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 الَّذين الْكتَاب أَورثْنا ثُم {قال تعاىل :
 لنفْسه ظَالم فَمنهم عبادنَا من اصطَفَينا
مهنمو دقْتَصم مهنمو ابِقس اتربِالْخَي 
 }الْكَبِري الْفَضْلُ هو ذَلك اللَّه بِإِذْنِ
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يف الشريعة  ث لنيل درجة البكالوريوس  خترج تقدم به الباح ث  حب
ث بتقدير  - جامعة العلوم والتكنولوجيا  - والقانون  ح جيز الب ، وُأ

ك عام  سامي السري، وذل ف الدكتور  ت إشرا حت  م.٢٠١٤(ممتاز)، 
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  اإلهداء
    إىل إمام اجلهاد واالجتهاد

  ، الغاضب هللا يف األرض
  ، مقيم أحكام السنة والفرض

زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي ((
  .))عليهم السالم طالب
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  ملخص البحث

 منذ علیھ السالم علي بن زید اإلمام لحیاة عامة نظرة عرضیھدف البحث إلى : 

علیھ  علي بن زید اإلمام فقھ إبراز،  هللا سبیل في واالستشھاد الثورة إلى النشأة

بیان تأثیر اإلمام زید بن ،  الزیدي الفقھ وخصائص،  االستنباط في ووسائلھ،  السالم

  في الحیاة السیاسیة والفكریة . علیھ السالم علي

 علیھ علي بن زید اإلمام حیاة على التعرف إلى الحاجةالعلمیة :  أھمیة البحث :

 الدراسات قلة،  الخالفین في وأثرة،  العلمیة وجھوده،  اإلصالحي ودورة،  السالم

 علیھ علي بن زید اإلمام حیاة في المذھبي التأثیر عن البعیدة الموضوعیة العلمیة

 الحیاة على التعرف، واألھمیة العملیة :  والفروعي األصولي وأثرة وفقھھ السالم

 المعوقات معرفة وكذلك،  السالم علیھ زید اإلمام عصر في والدینیة السیاسیة

 وتعزیزھا االیجابیة القیم ومعرفة،  المجتمع داخل القیم بنسق لحقت التي والمتغیرات

 لبعض حلول إیجاد في الدراسة ھذه من االستفادة،  المجتمع ثقافة في وغرسھا

 كالتعامل،  زید اإلمام بھا قام التي الثورة موضوع یعكسھا التي االجتماعیة الظواھر

  . القرآنیة االعتقادیة الجوانب وكذا،  والفساد والتوریث الظالمین مع

خطة البحث : اشتملت على مقدمھ وثالثة فصول ، المقدمة وفیھا أھمیة البحث ، 

وأھداف البحث ، وأسباب اختیار موضوع البحث ، والمنھج المتبع في البحث ، 

  لبحث .والدراسات السابقة ، وتقسیم ا

 المبحث، وفیھ ستة مباحث :  علیھ السالم الفصل األول : حیاة اإلمام زید بن علي

،  والعلمیة والُخلقیة الخلقیة صفاتھ:  الثاني المبحث ، و ونشأتھ ومولده نسبھ:  األول

 المبحث ، و والدینیة السیاسیة الحالة:  الرابع المبحث ، و مكانتھ:  الثالث المبحث و

  . وتالمیذه الفكریة آثاره:  السادس المبحث ، و واالستشھاد الثورة:  الخامس
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 المبحث، وفیھ ثالثة مباحث :  علیھ السالم الفصل الثاني : فقھ اإلمام زید بن علي

 الثالث المبحث ، و فقھھ من نماذج:  الثاني المبحث ، و االستنباط في طرقھ:  األول

  . الزیدي الفقھ خصائص: 

 األول المبحث، وفیھ مبحثین :  علیھ السالم تأثیر اإلمام زید بن عليالفصل الثالث : 

  . الدینیة الحالة في تأثیره:  الثاني المبحث ، و السیاسیة الحالة في تأثیره: 

لآلیات القرآنیة ، واألحادیث النتائج ، والتوصیات ، والفھرس : ثم الخاتمة : وفیھا 

 والمصادر ، والموضوعات . النبویة واآلثار ، واألعالم ، والمراجع
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  املقدمة
حفـظ �ـم نـريات حججـه علـى العـاملني، ووصـلهم ، و الـذي رفـع درجـات العلمـاء العـاملنياحلمـد هللا 

لدينــه أعــالم االقتــداء، وأنــوار مبتــواتر إفضــاله، وغــامر نوالــه، وأبلغهــم مــن كرامتــه أعــال عّليــني، وجعلهــم 
ــــداء، إىل يــــوم الــــدين الطــــاهرين ، وصــــحابته  آلــــه، والصــــالة والســــالم علــــى رســــول اهللا األمــــني ، و االهت

  الراشدين .
  وبعد :

خصوصــاً إذا كانــت متعــددة املواهــب ، "الرمــوز التارخييــة الكــربى ، لــيس مــن الســهل احلــديث عــن 
متفرعــة اجلوانــب ، لــيس هلــا حــدود ميكــن ان يفصــلها عمــا حيــيط �ــا ، وإمنــا هــي انطالقــة النــور الغــامر ، 

ك  باهلــدى ، ومتــدهووجيــب حركــة الكــون العــامر ، تغمــر الكــون بالعطــاء  ــ ، وتفــيض عليــه بــالوجود . ذل
شـيء ، وينـريه ،  ويتفاعـل معـه يف حيويـة و�ـاء ،  النـور ، الـذي يسـتغرق كـل شـيء ، وُيسـتغرق فيـه كـل

  .)١("ويف جنان وصفاء
نيا والتباعـــد عـــن أهلهـــا، شخصـــية مضـــت علـــى اجلهـــاد، ومنابـــذة أربـــاب الفســـاد، والزاهـــادة يف الـــد

ـة نفسـها عـن شـهوا�ا ولـذا�ا؛ ، واملباينة مللوكها وأربا�ا، واعن مذاهبها لتنزه، واوالتورع يف مكاسبها لعاّف
بهمتجلببــه جبالبيــب الزهــادةفهــي  ، وتصــغر مــا يف حماريــب العبــادة، مل تــذل علــى أبــواب امللــوك ، ومنتصــ

، وذريعـة إىل ، وجتعل العلم ُسّلماً إىل الدنياتواضع والذل ألهل الدنيا احلقريةعظم اهللا من حرمة العلم بال
، وهــي إال مــن عصــم اهللافة علمــاء زما�ــا ، هــذه صــنيلهــا، والتســلق إىل حطامهــا، والتوصــل إىل زبرجهــا

  .الصفات يف مجيع أحواهلم وأقواهلمحبمد اهللا على العكس من هذه 

                                        
، (الطبعة الثانية) ، بريوت ،  زيد بن علي ومشروعية الثورة عند أهل البيت (ع)) ، ١٩٩٥حامت ، نوري ، () ١(

  .٨الغدير للدراسات والنشر ، ص:



 
 

٢ 
 

  

، كانت الرغبـة متصفه مبا سبق واكثر مما يلحق عليه السالم وملا كانت شخصية اإلمام زيد بن علي
اإلسـهام  ، حماوًال بذلك) للبحثه ، وتأثريهاإلمام زيد بن علي : حياته ، وفقهمين يف اختيار املوضوع (

، نرجــــو مــــن اهللا اإلعانــــة والتأييــــد، الــــرتاث اإلســــالمييف  تــــأثريه اهلــــامذا اإلمــــام العظــــيم و �ــــيف التعريــــف 
  .، وال التوكل إال عليهوالعصمة والتسديد؛ فما التوفيق إال منه، وال االستعانة إال به

  

  أهمية البحث :
  : األهمية العلمية - 
وده ، وجهــ، ودورة اإلصــالحيعليــه الســالم اإلمــام زيــد بــن علــياحلاجــة إىل التعــرف علــى حيــاة  - ١

  .العلمية، وأثرة يف اخلالفني
عليـه  قلة الدراسات العلمية املوضوعية البعيدة عن التـأثري املـذهيب يف حيـاة اإلمـام زيـد بـن علـي - ٢
  .وفقهه وأثرة األصويل والفروعي السالم
  : األهمية العملية - 
، وكــــذلك معرفــــة  يف عصــــر اإلمــــام زيـــد عليــــه الســـالم اســــية والدينيـــةالتعـــرف علــــى احليـــاة السي - ١

املعوقات واملتغريات اليت حلقت بنسق القـيم داخـل ا�تمـع ، ومعرفـة القـيم االجيابيـة وتعزيزهـا وغرسـها يف 
  ثقافة ا�تمع .

اد حلـول لـبعض الظـواهر االجتماعيـة الـيت يعكسـها موضـوع جيـاالستفادة من هذه الدراسة يف إ - ٢
، وكــذا اجلوانـــب االعتقاديـــة  كالتعامـــل مــع الظـــاملني والتوريــث والفســـادالثــورة الـــيت قــام �ـــا اإلمــام زيـــد ،  

  القرآنية .
  

  أهداف البحث :
  يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها ما يلي :

ستشـهاد يف منـذ النشـأة إىل الثـورة واال عليـه السـالم زيد بـن علـيعرض نظرة عامة حلياة اإلمام  - ١
  سبيل اهللا .
خصــائص كــذا ســتنباط ، و ســائله يف االعــرض و و ،  عليــه الســالم اإلمــام زيــد بــن علــيإبــراز فقــه  - ٢

  الفقه الزيدي .
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  يف احلياة السياسية والفكرية . عليه السالم بيان تأثري اإلمام زيد بن علي - ٣
  
  

  اختيار الموضوع :أسباب 
يف الفكـــر اإلســـالمي عمومـــاً ، ويف املـــذهب الزيـــدي  عليـــه الســالم مكانــة اإلمـــام زيـــد بـــن علـــي - ١

  خصوصاً .
  العلمية واجلهادية الفريدة . عليه السالم سرية اإلمام زيد بن علي - ٢
لــيهم ع الــذي يعتــرب أحــد املصــادر األصــيلة ألهــل البيــت اإلمــام زيــد بــن علــي عليــه الســالم فقــه - ٣
  ، وأصحها . السالم
  الكبري يف الرتاث اإلسالمي أصوًال وفروعاً . تأثري اإلمام زيد بن علي عليه السالم - ٤
ِل صــــــلى اهللا عليــــــه وآلــــــه وســــــلم: (( األكــــــرم اســــــتجابة لقــــــول الرســــــول - ٥ رُُكُم اَهللا ِفــــــي َأْهــــــ ُأذَكِّــــــ
يكـن  إن ملكبري أهل البيـت   عليه السالم ] ، واإلمام زيد بن علي١٨٧٣ص٤ج ))[صحيح مسلمبـَْيِتي

  أكربهم .
  

  المنهج المتبع في البحث :
  واملقارن أحياناً باإلضافة إىل اآليت :املنهج التارخيي الوصفي  اتبعت يف هذا البحث

  الرجوع إىل املصادر األصلية والفرعية . - 
  عزو اآليات القرآنية . - 
  ختريج األحاديث النبوية واآلثار . - 
  الواردة أمساؤهم يف البحث .ترمجة لألعالم  - 
  وضع فهارس يف �اية البحث ، كاآليت : - 
  فهرس اآليات القرآنية . - أ
  فهرس األحاديث النبوية واآلثار . - ب
  فهرس األعالم . - ج
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  فهرس املصادر واملراجع . - د
  فهرس املوضوعات . - هـ
  
  

  الدراسات السابقة :
دار إحيـاء الـرتاث العـريب ،  زهرة اإلمام زيد بن علي ، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه : حممد أبو - ١

  .م ١٩٨٨، 
زيد بن علي ومشروعية الثورة عند أهل البيت عليهم السالم : نوري حامت ، الغدير للدراسات  - ٢

  م .١٩٩٥لبنان ،  –والنشر 
  
  

  تقسيم البحث :
  خامتة وقائمة باملصادر واملراجع ، على النحو التايل :فصول و قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة 

  : ، وفيه ستة مباحث الفصل األول : حياة اإلمام زيد بن علي
  : املبحث األول : نسبه ومولده ونشأته

  . املطلب األول : نسبه
  . املطلب الثاين : مولده
  . املطلب الثالث : نشأته

  : ةيموالعلاملبحث الثاين : صفاته اخللقية واخلُلقية 
  . املطلب األول : صفاته اخللقية
  . املطلب الثاين : صفاته اخلُلقية

  . العلميةاملطلب الثالث : صفاته 
  : مكانته املبحث الثالث :

  . املطلب األول : يف اآلثار النبوية
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  . املطلب الثاين : يف اآلثار العلوية
  . : يف أقول الفقهاء واحملدثني املطلب الثالث

  : املبحث الرابع : احلالة السياسية والدينية
  . املطلب األول : احلالة السياسية
  . املطلب الثاين : احلالة الدينية
  : ستشهاداملبحث اخلامس : الثورة واال
  . املطلب األول : القيام بالثورة
  . املطلب الثاين : استشهاده

  : وتالميذهالفكرية  آثارهاملبحث السادس : 
  . الفكرية آثارهاملطلب األول : 
  . تالميذهاملطلب الثاين : 

  
  :، وفيه ثالثة مباحث  الفصل الثاني : فقه اإلمام زيد بن علي

  املبحث األول : طرقه يف االستنباط :
  املطلب األول : كتاب اهللا .

  املطلب الثاين : السنة .
  . اإلمجاعاملطلب الثالث : 

  . قياسالرابع : الاملطلب 
  املبحث الثاين : مناذج من فقهه :
  . املطلب األول : من كتاب الطهارة

  . الصالة املطلب الثاين : من كتاب
  . املطلب الثالث : من كتاب الزكاة
  . املطلب الرابع : من كتاب الصيام
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  . املطلب اخلامس : من كتاب احلج
  . املطلب السادس : من كتاب البيوع

  . السابع : من كتاب القضاءاملطلب 
  . املطلب الثامن : من كتاب النكاح
  . املطلب التاسع : من كتاب الطالق
  . املطلب العاشر : من كتاب احلدود

  . املطلب احلادي عشر : من كتاب السري
  الزيدي . فقه: خصائص ال املبحث الثالث

  
  : ، وفيه مبحثين تأثير اإلمام زيد بن عليالفصل الثالث : 
  : يف احلالة السياسية تأثريهاملبحث األول : 

  املطلب األول : التأثري القريب .
  املطلب الثاين : التأثري البعيد .

  يف احلالة الدينية : تأثريهاملبحث الثاين : 
  يف أصول الدين . تأثريهاملطلب األول : 
  يف فروع الدين . تأثريه : املطلب الثاين

  يف علوم القرآن . املطلب الثالث : تأثريه
  يف علم الرواية . املطلب الرابع : تأثريه

  الخاتمة :
  وفيها النتائج والتوصيات .
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  المراجع األولية :
، () ، القـاهرة ، دار الفكـر  اإلمام زيـد حياتـه وعصـره آراؤه وفقهـه) ، ٢٠٠٥، حممد ، ( أبو زهرة

  العريب .
  ، () ، بريوت ، دار املعرفة . مقاتل الطالبيني، أيب الفرج علي بن احلسني ، () ،  األصفهاني
، () ، بـريوت  تفسري الشهيد اإلمام زيد بن علي عليه السالم، حسني حممد تقي ، () ،  الحكيم

  ، الدار العاملية للطباعة والنشر .
، (الطبعـة األوىل) ، بــريوت ،  لـيقـراءة اإلمـام زيـد بـن ع) ، ٢٠٠٦، خليـل إبـراهيم ، ( السـامرائي

  مؤسسة الرسالة .
  ، (خمطوط). مرويات اإلمام زيد بن علي، مجال صاحل حمسن ، () ،  الشامي
، (الطبعـة األوىل)  جممـوع كتـب ورسـائل اإلمـام زيـد بـن علـي) ، ٢٠٠١، زيد بن علي ، ( الشهيد

  ، صنعاء ، دار احلكمة اليمانية .
، (الطبعـة الثانيـة) ، صـنعاء ،  مسـند اإلمـام زيـد) ، ٢٠٠٩، زيد بـن علـي بـن احلسـني ، ( الشهيد

  مؤسسة اإلمام زيد بن علي .
، () ، مصر ،  البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار، حيىي بن املرتضى ، () ،  المهدي

  دار الكتاب اإلسالمي .
، (الطبعــــة األوىل) ،  دة يف تــــاريخ أئمــــة الزيديــــةاإلفــــا) ، ١٩٩٦، حيــــىي بــــن احلســــني ، ( الهــــاروني

  صنعاء ، دار احلكمة اليمانية .
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  المطلب األول : نسبه :
اهلامشي ، أبو  عليهم السالم ، هو اإلمام الشهيد زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

  .) ١( احلسني
وأمه : أم ولد امسها: (جيدا) ، روي أن املختار اشرتاها بثالثني ألف درهم وأهداها إىل علي بن 

  .) ٢( هو الذي اشرتاها عليه السالم ، وروي أن علي بن احلسني احلسني رضي اهللا عنه
  سبب التسميه :

روايات يف خصوص التسميه بزيد ، فقيل : أن والده مساه بذلك بعد أن رأى يف أثناء املنام  وردت
أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قد أدخله إىل اجلنة ، وزوجه حبورية ، وأولدت له ولداً ، ومسع هاتفاً 

كان إذا صلى   - إلمام زيد والد ا –، وقيل : ان علي بن احلسني ) ٣( يبشره به ويناديه َسمِّ املولود زيد
الفجر مل يتكلم حىت تطلع الشمس فجاءوه يوم ولد زيد ، فبشروه بعد صالة الفجر ، فقال ألصحابه 
: أي شيء ترون أن أمسي هذا املولود؟ قال: فقال كل رجل منهم: مسه كذا ، فقال: يا غالم علي 

َجاِهِديَن {إذا فيه: باملصحف فوضعه يف حجره مث فتحه فنظر إىل أول حرف يف الورقة ف ُم َل اللَُّه اْل َفضَّ
ِظيًما ْجًرا َع َقاِعِديَن َأ ساء:َعَلى اْل نَّ اللََّه {، مث أطبقه، مث فتحه، فنظر فإذا يف أول ورقة: ]٩٥}[الن ِإ

َجنََّة يـَُقاِتُلوَن ِفي َسِبيلِ  ُم اْل ُه ْم ِبَأنَّ َل ُه َواَل ْم َسُهْم َوَأ ُمْؤِمِنيَن َأنُف َن اْل ُلوَن  اْشتَـَرى ِم وَن َويـُْقتَـ ُل ْقتـُ يَـ اللَِّه فـَ
َن اللَّهِ  ِدِه ِم ْه َع ْن َأْوَفى ِب ُقْرآِن َوَم ْوَراِة َواِإلنِجيِل َواْل ا ِفي التـَّ ِه َحق� ، مث قال: ]١١١}[التوبة:َوْعًدا َعَلْي

  .) ٤( هو واهللا زيد، فسمي زيدا

                                        
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، دار احلكمة  اإلفادة يف تاريخ أئمة الزيدية) ، ١٩٩٦حيىي بن احلسني ، (اروين ، ) اهل١(

  .٦١اليمانية ، ص: 
  رجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) امل٢(
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زيد بن  األمايل األثنينية) ، ٢٠٠٨حيىي بن احلسني ، (ري ، ) الشج٣(

  .٥٤٨علي ، ص:
  .٥٤٩رجع السابق نفسه ص:) امل٤(
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  المطلب الثاني : مولده :
، والراجح سنة ) ٣( هـ٨٠، وقيل سنة ) ٢( هـ٧٨وقيل سنة ، ) ١( هـ٧٥ولد باملدينة املنورة سنة 

 فقد روى ذلك اإلمام املرشد باهللا بسند صحيح عن احلسني بن زيدهـ ؛ آلنه أصح رواية يف مولده ٧٥
)٤ (.  

  
  المطلب الثالث : نشأته :

وزهدة ، نشأ وترىب يف ظل اسرة كرمية فأبوه علي بن احلسني امللقب بزين العابدين ، لكثرة عبادته 
وأخيه األكرب حممد بن علي امللقب بالباقر ، لتعمقه بالعلم وتوسعه ، وكذا ابناء عمه كلهم علماء 

يب ، وأكمل فضالء أجالء ، واملالحظ يف وسطه الذي نشأ فيه ثالثة أمور كلها تؤدي إىل أعظم �ذ
  :خلق ، وأعلى املكارم 

  
علو إليه نسب يف العرب أو غري العرب ، أول هذه األمور : هو ذلك الشرف النسيب الذي ال ي

 - صلى اهللا عليه وآله وسلم  –فهم عرتة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وجيري يف دمائهم دم النيب 
  الطاهر ، وإن ذلك النسب يعلو �م عن سفاسف األمور ، ويتجه �م إىل معاليها وعظائهما .

مع ما يستحقونه من تكرمي ، فكانت تلك احملن سبباً  وثانيها : أ�م ُأصيبوا بشدائد وحمن ال تتفق
يف أن يتطامنوا للناس من غري ذلة ، وأن يعطفوا ، وأن يكونوا رمحاء �م ، وإن أعاظم الرجال دائماً 
يلتقي فيهم شرف النسب وعزته ، مع صقل احملن وجتار�ا ، وقد رأيت كيف دفعت امللمات عليًا زين 

كان فيه من رمحة ورفق بالناس ، وقد رأى يف تربيته األوىل هذه املكارم وذلك العابدين أبا زيد إىل ما  
  السمو الروحي .

  

                                        
  .٦١وين ، مرجع سابق ص:) اهلار ١(
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار الفكر للطباعة والنشر  تاريخ دمشق،  )١٩٩٥عساكر ، علي بن احلسن ، () ابن ٢(

  .٤٥٥ص:١٩والتوزيع ، ج:
  .٢٥، () ، القاهرة ، دار الفكر العريب ،ص: اإلمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه) ، ٢٠٠٥زهرة ، حممد ، ( ) أبو٣(
  .٦١ ، مرجع سابق ص:) اهلاروين٤(
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األمر الثالث : اجتاه األسرة إىل العلم ، فإن احملن وويال�ا جعلتهم يتجهون إىل أمر يكون فيه 
سية فلم جيدوها إال سلوان هلم عما هم فيه ، فلم جيدوا إال العلم مالذًا يلوذون به ، ولقد جربوا السيا

عوجاء ال تستقيم ، فاجتهوا إىل العلم يستفرغون فيه كل قواهم ، وهم حفدة علي مدينة العلم ، وعرتة 
  صاحب الرسالة اإلهلية . –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –النيب 

  
النبوة فإن اجتهوا إىل العلم ، فقد اجتهوا إىل املعني الذي جرى إليهم من أسالفهم ، وهم بيت 

وبيت العلم معًا ، ولذلك ال جتد غرابة إذا وجدنا العلماء البارزين واألئمة ا�تهدين يف ذلك البيت 
الكرمي ، ففي عصر ذلك الشاب املهتدي كان يتالقى يف هذا البيت أكثر من أئمة أربعة يف العلم 

كان يف البيت اإلمام ل سنه أو قريب ، وبعضهم أكرب منه ففي عصر واحد ،  ثوالفقه ، بعضهم يف م
زين العابدين كبري االسرة ، وابنه حممد الباقر الذي بقر العلم وشقه ، والذي كان يكرب زيداً ، وقد كان 
له أستاذًا بعد أبيه ، وكان يف هذا البيت أيضًا جعفر بن حممد رضي اهللا عنها ، وهو يف سن زيد ، 

اهللا بن حسن ، وهو يف مثل سن زيد أيضاً ، وكل  وإن كان ابن أخيه ، وكان مع هؤالء يف املدينة عبد
  .) ١( هؤالء أئمة أخذ عنهم فقهاء العصر ، وأئمة الفقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                        
  .٣٤ص:بو زهرة ، مرجع سابق ) أ١(
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  المطلب األول : صفاته الخلقية :

احلاجبني ، تام اخللق ، قال اإلمام أيب طالب : كان عليه السالم: أبيض اللون ، أعني ، مقرون 
طويل القامة ، كث اللحية ، عريض الصدر ، أقىن األنف ، أسود الرأس واللحية ، إال أن الشيب 

  .) ١( خالطه يف عارضيه
قال أحد أصحاب اإلمام زيد : كنت إذا رأيت اإلمام زيد بن علي رأيت أسارير النور يف وجهه ، 

  .) ٢( يباً ، وكان قد أثر السجود يف جبينهووصفه بعضهم فقال : كان وسيماً مجيًال أد
  

  المطلب الثاني : صفاته الُخلقية :
كان اإلمام زيد على جانب كبري من مسو األخالق ، فقد ملك القلوب ، وجذب العواطف ، 

وسلم ، وكان  �ذه الظاهرة الكرمية ، وهي امتداد ألخالق جده النيب األكرم حممد صلى اهللا عليه وآله
اإلمام زيد بن علي يقول : "واهللا ما كذبت كذبة ، منذ عرفت مييين من مشايل ، وال انتهكت هللا حمرماً 

، وكان اإلمام زيد إذا كلمه الرجل أو ناظره ، مل يعجله عن كالمه ) ٣( منذ عرفت أن اهللا يعاقب عليه"
  .) ٤( حىت يستويف عليه احلجةحىت يأيت على آخره ، مث يرجع عليه فيجيبه عن كلمة كلمة 

  
قال اإلمام حيىي بن زيد : " رحم اهللا أيب كان أحد املتعبدين، قائم ليله، صائم �اره، كان يصلي 
يف �اره ما شاء اهللا، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، مث يقوم فيصلي يف جوف الليل ما شاء اهللا، 

ك وتعاىل، ويتضرع له، ويبكي بدموع جارية حىت يطلع الفجر، مث يقوم قائماً على قدميه يدعو اهللا تبار 

                                        
  .٦١وين ، مرجع سابق ص:) اهلار ١(
) ، صنعاء ، مكتبة وىل، (الطبعة األ احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية) ، ٢٠٠٢بن أمحد ، ( لي ، محيد) احمل٢(

  .٢٤٣ص:١مركز بدر للطباعة والنشر ، ج:
(الطبعة األوىل) ، صنعاء ، مؤسسة  ، تيسري املطالب يف أمايل أيب طالب) ، ١٤٢٢ين ، حيىي بن احلسني ، () اهلارو ٣(

  .١٦٠اإلمام زيد بن علي ، ص:
  .٢٤٨ص:١لي ، مرجع سابق ج:) احمل٤(
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مث جيلس للتعقيب حىت يرتفع النهار، مث يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس يف 
مصاله، واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب ا�يد، فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس، مث يصلي 

 ، فإذا غربت الشمس صلى املغرب والعشاء" ساعة، مث يسجد سجدة، مث يشتغل بالتعقيب  العصر
)١ (.  

  
  المطلب الثالث : صفاته العلمية :

  بصفات علمية عدة منها : عليه السالم تصف اإلمام زيد بن عليإ
  

: اختصاصه بعلم الكالم ، الذي هو أجل العلوم ، وطريق النجاة والعلم الذي ال ينتفع  أولها
  .) ٢( بسائر العلوم إال معه ، والتقدم فيه ، واالشتهار عند اخلاص والعام

: متيزه بالفصاحة والبالغة والبيان ، كان يشبه بأمري املؤمنني يف الفصاحة والبالغة والرباعة  ثانيها
)٣ (.  

: اختصاصه بعلم القرآن ووجوه القراءات ، وله قراءة مفردة مروية عنه ، وكان يعرف  هاثالث
  .) ٤( باملدينة حبليف القرآن

رواية ودراية ، عن آبائه وعن غريهم ، فقد أُثر عنه الكثري من ،  ختصاصه بعلم احلديث: ا رابعها
  الرتاث اإلسالمي .الروايات ، ُمجع بعضها يف مسند خاص ، وغريها متناثر يف كتب 

: براعته يف الفقه ودقة نظره يف طرق االجتهاد ، وقد أثر عن زيد فقه عظيم تلقاه الزيدية  خامسها
يف كل األقاليم اإلسالمية ، وفرَّعوا عليه وخرجوا، واختاروا من غري ما تلقوا ، واجتهدوا ومزجوا ذلك  

  .) ٥(ت بذلك جمموعة فقهية ال نظري هلا كله باملأثور عن فقه اإلمام زيد رضي اهللا عنه ، وتكون
  

                                        
، () ، بريوت ، دار التعارف للمطبوعات ،  أعيان الشيعة) ، ١٩٨٣مني ، حمسن بن عبد الكرمي ، () األ١(

  .١١٢ص٧ج:
  .١٨٦، () ، القاهرة  ، مكتبة اخلاجني ، ص: احلور العني) ، ١٩٤٨بن سعيد ، ( مريي ، نشوان) احل٢(
  .١٨٦املرجع السابق ص: )٣(
  ملرجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) ا٤(
  .٢٣٤، مرجع سابق ص: بو زهرة) أ٥(
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قال اإلمام أيب طالب اهلاروين : "ومن الواضح الذي ال إشكال فيه، أن زيد بن علي، يذكر مع 
املتكلمني إن ذكروا، ويذكر مع الزهاد إن ذكروا، ويذكر مع الشجعان وأهل املعرفة بالضبط والسياسة، 

عتهم يف مجيع خصال الفضل، ومتميزًا عنهم بوجوه مل وكان أفضل العرتة، ألنه كان مشاركًا جلما
  .) ١(يشاركوه فيها" 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
  .١٨٦حلمريي ، مرجع سابق ص:) ا١(
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  المطلب األول : في اآلثار النبوية :

فيه آثار عن جده املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم ، منها : عن حذيفة بن اليمان أن  وردت
نظر يومًا إلى زيد بن حارثة وبكى وقال المظلوم من أهل بيتي (( –وسلم  النيب صلى اهللا عليه وآله

سمي هذا والمقتول في اهللا والمصلوب من أمتي سمي هذا وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال ادن 
  .) ١()) مني يا زيد زادك اهللا حبا عندي فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد

  
يخرج رجل سول اهللا صلى اهللا عليه وآله للحسني: ((ومنها : عن جابر عن ايب جعفر قال: قال ر 

من صلبك يقال له زيد يتخطى هو واصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين يدخلون 
  .) ٢( ))الجنة بغير حساب

  
يقتل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( : عن عبدامللك بن أيب سليمان قالومنها : 

  .) ٣( ))فيصلب ال ترى الجنة عين رأت عورتهرجل من اهل بيتي 
  

  المطلب الثاني : في اآلثار العلوية :
آثار عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ، يف مقام اإلمام زيد بن علي  وقد وردت

يخرج بظهر الكوفة رجل يقال له زيد ((، منها : ما رواه أبو األعمش بسنده عن اإلمام علي قال : 
في أبهة (واالبهة الملك) ال يسبقه االولون وال يدركه اآلخرون إال من عمل بمثل عمله يخرج 

او شبه الطوامير حتى يتخطوا أعناق الخالئق تتلقاهم ) ٤(يوم القيامة هو واصحابه معهم الطوامير

                                        
  . ٤٥٨ص:١٦مرجع سابق ج:ابن عساكر ، ) ١(
  .١٢٧، () ، بريوت ، دار املعرفة ، ص: مقاتل الطالبينيصفهاين ، أيب الفرج علي بن احلسني ، () ، ) األ٢(
  رجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) امل٣(
  . ٥٥٤طوامري : الصحائف . القاموس ص) ال٤(
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صلى اهللا عليه  - المالئكة فيقولون هؤالء حلف الخلف ودعاة الحق ، ويستقبلهم رسول اهللا 
  .) ١( ))فيقول: " يابني قد عملتم ما امرتم به فادخلوا الجنة بغير حساب - وآله وسلم 

ومنها : عن أيب عمر زاذان عن علي بن أيب طالب قال : "الشهيد من ذرييت والقائم باحلق من 
 ولدي املصلوب بكناسة كوفان إمام ا�اهدين ، وقائد الغر احملجلني ، يأيت يوم القيامة هو وأصحابه

  .) ٢(تتلقاهم املالئكة املقربون ينادو�م : ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون" 
  

  المطلب الثالث : في أقوال الفقهاء والمحدثين :
كان اإلمام زيد حمل إعجاب العلماء من خمتلف الطوائف ، وقد أثنوا عليه الكثري ، وشهدوا له مبا 

  متيز به عن غريه علماً وعمال .
  : يف نظر فقهاء وحمدثي أهل البيت : أوالً 

: "لقد ) ٣(هـ ١١٤ بن علي بن أيب طالب املتويف سنة نياإلمام حممد الباقر بن علي بن احلس - 
، وقال أيضًا ملن سأله عنه : "سألتين عن ) ٤( أويت زيد علمًا لدنياً، فاسألوه فإنه يعلم ما ال نعلم"

  .) ٥( ره إىل قدميه ، وهو سيد أهل بيته"رجل ملئ إمياناً وعلماً من أطراف شع
: "واهللا ما كان يف ) ٦( هـ١٥٧احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب املتويف سنة  - 

ولد علي بن احلسني أكمل وال أفضل وال أخري وال أعلم من زيد بن علي ، ولقد كان إمامًا واجب 

                                        
  .١٢٨مرجع سابق ص: صفهاين ،) اال١(
  .١٦٢اروين ، تيسري املطالب ، مرجع سابق ص:) اهل٢(
عامل عصره حقًا وسيد أهل زمانة ، عن أبيه وأيب سعيد وجابر وأيب حممد الباقر بن علي زين العابدين ، كان  )٣(

  .٧/٤٥٢. سري أعالم النبالء  الطفيل، وعدة من الصحابة
، (الطبعة الثانية) ، الطائف :  روض النضري شرح جمموع الفقه الكبريال) ، ١٩٦٨السياغي ، احلسني بن أمحد ، () ٤(

  .١١٢ص:١مكتبة املؤيد ، ج:
  .٢٠٩ص: ، () ، هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين() ،  ، اهلادي بن إبراهيم،  الوزير) ٥(
، عن جده،  عن أبيه حمدثًا عاملًا فاضًال ، روى احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو عبد اهللا، )٦(

اهللا وإبراهيم وابن املبارك وحيىي بن سالم .  ، وعنه أوالده احلسن وحممد وعبيد وحسني بن زيد وزيد ، الباقر إخوانه وعن
  .١/٣٢٣ اجلداول الصغرى خمتصر الطبقات الكربى
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الّله حق جهاده ، فمضى سعيداً شهيداً صلوات الّله النصرة ، مفرتض الطاعة ، بذل نفسه وجاهد يف 
  .) ١( عليه"

: "واهللا ما يرى مثله إىل أن تقوم ) ٢( هـ١٤٨اإلمام جعفر الصادق بن حممد الباقر املتويف سنة  - 
، وقال أيضاً : "كان واهللا أقرأنا لكتاب ) ٣( "، كان واهللا سيدنا ما ترك فينا لدين وال دنيا مثله الساعة

  .) ٤( ، وأفقهنا لدين اهللا"اهللا 
: ) ٥(هـ ١٤٥اإلمام الكامل عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب املتويف سنة  - 

، وقال : "العلم بيننا وبني الناس علي بن أيب طالب ، والعلم بيننا ) ٦(" مل أر فينا وال يف غرينا مثله" 
  .) ٧( وبني الشيعة زيد بن علي"

: " ) ٨( هـ٩٩عبد اهللا بن حممد (بن احلنفية) بن علي بن أيب طالب املتويف سنة كلم اإلمام املت - 
لو نزل عيسى بن مرمي ألخربكم أن زيد بن علي خري من وطئ على عفر الرتاب، ولقد علم زيد بن 

  .) ٩(علي القرآن من حيث مل يعلمه أبو جعفر" 
: "واهللا لقد ) ١( هـ١٤٥احلسن املتويف سنة  اإلمام النفس الزكية حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن - 

أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن املرسلني ، وأقام عمود الدين إذ اعوج ، ولن ننحو إال أثره ، ولن 

                                        
  ، (خمطوط) . احمليط بأصول اإلمامةعلي بن احلسني ، () ، ) الزيدي ، ١(
جعفر الصادق بن حممد الباقر ، كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضال ، روى عن أبيه ، وعن القاسم  )٢(

  .١١/٣١٦ سري أعالم النبالء . حممد بن أيب بكر وعبد اهللا بن أيب رافع وغريهمبن 
  .١٨٨) احلمريي ، مرجع سابق ص:٣(
  ، (خمطوط). املنهاج اجللي شرح جمموع اإلمام زيد بن عليي لدين اهللا ، حممد بن املطهر ، () ، ) املهد٤(
امشي القرشي، أبو حممد ، قال الطربي: كان ذا عارضة عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي ابن أيب طالب اهل )٥(

حبسه املنصور، عدة سنوات ، ونقله إىل الكوفة ،  وهيبة ولسان وشرف وكانت له منزلة عند عمر بن عبد العزيز ،
  .٤/٧٨ األعالمفمات سجينا فيها .  

  .٣٣٣صفهاين ، مرجع سابق ص:) اال٦(
، (الطبعة األوىل) ، صعدة ، مركز  الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة) ، ٢٠٠٢عنسي ، عبد اهللا بن زيد ، () ال٧(

  .٤٨أهل البيت(ع) للدراسات اإلسالمية ، ص:
، وعنه سامل بن أيب اجلعد  عن أبيهروى  عامل متكلم ، ،، أبو هاشم  اهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب عبد )٨(

  .٢/١٠٨ اجلداول الصغرى خمتصر الطبقات الكربىيسند علم العدل والتوحيد .  ، وعمرو بن دينار والزهري وغريهم
  .٥٦٩ري ، مرجع سابق ص:) الشج٩(
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نقتبس إال من نوره ، وزيد إمام األئمة ، وأول من دعا إىل اهللا بعد احلسني بن علي عليهم السالم" 
)٢ (.  

بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب املتويف  الفخي اإلمام احلسني - 
: "من قام منا أهل البيت داعيًا إىل الّله وإىل كتابه وإىل جهاد أئمة اجلور فهو من ) ٣( هـ١٦٩سنة 

  .) ٤( حسنات زيد بن علي ، فتح واهللا لنا زيد بن علي باب إىل اجلنة وقال لنا: أدخلوها بسالم"
: "فإنه كان ) ٥( هـ٢٠٣ي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق املتويف سنة اإلمام عل - 

  .) ٦(من علماء آل حممد ، غضب هللا عز وجل فجاهد أعداءه حىت قُتل يف سبيله" 
: "وكان زيد بن علي ) ٧( هـ١٢٠عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب املتويف سنة  - 

  .) ٨( تأخذه يف اهللا لومة الئم"ال خياف أحدا يف اهللا، وال 
  

                                                                                                                 
، عن إمام الزيدية  املهدي لدين اهللا ، حممد بن عبد اهللا النفس الزكية بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب )١(

 ، والزمه واصل بن عطاء وغريه من املتكلمني، يباين السرية وغريهأبيه وزيد بن علي وغريمها، وعنه حممد بن احلسن الش
  .٢/٤٣٣ اجلداول الصغرىوقتله أبو الدوانيق العباسي .  ، دعا إىل اهللا بعد أن بايعه بنو هاشم وغريهم

  .٢٦٥روين  ، تيسري املطالب ، مرجع سابق ص:) اهلا٢(
أبو عبد اهللا الفخي، كان  الزيدي اإلمام، احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب  )٣(

آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر سيد أهل بيته ، روى عن آبائه، وعن حممد بن موسى، وعنه إبراهيم بن إمساعيل طباطبا 
  .١/٣٢٢ اجلداول الصغرى.  الغفار وغريهم استشهد يوم الرتوية وعبد الرمحن بن حدرد وحيىي بن مساور وعمر بن عبد

  ) الزيدي ، مرجع سابق (خ).٤(
املعروف بالرضى اإلمام أبو  ، علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب )٥(

ن عامر الطائي وداود بن سليمان عن أبيه وعمومته وابن أيب رافع ونصر بن علي اجلهضمي، وعنه أمحد بروى ،  احلسن
، دس عليه املأمون السم فقتله بعد أن كان قد عهد  الغازي الصحيفة، وعنه ولده حممد وعبد السالم بن صاحل اهلروي

  .٢/٢٥٦ اجلداول الصغرىإليه باخلالفة . 
طابع مؤسسة ، () ، بريوت ، م عيون أخبار الرضا (ع)) ، ١٩٨٤حممد بن علي بن بابويه ، ( ) الصدوق ،٦(

  .٢٢٥ص:٢األعلمي ، ج:
عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ، املعروف باألشرف ، كان سّيًدا، كثري العبادة واالجتهاد، َلُه  )٧(

فضل وِعلم ، روى عن أبيه وعن أخيه زيد ، وسعيد بن مرجانه ، وروى عنه ابناه حممد، وعلي، وابن أخيه حسني بن 
  . ٣/٢٨٧تاريخ اإلسالم د، وابن ِإْسَحاق، وُفَضْيل ْبن مرزوق . زيد، ويزيد بن اهلا

  .٥٦٤، مرجع سابق ص: ) الشجري٨(
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  : يف نظر فقهاء وحمدثني من غري أهل البيت : ثانياً 
: "إن زيدًا ملن الفاضلني يف قيله ) ١( هـ١٠١اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز املتويف سنة  - 
  .) ٢( ودينه"
بن علّي كما : " شاهدت زيد ) ٣( هـ١٥٠اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت املتويف سنة  - 

، وال أبني قوال لقد كان  ، وال أسرع جوابا ، وال أعلم ، فما رأيت يف زمانه أفقه منه شاهدت أهله
  .) ٤( منقطع القرين"

: "بذَل ُمهجته لربه ، وقام ) ٥( هـ١٦١اإلمام احملدث سفيان بن سعيد الثوري املتويف سنة  - 
، وقال : "قام مقام احلسني بن علي ، وكان ) ٦( ه"باحلق خلالقه ، وحلق بالشهداء املرزوقني من آبائ

  .) ٧( أعلم خلق اهللا بكتاب اهللا ، واهللا ما ولدت النساء مثله"

                                        
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي، أبو حفص: اخلليفة الصاحل، وامللك العادل، ورمبا قيل له  )١(

املروانية األموية بالشام ، وويل اخلالفة بعهد من سليمان خامس اخللفاء الراشدين تشبيها له �م. وهو من ملوك الدولة 
هـ فبويع يف مسجد دمشق ، وسكن الناس يف أيامه، فمنع سب علي بن أيب طالب (وكان من تقدمه من  ٩٩سنة 

، فتويف به. ومدة  دس له السم وهو بدير مسعان من أرض املعرة ، حىت األمويني يسبونه على املنابر) ومل تطل مدته
  .٥/٥٠ األعالم فته سنتان ونصف.خال

، (الطبعة  تسمية من روى عن اإلمام زيد بن علي عليه السالم من التابعني) ، ٢٠٠٣ي ، حممد بن علي ، () العلو ٢(
  .٨٧األوىل) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زيد بن علي ، ص:

طاء وسلمة بن كهيل وزيد بن علي النعمان بن ثابت الفارسي أبو حنيفة، فقيه العراق وعالمة الزيدية، عن ع )٣(
والصادق ومحاد بن سلمة وكادح وخلق، وعنه حممد بن احلسن وأبو يوسف وزفر ووكيع وعبد الرزاق وخلق، عده 

  .٣/١٠٨ اجلداول الصغرى املنصور باهللا من الزيدية.
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار) ، ١٩٩٧أمحد بن علي ، ( قريزي ،امل )٤(

  .٣١٧ص:٤الكتب العلمية ، ج:
عن الصادق وأيب إسحاق ، روى سفيان بن سعيد الثوري، أحد األعالم، وأحد ثقات الشيعة وعلماء الزيدية  )٥(

  .١/٤٦٧ اجلداول الصغرى.  ، وعنه شعبة وابن املبارك ووكيع وخالئق وسلمة بن كهيل وخلق
  .١٨٩، مرجع سابق ص: ري املطالب، تيس روين) اهلا٦(
  .١٧٨جع السابق نفسه ص:) املر ٧(
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يعين  - : "ما رأيت فيهم ) ١( هـ١٤٨اإلمام احملدث سليمان بن مهران األعمش املتويف سنة  - 
له من تابعه إلقامتهم على أفضل منه ، وال أفصح ، وال أعلم ، وال أشجع ، ولقد ويف  - أهل البيت 

  .) ٢( املنهج الواضح"
: "ما رأيت أنطق لكتاب اهللا  )٣( هـ١٢٢اإلمام احلافظ سلمة بن كهيل احلضرمي املتويف سنة  - 

  .) ٤(من اإلمام أيب احلسني" 
: "واهللا ما ولدت ) ٥(هـ ١٥٠العالمة احملدث أيب اجلارود زياد بن املنذر الكويف املتويف بعد سنة  - 

  .) ٦( النساء افضل من زيد بن علي إال ما كان من آبائه عليهم السالم"
: "ما رأيت ) ٧( هـ١٤٠العالمة احلافظ أيب خالد عمرو بن خالد الواسطي املتويف حنو سنة  - 

هامشيًا قط مثل زيد بن علي عليهما السالم ، وال أفصح منه ، وال أزهد ، وال أعلم ، وال أورع ، وال 

                                        
عن ،  وثقات حمدثي الشيعة أحد أعالم الزيدية ، سليمان بن مهران األعمش الكاهلي األسدي موىل بين كاهل، )١(

.  الئقأنس وزبيد اليامي وابن جبري وعطية العويف، وأمم وعنه السبيعي والثوري وشعبة، ووكيع وشريك بن قيس وخ
  .١/٤٨٢ اجلداول الصغرى

  .٣١٧ص:٤مرجع سابق ج: قريزي ،) امل٢(
، ، أبو حيىي ، إلمام، الثبت، احلافظ، روى عن أيب جحيفة السوائي سلمة بن كهيل بن حصني احلضرمي التنعي )٣(

وجندب البجلي، وابن أيب أوىف، وأيب الطفيل، وسويد بن غفلة، وأيب وائل، وحبة بن جوين، وحجية بن عدي، وزيد بن 
وهو  -وهب، وسعيد بن جبري، والشعيب، وغريهم ، وعنه ابنه؛ حيىي بن سلمة، ومنصور، واألعمش، وهالل بن يساف 

بة، والثوري، واحلسن بن صاحل بن حي، وأخوه؛ علي بن والعوام بن حوشب، وزيد بن أيب أنيسة، وشع -من شيوخه 
  .٥/٢٩٩ سري أعالم النبالءصاحل، ومسعر، وعقيل بن خالد، وخلق كثري . 

  دي لدين اهللا ، مرجع سابق (خ).) امله٤(
، أحد رجال الزيدية وإليه تنسب اجلارودية، روى عن اإلمام زيد بن علي  أبو اجلارود األعمى الكويف رزياد بن املنذ )٥(

وولده حيىي والكامل والباقر والصادق وأيب الطفيل وخلق، وعنه إمساعيل بن أبان ونصر بن مزاحم وإمساعيل بن صبيح 
  .١/٤٣٢ اجلداول الصغرىوخلق . 

  زيدي ، مرجع سابق (خ).) ال٦(
عن اإلمام زيد بن ، روى وثقات الشيعة ، عمرو بن خالد الواسطي القرشي موىل بين هاشم، أحد رجال الزيدية  )٧(

وعطية بن مالك ، وحسني بن علوان وعطاء بن السائب ، ، وعنه إبراهيم بن الزبرقان  علي والباقر والثوري وخلق
  .٢/٢٧٤ اجلداول الصغرى.  وطائفة
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، وال أعرف باختالف الناس ، وال أشد حاًال ، وال أقوم حجة ، فلذلك اخرتت صحبته أبلغ يف قول 
  .) ١(على مجيع الناس" 

: "ما رأيت قط أبلغ من زيد ) ٢( هـ١٢٦الشاعر األديب الكميت بن زيد األسدي املتويف سنة  - 
  .) ٣( بن علي"

: " انتهت الفصاحة، ) ٤( هـ١٣٣العالمة األديب خالد بن صفوان املنقري املتويف حنو سنة  - 
  .) ٥( واخلطابة ، والزهادة ، والعبادة من بين هاشم إىل زيد بن علي"

: " رأيت زيد ) ٦(هـ ١٢٧العالمة احملدث أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي املتويف سنة  - 
وأكثرهم زهدا  بن علّي فلم أر يف أهله مثله ، وال أعلم منه ، وال أفضل ، وكان أفصحهم لسانا ،

  .) ٧( وبيانا"
: " واهللا ما ولد النساء أفضل ) ١( هـ١٠٥العالمة احملدث عامر بن شراحيل الشعيب املتويف سنة  - 

  .) ٢(من زيد بن علّي، وال أفقه وال أشجع وال أزهد" 

                                        
، (الطبعة الثانية) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام  مسند اإلمام زيد) ، ٢٠٠٩احلسني ، ( هيد ، زيد بن علي بن) الش١(

  .٣٠٥زيد بن علي ، ص:
لكميت بن زيد بن خنس األسدي، أبو املستهّل: شاعر اهلامشيني ، من أهل الكوفة ، اشتهر يف العصر األموي. ا )٢(

 األعالم.  علمه، منحازا إىل بين هاشم، كثري املدح هلم وكان عاملا بآداب العرب ولغا�ا وأخبارها وأنسا�ا، ثقة يف
٥/٢٣٣.  
  .٥٩٤الشجري ، مرجع سابق ص: )٣(
كان و  ، من رجال العدلية ، خالد بن صفوان بن عبد اهللا األهتم وامسه سفيان بن خالد بن صقر بن عبيد بن متيم )٤(

، وعنه عطاء بن أيب مسلم ومساور  وذم الكثرةروى عن زيد بن علي عليه السالم كتاب مدح القلة ،  خطيبًا مصقعاً 
  .١/٣٦٦ اجلداول الصغرىأيب الحق . 

  .٦٢وين ، اإلفادة ، مرجع سابق ص:) اهلار ٥(
،  أحد األعالم وشيخ الكوفة ومن ثقات الشيعة عمرو بن عبد اهللا اهلمداين السبيعي اهلمداين أبو إسحاق الكويف، )٦(

ابن عباس وأيب الطفيل، وعن علي بواسطة، روى عن عدة من الصحابة، وعنه عن عدي بن حامت وزيد بن أرقم و روى 
.  ابنه يونس وإسرائيل وشعبة والسفيانان وشريك وحجاج وحسن بن صاحل وعمرو بن ثابت وقيس بن الربيع وخالئق

  .٢/٢٧٨اجلداول الصغرى 
  .٣١٧ص:٤قريزي ، مرجع سابق جامل) ٧(
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: "لقد أصيب ) ٣(هـ ١٣٢عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب املتويف سنة  - 
ما كان يف زمانكم مثله ، وال أراه يكون بعده مثله ، زيد بن علّي ، لقد رأيته وهو غالم  عندكم رجل

  .) ٤( حدث ، وإنه ليسمع الشيء من ذكر اهللا فيغشى عليه حىت يقول القائل ما هو بعائد إىل الدنيا"
  

ى تقدير هذه قطرة من مطرة ، وجمة من جلة ، مما قيل فيه ، وعلى كل حال "مل جيتمع العلماء عل
قد أمجعوا  –عامل كتقدير زيد بن علي رضي اهللا عنه ، فأهل السنة ، واملرجئة ، واملعتزلة ، والشيعة 

على إمامته يف العلم ، وأنه كان حجة يف علم الفقه ، فكان من أعلم الناس باحلالل واحلرام ، ولقد 
قه ، ولقد جاء يف مقاتل الطالبيني أمجع العّباد والزهاد وغريهم على أنه مل يكن له نظري يف علمه وخل

  .) ٥( "أن املرجئة وأهل النسك ال يعدلون بزيد أحداً"
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
روى ولد لست سنني مضت من إمارة عمر، ، إمام العلم  ، أبو عمرو الكويف ، عامر بن شراحيل احلمريي الشعيب )١(

عن الوصي وابنيه احلسنني وزين العابدين وجابر وابن مسعود وأنس وكثري من الصحابة والتابعني، وعنه أبو إسحاق 
  .٢/٥٩ اجلداول الصغرىواألعمش واحلكم والسفيانان وجابر اجلعفي وأمم . 

  .٣١٧ص:٤سابق ج قريزي ، مرجعامل )٢(
روى عن ، من فضالء أهل املدينة ،  عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم ابن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي )٣(

ابن عمر وجابر بن عبد اهللا وأبيه عبيد اهللا بن عاصم وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وعلي بن احلسني بن علي بن أيب 
ه عبيد اهللا بن عمر العمري وشعبة والثوري وحممد بن عجالن وحيىي بن سعيد روى عن، و  غريهمو وزيد بن علي طالب 

  .٢٥/٢٥٦ تاريخ دمشق البن عساكروغريهم .  القطان ومسع منه مالك بن أنس وشريك النخعي وسفيان بن عيينة
  .٥٨٨، مرجع سابق ص:) الشجري ٤(
  .٧٤بو زهرة ، مرجع سابق ص:) أ٥(
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  المطلب األول : الحالة السياسية :

ولد اإلمام زيد بن علي يف ظل الدولة األموية ، وما أدراك ما الدولة األموية ، حكم وراثي 
برداء إسالمي ، "يتسم بالقسوة السياسية ، ومينع الناس من أن يبدوا ) ٢(، وجاهلي ) ١( عضوض

آراءهم يف احلكام إال ما يوافق هواهم ، وكان يتجه إىل تقديس كل ما يفعله الوالة واحلكام ، حىت  
مروان يف  كانوا يعربون عن أنفسهم بأ�م خلفاء اهللا ... وإن تلك الكلمة اليت صاح �ا عبد امللك بن

، كانت شعار ) ٣( البيت احلرام ، ومجوع احلجيج حاشدة : ((من قال يل أتق اهللا قطعت عنقه))
امللوك من بين أموية ووال�م ، اللهم إال تلك الفرتة اليت كانت كومضة الربق يف ذلك الظالم الدامس ، 

  .) ٤(وهي عصر احلاكم العادل عمر بن عبد العزيز" 
  

وا  ك فقد "بن ب مع ذل الستعرا ها ا دة ، امتد إلي جدي هلم دولة كربى ، ومدوا الفتوح إىل اقاليم 
حدثنا اهللا  إلسالمي ، الذي  ب العدل ا حسا سياسي هذا على  جنازهم ال صنعوا إ كنهم  إلسالم .. ل وا

} ط ، بل وللدين ،  دنيا فق ال لل حانه ، عن أنه الغاية ،  َناِت وَ سب يـِّ اْلبَـ ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِب ْد َأ َق ُم َل ُه َزْلَنا َمَع نـْ َأ
ْسطِ  ُقوَم النَّاُس ِباْلِق ِميَزاَن ِليَـ ِكَتاَب َواْل سط اْل ق  هو الغاية من الكتب والرساالت" –العدل  - } .. فال

)٥ (.  

                                        
 البداية والنهاية اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكًا عضوضاً))وآله وسلم: (() قال الرسول صلى اهللا عليه ١(

  .٢/١٠٤ غريب احلديث، قال ابن اجلوزي: ملك عضوض: ِفيِه عسف َكأَنَُّه يَعض الرعايا باألذى.  ١١/٤٣٩
ترتيب األمايل اخلميسية ) قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((بعثت بني جاهليتني ، ال أخرامها شر من أوهلما) )٢(

  .٢/٣٨٣ للشجري
بريوت ، دار الكتاب العريب ، ، (الطبعة األوىل) ،  الكامل يف التاريخ) ، ١٩٩٧علي بن حممد ، () ابن األثري ، ٣(

  .٥٣٥ص٣ج:
  .١٠٣مرجع سابق ص: ، هرة ) ابوز٤(
، (الطبعة الثانية) ، القاهرة ، دار الشروق ،  تيارات الفكر اإلسالمي) ، ١٩٩٧حممد عمارة ، ( ، ) عمارة٥(

  .٩٨ص:
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وقد تصاعدوا بالظلم االجتماعي حىت عم وطم ، واصبح القاعدة ، وغدا العدل هو االستثناء .. "
  النادر .

، وكانوا ميارسون العنف الوحشي ضد الثورات ، األمر الذي  لذلك قامت ضدهم ثورات مل تقف
  استفز الفقهاء والزهاد فاخنرطوا يف هذه الثورات  .

  
 وقد بلغوا قمت العنف يف قمعهم الثورات اليت تزعمها آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

م] اليت جسدها االستشهاد املأساوي ٦٨٠هـ ٦١وسلم ، وشيعتهم ، لقد صنعوا مأساة كربالء [
م] .. وقمعوا ثورة التوابني ، اليت قادها يف العراق ٦٨٠ – ٦٢٥هـ ٦١ – ٤لإلمام احلسني بن علي [

 ١[ م] ، وثورة الكوفة اليت قادها املختار الثقفي٦٨٤ –م ٥٩٥هـ ٦٥ - ق.هـ  ٢٨سليمان بن صرد [
م] ، ومارسوا ذات القمع مع الثورات غري الشيعية ، مثل ثورة عبد اهللا بن ٦٨٧ – ٦٢٢هـ ٦٧ - 

م] .. وثورة عظيم ٧٠٤هـ ٧٥م] ، وثورة عبد الرمحن بن األشعث [٦٩٢ – ٦٢٢هـ ٧٣ – ١الزبري [
  م] .٧٣٤هـ ١١٦األزد احلارث بن سريح [

  
مل يستطع أن خيرس األلسنة عن أن لكن هذا القمع ، الذي مارسه األمويون ضد خصومهم 

  تنعقد املظامل الفاشية .. كما مل ينجح يف كف العزائم والقلوب عن أن تفكر يف الثورة ، طريقاً للتغري .
م] وهو من أبرز الرواة وحفاظ ٧٢١ – ٦٤٠هـ ١٠٣ – ١٩فالشعيب ، عمار بن شراحيل [ - 

عن بين أمية فيقول : ((فو اهللا ما أعلم  يتحدث –حىت ليلقب بأمري املؤمنني يف احلديث  - احلديث 
  .) ١( قوماً على بسيطة األرض أعمل وال أجور منهم يف احلكم))

م] امللقب بسيد التابعني ، وأحد فقهاء ٧١٣ – ٦٣٤هـ ٩٤ – ١٣وسعيد بن املسيب [ - 
أصلي صالة  املدينة السبعة ، واملربز يف احلديث ، ويف الزهد والورع .. كان يقول يف بين أمية : ((ما

   .) ٢( إال دعوت اهللا عليهم ، اللهم أعز دينك ، وأظهر أولياءك ، وأخر أعداءك))
  

                                        
  .٣٥٩ص:٦بريوت ، دار الرتاث ، ج:، (الطبعة الثانية) ،  تاريخ الطربي) ، ١٣٨٧ربي ، حممد بن جرير ، () الط١(
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار الكتب  الطبقات الكربى) ، ١٩٩٠بن سعد ، حممد بن سعد بن منيع ، () ا٢(

  .٩٧ص:٥ية ، ج:العلم
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فال قمع بين أمية خلصومهم قد توقف ، وال مظامل للناس قد خفت وطأ�ا ، وال نقد الناس للقمع 
  والظلم ، وشوقهم للعدل قد أختفى .

م] ، لطوله ، هو أكثر ٧٤٣ – ٧٢٤هـ ١٢٥ – ١٠٥ولقد كان عهد هشام بن عبد امللك [
العهود اليت برزت فيها معامل الردة  اليت حدثت بعد موت عمر بن عبد العزيز ، لقد حكم هشام بعد 
عمر بن عبد العزيز بأربع سنوات ، واكتملت يف عهده مظاهر الردة عن عدل عمر ، فكانت املقارنة 

  بني العهدين مما يستفز النفوس كي تثور .
  

وءاً ، على عهد هشام بن عبد امللك ، ما أخذه على نفسه من السعي الضطهاد كل وزاد األمر س
التيارات الفكرية اليت ناصرت عمر بن عبد العزيز ، لقد أعاد احلرب ضد اخلوارج ، الذين أقام معهم 
عمر بن عبد العزيز هدنة ، ومجع العديد من قادة املعتزلة وأهل العدل والتوحيد فنفاهم إىل جزيرة 

دهلك) القاحلة النائية احلارة ، يف مدخل البحر األمحر ، وهي اجلزيرة اليت كان يضرب �ا املثل يف (
  البعد ، حىت ليقول الشاعر عن حبيبته :

ــــــــــــــا لزر�ــــــــــــــا ــــــــــــــف الثري ــــــــــــــو أصــــــــــــــبحت خل   ول
  

  بنفســـــــــــــي ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت بـــــــــــــدهلك دورهـــــــــــــا
  

هـ سنة ٦٧أما أهل البيت فإن إحجامهم عن العمل الثوري منذ قمع ثورة املختار الثقفي [سنة 
هـ ٩٤ – ٣٨م] مل جيعلهم مبنجاة من االضطهاد ، فاإلمام زين العابدين علي بن احلسني [٦٨٧
قد أدار ظهره ألحداث السياسة ، ومع ذلك فلقد اضطهده عبد  –والد زيد  –م] ٧١٢ – ٦٥٨

م] وحاول هشام ابن عبد امللك إهانته واحلط من شأنه ٧٠٥ – ٦٤٦هـ ٨٦ – ٢٦روان [امللك بن م
مل ينجه  –أخو زيد  –م] ٧٣٢ – ٦٧٦هـ ١١٤  -  ٥٧، واإلمام الباقر أبو جعفر حممد بن علي [

من االضطهاد انصرافه عن أمر السياسة ، لقد تصاعد االضطهاد األموي آلل البيت حىت رأينا اإلمام 
يدعوا آل البيت  –ابن أخي زيد  –م] ٧٦٥ – ٦٩٩هـ ١٤٨ – ٨٠فر بن حممد [الصادق جع

وشيعتهم إىل هجران طريق الثورة على األمويني ، انتظارًا لفرج يأتيهم من السماء ، فيقول : ((إن بين 
أمية يتطاولون على الناس ، حىت لو طاولتهم اجلبال لطالوا عليها ، وهم يستشعرون بغض أهل البيت 

  .) ١( واحد من أهل البيت حىت يأذن اهللا تعاىل بزوال ملكهم))" - يثور –جيوز أن خيرج  ، وال
  

                                        
  .١٠١-٩٨ارة ، مرجع سابق ص:) عم١(
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  المطلب الثاني : الحالة الدينية :
كانت احلالة الدينية يف وضع سيء كما وصف اإلمام علي : "وإنه سيأيت عليكم من بعدي زمان 

الكذب على اهللا و رسوله و ليس ليس فيه شيء أخفى من احلق و ال أظهر من الباطل و ال أكثر من 
عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته و ال أنفق منه إذا حرف عن مواضعه 
و ال يف البالد شيء أنكر من املعروف و ال أعرف من املنكر فقد نبذ الكتاب محلته و تناساه حفظته 

حبان يف طريق واحد ال يؤويهما مؤو فالكتاب يومئذ و أهله طريدان منفيان و صاحبان مصط
فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس و ليسا فيهم و معهم و ليسا معهم ألن الضاللة ال توافق 
اهلدى وإن اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافرتقوا على اجلماعة كأ�م أئمة الكتاب وليس الكتاب 

ون إال خطه و زبره و من قبل ما مثلوا بالصاحلني كل مثلة إمامهم فلم يبق عندهم منه إال امسه وال يعرف
  .) ١( و مسوا صدقهم على اهللا فرية و جعلوا يف احلسنة عقوبة السيئة .."

  
الصحيحة على ذلك ، منها : عن أنس قال : "ما أعرف شيئا مما كان على  رواياتوقد دلت ال

، ويف ) ٢( : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها" عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، قيل : الصالة قال
رواية أخرى ، عن أنس بن مالك ، قال : "ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النيب صلى اهللا عليه 

  .) ٣(وآله وسلم ، فقلت : أين الصالة ؟ قال : أومل تصنعوا يف صالتكم ما قد علمتم" 
"ما أعرف شيئا مما عهدت مع رسول وعن عثمان بن سعد ، قال: مسعت أنس بن مالك يقول: 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اليوم ". فقال أبو رافع: يا أبا محزة وال الصالة؟ فقال : أوليس قد علمتم 
  .) ٤(ما صنع احلجاج يف الصالة " 

    

                                        
، (الطبعة األوىل) ، مصر ، دار احياء  شرح �ج البالغة) ، ١٩٥٩عبد احلميد بن هبة اهللا ، ( يب احلديد ،) ابن أ١(

  .١٠٤ص:٩الكتب العربية ، ج:
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار طوق النجاة ،  صحيح البخاري) ، ١٤٢٢حممد بن إمساعيل ، ( خاري ،) الب٢(

  .١١٢ص:١ج:
، (الطبعة الثانية) ، مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  سنن الرتمذي) ، ١٩٧٥حممد بن عيسى ، ( مذي ،) الرت ٣(

  .٦٣٢ص:٤البايب احلليب ، ج:
ت ، مؤسسة الرسالة ، ، (الطبعة األوىل) ، بريو  مسند أمحد) ، ٢٠٠١أمحد بن حنبل ، (الشيباين ،  )٤(

  .٤٠٥ص:٢٠ج:
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اجلناية على اإلسالم واملسلمني ،   يف كبريور  دهر يف ذلك العصر عقائد خطرية كان هلا وقد ظ
كاجلرب والقدر واإلرجاء والتشبيه ،  فأما اجلرب فهو صناعة السلطة يف ذلك العصر وهي األموية واملراد 
منه أن اإلنسان جمرب على مجيع أفعاله ملجأ إليها مضطر إىل فعلها ، فوالية احلكام وظلمهم وقعت 

ر فاملراد منه أن اهللا تعاىل خلق أفعال العباد احلسن منها والقبيحة جرباً عنهم ، ال إرادة هلم ، وأما القد
، لذا جيب على املسلمني الرضى بكل من تأمر عليهم وبأفعاله ، ) ١( عها بقضاء من اهللا وقدرو ، ووق

آلن ذلك وقع جربًا عنه وبقضاء من اهللا وقدر ، ويف ذلك يقول القسري : "إن اهللا جعل اخلالفة منه 
لذي جعلها ، فسلموا وأطيعوا ، وال تقولوا كيت وكيت إنه ال رأي فيما كتب به اخلليفة أو باملوضع ا

  .) ٢( رآه إال إمضاؤه"
  

وقد تصدى اإلمام زيد بن علي للرد على ا�ربة القدرية يف كتاب له ، وأما اإلرجاء فصنيعة 
، وأنه جائز  )٤( ينفع مع الكفر طاعة، واملراد منه أنه ال يضر مع اإلميان ذنب ، كما ال ) ٣( لألمويني

  .) ٥( أن خيلف اهللا وعيده يف القرآن
  

وكان اهلدف من إنشاء اإلرجاء "إبعاد شبح التكفري واإلدانة الدينية عن أولئك الذين قلبوا نظام 
  .) ٦( احلكم يف ا�تمع اإلسالمي ، وبدلوا فلسفته من شورى واختيار ، إىل : وراثة وملك عضوض"

التشبيه فسبيله تصور الصانع ، ووصفه بصفات احملدثات ، وحدوث ذلك يرجع إىل أسباب وأما 
عده منها تداخل الرتاث غري اإلسالمي باإلسالمي ، عن طريق الفتوحات ودخول غري العرب اإلسالم 

  ، والتفسري بالظاهر وغري ذلك .
  

                                        
  ، (خمطوط) . بلوغ املراد يف معرفة أديان ومذاهب العباد، مجال صاحل حمسن ، () ،  ) الشامي١(
  . ٤٦٤ص:٦، مرجع سابق ج:) الطربي ٢(
  .٣٦رة ، مرجع سابق ص:) عما٣(
  . ١١٣، () ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، ص: تاريخ املذاهب اإلسالميةبو زهرة ، حممد ، () ) أ٤(
  .٢٠٣مريي ، مرجع سابق ص:) احل٥(
  .٩٨رة ، مرجع سابق ص:) عما٦(
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قوله املشهور : "إين أبرأ إىل اهللا وقد أعلن اإلمام زيد بن علي براءته من تلك العقائد الدخيلة يف 
من املشبهة الذين شبهوا اهللا خبلقه ، ومن ا�ربة الذين محلوا ذنو�م على اهللا ، ومن املرجئة الذين 
طمعوا الفساق يف عفو اهللا، ومن املارقة الذين كفروا أمري املؤمنني ، ومن الرافضة الذين كفروا أبا بكر 

  .) ١( وعمر"
  

  في ذلك العصر : حال علماء الدين
أنتشر يف ذلك العصر علماء السوء ، وفقهاء الضالل ، الذين ال يرعون حرمة الدين ، وال يقفون 
عند حدود رب العاملني ، بل غاية مرادهم إرضاء أمرائهم ، حىت قال أحدهم : "لو كتب إيل أمري 

وأتى يزيد بن عبد امللك بن مروان أربعني شيخاً  ،) ٢( املؤمنني لنقضتها حجرًا حجرًا يعين الكعبة"
فقد كان علماء ذلك الزمان  ،) ٣("وحلفوا له أنه ليس على اخللفاء حساب وال عقاب يف اآلخرة" 

وكان علماء األمة من فقهاء األمصار وعيون تلك األعصار ُحيَْبوَن "أتباع السلطان إال القليل ... 
ويصانعهم السلطان وينحلهم سيما مع رفضهم ألمر أئمة العرتة؛  باألموال والتحف واهلدايا والطرف،

  .)٤("إما لشر يتقونه أو الستخفاف �م يتوقونه
  

وقد تصدى هلم اإلمام زيد بن علي يف كتابه (رسالة إىل علماء األمة) وذكر فيه حاهلم وآثارهم 
عنها ، وحمذرة لكم منها ،  ومن ذلك قوله : "فيا علماء السوء أكببتم على الدنيا وإ�ا لناهية لكم

َنَصَحْت لكم الدنيا بتصرفها فاْستَـْغَشْشُتُموها ، وتـََقبََّحْت لكم الدنيا فاستحسنتُموها ، وَصَدقـَْتكم عن 
بتُموها.   نفسها فكذَّ

خائنني ،  موه لل كم الذي ائتمنت ظاملني ، وهذا أمان وه لل ُمت ْد َه َهادكم الذي َم سوء ، هذا ِم ماء ال فيا عل
شها {وهذه  خالدون:  يف النار غدًا  طلني ، فأنتم معهم  كم للمب ْي دت َرُحْوَن ِف ْف ْم تـَ َما ُكْنُت ُكْم ِب َذِل

                                        
  ، (خمطوط). مرويات اإلمام زيد بن علي، مجال صاحل حمسن ، () ،  ) الشامي١(
، (الطبعة الثانية) ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ،  النبالء سري أعالم) ، ١٩٨٥ذهيب ، حممد بن أمحد ، () ال٢(

  .٤٢٩ص:٥ج:
، (الطبعة الثانية) ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  حياة احليوان الكربى) ، ١٤٢٤لدمريي ، حممد بن موسى ، () ا٣(

  .١٠٦ص:١ج:
  .٢٣١مرجع سابق ، ص ، اهلادي بن إبراهيم،  الوزير )٤(
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ْمَرُحْونَ  ْم َت َماُكْنُت ِر الَحقِّ َوِب َغْي َألْرِض ِب َرْرمت٧٥}[غافر: ا قْـ حقهم ، وأ يل أهل احلق  َسلَّمتم إ  ]، فلو كنتم 
ه عز وجل  ذين امتدحهم الّل حقًا ال ماء به  كنتم من العل ه ، ول ولياء الّل كنتم أ ألهل الفضل بفضلهم ، ل

خلشية منه.   يف كتابه با
ضعفاء تعملون ، وال  ص ال خال يف  ال ، وال أنتم  جلاهل ، وال أنتم أرشدمت الضَّ فال أنتم َعلَّمتم ا

ِك رقابكم  َكا يف ِف قومون ، وال  ه عليكم ت شرط الّل   تعملون .ب
كم. يف أمركم ، وستذكرون ما أقول ل كم ، وتفكروا  حال ربوا  عت سوء ا ماء ال   يا عل

ة ، وقربتم منهم  َرَب ا َق
ُ
كم بامل دي يف أي ن، وفزمت مبا  َها إلْد منا أمنتم عند اجلبَّارين با سوء إ ماء ال يا عل

حجة للَّه  ُمكم  قرآن ، فعاد ِعْل حبتم الدين ، وعطلتم ال ة ، قد أ َع َصانـَ ُم ذا باْل كم ، وستعلمون إ علي
هية. ا زلت الدَّ طامة ، ون در، وجاءت ال ْشَرَج الصَّ   َح

ه قد  ن الّل ك بأ ة ، وأشدهم عقوبة ، إن كنتم تعقلون ، ذل صيب ق م خلل سوء أنتم أعظم ا ماء ال يا عل
كم  ِل َب صدر عنكم ، األحكام من ِق كم وت ألمور ترد إلي جعل ا حفظكم ؛ إذ  ست كم مبا ا ج علي حت ا

س، وال َم ْلَت حجتنا بيننا وبني ربنا. تـُ كم : أنتم  قول املتبعون ل َرب. ي ُختَْت كم  َهِت ِج نن من    سُّ
خل" زلة؟ ..إ زلتم من العباد هذا املن زلة ن ي من   .) ١( فبأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، دار  جمموع كتب ورسائل اإلمام زيد بن علي) ، ٢٠٠١يد ، زيد بن علي ، () الشه١(

  .١٥٧احلكمة اليمانية ، ص:
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  المطلب األول : القيام بالثورة :

  : أسباب الثورة : الفرع األول
أسباب خروجه يف كلماته اخلالدات اليت وجهها يومئِذ إىل أصحابه ، ويف نص خلص اإلمام زيد 

  بيعته اليت بايعه الناس عليها :
  ((إين أدعوكم :

  إىل كتاب اهللا ، - 
  وسنة نبيه ، - 
  وإحياء السنن ، - 
  وإماتة البدع ، - 

  فإن تسمعوا يكن خرياً لكم ويل ، وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل !
  :إنا ندعوكم إىل 

  كتاب اهللا وسنة نبيه ،  - 
  وجهاد الظاملني ، - 
  والدفاع عن املستضعفني ، - 
  رومني ،وإعطاء احمل - 
  وقسم هذا الفيء بني أهله بالسواء ، - 
  ورد املظامل ، - 
  ونصرة احلق ، - 
  أتبايعوين على ذلك ؟)). - 

فإذا قال أحدهم : نعم ، وضع يديه على يد من استجاب ، وهو يقول : ((عليك عهد اهللا 
  وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم .

  لتفني ببيعيت ، - 
  ولتقاتلن عدوي ، - 
  ولتنصحن يل يف السر والعالنية ...)). - 
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  ((اللهم أشهد)).فإذا قال املبايع : نعم ، مسح يده على يده ، وقال : 
  

وحني رأى انبعاث العصبية اجلاهلية اليت أحياها األمويون ، ارتاع للعاقبة الوخيمة اليت ستنتج عن 
ذلك ، وطارت نفسه حتسبًا للمآل اخلطر الذي سترتدى فيه األمة ، إن عاجًال أو آجًال ، فأسباب 

م طريق التفرقة والتمييز بني املسلمني الفرقة يرعاها من بيدهم السلطان ، أولئك الذين اختذوا سياسة هل
.  

  قال ألحد أصحابه :
  ((أما ترى هذه الثريا ؟ أترى أحد يناهلا ؟)). - 

  قال صاحبه :
  ال . - 

  قال :
((واهللا ، لوددت أن يدي ملصقة �ا ، فأقع إىل األرض ، أو حيث أقع ، فأتقطع قطعة قطعة ، 

  له وسلم !)).وأن اهللا جيمع بني أمة حممد صلى اهللا عليه وآ
وقال أيضاً : ((واهللا ، لو أعلم أن تؤجج يل نار باحلطب اجلزل فأقذف فيها ، وأن اهللا أصلح هلذه 

  األمة أمرها ، لفعلت)).
ذلك أن هذه االمة ، ال جيمعها إال كتاب اهللا وسنة رسوله ، ونبذ عصبية اجلاهلية ، واالنصهار 

  . )١( الكامل حتت لواء اإلسالم ، واإلسالم وحده
  

  : أهداف الثورة : الفرع الثاني
من أهداف اإلمام زيد اليت أعلنها ، ومن فقهه العام الذي تركه تراثًا لإلسالم ، نستطيع أن 

  نستخلص املعامل البارزة ملا كان يريد حتقيقه :
إحياء العمل بالكتاب وصحيح السنة ، وإ�ا دور الباطل والبدع ، والقضاء على التمييز بني  - ١

  ة حممد ، وحتقيق املساواة بني مجيع الناس ، وتوفري عدالة اجتماعية واقتصادية .أم
  حماولة اإلصالح بني أمة حممد ، بردها إىل منهجها الذي ال تتفرق عنده السبل . - ٢

                                        
، (الطبعة الثانية) ، واشنطن ، منشورات   ، زيد بن علي جهاد حق دائم) ١٩٩٩إبراهيم بن علي ، (لوزير ، ) ا١(

  .٧٠-٦٨كتاب ، ص:
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مجع املسلمني حتت مظلة اإلسالم العامة ، وحترير العقول لتتفتح وتزدهر باالجتهاد ، ضمن  - ٣
تفق عليه املسلمون ، ونعين بذلك : وحدة مصدر التعاليم والفكر واالجتهاد أسس موحدة هي ما ا

ضمن املصدر الواحد ، حىت ختصب املدارك وتنمو األفكار واملفاهيم ، وتفتح لألمة طرق اخلري املسهلة 
  املمهدة ، فتتوسع آفاقها يف دنياها وآخر�ا .

  الذي ال لقاء معه .إ�ا التفرق السياسي واملذهيب ، مبعنامها اهلدام  - ٤
  

على مثل هذا األساس عمل اإلمام زيد ، ولذا حرص علماء املسلمني ، على اختالف آرائهم 
  .) ١( وفرقهم املذهبية ، على موالته وتأييد ثورته ، ومناصرته بالنفس والرأي واملال

  
قال اإلمام أيب طالب : "ملا شهر فضله وتقدمه ، وظهر علمه وبراعته ، وعرف كماله ، الذي 
تقدم به أهل عصره ، اجتمع طوائف الناس ، على اختالف آرائهم ، على مبايعته ، فلم يكن الزيدي 

كانت بيعته أحرص عليها من املعتزىل ، وال املعتزىل أسرع إليها من املرجى ، وال املرجى من اخلارجي، ف
أي  –عليه السالم مشتملة على فرق األمة ، مع اختالفها ، ومل يشذ عن بيعته إال هذه الطائفة 

  .) ٢(العلية التوقيف"  - الرافضة 
  

ونظرة إىل أمساء فقهاء األمصار ، ورجال الفكر الذين أيدوه وناصروه ، والذين قُتل بعضهم دونه 
، ترينا املكانة الرفيعة اليت احتلها زيد يف قلوب الصفوة املفكرة من فقهاء اإلسالم وعلمائه ، حىت لقد  

منصور بن املعتمر ، كان رسله إىل األمصار من بني أئمة الفقه وعلماء اإلسالم أنفسهم ، أمثال 
ونصر بن معاوية بن شداد العبسي ، ومعمر بن خيثم العامري ، وفضيل بن الزبري األسدي ، ومعاوية 
بن إسحاق بن زيد بن حارثة األنصاري ، ويزيد بن زياد صاحب عبد الرمحن بن أيب ليلى ، وهالل بن 

ن الربيد ، وأبو هاشم الرماين ، مة بن كهيل ، وهارون بن سعد ، وهاشم بوسلحباب قاضي املدائن ، 
واحلجاج بن دينار ، وسفيان ، وعبده بن كثري اجلرمي ، واحلسن بن سعد الفقيه ، واألعمش ، وعمرو 
بن سعيد ، وحممد بن أيب ليلى ، ويف مقدمة هؤالء مجيعاً إمام فقهاء اإلسالم أبو حنيفة النعمان الذي 

  قال للفضل بن زياد :

                                        
  .٧٢نفسه ص:رجع السابق ) امل١(
  .١٨٦مريي ، مرجع سابق ص:) احل٢(



 
 

٣٣ 
 

  

معونة وقوة على جهاد عدوك ، فاستعن �ا أنت وأصحابك على الكراع ل لزيد : لك عندي ق((
  والسالح)).

مث بعث ذلك مع الفضل إىل زيد ، فأخذه هذا ، واستعان به يف جهاده العادل . ويف ذلك قال 
  صادق آل البيت عليهم السالم :

  ((رحم اهللا أبا حنيفة ! لقد حتققت مودته لنا يف نصرته لزيد بن علي)).
أبو حنيفة يفيت سرًا بوجوب نصرة اإلمام زيد بن علي رضوان اهللا عليه ، ومحل املال إليه وكان 

  واخلروج معه .
وكان عمرو بن عبيد الزاهد العامل قد تأهب للخروج إىل زيد بن علي ، لالنضواء حتت راية اجلهاد 

  .) ١( الذي أعلنه ، فورد اخلرب باستشهاده عليه السالم
  

  عركة :امل الفرع الثالث :
سلك اإلمام زيد بن علي يف البداية طريق سلمية للتغيري ، منها النصح املباشر للحاكم وللوالة 
 قوًال ، واملناظرة لعلمائهم ، ومنها عن الزهري قال: دخل زيد بن علي عليه السالم على هشام بن عبد

بوجهه ، وتبسم إليه ، فأقبل ، فسلم عليه ، فرد هشام عليه السالم ، ورفع جملسه ، وأقبل عليه  امللك
زيٌد على هشام ، فقال: اتق اهللا أيها املرء ، فما أحد من خلق اهللا فوق أن يؤمر بتقوى اهللا ، وال أحٌد 

، استفزهم الشيطان،  دون أن يأمر بتقوى اهللا ، كفاك كبرية أن تكون من الذين إذا أمروا بتقوى اهللا
  وأخذ�م العزة باإلمث .
حتقيق ما رفع إيلَّ منك ، ومن أمرك أن تضع نفسك يف غري موضعها ، وترفعها فقال هشام: هذا 

  عن مكا�ا ؟ فاربع على نفسك ، واعرف قدرك ، وال تشاورن سلطانك ، وال ختالفن على إمامك.
،  ، خسر نفسه ، ومن رفع نفسه عن مكا�ا فقال زيد: من وضع نفسه يف غري موضعها، أمث بربه

؛ أفتدري  ، هلك ، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه ، ضل عن سبيل ربه سهومن مل يعرف قدر نف
؛ وأمَّا الذي  ، وتسمى باسم ليس له ، وتكرب على خالقه ؟ ذلك من عصى ربه من ذلك يا هشام
  ، ودلك على رشدك . ، فقد أدَّى إىل اهللا النصيحة فيك أمرك بتقوى اهللا

  مثَّ وىلَّ خارجاً .
  .) ١( د ذهب أهل هذا البيت ؛ هيهات ما ذهبوا ما دام هذا فيهمفقال هشام : يقولون ق

                                        
  .٧٤وزير ، مرجع سابق ص:) ال١(
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كما لقن هشام املذكور درسًا إسالميًا يف املساواة عندما بني هلشام املتعايل بالعصبية اجلاهلية 
  والقومية القبلية ، والذي تباهى بأمه القرشية على أم زيد اليت هي من عامة الناس .

  سواها سواء ، وإن التفاضل هو بالتقوى .إن ابن األمة وابن من  - 
أم إسحاق  –خري البشر ، وأخرج من ابن السيدة  –أم إمساعيل  –وقد أخرج اهللا من ابن األمة 

  القردة واخلنازير وعبدة الطاغوت . –
  ذلك ألن املقياس هو التقوى ، �ا االرتفاع وبدو�ا اهلبوط .

جملسه ودعا رئيس حرسه قائًال له : ال يبينت هذا  إن هشام املتعجرف مل ميتلك نفسه ، فوثب من
  يف عسكري .

سالم : ") ٢( وكان زيد يعي مسؤوليته وعيًا تاماً  ك قال عليه ال ن ، وألجل ذل فواهللا لو علمت أ
ن أقدح ناراً  يف أ هللا عز وجل عين  ت، لكن ما  رضا ا ها لفعل ت بنفسي في رمي ضطرمت  ذا ا حىت إ بيدي 

شيئاً  هللا عز و  أعلم  ين أميةأرضى  جهاد ب   . )٣("جل عين من 
مث جلئ اإلمام زيد إىل دعوة الناس إىل التصدي للظلم وحماربة اجلور ، وفضح األعمال اليت يقوم 
�ا الوالة أو اخلليفة املخالفة ملا جاء به اإلسالم احلنيف . وباشر دعوة من يثق �م إىل الثورة فدخل 

سعد بن إبراهيم فقال هلم زيد : ((يا قوم أأنتم أضعف  املسجد النبوي الشريف مرة ورأى مجاعة منهم
من أهل احلرة ؟)) قالوا : ال . قال : ((وأنا أشهد أن يزيد ليس شرًا من هشام فما لكم ؟)) فقال 

  سعد ألصحابه : مدة هذا قصرية فلم يلبث أن خرج .
م يُقرتف وكان يقول للناس إنه ال ميكن له أن يتغاضى أكثر من ذلك عما يشاهده من ظل

وأعمال بعيدة عن اإلسالم ُجياهر �ا ، فقال : ((ال يسعين أن أسكت وقد خولف كتاب اهللا وتوحكم 
  .) ٤( إىل اجلبت والطاغوت))

كنا يف كان يظهر شجاعة تُرعب األعداء ، قال أيب معمر :    ومل يكن خيشى من يقف يف دعوته
ا أحد إال رعب وأرعد، وظننا أنه يوسف بن دار شبيب بن عرقدة فسمعنا وقع حوافر اخليل، فما فين

                                                                                                                 
  .٢١٥، () ، صعدة ، مكتبة أهل البيت (ع) للدراسات اإلسالمية ، ص: املنريطربي ، أمحد بن موسى ، () ، ) ال١(
  .٩٦-٩٥وزير ، مرجع سابق ص:) ال٢(
  . ١٦٦مرجع سابق ص:تيسري املطالب ، ،  ارويناهل) ٣(
، () ، بريوت ، الدار العاملية  ، تفسري الشهيد اإلمام زيد بن علي عليه السالمكيم ، حسني حممد تقي ، () ) احل٤(

  .١٨للطباعة والنشر ، ص:
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، واهللا ما - عليهما السالم- عمر، واهللا ما رأيت رجال كان أربط جأشا وال أشد نفسا من زيد بن علي 
قطع حديثه، وال تغري وجهه، وال حل حبوته، فمضت اخليل وجازتنا، فلما انفرج عنا ما كنا فيه أقبل 

الشيء خياف أن حيل به، واهللا ما خرجت لغرض دنيا وال لريعب أحدكم ((علينا بوجهه، مث قال: 
جلمع مال، ولكين خرجت ابتغاء وجه اهللا والتقرب إىل اهللا، فمن كان اهللا مهته ومن اهللا طلبته فما 

  . )١( ))- وآله وسلم صلى اهللا عليه - يرعبه شيء إذا نزل به إذا كان هللا وإرضاء نبيه 
  

باد اهللا أجيبوا إىل احلق ، وكونوا أعوانًا ملن دعاكم إليه ، وال فبعث رسالة إىل الناس قال فيه : "ع
  .) ٢( تأخذوا سنة بين إسرائيل : كذبوا أنبياءهم وقتلوا أهل بيت نبيهم"

  
ي، إىل أهل : " ورسالة إىل أهل املوصل م، من زيد بن علي بن احلسني بن عل سم اهللا الرمحن الرحي ب

كم ورزقكم، وبيده  خلق قوا اهللا عباد اهللا الذي  كم! أما بعد، فات سالم علي الد اجلزيرة،  ر ب املوصل وسائ
كم،  صف ل كم، ووصفه وا صفونه بين حتم تعرفون احلق إذ أنتم توا كم قد أصب أموركم وإليه مصريكم، فإن

نَّ وال ينتف ْصِر ِإ َع {َواْل حىت يعني من قام به عليه، وقد قال اهللا تعاىل :  صف احلق وال املوصوف له  ع وا
]{ ْربِ ْوا ِبالصَّ َص وا ْحلَقِّ َوَت ا ْوا ِب َص وا ِت َوَت ِحلا ا وا الصَّ ِمُل وا َوَع ُن َن آَم الَّ الَِّذي ٍر ِإ ْس ُخ ي  ِف َن َل سا ْن ْإلِ  - ١: ١٠٣ا

ى اهللا عليه و ٣ صّل حممد  {يا ] . وقد دعا  حانه فقال  سب ل كما أمره اهللا  ب من قب كتا م أهل ال آله وسّل
ئًا وَ  َشْي ْشِرَك به  الَّ اهللا َوال ُن َد ِإ ُب ْع الَّ نـَ ْم َأ ُك َن يـْ نا َوبـَ َن يـْ ٍء بـَ وا َس ٍة  َم ىل َكِل ْوا ِإ عاَل ِب َت ِكتا َل اْل ْه ُضنا َأ ْع َذ بـَ ِخ تَّ ال يـَ

]{ وِن اهللا ْربابًا من ُد ضًا َأ ْع الء  ] ، وقد عرفتم٦٤: ٣بـَ يف دينكم، والب كم الذي أنتم عليه من الفتنة  حال
كم، فهذا ما أنتم عليه واليوم مقيمون وبه  كم بغّي الستئثار علي دماء، وا ك ال سف شكم من أمر  يف معاي
م، والدفع عن  ى اهللا عليه وآله وسّل صّل حممد  ب اهللا وسنة نبيه  آخذون، وأنا أدعوكم إىل كتا

ظاملني ا ني، وجماهدة ال ضعف هللا، املست ني، فبادروا إىل عبادة ا يب رب العامل ذين انتبزوا أهل البيت بيت ن ل
صيته والتويل عن  حل على ما كان قبلكم من أهل مع سه، وما  ب اهللا وبأ حيل بكم عذا حذروا أن  وا

                                        
  .٥٨١مرجع سابق ص:األمايل األثنينية ، ،  شجري) ال١(
طهران ، مؤسسة الطبع والنشر ، (الطبعة األوىل) ،  تفسري فرات الكويف) ، ١٩٩٠، فرات بن إبراهيم ، ( ) الكويف٢(

  .١٣٦التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ، ص:



 
 

٣٦ 
 

  

سالم على عباد اهللا  وال وا من املفلحني،  هله، وكونوا هلم أعوانا إليه ليكون محوا أ جعوا احلق وا أمره، ورا
حل صا   . )١( "،..نيال
  

الف رجل من اهل  واقبلت الشيعة وغريهم خيتلفون اليه ويبايعون حىت احصى ديوانه مخسة عشر
  .) ٢( الكوفة خاصة ، سوى اهل املدائن ، والبصرة ، وواسط واملوصل وخراسان ، والري ، وجرجان

  
، فأحوج إىل الظهور هـ ١٢٢من صفر سنة  ١وكان املقرر لظهور اإلمام زيد وأنصاره ليلة األربعاء 

من شهر حمرم سنة  ٢٣على أمره ، فكان يف ليلة األربعاء ) ٣(قبل ذلك لوقوف يوسف بن عمر
، ومل يفي من هؤالء اخلمسة عشر ألفًا إال حنو ) ٤( هـ ، من دار معاوية بن إسحاق األنصاري١٢٢

منهم ، ومن خالل  فقد استطاع بنو أمية شق صف الثور من خالل شراء الكثري سبع مائة رجًال ،
، وقيل ) ٥( اختالق منازعات فكرية داخل الصف ، فتاره يروجون هلم التذرع مبوقف اإلمام من اإلمامة

، ومل  )٧(إىل أخر الذرائع الواهية اليت غايتها اهلروب من الثورة رهبة او رغبة  )٦( مبوقفة من الصحابة

                                        
 ص٨، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار األضواء ، ج: الفتوح البن أعثم) ، ١٩٩١أمحد بن حممد ، ( بن أعثم ،ا )١(

٢٨٨ .  
  .١٣٢) األصفهاين ، مرجع سابق ص:٢(
ويل اليمن ، من جبابرة الوالة يف العهد األموي ،  يعقوب، الثقفي: أمرييوسف بن عمر بن حممد بن احلكم أبو  )٣(

) وأضاف إليه إمرة خراسان ، كان ١٢١هـ مث نقله هشام إىل والية العراق (سنة  ١٠٦هلشام بن عبد امللك (سنة 
يف التيه (مساطه كل يوم مخسمائة مائدة) يسلك سبيل احلجاج يف االخذ بالشدة والعنف. وكان يضرب به املثل 

هـ وسجن ١٢٦واحلمق، يقال: أتيه من أمحق ثقيف ! قال الذهيب: كان مهيبا جبارا ظلوما ، قبض عليه اواخر سنة 
  .٨/٢٤٣ األعالمحىت قتله يزيد القسري . 

معاوية بن إسحاق بن زيد بن ثابت االنصاري: شجاع، من أشراف قومه. كان من سكان الكوفة، وأعان (زيد بن  )٤(
  .٧/٢٦٠ األعالم.  خرج على بين مروان، فقاتل بني يديه قتاال شديداً وقتل يف الكوفة معهعلى) حني 

  يدي ، مرجع سابق (خ).) الز ٥(
  .١٨٤ريي ، مرجع سابق ص:) احلم٦(
ص:اهلا) ٧( ق  ساب �موعة الفاخرة ، مرجع    .٩١دي ، ا
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بل قال : "فواهللا لو مل يكن إال أنا وحيىي ابين خلرجت عليه  عليه السالم يغري ذلك يف موقف اإلمام زيد
  .) ١( وجاهدته حىت أفىن"

  
  .)٢(شعار جده صلى اهللا عليه وآله وسلم : "يا منصور أمت" عليه السالم وكان شعار اإلمام زيد

  
  أحد أصحابه : ) ٣( بل قال لنصر بن خزميةعضع زيد ، وقد رأى بوادر اهلزمية، ومل يرتاجع ومل يتض

  يا نصر بن خزمية ! أختاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية ؟ - 
  فقال نصر :

  .) ٤( جعلين اهللا فداك ، أما أنا فواهللا ألضربن بسيفي هذا معك حىت املوت ! - 
  وكان يردد اإلمام زيد :

  حكـــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــاب و طاعـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــرمحن
  فاملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعون إىل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائض ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  وحبكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرون بفرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  كيــــــــــــــــــــــف النجــــــــــــــــــــــاة ألمــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــدلت

  

  فرضـــــــــــــــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــــــــــــــــاد اجلـــــــــــــــــــــــــــــــائر اخلـــــــــــــــــــــــــــــــوان
  برئــــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــــن اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــام والعــــــــــــــــــــــــــــــــدوان
  كالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجدون لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة األوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــان   )٥(مـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاء يف القـــــــــــــــــــــــــرآن والفرق

  
: "احلمد هللا الذي أكمل ِدْيين لقد كنت استحيي من  عليه السالم وملا خفقت رايات اجلهاد قال
   . )٦( ه أن أرَِد عليه ومل آمر يف أمته مبعروف ومل أنه عن منكر"رسول الّله صلى الّله عليه وعلى آل

                                        
  .١٦٥وين ، تيسري املطالب ، مرجع سابق ص:) اهلار ١(
  .٦٤اإلفادة ، مرجع سابق ص:هلاروين ، ) ا٢(
نصر بن خزمية العبسي: شجاع، من أنصار اإلمام زيد بن علي. ثبت معه يوم خذله أهل الكوفة. وعاهد على أن  )٣(

يضرب بسيفه حىت ميوت. وجعله زيد إىل جانبه يف إحدى املعارك، فلما اشتد القتال، تصدى له فارس من عبس أيضا،  
نائل بن فروة " فضربه نائل فقطع فخذه، وضربه نصر فقتله، ومات نصر من نزف  " كان يف جيش األمويني، امسه

  .٨/٢١ األعالمدمه. وقتل زيد، فأخذ معه نصر، وصلبا يف الكناسة (وهي حملة بالكوفة) مع آخرين . 
  .١٠٤وزير ، مرجع سابق ص:) ال٤(
  .٣٣٣شهيد ، جمموع الكتب والرسائل ، مرجع سابق ص:) ال٥(
  .٦٤، اإلفادة ، مرجع سابق ص: هلاروين) ا٦(



 
 

٣٨ 
 

  

اللهمَّ لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، وقال عليه السالم : "
فانتصر لنفسك ودينك، وكتابك ونبيئك وأهل بيت نبيئك وألوليائك املؤمنني، اللهمَّ هذا اجلهد مين 

  . )١( "وأنت املستعان
  

مث تقدم اإلمام زيد إىل املعركة ، وهو على بغلٍة شهباء ، وعليه عمامة سوداء ، وبني يدي قرموسه 
مع قلة أنصاره ، وكثرة اعدائه الذين كان يأتيهم املدد باستمرار ، قاتل زيد بقوته ، ) ٢(مصحف 

حبماسة اإلميان وصدق الضئيلة يف موازين العدد طيلة أيام القتال ، وقد استعاض عن الكثرة العددية 
فرأيته عليه ، قال أبو معمر: " حي يتفوق على خصومه بصورة بارزةالعقيدة ، وكان يف هذه النوا

  . )٣(" السالم يشد عليهم كأنه الليث حىت قتلنا منهم أكثر من ألفي رجل ما بني احلرية والكوفة
  

اصطدام له مع املؤمنني ،  رجحت كفة زيد يف بداية القتال ، وقد ُهزم جيش األمويني يف أول
وقُتل منه أكثر من سبعني رجًال ، واستمر القتال ، وكفة زيد هي دومًا الراجحة ، وفشل العدو يف أن 

  يبلغ من خصمة ما يريد .
  

وملا رأى األموين عجزهم عن غلبة الفئة املؤمنة الصابرة وجهًا لوجه ، عمدوا إىل احليلة ، وصبوا  
كيدهم على زيد دون سواه ، وأخذوا يرشقونه بالنبال من كل حدب وصوب . وهناك كانت املفارقة 

  .) ٥( هـ١٢٢من شهر حمرم سنة  ٢٥، عشية اجلمعة ) ٤(األليمة ، فأصيب زيد بسهم جببهته 
  
  
  

                                        
محد بن إبراهيم ، ( احلسين) ١( يف السرية) ٢٠٠٢، أ ح  صابي إلمام زيد بن  ، امل صنعاء ، مؤسسة ا ، (الطبعة األوىل) ، 

ص:   .٣٥٥علي ، 
  .٢١٧طربي ، املنري ، مرجع سابق ص:) ال٢(
  .١٦٠ص: مرجع سابقتيسري املطالب ، ) اهلاروين ، ٣(
  .١٠٥سابق ص:وزير ، مرجع ) ال٤(
  .٦٥وين ، اإلفادة ، مرجع سابق ص:) اهلار ٥(



 
 

٣٩ 
 

  

  المطلب الثاني : االستشهاد :
  وموضع قربه : عليه السالم : سبب وفاته الفرع األول

فلما وقـع السـهم الـذي رمـاه داود بـن سـليمان بـن كيسـان مـن أصـحاب يوسـف بـن عمـر يف جبـني 
ك يف املســاء ، فاحتمــل حــىت أدخــل إىل دار  اإلمــام زيــد بــن علــي ســقط زيــد عــن فرســه وهــو ملــا بــه وذلــ

، فلما نزع السهم فلم يلبـث  وأيت زيد بن علي بالطبيب لينزع السهم من جبهتهرجل من أهل مهدان ، 
، فكفـــن يف ثيابـــه واحتمـــل يف جـــوف الليـــل حـــىت دفـــن يف  شـــهق شـــهقة فـــارق الـــدنيا رضـــي اهللا عنـــه أن

  .) ٢(، وكان قد رأى ذلك غالم سندي لقصار  وأجروا املاء على املوضع، ) ١( السبخة
  

وهكـذا مل يسـتطع أعـداؤه أن ينــالوا منـه بـنفس الطريقـة الــيت نـالوا �ـا مـن قبــل مـن جـّده احلســني أيب 
  .) ٣( ء يف كربالء . إن أحفاد علي ال يالقيهم أحد يف امليدان وجهاً لوجه إال صرعوهالشهدا
  

  بعد وفاته : عليه السالم : جسده الفرع الثاني
فلما كـان يـوم السـبت عـرف يوسـف بـن عمـر مبقتلـه ، فأقـام النـداء بـأن مـن دل عليـه فلـه مـن املـال  

رأسـه وبعثـوا بـه إىل هشـام بـن عبـد امللـك ، أمـر بـه كذا ، فدل عليه الغالم السـندي فاسـتخرجوه وحـزوا 
ق، مث أرســل بـه إىل املدينــة ة، ) ٤( فنصـب علــى بــاب مدينــة دمشــ ، إىل جنبــه ) ٥( وصــلبوا بدنــه بالكناَســ

ك  نصــر بــن خزميــة العبســي ومعاويــة بــن إســحاق بــن زيــد بــن حارثــة وزيــاد بــن عبــد اهللا الفهــري ، ويف ذلــ
  األسدي :يقول الشاعر الكميت بن زيد 
   فلــــــــــــــــــــــــــم أجبــــــــــــــــــــــــــهأتــــــــــــــــــــــــــاين ابــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــيب

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــذار منيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  أيـــــــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــــــــى القلـــــــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــــــروق
  )٦(ومــــــــــــــــــــــــــــا دون املنيــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــــــــق

  

                                        
  ضع بالكوفة .) مو ١(
  .٦٦روين ، مرجع سابق ص:) اهلا٢(
  .١٠٥، مرجع سابق ص: ) الوزير٣(
  .١٨٩ص:٤الطربي ، تاريخ الطربي ، مرجع سابق ج:)٤(
  . الكناسة موضع سوق من أسواق الكوفة )٥(
  .٢٩٣ص:٨ج: مرجع سابق بن أعثم ،) ا٦(



 
 

٤٠ 
 

  

حرســاً ، وجـردوه مـن ثيابــه ، فكانـت العنكبــوت تنسـج علــى  عليــه السـالم ووكلـوا خبشـبة اإلمــام زيـد
الفـرات فيصـبح وقـد دارت خشـبته فيهتكـون نسـجها بالرمـاح ، وكـانوا يوجهـون وجهـه ناحيـة ) ١(عورته 

  .) ٢( ناحية القبلة مراراً 
  قال فضل بن العباس :

  أال يــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــني ال تــــــــــــــــــــــــرق وجــــــــــــــــــــــــودي
ــــــــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــــــيب اب ــــــــــــــــــــــــن الن   غــــــــــــــــــــــــداة اب
  يظـــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــــودهم وميســـــــــــــــــــــــــــــي

  

  بـــــــــــــــــــــدمعك لـــــــــــــــــــــيس ذا حـــــــــــــــــــــني اجلمـــــــــــــــــــــود
  صـــــــــــــــــــــــــــــليب بالكناســـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــوق عـــــــــــــــــــــــــــــود
ـــــــــــــــــــــــــوق العمـــــــــــــــــــــــــود   )٣(بنفســـــــــــــــــــــــــي اعظـــــــــــــــــــــــــم ف

  
وقيل: سنتني ، إىل أن ظهـرت رايـات بـين العبـاس خبراسـان فبقي مصلوباً سنة وأشهرا، وقيل: أياما، 

، فكتب الوليد بن يزيد إىل يوسف بن عمر يأمره بأن ينزله عن خشـبته وحيرقـه ، ففعـل ذلـك ، وذره يف 
  .) ٤( الفرات

  قال الصاحب بن عباد :
  وإحـــــــــــــــــــــــــــــراق وتغريـــــــــــــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــــــــــــىت تعـــــــــــــــــــــــــــــاوره

  
ــــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــــلب وإحــــــــــــــــــــــراق وتغري   )٥(قت

  
  بن جدرة اهلاليل :ورثاه شاعر اخلوارج حبيب 

  أوالد درزة أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال
  تركـــــــــــــــــــــوا ابـــــــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــرام تقـــــــــــــــــــــوده

  

  يــــــــــــــــــــــــــوم اخلمــــــــــــــــــــــــــيس لغــــــــــــــــــــــــــري ورد الصــــــــــــــــــــــــــادر
  )٦(مبكـــــــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــــــخلة لعـــــــــــــــــــــــــني النـــــــــــــــــــــــــاظر

  
  

                                        
، (الطبعة األوىل) ،  الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة،  )١٩٩٧هليتمي ، أمحد بن حممد ، () ا١(

  .١٥٧ص:١لبنان ، مؤسسة الرسالة ، ج:
  .٤٧٩ص:١٩عساكر ، مرجع سابق ج:) ابن ٢(
  .١٤٣) األصفهاين ، مرجع سابق ص:٣(
  .٦٧مرجع سابق ص: ) اهلاروين ، اإلفادة ،٤(
  ملرجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) ا٥(
  .١٨٧مريي ، مرجع سابق ص:) احل٦(



 
 

٤١ 
 

  

 
 

  
  المطلب األول : آثاره الفكرية :

ترك اإلمام زيد تراثاً فكرياً عظيماً ، اتسم بالتجدد والعطاء ، وصالحيته لكل زمان ومكان ، وهو 
  لسان املذهب الزيدي، ومرجعية الباحثني، ومما حفظه التاريخ لنا ما يلي :

  ، ويشتمل على ا�موع الفقهي واحلديثي (طبع) . جمموع اإلمام زيد - ١
  تفسري غريب القرآن (طبع). - ٢
  مناسك احلج والعمرة (طبع). - ٣
  : ، وحيتوي على الرسائل التالية جمموع رسائل وكتب اإلمام زيد (طبع) - ٤
  ، مجع فيها كثرياً من اآليات الدالة على مدح القلة وذم الكثرة. رسالة مدح القلة وذم الكثرة - 
عد الرسول صلى ، ناقشت موضوع اإلمامة وأحقية اإلمام علي باخلالفة ب رسالة تثبيت اإلمامة - 

  اهللا عليه وآله وسلم.
  ، ناقشت موضوع تفضيل أهل البيت عليهم السالم. رسالة الصفوة - 
  ، والكالم على العصاة من أهل القبلة. ، تناولت اإلميان وأقسامه رسالة اإلميان - 
، تضمنت أدلة كثرية بوصاية الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لإلمام  رسالة تثبيت الوصية - 

  علي عليه السالم باخلالفة.
  ، وهي عبارة عن البيان الثوري الذي وجهه إىل علماء عصره. رسالة إىل علماء األمة - 
  ، ضمنتها كتايب احلقوق املنسية. ، عبارة عن نصائح وتعاليم  رسالة احلقوق - 
  ، وهي عبارة عن جوابات وردت إليه من املدينة. الرسالة املدنية - 
  ، تضمنت استفسارات وردت إليه من بعض أهل الشام. الرسالة الشامية - 
  ، حول مقتل عثمان. مناظرة ألهل الشام - 
  ، أوضح فيها بطالن مذهبهم. رسالة يف الرد على ا�ربة - 
  .) ١( جواب على أسئلة واصل بن عطاء يف اإلمامة - 
  قراءة اإلمام زيد بن علي (طبع) . - ٥

                                        
  .٨٠شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال١(



 
 

٤٢ 
 

  

  .، مفرقة يف كثري من الكتب   جمموعة من اخلطب واألشعار واألدعية والروايات له وهنالك
  

  المطلب الثاني : تالميذه :
تتلمذ على يد اإلمام زيد بن علي عدد كبري من العلماء واحملدثني والفضالء ، ومنهم من اصبحوا 

  أئمة بعده ، وذكر بعضهم كما يلي أجبدياً :
، إبراهيم بن إمساعيل األنصاري ، إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن  أبان بن تغلب بن رباح الكويف

بن احلسن ، إبراهيم بن مقسم األسدي ، إبراهيم بن ميسرة الطائفي ، أبو احلسن بكار ، أبو املطهر 
الوراق ، أبو سعيد موىل حممد بن علي ، أيب اجلارود زياد بن املذر اهلمداين ، أيب الزناد عبد اهللا بن 

القرشي ، أيب الزناد موج بن علي الكويف ، أيب خالد عمرو بن خالد الواسطي ، أيب مرمي ذكوان 
، أيب معاذ  ، أيب هاشم الرماين ، أجلح بن عبد اهللا الكندي ، آدم بن عبد اهللا اخلثعمي ،  األنصاري

، إسرائيل بن يونس ، إمساعيل بن أيب خالد  إسحاق بن راشد اجلزري ، إسحاق بن سامل النوفلي
، بشر بن محزة ، متيم بن أيب ربيعة  األمحسي ، إمساعيل بن عبد الرمحن السدي ، أصبغ بن زيد اجلهين

، جعفر بن حممد الصادق ، احلارث بن  ، جابر بن يزيد اجلعفي ، ثابت بن دينار الثمايل الرياحي
، احلسن بن زيد بن احلسن  احلسن بن احلسن بن احلسن املثىن ، ، احلسن اجلمال حصرية أبو النعمان

، احلسني بن زيد بن علي اهلامشي ، احلسني بن علي بن احلسني ، حفص بن عمر بن علي بن  اهلامشي
، محاد الواسطي ، محاد بن بشري ، محزة الرتكي ، محزة بن أيب محزة اجلعفي ، خالد بن  أيب طالب

ن عبد اهللا الطحان ، خليفة بن حسان ، داود بن أيب سليمان الرازي ، ريطة صفوان املنقري  ، خالد ب
، زياد بن خيثمة اجلعفي ، سامل بن  بنت عبد اهللا بن حممد ، زكريا بن أيب زائدة اهلمداين ، زياد املديين

أيب واصل احلذاء  ، سامل موىل أيب احلسني ، سعد الطائي ، سعد بن طريف اإلسكاف ، سعيد بن 
م اهلاليل  ، سعيد بن راشد املازين ، سعيد بن رافع ، سعيد بن عقبة اجلهين ، سعيد بن عمرو ، خثي

سعيد بن مقاتل الكويف ، سفيان بن خالد األعشى ، سفيان بن عيينة اهلاليل  ، سلمة بن كهيل بن 
ران األعمش احلصني ، سليمان الرازي ، سليمان النوفلي ، سليمان بن دينار البارقي ، سليمان بن مه

، سهل بن أيب العالء القسطالين  ، سهل بن شعيب الكويف ، سوار بن مصعب اهلمداين ، شعبة بن 
احلجاج العتكي ، صاحل اجلمال ، صاحل بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ، الصباح بن 

اهللا بن عاصم ،  حيىي الكويف ، الصلت بن احلر ، عاصم بن أيب النجود األسدي ، عاصم بن عبيد
، عبثر بن القاسم الزبيدي ، عبد الرمحن بن احلارث املخزومي ، عبد الرمحن بن  عباد بن كثري الثقفي

عابس النخعي ، عبد الرمحن بن عبد اهللا الزهري ، عبد الرحيم بن نصر البارقي ، عبد العزيز بن شيخ 



 
 

٤٣ 
 

  

احلسن بن احلسن اهلامشي ، عبد اهللا بن  ، عبد الكرمي بن شعيب ، عبد اهللا بن األزهر ، عبد اهللا بن
الزبري ، عبد اهللا بن العالء الربعي ، عبد اهللا بن العالء القرشي ، عبد اهللا بن زياد بن مسعان املخزومي 
، عبد اهللا بن عيسى األنصاري ، عبد اهللا بن حممد احلضرمي ، عبد اهللا بن حممد بن عمر اهلامشي ، 

عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ، عبيد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن مسلم البابكي ، 
عمر ، عتبة بن األزهر ، عثمان بن سلم ، عقبة الكويف  ، عمر بن صاحل العجلي ، عمر بن علي بن 
احلسني بن علي بن أيب طالب ، عمر بن موسى بن وجيه امليثمي ، عمر موىل عنبسة القرشي ، عمران 

سعيد الواسطي ، عيسى بن أيب فروة الزيدي  ، عيسى بن املسيب ، عيسى بن  البارقي ، عنبسة بن
زيد بن علي اهلامشي ، عيسى بن عبيد اهللا األشعري  ، عيسى بن موسى األعمى ، غالب بن أيب 
طلحة ، الفضل بن الزبري ، فضيل بن الزبري ، فضيل بن املرزوق  ، فطر بن خليفة ، فالن األرحيب ، 

غ بن نباته ، قبيصة اهلليب ، كثري بن إمساعيل النواء ، كليب احلارثي ، حممد بن إسحاق قاسم بن األصب
األهوازي ، حممد بن احلسني ، حممد بن خالد الضيب ، حممد بن زيد بن علي اهلامشي ، حممد بن سامل 

العزومي  ، حممد بن سليمان ، حممد بن سوقة ، حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، حممد بن عبد اهللا
، حممد بن عبد اهللا بن عقيل ، حممد بن عبيد اهللا ، حممد بن علي القرشي ، حممد بن فرات ، حممد 
بن مسلم بن شهاب الزهري ، حممد بن موسى ، حممد بن حيىي األسدي ، املطلب بن زياد ، معمر 

عدي ، النعمان بن بن خثيم اهلاليل ، مغرية بن عروة ، نزار بن حيان األسدي ، النضر بن كثري الس
ثابت أبو حنيفة ، منري بن حسان ، نوح بن علي ، هارون بن سعد العجلي ، هارون بن سعيد 
املصيصي ، هاشم بن الربيد ، الوليد بن يعلى ، وهب بن عبد اهللا ، حيىي بن زيد العلوي ، حيىي بن 

علي ، يعقوب بن عريب ،  عبد احلميد احلماين ، يزيد بن عبد الرمحن الداالين ، يزيد موىل زيد بن
  .) ١( يوسف بن هارون العبدي

  

  

  

  

                                        
  لشامي ، مرويات اإلمام زيد ، مرجع سابق (خ).) ا١(



 
 

٤٤ 
 

  

  

  
  

  
  

 
  . المبحث األول : طرقه في االستنباط
  . المبحث الثاني : نماذج من فقهه

  . المبحث الثالث : خصائص الفقه الزيدي
  
  
  
  
  
  



 
 

٤٥ 
 

  

 
 

  
ق االستنباط : هي الوسائل اليت يستعان �ا على فهم األحكام واستخراجها من النصوص طر 

احلجة عند الّله الطاعة هللا ولرسوله صلى الّله عليه  قال اإلمام زيد بن علي عليه السالم :" الشرعية ،
اإلمام زيد  ىورو ،  )١("وسلم ، وما اجتمعت عليه األمة بعد الرسول صلى الّله عليه وآله وآله وسلم

أول القضاء ما في كتاب اهللا عز وجل بن علي عن أبيه، عن جده ، عن علي عليهم السالم قال: ((
وسلم ، ثم ما اجمع عليه الصالحون ، فإن لم يوجد  ، ثم ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

ذلك في كتاب اهللا تعالى وال في السنة وال فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد اإلمام في ذلك ال 
يألو احتياطًا ، واعتبر ، وقاس األمور بعضها ببعٍض ؛ فإذا تبين له الحق أمضاه ، ولقاضي 

  صيل ذلك يف ما يلي حسب ذكرها :، وتف) ٢( ))المسلمين من ذلك ما إلمامهم
  

  المطلب األول : كتاب اهللا [القرآن] :
ْرآَنهُ {البيان ومنه: تعريف القرآن لغة :  ْع قـُ واالجتماع أيضًا ولكل من الوجهني مسي  }َفاتَِّب

، وقيل:  يف الضياء: القرآن القراءة احلمريي نه بيان ملا كلفناه وجمموع سور وآيات، وقالالقرآن قرآناً آل
ْرآَنهُ {مسي قرآنا باالجتماع حروفه. قال تعاىل:  َنا َجْمَعُه َوقـُ نَّ َعَليـْ أي تأليفه وظاهر تفسري  }ِإ
  .) ٣(الزخمشري: أن قرآنه يف املوضعني مبعىن القراءة 

  
وسلم لإلعجاز بأقل  : الكالم املَنزل َعَلى حممد صلى الّله عليه وآله تعريف القرآن اصطالحاً 

  .) ٤( سورٍة منه ، أو بعّدة آيا�ا ، متواتراً . ، وهو املوُجود بأيدي األمة من غري زيادة فيه إمجاعاً 
  

                                        
شهيد) ١( ص: ال ق  ساب ل ، مرجع  جمموع الكتب والرسائ  ،٢١٦.  
  .٢٤٤ص:هيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ) الش٢(
  ، (خمطوط). املعراج إىل كشف أسرار املنهاجاهلادي ، عز الدين بن احلسن ، () ، ) ٣(
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ،  الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية) ، ٢٠٠١لوزير ، إبراهيم بن حممد ، () ا٤(

  .١١٩مركز الرتاث والبحوث اليمين ، ص:



 
 

٤٦ 
 

  

  شرح التعريف :
  .(الكالم) أي: اجلنس الذي يشمل 

،  (املنزل على حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم) تقييده باملنزل على حممد ليخرج ما مل ينزل رأسا
  وما نزل ال على حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم من كتب اهللا عز وجل وكالمه.

 (لإلعجاز) خيرج ما نزل ال لإلعجاز ، كسائر الكتب السماوية ، كالتوراة واإلجنيل وكالسنة النبوية
)١ (.  

  (بأقل سورة ، أو بعدة آيا�ا) أي بقدرها ألن املتحدي به ليس نفس السورة القرآنية .
  .) ٢( تراً) أي بعد نزوله(متوا

  
  : ينقسم إىل حمكم ومتشابه . أقسام القرآن من حيث الداللة

ُه  )٣( احملكم : هو اجلليُّ البّني الذي يكون تأويُلُه موافقًا لتنزيله رُِك ْد َال ُت  } ل قوله تعاىل :  ، مث
ألنعام: }[ا َصار ْألَْب ِرُك ا ْد َو ُي ُر َوُه َصا ْألَْب   .) ٤(] ١٠٣ا

هو الذي ال يفهم معناه من ظاهر لفظه إما ألجل كونه لفظًا مشرتكًا بني معان، وإما املتشابه : 
() ٥( لكونه مما يستعمل جمازًا ال حقيقة ِضَرٌة ا ٍذ َن ِئ ْوَم وٌه يـَ {ُوُج ل قوله تعاىل :  َها ٢٢، مث َىل َربـِّ ) ِإ

) َرٌة ِظ ا قيامة]٢٣َن } [ال ( )٦ (.  
 : احملكمات هن الناسخات، واملتشا�ات هن املنسوخات عليه السالم يد بن عليز قال اإلمام 

)١ (.  

                                        
، (الطبعة  الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤول) ، ٢٠٠٤مان ، أمحد بن حممد ، () لق١(

  .٥٦الثانية) ، صنعاء ، مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع ، ص:
  ، (خمطوط). شرح الفصول اللؤلؤية ام الفصولنظاجلالل ، احلسن بن أمحد ، () ، ) ٢(
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زيد  قائق املعرفةح) ، ٢٠٠٣بن سليمان ، ( املتوكل على اهللا ، أمحد) ٣(

  .٤٠٨بن علي ، ص:
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، دار احلكمة اليمانية ،  ا�موعة الفاخرة) ، ٢٠٠٠ي ، حيىي بن احلسني ، () اهلاد٤(

  .١١٢ص:
مركز أهل البيت(ع) للدراسات ، () ، صعدة ،  السيد محيدانع جممو ) ، ٢٠٠٤القامسي ، محيدان بن حيىي ، () ٥(

  .٤٧، ص: اإلسالمية
  .١١٢، ا�موعة الفاخرة ، مرجع سابق ص: ) اهلادي٦(



 
 

٤٧ 
 

  

  شروط االستدالل بالقرآن :
  علم املستدل :

  أنه ال جيوز أن خياطب مبا ال يريد به معًىن البتة . - 
  وال على وجه يقبح كاألخبار بالكذب ، واألمر بالقبيح ، والنهي عن احلسن . - 
  .) ٢( بيانوال مبا يريد به غري ظاهره من غري  - 
  

  نموذج الستدالل اإلمام زيد بن علي بالقرآن :
، وال  ، وال بالنبيذ كان حلوًا أو شديداً  : وال جيوز الوضوء باللنب قال زيد بن علي عليه السالم"

  .) ٣( ]"٤٨جيوز الوضوء إال باملاء كما قال تعاىل: {َماًء َطُهورًا}[الفرقان:
  

  المطلب الثاني : السنة :
ف  قته  السنة لغةً تعري طري } أي  ْت َخَل ْد  {ُسنََّة اللَِّه الَِّيت َق قة املعتادة قال اهللا تعاىل :  طري : ال

ئقهم طرا سنن املرسلني أي من  حديث عشر من    .) ٤( وعادته ومنه 
  

  : تعريف السنة اصطالحاً 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو  عند احملدثني : هو ما ُأضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وآله - ١

  .) ٥( صفة خلقية أو ُخلقية ، أو إىل الصحابة أو التابعني من قول أو فعل
  .) ١( عند الفقهاء : هو ما يف فعله ثواب ويف تركه مالمة وعتاب ال عقاب - ٢

                                                                                                                 
  .٣٧ص: ، العلوي ، مرجع سابق . ٨٩مرجع سابق ص: سائل ،جمموع الكتب والر الشهيد ، ) ١(
  .١٢٦وزير ، الفصول ، مرجع سابق ص:ل) ا٢(
  .٩٠، مرجع سابق ص: سند اإلمام زيدمالشهيد ، ) ٣(
بريوت ، مؤسسة ، (الطبعة األوىل) ،  إجابة السائل شرح بغية اآلمل) ، ١٩٨٦) األمري ، حممد بن إمساعيل ، (٤(

  .٨١الرسالة ، ص:
(الطبعة األوىل) ، مصر ،  فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي) ، ٢٠٠٣، حممد بن عبد الرمحن ، ( ) السخاوي٥(

  .٢٢ص:١، مكتبة السنة ، ج:



 
 

٤٨ 
 

  

وسلم من قول ، أو فعل ، أو  عند األصوليني : هو ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وآله - ٣
  .) ٢( تقرير

  
  أقسام السنة من حيث اإلخبار :

  متواتر : خرب مجاعة يفيد بنفسه العلم بصدقه . - ١
  .) ٣( آحادي : ما ال يفيد بنفسه العلم ، سواء كان خرب واحد أو مجاعة - ٢
  

  أقسام السنة من حيث ذاتها :
وآله وسلم اليت قاهلا يف خمتلف األغراض واملناسبات قولية : هي أحاديثه النيب صلى اهللا عليه  - ١

 ، قال ، عن علي بن أيب طالٍب عليهم السالم ، عن جده ، عن أبيه ، مثل : عن "زيد بن علي) ٤(
، وحتليلها  ، وحترميها التكبري : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((مفتاح الصالة الطهور

  .) ٥( التسليم))"
  

  االستدالل بالسنة القولية :شروط 
  علم املستدل :

  أنه ال جيوز أن خياطب مبا ال يريد به معًىن البتة . - 
  وال على وجه يقبح كاألخبار بالكذب ، واألمر بالقبيح ، والنهي عن احلسن . - 
  . وال مبا يريد به غري ظاهره من غري بيان - 

                                                                                                                 
بريوت  ، () ، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء) ، ٢٠٠٤) القونوي ، قاسم بن عبد اهللا ، (١(

  .٣٣، دار الكتب العلمية ، ص:
  .٧٣، مرجع سابق ص: ) لقمان٢(
  .٨٩,٨٣رجع السابق ص:) امل٣(
، (الطبعة الثامنة) ، مكتبة الدعوة ،  الفقه وخالصة تاريخ التشريععلم أصول ، عبد الوهاب ، () ،  الف) خ٤(

  .٣٦ص:
  .١١٢شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال٥(



 
 

٤٩ 
 

  

  .) ١( دلهأنه ال يكتم ما أمر بتبليغه ، وال حيرفه ، وال يب - 
  
 فعلية : ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من أفعال يقصد �ا التشريع والتأسي - ٢

كان رسول ) ٢( سالم أنه قال: (( سالم عن علي عليه ال ه عليهم ال ل : عن "زيد بن علي عن آبائ ، مث
يف آخرهن سلم إال  ال ي ٍت  الث ركعا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوتر بث {َسبِِّح ؛  اهللا  يف األوىل:  قرأ  ي

ألعلى: }[ا ى ْعَل َأل َم َربَِّك ا ْس كافرون: ]١ا }[ال ُروَن  َكاِف َها اْل يـُّ آ َأ ْل َي {ُق ة:  ]١، ويف الثانية:  ، ويف الثالث
إلخالص: }[ا َحد َو اللَُّه َأ ْل ُه خفنا الصبح  ، ]١{ُق ذا  إلخالص إ سورة ا منا نوتر ب واملعوذتني. وقال: إ

  .) ٣( فنبادره))"
  

  االستدالل بالسنة الفعلية :شروط 
  علم املستدل : 

  أنه ال جيوز أن خياطب مبا ال يريد به معًىن البتة . - 
  ُشروِط التأسي فيه . - 
  .) ٤( أالَّ يكون خاصاً به صلى الّله عليه وآله وسلم - 
  
وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال  تقريرية : هي ما أقرّه الرسول صلى اهللا عليه وآله - ٣

، مثل : عن "زيد بن علي، عن ) ٥( وأفعال بسكوته وعدم إنكاره ، أو مبوافقته وإظهار استحسانه
أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم ((أن رجًال من قريٍش طلق امرأته مائة تطليقٍة فأخرب بذلك 

  .) ٦( ه بثالٍث، وسبٌع وتسعون معصيٌة يف عنقه))"النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال: بانت من
  
  

                                        
  .١٢٦، مرجع سابق ص: صولالفالوزير ، ) ١(
  .١٢٧جع السابق ص:) املر ٢(
  .١٣٠شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال٣(
  .١٢٧، مرجع سابق ص: صول) الوزير ، الف٤(
  ف ، مرجع سابق ص:) خال٥(
  .٢٦٦، مرجع سابق ص:هيد ، مسند اإلمام زيد ) الش٦(



 
 

٥٠ 
 

  

  شروط االستدالل بالسنة التقريرية :
  كون من أقـَرَُّه ممن يعتزي إىل املّلة .  - 
  وقوع ما قرر عليه بعلمه صلى الّله وآله وسلم . - 
  .) ١( أالَّ ينكره أحد مع علمه بإنكاره - 
  

  المطلب الثالث : اإلجماع :
  ، وهو قسمان : عام ، وخاص .) ٢( : العزم ، واالتفاق تعريف اإلجماع لغة

: اتفاق ا�تهدين العدول من أمة حممد صلى اهللا عليه وآله  تعريف اإلجماع العام اصطالحاً 
  .) ٣(وسلم يف عصر على أمر 

  .) ٤(: اتفاق ا�تهدين املؤمنني من العرتة يف عصر على أمر تعريف اإلجماع الخاص اصطالحاً 
  

  إلجماع باعتبار حصوله :أقسام ا
اإلمجاع الصريح : هو أن يتفق جمتهدو العصر على حكم واقعة ، بإبداء كل منهم رأيه صراحة  - 

  .) ٥( بفتوى أو قضاء ، أي أن كل جمتهد يصدر منه قول أو فعل يعرب بصراحة عن رأيه
ا�تهدين من أهل اإلمجاع السكويت : هو أن يقول بعض أهل االجتهاد بقول ، وينتشر يف  - 

  .) ٦( ذلك العصر فيسكتون ، وال يظهر منهم اعرتاف ، وال إنكار
  
  
  

                                        
  .١٢٧، مرجع سابق ص: صولالفالوزير ، ) ١(
  .٢٤٥جع السابق ص:) املر ٢(
  .١٣٨) لقمان ، مرجع سابق ص:٣(
  .٢٤٥وزير ، الفصول ، مرجع سابق ص:) ال٤(
  .٥١، مرجع سابق ص: الف) خ٥(
، (الطبعة األوىل) ،  إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول) ، ١٩٩٩كاين ، حممد بن علي ، (الشو ) ٦(

  .٢٢٣ص:١بريوت ، دار الكتاب العريب ، ج:



 
 

٥١ 
 

  

  أقسام اإلجماع باعتبار ثبوته :
قطعي : وهو املتواتر الصادر من مجيع األمة أو العرتة املعتربين املعلوم قصدهم فيه . وكذا  - 

  املتلقى بالقبول على األصح .
  .) ١(ظين : خالفهما  - 
  

  االستدالل باإلجماع :شروط 
  مستند اإلمجاع من داللة أو أمارة . - 
  .) ٢( ، وآحاد يف الظين كيفية نقله من تواتر أو تلق بالقبول يف القطعي  - 
  

  نماذج لالستدالل باإلجماع الخاص والعام :
،  ، عن جده احلسني بن علي عليهما السالم ، عن أبيه اإلمجاع اخلاص : عن "زيد بن علي - 
، وال  ، وال مخارٍ  ، وال كمه ، وال عمامة ((إنا ولد فاطمة عليها السالم ال منسح على اخلفنيقال: 

  .) ٣( جهاٍز))"
، "عن زيد بن علي ، عن أبيه ،  )٤( اإلمجاع العام : "أمجع الصحابة على ان الرهن مضمون" - 

  .) ٥( ضاع يرتادان الفضل))عن جده ، عن علي َعَلْيهم السَّالم : أنه كان يقول يف الرهن : ((إذا 
  

  المطلب الرابع : القياس :
  .) ٦( تعريف القياس لغًة : التقدير واملساواة

                                        
  .٢٥٩، مرجع سابق ص: فصولالالوزير ، ) ١(
  .١٢٧رجع السابق ص:) امل٢(
  .٩٩شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال٣(
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، مركز  رح التجريد يف الفقه الزيديش) ، ٢٠٠٦اهلاروين ، أمحد بن احلسني ، () ٤(

  .٣٠١ص٤البحوث والرتاث اليمين ، ج:
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، مؤسسة  إعالم األعالم بأدلة األحكام) ، ٢٠٠٢جري ، حممد بن احلسن ، () الع٥(

  .٣٨٢اإلمام زيد بن علي ، ص:
  .٣١٩صول ، مرجع سابق ص:الفالوزير ، ) ٦(



 
 

٥٢ 
 

  

  .)١( ؛ الشرتاكهما يف العلة يف نظر ا�تهدطالحاً : إحلاق فرع بأصل يف حكمهتعريف القياس اص
: ينقسم إىل : قياس جلي ، قياس خفي ، قياس علة ، قياس داللة ، قياس طرد ،  أقسام القياس

  قياس عكس .
  وهو ما قطع بنفي الفارق فيه .القياس اجللي :  - 
  . القياس اخلفي : ما مل يُقطع بنفي الفارق فيه، بل ُظنَّ فقط  - 
  قياس علة : هو ما صرح فيه الشارع بالعلة. - 
  يصرح فيه بالعلة . قياس داللة : هو ما مل - 
  قياس طرد : هو إثبات مثل حكم األصل يف الفرع الشرتاكهما يف العلة . - 
  . )٢(قياس عكس : هو ما ثبت فيه نقيض حكم األصل بنقيض علته  - 
  

  القياس : أركان
  األصل : حمل احلكم املشبه به . - 
  احلكم : ما أثرت فيه العلة. - 
  الفرع : احملل املشبه . - 
  .) ٣( الوصف املنوط به احلكم الشرعي العلة : - 
  

  شروط االستدالل بالقياس :
  معرفة شروط اركان القياس األربعة . - 
  .) ٤( أال يكون على احلكم دليل غريه إال للتقوية - 
  
  
  

                                        
  . نفسه والصفحة نفسها ) املرجع السابق١(
  .١٦٩-١٦٤) لقمان ، مرجع سابق ص:٢(
  .٣٢٥فصول ، مرجع سابق ص:الالوزير ، ) ٣(
  .١٢٧رجع السابق ص:) امل٤(



 
 

٥٣ 
 

  

  نموذج لالستدالل بالقياس :
، عن "زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم ) ١( حكم اللواط "حد الزاين قياسا"

السالم ((يف الذكرين ينكح أحدمها اآلخر أن حدمها حد الزاين إن كانا أحصنا رمجًا ، وإن كانا مل 
  .) ٢(حيصنا جلدا))" 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
، () ، مصر ، دار الكتاب  البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصارهدي ، حيىي بن املرتضى ، () ، ) امل١(

  .١٤٣ص٦اإلسالمي ، ج:
  .٢٧٦شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال٢(



 
 

٥٤ 
 

  

 
 

  
  المطلب األول : من كتاب الطهارة :

  : املضمضة واالستنشاق . المسألة األولى
يرى اإلمام زيد بن علي وجو�ا يف الغسل الواجب ، لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

، ويرى ذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري ،  )١())المضمضة واالستنشاق للجنب ثالثا فريضة((
) ٢( فعي والناصر ا�ما سنةويرى اهلادي والقاسم واملؤيد ا�ما واجبتان يف الوضوء والغسل ، ويرى الشا

.  
  

  : املسح على اخلفني . المسألة الثانية
أن يرى اإلمام زيد بن علي عدم جواز املسح على اخلفني ، حلديث اإلمام علي بن أيب طالب : ((

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة ، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح 
، وهذا قول العرتة ، واإلمامية ، واخلوارج ، وأبو ) ٤( وإلمجاع أهل البيت على ذلك، ) ٣( ))بعدها

  .) ٥( بكر بن داود ، وذهب الشافعية واحلنابلة واحلنفية إىل جواز املسح على اخلفني
  
  

  : جناسة القيء . المسألة الثالثة

                                        
، (الطبعة األوىل) ، بريوت  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي) ، ١٩٩٩املاوردي ، علي بن حممد ، ( )١(

  .١٠٤:ص١:ج ، دار الكتب العلمية ،
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار  الدراري املضية شرح الدرر البهية، ) ١٩٨٧الشوكاين ، حممد بن علي ، () ٢(

  .٤٤ص١الكتب العلمية ، ج:
  .٩٩مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:الشهيد ، ) ٣(
  السابق نفسه والصفحة نفسها . ) املرجع٤(
  .٨٤٦ص:١ج: مرجع سابقاملؤيد باهللا ، ) ٥(



 
 

٥٥ 
 

  

، للظواهر الشرعية الدالة ) ١( يرى اإلمام زيد بن علي أن قليله مثل كثريه يف النجاسة ال يفرتقان
) ٢( ))إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيءعلى جناسة القيء ، حنو حديث عمار : ((

واردة على جهة العموم غري فاصلة بني قليله وكثريه ، والتخصيص إمنا يكون بداللة منفصلة وال داللة 
، وذهب أبو ) ٣( حنيفة وأصحابه والشافعيهناك ، فبقي على العموم وهو املطلوب ، وهو قول أيب 
  .) ٤( طالب واملؤيد باهللا وأبو العباس إىل طهارة ما دون ملء الفم

  
  المطلب الثاني : من كتاب الصالة :

  : ألفاظ األذان . المسألة األولى
من ألفاظ األذان ، حلديث أيب حمذورة، قال:  )حي على خري العمل(يرى اإلمام زيد بن علي ان 

اهللا أكبر، اهللا أكبر. أشهد أن علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم األذان كما أُأَذِّن اآلن، ((
ال إله إالَّ اهللا، أشهد أن ال إله إالَّ اهللا. أشهد أن محمدًا رسول اهللا، أشهد أن محمدًا رسول اهللا. 

على الصالة. حي على الفالح حي على الفالح. حي على خير العمل، حي على الصالة، حي 
، ولتأذين علي بن احلسني زين ) ٥()) حي على خير العمل. اهللا أكبر، اهللا أكبر. ال إله إالَّ اهللا

، وبه مذهب العرتة مجعًا ، واخري قول الشافعي ، ) ٧( وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب) ٦( العابدين
  وخالفهم يف ذلك اجلمهور  من الفقهاء .واإلمامية ، 

  
  التكبري . د: رفع اليدين عن المسألة الثانية

                                        
  . ٩١د ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:ي) الشه١(
، (الطبعة الثالثة) ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  الكربى السنن) ، ٢٠٠٣البيهقي ، أمحد بن احلسني ، () ٢(

  .٢١ص١ج:
ويد ) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام الطبعة األوىل، ( االنتصار على علماء األمصار) املؤيد باهللا ، حيىي بن محزة ، () ، ٣(

  .٥١٢ص:١بن علي ، ج:
  املرجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) ٤(
  .٢٠١ص١اهلاروين ، شرح التجريد ، مرجع سابق ج: )٥(
  .١٠٧) الشهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:٦(
 ، (الطبعة الثانية) ، بريوت ، املكتب اإلسالمي ، املصنف) ، ١٤٠٣عبد الرزاق بن مهام ، ( نعاين ،) الص٧(

  .٤٦٤ص:١ج:



 
 

٥٦ 
 

  

ذهب اإلمام زيد بن علي إىل استحباب رفع اليدين لالفتتاح فقط ، لقول اإلمام علي بن أيب 
أنه كان يرفع يديه في التكبيرة األولى إلى فروع أذنيه، ثم ال يرفعهما حتى يقضي طالب : ((
، وهذا هو رأي الناصر والقاسم واملؤيد باهللا ، وحمكي عن الفقهاء أيب حنيفة وأصحابه ، ) ١( ))صالته

والشافعي وأصحابه ، ومالك ، وُحكي عن اهلادي ومالك انه ال يستحب ذلك يف شيء من الصلوات 
، وذهب األوزاعي وأمحد وإسحاق والليث وروا ابن وهب عن مالك أنه يستحب رفع اليدين عند 

  .) ٢( فتتاح للصالة وعند الركوع والرفع منه وال يستحب يف غري ذلكاال
  

  : اجلهر بالبسملة . المسألة الثالثة
يرى اإلمام زيد بن علي إىل وجوب اجلهر بالبسملة يف اجلهرية ، حلديث أمري املؤمنني علي بن أيب 

ة ، والشافعي ، "قال ، وهذا مذهب العرت ) ٣( ))أنه كان يجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيمطالب ((
، ) ٤( النووي : وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من الفقهاء والقراء"

  وقالوا سرية البسملة يف الصالة السرية واجلهرية . )٦( واألحناف )٥( وخالف يف ذلك احلنابلة
  

  المطلب الثالث : من كتاب الزكاة :
  : تسليم الزكاة إىل سالطني اجلور . المسألة األولى

، لقوله تعاىل: ) ٧( يرى اإلمام زيد بن علي انه ال جيوز تسليم الزكاة هلم وال جيزئ تسليمها هلم
آلية{ ُكُم...ا َواَل ْم َهاَء َأ َف ْؤُتوا السُّ ساء:َوَال تـُ صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((٥}[الن من ] ، وقول الرسول 

                                        
  .١١١، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) الشهيد ١(
  .١٦٠ص٣) املؤيد باهللا ، مرجع سابق ج:٢(
  .١١٣) الشهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:٣(
  .٣٤١ص:٣، () ، ، دار الفكر ، ج: موع شرح املهذبا�النووي ، حيىي بن شرف ، ) ٤(
  .٣٤٥ص:١، () ، ، مكتبة القاهرة ، ج: غينامل) ، ١٩٦٨ابن قدامة ، عبد اهللا بن أمحد ، () ٥(
  .٧٤ص١، (الطبعة الثانية) ، ، دار الفكر ، ج وى اهلنديةالفتا) ، ١٣١٠البلخي ، نظام الدين ، () ٦(
  .٣١٢رسائل ، مرجع سابق ص:الشهيد ، جمموع الكتب وال) ٧(



 
 

٥٧ 
 

  

أال وإن إعطاء ، وقول اإلمام علي : (() ١( ))كّبه اهللا على منخريه في النارجبا درهما إلمام جائر  
ها ع، وهذا مذهب الزيدية ، وذهب احلنابلة إىل جواز دف) ٢()) المال في غير حقه تبذير وإسراف

، وقال مالك: إن أخذها اإلمام اجلائر جربا أجزأه وإن ) ٤( ، وكذا أبو حنيفة) ٣( إليهم وا�ا جتزئ
  .) ٥( دفعها رب املال خمتارا مل جيزئه

  
  : زكاة اخلضروات . المسألة الثانية

ليس في الخضروات يرى اإلمام زيد بن علي انه ال زكاة فيها ، لقول أمري املؤمنني علي : ((
 ، وذهب أيب حنيفة ) ٩( واحلنابلة، ) ٨( ، واملالكية) ٧( ، وذهب إىل ذلك الشافعية) ٦( ))صدقةٌ 

  .) ١١( واهلادوية إىل وجو�ا، ) ١٠(
  
  
  

                                        
، (الطبعة الثالثة) ، صعدة ، مكتبة الرتاث  األحكام يف احلالل واحلرام) ، ٢٠٠٣، حيىي بن احلسني ، ( اهلادي )١(

  .٥٣٨ص:٢اإلسالمي ، ج:
  .١٠٩ص:٨أيب احلديد ، مرجع سابق ج:) ابن ٢(
  .٤٨١ص٢ج ، مرجع سابق ) ابن قدامة٣(
  .٤٧٣:ص٨:ج مرجع سابقاملاوردي ، ) ٤(
  .٤٧٣ص:٨ج:) املرجع السابق ٥(
البحر ) ، ٢٠٠٩. ، ورواه مرفوع البزار ، أمحد بن عمرو ، (١٧٣، مرجع سابق ص: مام زيدمسند اإلالشهيد ، ) ٦(

  .١٥٦ص:٣، (الطبعة األوىل) ، املدينة املنورة ، مكتبة العلوم واحلكم ، ج: الزخار
  .٢٣٨ص:٣ردي ، مرجع سابق ج:) املاو ٧(
، (الطبعة الثالثة) ، ، دار الفكر ،  اجلليل يف شرح خمتصر خليل مواهب) ، ١٩٩٣الُرعيين ، حممد بن حممد ، () ٨(

  .٢٨٠ص:٢ج:
  .٤ص:٣مرجع سابق ج: ) ابن قدامة ،٩(
  .٢٣٨:ص٣:ج دي ، مرجع سابق) املاور ١٠(
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ، مكتبة  فقه األئمة األطهاراألزهار يف ) ، ٢٠٠٧، أمحد بن حيىي ، ( ) املهدي١١(

  .٦٦اإلرشاد ، ص:



 
 

٥٨ 
 

  

  : زكاة مال اليتيم . المسألة الثالثة
، قياسًا على وجوب الصالة والصيام ، ) ١( يرى اإلمام زيد بن علي أنه ليس يف مال اليتيم زكاة

، والباقر ، وسفيان الثوري ، وعبد اهللا بن املبارك ، وابو حنيفة ، ذا رأي اإلمام علي ، وابن عباس وه
جبري ، والنخعي ، واحلسن البصري ، وُشريح ، وذهب إىل وجو�ا عمر ، وعائشة ، وابن عمر ، وابن 

  .) ٣( واهلادوية ، )٢( ومالك ، والشافعي ، وأمحد ، وإسحاق وغريهم
  

  المطلب الرابع : من كتاب الصيام :
  : موت املريض وعليه أيام شهر رمضان . المسألة األولى

، آلن الصوم ) ٤(يرى اإلمام زيد بن علي أن يطعم عنه عن كل يوٍم نصف صاٍع ، وال يصام عنه 
أتى شيٌخ كبيٌر يتوكأ بين رجلين فقال يا رسول ينتقل إىل املال يف احلياة عند العجز يف احلديث : ((

وسلم : اذهب  اهللا ، هذا شهر رمضان مفروٌض ، وال أطيق الصيام ، فقال صلى اهللا عليه وآله
، وهذا مذهب ابو حنيفة ، والشافعي ، والقاسم ، ) ٥( ))فأطعم عن كل يوٍم نصف صاٍع للمساكين

واهلادي ، وذهب ابن عباس ، والباقر ، والصادق ، والناصر ، واملنصور ، وختريج املؤيد باهللا للهادي 
  .) ٦( أنه يصح الصوم عنه

  
  
  
  
  

                                        
  .١٧١، مرجع سابق ص:الشهيد ، مسند اإلمام زيد ) ١(
، () ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ،  يعمدة القاري شرح صحيح البخار العيين ، حممود بن أمحد ، () ،  )٢(

  .٢٣٧ص:٨ج:
  .١٩١ص:١اهلادي ، األحكام ، مرجع سابق ج:) ٣(
  .١٨٢مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) الشهيد ، ٤(
  .١٨١ابق ص:) املرجع الس٥(
، (الطبعة األوىل) ، اليمن ، مكتبة أهل البيت  ختيارات املؤيديةاال) ، ٢٠١١املؤيدي ، جمد الدين بن حممد ، () ٦(

  . ١٨٩(ع) ، ص



 
 

٥٩ 
 

  

  ن .: اجلماع �ار رمضا المسألة الثانية
... استغفر ، لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : (() ١( يرى اإلمام زيد بن علي ان ال كفارة عليه

، وآل�ا لو وجبت الكفارة ملا سقطت عنه عند مقارنته لإلعسار ، لكنها ) ٢( ))اهللا وصم يوما مكانه
الزكية ، والناصر ، سقطت فال جتب ، وهذا مذهب الباقر ، والصادق ، وأمحد بن عيسى ، والنفس 

، وذهب ) ٣( واملؤيد باهللا ، واملرتضى ، والناصر ، وعطاء ، وسعيد بن جبري ، والنخعي ، وابن ُعلية
  . إىل وجو�ا ) ٥( ، واإلمامية )٤( اجلمهور

  
  : أكل الصائم ناسياً . المسألة الثالثة

رفع قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم : ((زيد بن علي أنه ال ينقض صيامه ، ليرى اإلمام 
من أكل ناسيًا لم ينتقض صيامه فإنما )) ، وقول أمري املؤمنني علي : ((عن أمتي الخطأ والنسيان

، وهو مذهب الباقر ، والصادق ، وأيب حنيفة ، والشافعي ، ) ٦()) ذلك رزٌق رزقه اهللا عز وجل إياه
حيىي ، وذهب إىل وجوب القضاء مالك ، وابن أيب ليلى ،  وأمحد بن عيسى ، والناصر ، واإلمام

  .) ٧( والقامسية
  

  المطلب الخامس : من كتاب الحج :
  املسألة األوىل : تكبري التشريق .

                                        
  .٢٠٠ص:٣، مرجع سابق ج: الزخار البحراملهدي ، ) ١(
  .٣٨٢ص٤، مرجع سابق ج: البيهقي )٢(
  .١٨٩ص: مرجع سابقاملؤيدي ، ) ٣(
  .٥٧٧ص:١، دار احلديث ، ج: المسبل الساألمري ، حممد بن إمساعيل ، () ، ) ٤(
، (الطبعة الثانية) ، طهران ، انتشارات استقالل ،  اإلسالمشرائع ) ، ١٤٠٩، ( جعفر بن احلسن ) احللي ،٥(

  .١٤٢ص:١ج:
  .١٧٩) الشهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:٦(
  .١٩١، مرجع سابق ص: ) املؤيدي٧(



 
 

٦٠ 
 

  

، لورود األمر به ، عن علي عليهم السالم أن ) ١( يرى اإلمام زيد بن علي أ�ا فرض بعد الفرائض
يا علي كبر في دبر صالة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام وسلم قال له: (( النيب صلى اهللا عليه وآله

، واملؤيد باهللا ، واملنصور باهللا ، وعند  ) ٣( ، وهو مذهب احلنفية) ٢( ))التشريق إلى صالة العصر
  .) ٥( ، وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل انه مندوب) ٤( اهلادوية سنة مؤكدة

  
  : الصيد يف حرم املدينة . المسألة الثانية

يرى اإلمام زيد بن علي جواز الصيد يف حرم املدينة خبالف حرم مكة ، وهذا مذهب الناصر ، 
  .) ٦( احلنفية ، وذهب اهلادي ، ومالك ، و الشافعي إىل الكراهة

  
  
  

  : حكم العمرة . المسألة الثالثة
يرى اإلمام زيد بن علي أ�ا سنة مؤكدة ، للحديث عن علي عليهم السالم قال: قيل يارسول 

، وهو قول القاسم وأيب ) ٧( )) ال ، ولكن أن تعتمر خير لكالّله، العمرة واجبة مثل احلج؟ قال: ((
  .) ٨( حنيفة وأصحابه وقول للشافعي ، وذهب اجلمهور إىل وجو�ا

  

                                        
  .١٣٨د ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) الشهي١(
  نفسه والصفحة نفسها. ) املرجع السابق٢(
، (الطبعة الثانية) ، بريوت ، دار  دائع الصنائع يف ترتيب الشرائعب) ، ١٩٨٦الكاساين ، أبو بكر بن مسعود ، () ٣(

  .١٩٥ص:١الكتب العلمية ، ج:
صنعاء ، مكتبة اليمن الكربى ، ، (الطبعة الثانية) ،  احلج والعمرة) ، ١٩٨٦الدين بن حممد ، ( ، جمد ) املؤيدي٤(

  .١٣٥ص:
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ،  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،  )١٩٩٤حممد بن أمحد ، () الشربيين ، ٥(

  .٢٩١ص:٢ق ج:، ابن قدامة ، مرجع ساب ٥٩٣ص١دار الكتب العلمية ، ج:
  .٣٤٧ص٦، مرجع سابق ج: اهلاروين ، شرح التجريد) ٦(
  .٢٩٠ص:٢٢، مرجع سابق ج: ) ابن حنبل٧(
  .١٩٧، مرجع سابق ص: احلج والعمرةاملؤيدي ، ) ٨(



 
 

٦١ 
 

  

  كتاب البيوع :المطلب السادس : من  
  : بيع املراحبة . المسألة األولى

{) ١( يرى اإلمام زيد بن علي جواز بيع املراحبة إذا بني رأس املال قوله تعاىل:  َحلَّ اللَُّه ، ل َوَأ
{٢٧٥}[البقرة:اْلبَـْيعَ  ضٍ ]  َرا ْن تـَ َجاَرًة َع ُكوَن ِت ْن َت الَّ َأ ساء:ِإ س ٢٩}[الن رأ ذا بني  ع إ آلن البائ  ، [
خليانة .املال  خرج عن ا ح فقد  رب   وال

  
  : مدة اخليار يف البيع . المسألة الثانية

يرى اإلمام زيد بن علي أنه ال جيوز اخليار أكثر من ثالث ، لقول الرسول صلى اهللا عليه وآله 
وهذا مذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، ) ٢( ))من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثالثاً وسلم : ((

  .) ٣( يوسف ، وذهب مالك انه ليس له قدر حمدد يف نفسهوحممد ، وأيب 
  

  : بيع الغائب . المسألة الثالثة
، لقول الرسول صلى اهللا عليه ) ٤( يرى اإلمام زيد بن علي جواز بيع الغائب وله اخليار عند الرؤية

  .) ٥( ))من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآهوآله وسلم : ((
  
  

  من كتاب القضاء : المطلب السابع :
شاهد واليمني . المسألة األولى   : ال

قوله  شهادة رجلني ، أو رجل وامرأتني ، ل ضى به ، وال بد من  ق ال ي إلمام زيد بن علي أنه  يرى ا
} َرَأَتانِ تعاىل:  َرُجٌل َواْم ِن فـَ ُكونَا َرُجَلْي ْم َي ن َل ِإ ، وهذا مذهب أبو حنيفة ) ٦( ]٢٨٢}[البقرة:َف

                                        
  .٢١٧) الشهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:١(
  .٢١٩رجع السابق ص:) امل٢(
  .٢٢٥ص:٣ج: ، ، القاهرة ، دار احلديث بداية ا�تهد و�اية املقتصد) ، ٢٠٠٤ابن رشد ، حممد بن أمحد ، () ٣(
  .٢٢٠، مرجع سابق ص: لشهيد ، مسند اإلمام زيد) ا٤(
  .٤٣٩ص:٥يهقي ، مرجع سابق ج:) الب٥(
  .٢٤٤) الشهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:٦(



 
 

٦٢ 
 

  

والليث بن سعد ، وذهب الكثري من أئمة أهل بيت ، ومالك والشافعي وأمحد أنه يقضي وأصحابه ، 
  .) ١( بالشاهد مع اليمني

  
  : شهادة الولد لوالده ، وشهادة الوالد لوالده . المسألة الثانية

يرى اإلمام زيد بن علي أنه ال جتوز شهادة ولٍد لوالده ، وال والٍد لولده ، إال احلسن واحلسني ، 
آلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم شهد هلما باجلنة ، ولقول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

، وهو مذهب احلسن  ، ولوجد التهمه) ٢( ))، وال الوالد لولده.. ال تقبل شهادة الولد لوالده((
البصري ، والشعيب ، واملؤيد باهللا ، واإلمام حيىي ، والثوري ، ومالك ، والشافعية ، واحلنفية ، وذهب 
عمر بن اخلطاب ، وشريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والعرتة ، وأبو ثور ، وابن املنذر ، والشافعي إ�ا 

  .) ٣( تقبل
  

  : البينة واليمني . المسألة الثالثة
يرى اإلمام زيد بن علي أنه إذا حلف مث أتى املدعي بعد ميينه ببينة على ما يدعيه بطلت ميني 

، وهذا مذهب أبو ) ٤( ))البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرةاملدعى عليه ، لقول اإلمام علي : ((
اليمني ، وقال مالك: حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والشافعي ، وقال ابن أيب ليلى: ال تقبل البينة بعد 

، وإن استحلفه وهو عامل بالبينة  إن استحلفه وال علم له بالبينة مث علم أن له بينة قبلها وبطلت اليمني
  .) ٥( سقط حقه

  
  

                                        
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ،  يف احلالل واحلرامأصول األحكام ) ، ٢٠٠٤وكل على اهللا ، أمحد بن سليمان ، () املت١(

  .٣٤٧ص:٢مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع ، ج:
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  البناية شرح اهلداية) ، ٢٠٠٠العيين ، حممود بن أمحد ، ( )٢(

  .١٣٩ص:٩ج:
  .٣٣٦ص:٨، (الطبعة األوىل) ، مصر ، دار احلديث ، ج: األوطارنيل ) ، ١٩٩٣الشوكاين ، حممد بن علي ، () ٣(
  .٢٤٦شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال٤(
  .٣٥٢ص:٢توكل على اهللا ، أصول األحكام ، مرجع سابق ج:) امل٥(



 
 

٦٣ 
 

  

  المطلب الثامن : من كتاب النكاح :
  : نكاح املتعة . المسألة األولى

نهى رسول عليهم السالم قال: ((يرى اإلمام زيد بن علي حرمة نكاح املتعة ، للحديث عن علي 
 ، وهو مذهب الزيدية واجلمهور) ١( ))اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر

  .) ٣(، وذهبت اإلمامية إىل جوازه ) ٢(
  

  : الويل والشاهدين يف النكاح . المسألة الثانية
وشاهدين ، للحديث عن علي عليهم السالم يرى اإلمام زيد بن علي أنه ال جيوز النكاح إال بويل 

ال نكاح إال بولي وشاهدين ليس بالدرهم وال بالدرهمين وال اليوم وال اليومين شبه قال: ((
)) ، وهذا مذهب الزيدية ، وأيب حنيفة ، والشافعي ، وعامة الفقهاء ، السفاح، وال شرط في نكاحٍ 

  .) ٤( غري الشهودوذهب مالك ، وأبو ثور ، و داود إىل جوز النكاح ب
  

  : الكفاءة يف النكاح . المسألة الثالثة
{، ) ٥( يرى اإلمام زيد بن علي ان الكفاءة املعتربة يف الدين فقط قوله تعاىل:  َد ل ُكْم ِعْن ْكَرَم نَّ َأ ِإ

َقاُكم ت:اللَِّه َأتـْ حلجرا {١٣}[ا ْشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوا] ، وقوله تعاىل:  ُم ِكُحوا اْل  ]٢٢١}[البقرة:َوَال تـُْن
، إال  إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وقول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((

، يدية )) ، وهو مذهب املالكية ، والناصر ، وذهب اجلمهور الز تفعلوا يكن فتنة، وفساد كبير
  .) ٦(واحلنفية ، واحلنابلة ، والشافعية إىل اعتبار النسب 

  من كتاب الطالق :المطلب التاسع : 
  : طالق السنة . المسألة األولى

                                        
  .٢٥٣شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال١(
  .٢٢:ص:٣، مرجع سابق ج بحرالاملهدي ، أمحد بن حيىي ، ) ٢(
  .٥٢٨ص:٢لي ، مرجع سابق ج:) احل٣(
  .٢٤٠ص:٣، مرجع سابق ج: ح التجريدشر اهلاروين ، ) ٤(
  .٢٥٦شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال٥(
  .٣٠ص:٣، مرجع سابق ج: رح التجريدشاهلاروين ، ) ٦(
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يرى اإلمام زيد بن علي أن طالق السنة طالقان : طالٌق حتل له وإن مل تنكح زوجاً غريه، وطالٌق 
  ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه.

؛ أما اليت حتل له فهو أن يطلقها واحدًة وهي طاهرٌة من اجلماع واحليض مث ميهلها حىت حتيض ثالثاً 
فإذا حاضت ثالثاً فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها ما مل حتض حيضًة فإذا اغتسلت كان خاطباً من 

  اخلطاب فإن عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتني مستقبلتني.
وأما الطالق اليت ال حتل له حىت تنكح زوجًا غريه فهو أن يطلقها يف كل طهٍر تطليقًة وهو أحق 

التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة مل حتل حىت تنكح زوجًا غريه ويبقى برجعتها مامل تقع 
  .) ١( عليها من عد�ا حيضةٌ 

  
  : اجل طالق احلامل . المسألة الثانية

قوله ) ٢( يرى اإلمام زيد بن علي ان عدة احلامل املتويف عنها زوجها بآخر األجلني ، ل
} ْونَ تعاىل: َوفـَّ ْشُهٍر  َوَالَِّذيَن يـُتَـ َعَة َأ ْربـَ ِسِهنَّ َأ ُف َأنـْ َربَّْصَن ِب ْزَواًجا يـَتَـ َذُروَن َأ ُكْم َوَي ِمْن
ْشًرا أجل الحائل المتوفى عنها زوجها وهي حرٌة ] ، وقول أمري املؤمنني علي : ((٢٣٤}[البقرة:َوَع

ت حبلى فأجلها آخر األجلين بن ، وهو مذهب اهلادوية ، وا) ٣( ))أربعة أشهٍر وعشٌر، وإن كان
  .) ٤( عباس ، وابن أيب ليلى ، وسحنون ، وذهب اجلمهور إىل ان عد�ا وضع محلها

  
  : طالق السكران . المسألة الثالثة

طالق السكران يرى اإلمام زيد بن علي أن طالق السكران يقع ، لقول أمري املؤمنني علي : ((
حنو قوله تعاىل:) ٥( ))جائز يف الطالق  واردة  ظواهر ال ، ٢٢٩}[البقرة:الطَّالُق َمرََّتانِ { ، وداللة ال  [

} َرهُ وقوله:  ِكَح َزْوجًا َغيـْ ْن ُد َحتَّى تـَ ْع ْن بـَ ُه ِم َها َفال َتِحلُّ َل ْن َطلََّق ِإ {٢٣٠}[البقرة:َف ْن ] وقوله:  َوِإ
وُهنَ  ْن َتَمسُّ ِل َأ ْب ْن قـَ ُموُهنَّ ِم صاحي ، وهذا ٢٣٧}[البقرة:َطلَّْقُت ن وال سكرا يف ال ك عام  ] ، وكل ذل

                                        
  .٢٦٣د ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) الشهي١(
  .٢٦٤رجع السابق ص:) امل٢(
  جع السباق نفسه والصفحة نفسها .املر  )٣(
  .٢٨٨ص:٢مري ، سبل السالم ، مرجع سابق ج:) األ٤(
  .٢٦٧شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال٥(
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، وأبو حنيفة ، ومالك ، وللشافعي قول بوقوعه ، وذهب الطحاوي والكرخي من ) ١( مذهب اهلادي
  .) ٢( احلنفية ، واملزين من الشافعية : ال يقع

  
  المطلب العاشر : من كتاب الحدود :

  : عقوبة اللواط . المسألة األولى
يرى اإلمام زيد بن علي ان يطبق حد الزاين إن كانا أحصنا رمجا ، وإن كانا مل حيصنا جلدا قياساً 

إذا أتى رجل رجًال فهما زانياِن، وإذا أتت امرأٌة امرأًة ، قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((
ينكح أحدهما اآلخر أن  في الذكرين(( عليه السالم : ، وقال أمري املؤمنني علي) ٣( ))فهما زانيتان

، وهو قول للشافعية يف ) ٤( ))حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا
املذهب واحلنابلة يف املذهب وأيب يوسف وحممد والثوري واألوزاعي وأيب ثور ، احلسن البصري وسعيد 

أيب حنيفة عبد اهللا بن الزبري ، وذهب بن املسيب وقتادة والنخعي وعطاء بن أيب رباح، وهو مروي عن 
  .) ٥( ومحاد بن أيب سليمان واحلكم ، وهو أنه ال حد عليه ، ولكنه يعزر

  
  : عقوبة شرب اخلمر . المسألة الثانية

أنه كان يرى اإلمام زيد بن علي ان شارب اخلمر جيلد أربعني جلدة ، عن علي عليهم السالم ((
، وهو مذهب الشافعي ، ) ٦( ))النبيذ أربعين جلدةً يجلد في شرب الخمر في المسكر من 

  .) ٧(واجلمهور ا�ا مثانني جلدة 

                                        
  .٢٦٩ص:٣، مرجع سابق ج: ح التجريدشر اهلاروين ، ) ١(
، (الطبعة الثانية) ، بريوت ، دار  تالف األئمة والعلماءاخخمتصر ) ، ١٤١٧الطحاوي ، أمحد بن حممد ، () ٢(

  .٤٣١ص٢البشائر اإلسالمية ، ج:
، (الطبعة األوىل) ، الرياض ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  االميان شعب) ، ٢٠٠٣البيهقي ، أمحد بن احلسني ، () ٣(

  .٣٢٤ص:٧، ج:
  .٢٧٦د ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) الشهي٤(
  .٧٧ص:٩، () ، بريوت ، دار املعرفة ، ج: بسوطامل) ، ١٩٩٣د ، () السرخسي ، حممد بن أمح٥(
  .٢٧٦، مرجع سابق ص: ، مسند اإلمام زيد ) الشهيد٦(
  .٢٠٢ص:٢ول األحكام ، مرجع سابق ج:أصاملتوكل على اهللا ، ) ٧(
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  : عقوبة القطع يف السرقة . المسألة الثالثة
يرى اإلمام زيد بن علي انه ال تقطع اليد يف السرقة إال يف عشر دراهم وما فوقها ، عن علي 

، وهذا مذهب احلنفية ، وذهب ) ١( ))ال قطع في أقل من عشرة دراهمعليهم السالم قال: ((
  .) ٢( الشافعي ، وأمحد بن عيسى إىل ا�ا تقطع يف االربعة دراهم وما فوقها

  
  المطلب الحادي عشر : من كتاب السير :

  : شروط اإلمام . المسألة األولى
،  يرى اإلمام زيد بن علي يف اإلمام أن "جتتمع فيه هذه اخلالل: حىت يعلم التنزيل والتأويل

، وما  ، وعلم احلالل واحلرام، والسنة الناسخة ما كان قبلها واحملكم واملتشابه، والناسخ واملنسوخ
، واليسرة يف أهل  ، وحىت يعلم السرية يف أهل البغي حيدث كيف يرده إىل ما قد كان ملثل ما فيه وله

، ال ُيسِلَمهم َحَذر  م، ويبذل نفسه هل ، يدافع عنهم ، ويكون قويًا على جهاد عدو املؤمنني الشرك
، فهذه صفة من جيب طاعته من آل الرسول صلى اهللا عليه  ، وال خيالف فيهم حكم الّله تعاىل دائرة

  فإن قالوا: َفَمْن أوىل الناس بعد احلسني؟وقال عليه السالم : "، ) ٣( وآله وسلم"
ينفقولوا: آل حممد صلى الّله عليه وآله وسلم أوالُدمها أفضلهم أعلمهم  اعي إىل كتاب  بالدِّ ، الدَّ

  الّله، الشَّاهر سيفه يف سبيل الّله.
 )٤(" هلم وحرامهم، أبرارهم وأتقياؤهمفإن مل َيْدُع منهم َداٍع. فهم أئمَّة للمسلمني يف أمرهم وحال

.  
  وهذا مذهب الزيدية ، واجلمهور على خالفه .

  
  : اخلروج على احلاكم الظامل . المسألة الثانية

{) ١( اإلمام زيد بن علي وجوب إزالة الظلم حىت بسل السيوفيرى  وْا ، لقوله تعاىل:  َعاَوُن َوتـَ
َه َشِديُد اْلِعَقابِ  نَّ الّل َه ِإ ُقوْا الّل ْدَواِن َواتـَّ ُع ِم َواْل ِإلْث وْا َعَلى ا َعاَوُن ْقَوى َوَال تـَ دة: َعَلى اْلبرِّ َوالتـَّ }[املائ

                                        
  .٢٧٧شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال١(
  .٢٠٩ص:٢سابق ج:صول األحكام ، مرجع أاملتوكل على اهللا ، ) ٢(
  .٣٠٠، مرجع سابق ص: موع الكتب والرسائل) الشهيد ، جم٣(
ص:امل) ٤( ق  ساب   .٢٤٨رجع ال
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٢} اِتُلوا الَّتِ ] ، وقوله تعاىل:  ِر اللَّهِ َق ْم ي َحتَّى َتِفيَء إلى َأ ِغ ْب ت: ي تـَ حلجرا ]، وقال: ٩}[ا
ْوَن َعِن { َه َمْعُروِف َويـَنـْ ُمُروَن ِباْل ٍض يَْأ ْع ْوِلَياء بـَ ْم َأ ُضُه ُمْؤِمَناُت بـَْع ُمْؤِمُنوَن َواْل َواْل

ُمنَكرِ  زلة ،٧١}[التوبة:اْل زيدية ، واملعت وهذا مذهب ال ك ،  رية تدل على ذل خلوارج ،  ] مع آيات كث وا
ك جواز ذل إلمامية على عدم  سنة ، وا مجهور أهل ال سنة ، وذهب  فة من أهل ال   .) ٢( وطائ

  
  : واجبات اإلمام والرعية . المسألة الثالثة

يرى اإلمام زيد بن علي انه جيب على اإلمام احلكم مبا أنزل اهللا ، والعدل يف الرعية ، وعلى الرعية 
، وروى اإلمام زيد بن علي، عن ) ٣( خالف ما سبق فال طاعة لهالطاعة إن حكم مبا سبق ، وإذا 

أيما واٍل أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((
  .) ٤( ))احتجب من حوائج الناس احتجب اهللا منه يوم القيامة

ر  : " وحق الّله على عبده يف عليه السالم وقال اإلمام زيد أئمة اهلدى أن ينصح هلم يف السِّ
 والعالنية، وأن جياهد معهم، وأن يبذل نفسه وماله ُدْوَ�م، إن كان قادراً على ذلك من أهل السالمة"

)٥ (.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
  .١٥٤رجع السابق ص:) امل١(
  .١٣٢ص:٤، القاهرة ، مكتبة اخلاجني ، ج: الفصل يف امللل واألهواء والنحلالظاهري ، علي بن أمحد ، () ،  )٢(
  .٢٩٠سابق ص:شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع ) ال٣(
  رجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) امل٤(
  .١٧٠د ، جمموع الكتب والرسائل ، مرجع سابق ص:) الشهي٥(
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 )١(  

   
من أكثر هذه املذاهب اهتمامًا ، وأوسعها حبثًا وخترجيًا ، وأمشلها  من املعروف أن املذهب الزيدي

ذكراً لآلراء واألقوال يف املسائل الفقهية جبميع أنواعها ، وقد متيز مبميزات عديدة وأسس منهجية فريدة 
  ، منها :

َسلََّم) بالقرآن االعتماد على فقه أهل البيت" الذين قر�م رسول اهللا(َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوآَلُه وَ  - 
  الكرمي ، كما يف حديث الثقلني.

  فتح باب اإلجتهاد ، وتركه مفتوحاً ملن قدر على ولوجه. - 
حترمي التقليد على كل جمتهد استكمل شروط االجتهاد ، ومتسك بالثوابت اليت ال ميكن جتاوزها  - 

  يف السنة والكتاب.
  عباد.اعترب اخلالف يف املسائل النظرية الفرعية رمحة لل - 
  التسامح واالنفتاح مع املخالف . - 

قال الدكتور أمحد صبحي : " ال أجد مذهباً أكثر مساحة وأعدل قسطاً جتاه اخلصوم من الزيدية ، 
بل إن منهج معظم مفكريهم يف العرض لفريد إذ يعرض خمتلف اآلراء على السواء يف نزاهة موضوعية 

اف ، ال ارتداء زي كهنوت وإصدار أحكام التكفري على ، مث يرجح املفكر ما يراه ال شطط ، وال إسف
  .) ٢( املخالفني ، برئ معظم كتاب الزيدية من ذلك"

  
وإضافة إىل ذلك فقد تفرد بتأليف املوسوعات الفقهية األممية اليت مل ميتاز �ا أي مذهب من 

اإلمامية، اإلباضية، املذاهب اإلسالمية األخرى، وهي شاملة آلراء املذاهب الثمانية: (الزيدية، 
الشافعية، احلنفية، املالكية، احلنابلة، الظاهرية)، ويعرض أيضًا أقوال أفراد كل مذهب، مث يبسط األدلة 
على كل مسألة من وجهة نظر كل مذهب من املذاهب املذكورة، بدون تعصب أو ميل، ومن قرأ 

،  ه٧٤٩(َعَلْيِه السََّالُم)، املتوىف سنة (االنتصار اجلامع ملذاهب علماء األمصار) لإلمام حيىي بن محزة

                                        
، (الطبعة األوىل) ، صنعاء ،  صول األحكام يف احلالل واحلرامأ )٢٠٠٣أمحد بن سليمان ، ( ،هللا ) املتوكل على ا١(

  .٣ص:١مؤسسة اإلمام زيد بن علي ، ج:
  .٤٥٥، (الطبعة الثالثة) ، بريوت ، دار النهضة العربية ، ص: الزيدية) ١٩٩١محد حممود ، (بحي ، أ) ص٢(
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، و (شرح األزهار)   ه٨٤٠وكذلك (البحر الزخار) لإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرتضى، املتوىف سنة 
، وجد نفسه أمام موسوعات فقهية رائعة  ، املتوىف يف القرن التاسع اهلجري لتلميذه احملقق ابن مفتاح

، وتؤسس ملنهجية رحبة  ، فتمّخضت أنورًا تضيء الطريق اجتهادا�متالقحت فيها أفكار آل حممد و 
  تذوب معها املعضالت.

يقول الشيخ حممد أبو زهرة: "وإنه مبالحظة أصول الزيدية يتبني أ�م أخذوا من األصول واملناهج 
لك أوسعها مدى، وكلما كثرت األصول كان املذهب أكثرها مناًء، وأوسعها رحاباً، فإذا أضيف إىل ذ

فتح باب االجتهاد والتخريج يف كل العصور، وكثرة األئمة الذين خرجوا واجتهدوا وأخذوا مع فتح 
الباب لآلراء يف املذاهب األربعة وغريها، كان هذا املذهب أكثر املذاهب اإلسالمية مناء وقدرة على 

  .) ١( مسايرة العصر"
، وفرعوا عليه  يف كل األقاليم اإلسالمية : "وقد أثر عن زيد فقه عظيم تلقاه الزيدية ويقول أيضاً 

 - وخرَّجوا، واختاروا من غري ما تلقوا، واجتهدوا ومزجوا ذلك كله باملأثور عن فقه اإلمام زيد بن علي
وتكونت بذلك جمموعة فقهية ال نظري هلا، إال يف املذاهب اليت دونت وفتحت فيها  -  رضي اهللا عنه

صول املذهب، ولعله كان أوسع من سائر مذاهب األمصار، ألن باب التخريج، وباب االجتهاد على أ
املذاهب األربعة ال خيرج املخرجون فيها عن مذهبهم إىل مرتبة االختيار من غريه .. نعم أ�م يقارنون 

، كما نرى يف املغين احلنبلي، ويف املبسوط احلنفي، ويف بداية ا�تهد و�اية املقتصد  بني املذاهب أحياناً 
ألفه ابن رشد من املالكية، واملهذب للشريازي من الشافعية، ولكن هذه املقارنات إما أن ينتهي الذي 

املؤلف إىل نصر املذهب الذي ينتمي إليه والدفاع عنه، كما نرى يف مبسوط السرخسي، واملغين، وإما 
 القليل، كما ، ويندر أن يكون اختيار إال يف أن يعرض األدلة وأوجه النظر املختلفة من غري ترجيح

نرى يف اختيارات ابن تيمية، إذ قد خرج من هذا النطاق، وقد اختار من مذهب آل البيت مسائله يف 
الطالق الثالث، والطالق املعلق، وكما نرى يف اختيارات قليلة لكمال الدين بن اهلمام من املذهب 

  احلنفي، كاختيار رأي مالك يف ملكية العني املوقوفة.
، وقد كثر االختيار حىت يف  زيدي فإن االختيار فيه كان كثرياً، وكان واسع الرحابأما املذهب ال

  .) ٢( ، وكان لذلك فضل يف منائه وتالقيه مع فقه األئمة اآلخرين" القرون األخرية
  

                                        
  .٥٠٨، اإلمام زيد ، مرجع سابق ص: و زهرة) أب١(
  .٢٣٥- ٢٣٤رجع السابق ص:) امل٢(
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  المطلب األول : التأثير القريب :

: انتهت ثورة زيد إىل تلك النهاية املؤملة ، لكنها دفعت ، بالتأكيد ،  نهاية الحكم األموي
. فإنه مل ميِض على استشهاد اإلمام زيد سوى بضع سنني حىت  )١(باحلكم األموي إىل طريق اهلاوية

ا�ار العهد األموي من أساسه ، على مجيع من فيه . ومل تسلم أمية من القتل اجلماعي واإلبادة ونبش 
  وحرق قبور موتاها الطغاة .

يت مل حتصل على أيدي قوى خّرية ، كتلك ال –وكانت متوقعة  –بيد أن �اية األمويني هذه 
تزعمها زيد ، وإمنا حصلت عن طريق قوى كانت من طينة القوى األموية اليت طغت وبغت ، أو 
شبيهة �ا من حيث األسس والتصور العام للحكم واخلروج عن سبيل العقيدة والشريعة ، حىت لكأن 

طواغيت ) ٢( اهللا تعاىل أراد أن يتم الثأر واالنتقام ألهل اخلري والشهادة من أمثال زيد وإخوانه ، من ال
خري  حصل التغيري على أيدي قوى  طاغوت ! ولو  غي وال طغمة مماثلة من أهل الب واملتفرعنني على يد 
جاءت على  يت  طاغية ال قوى ال ك ال صنعت هلم تل صنع باألمويني ما  وعدل ، ملا كان من املمكن أن ت

خصومهم .  وا يعاملون به  يت عاملتهم بنفس ما كان هم ، وال عاقب   أ
قد قال {وَ  ول حكمته :  جلت  َما َكاُنوا تعاىل  ًضا ِب ِميَن بـَْع َض الظَّاِل ْع َك نـَُولِّي بـَ َذِل َك

ْكِسُبون ألنعام:َي   ].١٢٩}[ا
  

ضاء على  كافية للق قوة ال كوين ال إلسالمية إىل ت ألمة ا يف ا إلصالح  خلري وا صر ا مل تتوصل عنا
ك  ألن يتحقق لتل قابل  شيء ال ك بال ها . وما كان ذل مها وتعبئة قوا ظي ستكمل تن مل ت أل�ا  ألمويني ،  ا

                                        
يأتيهم ومييل وملا قتل زيد، وكان من أمره ما كان، حتركت الشيعة خبراسان، وظهر أمرهم، وكثر من قال اليعقويب: " )١(

معهم، وجعلوا يذكرون للناس أفعال بين أمية، وما نالوا من آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مل يبق بلد إال فشا 
  .٣٢٦ص٢" تاريخ اليعقويب جفيه هذا اخلرب

  قال ابن املعتز: )٢(
  وحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا رافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارنا

  
  بثـــــــــــــــــــــــــــارات زيـــــــــــــــــــــــــــد اخلـــــــــــــــــــــــــــري عنـــــــــــــــــــــــــــد التجـــــــــــــــــــــــــــاربِ 
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حكم املنهج  صالح ،  خلري وال حبكم ا جديرين  س مبعظمهم كانوا غري  ة ، فالنا طيب صر ال ين ، وما  العنا ربا ال
} آلنه تعاىل :  ك ؛  ذل مّن ب ِسِهمْ كان اهللا لي ُف ُروا َما ِبَأنـْ ْوٍم َحتَّى يـَُغيـِّ َق ُر َما ِب   ].١١}[الرعد:َال يـَُغيـِّ

ر قوة  جه أكث ي ، كل له فاعلية كلية ، ويكون مبجموع معطياته ونتائ والتغيري املطلوب تغيري كّل
قوى األخرى ، ومل  جمموع ال ذا كان وفاعلية من نتاج  حلكم األموي . ول �يار ا ك عند ا ألمر كذل يكن ا

} إلهلية :  سنن ا حكام ال س أ سري على النا ْم ال مفر من أن ت َسُه ُف نـْ ِكْن َكاُنوا َأ ْمَناُهْم َوَل َوَما َظَل
ْظِلُمونَ    ] ، كيفما تكونوا يول عليكم .١١٨}[النحل:َي

  
ين أمية ، كذ ين من ب سفيا ورة احلسني الفرع ال ت ث � ين وكما أ حكم الفرع الثا ورة زيد  ت ث � ك أ ل

حلكم . ن بن ا ين مروا حكم ب ين أمية ،    واألخري من ب
} جلهاد ،  قدوة واهلداية ملوكب ا طليعة وال زمن مبثابة ال ستبقيان على مّر ال ورتان  َحتَّى َال هاتان الث

يُن ُكلُُّه ِللَّهِ  ُكوَن الدِّ ٌة َوَي َن ُكوَن ِفتـْ ألنفال:َت   .) ١( ]٣٩}[ا
  

  الثاني : التأثير البعيد :المطلب 
السياسية استجابة واسعة يف  عليه السالم : ال قت نظرية اإلمام زيد بن علي قيام دول زيدية

م الشروط اآلخر ، ممن توفرت فيه ء منهم القيام باألمر واحدًا تلومجهور أهل البيت ، واخذا العلما
، ومل يتوفر ألغلبهم النجاح يف بناء دولة إسالمية عادلة ، عدا ثالثة  عليه السالم اليت رمسها اإلمام زيد

أئمة اقاموا دوًال إسالمية يف ثالثة مناطق من العامل : املغرب ، وإيران ، واليمن ، وتفصيل ذلك فيما 
  يلي :
  

هـ تأسست على يد اإلمام إدريس بن عبد ١٧٢: يف سنة  قيام الدولة الزيدية في المغرب أوًال :
اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب ، الداعي لنفسه يف مدينة (وليلي) والقائل يف دعوته : 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي جعل النصر ملن أطاعه، وعاقبة السوء ملن َعَند عنه ... فإين  "
لَّم وإىل العدل يف الرعية، والقسم أدعوكم إىل كتاب اهللا، وإىل سنة نبيه َصلَّى اهللا َعَلْيِه وآله َوسَ 

بالسوية، ورفع املظامل، واألخذ بيد املظلوم، وإحياء السنة، وإماتة البدعة، وإنفاذ حكم الكتاب على 
القريب والبعيد ... فعسى أن تكونوا معاشر إخواننا من الرببر اليد احلاصدة للجور والظلم، وأنصار 

                                        
  .١٢٩-١٢٧، زيد بن علي ، مرجع سابق ص: الوزير )١(
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ني ... فهذه دعويت العادلة غري اجلائرة؛ فمن أجابين فله ما يل الكتاب والسنة، القائمني حبق املظلوم
وعليه ما علّي، ومن أىب ذلك فحظّه أخطأ، وسريى ذلك عامل الغيب والشهادة أين مل أسفك له دماً، 
وال استحللت له حمرمًا وال ماًال، وأستشهدك يا أكرب الشاهدين، وأستشهد جربيل وميكائيل أين أّول 

فلبيك اللهم لبيك، مزجي السحاب وهازم األحزاب، مصري اجلبال سرابًا بعد أن   من أجاب وأناب،
كانت صمًا صالباً، أسألك النصر لولد نبيك إنك على ذلك قادر والسالم، وصلى اهللا على حممد 

، وشعر اخلليفة العباسي امللقب ) ٢( ، وبايعته قبائل من الرببر ، وبدأت دولته تتوسع) ١( وآله وسلم"
بالرشيد بالقلق من النجاح الذي حيققه اإلمام إدريس ، فأرسل إليه من يسمه وجنح يف ذلك سنة 

، ) ٤( هـ٢١٣، وتويف اإلمام إدريس ، مث بويع ألبنه اإلمام إدريس بن إدريس املتويف سنة ) ٣( هـ١٧٧
من ولده حىت  ما دور كبري يف نشر اإلسالم يف تلك البلدان ، مث توىل من بعد ذلك األمراءوكان هل

  .) ٥( هـ ٣١٩أنتهت الدولة اإلدريسية الزيدية سنة 
  

: تأسست على يد اإلمام الداعي احلسن بن زيد بن حممد  ثانيًا : قيام الدولة الزيدية في إيران
، ) ٦( هـ٢٥٠بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب ، يف طربستان سنة 

وامتد نفوذه إىل نواحي الديلم وجرجان ، فأجرى فيهن أحكام اهللا ، وكانت بينه وبني العباسيني 
، مث توىل اإلمامة ) ٧(هـ ٢٧٠وقعات كثريه كانت اليد له عليهم ، وبقي إمامًا عليهم حىت تويف سنة 

                                        
، (الطبعة األوىل) ، صعدة ، مكتبة أهل البيت (ع) ،  شايفال) ، ٢٠٠٨املنصور باهللا ، عبد اهللا بن محزة ، () ١(

  .٧ص:٢ج:
 ، (الطبعة اخلامسة عشر) ، بريوت ، دار العلم للماليني ، األعالم) ، ٢٠٠٢الزركلي ، خري الدين بن حممود ، () ٢(
  .٢٧٩ص:١:ج
(الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار الغرب  ، حيىي بن عبد اهللاخرب فخ و أخبار ) ، ١٩٩٥الرازي ، أمحد بن سهل ، () ٣(

  .١٨٩ص اإلسالمي ،
  .٢٧٨:ص١:ج جع سابق) الزركلي ، مر ٤(
، (الطبعة الثانية) ، بريوت ، دار الفكر ،  خ ابن خلدونتاري) ، ١٩٨٨ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد ، () ٥(

  .٢١ص:٤ج:
، () ، قم ، دار اهلجرة ،  روج الذهب ومعادن اجلوهرم) ، ١٤٠٩املسعودي ، علي بن احلسني ، () ٦(

  .٦٨ص:٤ج:
  .١٩١ص:٢زركلي ، مرجع سابق ج:) ال٧(
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، مث توىل ) ١( هـ٢٨٧بعده أخيه اإلمام أبو املطهر حممد بن زيد خبرسان ، إىل أن تويف قتيًال سنة 
اإلمام الناصر للحق أبو حممد احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن 

، ودعا إىل عبادة اهللا يف اجليل والديلم ، وأسلم الديلم على ) ٢( هـ٢٨٤علي بن أيب طالب ، سنة 
، مث توىل ) ٤( هـ٣٠٤ل سنة ، وبقي مقيمًا ألحكام اإلسالم حىت توفاه اهللا تعاىل يف آم) ٣( يديه

، مث تتابع األئمة وامللوك حىت ) ٥( هـ٣١٦اإلمام الداعي احلسن بن القاسم بن احلسن املتويف سنة 
  ظهور الدولة الصفوية يف القرن العاشر للهجرة .

  
: تأسست الدولة الزيدية يف اليمن على يد اإلمام حيىي بن  ثالثًا : قيام الدولة الزيدية في اليمن

احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب ، 
، وكانت دعوته : ((أيها الناس إين أشرتط لكم أربعا على نفسي ، احلكم ) ٦( هـ٢٨٠بصعدة سنة 

هللا عليه وآله وسلم ، واألثرة لكم على نفسي فيما جعله بيين وبينكم ، بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى ا
وأثركم فال أتفضل عليكم ، وأقدمكم عند العطاء قبلي ، وأتقدم عليكم عند لقاء عدوي وعدوكم ، 
وأشرتط لنفسي عليكم اثنتني ، النصيحه هللا سبحانه وتعاىل يف السر والعالنية ، والطاعة ألمري على  

ما أطعت اهللا ، فإن خالفت فال طاعة يل عليكم ، وإن ملت وعدلت عن كتاب اهللا كل حاالتكم 
، ) ٧(وسنة نبيه فال حجة يل عليكم ، فهذه هي سبيلي أدعو اهللا على بصرية أنا ومن أتبعين)) 

واستقام له األمر، وخوطب بأمري املؤمنني ، ونعت باهلادي إىل احلق ، وكانت بني خوالن فتنة وخالف 
ات ، فأصلح بينهم ، مث دبر أمر البالد وأنفذ العمال إىل املخاليف ، وفتح جنران وأقام �ا مدة وحمارب

                                        
  .١٣٢ص:٦ج: ) املرجع السابق١(
، بريوت ، دار  ، () ط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايلمس ) ،١٩٩٨عبد امللك بن حسني ، ( ) العصامي ،٢(

  .١٨٧ص:٤ج:،  الكتب العلمية
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  أنساب العرب مجهرة) ، ١٩٨٣الظاهري ، علي بن أمحد ، () ٣(

  .٣ص:١ج:
  .١٨٧ص:٤ج: مرجع سابقالعصامي ، ) ٤(
  .١٨٧ص:٤ج: سابق) املرجع ال٥(
  .١٣٦، مرجع سابق ص: دةاإلفااهلاروين ، ) ٦(
  .٥١١، اإلمام زيد ، مرجع سابق ص: بو زهرة) أ٧(
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، وما زال مقيم ألحكام اإلسالم حىت ) ١( وساس األمور �ا وبث العدل فيها ، مث عاد إىل صعدة
باملرتضى املتويف سنة ، مث توىل اإلمامة ابنه اإلمام حممد امللقب ) ٢(هـ ٢٩٨توفاه اهللا تعاىل بصعدة سنة 

هـ وتويف سنة ٣٠١، وتوىل اإلمامة أخيه اإلمام الناصر أمحد بن حيىي سنة ) ٣( هـ مث تنحى٣١٠
هـ ، " مث قام ولده املنصور حيىي بن أمحد الناصر بن اهلادي حيىي بن احلسن بن القاسم وكان مقره ٣١٥

املختار القاسم بن أمحد الناصر بن صعدة إىل أن تويف سنة ست وسبعني وثالمثائة ، مث قام أخوه 
اهلادي حيىي بن احلسني بن القاسم كان قيامه يف صعدة وقتله يف زبيد ، مث قام ولده املنتصر حممد بن 
القاسم بن أمحد الناصر وأكثر وقائعه مع مهدان وهي قبيلة كبرية باليمن ، مث قام الداعي يوسف بن 

حيىي بن احلسني بن القاسم فعانده فقهاء مذهبه وأرسلوا املنصور حيىي بن أمحد الناصر بن اهلادي 
اإلمام القاسم العياين وتعارضا كان قيامه سنة مثان وستني وثالمثائة يف خالفة الطائع هللا العباسي مدته 
مخس وثالثون سنة ، مث قام املنصور العياين بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن القاسم بن إبراهيم 

 بيشة من بالد رفيدة فراسله فقهاء الزيدية فطلع إىل صعدة مث تقدم إىل صنعاء طباطبا وملا كان يف
فضبطها وتعاقد اإلمام يوسف الداعي يف مدة العياين وكان قيام العياين سنة مثان ومثانني وثالمثائة 
قام  ووفاته سنة ثالث وتسعني وثالمثائة وقربه يف بلدة يقال هلا العيان يف طريق صعدة من صنعاء ، مث
) ٤( ولده احلسني بن القاسم العياين وكان له وقائع مع مهدان وكان قيامه سنة ثالث وتسعني وثالمثائة"

م وهو أمحد بن ١٩٦٢هـ/١٣٨٢، وما زال األئمة وامللوك يف اليمن ظاهرين حىت وفاة آخر إمام سنة 
  حيىي محيد الدين ، وقيام ما يسمى بالنظام اجلمهوري بتدخل أجنيب .

  
  
  
  
  

                                        
  .١٣٦) اهلاروين ، اإلفادة ، مرجع سابق ص:١(
  .١٤١ص:٨ج: زركلي ، مرجع سابق) ال٢(
  .١٩١ص:٤مرجع سابق ج: ) العصامي ،٣(
  .١٩١ص:٤ي ، مرجع سابق ج:) العصام٤(
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  المطلب األول : تأثيره في أصول الدين :

أصول الدين ويسمى علم الكالم ويسمى علم العقائد واملراد منه : معرفة اهللا تعاىل وتوحيده 
وعدله ، وما يرتتب عليهما ، وله تقسيمات متعددة ، والغالب لدى الزيدية تقسيمهم إياه إىل مخسة 

  أقسام ، كما يلي :
  

  : التوحيد : الفرع األول
تعريف التوحيد : هو العلم باهللا تعاىل ، وما جيب له من الصفات ، وما يستحيل عليه منها ، وأنه 

)) ومعناه: هو أن ال تتوهمهال ثاين له يشاركه يف ذلك احلد الذي يستحقه ، وعرفه اإلمام علي : ((
معزل عن حقيقة ملكوته، ومجيع ما تنعقد عليه ضمائر أويل أن كل ما خطر ببال ذوي األفكار فب

األبصار فعلى خالف ما ذاته املقدسة عليه من نعوت جربوته، ال تدرك كنه عظمته األفهام، وال يبلغ 
شأو كربيائه األوهام، جلَّ عما جيول به الوسواس، وعظم عما ُتَكيِّفه احلواس، وَكُرب عما حيكم به 

  .) ١( القياس
هللا ومضى  رأ إىل ا ين أب ه : "إ هللا تعاىل ، معلنًا مذهب زيه  يف التن إلمام زيد بن علي على هذا النهج  ا

زيه  ضى قواعد التن شا�ات على مقت آليات املت خبلقه" ، وكان يفسر ا هوا اهللا  شب هة الذين  شب من امل
ِصيرُ { ِميُع اْلَب َو السَّ ِه َشْيٌء َوُه ِل ِمْث َس َك شورى:َلْي ك م١١}[ال   ا يلي :] ، ومن ذل

 - } ْرِش اْستَـَوىقال تعاىل:  َع عال وقهر، ٥}[طه:الرَّْحَمُن َعَلى اْل إلمام زيد : معناه:  ] ، قال ا
سلطان   .) ٢( والعرش: العزة وال

 - } ِظَرةٌ قال تعاىل:  َها نَا ِضَرٌة ِإَلى َربـِّ ٍذ نَا ْوَمِئ قيامة:ُوُجوٌه يـَ إلمام زيد : معناه ٢٢}[ال ] ، قال ا
ظرة : من شرقة ، ونا بم وا ظرة من النعيم والث ظرة إىل أمر ر�ا نا منا قوله: نا ب ، وقال : إ وا ظرة للث   .) ٣( ت

                                        
) ، الطبعة األوىلعلى املصباح يف معرفة امللك الفتاح ، ( صباحاالالناصر لدين اهللا ، إبراهيم بن حممد ، () ، ) ١(

  .٢٧صنعاء ، مؤسسة اإلمام زيد بن علي ، ص:
  .٢٠٣كيم ، مرجع سابق ص:) احل٢(
  .٣٥٩رجع السابق ص:) امل٣(
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وسلم واقٌف أقبل على  لما كان عشية عرفة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهاحلديث : (( - 
الذين إذا سألوا اهللا أعطاهم ويخلف عليهم  - ثالث مراتٍ - الناس بوجهه، فقال: مرحباً بوفد اهللا 

نفقاتهم في الدنيا ويجعل لهم في اآلخرة مكان كل درهٍم ألفًا، أال أبشركم؟ قالوا: بلى يا رسول 
  اهللا.

عالى إلى سماء الدنيا ثم أمر اهللا قال: فإنه إذا كان في هذه العشية هبط اهللا سبحانه وت
مالئكته فيهبطون إلى األرض فلو طرحت إبرٌة لم تسقط إال على رأس ملٍك، ثم يقول سبحانه 
وتعالى: يامالئكتي انظروا إلى عبادي شعثًا غبرًا قد جاؤوني من أطراف األرض هل تسمعون ما 

  قالوا؟ قالوا: يسألونك أي رب المغفرة.
، فأفيضوا من موقفكم مغفورًا لكم ما قد - ثالث مراتٍ - غفرت لهم  قال: فأشهدكم أني قد

)) ، قال اإلمام زيد بن علي : إن اهللا عز وجل أعظم من أن يزول، ولكن هبوطه نظره سبحانه سلف
  .) ١( وتعاىل إىل الشئ

  
باضية هذه آراء زيد بن علي يف التوحيد وقد تبناها أهل العدل والتوحيد من الزيدية واملعتزلة واإل

  وبعض اإلمامية وغريهم .
  

  : العدل : الفرع الثاني
تعريف العدل : هو أن اهللا تعاىل ُمنزٌَّه عن صفات الّنقص يف أفعاله ، وهو أنه ال يفعل القبيَح ، 

، وال ُحيبُه ، وال يُريدُه ، وال ُجيرب العبَد عليه ، وال يكلِّف أحدًا فوق طاقته ، وأنه ال مينع  وال يرضاهُ 
، ) ٢( املكّلف االستطاعَة ، وأنه ال جيوُر وال يظلم أحدًا ، وال يكذُب ، وال خيلف الوعد والوعيد

  .) ٣( ))العدل أن ال تتهمهوعرفه اإلمام علي : ((
رأ إىل اهللا من ... ومن  ين أب ك "إ يف العدل مبينًا ذل على هذا النهج  إلمام زيد بن علي  ومضى ا
إلمام زيد  يف عفو اهللا" ، وقال ا ق  سا طمعوا الف ذين  ة ال وا ذنو�م على اهللا ، ومن املرجئ محل ذين  �ربة ال ا

                                        
  .١٩٠شهيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) ال١(
  .١٨٩قائق املعرفة ، مرجع سابق ص:حكل على اهللا ، املتو ) ٢(
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، مؤسسة  ونصوص األخيار بيع األبرارر ) ، ١٤١٢الزخمشري ، حممود بن عمر ، () ٣(

  .٢٤١ص:٢األعلمي ، ج:
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. إذ ريًا وًا كب شبِّهُة عل ِربُة وامل ْج
ُ
وُل امل ُق حانه وتعاىل عما تـَ سب َر  : " ْف ُك َق ال َل َخ حانه وتعاىل  سب ه  زعموا أن الّل

ت،  طاعا صي، وال يت هي: املعا ت، ال يف احلركا ا  َن لُِّب َق ُع تـَ ْي مجَِ : منه  وا َة عليه...، فقال ْرَي ِف جلحوَد وال ، وا سِه بنف
رك،  شِّ رقة، وال زِّنا، والسَّ كفر، وال : ال َق َل َخ ْذ  يت فعلها، إ قيامة على أفعاله ال حماسبنا يوم ال ل، وإنه  قت وال

ها  َق َل َخ ه. ولوال أنه  َف جلور، والسَّ م، وا ظل ، وأن  - زعموا  - وال َر ُف ا على أن نَّْك ْرَن َد ها، ما َق َرنا علي ْجبَـ مث أ
ها،  َرنا علي َها وَجبَـ َق َل َخ ما  ه، فل ولياءه، أو ُرُسَل قتل أ آياته، أو ن جنحد ب ب أنبياءه، أو  َكذِّ ْشِرَك، أو ُن ُن

ضا خنرج من ق مل  رها لنا،  دَّ ألبد.وَق طول ا بنا بالنار  َب علينا، وعذَّ ِض َغ رِه، فـَ َد ه وَق   ئ
ْنيَ  ْوِج ُج َحمْ ني مستطيعني  َكلَِّف خلقهم ُم حلاكمني، بل  ُة أحكم ا َف ِص ني، ماهذه  ِث املرسل ِع كال وبا

ِر عليه، وهداهم النجدين  ْغ ر ومل يـُ شَّ ْع منه، و�ى عن ال َخلِْري ومل ميَْن ني، أمرنا با سبيل  - مأمورين منهي
خل شر ا مث قال: - ري وال صية، وقال }اْعَمُلوا{،  طاعة، وترك املع ِل ال َم ْن َع َق له ِم ِل ُخ ر ملا  سَّ كٌل ُمَي ، ف

} َرهُ تعاىل:  سَّ َل َي ِبْي َرُه ُثمَّ السَّ َقدَّ َقُه فـَ س:َخَل {٢١ - ٢٠}[عب َر ]، وقال تعاىل: ى َوآثـَ ْن َطَغ َفَأمَّا َم
َم ِهيَ  نَّ الَجِحْي َيا َفِإ نـْ َحَياَة الدُّ نَّ  ال َس َعِن الَهَوى َفِإ ْف ْن َخاَف َمَقاَم ربِه َونـََهى النـَّ الَمْأَوى َوَأمَّا َم

َي الَمْأَوى {٤١ - ٣٧}[النازعات: الَجنََّة ِه َق ]، وقال تعاىل:  ْن َأْعَطى َواتـََّقى َوَصدَّ َفَأمَّا َم
ى ْغَن ْستَـ ِخَل َوا ْن َب ْسَرى َوَأمَّا َم ُرُه ِلْلُي سِّ َي َسنـُ ُرُه  ِبالُحْسَنى َف سِّ َي َسنـُ َب ِبالُحْسَنى َف وََكذَّ

ْسَرى {١٠-  ٥}[الليل: ِلْلُع َجنَُّبها ]، وقال تعاىل:  َولَّى َوَسُي َب َوتـَ ْي َكذَّ ْصَالَها ِإالَّ اَألْشَقى الَِّذ َال َي
ى زَكَّ تَـ ُه يـَ ْي يـُْؤِتي َماَل َقى الَِّذ {١٨ - ١٥}[الليل: اَألتـْ ْمَناُهْم َولَ ]، وقال تعاىل:  ِكْن َكاُنوا ُهُم َوَما َظَل

زخرف: الظَّاِلِمينَ  {٧٦}[ال ْفَعُلْونَ ]، و َس َما َكاُنوا يـَ ْئ ِب دة: َل {٧٩}[املائ َما َكانـُْوا ]، و َجَزاًء ِب
َمُلْونَ  ْع واقعة: يـَ {٢٤}[ال ْم َما ]،  ُه َداُهْم َحتَّى يـُبَـيِّن َل ْذ َه َد ِإ ْع ْوَمًا بـَ ِضلَّ قـَ َما َكاَن الّله ِلُي
ُقونَ  وبة: يـَتـَّ ه، ١١٥}[الت َف جلور، والسَّ م، وا ظل ت، وال ا ََذمَّ

مجيع امل هة عن أنفسهم  شب �ربة وامل ِت ا ]، فنف
ظلمنا.  بنا بالنار، ومل ي مث َعذَّ ه أشقياء،  خلقنا الّل  : وا جلهات. فقال مجيع ا ه عزوجل من  وها إىل الّل ونسب

ه ع َني مما وصفوا به الّل جور أبـْ ظلم أوضح، أو  ستهزاء أعظم من هذا، وأي  ي ا   زوجل؟!فأ
ن، وينهى عن  إلحسا محني، من يأمر بالعدل وا را صفة أرحم ال دين ما هذه  ك يوم ال كال ومال

} حانه:  سب كر، كما قال  َهاالفحشاء واملن الَّ ُوْسَع سًا ِإ ُف الّله نـَْف َكلِّ ] و[وسعها] : ٢٨٦}[البقرة: َال ُي
مل هلون،  أ َت ْس ر مما َي قون، وأعطاهم أكث طي ها. بل كلفهم أقل مما ي ك منهم ِعلَّة، ومل  طاقت ذل يلتمس ب

�ربة  قول ا عما ت حبكمه، تعاىل  ُه  حكَم قدره، وال  َره ب َد ه، وال َق ضائ ق ضاءه ب ف ق خيال يغتنم منهم َزلَّة، ومل 
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جلهل، والفسوق، والفجور،  م، وا ظل ألن ال إلنس؛  ِجلنِّ وا حانه با سب ه  شبَّهوا الّل ، إذ  ريًا وًا كب هة عل شب وامل
ك ال ت ه  َف كفر، والسَّ إلنس"وال ِجلنِّ وا   .) ١( ون إال من ا

  
هذه آراء زيد بن علي يف العدل ، وقد تبناها أهل العدل والتوحيد من الزيدية واملعتزلة واإلباضية 

  وغريهم .
  

  : الوعد والوعيد : الفرع الثالث
ن من وعده اهللا  ىن ا زيه اهللا تعاىل عن إخالف الوعد والوعيد ، مبع ف الوعد والوعيد : تن تعاىل تعري

ودًا  خل ها  دًا في خال حمالة ،  ال  جلنة  ىل ا رًا إ صائ مًا على إميان  قي ست ىت مات م ب من املؤمنني ، فإنه م وا بالث
صرًا على كفره او  ىت مات م ق ، فإنه م سا كفار او الف ب من ال مًا ، ومن وعده اهللا تعاىل بالعقا دائ

دا ، و  ها أب دًا في خمل رًا إىل النار ،  صائ ق افسقه  طل ال ي ضًا  إلميان او الأي ر فكسم ا ر على مرتكيب الكبائ
ق . سا ق عليهم ف طل منا ي قبلة وإ   من أهل ال

} يف تفسري قوله تعاىل:  سالم  إلمام زيد بن علي عليه ال ْت ِبِه قال ا َحاَط ًة َوَأ ْن َكَسَب َسيَِّئ بـََلى َم
ُدون ْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِل َك َأ ِئ وَل ُه َفُأ ُت طت به " ] ،٨١}[البقرة:َخِطيَئ حا خطيئته: الذي الذي أ

  . )٢( "ميوت وليست له توبة
سالمقال و  جل وعال:  عليه ال ه  ن قول الّل ف تفسريها: إ آلية كي ضل عن هذه ا : "وسأبني ملن 

َشاءُ { ْن َي َم َك ِل ُر َما ُدْوَن َذِل ْغِف {َويـَ زل فيهم:  ذين أن شاء هلم املغفرة هم ال ذين ي ْوا َكَباِئَر } ال ْجَتِنبـُ ْن َت ِإ
ُكْم ُمْدَخال َكرْيماً  ْدِخْل ُكْم َوُن اِت ُكْم ِسيَِّئ ْر َعْن َكفِّ ُه ُن ْوَن َعْن َه ساء: َما تـُنـْ   ].٣١}[الن

} ه تعاىل قال:  ن الّل رية أتاها فإ َر بكب قبلة النا ُه من أهل ال ّل ُف فمن وعد ال ْخِل نَّ الّله َال ُي ِإ
َعادَ  ِميـْ َن ٣١}[الرعد: اْل نَُّه َكا {ِإ }[مرمي:]، وقال تعاىل:  ي�ا ِت ْأ ُه َم ُد {٦١َوْع ُل ]، وقال تعاىل:  َما يـَُبدَّ

ْلَعِبْيدِ  َقْوُل َلَديَّ َوَما َأنَا ِبَظالٍَّم ِل ق: اْل ]{٢٩.[  
  

                                        
  .٢٥٦- ٢٥٤، مرجع سابق ص: موع الكتب والرسائلجمالشهيد ، ) ١(
جمموع الكتب ال) ٢( ص:شهيد ،  ق  ساب ل ، مرجع    .٣٠٤والرسائ
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ه تعاىل  شهدوا أن الّل ن  ال؟ فإ ها أم  ه تعاىل النار علي ب املوجبات هل وعدهم الّل صحا سلهم عن أ ف
س ه  شهدون أن الّل ها، فقل: أت ال قد وعدهم النار علي شك أنتم  يف  سينجز وعده أم  حانه وتعاىل  ب

ال؟ ه وعده أم    تدرون هل ينجز الّل
} ه عز وجل قال:  ن الّل سالم، فإ كة عليهم ال ه عليه واملالئ شهد الّل ُد وسلهم عمن  ْشَه ِكنَّ الّله َي َل

ُدْوَن وََكَفى ِبال ْشَه َكُة َي َالِئ َم ِمِه َواْل ِعْل ُه ِب َزَل َك َأنـْ ْي َل َزَل ِإ نـْ َما َأ ساء: لَِّه َشِهْيداً ِب ] فارضوا مبا ١٦٦}[الن
} جل وعال قال:  ه  ن الّل وا، فإ شهدوا عليه وال ترتاب ه به وا َن الّله شهد الّل ُق ِم ْصَد ْن َأ َوَم

ساء: ِقْيالً    ].١٢٢}[الن
قلوبكم  شفى ل ه عز وجل أ �موه، وليكن قول الّل صدقوه وا قرآن فال ت خبالف ال حديثا  كم  حدث فمن 

ة.من قوهلم: إن  شيئ يف امل ب املوجبات  صحا   أ
} ه تبارك وتعاىل:  ُكْم قال الّل َم يـَُعذِّ ْب ْل َفِل ِحبَّاُؤُه ُق َناُء الّله َوَأ ْحُن َأبـْ ُهْوُد َوالنََّصاَرى َن ِت اْليَـ َوَقاَل

َشاءُ  ْن َي ُب َم َشاُء َويـَُعذِّ َمْن َي ُر ِل ْغِف َق يـَ ْن َخَل َشٌر ِممَّ ْم َب ُت نـْ ْل َأ ُكْم َب ْوِب ُذنـُ دة: }[املِب شاء أن ٨ائ ] فمن ي
رتك املوجبات  قبلة ي شاء أن يغفر له من أهل ال ك من  صرانية، وكذل رتك اليهودية والن يغفر له من هؤالء ي

} ه تعاىل قال:  ن الّل ل أن ميوت فإ ه تعاىل قب ىل الّل ب إ مث تا ها  شيء من ن عمل ب �ا، فإ ُت ال يعمل  يـَُثبِّ
ْوِل الثَّ  َق ْوا ِباْل َن آَمنـُ ِمْينَ الّله الَِّذْي ِضلُّ الّله الظَّاِل آلِخَرِة َوُي ْي ا َيا َوِف نـْ َحَياِة الدُّ ْي اْل َت ِف هيم: اِب }[إبرا

٢٧ " قيامة مؤمنًا ه عز وجل يوم ال ه الّل ، وبعث   . )١(]، فمن مات مؤمنًا دخل قربه مؤمنًا
} قوله تعاىل:  جوا ب حت إلمام زيد : "وا ْشَرَك بِ قال ا ْن ُي ُر َأ ْغِف نَّ الّله َال يـَ َك ِإ ُر َما ُدْوَن َذِل ْغِف ِه َويـَ

َشاءَ  َمْن َي ساء: ِل   ].٤٨}[الن
} زل من بعدها:  ِه مث أن ِضَب الّله َعَلْي َها َوَغ يـْ دًا فـَ َجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِل دًا َف َعمِّ ُؤِمنًا ُمتَـ ْل ُم ْقُت ْن يـَ َوَم

َذابًا َعِظْيماً  ُه َع َعدَّ َل ُه َوَأ َعَن ساء: َوَل   ].٩٣}[الن
دة وليست هلم فبينت كل آية  سدي ف امليعاد، وهي  خيل ال  ه  �ا من وعد اهللا إن الّل زلت أ ما أن في

قرآن" ه تعاىل بال شفاه الّل   .) ٢( حبجة، هي بينة ملن 
  

هذه آراء زيد بن علي يف الوعد والوعيد ، وقد تبناها أهل العدل والتوحيد من الزيدية واملعتزلة 
  واإلباضية وغريهم .

                                        
  .١١١- ١١٠رجع السابق ص:) امل١(
  .١٠٩ص: رجع السابقامل )٢(
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ألمر ب الفرع الرابع كر :: ا   املعروف والنهي عن املن
ب ، والنهي عن   وا ستحق به الث ألمر بكل فعل ي كر : هو ا ألمر باملعروف والنهي عن املن ف ا تعري

شروطهما. كاملت  ذا ت إلمكان إ طاقة وا ب ، ومها واجبان على قدر ال ستحق به العقا   كل فعل ي
} ْوِليْ قال تعاىل:  ْم َأ ُضُه ْوَن َوالُمْؤِمَناُت بـَْع ْوَن َعِن َوالُمْؤِمنـُ َه ُرْوِف، َويـَنـْ َمْع ُرْوَن ِباْل ُم ٍض يَْأ ْع اُء بـَ

ُم ال ْرَحُمُه َك َسيَـ ِئ ْوَل َه ُأ ْوَن اللََّه َوَرُسْوَل ُع ِطيـْ ْوَن الزََّكاَة َوُي َالَة َويـُْؤتـُ ُمْوَن الصَّ َكِر َويُِقْي نَّ اللََّه الُمْن لَُّه ِإ
ٌز َحِكْيمٌ  وبة: َغزِيـْ إلمام زيد : ٧١} [الت مث ] ، قال ا كر،  ألمر باملعروف والنهي عن املن ضيلة ا دأ بف فب

ك من عباده. ذل مني ب قائ زلة ال ده، ومبن كر عن آلمرين باملعروف والنَّاهني عن املن ضيلة ا   بف
ربوا  كر، فاعت ألمر باملعروف والنهي عن املن ضة ا ت املؤمنني بفري ْع يف نـَ آلية  ح ا ستفت قد ا ْمِري ل ولَع

ه وانتفعوا باملوعظة.   عباد الّل
ه ف ربوا عباد الّل كر و�يهم عن املعروف، فاعت يف ذمهم بأمرهم باملن آلية  ح ا ستفت قد ا ْمِري ل لَع

قامت  ست ذا أقيمت له ا كر، إ ألمر باملعروف والنهي عن املن يف ا ه تعاىل  ضة الّل علموا أن فري وانتفعوا، وا
ألمر باملعروف والنهي عن  ك أن ا ها، وذل ُد ِدْي ها وَش ُن يـِّ سرها، َه ئض بأ دعاء إىل الفرا كر هو: ال املن

دقات  خذ الصَّ م على منازهلا، وأ يء والغنائ ِة الَف َم ْس مل، وِق ظا َمة، وَرّد ال ظُّْل إلخراج من ال إلسالم، وا ا
َحملارم، كل  ب ا جتنا ن، وا إلحسا ألرحام، والوفاء بالعهد، وا ِة ا حلدود، وِصَل ضعها، وإقامة ا يف موا ووضعها 

ألمر باملعروف والنهي عن امل {هذا من ا كم:  ه تعاىل ل ْقَوى َوَال نكر، يقول الّل ْى الِبرِّ َوالتـَّ َعاَونـُْوا َعَل َوتـَ
ُد الِعَقابِ  نَّ اللََّه َشِدْي ْوا اللََّه ِإ ُق ْدَواِن َواتـَّ ُع ِم َواْل ِإلْث ْى ا َعاَونـُْوا َعَل دة:}تـَ وعن زيد بن  ،) ١( ]"٢[املائ

ما تغلبون عليه األمر بالمعروف  أولعلي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال: ((
والنهي عن المنكر بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فإذا لم ينكر القلب المنكر ويعرف 

، وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم ) ٢( ))المعروف نكس فجعل أعاله أسفله
عن المنكر أو ليسلطن اهللا عليكم شراركم ثم يدعو  لتأمرن بالمعروف ولتنهونالسالم قال: ((

، وعن زيد بن علي عليهما السالم، قال: قال رسول الّله صلى الّله ) ٣( ))خياركم فال يستجاب لهم
إن أفضل الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره بتقوى الّله ونهاه عن معصية عليه وآله وسلم: ((

                                        
  .١٥٥- ١٥٤جع السابق ص:) املر ١(
  .٣٢٥مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:الشهيد ، ) ٢(
  رجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) امل٣(



 
 

٨٢ 
 

  

، وعن زيد بن علي عليهما السالم قال: ) ١( ))فقتل وهو كذلكه مقبال غير مدبر، الّله، وجاهد
علي إن أقرب الشهداء مني يوم القيامة وأوالهم بي  ياه صلى الّله عليه وآله وسلم: ((قال رسول اللّ 

  .) ٢( )) بعد حمزة وجعفر، رجل قام بسيفه فجاهد إمام ضاللة حتى يقتل
أول من سن اخلروج على أئمة اجلور،  - َعَلْيه السَّالم- قال املنصور باهللا : " وكان زيد بن علي 

  .) ٣( وجرد السيف بعد الدعاء إىل اهللا"
  

هذه آراء زيد بن علي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وقد تبناها أهل العدل والتوحيد من 
  الزيدية واملعتزلة وغريهم .

  
  : اإلمامة : الفرع الخامس

عامة لشخص من األشخاص حبكم الشرع ، وقيل : رئاسة على كافة تعريف اإلمامة : رئاسة 
  .) ٤( األمة يف األمور الدينية والسياسية ، على حد ال يكون ألحد عليه طاعة يف ذلك وال ألحد معه

املسألة األوىل : األوىل باإلمامة بعد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، قال اإلمام زيد بن علي 
لى الّله عليه وآله وسلم ، فكان أوىل الناس بالناس أمري املؤمنني علي صلى الّله "قبض رسول الّله ص

عليه، مث قبض أمري املؤمنني علي صلى الّله عليه فكان أوىل الناس بالناس أمري املؤمنني احلسن بن علي 
ناس أمري عليهما السالم، مث قبض أمري املؤمنني احلسن بن علي عليهما السالم، فكان أوىل الناس بال

  .) ٥( املؤمنني احلسني بن علي عليهما السالم"
وقد تبناها أهل العدل والتوحيد من الزيدية واملعتزلة هذا رأي اإلمام زيد بن علي يف هذه املسألة ، 

  البغدادية واإلمامية وغريهم .

                                        
  مرجع سابق (خ).الزيدي ، ) ١(
  رجع السابق (خ).) ال٢(
  .١٧٣ص:٣، مرجع سابق ج: الشايفاملنصور باهللا ، ) ٣(
مركز اإلمام عز الدين بن  ، () ، در املنظوم احلاوي ألنواع العلومال) ، ٢٠١٣شامي ، عبد الرمحن بن حسني ، () ٤(

  .٦٩احلسن للدراسات واألحباث ، ص:
  .٣٠١، مرجع سابق ص: الكتب والرسائل جمموعالشهيد ، ) ٥(
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هذا األمر  املسألة الثانية : شروط اإلمامة : قال اإلمام زيد : "ال ينبغي ألحد منا أن يدعو إىل
  حىت جتتمع فيه هذه اخلالل :

  حىت يعلم التنزيل والتأويل،  - 
  واحملكم واملتشابه،  - 
  والناسخ واملنسوخ،  - 
  وعلم احلالل واحلرام،  - 
  والسنة الناسخة ما كان قبلها،  - 
  وما حيدث كيف يرده إىل ما قد كان ملثل ما فيه وله،  - 
  وحىت يعلم السرية يف أهل البغي،  - 
  واليسرة يف أهل الشرك،  - 
ويكون قوياً على جهاد عدو املؤمنني، يدافع عنهم، ويبذل نفسه هلم، ال ُيسِلَمهم َحَذر دائرة،  - 

وال خيالف فيهم حكم الّله تعاىل، فهذه صفة من جيب طاعته من آل الرسول صلى اهللا عليه وآله  - 
  .) ١( وسلم"
  

وقد تبناها أهل العدل والتوحيد من الزيدية وبعض هذا رأي اإلمام زيد بن علي يف هذه املسألة ، 
  املعتزلة البغدادية .

  
املسألة الثالثة : طريق اإلمامة : الدعوة واخلروج مع كمال اخلصال املعتربة يف ذلك ، قال اإلمام 

مجيع املسلمني : اخلارج بسيفه ، الداعي إىل  فاإلمام منا املفرتض الطاعة علينا وعلى  زيد بن علي : "
كتاب اهللا وسنة نبيه ، الظاهر على ، ذلك اجلارية أحكامه ، فأما أن يكون إمام مفرتض الطاعة علينا 
وعلى مجيع املسلمني متكئ فرشه مرجئ على حجته ، مغلق عنه أبوابه جتري عليه أحكام الظلمة ، 

  .) ٢( فإنا ال نعرف هذا "
  

  وقد تبناه أهل العدل والتوحيد من الزيدية .إلمام زيد بن علي يف هذه املسألة ، هذا رأي ا

                                        
  .٣٠٠رجع السابق ص:) امل١(
  .٤٧٥ع سابق ص:مرجالكويف ، ) ٢(
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هذا أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ يصفه يف صنعة الكالم ويفتخر به  قال أيب طالب : "
، وكثري من معتزلة بغداد كمحمد ابن  ويشهد له بنهاية التقدم، وجعفر بن حارث يف كتاب الديانة

  ، ويقولون: حنن زيدية. ، وينسبون إليه يف كتبهم اإلسكايف وغريهعبد اهللا 
، مع أ�ا تنظر إىل الناس بالعني اليت ينظر �ا مالئكة  وحسبك يف هذا الباب انتساب املعتزلة إليه

، ملا انقادت له  ، وتقدمه كل أحد يف فضيلته ، فلوال ظهور علمه وبراعته السماء إىل أهل األرض مثالً 
  ة.املعتزل

وإذا أردت حتقيق ما قلناه فسم بعض تالمذ�م، أو متوسطهم أن ينسب إىل غريه من أهل البيت، 
  .) ١( ، ليسمع منه العجائب" ممن ال حتصيل له يف رتبة زيد بن علي

وقال احلاكم يف (شرح عيون املسائل): ((ومن أصحابنا البغدادية من يقول حنن زيدية ، أل�م  
، واملبايعني هلم ، وا�اهدين حتت رايتهم ، والختالطهم قدميًا وحديثًا ،  كانوا من أئمة الزيدية
  .) ٢( والتفاقهم يف املذهب))

  
، ويقال: إن ) ٣( وأيضاً يعد املعتزلة من أهل العدل والتوحيد اإلمام زيد بن علي من الطبقة الثالثة

 ن طريق اإلمام علي بن أيب طالبملذهب املعتزلة أسانيد تتصل بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، م
  .) ٤( عليه السالم

  
  المطلب الثاني : تأثيره في فروع الدين :

  فروع الدين هي ما عدا أصول الدين كالفقه وأمور الشريعة . 
  : النبوية : يف حجية إمجاع العرتة المسألة األولى
سلم آله و . فعرتة النيب صلى اهللا عليه و  العرتة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه:  تعريف العترة
  . )١( ولد فاطمة البتول

                                        
  .١٨٦مريي ، مرجع سابق ص:) احل١(
، (الطبعة الثانية) ، صنعاء ، مؤسسة  كيم العقول يف تصحيح األصولحت) ، ٢٠٠٨احلاكم ، احملسن بن حممد ، () ٢(

  .١٢اإلمام زيد بن علي ، ص:
  . ١٧، () ، بريوت ، دار مكتبة احلياة ، ص بقات املعتزلةط) ، ١٩٦١املهدي ، أمحد بن حيىي ، () ٣(
  .٢٠٦مريي ، مرجع سابق ص:) احل٤(
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�ما : من أين علمتم أ وا ن قال سالم: "فإ إلمام زيد عليه ال ي احلسن واحلسني – قال ا ابنا رسول  - أ
} ه تبارك وتعاىل قال:  ه، إن الّل ب الّل : من كتا وا ه عليه وآله وسلم؟ فقول صلى الّل ه  ِكُحْوا َما الّل ْن َوال تـَ

ْن النَِّساءْ نَ  ْم ِم ؤُُك ساء: َكَح آبَا ه ٢٢}[ الن حرم الّل مها  ه عليه وآله وسلم أبا صلى الّل ه  كان رسول الّل ]، ف
} ه أبومها. وقال:  ألن رسول الّل ه عليه وآله وسلم؛  صلى الّل يب  ساء الن آلية ن يف هذه ا ْت عليهما  ُحرَِّم

ُكمْ  ُكْم َوبـََناُت َهاُت ُكْم أمَّ ساء: َعَلْي ه عليه وآله وسلم بناته، ٢٣} [الن صلى الّل حممد  على  ه  حرَّم الّل ] ، ف
�ا بناته وابناها ابناه. ألن بنا دها؛  طمة وول حرم فا   ف

ب، فقال:  كتا يف ال �ما إبناه  ه عليه وآله وسلم أبومها، وأ صلى الّل حممدًا  ه عز وجل أن  وقد أخرب الّل
َناَءنَا { ْدُع أبـْ ْوا َن َعاَل ْل تـَ ُق َساءَُكمْ فـَ َساَءنَا َوِن ْم َوِن َناءَُك ن: َوأبـْ خرب عز وجل أن له ٦١} [آل عمرا ]، فأ

طمة واحلسن واحلسني. َذ بيد علي وفا َخ   أبناء؛ فأ
} َن وقال:  ِسِنْي ْح ْجِزْي الُم َك َن َذِل ْوَسْى َوَهاُرْوَن وََك َف َوُم ْوَب َويـُْوُس َماَن َوأيـُّ ِه َداُوَد َوُسلْي ْن ُذريِت َوِم
ِحْينَ  َوزََكريا َن الصَّاِل َسْى َوِإْلَياَس َكلٌّ ِم ْى َوِعْي ْحَي ألنعام:َوَي ه عز وجل أن ٨٥ -  ٨٤}[ا خرب الّل ]، فأ

ه عليه وآل صلى الّل ه  ه عيسى بن مرمي من ذريَّة نوح وإبراهيم . واحلسن واحلسني أقرب إىل رسول الّل
م هي   . )٢( وسلم من عيسى إىل نوح وإبرا

وسلم وأهل بيته  : " حنن واهللا ذرية النيب صلى الّله عليه وآله يه السالمعل قال اإلمام زيد بن عليو 
ُق به ، ونعلم منه  لُّ حالله ، وُنَصدِّ ، ُمتَِّبُعْوَن له ، معتصمون بالكتاب الذي جاء به ، ُحنَرُِّم َحَراَمُه وحنُِ

  .) ٣( أفضل مما يعلم الناس من تالوته ، ونؤمن من تأويله مبا يعلم الناس منه وما جيهلون"
يف معىن العرتة قطعًا ،   عليه السالم بن أيب طالبإال ان الشرع حكم بدخول أمري املؤمنني علي 

  .) ٤( كما يف أخبار الكساء من اإلشارة إليهم �ؤالء أهل بييت ، وعرتيت ، وغريها مما ال حيصى
{إو  قوله تعاىل:  إلمام زيد بن علي ، ل حجة عند ا مجاع العرتة  ُكُم إ َب َعْن ْذِه ُد اللَُّه ِلُي رِي ِ◌نََّما ُي

َل  ْه َس َأ ْطِهيًراالرِّْج رَُكْم َت َطهِّ ِت َوُي ْي بَـ ب:}اْل {٣٣[األحزا قوله تعاىل:  ْجرًا ] ، ول ِه َأ ُكْم َعَلْي ْسَأُل ْل َال َأ ُق

                                                                                                                 
محد ، (األ) ١( حممد بن أ ث العريب ، بريوت ، (الطبعة األوىل) ،  �ذيب اللغة،  )٢٠٠١زهري ،  رتا ، دار إحياء ال

  .١٥٧ص:٢ج:
ص:ال) ٢( ق  ساب ل ، مرجع  جمموع الكتب والرسائ   .٢٤٧شهيد ، 
  .١٩٧، مرجع سابق ص: وع الكتب والرسائلجممالشهيد ، ) ٣(
، (الطبعة يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظارنوار لوامع األاملؤيدي ، جمد الدين بن حممد ، () ) ٤(

  .٧٩ص:١الثانية) ، صعدة ، مركز أهل البيت (ع) للدراسات اإلسالمية ، ج:
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ْي الُقربى َة ِف َمَودَّ الَّ اْل شورى: }ِإ صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((٢٣[ال قول الرسول  إني تارك ]. ، ول
ف الخبير فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب اهللا وعت رتي أهل بيتي إن اللطي

: "الرد  عليه السالم ، قال اإلمام زيد بن علي) ١( ))نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
عن العرتة النبوية : "فإن الّله عز وجل قد  عليه السالم ، وقال) ٢( ، حنن والكتاب الثقالن" إلينا

  .) ٣( ، فال يضلون عن احلق أبداً" الناَس عصَمَتهم، وأعلَم  فضلهم على اخللق باهلدى والطاعة
  

وقد تبناها أهل العدل والتوحيد من الزيدية ، هذا رأي اإلمام زيد بن علي يف حجية إمجاع العرتة ، 
وأيب علي اجلبائي ، وأيب هاشم ، وأيب عبد اهللا البصري ، والقاضي عبد اجلبار وغريهم ، وطائفة من 

  .) ٤( احلنابلة
  

  : عليه السالم : يف حجية قول أمري املؤمنني علي المسألة الثانية
قول اإلمام علي حجة لقيام الداللة القاطعة باآلثار املتواترة ، قال الرسول صلى اهللا عليه وآله 

علي مع ، وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم: (() ٥( ))، والحق مع علي علي مع الحقوسلم: ((
، وقال صلى اهللا عليه وآله ) ٦( ))علي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضالقرآن ، والقرآن مع 

اللهم اهد قلبه ، وقال صلى اهللا عليه وله وسلم: (() ٧( ))اللهم أدر الحق معه حيث داروسلم: ((
، وعن ابن عباس قال : ) ٨( )) قال علي : قال فما شككت بعد يف قضاء بني اثننيوثبت لسانه

                                        
  .١٧٠ص:١٧ج: ، مرجع سابق ) ابن حنبل١(
  .٣٠١، مرجع سابق ص: موع الكتب والرسائلالشهيد ، جم) ٢(
  .٢٤٤السابق ص:) املرجع ٣(
ابن تيمية : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن عرتته: إ�ا والكتاب لن يفرتقا حىت يردا عليه احلوض، ) قال ٤(

  .٧/٣٩٥ منهاج السنة" وهو الصادق املصدوق فيدل على أن إمجاع العرتة حجة، وهذا قول طائفة من أصحابنا
  .١٧٣ص:٢، مرجع سابق ج: ) الزخمشري٥(
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار الكتب  ستدرك على الصحيحنيامل) ، ١٩٩٠النيسابوري ، حممد بن عبد اهللا ، () ٦(

  .١٣٤ص:٣العلمية ، ج:
  .١٣٤ص:٣سابق ج:) املرجع ال٧(
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ،  الصحابةفضائل ) ، ١٩٨٣ابن حنبل ، أمحد بن حممد ، ( )٨(

  .٥٨٠ص:٢ج:
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، قال اإلمام زيد : "وعليك بعلي بن أيب طالب ) ١( ))عن علي بفتيا ال نتجاوزهاإذا حدثنا ثقة ((
صلوات الّله عليه وسالمه، فإنه كان باب حكمة رسول الّله صلى الّله عليه وآله وسلم، وكان وصية 
يف أمته، وخليفته على شريعته، فإذا ثبت عنه شيء فاشدد يدك به، فإنك لن تضل ما اتبعت علياً 

، وكذلك اإلمام زيد بن علي ال خيالف مع صح عن جدة اإلمام علي ) ٢( الّله عليه وسالمه" صلوات
وجمموعة احلديثي والفقهي مشحون بذلك ، ومن ذلك حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن 

 أنه كان يرفع يديه في التكبيرة األولى إلى فروع أذنيه، ثم العلي بن أيب طالٍب عليهم السالم ((
)) ، حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أيب طالٍب يرفعهما حتى يقضي صالته

  .) ٣()) أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصالة كبر ولم ينتظرعليهم السالم ((
  

 وقد تبناه أهل العدل والتوحيد من الزيدية واإلماميةهذا رأي اإلمام زيد بن علي يف هذه املسألة ، 
  وغريهم .

  
  : يف شروط االجتهاد ومراتب االستدالل : المسألة الثالثة

  يرى اإلمام زيد بن علي يف ا�تهد املتصدر لإلفتاء شروط جيب توفرها :
  قراءة القراءة القرآن . - ١
  علم بالناسخ واملنسوخ . - ٢
  فقه بالسنة . - ٣
  .) ٤( علم بالفرائض واملواريث - ٤

   االستدالل مراتب أربع على الرتتيب التايل :ويرى اإلمام زيد بن علي يف
  كتاب اهللا عز وجل .  - ١
  مث ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم . - ٢

                                        
، () ، بريوت ، دار املعرفة ،  تح الباري شرح صحيح البخاريف) ، ١٣٧٩، أمحد بن حجر ، () العسقالين ١(

  .٧٣ص:٧ج:
  .٣١٣ل ، مرجع سابق ص:الرسائالكتب و  جمموعالشهيد ، ) ٢(
  .١١١سابق ص:هيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع ) الش٣(
  .٣٠٥) املرجع السابق ص:٤(
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  مث ما امجع عليه الصاحلون . - ٣
  .) ١( مث االجتهاد بالقياس - ٤
  

األصول هذه الشروط اليت وضعها اإلمام زيد واملراتب يف االستدالل ، معتربة عند مجهور علماء 
  من اغلب املذاهب .

  
  : يف بعض املسائل الفقهية : المسألة الرابعة

لإلمام زيد أنظار متعددة يف الفقه سبق وان ذكرنا بعض منها ، ومن أبرز اآلراء اليت لقيت ترحيب 
  وتقليد ما يلي :

، ويف  : وهذا الرأي لقي قبوًال واسعًا يف الزيدية عموماً ) ٢( عدم جواز الصالة خلف الظلمة - 
أهل صنعاء خصوصًا قال اجلندي: "صنعاء أول بلد يف اليمن أنكر أهلها الصالة خلف الظلمة وأن 

  .) ٣( من صلى خلف أحد منهم أعاد ثانية"
: وهذا الرأي لقي قبوًال من الزيدية ، ) ٤( عدم جواز حضور مجع أهل الظلم واجلور والفسق - 

  . وغريهم )٥( اوطاووس اليماين وأهل صنعاء عموماً ونواحيه
: وهذا ما سار على الزيدية ، ووافقهم اإلمامية ، واإلباضية ) ٦( عدم جواز املسح على اخلفني - 

  ، وغريهم .
  : وهذا ما عليه الزيدية ، ووافقهم اإلمامية ، واإلمساعيلية .) ٧( األذان حبي على خري العمل - 
  

                                        
  .٢٤٤رجع السابق ص:) امل١(
  .٣٢١د ، جمموع الكتب والرسائل ، مرجع سابق ص:) الشهي٢(
، (الطبعة الثانية) ، صنعاء ، مكتبة  السلوك يف طبقات العلماء وامللوك) ، ١٩٩٥اجلندي ، حممد بن يوسف ، ( )٣(

  .١٢٤ص:١اإلرشاد ، ج:
  .٤٧ص:٤، مرجع سابق ج:املؤيد باهللا ) ٤(
  .١٢٤ص:١ج: ) اجلندي ، مرجع سابق٥(
  .٩٩هيد ، مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:) الش٦(
  .١٠٧رجع السابق ص:) امل٧(
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  المطلب الثالث : تأثيره في علوم القرآن :
علوم القرآن كل ما يتعلق بالقرآن ، من قراءته ، وتفسريه ، وناسخه ، ومنسوخه ، وحمكمه ، 

  ومتشا�ه ، وغري ذلك مما يتعلق بذات القرآن .
لإلمام زيد عالقة وثيقة بالقرآن الكرمي ، يقول اإلمام زيد : "خلوت بالقرآن ثالث عشر سنة و 

 وما وجدت ابتغوا من فضل اهللا إال العبادة والفقه"أقرؤه وأتدبره فما وجدت يف طلب الرزق رخصة، 
، ولذلك عندما قدم أيب اجلارود إىل املدينة فسأل عن زيد بن علي؟ فما سأل أحدا إال قال: ذاك ) ١(

، وهلذا كان له "اختصاصه بعلم القرآن ووجوه القراءات ، وله قراءة مفردة مروية ) ٢( حليف القرآن
  .) ٣( عنه"

  : يف قراءة القرآن : الفرع األول
ويظهر تضلعه بعلم القراءة من خالل مناظراته العلمية منها عندما قال الدكتور حسني احلكيم : 

سأله أحد شعراء هشام بن عبد امللك عن سبب قراءته (مالك يوم الدين) باخلفض قال زيد بن علي : 
صلى اهللا عليه  –وه أن رسول اهللا ((هكذا مسعت أيب يقرؤها وذكر أنه مسع أباه يقرؤها كذلك وذكر أب

  أمره كذلك . –وآله وسلم 
فقال الشاعر : أحلتين على الرواية ومل تبني احلجة وأن أتبني من روايتك مالك يوم الدين إياك 
نعبد على النداء يا مالك يوم الدين أنه حدث عن خماطبة غائب . مث رجع فخاطب شاهداً فقال إياك 

والعرب تفعل ذلك يف خطا�ا وأشعارها قال الرجل : أعطين واحدًا من العرب نعبد وإياك نستعني . 
فعل هذا يف كالم أو شعر . قال اإلمام الشهيد أبو احلسني زيد بن علي عليهما السالم كيف روايتك 
للشعر ؟ قال : إين ألروي وأقول . قال اإلمام زيد عليه السالم فهل حتفظ قصيدة عنرتة ؟ قال نعم . 

  ها حىت انتهى إىل قوله :فأنشد
ّطْت مــــــــــــــــــــــزاّر الَعاشــــــــــــــــــــــقني فأصــــــــــــــــــــــبحتْ    َشــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــِـك ابنــــــــــــــــــــــَة َخمْــــــــــــــــــــــَرمِ  راً علــــــــــــــــــــــّي ِطالبُـ   َعِســــــــــــــــــــــ

  

                                        
، (الطبعة األوىل) ، بريوت ، دار  رتيب األمايل اخلميسية للشجريت، ) ٢٠٠١القرشي ، حممد بن أمحد ، () ١(

  .٢٩٢ص:٢الكتب العلمية ، ج:
  .١٢٧ ، مرجع سابق ص:ألصفهاين) ا٢(
  .١٨٦) احلمريي ، مرجع سابق ص:٣(
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قال اإلمام الشهيد أبو احلسني زيد بن علي عليهما السالم وحيك تأمل هذا البيت . فتأمله الرجل 
فقال : صدقت لعمري لقد خاطب غائبًا مث رجع فخاطب شاهدًا . قال اإلمام ... ومثل هذا قول 

  أيب ذئيب اهلذيل :
ُة وجهــــــــــــــــه دَّ ــــــــــــــَـف نـَْفســــــــــــــــي كـــــــــــــــان ِجــــــــــــــــ ــــــــــــــا َهلْـ   يَـ

  
اِب  ــــــــــــــــــــــــرتُّ َك لل   اَألْعَفــــــــــــــــــــــــرِ َوبـَيَــــــــــــــــــــــــاُض َوْجِهــــــــــــــــــــــــ

  
وقد عين القراء والدارسون للقراءات بقراءته فقد مجعها عدد من املهتمني بالقراءات يف كتب 

  مستقلة وذكرها آخرون مع غريها واكتفى قسم ثالث باالستشهاد �ا .
ولعل أول من مجع قراءته بكتاب مستقل عمر بن موسى الوجيهي الذي كان معاصرًا لزيد فقال 

وكان هذا الكتاب موجوداً بعد سنة ) ١( القراءة مسعتها عن زيد بن علي عليه السالم))عنها إن ((هذه 
إحدى وستني ومائتني فقد استنسخها إبراهيم بن مسكني يف السنة ذا�ا ونقل عنه بعد ذلك حيىي بن  

  .) ٢( كهمش
، ولعل أبا حيان قد اطلع عليها أو على قسم  وقد مجع قراءته أيضًا احلسن بن علي األهوازي

منها على األقل فقد استشهد منها يف كتابه البحر احمليط فذكر ((أن األهوازي ... يف قراءة زيد بن 
  .) ٣( علي أنه قرأ ربَّ العاملني الرمحن الرحيَم بنصب الثالثة))

  .) ٤( د بن علي))ومجعها أيضاً أبو حيان ((يف كتاب مساء النري اجللي يف قراءة زي
ووردت قراءة زيد أيضًا كاملة يف كتب القراءة والتفسري لكنها مقرونة بغريها من القراءات حسب 

  ورود كل منها على اآلية القرآنية الكرمية .
وأيضًا يف كتاب فقد جاءت �ذه الطريقة يف كتب القراءات كما يف كتاب شواذ القراءة للكرماين 

  .) ٥( معجم القراءات القرآنية
وكذلك وردت كاملة يف كتب التفسري كما يف البحر احمليط أليب حيان ، وكذلك ضمها اآللوسي 

  لكتابه يف التفسري املسمى روح املعاين .

                                        
  .١٨٦، (الطبعة األوىل) ، قم ، مؤسسة نشر الفقاهة ، ص ستالفهر ) ، ١٤١٧الطوسي ، حممد بن احلسن ، () ١(
  رجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) امل٢(
  .٣٤ص١، () ، بريوت ، دار الفكر ، ج التفسريبحر احمليط يف ال) ، ١٤٢٠األندلسي ، حممد بن يوسف ، () ٣(
  .١٠٢ص١اغي ، مرجع سابق ج) السي٤(
  دكتور عبد اللطيف اخلطيب .) لل٥(
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واستشهدت كتب أخرى عديدة بأمثلة من قراءته وهذه الكتب يف علوم خمتلفة منها القراءات 
  والتفسري واللغة والنحو .

فما ورد منها لالستشهاد يف كتب القراءات القرآنية كما يف كتاب خمتصر شواذ القرآن البن 
  خالويه ، ومثل كتاب احملتسب البن جين .

وما ورد منها على هذه الطريقة يف كتب التفاسري أمثال الكشاف للزخمشري فقد أورد منها كثرياً ، 
ي ، والتفسري الكبري لفخر الدين الرازي ، واجلامع وجممع البيان للطربسي ، واحملرر الوجيز للغرناط

  ألحكام القرآن للقرطيب ، وبصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي ، وغريها .
  وما ورد منها يف كتب اللغة أمثال كتاب الشوارد للصغاين .

  واستشهد �ا أيضاً يف كتب النحو أمثال املغين البن هشام األنصاري .
من هذه القراءة قد جيد أن هناك تعارضاً بني روايتني أو أكثر يف قراءة آية  والذي يطلع على أمثلة

أن زيد بن علي   –الراوي  إضافة إىل احتمال اخلطأ من الناسخ أو –قرآنية . ولعل السبب وراء ذلك 
كان يذكر صواب بعض القراءات رغم أنه يقرأ بغريها فقد ذكر الطربسي يف توجيهه لقراءة زيد بنصب 

  . )١( يف (رب العاملني) بقوله إنه بني جواز هذه القراءة لكنه ليس يقرأ �ا يف الصالة الباء
  

  : يف تفسري غريب القرآن : الفرع الثاني
الغريب من الكالم : إمنا هو الغامض البعيد من الفهم ، كالغريب من الناس إمنا هو البعيد من 

"لغات القران العزيز على قسمني: قسم يكاد يشرتك ، قال أبو حيان : ) ٢( الوطن املنقطع عن األهل
يف فهم معناه عاّمة املستعربة وخاصتهم ، كمدلول السماء واألرض ، وفوق وحتت ، وقسم خيتص 
 مبعرفته من له اطالع وتبّحر يف اللغة العربية ، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه ومسوه : غريب القرآن"

)٣ (.  

                                        
  .٣٩-٣٦كيم ، مرجع سابق ص:) احل١(
(الطبعة األوىل) ، حيدر آباد ، مطبعة دائرة املعارف  ، غريب احلديث) ، ١٩٦٤اهلروي ، القاسم بن سالم ، () ٢(

  .١:ص١:ج العثمانية ،
الطبعة االوىل) ، املكتبة ، ( فة األريب مبا يف القرآن من الغريبحت) ، ١٩٨٣، ( أثري الدين أيب حيان،  األندلسي )٣(

  .٤٠اإلسالمية ، ص:
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السبق يف التأليف يف هذا الباب ، وكان مؤلفه املسمى (تفسري  وقد كان لإلمام زيد بن علي
غريب القرآن) أول باكورة من هذا النوع يف الصعيد اإلسالمي ، وهلذا يعد أهم كتاب يف غريب القرآن 

.  
  منهجه يف تفسري املعاين الغريبة :

بني معناها حسب قال الدكتور احلكيم : تتبع زيد بن علي الكلمات الغريبة يف القرآن الكرمي و 
أقدمية ورودها فيه . أي أنه راعى هذا التسلسل يف كلمات اآلية الواحدة ويف اآليات يف السورة 

  الواحدة ويف السور يف القرآن الكرمي .
وال يكتفي بذكر رأيه يف تفسري الكلمة الغريبة وإمنا يتبعه عادة بعدة أقوال أخرى لكبار الصحابة 

على سعة اطالع واسع وإحاطة كبرية  بأقوال كبار املفسرين للقرآن الكرمي  أو التابعني . وهذا ما يدل
  فقد يذكر ستة أقوال أو أكثر لتفسري كلمة .

كما دأب على مبدأ اإلقتضاب يف بيان معاين الكلمات الغريبة ، وقد يأخذه االستطراد يف أحيان 
دت يف آيات وسور أخرى غري اليت قليلة فيخرج عن طريقته يف وضع املادة بأن يعطي معاين كلمات ور 

بدأ بتفسريها �رد املماثلة للكلمة اليت يفسرها ، وقد يأخذه االستطراد أيضًا بأن يعطي معىن كلمة 
  أخرى متشا�ة حبرفني مع الكلمة اليت يفسرها . 

ويف الغالب ال يكرر تفسري الكلمات اليت سبق أن ذكرها عند ورودها يف آية أخرى ، وقد تناول 
 كتابه العديد من الظواهر اللغوية ، كالرتادف ، واالشرتاك ، واالضداد ، وعين بشكل خاص بذكر يف

مجوع التكسري ، وإرجاع الكلمات إىل هلجا�ا ملعرفته الواسعة باللهجات ، وذكر كثريًا من أصول 
الستشهاد باحلديث ، املفردات األجنبية اليت وردت يف القرآن ، ومل يعن كثريًا يف الشعر ، وأيضًا قلل ا

وقد يستطرد فيذكر احلكم الشرعي املستنبط من اآلية ، ويظهر واضحاً مذهبه الشيعي يف تفسري لبعض 
  .) ١( اآليات القرآنية

  
وتفسري اإلمام زيد معتمد الزيدية وغريهم ، وسار على منهجه يف من جاء بعده كأبو عبيدة معمر 

  كتابه (جماز القرآن) والذي ظهر جلياً تأثري اإلمام زيد فيه .هـ يف  ٢٠٩بن مثىن البصري املتويف سنة 
  
  

                                        
  .خمتصر ٥٣-٥٠كيم ، مرجع سابق ص: ) احل١(
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  المطلب الرابع : تأثيره في علم الرواية :
علم الرواية ويسمى علم احلديث : هو قواعد يعرف �ا أحوال احلديث ، وأحوال رواته ، وما 

  يتصل بذلك .
: منهج أهل البيت يف التعامل مع احلديث أو الرواية : وضع اإلمام علي منهجاً  الفرع األولى

: إنَّ يف عليه السالم  قال ، دقيقاً يف كيفية التعامل مع الروايات املوجودة يف ايدي الناس ، وحال الرواة
ومتشا�اً، وحفظاً أيدي الناس حقاً وباطًال، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، وحمكماً 

من  وومهاً، ولقد ُكِذَب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على عهده حىت قام خطيبًا فقال: ((
  .) ١()) كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

  ويف أحوال الرواة :
  وإمنا أتاك باحلديث أربعة رجال ليس هلم خامس: 

، يكذب على رسول  ، ال يتأمث ، وال يتحرج نع باإلسالم، متص ، مظهر لإلميان رجل منافق - 
، ومل يصّدقوا  ، فلو علم الناس أنه منافق كاذب مل يقبلوا منه اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم متعمداً 

قوله، ولكنهم قالوا: صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رآه ومسع منه ولقف عنه، فيأخذوا 
، مث بقوا بعده فتقربوا إىل  هللا عن املنافقني مبا أخربك، ووصفهم مبا وصفهم به لك، وقد أخربك ا بقوله

، فولوهم األعمال، وجعلوهم حكامًا على رقاب الناس  أئمة الضالل والدعاة إىل النار بالزور والبهتان
  ، وإمنا الناس مع امللوك إال من عصم اهللا فهذا أحد األربعة. فأكلوا �م الدنيا

، ومل  ، فـََوِهم فيه ورجل مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم شيئاً مل حيفظه على وجهه - 
، ويقول: أنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  ، ويرويه ويعمل به ، فهو يف يديه يتعمد كذباً 

  رفضه.، ولو علم هو أنه كذلك ل وسلم فلو علم املسلمون أنه وهم فيه مل يقبلوه منه
ورجل ثالث مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم شيئًا يأمر به مث إنه �ى عنه وهو ال  - 
، ولو علم املسلمون إذ مسعوه  ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه ، فحفظ املنسوخ ومل حيفظ الناسخ يعلم

  منه أنه منسوخ لرفضوه.
، وتعظيماً  للكذب خوفًا من اهللا ، مبغض وآخر رابع مل يكذب على اهللا وال على رسوله - 

، ومل َيِهم ، بل حفظ ما مسع على وجهه فجاء به على ما مسعه  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

                                        
  .٣٨ص:١١) ابن أيب احلديد ، مرجع سابق ج:١(
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، وعرف  ، وحفظ املنسوخ فجنَّب عنه ، فهو حفظ الناسخ فعمل به ، ومل ينقص منه مل يزد فيه
  ضعه.، فوضع كل شئ مو  ، واحملكم واملتشابه اخلاص والعام

  ويف أحوال الروايات :
وقد كان يكون من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الكالم له وجهان : فكالم خاص ، 
وكالم عام ، فيسمعه من ال يعرف ما عىن اهللا سبحانه به ، وال ما عىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

به وما خرج من أجله ، وليس كل  وسلم ، فيحمله السامع ويوجهه على غري معرفة مبعناه وما قصد
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من كان يسأله ويستفهمه حىت إن كانوا ليحبون أن 
جييئ األعرايب والطارئ ، فيسأله عليه السالم حىت يسمعوا ، وكان ال مير يب من ذلك شئ إال سألته 

  .) ١( عللهم يف روايا�معنه وحفظته ، فهذه وجوه ما عليه الناس يف إختالفهم و 
  

  يف قبول احلديث :  عليه السالم : القواعد اليت مضى عليها اإلمام زيد الفرع الثاني
: العرض على كتاب اهللا تعاىل : وتستمد هذه القاعدة من قول الرسول األكرم صلى اهللا  أوالً 

أتاكم عني فاعرضوه فما  سيكذب عليَّ كما كذب على األنبياء من قبلي ،عليه وآله وسلم: ((
)) ، آلن القرآن ، وما خالفه فليس مني ولم أقله ، فما وافقه فهو مني وأنا قلته على كتاب اهللا

ْن َحِكيٍم َحِميدٍ { زِيٌل ِم ْن ِفِه تـَ ْن َخْل ِه َوَال ِم َدْي ِن َي ْن بـَْي ُل ِم تِيِه اْلَباِط واحلديث ،  ]٤٢}[فصلت:َال يَْأ
ال ، إن كان األول فهو املطلوب ، وإن كان الثاين لزم منه  أو صحيحاً املروي ال خيلو إما أن يكون 

صحته ، ألنه قد كذب على رسول الّله صلى الّله عليه وآله وسلم ، وأما كيفية العمل به فاملعىن 
الصحيح الظاهر فيه هو أن الكتاب والسنة اليتخالفان فإن ختالفا ردت السنة إليه ألنه الثقل األكرب، 

نة بيان له وإن خالفت السنة اآلحادية الكتاب من كل وجه ردت وحكم بأن احلديث وألن الس
  .) ٢( مكذوب

وسلم،  قال اإلمام زيد : "وكتبت تسألين عن رواة الصحابة لألثار عن الرسول صلى الّله عليه وآله
وقلت: إنك قد نظرت يف روايتهم فرأيت فيها ما خيالف احلق. فاعلم يرمحك الّله أنه ما ذهب نيب قط 
من بني أمته إال وقد أثبت الّله حججه عليهم، لئال تبطل حجج الّله وبـَيِّناته، فما كان من بدعة 

                                        
  .٣٩-٣٨ص:١١رجع السابق ج:) امل١(
، (الطبعة  املشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد مع الفوائدجم) ، ١٩٩٧، جمد الدين بن حممد ، ( املؤيدي) ٢(

  .٢١األوىل) ، صنعاء ، دار احلكمة اليمانية ، ص:
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صلوات الّله عليهم  وضاللة فإمنا هو من اَحلَدث الذي كان من بعده، وإنه يكذب على األنبياء
  وسالمه.

أعرضوا الحديث إذا سمعتموه على القرآن وقد قال رسول الّله صلى الّله عليه وآله وسلم: ((
، وأنا  ، ومالم يكن على القرآن فليس عني ولم أقله فما كان من القرآن فهو عني وأنا قلته

  .) ١( ))"برىء منه
  

  مناذج تطبيقية للقاعدة املذكورة :
، قال : "يا معشر الشيعة ال جتيئون حبديث - عليهما السالم- ارود ، عن زيد بن علي عن أيب اجل

  تصدقون فيه إال جئتكم به من كتاب اهللا عز وجل . - صلى اهللا عليه وآله وسلم - عن النيب 
يب    . )٢( ))نهى عن قيل وقال(( - صلى اهللا عليه وآله وسلم - فقال رجل: إن الن

} َها قال: قوله:  ُسْؤُكمْ يَا َأيـُّ ُكْم َت َد َل ْن تـُْب ْشَياَء ِإ ْسَأُلوا َعْن َأ وا َال َت دة:الَِّذيَن آَمُن   ].١٠١}[املائ
  . )٣( ))اتقوا إضاعة المالقال آخر: ((

} ُكمُ قال:  ْمَواَل َفَهاَء َأ ْؤُتوا السُّ ساء:َوَال تـُ   ].٥}[الن
  . )٤( ))إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباءقال آخر: ((

} َالَلةُ قال : قوله:  ُم الضَّ ِه ُعوُدوَن ، َفرِيًقا َهَدى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْي ُكْم تـَ َدَأ ف:َكَما َب ألعرا - ٢٩}[ا
٣٠.[  

جابه" شيء إال أ حد عن  سأله أ ما    .) ٥( ف
، ال تأتون حبديث تثبتونه عن رسول  وعن أيب اجلارود، قال: قال يل زيد بن علي: ((يا أبا اجلارود

صلى  - ، إال أنبأتكم مبصداقه من كتاب اهللا أو من سنة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وآله وسلم - اهللا 
  .) ٦( ، ولكنكم أخلطتم خلط األحاديث))- اهللا عليه وآله وسلم

                                        
  .٣١٣- ٣١٢، مرجع سابق ص: موع الكتب والرسائلجمالشهيد ، ) ١(
ج:الب) ٢( ق  ساب   .١٢٤ص:٢خاري ، مرجع 
ق نفسه املر ) ٣( ساب صفحة نفسها .جع ال   وال
ق) ٤( ح مسلممسلم بن احلجاج ، () ، شريي ، ال ج: صحي ث ،  رتا   .١٣٠ص:١، () ، بريوت ، دار إحياء ال
  .٥٨٨مرجع سابق ص:الشجري ، ) ٥(
  رجع السابق نفسه والصفحة نفسها .) امل٦(
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  .) ١( وغريهمالقاعدة السابقة معمول �ا لدى أهل العدل والتوحيد من الزيدية واملعتزلة ، 

، ونضيف يف ما يتعلق ) ٢( : حجية ما يصح عن اإلمام علي : ذكرنا سابقًا أدلة حجيته ثانياً 
بالرواية قال اإلمام زيد بن علي : "وقلت: إنك قد نظرت يف روايتهم فرأيت فيها ما خيالف احلق ... 
وإنه يكذب على األنبياء صلوات الّله عليهم وسالمه ... وعليك بعلي بن أيب طالب صلوات الّله 

وآله وسلم ... فإذا ثبت عنه شيء  عليه وسالمه ، فإنه كان باب حكمة رسول الّله صلى الّله عليه
  .) ٣(فاشدد يدك به ، فإنك لن تضل ما اتبعت علياً صلوات الّله عليه وسالمه" 

وهذه القاعدة معتربة عند مجيع فرق الشيعة عموماً ، بأعتبار العصمة اليت يعتقدو�ا يف اإلمام علي 
  .بن أيب طالب عليه السالم 

  
 قال ،) ٤( : ذكرنا سابقًا أدلة حجية إمجاعهم عليهم السالم : حجية إمجاع أهل البيت ثالثاً 
 "، فإذا حنن أمجعنا على أمٍر مل يكن للناس أن يـَْعدوه فاختالفنا لكم رمحةعليه السالم : " اإلمام زيد

: إن آل أيب رافٍع يروون عن علي عليه  عليه السالم ُسئل اإلمام زيد ويف ما يتعلق بالرواية ، )٥(
  .) ٦( السالم أنه زكى ماهلم ، فقال: ((حنن أهل البيت ننكر هذا))

  وهذه القاعدة معتربة لدى مجهور أهل البيت من الزيدية ، وغريهم .
  

صرار على  رابعاً  رية ، أو إ ب كب كا سالمة من الفسق بارت ين ال ط الراوي : العدالة تع : عدالة وضب
حملققة امر وت العدالة ا خيرم املروة ، فثب ضا مما  سالمة أي { صغرية وال يف الراوي ، قال تعاىل:  َوَال ضروري 

ُكْم مِ  ُكُم النَّاُر َوَما َل َمسَّ َت ُموا فـَ رَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَل ْوِلَياَء ُثمَّ َال تـَ ْن َأ ْن ُدوِن اللَِّه ِم
                                        

وهو رد حديث ان امليت يعذب –شيخ حممد الغزايل : "وعندي أن ذلك املسلك الذي سلكته أم املؤمنني ) قال ال١(
أساس حملاكمة الصحاح إىل نصوص الكتاب الكرمي ، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه  -ببكاء اهله ملعارضته للقرآن

  .١٨ -١٧ -١٦ السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديثوال من خلفه" . 
  .٦٠انظر ص:) ٢(
  .٣١٣، مرجع سابق ص: موع الكتب والرسائلجمالشهيد ، ) ٣(
  .٥٩:صانظر ) ٤(
شهيد ، ) ٥( ص:ال ق  ساب ل ، مرجع    .٢٤٩جمموع الكتب والرسائ
  .١٧١مسند اإلمام زيد ، مرجع سابق ص:الشهيد ، ) ٦(
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َصُرونَ  {١١٣}[هود:تـُْن َبٍإ ] ، وقال تعاىل:  َن ْم َفاِسٌق ِب ْن َجاءَُك وا ِإ َها الَِّذيَن آَمُن يَا َأيـُّ
وا ُن يـَّ َتبَـ ت:فـَ حلجرا صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((٦}[ا إن هذا العلم دين فانظروا ] ، وقال رسول اهللا 

قال اإلمام زيد : ((وال تنظر إىل الرجال ولكن أنظر إىل أعماهلم ،  ،) ١( ))عمن تأخذون دينكم
واعترب أعماهلم بالكتاب ، وأعرض آثارهم على القرآن ، فإن رأيتها متبعة للقرآن فالعاملون �ا هداة ، 

هدينا ، وقال : ((وإذا رأيت الرجل منصرفاً عن ، ) ٢( وإن رأيتها مفارقة للقرآن فالعاملون �ا ضالل))
  .) ٣( زاهداً يف علمنا ، راغباً عن مودتنا ، فقد ضل وال شك عن احلق ، وهو من املبطلني الضالني))

، وقد نبه اإلمام  وأيضًا يشرتط الضبط ملا يرويه باحلفظ ، حىت ال حيصل السهو واخللط ملا يرويه
، وقال عليه السالم :  )٤( يف ذلك قائًال : ((ولكنكم أخلطتم خلط األحاديث)) ةزيد بعض الشيع

وما حيدث النقص والزيادة ،  )٥( ))زدمت ونقصتم وقدمتم وأخرمت فاشتبهت عليكم األحاديث((
  والتقدمي والتأخري إال بقلة الضبط .

  وهذان الشرطان معتربان لدى مجهور علماء احلديث واألصوليون ، من مجهور الفرق اإلسالمية .
  

  اإلمام زيد بن علي عليه السالم :أصول نقد متن الرواية عند 
  يبدو ان اإلمام زيد عليه السالم هو أول من وضع أوصوًال لنقد الرواية متناً ، وهي كما يلي : 

  إنكار القلب . - ١
  املباينة للمعهود . - ٢
  املخالفة للمشهور . - ٣
  . املخالفة للقرآن  - ٤
  ، واملراد باحلق هو الثابت املقطوع عقلياً أو تارخيياً أو دينياً أو واقعياً .  )٦(املخالفة للحق  - ٥

                                        
  .٢٠٥، تيسري املطالب ، مرجع سابق ص:) اهلاروين ١(
  .٣١٢جمموع الكتب والرسائل ، مرجع سابق ص:هيد ، ) الش٢(
  .٣١٣رجع السابق ص:) امل٣(
  .٥٨٨لشجري ، مرجع سابق ص:) ا٤(
ص:.) ٥( ق  ساب   احلسين ، مرجع 
شهيد) ٦( ص:. ال ق  ساب ل مرجع  جمموع الكتب والرسائ  ،  
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وقد تبىن من هذه األصول لنقد املتون مجع من احملققني منهم اخلطيب البغدادي املتويف سنة 
 )٣(هـ ٧٥١وابن القيم اجلوزية املتويف سنة ،  )٢(هـ ٥٠٥الغزايل املتويف سنة أيب حامد ، و  )١(هـ ٤٦٣

أيب جعفر ، وغريهم ، ومن اإلمامية اإلثىن عشرية  )٤(هـ ٧٧٤، وابن كثري الدمشقي املتويف سنة 
، وحممد تقي التسرتي  )٦(هـ ١٣٥١املتويف سنة  عبد اهللا املامقاينو  ، )٥( هـ٤٦٠الطوسي املتويف سنة 

  . )٨(هـ ١٤٠٢، وحممد الطباطبائي املتويف سنة  )٧( هـ١٤١٥املتويف سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
يف علم الروايةان) ١( كفاية    .٤٣٢ص ظر ال
ظر ) ٢( جاملان   .١١٣ص١ستصفى 
فان) ٣( ص ظر املنار املني ف  ضي ح وال صحي   وما بعد . ٤٤يف ال
صالباع) ٤( صار علوم احلديث  خت   .٧٨ث احلثيث إىل ا
ظر ) ٥( ج عدةان   .١٤٥ص١األصول 
ظر  )٦( س اهلدايةان   .٢٨ص٦ج مستدركات مقبا
ظر ) ٧( ج١١٠ص١جاألخبار الدخيلة ان ج٢٥٠ص٢،   .٣١٣ص٣،
زان) ٨( ظر تفسري املي   . ان
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  الخاتمة
مت حبمد اهللا تعاىل االنتهاء من كتابة البحث ، فقد تناولنا حياة اإلمام زيد بن علي ، من مولده ، 
ونشأته ، وصفاته اخللقية واخلُلقية والعلمية ، ومكانته ، وحالت ذلك العصر السياسية والدينية ، وكذا 

وعرضنا مناذج فقهية له من أبواب متعددة ، الثورة واالستشهاد ، وذكرنا وسائله يف االستنباط ، 
واظهرنا تأثريه يف احلياة السياسية ، وكذا الدينية ، وخلصنا من ذلك إىل جمموعة من النتائج والتوصيات 

  ، تتمثل فيما يلي :
  

  أوًال : النتائج :
الفرع ، ويف سلطة عبد امللك بن  وانيةعلي يف ظل الدولة األموية ، املر ولد اإلمام زيد بن  - ١

مروان ، وعاصر سلطة أربعة من أوالده : الوليد ، وسليمان ، ويزيد ، وهشام ، وعامني من والية عمر 
  بن عبد العزيز العارضة .

نشأ اإلمام زيد يف بيت نبوي ، علوي ، قائم على الفداء والتضحية يف سبيل اهللا ، منذ فجر  - ٢
  در التضحية يف اإلمام زيد منذ الوالدة .اإلسالم ، وقد ظهرت بوا

، وحاز  حىت انتهى إىل ذروة الشرف والكمال، كان اإلمام زيد جامعًا بني العلم والعمل  - ٣
  ، ومجع شرائط اإلمامة على الوفاء . ، وحمامد اخلصال حماسن اخلالل

الفقهاء واحملدثني ، كان لإلمام زيد بن علي مكانة رفيعة عند آبائه وأهله ، وعند العامة من   - ٤
  مل يناهلا سواه .

قام اإلمام زيد بن علي بواجبة الديين واإلنساين ، إلزالة الظلم والطغيان بكل ما يستطيع من  - ٥
  وسائل ، حىت قُتل شهيداً .

ترك اإلمام زيد بن علي تراثًا فكريًا عظيمًا ، يف علوم متعددة ، وكان حمل عناية العلماء  - ٦
  العصور .و ر األزمان واحملققني على م

تتلمذ على يد اإلمام زيد خلق من العلماء كان هلم الدور الكبري يف نشر تعاليم اإلسالم  - ٧
  واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل .
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اعتمد اإلمام زيد بن علي يف استنباط األحكام على : القرآن أوًال ، مث السنة ثانيًا ، مث  - ٧
  اد رابعاً .اإلمجاع ثالثاً ، مث القياس باالجته

متيز فقه اإلمام زيد بن علي بدقة املصادر ، ورجاحة األنظار ، والسالمة من التأثري السياسي  - ٨
  الذي طغى على األغلب من علماء كل العصور .

كان لفقه اإلمام زيد بن علي تأثري كبري يف أحد تالميذه وهو أبو حنيفة ، وكذا يف الزيدية   - ٩
  عموماً .
هل البيت عمومًا حمل اعتبار لدى اإلمام زيد ، وألنظار اإلمام علي خصوصاً كان ألنظار أ  - ١٠

.  
كان لإلمام زيد بن علي أثر كبري يف احلياة السياسية ، من زوال الدولة األموية ، وقيام   - ١١

  الدول العلوية .
جليًا يف كان لإلمام زيد بن علي تأثري بالغ يف الفكر اٍإلسالمي أصوًال وفروعًا ، ظهر ذلك   - ١٢

  تراث أهل العدل والتوحيد الذي يعترب من كبارهم يف الطبقات .
يعترب اإلمام زيد بن علي أول من صنف يف تفسري (غريب القرآن) ، وقد أثر ذلك على من  - ١٣

  جاء بعده ، ال سيما أبو عبيدة .
وهلا وجود كبري  لإلمام زيد بن علي قراءة للقرآن ، اعتىن بتدوينها عدد من العلماء القراء ، - ١٤

  يف كتب التفسري .
كان لإلمام زيد بن علي منهجًا دقيقًا يف رواية ودراية احلديث ، ومن أهم أصوله العرض   - ١٥

  الروائي على القرآن أوًال ، وقد أثر هذا النهج يف مجهور أهل العدل والتوحيد .
  

  ثانياً : التوصيات :
ئمة اهلُداه الثائرين ، وذلك بالدراسة والبحث يوصي الباحث طالب العلم يف االهتمام باأل - ١

  والتنقيب والتحليل ، واستخالص العظات من ذلك واالستفادة منها يف ميادين الرتبية املختلفة .
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يوصي الباحث أن تقدم سرية األئمة املصلحني ، وتصبح ضمن املناهج الدراسية للطالب  - ٢

  اجلهادية ، وغرس روح التضحية فيهم .الرتبية  املراحل املختلفة ، لتحقيق مفهومعرب 

يوصي الباحث طالب العلم يف اليمن بدراسة أئمة اليمن الرتباطهم فيها ، وكو�م جزء من  - ٣

 تارخيها ، واالستفادة منهم يف ميدان املعرفة واجلهاد .
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  أوًال : فهرس اآليات القرآنية .

  ثانيًا : فهرس األحاديث النبوية واآلثار .
  ثالثًا : فهرس األعالم .

  رابعًا : فهرس المصادر والمراجع .
  خامسًا : فهرس الموضوعات .
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  اآلیات القرآنیةفھرس أوالً : 
  رقم الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیة  م
ُ اْلَبْیعَ {  ١   ٤١  ٢٧٥  البقرة  }َوأََحلَّ هللاَّ
َفإِن لَْم َیُكوَنا َرُجلَْیِن َفَرُجٌل {  ٢

  }َواْمَرأََتانِ 
  ٤٢  ٢٨٢  البقرة

َوالَ ُتْنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّى  {  ٣
  }ُیْؤِمُنوا

  ٤٣  ٢٢١  البقرة

َواَلَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَیَذُروَن {  ٤
ْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ أَْرَبَعَة  أَْزَواًجا َیَتَربَّ

  }أَْشُھٍر َوَعْشًرا

  ٤٤  ٢٣٤  البقرة

َتانِ  {  ٥ الُق َمرَّ   ٤٤  ٢٢٩  البقرة  }الطَّ
َفإِْن َطلََّقَھا َفال َتِحلُّ لَُھ ِمْن َبْعُد َحتَّى {  ٦

  }َغْیَرهُ َتْنِكَح َزْوجاً 
  ٤٤  ٢٣٠  البقرة

َوإِْن َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمْن َقْبِل أَْن {  ٧
وُھنَ    }َتَمسُّ

  ٤٤  ٢٣٧  البقرة

  ٥٥  ٢٨٦  البقرة  {الَ ُیَكلُِّف ّهللا َنْفساً إِالَّ ُوْسَعَھا}  ٨
ُ اْلُمَجاِھِدیَن َعلَى اْلَقاِعِدیَن   ٩ َل هللاَّ {َفضَّ

  أَْجًرا َعِظیًما}
  ٧  ٩٥  النساء

َفَھاَء أَْمَوالَُكمُ   ١٠   ٦٦،  ٣٩  ٥  النساء  }{َوالَ ُتْؤُتوا السُّ
  ٤١  ٢٩  النساء  {إِالَّ أَْن َتُكوَن تَِجاَرًة َعْن َتَراٍض}  ١١
{إِْن َتْجَتنُِبْوا َكَبائَِر َما ُتْنَھْوَن َعْنُھ   ١٢

َئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخال  ُنَكفِّْر َعْنُكْم ِسیِّ
  َكرْیماً}

  ٥٦  ٣١  النساء

{لَِكنَّ ّهللا َیْشَھُد بَِما أَْنَزَل إِلَْیَك أَْنَزلَُھ   ١٣
 ِ بِِعْلِمِھ َواْلَمالَئَِكُة َیْشَھُدْوَن َوَكَفى بِا�َّ

  َشِھْیداً}

  ٥٦  ١٦٦  النساء

  ٥٦  ١٢٢  النساء  {َوَمْن أَْصَدُق ِمَن ّهللا قِْیالً}  ١٤
َوَیْغفُِر إِنَّ ّهللا الَ َیْغفُِر أَْن ُیْشَرَك بِِھ {  ١٥

  }َما ُدْوَن َذلَِك لَِمْن َیَشاءَ 
  ٥٦  ٤٨  النساء

  
١٦  

داً َفَجَزاُؤهُ  ً ُمَتَعمِّ {َوَمْن َیْقُتْل ُمُؤِمنا
ُم َخالِداً َفْیَھا َوَغِضَب ّهللا َعلَْیِھ  َجَھنَّ

  َولََعَنُھ َوأََعدَّ لَُھ َعَذاباً َعِظْیماً}

  
  النساء

  
٩٣  

  
٥٧  

  
١٧  

ْقَوى َوالَ { َوَتَعاَوُنوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّ
قُوْا  َتَعاَوُنوْا َعلَى اإلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ

  
  المائدة

  
٢  

  
٤٥  



 
 
 

١٠٤ 
 

  

  }ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َشِدیُد اْلِعَقابِ 
  ٥٥  ٧٩  المائدة  }لَبِْئَس َما َكاُنوا َیْفَعلُْونَ {  ١٨
  
١٩  

َنْحُن أَْبَناُء َوَقالَِت اْلَیُھْوُد َوالنََّصاَرى {
اُؤهُ قُْل َفلَِم ُیَعذِّ ْبُكْم بُِذُنْوبُِكْم  ّهللا َوأَِحبَّ
ْن َخلََق َیْغفُِر لَِمْن  َبْل أَْنُتْم َبَشٌر ِممَّ

ُب َمْن َیَشاءُ    }َیَشاُء َوُیَعذِّ

  
  المائدة

  
٨  

  
٥٦  

ْقَوى َوالَ {  ٢٠ َوَتَعاَوُنْوا َعلَْى البِرِّ َوالتَّ
قُْوا َتَعاَوُنْوا َعلَْى  اإلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ

َ َشِدْیُد الِعَقابِ  َ إِنَّ هللاَّ   }هللاَّ

  
  المائدة

  
٢  

  
٥٧  

َھا الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْسأَلُوا َعْن  َیا{  ٢١ أَیُّ
  }أَْشَیاَء إِْن ُتْبَد لَُكْم َتُسْؤُكمْ 

  ٦٦  ١٠١  المائدة

{َال ُتْدِرُكُھ اْألَْبَصاُر َوُھَو ُیْدِرُك   ٢٢
  اْألَْبَصار}

  ٣٢  ١٠٣  األنعام

الِِمیَن َبْعًضا {  ٢٣ َوَكَذلَِك ُنَولِّي َبْعَض الظَّ
  }بَِما َكاُنوا َیْكِسُبون

  ٥٠  ١٢٩  األنعام

َفِریًقا َھَدى ، َكَما َبَدأَُكْم َتُعوُدوَن {  ٢٤
َاللَةُ    }َوَفِریًقا َحقَّ َعلَْیِھُم الضَّ

  ٦٦  ٣٠- ٢٩  األعراف

یُن ُكلُُّھ َحتَّى َال َتُكوَن {  ٢٥ فِْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّ
 َِّ�ِ{  

  ٥٠  ٣٩  األنفال

  
  
٢٦  

َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن أَنفَُسُھْم  {إِنَّ هللاَّ
َة ُیَقاتِلُوَن فِي  َوأَْمَوالَُھْم بِأَنَّ لَُھُم اْلَجنَّ
ِ َفَیْقُتلُوَن َوُیْقَتلُوَن َوْعًدا َعلَْیِھ  َسبِیِل هللاَّ

ْوَراِة َواإلِنِجیِل َواْلقُْرآِن َحقًّا فِي  التَّ
{ ِ   َوَمْن أَْوَفى بَِعْھِدِه ِمَن هللاَّ

  
  
  التوبة

  
  
١١١  

  
  
٧  

  
٢٧  

{َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُھْم 
أَْولَِیاء َبْعٍض َیأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف 

  َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر}

  
  التوبة

  
٧١  

  
٥٧،  ٤٥  

  
٢٨  

{َجَزاًء بَِما َكاُنْوا َیْعَملُْوَن}[الواقعة: 
]، {َما َكاَن ّهللا لُِیِضلَّ َقْوَماً َبْعَد إِْذ ٢٤

قُوَن}   َھَداُھْم َحتَّى ُیَبیِّن لَُھْم َما َیتَّ

  
  التوبة

  
١١٥  

  
٥٥  

  
٢٩  

ُكُم { َوَال َتْرَكُنوا إِلَى الَِّذیَن َظلَُموا َفَتَمسَّ
اُر َوَما لَُكْم ِمْن  ِ ِمْن أَْولَِیاَء النَّ ُدوِن هللاَّ

  }ُثمَّ َال ُتْنَصُرونَ 

  
  ھود

  
١١٣  

  
٦٧  

ُروا َما {  ٣٠ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُیَغیِّ َال ُیَغیِّ
  }بِأَْنفُِسِھمْ 

  ٥٠  ١١  الرعد



 
 
 

١٠٥ 
 

  

  
٣١  

ابَِت { ُیَثبُِّت ّهللا الَِّذْیَن آَمُنْوا بِاْلَقْوِل الثَّ
ْنَیا َوفِْي  اآلِخَرِة َوُیِضلُّ فِْي اْلَحَیاِة الدُّ

الِِمْینَ    }ّهللا الظَّ

  
  إبراھیم

  
٢٧  

  
٥٦  

َوَما َظلَْمَناُھْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُھْم {  ٣٢
  }َیْظلُِمونَ 

  ٥٠  ١١٨  النحل

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى}  ٣٣   ٥٤  ٥  طھ  {الرَّ
  ٣٢  ٤٨  الفرقان  }َماًء َطُھوراً {  ٣٤
٣٥  } ُ َما ُیِریُد هللاَّ ْجَس إِنَّ لُِیْذِھَب َعْنُكُم الرِّ

َرُكْم َتْطِھیًرا}   أَْھَل اْلَبْیِت َوُیَطھِّ
  ٦٠  ٣٣  األحزاب

َذلُِكْم بَِما ُكْنُتْم َتْفَرُحْوَن فِْي األَْرِض {  ٣٦
  }بَِغْیِر الَحقِّ َوبَِماُكْنُتْم َتْمَرُحْونَ 

  ٢٠  ٧٥  غافر

َوَال ِمْن َال َیأْتِیِھ اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ {  ٣٧
  }َخْلفِِھ َتْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیدٍ 

  ٦٦  ٤٢  فصلت

ِمیُع {  ٣٨ لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء َوُھَو السَّ
  }اْلَبِصیرُ 

  ٥٤  ١١  الشورى

َة {  ٣٩ قُْل الَ أَْسأَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّ
  }فِْي القُربى

  ٦٠  ٢٣  الشورى

َولَِكْن َكاُنوا ُھُم َوَما َظلَْمَناُھْم {  ٤٠
الِِمینَ    }الظَّ

  ٥٥  ٧٦  الزخرف

ِ الَّتِي َقْد َخلَْت}  ٤١ َة هللاَّ   ٣٢  ٢٣  الفتح  {ُسنَّ
ِ أَْتَقاُكم}  ٤٢   ٤٣  ١٣  الحجرات  {إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ
َقاتِلُوا الَّتِي َتْبِغي َحتَّى َتفِيَء إلى أَْمِر {  ٤٣

  }هللاَِّ 
  ٤٥  ٩  الحجرات

َھا الَِّذیَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق  َیا{  ٤٤ أَیُّ
ُنوا   }بَِنَبإٍ َفَتَبیَّ

  ٦٧  ٦  الحجرات

  ٥٥  ٢٤  الواقعة  }َجَزاًء بَِما َكاُنْوا َیْعَملُْونَ {  ٤٥
َناِت َوأَْنَزْلَنا {  ٤٦ لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا بِاْلَبیِّ

اُس َمَعُھُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن لَِیقُوَم  النَّ
  }بِاْلِقْسطِ 

  ١٧  ٢٥  الحدید

بِْع قُْرآَنُھ}  ٤٧   ٣١  ١٨  القیامة  {َفاتَّ
  ٣١  ١٧  القیامة  {إِنَّ َعلَْیَنا َجْمَعُھ َوقُْرآَنُھ}  ٤٨
َھا  ، {ُوُجوهٌ َیْوَمئٍِذ َناِضَرةٌ   ٤٩ إِلَى َربِّ

  َناِظَرةٌ}
  ٥٤،  ٣٢  ٢٣- ٢٢  القیامة

ْنَیا    ا َمْن َطَغى َوآَثَر الَحَیاَة الدُّ       :{َفأَمَّ
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ا َمْن   ٥٠ َفإِنَّ الَجِحْیَم ِھَي الَمأَْوى َوأَمَّ
ْفَس َعِن  َخاَف َمَقاَم ربِھ َوَنَھى النَّ

َة ِھَي الَمأَْوى}   الَھَوى َفإِنَّ الَجنَّ

  ٥٥  ٤١- ٣٧  النازعات

بِْیَل {  ٥١ َرهُ ُثمَّ السَّ َرهُ َخلََقُھ َفَقدَّ   ٥٥  ٢١- ٢٠  عبس  }َیسَّ
َك األَْعلَى}  ٥٢ ِح اْسَم َربِّ   ٣٣  ١  األعلى  {َسبِّ
  
٥٣  

َق { ا َمْن أَْعَطى َواتََّقى َوَصدَّ َفأَمَّ
ا َمْن  ُرهُ لِْلُیْسَرى َوأَمَّ بِالُحْسَنى َفَسُنَیسِّ
َب بِالُحْسَنى  َبِخَل َواْسَتْغَنى َوَكذَّ

ُرهُ لِْلُعْسَرى   }َفَسُنَیسِّ

  
  اللیل

  
١٠- ٥  

  
٥٥  

َب {  ٥٤ الَ َیْصالََھا إِالَّ األَْشَقى الَِّذْي َكذَّ
ُبھا األَْتَقى الَِّذْي ُیْؤتِي  َوَتَولَّى َوَسُیَجنَّ

ى   }َمالَُھ َیَتَزكَّ

  ٥٥  ١٨- ١٥  اللیل

َھا اْلَكافُِروَن}  ٥٥   ٣٣  ١  الكافرون  {قُْل َیآ أَیُّ
ُ أََحد{  ٥٦   ٣٣  ١  اإلخالص  }قُْل ُھَو هللاَّ
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  واآلثار النبویةفھرس األحادیث ثانیاً : 
  رقم الصفحة  طرف الحدیث  م
  ١١  المظلوم من أھل بیتي سمي ھذا  ١
  ١١  یخرج رجل من صلبك یقال لھ زید  ٢
  ١١  ال ترى الجنة عین رأت عورتھ  ٣
  ١١  یخرج بظھر الكوفة رجل یقال لھ زید  ٤
  ١١  ولدي المصلوب بكناسةالشھید من ذریتي والقائم بالحق من   ٥
  ٣١  أول القضاء ما في كتاب هللا عز وجل  ٦
  ٣٣  مفتاح الصالة الطھور  ٧
  ٣٣  یوتر بثالث ركعاٍت ال یسلم إال في آخرھن  ٨
  ٣٤  بانت منھ بثالثٍ   ٩
  ٣٥  إذا ضاع یترادان الفضل  ١٠
  ٣٥  إنا ولد فاطمة علیھا السالم ال نمسح على الخفین  ١١
ً حدھما حد   ١٢   ٤٤،  ٣٦  الزاني إن كانا أحصنا رجما
  ٣٧  المضمضة واالستنشاق للجنب ثالثا فریضة  ١٣
  ٣٧  مسح قبل نزول المائدة  ١٤
  ٣٧  إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء  ١٥
هللا أكبر، هللا أكبر. أشھد أن ال إلھ إالَّ هللا، أشھد أن ال إلھ إالَّ   ١٦

  هللا
٣٨  

  ٦١،  ٣٨  یدیھ في التكبیرة األولى إلى فروع أذنیھكان یرفع   ١٧
  ٣٨  كان یجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم  ١٨
  ٣٩  من جبا درھما إلمام جائر كّبھ هللا على منخریھ في النار  ١٩
  ٣٩  إعطاء المال في غیر حقھ تبذیر وإسراف  ٢٠
  ٣٩  لیس في الخضروات صدقةٌ   ٢١
  ٤٠  للمساكیناذھب فأطعم عن كل یوٍم نصف صاٍع   ٢٢
  ٤٠  استغفر هللا وصم یوما مكانھ  ٢٣
  ٤٠  رفع عن أمتي الخطأ والنسیان  ٢٤
  ٤٠  من أكل ناسیاً لم ینتقض صیامھ  ٢٥
  ٤١  كبر في دبر صالة الفجر یوم عرفة  ٢٦
  ٤١  أن تعتمر خیر لك  ٢٧
٢٨   ً   ٤١  من اشترى مصراة فھو فیھا بالخیار ثالثا
  ٤٢  بالخیار إذا رآهمن اشترى شیئاً لم یره فھو   ٢٩
  ٤٢  ال تقبل شھادة الولد لوالده  ٣٠
  ٤٢  البینة العادلة أولى من الیمین الفاجرة  ٣١
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نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عن نكاح المتعة عام   ٣٢
  خیبر

٤٣  

  ٤٣  ال نكاح إال بولي وشاھدین  ٣٣
  ٤٣  إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فأنكحوه  ٣٤
الحائل المتوفى عنھا زوجھا وھي حرةٌ أربعة أشھٍر أجل   ٣٥

  وعشر
٤٤  

  ٤٤  طالق السكران جائز  ٣٦
  ٤٤  إذا أتى رجل رجالً فھما زانیانِ   ٣٧
  ٤٥  كان یجلد في شرب الخمر في المسكر من النبیذ أربعین جلدةً   ٣٨
  ٤٥  ال قطع في أقل من عشرة دراھم  ٣٩
  ٤٦  هللا منھأیما واٍل احتجب من حوائج الناس احتجب   ٤٠
  ٥٤  الذین إذا سألوا هللا أعطاھم - ثالث مراتٍ - مرحباً بوفد هللا   ٤١
  ٥٥  أن ال تتوھمھ  ٤٢
  ٥٧  أول ما تغلبون علیھ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ٤٣
  ٥٧  لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر  ٤٤
  ٥٧  أفضل الشھداء رجل قام إلى إمام جائر  ٤٥
  ٥٨  فجاھد إمام ضاللة حتى یقتلرجل قام بسیفھ   ٤٦
  ٦٠  كتاب هللا وعترتي أھل بیتي  ٤٧
  ٦٠  علي مع الحق، والحق مع علي  ٤٨
  ٦٠  علي مع القرآن ، والقرآن مع علي  ٤٩
  ٦٠  اللھم أدر الحق معھ حیث دار  ٥٠
  ٦٠  اللھم اھد قلبھ وثبت لسانھ  ٥١
  ٦١  إذا قال المؤذن قد قامت الصالة كبر ولم ینتظر  ٥٢
  ٦٥  من كذب عليَّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار  ٥٣
  ٦٦  سیكذب عليَّ كما كذب على األنبیاء من قبلي  ٥٤
  ٦٦  أعرضوا الحدیث إذا سمعتموه على القرآن  ٥٥
  ٦٦  اتقوا إضاعة المال  ٥٦
  ٦٦  إن اإلسالم بدأ غریبا وسیعود كما بدأ  ٥٧
  ٦٧  إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم  ٥٨
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  فھرس األعالمثالثاً : 
  رقم الصفحة  االسم  م
  ١٢  جعفر الصادق بن محمد الباقر  ١
  ١٣  الفخي الحسین بن علي بن الحسن  ٢
  ١٢  العلوي الحسین بن علي بن الحسین  ٣
  ١٥  خالد بن صفوان المنقري  ٤
  ١٥  زیاد بن المنذر الكوفي أبو الجارود  ٥
  ١٤  سفیان بن سعید الثوري  ٦
  ١٤  بن كھیل الحضرميسلمة   ٧
  ١٤  سلیمان بن مھران األعمش  ٨
  ١٦  عاصم بن عبید هللا العدوي  ٩
  ١٦  عامر بن شراحیل الشعبي  ١٠
  ١٢  كاملال عبد هللا بن الحسن بن الحسن  ١١
  ١٣  العلوي عبد هللا بن محمد بن علي  ١٢
  ١٣  العلوي علي بن موسى بن جعفر الرضا  ١٣
  ١٤  مروان األمويعمر بن عبد العزیز بن   ١٤
  ١٣  العلوي عمر بن علي بن الحسین  ١٥
  ١٥  عمرو بن خالد الواسطي  ١٦
  ١٥  عمرو بن عبد هللا الھمداني  ١٧
  ١٥  الكمیت بن زید األسدي  ١٨
  ١٢  زین العابدینمحمد الباقر بن علي   ١٩
  ١٣  محمد بن عبد هللا النفس الزكیة  ٢٠
  ٢٥  معاویة بن إسحاق األنصاري  ٢١
  ٢٦  بن خزیمة العبسينصر   ٢٢
  ١٤  النعمان بن ثابت أبو حنیفة  ٢٣
  ٢٥  یوسف بن عمر الثقفي  ٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

١١٠ 
 

  

  فھرس المصادر والمراجعرابعاً : 
  

، (الطبعة  الكامل في التاریخ) ، ١٩٩٧، علي بن محمد ، ( األثیرابن  )١
 . األولى) ، بیروت ، دار الكتاب العربي

، (الطبعة األولى) ،  تھذیب اللغة) ، ٢٠٠١، محمد بن أحمد ، ( األزھري )٢
  . بیروت ، دار إحیاء التراث العربي

، () ،  مقاتل الطالبیین، أبي الفرج علي بن الحسین ، () ،  األصفھاني )٣
  . بیروت ، دار المعرفة

، (الطبعة  الفتوح البن أعثم) ، ١٩٩١، أحمد بن محمد ، ( أعثمابن  )٤
  . األولى) ، بیروت ، دار األضواء

  . ، دار الحدیث سبل السالم، محمد بن إسماعیل ، () ،  األمیر )٥
،  إجابة السائل شرح بغیة اآلمل) ، ١٩٨٦، محمد بن إسماعیل ، ( األمیر )٦

  . (الطبعة األولى) ، بیروت ، مؤسسة الرسالة
، () ، بیروت ،  أعیان الشیعة) ، ١٩٨٣، محسن بن عبد الكریم ، ( األمین )٧

  . دار التعارف للمطبوعات
تحفة األریب بما في القرآن ) ، ١٩٨٣، أثیر الدین أبي حیان ، ( لسياألند )٨

  . ، (الطبعة االولى) ، المكتبة اإلسالمیة من الغریب
، () ،  البحر المحیط في التفسیر) ، ١٤٢٠، محمد بن یوسف ، ( األندلسي )٩

  . بیروت ، دار الفكر
،  صحیح البخاري) ، ١٤٢٢، محمد بن إسماعیل ، ( البخاري )١٠

  . عة األولى) ، بیروت ، دار طوق النجاة(الطب
، (الطبعة  البحر الزخار) ، ٢٠٠٩، أحمد بن عمرو ، ( البزار )١١

  . األولى) ، المدینة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم
، (الطبعة الثانیة)  الفتاوى الھندیة) ، ١٣١٠، نظام الدین ، ( البلخي )١٢

  . ،، دار الفكر
، (الطبعة  السنن الكبرى) ، ٢٠٠٣، أحمد بن الحسین ، ( البیھقي )١٣

  . الثالثة) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة
، (الطبعة  شعب االیمان) ، ٢٠٠٣، أحمد بن الحسین ، ( البیھقي )١٤

  . األولى) ، الریاض ، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع
، (الطبعة  سنن الترمذي) ، ١٩٧٥، محمد بن عیسى ، ( الترمذي )١٥

  . انیة) ، مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيالث
نظام الفصول شرح الفصول ، الحسن بن أحمد ، () ،  الجالل )١٦

  ، (مخطوط). اللؤلؤیة
السلوك في طبقات العلماء ) ، ١٩٩٥، محمد بن یوسف ، ( الجندي )١٧

  . ، (الطبعة الثانیة) ، صنعاء ، مكتبة اإلرشاد والملوك
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زید بن علي ومشروعیة الثورة عند أھل ) ، ١٩٩٥، نوري ، ( حاتم )١٨
  . ، (الطبعة الثانیة) ، بیروت ، الغدیر للدراسات والنشر البیت (ع)

تحكیم العقول في تصحیح ) ، ٢٠٠٨، المحسن بن محمد ، ( الحاكم )١٩
  . ، (الطبعة الثانیة) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید بن علي األصول

،  شرح نھج البالغة) ، ١٩٥٩بن ھبة هللا ، ( عبد الحمید ،الحدید  )٢٠
 . دار احیاء الكتب العربیة(الطبعة األولى) ، مصر ، 

، مصابیح في السیرة ) ، ال٢٠٠٢أحمد بن إبراھیم ، ( ،الحسني  )٢١
  (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید بن علي .

بن علي تفسیر الشھید اإلمام زید ، حسین محمد تقي ، () ،  الحكیم )٢٢
  . ، () ، بیروت ، الدار العالمیة للطباعة والنشر علیھ السالم

، (الطبعة  شرائع اإلسالم) ، ١٤٠٩، جعفر بن الحسن ، ( الحلي )٢٣
  . الثانیة) ، طھران ، انتشارات استقالل

، () ،  الحور العین) ، ١٩٤٨، نشوان بن سعید ، ( الحمیري )٢٤
  . القاھرة  ، مكتبة الخانجي

، (الطبعة  فضائل الصحابة) ، ١٩٨٣، أحمد بن محمد ، ( حنبلابن  )٢٥
  .األولى) ، بیروت ، مؤسسة الرسالة 

علم أصول الفقھ وخالصة تاریخ ، عبد الوھاب ، () ،  خالف )٢٦
  . ، (الطبعة الثامنة) ، مكتبة الدعوة التشریع

 تاریخ ابن خلدون) ، ١٩٨٨، عبد الرحمن بن محمد ، ( خلدونابن  )٢٧
  .، (الطبعة الثانیة) ، بیروت ، دار الفكر 

،  حیاة الحیوان الكبرى) ، ١٤٢٤، محمد بن موسى ، ( الدمیري )٢٨
  . (الطبعة الثانیة) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة

، (الطبعة  سیر أعالم النبالء) ، ١٩٨٥، محمد بن أحمد ، ( الذھبي )٢٩
  . الثانیة) ، بیروت ، مؤسسة الرسالة

یحیى بن عبد خبر أخبار فخ و) ، ١٩٩٥، أحمد بن سھل ، ( الرازي )٣٠
 . (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ، هللا

بدایة المجتھد ونھایة ) ، ٢٠٠٤، محمد بن أحمد ، ( رشدابن  )٣١
  . ، القاھرة ، دار الحدیث المقتصد

مواھب الجلیل في شرح ) ، ١٩٩٣، محمد بن محمد ، ( الُرعیني )٣٢
  . ، (الطبعة الثالثة) ، ، دار الفكر خلیلمختصر 

، (الطبعة  األعالم) ، ٢٠٠٢، خیر الدین بن محمود ، ( الزركلي )٣٣
  . الخامسة عشر) ، بیروت ، دار العلم للمالیین

، ربیع األبرار ونصوص ) ١٤١٢، محمود بن عمر ، ( الزمخشري )٣٤
  . ، (الطبعة األولى) ، بیروت ، مؤسسة األعلمي األخیار
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، () ، القاھرة ،  تاریخ المذاھب اإلسالمیة، محمد ، ()  زھرةأبو  )٣٥
  . دار الفكر العربي

اإلمام زید حیاتھ وعصره آراؤه ) ، ٢٠٠٥، محمد ، ( زھرةأبو  )٣٦
  .، () ، القاھرة ، دار الفكر العربي  وفقھھ

،  المحیط بأصول اإلمامة، علي بن الحسین ، () ،  الزیدي )٣٧
  (مخطوط) .

فتح المغیث بشرح ) ، ٢٠٠٣، محمد بن عبد الرحمن ، ( السخاوي )٣٨
  . ، (الطبعة األولى) ، مصر ، مكتبة السنة الفیة الحدیث للعراقي

،  الطبقات الكبرى) ، ١٩٩٠، محمد بن سعد بن منیع ، ( سعدابن  )٣٩
  . (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة

النضیر شرح الروض ) ، ١٩٦٨، الحسین بن أحمد ، ( السیاغي )٤٠
  . ، (الطبعة الثانیة) ، الطائف مجموع الفقھ الكبیر

بلوغ المراد في معرفة أدیان ، جمال صالح محسن ، () ،  الشامي )٤١
  ، (مخطوط) . ومذاھب العباد

،  مرویات اإلمام زید بن علي، جمال صالح محسن ، () ،  الشامي )٤٢
  (مخطوط).

المنظوم الحاوي الدر ) ، ٢٠١٣، عبد الرحمن بن حسین ، ( شایم )٤٣
مركز اإلمام عز الدین بن الحسن للدراسات واألبحاث  ، () ، ألنواع العلوم

.  
،  األمالي األثنینیة) ، ٢٠٠٨، یحیى بن الحسین ، ( الشجري )٤٤

  . (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید بن علي
مغني المحتاج إلى معرفة ) ، ١٩٩٤، محمد بن أحمد ، ( الشربیني )٤٥

  . ، (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ألفاظ المنھاج معاني
مجموع كتب ورسائل اإلمام ) ، ٢٠٠١، زید بن علي ، ( الشھید )٤٦

  . ، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، دار الحكمة الیمانیة زید بن علي
،  مسند اإلمام زید) ، ٢٠٠٩، زید بن علي بن الحسین ، ( الشھید )٤٧

  . صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید بن علي (الطبعة الثانیة) ،
الدراري المضیة شرح ) ، ١٩٨٧، محمد بن علي ، ( الشوكاني )٤٨

  . ، (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة الدرر البھیة
، (الطبعة  نیل األوطار) ، ١٩٩٣، محمد بن علي ، ( الشوكاني )٤٩

  . األولى) ، مصر ، دار الحدیث
إرشاد الفحول إلي تحقیق ) ، ١٩٩٩، محمد بن علي ، ( الشوكاني )٥٠

 . ، (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتاب العربي الحق من علم األصول
، (الطبعة  مسند أحمد) ، ٢٠٠١، أحمد بن حنبل ، ( الشیباني )٥١

  . األولى) ، بیروت ، مؤسسة الرسالة
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لثة) ، ، (الطبعة الثا الزیدیة) ، ١٩٩١، أحمد محمود ، (صبحي  )٥٢
 بیروت ، دار النھضة العربیة .

عیون أخبار ) ، ١٩٨٤، محمد بن علي بن بابویھ ، ( الصدوق )٥٣
  . ، () ، بیروت ، مطابع مؤسسة األعلمي الرضا (ع)

، (الطبعة  المصنف) ، ١٤٠٣، عبد الرزاق بن ھمام ، ( الصنعاني )٥٤
  .الثانیة) ، بیروت ، المكتب اإلسالمي 

، () ، صعدة ، مكتبة أھل  المنیر، أحمد بن موسى ، () ،  الطبري )٥٥
  . البیت (ع) للدراسات اإلسالمیة

، (الطبعة  تاریخ الطبري) ، ١٣٨٧، محمد بن جریر ، ( الطبري )٥٦
  . الثانیة) ، بیروت ، دار التراث

مختصر اختالف األئمة ) ، ١٤١٧، أحمد بن محمد ، ( الطحاوي )٥٧
  . بیروت ، دار البشائر اإلسالمیة ، (الطبعة الثانیة) ، والعلماء

،  شرح معاني اآلثار) ، ١٩٩٤، أحمد بن محمد ، ( الطحاوي )٥٨
  .(الطبعة األولى) ، بیروت ، مؤسسة الرسالة 

، (الطبعة  الفھرست) ، ١٤١٧، محمد بن الحسن ، ( الطوسي )٥٩
  . األولى) ، قم ، مؤسسة نشر الفقاھة

 الملل واألھواء والنحلالفصل في ، علي بن أحمد ، () ،  الظاھري )٦٠
  . ، القاھرة ، مكتبة الخانجي

،  جمھرة أنساب العرب) ، ١٩٨٣، علي بن أحمد ، ( الظاھري )٦١
  . (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة

إعالم األعالم بأدلة ) ، ٢٠٠٢، محمد بن الحسن ، ( العجري )٦٢
  . بن علي، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید  األحكام

، (الطبعة  تاریخ دمشق) ، ١٩٩٥، علي بن الحسن ، ( عساكرابن  )٦٣
  . األولى) ، بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

فتح الباري شرح صحیح ) ، ١٣٧٩، أحمد بن حجر ، ( العسقالني )٦٤
  . ، () ، بیروت ، دار المعرفة البخاري

لنجوم العوالي سمط ا) ، ١٩٩٨، عبد الملك بن حسین ، ( العصامي )٦٥
  . ، () ، بیروت ، دار الكتب العلمیة في أنباء األوائل والتوالي

تسمیة من روى عن اإلمام ) ، ٢٠٠٣، محمد بن علي ، ( العلوي )٦٦
، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مؤسسة  زید بن علي علیھ السالم من التابعین

  . اإلمام زید بن علي
،  الفكر اإلسالميتیارات ) ، ١٩٩٧، محمد عمارة ، ( عمارة )٦٧

  . (الطبعة الثانیة) ، القاھرة ، دار الشروق
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الرسالة البدیعة المعلنة ) ، ٢٠٠٢، عبد هللا بن زید ، ( العنسي )٦٨
، (الطبعة األولى) ، صعدة ، مركز أھل البیت(ع)  بفضائل الشیعة

  . للدراسات اإلسالمیة
 يعمدة القاري شرح صحیح البخار، محمود بن أحمد ، () ،  العیني )٦٩

  . ، () ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي
،  البنایة شرح الھدایة) ، ٢٠٠٠، محمود بن أحمد ، ( العیني )٧٠

  . (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة
،  مجموع السید حمیدان) ، ٢٠٠٤، حمیدان بن یحیى ، ( القاسمي )٧١

  . () ، صعدة ، مركز أھل البیت(ع) للدراسات اإلسالمیة
، () ، ، مكتبة  المغني) ، ١٩٦٨، عبد هللا بن أحمد ، ( قدامةابن  )٧٢

  .القاھرة 
ترتیب األمالي الخمیسیة ) ، ٢٠٠١، محمد بن أحمد ، ( القرشي )٧٣

 . ، (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة للشجري
، () ، بیروت ،  صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج ، () ،  القشیري )٧٤

  دار إحیاء التراث .
أنیس الفقھاء في تعریفات ) ، ٢٠٠٤، قاسم بن عبد هللا ، ( القونوي )٧٥

  . ، () ، بیروت ، دار الكتب العلمیة األلفاظ المتداولة بین الفقھاء
بدائع الصنائع في ) ، ١٩٨٦، أبو بكر بن مسعود ، ( الكاساني )٧٦

  . وت ، دار الكتب العلمیة، (الطبعة الثانیة) ، بیر ترتیب الشرائع
،  تفسیر فرات الكوفي) ، ١٩٩٠، فرات بن إبراھیم ، ( الكوفي )٧٧

(الطبعة األولى) ، طھران ، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
  . واإلرشاد اإلسالمي

الكاشف لذوي العقول عن ) ، ٢٠٠٤، أحمد بن محمد ، ( لقمان )٧٨
، (الطبعة الثانیة) ، صنعاء ، مركز بدر  وجوه معاني الكافل بنیل السؤول

  .للطباعة والنشر والتوزیع 
الحاوي الكبیر في فقھ ) ، ١٩٩٩، علي بن محمد ، ( الماوردي )٧٩

  . ، (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة مذھب اإلمام الشافعي
،  حقائق المعرفة) ، ٢٠٠٣، أحمد بن سلیمان ، ( المتوكل على هللا )٨٠

  . األولى) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید بن علي (الطبعة
أصول األحكام في ) ، ٢٠٠٤، أحمد بن سلیمان ، ( المتوكل على هللا )٨١

، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مركز بدر للطباعة والنشر  الحالل والحرام
  . والتوزیع

الحدائق الوردیة في مناقب ) ، ٢٠٠٢، حمید بن أحمد ، ( المحلي )٨٢
 (الطبعة الثانیة) ، صنعاء ، مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر ، أئمة الزیدیة

.  
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مروج الذھب ومعادن ) ، ١٤٠٩، علي بن الحسین ، ( المسعودي )٨٣
  .، () ، قم ، دار الھجرة  الجوھر

المواعظ واالعتبار بذكر ) ، ١٩٩٧، أحمد بن علي ، ( المقریزي )٨٤
  . لعلمیة، (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب ا الخطط واآلثار

، (الطبعة  الشافي) ، ٢٠٠٨، عبد هللا بن حمزة ، ( المنصور با� )٨٥
  .األولى) ، صعدة ، مكتبة أھل البیت (ع) 

، () ،  طبقات المعتزلة) ، ١٩٦١، أحمد بن یحیى ، ( المھدي )٨٦
  . بیروت ، دار مكتبة الحیاة

األزھار في فقھ األئمة ) ، ٢٠٠٧، أحمد بن یحیى ، ( المھدي )٨٧
  . ، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مكتبة اإلرشاد األطھار

البحر الزخار الجامع لمذاھب ، یحیى بن المرتضى ، () ،  المھدي )٨٨
  . ، () ، مصر ، دار الكتاب اإلسالمي علماء األمصار

المنھاج الجلي شرح ، محمد بن المطھر ، () ،  المھدي لدین هللا )٨٩
  ، (مخطوط). مجموع اإلمام زید بن علي

االنتصار على علماء األمصار ، یحیى بن حمزة ، () ،  �المؤید با )٩٠
  . ، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام وید بن علي

في جوامع العلوم  لوامع األنوار، مجد الدین بن محمد ، ()  المؤیدي )٩١
، (الطبعة الثانیة) ، صعدة ، مركز أھل واآلثار وتراجم أولي العلم واألنظار

  . سات اإلسالمیةالبیت (ع) للدرا
،  ، الحج والعمرة) ١٩٨٦، مجد الدین بن محمد ، ( المؤیدي )٩٢

  . (الطبعة الثانیة) ، صنعاء ، مكتبة الیمن الكبرى
مجمع الفوائد المشتمل ) ، ١٩٩٧، مجد الدین بن محمد ، ( المؤیدي )٩٣

، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، دار الحكمة  على بغیة الرائد وضالة الناشد
  . الیمانیة

،  ، االختیارات المؤیدیة) ٢٠١١، مجد الدین بن محمد ، ( المؤیدي )٩٤
  . (الطبعة األولى) ، الیمن ، مكتبة أھل البیت (ع)

االصباح على المصباح ، إبراھیم بن محمد ، () ،  الناصر لدین هللا )٩٥
  . ، () ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید بن علي في معرفة الملك الفتاح

، () ، ، دار  المجموع شرح المھذب، النووي ، یحیى بن شرف  )٩٦
  الفكر .

المستدرك على ) ، ١٩٩٠، محمد بن عبد هللا ، ( النیسابوري )٩٧
  . ، (الطبعة األولى) ، بیروت ، دار الكتب العلمیة الصحیحین

المعراج إلى كشف أسرار ، عز الدین بن الحسن ، () ،  الھادي )٩٨
  ، (مخطوط). المنھاج
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،  المجموعة الفاخرة) ، ٢٠٠٠، یحیى بن الحسین ، ( الھادي )٩٩
  . (الطبعة األولى) ، صنعاء ، دار الحكمة الیمانیة

 األحكام في الحالل والحرام) ، ٢٠٠٣، یحیى بن الحسین ، ( الھادي )١٠٠
  . ، (الطبعة الثالثة) ، صعدة ، مكتبة التراث اإلسالمي

شرح التجرید في الفقھ ) ، ٢٠٠٦، أحمد بن الحسین ، ( الھاروني )١٠١
  . ، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مركز البحوث والتراث الیمني الزیدي

تیسیر المطالب في أمالي ) ، ١٤٢٢، یحیى بن الحسین ، ( الھاروني )١٠٢
  . ، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، مؤسسة اإلمام زید بن علي أبي طالب

تاریخ أئمة اإلفادة في ) ، ١٩٩٦، یحیى بن الحسین ، ( الھاروني )١٠٣
  . ، (الطبعة األولى) ، صنعاء ، دار الحكمة الیمانیة الزیدیة

، (الطبعة  غریب الحدیث) ، ١٩٦٤، القاسم بن سالم ، ( الھروي )١٠٤
  . األولى) ، حیدر آباد ، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة

الصواعق المحرقة على أھل ) ، ١٩٩٧، أحمد بن محمد ، ( الھیتمي )١٠٥
  . ، (الطبعة األولى) ، لبنان ، مؤسسة الرسالة والزندقةالرفض والضالل 

 زید بن علي جھاد حق دائم) ، ١٩٩٩، إبراھیم بن علي ، ( الوزیر )١٠٦
  . ، (الطبعة الثانیة) ، واشنطن ، منشورات كتاب

الفصول اللؤلؤیة في أصول ) ، ٢٠٠١، إبراھیم بن محمد ، ( الوزیر )١٠٧
نعاء ، مركز التراث والبحوث ، (الطبعة األولى) ، ص فقھ العترة الزكیة

 .الیمني 
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