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 .مقدمة
  .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن االه

  .وبعد

وألف علماء الشيعة  ،وقد عدها البعض فبلغت ثالمثائة فرقة ،اكثرية جد    افإن الشيعة قد تفرقت فرق  
 .مساه ) فرق الشيعة ( فألف النوخبيت الشيعي كتاب   ؛وعدها ،أنفسهم يف فرق الشيعة

  :وبجلملة ففرق الشيعة الرئيسية ثالث

  .الباطنية اإلمساعيلية -1

  .االثنا عشرية اجلعفرية -2

  .الزيدية -3

وحقيقة االنتساب إىل زيد  ،واترخيها ،سأتناول احلديث عن نشأة الزيدية ،ويف هذا البحث املختصر
  .بن علي ـ رمحه هللا تعاىل ـ

ولعل يف هذا  ،ونشأهتا ،فكثري من الباحثني خيفى عليه بعض التفاصيل املهمة حول هذه الفرقة
  .والسداد ،املوىل التوفيق سائال   ،البحث ما يساعد يف إيضاح الكثري من األمور
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 :واالنتشار ،والنشأة ،التعريف
  .التسمية :األولاملبحث 

والزيدية  ،واالثين عشرية اإلمامية ،اإلمساعيلية الباطنية :الزيدية هي إحدى فرق الشيعة الرئيسية الثالث
  .اثلث هاتني الفرقتني

  :النسبة :األول املطلب
 1.أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ـ رضي هللا عنهم ـ  :قال الشهرستاين يف تعريفهم

 2أصحاب زيد بن علي ـ رضي هللا عنهما ـ  :وقال امللطي عنهم
 3وإمنا مسوا زيدية لتمسكهم بقول زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب  :وقال األشعري

 4 .هم املنسوبون إىل زيد بن علي زين العابدين :وقال الرازي
وصحبتها لإلمام زيد بن علي ـ  ،ة اتباعهاا يف تعريفهما عن الزيديوامللطي ذكر   ،فاإلمامان الشهرستاين

ولكن احلقيقة اليت جيب  ،وذكر اإلمام األشعري أهنم الذين متسكوا بقول اإلمام زيد ،رمحه هللا تعاىل ـ
 5.وال يف الفروع ،على احلقيقة هلذا العلم ال يف األصولا وتعلم أن هؤالء ليسوا أتباع   ،أن تقال

وهو قول اإلمام ابن حزم ـ  ،والتحقيق أقرب يف نظري إىل الصواب وهلذا كان تعريف الرازي للزيدية
"الزيدية نسبوا إىل زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب  :رمحه هللا تعاىل ـ يف الفصل إذ قال

وزعمت اتباع زيد وهم  ،فالزيدية نسبت إىل زيد بن علي وانتسبت إىل غري النسبة احلقيقة ،6طالب"
أو االبتداع يف اإلمامة  ،عن االعتزال ااإلمام زيد كان على منهج السلف بعيد  ف ،بعيدون عن منهجه

  .ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وغريها من العقائد املنحرفة عن سنة نبيه وجده أيب القاسم
                                                            

  .م2111هـ ـ 1141 ،طبعة املكتبة العصرية ـ بريوت، "121/ 1امللل والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين "  1
مكتبة  :طبعة ."44 :"ص التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع أليب احلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن امللطي الشافعي 2

  .م 1691-هـ 1411 ،حممد زاهد الكوثري :تعليق .املعارف ـ بريوت
 ،املكتبة العصرية ـ بريوت :طبعة، "1/91"، أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري ،مقاال اإلسالميني واختالف املصلني 3

  .م2111 -هـ 1149
علي سامي  :مراجعة ،بريوت –دار الكتب العلمية  ،"12:"ص ،الفخر الدين الرازي ،اعتقادات فرق املسلمني واملشركني 4

 .م1612 -1112 ،النشار
  .سيأيت إبذن هللا ذكر ذلك 5
مكتبة عباس الباز ـ مكة  :طبعة ،" 11/ 4" بن حزم األندلسي اإلمام أيب حممد علي بن أمحد ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل 6

 ..املكرمة
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" واعلم أن  :حني قال عقائد الثالث والسبعني فرقة على هذه احلقيقة صاحب كتاب اوأكد أيض  
زعموا أهنم على مذهب زيد بن  :قسم يقال هلم الزيدية :هؤالء الروافض افرتقوا على ثالثة أقسام

 7..." .علي

  :والبداية ،النشأة :املطلب الثاين
حني خرج زيد بن علي ـ رمحه  يف بداية القرن الثاين اهلجري افرقة الزيدية من الفرق اليت ظهرت قدي  

وفصل  ،واختلف يف سبب خروجه ،هـ يف الكوفة122يف عام  هشام بن عبد امللكهللا تعاىل ـ على 
 8 .ذلك الطربي يف اترخيه

" وكانت الشيعة  :شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه هللا تعاىل ـ عن نشأة الزيدية فقال و حتدث 
أصحاب علي يقدمون عليه أب بكر وعمر وإمنا كان النزاع يف تقدمه على عثمان ومل يكن حينئذ 

وال رافضيا وإمنا مسوا رافضة وصاروا رافضة ملا خرج زيد بن علي بن احلسني  ايسمى أحد ال إمامي  
 :فقال ،فرفضه قومبلكوفة يف خالفة هشام فسألته الشيعة عن أيب بكر وعمر فرتحم عليهما 

وتواله قوم زيدية النتساهبم إليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة إىل  ،رفضتموين رفضتموين فسموا رافضة
 9.إمامية وزيدية"  :رافضة

"فلهذا مسوا  :الرافضة لزيد بن علي يف الشيخني بعد ذكره لقصة امتحان ومبثله قال احلافظ ابن كثري
الرافضة يومئذ ومن اتبعه من الناس على قوله مسوا الزيدية وغالب أهل الكوفة منهم رافضة وغالب 
أهل مكة اىل اليوم على مذهب الزيدية ويف مذهبهم حق وهو تعديل الشيخني وبطل وهو اعتقاد 

 ،السنة الثابتةعليهما بل وال عثمان على أصح قويل أهل  اتقدمي علي عليهما وليس علي مقدم  
 10.واآلاثر الصحيحة الثابتة عن الصحابة "

                                                            
حممد عبدهللا رزبن  :حتقيق ،"111 :من علماء القرن السادس اهلجري ـ " ص عقائد الثالث والسبعني فرقة أليب حممد اليمين ـ 7

  .هـ1111 :الطبعة األوىل ،مكتبة العلوم واحلكم ـ املدينة النبوية :طبعة ،الغامدي
  .دار املعارف مبصر :طبعة ،حممد أبو الفضل إبراهيم :حتقيق " 174 -191/ 7حممد بن جرير الطربي " ،الرسل وامللوك اتريخ 8
جامعة  :طبعة ،الدكتور حممد رشاد سامل :حتقيق ،"2/69"، شيخ اإلسالم ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة 9

  .م1619 -هـ 1119 :الطبعة األوىل ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
عدد من الباحثني مبراجعة الشيخ شعيب األرانؤوط ـ و  :"، حتقيق171/ 11" ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،البداية والنهاية 10

  .م 2111 -1149 ،طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ قطر ،الدكتور بشار عواد معروف
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وكان زيد بن علي قد بيعه على إمامته مخسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة وخرج هبم على وايل 
ومل يبق معه بعد رفض  ،يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد امللك على العراقني العراق

 11. سوى مائيت رجل وقليل  الرافضة
إذا كان جنح الليل رُمى  حىت اجد   اشديد   قتاال   وقُتل ـ رمحه هللا تعاىل ـ بعد معركة طويلة اقتتلوا فيها

 رمحه هللا تعاىل ـ.  يف موته ـ اوكان سبب   ،فأصاب جانب جبهته اليسرى فوصل اىل دماغه ،زيد بسهم
 ،وانفتل أصحابه حيث مل يبق هلم رأس يقاتلون به ،فدفنه أصحابه وأجروا على قربه املاء لئال يُعرف

  .فما أصبح الفجر وهلم قائمة ينهضون هبا
بينهم وجاء موىل لزيد سندي قد شهد دفنه فدل على  اوتتبع يوسف بن عمر اجلرحى هل جيد زيد  

فأخذ من قربه فأمر يوسف بن عمر بصلبه على خشبة بلكناسة ومعه نضر بن خزية ومعاوية  ،قربه
مث  ،أربع سنني مكث مصلوب   ازيد   إن :ويقال ،ن اسحاق بن زيد بن حارثة االنصاري وزايد النهديب

 12 .فاهلل اعلم ،أنزل بعد ذلك واحرق
يف  واجتمعت عليه مجاعة كبرية ،سنة مخس وعشرين ومائة يف خراسانحيىي  مث خرج من بعد زيد ابنه

 .أايم الوليد بن يزيد بن عبد امللك
 اوكان نصر بن سيار عامل خراسان قد بعث سلم   ...وكاد أن يلك ،اثر حيىي خبراسان :قال الذهيب

 ،مث أصاب حيىي بن زيد سهم يف صدغه ،فقتله بعد حروب شديدة وزحوف ،فظفر به ،إىل حيىي 13
مث أنزهلا  ،وصلبت جثته جبوزجان ،وبعثوا به إىل هشام بن عبد امللك إىل الشام ،فاحتزوا رأسه ،فقتله

  14. .أبو مسلم اخلراساين، وواراه
و كان قد بيعه مجاعة من أهل احلجاز يف أواخر  ،مث خرج حممد بن عبد هللا امللقب بلنفس الزكية

وخلع مروان وكان يف مجلة من بيعه على ذلك أبو جعفر املنصور وذلك  ،دولة مروان احلمار بخلالفة
فلما صارت اخلالفة إىل أيب جعفر املنصور خاف حممد بن عبدهللا  ،قبل حتويل الدولة إىل بين العباس

فصارا إىل اليمن مث سارا  ،يف البالد الشاسعة ..فذهبا هرب  .بن احلسن وأخوه إبراهيم منه خوفا شديدا

                                                            
  .مكتبة ابن سنان ـ القاهرة ،حتقيق حممد عثمان اخلشت ،"11 -11 :"ص، لعبد القاهر البغدادي ،الفرق بني الفرق 11
 ".  176/ 11البداية والنهاية " 12
  ."1/96انطر امللل والنحل "  .سلم بن أحوز املازين صاحب شرطة ابن سيار 13
 :الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة :طبعة ،شعيب األرانؤوط :حتقيق ،"461/ 1" ،حممد أمحد عثمان الذهيب ،سري أعالم النبالء 14

  .م1611 -هـ 1111
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سنة مخس وأربعني ومائة وقد استظهر على  ، مث ظهر حممد بن عبدهللا بن حسن15إىل اهلند فاختفيا 
وبيعوه كلهم إال القليل مث قتل بعد معركة مع جيش أيب جعفر املنصور برائسة  ،له أهلهااملدينة ودان 

الكثري  و انفض عن حممد بن احلسن ،عيسى بن موسى يف عشرة آالف فارس من الشجعان املنتخبني
ومنه إىل أيب جعفر  ،وأرسل إىل عيسى بن موسى ،و احتز رأسه محيد بن قحطبة فقتل ،من أتباعه

 16  ور.املنص
وقد كان بعثه أخوه إىل البصرة بعد ظهوره  ،وملا علم إبراهيم بن عبدهللا أخو النفس الزكية مبقتل أخيه

 ،فاستجاب له خلق كثري، واستفحل أمره وبيعه فئام من الناس ،بملدينة فقدمها إبراهيم ودعا لنفسه
  .وجعل الناس يقصدون البصرة من كل فج ملبايعة إبراهيم ويفدون إليها مجاعات وفرادى

 . اواستفحل أمره جد   ،والسواد ،واملدائن ،وبعث إبراهيم إىل بالد فارس فأخذها وكذلك واسط
ور فأرسل إليه املنص ،وأقبل إبراهيم بعساكر من البصرة إىل الكوفة يف مائة الف مقاتل لقتال املنصور

وعلى مقدمته محيد بن قحطبة الذي اجتز رأس أخيه حممد بن  اعيسى بن موسى يف مخسة عشر الف  
 .عبدهللا

ا، شديد   فاقتتلوا هبا قتاال   ،ا من الكوفةوهي على ستة عشر فرسخ   يواقبل اجليشان فتصافوا يف بمخر 
وقيل يف  ،مث اهنزم أصحاب إبراهيم وثبت هو يف مخسمائة ،فاهنزم جيش املنصور يف بداية األمر

أربعمائة وقيل يف تسعني رجال واستظهر عيسى بن موسى وأصحابه وقتل إبراهيم يف مجلة من قتل 
فجعل محيد أييت بلرؤوس إىل عيسى بن موسى حىت عرفوا رأس  ،واختلط رأسه مع رؤوس أصحابه

 17 .فبعثوه مع البشري إىل املنصور ،إبراهيم
وال يستقيم هلا شأن حىت ظهر الناصر  ،وتيه ال ينتظم هلا أمر ،وظلت الزيدية بعد مقتل إبراهيم يف مرج

وُيسمى األطروش  .األطروش احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
 لطرش أصاَب أذنيه. 

بالد الديلم واجليل ومل يتحلوا بدين ظهر خبراسان فطلب مكانه ليقتل فاختفى واعتزل األمر وصار إىل 
فدانوا بذلك ونشئوا عليه  ،اإلسالم بعد فدعا الناس دعوة إىل اإلسالم على مذهب زيد بن علي

  .وبقيت الزيدية يف تلك البالد ظاهرين
                                                            

 ".  411/ 11" البداية والنهاية 15
 ". 11/421" املرجع السابق 16
  ." 426-421/ 11" ،البداية والنهاية 17
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وكان خيرج واحد بعد واحد من األئمة ويلي أمرهم وخالفوا بين أعمامهم من املوسوية يف مسائل  
 .أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول إبمامة املفضول وطعنت يف الصحابة طعن اإلمامية األصول ومالت

18 
 حيىي بنبدأ اهلادي  ،ويف الوقت الذي قامت للزيدية دولة على يد الناصر األطروش يف اجليل والديلم

"قد توثب وغلب  :يف أتسيس دولة يف اليمن قال الذهيب 19احلسني بن القاسم بن طباطبا الرسي 
مث خرج  ،ومتت له حروب وشؤون ،وخطب له بصنعاء وما واالها ،على اليمن بعد التسعني ومائتني

وتلقب  ،فملك تلكك الناحية وبالد جنران ،فصار إىل صعدة ،من صنعاء حني غلبت عليها القرامطة
  .20بهلادي إىل احلق 

وكان بينهم وبني  ،وفد إليه رجال من خوالن صعدة من آل أيب فطيمة وكان فيهم نزعة من التشيع 
وأراد آل  ،وكان األكيلييون سنة يدينون بلوالء للعباسيني ،بين عمومتهم من األكيليني خالف وتناحر

م ووعدوه فوصفوا له بالده ،احلسني حيىي بنأيب فطيمة الكيد لبين عمومتهم بستدعاء اهلادي 
ويف سنة مثان ومثانني ومائتني استدعاه إىل  ،بلتملك عليهم فقدم معهم سنة أربع ومثانني ومائتني

 21 .فسار إليها وملكها ،أبو العتاهية بن بشر اهلمداين صنعاء
فاجلرائم اليت ارتكبها اهلادي يف  ،لباب الصراع الفكري والعقائدي اوفتح   ،للشر وكان دخوله اليمن بب  

وقائد جيوشه علي بن حممد العلوي يف كتاب "سرية اإلمام اهلادي حيىي بن  ،حق اليمن دوهنا ابن عمه
  .احلسني العلوي الرسي"

                                                            
  ."129/ 1" ، امللل والنحل 18
"نسبة إىل جبل الرس وهو جبل من  :املؤرخ أبو احلسن اخلزرجي يف العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر أهل اليمن قال 19

  .جبال املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم "
الدكتور بشار عواد  :حتقيق ،"1191/ 9الذهيب "، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم 20

  .م2114 هـ ـ1121 :دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل ،معروف
الطبعة ، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية :طبعة، "1114 :ص، أعالم املؤلفني الزيدية "، عبد السالم بن عباس الوجيه 21

  .م1666ه ـ 1121 :األوىل
 :عن رافضة اليمن "ص " حاشية للعالمة حممد بن علي األكوع نقال  121 -124وقرة العيون يف اتريخ اليمن امليمون " ص  

عبدهللا العبادي  :حتقيق ،بن احلسن اخلزرجي للمؤرخ أيب احلسن علي ،العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر أهل اليمن، "114
ـ 1126 :الطبعة األوىل ،اجليل اجلديد انشرون ـ صنعاء :طبعة ،."1/2211األشول " ومجيل ،وعلي الوصايب ،ومبارك الدوسري
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وأكثر  ،"مث حلق اليمن كله يف آخر املائة الثالثة :ويف هذا يقول املؤرخ عمر بن علي بن مسرة اجلعدي 
  :فتنتان عظيمتان املائة الرابعة

 ...وقد عمت العراق والشام واحلجاز :فتنة القرامطة
احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن احلسن املثىن بن  حيىي بنأن الشريف اهلادي إىل احلق  :الفتنة الثانية

احلسن السبط بن علي بن أيب طالب ـ رضي هللا عنه ـ ملا قام يف صعدة وخماليف صنعاء دعا الناس 
إما مفتون  :وكان أهل اليمن صنفني ،وهذه الفتنة أهون من األوىل ،إىل التشيع عند استقراره يف صنعاء

 22. .. ".من الشريعةوإما خائف متمسك بنوع  ،هبم
 ،احلنفي ـ وهو الغالب ـ :وبني ابن مسرة اجلعدي أن أهل اليمن كانوا قبل دخول اهلادي على مذهبني

وأول من أظهر مذهب الشافعي يف  ،قبل ذلك يف اليمن اومل يكن املذهب الشافعي معروف   ،أو مالكي
 23 .اليمن هو الفقيه احلافظ موسى بن عمران املعافري

  :النفوذ واالنتشار :الثالثـ املطلب 
فتقدم أن الناصر األطروش  ،كان للمذهب الزيدي فيما سبق نفوذ يف عدد من األقطار اإلسالمية

ويف نفس الفرتة ظهر يف اليمن  ،وأسلم أهلها على يديه وفق املذهب الزيدي ،والديلم ،قدم بالد اجليل
  .ونشر املذهب الزيدي فيها ،وشاع صيته ،احلسني الرسي وأقام دولة يف اليمن حيىي بناهلادي 

وجيمل الشيخ حممد أبو زهرة دورمها  ،وكان هلذين اإلمامني الزيديني دور كبري يف نشر املذهب الزيدي
واستشهاد  ،بعد توايل االضطهاد ،"ويٌعد الناصر هذا حميي اإلمامة الزيدية من الركود :يف ذلك فيقول

له أنصار  الواقع قد تضافر هو واهلادي على إحياء املذهب قواي  .. وإنه يف .الكثريين من آل البيت
غرس فيها  ،ابكر   افالناصر هذا تتبع أرض   ،وإن اختلف ميدان العمل لكل واحد من اإلمامني ،وأتباع

واهلادي ومن جاء بعده أخذوا ينتفعون من االضطراب القائم بستيالء  ،املذهب فآتى أكله بعد حني
فنما فيها  ،وأدخلوا املذهب يف بالد اليمن ،24فانتزعوها منهم ،القرامطة على بعض داير اإلسالم

 25.  .وترعرع "
                                                            

 :طبعة، عبد احلميد هزاع حممد انجي :عناية ،"67-61 :املؤرخ عمر بن علي بن مسرة اجلعدي " ـ ص ،طبقات فقهاء اليمن 22
  .م2111هـ 1142 :الطبعة األوىل، اجليل اجلديد انشرون ـ صنعاء

  ."61-67 :املرجع السابق "ص 23
  .كما سيأيت  دخلوا يف حرب مع أهل السنة واجلماعة، وفعلوا هبم األفاعيل ولنشر املذهب أيض ا 24
هـ 1121 ،دار الفكر العريب ـ القاهرة :طبعة ،"166" ص:  ،للشيخ حممد أبو زهرة ،آراؤه الفقهية حياته وعصره ـ .اإلمام زيد 25
  .م2111 -
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اإلمام الزيدي احلسن بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن  ويف سنة مخسني ومائتني من اهلجرة ظهر
ومهذان  ،وبالد الري وآمل ،وجرجان ،على طربستان بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب احلسن
وهزم  ،ومتكن وعظم شأنه ،واستفحل أمره ،وامتدت أايمه ،و كثر جيشه ،وعظم سلطانه وغريها

 .جيوش اخللفاء
 ومائتني. سنة سبعني ،تويف يف شهر شعبان ،وكانت واليته تسع عشرة سنة ومثانية أشهر وستة أايم 

 26قبل التسعني ومائتني فطالت أايمه، وظلم وعسف، إىل أن قتل ،فتملك بعده أخوه حممد بن زيد
على يد إدريس بن عبد هللا بن احلسن املثىن بن احلسن  هـ177وقامت للزيدية دولة يف املغرب سنة 

وعظم أمر إدريس فاستمر  ،بن علي بن أيب طالب: مؤسس دولة األدارسة يف املغرب. وإليه نسبتها
 27.وهو أول من دخل املغرب من الطالبيني ،اإىل أن تويف مسموم  

وانقطعت عنهم  ،بناحية اتهرت فتمّلك هو وأوالده بملغرب زماان   .فقام بعده ولده إدريس بن إدريس
 .28وبنوا القصور واملدائن  ،البعوث. وجرت لإلدريسية أمور يطول شرحها

 29ارسة يف املغرب من الزيدية إىل مذهب أهل السنة وقد حتولت دولة األد
" وغالب أهل مكة اىل  :و ملكة نصيب من انتشار املذهب الزيدي كما ذكر العالمة ابن كثري قائال  

 30 .اليوم على مذهب الزيدية "
 ،مكة :" وبحلجاز :فقال ،ومنها مكة واحلجاز وذكر الدامغاين البلدان اليت انتشرت فيها الزيدية

 31 .."..ومجيع بلدان احلجاز إال املدينة
" وللزيدية  :معني أنه قال حيىي بنونقل العالمة عبدهللا بن عبد الوهاب ـ رمحهما هللا تعاىل ـ عن 

 32. وهو معدود من مذاهب أهل البدع" ،مذهب يف احلجاز

                                                            
/ 14سري أعالم النبالء "، "412/ 9اتريخ اإلسالم لإلمام الذهيب " ،"216/ 11البداية والنهاية إلمساعيل الدمشقي " 26

149". 
  .م2112الطبعة اخلامسة عشرة  ،طبعة دار العلم للماليني ـ بريوت ،"276/ 1"، خري الدين الزركلي ،األعالم 27
  ."211/ 1اتريخ اإلسالم "  28
مهر ـ املؤمتر العاملي  :طبعة ،( 1 :) ص :مقدمة احملقق ،حتقيق حممد كاظم ،حممد بن حممد بن النعمان املفيد ،املسائل اجلارودية 29

  .هـ1114 :الطبعة األوىل ،أللفية الشيخ املفيد
  ." 11/171البداية والنهاية " 30
  ."162 :عن اإلمام زيد أليب زهرة " ص نقال   ." 1 :مقدمة الروض النضري " ص 31
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 ،والذين دخل آبئهم ،ومن الدولة الزيدية اليت تبنت املذهب الزيدي يف بداية أمرها الدولة البويهية
 ،و البدع ،الرفض الصريح وأظهروا ،33وأجدادهم اإلسالم عن طريق أئمة الزيدية يف بالد الديلم واجليل

  والنوح على احلسني ـ رضي هللا عنه ـ ،والضالالت ومنها االحتفال بعيد الغدير
مث دخلت سنة ثنتني ومخسني  ":إظهار البويهيني للبدع الرافضية قال العالمة احلافظ ابن كثري عن

 وثالمثائة 
وأن يلبس النساء املسوح  ،أن تغلق األسواق يف عاشر احملرم من هذه السنة أمر معز الدولة بن بويه 

 ،يلطمن وجوههن ،انشرات شعورهم ،وأن خيرجن يف األسواق حاسرات عن وجههن ،من الشعر
 ،يكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعةـ ومل  ففعل ذلك ،ينحن على احلسني بن علي بن أيب طالب

  .وكون السلطان معهم
إبظهار الزينة ببغداد وأن تفتح األسواق بلليل كما يف  ويف اثمن عشر ذي احلجة منها أمر معز الدولة

بعيد  افرح   ،وأن تشعل النريان أببواب األمراء وعند الشرط ،وأن تضرب الدبدب والبوقات ،األعياد
منكرة  "  ،امشهود   اويوم   ،اعجيب   افكان وقت   ،الغدير  34 .وبدعة  ظاهرة  

  

                                                                                                                                                                                          
" من جمموعة 1/79" عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب للعالمة ،جواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية 32

  .م1614 ،مكتبة ابن تيمية :طبعة ،الرسائل واملسائل النجدية
الدار  ،"67د حسن منيمنة " ص:  ،واالجتماعي والثقايف ـ مقاطعة فارس ـاتريخ الدولة البويهية السياسي واالقتصادي  33

  .م1617هـ ـ 1117 ،اجلامعية
 ". 219/ 12" البداية والنهاية 34
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  :فرق الزيدية :ـ املبحث الثاين

  :عدد فرق الزيدية :ـ املطلب األول
  :وأشهر هذه األقوال أربعة ،واملقاالت يف عدد فرق الزيدية إىل أقوال عدة ،اختلف أصحاب الفرق

البرتية  وجعل الشهرستاين ،والبرتية ،والسليمانية ،اجلارودية :أن فرق الزيدية ثالث فرق :ـ القول األول 
، والبغدادي 36ونشوان احلمريي  ،35الشهرستاين  :وممن ذهب إىل هذا القول .والصاحلية فرقة واحدة

  38.والفخر الرازي  ،37
 ،من عقائدها دون أن يسميها اثالث ذكر بعض   :ذكر أهنا أربع فرق فقد ،أورده امللطي :ـ القول الثاين

 39. و مسى الرابعة مبعتزلة بغداد 
 وأورد هذا القول ،والصباحية ،والعقبية ،والبرتية ،والصاحلية ،اجلارودية :مخس فرق :ـ القول الثالث

، واتفق اإلمام ابن الوزير مع 40"وهذه الفرق اخلمس فرق الزيدية "  :بن محزة قائال   ىياإلمام الزيدي حي
فلم يتفق معه إال يف ذكر  ،محزة حيىي بنغري اليت مساها  اولكنه مسى فرق   ،محزة يف العدد بنحيىي 

 ،ومطرفيَّة ،" والزيديُة فرقٌة واحدٌة من الشيعة قد تفرَّقت إىل خمرتعة :قال ،اجلارودية والصاحلية فقط
وحسينية  ،ومطرفية ،وأما بقية الفرق اليت ذكرها ابن الوزير من خمرتعة .وُحسينيَّة" ،وصاحلححيَّة ،وجاروديَّة

  ـ إن شاء هللا تعاىل ـ اوسيأيت تفصيل ذلك قريب   ،41فهذه الثالث تفرعت عن اجلارودية

                                                            
  ."1/129امللل والنحل " 35
  .احلور العني " 36
مكتبة ابن  :طبعة ،اخلشتحممد عثمان  :حتقيق ،" 11 :" ص ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي ،الفرق بني الفرق 37

 . .سنان ـ القاهرة
  ."12:"ص اعتقادات فرق املسلمني واملشركني 38
  ." 41 -44 :التنبيه والرد "ص 39
  ."261 :" ص رمحه هللا تعاىل ـ الرسالة الوازعة عن سب صحابة سيد املرسلني بتعليق شيخنا العالمة مقبل الوادعي ـ 40
حممد بن إبراهيم احلسين القامسي، بتحقيق الشيخ / شعيب  ،العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم البن الوزير 41

 م.  1661 -هـ  1111الطبعة الثالثة،  ،بريوت ،"، طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع117/ 4" ،األرنؤوط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ،والنعيمية ،والبرتية ،والسليمانية ،اجلارودية :وهي وهو قول اإلمام األشعري ،ست فرق :ـ القول الرابع
ويقولون  ،أيب بكر وعمر :ون من الشيخنيؤ وإمنا ذكر أهنم يترب  ،ومل يذكر اسم السادسة ،واليعقوبية

 .42بلرجعة
  :وأصلها هي ثالث فرق ،وأشهرها ،وعند التحقيق جتد أن فرق الزيدية الرئيسية

  .والبرتية أو الصاحلية ،والسليمانية أو اجلريرية ،اجلارودية
  .أو متفرعة عنها ،يف هذه الثالث الفرق اضمن  وأما بقية الفرق املذكورة فهي داخلة 

 .الزيدية وحقيقة االنتساب لزيد بن علي :املبحث الثالث

  .سنية اإلمام زيد بن علي :املطلب األول
اإلمام زيد بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب ـ رضي هللا عنهم ـ من خيار 

  .ومن أهل السنة واجلماعة ،وأفاضل آل بيت النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ،43التابعني 
 44. وكانت الشيعة تنتحله"  ،"كان من أفاضل أهل البيت وعبادهم :قال أبو حامت البسيت

 .45" وكان ذا علم وجاللة وصالح، هفا، وخرج، فاستشهد " :وقال اإلمام الذهيب يف ترمجته
  46. لرفع درجته يف آخرته " ا" وكان أحد العلماء الصلحاء بدت منه هفوة فكانت سبب   :اوقال أيض  

 47 ." وكان من أهل العلم والفقه والفهم يف القرآن والشجاعة" :وقال أبو حيان األندلسي
" وكالم علماء احلديث والسنة يف زيد بن علي  :وقال العالمة عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب

 48.ن علماء أهل البيت معروف مشهور " وأمثاله م
وأئمة  ،وحسن عقيدته عند السلف ،وصفاء منهجه ،والشاهد مما أوردانه بيان فضل زيد بن علي

  .اإلسالم
                                                            

 :قدم له وكتب حواشيه ،"72 -71 :"ص :احلسن علي بن إمساعيل األشعريأبو  ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 42
  .م2111 .هـ1149 ،املكتبة العصرية ـ بريوت :طبعة ،نعيم زرزور

حممد بن حبان  ،الثقات ." ورأى مجاعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :(1/216قال ابن حبان يف الثقات ) 43
  .م1671 -هـ 1461 :الطبعة األوىل ،طبعة دار الفكر ،البسيت بن أمحد أيب حامت

 ..(94 :مشاهري علماء األمصار )ص 44
 (. 1/416سري أعالم النبالء ) 45
  .(4/111اتريخ اإلسالم ) 46
 (427/ 1تفسري البحر احمليط أبو حيان األندلسي )47 

  .(1/71) :ضمن جمموعة الرسائل واملسائل النجدية .جواب أهل السنة النبوية 48
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  .ومذاهب ٌمنتحلة ،ملا ينسب إليه من أقوال منحرفة اخالف  
أو يقرر قواعد لطريقة أو  ،اومل يؤسس مذهب   ،من الدهر احين   اأو معتزلي   ،ما ايوم   افزيد مل يكن شيعي  

 واملصنفات  ،أو تدون الكتب ،ومل تظهر املذاهب بعد ،يف ذلك الزمن اأخرى فلم يكن التقليد معروف  

  .الزيدية مبين على اهليام :املطلب الثاين
 :بقولهلو عدان إىل كالم اإلمام أيب حامت البسيت ـ رمحه هللا تعاىل ـ لرأينا أنه ختم كالمه على اإلمام زيد 

  .ال صلة له به اوتنسب إليه حنلة  ومذهب   ،تزعم إمامته هلا :أي ؛" وكانت الشيعة تنتحله"
نقل  ،وهو يتحدث عن رفض الرافضة لزيد يف القصة املشهورة ،اإلمام الذهيب يف السري وإذا جئنا إىل

 ،الذين قالوا بقول زيد ال جمرد االنتساب :عن عيسى بن يونس ما يبني جبالء أن الزيدية احلقة هم
 49." وأما الزيدية، فقالوا بقوله، وحاربوا معه "  :ـ رمحه هللا تعاىل ـ وهذا نص كالم عيسى بن يونس

 ومن جاء بعدهم فإمنا ،عنه اوقُتلوا بني يديه دفاع   ،فاملتبعون لزيد بن علي هم أولئك الذين حاربوا معه
 نسبة مفرغة من حمتواها.  يدعي

 ،)وأما الزيدية الذين متسكوا بعقيدته يف الشيخني :قال العالمة القاضي حممد بن إمساعيل األكوع
يف كناسة الكوفة يف اليوم الثاين من صفر سنة  فقد واجه هبم خصمه حىت استشهد ،وقالوا بقوله

  .م741هـ / 122
 50 .لذي كان عليه( هذا وقد اختفى مبوته املذهب الزيدي األول ا

)اتبعوه يف اخلروج على  :فيقول ،وحدوده ،ويوضح شيخنا الوادعي ـ رمحه هللا تعاىل ـ ماهية هذا االتباع
وأما يف العبادة واالعتقاد فلم ينقل أهنم قلدوه ومل تكن بدعة التقليد معروفة يف  ،هشام بن عبد امللك

مث إنه ال يعتمد على األقوال املنسوبة إىل زيد ـ رمحه هللا تعاىل ـ إذ هي يف الغالب من  ،ذلك الزمن
واجملموع ال تثبت نسبته إليه كما ذكرت ذلك يف رايض  ،طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب

 اجلنة. 
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مد بن إمساعيل والزيدية ليسوا متبعني يف احلقيقة زيد بن علي ـ رمحه هللا تعاىل ـ حىت قال والد حم
  :األمري

 .ومهو عن هنجه مبعزل يدعون أهنم زيدية
 .51( ويف حب أهل البيت رافضة ،ويف العبادات حنفية ،فهم يف الواقع يف االعتقاد معتزلة

بٌعد الزيدية عن االنتساب إىل  يف مجيال   اكالم    العالمة عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب و يذكر
)فإذا كان للزيدية  :فقال ـ رمحه هللا تعاىل ـ ،ويتحدى الزاعمني لذلك أن يثبتوا هذه النسبة ،اإلمام زيد

بينوه إذا كان  -وأهل العلم يعرفون كذهبم وافرتاءهم عليه يف ذلك -مذهُب ينسبونه إىل زيد بن علي
وما كان عليه علماء أهل البيت كعلي  ،لكتاب هللا وسنة رسوله ـ صلى هللا عليه وسلم ـ اذلك خمالف  

يف  اوابن عباس، وليس كل من انتسب إىل أحد من أهل البيت، أو غريهم من األئمة يكون صادق  
 انتسابه إليهم ونقله عنهم.

 ،ينتسبون إىل علي وأوالده ،فهؤالء الروافض الذين يسبون الشيخني ومجهور الصحابة ويكفروهنم
بل هم أعداؤهم حقا، وأهل البيت  ،، أفكانوا صادقني يف ذلك؟ كالويقولون: حنن شيعة آل حممد

 براء منهم.
وكذلك اليهود والنصارى ينتسبون إىل أنبيائهم، ويزعمون أهنم على دينهم، وعلى طريقتهم، وهم قد  

 بينوهم أشد املباينة.
وكذلك أهل البدع من هذه األمة ينسبون مذاهبهم الباطلة إىل رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أو 
إىل أصحابه. وكالم علماء أهل احلديث والسنة يف زيد بن علي، وأمثاله من علماء أهل البيت 

 52.معروف مشهور( 
وقد اعرتف العامل  ،هجهوهم بعيدون عن حقيقة من فمجرد االنتساب ال معىن له يف االتباع لزيد

وإمنا مراد الزيدية  ،صلة هلا بالعتقاد حممد عبد العظيم احلوثي أن نسبة الزيدية لزيد ال الزيدي املعاصر
 53.من النسبة ملذهب زيد يف اخلروج على أئمة اجلور 

                                                            
  .(111 :حاشية )ص ،الرسالة الوازعة 51
  .(1/71) :جواب أهل السنة النبوية 52
 ،عن كتاب " ظاهرة التحول العقدي عند زيدية اليمن األسباب نقال   .حملمد عبد العظيم احلوثي .اإلمام األعظم زيد بن علي 53

-هـ 1147 :الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد انشرون ـ الرايض :طبعة ،(1/46وليد أمحد قاسم راجح ) :أتليف ،اآلاثر ،املظاهر
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ويرون أهنا حبل الصلة الوحيد للتعلق  ،ومع ذلك هذه اجلزئية اليت تزعم فيها الزيدية اتباع زيد فيها
مل يكن له مذهب معني يف اخلروج على احلكام  فاإلمام زيد ،بقشة االنتساب لزيد ال تسلم هلم

وال غريها من تفريعات الزيدية الباطلة  وال اإلشهار بلسيف ،ومل يثبت عنه شرط البطنني ،الظلمة
، بل كان زيد على مذهب 54صباحة الوجه ؟!!  :واملضحكة يف اإلمامة حىت شرط بعضهم يف اإلمامة

  .للسلف قدمي يف اخلروج تبعه اإلمجاع على تركه
"وهكذا كانت الفنت اليت وقعت بعد هذا يف زمن بين أمية فإن زيد بن  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فلم يكن  ،علي بن احلسني ملا خرج يف خالفة هشام وطلب األمر لنفسه كان ممن يتوىل أب بكر وعمر
 55 .قتاله على قاعدة من قواعد اإلمامة اليت يقوهلا الرافضة "

 حيىي بن" وقد ذكر  :(16 :املرتضى ) صحيىي  وقال صاحب كتاب) اإلمام املهدي ( أمحد بن
والناصر يف  ،احلسني يف طبقاته أن مذهب اإلمام زيد انقرض حني ظهر مذهب اهلادي يف اليمن

 56 .اجليل والديلم " 
وغريها من  ،وكذلك عن مذهبه املصطنع يف اجملموع ،يؤكد تنصل الزيدية عن مذهب زيد األصلومما 

  :يف زماننا مقلدون ال يرجعون إىل رأي واجتهاد "وأكثرهم :الكتب املنسوبة إليه ما قاله الشهرستاين
فهم على مذهب أيب حنيفة إال يف مسائل قليلة يوافقون فيها الشافعي رمحه هللا  :.. وأما يف الفروع.

 57. والشيعة (
ويظهر  ،"وهذا الكالم يدل على أهنم ال أيخذون مبذهب اإلمام زيد يف اجملموع :قال حممد أبو زهرة

وانقطاعهم يف األرض عن موطن العلم الزيدي جعلهم ينسون فقه  ،أن بعد الزمان بينهم وبني اإلمام
 ،إبن ذاك يف العراق افأخذوا مبذهب أيب حنيفة الذي كان سائد   ،اصحيح   أو مل ينقل إليهم نقال   ،زيد

  .58ويف بالد ما وراء النهر"
 :سبق من النقوالت فخالصة ما

                                                            
 ( 1/126امللل والنحل ) 54
 .(411/ 9قض كالم الشيعة والقدرية )منهاج السنة النبوية يف ن 55
  .(112 :عن رافضة اليمن )ص نقال   56
  .(141 :) ص :اململ والنحل 57
 (.  217اإلمام زيد: )ص:  58
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فلم  ،وعقيدة أهل السنة واجلماعة ،السلفأن اإلمام زيد ـ رمحه هللا تعاىل ـ كان على مذهب  -1
  .ويؤثر خالف ذلك ،يثبت عنه

ومل  ،والتمذهب بعد ،وال طريقة إذ أنه كان يف زمن مل يظهر التقليد فيه ،مل يكن لزيد مذهب -2
وما نسب إليه من كتب  ،وطريقته وأقوال منشورة حىت يؤخذ منها مذهبه ،يكن له كتب مدونة

وغالب من ينقل  ،أقوال فهي غري مسندة إليه بسند صحيح اثبت أو ،فجميعها موضوعة مكذوبة
و" ما ينقله الشهرستاين وأمثاله من املصنفني يف امللل والنحل عامته مما  ،هذه األقوال هو الشهرستاين

ينقله بعضهم عن بعض وكثري من ذلك مل حيرر فيه أقوال املنقول عنهم ومل يذكر اإلسناد يف عامة ما 
أيب عيسى الوراق وهو من املصنفني  :نقل من كتب من صنف املقاالت قبله مثلينقله بل هو ي

للرافضة املتهمني يف كثر مما ينقلونه ومثل أيب حيىي وغريمها من الشيعة وينقل أيضا من كتب بعض 
يظهر امليل إىل الشيعة إما  " فالشهرستاين :وقال ،59الزيدية واملعتزلة الطاعنني يف كثري من الصحابة" 

بباطنه وإما مداهنة هلم فإن هذا الكتاب كتاب امللل والنحل صنفه لرئيس من رؤسائهم وكانت له 
 .60والية ديوانية وكان للشهرستاين مقصود يف استعطافه له "

ة ـ وقُتلوا يف معركة الكناس ،أتباع زيد احلقيقني مما يسمى بلزيدية هم أولئك الذين قاتلوا معه -4
 واتبعوه ،وإمنا انصروه ،وال تشيع منحرف ،واتباعهم لزيد مل يكن يف عقيدة جديدة ،رمحهم هللا تعاىل ـ

  .ومبوهتم انتهت الزيدية احلقيقة ،اخلروج على هشام بن عبد امللك :وهو يف أمر واحد ال غري
بعد موت اإلمام زيد سارت على مذهبه فهم  وُسلم هبذا مع بُعده ـ إن كان هناك من زيدية ـ -1

 احلسني حيىي بنونقل عن العامل الزيدي  ،الصاحلية أو اجلريرية كما أشار إىل ذلك العالمة األكوع
ئتني هجرية ـ هم الصاحلية ا" فالذي كان من قبل ـ أي قبل امل :صاحب طبقات الزيدية الصغرى قوله

  .بن عليوهو الذي كان عليه مذهب زيد  ،واجلريرية
ومل يوافقوه إال يف  ؛بن علي يف أصوله وفروعه وخالفت زيد :فإمنا حدث بعد ذلك ،وأما سائر الفرق

وهو مذهب  ؛" إىل هنا انتهى ذكر الزيدية الذين كانوا على املذهب األول :.." مث قال.النزر اليسري
 61. زيد بن علي "
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احلسني بن القاسم بن حممد انقراض الصاحلية اليت كانت على مذهب زيد حسب  حيىي بنوذكر 
" و)جمموع الفقه الكبري ( لإلمام زيد بن علي وسائر مصنفاته تنادي أبنه على رأي  :فقال ،تقريره

ومل يبق من  ،وقد انقرضوا ،وأنه مل يوافقه من الزيدية إال الصاحلية ،أهل السنة يف األصول والفروع
ومن اعتزى إىل مذهبه من اهلادوية الذين على مذهب اهلادي من  ،دية على حقيقة مذهبه أحدالزي

  ،ومصنفات قدماء الزيدية ،تكذبه نصوص زيد بن علي يف مصنفاته ،املخرتعة واملطرفية فهو كاذب
  62وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم " ،كما يف ))اجلامع الكايف (( جامع آل حممد

احلسني يقرر أن الزيدية بعد املئتني هجرية ليست بزيدية زيد بن علي ال يف األصول وال يف  يحىي بنف
 الفروع !!! 

والذي خالف  ،الرسيحيىي  هـ على يد الداعي الزيدي211فما بلك بزيدية اليمن اليت ظهرت يف 
يخه أيب القاسم فأما األصول فكان على العقيدة املعتزلية أخذها من ش ،يف األصول والفروع ازيد  

ومل يتقيد أبقوال زيد املوجودة يف اجملموع  ،وأما يف الفروع فقد استقل فيه بجتهاده ،البلخي املعتزيل
أن ننسب لرجل  اوشرع   ،وهل يصح عقال   ،فأي زيدية هذه ،واليت سبق ذكر عدم ثبوهتا أصال   ،وغريه
  .مل يثبت عنه حرف واحد يف أصوله أو فروعه امذهب  

 ؟!!!.  63هل يصح أن يتغىن الالزيديون مبذهب مبين على اهليام 
 أو تصحيح.  ،من الزمن دون نكري فانظر وأتمل حجم الكارثة الفكرية اليت غرست يف العقول قروان  

  .املعتزيل للزيدية الغزو :املطلب الثالث
 ،وسيطرة الفكري املعتزيل على أئمتها ،ومما يبدد مزاعم االنتساب لإلمام زيد بن علي اعتزال الزيدية 

"وصارت أصحابه ـ أي: زيد  الشهرستاين ـ رمحه هللا تعاىل ـ عن الزيدية قوله: فقد ذكر واملؤسسني هلا
فاقت  اويرى الشهرستاين أن الزيدية بلغت يف تعظيم أئمة املعتزلة تعظيم   64بن علي ـ كلهم معتزلة " 

 ؛حذو القذة بلقذة :" أما يف األصول فريون رأي املعتزلة :فقال ،فيه تعظيمها ألئمة آل البيت
 65 .ويعظمون أئمة االعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة آل البيت " 

                                                            
  .(411)  :املسالك يف ذكر الناجي من الفرق واهلالك 62
 ،وكتبه ،" املذهب الزيدي مبين على اهليام " هذه العبارة كان يرددها شيخنا الوادعي ـ رمحه هللا تعاىل ـ يف كثري من أشرطته 63

 واخلارج من بيئتهم  ،وصدق وهو اخلبري هبم
  ."1/121امللل والنحل "  64
  ."141-1/126املرجع السابق "  65
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يف كل 66"...كالزيدية يف هذا اجلبل من اليمن هم معتزلة  :املقبلي وقال العالمة صاحل بن املهدي
وإمنا عدها املتكلمون من فنهم لشدة  ،املوارد إال يف شيء من مسائل اإلمامة وهي مسألة فقهية

كوضع بعض األشاعرة املسح على اخلفني يف مسائل الكالم ـ وقد صرح غري واحد كابن   ،اخلصام
 67اهلمام يف األوىل وسعد الدين يف األخرى مبا ذكران "

 68."يوافقون املعتزلة يف العقائد "  :اوقال أيض  
"هم معتزلة يف كل  :و قول املقبلي ،"فريون رأي املعتزلة حذو القذة بلقذة" :فانظر كالم الشهرستاين

 .." .املوارد
 .وتفانيهم يف تقبل عقيدة هؤالء ،يتبني لك إفراط الزيدية يف االعتزال

وكبار علمائها يف اليمن وهو اهلادي بن إبراهيم الوزير ـ  ،عن أحد مشايخ الزيدية اونقل املقبلي اعرتاف  
"وإهنما ـ الزيدية واملعتزلة ـ فرقة واحدة يف التحقيق إذ  :شقيق اإلمام حممد بن إبراهيم الوزير ـ حيث قال

مل خيتلفوا فيما يوجب اإلكفار والتفسيق ذكر هذا يف خطبة منظومته اليت مساها " رايض األبصار " 
مث  ،فذكر األئمة الدعاة من الزيدية ،هبم ئمة الزيدية وعلماءها وعلماء املعتزلة متوسال  عدد فيها أ

واعتذر عن تقدمي املعتزلة على الزيدية  ،مث من شيعتهم ،مث علماء الزيدية من أهل البيت ،علماء املعتزلة
إذ هم األعداد  ،المع إمجال وإمه ،وكراسي منابرهم ،وأما املعتزلة فقد ذكرت بعض أكابرهم :لفظه مبا

فأحلقت مسطهم  ،ألهنم سادهتا وعلماؤها 69ورأيت تقديهم على الزيدية ،والطبقات الشهرية ،الكثرية
 70.وألهنم مشايخ ساداتنا وعلمائنا القادات "  ،وذلك لتقدمهم يف الرتبات ،بسمط األئمة

"وهذا الذي قال هو حقيقة األمر يف احتاد هاتني  :أبمثلة أخرى اومؤكد   ا،وعلق املقبلي مستأنف  
  .كما ال خيفى على من صح أن يُعد من أهل هذا الشأن  ،الفرقتني

                                                            
يدرس اتريخ دخول االعتزال إىل  .دولة اهلادي وفكره " :" معتزلة اليمن أمساه مد زيد كتاب  وقد ألف الباحث الدكتور / علي حم 66

 اليمن على يد اهلادي يف أواخر القرن الثالث اهلجري. 
 

 ،"1 :للعالمة صاحل بن املهدي املقبلي اليمين " ص ،العلم الشامخ يف تفضيل احلق على اآلبء واملشايخ وزوائده األرواح النوافح 67
  .اجليل اجلديد انشرون ـ صنعاء :طبعة ،الدكتور وليد بن عبد الرمحن الربيعي:اعتناء

  ."179 :املرجع السابق " ص 68
  ." ويعظمون أئمة االعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة آل البيت":وهذا مصداق ما قاله الشهرستاين فيما سبق 69
  ."11 :العلم الشامخ " ص 70
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فانظر كالم اإلمام املنصور  ،وإمنا بعضهم يوافق هذا وبعضهم يوافق ذاك ،هذه كتبهم شاهدة بذلك
كـ ""شرح البالغ املدرك ""   ،وكالم أيب طالب يف كتبه ،وكالم اإلمام اهلادي يف كتبه ،بهلل يف كتبه كلها

املختار كالم شيخنا  :والسيد مانكدمي واملؤيد بهلل جتدها أكاليم اجلبائية أبعياهنا مع تصرحيهم بقوهلم
وكذلك اإلمام اهلادي غالبه كالم أيب القاسم  ،أيب علي أو أيب هاشم أو أيب رشيد أو غري ذلك

 71 .محزة موافق يف غالب أمره أليب احلسني البصري سائر سريه "  حيىي بنوكذلك اإلمام  ،الكعيب
 72." إن مذهبهم يف األصول قريب من مذهب املعتزلة "  :وقال الرازي يف احملصل

ويف  ،ويف العبادات حنفية ،" فهم يف الواقع يف االعتقاد معتزلة :وقال شيخنا الوادعي ـ رمحه هللا تعاىل ـ
 73 ." حب أهل البيت رافضة

وإن خالفوا املعتزلة يف املنزلة  ،"فالزيدية يف العقيدة معتزلة :وقال الشيخ أمحد املعلم ـ حفظه هللا تعاىل ـ
 74.بني املنزلتني، فجعلوا مكاهنا اإلمامة" 

 ،االعتزاليةوتطابقت معها يف أصوهلا  ،وسارت على خطاها ،وهكذا تشبعت الزيدية بعقيدة املعتزلة
  :ولعل أبرزها ،وهلذا كله أسباب عدة

وهلذا دور كبري يف انتشار االعتزال بني أبناء املذهب  ،وأئمة الزيدية على علماء املعتزلة ،تتلمذ رؤوس
 75.وجتذره يف صفوفهم  ،الزيدي
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  .م2117 -هـ 1141 :الطبعة األوىل،والدراسات
  .(111 :حاشية )ص ،الرسالة الوازعة 73
من املنزلة بني املنزلتني هو اهلادي حيي بن احلسني  والذي جعل اإلمامة بدال   .( الرجوع لألصل212/ 1القبورية يف اليمن ) 74

 الرسي 
أتثري املعتزلة يف اخلوارج والشيعة ـ أسبابه ومظاهره لعبد  :فمنها ،وحبوث كتبت يف بيان التأثري املعتزيل على الزيدية ،وهناك رسائل 75

  .زلة " د. أمحد عبد هللا عارف" الصلة بني الزيدية واملعت :وكتاب ،اللطيف احلفظي
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 .معتزلة بغداد
وبعض علماء الزيدية ذكروا يف  ،ومن أوجه الرتابط الوثيق بني الزيدية واملعتزلة أن بعض أصحاب الفرق

  .معتزلة بغداد :فرقة امسها فرق الزيدية
، وذكر هذه 76 ..".هم معتزلة بغداد :"والفرقة الرابعة من الزيدية :للملطي ففي كتاب التنبيه والرد

وأهنم يفتخرون أبئمة  ،" وهكذا القول يف معتزلة بغداد :محزة فقال حيىي بناإلمام الزيدي  االفرقة أيض  
 77 .الزيدية " 

وال سائرة على عقيدة  ،متبعة ألئمة آل البيت ومل تكن الزيدية يف سريها على خطى املعتزلة يف العقائد
منهج  اسالك   ،للسنة امتبع   ،والذي كان على منهج السلف الصاحل ،زيد بن علي ـ رضي هللا عنه ـ

  .جده رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ
يقول شيخ اإلسالم ـ رمحه هللا تعاىل ـ "...هذا قول املعتزلة يف التوحيد والقدر والشيعة املنتسبون إىل 

فإن أئمة  ،أهل البيت املوافقون هلؤالء املعتزلة أبعد الناس عن مذاهب أهل البيت يف التوحيد والقدر
سائر الصحابة والتابعني  أهل البيت كعلي وابن عباس ومن بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه

 هلم إبحسان من إثبات الصفات والقدر
والكتب املشتملة على املنقوالت الصحيحة مملوءة بذلك وحنن نذكر بعض ما يف ذلك عن علي ـ 

 78 .رضي هللا عنه ـ وأهل بيته ليتبني أن هؤالء الشيعة خمالفون هلم يف أصول دينهم" 
فقد خدمت الزيدية مذهب  ،وألصبح يف خرب كان ،ت أفكارهوذهب ،ولوال الزيدية ال نقرض االعتزال

ويؤكد هذه  ،وحافظت عليها من األفول ،وحفظت مؤلفات املعتزلة ،املعتزلة خدمة منقطعة النظري
" والتصور اخلاص عن الزيدية أهنا حذت حذو املعتزلة يف  :احلقيقة الدكتور أمحد صبحي فيقول

فحني غربت مشس االعتزال يف القرن السادس اهلجري  ،ويف ذلك جانب كبري من احلق ،األصول
 79 .ولوالها الندثر " ،محلت الزيدية تراث املعتزلة وحفظته وحافظت عليه

  .أكذوبة تتلمذ زيد بن علي على واصل بن عطاء :تنبيه

                                                            
  .(11 :)ص :التنبه والرد على أهل األهواء والبدع 76
  .(171 :الرسالة الوازعة ) ص 77
  ."2/111منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية " 78
  .(6-1 :)ص :الزيدية 79
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 ،واصل بن عطاء رأس املعتزلة تتلمذ زيد بن علي على :وذاع يف كثري من األوساط العلمية ،مما شاع
  .وإمامها

 :وتلقف الكثري هذه املعلومة اخلاطئة من أيب الفتح الشهرستاين يف كتابه " امللل والنحل " حيث يقول
 80 .ورئيسهم "  ،" فتتلمذ يف األصول لواصل بن عطاء الغزال األلثغ رأس املعتزلة

 ،ومل يدلل عليها بربهان ،هلذه الفرية التارخيية اواإلمام الشهرستاين ـ رمحه هللا تعاىل ـ مل يذكر سند  
" بل هو  :والرافضة فقد تقدم كالم شيخ اإلسالم على الشهرستاين قوله ،والشك أنه نقلها من املعتزلة

أيب عيسى الوراق وهو من املصنفني للرافضة املتهمني يف   :ينقل من كتب من صنف املقاالت قبله مثل
ينقل أيضا من كتب بعض الزيدية واملعتزلة كثر مما ينقلونه ومثل أيب حيىي وغريمها من الشيعة و 

 الطاعنني يف كثري من الصحابة". 
اإلمام اليماين حممد بن إبراهيم الوزير ـ  وتربئة ساحته منها ،وانتهض لرد هذه الفرية على زيد بن علي
  :رمحه هللا تعاىل ـ يف العواصم والقواصم قائال  

" وأما ما نقله حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر املعروف بلشهرستاين يف كتابه " امللل والنحل " من  
وكانت  ،اوأخذ عنه مذهب االعتزال تقليد   كون زيد بن علي ـ عليه السالم ـ قلَّد واصل بن عطاء،

ولعله من  ،بغري شكّ   فهذا من األبطيل ،مناظراٌت يف ذلك بينه وبني أخيه الباقر ـ عليهما السالم ـ
وال من رواية  ،من رواية الزيدية القدماء اوال شاهد   اومل يورد له الشهرستاين سند   ،الروافض أكاذيب

وكم قد روى يف كتابه هذا من األبطيل املعلوم  ،وال الشهرستاين ممن يُوَثُق به يف النقل ،علماء التاريخ
ُولحَد سنة  فإن واصال   ،اوسن   اأكرب منه قدر   ابطالهنا عند أئمة هذا الشأن؟ وكيف يـَُقلّحده زيد مع أن زيد  

ولو كان الشهرستاين كامل الصرفة واإلنصاف لذكر  81تُويف سنة مئة؟!  وزيد ـ عليه السالم ـ ،مثانني
ويف " اجلامع الكايف "  ،وأئمة السنة ،وتواريخ العلماء ،أشهر منه يف كتب الرجال مع ما ذكره ما هو

 مث ذكر الراجح من النقلني، وقواه بوجوه الرتجيح.
 والظاهر أنه اقتصر على نقل كالم بعض الروافض ومل يشعر بغريه. وهللا أعلم.

مث ذكر بعد ذكر  ،ن أتباع املعتزلةومما يدل على عدم حتقيقه يف معرفة الرجال أنه عدَّ زيد بن علي م
لَّة من أئمة السنة ورواة الصحاح بل  ،ومسَّاهم زيدية ،وعدَّهم من أتباع زيد بن علي ،اإلمامية مجاعة  جح
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ووكيع، وحيىي بن آدم...وجعلهم كلهم مثل أيب خالد  ،عدَّهم من مصنفي كتب الزيدية منهم: شعبة
 .التأليف فيهالواسطي يف الدعاء إىل مذهب الزيدية، و 

ويف هؤالء رؤوس خصوم  ،هو مذهب املعتزلة82فكيف يصح مع هذا أن يكون مذهب زيد والزيدية 
 املعتزلة لوال عدم معرفته وحتقيقه يف أحوال الرجال؟

حبقّ  أو بطل، فذكر واصل بن  أن يذكر يف " امليزان " من ُقدحَح عليه وقد شرط الذهيب على نفسه
 .بن علي عليه السالم لرباءة ساحته من ذلك عطاء، ومل يذكر فيه زيد

 ـ عليه ويدل على ما ذكرتُه من بطالن ذلك أنه ذكره الشهرستاين على وجه  يستلزم االنتقاص لزيد
وحىت أشار إىل أن الذي محله على  ،بلنظر واالستدالل اال ُموافحق   ،لواصل االسالم ـ حىت جعله ُمَقلّحد  

وحىت عاب عليه تقليد واصل مع قدحح واصل يف جدّحه  ،وحبُّ الرائسةذلك إرادة الصالحية للخالفة 
   "83علي بن أيب طالب عليه السالم

لألكذوبة الرافضية املعتزلية بتتلمذ زيد بن علي على واصل  اوإسقاط   ،افحسبك هبذا التفصيل نقض  
 .بن عطاء

عليه (( يف زايدة تفنيد هذه الفرية يف  املفرتى وقد أجاد وأفاد صاحب كتاب )) اإلمام زيد بن علي
 .(91 -14أكثر من عشر صفحات ) 

  :ونقلناه ،واخلالصة مما ذكران
  :أن املذهب الزيدي يصدق فيه قول الشاعر

 .على كتفيه يبلُغ اجملَد غريُه *** فما هو إال للّتسّلقح ُسلم-  
 ،محلت أفكار غري إمامها ،واملعتزلة ،ةالرافض :ومركب لفرقتني من فرق الضالل ،مطية لغريها فالزيدية

 ،وال من انتساهبا معىن ،فليس هلا من امسها نصيب ،ودافعت عن عقائد ختالف طريقة من تنتسب إليه
يف  وانتشر هذان املذهبان الرفض واالعتزال ـ ،واالعتزال ،بل اختذ هذا االسم مظلة  للرتويج للرفض

                                                            
من رأسهم إىل أمخص قدمهم كما  وأما متأخرو الزيدية فقد ملؤا اعتزاال   ،يقصد الزيدية األوىل اليت انقرضت مع زيد اقطع   82

 أوضحنا ذلك 
 (. 411 - 141/ 1العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ) 83
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كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه هللا تعاىل ـ يف الفتاوى اليمن وغريها على يد الزيدية فكانوا  
 84. "هم املرقاة اليت تصعد منه الرّافضة فهم هلم بب " :الكربى

 85ُأْخرحج لك منه رافضي ا كبري ا "  ائتين بزيدي صغري :ورحم هللا املقبلي حني نقل عن بعضهم قوله
على كالم  اقال العالمة رشيد رضا معلق   ؛86ونٌقلت هذه العبارة عن اإلمام الشعيب ـ رمحه هللا تعاىل ـ  

 .87اهـ ؛يريد أن مذهب الزيدية جير إىل الرفض، والرفض جير إىل الزندقة :اإلمام املقبلي
  

                                                            
مصطفى عبد  ،حممد عبد القادر عطا :حتقيق ،(9/471) ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،الفتاوى الكربى 84

  .م1617هـ 1111 :الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ـ بريوت :طبعة ،القادر عطا
  .(176 :العلم الشامخ ) ص 85
 .لسان امليزان البن حجر يف ترمجة عبد الرمحن بن مالك بن مغول 86
 .هـ1499 :الطبعة الثانية ،دار املنار ـ القاهرة :طبعة ،(14)ص  :الرسالة األوىل ،حممد رشيد رضا ،. رسائل السنة والشيعة87
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .املصادر واملراجع
 –دار الكتب العلمية  ،"12:"ص، الفخر الدين الرازي ،اعتقادات فرق املسلمني واملشركني -1

 .م1612 -1112 ،علي سامي النشار :مراجعة ،بريوت
مؤسسة اإلمام  :طبعة ،"1114 :ص ،عبد السالم بن عباس الوجيه ،أعالم املؤلفني الزيدية -2

 .م1666ه ـ 1121 :الطبعة األوىل ،زيد بن علي الثقافية
الطبعة اخلامسة  ،طبعة دار العلم للماليني ـ بريوت ،"276/ 1" ،خري الدين الزركلي ،األعالم -4

  .م2112عشرة 
دار  :طبعة ،"166" ص:  ،للشيخ حممد أبو زهرة ،آراؤه الفقهية حياته وعصره ـ .اإلمام زيد -1

  .م2111 -هـ 1121 ،الفكر العريب ـ القاهرة
عدد من الباحثني  :"، حتقيق171/ 11"، أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،البداية والنهاية -1

طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشؤون  ،مبراجعة الشيخ شعيب األرانؤوط ـ والدكتور بشار عواد معروف
  .م 2111 -1149 ،اإلسالمية ـ قطر

/ 9الذهيب " ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -9
 هـ ـ1121 :دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل ،الدكتور بشار عواد معروف :حتقيق ،"1191
  .م2114

د حسن  ،اتريخ الدولة البويهية السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ـ مقاطعة فارس ـ -7
  .م1617هـ ـ 1117 ،الدار اجلامعية ،"67منيمنة " ص: 

دار  :طبعة ،حممد أبو الفضل إبراهيم :يقحتق ،حممد بن جرير الطربي ،الرسل وامللوك اتريخ -1
 .املعارف مبصر

التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع أليب احلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن امللطي  -6
  .م 1691-هـ 1411 ،حممد زاهد الكوثري :تعليق .مكتبة املعارف ـ بريوت :طبعة .الشافعي

 :الطبعة األوىل ،طبعة دار الفكر ،البسيت حممد بن حبان بن أمحد أيب حامت ،الثقات -11
  .م1671 -هـ 1461

عبد هللا بن حممد بن عبد  للعالمة ،جواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية -11
  .م1614 ،مكتبة ابن تيمية :طبعة ،من جمموعة الرسائل واملسائل النجدية الوهاب
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الطبعة  ،القاهرة دار املنار ـ :طبعة ،الرسالة األوىل ،حممد رشيد رضا ،رسائل السنة والشيعة -12
  .م1617 .هـ1499 :الثانية
رمحه هللا  الرسالة الوازعة عن سب صحابة سيد املرسلني بتعليق شيخنا العالمة مقبل الوادعي ـ -14

  .م2114 -هـ 1141 :الطبعة الثالثة ،مكتبة صنعاء األثرية ،تعاىل ـ
مكتبة  :طبعة ،(111 :) ص ،القاضي إمساعيل بن علي األكوع ،الزيدية نشأهتا ومعتقداهتا -11

 .2117 -1121 ،اجليل اجلديد ـ صنعاء
مؤسسة  :طبعة ،شعيب األرانؤوط :حتقيق ،حممد أمحد عثمان الذهيب ،سري أعالم النبالء -11

  .م1611 -هـ 1111 :الطبعة الثالثة ،الرسالة
مركز البيان للبحوث  :طبعة ،انصر القفاري .لشيخنا أ. د ،الشيعة املذهب والواقع -19

 .هـ1141 :الطبعة األوىل ،والدراسات
عبد احلميد هزاع حممد  :عناية ،املؤرخ عمر بن علي بن مسرة اجلعدي ،طبقات فقهاء اليمن -17

 هـ 1142 :الطبعة األوىل ،اجليل اجلديد انشرون ـ صنعاء :طبعة ،انجي
وليد أمحد قاسم  :أتليف ،اآلاثر ،املظاهر ،ظاهرة التحول العقدي عند زيدية اليمن األسباب -11

  .م 2119 -هـ 1147 :الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد انشرون ـ الرايض :طبعة، راجح
 :من علماء القرن السادس اهلجري ـ " ص عقائد الثالث والسبعني فرقة أليب حممد اليمين ـ -16

الطبعة  ،واحلكم ـ املدينة النبويةمكتبة العلوم  :طبعة ،حممد عبدهللا رزبن الغامدي :حتقيق ،"111
  .هـ1111 :األوىل

بن احلسن  للمؤرخ أيب احلسن علي ،العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر أهل اليمن -21
اجليل  :طبعة ،ومجيل األشول. ،وعلي الوصايب ،عبدهللا العبادي ومبارك الدوسري :حتقيق ،اخلزرجي

 م.  2116-2111ـ  هـ1141ـ 1126 :الطبعة األوىل ،اجلديد انشرون ـ صنعاء
للعالمة صاحل بن  ،العلم الشامخ يف تفضيل احلق على اآلبء واملشايخ وزوائده األرواح النوافح -21

اجليل اجلديد  :طبعة ،الدكتور وليد بن عبد الرمحن الربيعي :اعتناء ،"1 :املهدي املقبلي اليمين " ص
 .م2117 ،انشرون ـ صنعاء

حممد بن إبراهيم احلسين  ،الذب عن سنة أيب القاسم البن الوزيرالعواصم والقواصم يف  -22
"، طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 117/ 4" ،القامسي، بتحقيق الشيخ / شعيب األرنؤوط

 م.  1661 -هـ  1111الطبعة الثالثة،  ،بريوت ،والتوزيع
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حممد  :حتقيق ،(9/471) ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،الفتاوى الكربى -24
 :الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ـ بريوت :طبعة ،مصطفى عبد القادر عطا ،عبد القادر عطا

  .م1617هـ 1111
مكتبة ابن سنان ـ ، حتقيق حممد عثمان اخلشت ،لعبد القاهر البغدادي ،لفرق بني الفرقا -21

 .القاهرة
 :طبعة ،" بن حزم األندلسي اإلمام أيب حممد علي بن أمحد ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل -21

 .مكتبة عباس الباز ـ مكة املكرمة
قدم له وكتب  ،أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني -29

 .م2111 .هـ1149 ،املكتبة العصرية ـ بريوت :طبعة ،نعيم زرزور :حواشيه
الدكتور حممد  :حتقيق ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،نقض كالم الشيعةمنهاج السنة النبوية يف  -27

  .م1619 -هـ 1119 :الطبعة األوىل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية :طبعة ،رشاد سامل
مهر ـ املؤمتر  :طبعة ،حممد كاظم :حتقيق ،حممد بن حممد بن النعمان املفيد ،املسائل اجلارودية -21

 .هـ1114 :الطبعة األوىل ،املفيدالعاملي أللفية الشيخ 
 ،طبعة املكتبة العصرية ـ بريوت، امللل والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين -26

 .م2111هـ ـ 1141
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 .احملتوايت فهرس
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 24 ................................................ املطلب الثاين: الزيدية مبين على اهليام.

 21 ................................................ املطلب الثالث: الغزو املعتزيل للزيدية.
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