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 ملخص البحث:

الشك فيه من تأثر الزيدية المتأخرين بعقائد المعتزلة التي دخلت اليمن في مما 
القرن الثالث الهجري ، ولقد كان لهذا األمر أثره الواضح في العديد منن مسنائ  
اإليمان عند الحوثية ن فهدفت هذه الدراسة إلى تحرير رأي الحوثيين الفكري فني 

مهم أحيانننا ومنندحهم أحيانننا أخننر  فرقننة المعتزلننة وتننراثهم، حيننث إنهننم قنناموا بننذ
،وتحدثوا عن غرورهم وازدرائهم أله  البينت ، وجعلنوا عقائند المعتزلنة هني أحند 

التي آلت بالواقع السيئ الذي ألنم  بالزينديين، وقند  -ب  من أسوئها  –األسباب 
تنننم نقننند ذلنننك الموقنننف تاريخينننا وواقعينننا، واسنننتخدم الباحنننث المننننه  الو نننفي 

 ، وقد تو   البحث إلى عدة نتائ  من أهمها.والتحليلي والنقدي
تننناقا الحننوثيين فنني مننوقفهم مننن فرقننة المعتزلننة ، حيننث كننان بننين المنند  -1

 والذم.
 إثبات شهادة الحوثيين بتأثير المعتزلة على الزيدية المتأخرين.-2
دافع بدر الدين الحوثي عن عقائد المعتزلة ، واستشهد في تفسيره الموسوم -3

ي التفسنننيرا بنننالكثير منننن تفسنننير الزمخشنننري المعتزلننني، ور ننند ب) التيسنننير فننن
 البحث له تسعة نقو  عنه، في المائة األولي فقط من تفسير سورة البقرة.

أظهننر البحننث االتجنناه العقالننني لنند  الحننوثيين، مشننابهين للمعتزلننة ، وذلننك -4
 بردهم بعا األحاديث ال حيحة الثابتة بدعو  عدم موافقتها للمعقو . 

 الزيدية. –الشيعة  –عقيدة  –المعتزلة  –ات المفتاحية : الحوثيون كلمال
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Abstract :  

There is no doubt that zaydiya was influenced by the doctrines of 

Mu'tazila  which entered Yemen in the third hijri century. And this 

has had a clear impact on many issues of faith in Houthi people. 

This study has been aimed at liberating the intellectual opinion of 

the houthis in the Mu'tazila and their heritage. They sometimes 

executed them and sometimes praised them, and they spoke of their 

arrogance and contempt to the people of the house. They made the 

doctrines of the Mu'tazila one of the reasons, it is the worst, which 

resulted the bad affected the zaydias. This position has been 

criticized historically and realistically. The researcher used the 

descriptive and analytical and critical approach. 

The research has reached several results, the most important of 

which are:  

1-The Houthis contradict their attitude towards the Mu'tazila 

which was  between praise and vilification. 

2-The Houthis provided that Mu'tazila has been influenced on  the 

doctrines of Zaydiya . 

3-Badr El Din Al Houthi defended  about the doctrines of Mu'tazila  

and he said in his interpretation ( facilitation in interpretation ) 

with a lot of explanation from Al – Zamashari  Al –Mu'tazaili , the 

research monitored him nine, which we say only first percent of   

the interpretation of Surat Al – Baqara. 

4-The research showed the rational attitude of the Houthis  similar 

to the Mu'tazila by returning some valid authentic  hadith on the 

pretext  of their disapproval of the reasonable 

key words: Houthis - Mu'tazilah - Aqidah - Shi'a – Zaidi. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين ، خلق اإلنسان في أحسن تقويم ، وهداه إلى  راط 
من القو  الكامنة التي ُتفضي  مستقيم ، وركب فيه دالئ  معرفته ، وأودع فيه

به إلى توحيده وتمجيده ، وأنه ال إله غيره ، وال رب سواه ، وال الة والسالم 
على سيدنا محمد ، حبيب الحق ، وسيد الخلق ، أرشدنا من عماية ، وهدانا 
من ضاللة ، بيده لواء الحمد يوم القيامة  ، ف لوات ربي عليه  وعلى آله 

ون روه واتبعوا النور الذي أنز  معه ، وسلم تسليما  و حبه ، الذين عزروه
 كثيرا.

 أما بعد                                   
في هذا الع ر ببالء الحوثيين  –تعالى  –فإن اليمن السعيد المبارك ابتاله اهلل 

، الذين عاثوا فيه فسادا ، واضطهادا أله  السنة ، ومما الشك فيه من تأثر 
تأخرين بعقائد المعتزلة التي دخلت اليمن في القرن الثالث الهجري الزيدية الم

، مما كان لهذا األمر أثره الواضح في عقائد الحوثية، فأراد الباحث أن يقوم 
بتحرير موقفهم من تراث المعتزلة ومن عقائدهم وأفكارهم ، حيث إنهم قاموا 

 يخيا وواقعيا.بذمهم أحيانا ومدحهم أحيانا أخر  ، ونقد ذلك الموقف تار 
ن قضية البحث في أمثا  هذه الموضوعات العقدية المحدثة تتطلب  هذا وا 
تحريا ودقة في النق  أو االستشهاد ، حتى ال ُيترك المجا  للتشكيك أو الطعن 
، ولهذا عاد الباحث إلي مالزم الحوثيين أنفسهم وكتبهم وم ادرهم التي تمث  

دهم وأفكارهم ، وأخذ في جمعها وقراءتها رافدا مهما لجماعتهم ، ومرجعية لعقائ
يجاد حلقة التوا   بينها ، حتى كانت هذه  وفهمها واستنباط مدلوالتها وا 

دراسة -الدراسة، والتي جاءت بعنوان ) موقف الحوثيين من عقائد المعتزلة 
 تحليلية نقدية ا .
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 مشكلة الدراسة : 
، و يّدعي الحوثيون بأنهم بات من المعلوم تأثر الزيدية المتأخرين بالمعتزلة

زيدية، فجاء هذا البحث ليلقي الضوء على تحرير موقف الحوثيين الفكري من 
 عقائد المعتزلة ومن تراثهم ، ونقد ذلك الموقف.

 أهداف الدراسة :
 يهدف البحث إلي المساهمة في  تحقيق ما يلي :        
 توضيح جانب من مواقف الحوثيين من الفرق األخر . -1
 إثبات المشترك الفكري بين الحوثيين والمعتزلة. -2
بيان أوجه تناقا الحوثية في موقفهم من عقائد المعتزلة ، حيث إنهم  -3

قاموا بنقدها أحيانا ، وفي نفس الوقت هم يدينون بها في مسائ  االعتقاد 
 المختلفة.

 أدبيات البحث ) الدراسات السابقة ا :    
راسات السابقة التي تناولت فكر الحوثيين ال يوجد عنوان للبحث في الد

بالتحلي  والبيان ، على الرغم من كثرة األبحاث التي كتبت عن الفكر الحوثي ، 
 سواء من الناحية السياسية أو الناحية العقائدية .

 ومن تلك الدراسات السابقة :
 األهداف ا للدكتورة هد  –العقيدة   -النشأة –دراسة بعنوان ) الحوثيون -1

كلية أ و  الدين ، وقد تناولت الباحثة عقائد  –جامعة أم القر   -المالكي
 الحوثيين في المبحث الثاني للدراسة إال أن العقائد التي تناولتها هي كالتالي :

 عقيدتهم في اإلمامة والرد عليهم .-
 عقيدتهم في المهدي المنتظر والرد عليهم .-
 عقيدتهم في ال حابة والرد عليهم .-
 عقيدتهم في االحتفا  بيوم الغدير والرد عليهم .-

وكما هو واضح أن تلك العقائد قد أخذها الحوثيون عن اإلمامية االثني عشرية 
وليس عن المعتزلة ،ومن ثم لم يتطرق البحث إلى موقف الحوثيين من فرقة 

 المعتزلة.
ألستاذ دراسة بعنوان ) تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري ا ل-2

 علي محمد زيد ، وتتكون من جزءين ، يتكون الجزء األو  من عدة ف و .
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الف   األو : اإلمامة الزيدية تتراجع ، الف   الثاني : المتوك  أحمد بن  
لغاء  سليمان، الف   الثالث: المطرفية، الف   الرابع: نشوان الحميري وا 

بد السالم، الف   شروط النسب في اإلمامة ، الف   الخامس : جعفر بن ع
السادس: إعادة النظر في التنظيم االجتماعي،  الف   السابع: اإلمام عبداهلل 

 بن حمزة والمطرفية.
الجزء الثاني من الكتاب: الف   األو : علم الكالم المطرفي ، الف   الثاني:  

 المخترعة وعلم الكالم.
 ة .وواضح عدم التقارب بين هذه الموضوعات وبين موضوع الدراس

دراسة بعنوان ) الحوثيون بين الزيدية والرافضة ا وهي بحث تكميلي -3
لمتطلبات الح و  على درجة الماجستير ، للباحث سلطان بن براك العتيبي ، 

كلية العلوم  –جامعة المدينة العالمية  –وزارة التعليم العالي بدولة ماليزيا 
ت العقائد التي يتفق فيها م، وقد تناول2001قسم العقيدة ، سنة  –اإلسالمية 

الحوثيون مع الزيدية والرافضة ، وذكر األ و  التي اتفق فيها الزيدية 
والحوثيون، وألمح إلى أن الزيدية أخذوا عقائدهم عن المعتزلة، ولكن لم يأت 
بشئ من ن وص المعتزلة يؤكد ذلك ،وذلك بسبب اهتمامه الكبير بمحور 

 فكري بين الحوثية والزيدية والرافضة.بحثه ، وهو ذكر القاسم المشترك ال
دراسة بعنوان )بدر الدين الحوثي وآراؤه االعتقادية ا وهي بحث لني  درجة -4

قسم  –جامعة أم القر   –الماجستير ، للباحث راجح بن سلطان شارع البقمي 
العقيدة ،وتحدث الباحث في الف   الثالث عن آراء بدر الدين العقدية ، وقسم 

 أربعة مباحث .الف   إلى 
 المبحث األو :موقفه من المسائ  المتعلقة باهلل و فاته.

 المبحث الثاني:موقفه من مسائ  النبوة.
 المبحث الثالث: موقفه من ال حابة.
 المبحث الرابع:موقفه من اإلمامة.

والذي يخص البحث هو المبحث األو  ، وقد قسمه الباحث إلى مطلبين ، 
األ و  الخمسة للمعتزلة التي وافقهم فيها بدر تحدث في المطلب األو  عن 

الحوثي ، وخ ص المبحث الثاني عن ذكر نماذج من تأوي  ال فات عند 
الحوثي ، فتحدث عن تأوي  بدر الحوثي ل فة االستواء ، وذكر نقال واحدا عن 
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بدر الحوثي في ذلك ، وتحدث عن  فة الب ر وذكر نقلين ، وتحدث عن 
تأوي  بدر الحوثي ل فة الكالم ، ولم يتعرا إطالقا الرؤية ، ثم تحدث عن 

لكالم االبن حسين في هذه المسائ  ، وال لتحرير موقف الحوثيين من فرقة 
المعتزلة، والغالب على هذا البحث في هذا المبحث، هو االهتمام بالردود 

 والعناية العظمى بها.
هما ، للباحث عبد دراسة بعنوان )الحوثيُّوَن: أ وُلهم ونشأُتهم وعقاِئدُ -5

الجامعة  -قسم العقيدة –الرحمن الحسني الشدوي ، وهى رسالة دكتوراه 
اإلسالمي ة بالمدينة المنورة ، وتتكون من بابين ،عْنَون للباب األو   بن )نشأة 
رها وانتشارهاا، ثم تناو  في الباب الثاني) عقاِئَد الحوثيِّين  ِفرقة الحوثيِّين وتطوُّ

 ذهب االثني عشريا .و َلَتها بالم
 الجديد في البحث.

بعد االطالع على ما تقدم من دراسات وغيرها، فإن اإلضافة العلمية التي 
 سيقدمها البحث تتمث  في الحديث عما يلي:

رأي الحوثية في فرقة المعتزلة ، ونقد موقفهم تجاه الفكر االعتزالي،  -1
بيان مالمح  واعتراف الحوثية أنفسهم بتأثر الزيدية بالمعتزلة، و

 االتجاه العقالني في فكر الحوثيين.
ذكر الموافقات بين كالم االبن حسين الحوثي وبين كالم أبيه بدر الدين  -2

في المسائ  التي يشترك فيها الحوثيون مع المعتزلة ، وضم كالمهما 
فيما أعلم، قام ببيان –جنبا إلى جنب، ولم أجد أحدا من الباحثين 

المعتزلة ، وعمد إلى نقده، أو قام بضم  موقف الحوثيين من تراث
كالم االبن إلى كالم أبيه في المسائ  العقائدية ذات ال لة بين 

 الحوثية والمعتزلة.
 منه  البحث:

استخدم الباحث المنه  الو في والتحليلي والنقدي ، حيث تم تو يف موقف  
عالقة بينها ، الحوثيين من المعتزلة وتحلي  أقوالهم وآرائهم وتفكيكها وكشف ال

 وتال ذلك االنتقادات الواردة علي موقفهم.
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 إجراءات البحث:
اآليات التي وردت في البحث تم عزوها إلى مواضعها بذكر رقم اآلية واسم  –1

 السورة .
تم تخري  األحاديث تخريجًا علميًا، فال ُيذكر حديث إال وذكر المرجع الذي  – 2

ن لم يكن فيهما فع  الباحث مث  ذلك ُنق  منه، هذا إن كان في ال حيحين ، وا 
، وزاد عليه حكم علماء ال نعة على هذا الحديث من حيث  درجة ال حة أو 

 غيرها .
استند الباحث في تجلية رأي الحوثيين ،على كتب الحوثيين أنفسهم، ولم  – 3

 ينق  عن أي م در وسيط لكالمهم.
لم ينق  عن أحد إال ذكر حرص الباحث على األمانة العلمية في النق ، ف -4

 الم در المنقو  منه.
ذكر الباحث سنة الوفاة للشخ يات الواردة في ثنايا البحث، وقام بالترجمة  –4

 لها.
 خطة البحث:

 يتكون البحث  من مقدمة وتمهيد  و مبحثين وخاتمة على النحو التالي .
 المقدمة وفيها : 

 أهمية البحث . -
 مشكلة الدراسة . -
 لدراسة .أهداف ا -
 أدبيات البحث . -
 منه  البحث . -
 خطة البحث. -

 التمهيد وفيه : تحديد م طلحات عنوان البحث .
 أوال : التعريف بالمعتزلة .

 ثانيا : التعريف بطائفة الحوثية  . 
المبحث األو  : موقف الحوثيين من المعتزلة واألشاعرة  وعلم الكالم عموما ، 

 وفيه مطلبان : 
 و  : نقد الحوثيين لعلم الكالم المعتزلي واألشعري.المطلب األ 
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 المطلب الثاني : الرد على نقد الحوثيين لفكر المعتزلة ، وفيه ما يلي:
 أوال : تجاه  ال لة بين المعتزلة والشيعة عبر التاريخ. 
 ثانيا : تجاه  واقع تأثر الزيدية بالمعتزلة. 
 عتزلة.ثالثا : إقرار الحوثيين بتأثر الزيدية بالم 

 رابعا: االتجاه العقالني في الفكر الحوثي.
المبحث الثاني : المشترك العقدي بين الحوثيين والمعتزلة ، وفيه سبعة 

 مطالب:
 المطلب األو  : تأوي   فات اهلل تعالى الخبرية .

 المطلب الثاني : العرش .
 المطلب الثالث : الكرسي .

 ه  الجنة .المطلب الرابع :  رؤية اهلل في اآلخرة أل
 المطلب الخامس : الشفاعة في مرتكبي الكبائر.

 المطلب السادس : أفعا  العباد.
 المطلب السابع : الخروج علي الحكام .

 ثم نتائ  البحث وتو ياته و م ادره وفهارس موضوعاته .
هذا ونضرع إلى اهلل أن يخلص نياتنا له وحده ، وأن يتقب  هذا العم  ،  وأن 

المعتدين ، ويرد كيد الظالمين إلى نحورهم ، وأن يرحم ضعفنا  ين ر أمتنا على
، وأن يجبر كسرنا ، وأن يختم بال الحات أعمالنا ، إنه ولى ذلك والقادر 

 عليه.
جامعة نجران  -"ويتوجه الباحث بالشكر لوزارة التعليم ، ولعمادة البحث العلمي 

لبحث تحت رمز المملكة العربية السعودية لدعمها المالي والتقني ل –
NU/SHED/16/077)"ا 
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 التمهيد : تحديد م طلحات عنوان البحث
 وفيه ما يلي :

 أوال: التعريف بفرقة المعتزلة
المعتزلة : فرقة إسالمية نشأت في أواخر الع ر األموي وازدهرت في الع ر 
العباسي، وقد اعتمدت على العق  المجرد في فهم العقيدة اإلسالمية، لتأثرها 

 فة اليونانية مما أد  إلى انحرافها عن المنه  ال حيح.بالفلس
وسموا معتزلة لعل  كثيرة  مثبتة في مظاّنها سواء من كتب العقائد والفرق أو  

هنن ا  131كتب التاريخ ، ولع  من أشهرها ، ما ورد أن وا   بن عطاء ) ت 
نن ا ه 110من تالمذة الحسن الب ري ) ا2)هنن ا  144وعمرو بن عبيد )  ا1)
، لما أحدثا مذهبا ،  وهو أن الفاسق ليس بمؤمن وال كافر ، اعتزال حلقة  ا3)

                                 
اوا نن  بننن عطنناء  : البليننأ األفننوه أبننو حذيفننة المخزومنني، مننوالهم الب ننري الغننزا ، وقينن  1)

والؤه لبني ضبة ، مولنده سننة ثمنانين بالمديننة، وكنان يلثنأ بنالراء غيننا، وخنالف النراء حتنى 
عننن مجلسننه لمننا قننا :  احتننا  للشننعر ، وهننو وعمننرو بننن عبينند رأسننا االعتننزا ، طننرده الحسننن

الفاسق ال مؤمن وال كافر، فانضم إليه عمرو، واعتزال حلقة الحسن، فسموا المعتزلة ، عرف 
بالغزا  لتردده إلى سوق الغز  ليت دق على النسوة الفقيرات ، جالس أبا هاشم عبد اهلل بنن 

فني التوحيند محمد بن الحنفية، ثم الزم الحسن، وكان  موتا، طوي  الرقبة جدا، وله مؤلنف 
، وكتنناب  المنزلننة بننين المنننزلتين ، قينن : مننات سنننة إحنند  وثالثننين ومئننة . انظننر : اإلمننام 

 465، 464/ 5شننمس النندين محمنند بننن أحمنند بننن عثمننان الننذهبي ، سننير أعننالم النننبالء  
 هننن   ، تحقيق / شعيب األرنؤوط .1413سنة  9بيروت ط –باخت ار ، مؤسسة الرسالة 

ن باب ، أبو عثمان،  وباب من سبى فارس منولى آل  عنرادة ،قندم منن اعمرو بن عبيد ب2)
بلعدوينه منن حنظلنة تمننيم ، كنان عمنرو يسننكن الب نرة وجنالس الحسننن الب نري وحفنظ عنننه 
واشتهر ب حبته ثم أزاله وا   بن عطاء عن مذهب أه  السنة ، فقا  بالقندر ودعنا إلينه ، 

ظهننار زهنن د ، تننوفي فنني سنننة أربننع وأربعننين واعتننز  أ ننحاب الحسننن ، وكننان لننه سننمعة وا 
وما بعدها ، دار الكتنب العلمينة  165/ 12ومائة . انظر : الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد 

 هنن ، دراسة وتحقيق: م طفى عبد القادر عطا.1411سنة  1بيروت ط –
ا هو الحسن بن أبي الحسن واسم أبي الحسن يسنار ،  يقنا  إننه منن سنبي ميسنان وقنع 3)

ينة فاشترته الربيع بننت النضنر عمنة أننس بنن مالنك فأعتقتنه  ، وذكنر عنن الحسنن إلى المد
أنه قا :  كان أبواي لرج  من بني النجار وتزوج امرأة من بني سلمة من األن ار فسناقهما 

 نلى  -إليها من مهرها فأعتقتهما ،  ويقا  ب  كانت أم الحسن موالة ألم سلمة زوج النبني 
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الحسن الب ري  ، وجلسا ناحية في المسجد،  فقا  الناس :  إنهما اعتزال 
  . ا1)حلقة الحسن الب ري ، فسموا معتزلة

ذا كانت تعد تلك القضية العظمى أولى انفراط عقد المعتزلة عن المنه   وا 
في مسائ  االعتقاد ، لكنها ليست وحدها ، فقد توافقوا بعد ذلك على  ال حيح

عقائد بعينها ، ارتضوها لهم دينا ، ونا روها باألدلة والمحاجة لمخالفيهم ، 
وسطروها في م نفاتهم ومراجعهم ، ويهدف البحث إلى إبراز موقف الحوثيين 

 من تلك الفرقة.
 ثانيا : التعريف بالحوثية 

المذاهب المعا رة له أهمية بالغة في البحث العلمي الموضنوعي  تحديد مفاهيم
، ولننذا سننيتم بسننط القننو  فنني ذكننر حنند للحننوثيين ، وأهننم شخ ننياتهم ، حتننى 
نستطيع أن نميزهم عن الحركات الفكرية والتينارات العقدينة األخنر  التني نسنمع 

 عنها غدوا وعشيا .
تلنك الحركنة أو ذلنك التنظنيم  و بوسع الباحث تعريف الحوثية إجرائيا بأنها : ) 

م ،  باسنم تنظنيم 1990الفكري السياسي المسنلح النذي أعلنن عنن نفسنه عنام 
                                                                             

لنند الحسننن بالمدينننة لسنننتين بقيتننا مننن خالفننة عمننر بننن الخطنناب ، ، وو  -اهلل عليننه و سننلم 
فيذكرون أن أمنه كاننت ربمنا غابنت فيبكني ال نبي فتعطينه أم سنلمة ثنديها تعللنه بنه إلنى أن 
تجننيء أمننه فنندر عليهننا ثننديها فشننربه ، فيننرون أن تلننك الحكمننة والف نناحة مننن بركننة ذلننك  ، 

لينا رفيعنا ثقننة مأموننا عابندا ناسنكا كبيننر ونشنأ الحسنن بنوادي القنر  ، وكننان جامعنا عالمنا عا
 نلى اهلل  -العلم ف يحا جميال وسيما ، قا  أبو بردة :  ما رأيت رجال قط لم ي حب النبني 

من هذا الشيخ يعني   - لى اهلل عليه و سلم  -أشبه بأ حاب رسو  اهلل   -عليه و سلم
محمند بنن سنعد بنن منينع الحسن  ، توفي في ليلة الجمعة سنة عشنر ومائنة ، انظنر اإلمنام 

ومننا بعنندها ، دار  ننادر بيننروت ،  156/ 1أبننو عبننداهلل الب ننري الزهننري، الطبقننات الكبننر  
 بدون رقم طبعة وتاريخ .

اانظر: اإلمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد اهلل ،  اعتقادات فرق المسنلمين 1)
هنننن ،  1402بيننروت ،  -، بت ننرف يسننير ، دار الكتننب العلميننة  39، 33والمشننركين ص 

تحقيننق : د/ علنني سننامي النشننار ، وانظننر : الننندوة العالميننة للشننباب اإلسننالمي ، الموسننوعة 
، دار الننندوة العالميننة للطباعنننة 64/ 1الميسننرة فنني األديننان والمننذاهب واألحننزاب المعا ننرة 

 هنننن ، إشننراف وتخطننيط ومراجعننة: د. مننانع بننن حمنناد1420،سنننة   4والنشننر والتوزيننع ، ط
 الجهني  .
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أو جماعننة أو منتنند  ) الشننباب المننؤمن ا ، كإطننار تربننوي وثقننافي وسياسنني 
) ضمنا ا  ، بحيث اقت ر اهتمامه على تربية الشباب وتأهيلهم بدراسة بعنا 

غالينة ،  ا1)ة ، وفق رؤية مذهبية زيدينةعلوم الشريعة ، مع األنشطة الم احب
 .  ا2)قب  أن يتحو  إلى تنظيم عسكري مسلح بعد ذلك ا 

، النذي ا3)والحوثية  : نسبة إلنى زعنيم التمنرد األو  حسنين بندر الندين الحنوثي 
أشننع  فتينن  ال ننراع بننين أن نناره والحكومننة اليمنيننة، وكننان ظهورهننا فنني  ننعدة 

                                 
ا الزيدية هم القائلون : بإمامة زيد بن علي بن الحسن بن على بن أبنى طالنب فني وقتنه  1)

مامة ابنه يحيى بن زيد بعد زيد ، وكان زيد ابن علي قد بايعه على إمامته خمسة عشر  ، وا 
ألف رج  من أه  الكوفة ، وخرج بهم على والى العراق ، وهو يوسف بن عمر الثقفي عام  

م بن عبد الملك على العراقيين ،  فلما استمر القتا  بينه وبين يوسنف بنن عمنر الثقفني هشا
قالوا له :  إنا نن رك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك 
علننى ابننن أبنني طالننب  ، فقننا  زينند :  إننني ال أقننو  فيهمننا إال خيننرا ، ومننا سننمعت أبنني يقننو  

نمننا خرجننت علننى بننني أميننة الننذين قنناتلوا جنندي الحسننين وأغنناروا علننى فيهمننا إال خيننر  ا  ، وا 
المدينة يوم الحرة ثم رموا بيتا هلل بحجر المنجنيق والنار ، ففارقوه عند ذلك حتى قا  لهنم  : 
رفضتموني ،  ومن يومئذ سموا رافضنة . انظنر : اإلمنام عبند القناهر البغندادي ، الفنرق بنين 

، تحقيق د / محيي الدين عبند الحميند  2بيروت ط –فاق الجديدة ، دار اآل 25الفرق ، ص 
،  والجدير بالذكر أن اإلمام الهادي هو مؤسس الدولة الزيدية في اليمن ، ومن أج  مكانته 
العلميننة فنني المننذهب لقننب بو ننفه إمامننا مجتهنندا يمثنن  الخننط األ نني  للمننذهب الزينندي فنني 

ع المذهبيننة فنني ظنن  التحننوالت الدوليننة ،  ص  األطمننا –الننيمن ، انظننر: الحوثيننة فنني الننيمن 
 ننعاء  –مركز الجزينرة العربينة للدراسنات والبحنوث    -،  إعداد مجموعة من الباحثين 56
 م .2003سنة 

 6ا د / أحمد محمد الدغشي ، الحوثيون ) الظاهرة الحوثية ا دراسة منهجية شاملة ص 2)
 ، دار الكتب  اليمنية ، بدون رقم طبعة وتاريخ .

احسين الحوثي هو من أبرز الشخ يات ومرجعيات الشيعة فني النيمن. تلقنى تعليمنه فني 3)
المعاهند العلميننة مننن االبتدائينة وحتننى الثانويننة، كمنا تلقننى المننذهب الشنيعي علننى ينند والننده ، 

م، وتفرغ 1991 -م 1993وكان عضوًا في مجلس النواب عن دائرة مران ب عدة من العام 
نننواب لنشننر أفكنناره ومعتقداتننه مننن خننال  النندروس والمحاضننرات عقننب خروجننه مننن مجلننس ال

نشنناء  والخنروج النندعوي إلننى المنناطق، وقيننادة تنظننيم "الشنباب المننؤمن" وتشننكي  فنروع لننه، وا 
حوزات ومساجد تابعة له  ، ويعد حسين الحوثي مؤسس الجماعة الحوثية فني النيمن، وهني 

حسننين الحننوثي هننذا فنني الفتننرة  جماعننة  دخلننت فنني حننرب طويلننة مننع الجننيش اليمننني، وقتنن 
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الحركنة فنني بدايننة ظهورهننا إلنني تر ننين  ) فني شننما  الننيمن ا ، وكانننت تهنندف 
 المذهب الزيدي ، وتنظيم شئونه وتوعية أتباع المذهب بأ وله وعقائده . 

ن كاننننت تنننزعم أنهنننا زيدينننة  وفنننى الحقيقنننة أن حركنننة تنظنننيم الشنننباب المنننؤمن وا 
المننذهب والمنبننت والمشننرب ، غيننر أن ) ات ننالها مننع إيننران وحننزب اهلل يثبننت 

 ا .1شرية ا )ميولها إلى فرقة االثنى ع
) وقد ثبتت  لتها بإيران ولبنان عبر إقامة قيادات من تيار الحوثي فني هنذين 
البلنندين وزيننارتهم إليهمننا ، و ننالتهم بالسننفارة اإليرانيننة ووجننود عنا ننر مننن 

، بن  قند بثنت ) قنناة العنالم الشنيعية اإليرانينة ا2)اإليرانيين من بنين عنا نرهم ا 
 . ا3)أشهرا برنامجا عن الحوثي في سبعة  41

                                                                             
م ، ولننيس هنناك كتننب لحسننين الحننوثى وال حتننى مؤلفننات 2004األولنى لهننذه المعننارك  سنننة 

مطبوعة ، وك   ما هنناك جملنة منن المحاضنرات التني كنان يلقيهنا شنفاهة علنى طالبنه ، ثنم 
تسننج  علننى أشننرطة كاسننيت ، ويفننّرغ بعضننها فنني مننالزم ورقيننة ، رغننم كونهننا ملقنناة باللهحننة 

، والكتناب بندون بياننات،   1العامية .انظر : بيان بعا ما عليه الحوثينون منن اإللحناد ص
،  www.olamaa.-yemen.net ،     2وانظنننر:  موقنننع منبنننر علمننناء النننيمن ص 

 در سابق .،  م  64األطماع المذهبية والتحوالت الدولية ، ص  –والحوثية في اليمن 
 -234ع ر اإلمامة الزيدية فى اليمن )  -ا أ/ عبد الفتا  محمد البتو  ، خيوط الظالم1)

، سننننة  1، مركننز نشنننوان الحميننر  للدراسنننات والنشننر ،  ننننعاء ، ط 429ه ا  ص1332
م ، والشيعة اإلمامية االثناعشرية هم : تلك الفرقة من المسنلمين النذين 2001 –ه 1423

رضنني اهلل عنننهم  -و األحننق فنني وراثننة الخالفننة دون الشننيخين وعثمننان زعمننوا أن علًيننا هنن
أجمعننين ، وقنند أطلننق علننيهم اإلماميننة : ألنهننم جعلننوا مننن اإلمامننة القضننية األساسننية التنني 
تشننغلهم ، وُسننمُّوا بنناالثنى عشننرية ألنهننم قننالوا بنناثني عشننر إماًمننا ، دخنن  آخننرهم السننرداب 

م المقاب  أله  السنة والجماعنة فني فكنرهم وآرائهنم بسامراء على حد زعمهم،  كما أنهم القس
، وهم يعملون لنشر مذهبهم لنيعم العنالم اإلسنالمي . انظنر: الموسنوعة الميسنرة فني األدينان 

 ، م در سابق.1/51والمذاهب واألحزاب المعا رة 
، م نندر  351األطمنناع المذهبيننة فنني ظنن  التحننوالت الدوليننة ص  –االحوثيننة فنني الننيمن 2)

 سابق .
ا أبو  الح عبد اهلل بنن ننو  الحجنري ، التحنوالت الزيدينة وعوامن  ظهنور الحوثينة ، ص 3)

 –ه 1432سننننة 1القننناهرة  ط  –دار المحننندثين للبحنننث العلمننني والترجمنننة والنشنننر  100
 م 2011

http://www.olamaa.-yemen.net/
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فنني حننوار لننه مننع  ننحيفة الشننرق  ا1)ومننن جهننة أخننر  و ننف يحيننى الحننوثي 
م ، حركة تنظيم الشباب المنؤمن بأنهنا حركنة ثقافينة 11/4/2005األوسط في 

لمواجهة ما و ف بالمد ) السلفي ا الذي هاجمنا في بيوتنا باليمن ) على حند 
 ا .2قوله ا ، وكان م دره جماعات التكفير )

نننه بننذلك يننود أن ينسننب أسننباب الظهننور إلننى تشنندد أهنن  السنننة فنني وواضننح أ 
 بزعمه ، حتى و فهم بالتكفيريين والتطرف . -اليمن

وممننا سننبق يتضننح أن الحننوثيين هننم أتبنناع حسننين بنندر النندين الحننوثى ، وهننى 
حركة ، مسلحة ، قائمة علنى ترسنيخ أفكنار أتباعهنا ومعتقنداتهم بنالقوة ، تتخنذ 

رئيسا لها ، وتقتدي بالنموذجين اإليرانى وحزب اهلل في من  عدة باليمن مركزا 
 لبنان .

ومنننن األعمنننا  الرئيسنننة التننني كاننننت تدنننندن حولهنننا حركنننة أو تنظنننيم الشنننباب 
 المؤمن :

 ا3)إقامة المنتديات ال يفية في أكثر منن منطقنة، وكنان بندر الندين الحنوثي  -
ئن  علنى تسنجي  يضفي عليها الشرعية المذهبية، ويبارك جهودهنا، ويحنث القبا

 أبنائهم فيها .
                                 

ا يحيى الحوثي ، يعنيش خنارج النيمن ، وبالتحديند فني العا نمة األلمانينة ) بنرلين ا مننذ 1)
 م .2004أواخر عام 

، مجلنة البينان ،  404تحنديات الواقنع واسنتراتيجيات المسنتقب  ، ص -االعالم اإلسنالمي 2)
 ه .1421اإل دار الثالث سنة  -تقرير ارتيادي ) استراتيجي ا سنوي

جمنناد   11اهننو : بنندر النندين بننن أميننر النندين بننن الحسننين بننن محمنند الحننوثي، ولنند فنني 3)
عدة. ويعتبر األب الروحي للجماعة، وهو هن بمدينة ضحيان، ونشأ في  1345األولى سنة 

رافضي بالمعنى األعم، جارودي بالمعنى األخنص، وتجلنى ذلنك منن خنال  طعننه فني  نحابة 
بحكننم  - ننلى اهلل عليننه وسننلم، والتقننارب الكبيننر بننين أقوالننه وأقننوا  أئمننة الرافضننة  -النبنني 

النيمن . انظنر: بينان مدرسته العلمية التني نشنأ فيهنا وهني مدرسنة الجارودينة المتواجندة فني 
،  2، وانظنر:  موقنع منبنر علمناء النيمن ص   1بعا منا علينه الحوثينون منن اإللحناد ص

www.olamaa.-yemen.net  والجاروديننننة هنننني  إحنننند  فننننرق الزيديننننة  ، وتنسننننب ،
 ننلى اهلل عليننه  –أن النبنني  الجاروديننة إلننى أبنني الجننارود زينناد بننن المنننذر العبنندي ، زعننم

نص على إمامة علي ، وو فه بال نفات التني لنم توجند إال فينه ، وأن األمنة ضنلت  -وسلم
، - ننلى اهلل عليننه وسننلم  –وكفننرت ب ننرفها األمننر إلننى غيننره ، فهننو اإلمننام بعنند رسننو  اهلل 

http://www.olamaa.-yemen.net/
http://www.olamaa.-yemen.net/
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سنرائي  ،  -بنزعمهم  -يدندن أتبناعهم حنو : الشنعارات المعادينة  -  ألمريكنا وا 
 وذلك عقب  لوات الجمعة .

 الحديث حو  فلسطين وجرائم اليهود . - 
إثننارة مننا يؤلننب الننناس علننى الدولننة بالحننديث عننن األسننعار والغننالء المعيشنني  -

 لمساكين.والفساد  وأك  حقوق الضعفاء وا
إحينناء األوجنناع التنني وقعننت فنني التنناريخ اإلسننالمي وطوتهننا األيننام  إلثننارة  - 

 .ا1)النعرات الطائفية تحت شعار ) آ  البيت ا  ون رتهم
علنى بثهنا  -وال تنزا  –هذه هي أهم المحاور التني كنان تعمن  الحركنة الحوثينة 

تبناعهم أو بين الناس في قالب فكنري دينني ، ومنن يسنمع ألحادينث زعمنائهم وأ
 يقرأ عنها يدرك أنهم يدندنون حو  تلك األمور السابقة في كافة مجالسهم .

ويحيننى   ا4)وعبنند الملننك الحننوثي ا3)وابنننه حسننين  ا2)ويعنند بنندر النندين الحننوثي 
مننن أبننرز الشخ ننيات التنني آمنننت بهننذه األفكننار السننابقة ، وقامننت ا5)الحننوثي 

ب جنذاب ،  وعبنارات قريبنة بطرحها للجمناهير العريضنة منن أتبناعهم فني أسنلو 

                                                                             
دينينة  فني واإلمام بعده الحسن ثم الحسين . انظر : د / أيمن فؤاد سيد ،  تاريخ المذاهب ال

م  ، 1933 -هنننننننن1403سننننننة  - 1، الننننندار الم نننننرية اللبنانينننننة ،  ط 221النننننيمن ص 
وللتف ي  عن الجارودية ينظر اإلمام عبد القاهر بن طاهر بنن محمند بنن عبند اهلل البغندادي 

،  دار اآلفاق الجديندة  23،  22التميمي اإلسفراييني، أبو من ور ، الفرق بين الفرق ص 
م، ويعند بندر الندين الحنوثي منن  الجارودينة ، وذلنك ألن جمينع 1911نة س 2بيروت ، ط –

فرق الزيدية انقرضت فني النيمن ، ولنم يبنق مننهم إال الجارودينة . انظنر: د. عائشنة يوسنف 
،  1، دار الثقافننة  ، ط213المننناعي ، أ ننو  العقينندة بننين المعتزلننة والشننيعة اإلماميننة ص 

 م.1992 -هنن 1412سنة 
 ، م در سابق . 5عليه الحوثيون من اإللحاد ص ابيان بعا ما1)
 ا سبقت ترجمته.2)
 اسبقت ترجمته .3)
وهو النذي أسنس موقنع المنبنر االلكترونني  -م 1919ا عبدالملك الحوثي ولد في  عدة 4)

، م ندر سنابق ، بينان  3لنق  وجهة نظره للعالم ،  انظنر :  موقنع منبنر علمناء النيمن ص 
 ، م در سابق .  3إللحاد صبعا ما عليه الحوثيون من ا

 اسبقت ترجمته .5)
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مننن عنننوام النننناس ، حتنننى  نننار لهنننم أتباعنننا ومريننندين ، ومسننناجد ومجنننالس ، 
 ومنتديات ومنابر. 

و بأساليب ال ينق ها المهارة في التو ي  ، والقدرة علنى غسن  العقنو  ، كنان 
يوظنف اآلينات فني ترسنيخ أفكناره توظيفنا مدهشنا ،  -بخا نة –حسين الحوثي 

 دة أن يحافظ على النسق التعبوي وسرد األدلة. لقد استطاع طوا  الم
امتألت دروسه وخطبه بمفردات : التحشيد واإلعداد والخروج والجهاد ، وتهيئنة 

 النفوس للتضحية ، وعدم الخوف من المثبطين الخوالف .
قد يبدأ بالحديث نن على سبي  المثا  ننن عنن عظمنة اهلل وقدرتنه وينتهني بمسنألة 

وزرع اليقننين فنني قنندرة اهلل الغالبننة علننى كنن  شنني ، فيبنندأ اإلعننداد واالسننتعداد 
بالحننديث عننن تفسننير آيننة ولكنننه ينتهنني بالقتننا  والجهنناد والتضننحية إلننى آخننر 
ذلك . وقد تأثر أسنلوبه كثينرًا بالطريقنة )االثنني عشنرية ا فني الطنر  ، واعتمند 

وكنان   ،ا1)على المنه  التلفيقي ، يجمع األدلة المجتزأة ليكرس مفهومًا بعيننه 
يأسنر الرجنن  العننادي بخطابنه ، إذ يسننعى حثيثننا بكن  األسنناليب الممكنننة ل قننناع 

 . ا2)بفكرته ، مستخدما أسلوب المثا  واالستشهاد والمقارنة 
ولكن فكر الحوثيين العقائدي ال يخرج في مجمله عن عقائد المعتزلة واإلمامينة 

الحوثينة اعتنقنت نفنس والزيدية المتأخرين ، ألن الشخ نيات ا3)االثني عشرية 
األفكار ، وشربت من نفس الماء المنالح ، اآلجنن اآلسنن ، وسنوف ينتم تسنليط 
الضنوء هننا علنني ال نلة الوثيقننة بنين عقائنند المعتزلنة والحوثيننة ، و علنى بيننان 

 موقف الحوثية من المعتزلة، وذلك كما يلي.
 كالم عموماواألشاعرة  وعلم ال  المبحث األو  :  موقف الحوثيين من المعتزلة

 واألشعريالمطلب األو  : نقد الحوثيين لعلم الكالم المعتزلي 

                                 
،سننننة  1،  دار األمننن  ،  ط  9،10/ 2ا أ/ عبننند اهلل ال ننننعاني ،  الحنننرب فننني  نننعدة 1)

 ، م در سابق. 3م ، و انظر : موقع منبر علماء اليمن ص 2016 -هننن1421
 ، م در سابق . 32ا الظاهرة الحوثية ص 2)
 ال لة بين عقائد الحوثية واإلمامية . ا سوف يدرس الباحث في بحث مستق  :3)
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كثينرا ، فقند نناال  ا2)ولعلنم أ نو  الفقنه  ا1)كان نقد حسين الحوثي لعلنم الكنالم 
منه سخرية وازدراء ، وو ف العلمين بكثير من المثالب والمعائب والنقنائص ، 

 ويعتقد أن له عليهما مالحظ متعددة .
علم أ و  الفقه علي وجه الذم والتنقنيص ألهميتنه : ) أ نو  الفقنه فقا  عن 

، هو فن يضرب القرآن ضربة شديدة ، ب  يضرب فطرتك ، يضرب توجهك نحو 
 .ا3)القرآن ا

واستد  حسين الحوثي علنى ضنرر علنم الكنالم  بكنالم اإلمنام  القاسنم الرسني   
كلمنين، حينث قنا  : الذي ينفني الخشنوع واالسنتقامة عنن المت ا4)هنن ا246) ت 

                                 
ا قا  الجرجاني : هو علم باحث عن األعراا الذاتية للموجود من حيث هو علنى قاعندة 1)

اإلسننالم . وبمعنننى أوضننح كمننا قننا  التفتننازاني:  علننم يقتنندر معننه علننى إثبننات العقائنند الدينيننة 
عبد اهلل التفتازاني ، شنر  بإيراد الحج  ودفع الشبه . انظر: سعد الدين مسعود بن عمر بن 

 -هنننن 1401سننننة النشنننر  -،  دار المعنننارف النعمانينننة  1/ 1المقا ننند فننني علنننم الكنننالم 
، دار الكتننناب  201م ، وانظننر : علنني بننن محمنند بنننن علنني الجرجنناني ، التعريفننات 1931
 هنن ، تحقيق : إبراهيم اإلبياري  . 1405الطبعة األولى ،  -بيروت  –العربي 

باألحكننام الشننرعية العلميننة المكتسننبة مننن أدلتهننا التف ننيلية، أو هننو مجموعننة  ا هننو العلننم2)
األحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التف يلية. انظر:  الشيخ عبند الوهناب خنالف 

شباب األزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلما  -، مكتبة الدعوة  11، علم أ و  الفقه ص 
 ، بدون تاريخ .

الثقافة القرآنية ص  -ر : حسين بدر الدين الحوثي ، دروس من هدي القرآن الكريم اانظ3)
 اليمن . –م ،  عدة 4/3/2002، ألقيت بتاريخ  6
ا هو اإلمام القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعي  بن إبنراهيم بنن الحسنن المثننى 4)

م ر، وبث دعاتنه فني األقطنار، بن الحسن السبط قام بدعوته أيام المأمون ، وكان القاسم ب
وحثوه على إظهار دعوته وكان مستترًا بم ر عشر سنين، فاشتد طلنب عبيند اهلل بنن طناهر 
عامن  المنأمون علنى م نر لنه فانتقن  إلنى الحجناز، ولنم ينز  مختفينًا إلنى أن منات المنأمون 

ز وهننو وولننى أخننوه المعت ننم، فكثننر طلننب المعت ننم لننه فلننم يننتم أمننره، فاسننتأو  جننباًل بالحجننا
المسمى بالرس وتح ن به هو وأوالده وسكن به إلى أن مات فنسب إليه وكان يقا  له نجم 
آ  الرسو ، وكان قيامه سنة عشرين ومائتين، وتنوفي سننة سنت وأربعنين ومنائتين فني أينام 

المتوك  بن المعت م العباسي. انظر : عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الع نامي المكني   
بينروت ،  -، دار الكتنب العلمينة  135/ 4م العوالي في أنباء األوائ  والتنوالي ، سمط النجو 
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، ويفسر ذلك في موضع آخنر قنائال:) أّي أحند ا1)) ما ُعرف أن متكلما خشع ا 
من علماء الكالم أولئك الذين ينشغلون بتلك العبارات، والتي معظمها م نبوغة 

،  أي ا2)بمنطننق الفالسننفة ومتننأثرة بأسنناليب الفالسننفة مننن اإلمنناميين وغيننرهم ا
فيه أثنرا للخشنوع، وال فني قلبنه مسنكة منن لنين، من يشتغ  بعلم الكالم ،ال تجد 

 فهو في نظره، فظ غليظ.
و ي ر  بأن من يشتغ  بعلم الكالم يت ف بالخشنونة والشندة والجفناء، فيقنو  

 .ا3)عن المتكلمين :) هم من ُعرفوا بالخشونةا
وعّل  الحوثي ذلك بمحدودية المعرفة وضآلتها التي يعطيهنا علنم الكنالم قنائال : 

 .ا4)معرفة التي يقدمها علم الكالم محدودة جدا ا ) ألن ال
فرقنة ضنالة ، أ ناب أتباعهنا غنرور وعجنب ،  ا5)و هو يمي  إلي أن المعتزلنة 

وكبننر  وغطرسننة نفننس ، حيننث يننرون فنني أنفسننهم أنهننم أ ننحاب ثقافننة وعلننم ، 
وينرون أنهنم أقن   –رضنوان اهلل علنيهم  –ومنطق وعق  ، ويزدرون أه  البيت 

 اية وعلما ، فيقو  : منهم فهما ودر 
كمننا  -) المعتزلننة هننم مننن كننانوا يننرون أنفسننهم علمنناء أجننالء إلننى درجننة أنهننم 

أنه كان النبعا مننهم   -في شر  األساس  ا6)هننا 1055يحكي الشرفي ) ت 
                                                                             

علننني محمننند  -م  ، تحقينننق : عننناد  أحمننند عبننند الموجنننود 1993 -هنننن  1419سننننة  1ط
 معوا.

 –م 9/3/2002، تننناريخ  5احسنننين الحنننوثي ، مسنننئولية طنننالب  العلنننوم الدينينننة  ،ص 1)
  عدة .  –اليمن 

/ 1/ 19، ألقينت بتناريخ  2نعم اهلل ، الدرس الثاني ص   –اهلل  احسين الحوثي ، معرفة2)
 م .2002

 ا الم در السابق من نفس الموضع.3)
 ، م در سابق. 5احسين الحوثي ، مسئولية طالب  العلوم الدينية  ،ص 4)
 اسبق التعريف بها .5)
تهني هو العالمة: أحمد بن محمد بن  نال  بنن محمند بنن  نال  بنن أحمند الشنرفي ين ا6)

هنن  ، أحند أعنالم 1055وتنوفي   915نسبه إلى اإلمام القاسم بن إبراهيم الرسي ،ولد سننة 
الفكر اإلسالمي فني النيمن، عنالم، مجتهند، محقنق أ نولي، شناعر، أدينب، منؤر ، كنان منن 
أعيان أ حاب اإلمنام القاسنم بنن محمند، كمنا  نحب اإلمنام المؤيند بناهلل محمند بنن القاسنم، 

ودرس بجامعها، وتخرج على يدينه الكثينر، ثنم انتقن  منهنا إلنى معمنرة، وسكن مدينة شهارة، 
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يسخرون بأئمة أه  البيت فينظرون إليهم نظنرة بنأنهم بسنطاء وتفكينرهم بسنيط 
مثقفين ثقافة رفيعة.. هذه آثار ثقنافتهم، ومتخلفين ثقافيًا، يرون أنفسهم هناك 

، العقائننند الباطلنننة منننن هننننا ا1)آثنننار ثقنننافتهم المغلوطنننة.. المعتزلنننة، األشنننعرية 
 .ا2)وهناك ا 

ويعتقند أننه منن األمنور بالغنة السنوء التني تعلموهنا منن علنم الكنالم عنن طريننق 
لننم  -وحاشنناهم  –السننالم  –علننيهم  –المعتزلننة واألشنناعرة ، هنني أن األنبينناء 

يحسننننوا اسنننتعما  الكنننالم الجننندلي واإلقنننناع العقلننني أثنننناء دعنننوة أقنننوامهم إلنننى 
 اإلسالم .

يقو  : ) تقرأ في كتب علم الكالم األساليب التي توجهنا إلى كيف نعمن  ونحنن 
نستد  ، ونحن نحت  ، ونحن نناقش ، ونحن نبحنث ، ونحنن نجناد  اآلخنرين، 

ذا بنا نر  أن فسنا بعيدين عن شخ يات األنبياء حتى ونحن ندعو اآلخرين ، وا 
 ننلى اهلل عليننه  –وعننن أسنناليبهم بمننا فننيهم سننيدنا محمنند  –علننيهم السننالم  –

 وسلم .

                                                                             
وعكف على التندريس، والتنأليف، ونشنر العلنم، واألمنر بنالمعروف والنهني عنن المنكنر. انظنر 

، 11،  10ترجمتننه فنني كتابننه : السننيرة النبويننة المنتزعننة مننن  كتنناب ال لننئ المضننيئة ص 
م، 2003 -هنننن1429سننة  1ط –النيمن  –اء  ننع –مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافينة 

 خالد بن قاسم المتوك  . –تحقيق : عبد السالم بن عباس  الوجيه 
ااألشاعرة : تنسب ل مام أبي الحسن األشعري الذي خرج على المعتزلة ،وانتشنر المنذهب 1)

رينة األشعري جدا  في عهد وزارة نظام الملك النذي كنان  ناحب الكلمنة النافنذة فني اإلمبراطو 
السلجوقية، ولذلك أ بحت العقيدة األشعرية عقيدة شبه رسمية تتمتع بحماينة الدولنة ، وزاد 
في انتشارها وقوتها مدرسة بغداد النظامية، ومدرسة نيسابور النظامينة، وكنان يقنوم عليهمنا 
رواد المذهب األشعري، وكانت المدرسة النظامينة فني بغنداد أكبنر جامعنة إسنالمية فني العنالم 

المي وقتها، كما تبنى المذهب وعم  علنى نشنره المهندي بنن تنومرت مهندي الموحندين، اإلس
ونور الدين محمود زنكي، والسلطان  ال  الدين األيوبي، باإلضافة إلى اعتمناد جمهنرة منن 
العلماء عليه، وبخا ة فقهناء الشنافعية والمالكينة المتنأخرين ، ومنن أبنرز هنؤالء : القاضني 

بو إسحاق الشيرازي، أبو حامد الغزالي ، أبو إسنحاق اإلسنفراييني ، إمنام أبو بكر الباقالني ،أ
الحننرمين أبننو المعننالي الجننويني ،  الفخننر الننرازي. انظننر : الموسننوعة الميسننرة فنني األديننان 

 وما بعدها ، م در سابق.  1/33والمذاهب واألحزاب المعا رة 
 ، م در سابق .16اني ص نعم اهلل ، الدرس الث  –ا  حسين الحوثي ، معرفة اهلل 2)
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ستر  أخيرا أن منطق األنبياء ليس منطقيا وهم يتحدثون منع أممهنم ، وكنأنهم 
لنننم يجيننندوا  ترتينننب و نظنننم المقننندمات المنطقينننة إلقنننناع أممهنننم   هكنننذا علمننننا 

 .ا1)علمنا األشعرية ، هكذا علمتنا الثقافة الخاطئة ا  المعتزلة ، وهكذا
 -بن  منن أسنوئها  –ويجع  حسين الحنوثي عقائند المعتزلنة هني أحند األسنباب 

التني آلننت بنالواقع السننيئ النذي ألننم بالزينديين وآ  البيننت ، محناوال بننذلك جاهنندا 
زلنة هنو إيجاد عالقة تعسفية بينهما ، فيقو  : ) علم الكالم الذي جاء بنه المعت

 .ا2)من أسوأ األسباب التي أدت بنا إلي هذا الواقع السيئ ا 
وبينمنننا ينننذكر األب بننندر الننندين أن الزينننديين  يميلنننون فننني التفسنننير إلنننى قنننراءة 

،ويعتمنندون عليننه اعتمنننادا ا3)هننننن ا  533الكشنناف ، تفسننير الزمخشننري  ) ت 
 منه ب  وينق  كثيرا ،ا4)كبيرا ، ويمتد  هذا التفسير قائال :) وِنْعم التفسير هو ا
، ممنا يند  علني إقنراره ا5)في ثنايا تفسيره الموسوم ب ) التيسير في التفسير ا 

بعقائد م نفه ، وأن  أسلوب طر  الزمخشري لمسائ  العقيدة ننا  درجنة عالينة 
من رضنائه عننه ، علني النرغم منن كن  ذلنك ، تجند االبنن يقند  فينه ، بن  وفني 

                                 
، ألقينت   6الهوينة اإليمانينة ، ص  -ا حسين الحوثي ، دروس من هدي القنرآن الكنريم 1)

 م .31/1/2002 -هنن  1422ذو الحجة  13بتاريخ 
 ،  م در سابق . 12ا حسين الحوثي ،  مسؤولية طالب العلوم الدينية ص2)
عمنر بنن محمند، الزمخشنري الخنوارزمي االعالمة، كبير المعتزلنة، أبنو القاسنم محمنود بنن 3)

النحوي ،  احب " الكشاف "، و " المف   "، وح ، وجاور، وتخنرج بنه أئمنة. وكنان مولنده 
في رجب سنة سبع وستين وأربع مئة ، وكان رأسنا فني  -قرية من عم  خوارزم  -بزمخشر 

اآلداب، و ننف البالغة والعربية والمعاني والبيان، وله نظنم جيند ، قنا  السنمعاني: بنرع فني 
الت انيف، ورد العراق وخراسان، ما دخ  بلدا إال واجتمعنوا علينه، وتلمنذوا لنه، وكنان عالمنة 
نسابة، جاور مدة حتى هبت على كالمه ريا  البادينة .منات ليلنة عرفنة سننة ثمنان وثالثنين 

 وما بعدها ، م در سابق .151/ 20وخمس مئة . انظر : سير أعالم النبالء 
، مؤسسننة آ  البيننت إلحينناء  13الحننوثي،  رسننائ  للسننيد بنندر الحننوثي ص  ا بنندر النندين4)

 هنن.1413سنة  -بيروت  –التراث، شبكة رافد للتنمية الثقافية 
 103،11، 30، 61، 1/53انظننننر تفسننننيره الموسننننوم ب) التيسننننير فنننني التفسننننير ا  ا5)

يات سنورة ، وذلك حينما راجع الباحث المائة األولي  فقط من آ0،141،151 12 ،1،113
 البقرة.
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شننيخ المفسننرين ، معتقنندا أنهمننا لننم  ا1)نننن ا ه 310تفسننير اإلمننام الطبننري ) ت 
يفسرا القرآن تفسيرا  حيحا ، يب ر الناس بما عليه واقنع حيناتهم المعا نرة ، 
فيقو  : ) من انطلقوا إلي القرآن كمفسرين لم يقدموا القرآن بالشك  ال حيح ، 
عندما تقرأ ) الكشاف ا للزمخشري ، تقرأ تفسير الطبنري ، تقنرأ تفاسنير أخنري ، 
تخرج منها وتراهم يغفلون الحديث عنن آينات مهمنة جندا نحنن أحنوج منا نكنون 

 .ا2)إلي فهمها اليوم ، مرتبطة بواقع الناس ا 
وهكننذا يتضننح لنننا أن حسننين الحننوثي كننان لننه موقننف عنندائي شننديد مننن عقائنند 
المعتزلننة ، األمننر الننذي سننوف يننتم نقننده عمليننا بمننا عليننه الحوثيننة مننن نفننس 

 ا فيما يلي .عقائدهم ، وكذلك نظري
 المطلب الثاني : الرد على نقد الحوثيين لفكر المعتزلة                

 أوال : تجاه  ال لة بين المعتزلة والشيعة عبر التاريخ.
قد ال يعلم حسين الحوثي الذي طالما انتقد المعتزلة وأسلوبهم فني طنر  مسنائ  

نتمنناء إلنني روافنندهم العقينندة ، بأنننه يوجنند مننن الشننيعة أنفسننهم الننذين يفخننر باال 

                                 
ااإلمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبنري ، أبنو جعفنر ، رأس المفسنرين 1)

على اإلطالق أحد األئمة ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فينه أحند منن أهن  ع نره  ، فكنان 
،  حافظننا لكتنناب اهلل ، ب ننيرا بالمعنناني ، فقيهننا فنني أحكننام القننرآن ، عالمننا بالسنننن وطرقهننا

 ننحيحها وسننقيمها، ناسننخها ومنسننوخها ، عالمننا بننأحوا  ال ننحابة والتننابعين ، ب ننيرا بأيننام 
الناس وأخبارهم . أ له من آم  طبرستان ، طوف األقاليم ،رو  عننه الطبرانني و أحمند بنن 
كام  وطائفة ، وله الت انيف العظيمة منهنا تفسنير القنرآن وهنو أجن  التفاسنير ،  لنم يؤلنف 

العلماء قاطبة ، منهم النووي في تهذيبنه ، وذلنك ألننه جمنع فينه بنين الرواينة  مثله كما ذكره
والدراية ، ولم يشاركه في ذلنك أحند ال قبلنه وال بعنده ، وقنا  أبنو محمند الفرغناني : كنان ابنن 
جريننر ممننن ال تأخننذه فنني اهلل لومننة الئننم ، مننع عظننيم مننا يلحقننه مننن األذ  والشننناعات مننن 

ا أه  العلم والدين فغينر منكنرين علمنه وزهنده فني الندنيا ورفضنه جاه  وحاسد وملحد ،  فأم
لها وقناعته باليسير ، وعرا عليه القضاء فأبى . مولده بآم  سنة أربع وعشرين ومائتين 
،  ومات عشية يوم األحد ليومين بقيا من شوا  سنة عشر وثالثمائة ،  واجتمع في جنازته 

ر  ، ورثناه خلنق . انظنر اإلمنام عبند النرحمن خلق ال يح ون ، و لي على قبنره عندة شنهو 
، تحقيننق : علنني محمنند عمننر،  32، 31بننن أبنني بكننر السننيوطي،  طبقننات المفسننرين ، ص 

 هننن.1396سنة  1القاهرة ، ط–مكتبة وهبة 
 ، م در سابق . 12ا الثقافة القرآنية ص 2)
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الفكرينننة منننن كنننانوا علننني عقائننند المعتزلنننة ، وقننند حننناولوا إرجننناع أ ننن  مننننذهب 
 النبوة. المعتزلة إلنى بينت

رضني اهلل عننه ، يقولنون بنأن وا ن   –فقاموا بنسبته إلى علي بن أبني طالنب 
أبي طالنب  المعتزلي، أخذ عن محمد بن على بن ا1)هنن ا  131بن عطاء ) ت 
، ومحمند أخنذ عنن أبينه ا2)هننن ا  33، أو  31ابن الحنفية ا ) ت ) المعروف ب

 على بن أبي طالب.
ورأي آخنر (3) م ا 2011) ت  –رحمنه اهلل  – يقو  الدكتور م طفى الشكعة 

 :يقنو 
) إن مذهب االعتزا ، من حيث الفكرة والعقيدة اللتين قا  بهما وا   ) ت  

إلى  ، تنتهينانا5)هنن ا  144قي  و  143، وعمرو بن عبيد )ت  ا4)هنن ا  131
علي بن أبي طالب  ألن وا ال أخذ عن محمد بن علي بن أبي طالب، وأن 

                                 
 اسبقت ترجمته.1)
اإلمنام علني بنن أبني طالنب عبند منناف االسيد اإلمام أبو القاسم وأبو عبد اهلل، محمد بنن 2)

بننن عبنند المطلننب، شننيبة بننن هاشننم، عمننرو بننن عبنند مننناف بننن ق نني بننن كننالب، القرشنني 
الهاشمي، المدني، أخو الحسن والحسين ، وأمه من سنبي اليمامنة زمنن أبني بكنر ال نديق، 
وهي خولنة بننت جعفنر الحنفينة. ولند فني العنام النذي منات فينه أبنو بكنر ،ورأ  عمنر، ورو  

نننه، وعننن أبيننه، وأبنني هريننرة، وعثمننان، وعمننار بننن ياسننر، ومعاويننة، وغيننرهم ، ووفنند علننى ع
معاوية، وعبد الملك بن مروان، وكانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه، وتدعي إمامته، ولقبنوه 
بالمهدي، ويزعمون أنه لم يمت ،  مات سنة ثالث وثمانين ،  وقي  إحد  وثمانين. انظنر : 

 ، م در سابق . 123:  110/ 4ء سير أعالم النبال
نن ووفاتنه  1917 ا الندكتور م نطفى محمند الشنكعة ، مولنده فني محافظنة الغربينة  سننة3)

،  مجمنع البحنوث اإلسنالميةوعضنو  ، م نريم ، مفكنر وأسنتاذ جنامعي  2011  أبرين  20
، ورئنيس لجننة التعرينف باإلسنالم بنالمجلس لكلية اآلداب جامعة عين شمسوالعميد األسبق 

، ، وعضنننو لجننننة الحنننوار اإلسنننالمي بنننوزارة األوقننناف الم نننريةاألعلنننى للشنننئون اإلسنننالمية 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki . . انظر موقع :  باألزهر الشريفالمسيحي 

 ا سبقت ترجمته .4)
 اسبقت ترجمته .5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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أبيه، ويؤيد هذا الرأي أن الشيعة عموما يميلون في عقائندهم  محمدا أخذ عن
 .ا1) إلنى االعتنزا  ويتفقون مع المعتزلة في أكثر األ و  ا

يعة مثننن  الشنننريف المرتضننني ) ت ويكفننني الوقنننوف علنننى أن األكنننابر منننن الشننن
نفسه ،  احب المؤلفات الكثيرة في ن رة التشيع وأهله ،  كنان   ا2) هنن ا436

انحنراف  ا4)هننن ا543،  ويوضنح اإلمنام الشهرسنتاني ) ت ا3)رأسا في االعتنزا  
اإلمامية عن مذهب أئمتهم ، وأخذهم بعقائد المعتزلة قنائال : ) كنانوا فني األو  

م في األ و ، ثم لما اختلفت الرواينات عنن أئمنتهم، وتمناد  على مذهب أئمته

                                 
، باخت ار يسير  ، الندار الم نرية  394ا د/ م طفي الشكعة ، إسالم بال مذاهب ص 1)

م ،  وهنم ينذكرون  فني ذلنك أننه قين  لنبعا العلمناء: 1931 -هننن1401سنة  6نانية طاللب
)  كيف كنان علنم محمند بنن علني: قنا : إذا أردت أن تعلنم ذلنك فنانظر إلنى أثنره فني وا ن ا 

، تحقينننق : كمنننا  206انظنننر: نشنننوان  بنننن سنننعيد الحمينننري  اليمنننني، الحنننور العنننين  ص 
م ، وكننذلك الحسننن والحسننين أبننناء علنني  1943 القنناهرة سنننة –م ننطفي، مكتبننة الخننانجي 

معنندودون فنني الطبقننة الثانيننة عننند المعتزلننة ، وفنني الطبقننة الثالثننة عنند وا  –رضنني اهلل عنننهم 
الحسن بن الحسن وابنه عبد الّله بن الحسن ، ومحمد بن علي بن عبد الّله بنن عبناس أبنو 

د بننن يحيننى بننن المرتضننى رضننى اهلل عنننهم. انظننر: أحمنن -الخلفنناء وغيننرهم مننن أهنن  البيننت
ِفْلننَزر، دار  –، المحقننق : ُسوَسنّنة ِديَفْلنند 11-15المهندي لنندين الّلنه ، طبقننات المعتزلنة ص 

 م.1961 -هن 1330بيروت ، سنة  –مكتبة الحياة 
ا الشنريف المرتضننى ،علنني بنن الحسننين بننن موسننى بنن محمنند بننن منوس بننن إبننراهيم بننن 2)

ين بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المرتضى موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحس
علم الهد  ، نقيب العلويين ، أخو الشريف الرضني ،ولند سننة خمنس وخمسنين وثالثمائنة ، 
وتوفي سنة ست وثالثين وأربعمائة ، كان فاضال ماهرا أديبا متكلما ، له م نفات جمة على 

  ، كثينر االطنالع والجند ،  مذهب الشيعة ، قا  الخطيب:  كتبت عنه وكنان رأسنا فني االعتنزا
قا  ابن حزم في المل  والنح  : ومن قنو  اإلمامينة كلهنا قنديما وحنديثا أن القنرآن مبند  زيند 
فيه ونقص منه ، حاشا علي بن الحسين بن موسى ،  وكان إمامينا فينه تظناهر بناالعتزا  ، 

يعلنى الطوسني ومع ذلك فإنه كان ينكنر هنذا القنو  ، وكفنر منن قالنه ،  وكنذلك  ناحباه أبنو 
وأبو القاسم النرازي  ، وقند اختلنف فني كتناب نهن  البالغنة ، هن  هنو وضنعه أو وضنع أخينه 

 -،  دار إحيناء التنراث  231/ 20الرضي. انظر :  ال  الدين ال فدي ، الوافي بالوفيات 
 م، تحقيق: أحمد األرناؤوط ،  و تركي م طفى.2000 -هن1420 -بيروت 

 . الموضعا الم در السابق من نفس 3)
 . ا سبقت ترجمته4)
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الزمان: اختنارت كن  فرقنة مننهم طريقنة، ف نارت اإلمامينة بعضنها معتزلنة: إمنا 
ما تفضيلية ا1)وعيدية  ، ومن ض  الطريق وتناه لنم ا3)، وبعضها إخبارية ا2)، وا 

 .ا4)يبا  اهلل به في أي واد هلك ا 
 -بنن  مننن أعالمهننم وأسنناطينهم ومنظننريهم  – وفنني المقابنن  يوجنند مننن المعتزلننة

ممن ما  إلى مذهب التشيع ، واألخذ بآرائهم ، واالعتقاد بها ، والدفاع عنهنا ، 

                                 
ا  أطلق هذا االسم على طوائف من المعتزلة والخنوارج بسنبب منا اشنتهروا بنه منن قنولهم 1)

بإنفاذ الوعد والوعيند ال محالنة، وأن اهلل تعنالى ال خلنف فني وعنده ووعينده، فالبند منن عقناب 
تسننب إلننى المننذنب إال أن يتننوب قبنن  المننوت. انظننر : د/ غالننب عننواجي ، فننرق معا ننرة  تن

، المكتبنة الع نرية الذهبينة للطباعنة والنشنر 1161/ 3اإلسالم وبيان موقنف اإلسنالم منهنا 
 م. 2001 -هن  1422سنة  4والتسويق، جدة ، ط

علنى سنائر ال نحابة ، منن غينر إكفنار واحند   -رضني اهلل عننه  –االذين يفضلون علينا 2)
زيننز غننالم حكننيم النندهلوي ، منننهم وال سننب وال بغننا. انظننر : عالمننة الهننند شنناه عبنند الع

هننا  1221، نقلنه منن الفارسنية إلنى العربينة: )سننة  5مخت ر التحفة االثني عشنرية ص 
الشننيخ الحننافظ غننالم محمنند بننن محينني النندين بننن عمننر األسننلمي ، اخت ننره وهذبننه: )سنننة 

هنننا عالمننة العننراق محمننود شننكري اآللوسنني ، حققننه وعلننق حواشننيه: محننب النندين  1301
 هنن . 1313القاهرة سنة  –مطبعة السلفية الخطيب ،  ال

ا إحد  فرق اإلمامية االثني عشرية : يمنعون االجتهاد، ويعملنون بأخبنارهم، وينرون أن 3)
مننا فنني كتننب األخبننار األربعننة عننند الشننيعة )وهنني: الكننافي، والتهننذيب، واالستب ننار، ومننن ال 

ون علنى الكتناب والخبنر، يحضره الفقيه ا كلها  حيحة قطعية ال دور عن األئمة، ويقت نر 
ولذلك عرفوا باألخبارية نسبة إلى األخبار وينكرون اإلجماع )ودلي  العق ا ، وال يرون حاجة 
إلى تعلم أ و  الفقه، وال يرون  حته، ويقابلهم األ وليون أو المجتهندون، وهنم القنائلون 

وال يحكمنون ب نحة  باالجتهاد، وبنأن أدلنة األحكنام : الكتناب والسننة واإلجمناع ودلين  العقن ،
ك  ما في الكتب األربعة، ويمثلون األكثرية . انظر : د/ نا ر بن عبد اهلل بن علني القفناري 

 1414سننة  1، ط 1/116عرا ونقند  -، أ و  مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية 
 هن  ، بدون دار نشر.

محمننند سنننيد  ، تحقينننق /1/161ا محمننند بنننن عبننند الكنننريم الشهرسنننتاني ،الملننن  والنحننن  4)
 هنن. 1404سنة  –كيالني، دار المعرفة  بيروت 
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عنننن النظنننام  ا1)ا 543فقننند ذكنننر علمننناء العقيننندة كاإلمنننام الشهرسنننتاني ) ت 
 في المسألة الحادية عشرة : ا2)المعتزلي ) مات بضعا وعشرين ومائتين ا 

 ا.3فا ووقيعته في كبار ال حابة)ميله إلى الر  
                                 

ااإلمام محمد بن عبد الكنريم بنن أحمند الشهرسنتاني، الشنافعي )أبنو الفنتحا فقينه، حكنيم، 1)
منننتكلم علنننى منننذهب األشنننعري. ولننند بشهرسنننتان بنننين نيسنننابور وخنننوارزم، وأخنننذ علنننم النظنننر 

ورح  إلنى بغنداد وأقنام بهنا ووعنظ، واأل و  عن أبي القاسم األن اري وأبي ن ر القشيري، 
وسنننمع الحنننديث بنيسنننابور وكتنننب عننننه السنننمعاني، وتنننوفي بشهرسنننتان آخنننر شنننعبان ، منننن 
ت ننانيفه: الملنن  والنحنن ، تلخننيص األقسننام لمننذاهب األنننام، نهايننة اإلقنندام، المننناه  والبيننان، 

جننم والمضننارعة ، مننات سنننة ثمننان وأربعننين وخمسننمائة . انظننر: أ/ عمننر رضننا كحالننة ، مع
بيننروت ،   -بيننروت ،  دار إحينناء التننراث العربنني  –،  مكتبننة المثنننى  10/131المننؤلفين 

 بدون رقم طبعة وتاريخ .
اشيخ المعتزلنة،  ناحب الت نانيف، أبنو إسنحاق إبنراهيم بنن سنيار منولى آ  الحنارث بنن 2)

وكنان عباد الضبعي الب ري المتكلم ، تكلم في القندر، وانفنرد بمسنائ ، وهنو شنيخ الجناحظ ، 
يقنو : إن اهلل ال يقندر علننى الظلنم وال الشنر ، و ننر  بنأن اهلل ال يقندر علننى إخنراج أحند مننن 
جهنم، وأنه ليس يقدر على أ لح مما خلق، ولنم يكنن النظنام ممنن نفعنه العلنم والفهنم، وقند 
كفره جماعة ، وقا  بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكنرين للنبنوة والبعنث، ويخفني 

ولننه نظننم رائننق، وترسنن  فننائق، وت ننانيف جمننة، منهننا: كتنناب " الطفننرة "  ، وكتنناب " ذلننك ، 
الجننواهر واألعننراا "، وكتنناب " حركننات أهنن  الجنننة "، وكتنناب " الوعينند "، وكتنناب " النبننوة "، 
ورد أنننه سننقط مننن غرفننة وهننو سننكران، فمننات، فنني خالفننة المعت ننم أو الواثننق، سنننة بضننع 

 ، م در سابق .542، 541/ 10أعالم النبالء وعشرين ومائتين . انظر : سير 
م ندر سنابق ، وممنا قالنه النظنام : ال إمامنة إال بنالنص والتعينين  1/52ا المل  والنحن  3)

 -رضني اهلل عننه  -علنى علني - نلى اهلل علينه و سنلم  -ظاهرا مكشوفا ، وقد نص النبني
ذلنك وهنو النذي تنولى في مواضع وأظهر إظهارا لنم يشنتبه علنى الجماعنة  ،إال أن عمنر كنتم 

عليننه  -بيعننة أبنني بكننر يننوم السننقيفة ، ونسننبه إلننى الشننك يننوم الحديبيننة فنني سننؤاله الرسننو  
حننين قننا  : ألسنننا علننى حننق : أليسننوا علننى الباطنن  : قننا  : نعننم . قننا   -ال ننالة و السننالم 

عمننر : فلننم نعطنني الدنيننة فنني ديننننا :  قننا  : هننذا شننك وتننردد فنني النندين ووجنندان حننرج فنني 
مما قضى وحكم ، وزاد في الفرية فقا  : إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى  النفس

ألقنت الجننين منن بطنهنا وكننان ي نيح : احرقنوا دارهنا بمنن فيهننا ،  ومنا كنان فني الندار غيننر 
بزعمنه  -علي وفاطمة والحسن والحسين  ،  ثم وقع في أمير المؤمنين عثمان وذكر أحداثنه

 -مننن رده الحكننم بننن أميننة إلننى المدينننة وهننو طرينند رسننو  اهلل   -والتنني رد عليهننا العلمنناء 
ونفيه أبنا ذر إلنى الربنذة وهنو  نديق رسنو  اهلل  ، وتقلينده الوليند  -عليه ال الة و السالم 
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منن أكنابر أئمننة المعتزلنة فنني  -ا1)هنننن ا  415وذكنر القاضني عبنند الجبنار ) ت 
عننن  -القننرنين الرابننع والخننامس الهجننريين ، والننذي يلقبونننه بقاضنني القضنناة 

أميننر المننؤمنين  -رضننى اهلل عنننهم  –بأنننه يننري أن أفضنن  ال ننحابة  -نفسننه  
 .ا2)علي ، ثم الحسن ، ثم الحسين

شنننيخ المعتزلنننة البغنننداديين   -ا3)هننننن ا  311ويقنننر ابنننن الخيننناط المعتزلننني ) ت
مامهم في ع نره  بنال مننازع  بتشنيع بعنا المعتزلنة ، وذكنر أمثلنة عديندة  -وا 

، ووسننمه  ا4)هنننن ا  240علننى ذلننك ، مننن أبرزهننا : أبننو جعفننر اإلسننكافي ) ت 
 .ا5)بأنه من رؤساء متشيعة المعتزلة 

                                                                             
بننن عقبننة الكوفننة وهننو مننن أفسنند الننناس  ، ومعاويننة الشننام ، وعبنند اهلل بننن عننامر الب ننرة . 

وا علينه أمنره .  انظنر الم ندر السنابق منن نفنس وتزويجه مروان بن الحكم ابنته وهنم أفسند
 الموضع .

االقاضي عبد الجبار ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خلي ، العالمنة المنتكلم، شنيخ 1)
المعتزلة، أبو الحسن الهمذاني ،  احب الت انيف، من كبار فقهاء الشنافعية ، ولني قضناء 

في الرأي الممقوت .مات في ذي القعدة سنة القضاة بالري، وت انيفه كثيرة ، تخرج به خلق 
 ، م در سابق. 244،255/ 11خمس عشرة وأربع مئة. انظر: سير أعالم النبالء 

 –، مكتبننة وهبننة  111ا القاضنني عبنند الجبننار بننن أحمنند ، شننر  األ ننو  الخمسننة ص 2) 
م ، تعليق اإلمنام أحمند بنن الحسنين بنن أبني هاشنم ، 1996 -هنن1416ط سنة  -القاهرة  

 تحقيق  د/ عبد الكريم عثمان .
ا اسننمه :عبنند الننرحيم بننن محمنند بننن عثمننان، أبننو الحسننين ابننن الخينناط: شننيخ المعتزلننة 3)

ببغداد. تنسب إليه فرقة منهم تدعى )الخياطيةا، وفي اللباب: هو أسنتاذ الكعبني . لنه كتنب، 
الحكمننةا . منهننا )االنت ننار فنني الننرد علننى ابننن الراوننندي، و )االسننتدال ا ،  و )نقننا نعننت 

 ، دار العلم للماليين ، بدون . 3/341انظر: األعالم للزركلي 
امحمند بننن عبند اهلل، أبننو جعفنر االسننكافي: مننن متكلمني المعتزلننة، وأحند أئمننتهم ، تنسننب 4)

إليه الطائفة )اإلسكافيةا منهم ، وهو بغدادي أ له من سمرقند ، له مناظرات مع الكرابيسي 
، م ندر 6/221ان المعت نم يعظمنه جندا.انظر: األعنالم للزركلني وغيره ، قا  ابن النديم: كن

 سابق .
ا أبننو الحسننين عبنند الننرحيم بننن عثمننان الخينناط المعتزلنني ،  االنت ننار و الننرد علنني ابننن 5)

 ، بدون بيانات . 100الراوندي الملحد ، ص 
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حثين الشيعة من ينكر ثمة أي عالقنة بنين التشنيع واالعتنزا  ، وقد نجد من البا
يسنتبين لنه كينف أن الكتناب  ا1)فمن يقرأ كتاب الشيعة بين األشناعرة والمعتزلنة 

كله قائم علي نقا فكرة تأثر اإلمامية بالمعتزلة ، وأن اإلمامية منذهب مسنتق  
  لي اهلل عليه وسلم . –يعتمد علي كتاب اهلل وسنة رسوله 

وقننف أ ننحاب هننذا االتجنناه منطقنني  وطبيعنني ، ألنهننم يعتقنندون اسننتقاللية وم
مننذهبهم المبننني علنني عقينندة اإلمامننة وع ننمة األئمننة ، عننن المننذاهب والفننرق 

 األخر .
 لكن ينقده أمور متعددة منها :

أوال : مننا وجننده الباحننث فنني ثنايننا كننالم بعننا الشننيعة المعا ننرين مننن اعتننراف 
 ر بين المعتزلة والشيعة . ريح بوجود التأثر والتأثي

يقننو  وهننو يننناقش هننذه  -وهننو إمننامي معا ننر –فالنندكتور محمننود المظفننر  
القضية : ) ويجب أن نؤكد مسبقا علني أن قضنية التنأثر المتبناد  بنين الشنيعة 

 .ا2)والمعتزلة غير قابلة للشك ا
ذا ُذكنننر  ثانينننا : التننناريخ يؤكننند علنننى عمنننق العالقنننة بنننين الشنننيعة والمعتزلنننة ، وا 

 التاريخ كان خيَر شاهد ، ألنه يحكي عن ُحُقب مرت ، وسنين وّلت .
ثالثا : نا  بعا األكاديميين رسائ  جامعية لتحرير هذه العالقة بين الطائفتين 
، وبيننان منند  التننأثر ، ومتننى وقننع : وأسننباب ذلننك ، فنننا  النندكتور عرفننان عبنند 

ة بين االعتزا  والتشيع ، في بيان ال لة الفكري ا4)شهادة الدكتوراه  ا3)الحميد  

                                 
 –رضنني اهلل عنهمننا  –ا مؤلفننه هننو هاشننم معننروف الحسننني ، شننبكة اإلمننامين الحسنننين 1)
 تراث والفكر اإلسالمي.لل
أسنبابه  –ا د/ عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشنيعة 2)

 م.2000-ه 1421سنة   1ط  –جدة  –، ، دار األندلس 400ومظاهره ص 
، مفكنر وفيلسنوف وداعينة عراقني،   (1933- 2007 )ا د/ عرفنان عبند الحميند فتّنا  3)

فني  جامعنة كامبريندجإلسنالمي، دكتنوراه فني العقيندة والفكنر اإلسنالمي منن أستاذ في الفكنر ا
 /https://ar.wikipedia.org/wikiم ، انظر :  1960سنة  بريطانيا

ا فننني الفلسنننفة ، منننن جامعنننة كنننامبردج . انظنننر كتابنننه ) دراسنننات فننني الفنننرق والعقائننند 4)
قتبناس الشنيعة منن في بيان أدلنة ا 104:  100، وانظر  فحات    100اإلسالمية ا ص 

م  ، 1961 -هننن 1331سنة  1ط –بغداد  –المعتزلة في مسائ  العقيدة  . مطبعة اإلرشاد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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وقد رجح الرأي القاضي بتأثر علم الكالم الشيعي بمنه  المعتزلة العقلني ، وقند 
 أقام الترجيح علي أ و  كثيرة.

وجميع ذلك وغيره يجعلننا ال نشنك فني قضنية التنأثر والتنأثير والمزاوجنة العلمينة 
 . ا1)التي وقعت بين المعتزلة والشيعة

عنن المعتزلنة ، وكينف أنهنم  –ا2)م ا  1914زهنرة ) ت يقو  اإلمام محمد أبنو 
 –جعلوا من أحد أئمة أه  البينت إمامنا لمنذهبهم ، وهنو اإلمنام جعفنر ال نادق 

                                                                             
م عنن  1990وكذلك نالت الدكتورة عائشة المناعي درجة الدكتوراه من جامعنة األزهنر سننة 

موضوع ) أ و  العقيدة بنين المعتزلنة والشنيعة اإلمامينة ا ، و طبعنت فني دار الثقافنة  بعند 
عامين منن المناقشنة  ، وقند عقندت الندكتورة البناب الثالنث عنن األ نو  المتفنق عليهنا بنين 
المعتزلة والشيعة اإلمامية ، والباب الرابع عن األ و  المختلنف فيهنا بينهمنا . انظنر أ نو  

، سننة  1ومنا بعندها ،  دار الثقافنة ، ط 125العقيدة بين المعتزلنة والشنيعة اإلمامينة ، ص 
 م.1992 -هنن 1412

ا أو  مدرسننة إماميننة نقننرأ فنني أفكارهننا تشننابها بينهننا وبننين المعتزلننة ، هنني مدرسننة بننني 1)
هنن ، وابن أخيه الحسنن 311نوبخت ، وعلي رأس هذه المدرسة يأتي أبو سه  النوبختي ت 

هننننن ، وكمننا يننري بعننا البنناحثين فننإن هنناتين الشخ ننيتين تمننثالن أو  310بننن موسنني ت 
مزجا عميقا بين علم الكالم اإلمامي وعلم الكنالم المعتزلني . انظنر : مدرسة كالمية ، مزجت 

، 441د. عائشننة يوسننف المننناعي ، أ ننو  العقينندة بننين المعتزلننة والشننيعة اإلمامينننة ص 
 م در سابق.

اولد اإلمام محمد بن أحمد بن م طفى بن أحمد المعروف بنأبي زهنرة فني المحلنة الكبنر  2)
ما، 1393منن منارس  29هن=1315من ذي القعدة  6في ) التابعة لمحافظة الغربية بم ر

ونشننأ فنني أسننرة كريمننة عنيننت بولنندها، فنندفعت بننه إلننى أحنند الكتاتيننب وقنند حفننظ الطفنن  النابننه 
القرآن الكريم،  ثم انتق  إلنى الجنامع األحمندي بمديننة طنطنا، وكنان إحند  مننارات العلنم فني 

العلمناء، وكنان يطلنق علينه األزهنر م ر تمتلئ ساحاته بحلقنات العلنم التني يت ندرها فحنو  
الثاني   لمكانته الرفيعة، ثم ح ن  علنى عالمينة القضناء الشنرعي، ثنم اتجنه إلنى دار العلنوم 

م فاجتمع له تخ  نان قوينان ال بند منهمنا لمنن يريند 1921هن=1346لينا  معادلتها سنة 
علننيم ودّرس فني قاعننات العلنم ، وبعند تخرجنه عمن  فني ميندان الت النتمكن منن علنوم اإلسنالم

م للتندريس فني كلينة أ نو  1933هنن=1352العربية في المدارس الثانوية، ثم اختينر سننة 
الدين، وكلف بتدريس منادة الخطابنة والجند   فنألقى محاضنرات ممتنازة فني أ نو  الخطابنة، 
وتحدث عنن الخطبناء فني الجاهلينة واإلسنالم، ثنم كتنب مؤلًفنا عند األو  منن نوعنه فني اللغنة 

ولمنا ذاع فضن  المندرس الشناب وبراعتنه  .لم ُتفرد الخطابة قبله بكتاب مسنتق  العربية، حيث
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: ) والمعتزلننة يعدونننه إمامننا مننن أئمننتهم ، ا1)هنننن ا 143رضنني اهلل عنننه  ) ت 
 – ويعتبرون العترة النبوية على مث  آرائهم ، والحنق أن آراءهنم فني التنزينه هلل

 .ا2)متالقية مع آرائهم في الجملة ا  –سبحانه وتعالى 
هننذا كلننه فضننال عننن ثننناء الشننيعة المتكننرر علننى فكننر المعتزلننة بوجننه عننام ، 
في فهم  احب الحور العين مثال ويبالأ في و فهم قنائال : ) لهنم الت نانيف 
الموضننوعات، والكتننب المؤلفننات فنني دقننائق التوحينند، والعنند  والتنزيننه هلل عننز 

 ، ما ال يقوم به سواهم وال يوجند لغينرهم، وال يحنيط بنه علمنًا لكثرتنه إال اهلل وج
عز وج ، وك  متكلم بعدهم يغترف من بحارهم، ويمشي على آثارهم  ولهم فني 
معرفة المقاالت، والمذاهب المبتدعات، تح ي  عظنيم، وحفنظ عجينب، وغنوص 
                                                                             
في مادته اختارته كلية الحقوق الم رية لتدريس مادة الخطابة بها، وكانت ُتعنى بها عناينة 
فائقننة وتمننرن طالبهننا علننى المرافعننة البليغننة الدقيقننة، وبعنند منندة وجيننزة عهنندت إليننه الكليننة 

إلسالمية، وبعد  ندور قنانون تطنوير األزهنر اختينر الشنيخ أبنو زهنرة بتدريس مادة الشريعة ا
م ، بنارك اهلل فنني وقنت الشننيخ 1962هنن=1332عضنًوا فني مجمننع البحنوث اإلسنالمية سنننة 

كتاًبننا غيننر بحوثننه ومقاالتننه، رزقهننا اهلل القبننو  فننذاعت بننين الننناس  30فننألف مننا يزينند عننن 
فوراءها عق  كبير وقدرة على الجد  والمنناظرة وتهافت الناس على اقتنائها واالستفادة منها  

وذاكرة حافظة واعية، وقد ضرب بها المث  في قدرتها على الحفظ واالستيعاب ، توفي الشنيخ 
 :http://shamela.ws/index.php/authorم  انظر 1914هن=1394سنة 

 ااإلمننام السننيد جعفننر بننن محمنند بننن علنني ابننن الشننهيد الحسننين بننن علنني بننن أبنني طالننب1)
الهاشمي اإلمام أبو عبد اهلل العلوي المدني ال ادق: أحند السنادة األعنالم وابنن بننت القاسنم 
بن محمد وأم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فلذلك كان يقو : ولدني أبو بكر 
ال ديق مرتين ، وعن أبي حنيفة قنا : منا رأينت أفقنه منن جعفنر بنن محمند وقنا  أبنو حناتم: 

عن مثله. وعن  الح بن أبي األسود: سنمعت جعفنر بنن محمند يقنو : سنلوني  ثقة ال يسئ 
قب  أن تفقدوني  فإنه ال يحدثكم أحد بعدي بمث  حديثي. وقا  هياج بن بسنطام: كنان جعفنر 
ال ادق يطعم حتى ال يبقى لعياله شنيء. قلنت ) اإلمنام النذهبي ا : مناقنب هنذا السنيد جمنة 

ه سنمعه يقنو : منا أرجنو منن شنفاعة علني شنيئا إال ومن أحسنها رواية حفص بن غيناث أنن
وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثلها ، لقد ولدني منرتين. تنوفي سننة ثمنان وأربعنين ومائنة . 

، الناشننر: دار الكتننب العلميننة  126/ 1انظننر :اإلمننام شننمس النندين الننذهبي ، تننذكرة الحفنناظ 
 تحقيق: زكريا عميرات .م ، دراسة و 1993 -هن1419لبنان ، الطبعة األولى -بيروت

، دار الفكننر العربنني ،  666ا اإلمننام محمنند أبننو زهننرة ، تنناريخ المننذاهب اإلسننالمية ص 2)
 بدون رقم طبعة وتاريخ.
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ل نننيارفة الننندنانير بعيننند، ال يقننندر علينننه غينننرهم، ينقننندون المنننذاهب كمنننا تنقننند ا
 .ا1)والدراهم ا 

وكلمات اإلعجاب واإلطراء تلك ، ال تخرج إال من قلب امنر  يمين  إلنى المعتزلنة 
 . ، فكرا وعقيدة ووجدانا

 ثانيا : تجاه  واقع تأثر الزيدية بالمعتزلة والمعتزلة بهم
دا إذا كان ما سبق ذكره توضيحا لعالقة التشيع باالعتزا  بوجه عام ، ويعد تأكي

علننى المزاوجننة العلميننة والننتالقح الفكننري الننذي كننان بننين المننذهبين ، فإننننا اآلن 
نشير بوجنه خناص إلنى قضنية تنأثر الزيدينة بنالفكر االعتزالني ، وال نندري لمناذا 
تجاهلها الحوثيون بالرغم من إقرارهم بهذا التأثر ، وشهادتهم بأن بعا علماء 

 يأتي توضيح ذلك :كما س –الزيدية تأثروا بالفكر االعتزالى 
ونشير إلى أننه علنى النرغم منن محاولنة  إنكنار بعنا الزينديين ورفضنهم ثمنة  

عالقة بينهم وبين المعتزلة ، كما يقو  بعضهم : ) لم يكتف زيد بن علني ) ت 
بمننا تلقنناه مننن علننم فنني المدينننة ، بنن  خننرج منهننا إلنني العننراق ،  ا2)هنننن ا  122

لفرق المختلفنة ، ومنهنا فرقنة المعتزلنة ، وهناك فني الب نرة التقني بعلمائهنا وبنا
لقاء ، لقناء منذاكرة  ا3)هنن ا  131التي كان له مع كبيرها وا   بن عطاء) ت 

علمية ، وليس تلقني علنم ، ولعن   توا ن  اإلمنام زيند بنن علني منع وا ن  بنن 
عطاء ، إضافة إلي التوافق في مسائ  كثيرة منن أ نو  الندين بنين الفنريقين ، 

                                 
 ، م در سابق.206ا نشوان  بن سعيد الحميري  اليمني ، الحور العين  ص 1)
رو  عن أبيه  ااإلمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني ،2)

، وأخيننه محمنند بننن علنني،  وأبننان بننن عثمننان،  ورو  عنننه جعفننر ال ننادق والزهننري وشننعبة 
وغيرهم ، وفد على هشام بنن عبند الملنك فنرأ  مننه جفنوة ، فكنان ذلنك سنبب خروجنه وطلبنه 
للخالفة ، وسار إلى الكوفة فقام إليه منهنا شنيعة فخرجنوا معنه ، فظفنر بنه يوسنف بنن عمنر 

،   15/21 ننلبه وحرقننه .انظننر :  ننال  النندين ال ننفدي ، الننوافي بالوفيننات الثقفنني فقتلننه و 
م، تحقيننق: أحمنند األرننناؤوط ،  و تركنني 2000 -هننن1420 -بيننروت  -دار إحينناء التننراث 

 م طفى .
 ا سبقت ترجمته .3)
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الفهننم المغلننوط للننبعا مننن نسننبة الزيديننة إلنني المعتزلننة فنني كننان السننبب فنني 
 .ا1)أ و  الدين والتوحيد ا 

فهذا القو  على الرغم من  حة بعضه ، وهنو عندم تلقني اإلمنام زيند بنن علني 
هننننن ا  ، ألنهمننا مننن  131هنننن ا ، علمننه ، عننن وا نن  بننن عطنناء ) 122) ت 

،  إال أن نفنني ا2)ين سننن واحنندة تقريبننا ، كمننا حقننق ذلننك وجنناّله بعننا البنناحث
ال ننلة الفكريننة بننين المننذهبين ، تمامننا، وغننا الطننرف عننن ذلننك ، ال ي ننح 
تاريخيننا ، وال واقعيننا ، حيننث تننأثرا بننبعا ، وتعانقننا ، وامتزجننا ، فكننان االعتننزا  
واضحا عند أعيان الزيدية منن الحكنام واألدبناء ، كنأبي الفضن  بنن العميند ) ت 

، وبعنننا أمنننراء بنننني ا4)هنننننن ا  335) ت وال ننناحب بنننن عبننناد  ا3)هنننننن ا 360
 .ا2)، والتحم الشيعة والمعتزلة آنذاك ضد السنة  ا1)بويه

                                 
، أحمد بن  محمد بن الحسين بن يحيي  39/ 1ا تاريخ اإلمام الشهيد  يحيي بن حميد  1)

 دار المعارف . بدون .حميد الدين ، 
أن  زيننندا كنننان تلمينننذا لوا ننن  بنننن عطننناء رأس    –رحمنننه اهلل –ا ذكنننر الننندكتور الشنننكعة 2)

المعتزلة ، ومن هنا كان تأثره بمذهبه واضحا ك  الوضنو   ،  انظنر: إسنالم بنال منذاهب ص 
، م ننندر  226، وقنننا  بنننذلك أيضنننا  ننناحب كتننناب تننناريخ المنننذاهب فننني النننيمن ص   230

ا كالم يجانبه ال واب ألن زيدا لم يكن تلميذا لوا ن  ، ألنهمنا منن سنن واحندة سابق  . وهذ
من الهجنرة النبوينة  أو قريبنا منن ذلنك ، ولنم يكنن زيند فني ان نرافه  30، فكالهما ولد سنة 

للعلم بأق  من ان راف وا   إلينه ، وألن زيندا لنم تكنن عالقتنه بوا ن  غينر منناظرة العلمناء 
حياتننه وع ننره   –انظننر : اإلمننام محمنند أبننو زهننرة  ، اإلمننام زينند إذا جمعهننم مكننان واحنند . 

 ، دار الفكر العربي ، بدون بيانات أخر  . 56،  43ص
االننوزير العالمننة، أبننو الفضنن  محمنند بننن الحسننين ابننن محمنند الكاتننب، وزيننر ركننن الدولننة، 3)

همننًا بننرأي الحسننن بننن بويننه،  نناحب الننر ّي، كننان آيننة فنني الت رُسنن  واإلنشنناء، فيلسننوفًا، مت  
الحكماء . انظر : اإلمام  عبد الحني بنن أحمند بنن محمند العكنري الحنبلني  ، شنذرات النذهب 

، تحقيق عبد القنادر األرننؤوط، محمنود األرنناؤوط ،الناشنر: دار  31/ 3في أخبار من ذهب 
 هن .1406سنة النشر  -دمشق  –ابن كثير 

نرة البويهينننة و ب نورة خا ننة فنني فتننرة وزارة ا أكثنر فتننرة انتشنننر فيهنننا االعتنزا  أثنننناء الفتنن4)
هن ، فقد كان ال ناحب بنن 335-هن361ال احب بن عباد التي استمرت ثمانية عشر عامًا 

عباد يجمع بين التشيع واالعتزا ، حينث ورث االعتزا  عن أبيه، كما تأثنر خال  سني تطوره 
ألمنع أسناتذتهم، و نار يسنتخدم الفكري بشيو  المعتزلنة حتى تخرج علينهم و نار واحدًا من 
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، بكن   نراحة ، المنذهب االعتزالني النذي  ا3)هن ا   311ويعد اإلمام الملطي ) 
 كان منتشرا في بغداد كواحد من فرق الزيدية .

، يقولنننون بقنننو   فيقنننو  : ) والفرقنننة الرابعنننة منننن الزيدينننة هنننم معتزلنننة بغنننداد 
، وجعفننر بننن حننرب  ا4)هنننننا  234جعفننر بننن مبشننر الثقفنني ) ت -الجعفريننة  
 ا6)هننن ا   240، ومحمد بنن عبند اهلل اإلسنكافي ) ت  ا5)هننا 236الهمداني ) 

 .ا1)، وهؤالء أئمة معتزلة بغداد وهم زيدية ا 
هننن ا  311و كالم ) الملطي ا السابق يؤيده ما ذكر ابنن الخيناط المعتزلني ) ت

: أن معتزلة بغداد  كانوا متشيعة ، فقد فض  معظمهم عليا علي أبي بكر ،  ا3)

                                                                             
نفوذه في ن رة االعتزا  والتبشينر بنه، فندخ  النناس فينه رغبنة فني المنا  وطمعنًا فني الجناه، 
وهكننذا انتشنننر مننذهب االعتننزا  بعنند الضننعف الننذي نننز  بننه فنني عهنند المتوكنن  ومننن بعننده . 

، م ندر  101انظر : د. عرفان عبد الحميد ،  دراسات في الفرق والعقائند اإلسنالمية ، ص
 سابق .

 ،  م در سابق . 230إسالم بال مذاهب ص  ا1)
القناهرة  ،  -، سنينا للنشنر 14ا أ/ محمود إسماعي  ، الحركات السرية فني اإلسنالم ص 2)

 م.1991، سنة  5لبنان ، ط –بيروت  –ومؤسسة االنتشار العربي 
فقهناء الشنافعية:  امحمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقالني ، من3)

من أه  " ملطية " نز  بعسقالن، وتنوفي بهنا، لنه ت نانيف فني الفقنه وغينره، منهنا: التنبينه 
 .5/311هننن . انظر : األعالم 311والرد على أه  األهواء والبدع ، توفي سنة 

اأبننو محمنند البغنندادي، الفقيننه، البليننأ ، كننان مننع بدعتننه يو ننف بزهنند وتألننه وعفننة، ولننه 4)
،م ندر 41/ 20هننن ، انظر سير أعالم النبالء  234مة، وتبحر في العلوم ، ت ت انيف ج
 سابق .

امعتزلنني بغنندادي درس الكننالم بالب ننرة علننى أبنني الهننذي  العننالف وكننان لجعفننر اخت نناص 5)
بالواثق و نف كتبا معروفة عند المتكلمين ،مات جعفر بن حرب سنة ست وثالثين ومائتين  

 ، م در سابق .1/162. انظر : تاريخ بغداد  ، وهو بن تسع وخمسين سنة
 ا سبقت ترجمته .6)
امحمد بن أحمند بنن عبند النرحمن، أبنو الحسنين الَمَلطني العسنقالني ، التنبينه والنرد علنى 1)

م نر ،  تحقينق : محمند زاهند بنن  –، المكتبة األزهرية للتنراث  34أه  األهواء والبدع ص 
 الحسن الكوثري.

 ا سبقت ترجمته .3)
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، رضي اهلل  ا1)وأدانوا أ حاب الجم  ، وتبرؤوا من معاوية وعمرو بن العاص 
 عن ال حابة أجمعين.
هنننن ا  494)ت  –النذي كنان معتزلينا ثنم  نار زينديا  –ويقو  الحاكم الُجشمي 

) وُجنننن  المعتزلننننة كننننانوا متننننابعين لهننننم ، وفنننني بيعننننتهم ،  عننننن الزيديننننة :  ا2)
 .ا3)ومخت ين بهم ا 

والتاريخ خير شاهد على كنالم الجشنمي ، حينث إن المين  الفكنري منن المعتزلنة 
فقنند ، للزيديننة جعلهننم يخرجننون معهننم فنني قتننالهم لخلفنناء بننني أميننة ووالتهننم 

ن بن علي بن أبي خرجت المعتزلة مع إبراهيم بن عبد اهلل بن الحسن بن الحس
، كذلك كان أن ار آ  البيت بطنجة ومنا ا1)المن ور ا5)على أبي جعفر ا4)طالب

                                 
، م نندر سننابق ، و تننأثير المعتزلننة فنني الخننوارج  93االنت ننار للخينناط  المعتزلنني ص  ا1)

 ، م در سابق .  223، م در سابق ، وتاريخ المذاهب في اليمن ص  411والشيعة ص 
اعننالم العدليننة نا ننر الحننق، الحنناكم أبننو سننعيد المحسننن بننن محمنند بننن كرامننة الجشننمي، 2)

بعنين مؤلفنًا، منهنا: التهنذيب فني التفسنير، قين  إن  احب المؤلفات الجامعنة، تنينف علنى أر 
الكشنناف مننأخوذ منننه، والعيننون وشننرحه فنني الكننالم، وتنبيننه الغننافلين فنني فضننائ  الطننالبيين، 
وجالء األب ار في الحنديث، والسنفينة، وكنان معتزلينًا، ثنم رجنع إلنى منذهب آ  محمند، وفناز 

ظنر : السنيد العالمنة المجتهند مجند بالشهادة بمكة المشرفة سنة أربع وتسنعين وأربعمائنة. ان
، بدون بيانات الطبنع والنشنر ، وانظنر : أبنو  262الدين المؤيدي ، التحف شر  الزلف ص 

القاسم البلخي ، القاضني عبند الجبنار ، الحناكم الجشنمي ، فضن  االعتنزا  وطبقنات المعتزلنة  
 فؤاد سيد. ، ، الدار التونسية للنشر ، بدون رقم طبعة وتاريخ ،  تحقيق / 353ص 
ا أبو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقني ، الرسنالة فني ن نيحة العامنة 3)

 هننن ، بدون دار نشر  . 1433، تحقيق : جما  الشامي ، سنة  36ص 
اإبراهيم بن عبد اهلل بن الحسن بن علي ابن أبي طالب: أحند األمنراء األشنراف الشنجعان. 4)

العباسني، فبايعنه أربعنة آالف مقاتن ، وخافنه المن نور فتحنو  خرج بالب نرة علنى المن نور 
إلى الكوفة. وكثرت شيعة إبنراهيم فاسنتولى علنى الب نرة وسنير الجمنوع إلنى األهنواز وفنارس 
وواسط وهاجم الكوفة فكانت بينه وبين جيوش المن ور وقائع هائلة، إلى أن قتله حميد بنن 

  در سابق .، م1/43هننن .انظر : األعالم 145قحطبة سنة 
اأبننو جعفننر المن ننور: عبنند اهلل بننن محمنند بننن علنني بننن عبنند اهلل بننن عبنناس القرشنني 5)

العباسي، أمير المؤمنين ، أتته البيعة بالخالفة بعد موت أخيه السفا  ، وكنان كامن  العقن ، 
جيد المشاركة في العلم واألدب، فقيه النفس، قت  خلقنًا كثينرًا حتنى اسنتقام ملكنه ، وكنان فني 

ملة يرجع إلى عد  وديانة وله حفظ من  نالة وتندين، وكنان ف نيحًا بليغنًا مفوهنًا، خليقنًا الج
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. حتنى المعا نرين منن الزيدينة كنانوا  ا2)واالها منن بنالد المغنرب منن المعتزلنة 
مقنررا تقنارب الفكنر الزيندي  محقنق المسنائ  الجارودينة على هنذا النرأي ، يقنو  
 من الفكر االعتزالي :

ووسنعه وف نله منن جناء بعنده ، هنو  ا3)الزيدية الذي وضعه القاسم ) ومذهب 
المننذهب الزينندي الوحينند الننذي بقنني إلننى اليننوم ، وهننو مننذهب ينحننو فيمننا يتعلننق 

 .ا4)بالقو  في ذات اهلل منحى االعتزا  ا 
والذين كانوا من أشد الناس شكيمة في ن رة منذهب الزيدينة ، والتع نب لهنم  

نهمنا فرقنة واحندة فني ، والرد علي مخالفيهم ،  قالوا فنيهم وفني المعتزلنة  : ) وا 
 .ا5)التحقيق ا

أما عنن و نو  فكنر المعتزلنة إلنى النيمن عنن طرينق أئمنة الزيدينة ، فإننه كنان 
،  إلنني  ا6)هنننن ا293) مننع و ننو  اإلمننام الهننادي / يحيننى بننن الحسننين ) ت 

 .ا1) عدة ،  وكان ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري ا 

                                                                             
ومننا بعنندها ، دار  9/465هنننن . انظننر اإلمننام الننذهبي ، تنناريخ اإلسننالم 153ل مننارة، تننوفي 
م ، تحقيق : د. عمر عبند 1931 -هنن 1401سنة  1ط –لبنان  –بيروت  –الكتاب العربي 
 السالم تدمري .

و كان رئيس المعتزلة يومئذ: بشير الرحنا  ، فقتلنوا بنين يدينه  نبرًا، وذلنك أن أ نحاب ا 1)
،  210إبننراهيم انهزمننوا، فوقننف هننو والمعتزلننة، فقتلننوا جميعننًا . انظننر :  الحننور العننين ص 

، م در سابق ، وكما وقنف المعتزلنة منع إبنراهيم  111م در سابق ، وفض  االعتزا  ص 
النفس الزكية . انظنر :  أ/ محمنود إسنماعي  ، الحركنات السنرية  كذلك وقفوا مع أخيه محمد

 ، م در سابق .112في اإلسالم  ص
 ، م در سابق .119ا فض  االعتزا  ص 2)
 هن ، وقد سبقت ترجمته .246ا القاسم الرسي المتوفى سنة 3)
دادي ،  ا الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلنم أبني عبند اهلل العكبنري البغن4)

سنة  1،المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد ، مطبعة مهر ، ط 14المسائ  الجارودية ص 
 هنن  ، تحقيق محمد كاظم شانجي .1413

االعالمة  الح بن مهدي المقبلي ،  العلم الشامخ في إيثار الحق علني اآلبناء والمشنايخ 5)
 هنن .1323سنة  1، م ر ، ط  1ص 
إلى الحق يحيى بن الحسين القاسم بنن إبنراهيم طباطبنا بنن إسنماعي   ا هو اإلمام الهادي6)

بن إبراهيم الغمر بن الحسن بن الحسن بنن علني بنن أبني طالنب،  مولنده ب " النرس " سننة 
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و  بأكثر دقة : إن اإلمام األو  من أئمة الزيدية النذي ظهنر فني أقوالنه ولنا الق
، وهننو لننم يأخننذ أ ننو   ا2)هنننن ا 246آثننار االعتننزا  هننو القاسننم الرسنني ) ت 

أخننذ أ ننو    ا3)هنننن ا293المعتزلننة الخمسننة كلهننا ، ثننم لمننا جنناء الهننادي) ت 
) ت  خننننيالمعتزلننننة كلهننننا ، مقلنننندا فيهننننا شننننيخه المعتزلنننني : أبننننا القاسننننم البل

 .ا4)هننن ا319

                                                                             
خمس وأربعين ومائتين ، قيامه في  عدة من بالد النيمن سننة ثمنانين ومنائتين ، وكنان فني 

ري على اليمن في سنة ثالث وستين ومنائتين، زمنه قد تغلب علي بن الفض  القرمطي الحمي
فسار بسيرة شنيعة، وأعلن بالكفر والفجور، وقهر العالم، وأمرهم بارتكاب كن  محنرم محنذور. 
كان عنوان كتبه إذا أرس  إلنى أحند منن الملنوك: منن باسنط األرا وداحيهنا ومزلنز  الجبنا  

ي حضرته : وأشنهد أن علني ومرسيها علي بن الفض  إلى عبده فالن ، وكان مؤذنه يؤذن ف
بن الفض  رسو  اهلل. وهذا كناف فني بينان مزيند كفنره، فحاربنه اإلمنام الهنادي  إلنى أن منات 
ب عدة مسمومًا سنة ثمان وتسنعين ومنائتين فني خالفنة المقتندر بناهلل العباسني. انظنر: عبند 

األوائن  الملك بن حسين بن عبند الملنك الع نامي المكني  ، سنمط النجنوم العنوالي فني أنبناء 
، م نندر سننابق،  والجنندير باإلشننارة أن اإلمننام الهننادي اسننتطاع أن يقننيم  190/ 4والتننوالي 

دولة له في  عدة شمالي اليمن ، فكان المؤسس األو  للدولة الزيدية  . انظر الحوثية فني 
 ، م در سابق. 23األطماع  المذهبية ص  –اليمن 

، 16،  15ي القنرن السنادس الهجنري ص ا د/ علي محمد زيد ، تيارات معتزلة النيمن فن1)
 نننعاء ، بنندون رقننم طبعننة وتنناريخ ، يقننو  بنندر النندين  –المركننز الفرنسنني للدراسننات اليمنيننة 

الحوثى : ) الزيدية باليمن أولهم الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ، فإنه خرج إلى اليمن 
ن بطلننب مننن أهنن  إلننى الننيم -عليننه السننالم  -وأسننس المننذهب الزينندي بهننا، وكننان خروجننه 

الننيمن ألنهننم عرفننوه  ننالحا قويننا بطننال ، يؤمنن  فيننه إذهنناب مننا بينننهم مننن الفننتن والحننروب ، 
نقنناذهم مننن محنننة القرامطننة الننذين كننانوا فنني الننيمن يفسنندون بقننوة فسننادا كبيننرا ا . انظننر:  وا 

، المكتبننة الشننيعية ، موقننع علننى االنترنننت  ، تنناريخ 3رسننائ  للسننيد بنندر النندين الحننوثى ص 
 ه  .13/4/1431يارة الز 
 ا سبقت ترجمته.2)
 .ا سبقت ترجمته3)
 –اانظر : د/ عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي ، تنأثير المعتزلنة فني الخنوارج والشنيعة 4)

، م در سابق  ، وأبو القاسم البلخي هو عبد اهلل بن َأْحَمد بن  419أسبابه ومظاهره  ص 
لمعتزلة البغداديين، َ ننف فني الكنالم كتًبنا كثينرة، محمود أبو القاسم البلخي ،  من متكلمي ا

وأقام ببغداد مدة طويلة، وانتشرت ِبها ُكتُُبه، ثم عناد إلنى بلنخ، فأقنام ِبهنا إلنى حنين، وفاتنه ، 
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 ثالثا : إقرار الحوثيين بتأثر الزيدية بالمعتزلة
عثرات المرء في لسانه تحكى عما بنداخ  قلبنه المكننون منن عقائند متذبذبنة أو 

بق ند أو بندون  –ن الحنوثيين أنفسنهم أآراء متناقضة ،  ويسنج  الباحنث هننا 
سواء منن علمنائهم يقرون بالتأثر الذي وقع فيه بعا رجا  الزيدية )  -ق د 

أو عنننامتهم ا بنننالفكر االعتزالننني ، ممنننا يبطننن  رأيهنننم المنننناها آلراء المعتزلنننة 
 وعقائدهم .  

فيقو  حسين الحوثي : ) نحن عانينا أيضًا منن األخطناء الثقافينة التني جاءتننا 
من قب  السنية، من قب  المعتزلة، من قب  الطوائف األخر ، عانينا ممن تأثروا 

فعناًل، فأ نبحنا نحنن شنركاء فني ظلنم الثقلنين: الكتناب والعتنرة ا في داخلنا بهم 
 ا .1)

لهنم دور كبينر فني العمن  علنى تشنتيت الزيدينة  -فني نظنره  –والمتأثرون بهم 
كنننانوا ممنننن رسنننخ مبننناد   -فعنننال –وتفنننرق كلمنننتهم يقنننو :) ظهنننر لننننا أئمنننة 

  البينت االختالف داخ  هذه الطائفة نفسها ، وبدال من أن يقدموا لننا علنوم أهن
وحدهم، أضافوا لنا ركاما وركاما منن علنوم الطوائنف التني هني طوائنف ضنالة ، 

 ا.ا2)فشغلوا أوقاتنا وشغلوا بيوتنا بركام الكتب التي من هذا القبي 
                                                                             

كتاب »وتوفي أبو القاسم ببلخ في أو  شعبان سنة تسع عشرة وثالث مائة ، وله من الكتب 
المقناالت وعينون »ف نار يعنرف بكتناب « جوابناتعيون المسائ  وال»وأضاف إليه « المقاالت

كتاب كيفية االسنتدال  بالشناهد علنى »، و «  الغرر والنوادر»،  وكتاب « المسائ  والجوابات
،  « السننننة والجماعنننة»، وكتننناب « الجننند  وآداب أهلنننه وت نننحيح عللنننه»، وكتننناب « الغائنننب
ا كتناب الخلين  علنى نقن»ال نغير، وكتناب « المجنالس»الكبير، وكتناب « المجالس»وكتاب 
، « المضناهاة علنى برغنوث»، وكتاب « وكتاب تأييد مقالة أبي الهذي  في الجبر»، « برغوث
ف نو  الخطناب فني الننقا علنى منن تنبنأ »للقرآن العظيم، وكتناب « التفسير الكبير»وكتاب 
علنى أبني علني، ونقضنه علينه ال نيمري، وكتناب « النهاية في األ لح»، وكتاب « بخراسان

، م نندر سننابق ،  392/ 9انظننر : تنناريخ بغننداد «. قا علننى الننرازي فنني العلننم اإللهننيالننن»
والنننداوودي ) محمننند بنننن علننني بنننن أحمننند، شنننمس الننندين النننداوودي المنننالكي ا  ، طبقنننات 

 بيروت ، بدون رقم طبعة وتاريخ . –، دار الكتب العلمية  230/ 1المفسرين 
 ، م در سابق .11لدرس الثاني ص نعم اهلل ، ا  –ا حسين الحوثي ، معرفة اهلل 1)
، 16ا حسننين الحننوثي ، دروس مننن هنندي القننرآن  ) سننورة المائنندة ا النندرس الثنناني ص 2)

 .  عدة -اليمن -م 2002/ 14/1 -هنن 1422/ 11/  1ألقيت بتاريخ 
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ويننر  أن بعننا متننأخري الزيديننة لننم يح ننلوا علننى الكمننا  الروحنني ، الننذي   
تزلنة أو ثقافنة أهن  السننة يؤهلهم إلى الوالية العامة ، بسبب تأثرهم بثقافنة المع

والجماعنننة ، فيقنننو  : ) بعضنننهم لنننم يح نننلوا علنننى الكمنننا  ألن ثقافتنننه كاننننت 
معتزليننة أو كانننت ثقافتننه سنننية ،  وال يمكننن أن يبلننأ رجننال درجننة كمننا  بحيننث  

 .ا1)يمكن أن يلي أمر هذه األمة  ، وهو على هذا النحو ا
ر بعقائد المعتزلنة وآرائهنم وفي موضع آخر يتراجع فيذكر أن من الزيدية من تأث

ولعنن  ذلننك عائنندا مننن عنندم  -أثننناء كتابتننه فنني العقينندة ، ومنننهم مننن لننم يتننأثر 
قناعتننه بنقننده الننالذع للمعتزلننة ، حينمننا وجنند أن لهننم مننن بننين الزيديننة أن ننارا 
وأعوانننا وأتباعننا ، لبسننوا ثيننابهم فنني مسننائ  االعتقنناد ، وتزيننوا بننزيهم فنني أمننور 

 األلوهية .
 فا من يثق في قدرة اهلل:) من يكرر تدبره فني القنرآن الكنريم وتأملنه فيقو  وا 

في القرآن الكريم،ويلغي عبنارات اآلخنرين القا نرة فني مجنا  معرفتنه، اللهنم إال 
مننن كننان أسننلوبه ينندور حننو  أسننلوب القننرآن الكننريم كأئمننة أهنن  البيننت القنندامى 

هنننن ا واإلمننام 293) ت الننذين لننم يتننأثروا بالمعتزلننة وال غيننرهم، كاإلمننام الهننادي 
، وفيمنا نجند فني نهن  البالغنة منن فقنرات  ا2)هننن ا246القاسم بنن إبنراهيم) ت 

سننبحانه وتعننالى ، هننؤالء هننم مننن ينندورون -جميلننة جنندا فنني مجننا  معرفننة اهلل 
 .ا3)حو  القرآنا

ولننئال يتهمننه أحنند ويفهننم مننن كالمننه بأنننه يحننارب علننم التوحينند وعلننم العقينندة ، 
همننة عننن نفسننه بأنننه يحننارب المعتزلننة ، وبأنننه ممننن يو نني سننارع إلننى دفننع الت

 بقراءة كتب أئمة الزيدية الذين لم يتأثروا بهم فيقو : 

                                 
الندرس األو  ص  –ا حسين الحنوثي ، دروس منن هندي القنرآن الكنريم سنورة آ  عمنران 1)

  عدة .–م ، اليمن 2002 -1 -3 ،  ألقيت بتاريخ :13
 ا سبقت ترجمتهما.2)
الدرس  -عظمة اهلل  -ا  حسين الحوثي ، دروس من هدي القرآن الكريم  ،  معرفة اهلل 3)

 -هننن 1422ذو القعندة  10، ألقيت بتاريخ  6السادس  ، آيات من بداية سورة الحديد ص 
  عدة. –م ، اليمن 2002/ 1/ 23
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) نحنننن ال نحنننارب أ نننو  الننندين، نحنننن نحنننارب علنننم الكنننالم المتنننأثر بأسننناليب 
المعتزلننة، علننم الكننالم المعتزلنني، افهمننوا هننذا ، يقننو  لكننم بعضننهم أننننا نحننارب 

، و) مجمنننوع  ا1)و : نقنننرأ  ) المجموعنننة الفننناخرة ا  أ نننو  الننندين  ألسننننا نقننن
ونحوها من كتب أ و  الندين ألئمنة أهن  البينت  ا3)، و) البساط ا  ا2)القاسما 

 القدامى، الذين ليسوا متأثرين بأساليب المعتزلة.
أما الكتب التي هي متأثرة بأساليب المعتزلة هي سيئة جدًا آثارها، افهموا النذي 

م الذي جاءنا من عند المعتزلة، والذي تأثر به بعا من كتبوا نقوله: علم الكال
من داخ  الزيدية في مادة أ و  الدين..، المعتزلة واألشاعرة كلهم ضنّروا ضنرًا 

 .ا4)كبيرًا باإلسالم، وكلهم تركوا آثارا سيئة في واقع المسلمين الثقافي ا 
ن الكتنب التني وهو بهنذا يخندع العامنة ألن الباحنث عنندما رجنع إلني أنمنوذج من

طرحها ، مدعيا عدم تأثر كتّابها بالمعتزلة ، وهنو كتناب ) المجموعنة الفناخرة ا 
، قرأ فيه أن م نفه ما  في كثير من عقائده إلي آراء المعتزلة ، ب  دافع عنن 

كمننا ال  -، وهننذا ا5)قضننية خلننق القننرآن وسنناق األدلننة الكثيننرة علنني إيمانننه بهننا 
 ي القضية.هو نفس رأي المعتزلة ف -يخفي 

 رابعا: االتجاه العقالني في الفكر الحوثي.
يناقا االبن حسين أبيه بدر الدين  في موقفه من تنراث المعتزلنة وم ننفاتهم 
رثهننم فلقنند ظهننر لنننا آراء االبننن العدائيننة ضنند المعتزلننة، أّمننا األب فسنننر  أنننه  وا 

تزلنة على النقيا من ذلك ، حيث إنه أظهنر وبندون مواربنة أننه مائن  إلنى المع

                                 
 اإلمام الهادي .ا فيه مجموع من كتب 1)
 ا اإلمام القاسم الرسي ، وقد سبقت ترجمته.2)
ال مام النا ر للحق الحسن األطروش بنن علني بنن الحسنن بنن علني بنن عمنر األشنرف 3)

 بن علي زين
 العابدين بن الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب.

ألقينننننت بتننننناريخ   ،  محاضنننننرة 34ا حسنننننين الحنننننوثي، اإلسنننننالم وثقافنننننة االتبننننناع ص 4)
 م  .2/9/2002
ا  مجمننوع رسننائ  اإلمننام الهننادي إلنني الحننق القننويم ) يحينني بننن الحسننين بننن القاسننم بننن 5)

 –، مؤسسننة اإلمننام زينند بننن علنني الثقافيننة   151،153إبننراهيم ا  المجموعننة الفنناخرة ص 
 م ،  تحقيق / عبد اهلل بن أحمد الشاذلي .2001 -هنن 1421سنة  1اليمن ، ط 
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في آرائهم ، معجب بأفكارهم ، مهتد بهديهم ، ب  ظهر منه العجناب فني دفاعنه 
عن معنى كلمة االعتزا  حين قا  : ) ما هو االعتنزا  : يعنني: العند  والتوحيند 
، فال معنى إلنكاره، وال يؤدي إلنى الشنك فني اهلل ...أم تريند بناالعتزا  اسنتعما  

 نلى  –تشنابه ، والثابنت عنن رسنو  اهلل العقو  والتمييز بهنا بنين المحكنم والم
 .ا1)والمكذوب عليه ، فالعق  حجة اهلل على  بني آدم ا -اهلل عليه وسلم 

وير  بأنه ال يعاب مذهب من المذاهب بفع  منكر منن أحند رجالنه ، أو بكذبنة  
يكذبها ، ويعل  ذلك بأن عيب الفع  والقنو  علنى فاعلنه وقائلنه ال علنى غينره ، 

ب يعاب بفساد بعا أهله للزم أن يعاب اإلسالم ، فما با  مقب  ولو كان المذه
يحاو  إفساد مذهب المعتزلة بكلمة أبي هاشنم ) ت  ا2)هنا1422الوادعي ) ت 

عننننن نفسننننه أو بروايننننة أحنننند المعتزلننننة لحننننديث ) أبرهننننا وأتقاهننننا  ا3)هننننننا321
ي هني ، ويتهم الشيخ مقب  أنه بنذلك يندعو إلنى إهمنا  العقنو  التنا4)المعتزلة ا

 .ا5)حجة اهلل على بني آدم ، كما أن إهمالها سبب دخولهم جهنم
ومما يؤكد نزعة األب االعتزالية رده لبعا األحادينث ال نحيحة ، بندعو  عندم 

 موافقتها للمعقو .
                                 

رسالة كشنف التغرينر ص  -ر الدين الحوثي،  السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية ابد1)
 م ، بدون دار نشر.2016 -هنن1431، سنة  1،  ط 33
ا الشيخ مقب  بن هادي النوادعي ، أحند علمناء السنلفية بناليمن ،وأحند رواد الحنديث، قنام 2)

اج سماها بدار الحديث يفد إليهنا بالدعوة السلفية في اليمن، وأنشأ مدرسة علمية سلفية بدم
الطالب من أنحاء اليمن، ومن بلدان أخر ، وتخرج على يديه شيو  أنشأوا مدارس في عندد 

هننننننننننننننن.انظر موقنننننننننننننع معرفنننننننننننننة 1422منننننننننننننن منننننننننننننناطق النننننننننننننيمن، تنننننننننننننوفي سننننننننننننننة 
https://www.marefa.org/ 

المعتزلنة  ا أبو هاشم عبد السالم بن محمند بنن عبند الوّهناب الجّبنائي ، منن أكنابر علمناء 3)
ومن الطبقة التاسعة فيهم، وكان على خالف كبير مع أبيه حتى اسنتنكر النبعا ذلنك، وأخنذ 

هننن. انظنر: أحمند بنن يحينى بنن المرتضنى المهندي لندين 321النحو عن المبرد ، توفي سنة 
ِفْلنَزر، دار مكتبنة الحيناة  –، المحقق : ُسوَسّنة ِديَفْلند   95، 94الّله ، طبقات المعتزلة ص 

 م.1961 -هن 1330بيروت ، سنة  –
، الطبعننة األولننى سنننة  39اا بنندر النندين الحننوثي ، مجمننوع الرسننائ  والننردود الفقهيننة ص 4)

 م ،  بدون دار نشر.2016 -هنن1431
 .91ا الم در السابق ص 5)
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فيبرر رده لحديث نزو  اهلل إلى سماء الدنيا، بأن ترك اعتماد ما ينوهم الحنديث 
نمنا من التشبيه واعتباره من المتشابه ال  بأس به ، ألننه لنيس ردا للحنديث ، وا 

هو اتباع للمحكم وجع  المتشابه على معناه ال حيح ، ال علنى منا ُيتنوهم مننه 
 .ا1)من تشبيه اهلل بخلقه

ورد األحاديث الواردة  في أسباب النزو  ، ولنم يأخنذ منن التفسنير بالمنأثور إال 
ة لعندم  نحتها عنندي ما ثبت له  حته ، وقا  : قد أعد  عن التفسير بالرواي

، وكون مدلولها يخالف الظاهر ، ولذلك عدلت كثيرا عنن تطبينق التفسنير علنى 
 .ا2)الروايات

ونقتطننف أبياتننا مننن ق ننيدته توضننح حقيقننة موقفننه مننن األحاديننث ال ننحيحة ،  
 وهى بال شك دالة على عقيدته بوجه عام ، حيث قا :
 ا3رة الرحمن)كذب المحدث حين يزعم أنه      *    أعطى آلدم  و 

 ا4وكذا الرواة بأن سيجع  رجله      *   بجهنم فتقو  قط وكفاني)
 ا5نظر العيون إليه ليس بممكن      *   إذ لم يكن سبحانه بمكان)

 ما بالهم جعلوا الكالم من ال ف  *   ات وليس في نص من القرآن
 ما بالهم قد كّفروا من قا  مخ     *   لوق أتكفير بال برهان

 ء أه  الفسق نار جهنم       *   فاحذر غرور وساوس وأمانيوجزا
ن رو  أه  الهو    *  ما قد رووه مخالف الفرقان)  ا6ال يخرجون وا 

                                 
 .90ا الم در السابق ص 1)
 ، م در سابق.1/21ا بدر الحوثي ، التيسير في التفسير 2)
حديث )َخَلَق الل نُه آَدَم َعَلنى ُ نوَرِتِه، ُطولُنُه ِسنتُّوَن ِذَراًعنا ا. أخرجنه البخناري ا يق د رده ل3)
 .6221رقم  3/50
ِت الن اُر، َواْلَجن ُة، َفَقاَلِت الن ناُر: ُأوِثنْرُت ِبناْلُمَتَكبِِّريَن، َواْلُمَتَجبِّنِريَن، 4) ا يق د رده لحديث )َتَحاج 

ِلي اَل َيْدُخُلِني ِإال  ُضَعَفاُء الن اِس، َوَسَقُطُهْم، َوَعَجُزُهْم، َفَقاَ  اهلُل ِلْلَجن ِة: َأْنِت  َوَقاَلِت اْلَجن ُة: َفَما
َرْحَمِتني َأْرَحنُم ِبنِك َمننْن َأَشناُء ِمنْن ِعَبناِدي، َوَقنناَ  ِللن ناِر: َأْننِت َعنَذاِبي ُأَعننذُِّب ِبنِك َمنْن َأَشناُء ِمننْن 

ٍة ِمْنُكْم ِمْلُؤَها، َفَأم ا الن اُر َفناَل َتْمَتِلنُئ، َفَيَضنُع َقَدَمنُه َعَلْيَهنا، َفَتقُنوُ : َقنْط َقنْط ِعَباِدي، َوِلُك ِّ َواِحدَ 
 .2346رقم 2136/ 4َفُهَناِلَك َتْمَتِلُئ َوُيْزَو  َبْعُضَها ِإَلى َبْعٍاا أخرجه مسلم 

 ا يق د رد األحاديث الواردة في رؤية اهلل في الجنة.5)
 رد األحاديث الواردة في الشفاعة في مرتكبي الكبائر.ا يق د 6)
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 قالوا اتركوا حكم العقو  فإنما      *  هو حكم فلسفة من اليونان
 ودعوا كتاب اهلل إن جاء الحدي    *  ث معارضا لقضية القرآن

 أللباب وا  *  قرآن يحكم ما رو  الشيخانفتح   المعنى اطرحوا ا
 واخرج على الباغي الظلوم إن استطع *  ت مجاهدا في اهلل ذا العدوان

 ا1ال تستمع ما قد رو  عمالؤهم      *   مما يمي  إليه ك  جبان)
 علماء سوء يخدمون ملوكهم        *   ال يحذرون عقوبة الديان

 .ا2)فالظالمون براحة وأمان  زعموا لهم أن الخروج محرم       *  
وورث الحوثيننون تعظننيم العقنن  مننن تعظننيم الزيديننة المتننأخرين لننه ، حيننث هننو 
عنننندهم الحننناكم النننذي ال يتعقبنننه أي حننناكم غينننره ، والحجنننة التننني بهنننا اسنننتحق 
اإلنسان الخطاب من رب العالمين ، ومن خالله استوحت أ و  عقيندتها حنين 

 .ا3)أق اه اآلخرون و غروا عظيم منزلته
وورث الزيدية ذلك عن المعتزلنة ، فهنذا هنو القاضني عبندالجبار المعتزلني ) ت 

ينننننذكر األدلنننننة الشنننننرعية فيقنننننو  مقننننندما العقننننن  علنننننى الكتننننناب  ا4)هنننننننا415
والسنة :) أولهنا: العقن   ألن بنه يمينز بنين الحسنن والقنبح  وألن بنه يعنرف أن 

 الكتاب حجة، وكذلك السنة واإلجماع.
جب من هذا الترتينب بعضنهم، فنيظن أن األدلنة هني الكتناب ثم يقو  : وربما تع

ر،  والسنة واإلجماع فقط، أو يظن أن العقن  إذا كنان يند  علنى أمنور فهنو منؤخ 
وليس األمر كذلك  ألن اهلل تعالى لم يخاطب إال أه  العق  ، وألن به ٌيعنرف أن 

 .ا5)الكتاب حجة،و كذلك السنة واإلجماع ، فهو األ   في هذا البابا
وكذلك رد األحاديث ال حيحة من شيم المعتزلة ومن آياتهم الظاهرة التي باتنت 

 من سيماهم ، وأثبت التاريخ عددا من الروايات عن علمائهم تثبت ذلك.
                                 

ن كانوا فجارا.1)  ا يق د رد األحاديث الواردة في السمع والطاعة لألمراء حتى وا 
 ،م در سابق.212-263ا بدر الدين الحوثي ، مجموع الرسائ  والردود الفقهية ص 2)
مؤسسنة آ  البينت إلحيناء ، 3ا بدر الدين الحوثي،  رسائ  للسيد بدر الدين الحنوثي ص 3)

 هنن.1413بيروت سنة  –التراث، شبكة رافد للتنمية الثقافية 
 ا سبقت ترجمته.4)
االبلخي، أبو القاسنم ، القاضني عبند الجبنار ، الحناكم الجشنمي ، فضن  االعتنزا  وطبقنات 5)

 ، تحقيق / فؤاد سيد ، الدار التونسية للنشر، بدون رقم طبعة وتاريخ.139المعتزلة ص 
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عن بعا األحاديث التي رواها عبد اهلل  ا1)هننا144يقو  عمرو ْبن عبيد) ت  
ما قبلتنه، ولنو سنمعت  بن مسعود : ) لو سمعت عبد الل ه ْبن مسعود يقو  هذا

، وكننذب النظننام ا2)يقننو  هننذا لرددتننها-َ ننل ى الل ننُه َعَلْيننِه َوَسننل َم  -َرُسننو  الل ننه
ابن مسعود في روايتنه : ) السنعيد  ا3)المعتزلي) مات بضعا وعشرين ومائتين ا

من سعد في بطن أمه،والشقي من شقي في بطنن أمنه ا، وفني روايتنه انشنقاق 
 .ا4)القمر

كما أقر بذلك التوافق  -في ُج  أ ولهم الزيدية على مذهب المعتزلة ولما كانت
كبينر فني بلنورة آراء الحنوثيين االعتقادينة ،  بعضهم آنفا ، فإن ذلك كان له أثر

ن أعلننوا جهنارا عنداوتهم للمعتزلنة وبغضنهم لمنذهبهم ، ولعلنه منن بنناب  حتنى وا 
المعتزلنننة ، أو ال  التموينننه علننني األتبننناع والمريننندين ، أو ربمنننا الجهننن  بعقائننند

منننن المفنننروا أنهنننم ينتمنننون إلنننيهم  –يعرفنننون أن الزيدينننة المتنننأخرين النننذين 
 هم على مذهب المعتزلة في مسائ  العقيدة المختلفة. –عقائديا 

فكانوا يذكرونها علي أنها بمثابة االعتقاد الحنق ، وال يندرون أنهنا فني األ ن   
اربننننات ، ُتنسننننب لعلمنننناء وعنننند الفحننننص والتمحننننيص ، وعقنننند المقارننننات والمق

المعتزلننة وشننيوخهم ، وسننوف يننتم التأكينند علننى ال ننلة الفكريننة الوثيقننة بننين 
المعتزلة والحوثية ، وتسليط الضوء على محاورها وأبعادها في المسائ  العقدية 

 اآلتية.

                                 
 ا سبقت ترجمته.1)
ا أبو بكر أحمد بنن علني بنن ثابنت بنن أحمند بنن مهندي الخطينب البغندادي، تناريخ بغنداد 2)

 –، المحقق: الدكتور/ بشار عواد معروف ، الطبعة األولى ، دار الغنرب اإلسنالمي  14/63
 م  2002 -هن 1422سنة   -بيروت

 ا سبقت ترجمته.3)
 ، م در سابق.1/52ا المل  والنح  4)
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 المبحث الثاني : المشترك العقدي بين الحوثيين والمعتزلة
 الى الخبريةالمطلب األو  : تأوي   فات اهلل تع

يجب على المسلم أن يؤمن بجميع أسماء اهلل تعالى و فاته ، سنواء منا أثبتنه 
منن  - نلى اهلل علينه وسنلم –لنفسه ، أو منا أثبتنه لنه رسنوله  –تعالى  –اهلل 

غير تمثي  وال تشبيه وال تعطي  ، فنال ُتضنرب لنه األمثنا  ، سنبحانه ، وال ُيلحند 
ال نظير ، وال شنبيه ، وكن  منا دار بالخناطر في أسمائه و فاته ، فال ند له ، و 

بخالف ذلك ، كما قنا  تعنالى : )  َفناَل َتْضنِرُبوا ِلل نِه اأْلَْمثَناَ  ِإن    -تعالى  -فاهلل
، وقنا  أيضنا : ) َوِلل نِه اأْلَْسنَماُء  15الل َه َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن ا سورة النح  : 

َهنننا َوَذُروا ال نننِذيَن ُيْلِحنننُدوَن ِفننني َأْسنننَماِئِه َسنننُيْجَزْوَن َمنننا َكننناُنوا اْلُحْسنننَنَى َفننناْدُعوُه بِ 
 .130َيْعَمُلوَن ا سورة األعراف: 

الخبريننة ، مننن المتشننابهات  -تعننالي -أّمننا المعتزلننة  فننإنهم جعلننوا  ننفات اهلل 
التي يجنب تأويلهنا ، ويخطنئ منن ال ينؤو  ، ولهنم فني النذهاب إلني هنذا القنو  

 ين .أدلة وبراه
وهنو منن أعنالم الفكنر االعتزالني  ا1)هننن ا 415) ت -قا  القاضي عبند الجبنار 

تعنالي : )) َينُد الل نِه  -عن  فة اليد في تفسير قو  اهلل  -وأساطينه ومنظريه 
 .10َفْوَق َأْيِديِهْماا سورة الفتح:

 ينندا تبعننا لهننذا الظنناهر فقنند أبعنند ، ألنننه يلزمننه  -تعننالي  -) مننن يننزعم أن هلل  
 .ا2)إثبات يد فوق أيدي الناس ا 

تعنننالي :)) َوِلُتْ نننَنَع َعَلنننَى   -وقنننا  عنننن  نننفة العنننين المنننذكورة فننني قنننو  اهلل
ال لزم أن يكنون هلل  39َعْيِني اا سورة  طه: : ) العين قد تورد بمعني العلم ، وا 

 . 14عيون كثيرة ، لقو  اهلل )) َتْجِري ِبَأْعُيِنَنا اا سورة القمر : 
تعنالي : )) ُكن ُّ َشنْيٍء َهاِلنٌك ِإال   – فة الوجه المنذكورة فني قنو  اهلل وقا  عن 

: ) المراد به ك  شئ هالنك إال ذاتنه أي نفسنه ، 33َوْجَهُه اا سورة الق ص : 
 .ا1)والوجه بمعني الذات مشهور في اللغة ا 

                                 
 سبقت ترجمته .ا 1)
الجينزة ،  –، مكتبة النافنذة  404ا القاضي عبد الجبار ، تنزيه القرآن عن المطاعن ص 2)
 المستشار : توفيق عويضة. –م ، تحقيق د: أحمد عبد الرحيم السايح 2006، سنة  1ط
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 -فني نفني تلنك ال نفات عنن اهلل   ا2)هننن ا415وِعلُ  القاضي عبد الجبار) ت 
ليس جسما ، وفي إثبات تلنك ال نفات السنابقة هلل  –بزعمه  -لي : أن اهلل تعا
عنز  –ما يد  علي كونه جسما ، وهنو يريند نفني الجسنمية عنن اهلل  -تعالي –

وج  ، فأداه هذا األمر إلي نفي تلك ال فات وتعطيلها، ف نار كالمسنتجير منن 
 الرمضاء بالنار.

) تأوينن  ن ننوص  –عننا البنناحثين كمننا قننا  ب -وقنند أخننذ الزيديننة عننن المعتزلننة
ال فات الخبرينة وتحرينف معانيهنا ، بعند أن جعلنوا ن نوص تلنك ال نفات منن 

 .ا3)المتشابه ، ثم أولوها بمجازات اللغة والعق  تماما كما فع  المعتزلة ا 
وعلي نفس العقيندة المعتزلينة فني التأوين  كاننت عقائند الحنوثيين ، فنفنوا  نفة 

وقننالوا بتأوينن  معانيهننا علنني جهننة   -عننز وجنن  -هلل الوجننه والينند والعننين عننن ا
 عقولهم وأذواقهم الفاسدة .

يقو  حسنين الحنوثي  : ) نحنن نقنو  فني عقائندنا : ال يجنوز أن نقنو  : إن   
هلل وجهننا ، كمننا يقننو  اآلخننرون ، ولننيس لننه ينند ، لننيس لننه أعننين ، كمننا يقننو  

 . ا4)اآلخرون ا
ذه ال ننفات مننن خ ننا  الجسننم وعلننتهم هنني نفننس علننة المعتزلننة : وهنني أن هنن

 المكون من أعضاء ، وله حيز وجهة ومكان وحدود ، واهلل منزه عن ذلك .
 يقو  حسين الحوثي : 

                                                                             
 ، م در سابق . 221ا شر  األ و  الخمسة 1)
 اسبقت ترجمته .2)
، م نندر سننابق ، وينظننر كتنناب الشننر   433والشننيعة ص  ا تننأثير المعتزلننة فنني الخننوارج3)

 21وتأويلنننه ل نننفتي  السنننمع والب نننر  ، وص  6، 5والتبينننين ل منننام القاسنننم الرسننني ص 
تأويننن  الوجنننه والنننفس هلل عنننز وجنن  ، ) مجمنننوع كتنننب  26و 25تأويلننه  نننفة الينند ، وص 

 –الننيمن  –ث مركننز الحكمننة للدراسننات والبحننو  -ورسننائ   اإلمننام  محمنند بننن القاسننم الرسنني
 ما  .2003 -هنن1423سنة  1 عدة ط

النندرس  -عظمننة اهلل  -احسننين الحننوثي ،  دروس مننن هنندي القننرآن ، ملزمننة معرفننة اهلل 4)
 –م ، النيمن 26/1/2002 -هننن 1422منن ذي القعندة  13، ألقينت بتناريخ  6الثامن ص 

  عدة .
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) لو قلنا بأن له وجها ، وله يدا ، وله رجال ، ولو قلنا كما يقولنون : يلينق بنه 
، وجه يليق به ، يد تليق بنه ، رجن  تلينق بنه ، هكنذا يقولنون ، اسنألهم : هن  

ه غيننر يننده ، ويننده غيننر رجلننه ، أم أن وجهننه يننده ، ويننده رجلننه ، ورجلننه وجهنن
 وجهه : سيقولون لك: ال ، هي بالطبع ، وجهه غير يده ، ويده غير رجله .

 إذًا من الذي منحه وجها مغايرا ليد ، ويدا مغايرة لرج     
 .ا1)إذًا أثبتم له أعضاء ا 

تنوهم  -بنظنره  –فات ، ألنهنا ثم ذكر أن التنزيه المطلق يقتضي نفي تلنك ال ن
مركبا منن أجنزاء ، وجمينع ذلنك  –تعالي  –نسبة األعضاء هلل ، أو ستجع  اهلل 

ن كنننتم تقولننون : بأننننا ال نعننرف كيفيتهننا ،  مننن عالمننات الحنندوث يقننو  : ) وا 
فالتنزيه ال يعني فقنط أن تقنو  : إننك ال تعنرف الكيفينة التني عليهنا هنذا الوجنه 

 الذي أثبّته هلل .
أن تنفي عنه من األساس أن يكنون لنه عضنو ، أو يكنون مركبنا منن أجنزاء ،  

 ألن التركيب عالمة من عالمات الحدوث .
ماذا يعني الحندوث : أي أن هنناك منن منحنه وجهنه كمنا منحنك وجهنك ، ومنن 
منحه يده وجعلها في موضع في غينر موضنع وجهنه ، إذًا فهنو نناقص ، ومنن 

، إذًا فلننيس ربننا وال إلهننا . أليسننت المسننألة منحننه هننذه األشننياء هننو أكمنن  منننه 
 .ا2)تنتهي إلي هذه: المسألة تنتهي في األخير إلي كفر باهلل ا 

ولع  حسين الحوثي استقي تلك العقيدة من أبيه بدر الدين  قبن  أن يقنرأ عنهنا 
فنني كتننب المعتزلننة أو الزيديننة ، فلقنند جِهنند األب فنني  -علنني فرضننية أنننه قننرأ –

 بشتى التأويالت بحسب السياق الواردة فيه.تأوي   فة الوجه 

                                 
 ا الم در السابق من نفس الموضع .1)
الندرس  -عظمنة اهلل  -من هندي القنرآن ، ملزمنة معرفنة اهلل  ا حسين الحوثي ،  دروس2)

 ، م در سابق. 1الثامن ص  
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ْكننرَاِم اا   –قننا  فنني تفسننير قننو  اهلل  تعننالي :)) َوَيْبَقننَى َوْجننُه َربِّننَك ُذو اْلَجنناَلِ  َواإلِْ
: ) الوجننه هنننا يعننني رحمتننه ألن السننياق فنني رحمننة اهلل 21سننورة الننرحمن : 

 .ا1)لعباده ا 
، قا  :   33 َوْجَهُه اا سورة الق ص : وفي قوله تعالي: )) ُك ُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإال  

 .ا2)وجهه : ) رضوانه ورحمته ، فإذا عبدته وحده فزت برضوانه الدائم ا 
وأحيانا إن لم يجد للتأوي  سبيال بادر إلى إنكار الحنديث ، شنأنه شنأن المعتزلنة 

 الذين ينكرون األحاديث التي ال تتوافق وعقولهم وأذواقهم .
ه يأتي يوم القيامنة فني  نورة ينكرونهنا فيقولنون : لسنت وذلك مث  حديث ) إن

 .ا3)ربنا ، ثم يأتي في  ورته التي يعرفونهاا 
 يقو  بدر الدين الحوثي :

) فالكالم هنا واضح أنه مسوق إلثبات ال ورة ، فلهذا كان تأويله متعسنفا ،   
 .ا4)وكان رده أقرب للحق واإلن اف ا 
رة هاهنننا يحتمنن  أن تكننون بمعنننى العالمننة، ولعنن  الحننوثيين لننم ينندركوا أن ال ننو 

وضعها اهلل تعالى دليال لهم على معرفته والتفرقة بينه وبين مخلوقاته ، فسنمى 
النندلي  والعالمننة  ننورة مجننازًا كمننا تقننو  العننرب :  ننورة حننديثك كيننت وكيننت ، 
نمنا يريندون حقيقنة  و ورة أمرك كذا وكذا ، والحديث واألمر ال  ورة لهمنا ، وا 

 . أمرك كذا وكذاحديثك و 

                                 
  –، مؤسسنننة الم نننطفي الثقافينننة  1/10ا بننندر الننندين الحنننوثي ، التيسنننير فننني التفسنننير 1)

تحقيننق : عبنند اهلل بننن حمننود العننزي،  -م  2003-هنننن 1434سنننة  1 ننعدة ،  ط –الننيمن 
 محمد بدر الدين الحوثي .

 ، م در سابق .5/421لتيسير في التفسير  ا ا2)
ا في  حيح البخاري بلفنظ ) فينأتيهم الجبنار فني  نورة غينر  نورته التني رأوه فيهنا أو  3)

مرة فيقو  :  أننا ربكنم  ، فيقولنون :  أننت ربننا فنال يكلمنه إال األنبيناء ا كتناب :  التوحيند ، 
 . 1439برقم  129/ 9ناظرة ا باب : قو  اهلل تعالى : ) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 

 –، تحقينننق : السنننيد جعفنننر العننناملي  126ابننندر الننندين الحنننوثي  ، تحرينننر األفكنننار ص 4)
 بدون تاريخ . 3المعاونية الثقافية للمجمع العالمي أله  البيت  ط 
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ومعنننى فيننأتيهم اهلل فنني   ننورته التنني يعرفننون أي : يظهننر إلننيهم فنني ملننك ال 
ينبغي لغيره ، وعظمنة ال تشنبه شنيًئا منن مخلوقاتنه ، فيعرفنون أن ذلنك الجنال  

 .ا1)والعظمة ال تكون لغيره 
وبهذا البيان الجلي يتضح التوافق التام بنين رأي الحوثينة والمعتزلنة فني مسنألة 

 تعالى ، حتى في سوق الحج  والشبهات . –ي  ال فات الخبرية عن اهلل تأو 
 المطلب الثاني : العرش 

عليننه ،   –عننز وجنن   –قننام أئمننة المعتزلننة بتأوينن  العننرش و  ننفة اسننتواء اهلل 
 بتأويالت متعددة كاالستيالء والغلبة واالقتهار وخالف ذلك .

 –و  فنني تفسننير قننو  اهلل يقنن  ا2)هننن ا415فهنذا هننو القاضنني عبنند الجبننار) ت 
ُن َعَلى اْلَعنْرِش اْسنَتَو  اا  س سنورة طنه :  [ :  ) االسنتواء  5تعالي :  )) الر ْحمََ

 ههنا بمعني االستيالء والغلبة .
 فإن قالوا إنه مستو  علي العالم جملة ، فما وجه تخ يص العرش بالذكر :

 قلنا : ألنه أعظم ما خلق اهلل ، فلهذا اخت ه بالذكر .
 . ا3)وقد قي  : إن العرش ههنا بمعني الملك ا

وفي كتابه تنزيه القنرآن قنا  معنني االسنتواء:  ) أي االسنتيالء واالقتندار ، كمنا 
 يقا  : استوي الخليفة علي العراق ، وكما قا  الشاعر :
 .ا4)استوي بشر علي العراق * من غير سيف ودم مهراق ا 

ويننن  العنننرش و نننفة االسنننتواء ، وعلننني نفنننس المننننه  يسنننير الحوثينننون فننني تأ
ويستندون علي القرائن ال ارفة وبعا أشعار العنرب التني ينّدعون أنهنا تقنوِّي 

 وتعزز ما ذهبوا إليه من تأويالت .

                                 
اأبننو الحسننن علنني بننن خلننف بننن عبنند الملننك بننن بطننا  البكننري القرطبنني ،  شننر   ننحيح 1)

هن  1423، سنة  2ط –السعودية / الرياا  -، مكتبة الرشد  463،  462/ 10البخار  
 م ، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم.2003 -
 سبقت ترجمته. ا2)
 ، م در سابق .  221ا القاضي عبد الجبار ، شر  األ و  الخمسة  ص 3)
 ، م در سابق .  193ا تنزيه القرآن عن المطاعن ص  4)
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تعننالي : )) ثُننم  اْسننَتَوَ  َعَلننى  –يقننو  بنندر النندين الحننوثي فنني تفسننير قننو  اهلل  
: ) معنني اسنتوي علني  54ألعنراف : اْلَعْرِش ُيْغِشي الل ْيَ  الن َهناَر اا  ، سنورة ا

العننرش : أي تننولي أمننور الخلننق ، ونفننذ مننا يشنناء مننن الت ننرف فيهننا ولهننا ، 
 ولذلك عقبه بذكر بعا الت رف ، فقا  سبحانه :  )) ُيْغِشي الل ْيَ  الن َهاَراا . 
ثننم قننا  : والمعننني الننذي ذكرتننه وهننو تننولي أمننور العننالم والت ننرف فيننه ت ننرف 

ه هو أوفق للسياق ، فقد ح لت القرينة ال نارفة والمناسنبة ، الملك في مملكت
 وذلك أن العرب تعبر عن الملك بالعرش ، كقو  الشاعر :

 تداركتما عبسا وقد ث  عرشها  .  وذبيان قد ذلت بأقدامها النع  .
وهو الظاهر في قوله تعالي : )) َرِفيُع الد َرَجاِت ُذو اْلَعنْرِش  اا س سنورة غنافر :  

 .ا1)، فذو العرش : أي ذو الملك ا   [15
 ثم أخذ يرد علي القائلين بأن االستواء معلوم قائال:

 ) فأما من قا  االستواء معلوم :
فيقا  له : ه  أردت اللفظ : فهذا ال ننزاع فينه . أم أردت المعنني : فمنا هنو إن 

 كان معلوما :
 فإن قا  استواء يليق بجالله.
جاللننه االسننتواء المعننروف فنني العربيننة ، الننذي هننو قلنننا: قنند ثبننت أنننه ال يليننق ب

 مفهوم االستواء ، فمن أين لكم أنه استواء كما زعمتم :
وقولكم ) يليق بجالله ا إنما هو تعبير عن كونه غير المعني الحقيقي فني لغنة 

 العرب ، وذلك ال يفهم معناه ال جملة وال تف يال .
تلينق بجاللننه ا ، فقنولكم ) يليننق وأننتم تقولنون ) وجننه يلينق بجاللننه ا، و ) يند 

بجالله ا : ال يميز شيئا عن شيء منن المعناني التني تندعونها ، وحمن  الكنالم 
علي المعني الذي ذكرناه حمن  علني معنني مفهنوم ، ولنيس لكنم أن تعارضنوه ، 
ألنكم ال تدرون ما هو االستواء الذي يليق بجالله ، فما يدريكم لعن  منا ذكرنناه 

 . ا2)يليق بجالله ا هو االستواء الذي 

                                 
 ، م در سابق .43/ 3ا التيسير في التفسير 1)
 ، م در سابق . 49/   3ا التيسير في التفسير 2)
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حيننث  –فنني نفنني العننرش ، يسننير ابنننه حسننين الحننوثي  -وعلننى ذات المعتقنند 
 قا  :  ) العرش يعني : 

السلطان والمملكة ، واالستواء علي العرش معناه : ثم اتجه نحو تدبير شنؤونه 
 . ا1)، هو خلقه ثم دبره ا 

بنالمعني النذي  ثم أخذ يرد علي المثبتنين للعنرش فقنا  : ) اسنتوي علني العنرش
يقو  اآلخرون : أي هناك عنرش اسنتوي علينه ، اسنتواء يلينق بجاللنه ، انظنر 

سننبحانه  -كيننف سننتهبط اآليننة إلنني أحننط مسننتوي ، مننا قيمننة أن يقننو  اهلل لنننا 
بننأن هننناك عرشننا هننو يسننتوي عليننه : مننا قيمتننه بالنسننبة فنني مقننام  –وتعننالي 

علننني حكمتنننه ، علننني  الداللنننة علننني قدرتنننه سنننبحانه وتعنننالي ، علننني تننندبيره ،
 عظمته .

ثنننم اسنننتوي علنننى العنننرش : عنننندما يقولنننون هنننناك عنننرش ، يعنننني سنننرير أو 
 .ا2)كرسيا

وهكذا ينفي الحوثيون أن هلل عرشا ، ويستعملون في النفي  األسنلوب العناطفي 
، ليح   التأثير في الناس ويسه  ميلهم إلي مذهبهم ،  وهو حجة تنزينه اهلل 

 عن مشابهة الحوادث .
م يزعمننون تنزيننه اهلل وهننم فنني نفننس الوقننت ينفننون العننرش ، وهننو أعظننم إنهنن

مخلوقاته  ، في يرون بذلك ممن يطعنون فني اهلل ورسنوله ، ألن اإليمنان بنأن 
عرشننا ثابننت مننن جهننة الكتنناب والسنننة ، قننا  تعننالي : ) ال ننِذيَن  -تعننالى  –هلل 

ِد َربِِّهننْم َوُيْؤِمُنننوَن ِبننِه َوَيْسننَتْغِفُروَن َيْحِملُننوَن اْلَعننْرَش َوَمننْن َحْوَلننُه ُيَسننبُِّحوَن ِبَحْمنن
ِلل ِذيَن آَمُنوا َرب َنا َوِسْعَت ُك   َشْيٍء ر ْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِلل ِذيَن تَاُبوا َوات َبُعوا َسنِبيَلَك 

 لى اهلل علينه وسنلم  –،  وقا  الرسو   1َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم  ا سورة غافر:

                                 
ا حسننين الحننوثي ، دروس مننن هنندي القننرآن الكننريم ، آيننات مننن بدايننة سننورة الحدينند ،  1)

 ، م در سابق. 1الدرس السادس  ص  -عظمة اهلل  -معرفة اهلل 
 . 1،  6ا نفس الم در السابق ، ص 2)



 

 
099 

ه  اليمن : )َكاَن الل نُه َوَلنْم َيُكنْن َشنْيٌء َقْبَلنُه، َوَكناَن َعْرُشنُه َعَلنى الَمناِء، ثُنم  أل -
 .ا1)َخَلَق الس َمَواِت َواأَلْرَا، َوَكَتَب ِفي الذِّْكِر ُك   َشْيٍء ا

الل ننُه َربُّ  ومننن دعائننه عننند الكننرب : )اَل ِإَلننَه ِإال  الل ننُه الَعِلننيُم الَحِلننيُم، اَل ِإَلننَه ِإال  
الَعننْرِش الَعِظننيِم، اَل ِإَلننَه ِإال  الل ننُه َربُّ الس ننَمَواِت َوَربُّ اأَلْرِا َربُّ الَعننْرِش الَكننِريِم ا 

 ا2)
يننقا قنولهم : )  أرأينتم قننولكم :  –ا3)هنننن ا  230يقنو  اإلمنام الندارمي  ) ت 

ننندكم : إن عرشننه سننمواته وأرضننه وجميننع خلقننه ، فمننا تفسننير قولننه تعننالي ع
)) ال نننِذيَن َيْحِملُنننوَن اْلَعنننْرَش َوَمنننْن َحْوَلنننُه ُيَسنننبُِّحوَن ِبَحْمنننِد َربِِّهنننْم َوُيْؤِمُننننوَن ِبنننِه 

 :،  أحمله عرش اهلل أم حمله خلقه 1َوَيْسَتْغِفُروَن ِلل ِذيَن آَمُنوااا سورة غافر : 
َمِئننٍذ َثَماِنَيننٌة  اا سننورة عننز وجنن  :  )) َوَيْحِمننُ  َعننْرَش َربِّننَك َفننْوَقُهْم َيوْ  –وقولننه 

 ا.4، أيحملون السموات واألرا ومن فيهن أم عرش الرحمن ا) 11الحاقة : 
 المطلب الثالث : معني الكرسي

كرسننيا ، بحيننث ال يكننون  -تعننالى  –أكنند القننرآن الكننريم بكنن  وضننو  ، أن لربنننا 
اِت َواأْلَْرَا اا مجننا  إلنكنناره وجحننوده ، قننا  تعننالى : )) َوِسننَع ُكْرِسننيُُّه الس ننَماوَ 

، وهننو مخلننوق عظننيم بننين ينندي العننرش، والعننرش أعظننم 255سننورة البقننرة : 
 .ا5)منه

                                 
، بنرقم  9/124د ،  بناب  ) َوَكناَن َعْرُشنُه َعَلنى الَمناِءا  ا  حيح البخاري ، كتناب التوحين1)

1413 . 
 . 1426ا الم در السابق ، نفس الكتاب والباب برقم 2)
ا اإلمام المحدث عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني، أبو سعيد: محدث هراة.، 3)

، سماه ناشنره  ) رد  له ت انيف في الرد على الجهمية، منها " النقا على بشر المريسي 
االمام الدرامي عثمان بن سعيد، علي بشر المريسي العنيد ا ، وله )  مسند ا ، تنوفي سننة 

 ، م در سابق.4/205ثمانين ومائتين .انظر: األعالم للزركلي 
 –، النندار السننلفية  21الننرد علنني الجهميننة ص  –ا اإلمننام عثمننان بننن سننعيد  النندارمي 4)

 م ، خرج أحاديثه :بدر البدر .1935 -نهن1405سنة  1ط –الكويت 
اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسني المحناربي ، 5)

 1بيننروت ، ط –، دار الكتننب العلميننة  342/ 1المحننرر الننوجيز فنني تفسننير الكتنناب العزيننز 
 . هنن ، تحقيق : عبد السالم عبد الشافي محمد1422سنة 
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وتعنننددت األقنننوا  فننني معنننناه ، وال نننحيح عنننن ابنننن عبننناس  ، منننا رواه عمنننار 
النندهني، عننن مسننلم البطننين، عننن سننعيد بننن جبيننر، عننن ابننن عبنناس أنننه قننا : 

: وهنذه رواينة ا1)قد ر قدره . قا ) الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه ال يٌ 
اتفق أه  العلم على  حتها. قا : ومن رو  عننه فني الكرسني أننه العلنم، فقند 

 .  ا2)أبط ، وهذا هو قو  أه  الحق إن شاء اهلل ا
لكننن ال يننزا  أئمننة المعتزلننة علنني سنننتهم فنني تأوينن  كنن  مننا يِعنننُّ لهننم مننن آيننات 

يالت سامجة يردها العقن  السنليم ، عز وج  ، بتأو  –وأحاديث خا ة بذات اهلل 
 و تأباها الفطرة السوية .

فني تفسنير قولنه تعنالي :  ا3)هننن ا 415فعندما أتي القاضني عبند الجبنار ) ت  
 .255)) َوِسَع ُكْرِسيُُّه الس َماَواِت َواأْلَْرَا اا سورة البقرة : 

 اتجه إلي تأوي  الكرسي قائال : 
)) َوِسننَع ُكْرِسننيُُّه الس ننَماَواِت َواأْلَْرَا اا سننورة  ) مسننألة ا وربمننا قننالوا كيننف قننا 

 ، أفما يد  ذلك علي أنه يستوي علي الكرسي : 255البقرة : 
وجوابنننا : أن المننراد بهننذه اإلضننافة أنننه مكننان لعبننادة المالئكننة ، كمننا يقننا  فنني 

 .ا4)الكعبة : إنها بيت اهلل ، وقد قي  : إن المراد بالكرسي العلم والقدرة 

                                 
رحمنه اهلل ، ومناقشنته لن راء التني أوردهنا  –يق الشيخ محمود محمند شناكر اهذا من تعل1)

رحمنه اهلل : )  أراد  –اإلمام محمد بن جرير الطبري  في تفسيره آلينة الكرسني ، وقنا  
الطبري أن يستد  بعد بأن الكرسي هو) العلم ا، بقوله تعنالى: )َرب َننا َوِسنْعَت ُكن   َشنْيٍء 

، فلنم لنم يجعن  الكرسني:  هنو) الرحمنة ا ،  وهمنا فني  1سنورة غنافر : ر ْحَمًة َوِعْلًمنا ا
: ) َقناَ  َعنَذاِبي 156آية واحدة : ولنم يجعلهنا كنذلك لقولنه تعنالى فني سنورة األعنراف: 

ُأِ يُب ِبنِه َمنْن َأَشناُء  َوَرْحَمِتني َوِسنَعْت ُكن   َشنْيٍء ا : ، واسنتخراج معننى الكرسني منن 
ضعيف جدا، يج  عننه منن كنان مثلنه حنذرا ولطفنا ودقنة .  هذه اآلية كما فع  الطبري،

، تحقيننق الشننيخ : أحمنند  1، هننامش  5/201انظننر : جننامع البيننان فنني تأوينن  القننرآن 
 م . 2000 -هن  1420،  سنة 1محمد شاكر،  مؤسسة الرسالة ، ط

 .ا الم در السابق من نفس الموضع2)
 ا سبقت ترجمته .3)
 ، م در سابق . 11ص ا تنزيه القرآن عن المطاعن  4)
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نكنارا لخلقنه  ويتابع الحوثيون أسنالفهم المعتزلنة فني تأوين  الكرسني ، نفينا لنه وا 
وأن سننعته التنني ورد بهننا  -تعننالي –ولوجننوده ، فيننرون أن المننراد بننه ملننك اهلل 

 عز وج  . –القرآن عبارة عن سعة ملك اهلل 
تعنننالي : )) َوِسنننَع ُكْرِسنننيُُّه  –يقنننو  بننندر الننندين الحنننوثي فننني تفسنننير قنننو  اهلل  
 .255لس َماَواِت َواأْلَْرَا اا سورة البقرة : ا

: ) ألنه ملك الملوك أحاط ملكه بك  شيء ، ووسع ك  شنيء ، ولمنا كنان منن 
عنادة الملننوك أن يتخننذوه كننان هنننا عبننارة عننن الملننك ، وسننعته عبننارة عننن سننعة 

 .ا1)الملك ا
ن محنال وأكد كالمه بأن أئمة الزيدية ذكروا أن الكرسي ما يستقر عليه ، ويكنو 

لما يح  فيه ، فجع  اهلل السموات واألرا مسنتقرة فني حينز ملكنه ف نار قولنه 
معنناه : وسنع ملكنه  255)) َوِسَع ُكْرِسيُُّه الس َماَواِت َواأْلَْرَا اا سورة البقنرة : 

 .ا2)السموات واألرا ا 
أما ابنه حسين الحوثي ، فيذكر قولين في معني الكرسي ، قوال تابع فيه أباه ، 

ليه يمي   –واآلخر تابع فيه المعتزلة  أننه فسنر كرسني اهلل بمعنني علنم اهلل  -وا 
 عز وج   . –

: يقنننا  : 255يقنننو  : )) َوِسنننَع ُكْرِسنننيُُّه الس نننَماَواِت َواأْلَْرَا اا سنننورة البقنننرة : 
 علمه . ويقا  : ملكه .

نْن وأظهر ما تكون أنها بمعني : علمنه بعند أن قنا  : )) َواَل ُيِحيُطنوَن  ِبَشنْيٍء مِّ
 .ا3) 255ِعْلِمِه ِإال  ِبَما َشاَء اا سورة البقرة : 

ولع  من المناسب هنا اإلشارة إلي أن الحديث عن العنرش والكرسني،  قند أخنذا 
حيزا ليس بالقلي  في كنالم أئمنة الزيدينة، ونكنرانهم وجودهمنا وخلقهمنا، وتأوين  

 الن وص الواردة فيهما .

                                 
 ، م در سابق . 1/330ا التيسير في التفسير 1)
 ا نفس الم در من نفس الموضع .2)
 5معني ال إله إال اهلل ، الدرس األو  ، ص   –ا حسين الحوثي، معرفة اهلل ، الثقة باهلل 3)

  عدة . –، اليمن  2002/ 1/ 13، ألقيت بتاريخ 
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مننثال يقننو  بكنن    ا1)هنننن ا293قاسننم الرسنني )ت فهننذا يحينني بننن الحسننين ال 
 وضو  : )  ليس نقو  إن ثم عرشا مخلوقا ، وال كرسيا مخلوقا  .

ي العننرش الننذي ذكننره اهلل فنني فننإن قننا  قائنن  أو سننألنا سننائ  ، فقننا : مننا معننن 
 :كتابه

 قلنا له : اسم يد  علي اهلل في ارتفاعه وعلوه .
 هلل في كتابه :فإن قا  لنا : ما الكرسي الذي ذكره ا

 قلنا له : اسم يحكي عن  فات اهلل في ذاته .
 فإن قا  : و كيف  فات اهلل في ذاته :

 قلنا له : إن الكرسي يد  علي اهلل ، وهو اسم من أسماء ملك اهلل .
ومعني  وسع كرسيه السموات واألرا ، أي وسع السموات واألرا بكرسنيه ، 

 .ا2)وه واقتهاره ا ومعني ذلك أي وسع السموات واألرا بعل
 المطلب الرابع : رؤية اهلل في اآلخرة أله  الجنة

 413كما قا  إمام الحرمين الشريفين اإلمام الجويني ) ت  -مذهب أه  الحق 
مرئي ، ويجوز أن يراه الراؤن   -تعالي –يتلخص في أن الباري    -ا3)هنن ا 

 باألب ار .

                                 
 ا سبقت ترجمته .1)
،   211  اإلمام الهادي إلى الحق القنويم ،  كتناب العنرش والكرسني ص ا مجموع  رسائ2)

 م در سابق . 
ااإلمام الكبينر، شنيخ الشنافعية، إمنام الحنرمين، أبنو المعنالي، عبند الملنك ابنن اإلمنام أبني 3)

محمنند عبنند اهلل بننن يوسننف بنننن عبنند اهلل بننن يوسننف بننن محمننند بننن حيويننه الجننويني، ثنننم 
الشافعي،  احب الت انيف. كان أبو المعالي، إمام األئمة علنى النيسابوري، ضياء الدين ، 

اإلطالق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا، لم تر العيون مثله ، تفقه على والده، وتوفي أبنوه 
وألبي المعالي عشرون سنة، فدرس مكانه، وكان يتردد إلى مدرسة البيهقي، وأحكم األ نو  

نظامينة نيسنابور، وبقني علنى ذلنك ثالثنين سننة غينر على أبني القاسنم االسنفراييني ، درس ب
منننزاحم وال مننندافع، مسنننلما لنننه المحنننراب والمنبنننر والخطبنننة والتننندريس، ومجلنننس النننوعظ ينننوم 
الجمعة، وظهرت ت انيفه، وحضر درسه األكابر والجمع العظنيم منن الطلبنة، كنان يقعند بنين 

عشنرين منن ربينع اآلخنر، يديه نحو من ثالث مئة، وتفقنه بنه أئمنة ، تنوفي فني  الخنامس وال
سنة ثمان وسبعين وأربع مئة، ودفن في داره، ثنم نقن  بعند سننين إلنى مقبنرة الحسنين، فندفن 
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 وجود ، وك  موجود مرئي .والدلي  علي جواز الرؤية عقال : أن اهلل م
وأنها ستكون في الجنان وعدا حقنا هلل  ندقا فقند قنا  : )) ُوُجنوٌه َيْوَمِئنٍذ ن اِضنَرٌة 

 . 23،  22سورة القيامة :  ) ) ِإَلَى َربَِّها َناِظَرةٌ *
فالمق ننود هنننا رؤيننة الب ننر ، وقنند فسننر اإلمننام اآليننة الكريمننة  )) ال  ُتْدِرُكننُه 

،  بنننأن اإلدراك غينننر  103اأْلَْبَ ننناُر َوُهنننَو ُينننْدِرُك اأْلَْبَ ننناَر اا سنننورة األنعنننام : 
 . ا1)دس عن النهاية اإلب ار ، فاإلدراك يقوم علي اإلحاطة والرب متق

وبسبب جال  مسنألة الرؤينة  ، وشندة أهميتهنا ، وكثنرة منكريهنا ، جمنع بعنا 
فني   - لى اهلل عليه وسلم  –أه  العلم األحاديث الواردة فيها عن رسو  اهلل 

، غيننر أن هننناك فرقننا ضننلت فنني مسننألة ا2)م نننفات مسننتقلة ، وكتننب مفننردة 
 –سنبحانه  –فني الجننة ،  وهنو رؤيتنه  الرؤية ، فقاموا بنفي ألنذ نعنيم وأفضنله

 والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم ، وحرمان المشتاقين من ذلك.
والمنكرون للرؤية فرق كثيرة ذكرها العلماء ، وذكروا أقنوالهم وأدلنتهم الباطلنة ، 

أ نحاب أو  بدعنة  ا4)، وفرقنة الخنوارج ا3)مث  فرقة اإلمامينة االثنني عشنرية  

                                                                             
بجنننب والننده، وكسننروا منبننره، وغلقننت األسننواق، ورثنني بق ننائد . انظننر : سننير أعننالم النننبالء 

 ، م در سابق . 416،  469،  13/463
يني ،  لمننع األدلننة فنني قواعنند أهنن  السنننة ا إمننام الحننرمين الشننريفين أبننو المعننالي الجننو 1)

م ، تحقينق : د/ 1965 -هنننن1335سننة  1بينروت ط –، عالم الكتنب   13والجماعة  ص 
 فوقية حسين محمود .

هنن ا في كتابه الرؤية ، واإلمام السنيوطي ) ت  335ا مث  ما فع  اإلمام الدارقطني ) ت 2)
 هنن ا  في إسبا  الكساء علي النساء .911

 سبق التعريف بها .ا 3)
ا للخوارج ألقاب ، فمن ألقابهم الو ف لهم بأنهم خوارج ، ومن ألقابهم الحرورية ، ومن 4)

ألقابهم الشراة ، ومن ألقابهم المارقنة ، ومنن ألقنابهم المحكمنة ، وهنم يرضنون بهنذه األلقناب 
م منن الرمينة ، كلها إال بالمارقة ، فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كمنا يمنرق السنه

والسبب الذ  له سموا خوارج خنروجهم علنى علنى بنن أبنى طالنب ، والنذ  لنه سنموا محكمنة 
إنكننارهم الحكمننين ،  وقننولهم ال حكننم إال هلل ، والننذي لننه سننموا حروريننة نننزولهم بحننروراء فنني 
أو  أمرهم ،  والذي لنه سنموا شنراة قنولهم شنرينا أنفسننا فني طاعنة اهلل أ  بعناهنا بالجننة . 

،  121/ 1ظنر : اإلمنام أبنو الحسنن األشنعري ،  مقناالت اإلسنالميين واخنتالف الم ننلين  ان

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
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، و فرقة المعتزلة النذين أجمعنوا علني  ا1)لك فرقة الجهمية في اإلسالم  ، و كذ
 هذا االعتقاد الفاسد.

 : ا2)هنن ا 324قا  اإلمام أبو الحسن األشعري ) ت 
) أجمعت المعتزلة علي أن اهلل ال يري باألب ار ، واختلفت هن  ينري بنالقلوب : 

ة : ننري اهلل وأكثنر المعتزلن  ا3)هنن ا235أو  221فقا  أبو الهذي  العالف ) ت 
 .ا1)بقلوبنا ، بمعني أنا نعلمه بقلوبنا ا 

                                                                             
م ، تحقيننق / محمنند محينني 1990 -هنننن1411سنننة  –بيننروت  –، المكتبننة الع ننرية  123

 الدين عبد الحميد.
االجهمية : أتباع جهم بن  نفوان ، النذي قنا  باإلجبنار واالضنطرار إلنى األعمنا  ، وأنكنر 1)

ات كلهننا ، وزعننم أن الجنننة والنننار تبينندان وتفنيننان ، وزعننم أيضننا أن اإليمننان هننو االسننتطاع
فقط ، و الكفر هنو الجهن  بنه فقنط ، وقنا  : ال فعن  وال عمن  ألحند  -تعالى  -المعرفة باهلل 

نمننا تنسننب األعمننا  إلننى المخلننوقين علننى المجنناز ، كمننا يقننا  زالننت  -تعننالى -غيننر اهلل ، وا 
غينر أن يكوننا فناعلين أو مسنتطيعين لمنا و نفتا بنه ، وقند كفنره الشمس، ودارت الرحى من 

 ، م در سابق . 199العلماء بضالالته . انظر: الفرق بين الفرق ص 
ااإلمام المتكلم ،  احب الكتب و الت انيف فني النرد علنى الملحندة وغينرهم منن المعتزلنة 2)

سننكن بغننداد إلننى أن  والرافضننة والجهميننة والخننوارج وسننائر أ ننناف المبتدعننة ، وهننو ب ننري
تنوفى بهننا ، وكنان يجلننس أينام الجمعننات فنني حلقنة أبنني إسنحق المننروزي الفقينه ، أقننام علننى 
مذاهب المعتزلة أربعين سنة ، وكان لهنم إمامنا ثنم غناب عنن النناس فني بيتنه خمسنة عشنر 
يومننا ، فبعنند ذلننك خننرج إلننى الجننامع ف ننعد المنبننر وقننا  : معاشننر الننناس ، إننني إنمننا تغيبننت 

ي هذه المدة ،ألني نظرت فتكافأت عندي األدلة ولم يترجح عندي حق علنى باطن  وال عنكم ف
باط  على حق ، فاستهديت اهلل تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقناد منا أودعتنه فني كتبني هنذه  
،وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا ، وانخلع من ثوب كنان علينه 

لننى الننناس فمنهننا كتنناب اللمننع ، وكتنناب أظهننر فيننه عننوار المعتزلننة ورمننى بننه ،ودفننع الكتننب إ
سنماه : بكتناب كشننف األسنرار وهتنك األسننتار ،  وغيرهمنا ،فلمننا قنرأ تلنك الكتننب أهن  الحننديث 
والفقنه منن أهنن  السننة والجماعننة أخنذوا بمننا فيهنا وانتحلننوه واعتقندوا تقدمننه واتخنذوه إمامننا . 

 بنن عسناكر الدمشنقي: تبينين كنذب المفتنري فيمنا انظر: اإلمام علي بن الحسنن بنن هبنة اهلل
 -بيننروت  –، دار الكتنناب العربنني  39،  35نسننب إلننى اإلمننام أبنني الحسننن األشننعري ص 

 هنن.1404الطبعة الثالثة ، 
ارأس المعتزلة أبو الهذي ، محمند بنن الهنذي  الب نري العنالف،  ناحب الت نانيف، النذي 3)

بحيث إن حركات أه  الجنة تسنكن، حتنى ال ينطقنون  زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي
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 وعلى نفس المعتقد كانت اإلمامبة .
باألب ار ، وبنذلك  –سبحانه  –: ) ال ي ح رؤية البار  ا2)يقو  الشيخ المفيد 

شهد العق  ونطق القرآن ، وتواتر الخبر عن أئمنة الهند  منن آ  سنيدنا محمند 
جمهور أه  اإلمامنة وعامنة متكلمنيهم إال منن  لى اهلل عليه وسلم ، وعليه  –

شذ منهم لشبهة عرضت له فني تأوين  األخبنار ، والمعتزلنة بأسنرها توافنق أهن  
بنن  ومنننن  -. ويتننابع الحوثينننون أسننالفهم مننن المعتزلنننة ا3)اإلمامننة فنني ذلنننك ا

اإلمامية في نكران الرؤية وجحود إمكانينة وقوعهنا ، ورد الن نوص النواردة فني 
 غير منطقية. ذلك بتأويالت

فيقو  بدر الدين الحوثي في تفسير قو  اهلل : )) ال  ُتْدِرُكُه اأْلَْبَ اُر َوُهَو ُيْدِرُك  
 :103اأْلَْبَ اَر اا سورة األنعام : 

وضننح أنهننا  ننفة ال تنتفنني عنننه فنني النندنيا وال فنني اآلخننرة ، ألنهننا جنناءت فنني  
نسننبه لننه المشننركون ، اآليننة فنني نسننق ال ننفات المبينننة لكونننه ال يليننق بننه مننا 

                                                                             
بكلمة، وأنكر ال فات المقدسة حتى العلم والقدرة، وكنان أخنذ االعتنزا  عنن عثمنان بنن خالند 
الطوي  تلميذ وا   بن عطاء الغزا  ، وطا  عمر أبي الهنذي ، وجناوز التسنعين، وانقلنع فني 

 10/542ر : سير أعالم النبالء  سنة سبع وعشرين ومائتين  ، وقي  خمس وثالثين . انظ
 ، م در سابق . 543-
 ، م در سابق . 1/233ا مقاالت اإلسالميين 1)
ا هنو محمنند بنن محمنند بنن النعمننان   المفيند ، أبننو عبنداهلل ، ويعننرف بنابن المعلننم : أجنن  2)

مشايخ الشيعة ، ورئيسهم ، وأستاذهم ، وك  من تأخر عنه استفاد منه ، وفضله أشهر من 
ف فنني الفقننه ، والكننالم ، والروايننة ، أوثننق أهنن  زمانننه ، وأعلمهننم ، انتهننت رئاسننة أن يو نن

اإلمامية في وقته إليه ، وكان حسن الخاطر ، دقيق الفطنة ، حاضر الجواب ، له قريب منن 
منائتي م ننف . انظنر : الُمْحنّدِث الشنيُخ ُمحّمنْد بنن الحسنن الُحنر العناملي ، وسنائ  الشننيعة 

 هن . 1409، سنة   1آ  البيِت عليهم السالم إلحياء التُّراِث ، ط ،  مؤّسسة  435/ 20
االشيخ المفيد ) محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم ، أبو عبد اهلل العكبري البغدادي ا  3)

هننننن ن 1413، المننؤتمر العننالمي أللفيننة الشننيخ المفينند ، ط سنننة   51، أوائنن  المقنناالت ص 
ري  ، وانظر: د/ عائشة المناعي ، أ و  العقيدة بين المعتزلنة تحقيق الشيخ إبراهيم األن ا

 ، م در سابق . 210،  209والشيعة اإلمامية ص 
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المبينننة لعظمتننه وجاللننه وتعاليننه عمننا يتوهمننه المشننركون ، فهنني  ننفات منند  
 .ا1)وتسبيح ال تنتفي عن اهلل ال في الدنيا وال في اآلخرة 

والمد  الذي يق ده بدر الدين الحوثي في اآلية هو عدم مشابهة المخلوقين ، 
 ي الخلق وال يرونه.ير  –بنظره  –فالمخلوق ير  الخلق ويرونه ، واهلل 

:  103يقننو  فنني تأوينن  قولننه تعننالى : )َوُهننَو ُيننْدِرُك اأْلَْبَ نناَر ا سننورة األنعننام : 
) وهذا تتميم لبينان الفنرق بيننه وبنين المخلنوقين ، وعندم التشنابه بيننه وبيننهم 
فنني الننذات ، ألنهننا جننازت علننيهم الرؤيننة وامتنعننت رؤيتننه ، فهننذا وجننه التمنند  

 .ا2)بها ا 
كالمه كما هو ظاهر أن الرؤية غير ممكنة ال في الدنيا وال فني اآلخنرة ومعني  

ساقها في مقام التمد  ، وهو بهنذا ال يفنرق بنين الرؤينة  -بنظره  –، ألن اهلل 
واإلدراك ، ألن اإلدراك أعم وأشم  من الرؤية ، فالرؤية ثابتة لكنن اإلدراك النذي 

ال تحننيط بننه األب ننار ، بنن   –تعننالي  –هننو اإلحاطننة بالشننئ منفنني ، ألن ربنننا 
نعجز عن ت ويب حدقة العين نحو الشمس في رابعة النهنار ، وال نسنتطيع أن 

 فكيف نحيط بالخالق:    . -نحيط بها ، وهي إحد  مخلوقات اهلل 
فقوله )ال  ُتْدِرُكُه اأْلَْبَ اُر ا يند  علنى كمنا  عظمتنه، وأننه أكبنر منن كن  شنيء، 

يث يحاط به، فإن اإلدراك هنو اإلحاطنة بالشنيء، وأنه لكما  عظمته ال يدرك بح
وهو قدر زائد على الرؤية، كما قا  تعالى: ) َفَلم ا َترَاَء  اْلَجْمَعناِن َقناَ  َأْ نَحاُب 

ا سنورة الشنعراء:  ، فلنم يننف موسنى الرؤينة،  62ُموَسى ِإن ا َلُمْدَرُكوَن، َقناَ  َكنال 
نما نفى اإلدراك، فالرؤية واإلدراك كن  من همنا يوجند منع اآلخنر وبدوننه، فنالرب وا 

تعالى ُير  وال ُيدرك، كما يعلم وال يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه ال حابة 
واألئمننة مننن اآلينننة، كمننا ذكننرت أقنننوالهم فنني تفسننير اآلينننة، بنن  هننذه الشنننمس 

 .ا3)المخلوقة ال يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه 

                                 
 ، م در سابق .302ا تحرير األفكار ص 1)
 ، م در سابق . 505/ 2ا التيسير في التفسير 2)
ا نندر النندين محمنند بننن عننالء النندين علننّي بننن محمنند ابننن أبنني العننز الحنفنني، األذرعنني 3)

،  دار السننالم للطباعننة والنشننر  193ال ننالحي الدمشننقي  ، شننر  العقينندة الطحاويننة ص 



 

 
090 

ذا كان هذا تفسير بدر الحوث  ي  ل ية السابقة ، فإنه أثناء تفسنيره لقنو  اهلل وا 
 -22اا سنورة القيامنة :  ِإَلنَى َربَِّهنا َنناِظَرةٌ ،  )) ُوُجنوٌه َيْوَمِئنٍذ ن اِضنَرة -تعنالي –

بتأوينننن  ننننناظرة : ،  كننننان  ننننريحا جنننندا فنننني نفنننني الرؤيننننة ، حيننننث  قننننام  23
 باالنتظار .

ا : ومعنننني 1هننننن ا  )293) ت  –علينننه السنننالم -قنننا  : قنننا  اإلمنننام الهنننادي 
 ناظرة : أي راجية لثوابه ، منتظرة كذلك.

فني  أعدائنه )) َوُوُجنوٌه َيْوَمِئنٍذ َباِسنَرٌة ،  -تعنالي  –ثم قا  : ويناسب هنذا قولنه 
، فقابن  رجناء المننؤمنين  25-24ة القيامننة : َتُظننُّ َأن ُيْفَعنَ  ِبَهننا َفناِقَرٌة اا سنور 

 بظن الفجار.
ويناسبه أيضا : أن المؤمنين يتوقعون الخير من ربهم وحنده دون غينره ، فهنو 

 .ا2)أنسب للح ر بتقديم ) إلي ربها ا علي ) ناظرة ا 
ثم قا  : الرؤية لم تنذكر فني اآلينة  ، ألن العنين لنم تنذكر فنال ي نح االسنتدال  

 ة ب ) العين ا .بها علي الرؤي
ذا ادعوا أن النظر كناية عن الرؤية :  وا 

قلنننا : مننا المننانع أن يكننون كنايننة عننن القننرب الننذي هننو علننو المكانننة وارتفنناع 
 .ا3)الدرجة ، فيكون المعني أنهم مقربون 

ومننن الممكننن رد رأيهننم هننذا بأنننه ال يجننوز أن يكننون عنننى نظننر االنتظننار ، ألن 
، فمعناه نظنر العيننين اللتنين فني الوجنه ، وأيضنا النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه 

فننإن نظننر االنتظننار ال يكننون فنني الجنننة ، ألن االنتظننار معننه تنغننيص وتكنندير ، 
وأهنن  الجنننة فنني مننا ال عننين رأت وال أذن سننمعت مننن العننيش السننليم والنعننيم 

 . ا4)المقيم
                                                                             

م ، تحقينق : 2005 -هنن 1426 1التوزيع والترجمنة )عنن مطبوعنة المكتنب اإلسنالميا ط 
 جماعة من العلماء ، تخري  : نا ر الدين األلباني .

 ا سبقت ترجمته .1)
 .، م در سابق 1/302ا التيسير في التفسير 2)
 . 1/303ا التيسير في التفسير 3)
باخت ننار كبيننر ، دار   35ااإلمننام أبننو الحسننن األشننعري ، اإلبانننة عننن أ ننو  الديانننة ص4)

 هننن ، تحقيق : د / فوقية حسين محمود .1319سنة  1القاهرة  ، ط -األن ار

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
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سننورة   ) ِإَلننى َربَِّهننا َننناِظَرةٌ وممننا يبطلننه أيضننا : أن اهلل عننز و جنن  قننا  : )  
 . 23،  22القيامة : 

ونظر االنتظار ال يكنون مقروننا بقولنه : ) إلنى ا ألننه ال يجنوز عنند العنرب أن 
 نظر االنتظار ) إلى ا . يقولوا في

ولمننا قننرن اهلل عننز و جنن  النظننر بننذكر الوجننه ، أراد نظننر العينننين اللتننين فنني 
 الوجه .

 ومن قا  : أراد إلى ثواب ربها ناظرة :  
 ِإَلَى َربَِّها َناِظَرةٌ قا  : )   -سبحانه وتعالى  -قي  له : ثواب اهلل غيره  ، واهلل  
 . 23،  22سورة القيامة :  )

 ولم يق  : إلى غيره ناظرة .
ال فهنو   والقرآن العزيز على ظاهره ولنيس لننا أن نزيلنه عنن ظناهره إال بحجنة وا 

 . ا1)على ظاهره 
فننإن حسننين الحننوثي يقننو  عنهننا: ) فأمننا  ا2)أمننا األحاديننث الننواردة فنني الرؤيننة  

الروايات فكثير منها يمكن تفسنيره بمعنني قرينب ، وهني أن الرؤينة فيهنا مقيندة 
بكونها كما يرون القمر ، والقمر ال نري إال شنعاعه ال جرمنه ، ألن الجنرم بعيند 

أنهننا تتجلنني للمننؤمنين عظمتننه ، جنندا ، وال يننري مننن بعينند إال النننور ، فننالمعني 
وجالله ، وحكمته ، وكرمه ، ورحمته ، وجبروته ، وعزته ، بما يشاهدون  في 

 القيامة من قضائه سبحانه وتعالي .

                                 
 ا الم در السابق من نفس الموضع .1)
عن جرير بن عبند اهلل قنا  : )  كننا عنند  في  حيحه –بسنده  –ا مث  ما رواه البخاري 2)

فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقنا  : إنكنم سنترون ربكنم  - لى اهلل عليه وسلم  -النبي 
كمننا تننرون هننذا القمننر ال تضننامون فنني رؤيتننه ، فننإن اسننتطعتم أن ال تغلبننوا علننى  ننالة قبنن  

باب : فض   الة الع نر   طلوع الشمس وقب  غروبها فافعلوا  ا .  كتاب مواقيت ال الة ،
.وقد رو  أحاديث الرؤية نحو ثالثين  حابيا، ومن أحناط بهنا معرفنة  554برقم :  1/115

،  194يقطع بأن الرسو  قالها . انظر: شر  العقيدة الطحاوية البنن أبني العنز الحنفني ص 
 م در سابق .

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
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ويكننننون العلننننم بننننذلك ضننننروريا بمنزلننننة العلننننم بالمشنننناهدات ، واخننننتص بننننذلك 
 .ا1)المؤمنون ا 

اهدة المؤمنين لقضائه وكالمه واضح في أن معني الرؤية يوم القيامة ، أي مش
 –، ورؤيننتهم لعدلننه وعزتننه ورحمتننه وفضننله ، هنني مشنناهدة جاللننه وعظمتننه 

 سبحانه وتعالي .
والجسمية  ا2)ويستد  بشبهة عقلية علي استحالة الرؤية ، وهي شبهة المقابلة

تعننالي اهلل ، وهننو يعننني أن الرؤيننة تقتضنني أن يكننون المرئنني فنني مقابنن   –هلل 
لتنزهنه عنن المكنان والجهنة ،   -تعنالى –يلة فني حنق اهلل الرائي ، وأنها مستح

يقو  : ) يؤكند هنذا أن نظنر الوجنوه لنو كنان معنناه توجيههنا إلني اهلل لرؤيتنه ، 
للزم أنه سبحانه في جهة مخ و ة توجه الوجوه إليها ، وهذا يستلزم التشبيه 

النظر مننننن حيننننث اسننننتلزامه تحدينننند المنظننننور إليننننه بالجهننننة التنننني اخت ننننت بنننن
 . ا3)ا اإليه

 و بنفس الشبهة قا  ابنه حسين الحوثي  :
) متى ما قلنا : بأنه يمكن أن ُيري ، فالرؤية ال تتحقق إال من خال  أن يكون  

بينك وبين الطرف المرئي مسافة معقولة تمكننك منن رؤيتنه ، ويكنون هنو علني 
كيفية محدودة تتمكن من رؤيته ... والتحديد والتكييف هو من خواص األجسام 

 .ا4)، من خواص المحدثات ، فيلزم أن يكون محدثا ، أن يكون مخلوقا ا 
وما احتجا به من نفى الرؤية من أنها توجب كنون المرئني محندثًا فهنو فاسند   

موجنود ، وأن الرؤينة منزلتهنا فني تعلقهننا  -تعنالى -لقينام الندالئ  علنى أن اهلل 
علننم المتعلنق بننالموجود ال بنالمرئي منزلنة العلننم فني تعلقننه بنالمعلوم ، فكمنا أن ال

                                 
 ، م در سابق . 303، 302ا بدر الدين الحوثي ، تحرير األفكار ص 1)
ا وهي أن شرط الرؤية المقابلة أو ما في حكمها نحو المرئني فني المنرآة  . انظنر  اإلمنام 2)

 ، بدون بيانات . 159عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي ، المواقف ص 
، م در سابق ، وانظر لنه أيضنا : السلسنلة الذهبينة فني  1/303ا التيسير في التفسير 3)

 م ، بدون دار نشر .2016 -هنن1431سنة  1، ط 14/ 1الرد على الوهابية 
باخت نننار  ، م ننندر  10، 9الننندرس الثنننامن ص  –عظمنننة اهلل  -ا ملزمنننة معرفنننة اهلل 4)

 سابق .
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يختص بموجنود دون موجنود ، وال توجنب تعلقنه بنه حدثنه ،  كنذلك الرؤينة فني 
 .ا1)تعلقها بالمرئي ال يوجب حدثه

وشبهة الحوثيين هنا ، هي ترديد واسنتدعاء  لقنو  القاضني عبند الجبنار ) ت  
ِإَلنَى َربَِّهنا ،  َرةفي تفسير قو  اهلل تعالي : )) ُوُجنوٌه َيْوَمِئنٍذ ن اِضن -ا2)هنن ا 415
، عنندما قنا  : ) وربمنا قين  أن هنذه اآلينة  23 -22اا سورة القيامة :  َناِظَرةٌ 

 هي أقوي دلي  علي أن اهلل ُيري في اآلخرة :
جسنم فإننا  -تعنالي -ن اهلل وجوابنا : أن من تعلق بذلك إن كان ممنن يقنو  بنأ

تعنالي اهلل عنن  –ال ننازعه في أن اهلل ٌيري ب  في أنه ي نافح ويعنانق وُيلمنس 
ن كان ممن ينفي التشنبيه علني اهلل  –ذلك  نما نكلمه في أنه ليس بجسم ، وا  وا 

ال ي نح ، ألن النظنر هنو  –تعنالي  –فال بد من أن يعترف بأن النظنر إلني اهلل 
نحو الشئ طلبا لرؤيته ، وذلك ال ي ح إال في األجسنام  تقليب العين ال حيحة

 .ا3)فيجب أن يتأو  ما ي ح النظر إليه وهو الثواب ا 
وواضح أننا نجند اتفاقنا تامنا بنين المعتزلنة وبنين الحنوثيين فني االسنتدال  علنى 

 إنكار الرؤية في اآلخرة أله  الجنة .
 المطلب الخامس : الشفاعة في مرتكبي الكبائر

ج المسنلم منن اإليمننان بالكبنائر إن ارتكبهنا، منا لننم يسنتح  ذلنك الننذنب ، ال يخنر 
 عز وج  . –بعد أن حرمه اهلل 

ن  أمننره فنني اآلخننرة مفننوا إلنني ربننه  ن  –تعننالي  –وا  إن شنناء عذبننه بعدلننه ، وا 
ن لنم تنلنه شنفاعة الشنافعين  شاء عفا عنه برحمته التي وسنعت كن  شنيء ، وا 

نننار جهنننم إن دخلهننا ، بنن  سننوف يشننفع فيننه يننوم القيامننة ، فإنننه ال يخلنند فنني 
ويخرج من النار إلي الجنة ، بعد أن يقضي  – لي اهلل عليه وسلم  –الرسو  

 ما عليه من عذاب ،  ألنه ال يخلد في النار موحد .

                                 
 ، م در سابق.461/ 10ا شر   حيح البخاري البن بطا  1)
 ا سبقت ترجمته .2)
 ، م در سابق . 441االقاضي عبد الجبار ،  تنزيه القرآن عن المطاعن ص 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
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 لى اهلل عليه وسنلم :  –قا  :  قا  رسو  اهلل  –رضي اهلل عنه  -وعن جابر
 . ا1)) شفاعتي أله  الكبائر من أمتي ا 

:  منذهب أهن  السننة جنواز الشنفاعة عقنال ا2)هنن ا 544قا  القاضي عياا ) 
ووجوبها سمعا ،  ل ريح قوله تعالى : )  َيْوَمِئٍذ ال  َتنَفنُع الش نَفاَعُة ِإال  َمنْن َأِذَن 

ُن َوَرِضَي َلُه َقْواًل  ا سورة طه : ،  وقند جناءت اآلثنار التني بلغنت 109َلُه الر ْحمََ
التواتر ل حة الشفاعة في اآلخرة ، وأجمع السلف ال نالحون ومنن  بمجموعها

 .ا3)بعدهم من أه  السنة عليها 
لكن ال خالف بين المعتزلة )  فني أن مرتكنب الكبنائر منن أهن  الننار ، وأن منن 

ن كان حاله في العقاب دونه ا   .ا4)يدخ  النار يكون مخلدا فيها كالكافر، وا 
كننب الكبيننرة قائمننة علننى أنننه : ) فنني منزلننة بننين إن عقينندتهم الفاسنندة فنني مرت 

 –كما تقنو  الخنوارج ، وال هنو منؤمن مطلقنا  –المنزلتين ، فال هو كافر مطلقا 

                                 
، قنا  2436بنرقم  625/ 4،  11سنن الترمذي ، كتاب  فة القيامة والرقنائق ، بناب  ا1)

أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ، وقا  الشيخ أحمد محمد شناكر :قنا  الشنيخ األلبناني : 
  حيح.

االقاضي عياا بن موسى بن عياا اليح بي ، اإلمام، العالمة، الحافظ األوحد، شنيخ 2)
لفض  ، األندلسي ، تفقنه بنأبي عبند اهلل محمند بنن عيسنى التميمني، اإلسالم، القاضي، أبو ا

والقاضي محمد بن عبد اهلل المسيلي ،واستبحر من العلوم، وجمع، وألف، وسنارت بت نانيفه 
الركبان، واشنتهر اسنمه فني اآلفناق ، جلنس القاضني للمنناظرة ولنه نحنو منن ثمنان وعشنرين 

هيننا منن غينر ضنعف،  نلبا فني الحنق،  سنة، وولي القضاء وله خمس وثالثون سنة، كان
ه . انظنر: سنير 544ولم يكن أحد بسبتة فني ع نر أكثنر توالينف منن تواليفنه، تنوفي سننة 

 ، م در سابق. 202/ 20أعالم النبالء 
امحمند أشننرف بننن أميننر بنن علنني بننن حينندر، أبننو عبند الننرحمن، شننرف الحننق، ال ننديقي، 3)

ود، ومعنه حاشنية ابنن القنيم: تهنذيب سننن العظيم آبادي  ، عون المعبود شر  سننن أبني دا
يضا  علله ومشكالته   1415سنة   2بيروت ط –، دار الكتب العلمية  13/52أبي داود وا 

 هن .
ا  أبو القاسم البلخي ، القاضي عبد الجبنار ، الحناكم الجشنمي ، فضن  االعتنزا  وطبقنات 4)

 ، م در سابق . 350المعتزلة  ص 
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كما تقو  المرجئة ، فكبيرته ال تخرجه من اإليمان وال تدخلنه فني الكفنر، ولكننه 
 .ا1)يكون مخلدا في النار ا

وهنو الوعند الوعيند ، النذي  و المعتزلة ينطلقون بذلك من أحد أ ولهم الخمسنة
 ادق في وعده ووعيده ، وذلنك ينوم القيامنة ، فنال  -تعالي –قالوا فيه أن اهلل 

يغفننر الكبننائر إال بعنند التوبننة ، فننإذا خننرج المننؤمن علنني طاعننة وتوبننة اسننتحق 
ذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها خلد في النار .  الثواب ، وا 

القيامنة ، وتمسنكوا باآلينات التني تنفيهنا ، ألن لذلك فإنهم أنكروا الشنفاعة ينوم 
 .ا2)تتعارا مع الوعد والوعيد  –بزعمهم  –الشفاعة 

وبنفس اإلجماع قالت الزبدية بأن )  أ حاب الكبائر كلهم معذبون فني الننار،  
 .ا3)خالدون فيها ، مخلدون أبدا ، ال يخرجون منها ، وال يغيبون عنها ا 

ة والزيدينننة ذهبنننت الحوثينننة ، يقنننو  بننندر الننندين وعلننني ذات العقيننندة المعتزليننن
الحوثي : ) الفجار الم رون علي الكبائر النذين يموتنون غينر تنائبين إلني اهلل 
ي يرون إلي النار ، وال يخرجون منها قنا  اهلل : )) َوَمنن َيْعنِص الل نَه َوَرُسنوَلُه 

، وما يرويه المخالفون 23الجن :  َفِإن  َلُه َناَر َجَهن َم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا اا سورة
 عن رسو  اهلل مما يخالف ذلك فهو غير  حيح .

ِلنَك ِلَمنن َيَشناُء اا  وقو  اهلل : )) ِإن  الل َه اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفنُر َمنا ُدوَن ذََ
، هذا مجم  والمجم  يفسره المبين ، وقند بنين اهلل مشنيئته 43سورة النساء : 

ه : )) إن َتْجَتِنُبنوا َكَبناِئَر َمنا ُتْنَهننْوَن َعْننُه ُنَكفِّنْر َعننُكْم َسنيَِّئاِتُكْم َوُنننْدِخْلُكم فني قولن
 .ا4) 31مُّْدَخاًل َكِريًما  اا سورة النساء :

                                 
، م ننندر  96راسنننات فننني الفنننرق والعقائننند اإلسنننالمية  ص ا د/ عرفنننان عبننند الحميننند ، د1)

 سابق .
 . 91ا الم در السابق  ص 2)
، م در سابق  ، وكذا قا  اإلمام القاسنم الرسني فني كتناب 1/149ا مقاالت اإلسالميين 3)

 -ا  انظر مجموع كتنب ورسنائ   اإلمنام  محمند بنن القاسنم الرسني 15)الشر  والتبيين ص 
 م .2003 -هنن1423سنة  1 عدة ط –اليمن  –والبحوث  مركز الحكمة للدراسات

سنننننة  1، ط 239ا  بنننندر النننندين الحننننوثي ،  مجمننننوع الرسننننائ  والننننردود الفقهيننننة  ص 4)
 م بدون دار نشر.2016 -هنن 1431
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ترغيبا في الكبائر ، وتسويال  –وقا  :  ) إنما كذب عليه  لي اهلل عليه وسلم 
 لها ، وتخفيفا لعارها بدعوي الرجاء .

قا  : وقو  اهلل )) تْلَك ُحُدوُد الل ِه  َوَمن ُيِطِع الل َه َوَرُسنوَلُه ُيْدِخْلنُه َجن ناٍت َتْجنِري 
ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظنيُم ،  ن َيْعنِص الل نَه َوَرُسنوَلُه َوَمنِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوذََ
 -13سنورة النسناء : ))  َوَيَتَعد  ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َنارًا َخاِلًدا ِفيَهنا َوَلنُه َعنَذاٌب مُِّهنينٌ 

، د  علنني أن مننن ع نني اهلل وتعنندي حنندوده فنني المواريننث وغيرهننا، فإنننه  14
 .ا1)ي ير في جهنم خالدا فيها، وله عذاب مهينا 

بن حسين عن جهنم أنه على نفنس االعتقناد ، حينث قنا  ويتضح من حديث اال
أثناء تفسيره لقو  اهلل : )َوَناَدْوا َينا َماِلنُك ِلنَيْقِا َعَلْيَننا َربُّنَك َقناَ  ِإن ُكنْم َمناِكُثوَنا 

، ) ال يستطيع أه  النار أن يشنكلوا ثنورة ، فيقتحمنوا أبنواب 11سورة  الزخرف:
أعمدة منن وراء األبنواب ، ال يسنتطيعون  جهنم ويخرجوا ، ال ، أبواب مؤ دة ،

أبدا،كلما اقترب أه  جهنم من األبواب يقمعون بمقامع من حديد ... أمنا جهننم 
فليس هنناك إمكانينة للخنروج منهنا، ولنيس هنناك عليهنا رقابنة، يمكنن واحند أن 

.ومعنى ذلك أن جهنم ال يخرج منها أحد مث  مرتكبي ا2)يعطيهم رشوة ويخّرجوها
 موحدين ، الذين قد يعذبون، حتى ولو بشفاعة الشافعين.الكبائر ال

وعلى نه  أبيه يرد األحاديث الواردة في الباب، فيقو  ب دد حديثه عنن تنزينه 
اهلل وموقف أه  السنة :) قبح عظيم أن تنسب إليه ما ال يليق به ، منا يتننافى 

عقائند مع جالله ، مع قدسيته ، مع كبريائه ، مع عظمته ... هناك من ينشنر 
باطلننة ، يقولننون:  إن اهلل كننذا وكننذا ، ويقولننون : إن رسننو  اهلل يشننفع ألهنن  

، فهنننو يخطنننئ أهننن  السننننة فننني هنننذه العقيننندة ، ويكنننذب بأحادينننث ا3)الكبنننائرا
 الشفاعة.

ويقو  عن أسلوب تناو  المتكلمين لقضية الشفاعة :) لنم يقندموا الحنديث عنن 
ينناءه، لننم تقنندم كأسننلوب مننن شنندة بطشننه، وعننن سننعة رحمتننه فيمننا يِعننُد بننه أول

                                 
 ، م در سابق .304، 303ا بدر الدين الحوثي ، تحرير األفكار 1)
 ، م در سابق. 15ا الثقافة القرآنية ص 2)
، ألقينت المحاضنرة 13الندرس الثنامن ص  –عظمنة اهلل  –الحنوثي ، معرفنة اهلل ا حسين 3)

 م.26/1/3002الموافق -هنن1422ذو القعدة  12بتاريخ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya14.html


 

 
099 

أسنناليب المعرفننة، نوقشننت هننناك لوحنندها وبمفردهننا عننن واقننع اإلنسننان بالنسننبة 
 .ا1)لها. ه  هناك شفاعة أله  الكبائر أم ليس هناك شفاعةا

وبهذا يظهر توافق الحوثية مع المعتزلة في إنكار الشفاعة ألهن  الكبنائر ، ورد 
 األحاديث ال حيحة الواردة في إثباتها.

 المطلب السادس : خلق أفعا  العباد
كثيننر مننن الفننرق اإلسننالمية لننم ت نن  فنني قضننية خلننق أفعننا  العبنناد إلننى موقننف 
 ننحيح ،  موافننق للعقنن  السننليم ، والننوحي ال ننحيح ، والفطننرة السننوية، ألنهننم 
نظروا إلي تلك القضية العقدية الهامة من جاننب واحند وأغفلنوا جواننب أخنر  ، 

واألحاديث ولم ينظروا إلى البعا اآلخر ، فما جمعنوا  ونظروا إلى بعا اآليات
بننين الن ننوص الننواردة  والثابتننة فنني المسننألة ومننا أعطوهننا حقهننا فنني الفهننم 

 واالستنباط والداللة والمناط .
ومما يؤكد ذلك موقف الحوثية من تلك القضية ، حيث إنهم فهموها منن سنياق 

اآليننات الننواردة فنني التمنند  واحنند وردت فيننه آيننات قرآنيننة بعينهننا ، وهننو سننياق 
والثننناء علننى اهلل بمننا هننو أهلننه ، فضننربوا تلننك اآليننات الكريمننات بآيننات أخننر ، 

 فاستحقوا أن يكونوا ممن يضرب القرآن بعضه ببعا .
 -يقننو  حسننين الحننوثي:  ) عننندما يننأتي اآلخننرون ويقولننون فنني قننو  اهلل   

 101ْيٍء َعِلننيٌم اا سننورة األنعننام : تعننالي : )) َوَخَلننَق ُكنن   َشننْيٍء َوُهننَو ِبُكنن ِّ َشنن
يعني: هو أيضا خلق أفعالنا هذه ، المعا ي هو الذي خلقها ،  ألنها أشنياء ، 
فهو إذًا الذي خلقها ، ال يفهمون الحديث هو عنن مناذا هننا ، إننه يتحندث عنن 
كمالننه ، عننن تنزيهننه ، عننن تنزيننه ذاتننه ، عننن تمجيننده ، عننن تقديسننه ، عننن 

تعننالي ، فهنن  هننو مننن يتمنند  بأنننه الننذي  –مالننه سننبحانه الثننناء عليننه ، عننن ك
خلننق المعا نني، وخلننق الظلننم ، وخلننق الفسنناد ، وخلننق الكفننر، وخلننق النفنناق ، 

 ه  هذا تمد  :
لو كان هو من خلق الضال  والكفر والفسناد والنفناق والمعا ني والباطن  ، لمنا 

 استحق أن نثني عليه.

                                 
 3نعم اهلل ،  الدرس الثاني  ص  –احسين الحوثي  دروس من هد  القرآن ، معرفة اهلل 1)

 ، م در سابق.
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لفنواحش وم ندر الشنرور فلمناذا إذا كنا نقنو  بأننه م ندر كن  قبنيح وم ندر ا
 نثني عليه :

ٍم  هننو مننن نننزه نفسننه فنني آيننات أخننري عننن الفسنناد والظلننم ))  َوَمننا َربُّننَك ِبَظننال 
، )) ُقننْ  ِإن  الل ننَه اَل َيننْأُمُر ِباْلَفْحَشنناِء اا  سننورة  46لِّْلَعِبيننِد اا  سننورة ف ننلت : 

يتَنناِء ِذي اْلُقْرَبننَى َوَيْنَهننَى ، )) ِإن  الل ننَه َيننْأُمُر ِباْلَعنندْ  23األعننراف :  ْحَسنناِن َواِ  ِ  َواإلِْ
 ا1) 90َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي  اا سورة النح  : 

.... لكننن الطواغيننت وعلمنناء السننوء هننم مننن أجنن  خدمننة السياسننة الفاسنندة ، 
 خدمة الطواغيت يحّملون اهلل ك  سوء، وينسبون إلي اهلل كن  قبنيح ، فمتنى منا

بطغيانننه و قبحننه تقننو  : اهلل هننو الننذي واله ، واألعمننا  التنني  ا2)رأينننا معاويننة
ت در من معاوية : اهلل هنو النذي خلقهنا ، فأ نبح معاوينة مقبنوال بكن  منا هنو 

 .ا3)عليه ، ألنه كله من اهلل ، هو الذي واله ، وهو الذي خلق أفعاله ا 
منن أننه يقنّدر المعا ني ، وعندما جاء إلي معنني تسنبيح اهلل قنا  :  ) تنزيهنه 
 .ا4)ويخلق المعا ي والفساد ، ويريدها ويقضي بها ا 

 –ويعيب على أه  السنة ومفسريهم بأنهم جعلوا القرآن في سياق المحاربة هلل 
 –وذلك عنندما فسنروا بعنا اآلينات القرآنينة ب نورة توضنح أن اهلل  -عز وج 
 . قدر المعا ي على خلقه ، والذنوب على عباده–تعالى 

يقو  : )  حاولوا أن يجعلوا القرآن حربًا هلل، ينأتي واحند منن المفسنرين يفسنره، 
ذا قنند القننرآن كلننه يحكننم علننى اهلل بأنننه أجبننر  وفنني األخيننر تخننرج مننن التفسننير وا 
عبناده علننى مع ننيته، وأننه سنناقهم إلننى مع ننيته، وأننه قنندر علننيهم مع ننيته ا 

 .ا5)
                                 

 ، م در سابق . 3 ، 1الدرس الثامن ص  –عظمة اهلل  –ا معرفة اهلل 1)
 رضي اهلل عنه . -ا يق د ال حابي الجلي  معاوية بن أبي سفيان 2)
 . 3الدرس الثامن ص  –عظمة اهلل  -ا معرفة اهلل  3)
،  م نندر سننابق ، والجنندير بالننذكر  13النندرس الثننامن ص  -عظمننة اهلل  –ا معرفننة اهلل 4)

ي والفواحش علنى عبناده هنو نفنس قدر المعا  –تعالى  –أن رأي الحوثية في إنكار أن اهلل 
،   23،  14رأ  اإلمام القاسم الرسي وسماه كذبا وافتراء  . انظر كتابه الشر  والتبيين ص 

 م در سابق .
 ، م در سابق . 42ا اإلسالم وثقافة االتباع ص 5)
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ألفعنا  العبناد ،   –تعنالى  -اهلل وواضح منن مجمنوع  كالمنه إنكناره لمعتقند خلنق
 –وذهابه إلى أن اهلل ال يقّدر المعا ي والسنيئات ، نفنى  تقندير الشنر منن اهلل 

عننز وجنن  ، وجعنن  العبنند خالقننًا ألفعالننه، فأثبننت مننع اهلل تعننالى خالقننًا ، بنن  جعنن  
العباد معه كلهم خالقين، وفي هذا إنكنار جلني أن يكنون اهلل تعنالى هنو المتفنرد 

فنني ملكنه ، المتوحنند بالتنندبير والخلنق واإلنشنناء ، النذي ال يكننون فنني  بالت نرف
 ملكه إال ما أراد وشاء ، ودبر وقدر.

قا  تعالى : )وَما َتَشاُءوَن ِإال  َأن َيَشاَء الل ُه ِإن  الل َه َكناَن َعِليًمنا َحِكيًمنا ا سنورة 
 . 30اإلنسان : 

فنننواحش ، وهنننو نفنننس رأ  وحجتنننه : أننننه تعنننالى ال يحنننب الفسننناد والظلنننم وال 
 المعتزلة الذي توافقوا عليه .

ويرد أبوه بدر الدين بعا األحاديث الواردة في هنذا البناب، فيقنو  عنن محاجنة 
وهنو الحنديث النذي رواه أحمند وغينره عنن أبني  –عليهما السالم  -آدم وموسى

 ننلى اهلل عليننه و سننلم : )حنناج آدم موسننى  ،  -هريننرة قننا :  قننا  رسننو  اهلل 
: يا آدم أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ، قا  : فقا   فقا 

له آدم :  أنت الذي ا طفاك اهلل على الناس برساالته وكالمه ، فتلومني على 
 لى اهلل -أمر كتبه اهلل أو قدره على قب  أن يخلقني ، قا  :  فقا  رسو  اهلل 

 .  ) (1) عليه و سلم :  فح  آدم موسى
واية منكرة ، ال إلثبات القدر ، ب  لجعله عذرا أله  المعا ي يرفع عنهم : ) الر 

 .ا2)استحقاق اللوم ا 
عليهمنا -والحق أن ذلك فهما غير سليم ، ألن ذلك إنما كان مننه ومنن موسنى 

بعد أن تيب على آدم ، وبعد أن تلقى من ربنه كلمنات تناب بهنا علينه  -السالم 
، ألنه قد كان تيب علينه منن ذلنك النذنب ،  فحسن منه أن يقو  ذلك لموسى  

،  وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه اهلل عنه ،  ويحت  بمث  
هذا فيقو  :  أتلومني علنى أن قتلنت أو زنينت أو سنرقت ، وذلنك قند سنبق فني 

                                 
، وقنا  محققنه الشنيخ شنعيب األرننؤوط :  1343، بنرقم 2/261ا مسند أحمد بنن حنبن  1)

 على شرط الشيخين . إسناده  حيح
 ، م در سابق . 126اتحرير األفكار ص 2)
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علننم اهلل وقنندره علنني قبنن  أن أخلننق ، هننذا مننا ال يسننوغ ألحنند أن يقولننه  ، وقنند 
مة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فال بأس بذمه  ، وال حنرج فني اجتمعت األ

 ا.1لومه ، ومن أتى ما يحمد له فال بأس بمدحه عليه وحمده )
معتقد أه  السنة   ا2)هنن ا 413ويقرر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني) ت  

 – والفننرق بينننهم وبننين رأي المعتزلننة فيقننو  : )  الحننوادث كلهننا تقننع مننرادة هلل
نفعهننا وضننرها ، خيرهننا وشننرها ، فهننو خننالق لجميننع الحننوادث .. وال   -تعننالي

ي ح القو  بأن إرادة اهلل قا رة بمعني أنه عاجز عن فع  ما يريد فعلنه أو أن 
 هناك ما يقع دون أن يريده علي نحو ما قا  المعتزلة ، فهم يرون :

وقعنت أو لنم تقنع ،  –تعنالي  –أن الواجبات والمندوبات من الطاعات منرادة هلل 
وأن المعا نننني والفننننواحش تقننننع واهلل كنننناره لهننننا ، غيننننر مرينننند لوقوعهننننا ، وأن 

 .ا3)المباحات تقع واهلل ال يريدها وال يكرهها ا 
حننوالي ثالثننين حننديثا ، فيهننا تأكينند علنني أن أفعننا   ا4)وقنند ذكننر اإلمننام اليننافعي 
رادته ) -تعالي -العباد واقعة بقدرة اهلل   ا. 5وا 

حينمنا قنا  : ) إن منذهب  ا1)ا  403 القاضي أبا بكر البناقالني ) ت ورحم اهلل
به ،  أنه ال يتحنرك متحنرك،   -تعالى  -أه  السنة والجماعة الذي ندين اهلل  

                                 
اأبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عا م النمري القرطبي  ،التمهيد 1)

، مؤسسة القرطبة  ، تحقيق : م نطفى بنن 15/  13لما في الموطأ من المعاني واألسانيد 
 أحمد العلو  و محمد عبد الكبير البكر .

 سبقت ترجمته . ا2)
 ، م در سابق . 11،  16ا لمع األدلة في قواعد أه  السنة والجماعة  ص  3)
ا عبد اهلل بن أسعد اليافعي اليمني ، أبو السعادات ، عفيف الدين ،  كان عالما فاضال ، 4)

ومؤلفا في جميع الفنون  نف تاريخ مرآة الجنان وعبنرة اليقظنان فني معرفنة حنوادث الزمنان 
وا  الرياحين وكتاب الدر النظيم في فضائ  القنرآن العظنيم ،  وكنان عنامال وزاهندا وكتاب ر 

مشتغال بالعلوم وأنواع األعما  ،  وكانت وفاته بعد الخمسنين وسنبعمائة . انظنر:  أحمند بنن 
المديننة  -، مكتبنة العلنوم والحكنم   234،  233محمد األدنروي ،  طبقات المفسرين  ص 

 م ، تحقيق : سليمان بن  الح الخزي . 1991ولى ، المنورة ، الطبعة األ 
،   16ا عبد اهلل بن أسعد اليافعي، مرهم العل  المعضلة في الرد علي أئمة المعتزلة ص 5)

 م ، تحقيق/ محمود محمد ن ار .1992سنة  1بيروت ط –دار الجي  
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وال يسكن ساكن ، وال يطيع طائع، وال يع ني عناص، منن أعلنى العلنى إلنى منا 
 تحت الثر  ،  إال بإرادة اهلل تعالى، وقضائه ومشيئته.

جماع األمة وأدلة العق  ا وي  .ا2)د  على  حة ما قلناه الكتاب والسنة وا 
ا سنورة  الل نهُ  َوَما َتَشناُءوَن ِإال  َأْن َيَشناءَ  وال أد  على ذلك من قوله تعالى : )  

ا سنورة السنجدة : َوَلْو ِشْئَنا آَلَتْيَنا ُك   َنْفنٍس ُهنَداَها، وقوله : )   30اإلنسان : 
 ،   35سنورة األنعنام :  ا  َوَلْو َشاَء الل ُه َلَجَمَعُهْم َعَلنى اْلُهنَد وقوله : )  ، 13

َخنَتَم  : ( ، وقولنه101ا سنورة األنعنام :  َوَلنْو َشناَء الل نُه َمنا َأْشنَرُكوا وقوله : ) 
َوَجَعْلَننا َعَلنى ُقلُنوِبِهْم َأِكن نًة َأْن :( ، وقولنه  1سنورة البقنرة : ) َعَلنى ُقلُنوِبِهمْ  الل نهُ 

، فكلها آيات واضحات تقنرر أننه 46اإلسراء :  ا سورة َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقرًا
ال يقننع شننئ فنني الكننون مننن خيننر أو شننر ، طاعننة أو مع ننية إال وفننق إرادتننه 

، ويقع على الوجنه النذي أراده والكيفينة التني قندرها  ومشيئته ، وتقديره وعنايته
 . وشاءها ، وهذا كله من جنس اإلرادة الكونية القدرية الخلقية

                                                                             
حمند بنن الطينب ا اإلمام العالمة، أوحد المتكلمنين، مقندم األ نوليين، القاضني أبنوبكر ، م1)

بننن محمنند بننن جعفننر بننن قاسننم، الب ننري، ثننم البغنندادي، ابننن البنناقالني،  نناحب الت ننانيف، 
وكننان يضننرب المثنن  بفهمننه وذكائننه، وكننان ثقننة إمامننا بارعننا،  نننف فنني الننرد علننى الرافضننة 
والمعتزلة، والخوارج والجهمية والكرامية، وانت ر لطريقنة أبني الحسنن األشنعري، وقند يخالفنه 

ق، فإنه من نظرائه، وقد أخذ علم النظر عنن أ نحابه ، وقند ذكنره القاضني عيناا في مضائ
في " طبقات المالكية "، فقا : هو الملقب بسنيف السننة، ولسنان األمنة، المنتكلم علنى لسنان 
أه  الحديث، قا  الخطيب : سمعت أبا بكر الخنوارزمي يقنو : كن  م ننف ببغنداد إنمنا ينقن  

ي بكر، فإنما  دره يحوي علمه وعلم الناس ، مات في ذي من كتب الناس سو  القاضي أب
القعدة، سنة ثالث وأربع مئة، و لى عليه ابنه حسن، وكانت جنازتنه مشنهودة، وكنان سنيفا 
على المعتزلة والرافضة والمشبهة، وغالنب قواعنده علنى السننة، وقند أمنر شنيخ الحنابلنة أبنو 

نا نننر السننننة والنندين، والنننذاب عنننن  الفضنن  التميمننني مناديننا يقنننو  بنننين ينندي جنازتنننه: هننذا
، م ندر  11/190الشريعة، هذا الذي  نف سبعين ألف ورقة . انظر: سير أعالم النبالء 

 سابق .
ا القاضي أبو بكر بن الطيب الباقالني ، اإلن اف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجه  به  2)

، تحقيننق  : محمنند م 2000 -هننننن 1421سنننة  2، المكتبننة األزهريننة للتننراث ، ط 151ص 
 زاهر الكوثري .
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 ا1): ) والشننر لننيس إليننك ا  - ننلى اهلل عليننه وسننلم  – أمننا مننا قالننه الرسننو 
كلهنا خينر محنا منن حينث ات نافه بهنا  -عز وجن   -أن أفعا  اهلل  فمعناه :

و نندورها عنننه لننيس فيهننا شننر بوجننه ، فإنننه تعننالى حكننم عنند  وجميننع أفعالننه 
 -حكمننة وعنند  يضننع األشننياء مواضننعها الالئقننة بهننا كمننا هنني معلومننة عنننده 

وما كان فني نفنس المقندور منن شنر فمنن جهنة إضنافته إلنى سبحانه وتعالى ، 
العبنند لمننا يلحقننه مننن المهالننك ، وذلننك بمننا كسننبت يننداه جننزاًء وفاقننا ، كمننا قننا  
تعالى :) َوَما َأَ اَبُكْم ِمْن ُمِ يَبٍة َفِبَما َكَسَبْت  َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثيٍر ا  سنورة 

َلْمَناُهْم َوَلِكنْن َكناُنوا ُهنُم الظ ناِلِميَن ا سنورة ، وقا  تعالى : ) َوَما ظَ 30الشور  : 
 .ا2) 16الزخرف : 

: معناه اإلرشاد إلى استعما  األدب في الثناء ا3)هنن ا  453وقا  البيهقي ) ت 
على اهلل عز وج  والمد  له بأن يضاف إلينه محاسنن األمنور دون مسناويها ، 

 .ا4)ه ولم يق د به إدخا  شيء في قدرته ونفي ضده عن

                                 
ا  حيح مسلم ، كتاب  الة المسنافرين وق نرها ، بناب الندعاء فني  نالة اللين  وقيامنه 1)
 .111، برقم  534/ 1
ا الشننيخ / حننافظ بننن أحمنند الحكمنني  ، أعننالم السنننة المنشننورة العتقنناد الطائفننة الناجيننة 2)

 -واألوقنناف والنندعوة واإلرشنناد  ،  الناشننر : وزارة الشننؤون اإلسننالمية 209المن ننورة ص 
 هن: ، تحقيق حازم القاضي .1422سنة  2المملكة العربية السعودية ، ط 

اهو الحافظ العالمة، الثبت، الفقيه، شيخ اإلسالم، أبو بكر، أحمد  ابن الحسين بنن علني 3)
ه بن موسى الخسروجردي ، الخراساني ، الفقيه، الحنافظ األ نولي، الندين النورع، واحند زمانن

في الحفظ، وفنرد أقراننه فني اإلتقنان والضنبط، منن كبنار أ نحاب الحناكم، ويزيند علنى الحناكم 
بأنواع من العلوم، كتب الحديث، وحفظه من  باه، وتفقه وبرع، وأخنذ فنن األ نو ، وارتحن  
إلى العراق والجبا  والحجاز، ثم  نف، وتواليفنه تقنارب ألنف جنزء ممنا لنم يسنبقه إلينه أحند، 

الحننديث والفقننه، وبيننان علنن  الحننديث، ووجننه الجمننع بننين األحاديننث، تننوفي جمننع بننين علننم 
 . 164، 163/ 13هنن . انظر سير أعالم النبالء 453

ا اإلمننام أحمنند بننن الحسننين البيهقنني  ، االعتقنناد والهدايننة إلننى سننبي  الرشنناد علننى مننذهب 4)
 1401نة  س 1بيروت ن ط  –،  دار اآلفاق الجديدة  145السلف وأ حاب الحديث  ، ص 

 هنن  ، تحقيق : أحمد ع ام الكاتب .
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ذا كانننت المعتزلننة والزيديننة والحوثيننة كنن  منننهم ينندعي أن أهنن  البيننت علنني   وا 
  -، فهنناك منن األحادينث ال نحيحة عنن علني وذريتنه وابنن عبناسا1)معتقدهم 

 ما يكذبهم . -رضي اهلل عنهم 
أن رجننال مننن الشننيعة سننأ   -بسنننده  -ا2)هنننن ا  310وقنند رو  الطبننري) ت  

هنننن ا  عنن القندر  143) ت -رضوان اهلل علينه  - ا3)جعفر بن محمد ال ادق
فقا  له  :  ) اكتب :  أن اهلل تعالى ال يطناع قهنرا ،  وأن اهلل ال يع نى قهنرا ، 
ن  ذا أراد المع ننية كانننت ،  فننإن عننذب فبحننق ، وا  فننإذا أراد الطاعننة كانننت ،  وا 

 .ا4)عفي فبالفض  ، أو قا  فبفض  ا 
 المطلب السابع : الخروج علي الحكام

بطاعنة أوليناء األمنور سنواء كنانوا أبنرارا أم فجنارا ، وال  –تعنالي  –لقد أمنر اهلل 
تعننالي : )) َيننا َأيَُّهننا ال ننِذيَن آَمُنننوا َأِطيُعننوا الل ننَه  –أد  علنني ذلننك مننن قننو  اهلل 

، وطنناعتهم واجبننة  59َوَأِطيُعننوا الر ُسننوَ  َوُأوِلنني اأْلَْمننِر ِمنننُكْم اا سننورة النسنناء : 
 عز وج  . –أن ال تكون في مع ية اهلل بشرط : 

لكن وقع خلط في فكر حسين الحوثي عندما عجز عنن التفرقنة بنين منن لعننهم 
اهلل فنني كتابننه مننن الخلننق ، وبننين طاعننة أولينناء األمننور التنني جعلهننا سننبحانه 

 فريضة معلومة .

                                 
أن أفعنا  العبناد  - لى اهلل علينه وسنلم –ا قا  الشيخ المفيد :  ال حيح عن آ  محمد 1)

غير مخلوقة هلل  تعالى ، وذكر على ذلك بعا المرويات عنهم  ، منها  منا  روي عنن أبني 
  العباد ، فقي  لنه : هن  الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا أنه سئ  عن أفعا

تعالى : فقا : ) لو كان خالقا لها لما تبرأ منها ، وقد قا  سنبحانه )َأن  الل نَه -هي مخلوقة هلل
نمنا  3َبِريٌء مَِّن اْلُمْشِرِكيَن  َوَرُسوُلُه  ا سورة التوبة: ، ولم يرد البراءة منن  خلنق ذواتهنم ، وا 
، 42لمفينند ، ت ننحيح اعتقننادات اإلماميننة صتبننرأ مننن شننركهم وقبننائحهم ا. انظننر: الشننيخ ا

هنننن ن تحقينق الشنيخ 1413، سننة  1، المنؤتمر العنالمي لنذكر  ألفينة الشنيخ المفيند ، ط44
 حسين دركاهي  .

 ا سبقت ترجمته.2)
 اسبقت ترجمته. 3)
 ، م در سابق . 131ا مرهم العل  المعضلة ص 4)
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قا  : ) أنزهه عن أن يشرع   -عز وج -فهذا هو أثناء كالمه عن تنزيه اهلل  
طاعننننة مننننن يع ننننيه ، أن يوجننننب علنننني أن أطيننننع الظننننالمين والجبننننارين لنننني 

 والطواغيت والمتكبرين وهو من يلعنهم في كتابه .
إلى أن قنا  : متنى منا جوزننا علني اهلل عنز وجن  أن يكنون فني تشنريعه طاعنة 
ذا حكمنا الطواغيت ما  للمجرمين استسغنا نحن البشر أن يحكمنا الطواغيت ، وا 

: تضيع كرامتنا ، تضيع عزتنا ، ُنستذ  ، ت بح حياتنا  الذي يح   في حياتنا
ومعيشتنا ضنكا ، ُنضام ، ُنقهر ، يسود فينا الفساد ، تغيب عنا وعنن أوسناطنا 

لنننا بأنننه يجننوز أن اهلل شننرع القننيم المثلنني والفضننائ  ، ، ومننا السننبب : قننالوا 
 ا.1)هذا ا

ُأوِلنني اأْلَْمننِر ِمنننُكْم ا ويننر  أن الحكننام الحنناليين ال تنطبننق علننيهم هننذه اآليننة ) وَ 
،  فيتساء  قائال :  ) أين هم الزعماء الذين ت ندق علنيهم  59سورة النساء :

كلمة منكم .. لم يعد وقت اآلية بكلها ، كان يمكن أن تكون هذه اآلية فني أينام 
 .ا2)الخلفاء األمويين والعباسيين : ا 

كنننانوا أم فجنننارا فيقنننو :  وينننرد األحادينننث النننواردة فننني طاعنننة والة األمنننور أبنننرارا
قنا  : ) سنيكون بعندي أئمنة ال  – لى اهلل عليه وسلم  –) قالوا : إن الرسو  

يهتدون بهديي وال يستنون بسننتي ، قنالوا : فمنا تأمرننا : قنا  : أطنع األمينر ، 

                                 
م نندر سننابق  ، وأزعننم أن كننالم  ، 13النندرس الثننامن ص  -عظمننة اهلل  –ا معرفننة اهلل 1)

حسين الحوثي مستنبط منن رأ  الخمينني فني ذات المسنألة ، حينث قنا  عنن الحكنام الظلمنة 
والجائرين ما ن ه : ) اهلل قد نهى عن رجنوع النناس إلنيهم ، وأمنر بتنركهم واعتنزالهم والكفنر 

لناس علنى بهم وبحكمهم ، بسبب ظلمهم وجورهم وانحرافهم عن سواء السبي  ا ، ويحرا ا
ترك مراجعة السلطات الجائرة وأجهزتها القضائية ،  وعلن  ذلنك بقولنه ) حتنى تتعطن  دوائنرهم 
إذا  هجرها الناس ، ويفنتح السنبي  لألئمنة ومنن ن نبهم األئمنة للحكنم بنين النناس ا ، ومنن 
رجننع إلننى حكننام الجننور ) فقنند رجننع  إلننى الطنناغوت فنني حكمننه ، وقنند أمننر اهلل أن يكفننر بننه ، 

أمر أن ال نأخذ بما حكم به حكام الجور ا ، وير  أن اهلل أمرنا ) أن نتمنرد علنى كن   فالشرع
ن كان ذلك يكلفنا ال نعاب ويحملننا المشناق ا . انظنر : رو  اهلل الخمينني  حكومة جائرة ، وا 

، دروس دينية ألقاها الخميني على طالب علنوم  33،  31،  36، الحكومة اإلسالمية ص 
 هنننن ، بدون بيانات أخر  .1339شرف سنة الدين في النجف األ

 ، م در سابق . 20ا الثقافة القرآنية ، ص 2)
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ن ق نم ظهنرك ، وأخنذ مالنك ا  ، كنم هننو الفنارق الكبينر بنين هنذا الحننديث  ا1)وا 
، بنننين تلنننك الثقافنننة  - نننلى اهلل علينننه وسنننلم  –المكنننذوب علنننى رسنننو  اهلل 
التنني تقنندم واليننة األمننر  – ننلى اهلل عليننه وسننلم   -المكذوبننة علننى رسننو  اهلل 

بالشننك  الننذي يكننون بإمكننان أي طننامع ، أي فاسننق ، أي مجننرم ، أي ظننالم أن 
عليه السالم  –فيه ، لنبيه إبراهيم –تعالي  –ينالها ، في الوقت الذي يقو  اهلل 

ي ِتني َقناَ  اَل بعد  – أن سألها لذريته )َقاَ  ِإنِّي َجاِعلُنَك ِللن ناِس ِإَماًمنا َقناَ  َوِمنْن ُذرِّ
 ا.2)124َيَناُ  َعْهِدي الظ اِلِميَن ا سورة البقرة : 

وعلى نفس المعتقد كان أبوه بدر الدين الذي يري  نحة األحادينث النواردة فني  
عند  والقسنط ، وعندم  نحة األحادينث طاعة أولياء األمور إن كانوا من أولني ال

الننواردة فنني طاعننة أولينناء األمننور إن كننانوا فجننارا أو ظلمننة فيقننو  : ) وجننوب 
طاعة والة الحق والعد  ال ينكر، وقد نص علينه القنرآن فني قولنه تعنالى : ) َينا 

ِمننننُكْم ا سنننورة  َأيَُّهنننا ال نننِذيَن آَمُننننوا َأِطيُعنننوا الل نننَه َوَأِطيُعنننوا الر ُسنننوَ  َوُأوِلننني اأْلَْمنننرِ 

                                 
ا  حيح مسلم ، كتاب اإلمارة ،  باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفنتن 1)

 .  1341، برقم  1415/ 3وفي ك  حا  وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
، كلمة ألقاها حسين الحوثي فني االحتفنا  بعيند الغندير فني  نعدة  4ا حديث الوالية ص 2)
م ،و قا  ابن عبد البر عنن 2003فبراير  19 -هنن 1423ذي الحجة  13اليمن ، تاريخ  –

االستدال  باآلية المذكورة في الخروج على أئمة الجور : )  ذهب إلى هذا طائفة من السلف 
قنراء والعلمناء منن أهن  المديننة والعنراق ، وبهنذا ال الح واتبعهم بذلك خلف من الفضنالء وال

خرج  ابن الزبير والحسنين علنى يزيند ،  وخنرج خينار أهن  العنراق وعلمنائهم علنى الحجناج ،  
ولهذا أخرج أه  المديننة بنني أمينة عننهم وقناموا علنيهم ، إلنى أن قنا  :  وأمنا جماعنة أهن  

مام فاضال عالما عدال محسنا قويا علنى السنة وأئمتهم فقالوا : هذا هو االختيار أن يكون اإل
القيننام كمننا يلزمننه فنني اإلمامننة ،  فننإن لننم يكننن فال ننبر علننى طاعننة اإلمننام الجننائر أولننى مننن 
راقننة النندماء،   الخننروج عليننه ، ألن فنني منازعتننه والخننروج عليننه اسننتبدا  األمننن بننالخوف ،  وا 

فسنناد فنني األرا ،  وهننذا وانطننالق أينندي النندهماء  ، وتبييننت الغننارات علننى المسننلمين ،  وال
أعظم منن ال نبر علنى جنور الجنائر ، رو  عبند النرحمن بنن هندي عنن سنفيان الثنوري عنن 
محمد بن المنكدر قا  :  قا  ا بن عمر حين بويع ليزيد بن معاوية :  إن كان خينر رضنينا، 
ن كان بالء  برنا ا . انظنر : اإلمنام  ابنن عبند البنر ) أبنو عمنر يوسنف بنن عبند اهلل بنن  وا 

 –هنننن  1421،  1بيننروت ، ط –: دار الكتننب العلميننة  5/16عبنند البننر النمننري ا االسننتذكار 
 م ، تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوا  .  2000
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، فالرواينننات الموافقنننة لهنننذا ال تنكنننر ، و لكنننن النننذي ينكنننر هنننو  59النسننناء : 
الروايات في وجوب طاعة الجبابرة المفسندين ، وتحنريم الخنروج علنيهم ، لندفع 

يقو  : ) واَل ُتِطْع َمْن  –تعالى  –ظلمهم وفسادهم ، فالروايات منكرة ، ألن اهلل 
 ا .1) 23ِذْكِرَنا َوات َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا ا سورة الكهف :  َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن

ثم زاد الطين بلة ، والرأي جهالة ، حينما رأ  أيضا وجوب قتنا  الحكنام الظلمنة 
ألنهننم بغنناة معتنندون فننذكر أنننه : ) يننر  السننيف علننى الجبننارين الننذين يظلمننون 

أن ننارهم ، ألنننه ال واليننة لهننم الننناس ويبغننون فنني األرا بغيننر الحننق وعلننى 
شنننرعية ، وال حنننق لهنننم فننني سنننلطان المسنننلمين ، فهنننم بغننناة معتننندون ، طغننناة 

 .ا2)مفسدون ، وما روي خالف ذلك فهو منكرا 
وهنننؤالء النننذين يقننناتلون والة السنننوء ويخرجنننون علنننى طننناعتهم ال يعننندون منننن 

يننة الخننوارج فنني شننئ ، يقننو  : ) أ نن  الخننوارج : الفرقننة التنني خرجننت علننى رع
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اإلمام الحق ، وادعنوا أننه هنو ورعيتنه كلهنم 

 كفار ، واستحلوا دماءهم وأموالهم .
فأمنننا منننن خنننرج علنننى والة الجنننور الطغننناة إلعنننالء كلمنننة اهلل ودفنننع الظلنننم عنننن 
المسننلمين فلننيس خارجيننا ،ألنننه لننيس علننى طريقننة أولئننك الخننوارج ، وال علننى 

 ا3)في تكفير المسلمين .مذهبهم 
واألدهى واألمر أن الحوثيين ينرون أن رأيهنم فني مسنألة عندم طاعنة والة األمنر 
السننوء أو الظلمننة هننو الننرأي ال ننحيح ال غيننر ، وهننو النمننوذج الننذي يجننب أن 

 يحتذي ويتبع ، ألنه هو الذي يح ن األمة من أعداء الملة.
يمكن أن يح نن األمنة عنن أن  قالوا : ) ومفهومنا لوالية األمر هو وحده الذي

 .ا4)يلي أمرها اليهود ا 

                                 
 . 123ا تحرير األفكار ص 1)
 ، م در سابق. 129ا تحرير األفكار ص 2)
، م ننندر  91رسنننالة كشنننف التغرينننر ص –ا السالسنن  الذهبينننة فننني النننرد علنننى الوهابيننة 3)

 سابق .
 ، م در سابق. 6ا حديث الوالية ص 4)
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وكالم الحوثيين في هذه المسألة مأخوذ من عباءة المعتزلة في أ لهم ) األمنر 
بنننالمعروف والنهننني عنننن المنكنننرا حينننث ضنننمنوه : جنننواز الخنننروج علننني اإلمنننام 

 الجائر .
 :  ا1)هنن ا 324قا  اإلمام أبو الحسن األشعري ) ت 

، على وجنوب األمنر بنالمعروف ا2)هننن ا  201إال األ م ) ت  أجمعت المعتزلة 
 والنهي عن المنكر باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك: 

 وقا  : إن المعتزلة قالوا:
إذا كنا جماعة وكنان الغالنب عنندنا أننا نكفني مخالفيننا، عقندنا ل منام ونهضننا  

د لقولنا، فإن دخلوا في قولنا الذي فقتلنا السلطان وأزلناه، وأخذنا الناس باالنقيا
ال قتلنناهم... وأوجبنوا الخنروج علنى السنلطان  هو التوحيد، وفي قولنا بالقندر، وا 

 .ا3)على اإلمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه
كننذلك أخننذ الزيديننة بمبنندأ الخننروج  علننى الظننالمين مننن األئمننة والحكننام ، إن لننم 

، وموقننف  ا4)سننود الحننق والعنند  بننين الننناس تفلننح الطننرق السننلمية ، وذلننك لي
الحوثيين في هذه القضية يعزز منا علينه الشنيعة فني عمنومهم منن أن الطاعنة 
واجبة ألئمتهم فقط ، ف )  الحكام الشرعيون في دين الشيعة و ميم عقيدتهم 

 .ا5)هم األئمة ا 

                                 
 ا سبقت ترجمته .1)
اشيخ المعتزلة، أبو بكر األ م ، كان دينا وقورا،  بورا على الفقر، منقبضا عن الدولة، 2)

إال أننه كننان فيننه مينن  عنن اإلمننام علنني ، مننات سنننة إحند  ومننائتين ، ولننه تفسننير، وكتنناب " 
والرسنن ، وكتنناب الحركننات، والننرد علننى الملحنندة، والننرد علننى  خلننق القننرآن "، وكتنناب الحجننة

، م ندر  9/402المجوس، واألسماء الحسننى، وافتنراق األمنة . انظنر: سنير أعنالم الننبالء 
 سابق.

 ، م در سابق . 1/213ا مقاالت اإلسالميين 3)
ت رف ب 413الكتاب الثاني ص  –ا د/ محمد إبراهيم الفيومي ، الشيعة العربية والزيدية 4)

 م .2002 -هنن1423سنة  1في العبارة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ط 
ا محب الدين الخطيب ، الخطوط العريضة  لألسس التي قام عليها دين الشنيعة اإلمامينة 5)

 ، بدون أي بيانات .19اإلثني عشرية ص 
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كذلك يعزز ما هم فيه علني أرا الواقنع ، ألنهنا جماعنة مسنلحة ، تقنف ضند  
لنظام القائم في دولتها ، وفي نفس الوقت يؤكد تناقا مواقفهم ألن رأيهم في ا

مساندة النظام السوري ، ودعواتهم إلي الجلوس مع النظام علي طاولنة الحنوار 
 ال يخفي علي متابع.

 وبعد ،،،
فهناك ثمة مسائ  عقائدية أخر  سو  التي تم ذكرها آنفا، تابع الحوثيون فيها 

نفي العلو هلل ، ومسألة خلق القنرآن ، ومسنألة ننزو  اهلل إلنى  المعتزلة كمسألة
سماء الدنيا ك  ليلنة، ولكنن لّمنا كنان الباحنث قند ذكنر أن الجديند فني بحثنه هنو 
بنأن ينذكر منن العقائند ذات ال نلة بنين المعتزلنة والحوثينة، منا توافنق فينه قنو  

مننا فنني هننذه االبننن مننع أقننوا  أبيننه، فإنننه قنند وجنند لننألب بنندر النندين الحننوثي كال
المسائ  ، ولكن لم يجد لالبن حسين الحوثي، في مالزمه التي بين يديه، مثله 
، ولننذلك أعننرا عننن ذكرهننا مف ننلة، ولعلننه يوجنند مننن البنناحثين الجننادين مننن 

ظهارا للحقيقة.  يستكم  المسيرة ، ويسلط الضوء على ذلك خدمة للعلم ، وا 
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 الخاتمة ، وفيها أهم النتائ  وتو يات البحث
 ال : نتائ  البحث :أو 

الحمد هلل على إتمام النعمة ، والشنكر لنه أن أعنانني علنى إكمنا  معاقند البحنث 
فنني هننذا الموضننوع ، وهننناك نتننائ  كثيننرة تو ننلت لهننا بعنند اسننتكما  الدراسننة ، 

 وأذكر منها:
تناقُا حسين الحنوثي فني موقفنه منن المعتزلنة، حينث انتقند المعتزلنة بنقند -1

رون ، وأن عقينندتهم باطلننة وفاسنندة ، بينمننا هننم علننى الذع، وذكننر أنهننم مغننرو 
نفس عقيدتهم ، وتجاه  تأثر الشيعة بمعتقداتهم علنى وجنه العمنوم ، والزيدينة 

 على وجه الخ وص.
غف  حسين الحوثي أثناء نقده للمعتزلة، عن أن المي  الفكري منن المعتزلنة -2

التهننم ، فقنند للزيديننة جعلهننم يخرجننون معهننم فنني قتننالهم لخلفنناء بننني أميننة وو 
خرجت المعتزلة مع إبراهيم بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب على أبي جعفر المن ور، كذلك كان أن ار آ  البيت بطنجنة ومنا واالهنا 

 من بالد المغرب من المعتزلة.
وضح البحث أن بدر الدين الحوثي أثنى علنى المعتزلنة ، واستشنهد بنالكثير -3

زمخشري في تفسيره الموسنوم ب) التيسنير فني التفسنيرا ، ور ند من تفسير ال
البحث له تسعة نقو ، في المائة األولي فقط من تفسير سورة البقرة. ممنا يند  

 على إعجابه بعقيدته.
انتهى البحث إلى أن الفكر المعتزلي و   إلى اليمن عن طرينق الزيدينة ،  -4

هنننن ا إلنني  ننعدة فنني 293مننع و ننو  اإلمننام الهننادي يحيننى بننن الحسننين) ت 
 أواخر القرن الثالث الهجري .

ر د البحث تشيع بعا المعتزلة ، مث   أبي جعفر اإلسنكافي ، والنظنام ،  -5
وكننان القاضنني عبنند الجبننار يمينن  إلننى أن أفضنن  ال ننحابة علنني ثننم الحسننن ثننم 
الحسننين ، كمننا أنننه يوجنند مننن الشننيعة مننن كننانوا علنني عقائنند المعتزلننة ، وقنند 

 النبوة . اع أ   منذهب المعتزلة إلنى بينتحاولوا إرج
نفى الحوثيون   فات اهلل الثابتنة مثن  اليند والوجنه والعنين ، وعلنتهم هني  -6

نفننس علننة المعتزلننة : وهنني أن هننذه ال ننفات مننن خ ننا  الجسننم المكننون مننن 
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أعضننناء ، ولنننه حينننز وجهنننة ومكنننان وحننندود ، واهلل مننننزه عنننن ذلنننك ، فالتنزينننه 
 ك ال فات .المطلق  يقتضي نفي تل

فني عقائند الحوثينة والمعتزلنة، فنإن  -تعنالى –بالنسبة للعنرش والكرسني هلل -1
المننراد باسننتواء اهلل علنني العننرش : أي تننولي أمننور الخلننق ، والمننراد بالكرسنني : 

 –وأن سعته التي ورد بها القرآن عبنارة عنن سنعة ملنك اهلل  -تعالي –ملك اهلل 
 عز وج  .

الم رين علي الكبائر الذين يموتون غير تنائبين  رأ  الحوثيون أن الفجار -3
إلي اهلل ي يرون إلني الننار ، وال يخرجنون منهنا ، ومنا يروينه أهن  السننة عنن 
رسو  اهلل مما يخالف ذلك فهو غير  حيح ، وهم في ذلنك علنى رأي المعتزلنة 
، الننذين ينطلقننون بننذلك مننن أحنند أ ننولهم الخمسننة وهننو الوعنند الوعينند ، الننذي 

 نادق فني وعنده ووعينده ، وذلنك ينوم القيامنة ،  -تعنالي –ه أن اهلل ذكروا  في
 فال يغفر الكبائر إال بعد التوبة.

نفي الحوثيون رؤينة اهلل فني الجننة، وتنابعوا فني ذلنك رأي المعتزلنة النذين  -9 
أجمعوا على ذلك ، وذكروا أن الرؤية تعني االنتظار ، أو كناية عن القرب الذي 

فاع الدرجة ، ورأوا أن نظر الوجوه لو كنان معنناه توجيههنا هو علو المكانة وارت
إلي اهلل لرؤيته ، للنزم أننه سنبحانه فني جهنة مخ و نة توجنه الوجنوه إليهنا ، 

 وهذا يستلزم التشبيه ، وقد فند البحث مقالتهم ورد عليها.
رأ  المعتزلننة أن المعا نني والفننواحش تقننع واهلل كنناره لهننا ، غيننر مرينند  -10

ابعهم الحوثيون ، حيث رأوا أن اهلل ال يخلق المع ية في الكون ، لوقوعها ، وت
ولو كان هو من خلق الضال  والكفر والفساد والنفاق والمعا ي والباطن  ، لمنا 

 استحق أن نثني عليه.
ذهب الحوثيون إلى عدم طاعة الحكام الجائرين ، وال حق لهم في سلطان -11

هم في ذلك على رأي المعتزلنة النذين بنظرهم، و  -المسلمين ، فهم بغاة معتدون
 أوجبوا الخروج على السلطان على اإلمكان والقدرة .

أثبت البحنث تكنذيب الحنوثيين لكثينر منن األحادينث ال نحيحة مثن  حنديث -12
عليهننا يننوم القيامننة ، وحننديث محاجننة آدم  –تعننالى  –ال ننورة التنني يننأتي اهلل 

رؤينننة اهلل فننني الجننننة ، فننني القننندر ، وأحادينننث  -عليهمنننا السنننالم  –وموسنننى 
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واألحاديث ال حيحة في أسباب النزو ، وأحاديث الشفاعة فني مرتكبني الكبنائر 
 ، وأحاديث طاعة الحكام سواء أكانوا أبرارا أم فجارا .

 ثانيا التو يات :
مما يو ى الباحنث بنه فني ختنام بحثنه أن يقنوم بعنا البناحثين بدراسنة المين  

ثي منن خنال  تفسنيره الموسنوم ب ) التيسنير االعتزالي في فكر بدر الندين الحنو 
 في التفسيرا.
 و   اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و حبه وسلم           
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 الم ادر والمراجع
 .كتاب اهلل الخالد 
 6إسالم بال مذاهب ،  د/ م طفي الشكعة ، الدار الم نرية اللبنانينة ، ط  

 م  .1931 -هننن1401، سنة 
 2/9التباع  ، حسين الحوثي ،  محاضنرة  ألقينت بتناريخ اإلسالم وثقافة ا 

 م.2002/
  أ و  العقيدة بين المعتزلة والشيعة اإلمامية ، د/ عائشة يوسف المناعي

 م.1992 -هنن 1412، سنة  1، دار الثقافة ، ط
  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  ، اإلمام محمد بن عمر بن الحسنين

هنن ، تحقيق  1402بيروت ،  -ار الكتب العلمية الرازي أبو عبد اهلل  ، ،د
 : د/ علي سامي النشار .

  حياته وع ره ، ل مام محمد أبنو زهنرة ، دار الفكنر العربني ،  –اإلمام زيد
 بدون بيانات أخر  .

  االنت ار و الرد علي ابن الراوندي الملحد  ، أبو الحسين عبند النرحيم بنن
 ات .عثمان الخياط المعتزلي ، بدون بيان

  ، أوائ  المقاالت ، الشيخ المفيد ) محمد بن محمد بن النعمنان بنن المعلنم
أبو عبد اهلل العكبري البغدادي ا ، المؤتمر العالمي أللفية الشنيخ المفيند ، 

 هننن ن تحقيق الشيخ إبراهيم األن اري .1413ط ، سنة 
 تير ، بدر الدين الحوثي وآراؤه االعتقادية ، وهنو بحنث لنين  درجنة الماجسن

قسم العقيندة،  –جامعة أم القر   –للباحث راجح بن سلطان شارع البقمي 
 بدون بيانات أخر .

 . بيان بعا ما عليه الحوثيون من اإللحاد ، بدون بيانات 
  أسبابه ومظاهره  ، د/ عبند اللطينف  –تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة

-ه 1421سنة   1ط  –جدة  –بن عبد القادر الحفظي  ، دار األندلس 
 م 2000

  تاريخ اإلمام الشهيد  يحيي بن حميد  ، أحمند بنن محمند بنن الحسنين بنن
 يحيي حميد الدين ، دار المعارف . بدون .
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  تاريخ المذاهب الدينية في اليمن ، د / أيمنن فنؤاد سنيد ،  الندار الم نرية
 م .1933 -هننن1403، سنة  1اللبنانية ، ط

 الحننوثي ، تحقيننق : السننيد جعفننر العنناملي  تحريننر األفكننار ،  بنندر النندين– 
 ، بدون رقم طبعة . 3المعاونية الثقافية للمجمع العالمي أله  البيت ، ط 

   التحوالت الزيدية وعوامن  ظهنور الحوثينة ، ألبنى  نالح عبند اهلل بنن ننو
القناهرة ، ط ،  –الحجري ، دار المحدثين للبحث العلمني والترجمنة والنشنر 

 م .2011 –ه 1432سنة 1
  تنزيه القرآن عن المطاعن ، القاضني عبند الجبنار ، تحقينق د: أحمند عبند

الجيننزة ،  –المستشننار : توفيننق عويضننة ، مكتبننة النافننذة  –الننرحيم سننايح 
 م .2006، سنة  1ط

  ، تيارات معتزلنة النيمن فني القنرن السنادس الهجنري ، د/ علني محمند زيند
 . دون رقم طبعة وتاريخ نعاء ، ب –المركز الفرنسي للدراسات اليمنية 

  التيسير في التفسير  ،  بدر الدين الحنوثي ، مؤسسنة الم نطفي الثقافينة
تحقيق : عبند  -م  2003-هنن 1434، سنة  1اليمن ،   عدة ،  ط  –

 اهلل بن حمود العزي، محمد بدر الدين الحوثي.
 سننننة  1الحنننرب فننني  نننعدة ،  أ/ عبننند اهلل ال ننننعاني ، دار األمننن  ، ط ،

 م .2016 -ننهن1421
  األطماع المذهبية فني ظن  التحنوالت الدولينة ، إعنداد  –الحوثية في اليمن

 –مركننز الجزيننرة العربيننة للدراسننات والبحننوث    -مجموعننة مننن البنناحثين 
 م .2003 نعاء سنة 

  الحوثيننون ) الظنناهرة الحوثيننة ا دراسننة منهجيننة شنناملة ، د / أحمنند محمنند
 ن رقم طبعة وتاريخ .الدغشي ، دار الكتب اليمنية ، بدو

  الحوثيون بين الزيدينة والرافضنة ، بحنث تكميلني لمتطلبنات الح نو  علنى
درجة الماجستير ، للباحث سلطان بن بنراك العتيبني ، وزارة التعلنيم العنالي 

قسنم  –كلينة العلنوم اإلسنالمية  –جامعة المدينة العالمينة  –بدولة ماليزيا 
 م.2001العقيدة ، سنة 

 لألسنس التني قنام عليهنا دينن الشنيعة اإلمامينة االثنني   الخطوط العريضنة
 عشرية ،  األستاذ محب الدين الخطيب ، بدون أي بيانات .
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 ه ا  ،  1332 -234ع ر اإلمامة الزيدينة فنى النيمن )  -خيوط الظالم
أ/ عبد الفتا  محمد البتنو   ، مركنز نشنوان الحمينر  للدراسنات والنشنر ، 

 م .2001 –ه 1423سنة  1 نعاء ، ط
  دراسنات فنني الفننرق والعقائند اإلسننالمية ، د/ عرفننان عبند الحمينند ، مطبعننة

 م  .1961 -هنن 1331، سنة  1ط –بغداد  –اإلرشاد 
  نعنننم اهلل ،  الننندرس الثننناني  ،  –دروس منننن هننند  القنننرآن ، معرفنننة اهلل

 م .2002/ 1/ 19حسين بدر الدين الحوثي  ، ألقيت بتاريخ 
 الدرس الثامن  -عظمة اهلل  -ة معرفة اهلل دروس من هدي القرآن ، ملزم

 -هنننننن 1422مننننن ذي القعنننندة  13، حسننننين الحننننوثي ،  ألقيننننت بتنننناريخ 
  عدة . –م ، اليمن 26/1/2002

  الننندرس  -عظمنننة اهلل  -دروس منننن هننندي القنننرآن الكنننريم  ،  معرفنننة اهلل
السنننادس  ، آينننات منننن بداينننة سنننورة الحديننند ، حسنننين الحنننوثي  ، ألقينننت 

  عدة.  –م ، اليمن 2002/ 1/ 23 -هنن 1422القعدة  ذو 10بتاريخ 
  الثقافننة القرآنيننة  ، حسننين الحننوثي ،  -دروس مننن هنندي القننرآن الكننريم

 م .4/3/2002ألقيت بتاريخ 
  الندرس األو    –سلسلة سورة آ  عمنران  –دروس من هدي القرآن الكريم

 م.3/1/2002، حسين الحوثي ، بتاريخ 
 ام عثمان بن سعيد  الندارمي ، الندار السنلفية الرد علي الجهمية ،  اإلم– 

 م ، خرج أحاديثه : بدر البدر.1935 -هنن1405سنة  1الكويت ،  ط
 سنة  1السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية ، بدر الدين الحوثي  ، ط ،

 م ، بدون دار نشر .2016 -هنن1431
  9بينروت ، ط –سير أعالم الننبالء  ،  اإلمنام النذهبي ، مؤسسنة الرسنالة 

 . هننن   ، تحقيق / شعيب األرنؤوط1413سنة 
  شر  األ و  الخمسة  ، القاضي عبند الجبنار بنن أحمند ، مكتبنة وهبنة– 

م ، تعليق اإلمام أحمد بنن الحسنين 1996 -هنن1416ط سنة  -القاهرة  
 بن أبي هاشم ، تحقيق  د/ عبد الكريم عثمان .

  اني  ، د/ محمند إبنراهيم الفينومي  ، الكتناب الثن –الشيعة العربية والزيدية
 م .2002 -هنن1423، سنة  1دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط 
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  الشيعة بين األشاعرة والمعتزلة ، هاشم معروف الحسني ، شبكة اإلمامين
للتراث والفكر اإلسالمي ، بدون رقم طبعة  –الحسنين ،  رضي اهلل عنهما 

 وتاريخ .
 سنننننة  3ط–بيننننروت  –اليمامننننة  –ثيننننر  ننننحيح البخنننناري ، دار ابننننن ك ،

 م ، تحقيق د: م طفي ديب البغا .  1931 -هنن1401
 بينروت ، تحقينق / محمند فنؤاد  - حيح مسلم ، دار إحياء التنراث العربني

 عبد الباقي ، بدون رقم طبعة وتاريخ.
  تحديات الواقع واستراتيجيات المستقب  ، مجلة البيان ،  -العالم اإلسالمي

 ه .1421ادي ) استراتيجي ا سنوي ، اإل دار الثالث سنة تقرير ارتي
  العلم الشامخ فني إيثنار الحنق علني اآلبناء والمشنايخ ، العالمنة  نالح بنن

 هنن .1323م ر سنة  – 1مهدي المقبلي ،  ط 
  الفرق بين الفرق  ، اإلمام عبد القناهر البغندادي ، دار اآلفناق الجديندة– 

 ن عبد الحميد.، تحقيق د / محيي الدي 2بيروت ط
  فضنن  االعتننزا  وطبقننات المعتزلننة  ،  أبننو القاسننم البلخنني ، القاضنني عبنند

الجبار ، الحاكم الجشمي  ، تحقيق / فؤاد سيد ، الندار التونسنية للنشنر ، 
 بدون رقم طبعة وتاريخ.

  لمع األدلة في قواعد أه  السنة والجماعة  ،  إمام الحرمين الشريفين أبو
م 1965 -هنننن1335سننة  1بينروت ط –عالم الكتب المعالي الجويني  ، 

 ، تحقيق : د/ فوقية حسين محمود .
 سننننة  1مجمنننوع الرسنننائ  والنننردود الفقهينننة ، بننندر الننندين الحنننوثي ، ط ،

 م بدون دار نشر .2016 -هنن 1431
  مجمننوع رسننائ  اإلمننام الهننادي إلنني الحننق القننويم ) يحينني بننن الحسننين بننن

الفنناخرة  ، مؤسسنة اإلمنام زيند بنن علنني  القاسنم بنن إبنراهيم ا  المجموعنة
م ،  تحقيق / عبد اهلل 2001 -هنن 1421سنة  1اليمن ، ط  –الثقافية  

 بن أحمد الشاذلي .
   مجمنننوع كتنننب ورسنننائ  اإلمنننام  محمننند بنننن القاسنننم الرسننني )كتننناب الشنننر

،  1 نعدة ،  ط –اليمن  –مركز الحكمة للدراسات والبحوث  -والتبيين ا 
 م.2003 -هنن1423سنة 
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  مننرهم العلنن  المعضننلة فنني الننرد علنني أئمننة المعتزلننة  ، اإلمننام عبنند اهلل بننن
م ، تحقيق/ محمود 1992سنة  1بيروت ط –أسعد اليافعي  ، دار الجي  

 محمد ن ار .
  مسنننؤولية طنننالب العلنننوم الدينينننة  ، حسنننين الحنننوثي  ،  ألقينننت بتننناريخ

  عدة . –اليمن  –م 9/3/2002
 معننني ال إلننه إال اهلل ، النندرس األو  ، حسننين   – معرفننة اهلل ، الثقننة بنناهلل

  عدة . –م ، اليمن 2002/ 1/ 13الحوثي ، ألقيت بتاريخ 
  ، مقنناالت اإلسننالميين واخننتالف الم ننلين ، اإلمننام أبننو الحسننن األشننعري

م ، تحقيق / محمد 1990 -هنن1411سنة  –بيروت  –المكتبة الع رية 
 محيي الدين عبد الحميد .

 حنن  ، اإلمننام عبنند الكننريم الشهرسننتاني ، دار المعرفننة  بيننروت الملن  والن– 
 تحقيق / محمد سيد كيالني. -هنن1404سنة 

  المواقننف  ، اإلمننام عضنند النندين عبنند الننرحمن بننن أحمنند اإليجنني ، بنندون
 بيانات .

  بيروت  -الوافي بالوفيات ،   ال  الدين ال فدي  ، دار إحياء التراث- 
 مد األرناؤوط ،  و تركي م طفى .م، تحقيق: أح2000 -هن1420
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