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صتخلسامل  

 "دراسة حتليلية مقارنة"مذهب الصحايب عند الزيدية : موضوع البحث

هيدف هذا البحث لبيان من هو الصحايب عند : أهداف البحث

ودراسة مدى قرهبم من املذاهب , ومنهجهم يف التعامل مع مذهبه, لزيديةا

 .األربعة يف االستدالل بمذهب الصحايب

 .املنهج التحلييل املقارن: منهج البحث

موافقة الزيدية جمموع املذاهب األربعة يف أغلب مسائل : أهم النتائج

 صصنيف ومل خيتلف مذهب الزيدية عن املذاهب األربعة إال يف, البحث

, هنع هللا يضرالصحابة الكرام بناء عىل موقفهم من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

واعتبار قول عيل بن أيب طالب حجة دون غريه من الصحابة الكرام ريض 

 .مهنع هللا يضروالراجح يف املسألتني هو ما ذهب إليه األئمة األربعة , اهلل عن اجلميع

حاور والتقارب مع علامء الزيدية التب يويص البحث :التوصيات

وردم اهلوة بني أهل السنة واجلامعة وعلامء الزيدية, كام يويص , املعتدلني

البحث بأمهية بيان مذهب الزيدية ومفارقته ألدعياء الزيدية الذين خيالفونه 

عقد مؤمترات علمية لعلامء وبأصوال وفروعا وقطع الطريق أمام الروافض, 

حماولة استيعاب واملسائل اخلالفية باحلجة والربهان, ومناقشة , الفريقني

كام يويص وبيان أوجه االختالف بني الزيدية واإلمامية, , علامء الزيدية

العمل عىل حتقيق ووخاصة مع الزيدية, , االهتامم بأصول الفقه املقارنب

صراث أصول الفقه عىل املذهب الزيدي؛ ملا يتميز به املذهب من قوة 

 .مقارنتها بكتب األصول املعتمدة يف املذاهبو, االحتجاج
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 .مذهب, الصحايب, الزيدية, أهل السنة, حجة: الكلمات املفتاحية
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Abstract 

This research studies the status of the Sahabi 
(Prophet’ Companion)’s opinion in the Zaidism, 
compared to that in the four schools of Law. The 
study aims at clarifying the Zaidists’ stand about who 
the Sahabi is, their methodology in dealing with his 
opinion, and studying the range of difference 
between the Zaidism and the four schools of Law in 
terms of citing the Sahabi’s opinion. The problem of 
the research lies in the truth that in Zaidism, there is 
no clarification for what the Sahabi’s opinionis, and 
adopting it in the arguments; and the extent of 
agreement and difference of Zaidism with the four 
schools of law. The researcher adopted the 
comparative analytical methodology so he searched 
the books of Zaidism about its status about the 
Sahabi’s opinion, and then compared what he 
analyzed to that of the Four Schools of Law. The 
researcher concluded that Zaidism agree with the 
Four Schools of Law on most of the issues of the 
research except for the issue of classifying the 
honourable companions based on their attitude 
towards Imam Ali bin Abi Taleb (may Allah be 
pleased with him), and considering Imam Ali’s 
opinion only a valid evidence unlike the other 
companions (may Allah be pleased with all of them). 
The preferred choice in these two issues is what the 

Four Schools of Law stated. 
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 املقدمة

وعىل آله , مدوالصالة والسالم عىل سيدنا حم ,احلمد هلل رب العاملني

 :أما بعد, وصحبه أمجعني

 إن دراسة علم أصول الفقه ومقارنة املذاهب األربعة بغريها منف

 هناك منإن حيث  ؛ىل مزيد اهتامم من الباحثنيذاهب األخرى تحتاج إامل

 ا  ن هذا العلم الذي يعترب معيارالفرق واجلامعات ما يقرب ويبعد م

وكانت هذه الورقات عبارة عن  ,النصوص الرشعية الستقامة الفهم يف

بني املذاهب األربعة  -وهو قول الصحايب-مقارنة لدليل من أدلة األحكام 

ملا يمثله هذا الدليل من أمهية  ؛هلذا املبحث أمهية خاصةو ,ومذهب الزيدية

 .عند الفريقني

  :أمهية البحث
 :أبرزها ,صكمن أمهية هذا البحث يف عدة نقاط

يف مذهب قول الصحايب بحث ن م   -حسب علمي-مل أجد  -1

 .احية أصوليةمن نالزيدية 

, يبنى عىل قول الزيدية يف مذهب الصحايب مسائل عقدية مهمة -2

 .وكذلك مسائل فقهية كثرية

وعليه ففي دراسة مذهبهم صقريب  ,الزيدية ال صقول بالتقية -3

 .بينهم وبني أهل السنة واجلامعة

 تى اندرستح ,صلبيس كثري من الرافضة عىل عقائد الزيدية -4

 .أو كادتالزيدية 

 :أهداف البحث
 :هامهمن أبيان عدة نقاط هيدف هذا البحث إىل 
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 .الصحايب يف املذهب الزيديمن هو  -1

 .ل الصحايبقوحجية منهج الزيدية يف  -2

هور أهل السنة من مج أو بعدهم مدى قرب الزيديةدراسة  -3

 .واجلامعة يف االستدالل بقول الصحايب

ل الفقه املقارن مع املذاهب القريبة من املسامهة يف دراسة أصو -4

 .واجلامعةأهل السنة 

 : حدود البحث
دراسة االحتجاج بمذهب الصحايب عند حدود هذا البحث هو 

 .الزيدية ومقارنة مذهب الزيدية باملذاهب األربعة يف هذا الباب

 :وأسئلته مشكلة البحث
 ,حايبالزيدية يف قول الصصكمن مشكلة البحث يف عدم حترير مذهب 

ع الرفض وجرهم ملرب ,وصلبيس الرافضة عىل الزيدية يف أصول مذهبهم

 .وصكفريهمبل  ,وسب الصحابة

 : عن األسئلة التالية وسيجيب الباحث يف هذا البحث

 من هو الصحايب عند الزيدية؟ -1

 ما مذهب الزيدية يف قول الصحايب؟ -2

هل خالف الزيدية مذهب أهل السنة واجلامعة يف مذهب  -3

 الصحايب؟

ما وجه االصفاق واالفرتاق بني مذاهب أهل السنة واجلامعة مع  -4

 الزيدية يف مذهب الصحايب؟
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 :منهجية البحث
سيتبع الباحث يف بحثه املنهج التحلييل املقارن حيث سيبحث يف كتب 

الزيدية عن مدى احتجاجهم بمذهب الصحايب وتحرر ذلك ثم سيعمد 

األربعة كطرف آخر لبيان مدى لعقد مقارنة بني الزيدية كطرف واملذاهب 

 .موافقة وخمالفة الزيدية للمذاهب األربعة

 :إجراءات البحث
مجعت مادة البحث من كتب املذهب الزيدي ومل اكتف بالنقل عن  -

وحررت من هو الصحايب عند الزيدية وصصنيفهم للصحابة من نقل عنهم 

 .مهنع هللا يضر الكرام

 مهنع هللا يضر ة الكرامحللت مذهب الزيدية يف صصنيفهم للصحاب -

 .وحاكمتهم إىل صعريفهم

من كتبهم, مذهب الصحايب  يفآراء املذاهب األربعة نقلت  -

 .وعقدت مقارنة بني الزيدية من جهة واملذاهب األربعة من جهة أخرى

 .حاولت عرض املوضوع بعبارة سهلة قدر املستطاع -

 .ببيان السورة ورقم اآلية القرآنيةعزوت اآليات  -

حاديث وبينت احلكم عليها فام كان متفقا عليه أو يف خرجت األ -

أحد الصحيحني اكتفيت بذكر مكان وروده, وما كان يف غريمها فنقلت آراء 

 .العلامء فيه وحكمهم عليه

 .مات الرتقيم ووضعها يف مواضعها املالئمةاعتنيت بعال -

 :الدراسات السابقة
ة فقد صطرق هلا بالنسبة لدراسة مذهب الصحايب عند املذاهب األربع

ولكن مذهب الصحايب عند الزيدية هو املشكلة  ,البحث قديام وحديثا
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من صطرق هلذا املوضوع  -حسب علمي–األساسية يف البحث حيث مل أجد 

وال من عقد هلذا الدليل املختلف فيه مقارنة مع املذاهب  ,بالدراسة

واملذاهب بني الزيدية من جهة  لبيان مدى االصفاق واالختالف ؛األربعة

 .ربعة من جهة أخرىاأل

 :خطة البحث

 .والتعاريف قدماتامل: املبحث األول

 .التعريف بمذهب الزيدية ومؤسسها: املطلب األول

 .صعريف الصحايب عند أهل السنة: املطلب الثاين

 .صعريف الصحايب عند الزيدية: املطلب الثالث

 .صحايبف بني السنة والزيدية يف الوجه اخلال: املطلب الرابع

 .يف املذاهب األربعةاالحتجاج بمذهب الصحايب : املبحث الثاين

 .حترير حمل النزاع يف مذهب الصحايب: املطلب األول

 .يف حجية مذهب الصحايب األربعة وال املذاهبأق: املطلب الثاين

 .االحتجاج بمذهب الصحايب عند الزيدية: املبحث الثالث

 .ل رواية الصحايبقبومذهب الزيدية يف : املطلب األول

عند  مذهب الصحايب إذا مل ينكر عليه أحد من الصحابة: املطلب الثاين

 .الزيدية

 .عند الزيدية مذهب الصحايب إذا خالفه صحايب آخر: املطلب الثالث

 .عند الزيدية مذهب الصحايب إذا خالف الدليل: املطلب الرابع

طالب  غري عيل بن أيب– حجية مذهب الصحايب: املطلب اخلامس

 .عند الزيدية وأدلتهم -هنع هللا يضر
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الصحايب من  مذهبعد مذهب الزيدية يف : املطلب السادس

  .املرجحات اخلارجة

 .لمذاهب يف حجية مذهب الصحايبالزيدية لنقل : املطلب السابع

 .وأدلتهمهنع هللا يضر  احتجاج الزيدية بقول عيل بن أيب طالب: املطلب الثامن

ملقارنة بني املذاهب األربعة واملذهب الزيدي يف ا: املطلب التاسع

 .حجية مذهب الصحايب
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 :والتعاريف قدماتامل: املبحث األول

 :يتكون هذا املبحث من عدة مطالب هي

 .التعريف بمذهب الزيدية ومؤسسها :املطلب األول

 .صعريف الصحايب عند أهل السنة :ب الثايناملطل

 .د الزيديةصعريف الصحايب عن :املطلب الثالث

 .وجه اخلالف بني السنة والزيدية يف الصحايب :املطلب الرابع
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 :التعريف مبذهب الزيدية ومؤسسها: املطلب األول

وملا مل  ,ظهرت أغلب الفرق الشيعيةهنع هللا يضر  بعد مقتل احلسني بن عيل

وكان له من  ,يظفر الشيعة بتأييد زين العابدين بن عيل طمعوا يف أوالده

فذهبت طائفة إىل أن اإلمامة لزيد بن  ,بن عيل أحدهم زيد ؛مخسة الولد

 .فسموا بالزيدية ,عيل

ثم  ,ثم احلسن ,أن ابتداء اإلمامة بعيل بن أيب طالب ى الزيديةوير

وهذا هو  ,بن عيل ثم ابنه زيد ,العابدين ثم ابنه عيل بن احلسني زين ,احلسني

 . الرتصيب بالنسبة للزيديةمعنى أنه اخلامس يفب ,نتسب إليه الزيديةصمن 

ويقال هلا  ,والسليامنية ,(1)اجلارودية :والزيدية عىل ثالث فرق هي

 القول بإمامة زيد بن عىل بن وجيمعها , (3)البرتيةو الصاحليةو ,(2)ريريةاجل

  .(4)طالب يبأاحلسني بن عىل بن 

                                                           

, وقد وصف احملدثون أاب (هـ61 أو, 51 :ت)هم أتباع أيب اجلارود زايد بن املنذر الكويف : اجلارودية  -( )
وأنه كان رافضيًا يضع احلديث يف مثالب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ويروي يف , اجلارود أبنه كذاب ليس بثقة

وقد . وكان يرى أن الناس عندما نصبوا أاب بكر ابختيارهم فكفروا بذلك, اء ليس هلا أصولفضائل أهل البيت أشي
. ليس يسوى فلساً , كذاب عدو هللا: خالف أبو اجلارود يف هذه املقالة إمامه زيد بن علي, قال عنه حيىي بن معني

 –56 :ص)للشهرستاين  , وامللل والنحل(66:ص)مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني, لألشعري, : انظر
 .(3/386), هتذيب التهذيب البن حجر (51 

وأهنا تصلح بعقد , هم أتباع سليمان بن جرير, وقد ذهبوا إىل أن اإلمامة شورى: السليمانية أو اجلريرية  -( )
 رجلني من خيار املسلمني, وأهنا قد تصلح يف املفضول وإن كان الفاضل أفضل يف كل حال, كما يثبتون إمامة

, امللل والنحل (68:ص)لألشعري , مقاالت اإلسالميني: انظر. الشيخني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما
 .(51  / )للشهرستاين 

وخرّج ( هـ61 )وتويف عام ( هـ11 ) هم أتباع احلسن بن صاحل بن حي, وهو كويف ولد عام : الصاحلية  -(3)
والبرتية . قيل إنه ثقة فقيه عابد, ولكنه رمي ابلتشيع  املعتدلو , ووثقه اجلمهور, له البخاري ومسلم يف ابب األدب

, امللل والنحل (68:ص)مقاالت اإلسالميني لألشعري : أصحاب كثري النوي األبرت ومها متفقان يف املذهب انظر
 .(86  / ), هتذيب التهذيب البن حجر ( 6 :ص)للشهرستاين 

الفصل يف : , وانظر(6 :ص)ق بني الفرق, لإلسفراييين, , الفر (65:ص), مقاالت اإلسالميني لألشعري -( )
التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني, و , (86/ )البن حزم, , امللل واألهواء والنحل

 .( 1 :ص)الشيعة والتشيع, إلحسان إهلي ظهري, و , (8  /3)للشاطيب, , االعتصامو , (6 :ص)لإلسفراييين, 
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 :زيد بن علي بن احلسني

ـ, (ه 08)ب, ولد سنة هو زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طال

عبيد الثقفي أم ولد سندية أهداها املختار بن أيب  وأمهـ, (ه122) وصويف سنة

 .ألبيه

 ,شجاعا   ,خملصا   ,صاحب علم ودين وفقه وصقوى اهللرمحه  وكان

أخذ عن واصل  ,ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل جده ملام  بكتاب اهلل وبسنة ,مهيبا   ,وسيام  

وإنام كان بينه , فة, وبعضهم يرى أنه مل يتتلمذ عىل أيدهيامبن عطاء وأيب حني

وهذا هو سبب صأثر الزيدية باملعتزلة يف  ,(1)اصصال عىل سبيل املذاكرة وبينهام

 .(2)وباحلنفية يف الفروع ,العقائد

 ,خرج زيد عىل هشام بن عبدامللك ألسباب اختلف فيها املؤرخون

ويف هذا املوقف  ,ثم خذلوه ,رصصهفتوجه إىل الكوفة فعاهده أهلها عىل ن

إنا لننرصك عىل أعدائك بعد أن ختربنا برأيك يف أيب  :احلرج سألوه فقالوا له

ما سمعت أيب يقول فيهام ال أقول فيهام إال خريا , وإين »: فقال ؟بكر وعمر

 سمعوا هذا اجلواب صفرقوا عنه , فلام«إال خريا , وقد كانا وزيري جدي

قليل من  وبقي معه ,رفضتموين؟ فسموا رافضة: رفضوه, فقال هلمو

كان ذلك يف سنة و, وقتل زيد ,مفقاصلوا وغلبوا وقيض عليه ,الناس

 .(3)(ه122)

مقتل إمام املذهب وخذالن الشيعة له ومفارقته هلم, إال من رغم بالو

فخرج بعد اإلمام زيد حممد بن عبداهلل بن احلسن  ,أن املذهب استمر

                                                           

فقد ولد كالمها , أبو زهرة, ورجح أن لقاءهم كان على سبيل املدارسة؛ ألهنما كاان يف سن واحدة ذكر هذا -( )
زهرة,  يبألاإلمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه, : انظر. , وعند التقائهما كان كالمها قد نضج(ه81)يف سنة

 .(31:ص)
 .(  3 / )ي,عواجي, غالب بن عللفرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم, : انظر -( )
 .( 36 /1)بن كثري, ال, والبداية والنهاية, (66 / ) ,بن األثريالالكامل يف التاريخ, : انظر -(3)
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سنة رمضان  (14)ل يف ت  وق   ,ضد العباسيني "زكيةالنفس ال"ـ املعروف ب

ذي القعدة  (21)إبراهيم وقتل بالبرصة يف  أخوه خرج ثم, (ه141)

احلسن بن عيل عىل  احلسني بن عيل بن احلسن بن خرج ثم, (ه141)

ة بن عبداهلل أخو النفس الزكي يتح خرج , ثم(ه161)وقتل عام  ,اهلادي

النارص , ويلقب بعيلسمى احلسن بن حتى استطاع أحد أئمة الزيدية وي

جنوب بحر اخلزر عام  (1)ض الديلمأن يؤسس دولة زيدية يف أر األطروش,

 .(2)(هـ218)

بن  ىثم استطاعوا إقامة دولة هلم يف اليمن عىل يد اهلادي إىل احلق تحي

يف  ؛حفيد إبراهيم بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ,احلسني بن القاسم

فلم يتقبل أهل  (ه208)حيث ذهب إىل اليمن عام  ,ليمنذهابه الثاين إىل ا

 ,فبويع باإلمامة ,إىل صعدة (ه204)اليمن دعوصه, ثم عاد ثانية عام 

وصويف يف صعدة عام  ,وصشكلت له فرقة زيدية عرفت باسم اهلادوية

 .(3)(ه210)

يف  حتى استطاع اإلسامعيلية ,حروب (4)ني اإلسامعيليةوكانت بينه وب     

  لف عامأال بعد إة ومل صقم هلم قائمة بعدها هزيمة الزيدي (ه321)عام 

                                                           

جبل مسوا أرضهم به يف قول بعض أهل األثر وليس ابسم ألب هلم, والديلم بقرب قزوين, وهي : الديلم - ( )
وهم إحدى الشعوب اليت عاشت مشال ! وجهالً  بالد كلها جبال ووهاد, وفيها خلق كثري وهم أشد الناس محقاً 

 . ( 33/ )لقزويين, ل, آاثر البالد وأخبار العباد, (  5/ )لحموي, لمعجم البلدان, : انظر. اهلضبة اإليرانية
 .(1/  ), وما بعدها, البداية والنهاية البن كثري (61  /5), الكامل يف التاريخ البن األثري: انظر -( )
, املوسوعة امليسرة يف األداين ( 6 /3)لقامسي, لول الصغرى خمتصر الطبقات الكربى, اجلدا: انظر -(3)

 .(66/ ) ,واملذاهب واألحزاب املعاصرة, الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
وهم الذين يزعمون أن اإلمام بعد جعفر ولده إمساعيل, وكان أكرب أوالده, وكانت  اإلمساعيلية طائفة ابطنية - ( )

وكذَّهبم يف هذه املقالة مجيع أهل التواريخ ملا صح عندهم من موت . فاطمة بنت احلسني بن احلسن بن عليأمه 
إمساعيل قبل أبيه جعفر وقيل نسبتهم إىل دمحم بن إمساعيل بن جعفر ويزعمون أن أدوار اإلمامية انتهت به إذ كان 

ة ابلنسب يف كتاب الشجرة أنه مات وال عقب له وافرتقوا إىل مثان فرق هو السابع من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وقد أورد أهل املعرف
 =وأصل عقيدهتم إنكار الشرائع ومذهبهم خليط من الوثنية والفلسفة والنصرانية واليهودية واإلسالم 
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 .صقريبا  

استطاع تحيى بن منصور بن محيد الدين وبعد ما يقارب األلف عام 

يدية , واستطاع أن يؤسس دولة ز(ـه1322)القيام بثورة ضد األصراك عام 

اليمنية, وانتهى  , حيث قامت الثورة(م1162)استمرت حتى سبتمرب عام 

 .(1)بذلك حكم الزيدية يف اليمن

 ها, وأكثرأهل السنةوصوصف الزيدية بأهنم أقرب فرق الشيعة إىل 

رفت حتفقد  ,اعتداال , وهذا احلكم عىل الزيدية ال يتناول الزيدية املعارصة

والذي يظهر يل أن هذا ": فقالأبو زهرة كثري من اعتقاداهتم كام ذكر الشيخ 

, ظهر من آراء كل طائفة ذكرتكام ي ,زيديةاحلكم غري صحيح عىل مجيع ال

فإن بعض طوائفهم رافضة خّلص, وهم الذي خرجوا عن مبادئ زيد 

فاملتقدمون من الزيدية ال يعدون  متأخرين,  وآرائه, سواء كانوا متقدمني أو

أما  ,من الرافضة, ويعرتفون بإمامة الشيخني أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام

هم يرفضون إمامة الشيخني من الرافضة, و أخرون منهم فيعدوناملت

 .(2)"ويكفرون من يرى خالفتهام ,ويسبوهنام

ابتداء  ,عىل بقية املذاهب األخرى والزيدية أكثر فرق الشيعة انفتاحا  

وانتهاء باملتأخرين  ,من إمام املذهب الذي درس عىل واصل وأيب حنيفة

                                                                                                                                        

يز , والتبصري يف الدين ومتي( 6/ )أللوسي, حممود شكري, لاملشرقة وخمتصر الصواقع احملرقة,  انظر السيوف" = 
, الطوسيلغزايل, دمحم بن دمحم ل, وفضائح الباطنية,  (38/ )إلسفراييين, لالفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني, 

, ومقاالت ( 1 / ) , للشهرستاين,, وامللل والنحل( 6:ص), لإلسفراييين , والفرق بني الفرق(6 / )
 .(3/355)لشاطيب, ل, واالعتصام, (6 :ص) , لألشعري,اإلسالميني

وما  (  :ص)موعة من املفلفني السوفيت جمل, واتريخ اليمن املعاصر, (68/ )املوسوعة امليسرة, : انظر -( )
 .بعدها

وما بعدها, ومن انفلة القول أن هذا هو رأي  (615 :ص)زهرة, دمحم,  يبألاتريخ املذاهب اإلسالمية,  -( )
له أن كالم الشيخ ليس على عمومه يف  ظهر, ومن معايشة الباحث هلم ومدراستهم واجللوس معهم, الشيخ

 !ففيهم وفيهم, املتأخرين
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وتحتجون  ,صول الفقهالذين يدرسون بقية املذاهب يف الفقه املقارن ويف أ

 .(1) ويقبلون املناقشة واحلوار ,عليهم وهلم

حيث يقررون  ,أما طريقتهم يف أصول الفقه فهي صتبع منهج املتكلمني

 ,فال يرجعون إىل الفروع الستنباط األصول ,األصول جمردة من الفروع

لقرب إمام املذهب من  ,ولعل سبب هذا هو صأثر الزيدية بمنهج املعتزلة

 .(2) بن عطاءواصل 

 :تعريف الصحايب عند أهل السنة: املطلب الثاين

 :الصحايب يف اللغة
 الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل عىل مقارنة يشء ومقاربته,

يب   ,وهم  أصحاب   ,والصحايب واحد الصحابة
ْحبان   ,وأصاح   ,وص 

حاب  
ة   ,وص  حاب  ة   ,وص  حاب 

ْحب   ,وص   .وص 

ْحب ة  بالضم,  يف األصل مصدر   «واألصحاب» ب ه  ص  ب ه  ي ْصح 
ح  ص 

حابة بالفتح  . وص 
ٍ
ء ْ لُّ يش  , وك  حاب 

, وص  ْحب ة  ْحب  وص  ب ص 
ومجع الصاح 

ب ه مزال ْيئا  فقد اْست ْصح   .(3)ش 

                                                           

 ,3لصبحي أمحد حممود, ص ,يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين -( )
 .(56 , 55 ص )محد حممود صبحي أل, الزيديةو 
الزيدية للصاحب بن و ألمحد صبحي, , يةالزيد: انظر: ولالستزادة, (333:ص), اإلمام زيد, حملمد أيب زهرة -( )

, والشيعة العربية والزيدية, سن خضري أمحدحل, قيام الدولة الزيدية يف اليمنو يب زهرة, أل, اإلمام زيدو عباد, 
 ,يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدينو , (316:ص), دمحم إبراهيم, لفيوميل

احلياة السياسية والفكرية , عبدهللا بن نوح احلجريل, تحوالت الزيدية وعوامل ظهور احلوثيةالو  لصبحي أمحد حممود,
 .أمحد شوقي إبراهيم, لعمرجيل ,للزيدية يف املشرق

: بعض املراجع جتعلها الزم من املالزمة وبعضها جتعلها الءم من املالئمة ومن اليت جعلتها من املالئمة انظر - (3)
, (   /3)لفراهيدي, ل, كتاب العني, (15 / ), لطالقاينل, احمليط يف اللغةو , (381/ ), لجوهريل, الصحاح

بن ال, لسان العرب: ومن اليت جعلتها من املالزمة انظر ..., وغريها(66 /3)لمرسي, لاحملكم واحمليط االعظم, و 
 =, (5   / )لمناوي, لوالتوقيف على مهمات التعاريف, , ( 1 5/ ) ,منظور
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 .أن الصحبة يف اللغة فيها معىن املالزمة وال حد هلذه املالزمة يالحظ القارئو 

 :الصحايب عند علماء احلديث
وكان ال بد من  ,يف صعريف الصحايب عىل أقوالاختلف املحدثون 

 ,مصطلح الصحبة باحلديث الرصباط ؛الرجوع إىل أقواهلم واستعراضها

 :األقوال والقائلني هبا عىل النحو اآليتمجل سأو

 .ملسو هيلع هللا ىلص أن الصحايب هو من رأى النبي :القول األول

 ,محد وأكثر احلنابلةقول اإلمام أ وهو ,عليه مجهور املحدثني وهذا الذي

 وشيخه عيل بن املديني وهو املعتمد عند البخاري كام ذكره اآلمدى,

أو رآه من املسلمني, ملسو هيلع هللا ىلص,  ومن صحب النبي": قال البخاري ,(1)وغريهم

 .(2)"فهو من أصحابه

فهو , كل من صحبه سنة أو شهرا  أو يوما  أو ساعة  أو رآه": وقال أمحد

 .(3)"من أصحابه

أن الصحايب هو من لقي  :أصح ما وقفت عليه من ذلك: قال احلافظو

فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له  ,النبي مؤمنا  به ومات عىل اإلسالم

                                                                                                                                        

وهو كما ال خيفى  -, وغريها, وقال أبو البقاء يف كلياته (516/ ) ,براهيم مصطفى وآخرينإل, م الوسيطواملعج= 
 يبألالكليات, " كل شيء الزم شيئا والءمه فقد استصحبه: االستصحاب: "-كتاب يبحث يف الفروق اللغوية

ملعنيني للصحبة, ويظهر , وهو الوحيد حسب علمي الذي اثبت ا(15 / )البقاء, أيوب بن موسى احلسيين, 
للباحث أن املراجع اليت أثبتت معىن املالئمة هي األقدم خبالف املراجع احلديثة فقد أثبتت معىن املالزمة, وقد 
يظهر للقارئ أن إحدامها حمرفة ولكن ما يرتجح يل أن كال املعنيني اثبت للصحبة وهذا الرتجيح العتبار املراجع 

ق أيب البقاء املتقدم وكذا حتقيق جممع اللغة العربية يف املعجم الوسيط وألنه ال تعارض القدمية وأصالتها وكذا لتحقي
هو لقرب هذا املعىن من الصحبة " املالزمة"بني املعنيني وال يستلزم ثبوت أحدمها نفي اآلخر وما أثبته يف األصل 
 .ومما يراد االستدالل به وألن أتثري الصحبة يكون ابملالزمة, وهللا أعلم

, لعسقالينلنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر, , ( 1/ ) آلمدي,لاإلحكام يف أصول األحكام, : انظر -( )
 . ( 3 / )لسخاوي, ل, الغاية يف شرح اهلداية, (1  :ص)
 .( /5)لبخاري, لصحيح البخاري,  -( )
 .(3/13)لسخاوي, لفتح املغيث, : , وانظر( 5/ )لخطيب البغدادي, لالكفاية يف علم الرواية,  - (3)
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ومن روى عنه أو مل يرو, ومن غزا معه أو مل يغز, ومن رآه رؤية  أو قرصت,

 .(1)ولو مل جيالسه, ومن مل يره لعارض كالعمى

 :يف ألفية احلديث وقال السيوطي

 ( )وإن بال رواية عنه وطول   ***  القى الرسول مسلما   حد الصحايب
 

 وغزا ,سنة أو سنتنيملسو هيلع هللا ىلص  أن الصحايب هو من الزم النبي :القول الثاين

 .معه غزوة أو غزوصني

وقد روينا ": , قال احلافظ العراقيسعيد بن املسيبلهذا القول  ون سب

 أنه كان ال يعد الصحايب إال من أقام مع رسول اهلل: املسيب عن سعيد بن

 .(3)" وغزا معه غزوة أو غزوصني ,سنة أو سنتنيملسو هيلع هللا ىلص 
 ,وهو اشرتاط طول الصحبة مع اشرتاط األخذ عنه :القول الثالث

 .(4)يىعمر بن تحوهذا القول ل

 ,عاقال   بالغا   مسلام   ملسو هيلع هللا ىلص الصحايب هو من رأى النبي أن: القول الرابع

رأيت أهل العلم ": فقال ,حكاه الواقدي عن أهل العلموهذا القول 

فأسلم وعقل أمر  ,وقد أدرك احللمملسو هيلع هللا ىلص  كل من رأى رسول اهلل :يقولون

, ثم "ولو ساعة من هنار ,ملسو هيلع هللا ىلص فهو عندنا ممن صحب النبي ,الدين ورضيه

 .(1)"التقيد بالبلوغ شاذو": اقيقال العر

                                                           

 .(58 / )لعسقالين, لاإلصابة يف متييز الصحابة,  -( )
 .(653 ) لسيوطي, البيت رقملألفية السيوطي يف علم احلديث,  - ( )
 .(16 / )لعراقي, لالتقييد واإليضاح,  -(3)
 .( 1/ ), اإلحكام يف أصول األحكام, لآلمدي -( )
 .ألبناسيلالشذا الفياح من علوم ابن الصالح, : , وانظر(6  / )لعراقي, لشرح التبصرة والتذكرة,  -(5)
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وهذا  ,(1)وإن مل يرهملسو هيلع هللا ىلص  أن الصحايب هو من أدرك النبي :القول اخلامس

عمل ابن عبد الرب يف  , وعليه(2)قول تحيى بن عثامن بن صالح املرصي

 .(3)االستيعاب

أو  ,ارولو ساعة من هنملسو هيلع هللا ىلص  يف أفضلية كل من صحب النبي وال خالف

مجعوا وأ»: حكاه أبو احلسن األشعري قال ,عىل التابعني ؛رآه مرة واحدة

عىل أن اخليار بعد العرشة يف أهل بدر من املهاجرين واألنصار عىل قدر 

أو رآه ولو  ,ولو ساعة ملسو هيلع هللا ىلصمن صحب النبي  وعىل أن كل ,اهلجرة والسابقة

 .(4)«ضل من التابعني بذلكأف ؛مع إيامنه به وبام دعا إليه ,مرة

ولعل التعريف األول هو التعريف املختار عند املحدثني وهو قول 

 .واهلل أعلم ولعدم سالمة بقية التعريفات من االنتقاد, ,هممجهور

 :الصحايب عند علماء األصول
 ن  
 : لت عن األصوليني صعريفات كثرية عن الصحايب أمههاق 

هو من طالت صحبته للنبي : ينيوهو جلمهور األصول :التعريف األول

 .(1)عىل طريق التبع لهوكثرت جمالسته  ملسو هيلع هللا ىلص

 مع طول الصحبة فبعضهم يشرتط  ,واختلف أصحاب هذا القول

                                                           

وال ينفي ما اصطلح عليه اجلمهور من أن جمرد الرؤية كاف يف إطالق الصحبة, :  "قال احلافظ ابن كثري - ( )
تغزون » :وهلذا جاء يف بعض ألفاظ احلديث. لشرف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجاللة قدره وقدر من رآه من املسلمني

حىت ذكر من رأى من رأى رسول هللا , نعم, فيفتح لكم: هل فيكم من رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فيقولون: فيقال
ليوم شهده معاوية مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خري : وقال بعضهم يف معاوية وعمر بن عبد العزيز. احلديث بتمامه« ...ملسو هيلع هللا ىلص

 .(81 :ص) بن كثري,ال, الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث: انظر. بن عبد العزيز وأهل بيتهمن عمر 
 .(15 / ), لألبناسي, الشذا الفياح: , وانظر(16 / )للعراقي, , شرح التبصرة والتذكرة -( )
 . (  / ) ,بن عبد الربال, االستيعاب يف معرفة األصحاب -(3)
 .( 6 :ص), ألشعريلباب األبواب, رسالة إىل أهل الثغر ب- ( )
 للسمعاين, ,, وكذا قواطع األدلة يف األصول(   / ) , للجويين,التلخيص يف أصول الفقه: انظر - (5)
, (5 / ) البن أمري حاج, ,التقرير والتحبري, , والتقرير والتحبري(63 :ص) للجرجاين, ,, والتعريفات( 31/ )

 .(1  :ص) ن األمري الصنعاين,الب ,وإجابة السائل شرح بغية اآلمل
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 ,ال يشرتطها وبعضهمالرواية, يعني  ,وكثرة املجالسة األخذ عنه

 .(1)أصحاب هذا القول يف مقدار طول الصحبة كذلك اختلفو

 :فالصحابة عندهم :وهذا التعريف كتعريف املحدثني :ثاينالتعريف ال

 ,هم الذين أدركوا صحبة النبي عليه الصالة والسالم يف اليقظة مع اإليامن

 .(2)وماصوا عليه

ومات عىل  ,مسلام  ملسو هيلع هللا ىلص  من لقي النبي»: اجابن أمري احل وبمعناه قال

 ,كزيد بن عمرو بن نفيل ,نيفيةأو قبل النبوة ومات قبلها عىل احل ,اإلسالم

 .ملسو هيلع هللا ىلص أي يف حياة النبي, (3) «أو ارصد وعاد يف حياصه

وهذا  وإن مل يرهملسو هيلع هللا ىلص  وهو أن الصحايب من عارص النبي: الثالثالتعريف 

عبد الرب وعليه عمل ابن  ,ليحيى بن عثامن بن صالح املرصي -كام سبق-

 .(1)يف املستصفى أورد هذا القول الغزايل, و(4)يف االستيعاب

                                                           

أبو نصر أمحد بن علي بن )ذكره املاميرغي , مقدارها ستة أشهر فصاعداً : فقيل: "قال ابن أمري حاج - ( )
وهللا تعاىل أعلم , (كان شيخا ثقة صاحلا صدوقا مكثرا من احلديث: احلسن بن عيسى املقرئ الضرير املاميرغي

فال تنال إال , وعلل أبن لصحبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص شرفًا عظيماً , نة أو غزو معهمقدارها س: بوجهه, وقال ابن املسيب
كالسنة املشتملة على الفصول األربعة اليت خيتلف فيها , ابجتماع طويل يظهر فيه اخللق املطبوع عليه الشخص

التقرير . وفيه ما ال خيفى.جلويسفر عن أخالق الر , والغزو املشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب, املزاج
 .(66/  )لسمعاين, ل, وانظر يف التعريف ابملاميرغي األنساب, (351 -6 3/ ), البن أمري حاج, والتحبري

, التعريفات: وانظر, (3 :ص) ,ألمحد نكريل, أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون, دستور العلماء - ( )
 .(63 :ص) للجرجاين,

, , وبعض األصوليني يفسر اللقيا مبا يتالءم مع التعريف األول(5 / ), البن أمري حاج, بريالتقرير والتح - (3)
ويدخل , وإن مل يكلمه, واملراد ابللقاء ما هو أعم من اجملالسة واملماشاة ووصول أحدمها إىل اآلخر: قال يف التقرير

إليه ملسو هيلع هللا ىلص لكن هل متييز املالقي له شرط حىت كأن حيمل صغرياً , سواء كان بنفسه أو بغريه, فيه رؤية أحدمها اآلخر
وال من رآه وهو ال يعقل؛ أم ليس بشرط , ال يدخل األطفال الذين حنكهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يالقوه مميزين

ه شيخنا احلافظ أبو ويدل على اعتبار التمييز مع الرؤية ما قال: فيدخلون؟ فيه تردد, قال الشيخ زين الدين العراقي
, وال صحبة له, حنكه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ودعا له: سعيد العالئي يف كتاب املراسيل يف ترمجة عبدهللا بن احلارث بن نوفل

ومثله يف . بتصرف يسري, (6 3/ ), البن أمري حاج, التقرير والتحبري: انظر. وحديثه مرسل أيضاً , بل وال رؤية
 .(   / )للعراقي, , رةشرح التبصرة والتذك

 .(  / ), البن عبد الرب, االستيعاب - ( )
 .( 3 / ) للغزايل, ,املستصفى من علم األصول: انظر - (5)
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 :الراجح مع سبب الرتجيح
بني هذه التعريفات هو بالبحث وجدت من جيعل سبب االختالف 

حيث يرون أن صعريف  التعارض بني التعريف اللغوي والتعريف العريف

الصحبة يف اللغة ال يشرتط املالزمة وأهنا مأخوذة من املالئمة وأن التعريف 

أهل أن و ,شرتط املالزمة فال يسمى الصاحب صاحبا إال بمالزمةالعريف ي

صقرر لألئمة عرف » قال ابن أمري حاج ,األصول يقدمون العرف عىل اللغة

واصصل لقاؤه  ,يف أهنم ال يستعملون هذه التسمية إال فيمن كثرت صحبته

  من لقي املرء ساعة ومشى معه خطىوال جيرون ذلك عىل ,عىل ما صقدم

 .(1)«وإذا كان كذلك فالعرف مقدم, ه حديثا  وسمع من

ال يستعملون إال ومع هذا فقد صقرر لألمة عرف أهنم »: وقال السمعاين

 .(2)«فيمن كثرت صحبته

 ,وال تحتج باللغة عىل العرف اخلاص ,ألصولينيباوهذا عرف خاص 

والكفار ال يدخلون يف اسم  ,اإلسالم ال يشرتط يف اللغة»إن  :وإال لقلنا

 .( ()3)«ملسو هيلع هللا ىلصوإن رأوه  ,بة باالصفاقالصح

لكن ال خيفى أننا قدمنا أن بعض املراجع اللغوية قد ذكرت أن 

 ,ة فحينئذ ال صعارض بني العرف اخلاص واللغةالصحبة مستلزمة للمالزم

 .واهلل أعلم

                                                           

 -3  / ) للجويين, ,التلخيص يف أصول الفقه: , وانظر(1 3/ ), البن أمري حاج, التقرير والتحبري -( )
  5). 

 .(313/ ), للسمعاين, قواطع األدلة يف األصول -( )
 .املصدر نفسه -(3)
ليس الكالم عن اخلريية والفضل فهذا جممع عليه كما سبق ونقلته وحتصل  -كما سبق ابإلشارة إليه-وهنا  - ( )

 .الفضيلة للصحابية ابللقيا لآلايت واألحاديث الواردة فيه هذا
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وقد , هنع هللا يضر عن أنس بن مالكباألثر الوارد التعريف هلذا  ويستأنس

ئل عراب ناس من األ: غريك؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصهل بقي من أصحاب رسول اهلل »: س 

 .(1)«, فأما من صحبه فالرأوه

وعليه فالذي يظهر يل أن الراجح يف صعريف الصحايب عند األصوليني 

 ., واهلل أعلمهو التعريف األول

  :الصحايب عند الزيديةتعريف : املطلب الثالث

فهم يسريون عىل منوال واحد,  ,صحايبصعريف ال مل خيتلفوا يفالزيدية 

واألخذ ملسو هيلع هللا ىلص  من اختص بمالزمة النبي»: هو الصحايب عند علامء الزيديةف

, (2)«عنه, ال من لقيه مرة أو مرصني كام ذهب إليه كثري من أصحاب احلديث

كروا يف املراجع ومل يذ ,ملسو هيلع هللا ىلصفهم يشرتطون طول الصحبة واملالزمة للنبي 

 .ها عندهموال ضابط ,كم مدة املالزمةالتي بني يدي 

 ,وهم يستمدون هذا املعنى من التعريف اللغوي والعريف للصاحب

أن الصحايب : والدليل عىل صحة ما ذهبنا إليه»: قال عبد اهلل بن محزة

مأخوذ من الصحبة, والصحبة هي العرشة واملحبة يف اللغة والعرف, 

إال ما  ,فالن صاحب لفالن :ال يسبق إىل فهم السامع إذا قيل بداللة أنه

 .(3)«ت أن ذلك معناه يف اللغة والعرفذكرنا, فثب

                                                           

, ث واآلاثر املوجودة بني يديومل أجده يف كتب احلدي, ذكر هذا األثر مجع من العلماء يف كتب املصطلح -( )
 (.36 /1 )بن امللقن, الالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح, : وأقرب ما وجدته فيه من الكتب

الفصول اللفلفية يف : وانظر, (3  / ) للمنصور ابهلل, عبدهللا بن محزة, ,صفوة االختيار يف أصول الفقه - ( )
وهو أي الصحايب : ", وقال يف الدراري(   / ) ,دمحم اهلادي صارم الدين إبراهيم بن, لأصول فقه العرتة الزكية

من طالت خمالطته وجمالسته النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص متبعاً له يف شرعه, فمن قلت جمالسته إايه أو طالت : واملعتزلة عند أئمتنا
صارم الدين إبراهيم, لفية, الدراري املضية املوصولة إىل الفصول اللفل" من غري اتباع فإنه ال يكون صحابياً 

(3/318). 
 .(3  / ), لمنصور ابهللل, صفوة االختيار - (3)
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إن مدرسة أهل » :قال مرصىض العسكري ,(1)وهذا موافق لرأي اإلمامية

هو ما ورد يف قواميس اللغة العربية,  أن صعريف الصحايبالبيت صرى 

وصحابة , وصحاب, صحابوأ, صحب :ومجعه الصاحب: كاآليت

وإن , وال يقال إال ملن كثرت مالزمته, املعارش واملالزم: والصاحب

 .(2)«املصاحبة صقتيض طول لبثه

 .وهم هبذا التعريف يوافقون الرأي الراجح عند أصوليي السنة

:والراجح وجه اخلالف بني السنة والزيدية يف الصحايب: املطلب الرابع  

 ة للصحايب يظن أهنم هبذا التعريف قد اصفقوااملطلع عىل صعريف الزيدي

السيام وأهنم وافقوا الرأي  ,يف ماهية الصحبة والصحايب مع أهل السنة

ولكن  ؛فهم أقرب إىل السنة ؛وليس املرجوح ,الراجح أو رأي اجلمهور

يف النوع الذي يندرج حتت  بل ,جوهر اخلالف مع الزيدية ليس يف التعريف

فهم يقسمون  ,ويندرج حتته أنواع ,عندهم نسفالصحايب ج ,هذا اجلنس

 ,مما جيعل بعضهم يندرج حتت هذا املسمى ,إىل أقسام الصحابة الكرام

من هنع هللا يضر  ا  ون من حارب عليّ وهلذا ال يعد ,والبعض اآلخر ال يندرج

وقد برئ كثري من ": قال ابن أيب احلديد ؛بل وال يقبلون روايتهالصحابة, 

                                                           

هم القائلون إبمامة علي هنع هللا يضر بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ نصا ظاهرا, وتعيينا صادقا, من غري تعريض : اإلمامية - ( )
احلسن, واحلسني, وعلي بن احلسني مهنع هللا يضر على رأي : بعدابلوصف بل إشارة إليه ابلعني ومل يثبتوا يف تعيني األئمة 

إن نيفا وسبعني فرق من الفرق املذكورة : واحد, بل اختالفاهتم أكثر من اختالفات الفرق كلها, حىت قال بعضهم
زلة يف اخلرب هو يف الشيعة خاصة, واإلمامية تكفر الصحابة مبخالفتهم علياً, وتشعب متأخرو اإلمامية إىل معت

, ولوامع االنوار البهية وسواطع األسرار األثرية, ( 6 / )لشهرستاين, لامللل والنحل, : انظر. ومشبهة ومفضلة
 .(86/ )لسفاريين, ل
, وجتدر اإلشارة إىل أن صاحب املعامل أورد تعريف (1  / )لعسكري, مرتضى, لمعامل املدرستني,  - ( )

ونقله عن احلافظ ابن حجر يف , ملختار عند أهل السنة واجلماعةالصحايب عند احملدثني على أنه التعريف ا
مث انتقد هذا التعريف دون أن يذكر أن هناك اختالفًا يف تعريف الصحايب عند احملدثني وعند األصوليني , اإلصابة

 .على النحو الذي بيناه
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, وهذا (1)"كاملغرية بن شعبة ,ن الصحابة أحبطوا ثواهبمأصحابنا من قوم م

 الصحبةيعني أهنم ال يذهبون إىل التعديل املطلق لكل من يطلق عليه صفة 

 .عند أهل السنة

أن الصحابة عىل ثالثة  :للصحابة الكرام هو وخالصة صصنيف الزيدية

أصناف
( ): 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص ينالوا رشف صحبة النب ,صحابة أخيار أبرار: الصنف األول

حتى  عندهم فهؤالء حمل احرتام ؛جالسوه وسمعوه وختلقوا بأخالقه

املجهولني منهم
(3). 

نتقص أحدا  من الصحابة الصادقني, أوال »: ويف هذا يقول اهلادي

مجيع من هاجر, ومن املؤمنات منهم واملؤمنني, أصوىل  ؛والتابعني بإحسان

 .(4)«...آوى منهم ونرص

الذين قاموا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أصحاب رسول اهلل»: رصىض حممد بن اهلادياملوقال 

بالدين, وكانوا يف حقيقة اإليامن, واصبعوا بالطاعة واإلحسان, واجب 

فضلهم مشهور, والطاعن عليهم مأزور, واملنتقص هلم مذموم, هالك عند 

 .(1)«...يهماهلل مثبور, معذب مدحور, ملدح اهلل سبحانه هلم, وما قال ف

                                                           

, (5 :ص)عزان, دمحم حيي, ل, لزيديةالصحابة عند ا: هذه العبارة هبذا النص ذكرها دمحم سامل عزان يف كتابه - ( )
, دون أن يذكر معلومات الطبعة, وقد راجعت طبعة دار (1 / ), وعزاها إىل شرح هنج البالغة البن أيب احلديد

دمحم أيب الفضل إبراهيم, وكذا طبعة دار الكتاب : إحياء الكتب العربية لصحاهبا عيسى البايب احلليب وشركاه, حتقيق
ومل أجد هذه , مع وجود ما قبلها وما بعدها, رع املتنيب, لنفس احملقق, ومل أجد هذه العبارةشا, العريب, بغداد

وحسب علمي أن هذا  -بدون ذكر الطبعة وال معلومات النشر, العبارة إال يف شرح هنج البالغة يف املكتبة الزيدية
 .فاهلل أعلم, الكتاب مل يطبع إال يف هذه الدار

 .ابختصار وتصرف, عزان, دمحم حيي ساملل, د الزيديةالصحابة عن: انظر - ( )
 .( 3 / )صارم الدين إبراهيم بن دمحم اهلادي ل, الفصول اللفلفية يف أصول فقه العرتة الزكية - (3)
 .(6  / )حيىي بن احلسني الرسي,, لهادي إىل احلقلاجملموعة الفاخرة,  - ( )
 .(31:ص)عزان, ل, الصحابة عند الزيدية: ة, بواسط(3 6 –   6/ )جمموع كتب املرتضى  - (5)
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فأّما ما ذكره املتكّلم حاكيا  عنّا من صضعيف »: وقال عبد اهلل بن محزة

من أن  ؛وأرفع ذكرا  , وأعىل أمرا  , فعندنا أهّنم أرشف قدرا  , آراء الصحابة

فلو كان  ,وازينهم يف الرّشف والّدين خفيفةأو م, صكون آراؤهم ضعيفة

ومالوا عن إلف دين اآلباء واألصراب , ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذلك ملا اّصبعوا رسول اهلل

, شاّق عىل القلوب, ومل يسمع له ذكر, والقرناء, إىل أمر مل يسبق هلم به أ نس

فريض , وبعدهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ثقيل عىل النّفوس, فهم خري النّاس عىل عهد رسول اهلل

 .(1)«وجزاهم عن اإلسالم خريا  , اهلل عنهم

الزيدية أهل  من الصحابة الكرام وافق قسمففي هذا ال :كام هو ظاهرو

 .وخالفوا اإلمامية ,السنة واجلامعة

ولكنهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص,  أشخاص نالوا رشف مرافقة رسول اهلل: الصنف الثاين

 .باملعايص, فصاروا عرضة للنقد والتجريح واصورط

وهؤالء  ,البعيل بن أيب طالصحابة الذين خالفوا  :الصنف الثالث

 : عند الزيدية قسامن

أن فجمهورهم يرون  ,املتقدمون عىل عيل يف احلكم: القسم  األول

ولكنهم ال يكفرون الشيخني العتبار  ؛(2)عليا  أحق وأوىل باخلالفة من غريه

قال عيل بن احلسني  ؛وليست رصتحة ,أن النصوص يف هذه القضية خفية

نص عىل عيل عليه السالم نصا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يوذهبت الزيدية إىل أن النب": الزيدي

                                                           

الرسالة اإلمامية يف اجلواب على املسائل الّتهامية, هذه الرسالة كانت موجهة للفقيه دمحم بن أسعد الواقدي  - ( )
يف املتحف الربيطاين برقم ( 516: ص, مصادر الفكر)وهي خمطوطة هلا نسخة كما ذكر احلبشي يف , الصليحي

الروض : عند الكالم عن عدالة مجيع الصحابة انظر( الروض الباسم)الم منقول بلفظه من وهذا الك(. 8 38)
 .بن الوزيرال (16/ )الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم, 

 .بتصرف (36 :ص)عزان, دمحم حيي سامل ل, الصحابة عند الزيدية: انظر - ( )
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رضورة وال من بعدهم, وإنام يعرف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مل يعلم السامعون منه مراد النبي

 .( )", وخرب املنْزلة(الغدير)مراده باالستدالل, وذلك كخرب 

ذا ولكن هناك بعض من الزيدية ال يتبنى ه ,الزيدية هورهذا رأي مج

 .(2)الرأي

م إىل ثالثة هنويقسمو مهنع هللا يضر بن أيب طالبعيل  ئومناو :القسم الثاين

 :أصناف أخرى

قعدوا عن , ثم املرتددون يف نرصصه, وهم الذين بايعوه: األول الصنف

, فالزيدية يرون أن هؤالء قد أخلوا القتال يف مواجهة الطرف اآلخر

وبايعوه, فيضللوهنم وتحكمون رصة إمامهم الذي ارصضوه بواجبهم يف ن

 .(3)عليهم باهلالك

هم الناكثون بيعة عيل, وهم الذين بايعوا عليا  ثم نكثوا  :الثاين الصنف

, فريون أن هؤالء قد وقعوا يف املعصية بنكث البيعة بيعته, واصطفوا لقتاله

 .(4)واخلروج, وعند الزيدية أن هذا الفريق قد صاب وصحت صوبتهم

وهم الذين رفضوا بيعة عيل,  ,املحاربون لإلمام عيل :الثالث الصنف

 , فهؤالء ال يواليهم الزيدية, وال (1)وناصبوه العداء, وأعلنوا عليه احلرب

 

                                                           

, (5 6)تبة اجلامعة الكبري بصنعاء, برقم نسخة يف مك, ( 5 ) –خمطوط  -احمليط أبصول اإلمامة  - ( )
 .(31 – 1 :ص)دمحم حيي سامل , عزانل, الصحابة عند الزيدية: نقالً عن. (ه165 )اترخيها 

 .(31 – 1 :ص)دمحم حيي سامل, , عزانل, الصحابة عند الزيدية: انظر- ( )
ال هالك يف دينه, ألن نصرة املأموم بغري إذنه, فض -يعين عليًا  -من قعد عنه : "قال القاسم بن إبراهيم -(3)

لرسي, القاسم بن إبراهيم لجمموع كتب ورسائل اإلمام القاسم الرسي, , "إلمامه الذي ارتضاه وابيعه واجبة
( /  3). 
, وكذا الصحابة عند ( 13/ ) ,الفقيه العزي مداعس, الكاشف األمني عن جواهر العقد الثمني: انظر -( )

 .ي ساملعزان, دمحم حيل, الزيدية
 .بتصرف (16-  1:ص)دمحم حيي سامل, , عزانل, الصحابة عند الزيدية - (5)
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 .(1)يعتربوهنم من الصحابة باملعنى االصطالحي

وهبذا جيمع بني املدح  ,خالصة صقسيم الزيدية للصحابة الكرام هذه

فحيث ورد املدح فهم  ,مهنع هللا يضر موالذم يف كتب الزيدية للصحابة الكرا

وحيث ورد غريه فهم  ,مهنع هللا يضر يقصدون به طائفة من الصحابة الكرام

 .يقصدون الطرف اآلخر, واهلل أعلم

 :التحليل
مما سبق صبني مذهب مجهور األصوليني ومذهب الزيدية يف صعريف 

ضهم وعدم بعل موقبوهل ,وكذا صصنيف الزيدية للصحابة الكرام ,الصحايب

ويرى الباحث أن الزيدية قد  ,وهذا موطن اخلالف يف املسألة ,لبقيةلقبول ال

 :وذلك لألسباب اآلصية ,ا يف هذا التصنيفوأخطئ

هم صنيف الصحابة بناء عىل مواقفيف ص واأن الزيدية قد أخطئ - 

 هيو ,فالصحبة رشف ,مجيعا  مهنع هللا يضر  عيل بن أيب طالب من

 ويصدق ,وهم يف هذا يستوون ,ملسو هيلع هللا ىلص صحبته من مستمدة

فال يصح صصنيف الصحابة , الصحبة صواطئا   عليهم مصطلح

وإال جلاز أن نصنف  ,بناء عىل موقفهم من بعضهم البعض

طلحة أو الزبري أو أم لالصحابة بناء عىل خالفهم وموافقتهم 

 .نيعأمجمهنع هللا يضر  معاويةاملؤمنني عائشة أو 

فال  ,ملسو هيلع هللا ىلص أن الصحبة رشف ملرافقة النبي :هذاواخلالصة يف  -2

يمكن صصنيف الصحابة بناء عىل يشء غري متعلق بصاحب 

 .عليه وآله وصحبه الصالة والسالم هذا الرشف

                                                           

جمموع كتب ورسائل اإلمام , "فهو حرب هلل ولرسوله -يعين عليًا  -من حاربه : "قال القاسم بن إبراهيم -( )
 .(3  / )لرسي, القاسم بن إبراهيم, لالقاسم الرسي, 
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أن الزيدية يفصلون بني من يمكن أن يقبلوا منهم احلديث من  -3

من  الذين قد يكونونرتمون املجهولني تح ولكنهم ؛غريهم

 .ء أو من الفريق اآلخر, وهذا فيه بعدهؤال

أشخاص ضيعوا رشف : عند الكالم عن الصنف الثاين قالوا -4

م هلفريد هذا الكالم بأن رشف الصحبة حصل  .الصحبة

وال ينتزع منهم هذا الرشف إال برتك  ,ملسو هيلع هللا ىلص بمصاحبة النبي

م لكون اإلنسان ال يستطيع صرك ما قد ص ؛وهذا ممتنع ,الصحبة

 ,كالردة بناقض رشعي دل عليه دليل إال وانعقد يف املايض

أما املعايص فال دليل عىل , لكن الزيدية مل يسلكوا هذا املهيع

 .وإال لكانت التوبة موجبة هلا من جديد ,لصحبةانقض صأهنا 

صورة من صور الدفاع أما قوهلم بأن سلب هذه الصفة منهم  -1

ألن  ؛لصحابة, فهذا مردودوصنزيه ل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل

 رؤيتهم النبيبها رضوان اهلل صعاىل عليه وصفة استحق الصحبة

 ,فسلبهم هلذه الصفة باالجتهاد غري مقبول ,ومالزمتهملسو هيلع هللا ىلص 

فهل باإلمكان نزع صفة النبوة من األنبياء  :وعىل سبيل القياس

لتابعني بأي بعي عن اأو نزع صفة التا ,بأي سبب اجتهادي

 سبب اجتهادي؟ 

 مهنع هللا يضر ا  ال ينقمون إال عىل من خالف عليّ  واحلقيقة أن الزيدية -6

وجعلوا معقد الوالء والرباء من الصحابة الكرام هو  ,أمجعني

وليس ثمة ما  ,أمجعني مهنع هللا يضر صفاق واالختالف معهيف مدى اال

للنبوة أو  هناك صنزهيا  يشعر الباحث يف مذهب الزيدية أن 
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من  من مجلة الصحابة  للرسالة بإخراج من صحب النبي

 .هنع هللا يضر أجل اختالفهم مع عيل

فقرص الفضل دون  ,للجميع العموم يف أقواهلم يقتيض الفضل -7

ال عبد اهلل بن قإىل مزيد صأمل من حمققي الزيدية, اج دليل تحت

آراء فأّما ما ذكره املتكّلم حاكيا  عنّا من صضعيف » :محزة

وأرفع ذكرا  , وأعىل أمرا  , فعندنا أهّنم أرشف قدرا  , الصحابة

أو موازينهم يف الرّشف والّدين , من أن صكون آراؤهم ضعيفة

ومالوا عن , ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فلو كان ذلك ملا اّصبعوا رسول اهلل ,خفيفة

إلف دين اآلباء واألصراب والقرناء, إىل أمر مل يسبق هلم به 

ثقيل عىل النّفوس, , شاّق عىل القلوب, ومل يسمع له ذكر, أ نس

فهم خري النّاس عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

وهذا . (1)«وجزاهم عن اإلسالم خريا  , فريض اهلل عنهم, وبعده

 .مكانة مميزة عند الزيدية يبني أن للصحابة عموما  

 ,ريفهم بالنقضصصنيف الزيدية للصحابة الكرام يعود عىل صع -0

 ,بناء عىل هذا التصنيف وذلك ألن صعريفهم ليس مانعا  

 .وصصنيفهم فيه حتكم كام ال خيفى, واهلل أعلم

وبناء عىل ما صقدم نجد أن صقسيم الزيدية للصحابة وصصنيفهم  -1

حتكم ال دليل  ,أمجعنيمهنع هللا يضر بمدى موافقتهم لعيل بن أيب طالب 

 .بة فأكثر من أن حترص, واهلل أعلمعدالة الصحا وأما أدلة ,عليه
  

                                                           

 .وقد تقدم هذا النقل. على املسائل الّتهامية يف اجلواب, الرسالة اإلمامية -( )
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 :االحتجاج مبذهب الصحايب يف املذاهب األربعة: املبحث الثاين

يف هذا املبحث سيدرس الباحث رأي املذاهب األربعة يف حجية 

الحتياج هذا  ؛حتى يستطيع أن يقارنه بمذهب الزيدية ,مذهب الصحايب

 :مها ,ىل مطلبنيوقد احتوى هذا املبحث ع ,البحث للدراسة املقارنة

 .حترير حمل النزاع يف مذهب الصحايب :املطلب األول

 .الصحايب مذهباملذاهب األربعة يف حجية  أقوال :املطلب الثاين
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 .الصحايب مذهبحترير حمل النزاع يف : املطلب األول

فالذي يظهر للباحث بعد  ,يف البداية ال بد من حترير حمل النزاع

بني رواية  ا  أن هناك فرق ؛إىل املذاهب استعراض األقوال والرجوع

برشط حتقق  فام كان من روايته فهي مقبولة عندهم ,الصحايب ومذهبه

فمحل اخلالف هو يف  ,رشوط الرواية فيها, وما كان من درايته ففيه صفصيل

بام يمكننا صلخيصه عىل  الصحايب مذهبوهلذا فصلوا القول يف  ,الرأي

 :النحو اآليت

مسائل التوحيد واإليامن وجمال للرأي فيه كالعقائد  ما كان مما ال  -

والغيبيات املاضية  وحتديد املقدرات من العبادات والثواب والعقاب

إذا قال  ما , ومنه(1)فهو من قبيل الرواية فيقبل ,عالرف فله حكمواملستقبلة 

اهلل  رسول حرم»أو  «بكذاملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل أمر»أو  «من السنة كذا»:الصحايب

 . (2)فهذا يلحق بالرواية ,فهذا كله له حكم الرفع ؛«كذاملسو هيلع هللا ىلص 

 .(3)قول الصحايب ال يكون حجة عىل غريه من الصحابة باصفاق  -

ويف حال انترش  ,يف حال وافق الصحايب بقية الصحابة فهو إمجاع -

 .ويف حجيته خالف ,(4)قوله ومل يعلم له خمالف فهو إمجاع سكويت

                                                           

, إال أن يكون الصحايب أيخذ عن أهل الكتاب كعبد هللا بن سالم وعبد هللا بن عمرو بن العاص مهنع هللا يضر - ( )
 . فعندها ال يكون حكمه حكم املرفوع

, اختصار علوم احلديث الباعث احلثيث يف, (86:ص) للزركشي, ,النكت على مقدمة ابن الصالح: انظر - ( )
, الغاية يف شرح اهلداية يف (35 : ص), البن حجر, , نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر(   :ص), البن كثري
 .(61  / ), للسخاوي, علم الرواية

, (1  / ), , اإلحكام يف أصول األحكام, لآلمدي 6ص 3جللجويين,  التلخيص يف أصول الفقه, - (3)
, (68 / ), خليل بن كيكلدي, لعالئيل, إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة, لقرايفلواء الفروق, أنوار الربوق يف أن

اإلهباج يف شرح و , (3 5/ ) ,اتج الدين عبدالوهاب, بن السبكيال, رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب
 .( 1 /3) ,علي بن عبدالكايف, لسبكيل, املنهاج

واخلالف يف اإلمجاع السكويت . لشوكاينل, إرشاد الفحول, ( / ), عاينللسم, قواطع األدلة يف األصول - ( )
 =,قائلها سبعة أقوال ولعل املشهور منها واليت يعرف, ذكر الزركشي فيه ثالثة عشر مذهباً , مشهور
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هو قول الصحايب االجتهادي الذي للرأي ونخلص إىل أن حمل النزاع 

مل يدل عليه دليل من , وسواء كان هذا املنقول إلينا فتوى أو قضاء فيه جمال

, ومل يوافقه غريه من من نٍص أو إمجاع , ومل خيالف دليال  نص أو إمجاع

رش بني ومل ينت ,يرجع عنه ومل ,الصحابة ومل خيالفوه ال بقول وال بفعل

 . (1)الصحابة

 :الصحايبمذهب يف حجية األربعة املذاهب أقوال : املطلب الثاين

 عرضوهنا سي ,اختلفت املذاهب يف حجية قول الصحايب عىل أقوال

تمكن من عقد حتى ي ,املذاهب األربعة يف حجية قول الصحايب الباحث

 .املقارنة بينها وبني الزيدية

 :احلنفيةحجية مذهب الصحايب عند : أوال  

للصحابة الكرام  أما احلنفية فقد نص أبو حنفية أنه حيث وجد قوال  

 وإن مل يرد يف املسألة إال قول واحد ,فإنه ال خيرج عن قوهلم إن كانت أقواال  

 .وال جييز خمالفته ,فال يتعداه

                                                                                                                                        

ونُِقل عن داود وبعض , وهذا مذهب الشافعي يف اجلديد, أنه ليس إبمجاع وال حجة: القول األول: هي=  
ذهب إليه أمحد بن حنبل وأكثر أصحاب أيب حنيفة وبعض , أنه إمجاع وحجة: القول الثاين. حنيفة أصحاب أيب

أنه حجة وليس : القول الثالث. وقول أكثر املالكية والقاضي أيب الطيب, وهي رواية عن الشافعي, الشافعية
وبه قال أمحد يف رواية , لعصرأنه إمجاع بشرط انقراض ا: القول الرابع. وهي رواية عن الشافعي كذلك, إبمجاع
وهو قول , ونقله األستاذ أبو طاهر البغدادي عن احلذاق منهم, ونقله ابن فورك عن أكثر أصحاب الشافعي, عنه

إمجاع بشرط إفادة القرائن : القول السادس. أنه إمجاع إن كان يف عصر الصحابة فقط: القول اخلامس. اجلبائي
إن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه واخلوض فيه : القول السابع. يف املستصفى وهذا قول الغزايل, العلم ابلرضا

, , واإلحكام( 5 / ), للغزايل, املستصفى: انظر. وهذا ما اختاره إمام احلرمني, فإنه يكون السكوت إمجاعاً 
 .( 38/ ), للسبكي, واإلهباج, (66  -56 /6), للزركشي, والبحر احمليط, ( 5 / ), لآلمدي

 للنملة عبدالكرمي, ,, إحتاف ذوي البصائر(5   – 3  /3) للبخاري عبدالعزيز, كشف األسرار,: انظر - ( )
للبغا,  ,, وأثر األدلة املختلف فيها( 18/ ) للنملة عبدالكرمي, ,, واملهذب يف أصول الفقه(61 , 51 / )

 .(331:ص) مصطفى,
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آخذ بكتاب اهلل, فام مل أجد فبسنة رسول اهلل واآلثار »: قال أبو حنيفة

ي فشت يف أيدي الثقات عن الثقات, فإن مل أجد فبقول الصحاح عنه الت

أصحابه آخذ بقول من شئت, وأما إذا انتهى األمر إىل إبراهيم والشعبي 

 .(1)«واحلسن وعطاء, فأجتهد كام اجتهدوا

, فإذا جاء عن الثقات أخذنا بهملسو هيلع هللا ىلص  إذا جاء احلديث عن النبي»: وقال

«يلهم, فإذا جاء عن التابعني زامحتهمنخرج عن أقاو عن أصحابه مل
( ). 

 ؛ويف املذهب خالف ,حنيفة هذا كالم صاحب املذهب اإلمام أيب

ةفالكرخي يرى أنه ليس بحج
(3). 

 :حجية مذهب الصحايب عند املالكية:اثنيا  

وقد نسبه إليه  ,بحجية قول الصحايب قول مشهور عن مالك القول

وخالف القايض عبدالوهاب املالكية,  ,(4)وغريه كثري من املالكية كالقرايف

وزعم القايض عبد الوهاب أنه هو الصحيح الذي يقتضيه :: قال القرايف

حيح مذهب مالك؛ ألنه ن صَّ عىل وجوب االجتهاد واصباع ما يؤدي إليه ص

يب ومل يظهر له وهو إن اشتهر قول الصحا ,مذهبه التفصيل :, وقيلالنظر

 .(1)وإال فالخمالف كان حجة  

من استدل بحجية قول الصحايب يف املذهب املالكي استدل بذكر و

 .يف املوطأمهنع هللا يضر اإلمام مالك آلثار الصحابة 

                                                           

, وانظر كذلك كنز الوصول إىل معرفة األصول أو ( 3/ )لذهيب, لمناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه,  - ( )
 .(16 / ), لسرخسيل, أصول السرخسي, وكذا ( 3 / )لبزدوي علي بن دمحم, لأصول البزدوي, 

 .(  / )لصيمري, احلسني بن علي, لأخبار أيب حنيفة,  - ( )
 .(16 / ), لسرخسيل, أصول السرخسي, ( 3 / ), لبزدويل, أصول البزدوي - (3)
بن جزي, ال, تقريب الوصول إىل علم األصول, (86 /3) مع هوامشه, للقرايف, الفروق: انظر - ( )
( / 8 ). 
 .(85 /3) لقرايف,لشرح تنقيح الفصول,  - (5)
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واألشهر واألصح هو  ,مالكا  ذكر عنه أصحابه قولني أن :اخلالصةو

 .بهاالحتجاج 

 :حجية مذهب الصحايب عند الشافعية :اثلثا  

 :القول القديم :قول الصحايب أما اإلمام الشافعي فله قوالن يف حجية

واألصل كتاب, أو سنة, أو »: قال يف األم ؛وهو أن قول الصحايب حجة

ال يكون أصل : أو إمجاع الناس, قالملسو هيلع هللا ىلص  قول بعض أصحاب رسول اهلل

 .(1)«من هذه األربعة إال واحدا   أبدا  

إذا أن قول الصحايب حجة , فريى أنه ليس بحجة :والقول اجلديد

؛ ألن القول أن قول الصحايب ليس بحجة انضم إليه القياس, وحاصل هذا

 .(2)فقول الصحايب يكون مرجحا   ,القياس وحده حجة

كان الشافعى رمحه اهلل جيعله ىف القديم حجة  »: قال ابن السمعاين

 .(3)«كالقياس وهو قول أبى حنيفة ومالك ثم رجع عنه ىف اجلديد

القديم جيوز صقليد الصحايب إذا قال قوال  فقال يف »: وقال الغزايل

وانترش قوله ومل خيالف وقال يف موضع آخر يقلد وإن مل ينترش ورجع يف 

اجلديد إىل أنه ال يقلد العامل صحابيا كام ال يقلد عاملا آخر ونقل املزين عنه 

ذلك وأن العمل عىل األدلة التي هبا جيوز للصحابة الفتوى وهو الصحيح 

 .(4)«نا املختار عند

                                                           

 .(8/31)لشافعي, لإلمام ااألم,  - ( )
 اإلحكام, (81 / ), للسمعاين, , قواطع األدلة(6  / ) للجويين, ,التلخيص يف أصول الفقه: انظر - ( )

 .(358 / )لآلمدي, , يف أصول األحكام
  .(81 / )قواطع األدلة, للسمعاين  -( 3)
 .(61 / ) , للغزايل,املستصفى - ( )
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وهناك من علامء الشافعية من يرى أن القديم واجلديد مل خيتلف يف قول 

: الشافعي إذا خالف مذهب الصحايب القياس ومنهم إمام احلرمني اجلويني

وكان الشافعي يرى االحتجاج بقول الصحايب قديام ثم نقل عنه أنه رجع »

لقياس دون ما عن االحتجاج بقوهلم فيام يوافق اعن ذلك والظن أنه رجع 

خيالف القياس إذ مل خيتلف قوله جديدا وقديام يف صغليظ الدية باحلرمة 

 .(1)«واألشهر احلرم وال مستند فيه إال أقوال الصحابة

يف القديم جيوز صقليد الصحايب ويف مذهب الشافعي أن واحلاصل 

اجلديد اختلف فيه فمنهم من يرى أن اجلديد كالقديم ومنهم من يرى أن 

 .واهلل أعلمد عدم االحتجاج بقول الصحايب, اجلدي

 :الصحايب عند احلنابلة حجية مذهب: رابعا  

 :واإلمام أمحد له قوالن يف حجية قول الصحايب

وقد نقل هذا عنه يف عدة روايات  ,حجة أن قوله ليس: القول األول

 :منها

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص ما خال النبي ,ليس أحد إال آخذ برأيه وأصرك»: رواية أيب داود

 ون  
مما جعل بعض  ,عدة نقوالت صبني خمالفته لقول الصحايبل عنه ق 

يقول عىل قاذف أم  ابن عمر»: أنه قالمنها  ,أصحابه يروون عنه هذا القول

  إنام هي أمة أحكامها أحكام ,عىل ذلك وأنا ال أجرتئ ,الولد احلد

                                                           

, والبن القيم رأي يف مذهب الشافعي وأن قوله اجلديد مل ( 81/ )لجويين, لالربهان يف أصول الفقه,  - ( )
يف اجلديد حرف واحد أن قول الصحايب ليس حبجة, وغاية ما فإنه ال حيفظ له : "خيتلف عن القدمي حيث قال

يتعلق به من نقل ذلك أنه حيكي أقواالً للصحابة يف اجلديد مث خيالفها, ولو كانت عنده حجة مل خيالفها, وهذا 
من  تعلق ضعيف جداً, فإن خمالفة اجملتهد الدليل املعني ملا هو أقوى يف نظره منه ال يدل على أنه ال يراه دليالً 

 .وذكر أمثلة واستدالالت ونقوالت تطول, ( 1/ ), بن القيمال, إعالم املوقعني عن رب العاملني" حيث اجلملة
بو يعلى ألالعدة يف أصول الفقه, : , وانظر(368/ )لسجستاين, أليب داود امسائل أيب داود,  - ( )
( /  83). 
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 .(1)«اإلماء

هذا فعل : أيب بكر, فقال ا  تحتجون يف النخل بفعلإن قوم»: وكذا

 .( )«ملسو هيلع هللا ىلص ليس هذا عن النبي ,ورأي من أيب بكر

التي ظاهرها أن قول الصحايب ليس بحجة  وهناك غريها من النقوالت

 .(3)أمحد عند اإلمام

 ما ورد أن قوله حجة, ومن النقوالت عىل هذا القول :القول الثاين

 الكفار ثم ظهر عليه املسلمون فأدركهيف أموال املسلمني إذا أخذها : عنه

كذا قال عمر, ولو  ,به, وإن أدركه وقد قسم فال حق لهصاحبه فهو أحق 

 .(4)ولكن كذا قال عمر ,كان القياس كان له

 ون  
واحتج بام روي عن عبادة بن  ,الصالة بني الرتاويح صركل عنه ق 

يريان الصالة  سعيد واحلسن أهنام كانا فقيل له فعن ,الصامت وأيب الدرداء

 .(1)وصقول التابعني أقول لك أصحاب النبي: فقال ؟بني الرتاويح

ابن صلميذه ابن صيمية وشيخ اإلسالم واملتأخرون من احلنابلة وخاصة 

القيم يرجحون االحتجاج بقول الصحايب ويرون أنه هو التحقيق يف 

 .(6), واهلل أعلممذهب أمحد رمحه اهلل

                                                           

ابن عمر أخرجه عبدالرزاق الصنعاين وابن أيب شيبة  وأثر. (83  / ), العدة يف أصول الفقه, أليب يعلى - ( )
يسأل عنها, فإن كان ال : سئل ابن عمر عن قاذف أم الولد؟ فقال ابن عمر»: عن عكرمة قال, يف مصنفيهما

حديث برقم  (31 /6)لصنعاين, عبدالرزاق بن مهام, لمصنف عبدالرزاق, . «يطعن عليها حد قاذفها
حديث برقم , (88 /5)بن أيب شيبة, عبدهللا بن دمحم, الن أيب شيبة, مصنف اب: , وانظر كذلك(3811 )
( 8 5 ). 
 .( 8  / ), أليب يعلى, العدة يف أصول الفقه - ( )
 .( 8  / ): انظر, ذكر عدداً منها القاضي أبو يعلى يف العدة يف أصول الفقه - (3)
 .( 8  / ), املصدر السابق - ( )
 .( 8  / ), املصدر السابق - (5)
, وأصول مذهب ( 1/ )بن القيم, ال, وإعالم املوقعني, (5/61)بن تيمية, الالفتاوى الكربى, : انظر - (6)

 .(36 / ) للرتكي, أمحد,
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 :مبذهب الصحايب عند الزيديةحتجاج اال: املبحث الثالث

الزيدية  ما جيعل الباحث يتأنى يف طلب مذهب الزيدية هو أن يف صاريخ

حيث وقد صربأ إمام املذهب زيد بن  ؛الرافيض اإلماميمفاصلة مع املذهب 

سنفصل ف ,وألن هذا املبحث هو بيت القصيد ,(1)عيل رمحه اهلل من الرافضة

 زيدية, وحتت هذا املبحث صسعةعند الفيه حتى نجيل مذهب الصحايب 

 :مطالب

 .مذهب الزيدية يف قبول رواية الصحايب :املطلب األول

مذهب الصحايب إذا مل ينكر عليه أحد من الصحابة عند  :املطلب الثاين

 .الزيدية

 .مذهب الصحايب إذا خالفه صحايب آخر عند الزيدية :املطلب الثالث

 .الدليل عند الزيديةمذهب الصحايب إذا خالف  :املطلب الرابع

 غري عيل بن أيب طالب–حجية مذهب الصحايب  :املطلب اخلامس

 .عند الزيدية وأدلتهم -هنع هللا يضر

مذهب الزيدية يف عد مذهب الصحايب من  :املطلب السادس

  .املرجحات اخلارجة

 .نقل الزيدية للمذاهب يف حجية مذهب الصحايب :املطلب السابع

 .وأدلتهمهنع هللا يضر الزيدية بقول عيل بن أيب طالب  احتجاج :املطلب الثامن

                                                           

وأما لفظ : "قال جمد الدين املفيدي, وكان سبب تسمية الرافضة هبذا وانقسامهم هو رفضهم لزيد بن علي - ( )
يف خالفة , ملا خرج زيد بن علي بن احلسني يف أوائل املائة الثانية, سالمالرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر يف اإل

رفضتموين : فسئل عن أيب بكر وعمر فتوالمها وترحم عليهما, فرفضه قوٌم فقال, هشام بن عبدامللك واتبعه الشيعة
يدًا وينسبون إليه, ومن فسموا الرافضة, فالرافضة تتوىل أخاه أاب جعفر دمحم بن علي, والزيدية يتولون ز ! رفضتموين

لمفيدي, جمد الدين بن دمحم, ل, جممع الفوائد: انظر". حينئذ انقسمت الشيعة إىل زيدية ورافضة إمامية
 .(85/ )لسفاريين, ل, ولوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية, (   :ص)
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املقارنة بني املذاهب األربعة واملذهب الزيدي يف  :املطلب التاسع

 .حجية مذهب الصحايب
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 :مذهب الزيدية يف قبول رواية الصحايب: املطلب األول

وقبول قول الصحايب هو من قبيل  ,هناك فرق بني الرواية والدراية

 :له صور هي عند الزيدية بول رواية الصحايبوق ,الرواية

 :ول قول الصحايب يف تفسري القرآنقب: أوال
فالزيدية يرون قبول قول الصحايب يف التفسري كام هو احلال مع 

ولكنهم  ؛ألنه رواية ال مدخل للقياس والرأي فيه ؛املذاهب األربعة

ية يأيت صفسري فعند الزيد ,خيتلفون عن بقية املذاهب يف صرصيب هذا القبول

صفسري  بعد يعني–بعده  (1)ث مَّ »: لذلك قالوا, الصحايب بعد صفسري القرابة

بأحوال النبي صىل اهلل عليه ألهنم أعرف من غريهم  ؛الصحابة -القرآبة

ذلك خمصص بام فيه : وقالوا ,...؛ ألنه من باب الرواية ال الرأي...وآله

 .(2)«ا ال مدخل للرأي فيهممسبيل لنزول أو نحوه 

 :ما ال حيتمل الرأي: اثنيا  
ما ال تحتمل  ,ومما يعده العلامء يف هذا الباب وهو من الرواية ال الدراية

: ومثاله ؛كذلك فالزيدية فيام ال تحتمل الرأي يقبلون قول الصحايب ,الرأي

جلنازة قرياطان, للاميش يف ا»:عبد اهلل بن رباح األنصاري, قالعن  جاءما 

  ألنه ليس لالجتهاد فيه ؛هذا اخلرب له حكم الرفعف ,وللراكب قرياط

                                                           

تنوير القلوب, ولذلك قال أمري املفمنني ملا خصهم هللا به من العلم و : "ويف مذهبهم تفسري القرابة مقدم - ( )
: شهدت عليًا خيطب وهو يقول: عليه السالم فيما روى معمر عن وهب بن عبد هللا, عن أيب الطفيل, قال

وسلوين عن كتاب هللا فوهللا ما من آية إال وأان أعلم أبليل نزلت , فوهللا ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم, سلوين»
, ومن انفلة القول الرد عليهم أبن (  3/ ), للمهدي, الدراري املضية:انظر, «ل أو يف جبلأم يف سه, أم بنهار

ومطلق املدح للقرابة ال يقتضي العصمة, , هذه اخلصوصية املزعومة ليس عليها دليل من كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يبعث آلل البيت , ويف كوهنا للناس عامةأما اختصاصهم ابلعلم دون بقية األمة ففيه طعن يف الرسالة 

 .واختصاص آل بيته بتعليم خاص دون غريهم ينايف هذا, وهللا أعلم, وإمنا بعث رمحة للعاملني, فقط
 .(3 3/ ), للمهدي, الدراري املضية -(  )
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 .(1)«مرسح

من أوىص بحجة كانت ثالث »: أنه قال هنع هللا يضر خرجوا عن عيلأو

وهذا له حكم  :قالوا ,«وعن احلاج ,وعن املوىص إليه ,يصعن املو :حجج

 .(2)إذ ال جمال لالجتهاد يف مقادير األعامل ,الرفع

احلمد  :من قرأ فاحتة الكتاب ثم قال»: أنه قال هنع هللا يضروكذا رووا عن عيل 

ني نوعا  من رصف عنه سبع ,هلل رب العاملني محدا  كثريا  طيبا  مباركا  فيه

وهذا له حكم الرفع :قالوا ,«أهوهنا اهلم ,البالء
(3). 

 .وحنوها «أو هنينا ,أو هنى ,أو أمران ,أمر»قول الصحايب : اثلثا  
ويتلقاها العلامء  ,ذاهب األربعة عىل الرفعهذه الصيغ صدل عند املف

رسول اهلل  أمر» :فعندهم ما قال فيه الصحايب ؛وكذلك الزيدية ,بالقبول

ال  ,من املرفوع اويعدوهن ,يقبلوهناونحوها  «بكذا أو هنى عن كذاملسو هيلع هللا ىلص 

 .املوقوف

صىل  أمر رسول اهلل»إذا قال  :الثالثة من مراصب نقل الصحايب»: قالوا

, فعند أئمتنا واجلمهور من العلامء «أو هنى عنه ,اهلل عليه وآله وسلم بكذا

 يشء غالبا  ب جيزموالعدل ال  ,اآلمر والناهيملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لظهوره يف أنه ؛أنه حجة

 صىل اهلل عليه وآله والظاهر يف قول الصحايب ذلك سامعه منه ,إال إذا علمه

 .(4)«...أي الواسطة ,وحتتملها ,ذلك ممكن يف حقه بينهام؛ ألن بال واسطة

                                                           

, واحلديث رواه ابن أيب شيبة يف (36 /3) للسياغي, أمحد بن دمحم, ,املنهج املنري متام الروض النضري -( )
 .(3    ): حديث برقم, (68 / ), مصنفه

ومل أجد هذا األثر يف كتب األحاديث اليت بني , فليته, صالح بن أمحدل, (3  / ), منسك احلج والعمرة -( )
 .يدي
جد هذا احلديث يف  , ومل أ(1 / ) ألمحد بن هاشم, ,السفينة املنجية من مستخلص املرفوع من األدعية -(3)

 .كتب السنة اليت بني يدي
 .(   /3), للمهدي, الدراري املضية - ( )
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أحل » :قول الصحايبومما تحمل عىل الرفع يف املذهب الزيدي كذلك 

 تأحل» :حجية حديثعىل  اجلرار وهذا ما استدل به صاحب السيل ,«لنا

يث هل هو موقوف أو بعد حكاية االختالف يف احلد ,(1)«لنا ميتتان ودمان

أحل »:ألن قول الصحايب ؛املوقوف له حكم الرفععىل أن ": فقال ,مرفوع

 وللوقف ,...إذ التحليل ال يكون إال منه ,ملسو هيلع هللا ىلصع إىل رسول اهلل كالرف ,«لنا

 .(2)"حكم الرفع يف مثل هذا ملا قدمنا

 :, قال يف املنسكله حكم الرفعف «كنا» :ومنه كذا قول الصحايب

 .(3)"له حكم الرفع «كنا» :وقول الصحايب"

أوجب علينا أو » :قول الصحايب ويقرب من هذا اللفظ واحلكم أيضا  

أوجب »: فأما قول الصحايب": قال يف صفوة االختيار ,«ظر علينا كذاح

, فهذا ال يفيد إال إجياب النبي صىل اهلل عليه «علينا كذا, أو حظر علينا كذا

 .(4)"اهوآله وحظره وإباحته؛ ألن هذه األحكام ال صستفاد من برش سو

بني أهل األعصار بأن  (1)أن العرف جائز»وسبب هذا القبول هو

أمرنا بكذا, أو هنينا عن كذا, أن اآلمر والناهي هو الكبري : اإلنسان إذا قال

 .(6)«دون غريه ممن ال صأثري ألمره ,املفزوع إليه
 :وهل تفيد هذه الصيغة القطع أم الظن

                                                           

. صحيح:, وقال الشيخ األلباين(  33)حديث برقم , ( 3 / ), البن ماجة, القزويين, سنن ابن ماجة - ( )
 .(8   )حديث برقم , (    /3), أللباينل, السلسلة الصحيحة: انظر
 . ط, (56/ ), لشوكاينل, السيل اجلرار - ( )
 .(68/ )فليته, صالح بن أمحد, ل, منسك احلج والعمرة -(3)
هذا إذا كان ما قال مما ال خيتلف يف وجوبه وال حظره وال إابحته, فإن كان خمتلفاً فيه مل حيمل على ذلك؛ " - ( )

, صفوة االختيار: انظر". دلتجويز أن يكون قال ذلك ابجتهاد نفسه أو اجتهاد غريه إن مل يكن من أهل االجتها
 .(6  / ), للمنصور ابهلل

 .ولعله األقرب والصواب« جار»صححها حمقق الكتاب على - (5)
 (.5  ,    / ), للمنصور ابهلل, صفوة االختيار - (6)
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 -بإثبات اآلمر- يغةهبذه الصهناك نقوالت عن الزيدية صفيد أن النقل 

 .يفيد القطع

أمر صىل اهلل »وتحمل قول الصحايب »: (1)الشيخ احلسن هقالومن هذا ما 

عنه؛ ألن  أو صواصرملسو هلآو هيلع هللا ىلص النبي  عىل ثبوصه بدليل قاطع من سامع من «عليه وآله

 .(2)«يقتيض القطع «أمر»ظاهر قوله 

لالحتامل  ,الظنصفيد  -بإهبام اآلمر – صفيد أن النقل هناك نقوالتو

 إن كان قول الصحايب بعد وفاصه :وقال اإلمام تحيى» :املهدي قالالذي فيه 

ما ذكره ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أي فإن كان الصحايب من األكابر فهو اآلمر ,فكذلكملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

ذه احلال صاروا هم احلفيد, وإن كان من غريهم فمحتمل؛ ألن الكرباء يف ه

 .(3)«ملثل ما قاله اجلمهور ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وإن كان يف حياصه فهو اآلمر ,اآلمرين الناهني
 

مذهب الصحايب إذا مل ينكر عليه أحد من الصحابة عند : املطلب الثاين
 :الزيدية

عىل ثالثة  ومل ينكر عليه أحد الزيدية يف الصحايب إذا قال قوال   اختلفت

 :والأق

 .نه جيري جمرى السنةإ :فتارة يقولون

 .نه كاملتفق عليهإ :وصارة يقولون

 .نه ليس بحجة وال إمجاعإ :وصارة يقولون

يؤخذ  فيام سليامن بنفمام يدل عىل إجرائهم له جمرى السنة ما نقله أمحد 

إذا : وعن اهلادي إىل احلق عليه السالم أنه قال»: من أهل الذمة التجار قال

                                                           

لوجيه, ل, (3 3/ )أعالم املفلفني : انظر. هو الشيخ احلسن بن دمحم بن احلسن بن أيب طاهر الرصاص -( )
 .( 31/ ) للمفيد ابهلل إبراهيم بن القاسم, م, بن عباس, طبقات الزيدية الكربى,عبدالسال

 .(    /3), للمهدي, الدراري املضية - ( )
 ., بتصرف يسري(5   /3), للمهدي, الدراري املضية - (3)
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ل الذمة يؤخذ منهم نصف عرش مما يأصون به من أمواهلم ويتجرون اجتر أه

 والواحد من الصحابة إذا قال قوال   ,...فيه عىل املسلمني يف أرض اإلسالم

 .(1)"ومل ينكر ذلك أحد جرى جمرى السنة ,بمحرض الصحابة

يف  سليامن بنما نقله أمحد , ومما يدل عىل إجرائهم له جمرى املتفق عليه

وقد : ن تحيى عليه السالم احتج يف باب الرجم بأن قالإ»: حكم الرجم

فبني أن قول الصحايب  ,ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهو يف وفارة أصحاب رسول اهلل ,رجم عمر

 .(2)«كان كاملتفق عليه ؛إذا مل ينكر عليه أحد من الصحابة

 قال يف أيضا ؛ املنصورما نقله وال إمجاع حجة ب أنه ليسومما يدل عىل 

 ,قول الصحايب يف املسألة االجتهادية إذا مل يعلم له خمالف»: صفوة االختيار

عليه السالم  قول آحاد الصحابة ليس بحجة إال عليا   ليس بحجة وال إمجاع

 .(3)«كام صقدم

مرده إىل والذي يظهر للباحث أن سبب هذا اخلالف عند الزيدية 

قال صاحب  ,قوال فيهفقد حكوا األ ,اخلالف يف حجية اإلمجاع السكويت

 ,إمجاع: ومثله يف ظهور قول الصحايب ومل يظهر له خمالف, قيل":البحر

 .(4)"ال أهيام: حجة, وقيل: وقيل

 .فالظاهر أهنم يريدون أنه إمجاع ,«فهو كاملتفق عليه»:أما قوهلم

                                                           

 .(31 / )لهادي إىل احلق, ل, أصول األحكام - ( )
 .(31 / )لهادي إىل احلق, ل, أصول األحكام - ( )
 .(5 / ), للمنصور ابهلل, صفوة االختيار - (3)
وقال صاحب , ( 5 / )البن املرتضى, دمحم حيي هبران, , البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار - ( )

إذا ظهر قول من الصحايب يف املسألة وكانت اجتهادية, ومل يعلم له خمالف؛ فعند بعض أهل العلم أن :" الصفوة
, صفوة االختيار: وانظر" أنه ليس حبجة وال إمجاع: اعاً, وعند بعضهم أنه يكون حجة, وعندانذلك يكون إمج
 .(81  – 68 / ), للمنصور ابهلل
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فهو عىل القول بأن اإلمجاع السكويت  ,«نه ليس بحجةإ»:وأما قوهلم

 .ليس بحجة وال إمجاع

فال أعلم يف املذاهب من قال  ؛«ري جمرى السنةإنه جي»: قوهلم وأما

 .الرفع, واهلل أعلم أن له حكمإن كان املقصود به  ,هذا

 :مذهب الصحايب إذا خالفه صحايب آخر عند الزيدية: املطلب الثالث
 ىقال تحي, قول الصحايب إذا خالفه صحايب آخرب تحتجون الزيدية ال

وإنام هو من  ,أن مذهب الصحايب ليس حجة عىل غريهفإن عندنا »: بن محزة

مجلة املجتهدين, واحلجة إنام هو فيام نقل عن صاحب الرشيعة صلوات اهلل 

 .(1)«عليه من أقواله وأفعاله

أي أنه ليس  ,فذلك اصفاق ,أما عىل صحايب مثله»: وقال يف الكاشف

 ., وال خيتلف يف هذا قول الزيدية(2)«بحجة

 :مذهب الصحايب إذا خالف الدليل عند الزيدية: املطلب الرابع
قال يف , أما إذا خالف الصحايب النص الرشعي فال تحتج به عند الزيدية

فكيف إذا خالف ما  ,فإن قول الصحايب ال صقوم به احلجة منفردا  »: السيل

 .(3)«صح عن الشارع

م ليس بأن موضع اخللخال من القدهنع هللا يضر  ويف الرد عىل قول ابن مسعود

وال  ,فنهاية األمر أن هذا مذهب البن مسعود»: بن محزة ىقال تحي ؛(4)بعورة

                                                           

, للمهدي, الدراري املضية: لحسيين, حيىي بن محزة, وانظرل (    /3)االنتصار على علماء األمصار,  - ( )
(3/    ). 
 .(1   / ) ,أمحد بن دمحملقمان, , الكاشف لذوي العقول - ( )
 . (551 / ), للشوكاين, السيل اجلرار - (3)
الزينة القرط والدملج »: أنه قال, [ 3: النور(( ]وال يبدين زينتهن: ))روي عن ابن مسعود يف قوله - ( )

ويف هذا , فذكر اخللخال واملقصود موضعه, (5 /6), بن كثريال, تفسري القرآن العظيم:انظر. «واخللخال والقالدة
 .داللة على أنه ليس عورة
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م صاحب وإنام احلجة كال ,ألن قول الصحايب ليس حجة ؛يلزمنا قبوله

 .(1)"الرشيعة صلوات اهلل عليه

غري علي بن أيب طالب –حجية مذهب الصحايب : املطلب اخلامس
 :عند الزيدية وأدلتهم -هنع هللا يضر
فالذي  ,الصحايب قولمذهب الزيدية يف ام هو يعد حترير حمل النزاع فب

أنه ال خالف يف  :يظهر بعد البحث واالطالع عىل كتب أصول الزيدية

فت وقد عر": قال يف السيل اجلراراملذهب أن قول الصحايب ليس بحجة, 

 .(2)"حد من العبادن قول الصحايب ليس بحجة عىل أأ

لصحايب يف املسألة االجتهادية إذا مل يعلم له قول ا»: وقال يف الصفوة

 .(3)«ليس بحجة وال إمجاع ,خمالف

 .(4)«وقد قررنا أنه ال حجة يف قول الصحايب»: وقال يف االنتصار

أرأيت : إن عمر قال: قالوا»؛ وهذا ما رد به عىل االحتجاج بقول عمر

: أما أوال  : جوابه يكون من أوجه ثالثة: لو صوضأت بامء أكنت شاربه؟ قلنا

 .(1)«كام أسلفنا صقريره, فألن قول الصحايب ليس بحجة

فإن اهلل سبحانه  ؛ليس بحجة -أي قول الصحايب-واحلق أنه": واوقال

وليس لنا إال رسول واحد  ,ملسو هيلع هللا ىلص مل يبعث إىل هذه األمة إال نبينا حممدا  

وال فرق بني  ,وسنة نبيه ع كتابهومجيع األمة مأمور باصبا ,تاب واحدوك

   ,فكلهم مكلفون بالتكاليف الرشعية ,الصحابة ومن بعدهم يف ذلك

  

                                                           

 .( 3/1), لحسيين حيي بن محزةل, االنتصار على علماء األمصار - ( )
 .(18 / ), للشوكاين, السيل اجلرار - ( )
 .(5  / ), للمنصور ابهلل, صفوة االختيار - (3)
 .(6   / ), لحسيين, حيىي بن محزةل, االنتصار على علماء األمصار - ( )
 .( 33 / ), جع السابقاملر  - (5)
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 .(1)«وباصباع الكتاب والسنة

وهو -فاألكثر من العلامء  ,وأما مذهب الصحايب وقوله»: وقال

بل  ,أنه ليس بحجة جيب عىل املجتهد الرجوع إليها -الصحيح واملختار

 .(2)«الصحايب وغريه عىل سواء

: قال ؛بعد عرض األدلة ومناقشتهابن محزة  ىتحيا اختاره وهذا م

أنه ال يكون حجة معتمدة؛ ألنه ال داللة عىل كونه حجة من : واملختار»

للرتجيح ال غري, وألنه كام ال صعويل  جهة أدلة الرشع, وإنام يكون صاحلا  

, عليه إذا وافق القياس, فهكذا ال صعويل عليه مع خمالفة القياس أيضا  

 .(3)«ول من ال داللة عىل كون قوله حجةأنه ق: امع بينهامواجل
 :أدلة الزيدية على عدم حجية قول الصحايب

سيحاول الباحث هنا  ,استدل الزيدية ملذهبهم بعدة أدلة مبثوثة يف كتبهم

 :فمام استدلوا به ,بشكل مرصب هانظم

وال  ,ل عىل دين اهلل صعاىلاحلجية لقول الصحايب صقوّ  إثباتأن  -1

فمن قال »: فقالوا ,ة إال يف الكتاب والسنة وما يرجع إليهامحج

إهنا صقوم احلجة يف دين اهلل عز وجل بغري كتاب اهلل وسنة 

 ,ال يثبت ما قد قال يف دين اهللف ,رسوله وما يرجع إليهام

وهذا  ,اهلل به مل يأمر وأثبت يف هذه الرشيعة اإلسالمية رشعا  

م لفرد أو أفراد من عباد اهلل فإن احلك ,ل بالغأمر عظيم وصقوّ 

 ,جيب عليهم العمل به ,حجة عىل املسلمني أقواهلمبأن قوله أو 

مما ال يدان اهلل عز  ,به البلوىصعم  متقررا   ثابتا   وصصري رشعا  

                                                           

 .( 8 – 61 / )لشوكاين, ل, أصول الفقه - ( )
 .(1   / )لقمان, أمحد بن دمحم, ل, الكاشف لذوي العقول - ( )
 .(   / ), لحسيين, حيىي بن محزةل, االنتصار على علماء األمصار - (3)
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فإن هذا  ,وال تحل ملسلم الركون إليه وال العمل عليه ,جل بهو

 ,إىل عباده املقام مل يكن إال لرسل اهلل الذين أرسلهم بالرشائع

 .(1)«ال لغريهم وإن بلغ يف العلم والدين وعظم املنزلة أي مبلغ

قال يف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص االحتجاج بقوهلم جيعلهم يف منزلة الرسولأن  -2

ولكن  ,وال شك أن مقام الصحبة مقام عظيم» :أصول الفقه

وهذا مسلم  ,ذلك يف الفضيلة وارصفاع الدرجة وعظمة الشأن

وهلذا مد أحدهم ال يبلغه من غريهم الصدقة  ,ال شك فيه

وال صالزم بني هذا وبني جعل كل واحد منهم  ,بأمثاله اجلبال

فإن  ,يف حجة قوله وإلزام الناس باصباعه ملسو هيلع هللا ىلص بمنزلة رسول اهلل

 .(2)«وال ثبت عنه فيه حرف واحد ,ذلك مما مل يأذن اهلل به

فألن احلجة عندنا إذا  ؛ليس بحجةوأما أنه » :وقال أمحد بن سليامن

أطلقت أفادت ما جيب اصباعها وتحرم خالفها, وال دليل عىل وجوب اصباع 

 .(3)«آحاد الصحابة يف أقواهلا وحتريم خالفها

وأما ما متسك به بعض ": وا عىل أدلة املخالفني فقالواورد -3

 :الأنه ق ملسو هيلع هللا ىلص القائلني بحجية قول الصحايب مما روى عنه

فهذا مما مل يثبت  ,(4)« كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتمأصحايب»

بحيث ال يصح  ,والكالم فيه معروف عند أهل هذا الشأن ,قط

فكيف مثل هذا  ,العمل بمثله يف أدنى حكم من أحكام الرشع

عىل أنه لو ثبت من وجه  ,األمر العظيم واخلطب اجلليل

                                                           

 . ( 8 – 61 / ) لشوكاين,ل, أصول الفقه - ( )
 .املصدر نفسه - ( )
 .(81 – 68  / ), للمنصور ابهلل, فوة االختيارص - (3)
. موضوع: , وقال األلباين( 68 )حديث برقم , (818 / ), بن عبد الربال, جامع بيان العلم وفضله -( )

 .(58 )حديث برقم, (    / ), أللباينل, السلسة الضعيفة: انظر
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رشيعة املطهرة اللكان معناه أن مزيد عملهم هبذه  ,صحيح

ومشيهم  ,وحرصهم عىل اصباعها ,والسنة الثابتة من الكتاب

يقتيض أن اقتداء الغري هبم يف العمل هبا واصباعها  ؛عىل طريقتها

 ؟مل فعلت كذا ,مل قلت كذا :ألنه لو قيل ألحدهم ؛هداية كاملة

ومل يتلعثم يف بيان  ,ب والسنةمل يعجز من إبراز احلجة من الكتا

 .(1)"ذلك

 :قلنا" :فقالوا, «أصحايب كالنجوم»:وردوا عىل االستدالل بحديث

ألن خطابه صىل اهلل عليه وآله  ؛واملراد املقلدون: قلنا. احلديث ضعيف

 .(2)"للصحابة, وليس قول بعضهم حجة عىل بعض باإلمجاع

اقتدوا باللذين » :يردون عىل االستدالل بحديثاألخري وهبذا  -4

عليكم بسنتي وسنة » :وحديث ,(3)«من بعدي أيب بكر وعمر

 .(4)«اخللفاء الراشدين اهلادين

                                                           

 .( 8 – 61/ )لشوكاين, ل, أصول الفقه - ( )
 .(81  – 68  / ), للمنصور ابهلل ,صفوة االختيار - ( )
, للحاكم, واملستدرك. حديث حسن: وقال, ( 366)حديث برقم , (51/ 6)للرتمذي , سنن الرتمذي -(3)
وقد أقام هذا , هذا حديث من أجل ما روي يف فضائل الشيخني: وقال, (55  )حديث برقم , (81 /3)

مث قصر بروايته , عن مسعر ووكيع وحفص بن عمر األيلي وأقامه أيضاً , اإلسناد عن الثوري ومسعر حيىي احلماين
فثبت مبا ذكران صحة , وأقام اإلسناد عن ابن عيينة إسحاق بن عيسى بن الطباع, عن ابن عيينة احلميدي وغريه

مث ذكره, وصححه , وقد وجدان له شاهدًا إبسناد صحيح عن عبدهللا بن مسعود, وإن مل خيرجاه, هذا احلديث
 (.    )حديث برقم  ( 5 /  )أللباين, لصحيح اجلامع الصغري وزايدته, : نظراأللباين, ا

, ( 6  / )للحاكم , واملستدرك, (611 )حديث برقم , (1 3 / )للسجستاين , سنن أىب داود -( )
, السنن الكربىو , (5)حديث برقم , (68  / ), لبسيتالبن حبان ا, صحيح ابن حبان, (1 3)حديث برقم 

وكذلك قال , هذا حديث صحيح ليس له علة: وقال احلاكم, (5  1 )حديث برقم , (    /1 ), لبيهقيل
بيان الوهم واإليهام يف  : صحيح ليس له علة, وممن قال بتضعيفه ابن القطان الفاسي انظر: الذهيب يف التلخيص
ان قد حبث هذا , وكذا الباحث حسان بن املن(81 / ), (ه8 6)بن القطان, علي بن دمحمالكتاب األحكام, 

 .سان عبداملنانحلحوار مع الشيخ األلباين, : احلديث ومجع طرقه وتوصل إىل تضعيفه انظر
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فيحتجون بأن الفضل ال يدل  ,«خري القرون» :ومثله حديث -1

وأما قوله صىل اهلل عليه وآله » :قال يف الكاشف ,عىل احلجية

ال عىل  ,فيدل عىل فضلهم ,«خري القرون قرين»: وسلم

 .(1)«واهلل أعلم ,االحتجاج بقوهلم

و كان مذهبه حجة لكان قول األعلم األفضل حجة ل»: وقالوا -6

يف  يقدرعىل غريه, وهو باطل باإلمجاع, وبيان ذلك أنه ال يشء 

الصحايب موجبا  لكون قوله حجة عىل غريه, إالَّ كونه أعلم 

وأفضل من الغري بمشاهدة الرسول عليه السالم وأحواله, ولو 

وأفضل من الستلزم احلجية يف قول كل أعلم  كان ذلك موجبا  

 .(2)«غريه

مذهب الزيدية يف عد مذهب الصحايب من : املطلب السادس
 :املرجحات اخلارجة

كام اصفق الزيدية عىل أن مذهب الصحايب ال يعترب حجة عند الزيدية 

 .اصفقوا أيضا أنه يعتد به كمرجح من املرجحات اخلارجة

ال داللة  أنه ال يكون حجة معتمدة؛ ألنه: واملختار": قال تحي بن محزة

, (3)"عىل كونه حجة من جهة أدلة الرشع, وإنام يكون صاحلا للرتجيح ال غري

 .ومل أجد من الزيدية من خالف تحي بن محزة

 :نقل الزيدية للمذاهب يف حجية مذهب الصحايب :السابع املطلب
 نقلهم للمذاهب  ,مما يدل عىل اطالع الزيدية عىل مذاهب السنة

                                                           

 .(1   / ) للقمان, أمحد بن دمحم, ,الكاشف لذوي العقول - ( )
 .(81  – 68  / ), للمنصور ابهلل, صفوة االختيار - ( )
 .(    / ), زةلحسيين حيىي بن محل, االنتصار على علماء األمصار - (3)
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 ن الزيدية فإوكذا  ,واألمانة العلمية يف ذلك ,األربعة يف قول الصحايب

القدح يف الصحايب عن  يناقشون قول الصحايب من وجهة نظر علمية بعيدا  

أنه : فحكي عن الشافعي يف القديم»: يف االنتصار كام قال ,كام اإلمامية

هذا  ورجع الشافعي يف اجلديد عن ,...جعله حجة وقدمه عىل القياس

أنه إذا خالف : وحكي عن أيب حنيفةجة بحال, إنه ال يكون ح: وقال

أنه حجة مع : وحكي عن مالك, ...من جهة الرسول لقياس كان صوقيفا  ا

 .(1)«خمالفة القياس كمقالة الشافعي يف القديم

كتب األصول عن أهل السنة  كثري من يف ومثل هذه النقوالت

وقد ناقشوا  ,صدل عىل أن الزيدية لدهيم أمانة يف النقل العلمي ,واجلامعة

دون النظر إىل اخللفية العقدية التي خيالفون  ,املسألة من وجهة نظر أصولية

 ., واهلل أعلمفخالفوا يف هذا اإلمامية فيها أهل السنة واجلامعة

 :وأدلتهم بقول علي بن أيب طالب هنع هللا يضرالزيدية احتجاج : الثامناملطلب 
ولكن  ؛حايب من الصحابة الكرامصهنع هللا يضر  ومع أن عيل ابن أيب طالب

 ,حجة هنع هللا يضر اإلمامية يرون يف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبالزيدية ك

ليس من أدلة هنع هللا يضر وملا كان عيل بن أيب طالب  ,ولذلك تحتجون بقوله

 .سب ذكره يف مبحث قول الصحايب هنااألحكام نا

بالتقليد ( أوىل) ,بةأي الصحا( وقيل غريهم)": قال صاحب الدراري

 .(2)"وألنه مع احلق كام جاء يف احلديث ,ألنه معصوم ؛(إال عليا  ) ,ملا ذكر

 .(3)"وال حجة يف قول غريه, أي عيل عليه السالم من الصحابة": وقال

                                                           

 .بتصرف يسري, املصدر نفسه - ( )
 .سيأيت ذكر احلديث واحلكم عليه ( 33 / ), للمهدي, الدراري املضية - ( )
 .(3   -1  / 3), املصدر السابق - (3)
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ر  واندراج عيل  ق  فهو  ,به عند الزيدية بن أيب طالب يف جنس الصحابة م 

وأما مذهب ": ب الكاشف؛ قال صاحولكن قوله حجة ,صحايب عندهم

أنه ليس بحجة  ؛كثر من العلامء وهو الصحيح واملختارفاأل الصحايب وقوله

إال أمري  ,بل الصحايب وغريه عىل سواء ,جيب عىل املجتهد الرجوع إليها

أهل البيت عليهم  عامةفإن قوله حجة عند  ,املؤمنني عىل كرم اهلل وجهه

 . (1)"السالم

من ال  من أئمة الزيديةي نجد أن هناك بالبحث يف املذهب الزيدو

وقال بعض " :قال صاحب الدراري ؛عيل بن أيب طالبيقول بحجية 

قوله أرجح من غريه لتلك األدلة التي ذكرناها ثم اختلفوا بعد  :أئمتنا

مع  :وقيل ,مع كونه غري حجة ملا ذكره األكثرون :القول بأنه أرجح, فقيل

 . (2)"الوقف للتعارض

القول بأن قوله حجة هل ختصص ختريه عموم الكتاب  وعىل" :وقال

واألوىل منهام أن من اعتقد أنه حجة لزمه ذلك, ومن ال : قلت ؟والسنة

 .(3)"فال

ومل أجد فيام بني يدي من مراجع للمذهب الزيدي عن القائلني بأن 

ولكني ظفرت  ؛وال نقاشهم ملخالفيهم ,حجة هنع هللا يضر قول عيل بن أيب طالب

 أن قول عيل :ومنها ,يمكن االستشهاد هبا عىل هذالنقوالت التي ببعض ا

فيه داللة عىل أن قوله ليس و ,لرفع فيام ليس للرأي فيه مدخلله حكم اهنع هللا يضر 

ريض  خرجوا عن عيلأفقد  ,ملا احتاج القائل هلذه املقولة إذ لو كان ,بحجة

وعن  ,املويصعن  :من أوىص بحجة كانت ثالث حجج»: اهلل عنه أنه قال

                                                           

 .(1   / )لقمان, أمحد بن دمحم ل, الكاشف لذوي العقول - ( )
 .(3   -1   /3), للمهدي, الدراري املضية - ( )
 .املصدر نفسه - (3)
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إذ ال جمال  ,وهذا له حكم الرفع: وقالوا ,«وعن احلاج ,املوىص إليه

 .(1)"لالجتهاد يف مقادير األعامل

احلمد هلل  :من قرأ فاحتة الكتاب مث قال»: أنه قالهنع هللا يضر  وكذا رووا عن عيل
أهوهنا  ,ءصرف عنه سبعني نوعا  من البال ,رب العاملني محدا  كثريا  طيبا  مباركا  فيه

 .(2)", وهذا له حكم الرفع«اهلم

 :على حجية قول علي هنع هللا يضر الزيدية أدلة

هنع هللا يضر  مامية يرون حجية قول عيل بن أيب طالبالزيدية كاإلكام صقدم فإن 

نظر وجه ثم أناقشها وأ ,فصل فيها القولأواستدلوا لذلك بأدلة  ,منفردا  

 : فمام استدلوا به ,داللتها

لهم وال من وااله وعاد ال ,من كنت مواله فعلي مواله»: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصه قول -1
صلى هللا عليه وآله ألن النبي " :لووجه االستدال.(3)«من عاداه

له عىل القطع, فاقتىض العصمة, وإذا ثبتت العصمة  ادعوسلم 

                                                           

, ومل أجد هذا األثر يف كتب األحاديث اليت (3   / )فليته, صالح بن أمحد, ل, منسك احلج والعمرة -( )
 .بني يدي

محد بن هاشم,  ومل أجد هذا احلديث يف  أل, (1  / ), السفينة املنجية من مستخلص املرفوع من األدعية -( )
 .كتب السنة اليت بني يدي

 /6), لنسائيل, والسنن الكربى ,(3 36)حديث برقم , (5/633), لرتمذيل, الرتمذي سنن: انظر -(3)
 . (   )حديث برقم, (5  / ), البن ماجة, , وسنن ابن ماجة(8181), حديث برقم (311

فليس هو يف الصحاح لكن هو مما رواه " من كنت مواله فعلي مواله"أما قوله : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .(1 3 /6)بن تيمية, المنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية, " تنازع الناس يف صحتهالعلماء و 

سري أعالم النبالء, "  هذا حديث حسن عال جدا ومتنه فمتواتر" من كنت مواله فعلي مواله:"وقال الذهيب
 .(333 /6)لذهيب, دمحم بن أمحد, ل

لي مواله فقد أخرجه الرتمذي والنسائي وهو كثري الطرق جدا وقد وأما حديث من كنت مواله فع:"وقال احلافظ
البن فتح الباري شرح صحيح البخاري, " استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد وكثري من أسانيدها صحاح وحسان

 . ( 6 /6)لعسقالين, حجر ا
 .(651 )حديث برقم , (331 / ), لأللباين, السلسلة الصحيحة: انظر. صحيح: قال األلباين
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اقتضت أن يكون قوله حجة كاألمة, فإنَّه إنام كان قوهلا حجة 

 .(1)"عرتة كذلكهلا, وال

لك ذنوبك أال أعلمك كلمات تقوهلن تغفر »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل -2
ال  !أو مثل عدد الذر مع أنه مغفور لك !ولو كانت مثل زبد البحر

سبحان هللا , ي العظيمال إله إال هللا العل, الكرميإله إال هللا احلليم 
واحلمد هلل رب , رب السموات السبع ورب العرش العظيم

 ولعلهم , استدلوا هبذا دون بيان وجه االستدالل,(2)«العاملني

 .يرون أن مغفرة الذنوب دليل عىل العصمة, واهلل أعلم

: , وكذا(3)«وعلي مع احلق ,احلق مع علي»: استدلوا بام رووهو -3

أان مدينة العلم »: كذا, و(4)«اللهم أدر احلق مع علي حيث دار»
صلى هللا عليه  وقوله, (1)«الباب اد الدار فليأتوعلي ابهبا, فمن أر 

«أنت مين مبنزلة هارون من موسى»: وآله وسلم
(6). 

 
 
 

                                                           

 .(3   -1   /3), للمهدي, الدراري املضية -( )
, الدعوات الكبري: , وانظر(561 )حديث برقم , (165  / ) ,أبوبكردمحم بن احلسني, آلجريل, الشريعة -( )
 .(   )حديث برقم , (1 3 / ), لبيهقيل
 .مل أجد هلذا احلديث أصالً يف كتب السنة اليت بني يدي -(3)
رحم هللا أاب بكر زوجين ابنته, ومحلين إىل دار اهلجرة, »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ث بلفظوجدت هذا احلدي -( )

وأعتق بالال من ماله, رحم هللا عمر, يقول احلق وإن كان مراً, تركه احلق وما له صديق, رحم هللا عثمان, تستحييه 
حديث برقم , (65 /6), للرتمذي, سنن الرتمذي: انظر .«املالئكة, رحم هللا علياً, اللهم أدر احلق معه حيث دار

 .( 11 )حديث برقم ,(     /5), لأللباين, السلسلة الضعيفة: انظر. ضعيف جداً : , قال األلباين(  36)
, لحاكمل, املستدرك على الصحيحنيو , ( 16  )حديث برقم , (65 /  ), لطرباينل, املعجم الكبري -(5)
 . (636 )حديث برقم , (36  /3)

, ( 1  / ), دمحم انصر الدين, أللباينل, ضعيف اجلامع الصغري وزايدته: انظر. موضوع: وقال الشيخ األلباين
  .(  3 )حديث برقم 

, صحيح مسلم: انظر, «أنت مين مبنزلة هارون من موسى, إال أنه ال نيب بعدي»: بلفظ, أخرجه مسلم-(6)
  .( 1  )حديث برقم , (861  / ), سلم بن احلجاجمل



 د بن أمحد صاحل فرجسعي. د"                            دراسة حتليلية مقارنة" مذهب الصحايب عند الزيدية 

 
53 

 :الزيدية يف عصمة علي بن أيب طالب هنع هللا يضرأدلة  مناقشة
ن الرد عن ويمك ,فال دليل عليه ,هنع هللا يضر حجية قول عيل بن أيب طالب أما

 :هذه األدلة من عدة أوجه

 ,بل بعضها موضوع ,من النقد األحاديث ال صسلمد هذه أساني أن -1

مبنزلة أنت مين »:ومل يثبت منها إال حديث, وبعضها ال أصل له
 .«هارون من موسى

بإمكان الباحث أن يرد عىل الزيدية بام استدلوا به يف عدم حجية  -2

فغريب أن ما انطبق عندهم هناك ال ينطبق عندهم  ,قول الصحايب

ليهم بكل االنتقادات التي ردوا هبا عىل حجية فيمكن الرد ع ,هنا

وأن  ,أن إثبات احلجية صقّول عىل دين اهللمن  ,مذهب الصحايب

وأنه لو ثبتت هذه  ,ملسو هيلع هللا ىلص االحتجاج به جيعله يف منزلة الرسول

وال يلزم منه  ,األحاديث لكان معناها مزيد علم هبذه الرشيعة

ولو كان قوله حجة  ,منه احلجية وإثبات الفضل ال يلزم ,احلجية

فكل  ؛وهذا باطل باإلمجاع ,للزم أن األفضل أو األعلم قوله حجة

 .هذه الردود صرد هنا بتاممها

 وال ,هنع هللا يضر أهنم تحتجون بقول عيل ؛ومما يرد عليهم وهو عجيب -3

وال ": , قالوامنهم ا  تحتجون بإمجاع اخللفاء األربعة, مع كونه جزء

بكر وعمر بن اخلطاب  اخللفاء األربعة عيل وأيب  إمجاعحجة يف

 فكيف يستدل به منفردا   ,, وهذا عجيب بحق(1)"وعثامن بن عفان

 !وال يستدل به مع غريه

                                                           

 .(3   -1   /3), للمهدي, الدراري املضية - ( )
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قال له هذا حني  ؛«أنت مين مبنزلة هارون من موسى» :حديث -4

بدليل أن هارون مل يكن خليفة  ,استخلفه عىل املدينة يف غزوة صبوك

 .ات يف حياصهوإنام م .بعد موسى

وليس فيها أنه أفضل من  ,فضيلة عيل هذه األحاديث صدل عىل -5

فسيكون من هو أفضل منه حجة  ,ن قوله حجةإفلو قلنا  ,غريه

وهذا بعيد ومل يقل به  ,فضليةكل من له أولثبتت حجية  ,كذلك

 .أحد

املقارنة بني املذاهب األربعة واملذهب الزيدي يف حجية : املطلب التاسع
 :صحايبمذهب ال

فمن األفضل  ,بعد هذا العرض ملذهب الزيدية يف قول الصحايب

وبيان وجه  ,ة بمذهب أهل السنة واجلامعةتمقارنوصلخيص مذهبهم 

عىل اعتبار أن مذاهب أهل السنة واجلامعة  ,هماالصفاق واالختالف بين

مدى قرب وبعد الزيدية من أهل  لبيان ؛طرف واملذهب الزيدي طرف آخر

 :السنة واجلامعة

احلنفي واملالكي والشافعي )باملقارنة والنظر بني املذاهب األربعة ف

نجد أن ملذهب  ,واملذهب الزيدي من جهة أخرى ,من جهة( واحلنبيل

 :الزيدي وافق املذاهب األربعة أو أحدها فيام ييل

م للصحايب فقد وافق الزيدية يف صعريفه ,صعريف الصحايب -1

 .مجهور األصوليني

مل خيتلف قول الزيدية عن جمموع املذاهب األربعة يف حجية  -2

وهذا  ,إىل عدم حجيته واحدا   فقد ذهبوا قوال   ,قول الصحايب
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فهو قول الكرخي , بعةيوافق القول املرجوح يف املذاهب األر

واجلديد عند  ,القايض عبدالوهاب من املالكيةو, من احلنفية

 .وقول عند أمحد ,الشافعي

اختلف الزيدية يف مذهب الصحايب إذا مل ينكر عليه أحد عىل  -3

ثالثة أقوال ووافقوا املذاهب األربعة يف قولني من الثالثة 

 .وخالفوهم يف الثالث

وافق الزيدية املذاهب األربعة يف عدم حجية قول الصحايب إذا  -4

 .خالفه صحايب آخر

شة هذا الدليل من ناحية وافق الزيدية املذاهب األربعة يف مناق -1

وخالفوا يف  ,دون الطعن أو السب للصحابة الكرام ,رشعية

 .اإلماميةهذا 

نقل الزيدية أقوال املذاهب األربعة يف مذهب الصحايب بأمانة  -6

 .من كتبهم

 :أوجه االختالف بني الزيدية ومذاهب أهل السنة هيوأما 

الكرام خالف الزيدية املذاهب األربعة يف صصنيفهم للصحابة  - 

فلم  ,هنع هللا يضر بناء عىل موقفهم من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

والراجح هو مذهب  ,يوافقهم يف هذا أي من املذاهب األربعة

 .األربعة الكرام كام بيناه

خالف الزيدية املذاهب األربعة يف اعتبار حجية عيل بن أيب  - 

واعتباره حجة  ,ملا ذكروه ؛دون بقية الصحابةهنع هللا يضر طالب 

والراجح هو عدم اختصاص أمري املؤمنني عيل بن أيب  ,لوحده

 .هبذه اخلصيصة  طالب
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 اخلامتة
 :وصشتمل عىل النتائج والتوصيات وهي عىل النحو اآليت

 :نتائجال

وافق الزيدية مجهور األصوليني من املذاهب األربعة يف صعريف  -1

هللا عليه صلى  من اختص بمالزمة النبي: وهو أنه, الصحايب

 .واألخذ عنهوسلم 

خالف الزيدية املذاهب األربعة يف صصنيفهم للصحابة الكرام  - 

والراجح  ,بناء عىل موقفهم من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 .مهنع هللا يضر هو ما ذهب إليه أصحاب املذاهب األربعة

مل خيتلف الزيدية يف القول بعدم حجية مذهب الصحايب بعد  -3

قول املرجوح عند املذاهب ووافقوا يف هذا ال ,لنزاعحترير حمل ا

 .األربعة

اختلف الزيدية يف مذهب الصحايب إذا مل ينكر عليه أحد عىل  -4

ثالثة أقوال ووافقوا املذاهب األربعة يف قولني من الثالثة 

 .وخالفوهم يف الثالث

وافق الزيدية املذاهب األربعة يف عدم حجية قول الصحايب إذا  -1

 .آخر خالفه صحايب

خالف الزيدية املذاهب األربعة يف اعتبار حجية عيل بن أيب  -6

 والراجح هو مذهب األربعة ,دون بقية الصحابةهنع هللا يضر  طالب
 .مهنع هللا يضر
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أقوال املذاهب األخرى يف قول الصحايب صدل عىل اطالع  نسبة -7

 كغريها من الفرقوليست  ,ودراسة الزيدية للمذاهب األربعة

 .وال صعرتف هبا ,ل عن املذاهب األربعة اخلالفالتي ال صنق

سب أو  ندرست الزيدية مذهب الصحايب دراسة علمية دو -0

املالحظ الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم, حتى أن طعن يف 

 االرتيض عن الصحابة عند ذكرهم السيام أب لكتب الزيدية جيد

  .بكر وعمر ريض اهلل عنهام
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 توصياتال
 ,مع علامء الزيدية املعتدلني تحاور والتقارباليويص البحث ب -1

 .وردم اهلوة بني أهل السنة واجلامعة وعلامء الزيدية

الذين خيالفونه  بيان مذهب الزيدية ومفارقته ألدعياء الزيدية -2

 .الروافض مالطريق أما أصوال وفروعا وقطع

ومناقشة املسائل اخلالفية  ,عقد مؤمترات علمية لعلامء الفريقني -3

 .والربهان باحلجة

ختالف بني وبيان أوجه اال ,حماولة استيعاب علامء الزيدية -4

 .اإلماميةالزيدية و

م من لقرهب ؛وخاصة مع الزيدية ,االهتامم بأصول الفقه املقارن -1

 .أصول فقه املذاهب األربعة

ملا  ؛العمل عىل حتقيق صراث أصول الفقه عىل املذهب الزيدي -6

ومقارنتها بكتب األصول  ,يتميز به املذهب من قوة االحتجاج

 .املعتمدة يف املذاهب
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 املراجع
: حتقيق , عيل بن عبد الكايف, السبكي, اإلهباج يف شرح املنهاج -

دار الكتب العلمية, , بريوت, 1ط, مجاعة من العلامء

 .(هـ1484)

, دار 1النملة, عبدالكريم بن عيل, ط, إحتاف ذوي البصائر -

 .(هـ1417)العاصمة, الرياض, 

, القزويني, زكريا بن حممد بن حممود, البالد وأخبار العبادآاثر  -

 .دار صادر, بريوت

مصطفى ديب, دمشق, دار , البغا, أثر األدلة املختلف فيها -

 [.ت.ط.د]اإلمام البخاري, 

حممد بن إسامعيل , الصنعاين, إجابة السائل شرح بغية اآلمل -

 حسن. د, القايض حسني بن أمحد السياغي: حتقيق, األمري

, مؤسسة الرسالة, بريوت, 1ط , حممد مقبويل األهدل

 .(م1106)

حممد . د: حتقيق, خليل بن كيكلدي, العالئي, إمجال اإلصابة -

مجعية إحياء الرتاث  -الكويت, 1ط, سليامن األشقر

 .(هـ1487)اإلسالمي, 

: , اآلمدي, عيل بن أيب عيل, حتقيقاإلحكام يف أصول األحكام -

 [.ت. د], لبنان, املكتب اإلسالمي عبدالرزاق عفيفي, بريوت

, بريوت, 2, احلسني بن عيل, طأخبار أيب حنيفة, الصيمري -

 .(ه1481)عامل الكتب, 
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, الشوكاين, إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -

أمحد عزو : حتقيق, (هـ1218:ت)حممد بن عيل بن حممد 

هـ 1411), دار الكتاب العريب, كفر بطنا -دمشق , 1عناية, ط

 .(م1111 -

يوسف بن , ابن عبد الرب, االستيعاب يف معرفة األصحاب -

, 1ط , عيل حممد البجاوي: حتقيق, عبداهلل النمري القرطبي

 .(هـ1412), داراجليل, بريوت

: , العسقالين, أمحد بن عيل, حتقيقاإلصابة يف متييز الصحابة -

دار الكتب , , بريوت1عادل عبداملوجود وعيل معوض, ط

 [.ت. د]مية العل

, أمحد بن سليامن بن اهلادي إىل احلق, أصول األحكام -

, دار ابن 1حممد رساج الدين, ط: , حتقيق(166: ت)احلسني

 .حزم

–كراصيش , عيل بن حممد احلنفي, البزدوي, أصول البزدوي -

 [.ت, ط. د]مطبعة جاويد بريس 

أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب , الرسخيس, أصول السرخسي -

 [ت.ط.د]وت, دار املعرفة سهل, بري

الشوكاين, حممد بن عيل, نسخة إلكرتونية يف , أصول الفقه -

 .املكتبة الشاملة الزيدية, بدون معلومات

حممد الشقري : للشاطبي, إبراهيم بن موسى, حتقيق, االعتصام -

 [.ت, ط. د]وآخرين, السعودية, دار ابن اجلوزي, 
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حممد بن أيب بكر , ابن القيم, إعالم املوقعني عن رب العاملني -

, مرص, القاهرة, طه عبد الرؤوف سعد: حتقيق, (هـ711)

 [.ط. د] (م1160 -هـ 1300)مكتبة الكليات األزهرية, 

, عامن, 1, الوجيه, عبدالسالم, بن عباس, طأعالم املؤلفني -

 .(ه1428)مؤسسة زيد بن عيل الثقافية, 

أيب  , السيوطي, عبدالرمحن بنألفية السيوطي يف علم احلديث -

ماهر الفحل, املكتبة العلمية : حتقيق, 613البيت رقم  بكر,

 [.ت, م, ط. د]

, الشافعي, حممد بن إدريس, بريوت, دار املعرفة, األم -

 [.ط.د] (ه1418)

, زهرة, حممد , أبواإلمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه -

 [.ت, ط. د], دار الفكر العريب, بريوت

: ت)حلسيني, تحيى بن محزة , ااالنتصار على علماء األمصار -

عبدالوهاب املؤيد وعيل فضل, مؤسسة اإلمام : , حتقيق(741

 [ت.ط.د]زيد بن عيل الثقافية 

, السمعاين, عبدالكريم بن حممد, جملس دائرة األنساب -

: , حتقيق(ه1302), 1املعارف العثامنية, حيدر آباد, ط

 .عبدالرمحن املعلمي وغريه

شهاب الدين أمحد بن , , القرايفوقأنوار الربوق يف أنواء الفر  -

. د], بريوت, لبنان, عامل الكتب, (هـ604:ت)إدريس املالكي 

 [.ت, ط
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, ابن كثري, إسامعيل الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث -

, طار الكتب 2أمحد شاكر, ط: , حتقيق(774:ت)بن عمر

 .العلمية, بريوت

ن املرصىض, اب, البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار -

حممد حممد صامر, دار الكتب العلمية, : حممد تحيى هبران, حتقيق

 .(م2881), 1ط

عيل : , ابن كثري, إسامعيل بن عمر , حتقيقالبداية والنهاية -

 [.ت. د]دار إحياء الرتاث العريب, , بريوت, 1ط, شريي

, ابن القطان, عيل بن بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام -

, (ه1410)دار طيبة, الرياض, السعودية,  ,(ه620)حممد

 .احلسني آيت سعيد: حتقيق

, أبو زهرة, حممد, دار الفكر العريب,  اتريخ املذاهب اإلسالمية -

 .القاهرة

, التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني -

, 1األسفراييني, طاهر بن حممد, عامل الكتب, لبنان, ط

 .امل يوسف احلوتك: , حتقيق(ه1483)

عبداهلل بن نوح  ,التحوالت الزيدية وعوامل ظهور احلوثية -

. د] (ه1432), دار الكتب املرصية, الطبعة األوىل ,احلجري

 [.م

إبراهيم : حتقيق, عيل بن حممد بن عيل, اجلرجاين, التعريفات -

 .(هـ1481)دار الكتاب العريب, , بريوت, 1ط, األبياري
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إسامعيل بن عمر القريش , ن كثرياب, تفسري القرآن العظيم -

, بريوت, 2ط, حممود حسن: حتقيق, (هـ774:ت)الدمشقي 

 .(م1114 -هـ 1414), دار الفكر

, ابن جزي الغرناطي, حممد تقريب الوصول إىل علم األصول -

, 1, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط(ه741)بن أمحد

 .حممد حسن إسامعيل: , حتقيق(ه1424)

أبو عبداهلل شمس الدين حممد , ابن أمري حاج, تحبريالتقرير وال -

, دار الكتب العلمية –بريوت , 2ط , بن حممد بن حممد احلنفي

 .(م1103 -هـ 1483)

: , العراقي, عبد الرحيم بن احلسني, حتقيقالتقييد واإليضاح -

. د]املكتبة السلفية , , املدينة املنورة1ط, عبدالرمحن عثامن

 [.ت

, اجلويني, عبدامللك بن الفقهالتلخيص يف أصول  -

عبداهلل جومل وبشري العمري, دار : , حتقيق(ه470)عبداهلل

 .(ه1417)البشائر اإلسالمية, بريوت, 

, (012), العسقالين, أمحد بن عيل بن حجرهتذيب التهذيب -

 .1مطبعة دائرة املعارف النظامية, اهلند, ط

يل بن ابن امللقن, عمر بن ع, التوضيح لشرح اجلامع الصحيح -

دار الفالح للبحث العلمي, دمشق, : حتقيق( 084: ت)أمحد 

 [.ت.ط.د]دار األنوار,
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, املناوي, حممد عبدالرؤوف, التوقيف على مهمات التعاريف -

الطبعة األوىل, بريوت, حتقيق حممد رضوان الداية, دار الفكر 

 .املعارص

يوسف بن عبد اهلل , ابن عبد الرب, جامع بيان العلم وفضله -

, دار الكتب العلمية -بريوت, 1ط, (هـ463)ري النم

 .(هـ1310)

, القاسمي, عبداهلل اجلداول الصغرى خمتصر الطبقات الكربى -

 [.ت, م, ط. د]بن اهلادي احلسن بن تحي 

, حسان عبداملنان, مكتبة املنهج حوار مع الشيخ األلباين -

 [.ت.ط.د]العلمي, بريوت, لبنان, 

أمحد , العمرجي, دية يف املشرقاحلياة السياسية والفكرية للزي -

, مكتبة مدبويل, القاهرة, الطبعة األوىل,شوقي إبراهيم

 .(م2888)

, املهدي, الدراري املضية املوصلة إىل شرح الفصول اللؤلؤية -

, يقوم مركز الرتاث والبحوث (ه1844)صالح بن أمحد, 

الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه : اليمني عىل نرشه, نقال عن

صارم الدين إبراهيم بن حممد بن عبد , الوزير, زكيةالعرتة ال

حممد تحي عزان, مركز : حتقيق( هـ 114:ت)اهلل بن اهلادي 

 .[ت.ط.د]الرتاث والبحوث اليمني

, املؤيدي, صالح الدراري املضية املوصولة إىل الفصول اللؤلؤية -

, نسخة إلكرتونية يف املكتبة الشاملة (1840: ت)بن أمحد, 

 .ن معلوماتالزيدية, بدو
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, أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون, دستور العلماء -

عرب , عبدرب النبي بن عبدرب الرسول, األمحد نكري

دار , لبنان, بريوت, 1ط, حسن هاين فحص: عباراصه الفارسية

 .(هـ1421)الكتب العلمية, 

بدر : حتقيق, أبوبكر أمحد بن احلسني, البيهقي, الدعوات الكبري -

منشورات مركز املخطوطات  -الكويت, البدربن عبداهلل 

 [.ط. د] (م1113 -هـ 1414), والرتاث والوثائق

مكتبة , القاهرة ,حسن خضري أمحد, الدولة الزيدية يف اليمن -

 [.ت, ط. د]مدبويل 

عيل , أبو احلسن, , األشعريرسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب -

دينة املنورة, امل, عبداهلل شاكر اجلنيدي: بن إسامعيل, حتقيق

, ط. د] (ه1413)عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية, 

 [.ت

صاج الدين , ابن السبكي, رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب -

عيل حممد معوض, عادل أمحد : حتقيق , عبد الوهاب بن عيل

 -م 1111) ,عامل الكتب, بريوت –لبنان , 1ط ,عبد املوجود

 .(هـ1411

, ابن الوزير, حممد الذب عن سنة أيب القاسمالروض الباسم يف  -

 [.ت.ط.د], دار عامل الفوائد(048:ت)بن إبراهيم 

, ناجي حسن, الطبعة األوىل. د ,الزيدية للصاحب بن عباد -

 [.م. د] (م1106), الدار العربية للموسوعات
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دار النهضة العربية , دكتور أمحد حممود صبحي ,الزيدية -

 .(ه1411), الطبعة الثالثة, بريوت

أمحد بن , السفينة املنجية من مستخلص املرفوع من األدعية -

حممد عيل عيسى, منشورات مركز أهل البيت : هاشم, حتقيق

 [.ت.ط.د]للدراسات اإلسالمية, صعده 

 -الرياض , 1ط, حممد نارص الدين, األلباين, السلسة الضعيفة -

 [.ت. د]مكتبة املعارف للنرش والتوزيع 

دار , بريوت, حممد نارص الدين, أللباينا, السلسلة الصحيحة -

 [.ط. د], الفكر

: حتقيق, حممد بن يزيد أبو عبداهلل, القزويني, سنن ابن ماجه -

 [.ط. د], دار الفكر, بريوت, حممد فؤاد عبد الباقي

 271)حممد بن عيسى أبو عيسى , الرتمذي, سنن الرتمذي -

دار الغرب , بريوت, بشار عواد معروف: حتقيق, (هـ

 [.ط. د] (م1110), المياإلس

أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو , البيهقي, السنن الكربى -

مكتبة دار , مكة املكرمة, حممد عبد القادر عطا: حتقيق, بكر

 [.ط. د] (م1114 -هـ 1414), الباز

, أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن, النسائي, السنن الكربى -

, سيد كرسوي حسن, عبد الغفار سليامن البنداري.د: حتقيق

 .(م1111 -هـ 1411)دار الكتب العلمية,  -بريوت , 1ط

, الذهبي, حممد بن أمحد, دار احلديث, سري أعالم النبالء -

 .(ه1427)القاهرة, 
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حممد بن عيل بن حممد , الشوكاين, السيل اجلرار -

 [.ت, م. د]دار ابن حزم , 1ط, (هـ1218:ت)

األلويس, حممود  ,وخمتصر الصواقع احملرقة السيوف املشرقة -

, 1شكري, مكتبة اإلمام البخاري للنرش والتوزيع, القاهرة, ط

 .جميد اخلليفة: , حتقيق(ه1421)

, األبنايس, إبراهيم بن الشذا الفياح من علوم ابن الصالح -

, مكتبة الرشد, 1صالح فتحي, ط: موسى, حتقيق

 .(هـ1410)

, , العراقي, عبدالرحيم بن احلسنيشرح التبصرة والتذكرة -

, لبنان, دار 1ط, وماهر الفحل, عبداللطيف اهلميم: حتقيق

 .(ه1423)الكتب العلمية, 

نارص : حتقيق, , القرايف, أمحد بن إدريسشرح تنقيح الفصول -

 .(ه1421), عيل الغامدي, رسالة ماجستري

عبداهلل بن : حتقيق, أبوبكر حممد بن احلسني, اآلجري, الشريعة -

 [.ت, ط. د]دار الوطن –اض الري, عمر بن سليامن الدميجي

, الطبعة األوىل, حممد إبراهيم, الفيومي, الشيعة العربية والزيدية -

 .(ه1423)القاهرة, دار الفكر العريب, 

, باكستان, إدارة 18, إلحسان إهلي ظهري, طالشيعة والتشيع -

 [.ت. د]صرمجان السنة 

عزان, حممد تحي, جملة املسار, العدد  ,الصحابة عند الزيدية -

 (.هـ1427)حلادي عرش والثاين عرش, السنة الرابعة,ا
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, حممد بن حبان بن أمحد أبو حاصم, البستي, صحيح ابن حبان -

, مؤسسة الرسالة-بريوت , 2ط, شعيب األرنؤوط: حتقيق

 .(م1113 -هـ 1414)

حممد بن إسامعيل, , البخاري, أبو عبد اهلل صحيح البخاري, -

دار طوق , طبعة األوىلال, حممد زهري بن نارص النارص: حتقيق

 [.م. د] (هـ1422), النجاة

مسلم بن احلجاج أبو احلسني , القشريي ,صحيح مسلم -

دار  -بريوت , 1ط, حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق, النيسابوري

 [.ت, د]إحياء الرتاث العريب 

عبد اهلل بن محزة , املنصور باهلل, صفوة االختيار يف أصول الفقه -

إبراهيم احلمزي وهادي احلمزي,  :, حتقيق(هـ614: ت)

صعدة, منشورات أهل البيت للدراسات اإلسالمية, 

 [ت.ط.د]

, حممد نارص الدين, األلباين, ضعيف اجلامع الصغري وزايدته -

 .(م1100هـ, 1480 ),املكتب اإلسالمي -بريوت , 2ط

: ت), املؤيد باهلل, إبراهيم بن القاسم, طبقات الزيدية الكربى -

عبدالسالم الوجيه, صعده, مؤسسة اإلمام : , حتقيق(1112

 .(هـ1421), 1زيد بن عيل الثقافية, ط

الفراء, أبو يعىل حممد بن احلسني,  العدة يف أصول الفقه, -

 [.م. د] (ه1418), 2أمحد عيل املباركي, ط: حتقيق

عبداملنعم إبراهيم, : , السخاوي, حتقيقالغاية يف شرح اهلداية -

 .(م2881)مكتبة أوالد الشيخ, 
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, دار (ه720), ابن صيمية, أمحد بن عبداحلليمالفتاوى الكربى -

 .(ه1480), 1الكتب العلمية, ط

, العسقالين, أمحد بن عيل بن فتح الباري شرح صحيح البخاري -

 .(ه1371)حمب الدين اخلطيب, دار املعرفة, : حجر, حتقيق

, لبنان, دار 1ط, , السخاوي, حممد بن عبدالرمحنفتح املغيث -

 .(ه1483) علمية,الكتب ال

, األسفراييني, عبدالقاهر بن طاهر, دار الفرق بني الفرق -

 .(م1177), 2اآلفاق اجلديدة, بريوت, ط

, عواجي, غالب بن عيل, فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم -

 [.ت, م. د], املكتبة العرصية الذهبية, 4ط

, ابن حزم, عيل بن أمحد بن الفصل يف امللل واألهواء والنحل -

 ., مكتبة اخلانجي, القاهرة(ه416)سعيد

صارم , الوزير, الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية -

( هـ 114:ت)الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن اهلادي 

حممد تحي عزان, مركز الرتاث والبحوث : حتقيق

 [ت.ط.د]اليمني

الغزايل, حممد بن حممد الطويس, مؤسسة دار  فضائح الباطنية, -

 .كتب الثقافية, الكويت, حتقيق عبدالرمحن بدويال

يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول  -
صبحي, أمحد حممود, دار النهضة العربية, بريوت, , الدين

 . (ه1411), 3ط
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منصور بن , أبو املظفر, السمعاين ,قواطع األدلة يف األصول -

حممد حسن إسامعيل  حممد حسن: حتقيق, حممد بن عبداجلبار

هـ 1410)دار الكتب العلمية, , بريوت, لبنان, 1ط , الشافعي

 .(م1111 -

الفقيه العزي  ,الكاشف األمني عن جواهر العقد الثمني -

مؤسسة زيد بن عيل الثقافية, عامن , مداعس, حممد بن تحيى

 [.ت.ط.د]األردن 

, (ه1831:ت)لقامن, أمحد بن حممد , الكاشف لذوي العقول -

املرصىض بن زيد, مكتبة بدر للطباعة : املحطوري: يقحتق

 .(هـ1421), 2والنرش, صنعاء, ط

عمر : حتقيق ,ابن األثري, عيل بن أيب الكرم خ,الكامل يف التاري -

 [ت. د]دار الكتاب العريب, , , بريوت, لبنان1صدمري, ط

مهدي : الفراهيدي, اخلليل بن أمحد, حتقيقكتاب العني,  -

 . السامرائي, دار ومكتبة اهلالل املخزومي وإبراهيم

, (ه738: ت), البزدوي, عبدالعزيز بن أمحدكشف األسرار -

 .ـ(ه1410), بريوت, دار الكتب العلمية, 1ط

, اخلطيب البغدادي, أمحد بن عيل, الكفاية يف علم الرواية -

السورقي وإبراهيم املدين, املدينة املنورة, املكتبة العلمية : حتقيق

 [. ت, ط. د]

عدنان : أبو البقاء, أيوب بن موسى احلسيني, حتقيق ليات,الك -

درويش وحممد املرصي, مؤسسة الرسالة, بريوت, 

 .(ه1411)
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, حممد بن مكرم األفريقي املرصي, ابن منظور ,لسان العرب -

 [.ت. د]دار صادر , بريوت, الطبعة األوىل

 السفاريني, حممد لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية, -

 .(ه1482),دمشق, مؤسسة اخلافقني, 2ط, بن أمحد

املؤيدي, جمد الدين بن حممد, منشورات مكتبة  ,جممع الفوائد -

أهل البيت عليهم السالم للدراسات اإلسالمية, اليمن 

 [ت.ط.د]

الريس, القاسم بن  ,جمموع كتب ورسائل اإلمام القاسم الرسي -

كمة اليامنية, , دار احل1عبدالكريم جدبان, ط: إبراهيم, حتقيق

 (.م2881)صنعاء, 

تحيى بن احلسني الريس,  ,اجملموعة الفاخرة, اهلادي إىل احلق -

األستاذ عيل أمحد الرازحي, دار احلكمة للطباعة : حتقيق

 [.م, ط. د], (م2888)والنرش والتوزيع, 

املريس, عيل بن إسامعيل, حتقيق  عظم,احملكم واحمليط األ -

 .(م2888)العلمية,  عبداحلميد هنداوي, دار الكتب

نسخة يف مكتبة , 112 –خمطوط  - احمليط أبصول اإلمامة -

 .ـ(ه1861), صارخيها (641)اجلامعة الكبري بصنعاء, برقم 

أيب القاسم إسامعيل بن عباد بن , الطالقاين ,احمليط يف اللغة -

حسن آل  الشيخ حممد: العباس بن أمحد بن إدريس, حتقيق

هـ 1414), عامل الكتب, لبنان–تبريو, الطبعة األوىل, ياسني

 (.م1114-
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: سليامن بن األشعث, حتقيق مسائل أيب داود, السجستاين, -

, مرص, مكتبة ابن صيمية, 1طارق بن عوض اهلل, ط

 .ـ(ه1428)

حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل , احلاكم, املستدرك على الصحيحني -

 -بريوت , 1ط, مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق, النيسابوري

 .(م1118 -هـ 1411), دار الكتب العلمية

أبوحامد حممد بن حممد , الغزايل, املستصفى من علم األصول -

بريوت, , 1ط, حممد بن سليامن األشقر: حتقيق, الطويس

 .(م1117- هـ1417), مؤسسة الرسالة, لبنان

+ عبداحلليم + عبدالسالم : آل صيمية, املسودة يف أصول الفقه -

حممد حميي الدين : حتقيق, صيمية أمحد بن عبداحلليم آل

 [.ت, ط. د]القاهرة  –املدين , عبداحلميد

: , ابن أيب شيبة, عبداهلل بن حممد, حتقيقمصنف ابن أيب شيبة -

, الرياض, مكتبة الرشد, 1كامل يوسف احلوت, ط

 .(هـ1481)

: الصنعاين, عبدالرزاق بن مهام, حتقيقمصنف عبدالرزاق,  -

اهلند, املجلس العلمي, , 2حبيب الرمحن األعظمي, ط

 .(ه1483)

, القاهرة, مكتبة 1العسكري, مرصىض, ط معامل املدرستني, -

 .(ه1414)مدبويل, 

احلموي, ياقوت بن عبداهلل الرومي, دار  معجم البلدان, -

 . (م1111), 2صادر, بريوت, ط
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, سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم, الطرباين ,املعجم الكبري -

مكتبة  -املوصل , 2ط, املجيد السلفيمحدي بن عبد: حتقيق

 .(م1103 -هـ 1484)العلوم واحلكم, 

جممع اللغة : حتقيق, إبراهيم مصطفى وآخرين, املعجم الوسيط -

 [.ت, م, ط. د]دارالدعوة , العربية

, لألشعري, عيل بن مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني -

بريوت, دار إحياء , 3هلموت ريرت, ط: حتقيق, إسامعيل

 [ت. د]لرتاث العريب ا

, (140:ت)الشهرستاين, حممد بن عبدالكريم امللل والنحل, -

 .حممد سيد كيالين: , حتقيق(ه1484)دار املعرفة, بريوت, 

, الذهبي, حممد بن أمحد بن مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه -

, 3حممد زاهد الكوثري وأيب الوفاء األفغاين, ط: عثامن, حتقيق

 .(ه1480)جلنة إحياء املعارف النعامنية,  حيدر آباد, اهلند,

, (م2880:ت)فليته, صالح بن أمحدمنسك احلج والعمرة,  -

 ., مؤسسة زيد بن عيل,عامن1ط

, ابن صيمية, منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية -

حممد رشاد سامل, جامعة : , حتقيق(ه720)أمحد بن عبداحلليم

 .(ه1486), 1اإلمام حممد بن سعود, ط

السياغي, أمحد بن حممد , املنهج املنري متام الروض النضري -

 [ت.ط.د]العزي, عبداهلل بن محود : , حتقيق(هـ1482:ت)

, 1النملة, عبدالكريم بن عيل, ط, املهذب يف أصول الفقه -

 .(هـ1428)الرياض, مكتبة الرشد, 
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, املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة -

ه 1428, دار الندوة, 4وة العاملية للشباب اإلسالمي, طالند

 [.ط, م. د]

ابن حجر, أمحد , , العسقاليننزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر -

عبداهلل بن ضيف, الرياض, مطبعة سفري, : بن عيل, حتقيق

 .(هـ1422)

بدر الدين حممد , الزركيش, النكت على مقدمة ابن الصالح -

زين العابدين بن حممد بال . د: قيقحت, بن عبد اهلل بن هبادر

 -هـ 1411), أضواء السلف -الرياض, 1ط, فريج

 .(م1110
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع

 1 املستخلص

 1 موضوع البحث

 1 أهداف البحث

 1 منهج البحث

 1 نتائج البحث

 1 صوصيات البحث

 2 الكلامت املفتاحية

Abstract 3 

 1 املقدمة

 1 البحثأمهية 

 1 البحثأهداف 

 6 البحثحدود 

 6 البحث وأسئلتهمشكلة 

 7 البحثمنهجية 

 7 البحثإجراءات 

 7 سابقةالالدراسات 

 0 البحثخطة 
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 18 والتعاريف قدماتامل: املبحث األول

 11 ومؤسسها الزيدية بمذهب التعريف: األول املطلب

 11 السنة أهل عند الصحايب صعريف: الثاين املطلب

 21  الزيدية عند الصحايب صعريف: الثالث املطلب

 22 والراجح الصحايب يف والزيدية السنة بني اخلالف وجه: الرابع املطلب

 21 األربعة املذاهب يف الصحايب بمذهب االحتجاج: الثاين املبحث

 38 الصحايب مذهب يف النزاع حمل حترير: األول املطلب

 31 الصحايب مذهب حجية يف األربعة املذاهب أقوال: الثاين املطلب

 36 الزيدية عند الصحايب بمذهب االحتجاج: الثالث املبحث

 30 .الصحايب رواية قبول يف الزيدية مذهب: األول املطلب

 41 .الزيدية عند الصحابة من أحد عليه ينكر مل إذا الصحايب مذهب: الثاين املطلب

 43 .الزيدية عند آخر صحايب خالفه إذا الصحايب مذهب: الثالث املطلب

 43 .الزيدية عند الدليل خالف إذا الصحايب مذهب: الرابع املطلب

 -عنه اهلل ريض طالب أيب بن عيل غري– الصحايب مذهب حجية: اخلامس املطلب

 .وأدلتهم الزيدية عند

44 

 املرجحات من الصحايب مذهب عد يف الزيدية مذهب: السادس املطلب

 .اخلارجة

40 

 40 .الصحايب مذهب حجية يف للمذاهب الزيدية نقل: السابع املطلب 

 41 .وأدلتهم عنه اهلل ريض طالب أيب بن عيل بقول الزيدية احتجاج: الثامن املطلب
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 مذهب حجية يف الزيدي واملذهب األربعة املذاهب بني املقارنة: التاسع املطلب

 .الصحايب

14 

 16 اخلامتة

 11 واملراجعاملصادر 

 71 املوضوعاتفهرس 
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املقدمات والتعاريف : املبحث األول
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التعريف مبذهب الزيدية ومفسسها : املطلب األول
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تعريف الصحايب عند أهل السنة : املطلب الثاين
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الصحايب يف اللغة 
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تعريف الصحايب عند الزيدية : املطلب الثالث
......................................  1 

وجه اخلالف بني السنة والزيدية يف الصحايب والراجح : املطلب الرابع
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االحتجاج مبذهب الصحايب يف املذاهب األربعة : بحث الثاينامل
......................  6 

حترير حمل النزاع يف مذهب الصحايب : املطلب األول
................................  8 

أقوال املذاهب األربعة يف حجية مذهب الصحايب : املطلب الثاين
.................... 31 

االحتجاج مبذهب الصحايب عند الزيدية : لثاملبحث الثا
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 مذهب الزيدية يف قبول رواية الصحايب: املطلب األول
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مذهب الصحايب إذا مل ينكر عليه أحد من الصحابة عند : املطلب الثاين
 31.. ......الزيدية

الصحايب إذا خالفه صحايب آخر عند مذهب : املطلب الثالث
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مذهب الصحايب إذا خالف الدليل عند : املطلب الرابع
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عند  -غري علي بن أيب طالب هنع هللا يضر–حجية مذهب الصحايب : املطلب اخلامس
الزيدية 
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 وأدلتهم احتجاج الزيدية بقول علي بن أيب طالب هنع هللا يضر: املطلب الثامن
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