
 المحاضرة العاشرة 
 الشيعة االسماعيمية –الشيعة الزيدية 

 ) تعريفها ، نشأتها ، أفكارها وعقائدها ومواقفها( :الزيديةأوال : 
 تعريف الزيدية :  -

إحدى فرق الشيعة  الثالث الكبرى الموجودة في العالم اإلسالمي حتى اليوم ، وقد قامت 
عمى تراث زيد بن عمي زين العابدين الذي كان يرى أن عميًا ىو أفضل  -كما اشرنا –

الصحابة ،  ولكن الصحابة فوضوا اإلمامة ألبي بكر لمصمحة رأوىا  وقاعدة دينية 
 .(1)راعوىا 

 نشأت الزيدية : -
، الشيعة الزيدية : ىم أصحاب زيد بن عمي زين العابدين بن الحسين بن عمي 

عمى بني أمية ، ووقف موقفًا شبييًا بموقف جده اإلمام  وقد خرج زيد 
العمم في المدينة والبصرة والعراق  مع يزيد بن معاوية ،وقد تمقى زيد  الحسين

، وبمغ درجة عالية من العمم والفقو ، وأصبح إمامًا لمذىب فقيي يتبعو الزيود 
ء شيخ المعتزلة ، وربما كان ليذا .ويقال بأن زيدًا كان عمى صمة بواصل بن عطا

 آثرا عمى بعض آراء زيد الكالمية .
 ولقد كانت ىناك طائفة غير قميمة من الشيعة يرون أن اإلمامة بعد الحسين 

، غير أن ىذين الرجمين رغبا  البنو زين العابدين ومن بعده البنو محمد الباقر
عابدين( حياة العبادة والتبتل ، عن ممارسة الحياة السياسية ، فأثر أوليما )زين ال

وصرف الثاني)محمد الباقر( ىمتو إلى دراسة الفقو والحديث . وىنا خرج زيد بن 
إنكارًا التخاذ وراثة الممك سنة في الحكم واستنكارًا لسيرة من  عمي زين العابدين

ُعرف بالتجبر في األرض والفسق والفجور ، ولقد بدأ خطبتو بأىل الكوفة الذين 
فوا حولو وأعمنوا لو الوالء وألحوا في الخروج معو ، ووعدوه بالنصر والمؤازرة ، ألت

ُبدًا من الخروج ،فخرج عمى الخميفة ىشام بن الحكم ،  وأخيرًا لم يجد زيد
ة الحد د  عد العُ يُ  وخاض عدة معارك كان النصر فييا حميفو ،وبينما كان زيد

ستعداد لمحرب ، فتوقفت طائفة منيم المعارك خطب في أصحابو حاثًا ليم عمى اال
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وطالبوه بأن يوضح ليم رأيو في أبي بكر وعمر رضي ا عنيم ، ولم يكن من 
المقالة إال أن يقول : اني ال أقول فييم إال خيرا ، ولما سمع أصحابو ىذه  زيد

من قميمة في ثمة  وبقي زيد بن عمي زين العابدين منو تفرقوا عنو ورفضوه ،
ذوا يقاتمون جند يوسف بن عمر الثقفي ، حتى استشيدوا عن آخرىم ، رجالو أخ

 ه.ٕٔٔسنة  وفييم زيد بن عمي 
وىكذا أسفر موقف شيعة الكوفة من زيد بن عمي زين العابدين ، واختالفيم معو 
حول رأيو في الشيخين أبو بكر وعمر عن ظيور فرقتين من الشيعة : األولى 

. وبعده الباقر  اختمفت معو ورفضتو وقالت بإمامة ابن إخيو جعفر الصادق
وه في خروجو عمى ىشام بن عبد والثانية : ىم الزيدية الذين دانوا بإمامتو ، وناصر 

 الممك ، وبايعوا بعده ابنو يحيى ، ومضوا يحممون عمم الجياد مع أئمتيم .
"وقد جمعت آراء زيد في " مجموع " كان موضع شرح األئمة والعمماء الزيدية 
الالحقين ، ولكن الفترة الثانية من تاريخ عمم الكالم التي نعرض ليا اآلن شيدت 

يدية نجمت منيا شعب تخالف منيج زيد قميال أو كثيرا كالجارودية انشقاقات في الز 
 والبترية والسميمانية وغيرىا .

أما جميور الزيدية فقد ظموا عمى والئيم لمروح العام التي غرسيا إماميم اإلول ، 
ومن ثم كانوا أقرب فرق الشيعة إلى اىل السنة ، بل إن ىناك تيارا محافظا بينيم 

 –ولكن مع نزعة سمفية ال حشوية  -ء الشديد لألحاديث واألخباريغمب عميو الوال
يوازن االتجاه االعتزالي الذي ما يزال سائدا عند القوم ، مما يعطي لمفكر الزيدي 
لونا خاصا ، وأصالة مشيودة في العقيدة وفي الفقو، وقد حارب ىذه الفكر لظروف 

ماعيمي وصارعو بكل خاصة في ىذه المرحمة ومن بعدىا الفكر الباطني االس
 . (2)قوة
     

 أفكار وعقائد الزيدية : -
 ىم يقولون :  . ما تميزت بو الزيدية من سائر الشيعة  أىم -
 يجوز إمامة المفضول مع وجود األفضل وصحتيا . . أ
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أن النبي صمى ا عميو وسمم نص عمى عمي رضي ا عنو بوصفو ال بشخصو ، والصحابة  . ب
 لم يتعمدوا المخالفة .

اإلمام ينبغي أن يكون عمويا فاطميًا زاىدا سخيا شجاعا وأن يخرج داعيا إلى نفسو آمرًا  وأن . ت
 بالمعروف ناىيا عن المنكر .

وىم يجوزون تعدد األئمة في قطرين متباعدين إذا دعت الحاجة ، وال يقولون بعصمة وال رجعة  . ث
 ثنا عشرية واإلسماعيمية ، ويقصرون ميمة اإلمام عمى حفظ الشريعة وتنفيذىا فقط ، خالفا لال

تمك ىي أبرز آرائيم في اإلمامة ، أما في مسائل العدل والتوحيد فقد تبنوا في الغالب آراء 
المعتزلة ومناىجيم الكالمية ، وصمة إماميم زيد بالمعتزلة معروفة ، ولعميم أول الفرق تأثرا 

 ال األصل المتعمق بالمنزلةبالمعتزلة حتى ليقول ابن المرتضى إن زيدًا قبل األصول الخمسة إ
 (3)بين المنزلتين 
وواصل بن عطاء  بين زيد بن عمي –التي سبق أن أشرنا إلييا  –لقد كانت الصمة 

رأس االعتزال  ذات أثر واضح  عمى اآلراء الكالمية لمزيدية ، إذ قبل زيد األصول 
ن كانت بعض الدراسات  الخمسة لممعتزلة ، حاشا أمر المنزلة بين المنزلتين ، وا 

في المنزلة بين المنزلتين  المعاصرة تذىب إلى التقارب بين موقف زيد بن عمي 
 وموقف المعتزلة من القضية ذاتيا .

 أصول الزيدية .
 أوال : التوحيد .

وىو إنكار التعدد واالعتقاد بأن ا واحد ال يشاركو غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا 
واثباتا عمى الحد الذي يستحقو ، واالقرار بو  ،كما أنكروا الصفات القديمة الزائدة عمى 
الذات فقالوا : ىو عالم بذاتو ، قادر بذاتو ، حي بذاتو ، ال بعمم وقدرة وحياة .وىو عين 

ذا كان زيد يتفق في جممة من »  ت إليو المعتزلة  . يقول أبو زىرة : ما ذىب  اآلراءوا 
مع واصل بن عطاء ، فانو يصح لنا أن نقول :أن رأي  زيد في الصفات كأنو ىو رأي 
واصل ، وتفصيل ذلك الرأي ان ا تعالى يتصف بأنو حي قادر سميع بصير ولكن 

ال سمع زائد عمى الذات وذلك ليتفادوا قول بذاتو ،ومن غير قدرة زائدة عمى الذات و 
الحشوية ، وليتفادوا قول النصارى الذين أدعوا أن األقانيم الثالثة صفات لمذات العمية، 
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 « .وقد كفرىم ا ألنيم قالوا إن ا ثالث ثالثة
وقد صرح الشيخ المفيد بأن الزيدية عمى إثبات وصف ا تعالى بالصفات التي جاءت 

ن والسنة عمى أنيا ليست معاني غير الذات ، وقد صرح بذلك في كتابو أوائل في القرا
 المقاالت .

 :منيا عالقة الصفات بالذات أمور أخرى وقد تفرع عن مشكمة 
مشكمة خمق القران باعتباره كالم ا تعالى ، وقد آمنت الزيدية بفكرة خمق القرآن  -

ن لم يرد عن االمام زيد  نفسو نص يمس ىذه المسألة ال من قريب وال من بعيد،  وا 
ونجد أن القاسم الرسي يمدح بأن ا أنشأ كالمو وأسمعو الرسول صمى ا عميو وسمم 

 وفيمو ، وكل مسموع من ا فيو مخموق ، النو غير الخالق لو .
 ية االزيدية ينفون الجسمية ولواحقيا عن ا تعالى ، وقد ترتب عمى ذلك نفي رؤ  -

لوا قول ا تعالى :﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة، ِإَلى َربَِّيا و تعالى بالبصر في األخرة ، وتأ
 بأنو يعني انتظار ثواب ا وكرامتو ورحمتو .[ ٖٕ، َٕٕناِظَرٌة﴾]القيامة: 

تأولت الزيدية جميع الصفات الخبرية الموىمة لمتشبيو تأويال مجازيًا ، فأولوا اليد  -
ء آيات ا من الزالزل لقدرة أو النعمة ، والوجو بالذات ، والمجيء بأنو مجيبا

 .واألىوال
 ثانيا : العدل .

وليس ىناك خالف  –كما المعتزلة  –يعد العدل األصل الثاني من أصول الزيدية 
 بينيما إال في بعض الجزئيات .

في جميع، أفعالو، عدل  -عز وجل  -ومعنى العدل عند الزيدية ىو : أن  يعمم أنو 
ِإن  ﴿ناظر لخمقو، رحيم بعباده، ال يكمفيم ما ال يطيقون، وال يسأليم ما ال يجدون، و

ن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَيا َوُيْؤِت ِمن ل ُدْنُو َأْجرًا َعِظيماً  ]النساء: ﴾الّمَو اَل َيْظِمُم ِمْثَقاَل َذر ٍة َواِ 
 الظمم، وال يأمر بيا، وال يرضى لعباده الكفر، [. وأنو لم يخمق الكفر، وال الجور، والٓٗ

وال يظمم العباد، وال يأمر بالفحشاء". وقيل : في معنى العدل: أنو ُمنز ٌه عن صفات 
الّنقص في أفعالو، وىو أنو ال يفعل القبيَح، وال يرضاُه، وال ُيحبُو، وال ُيريدُه، وال ُيجبر 

وأنو ال يمنع المكّمف االستطاعَة، وأنو ال يجوُر  العبَد عميو، وال يكمِّف أحدًا فوق طاقتو،
 وال يظمم أحدًا، وال يكذُب، وال يخمف الوعد والوعيد



ِإن  الّمَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل ﴿: -تعالى  -ويستدل الزيدية عمى أصل العدل بقول ا 
يتَاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلمُ  نَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعم ُكْم َواإِلْحَساِن َواِ 

َذا ُقْمُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْيِد ﴿: -تعالى  -[، وبقولو 0ٓ]النحل: ﴾َتَذك ُرونَ  َواِ 
 وغيرىا . [ٕ٘ٔ]األنعام: ﴾الّمِو َأْوُفواْ 

بأنو: نسبة ومما سبق من النصوص نستطيع أن نخرج بإيجاز مذىب الزيدية في العدل 
العدل واإلحسان في األفعال، واألقوال إلى ا، ونسبة الجور والعدوان إلى الشيطان، 

من ذلك، وأن ا لم يخمق ذلك ولم يقدره،  -عز وجل  -وفعل اإلنسان، وبراءة ا 
 .-عز وجل  -ونفي تكميف ما ال يطاق عن ا 

افق لما عميو المعتزلة، وقد سار وعند النظر في مذىب الزيدية في العدل نجد أنو مو 
أئمة المعتزلة عمى ذات المنيج فيذا القاضي عبد الجبار يعرف العدل، فيقول: "فإذا 
قيل: إنو عدل، فالمراد بو أن أفعالو كميا حسنة، وأنو ال يفعل القبيح، وال ُيِخلُّ بما ىو 

 واجب عميو" .
ٌب معتزلي، وكان الداعي فيالحظ من ىذا كمو أن مذىب الزيدية في العدل ىو مذى

لمقول بالعدل: ىو أن المعتزلة والزيدية يرون أن ا عندما يخمق في العبد المعصية ثم 
ليس  يعاقبو عمييا، فإن في ىذا إخالل بالعدل اإلليي، إذ ليس من العدل أن يعاقبو ما

نما يجزيو عمى فعمو ىو ال عمى فعل ا فيو.  في قدرتو وا 
 ومرتكب الكبيرة .ثالثا : اإليمان 

مع المعتزلة إلى أن اإليمان ال يزيد وال ينقص ،  ذىب اإلمام زيد بن عمي
فالمعاصي ال تنقصو  والطاعات ال تزيده ، ان االيمان الصحيح يقتضي العمل حتما 

 ،فالعمل وااليمان متالزمان فمن ال يعمل عاص ومرتكب كبيرة .
يمان ال يزيد وال ينقص   لقد وضعو لكن ما ىو موقف مرتكب الكبيرة إذا كان اال

واصل بن عطاء شيخ المعتزلة في منزلة بين المنزلتين )بمعنى ليس مؤمنا وليس كافرا 
نما ىو في منزلة بين الكفر وااليمان وىي الفسق ( ولكن زيدا يختمف مع المعتزلة في  وا 

الكبيرة ال  المنزلة بين المنزلتين ، ولقد ذىب إلى عقيدة الجميور ، وىي أن مرتكب
عذب حينًا من الدىر )عمى فعمو لمكبيرة( يم االيمان وال اسم االسالم ، بل يذىب عنو اس

 ثم مرده الى الجنة .



 رابعا : الوعد والوعيد .
ومعناه ان ا سيفعل ما وعد بو وتوعد عميو ، فقد وعد ا تعالى المطيعين بالثواب ، 

 وتوعد العصاة والمجرمين بالعقاب .
 ا : االمر بالمعروف والنهي عن المنكر .خامس

زوال المنكر ،  بالمعروف : ايقاع المعروف ، وبالنيي عن المنكر : باألمروالمقصود 
 وىذا االصل يقضي بمجاىدة كل من خالف حكم ا أو أمره ونييو . 

 فرق الزيدية : -
لى مفيض إلى ستة،  ذكر مؤّرخو العقائد لمزيدّية فرقًا وىم بين مقتصر عمى الثالثة، وا 

لى ثمانية منيا: الجارودّية والسميمانّية  الصالحية ، إلى غير ذلك من الفرق، وبما أّن و وا 
ىذه الفرق كّميا قد بادت وذىبت أدراج الريح مع بقاء الزيدّية في اليمن، وال يوجد اليوم 

ن بين الزيدّية من المفاىيم الكالمّية المنسوبة إلى الفرق كالجارودّية أو في اليم
السميمانّية أو البترّية أو الصالحّية إاّل مفيوم واحد، وىو المفيوم العام اّلذي تعّرفت 

عمى الظممة واستحقاق اإلمامة بالطمب   والخروج  عميو، وىو القول بإمامة زيد
وأولوّيتو باإلمامة وقصرىا من بعده في  بتفضيل عمّي  والفضل ال بالوراثة مع القول

 البطنين الحسن والحسين رضي ا عنيما .
 


