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  المقدمة
  

الطاهرين وأصحابه السالم على سيدنا حممد وعلى آله احلمد هللا رب العالني والصالة و 
  املنتجبني.

  
وبعد، ملا كنت أقرأ كتاب (كمال الدين ومتام النعمة) للشيخ أيب جعفر حممد بن علي 

اإلشهاد) القمي الشهري بالصدوق عند اإلمامية، وجدت اثناء القراءة نقله لكتاب (نقض 
وهو رد على كتاب اإلشهاد أليب زيد العلوي، وأخذت أحبث عن  )١(البن قبة الرازي

كن وجدت تلميح والرتاجم ولألسف مل أجد له أثر لالكتاب أو عن ذكره يف كتب التاريخ 
حيث   - هـ ٤٢١سنة  املتوىف -  اإلمام املؤيد باهللا أمحد اهلاروين لوجود الكتاب وغريه من

ولوال : ) اثناء رده على الباطنيةصلى اهللا عليه وآله وسلم إثبات نبوة النيبه (يف كتابقال 
غرضنا يف كتابنا هذا وصف أقواهلم، ونشر فضائحهم، وبسط مقاحبهم، من فساد أنه ليس 

شراف والعلماء يف  من األ - رمحهم اهللا  - ، مما بيَّنه شيوخنا عقائدهم، ومساوئ دفائنهم
، حنو أيب زيد عيسى بن حممد العلوي أستارهم، وإذاعة أسرارهمكتبهم املصنفة. يف هتك 

النقض على ابن قبة يف له كتاب بعنون  - اإلمام املؤيد  - ، وهو أيضًا )٢(احلسيين
لكتاب أيب زيد العلوي من ذكر سوى ما نقله الشيخ الصدوق عن ابن  ، ومل يبق)٣(لاألصو 

ه يظهر قيمة الكتاب اهلامة من جهات قبة الرازي وعند النظر يف النصوص املنقولة عن
  ثالث:

                                        
من  أبو جعفر حممد بن عبدالرمحن بن قبة الرازي، من كبار أعالم اإلمامية يف القرن الرابع، قال عنه ابن الندمي:هو ) ١(

  .٢١٩. الفهرست صاإلنصاف يف اإلمامة كتاب اإلمامةمتكلمي الشيعة وحذاقهم وله من الكتب كتاب 
  .٥٢بات نبوة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم صإث) ٢(
  .٩٠٧ص١ج ايفالش) ٣(
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وهو ابن  - مما دعا أحد كبار أعالم اإلمامية  ذكورة يف الكتاباألوىل: قوة احلجج امل
  عنوان (نقض اإلشهاد). بكتاب حتت للتصدي بالرد على هذا الكتاب   - قبة 

واجد وذلك من خالل ت آنذاك الثانية: املعرفة التامة مع الدراية للمذهب اإلمامي
  املؤلف يف بيئة يتواجد فيها اإلمامية مع مصادرهم.

يف  - ومنها اإلشهاد  -  ماد الزيدية يف إيران على مؤلفات أيب زيد العلويالثالثة: اعت
ا كما ذكر اإلمام املؤيد باهللا.   الرد على املخالفني واالكتفاء 

  
الزيدية وألجل كل ذلك مع احلرص على نشر ما أُثر من نصوص قصرية عن عامل 

حلاق ما له عالقة ونشر إو  الكبري السيد أبو زيد العلوي رأيت مجع تلك النصوص مع ترتيبها
  للفائدة، نرجو من اهللا اإلعانة والسداد. ذلك

  
  
  
  

  الشامي مجال
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  مؤلف الب التعريف
  

  :ومولده نسبه
بن  )٤(بن احلسني  )٣(بن حيىي )٢(بن عيسى )١(عيسى بن حممد بن أمحد أبو زيد هو 

   .)٥(عليهم السالم زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
  

ا ، مث أنتقل إىل مدينة الري من )٦(ولد يف العراق ومل أقف على تاريخ ملولده ونشأ 
. ورثه ابن أخيه ال عقب له: ، قال البخاري)٧(هـ٣٢٦إيران واستقر هناك حىت تويف سنة 

  .)٨(دزيد بن احلسني بن امح
  
  
  

                                        
جرة املباركة يف أنساب الطالبيني الش. م بنت زيد بن عيسى بن زيد الشهيدو أبو العباس أمه كلث: الرازي قال) ١(

  .١٣٢ص
  .٣٧٧ولد وله ولد كثري أعقبوا وطابوا وانتشروا. اجملدي يف أنساب الطالبيني ص ألم قال العمري: وهو) ٢(
ومات يوم األربعاء ،  حفص ْبن ُعَمر العبسي علي بن  عنه ىرو . أبيهعن سكن بغداد وحدث : قال اخلطيب )٣(

ى َعَلْيِه َعْبد اهللا ْبن هارون ألربع خلوَن من شهر ربيع اآلخر من سنة سبع وثالثني وُدِفَن ِيف مقابر قُريش ببغداد، وَصلَّ 
  .١٩٣ص١٤ريخ بغداد جتا. ودخَل قربه

َرَوى َعْن: أَبِيه، وعن عّمه َأِيب جعفر الباقر، ، ولد ،  أحد األشراف النبالءد اهللا الكويف ، أبو عب :قال الذهيب )٤(
َوَعْنُه: أبو ُمْصَعب الزُّْهرِّي، ونـَُعْيم ْبن ،  وجعفر ْبن حممد وإمساعيل ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأِيب طَاِلٍب، وابن ُجَريج،

 َكاَن شيخ الطالبّية يف عصره،  محّاد، وإسحاق ْبن موسى اَخلْطمّي، وعّباد ْبن يعقوب، وسعيد ْبن َعْبد الرَّْمحَن املخزومي
  .١٤٩ص١٣ج اإلسالم تاريخ. أحسبه عاش بضًعا ومثانني سنة، 
خرج أيام هشام االحول ابن عبد اهللا، فقتل وصلب ، ن زيد أحد سادات بين هاشم فضال وفهماكامري:  قال الع) ٥(

   .٣٥٣. اجملدي يف أنساب الطالبيني صست سنني، وقيل حرق وذري يف الفرات لعن اهللا ظامليه
  .٣٧٨ص يف أنساب الطالبيني دياجمل) ٦(
  .٦٣سلسلة العلوية صسر ال) ٧(
  .٦٣العلوية ص سلةسر السل) ٨(
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  :مشائخه
ري حممد بن أخذ عن أكابر علماء العراق: كأبيه حممد بن أمحد، واحلافظ الزيدي الكب

العلوي،  جعفر بن عبد اهللا احملمدي ، و-  هـ٢٩٠سعد سنة  املتوىف - منصور املرادي 
، احلسني بن القاسم القاليسي، و -  هـ٢٨٦سنة  املتوىف - ربي احلكم احل واحلسني بن

   .وغريهم
  .)١(، وغريهبن سهل الرازي : كالعالمة احملدث أمحدعن كبارها ويف الري أخذ

  
  قالوا فيه :
عامل كبري من علماء : -  هـ٣٤١سنة  املتوىف - النسابة أبو نصر البخاري  قال عنه

   .)٢(الزيدية فقيه متكلم
   .)٣(شيخ العلوية وعاملهم: - هـ٣٥٣ املتوىف - حلسين أيب العباس اوقال اإلمام 

الشريف النسابة : - هـ٤٤١سنة  املتوىف - العمري  لنسابة علي بن أيب الغنائموقال ا
  .)٤(فقيهاً  كان سيداً ..

   
السيد : -  هـ١٠٩٢ املتوىف سنة -  ل العالمة املؤرخ حممد بن صاحل بن أيب الرجالوقا

  .)٥(عامل كبري من علماء الزيدية فقيه متكلم...  العالمة اإلمام 
  

  آثاره :
كشرح التجريد واملصابيح وتيسري املطالب - له حضور كثيف وهام يف تراث الزيدية 

 أنيف كتب الرتاجم عند الزيدية وإمنا هناك إشارات  ومل أقف على ذكر مؤلف له، - وغريها

                                        
  يف السرية مقدمة التحقيق. ابيحاملص) ١(
  .٦٣العلوية ص ر السلسلةس) ٢(
  .٨٥٠ص١ج لشايفا) ٣(
  .٣٧٨يف أنساب الطالبيني ص اجملدي) ٤(
  .٣٦٠ص٣وجممع البحور ج مطلع البدور) ٥(
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 املسمى يف كتابهابن بابويه القمي  سوى ما ذكره، أحدها بإسمله مصنفات دون تصريح 
وقال أبو جعفر حمّمد بن عبد الرَّمحن بن قبة الرَّازيُّ يقول:  إذ (كمال الدين ومتام النعمة)

حتجاج على ، مث ذكر نصوص أليب زيد يف اال)١(شهاد أليب زيد العلويِّ كتاب اإل  يف نقض
  اإلمامية والرد عليها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
  .٩٨ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
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  أبو جعفر حمّمد بن عبد الرَّمحن بن قبة الرَّازيُّ يف نقض وقالقال الشيخ الصدوق: 
شياء كثرية ذكرها ال منازعة ، قال صاحب الكتاب بعد أكتاب االشهاد أليب زيد العلويِّ 

  : فيها
  

  [نقض اإلجماع]:
سول اجملمع عليه يف حّجة : احلّجة من ولد فاطمة بقول الرَّ )١(وقالت الزّيديّة واملؤمتّة

خّلفت فيكم  أيّها الّناس قد ((الصالة يف مرضه اّلذي تّويف فيه: ، ويوم خرج إىل الوداع
كم لن تضّلوا ما وإن أال، لن يفترقا حّتى يردا علىَّ الحوضإنّهما  أالكتاب اهللا وعترتي 

مامة يف بطن من العرتة ومل خالفت االمجاع وادَّعت اإل أنَّ املؤمتّة ... ،)٢())بهما استمسكتم
   .)٣(عصر ، مثّ لرجل من ذلك البطن يف كلّ   ةلسائر العرت توجبها 
   

عليهم  وآله  عليه  اهللا  صلى مامة جائزة للعرتة وفيهم لداللة رسول اهللا: اإلوقالت الزّيديّة
ا بعضًا دون بعضعا ثُمَّ {: بإمجاعهموجلَّ هلم دون غريهم  ، ولقول اهللا عزَّ ّمًا مل خيّصص 

َنا اْلِكَتاَب  َنا ِمْن ِعَباِدنَاَأْورَثـْ فلم زعمت أنَّ االمامة ...  )٤(]٣٢}[فاطر:اآليةـ الَِّذيَن اْصَطَفيـْ
  .)٥(، وهم من العرتة عندك؟لفالن وولده ال تكون

  
  [دعوى انحصار اإلمامة بالوراثة والوصية]:

، حد دون اجلميع وحظرها على اجلميعمامة لوا: ما دليلكم على إجياب اإلويقال للمؤمتّة
   .بالوراثة والوصّيةفإنَّ اعتّلوا 

                                        
  .ؤمتة يعين اإلماميةامل) ١(
  .املتواترةعى خبرب الثقلني وهو من األخبار يد) ٢(
  .٩٨ال الدين ومتام النعمة صكم) ٣(
  .١٠٠ال الدين ومتام النعمة صكم) ٤(
  .١٠١ال الدين ومتام النعمة صكم) ٥(
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ّمث يف بطن من ولد احلسن بن  ،مامة لولد احلسنتدَّعي اإل  )١(املغرييّة: هذه قيل هلم
احلسن يف كّل عصر وزمان بالوراثة والوصّية من أبيه وخالفوكم بعد فيما تّدعون كما خالفتم 

  .)٢(غريكم فيما يّدعي
   

بالوراثة  السالم  عليهما  مامة جلعفر بن حمّمد من أبيهعي اإلدَّ ت )٣(اخلطّابّيةوهذه 
ّنكم وافقتموهم يف أويزعمون  باإلمامة، وخيالفون كّل من قال والوصّية، ويقفون على رجعته

  .)٤(وخالفوكم فيمن سواه السالم  عليه  إمامة جعفر
   

بالوراثة  تدَّعي إمامة عبد اهللا بن جعفر بن حمّمد من أبيه )٥(الشمطّيةوهذه 
  .)٦(والوصّية
  
، وقبل أبيه بالوراثة والوصّية عن تدَّعي إمامة إمساعيل بن جعفر )٧(الفطحّيةوهذه  
 بإمامةألنّه مل يبق للقائلني  إمساعيلّيةمامة عبد اهللا بن جعفر ويسّمون اليوم إمنا قالوا بإذلك 

 :قالوا )٨(القرامطة: يقال هلم الفطحّيةوفرقة من  ،ةعبد اهللا بن جعفر خلف وال بقيّ 
  .)٩(حمّمد بن إمساعيل بن جعفر بالوراثة والوصية بإمامة

                                        
سعيد العجلي، موىل جبيلة، خرج بظاهر الكوفة يف إمارة خالد بن سعيد القسري فظفر املغرية بن  املغريية أصحاب) ١(

  .١٢٩-١٢٨ص٧الطربي ج. تاريخ هـ١١٩به وأحرقه مع أصحابه سنة 
  .١٠٢ال الدين ومتام النعمة صكم) ٢(
خرج أبو اخلطاب على أيب جعفر املنصورة ، موىل لبين أسد ،مد بن أيب زينبحم أصحاب أبو اخلطاب طابيةاخل) ٣(

  .١٦٦. احلور العني صفقتله عيسى بن موسى يف سبخة الكوفة
  .١٠٤ال الدين ومتام النعمة صكم) ٤(
  .١٦٣. احلور العني صأصحاب حيىي بن أيب مشط طيةالشم) ٥(
  .١٠٥ال الدين ومتام النعمة صكم) ٦(
  .١٦٣. احلور العني صمسوا الفطحية، ألن عبد اهللا كان أفطح الرأس، وأفطح القدم، أي عريضها )٧(
  .٢٩١ص١٢ج املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، من أهل الكوفة. محدان بن قرمط أصحابالقرامطة ) ٨(
  .١٠٥ال الدين ومتام النعمة صكم) ٩(
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   .مامة ملوسى وترتقب لرجعتهعلى موسى بن جعفر تدَّعي اإل )١(الواقفةوهذه  
  

 عليهما بعده بابنه عليٍّ ابن موسى على موسى وائتّموا )٢(ومنهم فرقة قطعت
، ّمث يف ولده نَّه استحّقها بالوراثة والوصّيةوزعموا أ السالم  عليه دون سائر ولد موسى  السالم 

وه اخللف الصاحل فمات قبل فادَّعوا له ولداً ومسّ  السالم  عليهما حّىت انتهوا إىل احلسن بن عليٍّ 
م رجعوا إىل أخيه احلسن وبطل يف حمّمد ما كانوا توّمهوا ـ وقالوا : بدا هللا من حمّمد أبيه ّ ، ّمث إ

إىل احلسن كما بدا له من إمساعيل بن جعفر إىل موسى وقد مات إمساعيل يف حياة جعفر ـ 
ض أصحابه إىل إمامة إىل أن مات احلسن بن عليٍّ يف سنة ثالث وسّتني ومأتني فرجع بع

، وزعم بعضهم رجع أصحاب حمّمد بن  عليٍّ بعد وفاة حمّمد إىل احلسن، كما ن عليّ جعفر ب
، الوراثة والوصّية دون أخيه احلسنأنَّ جعفر بن علّي استحقَّ االمامة من أبيه علّي بن حمّمد ب

ون على االمامة ويكفر ، وكل هذه الفرق يتشاحا يف ولد جعفر بالوراثة والوصّيةّمث نقلوه
ب بعضهم بعضاً، ويربأ بعضهم من إمامة بعض، وتدَّعي كلُّ فرقة ، ويكذاً بعضهم بعض

  .)٣(ة والوصّية وأشياء من علوم الغيب، اخلرافات أحسن منهامامة لصاحبها بالوراثاإل
  

م لف الباقني غري الوراثة والوصّيةوال دليل لكلِّ فرقة فيما تدَّعي وختا ، دليلهم شهاد
، فإنَّ كان ههنا دليل فيما يدَّعي كلُّ قوًال بال حقيقة ودعوى بال دليل دون غريهمألنفسهم 

بالوراثة والوصّية فقد  لإلمامةطائفة غري الوراثة والوصّية وجب إقامته وإن مل يكن غري الدَّعوى 
 مامة لكثرة من يدعيها بالوراثة والوصّية وال سبيل إىل قبول دعوى طائفة دونبطلت اإل

فيما ، و بعضًا جمتمعون، وال سّيما وهم يف إكذاب بعضهم ت الدَّعوى واحدةاُالخرى إن كان
   .)٤(يدعى كّل فرقة منهم منفردون

  

                                        
  اسم ملن وقف على موسى بن جعفر. واقفةال) ١(
  .١٦٤لقطعهم مبوت موسى بن جعفر. احلور العني ص تسمى القطعية) ٢(
  .١٠٨ال الدين ومتام النعمة صكم) ٣(
  .١٠٨ال الدين ومتام النعمة صكم) ٤(
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 املغرييةولو جازت االمامة بالوراثة والوصّية ملن يدعى له بال دليل متفق عليه لكانت 
ا   لإلمامةالكل معها على إمامة احلسن بن علّي اّلذي هو أصلها املستحق  لإلمجاعأحق 

ا  من أبيه بالوراثة والوصّية وامتناعها بعد امجاع الكل معها على إمامة احلسن من إجاز
  .)١(لغريه

  
، ومنهم من يقول )٢(ختالف املؤمتّة يف دينهم، منهم من يقول باجلسمهذا مع ا

، ومنهم من يقول نهم من يقول بالعدل ويثبت الوعيدومنهم من جتّرد التوحيد وم ،بالتناسخ
منهم من ينفيها مع القول بالبداء، وأشياء ، و ومنهم من يقول بالرُّؤية ،ويبطل الوعيدبالقدر 

ا بعضهم بعضاً ويتربّأ بعضهم من دين بعض ولكلِّ فرقة من يطول الكتاب بشرحها ، يكّفر 
، أدُّوا إليهم عن أئّمتهم ما هم متمّسكون ها رجال ثقات عند أنفسهمفرق بزعمهذه ال

  .)٣(به
  

، فال معىن عندنا ومل نأت بأكثر من احلكاية ، شيء ال جيوزوإذا جاز كذا جاز كذا
  .)٤(لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حّجة وال فائدة

  
  [داعي االختالف بينهم]:

لناقلني إليهم أو من موّلدًا من أنفسهم أو من عند اّمث مل خيل اختالفهم من أن يكون 
   .عند أئّمتهم

، ال من كان سبباً لالختالف من مجع الكلمة فاإلمامفإنَّ كان اختالفهم من قبل أئّمتهم 
، وما الفرق بني املؤمتّة سّيما وهم أولياؤه دون أعدائه، ومن ال تقّية بينهم وبينهبني االُّمة ال

                                        
  .١١٠ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
  .١٤٨احلور العني ص .ومنه إليههشام بن احلكم ك) ٢(
  .١١١ال الدين ومتام النعمة صكم) ٣(
  .١١١ال الدين ومتام النعمة صكم) ٤(
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ال إمام هلا من  أكثر ما عابوا على االُّمة اّليت مع أئّمتهم وحجج اهللا عليهم يف واالُّمة إذ كانوا
   .ة يف الدِّين وإكفار بعضهم بعضاً املخالف

وإن يكن اختالفهم من قبل الناقلني إليهم دينهم فما يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم 
مة معدوم العني غري مرئِّي ماال سّيما إذا كان املّدعى له اإل ،معهم فيما ألقوا إليه من االمامة

من علم الغيب إذا كان خريته والرتامجة  إلمامهم، وهو حّجة عليهم فيما يدعون الشخص
ا بني يكذبون عليهبينه و  م، و بني شيعته كذَّ   .ال علم له 

ئّمتها فما حاجة املؤمتّة إىل وإن يكن اختالف املؤمتّة يف دينها من قبل أنفسها دون أ
مجان هلم من اهللا بني أظهرهم وال ينهاهم وهو الرت  ئّمة إذ كانوا بأنفسهم مستغنني وهواأل

  .)١(واحلّجة عليهم؟
   

هذا أيضًا من أدل الّدليل على عدمه وما يّدعى من علم الغيب له ، ألنّه لو كان 
َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ {: لشيعته كما قال اهللا عزَّ وجلَّ  موجودًا مل يسعه ترك البيان َوَما أَنـْ

 عليه  اهللا  صلى  فكما بّني الرَّسول  ]،٦٤}[النحل:ـ اآلية لُِتبَـيَِّن َلُهُم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيهِ 
  .)٢(الُّمته وجب على االمام مثله لشيعته وآله 

  
  مسترشده]:[داعي استتار اإلمام عن 

  شده؟ استرت إمامكم عن مسرت   لـمَ ويقال هلم 
   .نَّ قالوا: تقية على نفسهفإ

: فاملسرتشد أيضًا جيوز له أن يكون يف تقّية من طلبه السّيما إذا كان املسرتشد قيل هلم
فهي  لإلمام، وإذا جازت التقّية لم ما يكون قبل كونه فهو يف تقيةخياف ويرجو وال يع

ة من تناول أمواهلم واهللا ، وما بال االمام يف تقّية من أرشادهم وليس هو يف تقيّ للمأموم أجوز
ِإنَّ َكِثيًرا ِمَن اْألَْحَباِر {: وقال  ]٢١يس:[}اآلية .اتَِّبُعوا َمْن َال َيْسأَُلُكْم َأْجًرا{: يقول

                                        
  .١١٢- ١١١ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
  .١١٢ال الدين ومتام النعمة صكم) ٢(
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فهذا ممّا  ]٣٤التوبة:}[َعْن َسِبيِل اللَّهِ َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن 
نيا يطلبون يدلُّ على أنَّ  ، واّلذين يتمّسكون بالكتاب ال يسألون الّناس أهل الباطل عرض الدُّ

  أجراً وهم مهتدون. 
  .)١(وإن قالوا كذا قيل كذا فشيء ال يقوله إّال جاهل منقوص

  
  ]:[بطالن إمامة المعدوم

عرف فهل توجدونا سبيًال إىل معرفة صاحبكم مامة ملن ال يُ : حنن ال جنيز اإلويقال هلم
بيل إىل اّلذي تّدعون حّىت جنيز له االمامة كما جنوِّز للموجودين من سائر العرتة وإّال فال س

، وقد بطل جتويز االمامة ملن لُّ من مل يكن موجودًا فهو معدوم، وكجتويز االمامة للمعدومني
  .)٢(تّدعون
  

إىل أن يعارضنا مبا  - أي أبو زيد العلوي  - صاحب الكتاب مث رجعقال ابن قبه: 
  .تدَّعيه الواقفة على موسى بن جعفر

  
  : إنَّ االمام ال يكون إّال ظاهراً موجوداً. عنا أنّا كنا نقول للواقفة  مث حكىقال ابن قبه: و 

  ـ )٣(مثَّ قال : فإنَّ قالوا كذا ، قيل هلم كذا
  

  [اإلمامة في بني هاشم]:
دلَّ أّمته على عرتته  وآله  عليه  اهللا  صلى مر كما تتوّمهون يف بين هاشم ألّن النيبّ ليس األ

م السالم  عليه  وإمجاعكم اّليت هي خاّصته اّليت ال يقرب أحٌد منه بإمجاعنا ، فهي هلم كقر
ن إّال مام ال يكو احٌد منهم يف كّل زمان إذ كان اإلدون الطلقاء وأبناء الطلقاء ويستحّقها و 

                                        
  .١١٤- ١١٣ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
  .١١٥ال الدين ومتام النعمة صكم) ٢(
  .١١٦ومتام النعمة صال الدين كم) ٣(
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أنّهم ال (( :عليهم  وآله  عليه  اهللا  صلى واحداً بلزوم الكتاب والدُّعاء إىل إقامته بداللة الرَّسول
وهذا إمجاع واّلذي اعتللتم به من بين هاشم  ))،ون الكتاب حّتى يردوا علّي الحوضيفارق

ابنة ينتمون  كلَّ بين، ألّن  وإن كانت هلم والدة  وآله  عليه  اهللا  صلى  ليس هم من ذرية الرَّسول
ة ، والذُّريّ عصبتهم وأبوهم وآله  عليه  اهللا  صلى  ، فإنَّ رسول اهللاما خال ولد فاطمة إىل عصبتهم

}[آل َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ {: هم الولد لقول اهللا عزَّ وجلَّ 
 السالم  عليهما بين هاشم مع احلسن واحلسني مامة لسائرولو جازت اإل، )١(]٣٦عمران:

بين هاشم جلازت لسائر  جلازت لبين عبد مناف مع بين هاشم ولو جازت لبين عبد مناف مع
   .)٢(ولد قصيٍّ 

  
  : ما تقولون فيه أهو من العرتة أم ال؟ فقالوا السالم  عليه وإن اعتّلوا بعلي

: ليس هو من العرتة ولكّنه بان من العرتة ومن سائر القرابة بالنصوص عليه يوم قيل هلم
  .)٣(بإمجاعالغدير 
  

فإنَّ أحالوا على االباطيل من امة لبعض دون بعض إقامة احلّجة، مونسأل من اّدعى اإل
علم الغيب وأشباه ذلك من اخلرافات وما ال دليل هلم عليه دون الدَّعوى عورضوا مبثل ذلك 

  .)٤(إن كان الدَّعوى هو الدليل ألنفسهمبعض ، فجاز أنَّ العرتة من الظاملني ل
  

  [حجة الزيدية في اإلمامة]:
َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن {ديّة بقول اهللا تبارك وتعاىل : ّمث رجعنا إىل إيضاح حّجة الزّي ثُمَّ َأْورَثـْ

َنا ِمْن ِعَباِدنَا   .]٣٢فاطر:}[ـ اآليةاْصَطَفيـْ

                                        
  .١١٧ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
  .١١٨- ١١٧ال الدين ومتام النعمة صكم) ٢(
  .١١٨ال الدين ومتام النعمة صكم) ٣(
  .١١٩- ١١٨ال الدين ومتام النعمة صكم) ٤(
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َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه {: اخلاّصة والعاّمة من أّمة نبّيه اهللا عزَّ وجلَّ وذكرقال ... 
: اخلاّصة فقال، ّمث استأنف خماطبة انقضت خماطبة العاّمة ]،١٠٣آل عمران:}[ـ اآلية َجِميًعا

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ُكْنُتْم   ـ إىل قوله للخاصة ـ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيرِ { َخيـْ
، ّمث دون سائر الّناس السالم  عليه  هم ذرية إبراهيم ]،١١٠،١٠٤}[آل عمران:ِللنَّاسِ 

مه وجعلهم شهداء على قبل إسال السالم  عليه املسلمون دون من أشرك من ذرية إبراهيم
َوَتُكونُوا ُشَهَداَء   ـ إىل قوله ـَواْعُبُدوايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا {: الّناس فقال
  .السالم  عليه  وهذا سبيل اخلاّصة من ذرية إبراهيم ]،٧٨-٧٧احلج:}[َعَلى النَّاسِ 

  .)١(من القرآن اآلياتمثّ اعتل بآيات كثرية تشبه هذه قال ابن قبه: 
  
ى عن املنكر يس من دعا إىل اخلري من العرتة  فل حق  وجاهد يف اهللاكمن أمر باملعروف و

، كما مل جيعل خلري ومل جياهد يف اهللا حق جهادهسواء وسائر العرتة ّممن مل يدع إىل اجهاده 
، وإن كان تارك ذلك فاضًال هل الكتاب سواء وسائر أهل الكتاباهللا من هذا سبيله من أ

 لّسيف إىلعابدًا ألّن العبادة نافلة واجلهاد فريضة الزمة كسائر الفرائض صاحبها ميشي با
   .)٢(الّسيف، ويؤثر على الدَّعة اخلوف

ذكر اهللا عزَّ وجلَّ فيها اجلهاد وأتبع  اّليت اآلياتّمث قرأ سورة الواقعة وذكر قال ابن قبه: 
بالدَّعاوي ومل حيتج لشيء من ذلك حبجة فنطالبه بصحتها ونقابله مبا نسأله فيه  اآليات
  .)٣(الفصل
  

ى أحقُّ أن يكون هللا شمن  - رمحك اهللا  - فافهم  هيدًا من دعا إىل اخلري كما اُمر، و
وجهه وال  ، جاهد يف اهللا حق جهاده حّىت استشهد؟! أم من مل يرعن املنكر، وأمر باملعروف

اهم وال أمرهم فإنَّ  عرف شخصه؟! أم كيف يّتخذه اهللا شهيدا؟ على من مل يرهم وال 

                                        
  .١١٩ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
  .١٢٠ال الدين ومتام النعمة صكم) ٢(
  .١٢٠النعمة صال الدين ومتام كم) ٣(
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 اهللا عزَّ وجلَّ شهيداً؟! ولو أنَّ رجًال استشهد قوماً أطاعوه اّدوا ما عليهم وإن قتلوه مضى إىل
م حقا إّال أن  على حق يطالب به مل يروه وال شهدوه هل كان شهيداً؟ وهل يستحق 
يشهدوا على ما مل يروه فيكونوا كذا بني وعند اهللا مبطلني؟! وإذا مل جيز ذلك من العباد فهو 

، ولو أنَّه استشهد قومًا قد عاينوا ومسعوا فشهدوا غري جائز عند احلكم العدل اّلذي ال جيور 
، واملسألة على حاهلا أليس كان يكون حمّقًا وهم صادقون وخصمه مبطل ومتضي الشهادة له

أوال ترى أنَّ  » إّال من شهد بالحقِّ وهم يعلمون  ويقع احلكم ، وكذلك قال اهللا تعاىل :
وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت { :عيسى الشهادة ال تقع بالغيب دون العيان ، وكذلك قول

  .)١(]١١٧}[املائدة:ـ اآلية ِفيِهمْ 
  

وصف سبق السابقني منهم، وجعلهم شهداء،  إىل اخلريوكما أمر اهللا العرتة بالدُّعاء ... 
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء {: وأمرهم بالقسط فقال

  . )٢(]٨}[املائدة:بِاْلِقْسطِ 
ا يف ّمث أتبع ذلك بضرب من التأويل وقراءة آيات  قال ابن قبه: ّ من القرآن اّدعى أ

   .)٣(، ومل حيتج لشيء منها حبّجة أكثر من أن يكون الدَّعوىالعرتة
  

 هّيأ لهترك االمر والنهي إىل أنَّ  وآله  عليه  اهللا  صلى وقد أوجب اهللا تعاىل على نبّيه ...
َلَعلَُّهْم ـ إىل قوله ـ  َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي آيَاتَِنا{أنصارًا فقال: 

، اجملاهدين يف اهللا وال من السابقني باخلريات فمن مل يكن من ]،٦٩- ٦٨األنعام:}[يـَتـَُّقونَ 
، وهذا سبيل ألنفسهمفهو من الظاملني  االعواناملقتصدين الواعظني باألمر والنهي عند إعواز 

  .)٤(- نآمثّ تال آيات من القر  -، السالم  عليهم  من كان قبلنا من ذراري األنبياء
  

                                        
  .١٢١ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
  .١٢٥ال الدين ومتام النعمة صكم) ٢(
  .١٢٥ال الدين ومتام النعمة صكم) ٣(
  .١٢٦- ١٢٥ال الدين ومتام النعمة صكم) ٤(
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وذكر الشـيخ الصـدوق يف كتابـه املـذكور سـابقاً عـدد مـن اعـرتاض الزيديـة علـى اإلماميـة 
ترجــع إىل مؤلفــات أيب زيــد العلــوي ونلحقهــا هنــا للفائــدة، وهــي كمــا ولعــل بعضــها أو كــل 

  يلي:
  
  كذوبة خبر اإلثنى عشر]:أ[
ــ الرَّ  ال بعـــض الزيديـــة: إنَّ قـــ -  ــ وايـــة الّـ ثنـــا عشـــر قـــول أحدثـــه إة ئّمـــ األ أنَّ ت علـــى يت دلّـ

  .)١(دوا فيه أحاديث كاذبةوولّ  ة قريباً ماميّ اإل
  

  [تخبط األمة في األئمة]:
أمسـاء تـه مّ أُ ف قـد عـرَّ  وسـلم قالت الزيدية : فـان كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه - 

  .)٢(وخبطوا هذا اخلبط العظيم؟ ومشاالً  ئمة االثىن عشر فلم ذهبوا عنه مييناً األ
  

  [النص على إسماعيل مع الجهل]:
ــ ا تكـــذب بـــه دعـــوى اإلـمّ قالـــت الزيديـــة: ومـــ -  د جعفـــر بـــن حممــّـ  هم زعمـــوا أنَّ ـماميـــة أنّـ

إمساعيـل مـات يف حياتـه  إنَّ  هلم علـى إمساعيـل وأشـار إليـه يف حياتـه، مثَّ  عليهما السالم نصَّ 
ثنـــا عشـــر ن كـــان اخلـــرب اإلإفـــ» شـــيء كمـــا بـــدا لـــه يف إمساعيـــل ابـــين مـــا بـــدا هللا يف«فقـــال: 

 ف شــيعته لــئّال د عليهمــا الســالم ويعــرَّ مــن أن يعرفــه جعفــر بــن حممـّـ  فكــان ال أقــلَّ  صــحيحاً 
  .)٣(يغلط هو وهم هذا الغلط العظيم

  
  
  
  

                                        
  .٧٣ال الدين ومتام النعمة صكم )١(
  .٧٤مال الدين ومتام النعمة صك) ٢(
  .٧٥ال الدين ومتام النعمة صكم) ٣(
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  [دليل دفع إمامة إسماعيل]:
ـــ شـــيء تـــدفعون إمامـــة إمساعيـــل ومـــا حجــّـ  : بـــأيَّ الزيديـــةقالـــت  -  ة تكم علـــى االمساعيلّي

  .)١(؟بإمامتهالقائلني 
  
  [بطالن خبر اإلثنى عشر لحدوث الشك]: 
ون بعـد ملـا كـان النـاس يشـكّ  ة االثىن عشر صـحيحاً ئمّ قالت الزيدية: لو كان خرب األ - 

 ،يقـول طائفـة مـن الشـيعة بعبـد اهللامامـة حـىت الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم يف اإل
يعة مــنهم مــن امــتحن عبــد اهللا بــن الصــادق الشـّـ   أنَّ حــّىت  ،وطائفــة تتحــّري  ،وطائفــة بإمساعيــل
؟ إىل املرجئة أم إىل القدريـة؟ ه ما أراد خرج وهو يقول: إىل أينا مل جيد عندعليه السالم فلمّ 

ل لــــه: ال إىل املرجئــــة، وال إىل موســــى بــــن جعفــــر مسعــــه يقــــول هــــذا فقــــا أم إيل احلروريــــة وإنَّ 
  . القدرية، وال إىل احلرورية ولكن إيلَّ 

   :ن كم وجه يبطل خرب االثىن عشرفانظروا مِ 
   لإلمامة.جلوس عبد اهللا  :أحدها

   .والثاين إقبال الشيعة إليه
م عند امتحانه :والثالث   .حري
إمامهم موسى بن جعفر عليهما السالم حىت دعاهم موسـى  هم مل يعرفوا أنَّ ـأنّ  :والرابع

ة مــات فقــيههم زرارة بــن أعــني وهــو يقــول واملصــحف علــى صــدره: إىل نفســه ويف هــذه املــدَّ 
  .)٢(»مبن أثبت إمامته هذا املصحف  أئتمُّ هم إينّ اللّ «

  
  [بقاء الحجة إلى يوم القيامة]:

احلجـة  نَّ أل ئمة اثنا عشراألنبياء: إن ال جيوز أن يكون من قول األ :قالت الزيدية - 
قـد  وسـلم ة إىل يوم القيامة، واالثنا عشر بعد حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـهمّ باقية على هذه األُ 

  .)١(ةرض ال ختلو من حجّ ة أن األماميّ مضى منهم أحد عشر، وقد زعمت اإل
                                        

  .٧٦مال الدين ومتام النعمة صك) ١(
  .٨٠مال الدين ومتام النعمة صك) ٢(



١٨ 
 

  [االختالف في الحسن العسكري]: 
ذي مضى فيـه احلسـن بـن علـي عليهمـا يف الوقت الّ  ةماميّ : اختلفت اإلقالت الزيدية - 

ـ  الســالم فمــنهم مــن زعــم أنَّ  أو  اً ه كــان صــبيّ ابنــه كــان ابــن ســبع ســنني، ومــنهم مــن قــال: إنّـ
مـة وأن يكـون خليفـة اهللا ورئاسـة األ لإلمامـةنه يف هذه احلـال ال يصـلح إوكيف كان ف رضيعاً 

 ابَّ تهم احلـروب، واملقاتـل عـنهم والـذَّ ا عضّـ فئة املسلمني إذر ومدبّ مه يف عباده، يف بالده وقيّ 
م، والدّ  ضيع والطفل ال يصـلحان ملثـل هـذه االمـور، الرَّ  الصيبَّ  نَّ افع عن حرميهم ألعن حوز

عــداء بالصــبيان ومــن ال حيســن الركــوب أن تلقــى األ وحــديثاً  ومل جتــر العــادة فيمــا ســلف قــدمياً 
حبمـــل احلمائـــل، وال  ، وال يـــنهضوال يثبـــت علـــى الســـرج، وال يعـــرف كيـــف يصـــرف العنـــان

مام أن أحد أوصاف اإل نَّ إعداء يف حومة الوغا، فالقناة، وال ميكنه احلمل على األ بتصريف
  .)٢(اسيكون أشجع النّ 

  
  [الشك في وجود مولود للحسن العسكري]:

اس يدفعون إذ أكثر النّ  )٣(ة نسب هذا املولوداس يف صحّ النّ  قالت الزيدية: قد شكَّ  - 
  .)٤(يكون للحسن بن علي عليهما السالم ولدٌ أن 

   
  [حجة الواقفة وغيرها على اإلثنى عشرية]:

موســى بــن  عــائكم أنَّ ولغــريهم أن يعارضــوكم يف ادَّ  ةللواقفــ نَّ إفــ :قــال بعــض الزيديــة - 
كــم وقفــتم علــى ذلــك بــالعرف والعــادة واملشــاهدة وذلــك أن جعفــر عليهمــا الســالم مــات وأنّ 

َلُبوُه َوَلِكـْن {: ملسيح عليه السالم فقـالقد أخرب يف شأن ا وجلَّ  اهللا عزَّ  تَـُلـوُه َوَمـا َصـ َوَمـا قـَ

                                                                                                               
  .٨٢ال الدين ومتام النعمة صكم) ١(
  .٨٤-٨٣ال الدين ومتام النعمة صكم) ٢(
علم أنه قد ثبت من روايات أئمة اهلدى أن احلسن العسكري ما  أال الفقيه العالمة حممد بن احلسن الديلمي: ق) ٣(

املشهور عن الناصر للحق عليه السالم؛ ألنه كان عند احلسن العسكري عند وفاته وهو الذي كان له ولد، وذلك هو 
  قواعد عقائد آل حممد خ. دفنه رمحه اهللا

  .٨٤ال الدين ومتام النعمة صكم) ٤(
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م قـد رأوه  ]،١٥٧}[النساء:ُشبَِّه َلُهمْ  وكان عند القوم يف حكم املشاهدة والعادة اجلارية أ
مــــن  لــــذين قــــال بغيبــــتهم طائفــــةٌ ة ائّمــــ مثــــل ذلــــك يف ســــائر األ فلــــيس مبنكــــرٍ  مقتــــوالً  مصــــلوباً 

  .)١(سالنا
  

ـ : يف ختــام ذلــك قــال الشــيخ الصــدوق القمــي ل كتابنــا ما ذكرنــا هــذه الفصــول يف أوَّ ـوإنّـ
ا الزَّ ة ما يتعلّ غايّ  هاـألنّ هذا    .)٣(ق علينارَ الفِ  )٢(عليهم وهي أشدُّ  ة وما ردَّ يديّ ق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
  .٨٧كمال الدين ومتام النعمة ص) ١(
  حلجة والربهان.يف الزيدية هي يف ا ة هناشدَّ ال) ٢(
  .١٢٨النعمة ص ال الدين ومتامكم) ٣(
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  المصادر والمراجع
  

بريوت،  - دار الكتاب العريب تاريخ اإلسالم: أبو عبداهللا حممد بن أمحد الذهيب، 
  هـ.١٤١٣الطبعة الثانية، 

 - تاريخ بغداد: أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية 
  هـ.١٤١٧بريوت، الطبعة األوىل، 

النجف،  - سر السلسلة العلوية: أبو نصر سهل بن عبداهللا البخاري، املكتبة احليدرية 
  هـ.١٣٨١

صعدة،  - اهللا بن محزة بن سليمان، مكتبة أهل البيت (ع) الشايف: املنصور عبد
  هـ.١٤٢٩الطبعة األوىل، 

قم،  - الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية: فخر الدين الرازي، مكتبة آية اهللا املرعشي 
  هـ.١٤٠٩الطبعة األوىل، 

كمال الدين ومتام النعمة: أيب جعفر حممد بن علي بن بابويه القمي، مؤسسة 
  م.١٩٩١بريوت، الطبعة األوىل،  -  األعلمي

اجملدي يف أنساب الطالبيني: أبو احلسن علي بن حممد بن أيب الغنائم العمري، مكتبة 
  هـ.١٤٢٢قم، الطبعة الثانية،  - آية اهللا املرعشي 
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