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الرجل الذي أحس بظلم سيقع عليه بالنسبة لعقار ما، فاتفق مع رجل يبيعه 

 له ببيع صوري.
 بقي لدينا من الدور الرابع مذهب الشيعة الذي منا وترعرع يف هذا الدور.

 ة.أهم فروع هذا املذهب مها الشيعة الزيدية والشيعة اإلمامي        

  أما الزيدية فنسبة إىل زيد بن علي بن احلسني رضي اهلل عنه وهو إمام
جليل وفقيه كبري ومن أبرز األعمال السياسية اليت عرف هبا خروجه على هشام 
بن عبد امللك بالكوفة وقصده استعادة اخلالفة من بين أمية إىل آل بيت الرسول 

له البصري والثوري واألئمة صلى اهلل عليه وسلم، وهو جمتهد من اجملتهدين مث
 األخرى.

 من أبرز أصول هذا الفرع:
يشرتط لإلمام أن يكون جمتهدًا عاملًا قد بلغ مرتبة االجتهاد وهو شرط  -1

 يقول به مجهور كبري من علماء املسلمني.
إهنم ال ينكرون إمامة أيب بكر وعمر وعثمان وال ينتقصون من شأهنم  -2

ان أوىل باخلالفة منهم، وأكثرهم اآلن قط ولكنهم يرون وجيتهدون أن علي ك
باليمن وأطرافه ونالحظ أن أصوهلم ال ختتلف عن أصول أهل السنة واجلماعة إال 
من ناحية اجتهادية من موضع سيدنا علي، املهم أهنم اتفقوا كما اتفق األئمة 

خالفة أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم وكل ما نقل عن زيد من  على
% واختالفه  06 – 06مع أحكام أهل السنة واجلماعة بنحو  األحكام تتفق
 % كما اختلف كل إمام مع اآلخر. 06معهم بنحو 

 



  الفرع الثاين هم اإلمامية: نسبة إىل اإلمام جعفر الصادق رضي اهلل
هـ وروى عن اإلمام مالك وأبو حنيفة وثلة كبرية من  06تعاىل عنه ولد عام 

ند مجهور علماء احلديث، وهو ابن حممد الباقر رمحه احملدثني والفقهاء وهو ثقة ع
اهلل تعاىل وأيضًا هو ال خيتلف عن األئمة إال مثل سابقه ولكن فيما بعد تبلور 

 فكر ومنهج مذهيب للذين إىل جعفر الصادق وهذا املنهج يتسم مبا يلي:

القول بعصمة األئمة: مل يكتفوا بشرط اجتهاد األئمة بل إهنم ال يفرض  -1
هم خطأ وال يقعون يف معصية صغرية أو كبرية وأن عليًا رضي اهلل عنه هو من

الذي أفضى إليه رسول اهلل بباطن الشريعة وحقائقها من دون اآلخرين، بناءاً على 
هذا يقولون إن الشريعة اإلسالمية كلها تأخذ نصًا وال ميكن أن يأخذ حكم من 

األئمة معصومون فهم يعرفون األحكام اجتهادًا ألهنا تأخذ كلها من األئمة 
ق الشريعة دون حاجة إىل االجتهاد، ألن قولنا اجتهاد فاجملتهد معرض حقائ

للخطأ والصواب ومبا أهنم معصومون فال اجتهاد والني كله عبارة عن حقائق غري 
قابلة لالجتهاد وللنظر وللخالف، ألهنا تأخذ من أئمة معصومون مث إهنم ال 

%  06وللشيعة اإلمامية فقه ) مذهب فقهي ( فيه يقرون خبالفة الشيخني 
 اتفاق. 

 سؤال: هل ميكن إتباع هذين املذهبني؟
تباع أي مذهب بشرط، وهو التأكد من إمام املذهب اجلواب: ال مانع من إ

قائل هذه األحكام والسند صحيح عندها نقول قلد وال هتتم فأنت إن تأكدت 
أن الليث بن سعد قائل هذا احلكم فقلد وال عليك فكيف إن كان القائل جعفر 
الصادق وهو من أوائل اجملتهدين وعرف عنه الورع، هذا الشرط نفسه هو الذي 

نا بإتباع اآلخرين والذي جيعلنا على يقني أن تالميذه خدموا املذهب يسمح ل
ونقلوا إلينا بشكل علمي أصيل هذه التطبيقات، االختالف يف األحكام ليس 



دتنا بوتقة حتصرنا على صراط اهلل وجتمعنا على مشكلة املهم أن جنعل من عقي
 نصرة دين اهلل واالعتصام به.

السنة واجلماعة وبني القدرية الذين يقولون  فإذا وجد خالف عقيدي بني أهل
ال يوجد قدر وبني املعتزلة الذين يقولون أن اإلنسان خيلق فعله، ولكن ال يوجد 

 خالف بني أهل السنة والشيعة يف العقيدة، بل اخلالف ينحصر يف شيئني:
االجتهاد الذي جنح إليه هؤالء اإلخوة أن سيدنا علي أوىل باخلالفة،  -1

 على خالفة الشيخني أم ال. سواء اتفقوا
 عاطفة حنو آل البيت: األوىل تارخيية والثانية عاطفية. -2

  األوىل موضوع تارخيي مضى ووىل وال جمال للبحث فيه، فقد رحلوا
مجيعًا إىل اهلل سبحانه وتعاىل، والــزمن ال يعود، وما الذي نستفيده من املناقشة 

قوا ورضوا عن خالفة بعضهـم اآلن، ال سيما وأن أصــحاب القضية كلهم اتف
اخرتط مثاًل: عندما استشار سيدنا أبو بكر جملسه وعزم على مقاتلة املرتدين 

سيفه ولبس عدة احلرب وأراد اخلروج مع اجليش ليقاتل بنفسه هو أيضًا فأقبل 
عليه سيدنا علي وقال له: يا خليفة رسول اهلل أقول لك ما قال رسول اهلل صلى 

م ) شح سيفك ومتعنا بنفسك، وارجع إىل املدينة فو اهلل لئن اهلل عليه وسلم يو 
فجعنا أو فجع املسلمون بك لن يقوم للمسلمني نظام من بعد (، فظل يضغط 

 عليه حىت رجع.

  بالنسبة للعاطفة وهو أمر جيب أن نشرتك معهم به فكيف جيتمع
اص املسلمون إذا مل تفيض قلوهبم حبب آل البيت، ولكن احلب ال يعين انتق

 الصحابة بل احلب جيعلنا ندين هلم احملبة وامسعوا كالم البيوصي يف مهزيته:

 
 

 آل بيت النيب طبتم فطاب املدح يل فيكم وطاب الثناء



 أناحان مدحكم فإذا حنت عليكـم فإنين اخلنســاء
 سدمت الناس بالتقوى وسواكم سودته البيضاء والصفراء

 مر بــراءغري أين فوضت أمري إىل اهلل وتفويضي األ
 

هبذا ميكن مجع شتات املسلمني ونقول موضوع اخلالف ليس مشكلة شريطة 
التيقن من أن إمام املذهب قائل هذا الكالم ولنعلم أن اإلمام أبو حنيفة تتلمذ 

 على يد أيب جعفر واحلمد هلل رب العاملني.
 
 
 
 
  
 


