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١٠٥٥

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ا  

ونعوذ باهللا من شرور ، غفرهحنمده ونستعينه ونستهديه ونست، إن احلمد هللا
، ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهللا فال مضل له، ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا

بعثه ، ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
ًوفتح به أعينا عميا، وأنار به العقول، شرح اهللا به الصدور، اهللا رمحة للعاملني ًآذانا و، ً

  .                                        أما بعد..   ًوقلوبا غلفا، ًصما
واجلهاد يف سبيله؛ احلفاظ على عقيدة ، فإن من أبرز أهداف الدعوة إىل اهللا تعاىل

وحيط من ، وحماربة كل ما يهدد سالمتها، كما جاء �ا رسولنا حممد  ، املسلمني صافية نقية
  .مكانتها

 اليت سجلها هلم التاريخ بأحرف من نور؛ مبادر�م إىل مناقب اليمنينيوإن من 
اعتناق اإلسالم بشكل مل يشا�هم فيه أحد من قبائل وأقطار اجلزيرة العربية األخرى، 
وقد تعددت التأويالت لسبب تلك املسارعة العتناق اإلسالم من قبل اليمنيني، وأقوى 

 نفوسهم من اإلميان، ويف قلو�م من الرقة وحمبة ؛ ما جعل اهللا يف-  واهللا أعلم- تأويل 
ودليل ذلك األحاديث . َّاخلري، وما ادخره اهللا هلم مبحض فضله من إنعام وفضل

 -  مهبط الوحي - كما كان لقرب اليمن من مكة ، املستفيضة يف فضائل أهل اليمن
ً سببا أيضا العتناقهم يف اإلسالمعلى النيب  اليمنيني إىل حيث كان الوافدون من  ، ً

مكة ألغراض خمتلفة؛ هم الرواد الذين رجعوا إىل قومهم مبشرين �ذا الدين ودعاة إليه، 
  .ًبعد أن أسلموا وعرفوا شيئا من اإلسالم على يد الرسول 

 ما يتمتع به اليمنيون من نفوس طيبة قابلة لإلميان     وملا ظهر لرسول اهللا 
يمنيني حنو دين اهللا، وأن اإلسالم قد أصبح واإلسالم،  وتأكد لديه صدق توجه ال

ًمنتشرا فيهم، أحب أن يعمق مفاهيم اإلسالم يف نفوسهم، وينشر تعاليمه بينهم، ويضع 
هلم من يعلمهم ويرشدهم وحيكم بينهم بشرع اهللا ويسوسهم بنظامه اخلالد، فأرسل رسله 

، وأخذوا عنهم دين ًمعلمني ودعاة وحكاما، فأحسن اليمنيون وفاد�م، وأكرموا نزهلم
  .اهللا، وعملوا به، وحتاكموا إليه

وكان من أشهر من أرسلهم رسول اهللا  إىل اليمن معاذ بن جبل، اليمن 
، ًمبا  يف ذلك اجلند، وأبو موسى األشعري وكان عامال على زبيد وعدن، األعلى

  .)١(وساحل اليمن كله

                                 
أمحد بن حسن : تأليف، ًاليمن منوذجا: وموقف العلماء منها، آثارها، القبورية نشأ�ا: ينظر) ١(



    
 

 
 
 

١٠٥٦

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ويف آخر ، فوظلت اليمن على �ج أهل السنة واجلماعة طوال عصر السل
، وبدعة القرامطة اإلمساعيلية، املائة الثالثة داهم أهل اليمن بدعة الرفض واالعتزال

، وكان أول من أدخل بدعة الرفض واالعتزال إىل اليمن هو؛ اهلادي حيىي بن احلسني
وحلت �م ، وتوالت عليهم املصائب، وقد عظمت حمنة أهل اليمن بذلك

  . )١(املعايب
، وحبفظه عن التبديل، اىل قد تكفل بإظهار دينه على الدين كلهوملا كان اهللا تع

من ، والتغيري؛ أوجد من علماء الكتاب والسنة يف كل عصر من العصور، والتحريف
، فكان هلم من املواقف احملمودة، وينكر على أهل البدع بدعهم، يبني للناس دينهم

  .)٢(والرد على املبتدعني، واجلهود املباركة يف نصرة الدين
حيث كانت ، وإين ألحسب الشيخ حممد بن عبداهللا اإلمام أحد هؤالء األعالم

  .رافضة اليمن: ومن أمهها، ًله جهودا كبرية يف الرد على الفرق املخالفة
فكان عنوان ، ََفارتأيت أن تكون دراسيت عن جهود هذا العلم السين املبارك

  ".  مام في التصدي لهمالرافضة في اليمن وجهود الشيخ محمد اإل: "الدراسة
  

  : أب ار اع

  .أمهية املوضوع - 
 .تنقية العقيدة مما نسب إليها من االحنراف والضالل - 
، وذكر جهوده يف الدعوة إىل العقيدة، ََالرغبة يف إظهار علم من علماء اليمن - 

 . ال سيما الرافضة–وحماربة العقائد املنحرفة 
ال ، أول دراسة تربز جهود الشيخ حممد اإلماماجلدية يف هذا املوضوع؛ كو�ا  - 

 .سيما ردوده على الرافضة

                                                                                
  .فما بعدها) ٢٢٢: ص(م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، دار ابن اجلوزي، املعلم

/ ط، معرب ذمار اليمن، دار احلديث، )حممد بن عبد اهللا اإلمام(رافضة اليمن على مر الزمن لإلمام : ينظر) ١(

 ). ٦، ٥: ص( م٢٠٠٦ - ـه١٤٢٧، األوىل

حممد صبحي بن / حتقيق، )حممد بن علي (، الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين: ينظر) ٢(

 ).١/٢٥٩(صنعاء  ، مكتبة اجليل اجلديد، قحسن حال



    
 

 
 
 

١٠٥٧

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

اءات اإ:  

عزو اآليات القرآنية اليت ترد يف البحث إىل سورها وأرقامها يف  -
اسم [} ...نص اآلية... {: كتاب اهللا تعاىل على النحو التايل

 .ويكون ذلك يف املنت، ]رقم اآلية: السورة
فإن كانت يف ، ثار وعزوها إىل مصادرهاختريج األحاديث واآل - 

وإن مل ، الصحيحني فأكتفي بتخرجيهما منهما أو من أحدمها
تكن يف الصحيحني فإين مع عزوها إىل أحد مصادرها أذكر 

 .ً                             معتمدا ذلك على كالم أهل العلم، ً                 درجتها صحة وضعفا
 ،الذين ورد ذكرهم يف البحث، الرتمجة املوجزة لبعض األعالم املغمورة -

وتاريخ ، نسبه، اسم العلم: وأتبعت يف ترمجة األعالم املنهج اآليت
 .وأهم مصنفاته، وفنه الذي اشتهر به، مولده ووفاته

  .التعريف ببعض األماكن املغمورة اليت ورد ذكرها يف البحث -
وإن مل أجد تلك ، توثيق النقول من كالم أهل العلم من مصادرها -

 .  أخذت منه املعلومة أو النصاملصادر؛ أحيلها إىل الكتاب الذي
 :وهناك بعض األمور اليت التزمت �ا يف منهج الرسالة وهي 
وإذا مل يكن بدون ، املصدر الذي حيتوي على أجزاء أذكر اجلزء والصفحة -١

  ..)..:ص(هكذا ) ص(أجزاء  أضع قبل ذكر الصفحة حرف 
 مث رقم، ً                                                عند ختريج احلديث أذكر أوال رقم الصفحة واجلزء إن وجد -٢

 . احلديث
  

ا   : فقد تضمنت اخلطة على مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة

 .وفهارس

وخطة ، واجراءات الدراسة، فقد بينت فيها سبب اختيار املوضوع: فأما املقدمة
  .البحث
امسه :  ذكرت فيه ترمجة موجزة عن الشيخ حممد اإلمام بينت فيه:وأما التمهيد
  ، جهوده العلمية والدعوية، شيوخه وتالمذته، لمنشأته وطلبه للع، ومولده



    
 

 
 
 

١٠٥٨

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  ا  ا: ا اول

  .واهلادوية، والرافضة، عرفت من خالهلا عن الزيدية: توطئة
  .عقدية زيد بن علي بن التسنن واالعتزال: املطلب األول
  ].وعقيدته، نشأته[اهلادي حيىي بن احلسني الرسي : املطلب الثاين

  . دعاة الرفض يف اليمن:املطلب الثالث
  .جهود علماء اليمن يف الدفاع عن الصحابة والتصدي للرافضة: املطلب الرابع

  

  ة را ا  ا وا: ا اول

  .   عقيدة رافضة اليمن يف الصحابة: املطلب األول
  .تأليف الكتب يف الطعن بصحابة رسول اهللا : الطريقة األوىل -
 .القول خبيانة بعض الصحابة :  الثانيةالطريقة -
  .القول بتفسيق بعض الصحابة: الطريقة الثالثة -
 .القول بأن الصحابة كانوا معتزلة: الطريقة الرابعة -
 .القول بأن الصحابة كذبوا على رسول اهللا: الطريقة اخلامسة -

 : عقيدة الصحابة يف اإلمامة: املطلب الثاين
  .عاصرت زيد بن علي يف اإلمامةموقف الزيدية اليت : ً    أوال -
موقف الفرق اليت ظهرت ونشأت بعد موت اإلمام زيد بن : ً      ثانيا -

 :علي يف اإلمامة
 .السليمانية اجلريرية  -  أ

 .البرتية الصاحلية  -  ب
 .اجلارودية  -  ج
 

ا ة: اا   ا را   

 .مسألة خلق القرآن: املطلب األول
  .لعلومسألة ا: املطلب الثاين



    
 

 
 
 

١٠٥٩

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  .الشفاعة ومرتكب الكبرية: املطلب الثالث
  .أفعال العباد: املطلب الرابع

  .رؤية املؤمنني ر�م يف اآلخرة: املطلب اخلامس
  

اا ا :ا را ا  

  .السحر والتنجيم: املطلب األول
  .القبورية: املطلب الثاين

  .املهدية: املطلب الثالث
  .بيوم الغديراالحتفال : املطلب الرابع

  
  . فقد بينت النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذه الدراسة:وأما اخلامتة

  :فقد جعلت هلذا البحث ستة فهارس كما يلي: وأما الفهارس
 .فهرس لآليات القرآنية -
 .فهرس لألحاديث واآلثار -
 .فهرس لألماكن -
 .فهرس لألعالم -
 .فهرس للمصادر واملراجع -
 .فهرس للموضوعات -

  
  

  

  

  



    
 

 
 
 

١٠٦٠

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ا  

  :اسمه ومولده: ًأوال
أبو نصر حممد بن عبد اهللا بن حسني بن طاهر بن علي بن غازي الرميي 

ً ميالديه تقريبا، يف ١٩٦٠ هجرية املوافق ١٣٨٠ولد الشيخ عام . امللقب باإلمام
  ).رميه(التابعة حملافظة ) كسمه(، ناحية )الضبارة(، عزلة )السهل(قريته املعروفة بقرية 

  :أته وطلبه للعلمنش: ًثانيا
نشأ شيخنا يف قريته، ومل تكن القرى يف تلك األيام على ما هي عليه اليوم من 
وجود املدارس والتعليم وغري ذلك، خاصة بالد شيخنا وما شا�ها من املناطق النائية 
ًجدا؛ فهي بالد جبلية ووعرة؛ فنادرا ما يأيت إليها املعلمون، خبالف هذه األيام فقد  ً

شيء، وانتشر التعليم والدعوة يف أكثر مناطق اليمن وقراها، وهللا احلمد تيسر كل 
  .واملنَّة

بدأ شيخنا يتعلم القرآن الكرمي يف قريته على الطريقة اليمنية القدمية يف مدرسة 
َاملعالمه: (القرية اليت كانت تسمى َ ْ

، وبدأ يطلب العلم يف )تعز(مث توجه إىل مدينة ) ِ
ة، وكان ذلك يف بداية شبابه، فرأى أن املعاهد ال تروي أحد معاهدها ملدة يسري

، وذلك بتوفيق اهللا )دار احلديث بدماج(ًغليال وال تشفي عليال، فتوجه إىل صعدة 
مقبل بن هادي : تعاىل؛ فبقي هناك يتلقى العلم على يد الشيخ العالمة احملدث

ًقريبا، مث تابع سريه يف الوادعي رمحه اهللا تعاىل، فأمت حفظ القرآن الكرمي يف شهرين ت
َّتلقي العلم الشرعي، وخرج حبصيلة علمية قلما خيرج غريه مبثلها يف املدة اليت قضاها 

هناك، رغم املشاغل اليت كانت تأخذ من وقته الكثري، لكنه كان سريع احلفظ، قوي 
ًالفهم، متوقد الذهن، حريصا على وقته، فحفظ خالل سنتني إىل جانب القرآن 

، )الصحيح املسند من أسباب النزول(، و)عمدة األحكام(، و)بلوغ املرام(: الكرمي
ً، وكثريا من صحيحي البخاري ومسلم، كما )ألفية العراقي(، و)ألفية ابن مالك(و

ًدرس كتبا عدة يف علم الفقه واحلديث والعقيدة واللغة وغريها من العلوم الشرعية َ ََ.  
اليت يقيم فيها حاليا؛ ) معرب( إىل مدينة وبعد أن رزقه اهللا العلم النافع، انتقل

للعلم والتعليم والدعوة إىل اهللا، على منهج أهل السنة واجلماعة، فبدأ ومل يكن معه 
آنذاك سوى سبعة من الطالب؛ فبدأ بتعليمهم القرآن الكرمي، وما تيسر من العلوم 



    
 

 
 
 

١٠٦١

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ارت كل مطار، الشرعية النافعة، وبعد فرتة قصرية انتشرت دعوته يف ربوع اليمن، وط
وعرفها القاصي والداين، فتوافد إليه طالب العلم من كل حدب وصوب، من داخل 
اليمن ومن خارجها، حىت إنه ال يكاد يوجد منطقة من مناطق اليمن إال وفيها من 
طالب العلم يف دار احلديث مبعرب، أو من تلقى العلم فيها، وأصبح منهم العلماء 

القرآن والدعاة إىل اهللا، ومنهم جمموعة ال يأيت عليها واملؤلفون والباحثون وحفظة 
  .احلصر من يقوم بأمر الدعوة إىل اهللا يف شىت بلدان العامل

  :شيوخه وتالمذته: ًثالثا
لقد تتلمذ شيخنا حفظه اهللا على يد فضيلة الشيخ العالمة حمدث الديار 

  .مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا تعاىل/ اليمنية
 فيعدون باآلالف، فهم من خمتلف املناطق اليمنية، ومن خمتلف وأما تالمذته

البلدان العربية واإلسالمية وغريها من دول العامل، فهذا يبقى سنة مث يذهب وهذا 
يبقى أقل أو أكثر مث يذهب فيفيد ويستفيد، وال نستطيع حصر كل من استفاد يف 

  .هذه الدار لكثرة عددهم
  :لدعويةجهود الشيخ العلمية وا: ًرابعا

للشيخ حفظه اهللا جهود قيمة، ال يستطيع أن يقوم مبثلها إال من محل ما حيمل 
ّهو من سعة الصدر، وبعد األفق، وهم الدعوة، والتفاين يف خدمة الدين، والصرب  ُ

  :ومن أعماله وجهوده ما يلي. على ذلك
ً إلقاء الدروس على الطالب يوميا، ال ينقطع أبدا إال لعذر ضروري، ف-  ١ هو ً

يدرس تفسري السعدي بعد صالة الظهر، وصحيح البخاري بعد صالة العصر، 
إال أنه يف يوم األربعاء جيعلها حماضرة . وصحيح مسلم بعد صالة املغرب إىل العشاء

يف أي موضوع خيتاره، كما جييب بعد حماضرته هذه عن األسئلة الواردة عليه، وهذه 
.  خاصة لبعض كبار الطالب يف الدارًالدروس لعامة الطالب، كما أن له دروسا

  .ومجيع دروس الشيخ العامة تبث على موقعه يف األنرتنت
 اإلجابة عن أسئلة الناس، حيث يبقى يف جملسه، ويدخل عليه كثري من – ٢

  .الناس، لالستفتاء واالستشارة والنصحية
 قيامه بفصل النزاعات وإصالح ذات البني، بني األشخاص الذين حصل – ٣

م نزاع، سواء كانوا من الطالب أم من غريهم من أهل السنة، أو من احملبني من بينه



    
 

 
 
 

١٠٦٢

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

عامة الناس، وحبمد هللا فغالبهم يرتضون حبكم الشيخ بينهم، وما خيرجون من عنده 
  .ًإال وقد زال ما جيدونه يف صدورهم على بعضهم بعضا

حهم  يقوم كل اثنني وأربعاء مبقابلة املرضى من أجل إرشادهم، فينص– ٤
ويوجههم، وخاصة من له تعلق بغري اهللا، فيغرس يف قلو�م التوحيد، ألنه أساس 

كما أن له حماضرة للمرضى مع مرافقيهم من الرجال بعد كل صالة عشاء، . العافية
  .ليلة األحد

 له خروج دعوي كل يوم مجعة يف منطقة من املناطق اليمنية، واليت حيضرها – ٥
ً انقطع عن هذا اخلروج نظرا للظروف احلالية اليت متر اآلالف من الناس، إال أنه

  .اليمن
 يقوم باستقبال الزوار، وكذا الضيوف القادمون عليه، سواء كانوا من – ٦

ًالداخل أم من اخلارج، ويفرغ هلم وقتا للجلوس معهم واإلجابة عن أسئلتهم إن 
  .كانت لديهم أسئلة

عماله اجلليلة مؤلفات ماتعة،  للشيخ حفظه اهللا رغم أشغاله الكثرية وأ- ٧
ًوكتابات نافعة، وقد القت قبوال واسعا، ورواجا كبريا، والفضل يف ذلك هللا  ً ً ً ،

  : وهي
  ).جملد(اإلبانة عن كيفية التعامل يف اخلالف بني أهل السنة واجلماعة  -١
 ).جملد(أحكام التعامل مع اجلن والشياطني  -٢
 ).نسخة( إخبار الوفود حبكم زيارة قرب النيب هود  -٣
 ).غالف(االختالط أصل الشر يف دمار األمم والشعوب  -٤
 ).نسخة(األخطاء املتعددة يف حج املرأة املتربجة  -٥
 ).نسخة(إرشاد األخيار إىل حكم نكاح الشغار  -٦
 ).غالف(إرشاد الناظر إىل معرفة عالمات الساحر  -٧
 ).نسخة(إعانة األماجد ببيان حال عمرو خالد  -٨
 ).ةنسخ(أعداءك يا مسلم أربعة  -٩

 ).غالف(إعالم احلائر يف حكم حل السحر على يد الساحر  - ١٠
 ).غالف(إعالم النبالء بأحكام مرياث النساء  - ١١
 ).غالف(إنقاذ املسلمني من وسوسة اجلن والشياطني  - ١٢



    
 

 
 
 

١٠٦٣

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

اإليضاح والتبيني ملا صح وما مل يصح من أحاديث اجلن والشياطني  - ١٣
 ).جملد(

 ).غالف(ة املطلقة اإليضاحات املوثقة يف بيان بوائق دعوة املساوا - ١٤
 ).جملد(بداية االحنراف و�ايته  - ١٥
 ).جملد(الربهان يف حكم التناكح بني اإلنس واجلان  - ١٦
 ).نسخة(بوائق رافضة اليمن  - ١٧
 ).غالف(البيان إليضاح ما عليه جامعة اإلميان  - ١٨
 ).نسخة(حتذير  أهل اإلميان من تعاطي القات والشمة والدخان  - ١٩
 ).جملد(حتذير البشر من أصول الشر  - ٢٠
 ).غالف(حتذير املسلمني من الغلو يف قبور الصاحلني  - ٢١
 ).جملد(متام املنة يف فقه قتال الفتنة  - ٢٢
 ).نسخة(التنبيه احلسن يف موقف املسلم من الفنت  - ٢٣
 ).غالف(تنوير األبصار مبا يف الرماية من منافع وأضرار  - ٢٤
 ).غالف(تنوير الظلمات يف كشف مفاسد االنتخابات  - ٢٥
 ).غالف(ني النيب والرسول تنوير العقول يف الفرق ب - ٢٦
 ).غالف(التوضيح والتحقيق ملسائل قطاع الطريق   - ٢٧
 ).نسخة(احلزب االشرتاكي يف ربع قرن  - ٢٨
 ).نسخة(احلقائق الكربى عن منظميت اليونسكو وأدرى  - ٢٩
 ).نسخة(حكم اهلجر يف اإلسالم  - ٣٠
 ).جملد). (ا�موعة األوىل(خطب الشيخ حممد بن عبد اهللا اإلمام  - ٣١
وأصها خطبة ) نسخة(املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها الدفاع عن أم  - ٣٢

 .مجعة
 ).نسخة. (تنبيه العقالء إىل حرمة دماء املسلمني وحلوم العلماء - ٣٣
 ).غالف(الذل والصغار على من قبل من املسلمني مساعدة الكفار  - ٣٤
 ).جملد(رافضة اليمن على مر الزمن  - ٣٥
 ).غالف(رفع العلم  - ٣٦
 ).غالف(هرة واخلفية الرياضة النسوية جممع املنكرات الظا - ٣٧



    
 

 
 
 

١٠٦٤

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

 ).نسخة(السم الزعاف يف عقيدة السقاف  - ٣٨
 ).غالف(السيف اليماين على من أباح األغاين  - ٣٩
 ).غالف(طعون رافضة اليمن يف صحابة النيب املؤمتن  - ٤٠
 ).جملد(العدل يف األموال قوام العاملني  - ٤١
 ).غالف(غوائل مؤمتر وحدة األديان  - ٤٢
 ).غالف(كسب احلالل عمل األبطال  - ٤٣
 ).غالف(ملبني عن أصناف املبدلني الكشف ا - ٤٤
 ).غالف(مسائل اإلحصار يف احلج واالعتمار  - ٤٥
 ).نسخة(معركة احلجاب  - ٤٦
 ).جملد صغري(املؤامرة الغربية على اللغة العربية  - ٤٧
 ).جملد(املؤامرة الكربى على املرأة املسلمة  - ٤٨
 ).غالف(املؤمن الضعيف  - ٤٩
فة احلوثية من النصرة اليمانية يف بيان ما احتوته مالزم زعيم الطائ - ٥٠

 ).غالف(ضالالت إيرانية 
 ).جملد(نقض النظريات الكونية  - ٥١
 ).غالف(الوثائق التآمرية على األمة العربية واإلسالمية  - ٥٢
 ).غالف(الوحدة اليمنية وضرورة احلفاظ عليها  - ٥٣
 .)١()نسخة(وظيفة األبطال املسابقة إىل فضائل األعمال  - ٥٤
  

                                 
  موقع الشيخ حممد بن عبداهللا اإلمام: ينظر) ١(

  http://www.sh-emam.com/contents.php?id=٤   



    
 

 
 
 

١٠٦٥

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  ا  ا: ا اول

    .واهلادوية، والرافضة، عريف الزيدية ت:  توطئة
  :  تعريف الزيدية: أوالً

أمجع الدارسون والباحثون وأهل العلم أن الزيدية مسيت �ذا االسم؛ نسبة إىل 
  .اإلمام زيد بن علي

  : وسوف نذكر مناذج من بعض أقواهلم كما يلي
قالوا مث . الزيدية الذين قالوا بإمامة زيد بن علي : ")١(قال ابن الندمي

  .  )٢("بعد أن يكون عنده شروط اإلمامة، ً                                 باإلمامة يف ولد فاطمة كائنا من كان
أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب " هم: )٣(وقال الشهرستاين

 ،ومل جيوزوا ثبوت اإلمامة يف ،  ساقوا   اإلمامة  يف أوالد فاطمة رضي اهللا عنها

                                 
، ديب من أبناء بغدادعامل أ، )أبو الفرج بن أيب يعقوب(هو حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق ) ١(

ًوكان معتزليا متشيعا، ًعمل وراقا يبيع الكتب، مشارك يف أنواع العلوم " الفهرست"صاحب كتاب ، ً

، ًعاش قرابة تسعني عاما، "التشبيهات"وله كتاب آخر امسه . من أقدم كتب الرتاجم ومن أفضلها

مكتب املطبوعات ، ح أبو غدةعبد الفتا/ حتقيق، لسان امليزان البن حجر: ينظر. هـ٤٣٨ومات سنة 

دار ، خري الدين الزركلي، األعالم). ٥٥٩ - ٥/٥٥٧(م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣، األوىل/ ط، اإلسالمية

عمر رضا ، معجم املؤلفني). ٦/٢٩(م ٢٠٠٢، اخلامسة عشرة/ ط، لبنان، بريوت، العلم للماليني

  ).٣/١٢٢(م ١٩٩٣ - هـ١٤١٤، األوىل/ ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، كحالة

). ٥/٢٢٦(رضا جتدد / حتقيق، )أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحاق(البن الندمي ، الفهرست) ٢(

   
ويلقب باألفضل أحد فالسفة ، املعروف بأيب الفتح الشهرستاين،  هو حممد بن عبد الكرمي بن أمحد)٣(

أقام ، هـ٥١٠ة وانتقل إىل بغداد سن، هـ٤٦٧ولد يف شهرستان سنة ، ًوإماما يف علم الكالم، اإلسالم

: له العديد من املصنفات أمهها:  وقيل، هـ٥٤٨وتويف �ا سنة ، مث عاد إىل بلده، ثالث سنوات

البن ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ينظر". �اية اإلقدام يف علم الكالم"و " امللل والنحل"

َخلكان  ّ ، بريوت، دار صادر، عباسإحسان . د/ حتقيق، )مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر(َ

   =للذهيب، سري أعالم النبالء). ٢٧٥ - ٤/٢٧٣(م ١٩٩٤ - هـ١٤١٤

وحممد نعيم ، شعيب األرنؤوط/ حتقيق وختريج وتعليق، )مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان (=



    
 

 
 
 

١٠٦٦

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

أن ، ن كل فاطمي عامل شجاع سخي خرج باإلمامةإال أ�م جوزوا أن يكو، غريهم
أو من أوالد احلسني رضي اهللا ، سواء كان من أوالد احلسن، ً                       يكون إماما واجب الطاعة

  .)١("عنهما
فرقة تنسب إىل زيد بن علي بن احلسني : " فقال)٢(وقد عرفها إمساعيل األكوع

  . )٣(" بن علي بن أيب طالب

الزيدية نسبة إىل اإلمام األعظم : " فقال)٤(سي وقد عرفها حممد بن أمحد الكب
  .)٥("زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

  : تعريف الرافضة: ثانياً
، وهو الرتك، ٌ                             الراء والفاء والضاد أصل واحد: " قال ابن فارس:التعريف اللغوي

                                                                                
 - هـ١٤٠٥ –م ١٩٨١/هـ١٤٠١(طبع يف سنوات متعددة ، بريوت، مؤسسة الرسالة، العرقسوسي

  ).٢١٥/ ٦(األعالم ). ٢٨٨ - ٢٠/٢٨٦) (م١٩٨٥

وعلي حسن ، أمري علي مهنا/ حتقيق، )أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي(امللل والنحل للشهرستاين ) ١(

 ).١٨٠، ١/١٧٩(م ١٩٩٣ -هـ١٤١٤، الثالثة/ ط، بريوت. دار املعرفة، فاعور

فأخذ عن علمائها ،  نشأ وترعرعوفيها، هـ١٣٣٨ولد يف ذمار سنة ، هو القاضي إمساعيل بن علي األكوع احلوايل )٢(

، لكن ذلك مل يثنه عن العلم والتأليف، فسجن مرتني، اشتغل يف السياسة يف سن مبكر، يف املدرسة الشمسية

املدارس اإلسالمية : "فقد ألف العديد من الكتب والبحوث الفريدة منها، ورحالته الكثرية، ومع مشاغلة العديدة 

لالستزادة . قبل بضع سنوات، ًوقد تويف قريبا". الزيدية نشأ�ا ومعتقدا�ا"و ، "قلههجر العلم ومعا"و ، "يف اليمن

  ).١٥: ص(م ٢٠٠٨تشرين األول ،  أكتوبر٢٣اخلميس  ،١٤٢٣٦/العدد، اليمن، صحيفة اجلمهورية: ينظر

 - هـ١٤١٨، الثالثة/ط، دار الفكر املعاصر بريوت، دار الفكر دمشق، الزيدية نشأ�ا ومعتقدا�ا )٣(

 ).١٤: ص(م ١٩٩٧

فتعلم فيها ، التحق مبدرسة يرمي، هـ ببالد يرمي١٣٤٠ولد سنة ، هو حممد بن أمحد الكبسي) ٤(

ومن أهم ، وأخذ عن علمائها، مث انتقل إىل شهارة، القراءة والكتابة واخلط واحلساب

الفروق : ينظر". الفروق الواضحة البهية بني الفرق اإلمامية وبني الفرقة الزيدية: "تصانيفه

/ ط، عبد اخلالق بن حممد اسحاق/ حتقيق) حممد بن أمحد(للكبسي ، الواضحة البهية

   ).٦، ٥: ص(م ٢٠١٠ - هـ١٤٣١، الثالثة

 ).١٢: ص(الفروق الواضحة البهية ) ٥(



    
 

 
 
 

١٠٦٧

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  :ة له عدة معانيوالرفض في اللغ.  )١("تركته: رفضت الشيء: يقال، مث يشتق منه
ٌ                  يف القربة رفض من : ويقال، الشيء القليل يبقى يف القربة: َّْ                     الرفض من املاء واللنب -  َ

  .قليل: ماء؛ أي
ْ                                                     والرفض القوت؛ مأخوذ من الرفض الذي هو القليل من املاء  - 

 . )٢(واللنب
  

لقد تعددت تعريفات الباحثني واملتخصصني يف دراسة  :التعريف االصطالحي
إال أ�م جممعون أن الرافضة هم الذين رفضوا ، صطلح الرافضةالفرق حول م

 :   ومن هذه التعريفات ما يلي، خالفة الشيخني والرباءة منهما
ويسبو�م وينتقصو�م  وهم الذين يتربؤون من أصحاب رسول اهللا  " :قال اإلمام أمحد

")٣( .  
ا بكر وعمر رضي وهم الذين يشتمون أب: " وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي

  .)٤("ورضي عن حمبيهما، اهللا عنهما
مع الرباءة من ، ومنهم من عرفها بأ�ا إحدى الفرق املنتسبة للتشيع آلل البيت

وسبهم ، وتكفريهم هلم،   إال القليل منهم وسائر أصحاب النيب، أيب بكر وعمر
    .)٥(إياهم

                                 
  ). ٢/٤٢٢(م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، دار الفكر، عبد السالم حممد هارون/ حتقيق، مقاييس اللغة) ١(

، عبد السالم حممد هارون/ حتقيق، )أيب منصور حممد بن أمحد(لألزهري ، غة�ذيب الل: ينظر) ٢(

/ حتقيق، البن منظور، لسان العرب). ١٢/١٦(القاهرة ، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، وآخرون

 ).٣/١٦٩٠(القاهرة ، دار املعارف، وآخرون، عبد اهللا علي الكبري

عبد الرمحن بن سليمان . د/ حتقيق) ن حممد بن أيب يعلىأيب احلسني ب(للفراء ، طبقات احلنابلة) ٣(

 ).٦٧/ ١(م ١٩٩٩، هـ١٤١٩، األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام، العثيمني

دار ،  وحممد حممود أبو رحيم، حممد بن ربيع املدخلي/حتقيق، احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين) ٤(

 ).٤٧٨/ ٢(م ١٩٩٩-هـ١٤١٩، الرياض، الراية

 - هـ١٤٢٣، الثالثة/ ط، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، إبراهيم الرحيلي. د، االنتصار للصحب واآلل: ينظر) ٥(

 ).٢١: ص(م ٢٠٠٣



    
 

 
 
 

١٠٦٨

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  : بين أمرين   وقد بين الشيخ محمد اإلمام بأن الرافضي هو من جمع 
  .وما أشبهه،  احلط من أيب بكر وعمر بسب أو تربؤ -١
مع ،  تقدمي علي بن أيب طالب يف األفضلية واإلمامة على أيب بكر وعمر -٢

 .)١(وهذا رفض أيضا لكنه أخف من األول. عدم احلط والسب هلما
 : وقد اختلف أهل العلم يف سبب تسمية الرافضة على عدة أقوال وأشهرمها

  .)٢(مسوا رافضة؛ لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما :ول القول األ
  .)٣( أ�م مسوا رافضة لرفضهم زيد بن علي:القول الثاني

حيىي بن احلسني بن  أتباع اهلادي هم زيدية اليمن؛: تعريف اهلادوية:      ًثالثا 
  .)٤(وهو أول من دعا إىل مذهب الزيدية يف اليمن ،القاسم بن إبراهيم الرسي

  .عقيدة زيد بن علي بني التسنن واالعتزال: طلب األولامل
هل تلقى االعتزال عن واصل بن ،   اختلف أهل العلم يف زيد بن علي

  : أم أنه كان على منهج أهل السنة؟ واختالفهم على ثالثة أقوال، ؟)٥(عطاء
وعلى رأسهم ،  وقال به بعض أهل العلم:إثبات االعتزال: القول األول

ً                   فذكر أن زيدا أراد ،  فقد كان من أوائل من أثبت االعتزال لزيد بن علي، الشهرستاين
  .)١(فتتلمذ على واصل بن عطاء، ِّ                                     أن حيصل األصول والفروع حىت يتحلى بالعلم

                                 
 ).١٤٨(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

حممد حمي الدين / حتقيق، أليب احلسن األشعري، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني: ينظر) ٢(

 ).١/٨٩(م ١٩٩٠ -هـ١٤١١، صيدا بريوت، املكتبة العصرية، عبد احلميد

 )١/٤١(امللل والنحل : ينظر) ٣(

، الثانية/ ط، بريوت، دار آزال، كمال مصطفى: حتقيق، لنشوان احلمريي، احلور العني: ينظر) ٤(

 ).٣٠، ٢٩: ص(الزيدية لألكوع ). ٢٥٠:ص(م ١٩٨٥

ومن أئمة البلغاء ، هو رأس املعتزلة، ّوف بالغزالواملعر، أبو حذيفة واصل بن عطاء املعتزيل) ٥(

هـ باملدينة ٨٠ولد سنة ، مسي أصحابه باملعتزلة العتزاله حلقة درس احلسن البصري، املتكلمني

: ينظر". املنزلتني= =املنزلة بني "و، "أصناف املرجئة: "من مصنفاته، هـ١٣١وتويف سنة ، املشرفة

، ١٠٨/ ٨(األعالم ). ٤٦٥، ٥/٤٦٤(م النبالء سري أعال). ١١ - ٧/ ٦(وفيات األعيان 

١٠٩   .( 



    
 

 
 
 

١٠٦٩

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

وإليه ذهب مجاعة من أهل العلم كابن الوزير  :نفي االعتزال عنه: القول الثاني
  .)٢(وآخرين

 املعروف -  بن عبد الكرمي وأما ما نقله حممد: "قال ابن الوزير
 قلد واصل بن من كون زيد بن علي ،  يف كتابه امللل والنحل- بالشهرستاين

وكانت بينه وبني أخيه الباقر عليهما ، ً                             وأخذ عنه مذهب االعتزال تقليدا، عطاء
ولعله من أكاذيب ، السالم مناظرات يف ذلك؛ فهذا من األباطيل بغري شك

ً                                              رستاين سندا وال شاهدا من رواية الزيدية القدماءومل يورد له الشه، الروافض وال ، ً
ُ                                  وال الشهرستاين ممن يوثق به يف النقل، من رواية علماء التاريخ َ وكم قد روى يف ، ُ

ٌ                                                                      كتابه هذا من األباطيل املعلوم بطال�ا عند أئمة هذا الشأن؟ وكيف يقلده زيد 
ً                               مع أن زيدا أكرب منه قدرا وسنا ً   توىف ً       وزيدا ، نة مثاننيً               فإن واصال ولد س، ً

َ                                                             ولو كان الشهرستاين كامل املعرفة واإلنصاف؛ لذكر مع ما ذكره ما ! سنة مائة؟ َ َ
ويف اجلامع الكايف ، وأئمة السنة، وتواريخ العلماء، هو أشهر منه يف كتب الرجال

والظاهر أنه اقتصر على نقل . وقواه بوجوه الرتجيح، مث ذكر الراجح من النقلني
  . )٣("واهللا أعلم. ُ             ومل يشعر بغريه، ض الروافضكالم بع

ودلل على ،  براءة زيد بن علي من االعتزالالشيخ محمد اإلماموقد رحج 
  :ذلك باألسباب التالية

مل يذكروا أنه تتلمذ على يد ،  أهل احلديث الذين ترمجوا لزيد بن علي- ١ 
قد ذكروا خروجه و، ومل يطعنوا يف عقيدته، وهم العمدة يف هذا، واصل بن عطاء

ً                                       فلو كان زيد معتزليا لذكروا ذلك من باب ، على هشام وعدوا ذلك من أخطائه 
  .أوىل

                                                                                
 ). ١/١٨٠(امللل والنحل : ينظر) ١(

مؤسسة ، شعيب األرنؤوط/ حتقيق، )حممد بن إبراهيم(البن الوزير ، العواصم والقواصم: ينظر) ٢(

دار ، اإلمام زيد أليب زهرة. )٣٠٩، ٥/٣٠٨(م ١٩٩٤ -هـ١٤١٥، الثالثة/ ط، بريوت، الرسالة

 . )١١٢: ص( رافضة اليمن على مر الزمن ).٣٩: ص( ط، ت. د، كر العريبالف

 ).٣٠٩، ٥/٣٠٨(العواصم من القواصم ) ٣(



    
 

 
 
 

١٠٧٠

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ً                  وال يعلم أن زيدا ، وواصل بن عطاء بصري،  زيد بن علي مدين  -٣ ُ
ً                                       وغاية ما يف األمر أن زيدا قدم الكوفة من ، ذهب يتعلم على يدي واصل يف البصرة

ُ                      فال يعلم لقاء بينهما ، فجرى ما جرى، أجل اخلروج على هشام بن عبد امللك ُ
وعلى التسليم �ذا ، وقد حيتمل اللقاء العابر بينهما عند خروج زيد إىل الكوفة، ً    أصال

  .يستبعد أن يتعلم زيد بن علي االعتزال من واصل بن عطاء مبجرد لقاء
ً                                                     كيف يصح القول بأن زيدا بن علي تعلم على يدي واصل وقد  -٤

، والزبري، وطلحة،  يطعنان يف علي بن أيب طالب)١(يد كان واصل وعمرو بن عب
واملنابذة ، فهذا الطعن مؤد إىل التحذير منهما، وعائشة وغريهم من الصحابة 

  .ِ                         ولدعو�ما من قبل زيد وغريه، هلما 
٥-  
 ومنهم زيد بن -  لقد قام اإلمجاع على أن آل بيت النبوة يف عصر السلف -٤

  .ن البدع االعتزالية والقدرية كانوا بعيدين كل البعد ع- علي 
 أ�م ينسبون إليه القول : ومما يدل على أن نسبة االعتزال إىل زيد باطلة-٥

ولو قاهلا زيد ، )٢(ومعلوم أن أول من قال خبلقه هو اجلعد بن درهم، خبلق القرآن
  .لشنع عليه أئمة السلف كما شنعوا على اجلعد بن درهم

                                 
ولد ، وأحد الزهاد املشهورين، ومفتيها، شيخ املعتزلة يف عصره، هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب) ١(

تويف مبران ، "العدل والتوحيد"و ، "الرد على القدرية: "منها، له رسائل وخطب وكتب، هـ٨٠سنة 

/ ٦(سري أعالم النبالء ). ٤٦٢ - ٤٦٠/ ٣(وفيات األعيان : ينظر. هـ١٤٤بقرب مكة سنة 

 ).٨١/ ٥(األعالم ). ١٠٦  - ١٠٤

  =،ًزعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليال، له أخبار يف الزندقة، مبتدع، من املوايل: اجلعد بن درهم) ٢(

سري أعالم : ينظر. هـ١١٨قتل على ذلك بالعراق يوم النحر سنة ف، ًومل يكلم موسى تكليما=

/ دراسة وحتقيق، )مشس الدين حممد بن أمحد(للذهيب ، ميزان االعتدال). ٥/٤٣٣(النبالء 

/ ط، بريوت، دار الكتب العلمية، والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض

 ).٢/١٢٠(األعالم ). ٤٣٧/ ٢(يزان لسان امل). ١٢٥/ ١ (١٩٩٥ -هـ١٤١٦، األوىل



    
 

 
 
 

١٠٧١

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ُ                       وملا عرف بذلك تكلم فيه ، يدي واصل بن عطاءبداية ظهور االعتزال كان على  -٦
ً                    فصار مهجورا حمتقرا ، أهل العلم فنبذه الناس فأىن يأتيه علماء السنة ليتعلموا على يديه ، ً

  !كزيد بن علي؟
وقد كان زيد ) املنزلة بني املنزلتني: (  من املعلوم أن أول مقالة للمعتزلة هي-٧

وأشار إىل ما ذكره ابن الوزير يف أن زيد بن ، بن علي خيالف املعتزلة يف مقالتهم هذه
  .)١(علي كان خيالف املعتزلة يف املنزلة بني املنزلتني

ُ                                            نسب إىل زيد بن علي القول بأن اهللا يف كل مكان-٨ وما ظهرت هذه ، ُ
 رمحه - واجلهمية كان ظهورها متأخرا عن عصر زيد ، البدعة إال على يدي اجلهمية

 املذكورة كافية يف تربئة زيد بن علي من عار وشنار  أفال تكون األوجه-اهللا 
  .)٢(االعتزال

ال حيل ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ينسب إىل زيد بن : " مث اختتم بقوله
وهو من أخبث أنواع الكذب؛ ألنه يتضمن ، علي أنه كان معتزليا؛ ألنه كذب عليه

ِ                     كثرة الكتب اليت تنسب وال يغرنك ، احلكم على زيد بن علي بأنه ضل يف معتقده

  .)٣("فإ�ا ال تسمن وال تغين من جوع، إىل زيد هذا املذهب املشئوم
 بأن زيدأ كان رافضيا سبابا :وهناك قول ثالث وهو مذهب الرافضة يف اليمن

وحاشاه من ذلك؛ فإنه : "على هذا القول فقالالشيخ محمد اإلمام فرد . للصحابة
وهذا ظاهر يف مجيع ، وترك بيعته، فض الرافضة لهمتواتر عنه خالفه؛ بل كان سببه ر

  .  )٤(" ويف التواريخ ال ميكن رده– رمحه اهللا –كتبه 
  

  . عقيدته، نشأته،اهلادي حييى بن احلسني الرسي:  املطلب الثاني
هو حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن :  التعريف به:    ًأوال 

                                 
 ).٨/٣٧٥(العواصم من القواصم : ينظر) ١(

 ).١١٢، ١١١: ص(رافضة اليمن على مر الزمن : ينظر) ٢(

    ).١١٢: ص(املصدر نفسه ) ٣(

  ).١٠٥: ص(املصدر نفسه ) ٤(



    
 

 
 
 

١٠٧٢

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

   .)١(بن علي بن أيب طالب إبراهيم بن احلسن بن احلسن 
  )٢(]هـ٢٤٥[سنة ) جبل الرس(ولد يف املدينة النبوية يف  :املولد والنشأة:      ًثانيا 

فدعا ، )٣()م٨٩٧ -هـ٢٨٤(قدم حيىي بن احلسني الرسي من احلجاز إىل اليمن سنة 
  .لنفسه اإلمامة ولقب باهلادي

وأقواله يف ، )٤(يل أخذ األصول يف علم الكالم عن أيب القاسم البلخي املعتز
وأما يف الفروع فقد استقل فيه باجتهاده فخالف زيد . األصول موافقة له يف الغالب

ً                                 فيكون خمالفا لزيد بن علي يف األصول ، بن علي يف ما ذهب إليه من اجتهاد
  .واألحكام

ومع هذا فقد غلب اسم املذهب الزيدي على مذهب اإلمام اهلادي؛ وذلك 
، ويعتقدون فضله وزعامته، هبه يقولون بإمامة زيد بن عليألن اهلادي وأتباع مذ

                                 
 علي أمة الغفور. د/ حتقيق، حيىي بن احلسني بن القاسم، �جة الزمن يف تاريخ اليمن: ينظر) ١(

). ٥٦٤/ ٢(م ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩، األوىل/ ط، صنعاء، مؤسسة اإلمام زيد بن علي، األمري

إبراهيم . د/ دراسة وحتقيق، حيىي بن احلسني، املسالك يف ذكر الناجي من الفرق واهلالك

: ص(م ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، األوىل/ ط، بريوت، دمشق، مؤسسة الرسالة، حيىي حممد

 ).١٧٩:ص(مر الزمن رافضة اليمن على ). ٣٥١، ٣٥٠

 ).١٧٩: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ٢(

 ذكر الدكتور حسن خضريي أن رحلة حيىي بن احلسني الرسي األوىل من احلجاز إىل اليمن )٣(

فلبث فيهم مدة يسرية حىت ظهر له ، فأذعن له الناس، )م٨٩٣ - هـ ٢٨٠(كانت سنة 

، قيام الدولة الزيدية يف اليمن: ينظر. ًفانصرف راجعا إىل احلجاز، منهم اخلالف ألوامره

 ).٥٧، ٥٦: ص(م ١٩٩٦، األوىل/ ط، القاهرة، مكتبة مدبويل

كان ، أحد أئمة املعتزلة، املعروف بأيب القاسم البلخي، هو عبد اهللا بن أمحد بن حممود الكعيب) ٤(

ولد سنة ، ]إحدى مدن خرسان[من أهل بلخ ، "الكعبية"على رأس طائفة منهم تسمى 

: له مصنفات أمهها، هـ٣١٧:وقيل، هـ٣١٩وتويف ببلخ سنة ، وأقام ببغداد مدة طويلة، هـ٢٧٣

زعم أن اهللا ليس له إرادة وأن ، "أدب اجلدل" و ، "قبول األخبار ومعرفة الرجال"و، "املقاالت"

الم سري أع). ٤٥/ ٣(وفيات األعيان : ينظر. مجيع أفعاله واقعة منه بغري إرادة وال مشيئة منه هلا

 ). ٦٦، ٦٥/ ٤(األعالم ). ١٤/٣١٣(النبالء 



    
 

 
 
 

١٠٧٣

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

وهو جامع لشروط اإلمامة ، وحيصرون اإلمامة يف من قام ودعا من أوالد احلسنني
  . )١(كما أ�م أوجبوا  اخلروج على الظلمة. املدونة يف كتبهم
  .دعاة الرفض إىل اليمن: املطلب الثالث

  
عديد من دعاة الرفض يف اليمن الذين  الإلمام االشيخ محمد بن عبداهللاذكر 

 ومن أشهر هؤالء ما كانوا بني احلني واآلخر جيددون العداء لصحابة الرسول 
  :يلي

 حيث كان ]:هـ٢٩٨ت [ اهلادي حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم  - ١
  .ًسبابا قداحا للصحابة الكرام بل ذهب إىل القول بتكفريهم

احلكمة " و، "حقائق املعرفة"له كتابني ]:  هـ٥٦٦ت [ أمحد بن سليمان  -٢
ويف هذين الكتابني الزائفني  " : رمحه اهللا- قال عنه الشيخ الوادعي ". الدرية

وكافأ سبهما مبا ، السب الصراح أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
 .)٢("يستحق

ذكرنا يف كالمنا : " قال الشيخ حممد اإلمام]: هـ٦١٤ت [ عبدا بن محزة  - ٣
وختوينهم؛ جمموعة ممن حكم عليهم ، ولعنهم،  الصحابةعلى تكفري

 .)٣("بذلك
 ]: هـ٨٣٧ت " [شيخ ابن الوزير" علي بن حممد بن أبي القاسم مجال الدين  - ٤

قد ذكرنا يف كالمنا على تكفري الصحابة أنه  " :قال الشيخ حممد اإلمام
 .)٤("الصحابة:  يعين–وكفر من كفرناه منهم ، قد ظهر فسق: قال

: "  قال عنه القاضي إمساعيل األكوع]:هـ١٠٦٨ت [ بن علي احليدان  حممد - ٥

                                 
 ).٣٠، ٢٩: ص(الزيدية لألكوع : ينظر) ١(

 - هـ١٤٢٣، الثانية/ ط، اليمن، مكتبة صنعاء األثرية، صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض واالعتزال )٢(

 ).١/٧٨(م ٢٠٠٢

هـ ١٤٢٦، األوىل/ ط،  اليمن معرب- مركز دار احلديث، طعون رافضة اليمن يف صحابة الرسول املؤمتن) ٣(

 ).٢٣: ص(

 ).٢٣: ص(طعون رافضة اليمن  ) ٤(
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وتكفري ، واألشاعرة، وذكر من مجلتها؛ تكفري مجيع املعتزلة، وأنشأ عقيدته
وذكر أن النص يف ، الصحابة الكرام ومن ناصر النيب عليه أفضل الصالة والسالم

ومن قال ، ثالثة كاخللفاء الفيكفر صحابة النيب ، ْعلي جلي؛ يكفر خمالفه
 . )١("واعتقد إمامتهم، وتابعهم، بقوهلم

ًكان شاعرا مفوها]: هـ١٠٧٩ت [أمحد بن حممد الزمنة اآلنسي   - ٦ إال أن ، ً
 . )٢(حىت طال هجاؤه صحابة النيب ، غالب شعره يف اهلجاء

وكان ]: "هـ١١٠٠ت [وقال عنه حيىي بن احلسني بن القاسم بن حممد 
 .)٣(ً"العقيدة رافضياالسيد أمحد اآلنسي خبيث 

 قال القاضي إمساعيل ]:هـ١٠٧٩ت [ أمحد بن سعد الدين املسوري  - ٧
وكان أمحد بن سعد الدين أول من حذف من خطبة اجلمعة : "األكوع

الثانية أمساء الصحابة رضي اهللا عنهم؛ وذلك حينما خطب يف جامع 
 وهو أول من أدخل يف، ]هـ١٠٧٠[صنعاء ألول مرة يف ذي احلجة سنة 

   .)٤("تلك اخلطبة أمساء أئمة اليمن
فعله هذا يدل على أن الغضب الرافضي على " : قال الشيخ حممد اإلمام

 .)٥("ال من أجل آل بيت النبوة، الصحابة هو؛ من أجل امللك
ًشاعرا وسبابا ،  كان جارودي العقيدة]:هـ١٠٧٩ت [ احلسن اهلَبل  - ٨

 :ومن أبياته، )٦( وخباصة للخلفاء الراشدينلصحابة رسول اهللا 

                                 
 ).٥٥٤، ١/٥٥٣(هجر العلم ومعاقله ) ١(

 ).١٧٦٦/ ٣(املصدر نفسه ) ٢(

 ).٢/٦٩٥(�جة الزمن يف تاريخ اليمن ) ٣(

 ).١٠٨٢/ ٢(املصدر السابق ) ٤(

 ).٢٥: ص(طعون رافضة اليمن يف صحابة الرسول املؤمتن ) ٥(

، )حممد بن علي(للشوكاين ، َالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع). ٢/٦٩٩(�جة الزمن ) ٦(

م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، األوىل/ ط، بريوت، دمشق، دار ابن كثري، حممد حسن حالق/ حتقيق

)١/٢٣٤.( 
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ًكان جاروديا متحامال على ]: هـ١٠٨٠ت [ احلسني بن علي العبايل  - ٩ ً
 .)٢(وجيرح يف حقهم، ويطعن فيهم، فيه غلو واحرتاق، الصحابة

حيث أمر بكشط ]: هـ١٠٩٢ت [ أمحد بن حسن بن اإلمام القاسم  -١٠
 . )٣(أمساء اخللفاء الراشدين من حول احملراب يف جامع صنعاء

، ليس من املشروع أمساء كتابة اخللفاء يف املساجد" : قال الشيخ حممد اإلمام 
واحلقد ، وأما كشطها املذكور؛ فهو من شدة بغضه للصحابة، يف احملراب أو غريه

 .)٤("أال ترى أنه كتب غريها من أمساء اهلادوية والرافضة، عليهم
  

  :ابة والتصدي للرافضةجهود علماء اليمن يف الدفاع عن الصح: املطلب الرابع
 العديد من علماء اليمن الذين كانت هلم جهودا الشيخ محمد اإلمامذكر 

حيث جرت بينهم وبني رافضة اليمن صوالت ، عظيمة للتصدي للرفض والرافضة
  :سوف نذكر أهم تلك اجلهود كما يلي، وجوالت
 واهللا ما: "  قال]:هـ٢١١ت [الحافظ الكبير عبدالرزاق الصنعاني   -١

ورمحة اهللا على أيب بكر ، ً                                           انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أيب بكر وعمر
، ومن مل حيبهم فما هو مبؤمن، ورمحة اهللا على علي، ورمحة اهللا على عثمان، وعمر

                                 
 ).٢٣: ص(طعون رافضة اليمن ) ١(

 ).٢/٧٣٣(هجر العلم ومعاقله ) ٢(

 ).٣/١٥٦٧(املصدر نفسه ) ٣(

 ).٢٥: ص(طعون رافضة اليمن ) ٤(



    
 

 
 
 

١٠٧٦

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

وال جعل ألحد ، رضي اهللا عنهم أمجعني، وإن أوثق أعمالنا؛ حبنا إياهم أمجعني
  .)١("آمني رب العاملني، ومعهموحشرنا يف زمر�م ، منهم يف أعناقنا تبعة

حيث سلك طريق ]: هـ ٨٤٠ت [العالمة محمد بن إبراهيم الوزير  -٢
وكذلك : " قال رمحه اهللا. والتصدي للرافضة، أهل السنة يف الذب عن الصحابة

، ورضي اهللا وأرضاهم،  رسول اهللاعلى وجوب حب أصحابدلت النصوص املتواترة 
، واالحتجاج بإمجاعهم، ورفع منزلتهم، وتوقريهم، واحرتامهم، وتكرميهم، وتعظيمهم

واعتقاد ما نطق به القرآن الكرمي والذكر احلكيم من أ�م خري أمة ، واالستنان بآثارهم
 % & ' ) ( * (: وفيهم يقول اهللا تعاىل، أخرجت للناس

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
  .)٢(]٢٩:الفتح[)   : ; >

وقام ، َّد مشر العالمة ابن الوزير عن ساعد اجلدوق: قال الشيخ محمد اإلمام
مث بأهل ، ًمبنافحة منقطعة النظري عن أهل السنة واجلماعة؛ بدءا بالصحابة والتابعني

واالنتصار على الرافضة يف اليمن وغريه يف ، وأودع مسائله املدعمة بالرباهني، احلديث
وهو تلخيص ، "وض الباسمالر"و ، "العواصم والقواصم: " ومها، كتابني عظيمني له

 .)٣(..."لألول مع فوائد نافعة
الشيخ  ذكر ]:هـ١١٠٨ت [ العالمة صالح بن مهدي المقبلي  -٣

؛ مليء بالذب عن "األرواح النوافح"وذيله ، "العلم الشامخ" أن كتابه محمد اإلمام
ً                          وقد عقدت فصال لبيان الرفض : " الشيخ محمد اإلماممث قال . الصحابة والقرابة

والردود على ، واشتمل على الدفاع والذب عن الصحابة،  عصره من كالمهيف
  .)٤("الطاعنني فيهم

                                 
اململكة العربية ، دار العلم، وصي اهللا بن حممد عباس: حتقيق، فضائل الصحابة لإلمام أمحد) ١(

 .وإسناده حسن، )١٤٧، ١٤٦(م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، األوىل/ ط، جدة، السعودية

 ).٤١٧  :ص(م ١٩٨٧الثانية، / ط، بريوت، دار الكتب العلمية، إيثار احلق على اخللق) ٢(

 ).٢٠١: ص(طعون رافضة اليمن ) ٣(

 ).٢٠١: ص(املصدر نفسه ) ٤(



    
 

 
 
 

١٠٧٧
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 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ذكر الشيخ محمد ] هـ١١٨٢ت [ العالمة محمد بن إسماعيل األمير -٤
وقد وقف ، بأن للعالمة جهودا عظيمة يف الذب والدفاع عن الصحابة والقرابةاإلمام 

ً                                 أمام الرافضة وقوفا أرسى من اجلبال
)١(.  

، وقد ذكر القاضي إمساعيل األكوع موقفا له حني قدم رافضي من األعاجم
ومصيبة يف اإلسالم مل يطمع ، قاصمة لظهور املتقني، فاقرة يف الدنيا: " فقال العالمة

ُ                                               ومكيدة يف اإلسالم أسست بآراء مجاعة من األقوام؛ وهي ، يف وقوعها إبليس اللعني
َ                   وسب العشرة املشهود، ظهور الرفض ،  هلم باجلنة على لسان الرسول األمني َ

  . )٢("ً                     حاشا عليا أمري املؤمنني، وعلى آله الطاهرين
قال عنه اإلمام ]: هـ١٢٠٧ت [  عبدالقادر بن أحمد الكوكباني -٥

وكان شيخنا السيد العالمة عبد القادر بن أمحد رمحه اهللا من أكثر :"الشوكاين
ً              فجعل اهللا علما ، وهدما ملا خيالفه،  لهوتلقينا، وإرشادا له، ً                الناس نشرا للحق

واعرتف له ، وأخضع له كل خمالف له، ومرجعا يأوى إليه أهل عصره، يقتدى به
ومل يضره ما كان يناله به املخالفون له ، كل واحد بأنه إمام عصره وعامله وجمتهده

  .)٣(و�اية ما يبلعون إليه، من الغيبة اليت هي غاية ما يقدرون عليه
فقد وقف ]: هـ١٢٥٠ت [مام العالمة محمد بن علي الشوكاني اإل -٦

حىت إن سهامه على الرفض ال ، ً                         وأرسل إليهم سهما بعد سهم، للرافضة باملرصاد
ً                                               فدافع عن الصحابة والقرابة شعرا ونثرا وتأليفا، يزال صداها املدوي إىل اآلن ً ومن ، ً

  :مؤلفاته اليت بني أيدينا
 وهذه  ".البيت في صحب النبي إرشاد الغبي إلى مذهب أهل " - 

أو ما يقاربه ، أثبت فيها الشوكاين عدم سب آل البيت للصحابة، ً                رسالة نفيسة جدا
فلما خرجت الرسالة املذكورة أقام الرافضة يف اليمن الدنيا ومل ، ً                  من ثالثة عشر طريقا

 .يقعدوها

                                 
 ).٢٠١: ص(املصدر نفسه ) ١(

 ).١٨٤٦، ٤/١٨٤٥(هجر العلم ومعاقله ) ٢(

، األوىل/ ط، دار ابن حزم، عبداهللا حيىي الشرحيي: حتقيق ودراسة، أدب الطلب ومنتهى األرب) ٣(

 ).٩٨: ص(م  ١٩٩٨ –هـ ١٤١٩



    
 

 
 
 

١٠٧٨

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

 كتاب كبري أكثره نقل ".در السحابة في مناقب القرابة والصحابة" - 
َ                                حاديث واآلثار الواردة يف املذكورينلأل

)١( . 
 

  

  

  

  

  

  

 

                                 
 ).٢٠٢: ص( اليمن طعون رافضة) ١(



    
 

 
 
 

١٠٧٩
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 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ما ا : ا  ا  ة را

وا. 

كما هو معلوم يف دين اإلسالم بالضرورة : الشيخ محمد اإلمامقال : توطئة
ّ         ودل على ، وقد حرمه القرآن والسنة واإلمجاع، حترمي سب صحابة رسول اهللا 

  .  العقل والفطرةفساده وبطالنه
Z Y X W V U T S R Q (: قال تعاىل

  . ]٥٧:األحزاب[)   ] \ [ ^
  

ً                                               ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا : " وقال رسول اهللا  َ
َ                         بلغ مد أحدهم  وال نصيفه ما ِ َ")٢(.)١(  

كل : " ً                                    مدافعا عن صحابة الرسول الكرمي فقالالشيخ محمد اإلماممث تابع 
ٍ                                 أو غريهم؛ فهو مقتد بعبداهللا بن سبأ ، يف الصحابة اخللفاء الراشدين الثالثةطاعن 

وما كان عليه آل ، ً                                    فتبا ملن ترك ما جاء به القرآن والسنة، وأصحابه الزنادقة، اليهودي
فالرافضة ضيعت دين اهللا بل . ونزع إىل ما كان عليه املنافق عبداهللا بن سبأ، بيت النبوة

وقد �ل اهلادي حيىي بن احلسني من ، ا ملا دعا إليه عبداهللا بن سبأوحاربته؛ بسبب قبوهل
فطعنه يف ، وجعله أساسا النطالقه يف ترفضه، مستنقع الرافضة يف الطعن يف الصحابة

ً                                             وأيضا طعنه يف الصحابة ال ميكن أن يكون متلقى عن ... الصحابة مأخوذ من كتبهم
، يئة بذكر دفاع آل البيت عن الصحابةآل بيت البنوة؛ ألن كتب السري والتواريخ مل

والسري على ، ً                                                     فليس ملن طعن يف الصحابة عموما مفر من التلقي عن الرافضة
  .)٣("منهاجهم

                                 
ًلو كنت متخذا خليال " :باب قول النيب، كتاب املناقب، رواه البخاري) ١( برقم ، )٥/٨" (ً

، دار طوق النجاة، حممد زهري ناصر الناصر/ حتقيق، اجلامع الصحيح للبخاري    ).٣٦٧٣(

 .هـ١٤٢٢، األوىل/ ط

  ).٥: ص(طعون رافضة اليمن ) ٢(

 ).١٥: ص(املصدر نفسه ) ٣(



    
 

 
 
 

١٠٨٠
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 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  : عقيدة رافضة اليمن يف الصحابة:املطلب األول
لقد تعددت الطرق واألساليب اليت اتبعتها رافضة اليمن يف الطعن بالصحابة 

  :ن أهم تلك الطرق واألساليب ما يليوم، ً                    رضوان اهللا عليهم مجيعا
  

  :تأليف الكتب في الطعن بصحابة رسول اهللا :   الطريقة األولى
العديد من الكتب اليت حشد فيها رافضة  )١(الشيخ محمد اإلمامفقد ذكر  

  :ومن أمهها ما يلي، اليمن الطعن على الصحابة الكرام
لعبداهللا بن علي " [ إرسال الذؤابة بين جنبي مسألة الصحابة  " -١
 حيث اعرتض من خالهلا على السيد صالح بن حسني األخفش حني ]:الوزير

على ما فيها من تطفيف ملا ، حتدث عن الصحابة فسلك فيها مسلك التنزيه هلم
وحاصل هذا االعرتاض؛ هدم ما بناه السيد صالح األخفش من التنزيه . يستحقونه

  .  )٢("للصحابة عن السلب والثلب
إلسماعيل " [ لعقد الذي انتضد بذكر من قام من العترة ومن قعدا " -٢

رأيت هذا الكتاب فوجدت فيه من : " قال القاضي األكوع]: بن حسين جغمان
ورضي عنهم ما ال يليق وال يصدر إال من جاهل التحامل على صحابة رسول اهللا 

ً                        فقد كان جاروديا مغاليا،  وال غرابة يف ذلك، متعصب ً")٣( .  
قال ]: ألحمد بن سليمان" [ حقائق المعرفة"و ، " الحكمة الدرية "-٣

ففيهما السب الصراح أليب بكر وعمر رضي اهللا  " -  رمحه اهللا–الشيخ الوادعي 
  .)٤("عنهما

قال ]: ََ                    للحسن بن علي الهبل" [ قالئد الجوهر" ويسمى " ََ             ديوان الهبل"-٤
يتضمن الشتم للصحابة عليهم وهلذا الرافضي ديوان : " العالمة حيىي بن احلسني

                                 
 ).٣١ -٢٦: ص(طعون رافضة اليمن :  لالستزادة ينظر)١(

 ).١/٣٣٧(البدر الطالع : ينظر) ٢(

 .حاشية) ١/١٥٧(هجر العلم ومعاقله ) ٣(

 ).٢٤٥: ص(رياض اجلنة ) ٤(



    
 

 
 
 

١٠٨١

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

الذي قد ثبت أن ، ً                                                 قد أضل به كثريا من إخوانه الرافضة والطغيان واجلهال، الرضوان
َّ                          أجهل الناس من سب الصحابة َ"..)١(  .  

" [ السيف الباتر المضي لكشف اإلبهام والتمويه في إرشاد الغبي " -٥
 به على كتاب شيخ رد: "  قال القاضي األكوع]:إلسماعيل بن عزالدين النعمي

وقد ، "إرشاد الغيب إىل مذهب أهل البيت يف صحب النيب" اإلسالم الشوكاين 
وتكفري وتفسيق ، وفيه حتقري وازدراء باخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم ، اطلعت عليه

  .)٢("ملن أحبهم
ألحمد بن سعد " [الرسالة المنقذة من الغواية في طريق أهل الرواية " -٦

فقد أبانت هذه الرسالة عن صاحبها اجلهالة؛ وذلك يف الطعن ]: سوريالدين الم
وما أتوا به عن سيد ، والرد ملا جاء على ألسنة الرواة واحملدثني، يف سنة النيب 

  .  )٣(املرسلني وخامت النبيني
" [ السيوف الهاشمية في الرد على فرع الشجرة األموية المروانية" -٧

 ويف هذا الكتاب حتامل وطعن على بعض ]:ألحمد بن سليمان العلفي
 .)٤(الصحابة
للمهدي " [ البحور المغرقة في الرد على صاحب الصواعق المحرقة" -٨

رد �ا على ابن حجر اهليتمي؛ لتفضيله أبا بكر على اخلليفة علي ]: أحمد بن محمد
 .بن أيب طالب رضي اهللا عنهما

 :ي اهللا عنهمالقول بخيانة بعض الصحابة رض: الطريقة الثانية
، اخليانة هللا ولرسوله وللمؤمنني من كبائر الذنوب: الشيخ محمد اإلمامقال 

فرمي أحد من الصحابة . ومن صنف يف أبواب الكبائر جعل اخليانة من الكبائر
واشتهرت ، وقد أكثرت رافضة اليمن من ختوين الصحابة، بذلك من أعظم الظلم

 أخذت من الروايات الطاعنة يف الصحابة؛ حىت أ�ا، بوضع الروايات امللفقة فيهم

                                 
 ).٢/٦٩٩(�جة الزمن ) ١(

 ).٢/٦٣٨(هجر العلم ومعاقله ) ٢(

 ).٢/١٠٨٢(هجر العلم ومعاقله ) ٣(

 ).١/١٨٨(املصدر نفسه ) ٤(



    
 

 
 
 

١٠٨٢

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ً                         ظنا منها أ�ا وجدت بغيتها
من رافضة اليمن  وممن خانوا أصحاب رسول اهللا . )١(

  : ما يلي
  ]:هـ٦١٤ت [عبداهللا بن حمزة : ومنهم - 

فعصمة اإلمام ال متنع من أن يستعمل من خيون ويعصي؛ كما : " حيث قال    
فأسلم ،  تولية عبداهللا بن العباس على اجليشفعل احلسن بن علي عليهما السالم يف

فباع : " وقال يف موضع آخر. )٢("وأخذ املال يف دين اهللا، واستأمن إىل معاوية، العسكر
 .)٣("دينه من معاوية

  
فلو علم ، ً                     استعمل عماال فخانواوألنا نعلم أن رسول اهللا : " ً          وقال أيضا

الوليد يوم العميصاء وقتله لبين منهم خالد بن ، خبيانتهم مل  جيز استعماهلم
  .)٤("جذمية

  
اعتمد عبداهللا بن محزة على : على ذلك فقالعقب الشيخ محمد اإلمام 

طعنه يف عبداهللا بن عباس على القصة املذكورة وهي ال تصح ألن فيها أكثر من 
  .علة

  
وأما ما جرى من خالد بن الوليد مع بين جذمية غري صحيح؛ أل�م مل حيسنوا 

وهلذا أنكر عليه الرسول ، فقاتلهم فتعجل يف قتاهلم، صبأنا: فقالوا، أسلمنا: ولواأن يق
٥("اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد: " فقال،  العجلة وترك  التثبت(   .  

                                 
   ).٥٣: ص(طعون رافضة اليمن :  ينظر)١(

 ).٥٤: ص(ًنقال عن كتاب طعون رافضة اليمن  ). ٤٠٥:ص(العقد الثمني ) ٢(

 ).٥٤: ص(ًنقال عن كتاب طعون رافضة اليمن ) ١٥١: ص(العقد الثمني ) ٣(

 ).٥٥: ص(ًنقال عن كتاب طعون رافضة اليمن ). ١٦٢: ص(العقد الثمني ) ٤(

، )٩/٧٣( بين اإلسالم على مخس باب االميان وقول النيب / باب، اب اإلميانرواه البخاري يف كت) ٥(

 ).٧١٨٩(برقم  



    
 

 
 
 

١٠٨٣

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ُ           وكيف يرمى ، وعلى هذا ال جيوز رمى خالد بن الوليد رضي اهللا عنه باخليانة
أخذ الراية سيف من سيوف اهللا حىت فتح اهللا  حىت  " :باخليانة وقد قال فيه الرسول 

   )٢(.)١("عليهم
 ]:هـ١٠٦١ت [أحمد بن يحيى بن أحمد بن حابس  - 

وأما األخذ من كتب البلد فقط فهذا  ":-  رمحه اهللا-  قال العالمة الوادعي 
وقد كان العلماء رمحهم اهللا يقطعون الفيايف والقفار من أجل ، يدل على قصور اهلمة

" [ شرح الثالثني املسألة" هل تريد منا أن يكون مرجعنا يف العقيدة ف، جع العلم
أذكر ، الذي يصحح ويضعف على ما يهوى]ألمحد بن حيىي بن أمحد بن حابس

إن حديث الرؤية مل يروه إال جرير : قال، ً                                   اآلن مثاال مما أستحضره من وقت القراءة
، جرير قيس بن أيب حازميرويه عن ، وقد خان أمري املؤمنني، بن عبداهللا البجلي

 . )٣(ً"                   وقيس كان يبغض عليا
فحق لنا ، وجرير بن عبداهللا من أفاضل الصحابة: " ً                         وقال العالمة الوادعي أيضا

  : أن نقول حلابس كما قال حسان بن ثابت ملن هجا النيب 

������������������� ���������������������� � � � � � �� � � � � �� � � � � ����� 

 الصحايب -ا كالمكم يف وائل بن حجر أم: " ً                           وقال العالمة الوادعي أيضا
  : ولقد أحسن من قال،  فليس ذلك بضائره- اجلليل أحد ملوك اليمن حبضرموت

�������� ����� ����� ��� ��� �
 

������������������������ 

من أن وائل بن حجر رضي اهللا عنه كان . .     فأين سند ذلك الكالم الذي نقلته
  . )٥(.."طالب رضي اهللا عنه ويفشي أسرارهخيون أمري املؤمنني علي بن أيب 

                                 
 ).٤٢٦٢(برقم ، )٥/١٤٣(غزوة مؤتة من أرض الشأم / باب،  رواه البخاري يف كتاب املغازي) ١(

 ).٥٥: ص(طعون رافضة اليمن : ينظر) ٢(

 -ه١٤٢٤، الرابعة/ ط، اليمن،  األثريةمكتبة صنعاء، رياض اجلنة يف الرد على أعداء السنة) ٣(

 ).٩٩:ص(م ٢٠٠٣

 ).١/٩٦(صعقة الزلزال ) ٤(

  ).١٣٧: ص(رياض اجلنة ) ٥(



    
 

 
 
 

١٠٨٤

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  :القول بتفسيق بعض الصحابة: الطريقة الثالث
     لقد شنت رافضة اليمن الطعن على الصحابة الكرام الذي اعتزلوا املشاركة 

  .ومع عائشة رضي اهللا عنهما، يف قتال علي مع معاوية
 حاول اجلزم بتفسيق واعلم أن بعض الزيدية قد ":-  رمحه اهللا –قال ابن الوزير 
  : واحتج بأمريناملتوقفني عن علي 

ً                                                          ما رواه السيد أبو طالب من طريق احلارث بن حوط أنه سأل عليا :     أحدمها
  :عن ابن عمر فأنشد

����������������������  ����������������������� 

م ومن احلكم �الكه؛ احلك، واستنبط من احلكم بثكله؛ احلكم �الكه     
  .وقد رده ابن الوزير من عدة وجوه، ")١(الدين واآلخرة�الك 

علي رضي اهللا عنه مل يبدع ومل يفسق الصحابة " : قال الشيخ محمد اإلمام
فتصور كيف يكون موقفه من عدد كبري من الصحابة تركوا القتال ، الذين قاتلوه

وال ، يفعلوا ذلك نكاية بهومل ، ً                                         وقد علم أ�م تركوا املشاركة يف القتال تدينا، بالكلية
فقد قال ، ً                                                          ويعلم أيضا أ�م رأوا أنه قتال فتنة مل يتضح فيها جانب الصواب، بغريه

، هللا در مقام قامه سعد بن مالك: "  عن علي أنه قال- رمحه اهللا–ابن تيمية 
ً                     وإن كان إمثا إن خطأه ، ً                             واهللا إن كان برا إن أجره لعظيم، وعبداهللا بن عمر

  .)٢("ليسري
فهذا مدح من أمري املؤمنني علي لسعد ":  أي الشيخ محمد اإلمام– قلت 
   .)٣("وعبداهللا بن عمر؛ يف تركهما للقتال معه ومع معاوية، بن أيب وقاص

  :القول بأن الصحابة كانوا معتزلة: الطريقة الرابعة
 فقد نسبوه -ً              خصوصا السلف–   لقد أكثر رافضة اليمن من نسبة االعتزال 

ومن ، وغريهم، وإىل التابعني من آل بيت النبوة، ومنهم آل بيت النبوة، حابةإىل الص

                                 
 .)٢٥٩/ ٣(العواصم والقواصم ) ١(

م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثالثة، / ط، دار الوفاء،  عامر اجلزار-أنور الباز : حتقيق، جمموع الفتاوى) ٢(

)٤٤٠/ ٤.( 

 ).٥٨ :ص(طعون رافضة اليمن ) ٣(



    
 

 
 
 

١٠٨٥

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ت ) [امللقب باملهدي(أهم من صرح بذلك من علمائهم أمحد بن حيىي بن املرتضى 
: الطبقة األوىل: " حيث قال وهو يتحدث عن طبقات املعتزلة ما لفظه]: هـ٨٤٠

وعبداهللا بن ، وعثمان، وعمر، كروأبو ب، علي عليه السالم: اخللفاء األربعة وهم
وأيب ذر ، وأيب الدرداء، وغريهم؛ كعبداهللا بن عمر، وعبداهللا بن مسعود، العباس
  . )١("وعبادة بن الصامت، الغفاري
وأما نسبة االعتزال إىل الصحابة ويف : " الشيخ محمد اإلمام قال   

ون الصحابة ُ                             فهي أحدى الكرب؛ كيف ال وهم جيعل، مقدمتهم اخللفاء األربعة
فما أعظمها من ، ً                                     وأتباعا للفالسفة اليونان وعبدة األوثان، مؤسسني للضالل

وليتوبوا إىل ، أال فليرتفع هؤالء عن هذه احلمائق، ومغالطة خاسرة، جرأة مدمرة
ولو صعدوا إىل السماء وهبطوا إىل األرض السابعة؛ ما قدروا ، اهللا من هذه البوائق

  ً.                           صحابة والقرابة كان معتزلياً                        على إثبات أن أحدا من ال
فما حدثت هذه الفتنة إال يف عهد !! الصحابة يقولون خبلق القرآن؟:  أيقال

  .ُِّ                                         املأمون العباسي؛ بعد أن عربت كتب الفالسفة
أن عصاة املسلمني عند الصحابة ليسوا مؤمنني وال كافرين يف : أيقولون

  .ن البصريفما حدثت هذه املقولة إال بعد موت احلس!! الدنيا؟
أن الصحابة كانوا ينكرون الشفاعة ألهل الكبائر من أهل التوحيد : أيقولون

واستباحتهم ، فما قاتلوا اخلوارج؛ إال من أجل تكفريهم هذا للمسلمني! واإلسالم؟
  .وهكذا قل يف ضالالت املعتزلة، للدماء واألعراض واألموال

 وهو - كرنا من السلف وإذا كان أمحد بن املرتضى ينسب االعتزال إىل من ذ
وبلية علماء الرفض يف اليمن !  فما بالك مبن هو دونه- يعد من كبار علمائهم 

وغريه؛ هي أ�م كلما نفق عندهم باطل ظنوا أن من سبقهم من السلف يتفق 
ّ         وصار جل ، فرتاكمت عندهم األباطيل املنسوبة إليهم، معتقده ومنهجه معهم

  .)٢("لة وآراء شاذةعلمهم ترهات وأكاذيب وأقاويل باط
  

                                 
، حيدر أباد، مطبعة دار املعارف العلمية، توما لرثلد: حتقيق، املنية واألمل يف شرح امللل والنحل) ١(

 ).٧: ص(هـ ١٣١٦

 ).٨٠: ص(طعون رافضة اليمن ) ٢(



    
 

 
 
 

١٠٨٦

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

   :القول بأن الصحابة كذبوا على رسول اهللا : الطريقة الخامسة
كيف ال وقد ، ال خيفى على املسلم عظيم جرم الكذب على رسول اهللا  

، بل هو من الكبائر العظام،  حترمي ذلكروى  العديد من الصحابة عنه 
لى ذلك مما وسوف نذكر أمثلة ع، فقد قال  بتكفريه بعض أهل العلم

  .سطرته أيديهم يف كتبهم
: " قال اهلادي وهو يتحدث عن أمر الرسول أليب بكر أن يصلي بالناس - 

ً                                                              وأمجعت عليهم الثالث الفرق اليت خالفتهم أن عائشة هي اليت أمرت بالال 
ً                    ومل جيد أحدا يشهد له ، ُ                  مر أبا بكر بالصالة: فقالت،  عندما أذن رسول اهللا 

  .)١("على هذه الدعوى
كالم اهلادي واضح أن عائشة وأمثاهلا القائلني بأمر  :قال الشيخ محمد اإلمام

رسول اهللا أليب بكر يصلي بالناس كذبوا عليه؛ أل�م مل جيدوا من يشهد هلم على زعم 
   .)٢(اهلادي فافتضحوا

ٌ                      وجاء كل حبديث ينقض به "  :ً                                    وقال أيضا وهو يتحدث عن عموم الصحابة - 
ُ                        عم أنه مسعه من رسول اهللا ٌ       وكل يز، حديث صاحبه ُ مع ما يف تلك من 

يعلمون ذلك وهم راضون بغري ما ، خالف حبكم  التنزيل ملا يف كتاب اهللا اجلليل
  .)٣("فيه

 جميء صحايب حبديث ينقض به حديث اآلخر؛ :قال الشيخ محمد اإلمام
دون أ�م معتم: أي) يعلمون ذلك: (وقوله. هذا يعين أ�م يكذبون على رسول اهللا

: ومعناه، القرآن: أي) وهم راضون بغري ما فيه: ( وقوله. الكذب على الرسول
َ                                ولو حبثت عن طعن يف الصحابة كهذا ، أ�م راضون باختالق الكذب  خمالفة للقرآن ّ

  )٤(!مل جتده إال عند املستشرقني فتأمل
   .عقيدة رافضة اليمن يف اإلمامة: املطلب الثاني

                                 
 ).١٢٥: ص(ًنقال عن كتاب طعون رافضة اليمن ) ٤٩٦: ص(املنتخب ) ١(

 ).١٢٥: ص(طعون رافضة اليمن ) ٢(

 ).١٢٦: ص(ًنقال عن كتاب طعون رافضة اليمن ) ٤٩٤: ص(املنتخب ) ٣(

 ). ١٢٦: ص(طعون رافضة اليمن ) ٤(



    
 

 
 
 

١٠٨٧

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

 فمنها من -  رمحه اهللا–ليت انتسب إىل اإلمام زيد بن علي      لقد تعددت الفرق ا
ومن خالل هذا . ومنها من نشأت بعد موته، ظهرت مع زيد بن علي ويف حياته

  .التفصيل يتبني لنا موقف كل فرقة من هذه الفرق يف اإلمامة
  :موقف الزيدية التي عاصرت زيد بن علي في اإلمامة: ً    أوال
 أن الزيدية اليت عاصرت زيد بن علي كانوا يتولون الشيخ محمد اإلمامذكر     

فالزيدية : " فقال. ًالصحابة رضي اهللا عنهم خصوصا أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما
، ًالذين كانوا مع زيد كانوا يتولون الصحابة خصوصا أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما

  . )١(.."اقتداء بآل بيت النبوة؛ كزيد بن علي
وبعث بزيد إىل يوسف بن : "  الزيدية الذين كانوا مع زيدقال ابن عساكر يف

حىت إذا كان بالقادسية ، وخال سبيله، فاستحلفه ما عنده خلالد مال، عمر بالكوفة
، مث تفرقوا عنه إال نفر يسري، ففعل، فسألوه الرجوع معهم واخلروج، حلقته الشيعة

 .ونسب من تفرق عنه إىل الرافضة، فنسبوا إىل الزيدية
وثبت ، فرفضته الرافضة، يزعمون أ�م سألوه عن أيب بكر وعمر فتوالمها: الق

فقتل زيد وا�زم أصحابه ويف ذلك يقول سلمة بن احلر بن ، ٌ                      معه قوم فسموا الزيدية
  :بن احلكم يوسف

��������������������  ��������������������� 

������ ������� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ��� ���� ����� ���� ���� �

������������ ����� �������� � � � � � �� � � � � � � � �� � ���� ��� ����� �� ��������� �

مسعت : قال، عن أمحد بن داود احلداين " - ً       أيضا- وجاء عند ابن عساكر 
أما الرافضة فأول ما ترفضت : فقال، عيسى بن يونس وسئل عن الرافضة والزيدية

، عمر حىت نكون معكفقالوا تربأ من أيب بكر و، جاءوا إىل زيد بن علي حني خرج
: قال. ً                          فإذا نرفضك؛ فسميت الرافضة: قالوا، بل أتوالمها وأبرأ مما يربأ منهما: فقال

                                 
 ).١٢٤: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

 -هـ١٤١٩، األوىل/ ط،  لبنان–بريوت ، دار الفكر، علي شريي: دراسة وحتقيق، تاريخ دمشق) ٢(

  ).١٩/٤٦٨(م ١٩٩٨



    
 

 
 
 

١٠٨٨

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  .)١("فخرجوا مع زيد فسميت الزيدية، وأما الزيدية فقالوا نتوالمها ونربأ ممن يتربأ منهما
َّ                                               فهذا واضح أن أصحاب زيد بن علي كانوا بعيدين عن : قال الشيخ محمد اإلمام

  . )٢(رفضال
واهللا ،  فهذا يدل على أ�م كانوا يقدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي يف اإلمامة:قلت

  .أعلم
  .موقف الفرق التي ظهرت ونشأت بعد موت زيد بن علي في اإلمامة: ً      ثانيا

وكل ،  وكثرت– رمحه اهللا - لقد نشأت الفرق الزيدية بعد موت زيد بن علي 
  :وأشهرها ما يلي، تالف وتفاوت فيما بينهاهذه الفرق على الرفض على اخ

ً                 كان عاملا فقيها ، )٣(تنسب هذه الفرقة إىل سليمان بن جرير الرقي الزيدي: السليمانية الجريرية  -  أ ً
، مث انفصل عنه وحلق بالصاحلية فوافقها يف أشياء ،ً                       وكان تابعا جلعفر الصادق، ً       متكلما

  .)٤(واختلف عنها يف أشياء
  

  :عقيدهتم يف اإلمامة

، وأ�ا تصلح بعقد رجلني من خيار املسلمني، تزعم اجلريرية أن اإلمامة شورى 
وتعتقد اجلريرية أن  .وإن كان الفاضل أفضل يف كل حال، وأ�ا تصلح يف املفضول

وأن بيعة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما  كانت ، ً                           عليا كان اإلمام بعد رسول اهللا
. وأن األمة تركت األصلح،  اسم الفسوقال يستحق عليها اسم الكفر وال، خطأ

ً                              وشهدت عليه وعلى من حارب عليا ، كما أ�ا برئت من عثمان؛ بسبب إحداثه
  ،)٥(بالكفر

                                 
 ).٤٦٤/ ١٩(تاريخ دمشق ) ١(

 )١٢٥: ص(يمن على مر الزمن رافضة ال) ٢(

يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول ). ٢٠٠: ص(احلور العني : ينظر) ٣(

 -هـ١٤١١، الثالثة/ ط، بريوت، دار النهضة العربية، أمحد حممود صبحي. د، )الزيدية(الدين 

 ).٨٢: ص(م ١٩٩١

 ).٨٢: ص) (الزيدية(يف علم الكالم ) ٤(

، )عبد القاهر بن طاهر بن حممد(البغدادي ، الفرق بني الفرق). ١/١٤٣(مقاالت اإلسالميني : نظري) ٥(



    
 

 
 
 

١٠٨٩

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  :والرفض المتحقق في هذه الفرقة كاآلتي
ومل يقلم ، ً                                                 تقدميها عليا على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهم يف اإلمامة -١

  .�ذا القول إال الرافضة
وكفى �ذا ، وعائشة وطلحة والزبري رضي اهللا عنهمتكفريها لعثمان  -٢

ً     رفضا
)١( . 

هم أصحاب كثري النوى املغرية بن سعد امللقب   :  البترية الصالحية- ب
ملا أنكر : وقيل، وقد مسوا بذلك؛ لرتكهم اجلهر بالبسملة بني السورتني، باألبرت

ً          دعى أيضا ُ   وت، مساه املغرية بن سعيد أبرت، سليمان بن جرير النص على علي
، هـ١٦٧بالصاحلية؛ نسبة إىل احلسن بن صاحل بن حي اهلمداين املتويف سنة 

ً                        كان فقهيا جمتهدا متكلما،هـ١٦٨: وقيل  .)٢(أصله من ثغور مهدان، ً
  

  :عقيدهتم يف اإلمامة

ً                    أن عليا أفضل الناس : ومعىن ذلك. يقولون بإمامة املفضول مع وجود األفضل
ً                                        وأن بيعة أيب بكر وعمر ليست خبطأ؛ ألن عليا ، إلمامة وأوالهم با بعد رسول اهللا
فنحن ، ً               وترك حقه راغبا، ً                وفوض األمر طائعا، ً                    وسلم هلما األمر راضيا، ترك ذلك هلما

كما أ�م ال يرون لعلي ، ال حيل لنا غري ذلك، مسلمون ملا سلم، راضون مبا رضي
  . إمامة إال حني بويع

ُ                               وإن كان قد حكي أن احلسن بن صاحل ، تلتهأما عثمان؛ فإ�م يقفون فيه ويف ق
  .)٣(كان يتربأ من عثمان بعد األحداث اليت نقمت عليه

                                                                                
 احلور العني ).٣٣، ٣٢: ص(مصر ، مكتبة أمحد علي صبيح وأوالده، حممد حمي الدين بن عبد احلميد/ حتقيق

  ).٢٧:ص(الزيدية لألكوع ). ٢٠٧: ص(

 ).١٣١، ١٣٠: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

، إحسان عباس. د/ حتقيق، أليب اسحاق الشريازي، طبقات الفقهاء). ٥/٢٢٧(الفهرست : ينظر) ٢(

األعالم ). ٢٠٧: ص(احلور العني ). ٨٥: ص(م ١٩٧٠، بريوت، دار الرائد العريب

 ).٢٧: ص(الزيدية لألكوع ). ١/٥٥٥(معجم املؤلفني ). ٢/١٩٣(

: ص(احلور العني ). ١٨٨، ١/١٨٧(مللل والنحل ا). ٣٣، ٣٢: ص(الفرق بني الفرق : ينظر) ٣(



    
 

 
 
 

١٠٩٠

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  
  :والرفض المتحقق في هذه الفرقة كاآلتي

  
ً                    ومعلوم أن عليا قد ، تفضيل علي على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهم -١ َّ

   . أبو بكر وعمرَّ                               صرح بأن أفضل األمة بعد رسول اهللا 
 .وهذا من الرفض،  على أيب بكر وعمر يف اإلمامةً            تقدميها عليا -٢
وهذا من ، توقفها يف احلكم على عثمان بعدم الفسق والكفر - ٣

مع إثبات ، الرفض؛ ألن التشيع اخلفيف هو تقدمي علي على عثمان
 .فضائل عثمان وإمامته

عائشة وطلحة : ويدخل يف هذا، ً                               شهودها بالكفر على من حارب عليا -٤
 .)١(صحابة رضي اهللا عنهموالزبري وغريهم من ال

: وقيل، نسبة إىل أيب اجلارود زياد ابن املنذر الكويف اهلمذاين:  الجارودية-    ج 
تويف ، وقيل زياد بن أيب زياد، زياد بن منقذ العبدي: وقيل، وقيل النهدي، الثقفي
 .)٢(ومن غالة الشيعة، من أهل الكوفة،  ه١٥٠بعد 

ويكىن أبا النجم زياد .. .رود من علماء الزيديةأبو اجلا: "وصفه ابن الندمي بقوله
لعنه .. .:ُ                سئل عنه؛ فقاليقال أن جعفر بن حممد بن علي . بن املنذر العبدي

  .)٣("أعمى البصر، اهللا فإنه أعمى القلب
  

  : عقيدهتم يف اإلمامة

                                                                                
 ). ٢٨، ٢٧: ص(الزيدية لألكوع ). ٢٠٧

 ).١٣٢: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

حممد صادق آل / صححه وعلق عليه، )أيب جعفر حممد بن احلسن(الفهرست للطوسي : ينظر) ٢(

، ٧٢: ص) (النجف(عتها املكتبة املرتضوية ومطب، )قم(مشورات الشريف الرضى ، حبر العلوم

الزيدية لألكوع ). ١/٧٣٨(معجم املؤلفني ). ٣/٥٥(األعالم ). ١/١٨٣(امللل والنحل ). ٧٣

 ). ٢٤: ص(

 ).٢٢٧، ٢٢٦/ ٥(الفهرست ) ٣(



    
 

 
 
 

١٠٩١

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

 نص على علي بالوصف واإلشارة دون التسمية زعموا أن النيب  -١
 - ووصفة بالصفات اليت ال توجد إال فيه، يه أي أنه أشار إل- والتعني

ومل يطلبوا ، َّ                                 والناس قصروا حيث مل يتعرفوا الوصف، وهو اإلمام  بعده
  . )١(وإمنا نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك، املوصوف

 نص على احلسن واحلسني مبثل نصه على  زعموا أن رسول اهللا  -٢
 .علي

أيب طالب يف ولديه احلسن واحلسني حصر اجلارودية اإلمامة بعد علي بن  -٣
 .)٢(وذريتهما

 - ولكنها ، زعموا أن اإلمام بعد هؤالء الثالثة ليس مبنصوص عليه -٤
 شورى بني األفاضل من ولد احلسن واحلسني ممن - أي اإلمامة
وكان صحيح ، وباين الظاملني، ودعا إىل سبيل ربه، شهر سيفه

ً                  وكان عاملا زاهدا ، النسب من هذين البطنني ً      شجاعاً
)٣(  . 

 

  
 :والرفض المتحقق في هذه الفرقة كاآلتي

  .ُ                                                أسست هذه الفرقة يف الكوفة؛ وهي منبع الرفض والغدر -١
كما وصمه أهل احلديث ، املؤسس هلذه الفرقة أبو اجلارود وهو رافضي -٢

 .والكذب باسم أهل البيت، بالغلو يف الرفض
  بالنص يف ً                                               اجلارودية تقدم عليا على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهم -٣

 .وهذا القول من خصائص الرافضة االثين عشرية، اخلالفة

                                 
 -هـ١٤١٢، األوىل/ ط، القاهرة، دار الرشد، عبد املنعم احلفين. د/ حتقيق، فرق الشيعة: ينظر) ١(

  ). ٢٥، ٢٤: ص(الزيدية لألكوع ). ، ٢٠٧: ص(احلور العني ). ٣١:ص(م ١٩٩٢

بني مسألة التقريب ). ١٢٧: ص(رافضة اليمن ). ٢٠٨: ص(احلور العني ). ٣١: ص(فرق الشيعة :  ينظر)٢(

 ). ١/١٦٧(هـ ١٤١٣، الثانية/ ط، الرياض، دار طيبة، أهل السنة والشيعة

 ).١/١٦٧: ص(التقريب مسألة ). ٢٠٨: ص(احلور العني ). ٣١: ص(فرق الشيعة : ينظر) ٣(



    
 

 
 
 

١٠٩٢

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

وهذه طريقة الرافضة ، تربؤ اجلارودية من أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما -٤
 .اإلمامية االثين عشرية بال خالف

حصر اجلارودية اإلمامة بعد علي بن أيب طالب يف ولديه احلسن  -٥
مامية االثين عشرية مع وهذه طريقة الرافضة اإل، واحلسني وذريتهما

 .اختالف يف بعض تفاصيلها
وال  ، ادعاء اجلارودية أن إمامة احلسن واحلسني بالنص من رسول اهللا  -٦

ومعلوم أنه ال يوجد نص على إمامة ، يقول �ذا إال الرافضة االثين عشرية
 .ً                               علي فضال عن وجوده يف هذين الكرميني

وهذا القول من ترهات ، متهمرجعة أئ: أي، قول بعض اجلارودية بالرجعة -٧
 .الرافضة االثين عشرية

ً                                          وإباحتها من خصائص الرافضة االثين عشرية أيضا، قول بعض اجلارودية بإباحة املتعة - ٨
)١(  . 

                                 
 ).١٢٨، ١٢٧: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(



    
 

 
 
 

١٠٩٣

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ا ة: اا   ا را  

  :مسألة خلق القرآن: املطلب األول

املسائل املهمة واليت طال فيها مسألة القول أن القرآن خملوق وغري خملوق من 

وأما موقف رافضة اليمن من هذه املسألة فإ�م يقولون بأن ، اخلالف بني الفرق

  .القرآن خملوق

واستدل لذلك ،  بأن القرآن خملوق–" جمموع رسائله" فقد ذكر اهلادي يف 

Y X W V U (: بآيات من القرآن منها قوله تعاىل

Z   (]الزخرف        ُ F E D C B A (: وقوله تعاىل، ]٣:ُّ

I H G   (]وكذلك خلق القرآن؛ : " ّ            مث عقب بقوله، ]١٨٩:األعراف

ً                                         إذ جعله قرآنا عربيا كما جعل الشمس ضياء ً ، بأن خلقهما كذلك، ً            والقمر نورا، ً

فإذا ، وأنه ليس بقدمي، فأخرب أنه حمدث] ١١٣:طه[)   â á à ß(: وقال

فبهذه اآليات وحنوها خالفنا .. خلقهوإذا كان خملوق فاهللا ، كان حمدث فاهللا أحدثه

  .   )١("وأن اهللا خالقه، وعلمنا أنه خملوق حمدث، من زعم أن القرآن ليس مبخلوق

 وقد وصل احلال باهلادوية يف اعتقاد خلق القرآن :قال الشيخ محمد اإلمام

ومن تلك املختصرات ، )٢(وسطروه يف خمتصرا�م، إىل أن جعلوا ذلك من أصوهلم

 أحد –للرصاص " مصباح العلوم يف معرفة احلي القيوم: "ت على ذلكاليت احتو

                                 
 ).٢٤٥: ص(ًنقال عن كتاب رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

عبد السالم عباس / حتقيق، )عبد اهللا بن زيد(للعنسي ، اإلرشاد إىل جناة العباد: لالستزادة ينظر) ٢(

، الثالثة/ ط، صعدة اليمن، سالميمنشورات الرتاث اإل، وحممد قاسم اهلامشي، الوجيه

حممد بن علي بن ، البدر املنري يف معرفة اهللا العلي الكبري). ٢٠٤: ص(م ٢٠١٠ -هـ١٤٣١

، مؤسسة التاريخ العريب، عبد اهللا عبد اهللا احلسيين. د/ حتقيق، أمحد بن حممد بن احلسن اليماين

حممد ،  معرفة رب العبادسبيل الرشاد إىل). ١/٧٧(م ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، األوىل/ ط، بريوت

، مكتبة أهل البيت، إمساعيل بن جمد الدين املؤيدي/ حتقيق، بن احلسن بن القاسم بن حممد

 ).٧٨: ص(م ٢٠٠٩  -هـ١٤٣٠، الثانية/ ط، صعدة اليمن
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" األساس يف عقائد األكياس"  ويف رسالة -علمائهم يف القرن السابع اهلجري

  .للشريف

وقد خرجوا �ذا ، فرافضة اليمن ال يزال اعتقادهم يف خلق القرآن إىل عصرنا

  .   ً                   وأهل البيت خصوصاً،                     وما عليه السلف عموما، االعتقاد عن الكتاب والسنة

نقول القرآن كالم اهللا : وقد قرأت لبعض رافضة اليمن املعاصرين وإذا به يقول

وهذا من احللول العقيمة اليت يسلكها . ال نقول غري خملوق: يعين. ونسكت

، إال يعلم هذا القائل أن السكوت هنا فيه انتصار للقائلني خبلق القرآن، أصحا�ا

القرآن كالم اهللا غير : فمن وفقه اهللا لقول احلق فليقل. نفسهفكيف لو وافقهم يف 

  .)١(مخلوق

  :مسألة العلو: املطلب الثاني

ومما يدل على ذلك ، مذهب رافضة اليمن يف هذه املسألة أن اهللا تعاىل يف كل مكان   

  :ما يلي

أم فيما ، أم السماء، وأين معبودهم؟ أيف األرض: فإن قال. .: "قال اهلادي

وفوق السماء السابعة ، وفيما بينهما، بل هو فيهما: ا من األشياء؟ قيل لهبينهم

  .)٢("ومن وراء األرضني السابعة السفلى، العليا

وهو الفرد الصمد اجلليل؛ الذي كينونته يف . .: "ً                     وقال أيضا يف موقف آخر

، رةالذي ال تراه العيون الناظ، السموات العلى؛ ككينونته يف األرض السابعة السفلى

  .)٣("وال تدركه األوهام اخلاطرة يف الدنيا وال يف اآلخرة

فذكر أن علو اهللا على خلقه ،  عليهم عقيد�مالشيخ محمد اإلمام وقد أنكر    

فاالضطراب فيها سببه؛ قبول ، ً                     فضال عن األدلة الشرعية، ومباينته هلم معلومة بالضرورة الفطرية

  .شبه أهل الكالم والضالل

ألدلة على علو اهللا تعاىل على خلقه من القرآن الكرمي والسنة أن ا: مث قال

                                 
 ).٢٤٧ - ٢٤٥: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

 ). ٢٤٧: ص(ر الزمن ًنقال عن كتاب رافضة اليمن على م) ١٤٥: ص(جمموع الرسائل ) ٢(

 ).٢٤٧: ص(ًنقال عن رافضة اليمن على مر الزمن ) ١٤٣: ص(جمموع الرسائل ) ٣(
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  . وقد أمجع على ذلك الصحابة والتابعون هلم بإحسان، ً                 النبوية كثرية جدا

مثل ، وألفوا يف ذلك مؤلفات، وذكر أن العلماء ردوا على من نفى علو اهللا

  .للوهيب" علو الرمحن"و ، للذهيب" العلو للعلي الغفار"كتاب 

القول بأن اهللا يف كل مكان هو قول اجلهمية : ختتم رده على نفاة العلو بقوله مث ا

وقد أدى هذا القول إىل ضاللتني ، مث تتابعت على ذلك طوائف من أهل الضالل، ً    أوال

  :كبريتني ومها

  .وامتزج �ا، َّ                      أي أن اهللا حل يف خملوقاته: القول باحللول واالحتاد - 

 .  )١(وال فوق وال حتت، رجهأن اهللا ليس داخل الكون وال خا - 

 :مسألة الشفاعة ومرتكب الكبرية: املطلب الثالث

،  للعصاة من أهل التوحيد من عقائد رافضة اليمن إنكار شفاعة الرسول 

  . )٢(ويعتقدون  عدم خروج عصاة املوحدين من النار

عة وهذه العقيدة خمالفة ملذهب أهل السنة القائلني بأن فاعل الكبرية تناله شفا

  . )٣(وأ�م يعتقدون خروج خبروج عصاة أهل التوحيد من النار، احلبيب حممد 

 بعض الردود على بطالن هذه العقيدة حيث للشيخ محمد اإلماموقد كان 

                                 
 ).٢٤٩، ٢٤٨: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

مكتبة أهل ، حملمد بن عبداهللا املؤيدي الضحياين، نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه) ٢(

 ).٩٤ -٩٢: ص(م ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، األوىل/ ط، صعدة، البيت

، الثانية/ ط، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، عبد اهللا شاكر اجلنيدي/ حتقيق، رسالة إىل أهل الثغر: ينظر) ٣(

أيب الفضل عياض بن (للقاضي عياض ، إكمال املعلم بفوائد مسلم). ٢٨٨: ص(م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢

 - هـ١٤١٩، األوىل/ ط، مصر، املنصورة، ءدار الوفا، حيىي إمساعيل. د/ حتقيق، )موسى بن عياض

، األوىل/ ط، األزهر القاهرة، املطبعة املصرية، شرح صحيح مسلم بشرح النووي). ٥٦٥/ ١(م ١٩٩٨

إثبات ). ١/٢١٩(جمموع الفتاوى ). ٣/٣٥) (م١٣٤٩/١٩٣٠ - م١٩٢٩/هـ١٣٤٧(طبع بني عامي 

أضواء ، إبراهيم باجس عبد ا�يد/ حتقيق، )مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان(الشفاعة للذهيب 

حممد بن (السفاريين ، لوامع األنوار البهية). ٩: ص(م  ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، األوىل/ ط، الرياض، السلف

 ).٢/٢٠٨(م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، الثانية/ ط، دمشق، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، )أمحد
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 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  : قال

ورافضة اليمن يف إنكار الشفاعة للمسلمني  املذنبني سلكوا مسلك  " 

، ً     عليا: فروا الصحابةوك، اخلوارج الذين ظهروا يف خالفة أمري املؤمنني علي

وحكموا على من مات من ، ومن معهما رضي اهللا عن الصحابة أمجعني، ومعاوية

وقد رد .. وال تلحقه شفاعة الشافعني، غري توبة بأنه خملد يف النار أبد اآلبدين

  . )١( "..السلف ومن تبعهم على القائلني �ذا القول

 الكبائر ليسوا بكفار وال أن أصحاب: "  قال اهلادي:وأما حكمه في اآلخرة

وال أطهار ، وال أخيار وال أزكياء، وأ�م ليسوا بأبرار وال فضالء، مشركني وال منافقني

، وال اسم اهلدى، وال اإلسالم، ومن كان هكذا مل يطلق له اسم اإلميان، وال عدالء

، والظلم، والفسوق، واإلحسان؛ ألنه قد غلب عليهم اسم الفسق، والتقوى

اليت ، وهي منزلة الفساق والفجار، فكانوا أهل منزلة بني منزلتني، والضالل، والعدوان

  .)٢("بني منزلة املؤمنني والكافرين يف هذه الدنيا

إن أقرب : " ويزداد وضوح موقفه من مرتكب الكبرية ما ذكره يف كتاب له فقال

أن مجيع ، ومن خالفنا على الباطل، األشياء عندنا الذي قد علمنا به أنا على احلق

وحنن هلم فيما انفردت به كل طائفة منهم ، فرق األمة جبملة قولنا مصدقون

، وإثبات الوعد والوعيد، والعدل، وهم فيما ندين اهللا به من أصول التوحيد، مكذبون

  .)٣("واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مصدقون، والقول باملنزلة بني املنزلتني

  

  :بادأفعال الع: املطلب الرابع

وإمنا العباد هم ، أن أفعال العباد ليست خملوقة هللا: ومن عقائد رافضة اليمن

                                 
 ).٢٦٦: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

 ).٢٨٩: ص(ًنقال عن كتاب رافضة اليمن على مر الزمن ) ١٧٧، ١٧٦ :ص(جمموع الرسائل ) ٢(

، مؤسسة اإلمام زيد بن علي، )حيىي بن احلسني بن القاسم الرسي(للهادي ، املنزلة بني املنزلتني) ٣(

 ).٥: ص(م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، األوىل/ ط، صنعاء
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َّ            أن خالق كل : نقول وعليه املعمول، فنحن حنمد اهللا: " قال اهلادي، )١(اخلالقون هلا

)    § ¨ © ª(: قال سبحانه، وعامله فاعله، شيء عامله

  . )٢("خالقني: فسمى العاملني] ١٤:املؤمنون[

وقول : "  فقال–ً                           مستنكرا عقيدة قول اهلادي -  يخ محمد اإلمامقال الش

فما قاله اهلادي ، )٣(اهلادي هو قول املعتزلة والقدرية؛ القائلني بأن العبد خيلق فعله

وهو ينايف تنزيه اهللا وتعظيمه عن الشركاء ، باطل؛ ملا فيه من إثبات تعدد اخلالقني

  . )٤("وخلق أفعاهلم، نفسه من االختصاص باخللقوينايف إثبات ما أثبته اهللا ل، واألنداد

  

  :رؤية املؤمنني رهبم يف اآلخرة: املطلب اخلامس

                                 
للعلوي ، ل والتوحيدالتمهيد يف شرح معامل العد). ١٩٥: ص(اإلرشاد إىل جناة العباد ) ١(

، األوىل/ ط، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، هشام حنفي سيد/ حتقيق، )حيىي بن محزة(

للمنصور باهللا ، األساس لعقائد األكياس). ١٣١ - ١/١٢٨(م ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

منشورات الرتاث ، حممد قاسم اهلامشي/علق عليه، )القاسم بن حممد بن علي(

البدر ). ٨٠، ٧٩: ص(م ١٩٩٤ - هـ١٤١٥، الثانية/ ط، صعدة اليمن، اإلسالمي

: ص(سبيل الرشاد إىل معرفة رب العباد ). ١/٣٢٢(املنري يف معرفة اهللا العلي الكبري 

٣٣.( 

 ).٢٧٩: ص(ًنقال عن كتاب رافضة اليمن على مر الزمن ) ٥٥: ص(رسائل العدل والتوحيد ) ٢(

، عبد الكرمي عثمان. د/  حتقيق،شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار: ينظر) ٣(

بة وهبة ثالثة/ ط، القاهرة، مكت ل املختصر ). ٣٢٣: ص(م ١٩٩٦ - هـ١٤١٦، ا

لدين ). ٣٥٠، ٣٤٦:ص(بدون بيانات النشر ، للقاضي عبد اجلبار، يف أصول ا

لعينني مبحاكمة األمحدين لدين نعمان بن حممود (لأللوسي ، جالء ا خري ا

لداين بن منري آ/ حتقيق، )أفندي بة العصرية، ل زهويا ، األوىل/ ط، بريوت، املكت

نية). ٢٥٩: ص(م ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ حممد . د، املعتزلة وحرية اإلرادة اإلنسا

ثانية/ ط، القاهرة، دار الشروق، عمارة ل  ).٧٠: ص(م ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، ا

 ).٢٧٩: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ٤(
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ُ                         وقالوا أن اهللا تعاىل ال يرى ، لقد أنكرت رافضة اليمن رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة
ً                  فقد قال قوال عظيما، وأنه من زعم أن العيون تراه جماهرة، يف الدنيا وال يف اآلخرة

)١( .  

، وقد ملئت كتب اهلادوية بتقرير هذه املسألة: "  الشيخ حممد اإلمامقال

 كما هو )٣( واجلهمية)٢(وهم يف ذلك مقلدة للمعتزلة، وجعلوها من صميم عقيد�م

  .)٤("واألدلة على رؤية املؤمنني ر�م يف اآلخرة كثرية، معلوم عنهم

( * + ,- . / (: قال تعاىل:  القرآن الكریم

إذا عدي بـ ) نظر(أن الفعل  :        وجھ الداللة.]٢٣ ،٢٢:القيامة[)0

  .)٥(؛ يراد به نظر العني أو املعاينة واملشاهدة)إىل(

  .]١٥:ِّ       املطففني[)   Y X W V U T(: وقوله تعاىل

َّ                                              ملا حجب الكفار يف حال السخط دل على أن املؤمنني :ووجھ الداللة

  .)٦(وإال مل يكن بينهما فرق، يرونه يف حال الرضى

 .]٢٦:يونس[)     " # $ %(: وقوله تعاىل

  

                                 
نظرات يف مالمح املذهب الزيدي ). ١/٢٨٦ (التمهيد يف شرح معامل العدل والتوحيد: ينظر) ١(

 ).٤٩: ص(

 ).٢٣٢: ص(شرح األصول اخلمسة ). ٣٣٧: ص(املختصر يف أصول الدين : ينظر) ٢(

دار ، صربي بن سالمة شاهني/ حتقيق، لإلمام أمحد بن حنبل، الرد على اجلهمية والزنادقة: ينظر) ٣(

 ).٩٩/ ١( والنحل امللل). ٧٦: ص(م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، األوىل/ ط، الثبات

 ).٢٨٠: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ٤(

، )أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب(البن القيم ، حادي األرواح إىل بالد األفراح: ينظر) ٥(

البن أيب ، شرح الطحاوية). ٦٢٣، ٢/٦٢٢(دار عامل الفوائد ، زائد بن أمحد النشريي/ حتقيق

 ).١٣٠، ١٢٩: ص(الرياض ، مكتبة الرياض احلديثة، حممد شاكرأمحد / حتقيق، العز احلنفي

أبو حممد / حققه وخرج أحاديثه، البن عثيمني، شرح ملعة االعتقاد). ٦١٦/ ٢(حادي األرواح : ينظر) ٦(

). ٨٧: ص(م ١٩٩٥ –هـ ١٤١٥،  الثالثة/ ط، الرياض، أضواء السلف، شرف بن عبد املقصود

 ).١٣٢، ١٣١(شرح الطحاوية 



    
 

 
 
 

١٠٩٩

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

فقال . النظر إىل وجهه الكرمي:  بني أن الزيادة هي النيب  أن:وجھ الداللة 

" :تريدون شيئا أزيدكم؟ : يقول اهللا تبارك وتعاىل: قال، إذا دخل أهل اجلنة اجلنة

ِ         فيكشف :أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار؟ قال: فيقولون

  . )١( "ُ                                          فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل ر�م ، احلجاب

  

  :السنة النبویة

  

وبلغ عدد رواته عن رسول ، فاألحاديث الدالة على ثبوت الرؤية بلغت التواتر 

ً                                 اهللا من الصحابة بضع وعشرون صحابيا 
  :ومن هذه األحاديث ما يلي. )٢(

  

ون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف إنكم سرت: "       قال رسول اهللا 

  .)٣("رؤيته

: قال! ال يا رسول اهللا: هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا ":وقوله 

فإنكم ترونه : قال! ال يا رسول اهللا: هل تضارون يف الشمس ليس دو�ا سحاب؟ قالوا

  .)١("كذلك

                                 
: ص(إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة ر�م سبحانه وتعاىل / باب، واه مسلم يف كتاب اإلميانر) ١(

، بيت أفكار الدولية، أبو صهيب الكرمي/ صحيح مسلم اعتىن به ).١٨١(برقم ، )٩٩

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، الرياض

، )أيب العباس أمحد بن عبد احلليم(البن تيمية ، بيان تلبيس اجلهمية). ٢٤٦، ٢/٢٤٥(احلجة يف بيان احملجة : ينظر) ٢(

). ٤١٦، ٢/٤٠٩(هـ ١٣٩٢، األوىل/ ط، مكة املكرمة، مطبعة احلكومة، حممد بن عبد الرمحن بن قاسم/ حتقيق

 - هـ١٤٠٦، األوىل/ ط، حممد رشاد سامل: د/ حتقيق، منهاج السنة البن تيمية ).٢٨٢/ ٦(جمموع الفتاوى 

 ).٦٢٥/ ٢(حادي األرواح ). ٣/٣٤١(م ١٩٨٦

، )٥٥٤(برقم ، )١/١١٥(، فضل صالة العصر/ باب، البخاري يف كتاب مواقيت الصالة: رواه الشيخان) ٣(

فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة / باب، ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة. واللفظ له

   ).٦٣٣(برقم ، )٢٤٩: ص(عليهما 



    
 

 
 
 

١١٠٠

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  

    :اإلجماع

 على إثبات رؤية املؤمنني لر�م يف  فقد أمجع أئمة اهلدى من سلف األمة

  .)٢( دون الكفار- رؤية حقيقية باألبصار - اآلخرة 

                                                                                

/ ٦()   K J I H G F( :قوله تعاىل/ ببا،  البخاري يف كتاب التفسري: رواه الشيخان) ١(

، )٩٩: ص(معرفة طريق الرؤية / باب، ومسلم يف كتاب اإلميان). ٤٥٨١(برقم ،  )٤٥

 .واللفظ له، )١٨٢(برقم 

الدار ، بدر البدر/ تقدمي وإخراج وتعليق، )عثمان بن سعيد(للدرامي ، الرد على اجلهمية: ينظر) ٢(

شرح صحيح مسلم ). ١٠٤: ص(م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، األوىل/ ط، الصفاة الكويت، السلفية

لوامع األنوار ). ٢/٦٠٥(حادي األرواح ). ٣٠٦، ٦/٢٨٢(جمموع الفتاوى ). ٣/١٥(للنووي 

)٢٤٠/ ٢ .(  



    
 

 
 
 

١١٠١

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

اا ا :ا را ا  

   :              السحر والتنجيم  :           املطلب األول
                                           أن تعلــم الــسحر والتنجــيم معلــوم بالــضرورة مــن                 الــشيخ محمــد اإلمــام            ذكــر 

             وعلــى هــذا ســار   ،          ص األحاديــث                        ومعــدود يف كبــائر الــذنوب بــن  ،               ديــن اإلســالم حترميــه
: ; > = < ? @ C B A (  :             وقــــد قــــال تعــــاىل  ،        املؤلفــــون

E D   (] ١٠٢ :      البقرة   [ )١(.   
   :           فذكر ما يلي  ،                                                     مث ذكر أقوال علماء أهل السنة يف احلكم على السحر والساحر

   .)٢( "                             فإن أكثر العلماء على أنه يقتل    : "                        قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
             كمــا تــدل عليــه   ،               أن الــساحر كـافر  :             القتــل للــساحر         وممــا يؤيـد     : "             وقـال الــشوكاين

   .. ُ                                                                ُفقتله بسبب كفره مـع ارتكابـه هلـذه العظيمـة الـيت يفـرق �ـا بـني املـرء وزوجـه  ،      األدلة
   .)٣( "                                   فال يرفع عنه الكفر والقتل إال بالتوبة

ً                                        ً الـسحر والتنجـيم انتـشرا انتـشارا كبـريا لـدى     أن                الـشيخ محمـد اإلمـام         وقد أشـار 
   :                       والسبب يف ذلك يعود ألمرين  ،   وف                 طائفيت الرفض والتص

ـــــك- ١ ـــــستجيز ذل ً            ًاســـــتدالال مـــــنهم   ،                                          أن مـــــن علمـــــاء هـــــاتني الطـــــائفتني مـــــن ي
                                فالرافــضة تنــسب إىل أمــري املــؤمنني علــي   ،                                   باألكاذيــب علــى آل بيــت النبــوة والــصاحلني

َّ                             َّوقد بني العلماء أن هـذا الكتـاب   ،                              احملتور على أمور السحر والتنجيم  "     اجلفر  "      كتاب 
   .                     ال تصح نسبته إليهم حبال  ،              آل بيت النبوة          مكذوب على 

            وقـــد كـــان هلـــذا   ،                                              اســـتخدمت بعـــض اهلادويـــة الـــسحر؛ للوصـــول إىل اإلمامـــة- ٢
  :                  سنذكرها فيما يلي)٤(                    االستخدام أضرار بالغة

                                                            قـــال العالمـــة الـــشوكاين يف ترمجـــة اإلمـــام املهـــدي حممـــد بـــن أمحـــد بـــن احلـــسن بـــن  - 
                              مــه حادثــة الــسيد إبــراهيم احملطــوري                      ومــن أعظــم احلــوادث يف أيا    : "             اإلمــام القاســم

                                 
 ).٣٣٥: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

 ).٣٤٦/ ٢٨(جمموع الفتاوى ) ٢(

 ).٨٦٩: ص(األوىل / ط، دار ابن حزم، السيل اجلرار) ٣(

 ).٣٣٦، ٣٣٥: ص(ضة اليمن على مر الزمن راف) ٤(



    
 

 
 
 

١١٠٢

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  -                                  بالدال املهملة مكان الطاء املهملة-                                    الشريف الذى يسميه الناس اليوم احملدوري 
  ،                            وباجلملــة فكــان مــن أعظــم الــسحرة  ، ً                                  ًوكــان بارعــا يف علــم الطلــسمات والــشعوذة

     فـسفك   ،                                  وله أتباع جماذيب ينطقـون بلفـظ اجلاللـة  ،   هـ    ١١١١                 وظهور أمره يف سنة 
                وال يقطـع أجـسامهم   ،                            وكان ال تؤثر الرصاص يف أصحابه  ،         ب األموال  و�  ،       الدماء

                       أمــسكها بيــده وأرجعهــا إىل   ،                                 فكانــت الرصاصــة إذا بلغــت إىل أصــحابه  ،      الــسالح
          حــىت قيــل ان   ،                بــل وســائر الــديار  ،                                وارجتــت الــديار اليمنيــة هلــذه احلادثــة  ،       صــاحبها

              الذى ال يعمل يف                                                        سلطان الروم كتب إىل نائبه مبصر يسأله عن هذا القامي باليمن 
ًووقعــت لــه مالحــم دمــر فيهــا عاملــا ال حيــصون  ،                       أصــحابه الــسالح وال الرصــاص

َ
                                  ً

َ
 ،  

ٍفأرســـل إليـــه صـــاحب الرتمجـــة جيـــشا بعـــد جـــيش ً                                   ٍ   ،                        وهـــو يهـــزمهم ويقتـــل أكثـــرهم  ، ً
         فكــان إذا   ،                         ومل يكـن عنـده مـن العلـم شـيء  ،                              وامتـد اصـحابه يف مواضـع مـن الـيمن

                 وينهــب مــن األمــوال؟   ،       احلــرم        ويهتــك مــن  ، ُ                            ُســئل عــن وجــه مــا يــسفك مــن الــدماء
                                وحيكــى أن ســيفه املــذكور كــان يــسمع لــه   .                               قــال إن ســيفه هــو الــذى يــأمره بــذلك

      انـه ال   :               وكـان تـارة يقـول  ،                                          صـليل وهـو يف غمـده؛ ولعـل ذلـك مـن مجلـة أثـر سـحره
      يف أرض                              وتقريـــرهم للبانيـــات علـــى البقـــاء  ،                             خيـــرج إال ألجـــل شـــرب النـــاس للتنبـــاك

                          وكـان أصـحابه إذا توجهـوا إىل   ،               عرات مبزيد جهلـه                   وكل هذا من أعظم املش  ،      اليمن
                            وإن كــان مــن غايــة احلــصانة؛ أل�ــم   ،                 فتحــوه يف أســرع وقــت  ،             حــصن مــن احلــصون

                فــإذا مل يستــسلموا   ،                            ويــضربو�م بالــسالح فــال يــؤثر ذلــك  ،                   يرمــو�م فــال يــؤثر ذلــك
                     فـاتفق يف فـتحهم حلـصن ثـال   ،                        تـسوروا مـن اجلـدران ودخلـوا  ،                  ويفتحوا هلم األبواب

                            فلمـا رأوا أهـل احملـل ذلـك أخـذوا   ،                                رأة أرسـلت علـى أحـدهم حجـرا فهـشمته     أن ام
                  ومل يــزل صــاحب الرتمجــة   ،                         فــشدخوهم وقتلــوا مجاعــة مــنهم  ،                 األحجــار ورمــوهم �ــا

     فكـان   ،                                  حىت جهز يف آخر األمر أوالده يف جيش ضخم  ، ً                ًجيهز جيشا بعد جيش
       وهزمــوا   ،    عيــل                              وتفــرق أصــحابه بعــد أن فعلــوا األفا  ،                            الفــتح وتقهقــر أمــر هــذا النــاجم

  .)١( "            وفتحوا احلصون  ،      اجليوش
                                             عنـد ترمجتــه حلــسني بـن حممــد بــن اهلـادي اإلمــام املنــصور –                 قـال القاضــي األكــوع  - 

        وأن اجلـن   ، َ                                   َوقد أعلن املرتجـم له أنه اكتشف الكنوز  .  .    ]: "  هـ    ١٣٠٥  ت  [      اهلادي 

                                 
 ).٦٥٤ -٦٥٢/ ٢(البدر الطالع ) ١(



    
 

 
 
 

١١٠٣

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ًفأقبـل عليـه عامـة النـاس مـن أمـاكن شـىت؛ طمعـا  ، ِّ                   ِّتنفـذ رغباتـه وأوامـره  ،         طوع أمـره َّ                                        ً َّ  
     فلمــا   ،                                                    وأرســله أهــل صــنعاء للقــدوم إليهــا؛ ليــستقر يف عاصــمة الــيمن  ،         يف األمــوال

                                  وإمنــــا أراد أن يــــستغل ســــذاجتهم وهلعهــــم   ،                          حــــضر اكتــــشف النــــاس أنــــه مــــشعبذ
                              كمــــا أنــــه كــــان يعــــاجل املرضــــى بــــالرقي   ،            فــــيحكم الــــبالد  ،                     لألمــــوال؛ ليلتفــــوا حولــــه

             م لــــه بــــشيء مــــن               مث تبــــني أنــــه ال علــــ  ،                        ويــــدعي أن لــــه معرفــــة بالطــــب  ،         والتمــــائم
  .)١(   .."   ذلك

                                                     عنــد ترمجتــه ألمحــد بــن احلــسن بــن اإلمــام القاســم بــن حممــد اإلمــام -ً         ً وقــال أيــضا  - 
              ويرجـــــــــع إىل ســـــــــؤال   ،                                  وكـــــــــان يعتمـــــــــد مراعـــــــــاة النجـــــــــوم يف أســـــــــفاره   : "     املهـــــــــدي
   . )٢(   .."      املنجمني

                                                              وأمــا يف العــصر احلاضــر فقــد ذكــر الــشيخ حممــد اإلمــام أن احلــوثيني يــستخدمون  - 
َ                      َظنــا مــنهم أنــه حيمــيهم مــن   ،                          ال ســيما مــع أفــرادهم املقــاتلني               الــسحر بــشكل كبــري 

                                فقــد تــواترت األخبــار أن مــن هــؤالء مــن     : "     فقــال  ،                         الــضربات والطلقــات املختلفــة
                        وهـو حيمــل عـزائم وطالسـم علــى   ]        كالشـنكوف [                           يـأيت إىل مواجهـة الدبابـة بــاآليل 

                  واســـتخدامهم لألســـحار   ،                 ملـــا جئـــتم يب إىل هنـــا  :                  فـــإذا نزعـــت منـــه قـــال  ،     عـــضده
ــــرية؛ أكربهــــا الوصــــول إىل اإلمامــــة   ،                     وهلــــم يف هــــذا مــــصائب عظــــام  ،                                   ألغــــراض كث

                 وللوصـول إىل حماربـة   ،                     وتـارة للوصـول إىل املـال  ،                          وأحداث جسام علـى أهـل الـيمن
   . )٣( "       وغري ذلك  ،              من يرفض رفضهم

                                 فاملــــستخدمون للــــسحر والتنجــــيم والــــدجل   "                  الــــشيخ محمــــد اإلمــــام             قــــال 
ًوشـــرا مـــستطريا  ، ً      ً  عظيمـــاً                         ً حيـــدثون يف صـــفوف املـــسلمني فـــسادا ً            ً                 فكيـــف إذا اســـتخدم   ، ً

ً                                                                       ًذلك إىل الوصول لإلمامة؟ فإن مستخدمه يرتكب أنواعا من الشرور اليت ال تبقي وال 
  :       ومن ذلك  ،                                           فكم ألفعال هؤالء من نتائج سيئة على مر الزمان   ..    تذر

   .            واستخدام ذلك  ،                                       فتح باب املسابقة إىل تعلم السحر والتنجيم - ١
ًباســم أن فالنــا وفالنــا قــد اســتخدموه                    اســتباحة تعــاطي الــسحر  - ٢ ً َّ                              ً ً        وهــم مــن   ، َّ

                                 
 ).١٢٧٥، ١٢٧٤/ ٣(هجر العلم ) ١(

 ).١٥٦٧/ ٣(املصدر نفسه ) ٢(

 ).٤٨: ص( ذمار اليمن -معرب، مركز دار احلديث، بوائق رافضة اليمن يف املاضي واحلاضر) ٣(



    
 

 
 
 

١١٠٤

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

   ".                             صان اهللا آل بيت النبوة من ذلك–         آل البيت 
             فهـــذا يـــستخدمه   ،                                          تـــسهيل اســـتخدام الـــسحر يف أمـــور كثـــرية ال ترضـــي اهللا - ٣

                         وذاك يستخدمه يف الدعوة إىل   ،                            وآخر لربط املتزوجني عن نسائهم  ،              الختطاف النساء
  .        وهلم جرا  ،                        ستخدمه يف دعوى علم الغيب          ومنهم من ي  ،                      عبادة القبور والضرائح

                   فجـاء هـؤالء وزادوا يف   ،                                            وعلـى كـل قـد عانـت الـيمن مـن سـحر اليهـود مـا عانـت
َففــي األمــس أشــهر الــسحرة هــم اليهــود  ،                                إرهــاق العبــاد بكثــرة انتــشار الــسحر َّ                              َ        واليــوم   ، َّ

      .    )١( "                    وال حول وال قوة إال باهللا  ،                                يظهر سحرة ومنجمون باسم آل البيت
    :         القبورية  :    اني         املطلب الث

 إال                ومـا مـات الرسـول   ،                                                لقد جـاء اإلسـالم مبحاربـة الـشرك والوثنيـة بكـل أصـنافها
: حــىت قــال عليــه الــصالة والــسالم، وحــارب الــشركيات، وأدى األمانــة، وقــد بلــغ  الرســالة

  . )٢("إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم"
            وقــد كــان عــصر   ،                                        مــة يف عافيــة مــن هــذه الــشركيات مــدة مــن الــزمن          واســتمرت األ

     وبعــــد   ،                       هــــو أزكــــى العــــصور وأتقاهــــا  )               وأتبــــاع التــــابعني  ،         والتــــابعني  ،        الــــصحابة (      الــــسلف 
                       وكان أول من باشـر تأسـيس   ،                        ظهر دعاة اخلرافة واألوهام  ،                     انقراض عصر السلف مبدة

ـــادة القبـــور مهـــا ـــام بأســـس الـــشرك                          ولقـــد اهتمـــت رافـــضة الـــيمن با  ، )٣(        الباطنيـــة  :                عب                  لقي
     ودفـن   ،            ورفـع املـشاهد  ،                                              فقد قامت ببناء القباب علـى ضـرائح ومراقـد أئمـتهم  ،        ودواعيه

   .                           وبناء املساجد على بعض قبورهم  ،               بعضهم يف املساجد
ـــون عنـــدها شـــركيات كثـــرية  ،                                 فقـــد جعلـــت ضـــرائح أئمـــتهم مـــوئال للخلـــق   ،                          يرتكب

                   ست فيـه وسـائل الـشرك                                  فـإن الـرفض ال يعـيش يف جمتمـع إال أذا أسـ  ،               وخرافات متنوعـة
  ،                                                      والرافـــضة يف الـــيمن وغـــريه حتـــرص أشـــد احلـــرص علـــى جتهيـــل أهـــل اإلميـــان  ،        واخلرافـــة

                                                                     وإفساد عقائدهم وديـنهم؛ وذلـك بـربطهم وصـرفهم إىل عبـادة أضـرحتهم باالستـشفاء 

                                 
 ).٣٤٢، ٣٤١: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

، )٢١٦٦/ ٤(حتريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس / باب، رواه مسلم يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم) ٢(

 ).٢٨١٢(برقم 

 –معرب ، مركز دار احلديث، حممد بن عبداهللا اإلمام، حتذير املسلمني من الغلو يف قبور الصاحلني) ٣(

 ).١٦: ص(م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥، الثانية/ ط، اليمن



    
 

 
 
 

١١٠٥

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

         ولقد بلغ   ،                 والذبح والنذر هلا  ،             والطواف حوهلا  ،                       واالستنجاد واالستغاثة �ا  ،          والتربك �ا
              أمــسيت بــاخلري يــا   :                                          عــوام أهــل الــيمن أنــه دخــل علــى قبــة أيب طــري فقــال          احلــال بــبعض 
                                  بـل زيـن هلـم الـشيطان أن حجهـم بالـذهاب   ،                    ومل يقف األمر عند هذا  ،            أرحم الرامحني

       .    )١(                       وإىل ضرائح الشام يف سوريا  ،                                     بعد احلج إىل ضرائح العراق ككربالء وغريها
وال غرابة : " القاضي األكوعقال ، وقد كثر هذا من قبل كثري من ملوك اهلادوية

فقــد ســلك أئمــة الــيمن مــسلك الــشيعة اجلعفريــة اإلماميــة الــذين يغــالون يف ، يف ذلــك
  :ومنهم على املثال ما يلي. )٢(.."تعظيم قبور أئمتهم

 –لـصف [ َّحيـث قـام بإرسـال رسـالة موجهـة إىل أهـل قريـة  :عبداهللا بن حمزة - 
اهيم بــن محــزة مــن عنــدهم مــا دامــوا مل جيعلــوا يهــددهم فيــه بنقــل رفــات أخيــه إبــر] ِْمــن �ــم

ًقربه مزارا هلم
)٣(.  

 أمر قبيلة ]:هـ١٣٢٢ت [اإلمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين  - 
] هـــ١٢٦٩ت [أرحــب ببنــاء تــابوت وقبــة علــى قــرب اإلمــام أمحــد بــن هاشــم الويــسي 

فمــا ،  آخـروهــددهم بـأ�م إن مل يفعلـوا ذلــك فإنـه سـينقل رفاتــه إىل مكـان، للتـربك بـه
 .)٤("ووضعوا على قربه تابوت، كان من أهل أرحب إال أن بنوا له قبة

أن التوسع يف تأسيس منابع الشرك يف وسـط الفرقـة : الشيخ محمد اإلمامذكر 
جبـــواز بنـــاء ) حيـــىي بـــن محـــزة( اهلادويـــة حـــصل؛ حينمـــا أفـــىت أحـــد علمائهـــا أال وهـــو 

، ُِفقبلــت فتــواه، رق علــى الراقــعفمــن هنــا اتــسع اخلــ، علــى قبــور أهــل الفــضل، القبــاب
وقـــد توســـع رافـــضة الـــيمن يف هـــذا االحنـــراف ، وانتـــشر يف اآلفـــاق هـــذا الـــشر املـــستطري

ُوكثــــر بنــــاء القبــــاب علــــى مــــن ، ًفقــــد دفنــــوا كثــــريا مــــن األمــــوات يف املـــساجد، العظـــيم َ
وغـــري خـــاف علـــى املـــسلمني املتفقهـــني يف ديـــن اهللا عظـــيم افتتـــان . يـــسمو�م باألئمـــة

ــــتاجلهــــا ــــاب واملــــشاهد والتوابي ــــصدى علمــــاء اإلســــالم هلــــؤالء، ل �ــــذه القب ــــد ت ، وق

                                 
 ).٤٩، ٤٨: ص(ائق رافضة اليمن بو) ١(

: ص(ًنقال عن كتاب رافضة اليمن على مر الزمن ) ٢٠٧: ص(املستدرك على هجر العلم ) ٢(

٣٤٣.( 

 ).٢٢٤، ٢٢٣/ ١(هجر العلم ومعاقله ) ٣(

 ).٢٢٥/ ١(املصدر نفسه ) ٤(



    
 

 
 
 

١١٠٦

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

، وأزهقـوا شـبههم يف خطـبهم ومؤلفـا�م، وشنعوا علـيهم، وصاحوا �م من على املنابر
 :ومن ذلك ما سطره علماء اليمن يف كتبهم

فإن هذه القباب واملشاهد الـيت صـارت : "  محمد بن إسماعيل األمير قال - 
ـــه، ،  الـــشرك واإلحلـــادأعظـــم ذريعـــة إىل وأكـــرب وســـيلة إىل هـــدم اإلســـالم وخـــراب بنيان

إمـا علـى ، والـوالة، والرؤساء، والسالطني، امللوك:  من يعمرها هم- بل كل -غالب 
، أو فقـري، أو صـويف، أو عـامل، أو علـى مـن حيـسنون الظـن فيـه مـن فاضـل، قريب هلـم
وال ،  األمـوات مـن دون توسـل بـهأو كبري، ويزوره الناس الـذين يعرفونـه زيـارة، أو شيخ

فيــأيت ، أو أكثــرهم، بــل يــدعون لــه ويــستغفرون، حــىت ينقــرض مــن يعرفــه، هتــف بامســه
وفـرش بـالفراش ، وسـرجت عليـه الـشموع، ًمن بعدهم فيجدوا قربا قد شيد عليـه البنـاء

وألقيت عليه األوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو ، وأرخيت عليه الستور، الفاخر
وأنــزل بفــالن الــضرر ، ويأتيــه الــسدنة يكــذبون علــى امليــت بأنــه فعــل وفعــل، ع ضــرلــدف

وبفـــالن النفـــع، حـــىت يغرســـوا يف جبلتـــه كـــل باطـــل، وهلـــذا األمـــر ثبـــت يف األحاديـــث 
وكتـب عليهـا وبـىن عليهـا، وأحاديـث ذلـك ، النبوية اللعـن علـى مـن أسـرج علـى القبـور

  .)١(" هو ذريعة إىل مفسدة عظيمةواسعة معروفة، فإن ذلك يف نفسه منها عنه، مث
، وباجلملـة فمـا هـذه أول شـريعة صـحيحة: "  وأما العالمـة الـشوكاين فقـد قـال-

ولكـن هـذه البدعـة قـد صـارت وسـيلة ، واسـتبدلوا �ـا غريهـا، وسنة قائمة تركهـا النـاس
فـــإ�م إذا رأوا القـــرب وعليـــه األبنيـــة الرفيعـــة ، ال ســـيما العـــوام، لـــضالل كثـــري مـــن النـــاس

وانــضم إيل ذلــك إيقــاد الــسرج عليــه؛ تــسبب عــن ذلــك االعتقــاد يف ، الــستور الغاليــةو
، حـىت يناديـه مـع اهللا سـبحانه، وال يزال الـشيطان يرفعـه مـن رتبـة إيل رتبـة، ذلك امليت

. فيقـع يف الـشرك، وال  يقـدر عليـه سـواه،  ويطلـب منـه مـا ال يطلـب إال مـن اهللا 
واملعـصية الـصماء ، الء �ذه الداهية الـدهياءفليت شعري ما وجه ختصيص قبور الفض

وترك مـا حرمتـه الـشريعة علـى ، فإ�م أحق من غريهم باتباع السنة يف قبورهم، العمياء
 .)٢("الناس

وكنـا نظـن أن دعـاة القبوريـة مـن اهلادويـة يف عـصرنا : " الشيخ محمد اإلمامقال 

                                 
 )٢٦، ٢٥: ص(هـ ١٣٤٨، األوىل/ ط، مصر، مطبعة املنار، تطهري االعتقاد من ادران اإلحلاد) ١(

 ).٢٢٤: ص(السيل اجلرار ) ٢(



    
 

 
 
 

١١٠٧

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

،  بالرفــاة والعظــامويرتكــون دعــوة املــسلمني إىل التعلــق، سيــستحيون علــى أنفــسهم
 .فإذا بنا نفاجأ مبن يدعو إىل ذلك، واالفتتان �ا

 – أحــد علمــاء اهلادويــة املعاصــرين -بــدر الــدين احلــوثي :     ومــن هــؤالء املــدعو
وقد دافع املؤلف ).. شبهات وردود.. زيارة القبور(فقد قام بتأليف نسخة بعنوان 

  . فليحذر من االغرتار برسالته،عن البدع والشركيات القبورية دفاع املستميتني
    وأين هؤالء من ترغيب الناس يف الزيارة الـشرعية لقبـور املـسلمني؟ ففيهـا اخلـري 

وأما شد الرحال إىل القبور فذلك الذي حرمه شـرع اهللا .. واالنتفاع للحي وامليت
ال تشد الرحال إال : قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. .تعاىل

، )١(" ومــسجد األقــصىومــسجد الرســول ، املــسجد احلــرام:  ثالثــة مــساجدإىل
 أفال - وهي حمل العبادة -ًفإذا كان شد  الرحال إىل غري املساجد الثالثة ممنوعا 

ًأل�ا ليست حمال للعبادة أصال! يكون منع شد الرحال إىل القبور أوىل؟ ً"..)٢(.  
ُ الـيت يطالـب املـسلم بـااللتزام �ـا وقد ذكر الشيخ حممد اإلمام مجلـة مـن الـضوابط

  :وهي كما يلي، حال زيارة القبور
 عـــدم جـــواز قـــراءة شـــيء مـــن القـــرآن عنـــد القبـــور؛ ألنـــه مل يثبـــت يف ذلـــك  -١

  .وهو الذي عليه مجاهري أهل العلم، حديث
،  ال جتوز الصالة ذات الركوع والسجود عند القبور؛ أل�ا ليست حمل عبـادة -٢

ومــــن قــــصدها ، ًكــــا فقــــد ابتــــدع يف الــــدينفمــــن صــــلى عنــــد الــــضرائح ترب
 .بالصالة فصالته باطلة على القول الصحيح

ومــا ورد مــن أحاديــث فيهــا اســتقبال ،  ال يــستقبل القــرب عنــد الــدعاء للميــت -٣
 .القرب فهي غري صحيحة

فـإن فعـل ذلـك فقـد وقـع يف منكـر ، وال يقبلـه،  ال جيوز له استالم القرب بيـده -٤
 .عظيم

الرياحني والورود على القبور؛ ألن ذلك لـيس مـن فعـل  ال يشرع له أن يضع  -٥

                                 
برقم ، )٢/٦٠(فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة / باب، رواه البخاري يف كتاب اجلمعة) ١(

)١١٨٩.( 

 ).٣٥٤، ٣٥٣: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ٢(



    
 

 
 
 

١١٠٨

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

 وأمـا اسـتدالهلم بوضـع الرسـول . وليس للميت انتفاع بذلك، السلف
  .اجلريدة  على قربين؛ فهذا من خصائصه 

 .لورود النهي عن ذلك،  حيذر من القعود على القبور -٦
دع يف كثــــرت البــــ، ملــــا أمهــــل كثــــري مــــن املــــسلمني التفقــــه يف الــــدين: ٍوعلــــى كــــل

 .   )١(وما أكثرها عند قبور الشيعة والصوفية، عبادا�م
 

  :املهدية: املطلب الثالث
  

وهؤالء تارة ،  أن املهدية انتشرت عند الزيدية اهلادوية الشيخ محمد اإلمامذكر
  :وقد ذكر العديد ممن قام بادعائها كما يلي، ِّوتارة يصرح �ا أتباعهم، ِّيصرحون �ا

 حيـث أكثـر ]:هــ١٤٥ت [ المعـروف بـالنفس الزكيـة  محمد بن عبـداهللا -١
  .حىت صارت معلومة ومشهورة عنه، من ادعاء ذلك

 :مث ذكر أن اجلارودية من الزيدية انقسمت بعد موت النفس الزكية إىل فرقتني
  .أنه مات: فرقة تقول - 
ًوال ميوت حىت ميأل األرض عدال كما ملئت جورا؛ ، أنه مل ميت: وفرقة قالت -  ً

وقد شاركت هـذه الفرقـة فرقتـان مـن الرافـضة .  كما يزعمون–دي املنتظر ألنه اهلا
حيث تزعم أنه يف ، واحملمدية، املغريية: ومها، االثين عشرية يف رجوع النفس الزكية

 .)٢(من جبال جند) حاجر(جبل 
وقبـل ، خـرج يف أيـام املعتـصم: ]هــ٢١٩ت [ محمد بـن القاسـم بـن علـي  -٢

إنــه حــي : فقــال خلــق كثــري مــن الزيديــة، ذلــك يف أيــام املتوكــل وقــد قتــل
ًوأنه خيرج فيمأل األرض عدال كما ملئت جـورا، يرزق وإنـه مهـدي هـذه ، ً
وكثري مـن ، والديلم، وجبال طربستان، وأكثر هؤالء بناحية الكوفة. األمة

                                 
  ).٣٥٦، ٣٥٥: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

الفصل يف امللل ). ٦١، ٥٩: ص( بني الفرق الفرق). ١/١٤١(مقاالت اإلسالميني : ينظر) ٢(

 ).١٣٧/ ٤(القاهرة ، مكتبة اخلاجني، البن حزم الظاهري، واألهواء والنحل



    
 

 
 
 

١١٠٩

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

 .)١(كور خراسان
حيـث خـرج علـى : ]هــ٢٥٠ت [ يحيى بن عمـر بـن يحيـى بـن الحـسين  -٣

: قالــت طائفــة مــن اجلاروديــة، عني يف الكوفــة وقتــلاخلليفــة العباســي املــست
ًوال ميوت حىت ميأل األرض عدال كما ملئت جورا، أنه مل ميت

)٢(. 
  

 أنــه ال غرابــة أن يــدعي املهديــة مــن يــدعيها مــن الــشيخ محمــد اإلمــاممث ذكــر 
إذ ال جنـاة هلـم مـن الــضالالت؛ إال ، مـا دام اقتـداؤهم بالرافـضة االثـين عـشرية، الزيديـة

 :وجاءت اهلادوية فادعى من ادعى منها املهدية ومنهم، انبة ما عليه الرافضةمبج
الـيت تقـع " عيـان"نـسبة إىل قريـة  :]ـهـ٤٠٤ت [الحـسين بـن القاسـم العيـاني - ١

  –وقـــد ذكـــر القاضـــي األكـــوع ، )٣(يف الـــشمال الـــشرقي مـــن حـــرب ســـفيان
 ]ه٤٠١[ســـنة " قاعـــة"أنـــه دعـــا إىل نفـــسه باإلمامـــة مـــن : عنـــد ترمجتـــه لـــه

وســائر ، فأجابتــه محــري ومهــدان، وادعــى أنــه املهــدي الــذي بــشر بــه النــيب 
      .)٤(ومسور،  واألمشور، وعفار، بالد كحالن: أهل املغارب

  
   :                                وأما بعد موته فقد قال فيه أتباعه 

  . ً                     ً وال ميـوت حـىت ميـأل األرض عـدال  ،                                 إن احلسني بن القاسـم العيـاين حـي مل ميـت
  :                                      ذا فيه فهو من أهل النار مث افرتقوا فرقتني                         ويرون أن من مل يقل بقوهلم ه

ً                  ً وأ�ـم ال يفعلـون شـيئا   ،                               وال ينقطـع عـن زيـار�م يف حـال مغيبـه  ،                          فرقة تزعم أنـه يـأ�م يف الـسر - 
  .        إال بأمره

                                 
، أمحد صقر/ حتقيق، )علي ابن احلسني بن حممد(مقاالت الطالبني أليب الفرج األصفهاين ) ١(

 .فما بعدها) ٤٦٤: ص(هـ ١٤١٦، الثانية/ ط، قم، منشورات الشريف الرضي

 .فما بعدها) ٥٠٦(، مقاتل الطالبني). ١٤٢/ ١(مقاالت اإلسالميني : ينظر) ٢(

 ). ٣٥٩: ص(رافضة اليمن على مر الزمن : ينظر) ٣(

 ).١٥١١/ ٣(هجر العلم ومعاقله : ينظر) ٤(



    
 

 
 
 

١١١٠

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

     وإمنا   ،                                           إنه ال يشاهد بعد الغيبة إىل وقت ظهوره وقيامه  :      وتقول  ،               وفرقة تبطل ذلك - 
   .  )١ (                       هم يعملون مبا وضع يف كتبه

  
  ،                                                  وقد كان من احلسني بن القاسـم مبالغـة يف تعظـيم فـن الكـالم   : "     لوزير         قال ابن ا
                 وأنكــرت علــيهم ذلــك   ،                                      وتابعتــه علــى ذلــك طائفــة مــن ضــعفاء العقــول  ،             وتــصانيفه فيــه

   . )٢ ( "        بقية-         وهللا احلمد–            ومل يبق منهم   ،                    وجاهدوهم حىت أبادوهم  ،        الزيدية
 
       احلـسني                   قال العالمة حيـىي بـن  ]:  هـ    ١٠٦٨  ت  [                       محمد بن علي الحيداني  -  ٢

        من بيته                        خرج حممد بن علي احليداين  )   هـ    ١٠٦١ (       ويف سنة   :          بن القاسم
رط ـــــــــــــــــالد بـ ْإىل ب َ ـــــــــــــــــ َ            ْ َ َ

ـــــــــــــــــزل إىل اجلـــــــــــــــــوف  ،  )٣ ( ـــــــــــــــــالد   ،  )٤ (             مث ن            مث إىل ب
َحـىت انتهـى بـه املطـاف إىل بـالد املصعبني بـالد   ،          يف صـنعاء )٥ (    خوالن ْ َـ

                                    َ ْ َ
                                 

رافضة اليمن على مر ). ٧٦: ص(الزيدية لألكوع ). ٢١١ -٢٠٨: ص(احلور العني : ينظر) ١(

 ).٤٧١:ص(الزمن 

 ). ٣/٤٢١(لعواصم والقواصم ا) ٢(

ْبـرط) ٣( ُينسب إىل بـرط بن كرمي بن الدعام األكرب بن مالك بن معاوية ، جبل مشهور مشال شرق صنعاء: ََ ََ ُ
وبرط ، َِبرط العنان: وتتكون منطقة برط من ثالث مديريات هي، بن صعب بن دومان بن بكيل

ُورجوزة، املراشي : ينظر. بعد أن كانت تابعة حملافظة صنعاء، ومجيعها مت ضمها حملافظة اجلوف،  َ

م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، صنعاء، دار الكلمة، إبراهيم أمحد املقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية

)١٥٦، ١/١٥٥.( 

= مسيت �ذا االسم؛ لطبيعتها ، كم١٤٥ٍحمافظة وواد  مشال شرق صنعاء مبسافة : اجلوف: اجلوف) ٤(

لتشكل خزانات جوفية تعطي النماء ، بال صنعاء وخوالن و�م ومهداناحلاضنة للسيول القادمة من ج=

وفيها وجدت أقدم احلضارات اليمنية كدولة معني ، وتشمل على العديد من املديريات. هلذه األرض

 ).١/٣٧٤,٣٧٣(معجم البلدان للمقحفي : ينظر. وبراقش

ُفتح هذا املخالف يف أيام ، بن سبأمسيت نسبة إىل خوالن بن عمرو وينتهي نسبه إىل محري : خوالن) ٥(

وهي من القبائل اليمنية الكربى ، وفيها النار اليت كان أهل اليمن يعبدو�ا، عمر بن اخلطاب 

وهي مركز إداري تتبع حمافظة ، قضاعة، خوالن بن عامر، خوالن الطيال:  تنقسم إىل ثالثة أقسام



    
 

 
 
 

١١١١

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  ،                                                      وأظهر أثناء سفره أنه املهدي املنتظر الذي يؤم آخر الزمان  ،  )١ (     قايفة
          وتكفــري مجيــع   ،                     صــحة إمــامني يف عــصر واحــد  :      وفيهــا  ،            أنــشأ عقيدتــه و

   . )٢ (                     وتكفري الصحابة الكرام   ،                           املسلمني من املعتزلة واألشاعرة
       وتنـازع   ،                  فقد ادعى املهدية :                                  السيد حسن بن مهدي بن محمد الصعدي -  ٣

  .)٣(               مع ابنه على ذلك
               حيث اشتغل بعلم    :                                         أبو الطحاطح المطهر بن حسن الصعدي الصنعاني   -  ٤

وأنه املهدي املنتظر املشار   ،                                    فحدث أنه وجد �ا وصفه باملنتظر القائم  ،     ملالحم ا
ُ

                        
ُ                                     وقـــد تنـــازع علـــى املهديـــة مـــع أبيـــه املـــذكور   ،                         إليـــه يف أحاديـــث ســـيد البـــشر 

      .   )٤(    قبله
                                وقــد ادعــى املهديــة كمــا أثبتــت بعــض  :                        حــسين بــن بــدر الــدين الحــوثي   -  ٥

  :           وهي كما يلي                                    وقد وجد مع بعض أتباعه نص املبايعة له   ،      الصحف

   ..  .              هــذا مــا أوصــى بــه  :     وبعــد  ،                     وصــلى اهللا علــى حممــد وآلــه  ،                 احلمــد هللا رب العــاملني            " 

   وال   ،                                     بــشهادة أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه  : ً        ً أوصــى أوال  ،                  فــارس مــسفر ســامل حممــد

    ..ُ                         ُال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة  ،                                    وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري  ،      وال ند  ،    كفؤ

           وجاهـد يف اهللا   ،            وأدى األمانـة  ،            بلغ الرسالة  ،              وخريته من خلقه  ، ً                        ًوأشهد أن حممدا عبه ورسوله

     وأنــه   ،                                    وأقــر بواليتــه علــى أنــه ويل بعــد رســول اهللا   ، ً                   ًوأشــهد أن عليــا ويل اهللا   ..         حـق جهــاده

َّ                             َّوأشـهد اهللا علـى أن سـيدي حـسني بـدر   .  .                          وأنه ال جناة لألمـة  إال بواليتـه  ،               خليفته من بعده

                                 وأشهد اهللا على أن أبايعه علـى الـسمع   ،                                       ين احلوثي هو حجة اهللا يف أرضه يف هذا الزمان   الد

          وهـو املهــدي   ،              وحـرب ملـن حاربــه  ،                وإين ســلم ملـن ســامله  ،                وأنــا مقـر بواليتـه  ،                 والطاعـة والتـسليم

                                                                                
 ).١/٥٨٧(معجم البلدان للمقحفي : ينظر. حجة

: ينظر. وهي إحدى مديرية رداع حمافظة البيضاء، َ مصعب أحد قبائل قايفة آل حمن يزيدبنو) ١(

 ). ٢/١٥٤٦(معجم البلدان للمقحفي 

 ).٢/٥١٢(�جة الزمن : ينظر) ٢(

 ).٣٦٠: ص(رافضة اليمن على مر الزمن : ينظر) ٣(

 ).٣٦٠: ص(املصدر نفسه : ينظر) ٤(



    
 

 
 
 

١١١٢

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

ًالــذي ميــأل األرص عــدال وقــسطا  ،              املنتظــر القــائم ً                       ً   ،                     أبــان لنــا طريــق النجــاة  ، ً             ً كمــا ملئــت جــورا  ، ً

  .)١( "                         فنسأل اهللا أن حيشرنا يف زمرته  ،                   ب اهللا على أوضح بيان         وأوضح كتا

                                        وبعـد ســرد هــذه الــدالئل علــى انتــشار املهديــة يف     "  :                الــشيخ محمــد اإلمــام        قـال       

                                                                 ينبغــي أن تعلــم أيهــا املــسلم أن اعتقــاد اهلادويــة لإلمامــة فــيهم ختــول هلــم أن   ،        اهلادويــة

               وتــارة باســم احلــق   ،         م العــصمة         وتــارة باســ  ،                 تــارة باســم املهديــة  ،                 يــشطحوا كيــف شــاءوا

                                            فمادامت هذه العقيـدة فـيهم فهـم يـرتددون علـى هـذه   ،                    وتارة باسم آل البيت  ،     اإلهلي

  ، ٍ                                             ٍولـــيس خبـــاف علـــى العقـــالء مـــاذا حيـــدث بـــسبب دعـــوى املهديـــة  ،                 النزعـــة الـــشيطانية

                               فالتـــاريخ اإلســـالمي ملـــيء باملآســـي مـــن   ،                                 ومـــاذا وراءهـــا مـــن نكبـــات علـــى املـــسلمني

                                 وعليـك بالتفقـه يف معرفـة املهـدي الـذي   ،                      اك أن تـصغى هلـذه الـدعوة        فإيـاك إيـ  ،       جرائها

  ،                                           فإنـــك إن علمـــت  ذلـــك مل تنفـــق عليـــك دعـــاوى املهديـــة  ، َّ               َّبـــشر بـــه رســـول اهللا 

  ،                                                               وأحـــذر أن تـــسلم للمجـــازفني القـــائلني بـــأن أحاديـــث املهـــدي ال يـــصح منهـــا شـــيء

ـــــه أ ـــــى مـــــا قال ـــــضعيف عل ـــــول باطـــــل؛ إذ أن العمـــــدة يف التـــــصحيح والت    هـــــل                                                             فهـــــذا ق

   .)٢( "     احلديث

                                 
 ).٣٦١، ٣٦٠: ص(لزمن ًنقال عن كتاب رافضة اليمن على مر ا) ١(

 ).٩٤، ٩٣: ص(بوائق رافضة اليمن ). ٣٦١: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ٢(



    
 

 
 
 

١١١٣

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  :  )١(االحتفال بيوم الغدير:  املطلب الرابع
    أمحـد   "                                                                   حدثت بدعة االحتفال بيوم الغدير يف القرن الرابع اهلجـري علـي يـد الرافـضي 

   . )٢ (                امللقب مبعز الدولة  "                بن بويه الديلمي
                                                 ويف ثامن  عشر ذي احلجة منها أمر معز الدولة بن بويه     " -       رمحه هللا-            قال ابن كثري 

         وأن تــضرب   ، -            كمــا يف االعيــاد-                       وأن تفــتح األســواق بالليــل   ،                   هــار الزينــة يف بغــداد   بإظ
ًالـــدبادب والبوقـــات، وأن تـــشعل النـــريان يف أبـــواب األمـــراء وعنـــد الـــشرط؛ فرحـــا بعيـــد  َ ُّ                                                                       ً َ ُّ

ً فكان وقتا عجيبا مشهودا، وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة-         غدير خم-       الغدير  ً ً                                                ً ً ً" ) ٣( .   
ً                              ًاختـاذ هــذا اليــوم عيــدا حمــدث ال أصــل     " -    ه اهللا    رمحــ-                         وقـال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــه 

ً                                                 ًال من أهل البيت وال من غريهم من اختذ ذلك اليوم عيدا،   ،                    له، فلم يكن يف السلف
                                                إذ األعيـــاد شـــريعة مـــن الـــشرائع، فيجـــب فيهـــا االتبـــاع، ال   . ً                ً حـــىت حيـــدث فيـــه أعمـــاال

         ر، وحنــني،           مثـل يــوم بـد  :                                  خطــب  وعهـود ووقــائع يف أيـام متعــددة      وللنـيب   .        االبتـداع
                                                                       واخلندق، وفتح مكة، ووقت  هجرته، ودخوله املدينة، وخطب له متعددة يـذكر فيهـا 

              وإمنـا يفعـل مثـل   . ً                                          ً مث مل يوجب ذلـك أن يتخـذ أمثـال تلـك األيـام أعيـادا  .            قواعد الدين
          أو اليهـود   ، -ً      ً  أعيـادا                                     الذين يتخذون أمثال أيـام حـوادث عيـسى -            هذا النصارى 

" ) ٤(  .    

                                 
أن علي :  قالوهو اليوم الذي تزعم فيه الرافضة أن النيب ،  هو يوم الثامن عشر من ذي احلجة) ١(

ِّبن أيب طالب ويل ووصي وخليفيت من بعدي امية وأهل توثيق السنة بني الشيعة اإلم: ينظر. ِّ

 ).٣٨٠: ص(هـ ٢٠٠٣، األوىل/ ط، مصر، دار السالم، أمحد حارس سحيمي، السنة

 ).٣٩٨: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ٢(

هـ ١٤٠٨، األوىل/ ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، علي شريي: حتقيق، البداية والنهاية) ٣(

)١١/٢٧٦.( 

، مكتبة الرشد، ناصر بن عبد الكرمي العقل. د/ حتقيق، ب اجلحيماقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحا) ٤(

 ).١٢٣/ ٢(الرياض 



    
 

 
 
 

١١١٤

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

                                            وقــد حفــظ اهللا الــيمن مــن هــذه البدعــة حــىت آخــر القــرن     : "        اإلمــام                     قــال الــشيخ حممــد
                                                 وأول مـــن احتفـــل �ـــذا العيـــد هـــو أمحـــد بـــن احلـــسن بـــن القاســـم   ،                احلـــادي عـــشر اهلجـــري

   . )١ ( "            امللقب باملهدي
  

    حيــث   ، َ                      َوســار �ــذا املوكــب إىل حبــور  ،                                       حيــث قــام برفــع األعــالم واأللويــة يف هــذا اليــوم
    .  )٣ (                                           مث اقتدى به املتوكل على اهللا إمساعيل بن القاسم ، )٢ (                       كان اإلمام املتوكل إمساعيل

  
َّ                 َّكمــا شــجع ابــن أخيــه     : "                                              قــال القاضــي األكــوع وهــو يتحــدث عــن إمساعيــل املتوكــل

                                                                     أمحد بن احلسن على االحتفال بيوم الغدير يف اليـوم الثـامن عـشر مـن ذي احلجـة مـن 
                      ييهــا الــشيعة اإلماميــة يف ً                                                      ًكــل عــام؛ تقليــدا لبــين بويــه الــذين ابتــدعوا هــذه العــادة الــيت حت

    .  )٤ ( "      كل عام
  
                                                                        وقـــد ذكـــر العالمـــة حيـــىي بـــن احلـــسني أن أول مـــن خطـــب �ـــا يف صـــنعاء حممـــد بـــن إبـــراهيم   

                           وإظهــار الــشعار لإلماميــة االثــين   ،                            فقــد حــث النــاس علــى الــصيام فيــه  ،  ]  هـــ    ١١٠٩  ت  [       الــسحويل 
   . )٥ (     عشرية

  
ُ            ُفـصار يقـام يف   ،            دير يف عـصرنا                        وقد كثر االحتفال بيـوم الغـ    : "                    قال الشيخ حممد اإلمام

                      وهــذه املنكــرة قــد اشــتملت   ،                       وغــري ذلــك مــن بلــدان الــيمن  ،       وصــنعاء  ،       وعمــران  ،     صــعدة
         وكفــى �ــذا   ،                  لعــن الــصحابة وســبهم  :             ومــن أعظــم ذلــك  ،                      علــى مفاســد عظيمــة وكثــرية

  ،     ونــذر  ،               مــن ذبــح للــضرائح  ،                                      ناهيــك عــن الــشركيات الــيت حتــصل يف هــذا اليــوم  ، ً      ً احنرافــا
                                               ومــــا حيــــصل مــــن القتــــل يف هــــذا اليــــوم؛ بــــسبب الرمايــــة الــــيت   .  . .       وغــــري ذلــــك  ،      ودعــــاء

                                 
 ).٣٩٩: ص(رافضة اليمن على مر الزمن ) ١(

 ).٣/١٥٦٦(هجر العلم ومعاقله ) ٢(

 ).٢/٦٢٠(�جة الزمن : ينظر) ٣(

 ).١٠٧٩/ ٢(هجر العلم ومعاقله ) ٤(

 ).٢/٨٨٢,٨٨١(�جة الزمن : ينظر) ٥(



    
 

 
 
 

١١١٥

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

                         ويدعون أ�م يرمـون معاويـة    ، ً                     ًأ�م يرمون جبال يعينونه   :                ومن عظيم جهلهم  ،       حيدثو�ا
 ،    ادعـت فيهـا فـضائل لالحتفـال �ـذا اليـوم  ،                            وقد وضعت الرافضة األم أكاذيب                                  ،  

             ومما سبق يتضح   .  .   سنة             وأن الرصاصة حب  ، ُِ                           ُِمن قتل يف هذا اليوم فهو شهيد  :        ومن ذلك
  ،               فهــي مــن بــوائقهم  ،                          مــن بــدع الرافــضة االثــين عــشرية  ،                          لــك أن االحتفــال بيــوم الغــدير

            فتلقـي رافـضة   ، ً                                                              ًوكما هو معلوم أن رافضة الـيمن تتلقـى كثـريا مـن رافـضة العـراق وإيـران
    .  )١ ( "             فهم أتباع هلم   ، ً                               ً اليمن هلذه البدعة عنهم ليس غريبا

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
تنوير األبصار مبا يف الرماية من املنافع : ينظر). ٤٠٠، ٣٩٩: ص(يمن على مر الزمن رافضة ال) ١(

: ص(هـ ١٤٢٤، األوىل/ ط،  اليمن –معرب ، مركز دار احلديث، للشيخ حممد اإلمام، واألضرار

٢٣ -٢٠.( 



    
 

 
 
 

١١١٦

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  اخلامتة
ذه الدراسة أوردنا العديد من المسائل الهامة التي تبرز من خالل ه

ثم بينا جهود الشيخ محمد اإلمام في ، مدى مخالفة رافضة اليمن للعقيدة

  :وسوف نبرز أهم النتائج التي توصلت إليها كما يلي، الرد عليها ومجابتها

  

دي اتبعوا مذهب اهلا، وإمنا هم هادوية، إن الزيدية يف اليمن ليسوا بزيدية -

حيث ، أول من دعا إىل مذهب الزيدية يف اليمن، حيىي بن احلسني الرسي

وأما يف الفروع فقد استقل فيه ، كان يف األصول موافق للمعتزلة يف الغالب

  .باجتهاده

 كما ادعاه بعض الباحثني –ًاإلمام زيد بن علي مل يكن معتزليا وال رافضيا  -

ج أهل السنة والسلف بل كان على منه،  وحاشاه من ذلك- واملؤرخني

 .وقد بينا ذلك باألدلة، ًرضوان اهللا عليهم مجيعا

حيث كانت الزيدية ، إن الزيدية ليست على مذهب واحد وعقيدة واحدة -

فقد كانوا يتولون الصحابة ، يف حياة اإلمام زيدي على منهج أهل السنة

 . ًاقتداء بآل البيت

وقد بينا ، زيد كانوا رافضةوأما الزيدية اليت نشأت وظهرت بعد موت اإلمام 

 .تفاوت الرفض فيما بينهم

،  العداء على الصحابة – كغريهم من الرافضة - تصريح رافضة اليمن  -

وأ�م ، وا�م معتزلة، وأ�م كذابون، واالفرتاء عليهم بأ�م كفروا، بل سبهم

  . اخل... وأ�م فسقة، خانوا اهللا ورسوله



    
 

 
 
 

١١١٧

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

يف اإلمامة على أيب بكر وعمر    تقدمي رافضة اليمن اإلمام علي  -

 ً. مجيعاوعثمان 

وافقت رافضة اليمن املعتزلة يف مجيع املسائل اليت تطرقنا إليها يف املبحث  -

ومسألة أفعال ، فاعل الكبرية، مسألة خلق القرآن: هي كما يلي، الثالث

 .ومسألة رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة، العباد

 منهم باألكاذيب على آل بيت ًاجازت رافضة اليمن السحر؛ استدالال -

الوصول إىل : وقد استخدمته ألعراض عديدة أمهها، النبوة والصاحلني

 .اإلمامة

حيث قاموا ببناء القباب على ضرائح ومراقد ، انتشار القبورية عند رافضة اليمن - 

وبناء املساجد على بعض ، ودفن بعضهم يف املساجد، ورفع املشاهد، أئمتهم

 .قبورهم

وتارة ، ِّفتارة يصرحون �ا، ًة انتشرت عند رافضة اليمن انتشار كبرياإن املهدي -

 .وقد ذكر العديد ممن قام بادعائها، ِّيصرح �ا أتباعهم

وأول من احتفل �ذا ،  رافضة اليمن أول من قاموا باالحتفال بعيد الغدير -

 .العيد هو أمحد بن احلسن بن القاسم امللقب باملهدي

 

  

  

  

  

  



    
 

 
 
 

١١١٨

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

رس اا  

أو :ادر واس ا  

/ حتقيق، )مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان(إثبات الشفاعة للذهيب  -١

 -هـ١٤٢٠، األوىل/ ط، الرياض، أضواء السلف، إبراهيم باجس عبد ا�يد

 .م٢٠٠٠

دار ابن ، عبداهللا حيىي الشرحيي: حتقيق ودراسة، أدب الطلب ومنتهى األرب -٢

 .م١٩٩٨ – هـ١٤١٩، األوىل/ ط، حزم

عبد السالم عباس / حتقيق، )عبد اهللا بن زيد(للعنسي ، اإلرشاد إىل جناة العباد -٣

/ ط، صعدة اليمن، منشورات الرتاث اإلسالمي، وحممد قاسم اهلامشي، الوجيه

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١، الثالثة

علق ، )القاسم بن حممد بن علي(للمنصور باهللا ، األساس لعقائد األكياس -٤

/ ط، صعدة اليمن، منشورات الرتاث اإلسالمي،  اهلامشيحممد قاسم/عليه

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، الثانية

/ ط، لبنان، بريوت، دار العلم للماليني، خري الدين الزركلي،  األعالم -٥

 .م٢٠٠٢، اخلامسة عشرة

ناصر بن عبد . د/ حتقيق، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم -٦

  .لرياضا، مكتبة الرشد، الكرمي العقل

أيب الفضل عياض بن موسى بن (للقاضي عياض ، إكمال املعلم بفوائد مسلم -٧

، األوىل/ ط، مصر، املنصورة، دار الوفاء، حيىي إمساعيل. د/ حتقيق، )عياض

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩

 .ط، ت. د، دار الفكر العريب، اإلمام زيد أليب زهرة -٨

املدينة ، لوم واحلكممكتبة الع، إبراهيم الرحيلي. د، االنتصار للصحب واآلل -٩

 .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣، الثالثة/ ط، املنورة

 .م١٩٨٧الثانية، / ط، بريوت، دار الكتب العلمية، إيثار احلق على اخللق - ١٠



    
 

 
 
 

١١١٩

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

، األوىل/ ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، علي شريي: حتقيق، البداية والنهاية - ١١

 .هـ١٤٠٨

، )حممد بن علي(ين للشوكا، َالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع - ١٢

، األوىل/ ط، بريوت، دمشق، دار ابن كثري، حممد حسن حالق/ حتقيق

 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧

حممد بن علي بن أمحد بن حممد بن ، البدر املنري يف معرفة اهللا العلي الكبري - ١٣

، مؤسسة التاريخ العريب، عبد اهللا عبد اهللا احلسيين. د/ حتقيق، احلسن اليماين

  .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩، األوىل/ ط، بريوت

أمة . د/ حتقيق، حيىي بن احلسني بن القاسم، �جة الزمن يف تاريخ اليمن - ١٤

، األوىل/ ط، صنعاء، مؤسسة اإلمام زيد بن علي، الغفور علي األمري

 .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩

 ذمار -معرب، مركز دار احلديث، بوائق رافضة اليمن يف املاضي واحلاضر - ١٥

  .اليمن

/ حتقيق، )أيب العباس أمحد بن عبد احلليم(يمية البن ت، بيان تلبيس اجلهمية - ١٦

، األوىل/ ط، مكة املكرمة، مطبعة احلكومة، حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

 .هـ١٣٩٢

/ ط،  لبنان–بريوت ، دار الفكر، علي شريي: دراسة وحتقيق، تاريخ دمشق - ١٧

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٩، األوىل

مركز ،  عبداهللا اإلمامحممد بن، حتذير املسلمني من الغلو يف قبور الصاحلني - ١٨

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥، الثانية/ ط،  اليمن–معرب ، دار احلديث

 .هـ١٣٤٨، األوىل/ ط، مصر، مطبعة املنار، تطهري االعتقاد من ادران اإلحلاد - ١٩

/ حتقيق، )حيىي بن محزة(للعلوي ، التمهيد يف شرح معامل العدل والتوحيد - ٢٠

 -ه١٤٢٩، األوىل/ ط، رةالقاه، مكتبة الثقافة الدينية، هشام حنفي سيد

 .م٢٠٠٨



    
 

 
 
 

١١٢٠

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

مركز ، للشيخ حممد اإلمام، تنوير األبصار مبا يف الرماية من املنافع واألضرار - ٢١

 .هـ١٤٢٤، األوىل/ ط،  اليمن –معرب ، دار احلديث

عبد السالم / حتقيق، )أيب منصور حممد بن أمحد(لألزهري ، �ذيب اللغة - ٢٢

 .القاهرة، والرتمجةالدار املصرية للتأليف ، وآخرون، حممد هارون

دار ، أمحد حارس سحيمي، توثيق السنة بني الشيعة اإلمامية وأهل السنة - ٢٣

  .هـ٢٠٠٣، األوىل/ ط، مصر، السالم

دار طوق ، حممد زهري ناصر الناصر/ حتقيق،  اجلامع الصحيح للبخاري - ٢٤

 . ه١٤٢٢، األوىل/ ط، النجاة

، ين بن منري آل زهويالدا/ حتقيق، لأللوسي، جالء العينني مبحاكمة األمحدين - ٢٥

  .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، األوىل/ ط، بريوت، املكتبة العصرية

أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر (البن القيم ، حادي األرواح إىل بالد األفراح - ٢٦

 .دار عامل الفوائد، زائد بن أمحد النشريي/ حتقيق، )بن أيوب

وحممد ، يحممد بن ربيع املدخل/حتقيق، احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين - ٢٧

 .م١٩٩٩- هـ١٤١٩، الرياض، دار الراية،  حممود أبو رحيم

، دار احلديث، )حممد بن عبد اهللا اإلمام( رافضة اليمن على مر الزمن لإلمام  - ٢٨

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، األوىل/ ط، معرب ذمار اليمن

صربي بن سالمة / حتقيق، لإلمام أمحد بن حنبل، الرد على اجلهمية والزنادقة - ٢٩

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، األوىل/ ط، الثباتدار ، شاهني

، مكتبة العلوم واحلكم، عبد اهللا شاكر اجلنيدي/ حتقيق، رسالة إىل أهل الثغر - ٣٠

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، الثانية/ ط، املدينة املنورة

دار الفكر ، دار الفكر دمشق،  إلمساعيل األكوع، الزيدية نشأ�ا ومعتقدا�ا - ٣١

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨، الثالثة/ط، املعاصر بريوت

، حممد بن احلسن بن القاسم بن حممد، سبيل الرشاد إىل معرفة رب العباد - ٣٢

/ ط، صعدة اليمن، مكتبة أهل البيت، إمساعيل بن جمد الدين املؤيدي/ حتقيق



    
 

 
 
 

١١٢١

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

 .م٢٠٠٩  -هـ١٤٣٠، الثانية

حتقيق ، )مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان(للذهيب ، سري أعالم النبالء - ٣٣

، مؤسسة الرسالة، وحممد نعيم العرقسوسي، نؤوطشعيب األر/ وختريج وتعليق

 -ه١٤٠٥ –م ١٩٨١/ه١٤٠١(طبع يف سنوات متعددة ، بريوت

 ).م١٩٨٥

  .األوىل/ ط، دار ابن حزم، السيل اجلرار - ٣٤

، عبد الكرمي عثمان. د/ حتقيق، شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار - ٣٥

 .م١٩٩٦ -ه١٤١٦، الثالثة/ ط، القاهرة، مكتبة وهبة

مكتبة ، أمحد حممد شاكر/ حتقيق، البن أيب العز احلنفي، طحاويةشرح ال - ٣٦

 .الرياض، الرياض احلديثة

/ ط، األزهر القاهرة، املطبعة املصرية، شرح صحيح مسلم بشرح النووي - ٣٧

 ).م١٣٤٩/١٩٣٠ -م١٩٢٩/ هـ١٣٤٧(طبع بني عامي ، األوىل

شرف بن أبو حممد / حققه وخرج أحاديثه، البن عثيمني، شرح ملعة االعتقاد - ٣٨

 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥، الثالثة/ ط، الرياض، أضواء السلف، عبد املقصود

بيت أفكار ، أبو صهيب الكرمي/ اعتىن به، لإلمام مسلم، صحيح مسلم - ٣٩

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩، الرياض، الدولية

تشرين ،  أكتوبر٢٣اخلميس ، ١٤٢٣٦/العدد، اليمن، صحيفة اجلمهورية - ٤٠

  .م٢٠٠٨األول 

، اليمن، مكتبة صنعاء األثرية، طيل الرفض واالعتزالصعقة الزلزال لنسف أبا - ٤١

 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣، الثانية/ ط

عبد . د/ حتقيق) أيب احلسني بن حممد بن أيب يعلى(للفراء ، طبقات احلنابلة - ٤٢

، األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام، الرمحن بن سليمان العثيمني

 .م١٩٩٩، ١٤١٩

دار الرائد ، إحسان عباس. د/ حتقيق، ازيأليب اسحاق الشري، طبقات الفقهاء - ٤٣



    
 

 
 
 

١١٢٢

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  .م١٩٧٠، بريوت، العريب

 معرب - مركز دار احلديث، طعون رافضة اليمن يف صحابة الرسول املؤمتن - ٤٤

  .هـ١٤٢٦، األوىل/ ط، اليمن

شعيب / حتقيق، )حممد بن إبراهيم(البن الوزير ،   العواصم والقواصم - ٤٥

 .م١٩٩٤ - ه١٤١٥ ،الثالثة/ ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، األرنؤوط

حممد / حتقيق، )حممد بن علي (،  الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين - ٤٦

  .صنعاء، مكتبة اجليل اجلديد، صبحي بن حسن حالق

، األوىل/ ط، القاهرة، دار الرشد، عبد املنعم احلفين. د/ حتقيق، فرق الشيعة - ٤٧

 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢

حممد / حتقيق، )طاهر بن حممدعبد القاهر بن (البغدادي ، الفرق بني الفرق - ٤٨

  .مصر، مكتبة أمحد علي صبيح وأوالده، حمي الدين بن عبد احلميد

عبد اخلالق بن / حتقيق) حممد بن أمحد(للكبسي ، الفروق الواضحة البهية - ٤٩

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١، الثالثة/ ط، حممد اسحاق

، مكتبة اخلاجني، البن حزم الظاهري، الفصل يف امللل واألهواء والنحل - ٥٠

 .القاهرة

، دار العلم، وصي اهللا بن حممد عباس: حتقيق، فضائل الصحابة لإلمام أمحد - ٥١

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، األوىل/ ط، جدة، اململكة العربية السعودية

حممد / صححه وعلق عليه، )أيب جعفر حممد بن احلسن(الفهرست للطوسي  - ٥٢

وية املكتبة املرتض، )قم(مشورات الشريف الرضى ، صادق آل حبر العلوم

 ).النجف(ومطبعتها 

/ حتقيق، )أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحاق(البن الندمي ،  الفهرست - ٥٣

 .رضا جتدد

يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين  - ٥٤

، الثالثة/ ط، بريوت، دار النهضة العربية، أمحد حممود صبحي. د، )الزيدية(



    
 

 
 
 

١١٢٣

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

  .م١٩٩١ -ه١٤١١

أمحد : تأليف، ًاليمن منوذجا: وموقف العلماء منها، آثارها، شأ�ا القبورية ن - ٥٥

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، دار ابن اجلوزي، بن حسن املعلم

 .م١٩٩٦، األوىل/ ط، القاهرة، مكتبة مدبويل، قيام الدولة الزيدية يف اليمن - ٥٦

دار ، وآخرون، عبد اهللا علي الكبري/ حتقيق، البن منظور، لسان العرب - ٥٧

 .هرةالقا، املعارف

مكتب املطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة/ حتقيق،  لسان امليزان البن حجر - ٥٨

  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣، األوىل/ ط، اإلسالمية

، الثانية/ ط، بريوت، دار آزال، كمال مصطفى: حتقيق، لنشوان احلمريي - ٥٩

 .م١٩٨٥

، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، )حممد بن أمحد(السفاريين ، لوامع األنوار البهية - ٦٠

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، الثانية/  ط،دمشق

الثالثة، / ط، دار الوفاء،  عامر اجلزار- أنور الباز : حتقيق،  جمموع الفتاوى - ٦١

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 .بدون بيانات النشر، للقاضي عبد اجلبار، املختصر يف أصول الدين - ٦٢

، الثانية/ ط، الرياض، دار طيبة، مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة - ٦٣

 .هـ١٤١٣

. د/ دراسة وحتقيق، حيىي بن احلسني، سالك يف ذكر الناجي من الفرق واهلالكامل - ٦٤

 - ه١٤٣٣، األوىل/ ط، بريوت، دمشق، مؤسسة الرسالة، إبراهيم حيىي حممد

 .م٢٠١٢

/ ط، القاهرة، دار الشروق، حممد عمارة. د، املعتزلة وحرية اإلرادة اإلنسانية - ٦٥

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، الثانية

، صنعاء، دار الكلمة، إبراهيم أمحد املقحفي، بائل اليمنيةمعجم البلدان والق - ٦٦

 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٢



    
 

 
 
 

١١٢٤

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد  

 وجهود الشيخ حممد اإلمام يف التصدي هلم  الرافضة يف اليمن 

، األوىل/ ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، عمر رضا كحالة،  معجم املؤلفني - ٦٧

  .م١٩٩٣ -ه١٤١٤

حممد / حتقيق، أليب احلسن األشعري، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني - ٦٨

  .م١٩٩٠ - ه١٤١١، ا بريوتصيد، املكتبة العصرية، حمي الدين عبد احلميد

/ حتقيق، )علي ابن احلسني بن حممد(مقاالت الطالبني أليب الفرج األصفهاين  - ٦٩

  .هـ١٤١٦، الثانية/ ط، قم، منشورات الشريف الرضي، أمحد صقر

 - ه١٣٩٩، دار الفكر، عبد السالم حممد هارون/ حتقيق، مقاييس اللغة - ٧٠

 .م١٩٧٩

أمري علي / حتقيق، )د بن عبد الكرميأيب الفتح حمم(امللل والنحل للشهرستاين  - ٧١

 -ه١٤١٤، الثالثة/ ط، بريوت. دار املعرفة، وعلي حسن فاعور، مهنا

  .م١٩٩٣

مؤسسة ، )حيىي بن احلسني بن القاسم الرسي(للهادي ، املنزلة بني املنزلتني - ٧٢

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، األوىل/ ط، صنعاء، اإلمام زيد بن علي

، األوىل/ ط، حممد رشاد سامل: د/ حتقيق، منهاج السنة البن تيمية - ٧٣

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

مطبعة دار املعارف ، توما لرثلد: حتقيق، املنية واألمل يف شرح امللل والنحل - ٧٤

 .هـ١٣١٦، حيدر أباد، العلمية

-http://www.shموقع الشيخ حممد بن عبداهللا اإلمام   - ٧٥

emam.com/contents.php?id=٤. 

الشيخ / دراسة وحتقيق، )مد بن أمحدمشس الدين حم(للذهيب ، ميزان االعتدال - ٧٦
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