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احلمــــد هللا محــــد الــــشاكرين بجميــــع حمامــــده كلهــــا عــــىل مجيــــع نعائمــــه كلهــــا 

الـــــــسالم عـــــــىل الـــــــصفوة والـــــــصالة و، محـــــــدا كثـــــــريا طيبـــــــا مباركـــــــا كـــــــام هـــــــو أهلـــــــه
، واريض الــــصافية والقــــدوة اهلاديــــة حممــــد وآلــــه خيــــار الــــورى ومنــــار اهلــــدى

  .اللهم عن الصحابة األخيار والتابعني هلم بإحسان 

  : وبعد

ُفهــذه رســالة صــغرية احلجــم كبــرية القــدر، كنــت قــد مجعتهــا يف كتــاب يــتكلم  ٍ ُ ُ
ًفــــــــصال ) الرســــــــالة (ّعــــــــن تــــــــاريخ الوهابيــــــــة يف الــــــــيمن، يــــــــرس اهللا إخراجــــــــه، وكانــــــــت

ُخاصــا يف الكتــاب املــذكور، ونظــرا لتــأخر طباعــة الكتــاب، أحببــت إخــراج هــذا  ً ً
ًالفصل منه ملا له من فائدة كبرية تارخييـا وواقعيـا ومـستقبال، خـصوصا يف هـذه  ً ًً
َالفـــــــــــرتة احلالكـــــــــــة مـــــــــــن تـــــــــــاريخ الـــــــــــيمن، وهـــــــــــي تـــــــــــدور عـــــــــــن العالقـــــــــــة بـــــــــــني املـــــــــــذهبني 

ًا أكثـــر املـــذاهب اتباعـــا وأوســـعها انتـــشارا، ومهـــا َّالـــسائدين يف الـــيمن، والـــذين مهـــ ً
مــــــذهب الزيديـــــــة، املنــــــسوب لإلمـــــــام زيــــــد بـــــــن عــــــيل بـــــــن احلــــــسني بـــــــن عــــــيل بـــــــن أيب 

حممد بـن طالب سالم اهللا عليهم أمجعني، ومذهب الشافعية املنسوب لإلمام 
َالشافعي اهلاشـمي ريض اهللا عنـه، ومـا وجـد يف الـيمن عـىل غـري هـذين إدريس  َ

  .ًوصا من األحناف، فله حكم الشافعية، فاحلكم لألغلباملذهبني خص
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  : فأقول وعىل اهللا التكالن

َّإن الكـــــــــــالم عـــــــــــن التعـــــــــــايش أو العالقـــــــــــات املذهبيـــــــــــة بـــــــــــني املـــــــــــسلمني لـــــــــــيس  َ َّ

ـــــــــــــال، أو تـــــــــــــــصور واقـــــــــــــــع غـــــــــــــــري موجـــــــــــــــود أو  ًرضبـــــــــــــــا مـــــــــــــــن االفرتاضـــــــــــــــات أو اخليــ
موهــــــــوم، ولكــــــــن مــــــــا حــــــــصل بــــــــني املــــــــسلمني مــــــــن تعــــــــايش عــــــــىل مــــــــر العــــــــصور 

ً تعـــــدد املـــــشارب واألفكـــــار كـــــان نموذجـــــا جيـــــدا، حيـــــسن اإلشـــــادة بـــــه، وعـــــىل ً
ويبعـــث يف القلـــوب مـــسالك األمـــان، وطـــرق األمـــل، واليقـــني بـــأن األمـــة يف 

  .خري، وأن االختالف سبيل من سبل التعايش والتآخي

ـــــــدد األفكـــــــــــــــار واألنظـــــــــــــــار والتوجهـــــــــــــــات العامـــــــــــــــة  َّإن النظــــــــــــــرة املجـــــــــــــــردة لتعــــــــ

لـب الـشتات والفرقـة واخلـصومة، ال سـيام إن واخلاصة يف مناحي احليـاة جت
َشــــيدت بقــــوانني وضــــعية، بيــــد أن اإلســــالم وضــــع هلــــذه املــــذاهب واألفكــــار  ِّ ُ

واألنظــــــــــــــــار قواعــــــــــــــــد متينــــــــــــــــة للتعــــــــــــــــايش والبقــــــــــــــــاء، ختلــــــــــــــــو عنهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل املــــــــــــــــذاهب 
والتيــــــــــارات الوضــــــــــعية وتتميــــــــــز، ومــــــــــن فقــــــــــد الثقافــــــــــة اإلســــــــــالمية يف تأصــــــــــيله 

  .التعايش والتآخي املسافاتوتفريعه بعدت بينه وبني األلفة و

َومــــن أمعــــن النظــــر يف التــــاريخ جيــــد أن معظــــم األفكــــار واملــــذاهب الوضــــعية ال 
تقــــوم وال تعــــيش إال عــــىل أنقــــاض األخــــرى، ودونــــك اإلشــــرتاكية التــــي مــــن أســــسها 
الرصاع الطبقي، وأنه ال حياة دون رصاع، وغريها من املـذاهب الوضـعية، لكـن 

ب اإلســالمية مــع كثرهتــا، وطــول تارخيهــا، وإن وجــد هــذا األمــر مل يكــن بــني املــذاه
فــــــــــال يعــــــــــد مــــــــــن أســــــــــس هــــــــــذه املــــــــــذاهب اإلســــــــــالمية، وحيــــــــــسب عــــــــــىل متبنيــــــــــه ال عــــــــــىل 
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ُاملــــــــــــذهب واإلســــــــــــالم هــــــــــــو إجتــــــــــــزاء ملــــــــــــسائل خاصــــــــــــة مــــــــــــن مــــــــــــذهب معــــــــــــني ســــــــــــخرت 
  ..ِّوطوعت خلدمة خاصة

والناظر يف تاريخ املـسلمني بعيـدا عـن سـوابق األهـواء جيـد أن حـروب 
 حتــصل إال نــزرا، ومل تأخــذ مذهبيــة بعمومهــا وإنــام اســتخدمت املــذاهب مل

املـــــــذاهب لـــــــصالح مــــــــن أراد تطويعهـــــــا، وكانـــــــت هــــــــذه املـــــــآرب منـــــــذ اخلــــــــروج 
عـــــىل إمامـــــة اإلمـــــام عليـــــه عليـــــه الـــــسالم، حيـــــث اســـــتخدمت فيهـــــا شـــــعارات 
دينيـــــــة معينـــــــة لتـــــــسويغ اخلـــــــروج، فـــــــام أن تغـــــــريت األمـــــــور، وحتقـــــــق مـــــــا رســـــــمه 

 دون قيود، قال مقدمهم والداعي هلذا اخلـروج اخلصوم وآل احلكم إليهم
مــــــا قــــــاتلتكم لتــــــصلوا وال لتــــــصوموا وال لتحجــــــوا وال لتزكــــــوا، وقــــــد «: فقــــــال

أعــــــــــــــــــرف أنكــــــــــــــــــم تفعلــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــك، ولكــــــــــــــــــن إنــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــاتلتكم ألتــــــــــــــــــأمر علــــــــــــــــــيكم ، 
 »مــــــصنف ابــــــن أيب شــــــيبة«: ، انظــــــر»أعطــــــاين اهللا ذلــــــك وأنــــــتم كــــــارهون فقــــــد

  .بتحقيق عوامة) ٣١١٩٧رقم (

 حــــصل بعــــد ذلــــك مــــن اســــتجالب بعــــض النــــصوص الدينيــــة وهكــــذا مــــا
مــن احلكــام واســـتغالل بعــض املتــصدرين مـــن علــامء املــذاهب اإلســـالمية؛ 
مل تكن للمذهبية فيها وضـوح أو تأييـد، وإنـام كـان تأييـد مـن بعـض العلـامء 
ــــــا احلــــــــــاكم مــــــــــع بعــــــــــض مريــــــــــدي بالطــــــــــه، ومــــــــــن أراد  يف مــــــــــسائل معينــــــــــة طوعهــــ

التـــــأمر والتـــــأمر، عـــــىل مـــــن يقـــــف أمـــــامهم، العـــــيش عـــــىل فتاتـــــه، يف الـــــتحكم و
ومتكــــــني البقــــــاء عــــــىل كــــــريس احلكــــــم، وتــــــسليط الــــــسيف عــــــىل رقــــــاب اخللــــــق، 
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وهو ظاهر فيام حصل يف مسألة خلـق القـرآن حيـنام اسـتغلها بعـض ملـوك 
بنــــي العبــــاس يف تــــصفية خــــصوم هلــــم وســــجنهم، وتثبيــــت قواعــــد حكمهــــم، 

هب املــــــــــــــالكي ومــــــــــــــا حــــــــــــــصل مــــــــــــــن قــــــــــــــضاة األحنــــــــــــــاف مــــــــــــــن حماولــــــــــــــة إلغــــــــــــــاء املــــــــــــــذ
والـــــــــــشافعي يف مـــــــــــرص إرضـــــــــــاء للملـــــــــــوك، انظـــــــــــر بعـــــــــــض هـــــــــــذه التـــــــــــرصفات يف 

  . البن حجر العسقالين، وأخبارهم أكثر من أن حترص»رفع اإلرص«

 وكــــــــــــــذلك مــــــــــــــا حــــــــــــــصل فــــــــــــــيام بعــــــــــــــد مــــــــــــــن تــــــــــــــرصفات الــــــــــــــوزير الكنــــــــــــــدري يف 
خراسان، والتي كان من بـني آفاهتـا أن الـشافعية منعـوا مـن صـالة اجلمعـة 

م مــــن اجلهــــر ببــــسم اهللا الــــرمحن الــــرحيم، ولعــــن أئمــــتهم واجلامعــــة، ومنعــــوه
 »البدايــة والنهايــة«: الــخ، يف فتنــة يطــول الكــالم عنهــا، وانظــر.. عــىل املنــابر 
  ).٧/١١٣( البن األثري »الكامل يف التاريخ«، و)١٢/٨٣(البن كثري 

 ومــا حــصل مــن أعــامل صــالح الــدين األيــويب يف مــرص حــني قــىض عــىل 
:  أن كــــــــــان عــــــــــامال معهــــــــــم، وانظــــــــــر بعــــــــــض أخبــــــــــاره يفالدولــــــــــة الفاطميــــــــــة بعــــــــــد

  ).٣/٣٤٧ (»اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء«

 وما حصل يف املغرب من قتل اإلدراسة ووقعة قلعة النرس بالتحديـد 
ـــــى بــــــــت أيب العافيـــــــة، حــــــــني الغـــــــى دولــــــــة األدراســـــــة وأعمــــــــل  مـــــــن العــــــــاق موســ

، »جـــــــــــــــذوة االقتبــــــــــــــــاس«يف هـــــــــــــــذه العظــــــــــــــــائم : فـــــــــــــــيهم النهــــــــــــــــب والقتـــــــــــــــل، وانظــــــــــــــــر
  .»املسالك واململك«و
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 وكــــــذلك مـــــــا حـــــــصل يف التـــــــاريخ القريـــــــب مـــــــن الفكـــــــر الوهـــــــايب النجـــــــدي 
مـــــــــــن حماولـــــــــــة إقـــــــــــصاء اخلـــــــــــصوم وقـــــــــــتلهم وهـــــــــــدم قبـــــــــــور أئمـــــــــــتهم، وقـــــــــــد دوهنـــــــــــا 

 وســــــواه، وبــــــاقي املواقــــــف التــــــي »عنــــــوان املجــــــد«: الوهابيــــــة أنفــــــسهم وانظــــــر
ملــــئ بمثــــل هــــذه التــــرصفات، حتمــــل يف مظهرهــــا طــــابع املذهبيــــة، والتــــاريخ 

  .سواء يف اليمن أو سواه

ــــــا مــــــــن أجــــــــل غمــــــــط قــــــــوم ورفــــــــع آخــــــــرين، أو النظــــــــر يف  ولــــــــيس الكــــــــالم هنــ
نقـــــــــــــــــاط مظلمـــــــــــــــــة يف صـــــــــــــــــفحة بيـــــــــــــــــضاء، واستـــــــــــــــــصحاهبا للحكـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــىل ســـــــــــــــــائر 
الــــصفحات، ولكـــــن لـــــرصف النظــــر وإبعـــــاده عـــــن مــــن يريـــــد أن يـــــشق عـــــىص 

ــــــذهبني يف الـــــــــيمن، بالبحـــــــــث عـــــــــن تـــــــــرصفات نـــــــــادرة حـــــــــصلت يف  ظـــــــــروف املـــ
معينــة ال خيلــو منهــا مــذهب مــن املــذاهب اإلســالمية، بيــد أن الفــارق كبــري 
بـــــــــــني مـــــــــــن كانـــــــــــت تـــــــــــرصفاته مبنيـــــــــــة عـــــــــــىل اإلمـــــــــــام العـــــــــــامل املتـــــــــــوفرة فيـــــــــــه رشوط 
اإلمامـــــة العظمـــــى، املنـــــصوص عليهـــــا عنـــــد كـــــل املـــــذاهب اإلســـــالمية، وبـــــني 

ُاحلاكم املتسلط واجلاهل، فعرف ترشد ْ.  

كننــــــــــا أن نقــــــــــسم العالقــــــــــة بــــــــــني املــــــــــذهبني يم: عــــــــــود بعــــــــــد انعطــــــــــاف؛ أقــــــــــول
الزيدي واملذهب الشافعي إىل عالقة إجيابية وهي الغالب وعالقة سـلبية 

  .وهي قليلة وال ختلو من مالحظات تدفع هذه السلبية إىل حد كبري



 

 ٨  
 

 

 العالقة اإلجيابية: ًأوال

َّكانـــــــــــــت بدايـــــــــــــة هـــــــــــــذا العالقـــــــــــــة بـــــــــــــني املـــــــــــــذهبني الـــــــــــــسني والزيـــــــــــــدي قديمـــــــــــــة،  ُّ
َّقـــــة بـــــني الـــــشافعية والزيديـــــة عـــــىل وجـــــه اخلـــــصوص، فكانـــــت ًخـــــصوصا العال َّ

النقطــــة األوىل املــــضيئة هلــــذه العالقــــة هــــو تلقــــي اإلمــــام الــــشافعي العلــــم عــــىل 
أكـــــابر علـــــامء آل البيـــــت النبـــــوي الزيديـــــة يف الـــــيمن، وصـــــلته الوثيقـــــة والقويـــــة 

بـــن احلـــسن بـــن  حييـــى بـــن عبـــد اهللاهبـــؤالء األعـــالم، فتلقـــى عـــىل يـــدي اإلمـــام 
: انظـــــــــــر.  وتـــــــــــزوج بيمنيـــــــــــةأيب طالـــــــــــب علـــــــــــيهم الـــــــــــسالم سن بـــــــــــن عـــــــــــيل بـــــــــــناحلـــــــــــ

  ).٧٢، ٧١ص (»أخبار فخ«

ُّوبـــــايع اإلمـــــام الـــــشافعي اإلمـــــام حييـــــى بـــــن عبـــــداهللا، وذكـــــر  ابـــــن العـــــامد يف  َّ َ َ
 وقــــــال ابــــــن األهــــــدل ويف إمــــــرة الرشــــــيد «): ٢/٤٣٧ (»شــــــذرات الــــــذهب«

ثنـــــى وبـــــث دعاتـــــه يف  حيـــــي بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن احلـــــسن املَ قـــــامَّوأخيـــــه اهلـــــادي ثـــــم
األرض وبايعـــــــــــه كثـــــــــــريون مـــــــــــن أهـــــــــــل احلـــــــــــرمني والـــــــــــيمن ومـــــــــــرص والعـــــــــــراقني 

 وعبـــــــــد ربـــــــــه بـــــــــن علقمـــــــــة ،وبايعـــــــــه مـــــــــن العلـــــــــامء حممـــــــــد بـــــــــن إدريـــــــــس الـــــــــشافعي
  .»وسليامن بن جرير

ُّوعمـــــل اإلمـــــام الـــــشافعي عنـــــد اإلمـــــام حييـــــى بـــــن عبـــــداهللا، ففـــــي  ُ َ ِ مناقـــــب «َ
دم وال عـــــــىل الـــــــيمن فكلمـــــــه قـــــــ«: ُّمـــــــا نـــــــصه) ١/١٠٦(ِّللبيهقـــــــي » الـــــــشافعي

بعــــــض القرشــــــيني أن أصــــــحبه، ومل يكــــــن عنــــــد أمــــــي مــــــا تعطينــــــي أحتمــــــل بــــــه، 
ًفرهنــــت دارا  ََ َ فلــــام قــــدمنا إىل الــــيمن اســــتعملني عــــىل عمــــل فحمــــدت ..... َ



 

 ٩  
 



  . »فيه فزاد عىل عميل 

 روى ابـــــــــــــــن أيب )١٠/٢٧٥ (»البدايـــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــة«وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــري يف 
حممــد بــن إدريــس وراق احلميــدي، عـــن حــاتم عــن أيب بــرش الــدواليب، عــن 

  .يل احلكم بنجران من أرض اليمنَه وَّ أنِّالشافعي

َّوأمـــــــا تـــــــأدب الـــــــشافعي وميلـــــــه آلل البيـــــــت فـــــــشواهده كثـــــــرية، فقـــــــد فقـــــــال  َّ
 عــــــــــــــن ، بــــــــــــــن ســــــــــــــليامنِعــــــــــــــن الربيــــــــــــــع«): ٢٥٩(» الفهرســــــــــــــت«َابــــــــــــــن النــــــــــــــديم يف 

ا يف ً شــديدُّ وكــان الــشافعي،اً عــن حممــد وقــر مجــل كتبــُ كتبــت: قــالِّالــشافعي
 لــه خالفــت عــيل بــن :ا مــسألة فأجــاب فيهــا فقــالًشيع وذكــر لــه رجــل يومــَّالتــ

 ثبــت يل هــذا عــن عــيل بــن أيب طالــب : فقــال لــه-ريض اهللا عنــه-أيب طالــب 
؟  عـــن قـــويلُ وأرجـــعُ قـــد أخطـــأت: وأقـــول،حتـــى أضـــع خـــدي عـــىل الـــرتاب

ال أتكلــم  :ا فيــه بعــض الطــالبيني فقــالً وحــرض ذات يــوم جملــس: إىل قولــه...
  .»يف جملس بحرضة أحدهم هم أحق بالكالم وهلم الرياسة والفضل

ُّومل تكــــــــــن هنــــــــــاك رئاســــــــــة آلل البيــــــــــت حــــــــــرضها الــــــــــشافعي ســــــــــوى : قلــــــــــت َّ

َرئاسة اإلمام حييى بن عبداهللا الذي سبق اإلشارة إىل أنه بايعه َ َّ.  

َّهـــذا وقـــد اهتـــم اإلمـــام الـــشافعي بالتـــشيع مـــن بعـــض العلـــامء مـــنهم حييـــى 
ً والعجــــيل وغــــريهم، ومحــــل مقيــــدا للعــــراق مقــــر الدولــــة العباســــية بــــن معــــني ُ

  .بتهمة االنتامء آلل البيت ومواالهتم



 

 ١٠  
 

 

 أبيــــات -رمحــــه اهللا تعــــاىل ورىض عنــــه-ُوقــــد نــــسب إىل اإلمــــام الــــشافعي 
ُّمدويـــــــــــــة يف حـــــــــــــب آل البيـــــــــــــت وتعظـــــــــــــيمهم ســـــــــــــارت الركبـــــــــــــان هبـــــــــــــذه األبيـــــــــــــات  ِّ

  .َّالناصعة يف سواد التاريخ

  : منها
ُيـــــــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــــــــول اهللا حـــــــــــــــــــــــــــبكميـــــــــــــــــــــــــــا آل ب   ٌفـــــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــــــــن اهللا يف القـــــــــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــــــــه    ّ

ُيكفــــــــــــــيكم مــــــــــــــن عظــــــــــــــيم الــــــــــــــذكر أنكــــــــــــــم    ِّمــــــــــــــن مل يــــــــــــــصل علــــــــــــــيكم ال صــــــــــــــالة لــــــــــــــه    ّ

  :وهو القائل ريض اهللا عنه
   دينــــــــــــــــــــــــي وال اعتقــــــــــــــــــــــــاديُفضَّمــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــر    َقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ترفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضت قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ٍّلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن توليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي    ُ

ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض إىل العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    ًفــــــــــــــــــــــــــضاُّإن كــــــــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــويص ر َّ  

  : رمحه اهللا تعاىلوقال
ّيــــــــا راكبــــــــا قــــــــف باملحــــــــصب مــــــــن منــــــــى   ِواهتـــــــــف بـــــــــساكن خيفهـــــــــا والنـــــــــاهض    ً

  ًفيـــــــــــــــــضا كملـــــــــــــــــتطم الفـــــــــــــــــرات الفـــــــــــــــــائض    ىل منـــــــــــىإذا فـــــــــــاض احلجـــــــــــيج إًســــــــــحرا 

ّإن كـــــــــــــــــــــــان رفـــــــــــــــــــــــضا حـــــــــــــــــــــــب آل حممـــــــــــــــــــــــد ُّ    رافــــــــــــــــــــــــــــــــــيضينأفليــــــــــــــــــــــــــــــــــشهد الــــــــــــــــــــــــــــــــــثقالن     ً

  :وقال ريض اهللا عنه
  ا قلبــــــــــــــــــــــــــــــــي أللفــــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــــهلــــــــــــــــــــــــــــــــو فتــــــــــــــــــــــــــــــــشو

  

ّســـــــــــــــــــــــطرين قـــــــــــــــــــــــد خطـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــال كاتـــــــــــــــــــــــب   ُ  

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل والتوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يف جانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  

  وحــــــــــــــــــــــــب أهــــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــــت يف جانــــــــــــــــــــــــب  



 

 ١١  
 



 :ًومما نسب إليه أيضا قوله

  ً عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرذا يف جملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إ   ةوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطيه وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّفهـــــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــديث الرافـــــــــــــــــــــــــــــضية َ ْ َِ ِ ِ َِّ َ ُيقـــــــــــــــــــــــــــــــال جتـــــــــــــــــــــــــــــــاوزوا يـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــــــــــــــذا   َ ُ  

َّلـــــــــــــــــــــــرفض حـــــــــــــــــــــــب الفاطميـــــــــــــــــــــــةَرون ايـــــــــــــــــــــــ َّ ُِ َ َْ ِبر   َّ ٍئـــــــــــــــــــــــــــت إىل املهـــــــــــــــــــــــــــيمن مـــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــاسَ َ ْ ِ ُ َ ُ ْ  

 بــــآل -ريض اهللا عنــــه-أضــــف إىل مــــا ســــبق مــــن عالقــــة اإلمــــام الــــشافعي 
  . َّالبيت الزيدية، قرابة النسب فهو قريش كام هو معلوم

بـــــــني وانـــــــسجام هـــــــو عليـــــــه مـــــــن تنـــــــاغم وتقـــــــارب   عـــــــىل مـــــــاُ احلـــــــالَواســـــــتمر
بقــــــــــــاع العــــــــــــامل َّحــــــــــــال عــــــــــــن التعــــــــــــايش بــــــــــــني املــــــــــــذاهب يف ال يقــــــــــــل بــــــــــــأي  نياملــــــــــــذهب

 فهـــــــو خـــــــالف ال يمكـــــــن النـــــــأي  يشء مـــــــن اخلـــــــالف،هوإن شـــــــاهب، اإلســـــــالمي
ًعنــــه كــــام ســــبق الكــــالم عنــــه، وغالبــــا مــــا كــــان هــــذا اخلــــالف ناشــــئا عــــن مــــيالن  ً

 بقعـــــــــة مـــــــــن بقـــــــــاع  منـــــــــه ختلـــــــــوِّالـــــــــسياسة رشقـــــــــا وغربـــــــــا، فـــــــــاخلالف والـــــــــشجار ال
، فــــال هــــذه العالمــــات والوقفــــاتول إال وفيهــــا ْإذ ال دولــــة مــــن الــــد ،األرض

يتـــصور وجـــود دولـــة ألكثـــر مـــن ألـــف عـــام ال يتطـــرق هلـــا كيـــد كائـــد، أو ختلـــو 
ــــــــــــا األهــــــــــــــــواء واألمزجــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــال تكــــــــــــــــن  مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــود خــــــــــــــــائن، وال تــــــــــــــــدخل فيهــــ
ُّكالذبابـــــة، وكـــــن كالنحـــــل تقـــــف عـــــىل الزهـــــور، واعـــــرف أيـــــن تـــــضع قـــــدميك 

  ...فة والنسبفأمامك أئمة من أهل العلم والفهم واملعر

غربــا إىل حــرضموت  عــىل منطقــة هتامــة َن بعــد أن غلــبا املــذهبَشَتعــاي
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، املـــذهب الـــشافعي -العـــريب واألمحـــر-ًرشقـــا عـــىل امتـــداد ســـاحل البحـــرين
ا بعــــد الدولــــة الرســــولية التــــي كانــــت ً خــــصوصمــــع بعــــض مــــن ســــكن اجلبــــال

 والتـي  عالقة مع الدولة األيوبية يف مـرص بقيـادة صـالح الـدين األيـويب،اهل
نقصها ضعف التصور الصحيح، والنظر بعقالنيـة واسـتيعاب للمـذهب 

  .الزيدي، فحصل ما حصل من حروب يف تاريخ يطول رشحه وبيانه

َّومــــــع أن احلكــــــم والــــــسلطة كانــــــت للزيديــــــة املخالفــــــة للــــــشافعية يف بعــــــض  ُّ َّ

َّمــــــــــــن املــــــــــــسائل إال أن الــــــــــــشافعية ومــــــــــــن معهــــــــــــم يف الــــــــــــيمن عاشــــــــــــوا يف رحــــــــــــاب 

دية فرتات معرفيـة وعلميـة قويـة، فـسطر هلـم التـاريخ شـهادات الدولة الزي
فكانــــــت زبيـــــــد ... ناصــــــعة يف هــــــذا املجـــــــال مــــــن علـــــــم وتــــــاريخ وفكــــــر وثقافـــــــة 

حمـــــــــــــــــــط ترحـــــــــــــــــــال العلـــــــــــــــــــامء ومقـــــــــــــــــــصد أنظـــــــــــــــــــار احلكـــــــــــــــــــامء مـــــــــــــــــــن مجيـــــــــــــــــــع األقطـــــــــــــــــــار؛ 
َّواحتضنت املراوعة األولياء والـصاحلني وآل البيـت، وكـذلك جبلـة وتعـز 

وغريهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــدور العلميـــــــــة بـــــــــاليمن، وكانـــــــــت ... وعـــــــــدن ورداع وذمـــــــــار 
ــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــشأت وترعرعـــــــــــــــــــــت وتربـــــــــــــــــــــت  ــــــــم هـــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــدور واملراكـــــــــــــــــــــز العلميـــ معظـــــــــــــ
ّوازدهـــرت يف عهـــد دول متعاقبـــة، إال أن حـــظ الدولـــة الزيديـــة كـــان األكثـــر 

َّزمنـــا مـــن بـــني هـــذه الـــدول،  إال أهنـــا مل حتجـــر علـــيهم أو متـــنعهم مـــن ممارســـة 
  .ما يرونه من فكر وأدب وثقافة وعلم

ٍويمكـــــن ربـــــط هـــــذه التنـــــوع يف األفكـــــار واملـــــذاهب بـــــام حـــــصل مـــــن ســـــبق  ِ

علمــــــــي وـتـــــــرف فكــــــــري وحــــــــضاري يف تارخينــــــــا اإلســــــــالمي يف عهــــــــد الدولــــــــة 
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َّالبوهييــــــة يف العــــــراق والــــــديلم التــــــي خــــــرج مــــــن ثناياهــــــا عــــــرشات العلــــــامء مــــــن 
أغلـــــــــب الطوائـــــــــف اإلســـــــــالمية، حتـــــــــى املخالفـــــــــة هلـــــــــا ومـــــــــن ذهـــــــــب إىل ذمهـــــــــم 

َوتكفــــــــــــريهم، فخـــــــــــــرج َ َ ُّ أبــــــــــــو احلـــــــــــــسن األشــــــــــــعري، وأبـــــــــــــو منــــــــــــصور املاتريـــــــــــــدي، َ ُّ
ُّواخلطيــــــــــــب البغــــــــــــدادي  ٍ، وســــــــــــواهم مــــــــــــن العلــــــــــــامء يف فنــــــــــــون شــــــــــــتى، وهــــــــــــم ...ُ ِ

ِخمـــــــــــــالفون يف األصـــــــــــــول والفـــــــــــــروع للدولـــــــــــــة البوهييـــــــــــــة، والدولـــــــــــــة مـــــــــــــع عظمهـــــــــــــا 

وقوهتـــا، مل متنـــع هـــذه األفكـــار مـــن االنتـــشار والتـــأليف والـــدعوة وإن كانـــت 
َّيف الــــيمن، وهــــذه نقطــــة حتتــــاج لكــــالم مطــــول، ولعــــل خمالفــــة، وهكــــذا احلــــال 

  .اهللا ييرس من يقوم هبذا األمر اجلليل إن شاء اهللا

 املــذاهب اإلســالمية اتبــاع عــىل اإلســالمي العــامل  غالــبَ اســتقرْبعــد أنف
َّبالنــــصيب األوفــــر، والقــــسم األجــــزل الــــيمن أهــــل  أخــــذ ؛املعروفــــة بــــني األمــــة

: ، فــــــــــــــساد وانتــــــــــــــرش هــــــــــــــذان املــــــــــــــذهبان)َّالــــــــــــــشافعي والزيــــــــــــــدي( نيمــــــــــــــن املــــــــــــــذهب
يب طالــــــب أهيد زيــــــد بــــــن عــــــيل بــــــن احلــــــسني بــــــن عــــــيل بــــــن َّمــــــذهب اإلمــــــام الــــــش

ريض اهللا - افعيَّ، ومــــــذهب اإلمــــــام حممــــــد بــــــن إدريــــــس الــــــشعلــــــيهم الــــــسالم
بق واألقدميـــــــــــــة يف دخولـــــــــــــه إىل َّ املـــــــــــــذهب األول كـــــــــــــان لـــــــــــــه الـــــــــــــسَّ، إال أن-عنـــــــــــــه

ُ مل يكتــــــب هلــــــا إال أنــــــهبلــــــد ل يف ا واألفكــــــار بعــــــض املــــــذاهبتجــــــدُالــــــيمن، وو
ــــــــشار، مــــــــــــع أن بعــــــــــــضها تقــــــــــــدم يف الــــــــــــدخول عــــــــــــىل  َّالبقــــــــــــاء واالســــــــــــتمرار واالنتــــ

  .ًمذهب اإلمام الشافعي وربام املذهب الزيدي أيضا

عـــــــــــــــاش املــــــــــــــــذهبان كــــــــــــــــالعينني للـــــــــــــــرأس، واليــــــــــــــــدين للجــــــــــــــــسد، واجلنــــــــــــــــاحني 
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للطــائر، يف تعــايش ال يقــل بحــال عـــن تعــايش املــذاهب اإلســالمية األخـــرى 
  . بينهافيام

ومــــــــــن خــــــــــالل النظــــــــــر والتأمــــــــــل جيــــــــــد الباحــــــــــث املنــــــــــصف نــــــــــامذج رائعــــــــــة يف 
ًالتـــــسامح بـــــني املـــــذهبني قـــــل أن جتـــــد هلـــــا صـــــورا مـــــشاهبة، فمـــــن هـــــذه الـــــنامذج  َّ َّ

  .والصور التي حيسن بنا الكالم عنها ما سنوجزه يف الصفحات التالية

 :َّنامذج من التعايش والتآخي بني أبناء املذهبني

َّ املـــــــــــــذهبني الـــــــــــــشافعي والزيـــــــــــــدي يف الـــــــــــــيمن نـــــــــــــامذج جيـــــــــــــدة َّللتعـــــــــــــايش بـــــــــــــني
وفريــــــدة، قلــــــام جتــــــدها جمتمعــــــة يف أي مكــــــان أو دولــــــة أو مــــــذهب، وتفــــــصيل 
ًالكـــــــالم حـــــــول هـــــــذا التعـــــــايش يطـــــــول، وأمتنـــــــى أن أجـــــــد متـــــــسعا مـــــــن الوقـــــــت  َّ
ًألقــــوم هبــــذه اخلدمــــة اهلامــــة اجلليلــــة، أو أجــــد باحثــــا حــــصيفا نبيهــــا يقــــوم هبــــذا  ً ً

هــــــــــذه اخلدمــــــــــة العظيمــــــــــة، فيتتبــــــــــع كتــــــــــب التــــــــــاريخ والــــــــــرتاجم األمــــــــــر اجلليــــــــــل و
ًفـــــسيجد بحثـــــا شـــــافيا .... والفهـــــارس واألثبـــــات وتـــــاريخ املـــــدارس العلميـــــة  ً

ًمجــــــيال رائعــــــا يف هــــــذا املــــــضامر، و ، وفــــــيام يــــــأيت مــــــا ال يــــــدرك كلــــــه ال يــــــرتك جلــــــهً
ْإشـــــــارات وطـــــــرق للبـــــــاب وفتحـــــــه ملــــــــن يريـــــــد اســـــــتكامل هـــــــذا العمـــــــل اجلليــــــــل،  ْ َ

َقــــــــالدة مــــــــا حيــــــــيط بــــــــالعنق؛ وأحــــــــب أن أمجــــــــل يف نقــــــــاط ثــــــــالث ويكفـــــــي مــــــــن ال ُ ُّ
  .يتفرع عنها بحث كامل نرجئه لبحث خاص به

َّأهل السنةثناء أبناء  :األوىل   .يدية وتدريس كتبهم ورشحهاَّ عىل الزُّ



 

 ١٥  
 



َّأهل السنةمن حتول من  :الثانية   .يديَّ للمذهب الزُّ

  .اإلجازات املتبادلة بني أبناء املذهبني: الثالثة

 الشافعي عىل الزيدية وتدريس اتباع املذهبثناء  :وىلاأل

  :)١(كتبهم ورشحها

 ؛٩٧٥ي املتــــــــــــوىف صــــــــــــالح بــــــــــــن صــــــــــــديق الــــــــــــنامزي الــــــــــــشافعرشح العالمــــــــــــة  -١
إلمـــــام ل مـــــن تـــــأليف» األمتـــــار« يف الفقـــــه الزيديـــــة وكتـــــاب »األثـــــامر «كتـــــاب

ولـــه رشح عـــىل   ،٩٦٥ املتـــوىف  حييـــى بـــن شـــمس الـــدين بـــنرشف الـــدين
  . ومها متعارصان يف نسب اإلمام رشف الدين منظومة

» طبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الزيديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«، و)١/٣٠٥ (»لوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار« : انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  ).  ٢/٤٧٠ (»خالصة األثر«، و)٣/٢٩٣(

 أمحـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــيل بـــــــــــن حممـــــــــــد بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن مطـــــــــــري احلكمـــــــــــي العالمـــــــــــة -٢
 املــشهور يف الفقــه »األزهــار« لــه نظــم عــىل مــتن ١٠٦٨الــشافعي املتــوىف 

انظـــــــر . »نظـــــــم األزهـــــــار يف فقـــــــه آل بيـــــــت النبـــــــي املختـــــــار«ه الزيـــــــدي، وســـــــام
 لزبـــارة »ملحـــق البـــدر الطـــالع«، و)١/١٥٧(» أعـــالم املـــؤلفني الزيديـــة«
)٢/٤١.(  

                                                           
  .أحلقت بثالثة من غري العلامء، للفائدة )١(



 

 ١٦  
 

 

ا ســــــامه ً كتابــــــ؛عبــــــداهللا بــــــن عمــــــر خليــــــل الزبيــــــديالفقيــــــه العالمــــــة َّصــــــنف   -٣
 ،»إعانــــة الــــضعيف يف جــــواز تقليــــد األئمــــة األربعــــة واملــــذهب الــــرشيف«

  .)١( وال يزال خمطوطا.َّه السالم اإلمام زيد بن علييريد مذهب

 بــــن قاف باإلمــــام حييــــىَّ صــــلة اإلمــــام العالمــــة األديــــب ابــــن عبيــــداهللا الــــس-٤
توجـد غالـب و ، وكتـب فيـه عـدة قـصائد معروفـة مـشهورةمحيد الدين،

، وبيــــــــنهام »اإلماميــــــــات«بـــــــــ  املــــــــسمىيف ديوانــــــــههــــــــذه القــــــــصائد، واألشــــــــعار 
جـــــــتامع اًم اقرتاحـــــــا يف َّ قـــــــد مـــــــن-ابـــــــن عبيـــــــد اهللا  –وهـــــــو قـــــــصائد متبادلـــــــة، 

 بــــــــــــــــــأن يكــــــــــــــــــون اإلمــــــــــــــــــام حييــــــــــــــــــى خليفــــــــــــــــــة ،اخلالفــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــالمية يف القــــــــــــــــــاهرة
  .للمسلمني بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية العثامنية

ّومـــــــــــن األقـــــــــــوال النـــــــــــرية مـــــــــــا علـــــــــــق بـــــــــــه العالمـــــــــــة مفتـــــــــــي حـــــــــــرضموت عبـــــــــــد  ِّ َّ
 » حتقيـق األحكـامصـوب الركـام يف« يف كتابه الرمحن بن عبيد اهللا السقاف

ِّ ابـن حجـر اهليتمـي الـشافعي ىل قـولع) ٣١- ١/٣٠( ِِّ  -رمحـه اهللا تعـاىل-َّ
ٍذكـــــــر األئمـــــــة أنـــــــه ال جيـــــــوز ملفـــــــت وال قـــــــاض تقليـــــــد غـــــــري «: »كـــــــف الرعـــــــاع«يف  ٍ َّ

 الــــــــــــــصحابة وتــــــــــــــابعيهم ســــــــــــــادات َّال لنقــــــــــــــصهم؛ ألن: َّاألئمــــــــــــــة األربعــــــــــــــة، قــــــــــــــالوا
َّذاهبهم وحتقيقاهتــا؛ ألهنــا مل حتــرر َّاألمــة؛ وإنــام هــو الرتفــاع الثقــة بــرشوط مــ

بحروفـه مـع كالم ابن حجر انتهى . » بخالف املذاهب األربعة،أو تدون
  .حذف يسري

                                                           
  . وطباعتهه يسعى لتحقيقهأنبأخربين األخ وضاح األهدل ) (١



 

 ١٧  
 



ومـا ذكـره مـن عـدم «: َّاالمام السيد ابن عبيداهللا الـسقاف بقولـهَّفتعقبه 
ٍّحتريـــــر غـــــري املـــــذاهب األربعـــــة منـــــتقض بمـــــذهب ســـــيدنا زيـــــد بـــــن عـــــيل؛ فقـــــد 

َّواة، وتناقلــــه األئمــــة ُّصل بــــسالسل الــــذهب مــــن الــــرصــــني عــــن الغوايــــة، واتــــ
َّ ولعــل للفقهــاء إذ ؛ إىل هــذه األيــام،الكــرام وخــري مــن يــرشب صــوب الغــامم

ذاك بعـــض العـــذر يف الغفلـــة عنـــه وعـــدم االطـــالع عليـــه؛ لعزلـــة الـــيمن، وإال 
  !!ٍّفام يوم حليمة برس

ُّوإن زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتم اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة ً ُكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يف رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َّ َِّ ِ   ورَ

وكـــــــــل مـــــــــا جتـــــــــده يف كتـــــــــب الـــــــــشافعية وال ســـــــــيام األشـــــــــخر مـــــــــن منـــــــــع تقليـــــــــد 
الـسادة الزيديـة مبنـي عـىل عـدم العلــم بتـدوين مـذهبهم وهـو باطـل واملبنــي 

   . إذن فهو كغريه من املذاهب املدونة يف جواز التقليدباطل،عليه 

ووقـــــت كنـــــت بعـــــدن دفـــــع يل الفاضـــــل الـــــشيخ خـــــري الـــــدين كتابـــــا ال أذكـــــر 
 فـــال بعـــد يف القـــول لتدوينـــه،ن عـــىل مـــذهب اإلماميـــة وهـــو شـــاهد اســـمه اآل

   .بجواز تقليده حينئذ

 ومــــــا أذكــــــر أن أحــــــدا مــــــن الزيديــــــة، يف فقــــــه »رشح األزهــــــار«وبــــــني يــــــدي 
  .»يه اإلمجاع وهم حيتجون بهفجمتهدهيم انفرد بقول خالف 

ولــــه قــــصيدة عــــصامء يف الثنــــاء عــــىل اإلمــــام حييــــى محيــــد الــــدين رمحهــــام اهللا 
  : ، قال فيها١٣٣٠ىل أرسلها من سنغافورة عام تعا



 

 ١٨  
 

 

ًرشفا سموت عىل امللوك ومفخرا   وعلـــــــوت يـــــــا حييـــــــى عـــــــىل هـــــــام الـــــــورى    ً

ُّتركــــــــــــــــــــت مجيــــــــــــــــــــع مراتــــــــــــــــــــب الع    ًعــــــــــــــــــايل رتبــــــــــــــــــةَ املِبَتــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــن رَوبلغــــــــــــــــــت   ليــــــــــــــــــــا وراَ

  مل يبلغــــــــــــــوا مــــــــــــــن أمخــــــــــــــصيك اخلنــــــــــــــرصا    لــــــــــــو طاولتــــــــــــك أولــــــــــــو املناصــــــــــــب للعــــــــــــىل

ْيف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفره لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواك إال أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرا     عمــــــــــــــألت مفــــــــــــــاخرك الزمــــــــــــــان ومل تــــــــــــــد ِ  

ًفــــرد عليـــــه اإلمـــــام حييـــــى محيـــــد الــــدين بقـــــصيدة ال تقـــــل شـــــأنا عـــــن قـــــصيدة  ٍ ِّ ُ
 :ابن عبيداهللا 

 : قال فيها
ُّألــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــس   مــــــــــــــــــــن مل يــــــــــــــــــــزل يف احلادثــــــــــــــــــــات مفكــــــــــــــــــــرا هاد وحــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــن طيــــــــــــــــــب ِ

َّوتوســـــــــــــــــد األحجـــــــــــــــــار وادرع األســـــــــــــــــى   وتفــــــــــــــــــــــــرش الطــــــــــــــــــــــــني الرغــــــــــــــــــــــــام وعفــــــــــــــــــــــــرا َّ  

  رجــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه يف نــــــــــــــــــرص رشعــــــــــــــــــة أمحــــــــــــــــــد   ُّه إىل أعــــــــــــــــــــىل الــــــــــــــــــــذرى مهــــــــــــــــــــم تطــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــ

ِيــــــــــــــــات الكتــــــــــــــــاب بــــــــــــــــال جــــــــــــــــدال أو مــــــــــــــــرا   ِّيـــــــــــــــدعو إىل هنــــــــــــــــج الـــــــــــــــصواب ونــــــــــــــــص آ   ِ

 مجــــــع الــــــشيخ عمــــــر بــــــن »القــــــالدة«تكملــــــة القــــــصيدتني يف كتــــــاب : وانظــــــر
  ).٢٤٦ ص-٢٤٠من ص(أيب بكر باذيب 

وقـــــد حـــــاول بعـــــض املـــــشاغبني اســـــتغالل بعـــــض األبيـــــات ألغـــــراض غـــــري 
ة وال ســـــــديدة، وال شـــــــبه ناهـــــــضة، وقـــــــد تـــــــصدى األخ وضـــــــاح األهـــــــدل محيـــــــد

ضــــــــــحايا «هلــــــــــذه املــــــــــشاغبات بعمــــــــــل مــــــــــشكور وكتــــــــــاب مبــــــــــارك بعنــــــــــوان مــــــــــن 
  .»املؤرخني



 

 ١٩  
 



  .  مكاتبات اإلمام حييى بن محيد الدين والسيد حممد أمحد املحضار-٥

وقـــد أرســــل اآلخــــر عــــدة رســــائل منهــــا ثنــــاء عــــىل اإلمــــام حييــــى يف قــــصيدة 
  :قال فيها

ِّجامعــــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــتات كــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــضليةيا   مــــــــــــــــــن ذا بعــــــــــــــــــد القطــــــــــــــــــر والبحــــــــــــــــــر املــــــــــــــــــىل    ً

ِآتـــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــؤيت احلكــــــــــــــــــم واحلكمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا ُ ِآتـــــــــــــى ســـــــــــــميك؛ فـــــــــــــضل معـــــــــــــط جمـــــــــــــزل    ُ ُ ٍ ُِ  

ًلـــــــــــــــك بيعـــــــــــــــة الرضـــــــــــــــوان حقـــــــــــــــا والـــــــــــــــذي   ال يعتقــــــــــــــــــــــــــــــدها عــــــــــــــــــــــــــــــن ديانتــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــيل    ِّ

  يف البيــــــــــــــــع مــــــــــــــــنهم يبــــــــــــــــايعون يــــــــــــــــد العــــــــــــــــيل    إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين يبايعونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  ِـــــــــــــــمعمور بعـــــــــــــــد الفــــــــــــــرض حـــــــــــــــج تنفـــــــــــــــل    بيتـــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــــــــا لنرجـــــــــــــــــــــــــو أن نحـــــــــــــــــــــــــج ل

  حتــــــــــــــــــــــــــت أقــــــــــــــــــــــــــل أو اعــــــــــــــــــــــــــتال كمــــــــــــــــــــــــــضلل    فبنـــــــــا مـــــــــن األشـــــــــواق مـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان مـــــــــن

  :ُّما نصهفكان جواب اإلمام 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يـــــــامني َادة املَّ ومهـــــــام الـــــــس،ين وســـــــليل األكـــــــرمنيِّاألخ العالمـــــــة عزيـــــــز الـــــــد
 عليــــــــــــه مجيــــــــــــل وواىل حفظــــــــــــه اهللا ،حممـــــــــــد بــــــــــــن أمحــــــــــــد املحــــــــــــضار قــــــــــــرين الفخــــــــــــار

 والـــسالم ، وامتـــع بمعارفـــه رشيـــف رشعـــه، ومتعـــه ببـــرصه وســـمعه،صـــنعه
 إليـــــــه ورمحـــــــه اهللا ى هيـــــــد،مـــــــيمَيـــــــث العغالكـــــــريم املـــــــضاعف تـــــــضاعف قطـــــــر ال

  .وبركاته وحتياته ومرضاته



 

 ٢٠  
 

 

  :ا بعدَّأم

وصلت إلينا حتفة العهاد من مرشقها األقىص وأقبلت إلينـا تلـك ا َّفإهن
 فــضلكم نـــصا فــرست مـــا شــاءت وبلغـــت مـــن أوج األلوكــة التـــي دلــت عـــىل

حــــداكم إىل رسد بيوهتــــا العــــامرة مــــن املــــستهل الــــذي  احلــــسن واإلحــــسان مــــا
فـــــــــدتم شـــــــــكر اهللا ألقنتمـــــــــوه يف عـــــــــامل األرواح بلـــــــــسان اجلنـــــــــان فقـــــــــد أحـــــــــسنتم و

 فهــــي مــــن القــــول ، وأدام بآالئــــه التــــي ال حتــــىص رعــــيكم وهللا دركــــم،ســــيعكم
ُالـــــــــذي رش فـــــــــق اإلجـــــــــادة فاضـــــــــله ورسورنـــــــــا هبـــــــــا فـــــــــوق ألـــــــــه وظهـــــــــر عـــــــــىل ئف قاَ

عجـــاب هبـــا  وكـــان املـــرام لفـــرط اإلا ويـــدوم استحـــساناالوصـــف يطـــول زمانـــ
َّ إال أن الرغبـــــــة يف بقائهـــــــا فريـــــــدة قـــــــىض بـــــــإغالق ت نظمهـــــــا يف اجلـــــــواباكـــــــاحم َّ

ذلــــــــــك البــــــــــاب والعــــــــــدول إىل الثنــــــــــاء علــــــــــيكم واالقتــــــــــصار عــــــــــىل حتريــــــــــر العهــــــــــاد 
 املكـــــــاره ِّ وصـــــــون ســـــــوحكم عـــــــن كـــــــل مـــــــن اهللا دوام صـــــــالح شـــــــئونكماملرجــــــو

 واألخبــــــــــار ، اهللا تعــــــــــاىل صــــــــــاحلةِّ واألحــــــــــوال لــــــــــدينا بمــــــــــن؛وانقطاعهــــــــــا دونكــــــــــم
 انقـشاع غـيم تلـك ظهرالبالغة عن أحوال املسلمني للصدور شارحة وقد 

 ،ياجيَّواد الــــدَّالــــتحكامت وســــيزول بحــــول اهللا وقوتــــه مــــا بقــــى مــــن أثــــر الــــس
 ســــــــــــبحانه وتعـــــــــــاىل خيــــــــــــتم لنــــــــــــا ويتيـــــــــــرس حــــــــــــصول املــــــــــــنح بمرجـــــــــــو الراجــــــــــــي واهللا

؛ ونرجـــوكم إبـــالغ دي الـــسعادةبـــ وزيـــادة وينـــيلكم املرغـــوب مـــن أىباحلـــسن
 والـــــــدعاء مـــــــستمد ،وأوالدكـــــــم األعـــــــالمالـــــــسالم إىل كافـــــــة إخـــــــوانكم الكـــــــرام 

ا ًتعابـــــــأصارى َّة بفـــــــتح اخلـــــــاء والـــــــدال واملـــــــيم النـــــــَمـــــــَدَنـــــــا مل نـــــــزل نكابـــــــد مـــــــن خإف
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بل لطوائـــــــــف ُّ مـــــــــن متهيـــــــــد الـــــــــس،يـــــــــه صـــــــــدهم عـــــــــام يرمـــــــــون إلِا يف ســـــــــبيلًومـــــــــشاق
 ، فكم دارت يف ذلك املعارك تلو املعارك والنرص حليف احلـق،صارىَّالن

يـــــــروم ولكنهــــــــا  ولـــــــوال عنايـــــــة اهللا لــــــــتم ملـــــــن يطمــــــــح نظـــــــره إىل هــــــــذه اجلهـــــــات مــــــــا
   .الغاية شأهنا عظيم وأثرها باملراد زعيم وأي زعيم

  والسالم عليكم ورمحة اهللا

ول عام واحد وأربعني وثالثامئة وألف حرر ثامن وعرشين ربيع األ
  :هجرية تم ختمه بختمه الرسمي وهكذا نقشه

أمري املؤمنني املتوكل عىل رب العاملني حييى بن حممد بن محيد الدين 
  ).٤٨٨ -٢/٤٨٦ (»تاج األعراس«:  انظر ؛اهللا آمني انتهى نرصه

  

ومـا من صنعاء  طلبة م٢٠٠٤ يف دار املصطفى يف تريم يف عام ُ رأيت-٦
 وبالدهـــم يغلـــب عليهـــا  املـــصطفى،دارلتلقـــي العلـــم يف وفـــدوا جاورهـــا 

 عــن  بــن حفــيظالعالمــة احلبيــب عمــرشــيخنا املــذهب الزيــدي، فــسأهلم 
 فقــــــــــرر هلــــــــــم ؛ عــــــــــىل مــــــــــذهب اإلمــــــــــام زيــــــــــد:مــــــــــذهب أهــــــــــل البلــــــــــد فقــــــــــالوا لــــــــــه

 يف مـــــــــصىل -عليـــــــــه الـــــــــسالم- مـــــــــذهب اإلمـــــــــام زيـــــــــد علمـــــــــوهنم ينيمدرســـــــــ
ُ، ورأيت من يأهل الكساء   .»األزهار«درسهم يف كتاب ُ

ِّ عبـــدالوهاب بـــن عبدالـــصمد بـــن عـــيل بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن املهـــدي؛ -٧ ََّّ ُ ِّ َّ
ُّاهلاشمي العبايس الوصايب اليامين الزيدي، الشافعي َُّّ ُّ ُّ َُّّ:  
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َّبــــني علــــامء الزيديــــة وعلــــامء الــــشافعيةيف دراســــته مجــــع  َِّ َّ  ترمجتــــه يف : انظــــر،َّ
  .)١/٧٠٠(» تشنيف األسامع«

 ســــــنة َّ أمحــــــد عبــــــدالباري عــــــاموه احلنفــــــي املتــــــوىفًمــــــةَّ العالُنف الــــــشيخَّصــــــ -٨
الريـاض «وكتـاب » القول اجليل يف مناقب اإلمـام زيـد بـن عـيل «١٣٦٩

  .؛ ومل أرمها مطبوعني»املزهرة يف مناقب األئمة املتبعة

 ســـئل الـــسيد العالمـــة حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عبـــد البـــاري األهـــدل يف رجـــل -٩
ــــــــــة اإلســـــــــــــالم، يـــــــــــــا زيـــــــــــــدي املـــــــــــــذهب، يـــــــــــــا َّعـــــــــــــري رجـــــــــــــل ف قـــــــــــــال يـــــــــــــا متـــــــــــــزين بزينـــ

  ...!خاميس

وأمــــا قولــــه يــــا زيــــدي عــــىل جهــــة التعيــــري «: فأجــــاب رمحــــه اهللا تعــــاىل بقولــــه
وأمـــــــــــــا : إىل أن قـــــــــــــال.... والتقبـــــــــــــيح ملذهبـــــــــــــه فإنـــــــــــــه يـــــــــــــستحق بـــــــــــــذلك التعزيـــــــــــــر؛ 

الزيديـــة فغايــــة مــــا خـــالفوا فيــــه أمــــور اجتهاديـــة فروعيــــة واألمــــور االعتقاديــــة 
 تـــروى عـــنهم إنـــام تـــؤثر عـــن طوائـــف ينتمـــون لزيـــد بـــن عـــيل وليــــسوا يف التـــي

احلقيقـــــة مـــــن أتباعـــــه وال مقتـــــدين فـــــإن مذهبـــــه مؤيـــــد بالكتـــــاب والـــــسنة غـــــري 
ـــــــىض مــــــــن علـــــــــامء الــــــــيمن مــــــــن أهــــــــل املــــــــذاهب األربعـــــــــة  خــــــــارج عنهــــــــا، وقــــــــد مـ
يـــــــــسألون علـــــــــامء الزيديـــــــــة ويتحـــــــــاكمون إىل حكمهـــــــــم ويثنـــــــــون علـــــــــيهم بـــــــــسعة 

فاهتم حتــــى صــــنف الفقيــــه العالمــــة عبــــداهللا بــــن عمــــر العلــــم، ويتلقــــون مــــصن
إعانــــة الـــــضعيف يف جــــواز تقليـــــد املـــــذاهب «بــــن خليـــــل الزبيــــدي كتابـــــا ســـــامه 

 يريـــــــد بـــــــه مـــــــذهب اإلمـــــــام زيـــــــد بـــــــن عـــــــيل، ولـــــــه »األربعـــــــة واملـــــــذهب الـــــــرشيف
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وفــــــــــــيهام مــــــــــــن االعتــــــــــــداد » حتــــــــــــذير املهتــــــــــــدين عــــــــــــن تكفــــــــــــري املوحــــــــــــدين«كتــــــــــــاب 
تامد عـــــــىل شـــــــئ مـــــــن أقـــــــواهلم مـــــــا ال خيفـــــــى؛ بالزيديـــــــة واالســـــــتناد إلـــــــيهم واالعـــــــ

فالطـــاعن يف مـــذهب اإلمـــام زيـــد بـــن عـــيل حيتـــاج إىل مزيـــد تأديـــب وتعزيـــر، 
كتابــــــــه :  انظــــــــر»ألن الوقيعـــــــة يف أهــــــــل العلــــــــم مــــــــن كبـــــــار الــــــــذنوب، واهللا أعلــــــــم

  .خمطوط) ٦٩-٦٨ ل٤ج (»الفتاوى الفقهية«

نرش الثناء « ُّ قال السيد العالمة املؤرخ إسامعيل الوشيل الشافعي يف-١٠
 بعـــد أن ســـاق مـــا امتحنـــوا بـــه )١(قـــال صـــاحب البغيـــة«): ٢/٤ (»احلـــسن

ثــم حتــرز أهــل البيــت إىل بــالد ال يقــدروا علــيهم فيهــا مثــل نجــد : مــا لفظــه
الـــــــيمن كـــــــصنعاء وصـــــــعدة وجهاهتـــــــا فاســـــــتوثق أمـــــــرهم وقـــــــاموا باإلمامـــــــة 
ـــــام مــــــــــــــنهم بنجــــــــــــــد الــــــــــــــيمن نحــــــــــــــو بــــــــــــــضع  بــــــــــــــرشوطها قــــــــــــــاهرين ظــــــــــــــاهرين فقـــــــــ

ا أوهلــم وأوالهــم بالــذكر اإلمــام اهلــادي حييــى بــن احلــسني ًوعـرشين إمامــ
كــــان مولــــده رىض اهللا عنــــه باملدينـــــة ومنــــشؤه باحلجــــاز وتعليمــــه بـــــالعراق 
وظهــور ســـلطانه بـــاليمن ســنة ثامنـــني ومئتـــني، وكــان جـــاء إىل الـــيمن وقـــد 
ًعــــم هبــــا مــــذهب القرامطــــة والباطنيــــة فجاهــــدهم جهــــادا شــــديدا وجــــرى  ً َّ

ن وقعـة مل ينهـزم يف يشء منهـا وكـان لـه علـم واسـع له معهـم نيـف وثامنـو
وشــجاعة مفرطــة وأقــام عــىل اجلهــاد نحــو ثامنيــة عــرش ســنة، ثــم توفــاه اهللا 

                                                           
تــــــأليف الــــــسيد حممــــــد بــــــن طــــــاهر األهــــــدل املتــــــوىف » بغيــــــة الطالــــــب يف أوالد عــــــيل بــــــن أيب طالــــــب«) ١(

  .٩٩٨ سنة



 

 ٢٤  
 

 

  . تعاىل لعرش بقني من ذي احلجة سنة ثامن وتسعني ومأتني

ثــم قــام بعــد اهلــادي ولــده املرتــىض حممــد بــن حييــى ثــم ولــده النــارص أمحــد 
امل والفـضل كـأبيهام ودفـن بجنبـه يف بن حييى، وكان ممـن مجـع خـصال الكـ

  . مسجده صعدة ومن ذريته الكثري األرشاف اليمنيني

وقام بعده اإلمام القاسم ابن عيل ابن عبداهللا ابن القاسـم ابـن ابـراهيم 
  . »٣٩٥جده اهلادي وملك نيف وعرشين سنة وتوىف سنة 

ة اســــــــــــــــــتعامل أئمــــــــــــــــــة الزيديــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــامء الــــــــــــــــــشافعية يف القــــــــــــــــــضاء واإلمــــــــــــــــــام  - ١١
  .وغريها... وظائف عليا يف الدولةو

رحلــــــــــة يف بــــــــــالد « نزيــــــــــه مؤيــــــــــد العظــــــــــم يف كتابــــــــــه  الرحالــــــــــةســــــــــتاذ الباحــــــــــثقــــــــــال األ
َّأن هنــاك دعايــة باطلــة خالصــتها أن «: مــا نــصه) ٥٧ ، ٥٦ص (» العــرب الــسعيدة

ًوافع ال حيــب بعــضهم بعــضا، وأهنــم يتحينــون الفــرص إليقــاع بعــضهم َّالزيــود والــش
ًختالفــــــا كبـــــــريا يف العقائــــــد الدينيـــــــة بيــــــنهم، وممـــــــا يؤســــــف لـــــــه أن َّبعــــــض، وأن هنالـــــــك ا ً

َنجــــــد بعــــــض كتــــــاب العــــــرب يف هــــــذا الوقــــــت يأخــــــذون هبــــــذه الدعايــــــة فيكتبــــــون عــــــن  ِّ َِ ِ َ
  .ًفصوال يف هذا الباب كلها أباطيلالعرب ِ

 ِوافعَّوأنـــــــــــــــا ال أنكـــــــــــــــر أن هنالـــــــــــــــك اختالفـــــــــــــــات مذهبيـــــــــــــــة ثانويـــــــــــــــة بـــــــــــــــني الـــــــــــــــش
  .ة من اخلالف بني املذهبنية أمثلَّ عدَ ورضب»... والزيود

واء وال يفـــــرق بـــــني حقـــــوق َّ حيكـــــم مجيــــع الـــــبالد عـــــىل الــــسُواإلمـــــام«:وقــــال



 

 ٢٥  
 



وافع فقــــــــــط بــــــــــل َّ وهــــــــــو ال حيــــــــــرتم الــــــــــش،رعيتــــــــــه الخــــــــــتالف مــــــــــذهبهم أو ديــــــــــنهم
 ويعــــــــاملهم كمعاملــــــــة ،حيــــــــرتم حتــــــــى اليهــــــــود أيــــــــضا الــــــــذين هــــــــم أقليــــــــة ضــــــــئيلة

  .»اشدين ريض اهللا عنهمَّاخللفاء الر

 عــــــــىل بعــــــــض كبــــــــار ُا ويعتمــــــــدًمهم كثــــــــريرتوافع فهــــــــو حيــــــــَّ الــــــــشأمــــــــا«: وقــــــــال
وافع َّ مــنهم الكثــري يف وظــائف خمتلفــة، فاملزجــاين مــن الــشََّنيَرجــاهلم وقــد عــ

ْوهــــــو عامــــــل اإلمــــــام يف اللحيــــــة، وأخــــــوه عبــــــداهللا عامــــــل يف زبيــــــد َ  وحممــــــد بــــــا ،ُّ
وافع اســمه احلــاج لطــف، َّومــأمور خزينتــه مــن الــش...  ســلمة عامــل يف إب

يخ َّ واملثــال عــىل ذلــك الــش،وافعَّ مــن أئمــة اجلوامــع هــم مـن الــشا كثــريَّ أنكـام
وافع يف َّغار مــن الــشِّوأمــا املوظفــون الــص...  ر العــزبئــطــاهر إمــام جــامع ب

ايض حممــــــــــد َ وزيــــــــــر خارجيــــــــــة اإلمــــــــــام القــــــــــَّىص عــــــــــددهم، كــــــــــام أنُالــــــــــيمن ال حيــــــــــ
  .»...اًوافع أيضَّراغب من الش

ت صـــــــــنعاء يف أحـــــــــد رحـــــــــاليت املتعـــــــــددة ا زرملـــــــــوقـــــــــد اتفـــــــــق أننـــــــــي «: وقـــــــــال
 أســـــف ِّ وبكـــــل...وكانـــــت فيهـــــا وفـــــود أملانيـــــة وأمريكيـــــة وروســـــية وبريطانيـــــة

 لنفسها خـارج بـالد الـيمن بعـض ْتَدَجَأن هذه الدول وتلك الرشكات و
 اعاة املـــأجورين الـــذين أخـــذوا يكتبـــون عـــن الـــيمن أشـــياء كثـــرية تـــسويدُّالـــد

  . انتهي» واختالفلصفحاهتم ومعظم هذه األشياء افرتاء

 ِّابط الربيطـــــــــــــــــاينَّللـــــــــــــــــض» ملـــــــــــــــــوك شـــــــــــــــــبه اجلزيـــــــــــــــــرة العربيـــــــــــــــــة«ويف كتـــــــــــــــــاب   -١٢
ــــــــــــــــــــــــد املـــــــــــــــــــــــــــضواحي، ط دار العـــــــــــــــــــــــــــودة  هارولـــــــــــــــــــــــــــد ف يعقـــــــــــــــــــــــــــوب، ترمجـــــــــــــــــــــــــــة أمحـــ



 

 ٢٦  
 

 

 الــــشافعية التــــي ل بــــأن القبائــــ)١(اعتقــــد هيــــنس«: قــــال ) ٥٩ص ( بــــريوت
يف الــــــــــسهول ال حتمــــــــــل اســــــــــتبعاد الــــــــــسادة الزيــــــــــود، ولعــــــــــل هنــــــــــيس مل يفطــــــــــن 

 كـــــــــــل املقاطعـــــــــــات خـــــــــــضعت للحكـــــــــــم الزيـــــــــــدي، وأنـــــــــــه َّ وهـــــــــــي أنةللحقيقـــــــــــ
ا مــــــــــــن ًبحكمــــــــــــه وبعــــــــــــد نظــــــــــــر أقــــــــــــام عــــــــــــىل هــــــــــــذه اجلهــــــــــــات الــــــــــــشافعية حكامــــــــــــ

املـــــــذهب الـــــــشافعي نفـــــــسه، وســـــــيكون مـــــــن غـــــــري املعقـــــــول قيـــــــام أي واحـــــــد 
عايـــــــــــــــــــا َّاليـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــاالعرتاض عـــــــــــــــــــىل حكـــــــــــــــــــم ملكنـــــــــــــــــــا الربوتـــــــــــــــــــسانتي عـــــــــــــــــــىل الر

تالف والتباعـــــد بـــــني  ونحـــــن ميـــــالون كثـــــريا إىل حتريـــــك االخـــــ؛الكاثوليـــــك
 ،نقــــــــــسام جغـــــــــــرايفاالـطـــــــــائفتني يف شــــــــــبه اجلزيـــــــــــرة العربيــــــــــة وهــــــــــو بـــــــــــاألحرى 

نة والـشيعة معـروف بعنـف أكـرب يف ُّوأسلوب التفرقة والتباعـد بـني الـس
ا إىل االخـتالف يف فهـم اإلسـالم يف التـاريخ ًاهلند ولربام كان ذلك راجع

  .املتأخر كثريا

نة ُّوالــــــــــــــــس.... سجد واحــــــــــــــــد، ويف الــــــــــــــــيمن تــــــــــــــــصيل كــــــــــــــــال الطــــــــــــــــائفتني يف مــــــــــــــــ
يعة اليمنيـــــــون يتزاوجـــــــون يف مـــــــا بيـــــــنهم ومل أر أو أشـــــــاهد حالـــــــة نـــــــادرة ِّوالـــــــش

ِّري عقيدته الدَن رجل غأب   .»الخ... ينية برسعة كام يغري عباءته َّ

املـــــــــادة التارخييـــــــــة يف « وقـــــــــال الـــــــــدكتور أمحـــــــــد قائـــــــــد الـــــــــصيادي يف كتـــــــــاب -١٣

                                                           
، وهــو قائــد احلملــة العــسكرية التــي أحتلــت الكــابتن هيــنس كــان مــن رجــال البحريــة اهلنديــة) ١ (

، وهـــــــــــو مـــــــــــن وضـــــــــــع اخلطـــــــــــط والتحـــــــــــصينات للحملـــــــــــة م١٨٣٨يف شـــــــــــهر ســـــــــــبتمرب عـــــــــــام عـــــــــــدن، 
  .العسكرية
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سلمون ينقــــــــــسمون إىل واملــــــــــ)  ١٩١ص ( يف »كتــــــــــاب نيبــــــــــور عــــــــــن الــــــــــيمن
ســنيني يــسكنون هتامــة ومنطقــة تعــز، وزيــديني يــسكنون املنطقــة املمتــدة 
مـــن إب إىل صـــنعاء وهـــذا التقـــسيم هيمـــل، كـــام هـــو واضـــح، املنـــاطق غـــري 
ـــــام، وقـــــــد أكـــــــد نيبـــــــور أن عـــــــدد نـــــــسبة الـــــــسنيني إىل الزيـــــــديني  خاضـــــــعة لإلمــ

، ومل أسـمع ٍمتساو تقريبا، وأن أتباع املذهبني يتعايـشون بـصورة ممتـازة
  .أهـ».. أهنم يكرهون أتباع األديان األخرى 

يف  نـــــــــرش »الزيديـــــــــة يف الـــــــــيمن« : للـــــــــشيخ العمـــــــــراين بعنـــــــــوانًوانظـــــــــر مقـــــــــاال
، حــاول يف مقالتــه توضــيح أن هنــاك تقــارب بمــرص» رســالة اإلســالم«جملــة 

يف املـــسائل العلميـــة بـــني الزيديـــة وأهـــل الـــسنة، ومـــن مجلـــة مـــا قالـــه يف طليعـــة 
مل يـشذوا يف آرائهـم عـن آراء إخـواهنم املـسلمني  َالزيدية َّحلق أنوا«: مقاله

، ومقــــــــاال مفيــــــــد »الــــــــخ... كــــــــام أهنــــــــم مل يــــــــشذوا يف طريــــــــق األخــــــــذ واالحتجــــــــاج
  .»الزيدية والشافعيه، التسامح املذهبي يف اليمن«لألخ وضاح األهدل 

الفوائـــــــد الفقهيـــــــة يف مـــــــسائل اخلـــــــالف بـــــــني مـــــــذهب الـــــــشافعية «وال تـــــــنس كتـــــــاب 
للـــسيد حـــسن بـــن أمحـــد عبـــدالباري األهـــدل، وقـــد طبـــع يف مكتبـــة خالـــد » زيديـــةوال

   .بن الوليد ، ورأيته يف جملد كبري يف مكتبة دار املصطفى برتيم

 ، يـــــسلك هـــــذا املـــــسلك أن ويمكـــــن لباحـــــث منـــــصف،وفـــــيام ســـــبق نـــــامذج
ًفسيجد أرضا خصبة وجماال واسع ً   أن أجـد وأمتنـى،د بمؤلف خـاصَا يفرً

 ُّه العالمـــــــــــــة الرحلـــــــــــــةكتبـــــــــــــمـــــــــــــا ا ًذا الـــــــــــــشأن اجلليـــــــــــــل، خـــــــــــــصوص يقـــــــــــــوم هبـــــــــــــاًأحـــــــــــــد
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 ...املفتـــــــــــــــــي زبـــــــــــــــــارةالعالمـــــــــــــــــة  ومؤلفـــــــــــــــــات  يف مؤلفاتـــــــــــــــــه،عبدالواســـــــــــــــــع الـــــــــــــــــيامين
ًا عجابـــــــــــا، وصـــــــــــلة ً فـــــــــــسريى عجبـــــــــــ والـــــــــــرتاجم؛وغريهـــــــــــا مـــــــــــن كتـــــــــــب التـــــــــــاريخ

 وحمبــــــة وإخــــــاء قــــــد ال جتــــــده يف كثــــــري مــــــن البلــــــدان اإلســــــالمية، مــــــع ًوتواصــــــال
  . وجود تنوع اخلالف

ــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــسنة بعـــــــــــــــــــــض : ثانيـــــــــــــــــــــةالا ـــــــــــــــــــــــَّأم ُّمـــــــــــــــــــــن حتـــــــــــــــــــــول مـ

  : ِّالزيدي ِللمذهب

هــــــذا بحــــــث جيتــــــاج إىل جــــــزء مفــــــرد، وهــــــذه نــــــامذج فقــــــط عــــــن بعــــــض مــــــن 
  .حتول من الشافعية للزيدية

 شـــــــــافعي املـــــــــذهب، ً فقيهـــــــــا كـــــــــان؛ أمحـــــــــد بـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن جـــــــــابر الكـــــــــستباين-١
ً، وألف رسالةَّحتول للمذهب الزيدي َ َّ   .»صيحةَّالن« اسمها َ

، )١/١٨٨( للــــــــــــــــسيد عبدالــــــــــــــــسالم الوجيــــــــــــــــه »أعــــــــــــــــالم املــــــــــــــــؤلفني«: انظــــــــــــــــر
  ).٢٢٢( للحبيش »مصادر الرتاث يف املكتبات«و

  ؛٨٥٦  ســـــــنة بمكـــــــةتـــــــوىف امل احلـــــــسن بـــــــن حممـــــــد بـــــــن حـــــــسن بـــــــن العليـــــــف،-٢
ًكــــــــــان شــــــــــافعيا شــــــــــاعرا أديبــــــــــا وفقيهــــــــــا، حتــــــــــول للمــــــــــذهب الزيــــــــــدي ونــــــــــارص  ً ً

  :املذهب، من شعره
َّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعي تزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     تغـــــــــــــــــــــامزواإذا مـــــــــــــــــــــا رأوين مـــــــــــــــــــــن بعيـــــــــــــــــــــد   داَّ

  ).٢٣٧(لحبيش ل» الرتاثمصادر «، )١/٣٤٦(» ؤلفنيملأعالم ا«: انظر
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، املتــــويف ســــنة  ســــليامن بــــن حممــــد بــــن الــــزبري بــــن أمحــــد احلبــــيش الــــشاوري-٣
  .كان شافعي املذهب ثم متذهب باملذهب الزيدي؛ ٦٨٥

، )٢/١٠٧( »مطلــــــــــــع البــــــــــــدور«، و)٤٣٢ (»طبقــــــــــــات الزيديــــــــــــة«: انظــــــــــــر
  ).١/٦٠١ (»بغية الوعاة«، و)١/٤٥٠( للوجيه »أعالم املؤلفني«و

املتـوىف  أمحد بن عيل بن حممـد بـن إبـراهيم بـن مطـري احلكمـي اليمنـي، -٤
إنــه نظــم األزهــار بطلــب مــن «: »هديــة العــارفني«قــال يف هـــ ١٠٧٥ســنة 

  .، والذي سبق اإلشارة إليه»الزيدية

  .ل باإلمامة وغريهاوكان يقول بقول الزيدية يف القو

، )٦٢ (»اجلــــــــــــــواهر املــــــــــــــضية يف تــــــــــــــراجم بعــــــــــــــض رجــــــــــــــال الزيديــــــــــــــة«: انظــــــــــــــر
ِّ للشوكاين »البدر الطالع«و   .وغريمها) ٢/٤٠٣(َّ

 جمموعـــــة مـــــن »لع البـــــدور وجممـــــع البحـــــورامطـــــ« يفوقـــــد ذكـــــر ابـــــن أيب الرجـــــال 
َّأهــــــــــــل الــــــــــــسنة تبنــــــــــــواعلــــــــــــامء   ويف )٢١٥ - ١/٢٠٦( انظــــــــــــر مــــــــــــن ؛ املــــــــــــذهب الزيــــــــــــديُّ

  .نظربعضهم 

َّذكـــرت بعـــض مــن حتـــول مــن أهـــل الـــسنة : وهنــا قـــد يــسأل ســـائل فيقــول ُّ
  !َللمذهب الزيدي، فأين من حتول من أبناء املذهب الزيدي للشافعي؟

 عبد اللطيف الـرشجي احلنفـي قـال  أقول وجدت رسالة للشيخ أمحد-١
َوقد رأينا مجعا كثريا ممـن رجـع عـن مـذهب الزيديـة إىل مـذهب «: فيها َ ً
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َّالسيد األجل بركـات بـن حـسن بـن عجـالن سـلطان : نة منهمأهل الس
َّالبلــــــد احلــــــرام، وممــــــن رجــــــع عــــــن مــــــذهب الزيديــــــة أيــــــضا الــــــسيد الــــــرشيف  ً
النــــارص صــــاحب باغتــــة وســــمى ولــــدين لــــه أبــــو بكــــر وعمــــر، وممــــن رجــــع 
َّإىل مـــــذهب أهـــــل الـــــسنة الـــــسيد عـــــز الـــــدين وهـــــو املعـــــروف بـــــابن املرتـــــىض  ُّ

فيــــه عــــىل مــــذهب الزيديــــة، وينــــرص ًصــــاحب صــــعدة، وصــــنف كتابــــا يــــرد 
ُالــــــــــروض الباســــــــــم يف الــــــــــذب عــــــــــن ســــــــــنة أيب «مــــــــــذهب أهــــــــــل الــــــــــسنة وســــــــــامه  ِ َّ َ ُ

 اهـ» وسلم] وآله[القاسم صىل اهللا عليه 

للــسيد شــيخ بــن » الكوكــب اجلليــل«رســالة الــرشجي مــن كتــاب : انظــر
  .خمطوط ) ٦٩ - ٦٨لوحة (حممد اجلفري 

  ذكر الرشجي ثالثة من األعالم : قلت

الــــسيد بركــــات بــــن حــــسن بــــن عجــــالن قــــال ابــــن تغــــري يف كتابــــه : األول
كــــــــــــان رجــــــــــــال عــــــــــــاقال ســــــــــــاكنا شــــــــــــجاعا «): ١٦/١٩٧(» النجــــــــــــوام الزاهــــــــــــرة«

ًمــــــــشكور الــــــــسرية أهــــــــال لإلمــــــــرة إن مل يكــــــــن زيــــــــديا عــــــــىل عــــــــادة أرشاف مكــــــــة 
  .»رمحه اهللا تعاىل

ســــمط النجــــوم «، و)١٤-٣/١٣(» الــــضوء الالمــــع«ترمجــــه يف : وانظــــر
  ).٤/٢٨٨(» العوايل

  .الرشيف النارص صاحب باغته مل أجد له ترمجة: الثاين



 

 ٣١  
 



الـــــــــــــــــذي  ســـــــــــــــــامه الـــــــــــــــــرشجي ابـــــــــــــــــن » الـــــــــــــــــروض الباســـــــــــــــــم«صـــــــــــــــــاحب : الثالـــــــــــــــــث
املرتـــــــــــىض، وهـــــــــــو حممـــــــــــد بـــــــــــن إـبــــــــــراهيم بـــــــــــن عـــــــــــيل املرتـــــــــــىض الـــــــــــوزير؛ العالمــــــــــــة 

خمتـــــــــرص لكتـــــــــاب » الـــــــــروض الباســـــــــم«املعـــــــــروف، ومـــــــــن ألقابـــــــــه عـــــــــز الـــــــــدين، و
  ..كام هو معلوم» العواصم«

ــــــــــــذهب الـــــــــــــــسني وإنـــــــــــــــام خـــــــــــــــالف الزيديـــــــــــــــة ، وابـــــــــــــــن الـــــــــــــــوز ير مل يتحـــــــــــــــول للمـــ
وخـــالف أهـــل الـــسنة، وبنـــى لـــه مـــذهب خـــاص بـــه، ولـــه اختيـــارات أصـــولية 

» ابــــــــن الــــــــوزير وآرائــــــــه العقائديــــــــة«: وفرعيــــــــة، وانظــــــــر رســــــــالة دكتــــــــوراه باســــــــم
، وبحثــــــــا لــــــــألخ الفاضــــــــل فهــــــــد )٢٩٨ص (للباحــــــــث عــــــــيل بــــــــن جــــــــابر احلــــــــريب 

  .ن األمري بني الزيدية وأهل السنة شايم امللقب الكاظم الزيدي عن اب

وعــــــىل التــــــسليم أنــــــه تــــــرك املــــــذهب الزيــــــدي متوجهــــــا للمــــــذهب الــــــسني، 
  فهل رجع عن هذا التحول أم لبث عىل حتوله؟؟

  جييب عىل هذا التساؤل السيد العالمة جمد الدين املؤيدي 

وقـــــــــــد صـــــــــــح «): ١/٣٧٠(» لوامـــــــــــع األنـــــــــــوار«يف : قـــــــــــال رمحـــــــــــه اهللا تعـــــــــــاىل 
كــــــام رواه اإلمــــــام املنــــــصور بــــــاهللا، ) ع(ف فيــــــه مــــــنهج ســــــلفه رجوعــــــه عــــــام خــــــال

  .، وغريه؛ وصاحب البيت أدرى بالذي فيه)ع(حممد بن عبداهللا الوزير 

ّفاملقلـــــــــــدون ملـــــــــــا يف كتبـــــــــــه مـــــــــــن املعارضـــــــــــات لـــــــــــآلل، التـــــــــــي أثارهـــــــــــا غـــــــــــضب 

  ).٣١٣(» التحف رشح الزلف«: إلخ، وانظر» ...اجلدال، الأصل هلم 



 

 

 الـــــــــــوزير رمحـــــــــــه اهللا تعـــــــــــاىل مل يتمـــــــــــذهب ومهـــــــــــام يكـــــــــــن مـــــــــــن أمـــــــــــر فـــــــــــإن ابـــــــــــن
بإحــدى املــذاهب الــسنية األربعــة حتــى يقــال عنــه أن تــرك املــذهب الزيــدي 
وحلق باملذهب السني، فلم نـر لـه ترمجـة يف رجـال املـذاهب الفقهيـة الـسنية 

  .الخ ، واهللا أعلم...أو طبقاهتا أو نقلتها 

 والــشوكاين وكــذلك يقــال عــن غــري ابــن الــوزير، كــابن األمــري الــصنعاين
واملقـــبيل وغـــريهم، ممـــن خـــالفوا مـــذهب الزيديـــة يف بعـــض فروعـــه، لكـــن ال 

ًيصح أهنم ذهبوا إىل أحد املذاهب األربعة املعروفة قوال واحدا ً.  

وهذا ما تيـرس للفقـري معرفتـه ممـن حتـول إىل مـذهب أهـل الـسنة، ومـن 
  .وجد غري من ذكر فله االستدراك عىل الفقري وأكون له من الشاكرين 

َّ وجـــــــدت كثـــــــريا مـــــــن علـــــــامء الزيديـــــــة قـــــــالوا بـــــــأقوال أهـــــــل الـــــــسنة وخـــــــالفوا -٢ ُّ ً ُ
َّماعليـــــــــــــــــــه كبـــــــــــــــــــار أئمـــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــذهب الزيـــــــــــــــــــدي، كالتـــــــــــــــــــأمني والـــــــــــــــــــضم وصـــــــــــــــــــيغة 

ُّوغريهـــا، ولـــيس ذلـــك تقليـــدا ألحـــد مـــن أهـــل الـــسنة، ولكـــن ... القنــوت ً
اتباعا لقواعد املذهب الزيـدي الـذي يفـتح بـاب االجتهـاد ويوجبـه عـىل 

 »جمموعــــة رســــائل ابــــن األمــــري الــــصنعاين« انظــــر هــــذه املــــسائل يف العلــــامء؛
نة عـــــــىل ُّهـــــــل الـــــــسأبيـــــــان اتفـــــــاق  ىف املـــــــسائل املرضـــــــية«: ًخـــــــصوصا رســـــــالته

ً، فقد ذكر كثريا من علامء الزيديـة قـالوا بـبعض »الة والزيديةَّسنن الص
َّأقوال علامء أهل السنة ُّ

)١(.  
                                                           

أكثــــر مــــن طبعــــة، لكنــــي وقفــــت عــــىل طبعــــة هلــــا يف مكتبــــة أوالد » جمموعــــة رســــائل ابــــن األمــــري«ُطبعــــت ) ١(
  بتحقيــقَ رســالة، قـام٤٤القــاهرة، واملجموعـة فيهــا يف   بــدرب األتـراك خلــف جــامع األزهـرخالـشي

 = .ُ أبو عبداهللا اسامعيل بن ابراهيم ال عضامي املحرتقفّ املحر  هذه الرسائل ومجعها
٣٢  
 

 



 

 ٣٣  
 



َّ أظـــــــــن أن عـــــــــدم وجـــــــــود مـــــــــن حتـــــــــول مـــــــــن املـــــــــذهب -٣ َّالزيـــــــــدي للـــــــــشافعي أو ُّ

َّغــــــــريه، هــــــــي األســــــــس الفكريــــــــة واملنطلقــــــــات العلميــــــــة التــــــــي يرتبــــــــى عليهــــــــا 

                                                           
مـا أويت مـن مقـدرة عـىل أن يـضم ابـن األمـري إىل طائفـة الوهابيـة  ُّحاول املحقـق الوهـايب  بكـل

َّدونـــه خـــرط القتـــاد، فـــام قـــام بـــه ال يـــسعفه قطعـــا، فـــال التـــشكيك يف رســـالة ابـــن ولكـــن هيهـــات ف ً
  . عىل هذه الطائفةهاألمري  البن عبدالوهاب وال غريها يمكن أن حيسب

َّ أمرا يف غاية القبح والتدليس فقام بتحريف كالم ابن األمري الصنعاين بام يوافق هواهُ املحققَلََعوقد ف ً!!  
مـــــــــا  ً شـــــــــارحا عملـــــــــه يف التحقيـــــــــق١٠يف تعليـــــــــق رقـــــــــم ) ٣١ص(تحقيـــــــــق يف  فقـــــــــال يف مقدمـــــــــة ال

ُدرج املصنف «: ُّنصه ِّ َ ً عـىل ذكـر علـامء وأئمـة الزيديـة وغـريهم معقبـا بقولـه -رمحه اهللا تعـاىل-ََ
صــــــىل اهللا (عــــــىل مــــــا درج عليــــــه املتــــــأخرون مــــــن ذكــــــر لفــــــظ  ،فطــــــردت كــــــل ذلــــــك عليــــــه الــــــسالم،

بعــــــد ذكـــــر الــــــصحايب، ورمحــــــه اهللا ) وريض اهللا عنـــــه(، َّبعــــــد ذكـــــر النبــــــي)  وســـــلم-وآلــــــه-وعليـــــه 
  .بعد ذكر من بعدهم

َّهــــــــذا هــــــــو التحريــــــــف وقــــــــول الــــــــزور بعينــــــــه، وكــــــــل مــــــــا قلتــــــــه مــــــــن حــــــــرص وقــــــــرص الرتضــــــــية : قلــــــــت
  . وخيانة للعلم والفقه والرشيعةوالرتحم عىل فئة دون غريها جهل وعدم معرفة

اقتــــــــــضاء «قــــــــــال يف ، املتمــــــــــسلفة غــــــــــيض مــــــــــن فــــــــــيض مــــــــــن قــــــــــول ابــــــــــن تيميــــــــــة مرجــــــــــع الوهابيــــــــــة وكوإليــــــــــ
  .»كان اإلمام أمحد بن حنبل وغريه من األئمة ريض اهللا عنهم«): ٧٥ص(» الرصاط املستقيم

َّالــسياسية الــرشعية«وقــال يف  َّوقــد نــص عــىل ذلــك الفقهــاء مــن أصــحاب مالــك «): ٦٦ص(» ِّ
  .»عنهم و الشافعي و أمحد وغريهم ريض اهللا

): ٣/٢٣٤(» أعـــــالم املـــــوقعني«بـــــن تيميـــــة فيقـــــول يف وهـــــاهو ابـــــن القـــــيم يـــــرتىض عـــــن شـــــيخه ا
  .»...رأي ابن تيمية يف املعاريض وقال شيخنا رىض اهللا«

ّيـــستحب الـــرتيض والـــرتحم عـــىل الـــصحابة «): ٢١٠ص  (»األذكـــار«وقـــال النـــووي يف كتـــاب  ّ ُّ
ه ريض اهللا عنـــه، أو رمحـــ: َّوالتـــابعني فمـــن بعـــدهم مـــن العلـــامء والعبـــاد وســـائر األخيـــار، فيقـــال

إن قولــــــه ريض اهللا عنــــــه خمــــــصوص بالــــــصحابة، :  وأمــــــا مــــــا قالــــــه بعــــــض العلــــــامء؛اهللا ونحــــــو ذلــــــك
رمحــه اهللا فقــط، فلــيس كــام قــال، وال يوافــق عليــه، بــل الــصحيح الــذي عليــه : ُويقــال يف غــريهم

  .»ُاجلمهور استحبابه، ودالئله أكثر من أن حترص
قولــــــــــه خــــــــــالف الــــــــــصواب، أن أبــــــــــني والنــــــــــصوص كثــــــــــرية ومل أقــــــــــصد اجلمــــــــــع، ولكنــــــــــي أردت أن 

  .وذكري البن تيمية هنا دون سواه هو إلزام املحرف بقول من يعتقد فيه اإلمامة املطلقة



 

 ٣٤  
 

 

َّطالـــــــــــب العلـــــــــــم الزيـــــــــــدي، فـــــــــــالنظر واملقـــــــــــصد الـــــــــــذي يقـــــــــــصده ويرمـــــــــــي إليـــــــــــه 
ًطالـــــــــــــب العـــــــــــــامل الزيـــــــــــــدي اجلـــــــــــــاد الـــــــــــــنهم، الطمـــــــــــــع يف أن يكـــــــــــــون جمتهـــــــــــــدا وال  َّ
ـــــواها، بخــــــــــالف عمــــــــــوم علــــــــــامء وطلبــــــــــة مــــــــــذاهب أهــــــــــل  يــــــــــرىض بمنزلــــــــــة ســـــ

َسنة، فالعــامل فــيهم مــن أتقــن فــروع املــذهب وعــرف املعتمــد وخترجياتــه الــ َ َُّّ
إلـــخ،  فالفقيـــه إىل عهـــد ....َوالتفريعـــات والـــراجح فيـــه ومعتمـــد الفتـــوى

 ويــــستوعب »املنهــــاج«ًقريــــب يف املــــذهب الــــشافعي مــــثال هــــو مــــن حيفــــظ 
، ويف .... للــــــــرميل»َّالنهايــــــــة« البــــــــن حجــــــــر أو »َّالتحفــــــــة«رشوحــــــــه ويقــــــــرر 

 »الــــــــــرشح الكبــــــــــري« واســــــــــتوعب »املدونــــــــــة«ب املــــــــــالكي مــــــــــن عــــــــــرف املــــــــــذه
وقــس عــىل ذلــك بــاقي املــذاهب، إذ قلــام ... لإلمــام الــدردير» الــصغري«و

جتـــد مـــن خـــرج عـــن هـــذه املـــذاهب وادعـــى االجتهـــاد، بخـــالف املـــذهب 
  . ُالزيدي؛ فقد وجد فيهم املجتهدون الكثر، كام هو معلوم

  : ملتبادلةاإلجازات او  األخذنامذج من :الثالثة

 والعالمــــــــــة حممــــــــــد بــــــــــن ،اميَّمــــــــــة هاشــــــــــم بــــــــــن حييــــــــــى الــــــــــشَّ كــــــــــل مــــــــــن العالَذَخــــــــــَ أ- ١
وهـــــــم مـــــــن -  والعالمـــــــة إســـــــحاق بـــــــن يوســـــــف املتوكـــــــل ،إســـــــحاق بـــــــن املهـــــــدي

 عـــــــن العالمـــــــة حييـــــــى بــــــــن عمـــــــر بـــــــن مقبــــــــول - أكـــــــابر علـــــــامء الزيديـــــــة يف صــــــــنعاء
  ).٤٨ص (»َّالنفس اليامين«انظر .  والعالمة عبداخلالق املزجاجي،األهدل

حييــى بــن حممــد بــن حــسن بــن محيــد بــن مــسعود املــدحجى الزيــدى  قــرأ -٢
 إىل مكـــــة ولقـــــى ابــــــن َلَحــــــَ ور،افعى وغـــــريهَّعـــــىل حممـــــد بـــــن أبــــــى بكـــــر الـــــش



 

 ٣٥  
 



  .مىتحجر اهلي

  ).١/٣٣٠ (»البدر الطالع«:  انظر

ين املؤيــــدي يف ِّالــــد جمــــداملجتهــــد يد َّوايــــة املتبادلــــة قــــال الــــسِّ ويف ســــياق الر-٣
ســـــليامن بـــــن إبـــــراهيم بـــــن عمـــــر بـــــن عـــــيل «): ١/٤٧٧ (»نـــــوارلوامـــــع األ«

ٍّنـــسبة إىل جـــد لـــه يـــسمى عـــيل بـــن راشـــد -بـــن حممـــد بـــن أيب بكـــر العلـــوي 
يار اليمنيــة، وابـــن ِّث الــدِّبيــع، حمــدَّ نفــيس الــدين أبـــو الر-احلنفــي اليمنــي

: ومــــــــــن أئمــــــــــة الزيديــــــــــة«: إىل قولــــــــــه يف ســــــــــياق اآلخــــــــــذين عنــــــــــه »...ثهاِّحمــــــــــد
 والــــــــسيدان ؛محــــــــد بــــــــن حييــــــــى، وأجــــــــاز لــــــــه مجيــــــــع مروياتــــــــهاإلمــــــــام املهــــــــدي أ

اهلـــادي بـــن إبـــراهيم، وحممـــد بـــن إبـــراهيم، وكـــذلك أجازمهـــا : احلافظـــان
بط، حــــسن القــــراءة، َّ بزبيــــد، وكــــان جيــــد الــــضًث أوالَّإجــــازة عامــــة؛ حــــد

َف أهـــــــــل عـــــــــرصه باحلـــــــــديث وطرقـــــــــه وفنونـــــــــه؛ تـــــــــويفَأعـــــــــر  يف شـــــــــهر مجـــــــــادى ِّ
  .  انتهى باختصار،»ئةاألوىل، سنة مخس وعرشين وثامنام

ث ســـليامن ِّحــدامل مـــن اســتجازأمحـــد بــن حييـــى املرتــىض املجتهــد  اإلمــام -٤
 ،البخــــــاري ومــــــسلمصــــــحيحيى بــــــن إبــــــراهيم العلــــــوي احلنفــــــي يف كتــــــاب 

  . وابن ماجه،الرتمذيسنن و

  ).٣/٢٨٩ (»طبقات الزيدية«:  انظر

بعــض ي لقــت ؛ احلــسني بــن اإلمــام القاســم بــن حممــد الزيــديلــسيد العالمــة ا- ٥
 وعـــــــــن ، بزبيـــــــــديفحممـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــداهللا العالمـــــــــة  احلـــــــــديث عـــــــــن الـــــــــشيخ ومعلـــــــــ



 

 ٣٦  
 

 

 وكــــذا - ولــــه منــــه إجــــازة عامــــة- العالمــــة عبدالواحــــد بــــن عبــــداملنعم النــــزييل 
  .افعيَّحممد بن عبدالعزيز املفتي الشالعالمة الشيخ له إجازة من 

  ).١/٣٤٣ (»طبقات الزيدية«:  انظر

ن فهـــــــــد املكــــــــي يأخــــــــذ عـــــــــن العالمــــــــة اجلليـــــــــل قـــــــــي بــــــــَّث التِّ املحــــــــدُ العالمــــــــة-٦
مــــة املجتهــــد حممــــد َّوهــــو األخ األكــــرب للعال-اهلــــادي بــــن إبــــراهيم الــــوزير 

  .ً مجيعا رمحهم اهللا،بن إبراهيم الوزير

  ).٢/١٣٤(» فهرس الفهارس واألثبات«:  انظر

َّ إجــــــــــازات ابنــــــــــي األمــــــــــري الــــــــــصنعاين عبــــــــــداهللا وإبــــــــــراهيم للــــــــــسيد العالمــــــــــة -٧
  .ليامن األهدلعبدالرمحن بن س

  ).٢٠١ -١٩٥ص  (»َّالنفس اليامين«تلك اإلجازة يف :  انظر

 إجــــــازة العالمــــــة الفقيــــــه أمحــــــد حممــــــد قــــــاطن الزيــــــدي للــــــسيد عبــــــدالرمحن -٨
َالـــــــــنفس الـــــــــيامين«بـــــــــن ســـــــــليامن األهـــــــــدل قـــــــــال يف  : ومـــــــــنهم«): ٢٠٣ص  (»َّ

شــــيخنا القــــايض العالمــــة املــــسند وجيــــه عــــرصه صــــفي اإلســــالم أمحــــد بــــن 
ن كــان مـن أجــل العلــامء األعيــان، كبـري املقــدار عظــيم الــشان، حممـد قــاط

ومـن .... أخذ العلوم العقلية والنقلية عن علـامء صـنعاء وعـن غـريهم
مــشاخيه جــدي حييــى بــن عمــر لــه مــن إجــازات، وكــان بينــه وبينــه اتــصال 

  .»...عظيم
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). ٦٣ص ( يف علم احلـديث يف الـيمن للـدكتور عبـداهللا قاسـم الوشـيل  -٩
  .ن وقرى تعقد فيها جمالس احلديث ودروسهمد«: قال

ــــــــــي عقــــــــــــد جمــــــــــــالس احلــــــــــــديث وإلقــــــــــــاء دروســــــــــــه يف  قريــــــــــــة أبيــــــــــــات حــــــــــــسني ففــ
 أن اإلمــام إبــراهيم »حتفتــه«املــساجد واملــدارس وغريهــا، يــذكر األهــدل يف 

 وصـــــل إليـــــه الـــــرشيف الفقيـــــه ٧٧٣بـــــن حممـــــد بـــــن عيـــــسى مطـــــري املتـــــوىف ســـــنة 
 مـن مدينـة صـعدة، وهـو املحدث شهاب الـدين أمحـد بـن سـيامن األوزري

بأبيــــات حــــسني، فــــسمع عليــــه األمهــــات مــــن كتــــب احلــــديث، كــــذلك وصــــل 
إليـــه الفقيـــه املقـــري أمحـــد بـــن عـــيل النـــساخ إمـــام جـــامع صـــنعاء، وســـمع عليـــه 
البخـــــــــــاري ومـــــــــــسلم واملـــــــــــصابيح ســـــــــــامعا حمققـــــــــــا يف نـــــــــــسخته بـــــــــــضبظ وإتقـــــــــــان، 
 وكـــــــــــذلك وصـــــــــــل إليـــــــــــه اإلمـــــــــــام محـــــــــــزة بـــــــــــن أيب القاســـــــــــم اهلـــــــــــادي، فـــــــــــسمع عليـــــــــــه

: الــخ، وانظــر... البخــاري ومــسلم وســنن أيب داود والرتمــذي واملــصابيح 
  . لألهدل) ٢/١٥٥ (»حتفة الزمن«

اجلــامع  العقــد الفريــد«، وعبــدالرمحن األهــدل ل»َّالــنفس الــيامين«: وانظــر
َّ للعالمــة »َنيــل الــوطر«َّ للعالمــة عبــد الواســع الــيامين، و»األســانيد ملتفرقــات

نزهـــــة ريـــــاض «، و»طيـــــة اهللا املجيــــد وحثـــــوة املزيـــــدع«املفتــــي حممـــــد زبـــــارة، و 
، للعالمـــــــــــــة »اإلجـــــــــــــازة املـــــــــــــستطابة بـــــــــــــذكر املـــــــــــــشايخ أهـــــــــــــل اإلجـــــــــــــازة واإلصـــــــــــــابة

َّعبــــــــــــــدالرمحن املزجــــــــــــــاين، وأثبــــــــــــــات شــــــــــــــيخ مــــــــــــــشاخينا املــــــــــــــسند العالمــــــــــــــة ياســــــــــــــني  ِ

الفـــــــــــــــــــاداين؛ جتـــــــــــــــــــد العجـــــــــــــــــــب العجـــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه اإلجـــــــــــــــــــازات واألســـــــــــــــــــانيد، 
نـاك بحـث لـألخ الـدكتور مهـدي واملراسالت، وحتفـة الـزمن لألهـدل، وه

  .احلرازي حول هذا املوضوع سمعت به ومل أره
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 .تقاريظ جلة وكوكبة من علامء األمة للفقه الزيدي

ال يفــــــــــوتني أن أذكــــــــــر تقــــــــــاريظ كوكبــــــــــة مــــــــــن علــــــــــامء األمــــــــــة للفقــــــــــه الزيــــــــــدي 
 »َّالــــــــــــــروض النــــــــــــــضري رشح جممــــــــــــــوع الفقــــــــــــــه الكبــــــــــــــري«والتــــــــــــــي أحلقــــــــــــــت بكتــــــــــــــاب 

ُّء بالغــــــــــا عــــــــــىل الفقــــــــــه الزيــــــــــدي، يــــــــــدل عــــــــــىل فقــــــــــد أثنــــــــــوا ثنــــــــــا) ٣٤٤-٤/٣٣١( َّ ً ً
  : معرفة واطالع وإنصاف، وكان من مجلة من قرظ  للكتاب

ُاإلمـــام احلــــافظ واحلجـــة  ُ امري ُالغــــ يقِّدَّالــــصبـــن د َّيد أمحـــد حممــــَّالــــس ُاقــــدَّالنُ
  . القاهرةدفني ،احلسني املغريب

فـي مفتـي  الشيخ حممد بخيـت املطيعـي احلنُّ األصويل املتكلمُةَّوالعالم
  .يار املرصيةِّالد

ـــــــــشيخ حممـــــــــــد زاهـــــــــــد بـــــــــــن احلـــــــــــسن بـــــــــــن عـــــــــــيل َّوالعالمـــــــــــة احلنفـــــــــــي املطلـــــــــــع  الــ
  . القاهرةدفنيالكوثري رئيس علامء الدولة العثامنية سابقا و

مــــــــــــن هيئــــــــــــة كبــــــــــــار علــــــــــــامء املــــــــــــالكي جوي ِّ يوســــــــــــف الــــــــــــدَّ العالمــــــــــــةالــــــــــــشيخو
  . ورئيس مجعية النهضة الدينية اإلسالمية،يفَّاألزهر الرش

  .يد حممد سعيد العريف احلسيني رئيس علامء وادي الفراتَّالسَّالمة الع

مـــــة اخلطيـــــب ملـــــك البيـــــان الـــــشيخ مـــــصطفى أبـــــو ســـــيف احلاممـــــي َّالَوالع
  . وخطيب املسجد الزينبي بالقاهرة،أحد علامء األزهر

يد حممـــد زيـــن العابـــدين احلـــسيني مفتـــي َّهيد الـــسَّمـــة الفهامـــة الـــشَّوالعال
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  .ا ورئيس علامء أنطاكيةًقلواء إسكندرونة ساب

ِّقـــــــال اإلمـــــــام الـــــــسيد أمحــــــــد بـــــــن الـــــــصديق  ِّ ): ٣٤٣- ٤/٣٤٢(رمحـــــــه اهللا تعــــــــاىل –َّ
ه ال واجـــــب إال مـــــا أوجبـــــه اهللا ورســـــوله، وال الزم إال مـــــا َّأمـــــا بعـــــد، فمـــــن املعلـــــوم أنـــــ«

ألزمتــه دالئــل الــرشع وأصــوله، وأن اهللا تبــارك وتعــاىل مل ينــزل يف كتابــه احلكــيم، وال 
ن نبيـــــــــه الكـــــــــريم، مـــــــــا يوجـــــــــب اتبـــــــــاع أحـــــــــد مـــــــــن األمـــــــــة مبـــــــــني، أو يرشـــــــــد إىل عـــــــــىل لـــــــــسا

انحــــــصار احلــــــق يف مــــــذهب معــــــني بــــــل وجــــــه اخلطــــــاب إىل النــــــاس عامــــــة، حتــــــى أمــــــر 
َبالـــسؤال اجلهلـــة والعامـــة ﴿فاســـألوا أهـــل الـــذكر إن كنـــتم ال تعلمـــون﴾ ومـــن أجلـــه  ِّ ْ َُ ْ َْ َ ُْ َ َُ ُ ِْ ِ ْ َ َ

 خــــــــــــــــــــــــصوصا يف الــــــــــــــــــــــــصحابة كثــــــــــــــــــــــــر يف األمــــــــــــــــــــــــة املجتهــــــــــــــــــــــــدون، واألئمــــــــــــــــــــــــة املجــــــــــــــــــــــــددون،
  .»....والتابعني

وهلـــــــــــــذا كـــــــــــــان أرشف املــــــــــــذاهب وأفـــــــــــــضلها، وأفـــــــــــــضل املـــــــــــــسالك  «: وقــــــــــــال
وأكملهـــــــــــا مـــــــــــذهب العـــــــــــرتة الطـــــــــــاهرة النبويـــــــــــة وأئمـــــــــــة أهـــــــــــل الـــــــــــسنة واجلامعـــــــــــة 

نة والكتـــــــــــاب، وألزمهـــــــــــا ملراعـــــــــــاة األدلـــــــــــة ُّا للـــــــــــسًه أشـــــــــــدها اتباعـــــــــــَّالزيديـــــــــــة؛ ألنـــــــــــ
ا ً، وأعالهـــــــا مـــــــستندًها دلـــــــيالا وأصـــــــحًواب، وأقواهـــــــا مأخـــــــذَّوموافقـــــــة الـــــــص

، كــــام حكــــم ذوو االجتهــــاد والبــــصرية والعقــــول ًا وتعلــــيالًوأحــــسنها توجيهــــ
فــــــــــيس اجلليــــــــــل َّالراجحــــــــــة والفكــــــــــر املــــــــــستنرية، فــــــــــإن شــــــــــجرة هــــــــــذا املــــــــــذهب الن

نة، وفرعهـــــــا يف ســـــــامء الربهـــــــان والـــــــدليل، كـــــــام ُّأصـــــــلها ثابـــــــت بالكتـــــــاب والـــــــس
 املنيعـــــــــة، ويتحققـــــــــه مقتطـــــــــف يـــــــــراه ممتـــــــــع الطـــــــــرف يف مجـــــــــال أصـــــــــوهلا القويمـــــــــة

األزهــــــــــار مــــــــــن غــــــــــصون مــــــــــدوناهتا اجلميلــــــــــة البديعــــــــــة، العزيــــــــــزة الوجــــــــــود بــــــــــني 



 

 ٤٠  
 

 

  .»...مصنفات باقي املذاهب

 بغـــــــــــزارة علـــــــــــوم آل البيـــــــــــت واعـــــــــــرتف، إذ يـــــــــــرى فيـــــــــــه مـــــــــــن ُّوأقـــــــــــر«:  وقـــــــــــال
األحكــــــــــــــــام الــــــــــــــــصحيحة املــــــــــــــــستطابة، واالســــــــــــــــتنباطات العجيبــــــــــــــــة املستــــــــــــــــصابة، 

نة والقـــرآن، واالجتهـــادات املطابقـــة لـــصحيح ُّيح الـــسَّواآلراء املوافقـــة لـــرص
األدلـــــــة والربهـــــــان، مـــــــا تقـــــــر بـــــــه عيـــــــون أهـــــــل املحبـــــــة واإليـــــــامن، وتنقطـــــــع عنـــــــد 

خيمة واألظغــــــان، مــــــع مــــــا حــــــواه مــــــن قواعــــــد علــــــوم َّرؤيتــــــه ألــــــسنة ذوي الــــــس
األصــــــول والدرايــــــة، وفوائــــــد فنــــــون املنقــــــول والروايــــــة، مــــــن حتقيــــــق مـــــــسالك 

 . إلخ» ....األدلة وتطبيقهاالعلة وتدقيقها، وتصحيح مدارك 

ُّ وقـــال العالمـــة احلنفـــي حممـــد زاهـــد الكـــوثري - ٢ : ُّمـــا نـــصه) ٣٤١- ٤/٣٣٦(َّ
ذا ســـــــربنا مـــــــسائله وقارناهـــــــا بمـــــــسائل املـــــــذاهب املدونـــــــة لفقهـــــــاء األمـــــــصار إفـــــــ«

ا مــع فتيــا فقهــاء العــراق مــن أصــحاب ًنجــدها تتوافــق يف ثالثــة أرباعهــا تقريبــ
ا بــني أن يكــون ممــا انفــردوا بــه وبــني أن ًتــوزع أثالثــبــع البــاقي يُّأيب حنيفــة، والر

 وتكـــــــون قـــــــوة ،يكـــــــون ممـــــــا وافقهـــــــم عليـــــــه مالـــــــك أو الـــــــشافعي ريض اهللا عـــــــنهم
احلجـة يف جانـب اجلمهــور يف مـسائل االنفـراد كــام هـو احلـال فــيام ينفـرد بـه كــل 

ّال فـــيام دق مدركـــه ليكـــون املـــصيب إمـــن فقهـــاء االمـــصار عـــام عليـــه اجلمهـــور 

 وانفـــــــرادهم بمـــــــسائل يف املجمـــــــوع عـــــــىل ،يف املعـــــــاين وإن انفـــــــردهـــــــو األغـــــــوص 
  .»لفَّقلتها مقرون بموافقة بعض الس

ُالعالمــة   وقــال- ٣ ): ٣٣٦- ٤/٣٣٤(يف تقريظــه  ُّمــصطفى أبــو ســيف احلاممــيَّ



 

 ٤١  
 



 بــبالد الــيمن امليمــون هــذا الطــراز َ يكــونَّا أنً أبــدُّ أظــنُ مــا كنــت:واحلــق أقــول«
 حتقيـــــق فـــــائق، ،نا بكبـــــار األئمـــــة مـــــن هـــــذه األمـــــةالعـــــايل مـــــن العلـــــامء الـــــذي يـــــذكر

 ينــــــــــــال خمالفيــــــــــــه بكلمــــــــــــة ال ْواعتــــــــــــدال يف وزن األدلــــــــــــة، ولــــــــــــسان عفيــــــــــــف عــــــــــــن أن
تناســب، وحــرص شــديد عــىل أن يــربهن أنــه يف مذهبــه مــا أبعــد عــن املــذاهب 

ا رشح ديـــــــــــــــــــــــن اهللا الـــــــــــــــــــــــذي ألـــــــــــــــــــــــزم َّاملعروفـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــي أمجعـــــــــــــــــــــــت األمـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــىل أهنـــــــــــــــــــــــ
  .»....باتباعه  عباده

 اهلــــــــامم رشف الــــــــدين العالمــــــــة» الــــــــروض«مل يكتــــــــف صــــــــاحب «و:  وقــــــــال
 القـى ه أنـُّا بـل تفـضل بـام أظـنَّنـَ اليمني بكل مـا أبَّ السياغياحلسني بن أمحد

ســـــــبيله األهـــــــوال، فأبـــــــان مـــــــذاهب املخـــــــالفني بعـــــــد بيانـــــــه ملـــــــا عليـــــــه إخوانـــــــه  يف
 َحَبَيــــورد مــــن مــــذهب وهــــو معنــــى بــــه أصــــ  مــــاِّالزيديــــة مــــع ذكــــر الــــدليل لكــــل

ـــــــــة خمــــــــــصوصة مــــــــــن األمــــــــــة بــــــــــل لطوائــــــــــف املــــــــــسلمني ً روضــــــــــالكتــــــــــاب ا ال لطائفـ
عامـــــــة، فكـــــــام حيتاجـــــــه الزيـــــــدي يف مذهبـــــــه حيتاجـــــــه احلنفـــــــي وحيتاجـــــــه املـــــــالكي 

افعي وحيتاجــــــــه احلنـــــــــبيل وحيتاجــــــــه مـــــــــن حيــــــــب أن يعـــــــــرف غـــــــــري َّوحيتاجــــــــه الـــــــــش
ذلــــك مــــن املــــذاهب التــــي ليــــست بمــــشهورة، ومــــن أجــــل هــــذا كــــان الكتــــاب 

  .لخ إ»... روضا بحق لقاصده

 -رمحـــــه اهللا تعـــــاىل–َّ وال تـــــنس كـــــالم العالمـــــة األصـــــويل حممـــــد أبـــــو زهـــــرة -٤
قــــــــــــــال ) ٢٢٧-٢٢٦ص (»اإلمــــــــــــــام زيــــــــــــــد«يف املــــــــــــــذهب الزيــــــــــــــدي يف كتابــــــــــــــه 

يديـــــــــة يف كـــــــــل َّوقـــــــــد أثـــــــــر عـــــــــن زيـــــــــد فقـــــــــه عظـــــــــيم تلقـــــــــاه الز«: رمحــــــــه اهللا تعـــــــــاىل



 

 ٤٢  
 

 

األقـــــــــاليم اإلســـــــــالمية وفرعـــــــــوا عليـــــــــه وخرجـــــــــوا، واختـــــــــاروا مـــــــــن غـــــــــري مـــــــــا 
-تهـــــــدوا ومزجـــــــوا ذلـــــــك كلـــــــه باملـــــــأثور عـــــــن فقـــــــه اإلمـــــــام زيـــــــد تلقـــــــوا، واج

ال يف إ وتكونــــــــــــت بــــــــــــذلك جمموعــــــــــــة فقهيــــــــــــة، ال نظــــــــــــري هلــــــــــــا -ريض اهللا عنــــــــــــه
خــــريج، وبــــاب االجتهــــاد عــــىل َّاملــــذاهب التــــي دونــــت وفــــتح فيهــــا بــــاب الت

 َّ ألن،أصـــول املـــذاهب، ولعلـــه كـــان أوســـع مـــن ســـائر مـــذاهب األمـــصار
ون فيهــــــــــــا عــــــــــــن مــــــــــــذهبهم اىل مرتبــــــــــــة املــــــــــــذهب األربعــــــــــــة ال خيــــــــــــرج املخرجــــــــــــ

ا كـام نــرى يف ًهنـم يقــارنون بـني املـذاهب أحيانــإ ؛نعـم، االختيـار مـن غــريه
بدايـــــــة املجتهـــــــد وهنايـــــــة «احلنفـــــــي ويف » املبـــــــسوط«ويف ، احلنـــــــبيل» املغنـــــــي«

 ِّريازيَّللـــــــش» املهـــــــذب«ّالـــــــذي ألفـــــــه ابـــــــن رشـــــــد مـــــــن املالكيـــــــة ، و» املقتـــــــصد
ىل نـــــــرص إ ينتهـــــــي املؤلـــــــف ْات إمـــــــا أن ولكـــــــن هـــــــذه املقارنـــــــ،افعيةَّمـــــــن الـــــــش

كـــــــام نـــــــرى يف اختيـــــــارات ابـــــــن  ينتمـــــــي إليـــــــه والـــــــدفاع عنـــــــه، املـــــــذهب الـــــــذي 
  .»...تيمية إذ قد خرج من هذا النطاق

ا، وكـــــــــان ًأمـــــــــا املـــــــــذهب الزيـــــــــدي فـــــــــإن االختيـــــــــار فيـــــــــه كـــــــــان كثـــــــــري«:  وقـــــــــال
حــاب، وقــد كثــر االختيــار حتــى يف القــرون األخــرية، وكــان ذلــك ِّواســع الر

  . »يف نامئه وتالقيه مع فقه اآلخرينفضل 



 

 ٤٣  
 



 ِّالعالقة السلبية: ًثانيا

فهــــــــي تتمثــــــــل يف عــــــــدم النقــــــــل مــــــــن كتــــــــبهم وذكــــــــر خالفهــــــــم والــــــــنص عــــــــىل 
وإن نقـــــــــل بعـــــــــضهم ينقـــــــــل عـــــــــىل اســـــــــتحياء وبـــــــــدون ... آرائهـــــــــم واجتهـــــــــاداهتم 

حتقيــــــق أو تتبــــــع كــــــام يفعــــــل مــــــع املــــــذاهب األخــــــرى، ودونــــــك مثــــــاال لتوضــــــيح 
بغيـــــــــــــــــــة  «دالرمحن بـــــــــــــــــــن حممـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــاعلوي يف كتـــــــــــــــــــاباألمـــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــسيد عبـــــــــــــــــــ

ًوهـــــــذا كـــــــام لـــــــو طلقـــــــت ثالثـــــــا ثـــــــم ثالثـــــــا ثـــــــم «: مـــــــا نـــــــصه) ٤٧٦ (»املـــــــسرتشدين ً
تقـع بـالثالث واحـدة ألنـه : ًثالثا وادعى أنه زيـدي فاسـتفتى الزيديـة فقـالوا

بكـــــــــل ثـــــــــالث تقـــــــــع واحـــــــــدة ، بـــــــــل لـــــــــو فـــــــــرض أن الكـــــــــل بمجلـــــــــس واحـــــــــد فتقـــــــــع 
يديــة خلــرقهم اإلمجــاع الفعــيل مــن البينونــة ًالــثالث أيــضا، وال عــربة بقــول الز

  .»ًالكربى بالثالث مطلقا

ومــــع جاللتــــه إال أنــــه مل يطلــــع عــــىل املــــسألة عنــــد الزيديــــة فليــــست املــــسألة 
ـــــا خــــــــــالف بيــــــــــنهم، قــــــــــال شــــــــــيخنا العالمــــــــــة الــــــــــشهيد  حمــــــــــل إمجــــــــــاع للزيديــــــــــة ففيهـــــ

مـــــــــــن طلـــــــــــق زوجتـــــــــــه ثالثـــــــــــا بكلمـــــــــــة واحـــــــــــدة فقـــــــــــد بانـــــــــــت منـــــــــــه، «: املحطـــــــــــوري
ْوحرمـــت ع َ ُ اإلمـــام عـــيل  ليـــه حتـــى تـــنكح زوجـــا غـــريه، وقـــد روي ذلـــك عـــنَ

بــــن أيب طالــــب، وعــــيل بــــن احلــــسني، وزيــــد بــــن عــــيل، وحممــــد البــــاقر، وحممــــد 
بــــن عمــــر بــــن عــــيل، وجعفــــر بــــن حممــــد، وعبــــداهللا بــــن احلــــسن أيــــضا، وحممــــد 

. »بـــــــن عبـــــــداهللا بـــــــن احلـــــــسن، واختـــــــاره اإلمـــــــام املؤيـــــــد بـــــــاهللا، وحييـــــــى بـــــــن محـــــــزة
، وملحــــــــــق )٨/٢٤٣( »املغنــــــــــي«، و٢/٤١١ »امءخمتــــــــــرص اخــــــــــتالف العلــــــــــ«
ً، نقـــــــال )١٩٦ص (، وخمتـــــــرص الطحـــــــاوي )٥/٩٧( البـــــــن رشـــــــد »املدونـــــــة«



 

 ٤٤  
 

 

  ).٣/٤٣٥(عن دراسات حول مسند اإلمام زيد 

ال يوجـــــــد مـــــــسألة فيهـــــــا إمجـــــــاع حقيقـــــــي ، فـــــــاخلالف قـــــــديم ومـــــــستمر إىل : ثانيـــــــا
ن يومنـــــــا هـــــــذا، وكتـــــــب اآلثـــــــار طافحـــــــة بنقـــــــل اخلـــــــالف يف املـــــــسألة، وإن كـــــــا

  .اجلمهور عىل وقوعه

  :صحة نسبة بعض األعامل واألقوال ألئمة الزيدية

   »إرشاد السامع يف جواز أخذ أموال الشوافع« رسالة -١

 إىل هونــــسبهــــذا العنــــوان )  ١٠٧٩ص  (» العلــــمهجــــر« األكــــوع يف ُ الــــشيخَرَكــــَذ
يف اآلثــــــــــار التــــــــــي « :، وقــــــــــال١٠٨٧إســــــــــامعيل بــــــــــن اإلمــــــــــام القاســــــــــم بــــــــــن حممــــــــــد املتــــــــــوىف 

  .رسالة املذكورة وذكر اسم ال-  بن حممدسامعيلإأي إىل –سب إليه تن

  :ثم قال يف احلاشية

 ،خـــربين القـــايض حممـــد بـــن حييـــى اإلريـــاين رئـــيس االســـتئناف األســـبقأ«
لة موجــــــــودة لــــــــدى الــــــــشيخ عــــــــيل حييــــــــى اجلبــــــــي مــــــــن ريمــــــــه كــــــــام ا هــــــــذه الرســــــــَّأن

  .أخربه بنفسه، واهللا أعلم 

املــــــدخل إىل معرفــــــة «  : منهــــــافاتــــــهكتــــــب مــــــن مؤل يف عــــــدة رســــــالةوذكــــــر ال
  .وغريها) ٨٨ص (»هجر العلم ومعاقله يف اليمن

حيـــــنام مل جيـــــد املغرضـــــون هـــــذه وشـــــاية مغـــــرض وعمـــــل بغـــــيض، ف: قلـــــت
 يغــــــالطوا تارخيــــــا  المعــــــا آثــــــاره شــــــق الــــــصف بــــــني املــــــسلمني،يــــــصح هبــــــا ا ًطريقــــــ

عـــــــــــري، َمتـــــــــــسكوا بقـــــــــــشة ضـــــــــــانني أهنـــــــــــا تقـــــــــــسم ظهـــــــــــر البباإلنـــــــــــصاف والتـــــــــــسامح، 



 

 ٤٥  
 



 املقالــــة ها عنــــوان الرســــالة وتكلمــــوا عنهــــا وأذاعوهــــا، حتــــى تــــأثر هبــــذفنــــرشو
 ة قائلهــــاصحبــــ مــــن أصــــحاب النيــــات الطيبــــة حمــــسنني الظــــنبعــــض إخواننــــا 

 لكـــــــــــــن ،)١٤٨ص (»لفـــــــــــــةاأل«يف كتابـــــــــــــه  األخ عبـــــــــــــدالفتاح قـــــــــــــديش، :ومـــــــــــــنهم
 جيــــد أن هــــذا الفــــرح واالغتبــــاط رساب حيــــسبه الظمــــآن  وهلــــةملتأمــــل ألولا

  .ه مل جيده شيئاماء حتى إذا جاء

وبيــان هــذا الـــزعم املوهــوم يـــسري، حيــث صــدر األكـــوع مؤلفــات اإلمـــام 
قطـــع، فعـــىل مـــن ب وهـــو شـــك يف املوضـــوع ولـــيس »ُينـــسب« :إســـامعيل بقولـــه

  .يراجع نفسهأن نرشها بأسلوب القطع 

 إســـامعيل بـــن القاســـم أكثـــر مـــن ثالثـــة قـــرون  اإلمـــام بـــني األكـــوع وبـــني:اً ثانيـــ
  !!سالة إىل املذكور قبل األكوعِّهذه الر ةوال يعلم أحد نسب

، ال ختفــــى وكفــــى هبــــا  مــــن الزيديــــةئمــــةبــــني األكــــوع وبــــني األة اخلــــصوم: اًثالثــــ
َّيف التـــسليم ألي قـــول يقولـــه األكـــوع عـــن األئمـــة   -عقبـــة كـــؤود و-عقبـــة 

ــــــــل منــــــــــه قــــــــــول يف األئمــــــــــة، ولــــــــــو كــــــــــان يف ذاتــــــــــه  والعــــــــــاملني معهــــــــــم، ولــــــــــن يقبــ
  . هقطعيا فيقبل من سواه ال من

لــــــــــو كانــــــــــت هــــــــــذه الرســــــــــالة موجــــــــــودة ملــــــــــا تــــــــــأخر األكــــــــــوع وال ســــــــــواه يف : اًرابعــــــــــ
ونــــــرشها أو نــــــرش نــــــصوص منهــــــا أو الوصــــــول إليهــــــا، والنظــــــر يف طياهتــــــا ، 

، وقــــــــواقالليــــــــست يف بــــــــالد كلهــــــــا، وخــــــــصوصا أهنــــــــا يف ريمــــــــة يف الــــــــيمن  و
ـــــــة بينهــــــــــــــا وبــــــــــــــني صــــــــــــــنعاء ســــــــــــــاعات حمــــــــــــــف ، وفيهــــــــــــــا مــــــــــــــن الوهابيــــــــــــــة دودةريمـــــــ

 ىَّنــأنهم الوصــول إليهــا وملــا هــو أصــعب منهــا، ولكــن وأعــواهنم مــا يمكــ
أعـــــــــالم املـــــــــؤلفني «ًردا ضـــــــــافيا عـــــــــىل هـــــــــذا املوضـــــــــوع يف  وانظـــــــــر ك،هلـــــــــم ذلـــــــــ
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  ). ١/٢٦٥(َّللسيد عبد السالم الوجيه  »الزيدية

 نـــــسب األكـــــوع إىل اإلمـــــام أمحـــــد أنـــــه هـــــدم عـــــدة مقـــــابر لعلـــــامء وصـــــاحلي -ب
  . بن موسى بن عجيلأمحد بن علوان، والسيد أمحد: الشافعية منهم

 األكــــــــوع إىل اإلمــــــــام أمحــــــــد بــــــــن اإلمــــــــام حييــــــــى هإن صــــــــح مــــــــا نــــــــسب:  ونقــــــــول
 قبـــة أمحـــد ابـــن موســـى بـــن العجيـــل يف مدينـــة بيـــت َمَه هـــدَّمحيـــد الـــدين مـــن أنـــ

) هـــ١٣٧٢(، وحطــم تــابوت أمحــد ابــن علــوان عــام )هـــ١٣٤٨(الفقيــه عــام 
  .نقطة سوداء يف تارخيهفهذه 

م مــــــــصدرا عنــــــــد غــــــــري األكــــــــوع فــــــــالتوقف لكــــــــن حيــــــــث مل نجــــــــد هلــــــــذا الــــــــزع
واســــع وعـــــدم التـــــسليم بـــــام قـــــال أوىل مـــــن قبولـــــه، خـــــصوصا وأنـــــه صـــــادر مـــــن 

  .الشيخ األكوع رمحه اهللا تعاىل

وصىل اللهم وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله كلام ذكره الذاكرون 
  .وغفل عن ذكره الغافلون

  كتبه
  الفقري إىل مواله الغني
  يث احلسنيحممد بن حسن بن حسن أبوالغ

  عفى اهللا عنه وعن والديه
  قاهرة املعز لدين اهللا الفاطمي

  الدراسة
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