 88

القرابة عند

الزيدية لبست شرط فى قبول الرواية » ولحكنبا أساس فى الأرجحية .
اسم أخبار الاحاد لست مرئية واحدة هن حيث قوة دلالتها .
م
:خم

ل

المفبومات فى ١لقرآن والسنه

ب - +المنطوق والمفبوم عند الزيدية  .ماعلئمنطوق » ومعنى المفووم .

لاسمام

سم

وبع  -مفهوم الموافقة  ,الاختلاف فكىونه من دلالة المنطوق  .اتفاق علياء

المسليين عاللاخذ بمهاعدا الظاهربة .

لم  -مفهوم الخالفة  اختلاف الفقباء اىلاخذ بأهك.ثر الريدية على
الاخذ به  .أدلة المانعين لللأخذ به بهم _ أدلة الآخذين به .أقسام مفيوم

الخالفة ومم  مفهوم اللقب .ه*  مفيوم الوصف إوم  مفرزم
الشرط «وم  أمتلته ومناقشتها  .والاختلاف فى الاستنباط حول بعض
مفهوم
الآيات عوسص  مفهوم الغاية عوم  هبهوم العدد ووم
الحصر  .مراتب المفوومات +وم  -المفبومات عل تآخرها تخصص العام
وتوجيه ذلك .

بوم

بوم

أفعال النى يلل

مرتبتها فى أصول الريدية  أقسامها  يمتاصل بالتشريع -

مياكون بيلالناقرآن الكرحم

روب مياعمله بمقتضى الطبيعة البشرية .

قوم الإجصاع
ووم  -مرتبة الإجماع فىالاستدلال  .تعريفه  أدوار الإجماع _ إجماع
الصحابة

6.م

الاجماع فعىصر الاجتهاد إجماع الفترة .غم اخضتلاف

الريدية فى إجماع العترة  -الإجماع فحجىيته يتناول الاعتقاديات إذا قكطانعياً ,

6غ إمكان الإجماع  وقوعه م.م
م

ماقشة الافى فى وتموعه

عه
قةوفى
ويدي
الإمكان العقى والإمكان العادى اختلاف الز
45

.

شروط الإجماع .

ه.؛  -أنواع الإجماع  الإجماغ الصريح  - +.+الإجماع السكوق 
أدلة يمحنتج به » وأدلة يمعنارضه  - 7.4الزيدية يأخذون بالإجماع
السكوى  شعب الإجماع عند الزيدية م.م اختلاف الفقباء عدلأىبين
لث املإجماع .
اقسم
تدال
ليع
امع
أو ثلاثة فىعصرمع اتفاقهم علىأصلجا

كنك

ون

- 8السنإدجماع  -اتفاق العلياء علىأالنإجماع لابد لهمنسند
 - 121القياس يصلح سندللاجماع عند الزيدية واختلاف الفقهاء فذىلك .
03

[جماع العترة .

اتب
١م؛ر-

:

ز عينددية ()1ما أجمععليهالسلف والخلف .
اإجلماع
ال

قديم هذا النوععلى كل اجتهاد ()5ماانفرد له السلف ؛ وانقرضت

ماع
ت)م
اصرج4(.
عصرم جتمعينعليه ( .م) ما|نفردبه السلف ,وينمقر ضرمنالع
عليهالسلف » بعد أن اختلفوا فبه(ه) مااقترن فيهالصحابة علىقولين .

داا أواثنين.
حإل
اعصر
ولال
)4( - 4الاجماع السكوفى ()7مااتفقعليهأص
)(١ معرفة الاججماع بالمشاهدة
 - 4طرق معرفة الاجماع هوج
(م0ع)رفته بالنقل عن كل الأمة (م) معرفته بالتواتر (م4ع)رفته بنشره وعدم
أفكاره (ه) معرفته بأخبار الأحاد .

 - 514مخالفةالاجماع المتواتر فسق  حجةذلك و,مناقشةالغزالى لهذهالمجة .
قت-وى

الصحاق

و  -أخذ الأمة الأربعة بفتوى الصحاق  عدم أخذ الزيدية ما .
وىى
تف
فلياء
4اعو -أقوال الع

الصحاى .٠4  -البزدية يأخذون رأى اأضحانة

جتمعين ؛ و إذا اختلفوا لاءرجون عنآرائهم  موضع الخلاف هوقول الصحاف

الذى [نفرد بهولميعرف ول يشتهر .
ي)اس
ال-ق((7
2

 ' 904الزيدية بأحذورن القياس  -تعريفه عندمم وعند اجمهور .
+م؛

اء
شكيبين
اىال
لة ف
ااوا
القياس أخذ بقانون المس

من يعارضون الاخذ به والرد عليم هب

المهائلة 84+

أدلة

حجج الذين اثبتوا القياس من

القرآن والسنة والعقل واجتباد الصحابة »+0 أخذ الإمام زيد بالقياس .
 - 94أركان القياس (ا0ل)اصل () الحكم شروط الحم الذى ينبت فيه
القياس

م0

مياجىء على خلاف القياس

4م  -الركن الثالث الفرع .

-

وعم

سس

و س العلة اوهلىركن التراعبعر يفبا -مايشترطه الحنفية .م

الفرق

بين العلة والوصف المناسب  الزيدية لايشترطون فى الوصف الذى يصاح علة-
أن يكون منضبطا .

١م س شروط العلة عند الزيدية وغيرهم «م - 4عموم العلة  الاختلاف
فىجواز تحصيصها  الفرقتخصيص العلة وعدم الأخذ بالقياس فىبعض الاحوال .
جبع  حمجةنعمونا| التخصيص وحجة من أجازوه .
ومع كمرةالاختلاى فى جوار تخصيص العلة  -العلة أمارة كاشفة  العلة
دا وعدما .
والك
جها
وتمع
ينب
ومع أفسام القياس ص حيث وضوح العلة  قياسالعلة  قياس الشبه.

دم س الإمام زيد أخدذ بالقياس  أمتلةمنامجموعتدلعلأخذه بالقياس ء
( -امل)استحسان

مم  -ذكر الاستحسان فى باب القياس عند الزيدية  -تعريف الاستحسان

لحسحاننعفندية »
عندهم وم؛  توضيم التعريف 4.غ  -تعريف الااست
توقسيمه عندم  -استحسان القياس

الإجماع

94م

أستّحسان السئة استحسان

 5استحسان الضرورة  أوجه الاستحسان عندالزيدية ومواضع

ترافقها ومخالفتا الجمهور .

م  -رأى الإمام زيد فى الاستحسان .
ْ

ه؛؛ -

( )5المصلحة المرسلة

ينل القياس » لآانلهاممنناسب
بة م
قرسل
مع؛  -الزيدية يعدون المصلحة الم
الغريب أو المرسل  أقسام المناسب  -المناسب المؤثر المناسب الملاثم وأمثلته .
 - 5المناسب المرسل  -أقسامه 

ايل
املنقب
خذ
المأخوذ بههو

بالمصلحة

المرسلة لاء؛  -اتفاق الزيدية مع المالكية مهع  مالا يؤخذ بمهن
المصالح عندهم :

ف إ-نكار الشافعى علىمأنحد بالمصلحة  .وى هدا رد على (عضى

ا
سن

اسن

<ذ
افى
لدد
ية االىدعت أناهتر
دند
يل ع
زصو
كاتبلالآ

بها .ه؛ س شروط

الاخذ بالمصلحة عندمالك :وافق مابشترطه الزيدية .
 - 50أخيذ الإمام زيد بالمصاحة ٠ .
م(١٠) - 4 الاستصحاب
مومع  -اتفاق الفقباء على الاخذ بحهحدقيقته .

ممع أقسام الاستصحاب عند الزيدية  -استصحاب البراءة  -استصحاب
الملك  استصحاب المكم  استصحاب الحال .
وه  -مدى الأخذ بالاستصحاب  اعتيره الحنفية والمالكية مقرراً
ايةهرية فىقوته .
للشظافع
وسعاة ا
الحقوق الثابتة  ولايثبت حقوقاً جدبدة ٠ تو
مه؛  -رأى الزيديه فق معرأى الشافعية .

الخذ بالاستصحاب .
لع
ارئب
ووع  -الاحكام التى تت

هع  -دليل العقلوالخطر والإباحة
باه  -الزيدية يأخذون بالتحسين العقلى والتقبيم » ويؤخرون الحنكم به
عنكل الآدلة جه؛  ماانبى على أخذم بذلك  .الخطر والإباحة مرتبطان
حالكعقل

وهم  -شمول الآدلةعند لا يوجد فراغاً لحم العقل .

+١؛  -خاتمة فى أصول الزيدية
 +س لتمدون هالذمهناهج فعىبد الإمام زيد » ولكن دونت بعده .
؟+ع  الخصوبة فى المصادر الفقبية عند الزيدية .
 - ++الاجهاد

تقسباماد  ,الاجتهاد الكامل +4 .
جد أ
اتها
للاج
مدع معانىا
الناقص  - +4تخريح المناط  -تتقيحالمناط  تحقيق المناط .

الاجتهاد.

مد؛  -شروطالجتهذ  الع بالعربية  - 74+العمبالقرآن  - 09العل
بالسنة  معرفةمواضع الإحماع  - ++الع بأوجه القياس  معرفة مقاصد

لاسن ل
الأحكام

465

-

عيه الفيم وحسن التقدير  صمةالنيه وسلامة الاعتمّاد .

.ام  -ماتب المجتهدين
الا امجتبدون المستقلون .
«اع  عرائب انجتهدين أرنعة ؛
الحرجون /4ايم  -المرجحون .
باع الجتهدون المتسيون سرعم

هع  -المقلدون ثلاثةأقسام  :العلماءالذينيعرفون الراجم منعيرالراجم

افلىمذهب  -منيسنطيعون ههمالكتب منغيرتحصيل  -العامة .
 - 5تجحزلة الاجتهاد

دنع  -أكثر الزيدية عاللىاأحنتهاد يتجرأ  -لاتقعالتجرئةفىالاجتهاد
الامطللقزعينددية » بلتقعفمادويه .
ب«بع  -هارالتأسآدلة عندالجتهد
 - 4الإجماع القطعى فحىقيقته .ونسده هالومرتة الأولى  -تصسرص

اةهثرمهما .
القرآن والسنة الظمنوواتر
وام  -بل هذأ نصوص أحبار الأحاد ثمظواهرها

بهلنا المفهومات

 بلهىذا القياس  -مراتئيه ١ .م  -حو العقل آخر المراتب .لليزديعنددية
؟مع  -الاجتهاد واالتق

؟مع  -لا بد من بقاء الاجتهاد  الاستنباط والاختيار  .ممم

بمو

المذهب واتساع آفاق اخ جين فيه .

عم؛  -التقليد فاىلمذهب الزيدي 644
اجتهاد  الجكانة فى الفتوى 

الزيدى

همع

ابموزللفتىنأ ينفى منغير

تقليد المت والاختلاف قبه فى اذهب

>مغ  -تقد الأتمقمن آل ابيت فى الاجتهاد والاتباع وأدلة ذلك .

امع  -بلى الائمة فى الاحتهاد والانباع الصحاءة .

 -نمو المدّه الرسى واتتشاره

ىع  -أساب تو المده الويدى

ومع اتضار المذهب الزيدى

لق

سه

فىبلادمخنلفةمنأسباب مره أسباب اقشاره 4.
اعلاتس
ماع
دآفا
هقب
الزرهى .واللاد االنىنثر فها او
تمرق
غم متجاورة .

الزيديين فىأصقاع متائية

؟  -كثرة الم
اجهد
لينمفذىهب الزيدى
+وع  -امجتهدونمن أولادز يدوأحفاده .وأولادمومته ذرية الحسن ,نعل .
1

أحمدبنعيسى بزنيد  عليه ومنتهه وكتبه

4

-

دعوله

بالإعامة لنفسهفىعاهلدرشيد  .وحسهثماحتفاوه وموته فىعهدالم كل.
7

القاسمالرسىرأس القاحية  -فته عللهاللذهالحنى .

 - 312مذهيهوتخربجاته لهشاأن باليمن .

/اوة  -الناصر الاطروش رإعر الناصرية  ولادته  مجر ته إلى بلاد الديم

٠خيدل  ,نشرهالإملاءوالمذهبالزيدى ب .ا ومالجسبرته
ف

اتتظار أمى

الربديه وإعلانهإمامته مو؛  آراؤه وآراء الحادى و.مبايعة كل مهما فىالارض
الذى أإعلمنافبماته

 .ولماضدهما

ووعم  حمل مجناموا بعدالإمامين .

لإخوان أبناء المحادى نقلبما اعللحادى ٠  -رو
أايت
بهما
ب كت
مبا.
وزقاية عر آل جمد.١ .ى  احتلاط آراء الحادى ناراء القاسم والناصر .

؟ - -الااخلتلاافج ف
تىهاد للدوطن دخل فنه.

لآاخوان لمارؤنيان المبايمة لأحدهما م.م
والذهابلحنق  .وسب ذلك

الحع بين آراء الحادى

.4نى  جمعبط الأحاديث الإسلامية كابا

ص ف ألبيت وعيرشم.

 -المتصور .ويبىب حنمزة علمهم .ا

 - 5تفرق الاملدمزيدى وق بره منالمذهبالحنق وأسباب ذاك .
لااه
ل-
قرب م المذهب
الخو فىفروع المعاملات  .قريهمنالشاففى

ف الاستصحان

.

ا

قربه من المالى فى الاحذ بالمصلحة
المناهمبأوسعها .

م.ى  أخذ المذهب الزيدى من

ه.ه  الإنام الحادى

6.6

هاولرهأاسدوية 

٠دهها-به إالىلمن  -إمامته

أيهلنالبينجون عملذىهيه 

رسائله .

١ه  -سبع
اته
ش وتما
رطه على نفسه  .عبله

عاللىمجمسعلمين  ,وق
اضاو
لٌهت عفلىرق

بالمن

+ام  أمحاهه إلىالإصلاح

والعدالة الاجتماعية  منعه المسلمين من أن يبيعوا أراضيهم الزراعية لفيرهم .
وت
اعوي
شضتمن
رى

ما دفع ١ وبقاء من ورث شيئا منعير المسابين على

ماهر عليه .

؟٠ه  -أوحب عل بيت المال شراء كل العبيد المسلمين الذين بكونون
سيارمين .
فاىمللمك غ
4ه  -عحارته القرامطة وجرحه  ,م وفاتهبعدذلك ودفنهبالين .

وه  -الخامة و.شكر قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية .

مؤلفات الامام الشبخ محمد أبوزهرة
والتى تقوم دار الفكر العربى بلتزم طبعها ونشرها وتوزيمها

© خا النبيين صلاللهعليهوسلم ( ق مجلدين )

© المعجزة الكبرى (القرآن )

ح©نأبيومة  :حياته  .عصره  .آراؤه .
© مالك
 :حياته  .عصره  .آراؤه .
© ابن حنيبل  :حياته  .عآصررها.
زره .

ال
©شافعى 

 :حبائه  .عصره آ
.راوه .

 6الإمام زيد  :حيائه ٠ عصره  .آراؤه .
© ابتنيمية

١ جاته .٠ عصره  .آراؤه '

© اب
حن
زم

 :حيانه  .عصره .أراؤه .

© الإمامالصادق :حياته  ,عصره  .أراؤه .

ب4©4غ4

© الجرمة والعقوبة ف اىلفقه الإسلانى ( الفريمة )
 0الجريمةوالعقوبة ف اىلفقهالإسلاى ( العقوبة )

ه .تاريخالمذاهب الإسلامية ج(زءان )
© الأحوال الشخصية
 .أحكام الركات والمواريث
9ه أصول الفقه
© الملكية و نظرية العقد
© شرح قانون الوصية

©ه
اعا
لضرا
وتق
قف

©ه محاضرات فىعقد الزواج وآثاره
© عاعالضرناتصرفانية
 0الوحدة الإسلامية

© الخطابة

© مقارة ت الأديان

© الدعوة إلى الإسلام

© ننظم الإسلام المجتمع
© ف التمع الإسلاى

© ننظم الأسرة وتنظم القسل
© الولاية على النفس

© موسوعة الفقه الإسلاى (جزءان )-باشراف الامام محمد أبو زهرة
العلاقات الدولية فى ظل الإسلام

© التكافل الاجماعى فى الإسلام

© امتمع الإنسانى فى ظل الإسلام
العقيدة الإسلامية

© تاريخ الجدل ا(لطبعة الثانية )
الذى معمى عطلبىعته الأولى يمقاارب الحمسين عاماً

ونطاب حبعها من ملنزم طبعها ونشرها وتوزيعها

دار الفكر العرنى
والمكشات الشهيرة بالقاهرة والعالم العربى

