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 Zaydi doctrine(13) 
 مذىب الزيدية ( 31)

 مؤسسو واصول مذىبو وانتشاره 
 

 مؤسس المذىب: -أولً 
أسس ىذا المذىب اإلمام زيد بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب 

ىجري، في معركة غير  311من اليجرة، واستشيد عام    08الذي ولد في سنة  
متكافئة مع جيش ىشام بن عبد الممك بن مروان. وكان سنو يوم مقتمو ل يتجاوز 

يورًا في تاريخ الفقو الثانية واألربعين. وُيعد المذىب الزيدي أول مذىب فقيي ظ
اإلسالمي، والمذىب الزيدي أقرب المذاىب الشيعية من المذاىب األربعة وأكثرىا 

 اعتداًل.
ويروى أن أبا حنيفة لقي اإلمام زيدًا وأخذ عنو، ولذا نجد شبيًا قويًا بين 
المذىبين في الفروع الفقيية. وكان أبو حنيفة ينصر زيدًا ويميل إليو، ويفتي سرًا 

 ب نصرة زيد ضد ىشام.بوجو 
ول يزال لممذىب الزيدي أتباع في اليمن حتى اآلن. ومن أشير كتبيم 
المجموع لإلمام زيد، وىو يحتوي عمى األخبار والفتاوى التي رويت عنو. وُيعد 

 كتاب المجموع من أوائل ما دون في تاريخ الفقو.
آل البيت وقد جمع اإلمام زيد بين الفقو والحديث، وكان عالمًا بحديث 

 وغيرىم، وتفقو عميو عدد من عمماء الكوفة، منيم اإلمام أبي حنيفة.
شاىدت زيد بن عمي فما رأيت في زمانو أفقو  ))وُيروى أن أبا حنيفة قال: 

 .((منو ول أعمم، ول أسرع جوابًا، ول أبين قوًل، لقد كان منقطع القرين
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 أصول المذىب الزيدي: -ثانياً 
نما قام تالميذه باستنباط لم يدون اإلمام زي د أصول مذىبو في الستنباط، وا 

منيجو من الفروع التي نقمت عنو، وىذه األصول ىي: القرآن والسنة، واإلجماع، 
 والقياس، والمصالح المرسمة، والستصحاب.

 الكتاب والسنة: -3
 اعتمد اإلمام زيد عمى الكتاب والسنة أوًل  كغيره من العمماء.

إني أدعو  ))ما خرج لمجياد موجيًا كالمو إلى أصحابو: قال زيد بن عمي ل
ماتة البدع فإن تسمعوا يكن خيرًا لكم  حياء السنن وا  إلى كتاب اهلل وسنة نبيو، وا 

ن تأبوا فمست عميكم بوكيل   . ((ولي، وا 
اإلجماع: يتفق الزيدية في العمل باإلجماع الذي قال بحجيتو جميور -3

العمماء، لكنيم يقولون بحجية إجماع آل البيت باإلضافة إلى حجية 
اإلجماع العام، فكال اإلجماعين حجة عندىم، إل أن ىذه الحجية ل 
تقتصر عندىم عمى الفروع الفقيية كما ىو الحال عند جميور أىل 

 داىا عند الزيدية إلى العتقاديات.السنة، بل تتع
توسع اإلمام زيد في  العمل بالقياس، وأدى  القياس والستحسان:-1

ذلك بو إلى العمل بالستحسان أيضًا دون ضبط لـو، حتى جاء تالميذ 
 أبي حنيفة فضبطوا القياس والستحسان.

 كما عمل الزيدية بالمصالح المرسمة، واتفقوا في المصالح المرسمة:-1
ذلك مع المذىب المالكي. والعمل بالمصالح المرسمة ىو بناء األحكام 

أو إقرارىا، ولكنيا من ة التي لم يرد نص بإلغائيا الشرعية عمى المصمح
 جنس المصالح المعتبرة شرعًا.
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وأخذ الزيدية بالستصحاب مصدرًا من مصادر الشريعة،  الستصحاب:-4
 لم يوجد الدليل.وىو آخر مدار الفتوى عند العمماء إذا 

 أشير فقياء المذىب: -ثالثاً 
اإلمام اليادي يحيى بن الحسين الزاىد بن القاسم الرسي، بويع  -3

ليو تنسب فرقة اليادوية.وقد بمغ رتبة ى. 190باإلمامة وتوفي سنة  وا 
 الجتياد.

أحمد بن يحيى بن المرتضى بن الحسين الميدي، بويع بإمامة  -1
كبار المجتيدين في المذىب، وترك ، وكان من ى  391الزيدية عام 

عدة مؤلفات أشيرىا متن األزىار، وىو من أىم المراجع لدى الزيدية، 
 ومن مؤلفاتو كتاب البحر الزخار.

أبو الحسن عبد اهلل بن مفتاح، شرح متن األزىار، وىو كتاب  -1
 في الفقو المقارن مع اإلشارة إلى الراجح في المذىب الزيدي.

بن عبد اهلل الشوكاني ولد عام  محمد بن عمي بن محمد -4
بمغ رتبة الجتياد، وبرع في جميع ى. 3128وتوفي عام ى 3331

العموم الشرعية، وكان بعيدًا عن التعصب المذىبي، وترك مؤلفات عديدة 
من أشيرىا كتابو نيل األوطار، وىذا الكتاب ىو شرح ألحاديث األحكام 

 ر.التي جمعيا ابن تيمية في كتابو منتقى األخبا
ومن أىم كتبو في األصول إرشاد الفحول، وىو مختصر سيل العبارة. كما أن من 
أىم كتبو كتاب السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار، وىو شرح عمى متن 
األزىار، استغرق في تأليفو عشرين سنة. ولو كتاب الدرر البيية في الفقو الزيدي 

 مع المقارنة ببقية المذاىب.
 


