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 (.CDقنص حبحري )
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(A4)  ( عشووونال االن عووو   ووو  10عاوووب ان عوووعا  احث غوووب عًاووو  )  ه ووو   ب عووو  نحوووا اح قووو ص اح    ووو

 .تل   اض في 
عاووب ان  اه اح ووأ أعووع   احث غووباحث ب جحءاا ع  رو ح  اح  ج  بن أ  أطن غ  احع   ر  ي ك  ان يك ن  .3

ئ  أال عا حم احث غب   ض   عاب ق حب اح لا   او ك  ل اح  ا عوو ث اح اا  وو  غوو حال ب  اح ن يوو   اال كابحهوو 
 يك ن قع وًق  شنه عاب أي       ن أ  ادَّ إرو ح  حا شن اأ علا  أخنى  ه  هع احث غب  ذحا خاي ا.

اب غ     اق اح   رهن اح نوا  إحي   ع اا ال اح لاوو     وو   عا حم احث غب غإجناء ا عع ث اح  ك ب  ع .4
 ( ع ع ا.15ع عح  اأ ععال ال ا ل  ز )

 . ع  ض   ا  اي اح لا  اح    اح      أن يك ن احث ب ض   االخ ق ت ث اال    ي  .5
ي ان أت  ي احث    غ ح نار غ ل ت غب ه  حا شن أ  عععه  خوو ل عووعال ال ا لوو  ز ش شوو  أ ووهن  .6

    ت ح  حهبث  اح  نهن.ع  اأره
 ال اني األغ    إحب أت   ه  و اء  شنث أم حد ا شن. .7
ي الر  100يع وو ر عناقووأ ياخوو  اح وونا    أحوو  90 احث حلوو   عا ووحم احث غووب  ووعا  أجوو ر اح شوون اح  وونرال .8

 .أعنهكأ خ رج اح نا 
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إال غ ووع عوون ر اأ غ ل قً ل احث ب حا شن اأ اح لا  ال ي  ح حاث غووب غإعوو يال  شوونه اووأ عكوو ن  خوون  .9
 و     عا  عاب اأره   شنه ابه .

اوووأ عك  هووو  عوووو   -إن  جوووعث  - ا ضووو  احنوووو م أ  اال وووك ل  ئ(Wordياثووو  احث وووب  ًن ووو ع  ) .10
 احث ب عاب أن اك ن ت ح   ع  اح  غي  احل ي  حااث ع .
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  اح  اعع اح نعي  اأ احث ب اح ا أ. يلب ااث ع األت ل اح ا ي  .12
 يلب أن اك ن اح ا ط   آلاأ: .13
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 (.14( غلد اح ط )Times New Romanاحال  اال كابحه :   ع اح ط )  -ب

اح وونميد ع وو  ناائ عوو  ع   احه اعش يك ن   ظ م اا  ئأ )ا اي  ث خ  عي ( اأ  ه ي  احث بئ  هك ن  .14
 اح عقبق اأ ا ا   اح نميد.
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Al-Zaidiah: Their Origins, Teams and 

Theories in Islamic Political Thought  

   
A B S T R A C T     

Al-Emam Zaid  goes outside of Al-Amawi palace in Damascus 

doesn't agree and Lowering from Al-Kalefa Husham bin Abd-Al-

Malikwith his hateto him  after their speech  and he goes to Al-Kufa  

that is the castle of Al-Shia Al-Alalwia  and stand around him 

thousands of men pledge him about his victory to be outside of the 

authority in that time. Due to these situations he named his fellow 

with Al-Zaidia. 

This research deals with history of Teams Al-Zaidia their 

establishment their founder CV the theme of centers about his 

theory in Islamic policy. In addition to that this research gives 

exposure to Al- Zaidia section their groups and political opinion to 

each group in addition to their state and history between today and 

that time when al-Emam Zaid is died till now. The researcher ends 

with essential conclusions. 

 © 2020 J.F.A, College of Arts | Tikrit University 
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مَ نفريتَم مي الفكر  قَن الزيدديدة: نتدددددِتَمَ م،رن

 السياسي اإلسالمي

 

( من البالط االموي في دمشقققققققققم وادققققققققق ا  م و دا  خرج االمام زيد )
َي جهمه طق ر الفوفة الخليفة هشقام نن   بدالملك بما يكرهه بعد تالسقهمما َيييمم

قلعة الشققققققققققيعة العلوية فال فم لوله  الع الرهاع معاهدتن  ل    ققققققققققرته في  
ت هاجع ه ا ال حث   ،الخرجج  ل  السققل ة الئاةمة جق ٍ ف فسققميب عت ا ه بالةيدية

تاريخ فرقة الةيدية ج شقققققققققققققستما جلياو منسقققققققققققققسقققققققققققققما جمحاجر   ري ه في الففر  
ق ما جالففر   ،السقققققققياسقققققققي ا سقققققققالمي ثَ ُيئبدُم  ردقققققققا  جاَيا  لقسقققققققام الةيدية جف ري
فضال   ن جاقع الةيدية جتاريخمَ نين المس جاليوم   ،السياسي لفل فرقة مهمَ

  اليوم  جيه مي ال حث بسهَ االسق ه اها   ( جل مه  اسق شقماد ا مام زيد )
 ال ي توصل اليما.
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 المقدمة 
ليوي،في اله ف الثا ي من الئرن االجع للمجرو عب ر الهور جليد من البيت  سبم لنيه  العي

اه هللا تعال  من قار ة كربالء، ذلك المولود   لي زين العاندتن نن الحسين )ردي هللا  همما( عن  يجب
جبعد ما عط د ُ وُدُه خرج إل  العراق ليل ئي ههاك   المدتهة،( ال ي  شس جتر رع في  هو ا مام زيد )

 جعسميعيمَ.لعلوم، فسمع من  لماةمما بعلماء ال  رو جالفوفة، عيام كا  ا مهارتين للفئه، جعصهاع ا
( في الع ر الموي، ال ي اق رن ب مور الفرق الدتهية في السياسة  اش ا مام زيد )

في جقت عخ   الففار السياسية ت بلور، ل  مر  ل   السياسية،جطمد اط داد المعاردة  جالعئاةد،
ه الفرق هَ عهل الجما ة جالخوارج طكل   ريا  ت علم بالخالفة )ا مامة( جطرجطما، جمن نين ه 

 جالشيعة.
َُّ اخ ياره بالشورى جاال  خاب الحر جالم اطر من  فسهل الجما ة ثبب وا عنب الخليفة عج ا مام ت 

عما الخوارج ال تن خرهوا  ل    الهسب،جيه غي عن يكون قرطيم    بالوراثة،جليس    جالعئد،قبل عهل الحل  
(  ئب لادثة ال حكيَ، فئد عتخ جا طريئا  خاصا  نمَ، طرعية الخليفة الرابع  لي نن عني طالب )

زجا عن يكون من  امة الهاس، ثَ ذهبوا عبعد من ذلك  إذ لَ يش رطوا عن يكون الخليفة قرطيا ، جهوم
فيموا بكفر الخليفة  لي ) جا طريئة إسهاد ا مامة  ،ال حابة( جبعض ليهما لي عما الشيعة فعدب
 بالهص جال عيين، جليس باالخ يار.

( فجمع ما نين الثورو جما نين عهل الجما ة، جالخوارج، جالشيعة، ظمر ا مام زيد )
جكان له سمما  صاة ا  في السياسة جالحكَ، ل   سميم عصحابه جعت ا ه بالةيدية، ال تن   جالففر،

ْعدي   و( في اليمن معئال  لمَ.اتخ جا من )صي
تمدع ه ا ال حث ال عريف بالفرقة الةيدية جظرجع  شستما، جلياو منسسما، جعقسامما جفرقما 
الم عددو، عما المشكلة ال ي يعالجما ال حث ف  مثل في ا هابة  ل  سناع مفاده: هل كان لإلمام 

جإن كان الجواب نهعَ فما  زيد نن  لي )ردي هللا  همما(   رية في الففر السياسي ا سالمي؟
 اله رية؟هي محاجر ه ه 

تضمهت خ ة ال حث محاجر  دتدو هي: تاريخ الفرقة الةيدية ج شستما، جلياو منسسما، 
ق مَ، جالففر السياسي  جهوهر   ري ه في الففر السياسي ا سالمي، إدافة إل  عقسام الةيدية، جف ري

لمس جاليوم، جاله اةج ال ي توصل اليما ال حث، جعرفم لفل فرقة مهمَ، فضال   ن جاقع الةيدية نين ا
ال الث ملحئا  ت ضمن كشفا  بسةمة الةيدية لسب تسلسلمَ بالد وو، ع ده علد عةم مَ الئدماء، فإن 

 عصبت ف لك ن وفيم هللا تعال ، جإن عخ س  فمن  فسي جهفواتما.
  أواًل: النشأة والتسمية:

 ن الةيود: "إنم لفل فريم إمام يعةجن إليه، جيس هدجن  (1) الةيديةيئوع علد عكانر  لماء 
( ما كان ههاك زيدية، فما  شس ه ا اللئب، جال ُ ر ع في م اهبمَ إليه، جمن قبل زيد نن  لي )

 إالب من بعده".
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ا مام زيد نن  لي جال ي تبدج من ه ا الهص عمن الةيدية اس مد  تسمي ما من صالبما 
 .(3) ، الفيسا ية(2) )ردي هللا  همما(، جهي عكبر فرق الشيعة الثالثة: الةيدية، ا مامية

 ةع العلويون  ن السياسة، جتفرووا   (م  680  /  ه61) ئب قار ة ال مف في كربالء سهة  
السل ة جزخرفما، ( ال ي هجر السياسة جدساةسما، جترفمع  ن للعلَ جالعمل، جمهمَ ا مام زيد )

جكان مل ةما  ال ا ة، ال يخرج  ن الجما ة، لفن القدار عنيت إالب عن تضع ا مام في ُلجم ما ُمفرها ، 
م( 742 - 723 ه /125 - 105بعد عن سمع عذى  كثيرا  من جالو الخليفة هشام نن  بد الملك )

ع اسية، جهي تسري في المشرق في المدتهة المهورو جالعراق عيام كا ت العيون ت رصد الد وو ال
( يعمل  ل  تئويض عركان الدجلة جق ٍ ، جهو ُمهيةبه كمسرى الهار في المشيَ، ف وهموا عنم زيدا  )

، نرئ من تلك الشبمة ، فما كان مهه إالب عن ي لب الخليفة هشام نن  بد الملك ليرفع (4) ن ال نم
  هه م لم ه.

( قوال  تليم بشجا ة )لما دخل  ل  الخليفة لَ يفسح له في المجلس، فئاع له ا مام زيد  
"يا عمير المنمهين: إنم هللا لَ ترفع قدر علد  ن عن ترد  باهلل، جلَ يضع قدر  هاطَ:رهاع نهي 
! (5) ترد  مهه"، فئاع له هشام: نلغهي ع ك ت لب الخالفة جت مهاها، جا ت انن عيميه عالعلد  ن 

(: "عما قولك إ ي علدث  فسي بالخالفة، فال يعلَ الغيب إالب هللا، جعما قولك إ ي )فئاع ا مام زيد  
انن عميه فم ا إسما يل نن إنراهيَ خليل الرلمن انن عميه من صل ه خير ال شر محمد، جإسحاق انن 

، فسوضب الخليفة، ل ا عمره بالخرجج، فئاع (6)  ال اوو لرو عخرج من صل ه الئردو جالخهازير ج بدو  
 .(7)  تفرهله ممددا : سسخرج ثَ ال ترا ي إالب ليث 

هَ   ()عن  ا مام زيد  دم ْمُت  ع نيت الهبوو ال تن سمعوا  ن هي عن ُت يعم عج ُيضام، جذلك سي
 : (9)   الفوفة جهو تهشد ، فخرج من سا  ه إل   (8)  ﴿ عنب عفضل الجماد كلمة لم  هد سل ان هاةر﴾

 

 بيفيري  تخوفهي المهون كس هي      عص حت  ن  رض الحياو بمعةع                  
 فسهب ما إنم المهية مهمققققققققققل       النقققققققققققققد عن ُعسئ  بكققققققققققققققسس المهمقققققققققل                  

 

( )رجى هشام نن محمد الفلبي  ن عني مخهف: عن طيعة الفوفة هعلت تخ لف إل  زيد  
جت ال ه بالخرجج،  ملين َيه عن يكون مه ور الةمان، ج اهدجه  ل  ماةة علف رهل كل يحمل سيفه 

بالفوفة بضعة  شر طمرا ، جعرسل د اته إل  الموصل جالسواد تد وهَ ( )للدفاع  هه، فسقام زيد  
، (10)نيع ه،َ  ايعه عهل الفوفة ججاسط جمداةن عخرى  ل  السمع جال ا ة جالئ اع معه ل   المو إل   

: "جا ي عد و إل  ك اب هللا جسهة  بيه، جإلياء السهن، (11)جكا ت صيغة البيعة كما عجردها انن كثير 
 جإماتة البدع، فإن تسمعوا يكن خيرا  لفَ جلي، جإن تسنوا فلست  ليكَ نوكيل".

ا عن لا ت سا ة الف ل جلمي جطيسما ل   ندعجا معه هدال   قيما ، ثَ تفرقوا  هه، جم
، فئاتل نمَ ن سالة  ادرو ثَ ُعس شمد في اليوم الثا ي من صفر سهة (12) جلَ تبم معه سوى الئليل

ي  امة، ج  ري ه في الففر السياس(14)  م، فُسمي عت ا ه بالةيدية، ل مسكمَ بسقواله739/    (13)   ه122
 ا سالمي خاصة، ال ي سيستي ذكرها في مودعما.



Asst. Prof. Dr. Ghazi Hamid Mussa / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (12) | Issue (42) | Part II | Year (2020) Pages (321-346) 

 

325  P a g e |  

J.F.A  

 حياته ونشأته: ()ثانيًا: اإلمام زيد 
هو ا مام زيد نن  لي )زين العاندتن( نن الحسين نن  لي نن عني طالب العلوي الماطمي 

 .(15) المد ي، عخو عني هعفر ال اقر ج بد هللا ج مر ج لي جالحسين ردي هللا  همَ
سقققققققققققهدية يئاع لما )سقققققققققققالفة( جيئاع )وةالة(، عهداها إل  عنيه المخ ار نن عني  بيد ُجلد ُلم 

( جهو في الرابعققة  شققققققققققققققرو من  مره، فففلققه عخوه الكبر محمققد ال ققاقر  )، مققا  عنوه (16) الثئفي
( جكان لإلمام ال اقر جلد في  مر  يممه زيد ذلك هو ا مام هعفر ال قققققققادق ،) (17)  ردقققققققي هللا(

  همَ(.
م(، 739  /  ه122لَ ت كر ك ب السير جال  ئا  تاريخ مولده، إ ما ذكر  سهة اس شماده )

، جتسسيسا   ل   دد سهوا   مره جتاريخ اس شماده  (18)  ( سهة42جعهمعت عولب الم ادر ع مه  اش )
 م(.699 / ه80( كا ت سهة ))يمكن االس ه اج عن جالدو ا مام زيد 

ري لإل يع الشرع ال ي  اله من  س ه مام زيد )ٌقدب ( عن تهشس  شسو صالحة في ظل َر
ه لنيه هو فارس المشارق جالمغارب عسد هللا ال اهر، فجده لمه الفبرى هو رسوع هللا ) دم ( جهي

( في المدتهة المهورو ال ي طمد  ال هةيل، جسار (، تر رع زيد )الغالب  لي نن عني طالب )
يل، ممد العلَ، ج ش ال حابة، ج كف في مسجدها الشريف  ل  الع ادو جقراءو في طرقاتما هبر 

: "طاهد  زيد نن  لي، (19)  الئر ن الفريَ، ل   عدح  ع لَ الهاس بالئراءا ، قاع ا مام عنو لهيفة
جقاع كما طاهد  عهله، فما رعتت في زما ه عفئه مهه، جال ع لَ، جال عسرع هوابا ، جال عنين قوال "، 

 : "ما كان في عهل زيد نن  لي مثل زيد، جال رعتت فيمَ عفضل مهه جال عف ح".(20) ال مش
له من تعلمه  ل  تد عنيه ا مام  لي زين العاندتن ) (، جمن بعده عخوه كل ذلك ل م

ان عهَ طيوخها مام محمد ال اقر ) دم  ، جبم ا ال دد يئوع ا مام هعفر ال ادق(21) ( الل ان ُيعي
(ن  يممه ا مام زيد  )(22) ،"َكان وهللا عقرع ا لف اب هللا، جعفئمها في دتن هللا، جعجصلها للرل" :

، رجى  ن عنيه  لي زين العاندتن (23)  جعهمعت كل الفرق ا سالمية  ل  ُ ُلو قيْدر ه جإمام ه في العلَ
ى  هه انن عخيه هعفر نن )ردي هللا  همَ(، رج  جعخيه عني هعفر محمد ال اقر ج رجو نن الةبير

(، جُطْع ية، جفضيل نن مرزجق، جالم لب نن زياد، جسعيد نن خثيَ الماللي، محمد ال ادق )
 .(24) ج بد الرلمن نن عني الة اد ، ج خرجن سواهَ

مه  الوالدو جل   الشمادو، ترسَ صورو  اصعة لشخ ية ( )إنم الحدتث  ن ا مام زيد 
ه رسوع هللا   دُّ ، فمو جلد جتعلبَ في المدتهة، ()رهل ف ، هاد نهفسه في سبيل الم ادئ ال ي هاء نما هي

ثَ خرج طل ا  للعلَ في الفوفة جال  رو، ثَ طدم رلاله صوب دمشم لمئانلة الخليفة هشام نن  بد 
ليس شمد نما، جما نين المدتهة المهورو، جال  رو، جدمشم، جالفوفة، كان  الملك، ج اد إل  الفوفة

لألهياع من بعده لففرو جلدو المة جتفامل عق ارها، جعم ارها، ما  جكس ه تنسس( )ا مام زيد 
 توالت الع ور جالدهور.
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 :( أو الزيدية في الفكر السياسي اإلسالمي)ثالثًا: نظرية اإلمام زيد 
 ()إنب الحدتث  ن الففر السياسي  هد الةيدية ما هو إالم اس عراض له رية ا مام زيد 

في السياسة جالحكَ  امة، جا مامة جطرجطما جما لولما خاصة، جيبدج عن ا مام  كف  ل  
صياوة   ري ه الم كورو عيام إقام ه في الفوفة بضعة  شر طمرا ، جهو ُيممد لبيع ه من ع  ار 

 لعلوي،  ئب ما هرى نيهه جبين الخليفة هشام نن  بد الملك في الشام من خ ومة جفرقة.البيت ا
عجرد  م ادر الففر السياسي االسالمي جالف رق معلوما  مممة تهاجلت محاجر   ري ه في 
ا مامة )الخالفة( جطرجطما، جموقفه من مسسلة جهود إمامين في ق رين م  اتهين، جالع مة 

ن موقفه من الخرجج  ل  السل ان جمئاتل ه، جلما كا ت ه ه المحاجر تمثل عخص جالممدجية فضال  
 فئرا  ال حث جهب تئديمما بشيء من ال ف يل.

( اخ الع الفرق لوع ا مامة جفي طراةط من ت والها، فالفيسا ية لما )رعى ا مام زيد 
، جثمة (25) بد هللا نن ع اسرعي، جا مامية لما رعي، جالع اسية تهادي بإمامة محمد نن  لي نن  

( إل  الفوفة جإل  ال  رو،  راء وري ة جدخيلة ت داجلما الهاس في مجالسمَ، فرلل ا مام زيد )
ه  دم يئانل الهاس في للئاتمَ، يس مع آلراةمَ جعقوالمَ، فا  م  به ال  ر، جال ففر جاله ر إل  ُسهمة هي

في الففر السياسي ا سالمي، جال   (26)عصوع   ري ه( فاس ه ط مهما بعض   لي نن عني طالب )
، جالم سمل في ففر ا مام زيد (27) سيما ما ت علم مهما بإمامة المفضوع، جالخرجج  ل  عةمة الجور

(:خص   ري ه بسربعة محاجر، جهي  ( السياسي يمكهه عن ُيشي
ن، جالخرجج إمامة المفضوع، جطرجط ا مامة، جهواز خرجج إمامين في ق رين م  ا دت

يما تلي تئديَ لهَ محاجر   ري ه السياسية. ل  عةمة الجور عج السل ة الجاةرو،   َج
 إمامة المفضول:  .1

ه الجل  با مامة، ا مامة ال ي ا  بر  ()يفضل ا مام  لي  ()كان ا مام زيد  جيُعدُّ
ها بالفضل جال لب جليس بالوراثة دم جصف علد ك ار عةمة الةيدية  طريئة تئلُّد  ، جرعى (29)   -  (28)    ل  لي

عن ا مام  لي كان عفضل من الشيخين عني بكر ج مر )ردي هللا  همما(، لفهه مع ه ا ال فضيل 
، جطا  مما  جاه ة، إذ لَ تري ما يمهع عن تفون الخالفة في المفضوع مع قيام   دم خالف مما لمب

 (): "كان  لي نن عني طالب (30) الفضل،  ل  عالم ت عارض مع م الح المة، ج ن ذلك قاع
لم لحة رعجها، جقا دو دتهية را وها، ( )عفضل ال حابة، إال عنم الخالفة ُفومدت إل  عني بكر 

 الف هة، جت ييب قلوب العامة".من تسكين ثاةرو 
جهو يئرر ه ه الئا دو ته لم من ع ئرية ففرية تس خلص الحكَ من ( )جا مام زيد 

صوب نيرم المان بعيدا   ن الف ن  نيدها  لوادث المادي الئريب،  صالح لاع ا مة جالخ 
ف ح مكة مازاع جا لن، جيعلل ه ا الموقف عن  مد الحرجب في   ر الرسالة جبال حدتد قبل 

لَ ييُجفم بيْعُد من دماء المشركين، (  )طاخ ا  في ذاكرو بعض الئرطيين، جما زاع سيف ا مام  لي  
جربمما ههاك من تحدثه  فسه بالثسر، لم ا ما كا ت الئلوب تميل إليه كل الميل، ففا ت م لحة المة 

هي  مَ، جعس ئمَ في ا سالم، جعكثرهَ مالزمة تئضي عن ت والها من ُ ر عي باللين جالرجية، جميْن هو عسي
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، )يئ د ن لك الخليفة ال دتم( ج هد ذلك ت حئم ال ا ة، جتئوم الجما ة، (31) ()لرسوع هللا 
 جت وافر الشوكة، جه ا ما كان.
: "يجوز عن يكون المفضوع إماما ، جالفضل قاةَ، (32) قاةال   ()جيس  رد ا مام زيد 

( )فيرهع إليه في اللكام، جيحكَ بحكمه في الئضايا"، جلعله ن لك ت كر كيف كان ا مام  لي  
جزيرا  للخليفة عني بكر ال دتم ج مر نن الخ اب )ردي هللا  همما(، ترهعان إليه في اللكام، 

 جيسخ ان بحكمه  ل  الدجام. 
ة إمامة الشيخين (  )َيه عنم ا مام زيد    مما ال طك حم جهو يئرر لمب إمامة المفضوع جص 

دُّ إقرارا  مهه بسينم الشورى هي الوسيلة الفضل الخ يار إمام المسلمين،  ججهوب طا  مما، فإنم ذلك ُيعي
ع ر الراطدي بعيدا   ن ال وريث، ال ي عص ح تئليدا  ساةدا  في اخ يار سل ان المسلمين مه  ا  ماء ال

 إل  اليوم.
 شروط اإلمامة:. 2

ذهب الةيدية إل  عن الفضل في ا مام عن يكون إمام  يْدع من ُصْلب   لي نن عني طالب 
()  من فاطمة الةهراء الب وع ،() جال فرق   دهَ سواء عيكان من عنهاء الحسن عج عنهاء الحسين ،

سخي، خرج با مامة ته غي عن يكون إماما  جاهب )ردي هللا  همَ(، ففل فاطمي،  الَ، طجاع، 
قد خالف الفيسا ية ال تن اط رطوا عن يكون ا مام من ( )، جبم ا يكون ا مام زيد (33) ال ا ة

( )، جلم ا د وا لمحمد نن الحهفية ()، جال تلةم عن يكون من عنهاء فاطمة ()عجالد  لي 
 .(34) با مامة

في ميْن يخرج من  ع البيت عن يخرج داعيا  ( )فضال   ن ذلك فئد اط رط ا مام زيد 
ثمُلُه، لي سه  للهاس (35)  لهفسه ، بارزا  للهاس، تراهَ جيرج ه، يسمعمَ جيسمعو ه، جال ُتهيب  هه علدا  ُيمي

خرج  ن مبدع قد  ()تئدتر م لحة المة في دتهما جد ياها من تولي ه، جب لك يكون ا مام زيد 
سهة  (36) () ال قية ال ي ال ةم به  ع البيت )ردي هللا  همَ(  ئب اس شماد ا مام الحسين

، جيخالف نم ا ا مامية الثه   شرية في   ره من ال تن يعُّدجن ا مام إماما  جإن (م  680ه/61)
، لنم ا مامة  هدهَ تيُنْجُع (37) كان مس ورا  م واريا   ن الهاس، جلَ يخرج معلها  الد وو لهفسه

باط راطه الخرجج ل ميْن ت  دى لإلمامة للد وو إل   فسه  ()با ي اء ال باالخ يار، جا مام زيد 
ْئد الخ يار ما ترج ه الصلح لمرها،  لم جالعي ممة عهل الحي فإ ه يضع مسسلة اخ يار إمام المة في ذ 

 .(38) فضل جال لب ال بالوراثةج ية ذلك ع ه  دم اس حئاق ا مامة بال
 جواز خروج إمامين في قطرين متباعدين: .3

بجواز خرجج إمامين في ق رين م  ا دتن في  ن جالد دمن دار  ()عف   ا مام زيد 
ا سالم، طري ة عن يكو ا فاطميين جي  فا بالةهد، جالشجا ة جالعلَ، جمن ا لةام عن يكون كل جالد 

 .(39) مهمما جاهب ال ا ة
 سيما إذا ما  لَ عن قد تبدج ه ا المر للوهلة الجل  وري ا  بالهس ة للئارئ الفريَ، جال

الحرص  ل  الولدو ا سالمية ت عارض مع ذلك، جفئماء اللكام السل ا ية لَ يجة علد مهمَ عن 
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، (40)  ُيعئد لألمة إمامان في  ن جالد، إال بشرجط محددو ج ادرو هدا ، لفاظا   ل  جلدتما جتماسكما 
ال ي تسبم  فله في ذلك ما تبرره، جلعله يسع  لئ ع ال ريم لمهع الفود  ()عمما ا مام زيد 

ْئد   مام ُمْجميع  ل  نيع ه، م فم  ل  طا  ه، في دجلة م رامية الطراع. لم جالعي  اخ يار عهل الحي
ْئد م ايع مما،  لم جالعي عمما إذا ما خرج إمامان في اقليمين م  ا دتن جمخ لفين فعل  عهل الحي

مامين خ ومة عج بغضاء، إ ما لحين ترتيب المور جاالتفاق  ل  علدهَ، طرط عالم تفون نين ا 
 ل  ذلك الم هب هو  ()عنم ال ي لمل ا مام زيد  (41) تعاجن ججالء، جيعةج ا مام عنو زهرو

اتساع رقعة الدجلة العربية ا سالمية في زما ه، جال ي ام د  من سمرقهد إل  ال دلس جههوب 
ين م  ا دتن، جمن ثيَم العمل  ل  فر سا، فمو لَ يفت  بجواز إمامين في ق ر جالد، إ ما في ق ر 
يعمل  ل  الولدو جاالصالح ( )تحئيم جلدو عق ار المة جاصالح لالما، إذ ما نرح ا مام زيد 

نم الليل جاس و   جالدفاع  همما ل   االس شماد، رجى علد عصحابه ع ه خرج معه إل  مكة، فلما هي
الثريا عترى علدا  تهالما؟ قلت: ال، قاع: وهللا لودد  عنم تيدييم : "عما ترى ه ه (42) الثريا قاع ل ال ه

 مل ئة نما فسقع إل  الرض عج ليث عقع، فستئ ع ق عة ق عة، جعنم هللا ي لح نين ُعمية محمد".
 الخروج على أئمة الجور:. 4

، جلعلمه ع    ذلك (43)  الخرجج  ل  عةمة الجور جمئاتل مَ بالسيوع  ()  عجهب ا مام زيد
: "ال ارك لألمر (44) جهو يئوع ()المبدع عجلوية كبيرو جهو يس مع إل  جالده ا مام زين العاندتن 

بالمعرجع جالهمي  ن المهفر كالهان  ك اب هللا جراء ظمره"، ج دم ه ا المبدع المحور الساسي في 
ريه ا مام زيد الففر ال نهفسه، ت بيئا  لمبدع المر بالمعرجع جالهمي  ن  ( )سياسي الةيدي، إذ قيرم

المهفر، بئوو السيف إذا ما  جة اللسان  ن تحئيم ذلك، كي ال يس شري الفساد، جيسود ال لَ نين 
ها عهل البيت، المفرجض  ليها ج ليك(45) الع اد، جبدا ذلك جادحا  في قوله َ، ج ل  : "ا مام م 

ميري سيفه جد ا إل  ك اب ربمه، جُسهمة  بيمه، جهرى  ل  علكامه، جُ ر عي ن لك، ف لك  المسلمين، ميْن طي
 ا مام ال ي ال تسعها جإياكَ همال ه".

إنم مسسلة الخرجج بالسيف في المر بالمعرجع جالهمي  ن المهفر مبدع تيبيهم ه عولب الفرق 
همة جالجما ة جهميع المع ةلة جفرق الخوارج، فضال   ن الةيدية، إذا لَ ا سالمية، جمهمَ عهل السُ 
، جقالت ه ه الفرق جمهمَ الةيدية: "إذا كان عهل الحمب في   ابة، (46) يكن دفع المهفر إالب ن لك

يمكهمَ الدفع، جال تيسسون من ال فر، ففرض  ليمَ ذلك )عي سلب السيوع(، جإن كا وا في  دد ال 
عية من ترك ال غيير باليد"، جذلك هو قوع ترهون )عي  اله ر( لئل مَ جدعفمَ ب فر، كا وا في سي

دُّ ا مام زيد الخليفة  لي نن عني طالب، جطلحة، جالةبير، جانهه  هممور ال حابة، جفي طليع مَ هي
ين  بد هللا، جالحسن نن  لي، ج اةشة عم المنمهين، جالهعمان نن بشير، جعولب ال حابة، من المماهر 

 .(47) )ردي هللا  همَ( جال  ار
ز  لدد الةيدية  دد الرهاع الواهب توافرهَ  هد الخرجج  ل  السل ان، إذ عنم عقيلم مئدار يجوب

و عهل ندر، يعئدجن لإلمام جيخرهون معه دم و عهل ندر هَ ثالثماةة (48)  لمَ الخرجج عن يكو وا كع  دم ، ج  
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 ل  الخليفة  ()، جت بيئا  لم ا المبدع السياسي جالفئمي خرج ا مام زيد (49) جعربعة  شر رهال  
 هشام نن  بد الملك، بعد توافر الشوكة له بادئ عمره.

 رابعًا: أقسام الزيدية، ِفَرقهم، فكرهم السياسي:
الةيدية صهفان، جهما الةيدية الضعفاء جالةيدية القوياء، عما الضعفاء:   (50)  صهمف الهوبخ ي

فسسماهَ العجلية، جهَ عصحاب هارجن نن سعيد العجلي، جفرقة مهمَ يسمون الب رية، جهَ عصحاب 
كثير الهواء، جالحسن نن صالح نن لي، جسالَ نن عني لف ة، جالحاكَ نن الع ي ة، جسلمة نن 

ثانت نن الحداد، جهَ ال تن د وا الهاس إل  جالية الخليفة  لي جخل وها نوالية كميل، جعني المئدام 
 عني بكر ج مر )ردي هللا  همَ(.

عما القوياء: فمهمَ عصحاب عني الجارجد، جعني خالد الواس ي، جعصحاب فضل الرسان، 
 ادجا إل  (، فلما توفي )جمه ور نن عني السود، جفرقة مهمَ دخلوا في إمامة  لي نن موس  

 .(51) قوممَ
عما فرق الةيدية: فلَ ت فم المنرخون جعصققققققققققحاب ك ب الملل  ل   دد فرق الةيدية، فمهمَ 

هقققا فرق ين جهمقققا الجقققارجديقققة جالب ريقققة دم هقققا ثالث فرق جهي الجقققارجديقققة،  (52) من  قققي دم ، جمهمَ من  قققي
ها عربعة فرق جهي (53) جالسقققققققليما ية، جالب رية الجارجدية، جالسقققققققليما ية، جال قققققققالحية  ، جمهمَ من  يدم

ها س ة فرق جهي الجارجدية، جالسليما ية، جالب رية، جالهعيمية، جالخامسة  (54)  جالب رية ، جمهمَ من  يدم
، عما  (55) هي ال ي ت برع عصققققققققحانما من الشققققققققيخين )ردققققققققي هللا  همما(، جالسققققققققادسققققققققة هَ اليعئوبية

رهَ ثما ي فرق، إذ يضقققققققققققققيف إل  الجارجدية  في كر عن الةيدية كا ت في   ققققققققققققق ( 56) المسقققققققققققققعودي
جالسقققليما ية جال قققالحية خمسقققة فرق عخرى جهي: المرةية، النرقية، اليعئوبية، العئبية، اليما ية، جلَ  

 ترد معلوما   ن الفرق الخمسة الخيرو سوى اليعئوبية جالهعيمية )اليما ية(.  
ديقة جالسققققققققققققققليمقا يقة جال ققققققققققققققالحيقة  ج ل  الروَ من عنم ال قارز من نين تلقك الفرق هي الجقارج 

، فإنم ال الث يجد  فسقققه ملةما ن هاجع فرق الةيدية كافة مع الففر السقققياسقققي لفل جالدو (57) جالب رية
 مهما جكما يستي:

 الجارودية: .1
هَ عصحاب عني الجارجد زياد نن المه ر المم ا ي الخراسا ي العبدي، جيئاع عليا ا الهمدي 

، سموا بالجارجدية ل مَ قالوا بئوع صالبمَ عني الجارجد، (58)  ه(  160-150ما نين    وفيالفوفي )ت
 ص  ل  إمامة ( )، جع لن عن الرسوع ( )ال ي ت رع في  راةه جخرج  ن  راء ا مام زيد 

لُّوا جكفرجا ( ) لي نن عني طالب  بالوصف ال بال سمية، فمو االمام من بعده، وير عنم الهاس دي
ْرجا بحئه إذ لَ ي لبوا الوصف، ثَ كفرجا باخ يارهَ (59) ()االق داء به بعد الرسوع ن ركمَ  ، جقي م

، (60) ()خليفة للمسلمين، جخالف عنو الجارجد نم ا الئوع ا مام زيد ( )لني بكر ال دتم 
ال ي لق ه ( )جلعله نم ا الئوع عوضب  ع البيت )ردي هللا  همَ( جمهمَ ا مام محمد ال اقر 

 .(61) )سرلبوا( عي طي ان ع م  يسكن ال حر
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، ثَ  لي نن الحسين (62)  جقاع الجارجدية: إنم ا مام بعد  لي هو انهه الحسن، ثَ الحسين
ام محمد نن  بد هللا نن الحسن نن الحسن نن  لي )زين العاندتن(، ثَ انهه زيد، ثَ مهه إل  ا م

 .(63) نن عني طالب )ردي هللا  همَ(
 دم الجارجدية عنم ا مامة طورى في عجالد الحسن جالحسين، ففل فاطمي خرج بالسيف، 

زجا تعدد الةمة  .(64) داعيا  إل    رو الحم، موصوع بالعلَ جالشجا ة، فمو إمام، ل لك هوم
، نل كفرجا الخليفة  مر جالخليفة ()لَ يك ف الجارجدية ن ففير الخليفة عني بكر ال دتم 

 .(65)  ثمان، جعكثر ال حابة )ردي هللا  همَ(
، (66) اف رقت الجارجدية في ا مام المه  ر إل  ثالثة فرق لسب رجاية عني الئاسَ البلخي

نن الحسن نن الحسن نن  لي لَ ييُمْت، جال يمو    الجل : قالت إنم محمد نن  بد هللا الهفس الةكية
ل   يمأل الرض  دال  بعد عن فادت هورا ، جع ه الممدي المه  ر  هدهَ، الثا ية: قالت إنم محمد 
نن الئاسَ نن  لي نن  مر نن  لي نن الحسين نن  لي لي لَ ييُمْت، جلن يمو ، ل   تهشر 

ة: قالت إنم يحي  نن  مر نن يحي  نن الحسين نن زيد العدع جهو الممدي المه  ر  هدهَ، الثالث
 نن  لي نن الحسين، هو اآلخر ليب لَ ي ُمْت جهو الممدي المه  ر  هدهَ.

جبم ا اخ لفت الجارجدية مع الثهي  شرية ال تن قالوا: إنم الممدي المه  ر هو ا مام 
 .(م 817( 67)  ه 202)الغاةب محمد نن ا مام الحسن العسكري المولود سهة 

 السليمانية: .2
هي الفرقة الثا ية من فرق الةيدية، سموا نم ا االسَ  س ة إل  رعسمَ سليمان نن هرير 

، جهَ عقل ت رفا  من الجارجدية، جعقرب مهمَ إل  (68)  الةيدي، جقبل الرقي، جيسمون بالجريرية عيضا  
 .في  راةه، جإن اخ لفوا معه في بعض المساةل( )ا مام زيد 

قالوا: إنم ا مامة طورى نين المسلمين، جهي ت ح بعئد رهلين من خيار المسلمين، جإ مما 
، (69)دي هللا  همما(عني بكر ج مر )ر   ت لح في المفضوع مع جهود الفضل، جعثب وا إمامة الشيخين

جقيل إنم زعيممَ سليمان نن هرير كان تة َ إن نيعة الشيخين كا ت خ س، ال يس حئان  ليمما 
كان عجل  با مامة مهمما،   ()، لنم  ليا   (70)  الفسم، جإن المة تركت الصلح ليهما  ئد  لمما 

 .(71) إالم عنم ذلك الخ س لَ توهب كفرا  
دم ز ممَ، ( )كفمر السليما ية الخليفة  ثمان  لما علدثه من لوادث في  مده  ل  لي

ميل ()جكفمرجا ال تن لاربوا  ليا    .(م 656 / ه 36)سهة  (72) توم الجي
و مساةل اخ لف زعيممَ سليمان نن هرير مع  دم الشيعة الثهي  شرية، جطعن فيمَ في   

 .(73) عهمما البداء جال قية
 الصالحية والبترية: .3

 (74) ه( 168-100ال الحية هَ عصحاب الحسن نن صالح نن لي الممدا ي الفوفي )
ال سملة في ، ُسمُّوا بالب رية ل ركمَ (75)  م(، جالب رية هَ عصحاب كثير الهوى الن ر 784 -  718)

 .(77) ، جقيل إ ممَ ُسمُّوا نم ا االسَ لنم كثيرا  كان تلئب بالن ر(76)  الئراءو نين السورتين
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اتفم الحسقن نن صقالح جكثير الهوى في الم هب، جقالوا في ا مامة كئوع السقليما ية، وير 
ْدُره(، جققالوا: إذا مقا تففر قا في   (78) ع مَ توقفوا في عمر الخليفقة  ثمقان، )عهو منمن عم كقافر( )هقلم ققي

الخ ار الواردو في لئه كو ه علد العشقققققرو الم شقققققرين بالجهة جهب الحكَ ب قققققحة إسقققققالمه جإيما ه،  
جإذا ما اسققققق  كر ا ما علدثه من لوادث، جمهما  دم ت ويع نهي عمية جبهي مرجان، جمخالف ه لسقققققيرو 

لهاه إل  علكَ  ال ققققحابة في الحكَ َيجب الحكَ بكفره! لم ا  "تحير ا في عمره، جتوقفها في لاله، ججكم
 .(79) الحاكمين"

، ()فئالوا: هو عفضل الهاس بعد رسوع هللا ( )عما  ن الخليفة  لي نن عني طالب 
، (80)  جعجالهَ با مامة ، لفهه ترك لئه راغ ا ، جسلَ لمما المر راديا ، لم ا "فهحن رادون بما رديم
 .(81) َ"ُمسلبمون لما سلم 

قالوا: إنم ا مامة طورى نين المسلمين، جت ح بالعئد جفي المفضوع، جقالوا ب واب خالفة 
 .(82)  ليمما  ()ال دتم ج مر )ردي هللا  همما(، مع تئديَ  لي 

جمن الجقدتر بقالق كر عنم السققققققققققققققليمقا يقة جالب ريقة كلمَ يكفرجن الجقارجديقة، بسققققققققققققققبقب تففيرهَ 
)ردقي هللا    الجارجدية فمَ يكفرجن السقليما ية جالب رية، ل ركمما تففير عني بكر ج مرللشقيخين، عما 

، جما جرد ذكره بشقققققسن الشقققققيخين ُ دم الب رية  ()، جلعلم توقفمَ في عمر الخليفة  ثمان (83)  همما(
 .(84) علسن لاال  من السليما ية  هد عهل السهة

 النعيمية: .4
كان مس حئا  لإلمامة، جإ ه ( )الهعيمية عصحاب  عيَ نن اليمان، ترجن عنم ا مام  لي 

، جإن اُلممة ليهما جلمْت عبا بكر ج مر عخ س ، لفن خ سها ال ()عفضل الهاس بعد رسوع هللا 
كل من ، ج ()يحمل  ل  االثَ، إ مما خ س نييبن في ترك الفضل، تبرع الهعيمية من الخليفة  ثمان  

 .(85) في الجمل جصفين( )قاتل  ليا  
 اليعقوبية: .5

هَ عصحاب رهل تد   يعئوب نن  لي الفوفي، جاليعئوبية ت ولون عبا بكر ج مر )ردي 
 ، جه ا كل ال ي ُذكر  همَ في ك ب ال فريق.(86) هللا  همما( لفهمَ ال ت برؤجن ممن نرئ مهمما 

 والحاضر:خامسًا: الزيدية بين الماضي 
إنم الحدتث  ن الةيدية نين المادي جالحادر يعه  بالساس اس عراض ل اريخمَ جعةم مَ 

 مه  الهشسو جل   اليوم.
م(  743- 716ه/  ( )98-125)قام جلده يحي   (  )َ عد اس شماد ا مام زيد نن  لي  

ر طميدا  ههاك سهة بسمر الةيدية من بعده، فمض  إل  خراسان، جال فم الهاس لوله، جق ل هو اآلخ
كان قد  مد إل  إمامين  ()عن ا مام يحي   (88) ، جي كر الشمرس ا ي(م 743 / (87)  ه 125)

يئومان بسمر الةيدية من بعده جهما: محمد نن  بد هللا نن الحسن نن الحسن نن  لي الملئب نق 
- 715ه145-97م(، جعخيه إنراهيَ ا مام ) 762-711 / ه 145-93)محمد الهفس الةكية 
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، فُئ ل الجع () م( )ردي هللا  همما(، الل ان كا ا ت فئان بآراةمما مع  راء ا مام زيد 762
 بالمدتهة  ل  تد عيس  نن ماهان،  َيما ُق  ل إنراهيَ في ال  رو عيام الخليفة المه ور.

م(، ال ي خرج من 856-786ه/  242  -170جهاء من بعدهَ الئاسَ نن انراهيَ الرسي )
الحم يحي  نن ، جمهمَ لفيده المادي إل  (89)  ق ه عةممة الةيدية جبال حدتد من  سل جلده الحسين

 - 245الحسين نن الئاسَ نن إنراهيَ نن اسما يل نن انراهيَ نن الحسن نن  لي نن عني طالب )
م، فد ا لهفسه با مامة في  897ه/284م( ال ي قدم اليمن من الحجاز سهة 910-859ه/298

و، جولب  ليما، جبويع له سهة  ْعدي المادي المنسس ، جُ دم (90) م، جلئب بالمادي901ه/ 288صي
الجع لدجلة الةممة في اليمن، إذ هعل الم هب الةيدي هو الم هب الرسمي له ام الحكَ ال ي عقامه 

 .(91) جاس مر لما يئارب الف  ام
ثَ تيميفبن الحسن نن زيد نن محمد نن اسما يل نن زيد نن الحسن نن  لي نن عني طالب 

م، وير عنم الةيدية  864/  (94) ه250سهة  (93) نجهرها  (92) من إقامة دجلة  لوية في طبرس ان
 .(95) لَ تع رع به إماما ، ل ه لَ يس وع طرجط ا مامة  هدهَ جهي العلَ جالةهد جالسياسة

- 230ج جح ا مام الحسن نن  لي نن الحسن نن  مر نن  لي نن الحسين الشميد )
، (96) لدتلَ جطبرس ان جهيالنم( جالملئب بالطرجش من الوصوع إل  نالد ا  916-844ه/ 043

 .(97) فهشر الم هب الةيدي ههاك، جعدح  له ههاك عت اع كثير
مي علد  لماء الةيدية جعةمم مَ الئدماء م ممن اط غلوا بال دجين جال سليف قيدم معلوما  ثرية  (98)  جي

هَ رهاال  الةيدية جعةمم مَ، ان دعها با مام  لي نن عني طالب     ما  جخ مما با مام الممدي (  )ييعدب
و، جلهمية  ( م 1304ه/ 774) لي نن محمد نن  لي الم وف  في ذمار سهة  ْعد  جالمدفون في صي

 المعلوما  سي َ تهاجلما في الملحم المرفم في  ماية ه ا ال حث.
هللا  )رديلم هب الةيدي ال ي عقامه المنسس ا مام زيد نن  لي مما ال طك َيه عنم ا

 همما( بفلسف ه السياسية جقوا ده الفئمية دعف بالميريو إْن لَ يكن اخ ف  تماما ، جقد عكد ذلك  شوان 
و جما (99) الحميري إذ قاع ْعدي : "جليس باليمن من فرق الةيدية وير الجارجدية جهَ ب هعاء جصي

، ليهما عطار إل  مجيء طواةف من بعد  ع ا مام (100) ذلك ذهب محمد عنو زهروتليمما"، جإل  
ليفيه من  ع ني ه الفرام.  زيد، فحرفمت الم هب، جذهبت بعيدا   ن مهمج المنسس جمهمج ميْن خي

جفي الع ر الحدتث ثار الةيدية في اليمن دد الدجلة العثما ية، نثورو قادها الم وكل يحي  
، جتمكن من تسسيس دجلة (م 1904ه/ 1322)نن محمد نن يحي  نن لميد الدتن جتحدتدا  سهة 

، ليث قامت الثورو اليمهية ال ي قضت  ل  ات اع (م  1962/  1382)  زيدية ظيلمت قاةمة ل   سهة
م في تعة، ع لن 1962عتلوع    18،  َ عد عن توفي ا مام علمد توم  (101)  الةيدي في اليمن  الم هب

م سئ ت سل ة ا مام محمد البدر 1962عتلوع  27جلي  مده محمد البدر إماما  للةيدية، جفي 
 ل  تد مجمو ة من الض اط، جمهمَ الفريم لسن العمري جالمشير  بد هللا السالع، ليبدع  مد 

 .(102) ة اليمهيةالجمموري



Asst. Prof. Dr. Ghazi Hamid Mussa / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (12) | Issue (42) | Part II | Year (2020) Pages (321-346) 

 

333  P a g e |  

J.F.A  

جفي لق ة الثما يها   اد  الحركة الةيدية ل  مر مرو عخرى نثوب هدتد، إذ تمكن الشيخ 
م( من ا شاء )اتحاد الش اب( في مدتهة صعدو، جكان ُتدمرس الش اب 2008صالح علمد فلي ه )  

 ي ُيعد الب ، ال(103) في ه ا االتحاد م ادئ الثورو ا ترا ية  ل  تد محمد ندر الدتن الحوثي
الرجلي جالمنسس الحقيئي للحركة الحوثية، ليث سع  الحوثيون الس عادو ا مامة في اليمن، جهَ 

 .(104) في الصل فرقة من فرق الةيدية )الجارجدية(
م ل ست الحركة الحوثية الرداء العسكري تحت  2004م إل  1999جفي الف رو ما نين 

بعد إل  )لركة ع  ار هللا( جهو ما ي لم  َيماع اسمما مسم  )ته يَ الش اب المنمن( ال ي تحو 
 .(105)  ليه اليوم )الحركة الحوثية(

م(، هو عكبر المراهع الةيدية، 2010-1926جمن الجدتر بال كر عن ندر الدتن الحوثي )
ا شئاقا  إالم ع ه جبسبب زياراته الم فررو إل  إتران ندع يميل إل  ال وهما  ا ترا ية، مما   ج  هه 

./. من سكان اليمن جفم ما ذهب إليه علد 30جخرجها  لحرك ه  ن الم هب الةيدي ال ي يئلبده 
 .(106)  ال الثين المحدثين

م  2014عتلوع    21خادت الحركة الحوثية سلسلة معارك مع الجيش الحكومي اليمهي، جفي  
ل بدع مرللة هدتدو من  اه اح الحوثيون العاصمة اليمهية صهعاء، ف مكهوا من السي رو  ليما،

 الحوادث في تاريخ اليمن السياسي.
 النتائج:

 توصل ال حث بعد ا جازه إل  هملة   اةج جهي:
كان ال راع لوع الخالفة عج ا مامة هي السبب الرةيس ل مور الفرق السياسية  .1

(، جال )ا سالمية، جمهما فرقة الةيدية ال ي اس مد  تسمي ما من منسسما ا مام زيد 
ا مام خرج طامعا  بالسل ة، عج ع ه خرج ب را ، إ ما خرج داعيا  إل  ك اب  إنيمكن الئوع 

(، جالدفع  ن المس ضعفين، جا  اء المحرجمين، جرد الم الَ ج  رو هللا جسهة رسوله )
 الحم،  ن طريم إطا ة العدع نين الرعية، جفم ما صرح به لجمموره ال ي لضر لبيع ه.

ا سالمية، كَ هشام نن  بد الملك معبرو  ن الم ادئ  دد ل(  )كا ت ثورو ا مام زيد   .2
تحث  ل  جهوب ال  دي لةمة ال لَ جالجور، جالد وو إل  ك اب هللا  لياء السهن  ال ي

جإماتة البدع، جفي مئدمة تلك البدع ند ة الوراثة الدخيلة ال ي للمت محل الشورى في 
 اخ يار إمام اُلممة.

 ()لسل ة  ل  الئدرو جال مكن، جلَ يخرج ا مام زيد عجهب الةيدية الخرجج  ل  ا .3
 ل  عةمة الجور إال بعد عن لئم الئدرو جال مكن، إذ ع مُه علد عق اب تلك اله رية في الففر 
السياسي ا سالمي جال ي تئضي توافر الشوكة جال مكن لع  ة الحم، يمكهمَ الدفع من 

لم السيوع جاه ا ، جإن كان  ددهَ قليال  ال يحئم  وير يسس من ال فر، ج هدها يكون سي
و ا مام زيد من الرهاع  دم عية من ترك تغيير المهفر باليد، جلما كا ت    ال فر، كا وا في سي
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و  خمسة  شر علفا ، فإ مه خرج نمَ طمعا  باله ر جال غيير، السيما عنم الةيدية هعلوا  يدم
و عهل ندر )ردي هللا  همَ( دم  جهَ ثالثماةة جعربعة  شر رهال .  الخرجج  هدهَ كع 

م الةيدية الجاةل ج ل  لسان زعيممَ ا مام زيد   .4 م لحة المة  ل  ويرها  ()قدم
 من الم الح، ليهما عقرم إمامة المفضوع مع جهود الفضل.

(، من ) ل  الروَ من ل ر الةيدية لإلمامة في ذرية الخليفة  لي نن عني طالب  .5
، فإ مَ لَ يعدجا طريئة تئلبدها بالوراثة، إ ما باخ يار عهل () الةهراءعنهاء السيدو فاطمة 

ئد من  ع البيت عجال ، جإن كا ت م الح المة توهب اخ يار إماما  من ويرهَ   لم جالعي الحي
 فيه غي ال ا ة جاال قياد له.

ا ة، كو مَ ندا عن الةيدية جال سيما القدمين مهمَ، هَ عقرب الفرق إل  عهل الُسهمة جالجم .6
، فضال   ن ا  دالمَ المشمود، لم ا بئيت ه ه ()لَ يكفرجا علدا  من عصحاب رسوع هللا 

 الفرقة من الفرق المكرمة جالمحب ة إل  هممور المسلمين  ل  ميرم الع ور.
اق ربت الةيدية من عهل الُسهمة ل هاب بعض فرقما كال الحية جالب رية إل  عن ا مامة   .7

تهعئد باالخ يار جالعئد، ثَ اق ربت عكثر جهي ُتئ رُّ ب حة خالفة الشيخين عني بكر ال دتم 
 ج مر نن الخ اب )ردي هللا  همما(.

 ملحق بأئمة الزيدية: 
جهَ مرتبون  ل  مراتبمَ في القيام جالد وو با مامة  عد اه ترتيب عةمة الةيدية من الد او،

 )ردي هللا  همَ(:  (107) ل فسمَ جفم ت هيف علد عةم مَ
م(، ثَ عخوه  672 / ه 52 وفيتالحسن )م(، ثَ جلده  660 / ه 40 وفيتطالب ) لي نن عني 

 م(، ثَ الحسن نن الحسن. 679 / ه 60 وفي)ت الحسين
م(، ثَ جلده يحي  المئ وع في خراسان سهة 739ه/122 وفيثَ زيد نن  لي )ت

م(، ثَ محمد نن  بد هللا نن الحسن نن الحسن نن  لي المعرجع نق )محمد الهفس 743ه/126)
م(، جمشمده نما، ثَ عخوه إنراهيَ، قام 762ه/145الةكية(، قام جد ا لهفسه، جق ل بالمدتهة سهة )

 م(، جله تسع ج شرجن سهة، جمشمده ههاك.762 /ه145توم  يد الف ر، جق ل باللواز سهة )
ثَ إنراهيَ نن الحسن نن الحسن، خرج بعد مئ ل انهي عخيه محمد جإنراهيَ، ما  في سجهه 

م(، ثَ الحسين 776ه/160م(، ثَ انهه الحسن، قام في ال  رو، ما  فيما بعد )762ه/145سهة )
ن عني طالب، جيسم  الفيخبي، قام نن  لي نن الحسن نن الحسن نن الحسن )المثلث( نن  لي ن

 م(، ق ل بفخ من عرض مكة في  فس السهة.785ه/ 169جد ا في المدتهة سهة )
م(، ثَ ادريس نن  بد  791ه/175ثَ يحي  نن  بد هللا، قام جد ا، جما  ن غداد سهة )

 م(، ثَ ادريس نن ادريس،786ه/170هللا، قام جد ا في نالد المغرب، ما  ب لي لة بعد سهة )
م( جمشمده فيما مع عنيه، ثَ ادريس نن 834ه/219قام بعد عنيه في جد ا، ما  ب لي لة سهة )

 ادريس نن ادريس )المثلث(، قام جد ا في المغرب، ما  فيما، جمشمده ههاك مع عنيه جهده.
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م(، جمشمده ههاك، ثَ 815ه/200ثَ محمد نن هعفر ال ادق، ما  بجرهان بعد سهة )
م(، ثَ محمد 815ه/200اجد نن الحسن نن الحسن، ما  بالمدتهة بعد سهة )محمد نن سليمان نن د

 نن انراهيَ نن إسما يل نن إنراهيَ نن الحسن نن الحسن، ق ل بالفوفة، جمشمده فيما.
ثَ إنراهيَ نن موس  نن هعفر نن محمد، خرج إل  اليمن، جق ل بخراسان بعد سهة 

ه المثل في الةهد جالعلَ، قام جد ا، جبويع له م(، ثَ الئاسَ نن إنراهيَ، يضرب ب815ه/200)
 م( جمشمده ههاك مع بعض عجالده.860ه/246ما  بجبل الرمس سهة ) (،م815ه/200سهة)

ثَ محمد نن الئاسَ نن  لي نن  مر الطرع نن  لي نن الحسين نن  لي نن عني طالب، 
 صالب ال الئان، ق ل نواسط.

الحسقققققققققققققين نن الئاسقققققققققققققَ نن إنراهيَ، جلد في المدتهة سقققققققققققققهة ثَ المادي إل  الحم يحي  نن 
م(، كقان هقامعقا  لشققققققققققققققرجط ا مقامقة،  893ه/280م(، ققام جد قا في اليمن سققققققققققققققهقة )859ه/245)

جمضقققققرب المثاع بالشقققققجا ة، لارب الئرام ة كثيرا ، خرج إل  الدتلَ جالعراق، ما  ب قققققعدو سقققققهة  
 م(.910ه/298)

سن نن  لي نن  مر نن الطرع نن  لي ثَ الهاصر الطرجش الحسن نن  لي نن الح
في مب دع د وته درب سوطا  في عذ ه،  عطرجطا  ل هنن الحسين نن  لي نن عني طالب، سميم 

م( جمشمده  916ه/304م(، ما  ب برس ان سهة )897ه/284)فسصابه ال رش، قام جد ا سهة 
 فيما.

ده، ثَ تخل   هما لخيه ثَ المرتض  نن محمد نن يحي  نن الحسين، نويع له بعد مو  جال
الهاصر علمد، جبعض الةيدية ال يئولون بإمام ه، ما  المرتض  جعخوه ب عدو، الجع سهة 

 م(.933ه/322)م(، جالثا ي سهة 927ه/315)
ثَ هعفر نن محمد نن الحسين نن الحسين نن  مر نن  لي نن  مر نن زين العاندتن، 

 م(، جمشمده فيما.956ه/345الملئب بالثاةر، ما  ب برس ان سهة )
ثَ الممدي عنو  بد هللا محمد نن الحسن نن الئاسَ نن الحسن نن  لي نن  بد الرلمن نن 
الئاسَ نن الحسن نن زيد نن الحسن نن  لي نن عني طالب، ما  نموسَ )من  والي نالد الجبل، 

ارجن نن م(، ثَ المنيد باهلل علمد نن الحسين نن ه970ه/360خلف طبرس ان جالدتلَ(، سهة )
الحسين نن محمد نن هارجن نن الئاسَ نن الحسن نن زيد نن الحسن نن  لي نن عني طالب، قام 

م(، ثَ قام من بعده عخوه عنو طالب يحي  1030ه/421م(، ما  نبلهجا سهة )1004ه/395سهة )
 م(.1032ه/424نن الحسين، ما  ب برس ان سهة )

الحسقققققققققققققن، ما  بالرمس بعد سقققققققققققققهة ثَ علمد نن الحسقققققققققققققين نن عني هاطقققققققققققققَ، من جلد زين 
 م(.1029ه/420)

ثَ توسف الدا ي إل  هللا المه ور يحي  نن الهاصر علمد نن المادي، ما  ب عدو، جدفن 
 إل  ههب عنيه.
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ثَ الئاسَ نن  لي نن  بد هللا نن محمد نن الئاسَ الرمسي، الملئب بالئاسَ العيا ي، قام 
لحسين نن الئاسَ العيا ي، ال ي قام جد ا بعد مو  م(، ثَ جلده ا998ه/388جد ا باليمن سهة )

رار من ريدو البون سهة ) م(، ثَ الحسن نن  بد الرلمن نن يحي  1013ه/404جالده، جق ل نق ذي   
م(، ما  بح ن 1034ه/426نن  بد هللا نن الحسين نن الئاسَ نن إنراهيَ الرمسي، قام جد ا سهة )

  ا ط قرب  دن جمشمده نما.
م(، ما  نموسَ 1040ه/432الحسين نن هعفر الحسيهي، قام جد ا سهة ) ثَ الهاصر

 م(. 1077ه/470سهة )
ثَ عنو الف ح الدتلمي الهاصر نن الحسين نن محمد نن عيس  نن محمد نن  بد هللا نن 
علمد نن  بد هللا نن  لي نن الحسين نن زيد نن الحسن نن  لي نن عني طالب، قام جد ا باليمن، 

 م(.1048ه/440طرق ذيميار سهة )جق ل نردمان 
ثَ المادي الحئيهي عنو الحسن نن  لي نن هعفر نن الحسن  بد هللا نن  لي نن الحسين 
نن  لي نن الحسن نن  لي نن علمد نن  لي نن الحسين نن  لي زين العاندتن، قام جد ا، ما  

 م(.1096ه/490في الدتلَ سهة )
هلل الحسهي المارج ي، قام نبالد الدتلَ سهة ثَ يحي  نن علمد نن الحسين نن المنيد با 

 م(.1112ه/506م(، جما  ههاك سهة )1108ه/502)
 م(.1149ه/544ثَ الطرع نن زيد الحسيهي، ما  بالدتلَ سهة )

ثَ الم وكل علمد نن سليمان نن محمد نن الم مر نن  لي نن الهاصر نن المادي، قام في 
 م(.1170ه/566ن في اليمن سهة )م(، جما  بسرض خوال1137ه/532اليمن سهة )

ثَ المه ور باهلل  بد هللا نن لمةو نن سليمان نن لمةو نن  لي نن لمةو نن عني هاطَ 
الحسن نن  بد الرلمن نن يحي  نن  بد هللا نن الحسين نن الئاسَ نن إنراهيَ الرمسي، قام جد ا 

، ج ئل هثما ه إل  م(1217ه/614م(، توفي بكوك ان وربي صهعاء سهة )1197ه/594سهة )
 ظفار، جمشمده ههاك.

ثَ الممدي علمد نن الحسين نن علمد نن الئاسَ نن  بد هللا نن الئاسَ نن علمد نن اسما يل 
م(، 1248ه/646نن عني البركا  نن علمد نن الئاسَ نن محمد نن الئاسَ الرمسي، قام جد ا سهة )

 فار.م( بمدتهة ذتبين اليمهية قرب ظ 1258ه/656)جق ل سهة 
ثَ إنراهيَ نن علمد تاج الدتن نن المير ندر الدتن محمد نن علمد نن يحي  نن المادي، 

ريه الملك الم فر توسف 1271ه/670)قام جد ا لهفسه في مه ئة عفم وربي ذمار سهة  م(، ثَ عسي
م(، جمشمده في مدتهة تعة 680/1281م(، جما  في سجهه سهة )1273ه/672نن  مر سهة )

 مشمور.
لم وكل الم مر نن يحي  نن المرتض  نن الم مر نن الئاسَ نن الم مر نن محمد ثَ ا

م(، جما  في 1274ه/673نن الم مر نن  لي نن الهاصر نن علمد نن يحي ، قام جد ا سهة )
ة سهة ) جي جيان، علد مهاطم لي م(، ثَ جلده الممدي محمد نن الم مر، د ا سهة 1297ه/697دري
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شيعة في زما ه  ل  إمام ه، ما  في مه ئة ذي مرمر قرب صهعاء م(، لَ ت فم ال1301ه/701)
 م(، ج ئل هثما ه إل  صهعاء، جمشمده ههاك في هامعما.1327ه/728سهة )

ثَ المنيد باهلل يحي  نن لمةو نن  لي نن إنراهيَ نن توسف نن  لي نن إنراهيَ نن محمد 
لفاظَ نن هعفر ال ادق، اط مر نن إدريس نن هعفر نن  لي نن محمد نن  لي الردا نن موس  ا

م(، لَ ت فم طيعة زما ه  ل  إمام ه، ما  في ل ن 1328ه/729بالعلَ جالفضل، د ا سهة )
 م(، ج ئل إل  ذمار جمشمده فيما مشمور.1348ه/749هران، جهو علد ل ون ذمار سهة )

ج جعخيرا  ا مام الممدي  لي نن محمد نن  لي نن مه ور نن يحي  نن مفضل نن الحجا
نن  لي نن يحي  نن الئاسَ نن ا مام توسف الدا ي نن يحي  نن علمد الهاصر نن المادي إل  

م(، جتوفي في ذمار سهة 1349ه/750م(، جد ا لهفسه سهة )1305ه/705الحم، جلد سهة )
 م( ج ئل هثما ه إل  صعدو ليدفن فيما، جمشمده مشمور ههاك.  1372ه/774)
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 الهوامش: 
 

 بد هللا، دار اآلفاق  ( الآلليء في الرد  ل  عني لامد، تحئيم: إمام لهفي سيد ه749انن لمةو، يحي ، )   )1(
 .168( ص  م2001العربية، )الئاهرو،

ا مامية كما  ربفمَ علد طيوخمَ المعاصرين: "هَ ال تن قالوا بإمامة االثه   شر، من عني الحسن إل  انن  )2(
 .7(، ص  ك  ة  يهوى الحدتثة، )طمران، د.  مامية، مالحسن". الم فر، محمد الحسين، الشيعة جا

(، جالمخ ار هو ال ي طلب يسقانك)  الفيسقا ية: سقموا نم ا االسقَ لن زعيممَ المخ ار نن  بيد الثئفي كان تلئب )3(
ل   ق ل قاتليه، جقيل ا ما لئب المخ ار بكيسققققان لن صققققالب طققققرط ه المكه  بسني  مرو كان    ()ندم الحسققققين 

)كان   موسققق ،عنو محمد الحسقققن نن    الهوبخ ي،اسقققمه كيسقققان، جالفيسقققا ية هَ ال تن قالوا بإمامة محمد نن الحهفية. 
 .20ص   م(،1931  ،)إس ا بوع الدجلة،م  عة    ري ر،ت حيح: هلمو   الشيعة،هق(، فرق 300ليا  سهة 

ر الففر العربي, دا  ،تاريخ الم اهب ا سقققققققالمية في السقققققققياسقققققققة جالعئاةد جتاريخ الم اهب الفئميةمحمد،   ،عنو زهرو )4(
 .640(، ص  م2009)الئاهرو، 

تاريخ الرسقققققل جالملوك, تحئيم: إلسقققققان لئي, دار الف ب  ،هقققققققققققققققققققق(310هعفر محمد نن هرير, )  عنو ال بري, )5(
 .4/196، هق(1407  ،)نيرج العلمية, 

, دار إلياء ال راث العربي, 3هقققققققققققققققق(، العئد الفريد, ط328انن  بد ربه, عنو  مر علمد نن محمد ال دلسقي, )    )6(
 .4/30م(،  1999)نيرج   

يا  المشقققققاهير جال الم, 748ال هبي, عنو  بد هللا محمد نن علمد نن  ثمان, )    )7( هققققققققققققققققققق(، تاريخ ا سقققققالم جَج
 .8/107م(،  1987  ،تحئيم:  مر  بد السالم  تدمري, دار الف اب العربي, )نيرج 

، 3/19  د. (،  ،المسهد, منسسة قرط ة, )م رهق(،  241انن لهبل, عنو  بد هللا علمد نن لهبل الشي ا ي, )    )8(
 .11159ح:  

, تحئيم:  2هقققققققق(، الفامل في ال اريخ, ط630انن الثير, عنو الحسن  لي نن عني الفرم نن محمد الشي ا ي, )    )9(
 .4/445م(،1995  ،عنو الفداء  بد هللا الئادي, دار الف ب العلمية, )نيرج 

 .4/196ال بري، تاريخ،    )10(
  ، البداية جالهماية, مك  ة المعارع, )نيرج   هقققققققققق(،774عنو الفداء,  ماد الدتن إسما يل نن كثير الدمشئي, )    )11(

 .9/330د. (،  
 .4/452؛ انن الثير، الفامل،  4/204لالطالع  ل  الجدع نين ال رفين ته ر: ال بري، تاريخ،    )12(
, تحئيم: طقققققققعيب 9سقققققققير ع الم الهبالء, طهققققققققققققققققققققق(، 874ال هبي, عنو  بد هللا محمد نن علمد نن  ثمان, )    )13(

 .5/390 هق(،1413االر اؤجط ومحمد  عيَ العرقسوسي, منسسة الرسالة, )نيرج   
, تحئيم:  3مئاال  ا سالميين جاخ الع الم لين, طهققققققققققق(،  330الطعري, عنو الحسن  لي نن إسما يل, )  )14(

 .65ص    د. (،  ،هلمو  ري ر, دار إلياء ال راث العربي, )نيرج 
 .389/  5ال هبي، سير،    )15(
م: ثرج   كاطققة, دار , تحئي4المعارع, طهقققققققققققققققق(، 276انن ق ي ة, عنو محمد  بد هللا نن مسققلَ الدتهوري, )    )16(

 .216ص    د. (،  ،الئاهروالمعارع, )
جال وزيع جال رهمة، ا ة جالهشر  ، دار السالم لل  3ط  الهشار,  لي سامي،  شسو الففر الفلسفي في ا سالم,    )17(

 .2/791(،  م2013)الئاهرو،  
, تحئيم: زياد 2هقققققققققققققققق(، ال  ئا  الفبرى, ط230انن سققعد, عنو  بد هللا محمد نن سققعد نن مهيع ال  ققري, )    )18(

 .8/107؛ ال هبي، تاريخ،  5/326د. (،  ،محمد مه ور, دار صادر, )نيرج 
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ط جاآلثار، دار الف ب  (، الموا ظ جاال   ار ن كر الخ ه845) ي، علمد نن  لي نن  بد الئادر، المئرية  )19(

 .4/317ه(،  1418نيرج ،  العلمية، )
 الم در  فسه مع الجةء جال فحة.   )20(
 .86(، ص  راؤه جفئمه، دار الففر العربي، )د. م، د.  عنو زهرو، محمد، ا مام زيد لياته ج  ره    )21(
 .8/106ال هبي، تاريخ،    )22(
(، الحور العين، تحئيم: كماع  هق  573سعيد نن  شوان اليمهي )   ميري، عنو سعيد،  شوان نن   شوان الح  )23(

 .185(، ص  م1948مك  ة الخا جي، )الئاهرو،  م  ف ،  
 .8/105ال هبي، تاريخ،    )24(
إنب ه ا هو جالد الخلفاء السفاح جالمه ور، عجص  إليه محمد نن الحهفية با مامة، جدفع إليه ك  ه، قاةال  له:  )25(

المر في جلدك، ان دع الع اسيون بالد وو إلية جلئبوه با مام، جلَ تةع يئوى عمره ل   داهم ه المهية فسجص  بالمر  
 .8/229إل  انهه إنراهيَ ا مام. ال هبي، تاريخ،  

 . 2/801الهشار،  شسو الففر،  )26(
هق(، الف ل في الملل جالهواء جالهحل, مك  ة  456انن لةم, ا مام عنو محمد  لي نن لةم ال دلسي, )   )27(

 .4/132د. (،    ،الم هبي, )بغداد 
ه، جتوفي 764هو ا مام علمد نن يحي  نن المرتض  نن علمد نن المرتض ، جلد ن مار ههوب صهعاء سهة    )28(

ه، ته مي  س ه إل  ا مام الس ط الحسن نن  لي نن عني طالب )ردي هللا  همما(، نويع له با مامة  840سهة 
عرباب الم الح الضيئة من جزراء الدجلة  في اليمن من عكانر  لماةما، جكا ت نيع ه طبيمة نبيعة ا مام زيد، لفن 

انن ال فوا لوع رهل  خر َ ايعوه، ثَ عجدع ا مام السجن، جتمكن عن يفرب من سجهه، ثَ تفرمغ لل سليف جال  هيف. 
الحكمة  هق(، مئدمة ال حر الةخار الجامع لم اهب  لماء الم ار، دار 840)   يحي ،لمد نن ع المرتض ،

   جما بعدها.  14مئدمة المحئم، ص  (،  م1947اليما ية، )صهعاء،  
 .40ص  الم در  فسه،   )29(
, تحئيم جتعليم: علمد فممي  7هقققققققققققققق(، الملل جالهحل, ط548  الشمرس ا ي, عنو الف ح محمد نن  بد الفريَ, )  )30(

 .1/155م(، 2007  ،محمد, دار الف ب العلمية, )نيرج 
 الم در  فسه مع الجةء جال فحة.   )31(
 الم در  فسه مع الجةء جال فحة.   )32(
 .1/154الم در  فسه،    )33(
 .901؛ عنو زهرو، ا مام زيد، ص  18للمةيد ته ر: الطعري، مئاال ، ص    )34(
 .1/154الشمرس ا ي، الملل،    )35(
 .192عنو زهرو، ا مام زيد، ص  )36(
 .208م(، ص  2004  ،  ام الخالفة في الففر ا سالمي، دار الف ب العلمية، )نيرج للمي، م  ف ،    )37(
 .40انن المرتض ، مئدمة ال حر الةخار، ص    )38(
 .1/154الشمرس ا ي، الملل،    )39(
هقققققققققققققققققق(، اللكام السققققل ا ية  450الماجردي, عنو الحسققققن  لي نن محمد نن لبيب ال  ققققري, )   للمةيد ته ر:   )40(

 .28،  9(، ص  1985جالواليا  الدتهية, دار الف ب العلمية, )نيرج ،  
 .194ا مام زيد، ص    )41(
( مئاتل ال البيين، تحئيم: السيد علمد صئر،  ه356د، ) ،  عنو الفرج الصبما ي،  لي نن الحسين نن محم  )42(

 .646؛ عنو زهرو، تاريخ الم اهب، ص  126ص   د. (،  )نيرج دار المعرفة،  
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 .40انن المرتض ، مئدمة ال حر الةخار، ص    )43(
 .9/115انن كثير، البداية،    )44(
 .242ر العين، ص   شوان الحميري، الحو   )45(
 .4/132 الف ل،انن لةم,   )46(
 الم در  فسه مع الجةء جال فحة.   )47(
 .466الطعري، مئاال ، ص    )48(
هققققققققققققققق(، السقيرو الهبوية, تحئيم:  مر  بد السقالم  218انن هشقام, عنو محمد  بد الملك نن هشقام الحميري, )    )49(

 .3/361(،1987  ،تدمري, دار الريان لل راث, )الئاهرو
 .50فرق الشيعة، ص    )50(
 .73-51الم در  فسه، ص    )51(
  .40انن المرتض ، مئدمة ال حر الةخار، ص    )52(
هققققققققققققققققققققققق(، لمواقف في  لَ الفالم, تحئيم:  بد الرلمن 756ا يجي,  ضققققققققد الدتن  بد الرلمن نن علمد, )    )53(

 .3/677م(،1997  ، ميرو, دار الجيل, )نيرج 
 .1/158الشمرس ا ي، الملل،    )54(
 .66الطعري، مئاال ، ص    )55(
، تحئيم: محمد محي الدتن  3الجوهر، ط، مرجج ال هب جمعادن ه(436 ) عنو الحسن  لي نن الحسين،  )56(

 .2/183( م1958يد، م  عة السعادو، )م ر،   بد الحم
 .49( ص  م2011ق جتفرقما، دار الف ب العلمية، )نيرج ،  مرهو ي، كماع الدتن  ور الدتن،  شسو الفر   )57(
(،  م1984نيرج ،  ، تم تب ال م تب، دار الففر، )(ه852  ) انن لجر، علمد نن  لي نن لجر العسئال ي ،    )58(

3/332. 
 .66الطعري، مئاال ، ص    )59(
 .1/158الشمرس ا ي، الملل،    )60(
 .55الهوبخ ي، فرق، ص    )61(
 .67الطعري، مئاال ، ص    )62(
 .1/158الشمرس ا ي، الملل،    )63(
 .3/591ا يجي، المواقف،    )64(
لفرق نين الفرق جبيان الفرق الهاهية, اهققققققققققققققق(، 429عنو مه قور  بد الئادر نن طاهر نن محمد, )    ال غدادي, )65(

  .308م( ص  1977، دار اآلفاق الجدتدو، )نيرج ،  2ط
 .153 شوان الحميري، الحور العين، ص  )66(
 .4/138انن لةم، الف ل،    )67(
 .68الطعري، مئاال ، ص    )68(
تم تب ال ساب, دار الل اب في  هقق(، 630انن الثير, عنو الحسن  لي نن عني الفرم نن محمد الشي ا ي, )     )69(

   .2/133م(،  1980،صادر, )نيرج 
 .9الهوبخ ي، الفرق، ص    )70(
 .23ال غدادي، الفرق، ص    )71(
 .1/159ا يجي، المواقف،    )72(
 .1/160الشمرس ا ي، الملل،    )73(
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ال اريخ الفبير, تحئيم: السيد هاطَ الهدجي,  هقققق(، 256ال خاري, محمد نن إسما يل نن إنراهيَ نن المغيرو, )    )74(

 .2/295د. (،  ،دار الففر, )نيرج 
 .166/  1الشمرس ا ي، الملل،    )75(
 .40انن المرتض ، مئدمة ال حر الةخار، ص    )76(
 .68الطعري، مئاال ، ص   )77(
 .8الهوبخ ي، فرق، ص    )78(
 .1/166الشمرس ا ي، الملل،    )79(
 .8الهوبخ ي، الفرق، ص    )80(
 .1/166الشمرس ا ي، الملل،    )81(
 .40انن المرتض ، مئدمة ال حر الةخار، ص    )82(
 .24ال غدادي، الفرق، ص    )83(
 الم در  فسه مع ال فحة.  )84(
 .69الطعري، مئاال ، ص    )85(
 .70الم در  فسه، ص      )86(
يا  العيان جع  اء عنهاء الةمان,  ،هققققققققققققققققققققققق(681انن خلفان, عنو الع اس طقققققققققمس الدتن علمد نن محمد, )    )87( َج

 .5/123د. (،    ،تحئيم: إلسان ع اس, دار المعرفة, )لبهان
 .1/156الملل،    )88(
يا , تحئيم: علمد 764ال قققفدي, صقققالح الدتن نن خليل نن عت ك, )    )89( االر اؤجط جتركي  هققققققققققققققققق(، الوافي بالَو

 .24/83م(،  2000  ،م  ف , دار إلياء ال راث, )نيرج 
هقققققققققققققق(، ص ح ال ش  في صها ة ا  شا، تحئيم:  821الئلئشهدي, عنو الع اس المد نن  بد هللا نن  لي، )  )90(

 .  5/45م(، 1981  ، بد الئادر زكار، جزارو الثئافة، )دمشم
 .53م (، ص  1996الةيدية في اليمن،، مك  ة مدنولي، ) الئاهرو،  علمد، لسن خضيري، قيام الدجلة    )91(
طبرسققققققققققققق ان: نالد هبلية تئع  ل  بحر الخةر ) قةجين (، يحدها من الشقققققققققققققرق هرهان جقومس، جمن الجهوب  )92(

ياقو , عنو  بد هللا طماب الدتن نن  بد الري، جمن الغرب الدتلَ، جهي عرض هبلية كثيرو الح ون. للمةيد ته ر:  
 4/13م(،  1998  ،هقققققققق(، معجَ البلدان, تحئيم: صالح سالَ الم راتي, دار الففر, )نيرج 626 الحموي, )   هللا

 جما بعدها.
إن عجع من علدث نهاءها تةيد نن المملب نن عني صفرو   قيل  ،مدتهة مشمورو نين طبرس ان جخراسان  :هرهان  )93(

. الم در ثين جلما تاريخ علفه لمةو نن تةيد السمميجقد خرج مهما خلم من الدباء جالعلماء جالفئماء جالمحد 
 .2/119السانم،  

, دار الئلَ, 5هققققققققققققققق(، تاريخ انن خلدجن, ط808انن خلدجن,  بد الرلمن نن محمد نن خلدجن الحضقرمي, )    )94(
 .4/14م(،1984  ،)نيرج 

 .72علمد، قيام الدجلة الةيدية، ص    )95(
إ ما هي قرى في مرجج  ،  جليس في هيالن مدتهة كبيرو،  اسَ لبالد كثيرو من جراء نالد طبرس ان  ،بالفسر  :هيالن  )96(

 .2/201. ياقو ، معجَ البلدان،  جالعجَ يئولون كيالن  ،جهيلي  ،تهسب إليما هيال ي  ،ن ه اعني
 .6/480انن الثير، الفامل،    )97(
 .225  انن المرتض ، مئدمة ال حر الةخار، ص  )98(
 .156الحور العين، ص    )99(
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 .197ا مام زيد، ص    )100(
 جما بعدها.  493(، ص  اليمن، دار العودو، )نيرج ، د. عباظة، فارجق  ثمان، الحكَ العثما ي في    )101(
، تعريب: محمد  لي ال حر، مراهعة:  1982-1917مجمو ة من المنلفين السوفيت، تاريخ اليمن المعاصر    )102(

 .117(، ص  م1991مك  ة مدنولي، )الئاهرو،    محمد علمد  لي،
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