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 :التاسعة ةا ر ا

 تمهيد:
 تتصاعد التشيع دعول كأخذت بل التشيع، تزعم اليت الفرؽ معظم ظهرت علي بن اٟتسُت قتل بعد    
 .الغلو يف
 كالء على كاف أنو غَت إليهم استجالبو يف الشيعة طمع العابدين بزين ا١تلقب اٟتسُت بن علي أياـ كيف
 يكرمو كاف خليفة كىو معاكية بن يزيد إف   بل ، نازعهم ١تن متجنبان  أمية بٍت ٟتكاـ كامل ككفاء تاـ

 .  معو إال يأكل كال معو، ك٬تلسو
 :منهم أكالدان، أ٧تب كقد
 .اٟتسُت بن علي بن زيد -
 .الباقر جعفر بأيب ا١تكٌت اٟتسُت بن علي بن ٤تمد -
 فيما الشيعة لكذب إفحاـ عمر باسم ابنو اٟتسُت ابن علي كتسمية ).اٟتسُت بن علي بن عمر -

 .(كلعمر بكر أليب علي كراىة من يدعوف
 أبيهما؟ بعد باإلمامة أكىل أيهما علي بن ك٤تمد علي، بن زيد أمر يف الشيعة اختلف كقد

 بن علي بن مد اإلمامة أف إىل أخرل طائفة كذىبت زيدية، فسموا لزيداإلمامة  أف إىل طائفة فذىبت
 . كمنهم اإلثنا عشرية كاإلٝتاعيلية الباقر جعفر بأيب ا١تكٌت اٟتسُت

   
 التعريف بها :

 صاغ الذم العابدين زين علي بن زيد مؤسسها إىل ترجع نسبتها ، اإلسالمية فرؽال إحدل الزيدية   
 .سبيلها يف كقتل أجلها من جاىد كقد كاٟتكم، السياسة يف نظرية
 ذلك بعد شورل ىي مث اٟتسُت، مث اٟتسن، ابنو مث عنو، ا ر ي بعلي ابتداءان  األئمة يرتبوفالزيدية ك  
 صاحب كىو زيد ابنو مث العابدين، زين اٟتسُت بن علي ابنو مث - منهم اٞتاركدية ترل كما-أكالد٫تا بُت
 ،- القمي يذكره فيما منهم اٟتصنية ترل كما- زيد بن عيسى ابنو مث زيد، بن ٭تِت ابنو مث ا١تذىب، ىذا
 .اٟتسُت أكالد من أك اٟتسن أكالد من كاف سواء بسيفو ٮترج أف اإلماـ يف يشًتطوف ذلك كبعد
 منهم أحد يقل كمل ٚتيعان، عنهم ا ر ي كعثماف كعمر بكر أيب إمامة ةصح   يرلزيد بن علي  ككاف 

كإف خالف بعض .األفضل كجود مع ا١تفضوؿ إمامة جواز مذىبهم كمن الصحابة من أحد بتكفَت
 ا١تنتسبُت إليهم يف بعض التفاصيل.
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 كتشيعهم ،اعتداالن  كأكثر اإلسالمية، اٞتماعة إىل الشيعة فرؽ أقرب):بأهنم الزيدية زىرة أبو كصف كقد
 يف كاعتدلوا كسلم، عليو ا صلى الرسوؿ بعد الناس أفضل اعتربكىم بل بالغلو؛ يتسم مل األئمة ٨تو

 .(بإمامتهم كاعًتؼ عنو ا ر ي علي بايعهم من كخصوصان  ركىميكف   فلم الصحابة، ٕتاه مواقفهم
 الذين كىم رافضة، طوائفهم بعض فإف -الزيدية ٚتيع على صحيح غَت اٟتكم ىذا أف يظهر كالذم
 حيث من الزيدية زىرة أبو قسم فقد متأخرين أك متقدمُت كانوا سواء كآرائو، زيد مبادئ عن خرجوا
 :  قسمُت إىل االعتقاد

 أيب الشيخُت بإمامة كيعًتفوف الرافضة، من يعدكف ال كىؤالء زيد، ألقواؿ ا١تتبعوف منهم؛ المتقدمون -ُ
أكد الدكتور سامي النشار أٌف زيدان مل يكن شيعٌيان على اإلطالؽ  لذلك.عنهما ا ر ي كعمر بكر

كاستهدفت  حركتو ا٠تركج على اإلماـ الظامل من عامل من علماء ا١تسلمُت ٯتتاز عن غَته من العلماء أنو 
من دكحة النبوة ،كمن أبناء علي ر ي ا عنو ،كيؤيد ذلك أٌف دعوتو كانت إىل الكتاب كالسنة ،كإحياء 

نة كإماتة البدعة ،كخلت من كل ا١تفاىيم الشيعية كالنص كالوصية كاٟتق اإل٢تي لألئمة.كعلى ىذا الس
 القوؿ اإلماـ بن تيمي ة  كاأللوسي أف  أئمة أىل البيت ػػػ كمنهم اإلماـ زيد ػػ كانوا من أىل السُّن ة . 

 وهنماكيسبُّ  يخُتالش   إمامة فيرفضو  كىم الرافضة، من كفيعدُّ  كىؤالء منهم، المتأخرين من كقسم -ِ
 .خالفتهما يرل من ركفكيكف  
 الرافضة، اإلمامية صفٌ  يف أصبحوا كإال ة،السن   أىل من ليتقاربوا ظر؛الن   إعادة إىل يديةالز   من ٭تتاج كىذا

 كإ٪تا منهم، بأحد ٖتديد غَت من فقط فاطمة أكالد يف ٭تصركنو اإلمامة يف مذىبهم فإف   كعمومان 
 كخرج كالزىد، كالسخاء الشجاعة من الوالية خصاؿ فيو اجتمعت فاطمي كل يكوف أف يشًتطوف
 االثٍت عكس ،أكاٟتسُت اٟتسن أكالد من كاف سواء الطاعة، كاجب إمامان  يكوف - باإلمامة ينادم
 .فقط اٟتسُت أكالد يف األئمة على حرصوا الذين عشرية
 
ليه  ـ من هو زيد بن عيل   يدية؟اذلي تنسب ا   :الزَّ

 ا١تختار أىداىا ةه أمى  وكأمُّ  ىػ،ُِِ سنة كتويف تقريبان، ىػَٖ سنة كلد علي، بن اٟتسُت بن علي بن زيد ىو
 .زيدان  فأ٧تبت العابدين زين علي إىل
 ميلمًّا مهيبان  كسيمان  شجاعان  ٥تلصان  فا الن  عا١تان  كرعان  تقيًّا - لو تًتجم اليت الكتب تذكر كما- زيد ككاف
 كسلم. عليو ا صلى ا رسوؿ كبسنة ا بكتاب

 اإلمامية الشيعة عند عشر االثٍت األئمة أحد يعد الذم الباقر ٤تمد األكرب أخيو عن كالركاية العلم تلقى  
، معو كتدارس ا١تعتزلة رأس عطاء بن بواصل اتصل ك  الفكر إىل بعضها نقل اليت كبأفكاره بو فتأثر العلـو

 . التأثر دكف االتصاؿ كقوع يؤكد من كىناؾ ، التتلمذ ىذا كقوع ينكر من ىناؾ كاف كإف الزيدم،
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كتثبيت  كتفسَت الغريب من القرآف، كالفقو، اٟتديث يفالكبَت  اجملموع كتاب إليو يينسب:مؤلفاته 
 اإلمامة كمنسك اٟتج.

 
 موقفو من حكام بني أمية:

 ا٠تركج؟ ىذا على لزيد افعالد   ىو فما كجوىهم، يف السالح كأشهر ُت،األموي   اٟتكاـ على زيد خرج
 هاكبعضي  كاٞتور، لمللظُّ  ران نكً مي  أمية بٍت على خرج زيدان  أف   ا١تصادر بعض يف قيل ما حسب ىو كاٞتواب
 كعمالو ا١تلك عبد بن ىشاـ تصرؼ يف حدث كلكن ا٠تالفة، طلبى  كال ا٠تركج، يريد يكن مل وأن   يذكر

 كايل أف أحس زيدان  أف كذلك ا١تلك، عبد بن ٢تشاـ مسا١تان  معها يعيش أف يطق مل لزيد كإساءة إىانات
 عمر بن يوسف العراؽ على ىشاـ ككايل اٟتارث ابن ا١تلك عبد بن خالد كيسمى ىشاـ قبل من ا١تدينة
 كيشرح للشاـ يذىب أف رفقر   ىشاـ، ا٠تليفة من بإيعاز ذلك أف   رتصو   كرٔتا لو، اإلساءة دافيتعم   الثقفي
 .زيد عليو يثور أف ؼٗتوُّ  من نفسو يف ما زيلليي  ٢تشاـ أمره
 كقف زيدان  أف: حاصلها بو الئقة غَت مقابلة ا٠تليفة قابلو فقد حسبانو، يف يكن مل ما حدث لكن   
 يف ىشاـ فكتب لو اإلذف كيطلب أمره يشرح كتابان  لو فكتب مدة، بالدخوؿ لو يؤذف فلم ىشاـ بباب
 .أبدان  خالدو  إىل أرجع ال كا: كقاؿ مقابلتو على زيد فعـز. با١تدينة أمَتؾ إىل ارجع: الكتاب أسفل
 إىل زيد صعد كحينما يقوؿ، ما ٚتيع عليو صي٭تي  من بو لفوك   األمر، ىشاـ برت   كقد لو أذف كأخَتان 
 فيو للجلوس مو عان  ير مل ىشاـ يدم بُت مثل فلما. ؿ  ذي  إال أحده  الدنيا ٭تب ال كا: زيد قاؿ ىشاـ
 .ا تقول دكف يصغر كال ا، تقول عن يكرب أحد ليس ا١تؤمنُت، أمَت يا: كقاؿ اجمللس، بو انتهى حيث
 أمَت يا: لو فقاؿ. أمىة ابن كأنت ا٠تالفة نفسك تنازعك الذم أنت. لك أـ ال اسكت: ىشاـ فقاؿ

 لقاؿ العافية يريد ىشامان  أف   كلو -أمسكتي  أحببتى  كإف بو، كبتي جأ بتى بحأ إف جوابان  لك إف   ا١تؤمنُت،
 أـ كانت كقد ،الغايات عن جالبالر   دنيقع   ال هاتاألم   إن: فقاؿ. بأجً  بل: فقاؿ - أمسك لو

 خَت صلبو من كأخرج أبان، للعرب كجعلو نبيان، ا بعثو أف ذلك ٯتنعو فلم إسحاؽ، ألـ أمىة إٝتاعيل
 علي؟ كابن فاطمة ابن كأنا ىذا يل تقوؿ مث كسلم، عليو ا صلى ٤تمدان  البشر
 .اخرج: ىشاـ فقاؿ
 .هتكرى  حيثي  إال   أكوف كال ،  جي أخري : زيد فقاؿ
 عن للرجوع صائحالن   من لو يتسدً أي  مٍ ككى  .ا٠تركجى  فاختارى  ؛ر  مي  أحال٫تا أمرين بُت وأن   رقر   ىنا كمن     
 سواك  ني  مث نصرتو على كهعاىدي  الذين الكوفة أىل إىل هسَتى  لكاصى  - يعةالش   من كبدفع - وكلكن   رأيو،
 -كسألوه ىؤالء قاـ جاٟتًر  ا١توقف ىذا كيف كىؤالء، ا٠تالفة جيش اٞتمعاف، تراءل حُت أعقاهبم على

 يف برأيك ناربى ٗتي  أف بعد أعدائك على رؾلننصي  إنا: لو قالوا -معتقدىم كلرداءة ا٢ترب يف حجة ليأخذكا
 .طالب أيب بن علي ؾجد   ماظلى  ذينالل   كعمر بكر أيب
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 كانا كقد خَتان، إال فيهما يقوؿ أيب ٝتعتي  كما خَتان، إال فيهما أقوؿ ال إّن  : - نفاؽ دكف - زيد فقاؿ
 مث اٟترة، يـو ا١تدينة على كأغاركا اٟتسُت، مجد   قتلوا الذم أمية بٍت على خرجتي  كإ٪تا م،جد   مكزيرى 
 .كالنار با١تنجنيق ا بيت وامى رى 

  ،-رافضة فسموا رفضتموّن؟: ٢تم فقاؿ. كرفضوه عنو قواتفر   اٞتوابى  ىذا عواٝتً  فلما
 يف بسهم أصيب حيث فارس ََٓ سول معو كما األمويُت جيش ١تقابلة فا طر قليلة شرذمة يف كبقي
 .ىػُِِ عاـ كفاتو إىل أدل جبهتو
 كأف مدة يصلبو أف ىشاـ فأمره ا٠تليفة، إىل ككتب بن عمر يوسف فاستخرجو ساقية يف دفن قتلك١تا   

 كيركل أف قاتلو قاؿ: ذلك كمت ٭ترقو،
 يصلبي  اٞتذع على مهديان  أرى  كمل...  ٩تلة جذع على زيدان  لكم صلبنا

 الحقتو حيث خراساف إىل الفرار من ٘تكن لكنو ، ومع ا١تعارؾ خاض الذم زيد بن ٭تِت بقي بعده ابنو
 . ىػُِٓ سنة ىناؾ فقتل األمويُت سيوؼ

 
 علماء الز يديّة وأئمتهم: من

 أوالً ـ من علمائهم:
 ىذا أثرى ٦تن فكاف حنيفة أيب تالميذ عن كأخذ بالعراؽ، أقاـ زيد بن عيسى بن أٛتدمن أحفاده  ـ 1

 . تطويره على وعمل المذىب
 عنهما ا ر ي طالب أيب بن علي بن اٟتسُت بن ا عبد بن الرسي إبراىيم بن القاسمـ  2
 . القاسمية باسم عرفت زيدية طائفة لو تشكلت( ىػِِْػَُٕ)

 اإلمامة لو عقدت الذم( ىػِٖٗػِْٓ) القاسم بن اٟتسُت بن ٭تِت اٟتق إىل الهادي حفيده ـ 3
 يف منتشرة الهادوية باسم رفتعي  زيدية فرقة لو لتتشك   كما فيها، القرامطة حارب ٦تن فكاف باليمن
 . كاالىا كما كاٟتجاز اليمن

 ثانياً ـ من أئمتهم:
 بن زيد بن اٟتسن بن علي بن اٟتسن ٤تمد أبو ىو حسيٍت إماـ وجيالن يلمالد   بالد يف يديةللز   ظهر  

 باسم رؼكعي ( ىػَّْ ػ َِّ) الكبَت اصربالن   كا١تلقب عنهما ا ر ي علي بن اٟتسُت بن عمر
 فيو فدخل الزيدم ا١تذىب مقتضى على اإلسالـ إىل داعيان  ىناؾ إىل اإلماـ ىذا ىاجر فقد األطركش،

 . ابتداء ُتزيديٌ  صاركا كثَت خلق
 بن اٟتسن بن زيد بن إٝتاعيل بن ٤تمد بن زيد بن اٟتسن طبرستان صاحب اآلخر الداعي كمنهم ػ

  . ىػَِٓ سنة ا٠تزر ْتر جنوب زيدية دكلة لو تكونت الذم ، عنهما ا ر ي علي
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 . كالبصرة كاليمن اٟتجاز إىل بدعاتو بعث الذم طباطبا، بن إبراىيم بن ٤تمدك كٌتاب منهم  ػ
  
 العميد بن الفضل أبو كمنهم. نصر بن ك٤تمد سليماف، بن مقاتل : شخصياتهم البارزة ومن 

إمامة كتاب الز يدي ة ككتاب اإلمامة )يذكر فيو تفضيل علي كتثبيت  مؤلف عباد بنإٝتاعيل  كالصاحب
 . ) أرض الديلم (بويو بٍت أمراء كبعضمن تقد مو( ،

 ثورة الدين ٛتيد بن منصور بن ٭تِت اإلماـ قاد إذ األتراؾ من السلطة اسًتداد اليمن يف الزيدية استطاع ·
 ـُِٔٗ ىػ/1382عاـ سبتمرب حىت تاستمر   زيدية دكلة سكأس   ـَُِٗ/ىػُِِّ عاـ األتراؾ  د
 معقل اليمن زاؿ ال كلكن الزيود حكم بذلك كانتهى فصارت هبا ٚتهورية اليمنية الثورة قامت حيث
 . ثقلهم كمركز الزيود

 
 زيد والز يدي ة:أفكار ومعتقدات 

 إال كنصرانية كيهودية ك٣توسية كثنية من شىت ّتهات تأثرت كأفكار متناقضة متضاربة آراء عمومان  للشيعة
 .منهم القليل
 :يلي فيماػ  فو كا١تؤرخ الفرؽ علماء ذكرػ على ما  ٯتكن إ٬تازىا آراءه فإف   لزيد بالنسبة كأما
 كراثة، ليست عنده اإلمامة إف أم ،مع وجود الفاضل المفضول والية جواز زيد يرل: السياسة في ػُ
 يرلكعمر  بكر أيب على لعلي تفضيلو مع ككاف بذلك، بأس فال وؿا١تفضي  تقدمي ا١تصلحة اقتضت فإذا
 .صحيحة خالفة يخُتش  ال خالفة أف  
 بكر أيب إىل  تو  فػي  ا٠تالفة أف   إىل حابةالص   أفضل طالب أيب بن علي كاف ):قاؿ ذلك يف لو قيل ك١تا

 اٟتركب عهد فإف العامة، قلوب كتطييب الفتنة ثائرة تسكُت من راعوىا، دينية كقاعدة رأكىا، ١تصلحة
 بعد ٬تف مل قريش من ا١تشركُت دماء من ا١تؤمنُت أمَت كسيف قريبان، كاف النبوة أياـ يف جرت اليت

 لو تنقاد كال ا١تيل كل إليو ٘تيل القلوب كانت فما ىي، كما الثأر طلب من القـو صدكر يف كالضغائن
 نبالس   ـكالتقدُّ  دودُّ كالت   باللُت عرفوا ١تن الشأف هبذا القياـ يكوف أف ا١تصلحة ككانت االنقياد، كل الرقاب
 .كالمو آخر إىل(  كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ من ربكالقي  اإلسالـ، يف كالسبق
 من أقربائهم قتلألنو  عليو ليحقدكا كانوا ما حابةالصٌ  فإف   نظر، فيها اليت األمور بعض اٞتواب ىذا كيف

 .ىمأمرى  حابةالص   هكال   كقد فيها منو أشهر كاف عمر فإف   ةد  الش   كأما ا١تشركُت،
 
 كبعض اإلمامية تقوؿ كما وسلم عليو اهلل صلى النبي من وصايتهم أو األئمة عصمةب لم يقل -ِ
 كاف األئمة تويل أف ا٠تاطئ االعتقاد أساسو كاف كصايتهم أك األئمة عصمة زعمهم فإف الزيدية، فرؽ
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 كرسولو ا ٮتتار أف ا١تعقوؿ غَت كمن بوحي، إال يتصرؼ كاف ما كالنيب. كسلم عليو ا صلى النيب من
  .كسلم عليو ا صلى النيب بعد للدين ا١ترجع كىم أحكامهم يف ا٠تطأ عليهم ٬ترم مث األئمة
 ألحد العصمة تثبت مل إذ.  عنو قيل فيما الباطل كاالعتقاد ا٠تاطئ القوؿ ىذا إىل يلتفت مل زيدان  كلكن
 أىل من فقط ألربعة العصمة روار  ق ةيديّ للز   المنتسبين بعض لكن. .بتبليغو كلفوا فيما األنبياء غَت

 . ٚتيعان  عنهم اهلل رضي ـ والحسين والحسن وفاطمة علي ىم البيت
 
 .المكتوم بالغائب وال المنتظر بالمهدي يقل لم -ّ

، كغائب مهدم ٢تا منهم طائفة فكل األساسية، الشيعة عقائد من كىي  ا٠ترافة ىذه يف كتفرقوا مكتـو
 اٟتسن بن ٤تمد عشرية االثٍت كعند اٟتنفية، بن ٤تمد ىو الكيسانية عند فا١تهدم: متعار ة طوائف

 .بزعمهم عدالن  األرض ٯتألكف بغتة خركجهم ينتظركف وفمهديُّ  أئمة طوائفهم بقية كعند العسكرم،
 . زىرة أبو عنو يذكر كما سيخرج، مهدم كجود إىل زيد يلتفت كمل 

 الشيعة ىؤالء األحاديث،لكن نتوبي   ما على الزماف آخر يف مهدم ٔتجيء يؤمنوف السنة أىل أفٌ  كالواقع
 .دينية منها أكثر سياسية ألغراض كزعماؤىم آياهتم رىاكقر   خاطئان، استغالالن  القضية ىذه استغلوا

 
 يف خالفهم وإن  : كقيل: المعتزلة لرأي تبعاً  المنزلتين بين منزلة في بأنو الكبيرة مرتكب في حكم -ْ

  .زىرة أبو عنو ذكر ا١تسلم ىكذا غَت إال النار يف ٮتلد ال: كقاؿ ار،النٌ  يف ٗتليده
 كا١تعتزلة، ا٠توارج تقوؿ كما النار يفى  الكبَتة مرتكب بتخليد القوؿ الزيدية فرؽ عن ينقل األشعرم كلكن
 .ذلك على ٣تمعوف كإهنم
 .فيها بتخليدىم كال النار دخو٢تم ْتتمية يقولوف كال ا١تشيئة، ٖتت ىم: يقولوف السُّن ة كأىل
 
 كاختيار قدرة كلو حقيقة، لفعلو فاعل العبد كأف   تعالى، اهلل من والقدر بالقضاء باإليمان قال -ٓ

 األصوؿ يف معتزلة الزيدية أف رغم زىرة أبو عنو يذكره كما يعاقب أك فيثاب ٭تاسب كهبا لو، ا بتمكُت
 .ا١تعتزلة زعيم الغزاؿ عطاء بن لواصل زيد تلمذة بسبب
 
 ما حسب على - ا علم يف متغَتة جديدة حوادث ْتدكث القوؿ كىو ،اهلل على بالبداء يقل لم -ٔ

 ا علم أف   زيد كمذىب. كفر كاعتقاده الركافض، من ككثَت الكيسانية تزعمتو القوؿ كىذا ،-٭تدث
 علمو لتغَت إرادتو يغَت أف ا علم يف النقص من كأف سبحانو، بتقديره شيء كل كأف   قدمي، أزيل تعاىل
 .ىذا يف اإلمامية بعقائد يتأثر كمل
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 إىل سَتجعوف العصاة من كثَتان  أف كىي غريبة، بدعة كىي. الشيعة عند المزعومة بالرجعة يقل لم -ٕ
 ال آخركف أقواـ يرجع أنو كما ظلموىم، ٦تن البيت أىل كينتصف القيامة، يـو قبل فيها ك٬تازكف الدنيا
 اليت ليس ٢تا مستند. راءكغَتىا من اآل ، البيت أىل ظلم ٔتن ٭تل ما لينظركا عليهم عقاب

 أكىل البيت أىل كتقليد قلد، ذلك عن عجز كمن ،االجتهاد يريد من لكل مفتوح االجتهاد باب ػ ٖ  
 غَتىم. تقليد من
 . طاعتو تجب وال الجائر الظالم اإلمام على الخروج بوجوب يقولون ػ ٗ  
 .مختلفين قطرين في كاحد كقت يف واحد إمام من أكثر كجود لديهم ٬توز ػ َُ
 .ويستنكرونو المتعة زواج في الشيعة يخالفون ػ ُُ
 .األمر لزم إذا ةالتقي   جواز في الشيعة مع يتفقون ػ ُّ
 
 يف قليلة اختالفات سول والفرائض العبادات في كامل بشكل السنة أىل مع متفقون ىم ػُْ

 :مثل الفركع
 .األذاف يف" العمل خَت على حي" قو٢تم ػ
 تكبَتات. ٜتس لديهم اٞتنازة صالة ػ
 )كيوافقوف مشهور مذىب ا١تالكية(.. الصالة يف أيديهم يرسلوف ػ
 . كٚتاعة فرادل تصح العيد صالة ػ
 . بدعة ٚتاعة الًتاكيح صالة يعدكف ػ
 . الفاجر خلف الصالة يرفضوف ػ

 التزكُّج من الكتابيات. ػ ٭تر موف
 ال ٬تيزكف ا١تسحى على ا٠تف ُت يف الطهارة .ػ 
 

 ؟.ولكن: ىل حافظت الز يدي ة على المبادئ التي ذ كرت عن زيد
 صمةكعً   جعةبالر   كقالوا يخُت،الش   خالفة واكرفضي  زيد، مذىب فتحر   طوائف جاءت فقد ال،: كاٞتواب
 : ىي اليتا١تختلفة ك  لثالثةا فرقهم أقواؿ من ذلك كغَت األئمة
:ىم أصحاب اٟتسن بن صاحل بن حي كتتفق آراء ىذه الفرقة مع ا١تبادئ  ةالصالحي   أو ةالبتري  ػ  ُ

العامة للزيدية،كإف كانوا يتوقفوف يف أمر عثماف ر ي ا عنو ،كىم من أفضل فرؽ الشيعة يف نظر أىل 
 . السنة كاٞتماعة 
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:نسبة إىل سليماف بن جرير الر ق ي ،كىذه الفرقة تثبت إمامة الشيخُت كإف   الجريرية أو السليمانيةػ  ِ
كاف خطأ إجتهاديان ؛ ألف  الص حابة يف رأيهم تركوا األصلح بًتكهم مبايعة علي ر ي ا عنو ؛ألنو 

 أكالىم بذلك . كيذىب رأس الفرقة إىل القوؿ بكفر عثماف ر ي ا عنو بسبب األحداث اليت أحدثها
 يف زعمو،كما يكف ر من قاتل علياًّ من الص حابة ر ي ا عن اٞتميع.

 : نسبة إىل أيب اٞتاركد زياد بن أيب زياد،كىي أكثر الفرؽ تطرٌفان كبعدان عن أىل السنة.  الجاروديةػ  ّ
 

 جذور الزًّيدي ة الفكري ة والعقدي ة:
 وتفضيل الخالفة في البيت أىل كأحقية الشيعة هبا يتمسك اليت القضايا من بالعديد يتمسكوف *·

 مذىبهم يف كا حة الشيعية فا١تالمح ،الخمس وزكاة كتقليدىم، غَتىا، على عنهم الواردة األحاديث
 . الشيعة فرؽ بقية عن اعتدا٢تم من الرغم على
 للعقل تقديرىم يف جليان  ىذا كظهر عليهم عطاء بن كاصل اعتزالية فانعكست بالمعتزلة الزيدية تأثر *·

 الشريعة أحكاـ تطبيق كيف العقائد فهم يف كافران  نصيبان  لو ٬تعلوف إذ االستدالؿ، يف كربل أ٫تية كإعطائو
 . كغَت ذلك كقبحها األشياء ْتسن اٟتكم كيف
 أيب تالميذ عن أخذ قد زيد بن عيسى بن أٛتد كىو لزيد حفيدان  أف   كما زيد، عن حنيفة أبو أخذ *·

 كراء ما بالد كيف الن،أك   العراؽ يف الشيعي كالزيدم السٍُّت اٟتنفي ا١تذىباف تالقي كقد العراؽ، يف حنيفة
 .فُترى الط   بُت متبادالن  كالتأثَت التأثر جعل ٦تا ثانيان  النهر

 :المذىب الّزيدي أماكن انتشار
 . كطربستاف الديلم أرض يف ىػَِٓ سنة زيد بن اٟتسن أسسها للزيدية دكلة قامت *·
 . ا٢تجرم الثالث القرف يف اليمن يف ٢تا ثانية دكلة أقاـ اٟتق إىل ا٢تادم أف كما *·
 اٟتجاز إىل كامتدت شرقان، كجيالف كطربستاف الديلم كبالد ا٠تزر بالد سواحل يف الزيدية انتشرت *·

 .اليمن أرض يف كتركزت غربان  كمصر
                                              ؛ىي يف نظر الزيدية ٙتانية مصادر : مصادر االستدالل عند الّزيديّة

ػػ سنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم.                        ِ .ػػػ أك٢تا كأعالىا كمرجعها كتاب ا تعاىلُ
ن ػػ شرع مى  ٕف .  استحسػػ اال ٔػػ االستصحاب.  ٓػػ القياس كمنو ا١تصاحل ا١ترسلة.  ْػػ اإلٚتاع .  ّ

 .عنو ان منهيٌ  يكوف وقبحى  يقرُّ  كما مطلوبان  يكوف وسنى كحي  وتى ح  صً  العقل رُّ قً يي  فما ػػ العقل: ٖقبلنا.   
 األمَتك  الوزير ابن: أمثاؿ ،يعتمدكف الدليل كلو خالف ا١تذىب فطاحل علماء بينهم من ظهر كقد

 .كغَتىم كثَت الشوكاّنالصنعاّن ك٤تمد بن علي 
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 موقف الز يدي ة من الصحابة الكرام والسُّن ة الن َبوي ة:  اا رة العاشرة

 أوالً :موقف الز يدي ة من الص حابة الكرام:

عن  كمذىب الزيدية ا١تعتدلة أك الزيدية اٟتقيقية يف الصحابة ىو الًت ي عنهم كما ينقل ذلك ابن الوزير
ة عن الصحابة هامي  اإلماـ الكبَت ا١تنصور با، إذ قاؿ يف الرسالة اإلمامية يف اٞتواب عن ا١تسائل الت  

نا أهنم أشرؼ قدرنا، كأعلى حابة فعذري الص  م عنا من تضعيف آراء ا ما ذكره ا١تتكل  فأم  »ر ي ا عنهم: 
الناس على عهد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كبعده فر ي ا عنهم  أمرنا، كأرفع ذكرنا... فهم خَتي 
كمن ىو  ها زائله ة ككيف كموجبي قي  نا مل نكتم سواه تى فهذا مذىبي »، إىل قولو: «كجزاىم عن اإلسالـ خَتنا
 ي بو علمي قضً اء، كىذا ما يى رى ك٨تن إىل ا سبحانو من فعلو بػى  كيطعني  كيذُـّ  كيلعني  بُّ دكننا مكاننا كقدكة يسي 

حابة الص   ب  الوالء بسى  كيف ىذه اٞتهة من يرل ٤تضى »، إىل قولو: «-الـ عليو الس   - ي  لً ا إىل عى ن  آبائنا مً 
 «.معلى ال يى  من حيثي أ من ٤تمد صلى ا عليو كسلم ر ي ا عنهم كالرباءة منهم فترب  

رؼ ا١تتأخرين كال يف عرؼ ة ليسوا من الرافضة بل كال من غالة الشيعة يف عي يدي  الز   إف  »كيقوؿ ا١تقبلي: 
بَت كعائشة ر ي ا عنها فضالن  ي على عثماف كطلحة كالزُّ هم الًت  مذىبً  رُّ قى ستػى السلف. فإهنم اآلف مي 

  .لزيدية قائم من غَت ٤تاكلة تقريبنا كبُت اقارب بينى الت   ىرة أف  أبو ز  يخكلذا يرل الش  «.يخُتعن الش  

 غَتىم :ك ا٠تلفاء  مذىبهم أهنم يفرقوف بُتتفصيل ك 

ا١تسلمُت بعد رسوؿ ا صلى  يهم شأفى هم إىل اإلسالـ كتول  عًتفوف بسبقً ي ؛فإهنم نالخلفاء الراشدو أما 
حة يف مدكناهتم كاألدلة على ذلك طافترسيخ دعائمو نشر ك  ٢تم دكر بارز يف ،ككاف عيو كسلم ا

                                                                                                  :فريقُتبُت  ديًتد  أئمة علماء الزيدية وقف م أف   إال  ، اٟتديثية كالفقهية
ور ه.كىو ا١تشكحسن الظن مع ترجيح الًت ية كالوالء  ا١تواالةكىو  اٞتيل األكؿ لتمسك ٔتوقفا :األول

 ك٭تِت بن ٛتزة ا١تؤيد با،كالناصر للحق، ك ،كجعفر الصادؽ  ،كعن زيد بن علي ،عن اإلماـ علي
                                                                                                     .كغَتىم

متوقفوف كىم ، ـ عليوأك قدٌ  ان ـ اإلماـ عليٌ ٗتطئة من تقدٌ  مع،هي عنو سباب كالن  ب الٕتنُّ  :الفريق الثاني
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كىذا دؿ عليو كالـ كمو.فوف يف حي كيتوق   بو،عوف إ كيقطى فريق ٭تكموف با٠تط،فهذا الحم كالًت   ية عن الًت  
 القاسم كا٢تادم كأكالد٫تا كإليو يشَت كالـ ا١تنصور با .

                                                          :٣تموعات  أربعفوهنم إىل فيصن   بقية الصحابةأما 
                                      . كحربان  سلمان  يف مواقفو ا١توالوف لعلي ر ي ا عنو الثابتوف معو:  األولى
يف مواجهة ا٠تارجُت عليو عبد ا  فواوق  تهم لكن   ، فوف يف نصرتو بعد مبايعتهم لو با٠تالفةا١تتوق   :الثانية 

 وقفوا للشبهةكىؤالء إ٪تا ت . كقاص كأسامة بن زيد كمن كافقهمك٤تمد بن مسلمة كسعد بن ايب بن عمرا
 منهم ،فكاف لزامان حسن الظن هبم كٛتلهم على أحسن اامل. بلهاعنهم ا١تعاذير ،كقد ق كركيتمنهم 
ر ي ا عنو مث خالفوه كاصطفوا لقتالو كطلحة بن عبيد ا كالزبَت بن الذين بايعوا ا٠تليفة علٌيان : الثالثة
يمة ح حا٢تم مع سبق مواقفهم العظموا كتابوا كصلي ،لكنهم ندً  اكمن ٨تا ٨تو٫ت [ر ي ا عنهما]العواـ 
                                                                                 .  يب صلى ا عليو كسلممع الن  
بيعتو كناصبوه العداء كأعلنوا عليو اٟترب  وارفضي كىم الذين  :ر ي ا عنو :ا١تناكئوف لإلماـ علي الرابعة
كا١تغَتة بن شعبة يب سفياف كعمرك بن العاص بن أذلك كمعاكية على  كايف سفك الدماء كأصرُّ وا بي ،كتسب  

با١تعٌت االصطالحي حابة يواليهم الزيدية كال يعدكهنم يف عداد الص فأكلئك ال]ر ي ا عنهم [
ػػ مستثنوف من عندىم ػ ػشرؼ الصحبة ،فهم  ػ أفقدىمبت عنهم من ٕتاكزات كأخطاء ثيعتربكف ما ،ك 

                                                                    عمـو الصحابة ،كبنوا ذلك على حجج منها : 
                                                                           وا على إماـ اٟتق كا٠تليفة ا١تبايع.غى ػػ أهنم بػى  ُ
                                                          لإلماـ كأىل بيتو كأنصاره .اىرة ظ  الغض كالعداكة ػػ البي  ِ
               .لك ا١تالفة إىل ا٠تكأنصاره يف نظاـ اٟتكم يف اإلسالـ من اكية غرات الكبَتة اليت أدخلها معػػ الث   ّ
                                                         طهم يف دماء ا١تسلمُت من الصحابة كالتابعُت...تورُّ  ػػْ

 ؛ من شرؼ الصحبة أصالن دىم الزيدية جر   ػػ أشد عندىم  كإف كانت ػػ تابعة ٢تذهيسَتة كىناؾ ٣تموعة 
طوا يف ا١تعاصي كارتكبوا قبائح ٕتاكزت تور  مرافقة النيب صلى ا عليو كسلم ،كلكنهم ناؿ شرؼ  كىم ٦تن

ر بن سبع أبو معيط ،كيسابن أيب كالتجريح منهم :الوليد بن عقبة  اركا بذلك عر ة للنقدمم ،فصالل  
الغادية اٞتهٍت ] الذم باشر قتل عمار بن ياسر ر ي ا عنو [،كبسر بن أرطأة ،كاٟتكم بن أيب العاص 

                                                                                           د السلمي ،كذك ا٠تويصرة التميمي كغَتىم .األموم ،كربيعة بن يزي
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كقد  كالثناء عليهم.ال يعتربكف ىؤالء من الصحابة الذين يلـز احًتامهم ػػ  رىممصاد حسبػػ فالزيدية 
 رؼ.من ىذا الش  لتجريده  أكردكا لكل منهم سببان 

) كلكن  بعضىهم " : "صموالقكام اصالعو " يف يروز ال نب يماىبر إ بند م٤تة الملعا قريتفالا ىذن ع عربد كق
قد ييٍطًلقي القوؿى بعدالة الص حابة عمومان، لعيموـً الث ناء عليهم يف القرآف كالسُّن ة، مث  ٮتىيصُّوف ثُت(أم اد  

        ..." ، كبيٍسًر بن أرطاةىذا العمـو عند ذكر اجملاريح ا١تصٌرحُت ًمنى الص حابة، مثل الوليد بن عقبة 
 ." عند كركد ما يىديؿُّ على اٞتىرٍحى يعتقدكف زكاؿى عدالًة الص حايب  د ثُت()اكأف  القـو "كقاؿ أيضان :

٦تن حوف بالطعن على من يركهنم مناكئُت لإلماـ الزيدية قد يصر   ثُت ا١تذكورين كالزيدية أف  بُت اد  كالفرؽ 
 نظران لشرؼ الصحبة  ذكرنا ،بينما أىل السنة كمنهم أىل اٟتديث ؛فإهنم ال ٬ترؤكف على ذلك تقديران 

 .كإف كقع بينهم ما كقع لدينهم ، احتياطان ف مكانتهم ألحاديث العامة الواردة يف تبجيلهم كبيال

                                                     ة :ة من السُّن ة الن بوي  يدي  موقف  الز  ثانياً :
كتشمل قوؿ الرسوؿ ،كفعلو ،كالتقرير منو ألحد على فعل أك ترؾ علم بو ، ىي ا١تصدر الثاّن ةن  السُّ   

الذم يفعلو لغرض التشريع ك التأسي على كمل يتعارض مع شريعتو.أما الفعل الواجب التأسي بو ،فهو 
كأما ما سول ذلك من األفعاؿ كالضركريات ككاف ٦تا  الصفة اليت عيلم عليها من كجوب كندب كإباحة.

 عيلم اختصاصيو بو فليس فرعان من فركع السنة الواجب العمل هبا. 

ا٠ترب شركطان يوافقوف غَتىم فيها:لقبوؿ  ةيدي  ط الز  يشًتً : عند الزيدية الخبرقبول  العامة في شروطال  

ػ أف يكوف راكيو مكل فان عدالن.                                                                               ُ
     ػ  ابطان ١تا يركيو يف األغلب.                                                                                  ِ
                                                        .     ػػ أف يكوف ما يركيو غَت مصادـ دليالن قاطعان  ّ
.                                                         ابطو  عارؼو  ركاية اٟتديث با١تعٌت من عدؿو  ػػ كتصحُّ  ْ

 بط.كالض   الةي ا األصل يف ذلك العدى ىم إ٪ت  ة كغَتي يدي  لز  ة بُت الركاة ايدي  ؽ الز  كال يفر  

                                                                     أقسام الخبر وأحكامو عند الز يدي ة:
كىو  طأ أفرادىا على الكذب ".ؿ:" خرب ٚتاعة ٯتتنع عادة أف يتواكينقسم ا٠ترب إىل متواتر ك آحاد. فاألك 
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الداللة كيفيد العلم. كقد يتواتر اللفظ كا١تعٌت، كقد يتواتر اللفظ دكف ا١تعٌت ،كقد يتواتر ا١تعٌت دكف  قطعي
ى بالقبوؿ بُت لق  متى و الي ع على العمل ٔتقتضاه ، كمثلي ٚتً اللفظ. كمثلو يف إفادة العلم ا٠ترب اآلحادم إذا أي 

العمل بو يف األصوؿ ك الفركع. كاجبه  لُّ ة .كالكي ح  على الص   نو اإلٚتاعى مُّ األمة كالعًتة النبوية لتضى   

كا٠ترب األحادم: "كىو ما مل يبلغ التواتر ".كمنو مسند كىو ما اتصل سنده إىل رسوؿ ا صلى ا عليو 
كسلم، كمنو مرسل كىو ما سقط يف سنده راك أك أكثر. كلو أقساـ مفصلة يف علم مصطلح اٟتديث. 

ندىم ،ك٬تب العمل بو يف فركع ا١تسائل، كال يؤخذ بو يف مسائل أصوؿ كداللة ا٠ترب األحادم ظنية ع
الدين ،كأصوؿ الفقو القطعية إال إذا كافقت مدلوالهتا األدلة القاطعة ،أك كانت األصوؿ مشهورة فجاء 

 سلم ك عليو ا صلى ا رسوؿ نسأؿ أف يناهني  ":قاؿ مالك بن أنس اآلحاد فأخرب هبا كما صح عن
 أىل من رجل فجاء ،نسمع ك٨تن فيسألو العاقل البادية أىل من جلي الر   ٬تيء أف يعجبنا اففك شيء عن

 خلق فمن قاؿ: صدؽ. قاؿ: ؟ أرسلك ا أف   تزعم كأن   لنا فزعم كرسولي  أتانا ٤تمد يا فقاؿ: البادية
 ما فيها كجعل اٞتباؿ ىذه نصب فمن قاؿ: ا. قاؿ: ؟ األرض خلق فمن قاؿ:ا .قاؿ: ؟ السماء
 نعم قاؿ: أرسلك؟ آ اٞتباؿ ىذه كنصب األرض كخلق السماء خلق فبالذم قاؿ: ا. قاؿ: جعل؟
 آ أرسلك فبالذم قاؿ: صدؽ. قاؿ: كليلتنا؟ يومنا يف صلوات ٜتس علينا أف   رسولك كزعم ،قاؿ:
 آ أرسلك قاؿ:فبالذم صدؽ. قاؿ: أموالنا. زكاةى  علينا أف   رسولك كزعم قاؿ: نعم. قاؿ: ؟ هبذا أمرؾ
قاؿ:صدؽ.             تنا.سنى  يف رمضاف شهر صـو علينا أف   رسولك كزعم قاؿ: نعم. قاؿ: ؟ هبذا أمرؾ

 من البيت حج   علينا أف   رسولك :كزعم .قاؿ نعم قاؿ: ؟ هبذا أمرؾ آ أرسلك فبالذم قاؿ:         
 أنقص كال عليهن أزيد ال باٟتق بعثك كالذم ،قاؿ: كىل مث .قاؿ: صدؽ قاؿ: سبيال. إليو استطاع
ة.)لفظ مسلم(اٞتن   ليدخلن   صدؽ لئن سلم: ك عليو ا صلى النيب فقاؿ منهن.  

في التعامل مع األحاديث:يدية شروط الز   

اإلسالمية  تقد ـ أف  الزيدي ة تعدُّ السنة الن بوية ا١تصدر الثاّن يف أصوؿ االستدالؿ  ،كباقي ا١تذاىب
يف التطبيق ،لذا ٧تد كل مذىب لو  ا١تعموؿ هبا يف العامل اإلسالمي أصوالن ك فركعان ،لكن قد ٧تد اختالفان 

كمن ىذا الباب اشًتط علماء الزيدية شركطان كثَتة يف بعض الشركط يف التعامل مع األحاديث ا١تركية .
وؿ من علمائهم ا١تعاصرين العالٌمة اقق عبد ا التعامل مع األحاديث ا١تركيٌة ،كلعل ٦تن حٌقق فيها الق
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ٛتود درىم العز م ،كلو كتاب يف" قواعد اٟتديث عند الزٌيديٌة كاد ثُت" ،حيث بُت  الشركط )ا٠تاصة 
 با١تذىب الزيدم( على الوجو التايل:

                                                                           : الَعرض َعلى ِكتاب اهلل تَعالىػ  ُ
الىيىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍُتً ﴿ القواعد األساسية عندىم ألنو: كتعترب قاعدة العرض على كتاب ا من أىم
يد ًكيمو ٛتًى ٍلًفًو تىنزيله ًمٍن حى ٍيًو كىالى ًمٍن خى [. كقد غفل عن ىذه القاعدة العلمية ا٢تامة ِْ]فصلت:﴾  يىدى

ال يكوف  ثوف، بالرغم أننا لو رجعنا إىل شركطهم يف اٟتديث الصحيح ٧تدىا ٜتسة، كمنها أفاد  
اٟتديث شاذان أك معلوالن، كقد عر ؼ اٟتفاظ الشاذ: بأنو )ماركاه الثقة ٥تالفان بو الثقات( فإذا ركل الثقة 
حديثان ٥تالفان بو الثقات عيد  حديثو مقدكحان فيو على قاعدهتم ىذه. فما بالك إذا خالف الثقة القرآف 

! نعم كال شك يف ذلك بل ال يقبل با١ترة، كيرد بال ا١تقطوع بصحتو؟ ىل يعترب حديثو مقدكحان فيو أـ ال؟
تردد أك كجل فما خالف القرآف رد مهما كاف ك٦تن كاف. كلذلك ٧تد أىل البيت عليهم السالـ يؤكدكف 
على  ركرة عدـ ٥تالفة اٟتديث للقرآف فإذا خالفو طرح با١ترة، كىذا مسلك عظيم كقاعدة قوية، ٬تب 

ا ٚتيع الصحاح. كمل تأت ىذه القاعدة من فراغ، بل إف الرسوؿ األكـر العمل هبا ك٬تب أف ٖتاكم إليه
صلى ا عليو كآلو كسلم أكد عليها فقاؿ: )سيكذب علي  كما كذب على األنبياء من قبلي، فما 

أتاكم عٍت فاعر وه على كتاب ا، فما كافقو فهو مٍت كأنا قلتو، كما خالفو فليس مٍت كمل أقلو(، فاستند 
ىل البيت عليهم السالـ كعملوا على تطبيقو، كقد تنبهت لو عائشة فعندما ٝتعت عمر بن إليو أ

ا٠تطاب كابنو عبد ا ٭تدثاف ْتديث:)إف ا١تيت ليعذب ببكاء أىلو( أنكرتو، كحلفت أف رسوؿ ا 
كىالى تىزًري كىازًرىةه ﴿ صلى ا عليو كآلو كسلم مل يقلو، كقالت بيانان لرفضها إياه: أين منكم قوؿ ا سبحانو: 

و األساس ا١تتُت، كا١تيزاف العدؿ، كا١تفتش الصادؽ، كالقوؿ الفصل [. إن  ُْٔ]األنعاـ:﴾  ًكٍزرى أيٍخرىل
 وقاؿ اإلماـ القاسم بن ٤تمد يف معرض حديث .الذم ال تناقض فيو كال اختالؼ، كال التواء كال ا طراب

 أعزه ا تعاىل، كأصوؿ ا٠تطايب كالذىيب، أك  كناىيك أف يكوف كتاب ا)عن ثبوت صدؽ اٟتديث 
ا١تعلـو عدـ عصمة ذلك الشيخ يف حكمو، كمع  كحكم شيخ حكم بصحة اٟتديث، أك عدمها مع أف  

عدـ صحة ما حكم يف نفس األمر، كىم يوجبوف رد ما ٮتالف أصو٢تم، كما خالف ما حكم بو شيخ 
 (.)؟!( من مشائخهم كىل ىذا إال  الضالؿ؟
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                                                                                          : َتوات ر الَحديثػ  ِ
؛ ألٌف اٟتديث ا١تتواتر معلـو الصحة بال خالؼ بُت ٚتيع َتواتر الحديث أئمة الزيديةكًمن قواعد 
اختلف الناس فيما يؤخذ بو من سنة رسوؿ ا صلى ا  :)القاسم بن محمد اإلمام ا١تذاىب، قاؿ

صلى ا  ؾ رسوؿ اائهما ٦تن مل يدرً عليو كآلو كسلم، فعند القاسم بن إبراىيم، كا٢تادم إىل اٟتق كآب
كاف متواتران، أك ٣تمعان على صحتو، أك   يسمع منو مشافهة ال يقبل من اٟتديث إال ما مل، ك عليو كسلم

 (.كاف ركاتو ثقات، أك لو يف كتاب ا أصل كشاىد

صالحيتو  ]كقد تقدـ لنا الكالـ يف حديث عرض السنة على القرآف ، كباف لنا باألدلة  عفو كعدـ
 لالعتماد كاالحتجاج يف مبحث اإلبا ية [

 : تَلّقي الَحديث بالَقبولػ  ّ

كإذا مل يكن متواتران، لكٌن األٌمة تلقتو بالقبوؿ، فإنو مقبوؿ، قاؿ اإلماـ القاسم بن ٤تمد: )كإنا ال نعلم 
بالقبوؿ، أك كافق  صدؽ اٟتديث عنو صلى ا عليو كآلو كسلم، إال إذا جاء متواتران، أك تلقتو األمة 

كتاب ا، كما عدا ذلك فإنا ال نأمن أف يكوف كذبان على رسوؿ ا، إما عمدان، كإما خطأ(، ككذلك 
 .رٛتهم اما تلقاه أىل البيت 

 : اعتَبار َما صّح َعن اإلمام َعلّي َموضع احتَجاجػ  ْ

  .يث الغدير، كا١تنزلة، كالراية، كا١تدينةو، ك١تا كرد فيو من الكتاب كالسنة كحدو كمكانتً استنادان إىل علمً 

:اعتَبار إجَماع أىل الَبيت ح ّجة ػ ٓ   

٬تب األخذ بو، فإذا أٚتع أىل البيت على مسألة ما، يف عصر ما، قيد مت على ما ٮتالفها، ١تا كرد يف 
ٚتاعتهم من اآليات، كاألحاديث كحديث الثقلُت، كحديث السفينة، كحديث األماف كغَتىا، 

.كإٚتاعهم حجة اإلٚتاع  

 

هم يف الركاية، ك١تا يهم كصدقً كذلك استنادان إىل مكانتهم، كإىل ٖتر   :تَقديم َما َورَد َعن أىل الَبيت ػ ٔ
 كا١تباىلة كغَتىا كرد فيهم من آيات الكتاب كآية التطهَت، كا١تودة،
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  :آل البيت قَبول َمراسيل أئّمةــ  ٕ

لئ إٯتانان كعلمان كزىدان ككرعان كصدقان كنزاىة كفضالن كعدالة كغَتىا من جعلوا اإلمامة فيمن مي  كذلك أهنم
رًسل قد نقح ركاتو، كجعل اإلرساؿ كاٟتكم بصحة اٟتديث، كأدلة قبوؿ اآلحاد 

ي
خصاؿ الفضل، كألف ا١ت

تشملو، قاؿ اإلماـ ا١تنصور با القاسم بن ٤تمد: كعن بعضهم أنو قاؿ: ا١ترسل من العدؿ أرجح من 
(،سند، ألف راكيو قد عرؼ ركاتو كنقح، فاإلرساؿ كاٟتكم بصحتو، كا١تسند أحاؿ النظر إىل غَتها١ت  

 : الرواية عن المخالفين من باب االحتجاج على من يثق بهمػ  ٖ

كإذا ركل أىل البيت حديثان عٌمن ييثلم يف دىيانتو عندىم، فليس إال من باب االحتجاج على مىن يثق 
بذلك الرٌاكم عند غَتىم يف األصح، قاؿ اإلماـ ا٢تادم: )كإ٪تا ٚتعنا يف ىذا الباب من ىذه األخبار 

ة ثقاهتم( ، )كإذا كرد بركاية الثقات من رجاؿ العامة، لئال ٭تتجوا فيو ْتجة، فقطعنا حججهم بركاي
يراد نقليو من كالـ األستاذ العالٌمة  .حديث يف كتبهم ٓتالؼ ما صح عندىم فال يعٍت قبو٢تم لو( 

اىػ ا١ت
 . بتصرؼ عبدا ٛتود العٌزم

ة:وي  بَ ة الن  ن  ة في الس  يدي  مصادر الز   ثانياً:  

، كإيصاؿ  يف ركايىة اٟتىديث كتدكيًنومشكور  جهده ة كعلمائها كحف اظها من العًتة يدي  لقد كاف ألئمة الز  
يسندىة يف ذلك ، ك السٌنة ام  

إذ قاؿ :    العاّلمة العّزينقليها من نقل نديٌة ، فنذكير كيتيبىهم كركاياهًتم ا١ت
 :يالقىرف ا٠تىامس ا٢تجرم ، مىا يل حىت أكاًخر من الزيديةكىًمن أىٌم كيتب اٟتىديث عند أىل البيت 

، كيعترب أقدـ كتاب (ىػُِِ:)تلإلماـ زيد بن علي عليو السالـ  موع اإلمام زيد بن عليجمػ  ُ
حديثي ٚتع يف موا يع الفقو، كىو ينقسم إىل قسمُت: حديثي، كفقهي، مطبوع باسم )مسند اإلماـ 

(.زيد بن علي عليو السالـ  

ىػَِّعليو السالـ ا١تتوىف:  م سند اإلمام علي بن موسى الرضاػ  ِ   

أٛتد بن ٤تمد بن سعيد الكويف ا١تعركؼ بابن عقدة ت:  ث اٟتافظ الكبَتاد  :ابن عقدة كتب ػ ّ
ىػ، قاؿ عنو السيد العالمة صاـر الدين الوزير: اإلماـ اٟتافظ ا١تتقن البحر، كانت كتبو ستمائة ِِّ

ٛتلو، ككاف ٬تيب يف ثالٙتائة ألف حديث أكثرىا من حديث أىل البيت عليو السالـ، ك٭تفظ مائة ألف 
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و الذىيب: ٯتكن أف يقاؿ: مل يوجد أحفظ منو إىل يومنا ىذا، كإىل قياـ حديث بأسانيدىا، كقاؿ عن
الساعة. كذكر عنو اإلماـ ا١تنصور با عبدا بن ٛتزة عليو السالـ: )أنو ألف كتابان يف حديث 

)الغدير(، كذكر لو أكثر من مائة طريق كىو من أىم كتبو، كمنها أيضان طرؽ حديث )الراية(، كطرؽ 
رل(، كطرؽ حديث )الطائر(، كطرؽ حديث )الكوفة(، )فضائل اإلماـ علي(، )كتب حديث )الشو 

(.السنن  

ىػِْٕ، لإلماـ أٛتد بن عيسى بن زيد عليو السالـ ا١تتوىف أمالي اإلمام أحمد بن عيسىػ  ْ   

 ىػ، يف كتابو الفرائض كالسنن، ككتابِْٔعليو السالـ ا١تتوىف: اإلمام القاسم بن إبراىيم تايمرو ػ  ٓ
ا١تناسك، ككتاب صالة اليـو كالليلة، ككتاب مسائل جهشيار، ككتاب مسائل الكالرم، ككتاب مسائل 
النَتكسي، كما ركاه يف ٣تموعو الشريف يف أصوؿ الدين، كىي ركايات ٦تزكجة بغَتىا من ا١تسائل الفقهية 

 .كالعقائدية

 (.ىػِٖٔ:)ترٛتو ا تعاىل  أمالي وتفسير المحدث الحبريػ  ٔ

( . قَِٗ:)تللحافظ ٤تمد بن منصور ا١ترادم رٛتو ا تعاىل  كتاب الذكرػ  ٕ  

ىػ، يف األحكاـ كا١تنتخب كالفنوف كاجملموعة الفاخرة، كىي ِٖٗا١تتوىف:اإلمام الهادي  تايمرو ػ  ٖ
 .ركايات ٦تزكجة بغَتىا من ا١تسائل الفقهية كالعقائدية

ػ ٗ أكثرىا يف فضائل أىل البيت، ككذلك ركايات يف   (ىػَّْ )تلإلماـ الناصر األطركش:  األمالي 
 .كتابو البساط

ث ٤تمد بن ، للعالمة اد  (عليو السالـ) طالب كتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبيػ  َُ
(.ىػِِّ:)تسليماف الكويف   

   (       ىػّّٓ)ت:لإلماـ أيب العباس أٛتد بن إبراىيم اٟتسٍت عليو السالـ، شرح األحكام ػ  ُُ
 .ػ(قُُْ)تمايل لإلماـ ا١تؤيد با أٛتد بن اٟتسُت ا٢تاركّن عليو السالـ: ػ األُِ

 .لإلماـ ا١تؤيد با أيضان  كتاب شرح التجريدػ  ُّ
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 (.ىػَِْ:)تلإلماـ ا١توفق با اٟتسُت بن إٝتاعيل اٞترجاّن  اإلعتبار وسلوة العارفين ػ ُْ

، كلو أيضان كتاب (ىػِْْ:)تماـ أيب طالب ٭تِت اٟتسُت ا٢تاركّن لإل أمالي اإلمام أبي طالبػ  ُٓ
 .شرح التحرير

 .(قَْْ)ت:للحافظ الكبَت إٝتاعيل بن علي ا١تعركؼ بالسماف،  السمان كتاب أماليػ  ُٔ

 .ىػْْٓللحافظ أيب عبد ا ٤تمد بن علي العلوم ت: كتاب األذان بحي على خير العملػ  ُٕ

كىو من أىم كتب الزيدية، كيقع يف ستة ٣تلدات ٥تطوطة  ،: لو أيضان الكافيكتاب الجامع  ػ  ُٖ
اإلماـ القاسم بن إبراىيم، كاإلماـ أٛتد كاألعالـ من أىل البيت ،   تهماعتمد فيو جامعو على أقواؿ أئم

بن عيسى، كاإلماـ اٟتسن بن ٭تِت بن اٟتسُت بن زيد بن علي، كاٟتافظ ٤تمد بن منصور ا١ترادم، كذكر 
أنو ٚتعو من نيف كثالثُت مصنفان من مصنفات ٤تمد بن منصور ا١ترادم، كأنو اختصر األسانيد من 

 . األحاديث، كذكر اٟتجج فيما كافق كخالف

، كىي (ىػْٕٗ:)ت، لإلماـ ا١ترشد با ٭تِت بن اٟتسُت اٞترجاّن  أمالي اإلمام المرشد باهلل ػ ُٗ
 .ٯتليها كل يـو ٜتيس، كاألمايل اإلثنينية كاف ٯتليها يـو اإلثنُتتنقسم إىل قسمُت األمايل ا٠تميسية، كاف 

  .ث علي بن بالؿ ا١تتوىف يف منتصف القرف ا٠تامس ا٢تجرم تقريبان للمحد   شرح األحكام ػ  َِ 

أحاديث  كيتب  يرفضوفال  مهنٌ فإ، من كتب ا١تخالفُت منهىج الزيديٌة يف الٌتعاميل مع األحاديث  أما
يخالفُت مى 

الف أصو٢تا يف الٌركاية كقىبوؿ األحاديث ، كتيقد  ا١ت ما جىاء عن طريق العًتىة إذا حصلى  ـي ىت مل ٗتي
. ككتبهم حافلة بذكر حديث الكتب الستة كغَتىا من كتب أىل السنة .ا٠تالؼ   

:                                                                      كتاب المجموع وصفاً ونقداً ـــ     
الذم يعدكنو أصل ا١تذىب قبل   كتاب المجموعىذه أىم مصادر الزيدية ا١تعتمدة ؛لكن أساسها ىو 

 كل تلك ا١تصنفات ،لذلك ٨تاكؿ التعريف بو :

 كاحد كتاب ك٫تا الفقو، يف اجملموع ككتاب اٟتديث، يف اجملموع كتاب  اإلماـ زيد بن عليإىل يينسب
 الربع يف مات الذم ا٢تامشي الواسطي خالد بن عمرك خالد أبو تلميذه عنو ركا٫تا الكبَت، اجملموع اٝتو

. للهجرة الثاّن القرف من الثالث  
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ىل ك عو اإلماـ زيد كرتبو كما ىو عليو اآلف على طالبو أـ أف ىذا عمل اختلف في المجموع ذاتو: 
خالد ؟ خالؼ. ك ال ٯتكن القطع بأف  اجملموع كما ىو عليو اآلف ٚتعان كترتيبان من تصنيف اإلماـ أيب 

 زيد ؛ألف الدارس ١تنت اجملموع يرل كثَتان من اٟتديث يركيو أبو خالد قائال؛)حدثٍت زيد بن علي (

أبا خالد كتب عن اإلماـ  ٦تا يدؿ على أف أبا  خالد تلقى ىذا مشافهة من اإلماـ زيد..كلعل الر اجح أف  
نسبة اجملموع إىل زيد بن علي رٛتو  اٟتديث كالفقو ،مث رت ب ذلك يف ٣تموعُت ككلُّ ىذا ال يؤىث ر يف ًصح ة

 ا.

خربان،  َِّحديثان مرفوعان إىل الن يب صلى ا عليو كسلم ،كمن األخبار العلوية  ِِٕكقد  م اجملموع  
 كعن اٟتسُت خربين فقط. 

رل بعض ا١تعاصرين: أف  الكتاب مو وع .كي  

لإلماـ اٟتسُت بن أٛتد بن  ؛الر وض الن ضير شرح مجموع الفقو الكبير:كتاب  من أكسع شركحو
ىػ(.كلو شركح أخرل.ُُِِاٟتسُت اٟتيمي اليمٍت )ت  

                                                  ؟ىل لدى الزيديّة كتاب واِحٌد صَحيٌح جامٌع شامل ــ 
الزيديٌة ليسى لديها كتاب صحيح جامعه شامل كشمولٌية )كىو ا١تعاصرين(:إف   الكاظم الزٌيدم٬تيب     

البخارم مثالن ، كليسى يلزـي الًفكر الٌصحيح أف يكوفى لديًهم مثل ذلك الًكتاب ما دامىت األحاديث عن 
ث تعٌنت ، حت ا عليو كعلى آلو موجودىة بضواًبط العًتىة كشركًطهىا فطلبي ذلكى من البىارسوؿ ا صىلوا

ما بالٌصحيح  أىلكقد عابى بعض ميتقٌدمي                  .السنة على البخيارم كميسلم تسميتهما كتاهبى
سناًد ٚتيًعو ، فهي تلتزـي يلزـي الزيديٌة صٌحة ٚتيع ما جىاء يف ميسند اإلمىاـ زيد بن عىلي لصٌحة إكما    

ذلك ، إالٌ أف تينزؿي تلكى اٌلٌركايات منز٢تىا عند الًٌتجيح بُت اآلثىار إذا عار ىت ما ىيو أقوىل منهىا بإٚتاعو أك 
 غَتًه ، كمعلوـه أٌف من الٌصحاح يف األسانيد ما قد يعتٌل متنيو كال يؤثٌر على كثاقىة رجالًو. 

                                 ؟ الّصحابَة كما تروي عن صحابَة أئّمة العتَرةىل الزيدية َتروي عن  ـــــ
رسوؿ ا صىلوات ا عليو كعلى آلو كمن طالعى ميصٌنفاهًتم  ةإٌف الزيدية تركم أحاديث كثَتىة عن صحابى   

الب( ففيهىا كفايىة ، كالزيدية ال تستثٌت يف كجدى ذلكى جليان ، فليتنظىر األمالٌيات )االثنيٌنة كا٠تميسٌية كأيب طى 
من  أ ـاتصف بأحد أمرين :                                                  الٌركاية عن الٌصحابة إالٌ 
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وما انفرَد مثٌ ىي تنظير لشواًىد ركايًتو من طيرؽ أخرل ،  )كذا؟!(يف الٌتحديث كأيب ىيريرىة غفلت وظهىرت 
                                                              .                            بو لم تعتمِده

ر ي ا عنو.ككعب األحبىار كعبدا بن عمرك بن العاص   رواية اإلسرائيلّياتمن اشتيهرى عنهيم  ب ـ  

                                                              :الزيدية األخبار عند  تعارض مسألة ثالثاً:
 قوالف أك كقوؿ تعارض فعل كمىت تتعارض، كمذىب الزيدية أف أفعاؿ النيب صلى ا عليو كسلم ال   
 جيهل ،فإف يًتاخ مل إف ٥تص صه  ،أك باألكؿ العمل ٯتك ن كقتان  تراخى إف ناسخه  فا١تتأخر التاريخ عيلم ،فإف
. الصحيح على أرجح فالقوؿ كفعل قوؿ تعارض ،كإذا القولُت بُت فالًتجيح التاريخ  

ة مع األخبار لو عالقة كطيدة ٔتسألة التعارض ـ يف شركط تعامل الزيدي  ما تقد   ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أفٌ 
 بُت األخبار.
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. األكوع إٝتاعيل ، الزيدية ػػ  

ػػ                         ة.مكتبة كىبة  ،القاىر  للدكتور ٤تمد عجاج ا٠تطيب، ؛السنة قبل التدكين ػػ
ـ.َُِّس،ّ.طمنتدل أفكار للدراسات كالبحوث  ٤تمد ٭تِت عزاف.، عند الزيدية الصحابة   

                                                       .البغدادم طاىر بن القادر عبد الًفرؽ، بُت الفىٍرؽ ػ
. عواجي غالب.  د ، اإلسالـ إىل تنتسب معاصرة فرؽ ػ  

.حـز ابن كالنحل، كا١تلل األىواء يف الًفصىل ػ  

.األثَت بابن ا١تلقب اٟتسن أبو الدين عز التاريخ، يف الكامل ػ  

ػ الشهرستاّن الكرمي عبد بن ٤تمد كالنحل، ا١تلل ػ  

٤تمود ٛتدم زقزكؽ، بتقدمي:(،٣تموعة من الباحثُت ٔموسوعة الفرؽ كا١تذاىب يف العامل اإلسالمي) ػ
ػ                                   ىػ                               َُّْ.القاىرة ا١تصرية كزارة األكقاؼ 

٤تمود ٛتدم زقزكؽ ،كزارة األكقاؼ بتقدمي: ٣تموعة من الباحثُت  (،ٓموسوعة التشريع اإلسالمي)ػػ 
              (.ىػَُّْ) .القاىرةا١تصرية 

 


