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 الملخص 

أصدر  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(عن منيج هللا ورسولو, فالرسول  انحرفوامن الذين  عانى أىل البيت 
التوجييات والتحذيرات من أجل صيانة األمة ووحدتيا, فأتبعو عمى ذلك االئمة 

, فقد ردت عمى الشبيات واالفكار الوافدة والدخيمة عمى المسممين اعتمادًا المعصومين 
عمى القدرات الواسعة في تأسيس مدرسة عممية شاممة تقف حائاًل أمام التيارات الفكرية 

لبنيان اإلسالمي, فالزيدية فرقة انشقت عن الشيعة تتميز بخصائص الغريبة إلى داخل ا
باإلمامة وأنو طالب  )عمييما السالم(عرض ليا أصحاب الفرق بأنيم أتباع زيد بن عمي 

من خالل استعراض   ,االدعاءفاردت أن أبين مالبسات ىذا  وخرج عن نطاق أىل البيت
بحقيم, وبيان حاليم من أجل عرض الحقيقة آراء عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين 

 . بعيدًا عن المذىبية واالنحياز
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Abstract 

The people of the house suffered from those who deviated 

from the approach of Allah and His Messenger, the Prophet (peace 

be upon him and his family and peace) issued instructions and 

warnings for the maintenance of the nation and unity, so followed 

him on the infallible imams. The establishment of a comprehensive 

scientific school that stands in front of the strange intellectual 

currents inside the Islamic structure, Zaydism, a band that split from 

the Shiites characterized by characteristics displayed by the owners 

of the teams that they are followers of Zaid bin Ali (peace be upon 

them) and that he demanded the imamate and went outside the 

scope of Ahl al-Bayt., Through Review of the opinions of men 

scientists from applicants and latecomers against them, and the 

statement of their situation in order to present the truth away from 

the sectarian bias. 
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 المقدمة
الحمد  رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم وعمى آلو الطيبين الطاىرين 

من  عانى أىل البيت والمعنة الدائمة عمى أعدائيم من األولين واآلخرين إلى قيام يوم الدين, لقد 
أصدر التوجييات والتحذيرات من أجل  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(عن منيج هللا ورسولو, فالرسول انحرفواالذين 

, فقد ردت عمى الشبيات واالفكار صيانة األمة ووحدتيا, فأتبعو عمى ذلك االئمة المعصومين 
الوافدة والدخيمة عمى المسممين اعتمادًا عمى القدرات الواسعة في تأسيس مدرسة عممية شاممة 
تقف حائاًل أمام التيارات الفكرية الغريبة إلى داخل البنيان اإلسالمي, فالزيدية فرقة انشقت عن 

وأنو  )عميو السالم(باع زيد بن عمي الشيعة تتميز بخصائص عرض ليا أصحاب الفرق بأنيم أت
عن طريق  االدعاءفاردت أن أبين مالبسات ىذا  طالب باإلمامة وخرج عن نطاق أىل البيت 

 طرح عدد من المطالب وىي:

 المطمب األول: الزيدية ونشأتيا وظيورىا.

 المطمب الثاني: فرق الزيدية وأقساميا.

 .أىل البيت المطمب الثالث: المقدحون من الزيدية برواية

ىدفي من البحث ىو تسميط الضوء عمى الزيدية وفرقيا ورؤسائيا الذين صدر بحقيم قدح 
وآراء عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحقيم, وبيان حاليم من أجل عرض  من االئمة 

 الحقيقة بعيدًا عن المذىبية واالنحياز بالرأي وهللا من وراء التوفيق.

 الزيدية نشأتيا وظيورىا/ المطلب األول
 ـ 79المعروف بزيد الشييد ) (1)من فرق الشيعة, اتباع زيد بن عميفرقة الزيدية وىم 

 .(2)(ىـ 122
ىـ( في القاموس المحيط: ))والزيديون من المحدثين, 807حيث قال الفيروز آبادي )ت 

 .(3)(إلى زيد بن عمي مذىبًا أو نسبًا(جماعة منسوبون 
الزيدية بعد افتراق الشيعة عند مقتل اإلمام الحسين وأىل بيتو عندما أخذت كل  تنشأ

طائفة تحتج بالحجج والبراىين, فادعت طائفة إن اإلمامة تأتي عن طريق النص ال بالتعيين, 
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)صمى هللا م المنصوص عمييم من قبل الرسول يأن باعتباردون ان يتدخل احد في تعيينيم, 
رف ىؤالء باالثني عشرية, وىي الطائفة التي تعرف بالشيعة اإلمامية, ويع عميو وآلو وسمم(

وقالت طائفة أخرى إن اإلمامة بعد الحسين ال تأتي عن طريق النص, بل باالنتخاب الذي يجب 
من اوالد الحسن أو  السالم( ا)عميي, ومن نسل فاطمة)عميو السالم(أن يقتصر عمى أوالد اإلمام 

 .(4)ررج مجاىدًا لمظمم والسمطان الجائبشرط أن يخ )عميو السالم(الحسين
نو يدعو إلى  بانوفقد أعتقد فيو كثير من الشيعة  رضا الاإلمام وذلك بخروجو بالسيف وا 

فظنوه يريد بذلك نفسو ولم يكن يريدىا بو لمعرفتو باستحقاق أخيو  )عميو السالم(من آل دمحم 
ولما قتل حزن اإلمام  )عميو السالم(بد هللالإلمامة من قبمو ووصيتو عند وفاتو إلى أبي ع

من مالو في عيال من أصيب معو  أعطىلو حزنًا عظيمًا حتى بان عميو و  )عميو السالم(الصادق
د, فأصاب عيال عبد هللا من أصحابو ألف دينار و أمر أن تقتسم في عيال من أصيب مع زي

 .(5)ربن الزبي
 في زيد بن عمي أحاديث تدل عمى قدحو وىي: وقد روى الكشي

ما تقول يا فتى وأنا عند أبي عبدهللا:  )عميو السالم(عن زرارة قال: قال لي زيد بن عمي
ن كان غير  في رجل من آل دمحم استنصرك؟ فقمت: إن كان مفروض الطاعة نصرتو, وا 

هللا: أخذتو وهللا من بين مفروض الطاعة فمي أن أفعل ولي أن ال أفعل, فمما خرج قال أبو عبد 
 .(6)يديو ومن خمفو, وما تركت لو مخرجاً 

زيدًا كان يشرب  بان .(7)رشرب الخمر, فقد روى سعيد بن منصو وقد أتيم زيد بن عمي ب
 .(8)النبيذ

 .(9)وقد روى الكشي في ترجمة أبي الصباح الكناني عنو قال: جاءني سدير
فقال لي: إن زيد تبرأ منك, قال: فأخذت عمّي ثيابي, فأتيتو فدخمت عميو وسممت, فقمت 
لو: يا أبا الحسين بمغني أنك زعمت أن األئمة أربعة ثالثة مضوا والرابع ىو القائم, قال: ىكذا 
قمت, ... إلى أن قال ومضيت إلى أبي عبد هللا  ودخمت عميو وقصصت عميو ما جرى بيني 
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قال: أرأيت لو أن هللا تعالى ابتمى زيدًا. فخرج منا سيفان آخران بأي شيء يعرف أي وبين زيد ف
السيوف سيف الحق؟ وهللا ما ىو كما قال, ولئن خرج ليقتمن, قال: فرجعت فانتييت إلى 

 .  (10)القادسية, فاستقبمني الخبر بقتمو
 ومما تقدم من الروايات تدل عمى ذم زيد بن عمي ظاىرًا.

 :اء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق زيد بن عميأقوال عمم
وافضميم وكان الحسين عين أخوتو بعد أبي جعفر  قال المفيد: ))كان زيد بن عمي بن

عابدًا ورعًا فقييًا سخيًا شجاعًا, وظير بالسيف يأمر بالمعروف وينيى عن المنكر ويطالب 
 . (11)بثارات الحسين((

ابو الحسين مدني تابعي طالب قال الطوسي: ))زيد بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي 
قتل سنة أحدى وعشرين ومائة ولو اثنان وأربعون سنة عاصر اإلمام السجاد والباقر 

 .(12):((والصادق
بقولو: ال تقولوا ي برواية اإلمام الباقر والصادق وقد وثق الخوئي في بحث رائع زيد بن عم

ولو ما دعا كم إلى الرضا من آل دمحم زيد فإن زيد كان عالمًا صدوقًا ولم يدعكم إلى نفسو إن خرج
 . (13)ظير لو في بما دعاكم إليو إنما خرج إلى سمطان مجتمع لنقضو

لذلك بعد مقتل  (14)وقصة خروج زيد عمى حكام بني أمية وقتمو وصمبو رواىا المؤرخون 
ددت اسماؤىا مع تبعيتيا ألفكارىا في بعضيا واختالفيا في زيد افترقت الزيدية من بعده وتع

فأطمق عمى كل من افترق من ىذه الفرق أسم الزيدية, وىذه التسمية بيذا   (15)البعض اآلخر
العقائد يسمونيم بالزيدية شأن سائر الفرق التابعة ألماميا من  مؤرخو النالمفاد خاطئة جدًا, 

غير فرق بين كونو إمامًا في األصول والعقائد, فتصور لمجميع ىذه التسمية بالزيدية, وأن ىذه 
الفرق قد تمقت أصوليا وفروعيا من إماميم زيد الشييد, نعم إن الثابت عن زيد أنو كان يقول 

ي أثر اإلمام عمي بن أبي طالب. كما إن الثابت عنو في فموي يقتبالتوحيد والعدل شأن كل ع
مجال الفقو يعود إلى المسند التابع لو وىو ال يتجاوز عن نقل احاديث فقيية, وال يعمم من مدى 
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فقاىتو من استخراج الفروع من األصول, وأما من انتسب لمزيدية من فقيائيا الكبار كان نتيجة 
ليا صمة بزيد أي حسب االجتياد, وفي نياية المطاف أني ارجح  بحوثيم الشخصية التي ليس

إن الزيدية لم يطمقيا اإلمام زيد عمى اتباعو وال اطمقيا في البداية اتباعو عمى أنفسيم, فالزيدية 
شعار أطمقو الثائرون بعد زيد ضد العباسيين وانقاذ المسممين منيم وليس شعارًا لمذىب خاص 

حيث يجب أن , وسبطيو )عميو السالم(بإمامة عمي بن أبي طالب سوى ما عرفت من اإليمان
 .  (16)يطمق عمى ىؤالء أسم البترية وليس الزيدية

, حيث قال )عميو السالم(فقد جرت محاورة بين زيد وكبار البترية بحضور اإلمام الباقر
سالم بن , ومعي سممة بن كييل وأبو المقدام ثابت بن الحداد و سدير: دخمت عمى أبي جعفر 

أخوه زيد بن عمي, فقالوا ألبي  أبي حفصة, وكثير النوا, وجماعة معيم, وعند أبي جعفر 
جعفر: نتولى عميًا وحسنًا ونتبرأ من اعدائيم قال: فالتفت إلييم زيد بن عمي, قال ليم: اتتبرؤن 

 .  (17)من فاطمة؟ بترتم أمرنا بتركم هللا, فيومئٍذ سموا البترية
وىو سميل العترة ومتبع  باسمووىذا النص ىو دليل عمى براءة زيد من تسمية ىذه الفرق 

 االئمة والمقر بإمامتيم ومؤمن بقضيتيم المشروعة.
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 المطلب الثاني
 فرق الزيدية وأقساميا

لى مفيض إلى ستة, وثمانية  ذكر مؤرخو العقائد, لمزيدية فرقًا بين مقتصر عمى الثالثة, وا 
 . (18)عنون ليمحسب من 

 فقد قسم النوبختي فرق الزيدية إلى ثالثة فرق وىي:
 ,(20)وأصحاب فضيل بن الزبير (19)اصحاب عمرو بن خالد الواسطي الفرقة السرحوبية:

 .دالرسان وزياد بن المنذر وىو الذي يسمى أبا الجارو 
فييم ومقالتيم إن اإلمامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن والحسين فيي 

خاصة دون سائر ولد عمي بن أبي طالب وىم كميم فييا شرع سواء من قام منيم ودعا لنفسو 
فيو اإلمام المفروض الطاعة بمنزلة عمي بن أبي طالب واجبة إمامتو من هللا عز وجل عمى 
أىل بيتو وسائر الناس كميم فمن تخمف عنو في قيامو ودعائو إلى نفسو من جميع الخمق فيو 

ر ومن أدعى منيم اإلمامة وىو قاعد في بيتو مرضى عميو ستره فيو كافر مشرك وكل ىالك كاف
 . (21)من اتبعو عمى ذلك وكل من قال بإمامتو

فقالوا بإمامتو فسموا كميم مي بن الحسين عند خروجو بالكوفة فالتقوا ىؤالء مع زيد بن ع
والسنن والشرائع والفرائض واألحكام. في الجممة )الزيدية( إال انيم مختمفون فيما بينيم في القرآن 

وذلك ألن السرحوبية قالت: الحالل حالل دمحم صمى هللا عميو وآلو والحرام حراميم واألحكام 
كمو كامل عند صغيرىم وكبيرىم والصغير منيم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(أحكاميم وعندىم جميع ما جاء بو النبي

والكبير في العمم سواء ال يفضل الكبير الصغير من كان منيم في الخرق والميد إلى أكبرىم 
سنًا. وقال بعضيم من ادعى أن من كان منيم في الميد والخرق ليس عممو مثل عمم رسول 

س يحتاج أحد منيم ان يتعمم من أحد منيم وال من غيرىم, فيو كافر با مشرك ولي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(هللا
نما  العمم ينبت في صدورىم كما ينبت الزرع المطر فا عز وجل قد عمميم بمطفو كيف يشاء, وا 
قالوا بيذه المقالة كراىة أن يمزموا اإلمامة بعضيم دون بعض فينتقض قوليم ان اإلمامة صارت 

م مع ذلك ال يرون عن أحٍد منيم عممًا ينتفعون بو إال ما فييم جميعًا فيم فييا شرع سواء وى
يرون عن أبي جعفر دمحم بن عمي وأبي عبد هللا جعفر بن دمحم وأحاديث قميمة عن زيد بن عمي 

ليس مما قالوا وأدعوه في أيدييم شيء أكثر من  (22)وأشياء يسيرة عن )عبد هللا بن الحسن(
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ن كل شيء تحتاج إليو األمة من أمر دينيم ودنياىم دعوى كاذبة ألنيم وصفوىم بأنيم يعممو 

ومنافعيا ومضارىا بغير تعميم وىم األقوياء من األيزيدية
(23)  . 

 الفرقة الثانية: العجيلية
وىم أصحاب ىارون بن سعيد العجمي وفرقة منيم يسمون البترية وىم أصحاب كثير 
النواء والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسممة بن كييل وأبي 

ثم خمطوىا بوالية أبي بكر وعمر منيم  المقدام ثابت الحداد ومقالتيم إنيم دعوا إلى والية عمي 
ل األصناف وذلك أنيم يفضمون عميًا ويثبتون إمامة أبي بكر وينتقصون عثمان عند العامة أفض

يذىبون في ذلك إلى االمر بالمعروف  ويرون الخروج كل من ولد عمي  (25)والزبير (24)وطمحة
والنيي عن المنكر ويثبتون لمن خرج من ولد عمي اإلمامة عند خروجو وال يقصدون في اإلمامة 

يخرج, كل ولد عمي عندىم عمى السواء من أبي بطن كان وىم الضعفاء قصد رجل بعينو حتى 
 .  (26)من الزيدية

 الزيدية الذين يدعون الحسينية: الفرقة الثالثة:
وىم الذين يقولون من دعا إلى هللا عز وجل من آل دمحم فيو مفترض الطاعة, وكان عمي 

كان بعده الحسين إمامًا عند خروجو إمامًا في وقت ما دعا الناس وأظير أمره ثم  بن أبي طالب
وقبل ذلك إذا كان مجانبًا لمعاوية ويزيد ابن معاوية حتى قتل, ثم )زيد بن عمي بن الحسين( 
المقتول بالكوفة أمو أم ولد ثم )يحيى بن زيد بن عمي( المقتول بخراسان وأمو ريطة بنت أبي 

بن زيد بن عمي( وأمو أم ولد ثم دمحم بن ىاشم عبد هللا بن دمحم بن الحنفية ثم ابنو اآلخر )عيسى 
 .   (27)عبد هللا بن الحسن ثم من دعا إلى طاعة هللا من آل دمحم  فيو إمام

وقال المسعودي: إن الزيدية كانت في عصرىم  (28)وقال األشعري والزيدية ست فرق 
 .  (29)ثمانية فرق: أوليا الجاودية وآخرىا اليمانية

مع النوبختي في جعل الفرق الزيدية ثالثة  (30)في الممل والنحل وقد اتفق الشيرستاني
نما  وذلك ألن الفرق الباقية ىي أجزاء لمفرق األساسية, ولكنو لم يذكر الزيدية من الحسينية وا 
ذكر فرقة السميمانية أصحاب سميمان بن جرير الذي كان يقول إن اإلمامة شورى فيما بين 

ن خيار المسممين, وأنيا تصح في المفضول مع وجود الخمق. ويصح أن تنعقد رجمين م
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األمة حقًا اجتياديًا. وربما كان  باختياراألفضل. وأثبت إمامة أبي بكر وعمر )رض( حقًا في 
يقول: إن األمة أخطأت في البيعة ليما مع وجود عمي )رض( خطأ ال يبمغ حد الفسق. وذلك 

لألحداث التي أحدثيا, وأكفره بذلك,  الخطأ خطأ اجتيادي. غير أنو طعن في عثمان )رض(
وأكفر عائشة والزبير وطمحة )رض( بإقداميم عمى قتال عمي )رض(, ثم إنو طعن في الرافضة 

أحدىما: القول بالبداء, قالوا: بدا هللا تعالى : فقال: إن ائمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتيم
فإذا قيل ليم في ذلك إنو ليس بحق, وظير ليم في ذلك, والثانية التقية فكل ما أرادو تكمموا بو 

 . (31)البطالن قالوا: إنما قمناه تقية, وفعمناه تقية
إن ىذه الفرق, كمنيا بادت وذىبت ادراج الرياح مع بقاء الزيدية في اليمن, والذي يميز 

نما ىو عبارة  عن الزيدية عن سائر الفرق اإلسالمية ليس شيء مما ورد في عقائد ىذه الفرق وا 
 (الثورة)القول بإمامة زيد بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب )رض( ووجوب الخروج 

عمى الظممة واستحقاق اإلمامة بالفضل والطمب ال بالوراثة مع القول بتفضيل عمي كرم هللا وجيو 
 . (32)وأولويتو باإلمامة وقصرىا من بعده في البطنين الحسن والحسين

 المقدوحون من الزيدية برواية أىل البيت/ المطلب الثالث
 )عمييما السالم(الباقر والصادق يناإلماموابناءه  ـى121زيد بن عمي الشييد ت عاصر

 ييموخرجت منيما كممات ومواقف تضمنت نعوتًا أطمقيا االئمة في قدح اشخاص انضموا إل
زيد بن عمي  بصمة وىي الزيدية واتيموا بالضالل إلتباعيم عقائد وأصول ال تمت إلى وسموا ب

بعيدة كل البعد عن منيج أىل البيت, إن موقف االئمة من أىل البيت  من خروج زيد, كان 
بمعنى أن الخروج  ايجابيًا, ال سمبيًا وكانوا يرون أن خروجو ونضالو, مطابق لمكتاب والسنة
مسمم إلزالة الطغاة عن حيث ذاك لم يكن تكميفًا إلزاميًا عمى اإلمام وال عمى غيره, ولكنو لو خرج 

 . (33)منصة الحكم, من دون أن يدعو إلى نفسو
لذلك انشقت فرق من الشيعة بعد موتو مستغمة عطف االئمة عمى عميم زيد, فيؤالء 
الفرق كان يترأسيا أشخاص كانوا قريبين من االئمة. وقد عرف االئمة  خبث نواياىم والتنكيل 

 بيم.
 عدة روايات قادحة بحق الزيدية والبترية مفادىا: فقد روى الكشي

عن الصدقة عمى الناصب وعمى الزيدية؟ فقال: ال  )عميو السالم(فقد ُسأَل اإلمام الصادق
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 .(34)َتّصدق عمييم بشيء وال تسقيم من الماء إن استطعت, وقال الزيدية ىم النصاب
ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ية قال تعالى: عن تفسير ىذه اآل )عميو السالم(وعندما سئل اإلمام الرضا

 .(  36)قال: نزلت في النصاب والزيدية والواقفة من النصاب, 35)  َعاِمَلٌة َناِصَبةٌ  *َخاِشَعةٌ 
رية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز هللا بتفعن أبي عبد هللا  قال: لو أن ال

 . (37)بيم ديناً 
, النعوت والمواقف من االئمة عمييم السالم , فيم متعددون اما الذين صدرت بحقيم تمك 

الذين بدرت منيم مواقف تختمف عما اراده زيد  ىؤالءة بحق حروايات قادال ىذهالكشي  وقد نقل
 الشييد , وىم :

 ـ زياد بن المنذر )أبو الجارود(.ٔ
حاب ابي ىو زياد بن المنذر ابو الجارود اليمداني الخارقي األعمى, كوفي كان في اص

ليو تنسب الجارودية من الزيديةجعفر الباقر والصادق   . (38), وا 
  )عميو السالم(:وقد روى الكشي عدى روايات قادحة بحق زياد بن المنذر قال أبو عبد هللا

إن هللا عز وجل قمب قمب أبي الجارود, كما قمبت ىذه الجارية ىذا القمقم, فما ذنبي. وعندما 
ائياً ت: ما فعل أبو الجارود؟ أما وهللا ال يموت إال  )عميو السالم(سئل أبو عبد هللا

(39)
. 

وعندما ذكر أبو عبد هللا  كثير النواء, وسالم بن ابي حفصة, وأبا الجارود, فقال: كذابون 
مكذبون كفار عمييم لعنة هللا, قال قمت: جعمت فداك! كذابون قد عرفتيم فما معنى مكذبون؟ 

 .(40)يأتوننا فيخبرونا أنيم يصّدقونا وليسوا كذلك, ويسمعون حديثنا فيكذبون بو قال: كذابون 
 وفيما يأتي أقوال عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق زياد بن المنذر:

قال ابن الغضائري: ))زياد بن المنذر, ابو الجارود, اليمداني, الخارقي, روى عن أبي 
ىو صاحب, حديثو في حديث أصحابنا أكثر منو في الزيدية جعفر, وأبي عبد هللا وزياد و 

    (41)وأصحابنا يكرىون ما رواه دمحم بن سنان عنو, ويعتمدون ما رواه دمحم بن أبي بكر األرجني((
قال النجاشي: ))زياد بن المنذر أبو الجارود اليمداني الخارقي األعمى اخبرنا أبن عبدون 

ن, عن حرب بن الحسن, عن دمحم بن سنان قال: قال لي عن عمي بن دمحم, عن عمي بن الحس
أبو الجارود: )ولد أعمى, ما رأيت الدنيا قط( كوفي من أصحاب أبي جعفر, وروى عن أبي عبد 

, وتغير لما خرج زيد )رض( وقال أبو العباس بن نوح: ىو ثقفي... لو كتاب تفسير القرآن هللا 
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 . (42)((رواه عن أبي جعفر الباقر
قول الطوسي و المتأخرين منيم: ))زياد بن المنذر أبو الجارود اليمداني الكوفي أما 

 يةمذموم وال شبنيم عاصر اإلمام الباقر والصادق تابعي زيدي أعمى إليو تنسب الجارودية م
 .(43)(في ذمو(

وقد خالف الخوئي أقوال الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق زياد بن المنذر بقولو: 
الروايات كميا ضعيفة, عمى انيا ال تدل عمى ضعف الرجل وعدم وثاقتو, فالظاىر أنو ))ىذه 

ثقة, ال ألجل أن لو أصاًل وال لرواية االجالء عنو لما عرفت غير مرة من أن ذلك ال يكفي 
ألثبات الوثاقة, بل لشيادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بإنو من االعالم الرؤساء المأخوذ 

الحالل والحرام ويؤيد ذلك ما عرفتو من ابن الغضائري من اعتماد األصحاب عمى ما  عنيم في
رواه دمحم بن بكر األرجني, عن زياد بن المنذر أبي الجارود وكذلك روى الصدوق في عيون 

فإذا صح سند الرواية ولم  (44)أخبار الرضا عن أبي الجارود خبر أسماء األوصياء األثني عشر
ثبوت وثاقة رواتو, لم يكن بد من االلتزام برجوع أبي الجارود من الزيدية إلى  يناقش فييا بعد

  (45)الحق((
اتفق عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين عمى قدح زياد بن المنذر أبو الجارود 
برواية اإلمام الصادق وقد خالف الخوئي منيم روايات الذم بكونيا ضعيفة واستدل عمى توثيق 

)عميو ورواية الصدوق في العيون إضافة إلى التفسير الذي رواه عن اإلمام الباقر المفيد لو
نما تدل عمى رجوع زياد بن المنذر من الزيدية إلى الحق.  السالم( ن دلت وا   وا 

 ـ كثير النواء.ٕ
والبترية منيم ينسبون إليو ألنو   (46)أبو اسماعيل كثير بن قارون, كوفي, سكن البصرة

 .  (47)اليد, بائع النواة المعاصر لإلمامين الباقر والصادقكام ابتر 
 ة بحق كثير النوا وىي:حوقد روى الكشي عدة روايات قا

فعن أبي بصير, قال: سمعت أبا جعفر  يقول: إن الحكم بن عتيبة وسممة وكثير النواء 
َوِمَن النَّاِس أبا المقدام التمار يعني سالمًا أضموا كثيرًا ممن ىؤالء وانيم ممن قال هللا عز وجل: 

ِ َوِباْلَيْوِم اْْلِخِر َوَما ُىْم ِبُمْؤِمِنينَ  . وقال في رواية أخرى: الميم إني  (48) (َمْن َيُقوُل آَمنَّا ِباَّللَّ
 . (49) إليك من كثير النواء بريء في الدنيا واآلخرة
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 وفيما يأتي أقوال عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق كثير النواء:
 اتفق عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق كثير النوا قوليم:

))كثير النواء ىو كثير بن قارون أبو اسماعيل النوا الكوفي عاصد اإلمام الباقر 
 . (50)والصادق((
 ـ الحكم بن عتيبةٖ

ىـ عاصر  115ىـ أو  114أبو دمحم الكندي كوفي بتري زيدي أبو عبد هللا توفي سنة 
 . (51)والطيار قبل ان يروا ىذا األمر كان استاذ زرارة وحمراناإلمام السجاد والباقر والصادق 

 روى الكشي عدة روايات قادحة بحق الحكم بن عتيبة ىي:
)عميو قالوا: كنا جموسًا عند أبي عبد هللا )عميو السالم(عن أصحاب اإلمام الصادق

فدخل زرارة بن أعين, فقال لو: إن الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنو قال: صلِّ   السالم(
بإيمان ثالثة: ما قال أبي ىذا قط,   )عميو السالم(المغرب دون المزدلفة, فقال لو أبو عبد هللا

 . (52)كذب الحكم بن عتيبة عمي أبي
الزنا أتجوز؟ قال: وفي رواية أخرى عن أبي بصير, قال: سألت أبا جعفر عن شيادة ولد 

ال, فقمت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنيا تجوز فقال: الميم ال تغفر ذنبو, قال هللا تعالى لمحكم: 
ُو َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلونَ ﴿ نَّ فميذىب الحكم يمينًا وشمااًل, فو هللا ال يوجد  (53) ﴾َواِ 

 .  (54)العمم إال في أىل بيت نزل عمييم جبرئيل
وفيما يأتي أقوال عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق الحكم بن عتيبة: ))الحكم 

ىـ 115ىـ أو 114بن عتيبة أبو دمحم بن الكندي الكوفي زيدي بتري, وقيل أبو عبد هللا توفي سنة 
عاصر اإلمام الباقر والصادق  كان من فقياء العامة, فالرجل مذموم وانحرف عن أبي جعفر  

 . (55)(تد بروايتو(يعوال 
اتفق العمماء من المتقدمين والمتأخرين عمى قدح الحكم بن عتيبة برواية اإلمام الباقر 

 والصادق.
 ـ سالم بن أبي حفصة.ٗ

سالم بن أبي حفصة مولى بني عجل, كوفي, يكنى أبا الحسين وأبا يونس وأسم أبي 
لو كتاب عاصر اإلمام   هللا ثين ومائة في حياة أبي عبدحفصة زياد, مات سنة سبع وثال

 . (56)الباقر
 وقد روى الكشي عدة روايات قادحة بحق سالم بن أبي حفصة:
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اخبرت اإلمام  بما قال سالم بن أبي   )عميو السالم(قال أحد أصحاب اإلمام أبي جعفر
مام حفصة في اإلمام, فقال: ويل سالم, يا ويل سالم, ما يدري سالم ما منزلة اإلمام إن منزلة اإل

 . (57)أعظم مما يذىب إليو سالم والناس أجمعون 
وقد قيل ألبي عبد هللا: إن سالم بن ابي حفصة يروي عنك أنك تكمم عمى سبعين وجيًا 
لك من كميا المخرج قال: فقال: ما يريد سالم مني أيريد أن أجيء بالمالئكة؟ فو هللا ما جاء بيا 

وهللا ما كان سقيمًا وما كذب, ولقد قال إبراىيم: بل فعمو البنيون, ولقد قال ابراىيم: إني سقيم, 
كبيرىم ىذا, وما فعمو وما كذب, ولقد قال يوسف: إنكم لسارقون, وهللا ما كانوا سارقين وما 

 . (58)كذب
وفيما يأتي أقوال عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق سالم بن أبي حفصة: 

ل, كوفي روى عن اإلمام الباقر والصادق  زيدي بتري, ))سالم بن أبي حفصة مولى بني عج
 . (59)كان يكذب عمى اإلمام الباقر والصادق  لعنو الصادق((

اتفق عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين عمى قدح سالم بن أبي حفصة برواية 
 اإلمامين الباقر والصادق.

 .ـ سلمة بن كييل٘
ضرمي الكوفي تابعي, روى عن اإلمام السجاد سممة بن كييل بن الحصين أبو يحيى الح

 . (60)ىـ121والباقر والصادق, توفي سنة 
 وقد روي قدحو في روايات كثير النواء وسالم بن أبي حفصة.

 وفيما يأتي أقوال عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين بحق سممة بن كييل:
ترجم لو الطوسي في أصحاب أمير المؤمنين سممة بن كييل فقط, وقد ترجم لو في 

بقولو: ))سممة بن كييل بن الحصين أبو يحيى  أصحاب اإلمام السجاد والباقر والصادق 
 . (61)الحضرمي الكوفي تابعي((

 . (62)وفد ترجم لو المتأخرين بقوليم: ))سممة بن كييل بضم الكاف مذموم بتري((
عمق الخوئي عمى ترجمة الطوسي بكونو سممة بن كييل من أصحاب أمير  وقد

المؤمنين. أمير المؤمنين من مصر, والثاني حضرمي من اليمن, فيو لم يدرك عميًا بشيادة 
ال فيشتبو األمر في أيًا منيما ثقة  . (63)الفضل بن شاذان, فاألول ثقة, وا 

ىـ  47ن الثاني ىو البتري ألنو ولد سنة يبدو لي إن القول لمخوئي في إن األول ثقة, وا  
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 121توفي سنة قد وال أشتراك بينيما و  )عميو السالم(أي بعد مقتل اإلمام عمي بن أبي طالب
 .(64)ىـ

وقد اتفق بذلك عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين عمى قدح سممة بن كييل برواية 
 .  )عميو السالم(اإلمام الصادق

 .ـ ابو المقدامٙ
ثابت بن ىرمز الفارسي أبو المقدام العجمي الحداد مولى بني عجل كوفي عاصر  ىو

 .)عميو السالم( (65)اإلمام السجاد والباقر والصادق
 وقد تقدم قدحو في روايات كثير النواء وسالم بن أبي حفصة.
 وفيما يأتي أقوال العمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين:

أبو المقدام العجمي الحداد مولى بني عجل زيدي بتري ))ثابت بن ىرمز الفارسي  
 .(66)((عاصر اإلمام السجاد والباقر والصادق

 .أتفق عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين عمى قدح أبي المقدام
 .ـ ىارون بن سعد العجليٚ

 .(67)ىارون بن سعد العجمي الكوفي عاصر اإلمام الصادق
رواية قادحة بحق ىارون بن سعد العجمي مفادىا: قال أبو عبد هللا:  وقد روى الكشي

فبينما أنا أصمي في الروضة إذا رجل عمى رأسي فقمت: ممن الرجل؟ قال: من أىل الكوفة, قال: 
فقمت: ممن الرجل؟ فقال: من أسمم, قال: قمت: ممن الرجل؟ قال: من الزيدية, قمت يا أخا أسمم 

ف خيرىم وسيدىم وأفضميم ىارون بن سعد, قال: قمت: يا أخا أسمم من تعرف منيم؟ قال: أعر 
ِإنَّ الَِّذيَن اتََّخُذوا اْلِعْجَل َسَيَناُلُيْم َغَضٌب ِمْن َربِِّيْم رأس العجمية, أما سمعت هللا عز وجل يقول: 

ْنَيا نما ىو الزيدي حقاً (68))َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَياِة الدُّ  . (69) . وا 
وقد اتفق عمماء الرجال من المتقدمين والمتأخرين عمى قدح ىارون بن سعد العجمي 

((ىارون بن سعد العجمي الكوفي زيدي بتري في أصحاب اإلمام الصادق))بقوليم: 
(70)

. 
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 الخاتمة
بعد التوكل عمى هللا اتممت ميمة البحث وخرجت من دراستو في مصادر الكتب حتى 

 المجيود العممي وىي: توصمت إلى ىذه الحصيمة من

ن اإلمامة   )عميو السالم(ـ نشأ الزيدية بعد افتراق الشيعة عند مقتل اإلمام الحسين1 , وا 
, ويجب أن يقتصر عمى أوالد عمي  من نسل فاطمة باالنتخاببعد الحسين ال تأتي بالنص بل 

 , بشرط أن يخرج مجاىدًا بالسيف.من أوالد الحسن والحسين 

  )عميو السالم(من المتقدمين والمتأخرين عمى وثاقة وشجاعة زيد بن عمي العمماء اتفقـ 2
: إن زيد كان عالمًا صدوقًا ولم يدعكم إلى نفسو إنما دعاكم  )عميو السالم(برواية اإلمام الصادق
 انما خرج إلى سمطان مجتمع لنقضو.  )عميو السالم(إلى الرضا من آل دمحم

بيذا المفاد خاطئة جدًا, ألن مؤرخو العقائدية يسمونيم  ـ تسمية الزيدية عمى ىذه الفرقة3
الزيدية شأن سائر الفرق التابعة ألماميا من غير فرق بين كونو إمامًا في األصول والعقائد, 

 فتصور لمجميع ىذه: التسمية فالزيدية شعار أطمقو الثائرون بعد زيد ضد العباسيين.

تبعًا لرواية اإلمام الباقر وتسمية زيد بالبترية ـ يجب أن يطمق عمى الفرقة بالبترية, 4
 بقولو: )بترتم أمرنا بتركم هللا(.

ـ عد أصحاب الفرق الزيدية إلى ثالث فرق وستة فرقة وثمانية, مع العمم إنيا في 5
 األصل ثالثة والباقي ىي أجزاء لمفرق األساسية وىي الجارودية والعجمية والحسينية من الزيدية.

 .ين عاصروا اإلمام السجاد والباقر والصادق ـ إن البتري6

 والحمد  رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم وعمى آلو الطيبين الطاىرين.
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 اليوامش
زيد بن عمي: ىو زيد بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب, ويكنى أبا الحسين, وأمو أم ولد  (1)

ي بن الحسين, وقد دعا أبي جعفر  زيدًا فاعتنقو, وألزق بطنو ببطنو اىداىا المختار بن أبي عبيدة لعم
ينظر, األصفياني, مقاتل الطالبيين: . ىـ 121وقال: أعيذك با أن تكون صميب الكناسة قيل سنة 

 .194؛ رجال الطوسي: 128ـ  124
 .266اإلسالمية: ؛ دمحم جواد مشكور, موسوعة الفرق 70ينظر: القمي, الفرق والمقاالت:  (2)
؛ 56؛ اشواق أحمد, التجديد في فكر اإلمامة عند الزيدية في اليمن: 54النوبختي, فرق الشيعة:  (3)

 .559سامي الغريري, الزيدية بين اإلمامية وأىل السنة: 
 .93عبد هللا بن دمحم بن اسماعيل, الزيدية قراءة في المشروع: (4)
 .173؛ المفيد, اإلرشاد: 283الطوسي, اختيار معرفة الرجال:  (5)
 .138الطوسي, اختيار معرفة الرجال:  (6)
 .226 من رؤساء الزيدية,سعيد بن منصور:  (7)
 .201الطوسي, اختبار معرفة الرجال:  (8)
سدير: سدير بن حكيم الصيرفي يكنى أبا الفضل من الكوفة في أصحاب السجاد والباقر واإلمام  (9)

 .217ـ  125ـ  90ينظر رجال الطوسي:  . الصادق 
 .294الطوسي, اختيار معرفة الرجال:  (10)
 .171المفيد, اإلرشاد:  (11)
 .100؛ ابن داود, كتاب  الرجال: 195ـ 122ـ 89رجال الطوسي: الطوسي , ينظر  (12)
 .863-357/ 8: ينظر: معجم رجال الحديث (13)

 .265/ 8الكميني, الكافي )الروضة(:  (14)
 .230/ 3؛ المسعودي, مروج الذىب: 10ـ  5ينظر: الطبري, تاريخ الطبري:  (15)
 .463ـ  457/ 7ينظر, جعفر سبحاني, بحوث الممل والنحل:  (16)
 .204الطوسي, اختيار معرفة الرجال:  (17)
 .454/ 7جعفر سبحاني, بحوث في الممل والنحل:  (18)
رجال النجاشي: .النجاشي , بتري من أصحاب اإلمام الباقر :عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي(19)

 .131رجال الطوسي: الطوسي , ؛ 288
فضيل بن الزبير: الفضيل بن الزبير األسدي موالىم كوفي الرسان عاصر اإلمام الباقر والصادق. ( 20)

 .272رجال الطوسي: الطوسي , 
 .54النوبختي, فرق الشيعة: ( 21)
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ن: عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن عمي بن أبي طالب  يكنى أبا دمحم وأمو الحس نعبد هللا ب (22)
 145فاطمة بنت الحسين بن عمي وقتل عبد هللا في محبسو أيام أبي جعفر المنصور في الياشمية سنة 

 .171ـ  166ىـ. أبي الفرج األصفياني, مقاتل الطالبيين: 
 .56النوبختي, فرق الشيعة:  (23)
ىـ  28عبد هللا: ىو طمحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن سعد بن يتم بن مرة ولد طمحة بن ( 24)

 .5ىـ حممي عمي شعبان, اعمدة اإلسالم:  36وتوفي 
الزبير بن العوام بن خويمد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب ويكنى أبا عبد هللا, ولد سنة  (25)

 .5: عمدة اإلسالم , أ ىـ. حممي شعبان  36ىـ وتوفي سنة  28
  .57النوبختي, فرق الشيعة: ( 26)
 .59النوبختي, فرق الشيعة:  (27)
 .137ـ  133ينظر: األشعري, مقاالت االسالميين: ( 28)
 .231/ 3ينظر, المسعودي, مروج الذىب: ( 29)
 سميمان بن جرير: مجيول.( 30)
 .177/ 1الشيرستاني, الممل والنحل: ( 31)
 .11الكريم الفضيل شرف الدين, الزيدية نظرية وتطبيق: عمي بن عبد  (32)
 .195/ 7سبحاني, الممل والنحل:   (33)
 .198الطوسي: اختيار معرفة الرجال: ( 34)
 .3ـ  2الغاشية: ( 35)
 .198الطوسي: اختيار معرفة الرجال: ( 36)
 .202: مصدر نفسو ال( 37)
 .197ـ  122رجال الطوسي:  ؛ الطوسي,170ينظر: النجاشي, رجال النجاشي:  (38)
 .199الطوسي, اختيار معرفة الرجال: ( 39)
 .200: مصدر نفسو ال( 40)
 .61رجال الغضائري:  (41)
 .170رجال النجاشي:  (42)
؛ الحمي, رجال 246؛ ابن داود: كتاب الرجال: 197ـ  122رجال الطوسي: ينظر : الطوسي ,  (43)

 .223العالمة الحمي: 
 .52/ 1عيون أخبار الرضا: الصدوق, ( 44)
 .336/ 8معجم رجال الحديث:  (45)
 .425/ 8ابن حجر, تيذيب التيذيب: ( 46)
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 .64؛ دمحم جواد مشكور, موسوعة الفرق اإلسالمية: 277ـ  134رجال الطوسي: الطوسي , ( 47)
 .8البقرة: ( 48)
 .208الطوسي, اختيار معرفة الرجال: ( 49)
؛ الحمي, رجال 268ابن داود, كتاب الرجال: ؛ 277ـ  134ينظر: الطوسي , رجال الطوسي: ( 50)

 .249العالمة الحمي. 
 .171ــ 114؛ الطوسي, رجال الطوسي: 183ينظر: الطوسي, اختيار معرفة الرجال: ( 51)
 .182الطوسي, اختيار معرفة الرجال: (52)
 .44الزخرف: ( 53)
 .395/ 7الكميني, الكافي: ( 54)
؛ معجم 218؛ رجال العالمة الحمي: 243؛ كتاب الرجال: 114ـ  86ينظر: رجال الطوسي: ( 55)

 .184/ 7رجال الحديث: 
 .124؛ رجال الطوسي: 188ينظر: رجال النجاشي: ( 56)
 .204الطوسي, اختيار معرفة الرجال: ( 57)
 .203: مصدر نفسو ال( 58)
؛ كتاب الرجال: 124رجال الطوسي: الطوسي , ؛ 188رجال النجاشي: النجاشي , ينظر: ( 59)

 .327؛ رجال العالمة الحمي: 247
 .211ـ  125ـ  91رجال الطوسي: الطوسي , ينظر: ( 60)
 .211ـ  125ـ  91رجال الطوسي: ( 61)
 .227رجال العالمة الحمي: الحمي , ؛ 248كتاب الرجال: ابن داود , ينظر, ( 62)
 .220/ 9جال الحديث: معجم ر ( 63)
 .155/ 4ينظر ابن حجر, تيذيب التيذيب: ( 64)
 .160ـ  110ـ  84رجال الطوسي:  (65)
ابن داود ؛ 169ـ 110ـ 84رجال الطوسي: الطوسي , ؛ 116رجال النجاشي: النجاشي , ينظر: ( 66)
 .209رجال العالمة الحمي: الحمي , ؛ 234كتاب الرجال: , 
 .328الطوسي: الطوسي, رجال ( 67)
 .152األعراف: ( 68)
 .200الطوسي, اختيار معرفة الرجال: ( 69)
 .263؛ كتاب الرجال: 328رجال الطوسي: الطوسي , ينظر: ( 70)
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 المصادر والمراجع
ابن األثير, أبي الحسن عمي بن أبي الكرم دمحم أبن أبي دمحم بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ـ 1

األثير الجزري, تحقيق دمحم يوسف الدقاق, دار الكتب العممية, بيروت ـ لبنان, الطبعة المعروف بأبن 
 .1987ىـ ـ  1407االولى, 

ابن حجر العسقالني, شياب الدين أبي الفضل أحمد بن عمي, تيذيب التيذيب, الناشر مطبعة ـ 2
 ىـ.  1326مجمس دائرة المعارف النظامية, اليند, الطبعة األولى, 

داود, تقي الدين الحسين بن عمي بن داود الحمي, كتاب الرجال, تحقيق دمحم صادق بحر العموم, ابن ـ 3
 م.1972ىـ ـ  1393منشورات المطبعة الحيدرية, النجف, 

بيين, تحقيق أحمد صقر, منشورات الشريف الرضي, المطبعة لأبي الفرج األصفياني, مقاتل الطاـ 4
 .ىـ1416أمير ـ قم, الطبعة الثانية, 

مين, تحقيق دمحم محيي صاألشعري, أبي الحسن عمي بن اسماعيل, مقاالت اإلسالميين واختالف المـ 5
 م.1950ىـ ـ  1369الدين عبد الحميد, الناشر مكتبة النيضة المصرية, الطبعة األولى, 

قاىرة, أشواق أحمد ميدي غميس, التجديد في فكر اإلمامة عند الزيدية في اليمن, مكتبة مدبولي, الـ 6
 م.1997ـ  1417الطبعة األولى, 

 1428جعفر سبحاني, بحوث في الممل والنحل, الناشر مؤسسة اإلمام الصادق, قم, الطبعة الثانية, ـ 7
 ىـ.
ألحياء التراث, قم,  حسين النوري الطبرسي, خاتمة مستدرك الوسائل, تحقيق مؤسسة آل البيت ـ 8

 ىـ. 1416الطبعة األولى, 
, دار الكتب العممية, بيروت ـ لبنان, الطبعة ( الزبير بن العوامأعمدة اإلسالم )حممي عمي شعبان, ـ 9

 م.1991ىـ ـ  1411األولى, 
, دار الكبت العممية, بيروت ـ لبنان, ( طمحة بن عبيد هللاأعمدة اإلسالم )حممي عمي شعبان, ـ 10

 م.1991ىـ ـ  1411
بن المطير, رجال العالمة, تحقيق دمحم صادق بحر العموم, الحمي, الحسن بن يوسف بن عمي ـ 11

 م.1961ىـ ـ  1381منشورات المطبعة الحيدرية, النجف, الطبعة الثانية, 
الخوئي, أبو القاسم الموسوي الخوئي, معجم رجال الحديث, الناشر مؤسسة اإلمام الخوئي ـ 12

 اإلسالمية, النجف األشرف, الطبعة الخامسة.
منيا, الناشر أمانة  م عبد السادة, نشأة الفرق اإلسالمية في الكوفة وموقف أىل البيت رسول كاظـ 13

 م.2014ىـ ـ  1435مسجد الكوفة والمزارات الممحقة بو, الطبعة األولى, 
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اإلمامية وأىل السنة, دار الكتب اإلسالمية, مطبعة ستار, ني )الغراوي(, الزيدية بير سامي الغريـ14
 م.2008ىـ ـ  1429الطبعة الثانية 

الشيرستاني, أبي الفتح دمحم بن عبد الكريم, الممل والنحل, تحقيق صالح الدين اليواري, دار ومكتبة ـ 15
 م.1998اليالل ـ بيروت, الطبعة االولى, 

الصدوق, أبي جعفر دمحم بن عمي بن الحسين, عيون أخبار الرضا, منشورات مؤسسة األعممي ـ 16
 م.1984ىـ ـ  1404نان, الطبعة األولى, لممطبوعات, بيروت ـ لب

ىـ ـ  1426الطبري, دمحم بن جرير, تاريخ الطبري, دار األميرة, بيروت ـ لبنان, الطبعة األولى, ـ 17
 م.2005

الطوسي, اختيار معرفة الرجال, تحقيق جواد القيومي االصفياني, الناشر مؤسسة النشر العالمي ـ 18
 ىـ. 1427لطبعة األولى, الثابتة لجماعة الدرسين, قم, ا

الطوسي, رجال الطوسي, تحقيق دمحم صادق آل بحر العموم, منشورات المطبعة الحيدرية, النجف, ـ 19
 م.1961ىـ ـ  1381

عبد هللا بن دمحم بن اسماعيل حميد الدين, الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكنونات, الناشر ـ 20
 م.2006ىـ ـ  1427يمن ـ صنعاء, الطبعة الثانية, مركز الرائد لمدراسات والبحوث, ال

 ىـ.1405عمي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين, عمان, الطبعة األولى, ـ 21
 الفيروز آبادي, مجد الدين دمحم بن يعقوب, تحقيق ابراىيم شمس الدين, الناشر شركة األعممي ـ22

 م.2012ىـ ـ  1433لممطبوعات, بيروت ـ لبنان, الطبعة األولى, 
 ىـ. 1348الكميني, الكافي, تحقيق عمي أكبر غفاري, الناشر دار الكتب العممية, الطبعة الثانية, ـ 23
المسعودي, أبي الحسن عمي بن الحسين بن عمي, مروج الذىب و معادن الجوىر, تحقيق أمير ـ 24

 م. 2000ىـ ـ  1421النور لممطبوعات, بيروت ـ لبنان, الطبعة األولى,  مينا, منشورات مؤسسة
 ىـ. 1413المفيد, اإلرشاد, المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى الفية الشيخ المفيد, الطبعة األولى, ـ 25
النجاشي, أبو العباس أحمد بن عمي بن أحمد بن العباسي النجاشي األسدي الكوفي, رجال ـ 27

الزنجاني, مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين, قم  موسى الشبيري  النجاشي تحقيق
 ىـ. 1424المقدسة, الطبعة السابعة, 


