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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

ببيِّنات القرآن الكريم، له أن رشفنا ببعثة خاتم النبيني وأكرمنا  هناية ال نحمد اهللا تعاىل محداً 
ه، ونصيل و ن أتباعَ نسلم سالماً كثرياً عىل حممد املصطفى، رسوله الصادق ونبيِّه األمني، الذي مكَّ

بإرشاداته احلكيمة وتعاليمه السامية، من معرفة احلقائق وكشف الدقائق وردِّ الشبهات ودفع الفتن،  
م عىل أهل بيته الكرام وعلامء أمته األعالم الذين ورثوا علم كتاب اهللا وسنة رسوله، ونفوا عن ونسلِّ 

، يف الغالني وافرتاءات املبطلني ودين اهللا حتر تأويل اجلاهلني، فسالمٌ عليهم ما أنارَ فجرٌ ساطعٌ
.  وخو نجمٌ طالعٌ

 

 املؤلف                                   
 
 



 
 
 
 

 

مة  املقدّ

ى، كفَ بَاده الذين اصطفى،و احلمدُ هللا وَ  بعد، و سالمٌ عىل عِ
، التي تؤدي الدور املهمّ واملؤثّر بعد القرآن الكريم يف )١(فإنَّ احلديث الرشيف أو األخبار واآلثار

التاريخ، من آفات الدسّ والتدليس وأخطار بيان تعاليم اإلسالم والتعريف بمبادئه، مل تسلم عرب 
ضت لألسف هلذه اآلفات منذ صدر اإلسالم. وهناكَ آثارٌ موثَّقةٌ تُثبت  التزوير والتحريف، بل تعرَّ

قام بعض الناس بوضع األحاديث عىل لسانه صلوات اهللا عليه وآله،  ص أنه منذ عهد النبي األكرم
أو حتريف أحاديثه، ليجذبوا أذهان املسلمني وأفكارهم نحوهم، ويصلوا من هذا الطريق إىل حتقيق 
بعض مآرهبم. ولقد استمرّ مثل هذا الوضع للحديث يف العهود التالية بدوافع متعددة وتزايدت 

ثُرَ واضعو احل ، وإىل إل ديث فنسبوا أكاذيب كثريةً إىل األئمة من آل بيت النبي األكرمشدته وكَ
 . ص أجالّء الصحابة ريض اهللا عنهم، وأضافوا هذه األكاذيب إىل أكاذيبهم عىل لسان رسول اهللا

، بتأييد اهللا وعنايته، متنبِّهاً منذ البدء إىل هذه الدسائس اخلطرة ص وبحمد اهللا، كان رسول اهللا
ر امل  سلمني منها وأنذر الكاذبني عليه أشدّ اإلنذار.فحذّ

وحتذيره وتأكيد األئمة من آل بيته الكرام عىل أن أحاديثهم ستكون  ص وعىل إثْرِ تنبيه الرسول األعظم
اعني الكاذبني، هنض علامء اإلسالم منذ صدر اإلسالم ملواجهة حركة الوضع هذه،  عرضةً لدسائس الوضّ

يف باألحاديث املوضوعة وكشف الستار عن خيانة واضعي احلديث وفضح وصنفوا كتباً عديدةً للتعر
ب يف احلديث"أكاذيبهم، إىل احلد الذي دفع بعض العلامء إىل القول:  رتَ اهللاُ أحداً يَكذِ  ،)٢("ما سَ

                          
 ص احلديث يشمل اآلثار املروية عن رسول اهللاهناك أقوالٌ خمتلفةٌ حول الفرق بني احلديث واخلرب، فري البعض أن ) ١(

قال يف  (واألئمة الطاهرين من أهل بيته) فقط، أما اخلرب فهو رواية األخبار عن غري النبي وآله. ومن هنا كان يُ
طلَق عىل رواه السنة النبوية »األخباريون«القديم لرواة اآلثار التارخيية  ثون«،  يف حني يُ ، إال أن القول »املحدِّ

 ملشهور أن اللفظني مرتادفان.ا
 .٧٤)، للشيخ زين الدين العاميل (املشهور بالشهيد الثاين)،  الطبعة احلجرية، صرشح الدرايةانظر كتاب ( )٢(



 نقد كتب احلديث    ٢

هذا الكالم أقرب إىل املبالغة، إال أنه يبنيّ أن علامء الفنّ بذلوا جهوداً كبرية يف نقد احلديث ورغم أن 
بة ذَ اعني. و والتعريف بالرواة الكَ  الوضّ

تِبَت يف هذا املوضوع يمكن أن نذكر كتاب  تأليف عبد » املوضوعات«من أقدم الكتب التي كُ
ثني األجالء، وقد  ٢١١الرزاق الصنعاين اليمني (املتوىف سنة  هـ ق). والصنعاين هذا من أقدم املحدّ

كتاب القديم اآلخر حول األحاديث املوضوعة أو املغلوطة طُبِع كتابه املشار إليه يف القاهرة.  أما ال
لَلُ احلديث«فهو كتاب  هـ ق). ومن  ٣٢٧، تأليف احلافظ عبد الرمحن بن أيب حاتم (املتوىف عام »عِ

مزايا الكتاب األخري أنه ال يكتفي بذكر األحاديث املوضوعة فحسب، بل يكشف أيضاً، أحياناً، عن 
ضت هلا   ٣٠٠٠متون أو أسانيد بعض األحاديث، وينقد يف هذا الصدد حوايل األخطاء التي تعرَّ

 رواية.و حديث
ثٌ آخر هو احلافظ احلسني بن إبراهيم اجلوزقاين  بعد قرنني من زمن ابن أيب حاتم قام حمدّ

املوضوعات «هـ ق) بتأليف كتاب جديد عن األحاديث املوضوعة أسامه:  ٥٤٣اهلمداين (املتوىف عام 
ر بني العلامء باسم كتاب ». ملرفوعاتمن األحاديث ا ثم ألّف العامل ». األباطيل للجوزقاين«واشتُهِ

» املوضوعات«هـ ق) كتابه  ٥٩٧املعروف عبد الرمحن بن اجلوزي احلنبيل البغدادي (املتوىفّ عام 
ا املذكور. ومن الكتب األخر اهلامة التي أُلِّفَت يف هذ "اجلوزقاين"الذي استفاد فيه من تأليف 

اد » الدرر امللتَقَط يف تبيني الغلط ونفي اللَغَط«املجال أيضاً كتاب  احلسن بن حممد "تأليف العالمة النقّ
املشهور بالشهيد  "زين الدين العاميل"هـ ق) والذي اعتربه الشيخ  ٦٥٠(املتوىفّ عام  "الصاغاين

ه) أفضل وأكمل من كتاب  ّ س رسِ فإنّه تام يف هذا "وقال عنه:  البن اجلوزي "املوضوعات"الثاين (قُدِّ
كتب الشيخ أمحد بن تيمية  "الصاغاين". بعد حوايل قرن من )١("املعنى مشتمل عىل إنصاف كثري

اص«هـ ق) رسالة بعنوان  ٧٢٨الدمشقي (املتوىف عام  أشار فيها إىل عديد من » أحاديث القصّ
هـ ق) فألّف  ٧٠١اجلوزية (املتوىف عام األحاديث املوضوعة واملكذوبة. ثم جاء تلميذه حممد ابن قيّم 

 ».املنار املنيف يف الصحيح والضعيف«يف هذا املوضوع رسالة باسم 
الآللئ «ري كتاباً عنوانه ـاملص "جالل الديني السيوطي"يف القرن التاسع اهلجري ألّف العالمة 

 هـ ق) ٩٨٦دي (املتوىفّ عام اهلن "حممد بن طاهر الفتّني"، وألّف بعده »املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
 اهلروي احلنفي "نور الدين عيل القاري"ثم جاء العالمة ». تذكرة املوضوعات«كتاباً عنوانه 

                          
 .٧٦-٧٥رشح الدراية، ص )١(
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األرسار املرفوعة يف «هـ ق) فألّف يف هذا املوضوع ثالثة كتب هي عىل التوايل:  ١٠١٤(املتوىفّ عام 
املصنوع يف معرفة احلديث «و »ث املوضوعاتاهلبات السنيات يف تبيني األحادي«و» األخبار املوضوعة

هـ ق) كتابه ١٢٥٠اليمني (املتوىف عام  "حممد بن عيل الشوكاين"ثم ألف القايض ». املوضوع
وبعد ». التعقُّبات عىل املوضوعات«وكتابه اآلخر » الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة«

اللؤلؤ املرصوع «هـ ق) كتاب  ١٣٠٤توىف عام اهلندي (امل "حممد عبد احلي اللكنوي"الشوكاين ألّف 
 ».حول األحاديث املوضوعة

رة كتب الشيخ  هـ ق) كتابه  ١٣٢٥(املتوىف عام  "حممد بشري ظافر األزهري"يف العصور املتأخِّ
ث »حتذير املسلمني من األحاديث املوضوعة عىل سيد املرسلني« حممد نارص "، ويف عرصنا ألَّف املحدِّ

 ».سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة«، قاطن الشام، كتابه "ينالدين األلبا
كروا، اهتموا بأمر األحاديث املوضوعة وكتبوا يف ذلك  ال شك أن هناك علامء آخرين غري الذين ذُ
كتباً ورسائل، وقد أعرضنا عن استقصاء مجيعهم طلباً لالختصار. شكر اهللا سعي اجلميع وأجزل 

 مثوبتهم.
ر يف هذا املقام أن مجيع العلامء املذكورين، سو واحد أو اثنني منهم اللذين كانا من اجلدير بالذك

من الشيعة الزيدية، هم من أهل السنَّة، وأهنم حتدثوا يف كتبهم بشكل عام عن األحاديث التي 
ابون ونسبوها إىل الرسول األكرم ، أما علامء الشيعة اإلمامية فإهنم مل يؤلفوا يف ص وضعها الكذّ

، ورغم أن إل القرون القديمة كتباً مستقلة عن األحاديث املوضوعة املنسوبة إىل أئمة أهل البيت
بعض فقهاء اإلمامية تعرضوا أحياناً لنقد بعض األحاديث يف فروع األحكام ضمن كتبهم الفقهية 

كذلك إال أنه مل يظهر لدهيم كتاب مستقل خاص يف بيان اآلثار واألخبار املوضوعة، وبقي األمر 
ق الشيخ  ّ املحقِّ ايلِ جَ يّ "حتى جاء، يف عرصنا، العالمة املدقِّق والرِّ ِ رتَ شْ وْ فألف كتابه  "حممد تقي الشُّ

 )١(ثم أضاف عليه مستدركاته فيام بعد، وخصّ أحد فصوله لذكر األحاديث املوضوعة» األخبار الدخيلة«
» الروايات املوضوعة«و» غري الصحيحة)٢(املراسيل«و »أخبار الغالة«ومع ذلك بقيَ هناك كثريٌ من 

                          
 فام بعد)، طبع طهران، ٨٨)، الباب الثاين يف األحاديث املوضوعة، (من الصفحة األخبار الدخيلةانظر كتاب ( )١(

 هـ. ق. ١٣٩٠مكتبة الصدوق، 
د به اصطالحاً الرواية التي مل يسمعها الراوي مبارشة  )٢( ل، وهو قسم من أقسام احلديث، ويُقصَ املراسيل: مجع املُرسَ

 أو اإلمام من أئمة آل الرسول عليهم السالم أو رو عنهم دون أن يراهم إطالقاً. ص من الرسول



 نقد كتب احلديث    ٤

ض املرحومُ  د يف كتب اإلمامية مل يتعرَّ لبياهنا، كام أنه مل يتكلم عن الدوافع  "الشوشرتي"التي تُشاهَ
والدواعي لوضع احلديث؛ وهلذا السبب رأ راقم هذه السطور واجباً عليه القيام بدراسة وبحث 

ن نامذج واضحة لألحاديث واألخبار املكذوبة أو حول األحاديث املوضوعة وما يتعلق هبا وبيا
اإلمامية التي تتحدث عن العقائد الدينية أو  اخلاطئة املوجودة واملنترشة يف كتب احلديث والروايات

تفرسِّ القرآن الكريم أو تتحدث عن فروع األحكام واألدعية والزيارات. خاصة أننا نالحظ يف هذه 
حلديث والدعاء تتم ترمجتها من العربية إىل الفارسية دون أي نقد أو األيام أن هناك كثرياً من كتب ا

ح بني أيدي عامة الناس رغم اشتامهلا عىل أحاديث مردودة وأدعية سقيمة موضوعة، فال  حتقيق وتُطرَ
ر أحدٌ أنَّ  ينبغي أنْ  ام يوجد يف جوامع احلديث وكتب الدعاء من روايات وأحاديث صادرٌ كلَّ  يتصوَّ

لَّمَ أو أئمّ فعالً عن ر سَ آلِهِ وَ ىلَّ اهللا عليه وَ  .إل ة أهل بيتهسول اهللا صَ
و مما جيب التذكري به يف مقام الكالم عىل أمهية نقد األحاديث اخلاطئة واملوضوعة، أن مثل هذه 
األحاديث تؤدي دائامً إما إىل إضالل الناس أو إىل توجيه التهمة لإلسالم. فمن جهة تسوق هذه 

بسطاء واجلهالء نحو أفكار وعقائد خرافية، ومن اجلهة األخر تدعو بعض األحاديث بعض ال
هم. وبناء عليه فإن كل  أعداء الدين للسخرية من أئمة اإلسالم أو االفرتاء عليهم وإساءة األدب بحقّ
عتَربَ دفاعاً  بحث وحتقيق علمي هيدف إىل كشف األحاديث املوضوعة ونقدها يتمتع بأمهية بالغة ويُ

الدين املقدسة واملطهرة. لذلك أشكر اهللا تعاىل أن وفق هذا العبد الفقري ملثل هذه اخلدمة  عن ساحة
نه باإلجابة والدفاع عن ساحة الدين وأرجو منه سبحانه أن يعصمني من اخلطأ والزلل والغفلة، إ

 .جدير وعىل كل يشء قدير
 

 مصطفى احلسيني الطباطبائي
 هـ ق ١٤٢١               

 هـ ش ١٣٧٩               



 
 
 
 

 

 :١املبحث 

 ثاألخبار الدالّة عىل وضع احلدي

ث عن عيوب سندها أو  قبل أن نبدأ الكالم عىل متن األحاديث املوضوعة ومضموهنا أو نتحدّ
أنه يوجد أساساً بني أحاديث الشيعة اإلمامية عن الدوافع لوضعها، من األفضل يف البداية أن نثبت 

ج بعد ذلك عىل البحث يف املوضوعات واملباحث التي  روايات موضوعة وقابلة للنقد، ثم نعرِّ
 ذكرناها.

إحد الطرق الواضحة واملنطقية إلثبات الوجود الفعيل لألحاديث املوضوعة واملكذوبة 
يث الشيعة اإلمامية هي أن نستعني بتلك بني أحاد إل وآل بيته الكرام ص املنسوبة للنبي

األحاديث ذاهتا ونستشهد باألخبار نفسها التي تتحدث بكل رصاحة ووضوح عن وضع احلديث 
عىل ألسنتهم. وعندئذٍ ال خيرج األمر عىل أحد احتاملني: فإما أن تكون هذه األحاديث (الدالة عىل 

فادها الذي  وضع احلديث) صحيحة وأصيلة وليست مكذوبة وال موضوعة، رَّ بمُ فيجب إذن أن نُقِ
يثبت وجود الوضع والكذب يف األحاديث واألخبار. أو أن تكون هذه األحاديث غري صحيحة 
وموضوعة، فهذا أيضاً سيثبت وجود أحاديث مكذوبة وموضوعة بني أحاديث اإلمامية، إذ إن هذه 

 الكتب وجوامع احلديث اإلمامية. األحاديث ذاهتا هي من مجلة األحاديث واآلثار املوجودة يف أهم
إذن تعال معي أهيا القارئ احلصيف لنلقِ نظرةً عىل األخبار واألحاديث املروية عن رسول 

يف كتب الشيعة والتي تشهد بوضع بعض الناس واختالقهم ألحاديث  إل واألئمة ص اهللا
 :إل أو إىل األئمة ص موضوعة مكذوبة ينسبوهنا إىل النبي

 قوله: ÷ الكايف (باب اختالف احلديث) عن أمري املؤمنني عيل جاء يف كتاب أصول
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ولِ اهللا" سُ ىلَ رَ بَ عَ ذِ دْ كُ َّ  ص قَ يلَ تْ عَ ثُرَ دْ كَ ! قَ ا النَّاسُ َ : أَهيّ الَ قَ طِيباً فَ امَ خَ تَّى قَ هِ حَ دِ هْ ىلَ عَ عَ
هِ  دِ نْ بَعْ يْهِ مِ لَ بَ عَ ذِ . ثُمَّ كُ نَ النَّارِ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ داً فَ تَعَمِّ َّ مُ يلَ بَ عَ ذَ نْ كَ ةُ فَمَ ابَ ذَّ  !+".)١("!الْكَ

                          
   ، طبع بريوت.٢١٠، اخلطبة هنج البالغة. وقارن بام جاء يف ٦٢ول، طبع طهران، ص،  اجلزء األاألصول من الكايف )١(

اتفق مجيع املؤرخني واملحدثني والفقهاء الثقات ممن يعتد بأقواهلم عىل أن الوضع يف احلديث مل يكن يف عهد ) ٢(

قد بدأ بعد  ص اهللا، ومل يكذب عليه أحد يف حياته، بل إن الوضع يف احلديث والكذب عىل رسول ص الرسول

ا الرسول ص اهللا ليس من السهل أن نتصور صحابة رسولبعقود عديدة، ألنه  ص وفاته وْ  ص الذين فَدَ
بأرواحهم وأمواهلم وهجروا يف سبيل اإلسالم أوطاهنم وأقرباءهم، وامتزج حب اهللا وخوفه بدمائهم وحلومهم: 

استفاض عندهم قول  وهم الذين ص أن نتصور هؤالء األصحاب يقدمون عىل الكذب عىل رسول اهللا

َّ «: ص حبيبهم ِذبًا يلَعَ
َ
َحدٍ  إِنَّ ك

َ
ِذٍب ىلَعَ أ

َ
ك

َ
يَْس ك

َ
 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ ل

ْ
َيتََبوَّأ

ْ
ل
َ
ًدا ف َّ ُمَتَعمِّ َذَب يلَعَ

َ
 .»، َمْن ك

نّة كلها.) ا(حديث مشهور متواتر رواه سبعون صحابيًّ  تْهُ كتبُ السُ جَ رَّ تاريخ الصحابة يف حياة  ولقد دلنا، وقد خَ

أهنم كانوا عىل حرص ووبعده أهنم كانوا عىل خشية من اهللا وتُقى يمنعهم االفرتاء عىل اهللا ورسوله  ص الرسول

ا عن  شديد عىل الرشيعة وأحكامها والذبِّ  هَ وْ ، يتحملون يف سبيل ص الرسولعنها وإبالغها إىل الناس، كام تلقَّ

ا، وال ا عن دين اهللا، ال خيشون لومً أمري أو خليفة أو أيَّ رجل يرون فيه انحرافً ذلك كل تضحية، وخياصمون كل 

دل داللة قاطعة عىل أن هؤالء وهناك عرشات بل مئات من األدلة واألمثلة التي ت ا.ا، وال أذ، وال اضطهادً موتً 

أَةِ يف احلق والتفاين يف الدفاع عام يعتقدون أنه حق، و من تغليبهم احلق عىل كل صديق الصحابة كانوا من اجلُرْ

ا هلو أو رغبة يف دنيا، إذ ال ، اتباعً ص وصاحب وقريب، بحيث يستحيل عليهم أن يكذبوا عىل رسول اهللا

، وهم الذين ال يسكتون عن ص يكذب إال اجلبان، كام يستحيل عليهم أن يسكتوا عمن يكذب عىل رسول اهللا

 واسمع ما يقوله الصحابة أنفسهم يف هذا املوضوع: ن نظر.اجتهاد خاطئ يذهب إليه بعضهم بعد فكر وإمعا

، «أخرج البيهقي عن الرباء:  الٌ غَ أَشْ ةٌ وَ يْعَ نَا ضَ انَتْ لَ ، كَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ َ اهللاُ عَ ىلَّ يثَ النَّبِيِّ ِ صَ دِ عُ حَ مَ انَ يَسْ نَا كَ لُّ يْسَ كُ لَ

يُ  بُونَ فَ ذِ كْ ا يَ وْ ونُ كُ ْ يَ انَ النَّاسُ ملَ كِنَ ْ كَ لَ ائِبَ وَ دُ الغَ اهِ ثُ الشَّ دِّ هُ  ».حَ الَ لَ قَ يثٍ فَ دِ ثَ بِحَ دَّ ا حَ نَسً وأخرج عن قتادة: أَنَّ أَ

 : لٌ جُ ولِ اهللاِ «رَ سُ نْ رَ ا مِ ذَ تَ هَ عْ مِ : »؟ج أَسَ الَ ي «، قَ رِ نَّا نَدْ الَ كُ بُ وَ ذِ نَّا نَكْ ا كُ اهللاِ مَ ، وَ بْ ذِ كْ ْ يَ نْ ملَ نِي مَ ثَ دَّ ، أَوْ حَ مْ عَ نَ

بُ  ذِ ا الكَ  ).٤٨٢، ص ١٣مسند البزار، ج( .»مَ

من الصحابة وال وقع منهم بعده، وأهنم  ص ال يبقى بعد هذا شك يف أن الكذب مل يكن عىل عهد رسول اهللا

ا، وكل ما كان بينهم من خالف فقهي ال يتعد اختالف  مْ بَعْضً هُ ضُ بُ بَعْ ذِّ كَ كانوا حمل الثقة فيام بينهم ال يُ

 منهم يطلب احلق وينشده. وجهات النظر يف أمر ديني وكل

فال شك أن الكذب كان يف عهد كبارهم أقل منه يف عهد صغارهم، إذ كان احرتام مقام رسول  ،أما عرص التَّابِعِنيَ 

ا فقد كان اخلالف السيايس ، وعامل التقو والتدين أقو يف ذلك العرص منه يف العرص الثاين، وأيضً ص اهللا
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ةً بالنسبة للعصور التالية، ويضاف إىل ذلك أن األول يف عهده، فكانت البواعث  يِّقَ عىل الوضع يف احلديث ضَ

ابِنيَ  ذَّ وجود الصحابة وكبار التَّابِعِنيَ املشهورين بالعلم والدين والعدالة واليقظة، من شأنه أن يقيض عىل الكَ

ُدَّ نشاطهم يف الكذب.  ويفضح نواياهم ومؤامراهتم، أو أن حيَ

رَّ قرهنا بني الأن اخلالفات السياسي ٍّ ـة التي ذَ يلِ نيَ يف أواخر خالفة عثامن، ويف خالفة عَ لِمِ سْ ، كانت سببًا ب مُ

ا يف وضع احلديث،  ، فيكون العراق أول بيئة نشأ فيها الوضع، وقد وأمبارشً ةُ يعَ أَ عىل ذلك، هم الشِ رَّ َ ن أول من جتَ

يُّ يقول:  رِ هْ ْ «أشار إىل هذا أئمة احلديث حيث كان الزُّ اقِ خيَ رَ نَ العِ يْنَا مِ عُ إِلَ جِ ْ ا فَريَ ً ربْ ا شِ نَ نْدِ نْ عِ يْثُ مِ جُ احلَدِ رُ

ا اعً ) أي ترضب فيها األحاديث وخترج إىل » مالك«وكان ) سري أعالم النبالء للذهبي(» ذِرَ بِ ْ ارَ الرضَّ ي العراق (دَ مِّ يُسَ

 .الناس، كام ترضب الدراهم وخترج للتعامل

نَة نّة صفاء بني الفاصل احلد كانت اهلجرة من أربعني وإن سَ  فيها التزيد وبني والوضع، الكذب من وخلوصها السُ

 ب ومعاوية عيلّ  بني اخلالف اختذ أن بعد الداخلية، واالنقسامات السياسية األغراض خلدمة وسيلة واختاذها
 عيلّ  مع فاجلمهور: متعددة طوائف إىل املسلمون انقسم أن بعد أرواح، منه وأزهقت دماء به سالت حربيًّا شكالً 

ج معاوية، مع خالفه يف ارِ ا ومعاوية عيلّ  عىل ينقمون واخلَوَ ة من كانوا أن بعد معً يعَ  البيت وآل له املتحمسني عيلّ  شِ

 الطاعة عصا ويشقون اخلالفة، يف بحقهم يطالبون  ت معاوية وخالفة ت عيلّ  قتل بعد أخذوا منهم وفريق

 أن األسف ومع وأحزاب، شيع إىل املسلمني انقسام يف سببًا السياسية األحداث كانت وهكذا األموية، الدولة عىل

 أن حزب كل حاول فلقد اإلسالم، يف الدينية املذاهب قيام يف األثر أبلغ له كان دينيًّا شكالً  اختذ االنقسام هذا

نّة، بالقرآن موقفه يؤيد  األحزاب بعض فعمل يدعى، ما كل يف من يؤيده حزب كل مع يكون أن وطبيعي وبالسُ

لوا أن عىل أوِّ لُوا وأن حقيقته، غري عىل القرآن يُ َمِّ نّة نصوص حيُ لُه، ال ما السُ  لسان عىل بعضهم يضع وأن تتحمَّ

 روايته عىل املسلمني وتوفر حلفظه القرآن يف ذلك مثل عليهم عزَّ  أن بعد دعواهم، تؤيد أحاديث ص الرسول

  .باملوضوع منه الصحيح واختالط احلديث وضع كان هنا ومن وتالوته،

اعُ  طرقه معنى وأول ضَّ  أئمتهم فضل يف الكثرية األحاديث فقد وضعوا األشخاص، فضائل هو احلديث يف الوُ

ةُ  ذلك فعل من أول إن: ويقال أحزاهبم، ورؤساء يعَ  هنج رشح« يف احلديد أيب ابن قال كام طوائفهم، اختالف عىل الشِ

لَمْ : «»١٣٤/ ٢البالغة  لَ  أَنَّ  اعْ بَ  أَصْ ذِ ادِيثِ  يفِ  الكَ ائِلِ  أَحَ ضَ اءَ  الفَ نْ  جَ ةِ  مِ هَ ةِ  جِ يعَ دْ . .....  الشِّ قَ مْ  وَ هُ لَ ابَ ةُ  قَ لَ هَ لِ  جَ  أَهْ

نَّةِ  عِ  السُّ ضْ ا بِالوَ لدكتور الشيخ مصطفى السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي، ل«[نقال عن كتاب  .»أَيْضً

بترصف يسري] ولكن بفضل اهللا ومنه عىل األمة اإلسالمية فقد قيَّض رجاالً جهابذة من علامء األمة  / السباعي

اعني ودافعوا عن سنة رسول اهللا وميّزوا الصحيح من السقيم، وألفوا كتبًا يف بيان  ص فقاوموا الوضع والوضّ

الرواة الضعفاء واملرتوكني والوضاعني  أحوال رواة احلديث مع بيان اجلرح والتعديل فيهم وكام ألفوا كتبًا يف

ومؤلفات أخر يف األحاديث املوضوعة باسم املوضوعات والعلل وغريها. وكل هذا إن دل عىل يشء فإنام يدل 

 الصحيحة من الضياع واخللط باألحاديث الضعيفة واملوضوعة. ص عىل أن اهللا عز وجل قد حفظ سنة نبيه
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أنه قال يف جوابه لفيض بن خمتار  ÷ اإلمام الصادق عن )١("رجال الكيشِّ "وجاء يف كتاب 
 فأجابه قائالً: » علة اختالف الشيعة«الذي سأله عن 

له عىل غري تأويله، وذلك أهنم ... " ث أحدهم باحلديث فال خيرج من عندي حتى يتأوَّ إين أحدّ
بُّ  ال أساً يطلبون بحديثنا وبحبِّنا ما عند اهللا، وإنام يطلبون الدنيا، وكلٌّ حيُ ى رَ عَ  .)٢("أن يُدْ

 قوله: ÷ كام يروي الكِيشِّ أيضاً يف رجاله عن اإلمام الصادق
مة، فإنَّ " ال تقبلوا علينا حديثاً إال ما وافق القرآن والسنة أو جتدون معه شاهداً من أحاديثنا املتقدّ

ث هبا أيب ! فاتقوا اهللا وال تقبلوا املغرية بن سعيد ـ لعنه اهللا ـ دسَّ يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيدِّ
ثنا قلنا: قال اهللا عز وجل  علينا ما خالف قول ربنا تعاىل وسنة نبينا صىل اهللا عليه وآله، فإنّا إذا حدّ

 .)٣(".ص وقال رسول اهللا
ي (املعروف » عيون أخبار الرضا«كام جاء يف كتاب  تأليف الشيخ حممد بن عيل بن بابويه القمّ

 قال حلسني بن خالد: ÷ عيل بن موسى الرضا ) أن اإلمامبالشيخ الصدوق
                                                                    

، مل يرد يف الكتب احلديثية املعتربة، بل رواها ابن سبب الورود هلذا احلديث ورد يف رواية منكرة وضعيفة ثانيا:

 تتبع )،  وقد٥٦-١/٥٥)، ونقل عنه ابن اجلوزي يف املوضوعات (٤/١٣٧١عدي يف الكامل يف الضعفاء (

 تاريخ من ملحات« كتابه يف املتعددة برواياته هذا احلديث الذي فيه سبب الورود غدة أبو عبدالفتاح األستاذ

: وقال ،٦٥ – ٥٦ ص حياته ىف ج النبي عىل الكذب وجود عىل الدالة األحاديث بطالن« عنوان حتت »السنة

ا عىلَّ  كذب من« حديث ورود سبب يف جاء الذ احلديث وأما"  ال منكر حديث فهو ،»النار من مقعده فليتبوأ متعمدً

  واملتواترة للحديث مل يرد فيه سبب ورود احلديث.عليه. فالرواية املشهورة  التعويل وال إليه االلتفات يصح

ا أن بسبب الشديد يف هذا احلديث الوعيد هذا يكن ومل  ؛ص حياته حال أو عهده يف ص النبي عىل كذب أحدً

 ولكن كثرية، مناسبات يف املنافقني فضح لطاملا ينزل كان الذي الوحي وألن األحياء، عىل يكذب ال العاقل ألن

 وألحكام للرشيعة محاية الزمان، من يستقبل فيام أو املستقبل، يف عليه الكذب من حذر ص الكريم النبي

الكتاب. (انظر موقع إسالم ويب، مقال الوضع يف  أهل فيه وقع الذي والتبديل والتحريف العبث من اإلسالم

صحح)  احلديث). (الـمُ

تَفاد مما ذكره ابن شهر ) ١( معرفة الناقلني عن «هو: » معامل العلامء«آشوب يف كتابه االسم األصيل هلذا الكتاب كام يُسْ
ص ذلك الكتاب وأسامه »األئمة الصادقني واشتهر » اختيار معرفة الرجال«، ثم جاء الشيخ أبو جعفر الطويس فلخَّ
 األصيل.، وهو الكتاب املتوافر اليوم بني األيدي، أي هو تلخيص الشيخ الطويس للكتاب »رجال الكيشّ «بني العلامء باسم 

 ، طبع كربالء.١٢٤، صرجال الكِيشِّ ) ٢(
 ، طبع كربالء.١٩٥، ص رجال الكِيشِّ ) ٣(
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 .)١(".يا ابن خالد! إنام وضع األخبار عنا يف التشبيه واجلرب الغالة"

يَ عن اإلمام الرضا وِ  أنه قال إلبراهيم بن أيب حممود: ÷ ويف الكتاب نفسه أيضاً رُ

إن خمالفينا وضعوا أخباراً يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسام: أحدها الغلوّ وثانيها التقصري "

وا شيعتنا ونسبوهم إىل  رُ يف أمرنا وثالثها الترصيح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفَّ
ائنا بأسامئهم ثلبونا القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعد

ِينَ َوَ� �َُسبُّواْ ﴿بأسامئنا، وقد قال اهللا عز وجل:  ِ يَۡدُعوَن مِن ُدوِن  ٱ�َّ َ فَيَُسبُّواْ  ٱ�َّ َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
 .)٢( " ]١٠٨[األنعام:  ﴾...ِعۡلٖ�� 

 وجاء يف كتاب رجال الكِيشِّ عن يونس بن عبد الرمحن أنه قال:

، ووجدتُ أصحابَ أيب عبد ÷ فوجدتُ هبا قطعةً من أصحاب أيب جعفروافيتُ العراقَ "
تُها من بعد عىل أيب احلسن الرضا ÷ اهللا م، فعرضْ تُبَهُ  ÷ متوافرين فسمعتُ منهم وأخذتُ كُ

 .)٣(" ÷ فأنكر منها أحاديث كثريةً أن يكون من أحاديث أيب عبد اهللا

ت التي ذكرناها، بل هناك رواياتٌ مماثلةٌ وال يقترص مثل هذا النمط من األحاديث عىل الروايا

ر أنه طبقاً لألخبار والروايات املوجودة يف كتب  كثريةٌ أخر، نكتفي بام ذكرناه جتنباً لإلطالة، ونذكِّ
بَت إىل  ب إىل بعض األئمة دون بعض فحسب، بل نُسِ نْسَ اإلمامية فإن األحاديث املوضوعة مل تُ

 مام الصادق، حسب ما رواه عنه الكِيشِّ يف رجاله:مجيعهم أكاذيب عديدة، كام قال اإل

بِه علينا عند الناس، " ذِ نا بِكَ قُطُ صدقُ ابٍ يكذب علينا فيَسْ إنّا أهل بيت صادقون ال نخلو من كذَّ

، وكان مسيلمةُ يكذب عليه، وكان أمري املؤمنني ص كان رسولُ اهللا ةِ هلجةً أصدقَ  ÷ أصدقَ الربيَّ
أ اهللا من بعد رسول اهللا نْ بَرَّ ، وكان الذي يكذب عليه ويعمل يف تكذيب صدقه بام يفرتي عليه ص مَ

َ باملختار، ثم ذكر  ÷ من الكذب عبدُ اهللاِ بنُ سبإ لعنه اهللا، وكان أبو عبد اهللا احلسني بن عيل قد ابتُيلِ

ثم ذكر املغرية  ،÷ عىل عيلِّ بن احلسنياحلارث الشامي وبُنان، فقال: كانا يكذبان  ÷ أبو عبد اهللا

                          
 .٨٢، الطبعة احلجرية، صعيون أخبار الرضا) ١(
 .١٦٩املصدر نفسه، ص )٢(
 ، طبع كربالء.١٩٥، صرجال الكِيشِّ ) ٣(



 نقد كتب احلديث    ١٠

يّ وأبا اخلطاب ومعمراً وبشار األشعري ومحزة اليزيدي وصائد النهدي،  )١(بن سعيد وبزيعاً والرسَ

 .)٢("فقال: لعنهم اهللا...
 قوله: ÷ وينقل أبو عمرو الكِيشِّ أيضاً عن اإلمام عيل بن موسى الرضا

رَّ احلديد، وكان املغرية بن سعيد يكذب  ÷ كان بُنان يكذب عىل عيل بن احلسني" فأذاقه اهللا حَ
رَّ احلديد، وكان حممد بن بشري يكذب عىل أيب احلسن موسى ÷ عىل أيب جعفر  ÷ فأذاقه اهللاُ حَ

رَّ احلديد، وكان أبو اخلطاب يكذب عىل أيب عبد اهللا رَّ احلديد، والذي  ÷ فأذاقه اهللاُ حَ فأذاقه اهللاُ حَ
َّ حممد يلَ  .)٣("بن فرات يكذب عَ

وكام قلنا سابقاً، إن مثل هذه الروايات ـ التي يوجد الكثري منها يف كتب اإلمامية ـ  إذا كانت 
صحيحة فعالً فإهنا تـثبت وضع احلديث ووجود األخبار املكذوبة بني األحاديث املنسوبة لألئمة 

ستكون بحد ذاهتا دليالً لد اإلمامية. وإن اعتربنا أن مثل تلك الروايات غري صحيحة ومكذوبة ف
 عىل وجود أخبار موضوعة بني أحاديث اإلمامية ويف كتبهم.

 

         
 

                          
ي يف جامع الرواة لألردبييل بـِ ) ١( مِّ  ).٢٥٣جلد الثاين، ص(امل». محزة الرببري«هذا الشخص سُ
، طبع كربالء، ص) ٢(  .٢٥٨ - ٢٥٧رجال الكِيشِّ
 .٢٥٩املصدر السابق، ص) ٣(



 
 
 
 

 

 :٢املبحث 

 موضوعةأحاديث وجود بكبار علامء الشيعة اإلمامية شهادة 

دَ الشواهد التي أتينا هبا من األحاديث نفسها عىل إثبات وضع واختالق األحاديث، من  بَعْ
املناسب أن نذكر أقوال كبار العلامء وأساطني فن احلديث اإلمامية يف هذا املوضوع لكي ير القارئ 

ةٍ ض  من روايات اإلمامية.أن أولئك العلامء األجالء أيضاً بيَّنُوا وجودَ أخبارٍ موضوعةٍ ورواياتٍ خمتلَقَ
ح  هـ ق)، الذي يُعدُّ من قدماء وعظامء علامء  ٤١٣، حممد بن النعامن (املتوىف عام الشيخ املفيديرصِّ

أنه يوجد ضمن روايات اإلمامية احلق » اعتقادات الصدوق«اإلمامية، يف حاشيته النقدية عىل كتاب 
يبن بابويوالباطل، وأن الشيخ الصدوق، أي أبا جعفر حممد  ، مل يراعِ هذا األمر يف كتابه. ه القمّ

 ويقول الشيخ املفيد يف هذا الصدد:
ل، ومعانيه ختتلف وتتناقض، " الذي ذكره الشيخ أبو جعفر ـ رمحه اهللا ـ يف هذا الباب ال يتحصَّ

والسبب يف ذلك، أنه عمل عىل ظواهر احلديث املختلفة ومل يكن ممن ير النظر فيميز بني احلق منها 
 .)١("طلوالبا

ومن علامء اإلمامية الكبار يف القرن اخلامس اهلجري العالمة أبو القاسم عيل بن احلسني املوسوي 
هـ ق)، الذي يقول بشأن األحاديث الباطلة واألخبار  ٤٣٦(املتوىف عام  بالرشيف املرتىضالشهري 

 ما نصه: »املسائل الطرابلسية«غري الصحيحة يف رسالته 
ن احلديث املروي يف كتب مجيع خمالفينا يتضمن رضوب اخلطأ وصنوف الباطل من حمال ال إ"

ر ومن باطل قد دلَّ الدليلُ عىل بطالنه وفساده كالتشبيه واجلرب والرؤية والقول  وَّ تَصَ جيوز وال يُ

                          
م من مقدمته هو  ١٦-١٥، طبع تربيز، صرشح عقائد الصدوق) ١( فهَ تصحيح اعتقاد «(واسم الكتاب األصيل كام يُ

 »).اإلمامية



 نقد كتب احلديث    ١٢

نقد  بالصفات القديمة، ومِن هذا الذي ال حيىص أو حيرص ما يف األحاديث من األباطيل، وهلذا وجب
 .)١("احلديث

أبو "وبعد الرشيف املرتىض، فإن العامل الشهري الذي ذكر وجود أحاديث وأخبار باطلة أيضاً هو 
ص يف كتابه  ٤٦٠(املتوىف عام  "جعفر حممد بن احلسن الطويس ة األصول«هـ ق)، الذي خصَّ  »عدَّ

 فصالً خاصاً للبحث يف األخبار الباطلة قال فيه:
كذباً كام أن فيها  ص ال يتخالج فيه شك أن يف األخبار املروية عن النبيإن من املعلوم الذي "

 .)٢("صدقاً فمن قال إن مجعيها صدقٌ فقد أبعد القول فيه
دوا وجود أخبار موضوعة ومكذوبة بني أحاديث  ومن فقهاء اإلمامية الكبار اآلخرين الذين أكّ

يلِّ «عروف باسم السنة والشيعة الفقيه الشهري الشيخ نجم الدين جعفر امل (املتوىف عام » املحقق احلِ
 ما نصه:» املعترب«هـ ق)، والذي يقول يف كتابه  ٦٧٦
أفرط احلشوية يف العمل بخرب الواحد حتى انقادوا لكل خرب وما فطنوا ما حتته من التناقض، فإن "

. وقول الصادق ـص من مجلة األخبار قول النبي َّ يلَ : إن لكل رجل ـ  ÷ : ستكثر بعدي القالَّة عَ
 .)٣("منا رجالً يكذب عليه

هـ.ق.) يف املجلد السابع من  ١١١٠ويقول املحدث املال حممد باقر املجليس (املتوىف عام 
ه:» بحار األنوار«موسوعته احلديثية الضخمة   ما نصُّ

إنام يكون بالقول بألوهيتهم أو بكوهنم رشكاء اهللا تعاىل يف  إل اعلم أن الغلوّ يف النبيّ واألئمة"
املعبودية أو يف اخللق والرزق أو أن اهللا تعاىل حل فيهم أو احتد هبم أو أهنم يعلمون الغيب بغري وحي 

إهنم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إىل  إل أو إهلام من اهللا تعاىل أو بالقول يف األئمة
القول بأن معرفتهم تغني عن مجيع الطاعات وال تكليف معها برتك املعايص. والقول بكلٍّ بعض أو 

منها إحلادٌ وكفرٌ وخروجٌ عن الدين كام دلَّت عليه األدلّة العقلية واآليات واألخبار السالفة وغريها. 

                          
 .٦٤، نرش جامعة مشهد، ص»علم احلديث«مدير شانه چي، )  ١(
 . ٢٧٦، طبع قم، ص "فصل يف أن األخبار املروية فيها ما هو كذب والطريق الذي يعلم به ذلك"، عدة األصول) ٢(
 . ٦، طبعة حجرية، ص املعترب) ٣(



 ١٣  موضوعة أحاديث بوجود اإلمامية الشيعة علامء كبار شهادة: ٢ املبحث

 

ة عَ  إل وقد عرفت أن األئمّ رَ وا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإنْ قَ ؤُ سمعَك يشءٌ تربّ
لة أو هي من مفرتيات الغالة  . )١(".من األخبار املومهة ليشءٍ من ذلك فهي إما مؤوَّ

فرائد «ومن كبار الفقهاء املتأخرين، يقول العالمة األصويل الشيخ األنصاري يف كتابه األصويل: 
ه:» األصول  ما نصُّ

، (وقد جاء) )٢(م الصدورإن املقصود من عرض اخلرب عىل الكتاب والسنَّة هو يف غري معلو"
 .)٣("تعليلُ العرضِ يف بعض األخبار بوجود األخبار املكذوبة يف أخبار اإلمامية

غنينا عن نقل و املتكلمنيو ما اقتبسناه من أقوال هؤالء النفر من كبار املحدثني الفقهاء اإلمامية يُ
والشيخ » رشح الدراية«يف كتابه  الثاينالشهيد أقوال بقيتهم، وإال فإن كثرياً من أساطني العلامء أمثال 

وغريمها من أكابر علامء الشيعة اإلمامية متفقون عىل وجود » األربعني«يف كتابه  هباء الدين العاميل
 األخبار املكذوبة ضمن روايات اإلمامية. و عديد من األحاديث املوضوعة

 

         
 

                          
 .٣٤٦، ص ٢٥، الطبعة اجلديدة، نرش دار الكتب اإلسالمية، ج بحار األنوار) ١(
 القطعيَّة، بل أخبار اآلحاد الظنية.و واترةأي ليس املقصود من األخبار الواجب عرضها األخبار املت)  ٢(
 .٦٣، الطبعة احلجرية، ص فرائد األصولالشيخ األنصاري،  )  ٣(



 
 
 
 

 

 :٣املبحث 

ع احلديث ضْ  الدوافع لِوَ

اعني إىل وضع احلديث ضمن أحاديث أهل السنة، عن  ختتلف الدوافع التي دفعت بعض الوضَّ
 الدوافع.تلك التي دفعت بعض الغالة إىل وضع احلديث ضمن روايات الشيعة، وأحياناً تتفق 

ملا كان أهل السنة قد امتلكوا زمام احلكم، وكانت اخلالفة بأيدهيم، فإن أحد أسباب وضع 
ب إىل اخللفاء واألمراء والتزلُّف إىل أويل األمر،  ومثالٌ  اعني من بينهم كان التقرُّ احلديث لد الوضّ

أبا بسنده أن » تاريخ بغداد«هـ ق) يف كتابه  ٤٦٣(املتوىف سنة  "اخلطيب البغدادي"عىل ذلك ما ذكره 
ّ البخرتي  يشِ رَ ب القُ هْ ب بن وَ (أي أبو البخرتي) الرشيد وهو خليفة زمانه هارون دخل عىل وهْ

ُ  ،قاض أبو البخرتي  فقال ؟: هل حتفظ يف هذا شيئاً (أي هارون) فقال ،احلامم وهارون إذ ذاك يطريِّ
. "!م كان يطري احلاممعليه وسلَّ  ي صىل اهللاُحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النب" : فوراً 

لوال أنه رجل من قريش "(وبعد خروجه قال):  "!يج عنِّ اخرُ "فنظر إليه الرشيد (بغضب) وقال: 
 .)١("لعزلته

ع والكاذب أقدم عىل وضع ذلك احلديث فوراً لتأييدِ عمل  من الواضح أن ذلك القايض الطامَّ
واه، يريد أن هَ ب بذلك إليه.  أما بالنسبة إىل الشيعة فلم يكن هناك جمال لقيام  اخلليفة وإرضاءً لـِ يتقرَّ

بعض الكاذبني من بينهم بوضع احلديث لذلك الغرض، ألنه باستثناء السنوات القليلة من خالفة 
، فإن السلطة السياسية ÷ واألشهر املعدودة من حكومة ابنه اإلمام احلسن ÷ أمري املؤمنني عيلٍّ 

ه الكرام كانوا أعىل مقاماً  ÷ أئمة أهل البيت (ع)، هذا عالوة عىل أن عليّاً قد خرجت من يد  وأبناءَ
باً  وأغنى جانباً من أن يفكر واضعو احلديث الكذابون بأن خيتلقوا األحاديث إرضاءً هلم أو تقرُّ
إليهم.  ومع ذلك، كان هناك أحياناً يف عرص األئمة اهلداة (ع) أشخاصٌ منحرفون وطالّب جاه 

                          
، جالبخرتي  أيب، ترمجة تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، )  ١( ّ يشِ رَ ب القُ هْ ب بن وَ  .٤٨٤، ص ١٣وهْ



ع الدوافع: ٣ املبحث ضْ  ١٥  احلديث لِوَ

 

بون منهم لكي ينالوا عن طريق رواية احلديث عنهم حظوة ومقاماً لد أتباعهم. مثل هؤالء، ي تقرّ
فون أقوال األئمة (ع) أو يفرسون أقواهلم تفسرياً يناسب مصاحلهم، كام رو الكيشّ  كانوا عادة حيرّ

 قال لفيض بن املختار: ÷ أن اإلمام الصادق» الرجال«يف كتابه 
يْضُ إِنَّ ا" ا فَ يْنَايَ لَ بِ عَ ذِ لِعُوا بِالْكَ هُ  .لنَّاسَ أُوْ َ ريْ مْ غَ نْهُ يدُ مِ رِ مْ الَ يُ يْهِ لَ َضَ عَ ثُ  ،إِنَّ اهللاَ افْرتَ دِّ إِينِّ أُحَ وَ

مْ بِ  هُ دَ يلِهِ الْـأَحَ ِ تَأْوِ ريْ ىلَ غَ لَهُ عَ تَأَوَّ تَّى يَ ي حَ نْدِ نْ عِ جُ مِ ْرُ يثِ فَالَ خيَ دِ يثِنَا  ،حَ دِ بُونَ بِحَ ُمْ الَ يَطْلُ لِكَ أَهنَّ ذَ وَ
أْساً  ى رَ عَ ِبُّ أَنْ يُدْ لٌّ حيُ كُ يَا وَ نْ بُونَ الدُّ طْلُ إِنَّامَ يَ نْدَ اهللاِ وَ ا عِ بِّنَا مَ بِحُ  . )١("وَ

عىل غري تأويلها  إل ولكي نعرف كيف كان طالب الدنيا أولئك يتأولون أحاديث األئمة
يّ  ـيْـنـِ لَ ويفرسوهنا حسب هواهم، من املناسب أن ننتبه إىل هذه الرواية التي يروهيا أبو جعفر الكُ

 حيث أورد بإسناده عن حممد بن مارد أنه قال: ،هـ ق) يف كتابه أصول الكايف ٣٢٩أو  ٣٢٨(املتوىف سنة 
بْدِ اهللاِ " لْتُ ألَيبِ عَ يَ لَنَا÷ قُ وِ يثٌ رُ دِ لْتُ  : حَ دْ قُ : قَ قَالَ ! فَ ئْتَ ا شِ لْ مَ مَ اعْ فْتَ فَ رَ ا عَ : إِذَ لْتَ أَنَّكَ قُ

ا إِلَيْهِ رَ  إِنَّ هِ وَ لَّ ا لـِ : إِنَّ قَالَ يلِ ؟! فَ رَ مْ بُوا اخلَ ِ وا أَوْ رشَ قُ َ ا أَوْ رسَ نَوْ إِنْ زَ : وَ لْتُ الَ قُ . قَ لِكَ ا ذَ اهللاِ مَ . وَ عُونَ اجِ
نَ  ذْ ونَ أُخِ ا أَنْ نَكُ ونَ فُ مْ أَنْصَ نْهُ عَ عَ ضِ وُ لِ وَ لِيلِ  ،ا بِالْعَمَ نْ قَ ئْتَ مِ ا شِ لْ مَ مَ اعْ فْتَ فَ رَ ا عَ : إِذَ لْتُ ِ الْـإِنَّامَ قُ ريْ خَ

نْكَ  بَلُ مِ قْ هُ يُ إِنَّ هِ فَ ثِريِ  ."وكَ
إذا وضعنا حب اجلاه والرئاسة جانباً فإن أسوأ الدوافع والعلل األخر لوضع احلديث 

غلو بحقهم أو معاداهتم، وذلك كام ذكره الشيخ الصدوق يف كتابه كان ال إل واالفرتاء عىل األئمة
 أنه قال إلبراهيم بن أيب حممود: ÷ نقالً عن اإلمام الرضا» عيون أخبار الرضا«

ةٍ " ثَ امٍ ثَالَ سَ ىلَ أَقْ ا عَ لُوهَ عَ جَ ائِلِنَا وَ بَاراً يفِ فَضَ عُوا أَخْ ضَ ينَا وَ َالِفِ ا  :إِنَّ خمُ هَ دُ ثَ الْـأَحَ لُوُّ وَ ريُ غُ ا التَّقْصِ انِيهَ

تَنَ  يعَ وا شِ رُ فَّ لُوَّ فِينَا كَ عَ النَّاسُ الْغُ مِ ا سَ إِذَ ائِنَا فَ دَ ثَالِبِ أَعْ يحُ بِمَ ِ ا التَّرصْ الِثُهَ ثَ ا وَ نَ رِ مْ إِىلَ يفِ أَمْ بُوهُ نَسَ ا وَ

بُوبِيَّتِنَا لِ بِرُ وهُ فِينَا ،الْقَوْ تَقَدُ ريَ اعْ عُوا التَّقْصِ مِ ا سَ إِذَ إِذَ  ،وَ ا وَ بُونَ لَ مْ ثَ ئِهِ امَ ائِنَا بِأَسْ دَ ثَالِبَ أَعْ عُوا مَ مِ ا سَ

لَّ  جَ زَّ وَ الَ اهللاُ عَ دْ قَ قَ ئِنَا وَ امَ ْ ﴿ :بِأَسْ ِينَ َوَ� �َُسبُّوا ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ َ فَيَُسبُّواْ  ٱ�َّ َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
 .)٢("  ]١٠٨[األنعام:  ﴾ِعۡلٖ�� 

                          
)١  ( ّ  ).٨٧للشيخ األنصاري، ص فرائد األصول، (وقارن ذلك بام جاء يف كتاب ١٢٤، صرجال الكيشّ
 .١٦٩، صعيون أخبار الرضا)  ٢(



 نقد كتب احلديث    ١٦

، عليهم حسب إل الثالثة، للروايات املوضوعة التي كان يفرتهيا خمالفو األئمةمن هذه األنواع 
ل به اإلمام الرضا ال توجد اليوم يف كتب احلديث الشيعية إال » التقصري«، فإن روايات ÷ ما تفضّ

قليالً جداً، ولكن لألسف فإن أحاديث النمطني التاليني أي أحاديث الغلوّ ولعن اآلخرين بأسامئهم 
وأوصافهم! توجد بكثرة بني األحاديث، ما يستدعي مواجهتها بكل حذر وانتباه وإنقاذ اجليل 

 املعارص وجيل املستقبل من أرضارها وآفاهتا.
ومن الدوافع األخر لوضع احلديث احلامسُ الزائدُ جتاه العبادات واألعامل الدينية. ولعل هذا 

غ شخص متدين ل نفسه الكذب عىل رسول اهللا؟! بيد أنه مع األسف الدافع يثري العجب إذ كيف يسوِّ
 الشديد فإن هذا الدافع كان له أثر واضح يف وضع كثري من األحاديث لد السنة والشيعة.

زي (املتوىف سنة  وَ رْ ئل  ١٧٣جاء يف كتب أهل السنة أن شخصاً يُدعى نوح بن مريم الـمَ هـ ق) سُ
 سورةً  رمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورةً عن عككل تلك األحاديث التي تروهيا من أين لك 

 وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال:
 ،قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي ابن إسحاق الناسَ  إين رأيتُ "

 .)١("!ةً فوضعت هذا احلديث حسب
 ويقول الشهيد الثاين (الشيخ زين الدين العاميل):

حاديث تفسريه كالواحدي والثعلبي والزخمرشي فقد أخطأ يف ذلك، وكل من أودع هذه األ... "
 .)٢("ولعلَّهم مل يطّلعوا عىل وضعه، مع أن مجاعة من العلامء قد نبَّهوا عليه..

» التبيان«وأنا أضيف إن هذه األحاديث وجدت طريقها لألسف إىل تفاسري الشيعة مثل تفسري 
نان«وتفسري  الطربيس للشيخ» جممع البيان«للشيخ الطويس، وتفسري  نان وروح اجلَ للشيخ » روض اجلِ

، رغم أن واضع هذه األحاديث اعرتف بوضعها وكان كام ينقل الشهيد الثاين أيب الفتوح الرازي
عبّادان!  فة بـِ  .)٣(وغريه أحد املتصوّ

                          
اإلتقان ، وجالل الدين السيوطي، ٤٣٢، ص١، طبع مرص، جالربهان يف علوم القرآنانظر بدر الدين الزركيش، ) ١(

 ، طبع مرص، اجلزء األول.يف علوم القرآن
 .٥٧هـ. ق.، ص ١٤٠٩املفيد، ، قم: مكتبة ٣، طالدراية يف علم مصطلح احلديثزين الدين العاميل، ) ٢(
 .٥٧، صالدراية) ٣(



ع الدوافع: ٣ املبحث ضْ  ١٧  احلديث لِوَ

 

ونسبوا إليه أنه  ت ولقد نسبوا تلك األحاديث املوضوعة إىل الصحايب اجلليل أيب بن كعب
 !.ص سمعها من رسول اهللا

وإذا كان نوح بن مريم وأمثاله قد وضعوا أمثال تلك األحاديث يف أوساط أهل السنة ورست 
ضون من الشيعة ظناً منهم أهنم  رِ غْ منهم إىل كتب الشيعة، فإن هناك أحاديث أيضاً وضعها الـمُ

عون الشيعة من خالهلا عىل إحياء السنة وخمال فة البدعة! ومن مجلتها ذلك احلديث الذي ورد سيشجِّ
هـ ق) والذي نسب إىل  ٩٧٧(املتوىف سنة » املال فتح اهللا الكاشاين«تأليف » منهج الصادقني«يف تفسري 

 قوله: ص رسول اهللا
ةً كان درجته كدرجة احلسني، ومن متتَّع مرتني فدرجته درجة احلسن ومن متتَّع  )١(من متتَّع" مرَّ

 .)٢("ثالث مرات كان درجته كدرجة عيل بن أيب طالب ومن متتَّع أربع مرات فدرجته كدرجتي!!
 ص هل هناك أبشع من هذا العمل أن يقوم شخص بافرتاء مثل هذا الكذب عىل رسول اهللا

 :ص باملتعة؟ أمل يقل الرسول األكرمبحجة ترغيب الشيعة 
نَ النَّارِ " هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ داً فَ تَعَمِّ َّ مُ يلَ بَ عَ ذَ نْ كَ  .)٣(!؟ "مَ

ولعلّ عذر من أورد مثل هذا احلديث األخري يف تفسريه أنه مل يكن هو الذي رواه عن رسول اهللا 
هذا ليس بعذر مقبول ألنه، طبقاً ملا جاء يف بل نقله عمن رواه عنه، وأن العهدة عىل الراوي. ولكن 

 أيضاً: ÷ وقال اإلمام الصادق ص رواية الشيعة والسنة، فقد قال رسول اهللا
عَ " مِ لِّ ما سَ ثَ بِكُ دِّ باً أَنْ حيُ ذِ رءِ كَ ى بِالْـمَ فَ  !)٤("كَ

ه كانوا يضعون احلديث ويقرؤون» املرتزقة«وكان هناك فريق آخر يف أوساط أهل السنة يُدعى 
عىل الناس ليأخذوا منهم األجر، وكانوا أحياناً يضعون أحاديث عجيبة. وننقل يف هذا الصدد القصة 

 ، فيقول:»املوضوعات«البغدادي احلنبيل يف كتابه  ابن اجلوزيالطريفة التالية التي يروهيا 
صىل أمحد بن حنبل وحييى بن معني يف مسجد الرصافة فقام بني أيدهيم قصاص فقال حدثنا ... "

 :ص أمحد بن حنبل وحييى بن معني قاال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اهللا

                          
يَّته يف حني ير سائر املسلمني حتريمه.) ١( لِّ  املقصود بمن متتع أي من تزوج زواج املتعة الذي ير اإلمامية حِ
 من سورة النساء. ٢٤، طبع طهران، ذيل اآلية تفسري منهج الصادقني) ٢(
 .٦٢، ص١، جأصول الكايف، و٢١٠، اخلطبة هنج البالغة) ٣(
 .١٠، اجلزء األول، ص صحيح مسلم، و٦٧٦، اجلزء الثاين، ص سفينة البحار) ٤(



 نقد كتب احلديث    ١٨

وأخذ يف  "منقاره من ذهب وريشه من مرجان من قال ال إله إال اهللا خلق اهللا كل كلمة منها طرياً "
فجعل أمحد بن حنبل ينظر إىل حييى بن معني وحييى ينظر إىل أمحد، فقال له:  ،قصة نحو عرشين ورقة

، فلام فرغ من قصصه وأخذ القطيعات، ثم !، فقال: واهللا ما سمعت هبذا إال الساعة!أنت حدثته هبذا
، فقال له حييى من حدثك هبذا النوال فجاء متومهاً  ،قال له حييى بن معني بيده تعال ،قعد ينتظر بقيتها

فقال: أمحد بن حنبل وحييى بن معني، فقال أنا حييى بن معني وهذا أمحد بن حنبل ما سمعنا  ؟احلديث
فقال له: أنت حييى بن  .، فإن كان البد والكذب فعىل غرينا!!ص هبذا قط يف حديث رسول اهللا

قته إال الساعة، قال له حييى كيف ما حتقَّ  معني؟ قال: نعم، قال: مل أزل أسمع أن حييى بن معني أمحق
قال كأن ليس يف الدنيا حييى بن معني وأمحد بن حنبل غريكام، قد كتبت عن سبعة  ؟أمحق علمت أين

فقام كاملستهزئ  .عرش أمحد بن حنبل وحييى بن معني، فوضع أمحد كمه عىل وجهه، وقال: دعه يقوم
 .)١("!!هبام

كانوا موجودين أيضاً بني أوساط اإلمامية مما » املرتزقة«القديمة أن ويُستَفاد من أحاديث الشيعة 
يْني يف أصول  إل حدا باألئمة لَ نْ يسرتزق من رواية حديثهم، كام رو الشيخ الكُ روا كلَّ مَ ذّ أن حيُ

 قوله: ÷ الكايف عن اإلمام الصادق
نْ لَهُ يفِ " ْ يَكُ يَا ملَ نْ ةِ الدُّ عَ يثَ ملَِنْفَ دِ ادَ احلَ نْ أَرَ يبٌ مَ ةِ نَصِ رَ  .)٢(" اآلخِ

لَيْني عن اإلمام الباقر  أنه قال أليب ربيع الشامي: ÷ وكذلك رو الشيخ الكُ
نْ ذنباً " ال تَكُ ةَ وَ ئَاسَ بَنَّ الرِّ ! ال تَطْلُ بِيعِ ا الرَّ ا أَبَ َكَ يَ حيْ ال تَقُلْ  )٣(وَ كَ اهللاُ وَ رَ قِ يُفْ لْ بِنَا النَّاسَ فَ أْكُ ال تَ وَ

... ئُولٌ سْ مَ قُوفٌ وَ وْ إِنَّكَ مَ نَا فَ سِ ا ال نَقُولُ يفِ أَنْفُ  .)٤("فِينَا مَ
ث املشهور  اينويروي املحدِّ حتف «(من علامء القرن اهلجري الرابع) يف كتابه  احلسن بن شعبة احلرّ

 قوله: ÷ مام الصادقعن اإل» العقول عن آل الرسول

                          
األرسار املرفوعة يف األخبار ، ونور الدين عيل القاري، ٤٦، ص١، جاملوضوعاتعبد الرمحن بن اجلوزي، ) ١(

 .٥٥-٥٤، طبع بريوت، صاملوضوعة
 .٤٦، ص١، جاألصول من الكايف) ٢(
 مة من أصول الكايف جاءت هذه الكلمة ((ذئباً))  بدل  ((ذنباً)).يف النسخ القدي) ٣(
يْني يف الكايف من قول اإلمام الباقر عليه ٢٩٨، ص٢، جاألصول من الكايف )٤( لَ . (وهذه اجلملة نفسها أوردها الكُ

 ).٣٣٨، ص٢السالم أليب النعامن، انظر: ج



ع الدوافع: ٣ املبحث ضْ  ١٩  احلديث لِوَ

 

لِنا ليستأكلوا الناس بنا فيمأل اهللاُ بطوهنم ... " وا عن فِعْ ُ فرقةٌ أحبّونا وسمعوا كالمنا ومل يقرصِّ
 .)١("ناراً...

ّ يف رجاله عن اإلمام عيل بن احلسني أنه قال للقاسم بن  إ ورو الشيخ أبو عمرو الكيشّ
 عوف:
 .)٢("إياك أن تَستَأكِلَ بنا!..."

 إل هؤالء كانوا يضعون األحاديث وينسبوهنا إىل األئمة» املرتزقة«ال شك فيه أن مجاعة فمام 
خاصة يف األخبار املتعلقة بشهادة سيد الشهداء اإلمام أيب عبد اهللا احلسني سالم اهللا  ،جلذب الزبائن

 قال عليه الذي حتولت قصة شهادته املفجعة إىل وسيلة الرتزاق بعض الناس وتأمني معاشهم، وكام
ث الشهري  (الذي » اللؤلؤ واملرجان«هـ) يف كتابه  ١٣٢٠(املتوىف سنة  املريزا حسني النورياملحدِّ

 ينتقد فيه قراءة التعازي):
اء املراثي اتبعوا ذلك الشيخ الصويف العبَّاداين. لكنَّ ذلك الشيخ توهم " الظاهر أن بعض قرَّ

ب إىل اهللا بقيامه بوضع ذلك احلديث نظراً  إىل إعراض الناس عن القرآن، ومل يكن يسعى جللب  التقرُّ
 .)٣( "النفع لنفسه، أما هؤالء اجلامعة فإهنم يأتون يف كل منرب بجديد!

وإذا وصلنا إىل هنا فقد آن األوان لفحص ودراسة كتب احلديث والرواية اإلمامية وبيان نامذج 
 األحاديث الباطلة واملوضوعة املوجودة يف كلٍّ منها.

 

         
 

                          
اين، ) ١(  .٥٥٤، طبع طهران، صحتف العقولابن شعبة احلرّ
)٢ ( ّ  .١١٤، طبع كربالء، صرجال الكيشّ
 .١٢٣، الطبعة احلجرية، ص»اللؤلؤ واملرجان«حسني بن حممد تقي النوري املازندراين الطربيس، ) ٣(



 
 
 
 

 

 :٤ املبحث

نِي وكتاب الكا يْ لَ  يفالشيخ الكُ

ُ أبو جعفر حممد بن يعقوب  تَـربَ عْ يْنِي يُ لَ هـ ق) من قدماء اإلمامية ومن  ٣٢٩(املتوىف سنة الكُ
ثني املشهورين لد الشيعة.   األجالء واملحدّ

 ّ جايل الشيعي الشهري–يقول النجايشِ  .)١(»شيخ أصحابنا يف وقته بالريّ «عنه:  -الرِّ
ه:   ةٌ عاملٌ باألخبار«ويقول الشيخ أبو جعفر الطويس بحقّ  .)٢(»ثِقَ

يْني«كام يقول ابن طاووس بشأنه:  لَ  .)٣(»الشيخ املتفق عىل ثقته وأمانته حممد بن يعقوب الكُ
، حممد  ،مقبول طوائف األنام«ويكتب الشيخ حممد باقر املجليس عنه قائالً:  ممدوح اخلاصّ والعامّ

يْنِي لَ  .)٤(»بن يعقوب الكُ
يْنيّ مؤلف  لَ  »كتاب الكايف«وخالصة الكالم إن مجيع علامء الشيعة اإلمامية الكبار قد وثَّقوا الكُ

ا عىل كتابه و وشهدوا له باألمانة الذي جعله يف  »الكايف«احلفظ وأداء احلديث، كام أهنم مجيعاً أثنَوْ
 عن هذا الكتاب:  الشيخ املفيد ثالثة أقسام (األصول، والفروع، والروضة). ومثاالً عىل ذلك قال

 .)٥("الكايف، وهو من أجلِّ كتب الشيعة وأكثرها فائدةً "
لِ اإلمامية مثله": الشهيد األولعنه  وقال  .)٦("كتاب الكايف يف احلديث الذي مل يَعْمَ

                          
)١ ( ّ  .٢٦٦، ص رجال النجايشِ
 .١٣٥، ص الفهرستالشيخ أبو جعفر الطويس، ) ٢(
ةابن طاووس، ) ٣(  .١٥٨، ص كشف املحجَّ
 .٣، ص١، جمرآة العقولاملجليس، ) ٤(
 .٢٧، ص تصحيح االعتقادالشيخ املفيد، ) ٥(
 .٦٧، ص ٢٥، ج بحار األنواراملجليس، ) ٦(
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ى بالكايف "بمثل هذه العبارة فقال عنه:  املحقق الكركيو وصفه  مَّ الكتاب الكبري يف احلديث املسَ
ل مثله عْمَ  .)١("الذي مل يُ

 .)٢("أمجعهاو أوثقها وأمتّهاو الكايف.... أرشفها"وقال عنه الفيض الكاشاين: 
بَطُ األصول وأمجعُها"وأخرياً قال حممد باقر املجليس يف وصفه:  نُ و كتاب الكايف... أضْ سَ أحْ

 .)٣("أعظمهاو مؤلَّفات الفرقة الناجية
ثنائهم عليه، فإن صاحب الكتاب نفسه أي و عالوة عىل مديح كبار علامء اإلمامية لكتاب الكايف

ة مجيع حمتوياته وقال خماطباً الشخص الذي و عليهالكليني أثنى عىل كتابه يف مقدمته  ح بصحَّ رصَّ
 طلب منه تأليف مثل هذا الكتاب:

ن مجيع فنون علم الدين ما يكتفي به " قلت إنك حتب أن يكون عندك كتابٌ كافٍ جيمع فيه مِ
املتعلم ويرجع إليه املسرتشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به باآلثار الصحيحة عن 

ـ  إل الصادقنيـ  يِّهِ  ـ.ص ـ والسنن القائمة التي عليها العمل وهبا يؤدَّ فرض اهللا ـ عزَّ وجلَّ ـ وسنَّة نبـِ
 .)٤("وقد يرسَّ اهللا وله احلمد تأليف ما سألت

كِر، فإن كتاب الكايف، مع اشتامله عىل كثري من الروايات واألحاديث  ولكن رغم كل ما ذُ
 . )٥(أيضاً من األخبار الباطلة وغري الصحيحة الصحيحة واملفيدة، مل خيلُ 

اء الكرام،  و سنقوم فيام ييل بإيراد نامذج من تلك اآلثار غري الصحيحة ونضعها أمام أنظار القرَّ
قني املحرتمني.   ونلفت إليها بشكل خاص نظر املحقّ

                          
 .٦٧، ص ٢٥، ج بحار األنوار) ١(
 .٦، ص ١، جالوايفالفيض الكاشاين، ) ٢(
 .٣، ص، ١، جمرآة العقولاملجليس، ) ٣(
  .٩ -٨، ص ١ ج  ، طبع طهران: دار الكتب اإلسالمية،"األصول من الكايف"مقدمة  )٤(
» من ال حيرضه الفقيه«سائر كتب احلديث اإلمامية األساسية أي كتاب و وعلة هذا األمر أن أحاديث الكايف) ٥(

، وتلك »األصول األربعمئة«، إنام نقلت عن كتب وأجزاء سابقة أطلق عليها اسم »التهذيب«و» االستبصار«و
من النقد، ويف هذا املوضوع يقول العالمة الوحيد  األجزاء والكتب مل تكن مجيعها قطعية الصدور ومصونة

ً "»: منهج املقال«البهبهاين يف تعليقاته عىل كتاب  يظهر مما يف فهرست الشيخ (أي الشيخ الطويس) رمحه اهللاُ، منضامَّ
 ،٨رية، ص ، الطبعة احلجالتعليق عىل منهج املقال. (انظر "إىل ما يف التهذيب أن األصول مل تكن قطعيَّة عند القدماء

 لالسرتآبادي.» منهج املقال يف علم الرجال«الذي طبع ضمن كتاب و
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ر أنه خالفاً ملا يظنه  األشخاص قليلو ولكن قبل نقد أحاديث الكايف نر لزاماً علينا أن نذكِّ
االطالع واملعرفة، فإن أحاديث الكايف ليست قطعية الصدور لد أعالم الشيعة اإلمامية، إىل احلد 

يضعّف كثرياً من روايات الكايف (من ناحية » مرآة العقول«الذي جعل حممد باقر املجليس يف كتابه 
 سندها ومن ناحية رواهتا).  

 . بٍ أو استنكارٍ  لذا جيب أالّ يثري نقد بعض روايات الكايف أيَّ تعجُّ
 

         



 
 
 
 

 

 :٥املبحث 

 نقد أحاديث الشيخ الكليني

إىل ثالثة أقسام: األصول والفروع والروضة، وقد طُبِعَت  –كام أسلفنا  –) ينقسم كتاب الكايف ١
ة باب يف كتاب أصول الكايف عنوانه:  باب «هذه األقسام مجيعها وأصبحت يف متناول األيدي. وثمَّ

لَّمَ  سَ يْهِ وآلِهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ وَ حتته إال حديثٌ واحدٌ فقط،»النهي عن اإلرشاف عىل قرب النبي صَ رْ  ،،  ومل يُ
يْنِي يعني أن  مما لَ اعتامداً عىل ذلك احلديث   -الذي هو يف احلقيقة فتواه  –عقد ذلك العنوان الكُ

اح احلديث يف بلبلبة  َّ اً إىل درجة أوقعت مجيع رشُ الواحد.  ولكن ذلك احلديث بعيد عن العقل جدّ
 متنه:و فيام ييل سند احلديثو وحرية!

نْتُ بِالْ " قْفُ الْ ـكُ سَ ينَةِ وَ دِ لُونَ ـمَ نْزِ يَ ونَ وَ عَدُ ةُ يَصْ لَ عَ الْفَ قَطَ وَ دْ سَ ِ قَ ىلَ الْقَربْ فُ عَ ِ ي يُرشْ دِ الَّذِ جِ سْ مَ
بْدِ اهللاِ  ىلَ أَيبِ عَ لُ عَ خُ دٌ يَدْ عِ وْ مْ لَهُ مَ نْكُ نْ مِ ابِنَا مَ حَ لْتُ ألَصْ قُ ةٌ فَ َاعَ نُ مجَ نَحْ انُ بْنُ  ÷ وَ رَ هْ الَ مِ قَ ةَ فَ يْلَ اللَّ

ٍ أَنَا وَ  يلُ أَيبِ نَرصْ عِ امَ الَ إِسْ ِ النبِيِّ  قَ ربْ ىلَ قَ فَ عَ ِ عُودِ لِنُرشْ نْ الصُّ اله عَ لنَا هلام: سَ ُّ أنا. قُ يفِ َ رِ الصريْ  –بن عامَّ
يْهِ وآلِهِ  لَ امَّ   -صىلَّ اهللاُ عَ مْ عَ فلامّ كان من الغد لقينامها فاجتمعنا مجيعاً فقال إسامعيل قد سألنا لَكُ
ا أُحِ  : مَ الَ قَ ، فَ تُمْ رْ كَ الذَ هُ وَ قَ وْ لُوَ فَ عْ مْ أَنْ يَ نْهُ دٍ مِ ائِامً  بُّ ألَحَ اهُ قَ رَ هُ أَوْ يَ ُ نْهُ بَرصَ بُ مِ هَ يْئاً يَذْ  شَ نُهُ أَنْ يَرَ آمَ

هِ  اجِ وَ عَ بَعْضِ أَزْ اهُ مَ رَ يلِّ أَوْ يَ  .)١("!ص يُصَ
 هذا احلديث باطلٌ متناً وساقطٌ سنداً لألسباب التالية: 

ومل يعِشْ أبداً يف  ÷ املشهور باخلطيب، كان معارصاً لإلمام الرضا "جعفر بن املثنى"إن  -١
فإنَّ جعفرَ "فقال: » مرآة العقول«!! كام ذكر ذلك املجليس يف كتابه  ÷ زمن اإلمام جعفر الصادق

 .".÷ ومل يدرك زمن الصادق ÷ بن املثنَّى من أصحاب الرضا

                          
، بقلم جواد ٣٤٦، ص ٢قارن بام جاء يف كتاب ترمجة أصول الكايف جو ،٤٥٢، ص ١، جاألصول من الكايف) ١(

 مصطفوي، نرش: انتشارات إسالمية علميَّة.
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ه رجالِيُّو الشيعة عىل اإلطالق. فهذا  ، ومل)١(كان واقفيَّ املذهب "جعفر بن املثنى"إن  -٢ يوثِّقْ
ّ يقول عنه يف كتابه الرجايل  قاينِ ثَّق!"»: تنقيح املقال«مثالً املامَ وَ يٌّ مل يُ  . )٢("هذا واقِفِ

رؤية جسمه حتت الرتاب فهذا مل يكن ممكناً، وإذا  ص إذا كان املقصود من رؤية رسول هللا -٣
ل الذين كانوا ص كان املقصود رؤية روح النبي األكرم ، وإال فإن مجيع العامَّ ، فإن الروح ال تُرَ

فون عىل قرب النبي األكرم ألجل تعمري سقف املسجد الذي سقط، جيب أن يكونوا قد رأوا روح  ِ يُرشْ
 وا عمياناً!.وزوجته وبالتايل أصبح ص النبي
هَ  -٤ نـْ إذا كان كلُّ شخص يرشف عىل قرب النبي وينظر إليه يواجه خطر اإلصابة بالعمى فلامذا مل يَ

 عن هذا األمر، وينقذ أمته من احتامل وقوع هذا األذ والرضر الفادح هبم؟! ص رسولُ اهللا
 :»ص باب مولد النبي«) يروي الشيخ الكليني روايةً عجيبةً أخر يف ٢

ِّ بْنِ "  يلِ نْ عَ يِّ عَ فِ دٍ الثَّقَ َمَّ يمَ بْنِ حمُ اهِ نْ إِبْرَ بْدِ اهللاِ عَ عْدِ بْنِ عَ نْ سَ يَى عَ ْ دُ بْنُ حيَ َمَّ يهِ الْـحمُ نْ أَخِ عَىلَّ عَ مُ
نْ أَيبِ  ريٍ عَ نْ أَيبِ بَصِ ةَ عَ ْزَ ِّ بْنِ أَيبِ محَ يلِ نْ عَ ورٍ عَ نْصُ تَ بْنِ أَيبِ مَ سْ رُ نْ دُ دٍ عَ َمَّ بْدِ اهللاِ حمُ لِدَ  ÷ عَ : ملا وُ الَ قَ

عَ مِ  ص النَّبِيُّ  ضَ لَ اهللاُ فِيهِ لَبَناً فَرَ أَنْزَ هِ فَ سِ فْ يِ نَ ىلَ ثَدْ اهُ أَبُو طَالِبٍ عَ أَلْقَ اماً لَيْسَ لَهُ لَبَنٌ فَ ثَ أَيَّ كَ اماً مَ نْهُ أَيَّ
هُ  عَ فَ دَ ةِ فَ يَّ دِ عْ ةَ السَّ لِيمَ ىلَ حَ عَ أَبُو طَالِبٍ عَ قَ تَّى وَ ا حَ  .)٣("إِلَيْهَ

هذه الرواية أيضاً خمدوشة سنداً ومتناً. ومن املحتمل أن راوهيا اجلاهل أقدم عىل اخرتاع مثل هذه 
! ولنا أن نتساءل ما الداعي إلجراء  األسطورة الكاذبة لكي يثبت نسبَ قرابةٍ رضاعيّةٍ بني النبيّ وعيلّ

ن مثالً أن خيلق اهللا هذا احلليب يف ثدي احلليب من ثديي أيب طالب البن أخيه؟ أمل يكن من املمك
امرأة أيب طالب الشابة فاطمة بنت أسد؟ وهي املرأة الكريمة واحلنونة التي أخذت عىل عاتقها رعاية 

دٍ  ا. ص حممَّ نِهَ تْهُ وأحبَّتْهُ كابْ  يف بيت أيب طالب وربَّ
تْنِها، فهم أشخاصٌ جمه ولون ومطعونٌ هبم. فمثالً هذا وحالُ بعضُ رواةِ هذه الرواية مثلُ حالِ مَ

. وكذلك قال علامء الرجال بشأن )٤(»!فهو جمهول احلال«: »عيل بن املُعىلَّ «قال علامء الرجال عن 
                          

سبعة أئمة فقط، أي من اإلمام عيلّ بن أيب طالب حتى اإلمام موسى  كانوا فرقةً من الشيعة قالوا بإمامة» الواقفيَّةُ «)  ١(
الكاظم عليهم السالم، فلم يؤمنوا بإمامة اإلمام الرضا وال من بعده من األئمة، بل اعتربوهم من علامء األمة 

 الفضالء فحسب.
)٢  (  ، ّ قاينِ  .٢٢٠، ص ١، الطبعة احلجرية، جتنقيح املقال يف علم الرجالاملامَ
  .٣٣٩، ص٢قارن بام جاء يف كتاب ترمجة أصول الكايف جو ،٤٤٨، ص ١، جاألصول من الكايف )٣(
 .٣١٠، ص١، جتنقيح املقال) ٤(
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تَ بن أيب م« سْ رُ . ومن الواضح إنه ال يمكن لشخص حكيم وعاقل أن )١(»كان واقفيّاً «: »صورندُ
 يروي مثل هذه األخبار.

لَيني يف الباب املذكور ذاته أي ٣ روايةً  »أصول الكايف«يف  »باب مولد النبي«) ويروي الشيخ الكُ
َت رواية غري موثَّقة ال سنداً وال متناً. وهي الرواية التالية: ص أخر عن معراج رسول اهللا  اُعتُربِ

نِ " دٍ عَ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ نِ الْـعِ عِيدٍ عَ ِ بْنِ سَ نيْ سَ دٍ الْـحُ َمَّ مِ بْنِ حمُ نْ الْـقَاسِ يِّ عَ رِ هَ وْ جَ
بْدِ اهللاِ  ريٍ أَبَا عَ أَلَ أَبُو بَصِ : سَ الَ ةَ قَ ْزَ ِّ بْنِ أَيبِ محَ يلِ ولِ  ÷ عَ سُ جَ بِرَ رِ مْ عُ اكَ كَ عِلْتُ فِدَ : جُ قَالَ ٌ فَ ارضِ أَنَا حَ وَ

فَ ص اهللاِ قَ أَوْ . فَ ِ تَنيْ رَّ : مَ الَ قَ قِفاً ؟ فَ وْ ئِيلُ مَ َ ربْ هُ  ،هُ جَ فَ قَ ا وَ قِفاً مَ وْ تَ مَ فْ قَ قَدْ وَ لَ ! فَ دُ َمَّ ا حمُ انَكَ يَ كَ : مَ الَ لَهُ قَ فَ
بِيٌّ  ال نَ طُّ وَ لَكٌ قَ ، أَنَا  ،مَ وسٌ دُّ بُّوحٌ قُ : سُ قُولُ : يَ الَ ؟! قَ يلِّ يْفَ يُصَ ئِيلُ وكَ َ ربْ ا جَ الَ يَ قَ ! فَ يلِّ بَّكَ يُصَ إِنَّ رَ

بُّ املَالئِ  وحِ رَ الرُّ ةِ وَ بِي ،كَ ضَ تِي غَ َ محْ بَقَتْ رَ الَ اهللاُ: قابَ  ،سَ امَ قَ انَ كَ كَ : وَ الَ . قَ كَ وَ فْ كَ عَ وَ فْ مَّ عَ : اللَّهُ الَ قَ فَ
نى.. ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ وْ  .)٢(". احلديثقَ

، قال عنه العالمة املامقاينّ ـ الرجايلّ الشيعي »قاسم بن حممد اجلوهري«أحد رواة هذا اخلرب 
 ـ ما نصه: املعروف

وقد ردّ مجع من الفقهاء روايته، منهم املحقِّق يف  ،فالرجل إما واقفيّ غري موثَّق أو جمهول احلال"
 .)٣("املعترب

أن ظاهر هذه الرواية أن اهللا سبحانه وتعاىل  األولأما متن الرواية فهو معلولٌ من عدة أوجه. 

د، مع أن اهللا تعاىل ال يمكن أبداً  اطاً ضمن مكان ألنه كام ينص القرآن  حمصور بمكان حمدَّ أن يكون حمُ

َ�ٓ إِنَّهُ ﴿الكريم: 
َ
ِي� ۥ� ءٖ �ُّ : إن القول بأن اهللا تعاىل يصيلِّ (!) وثانياً . ]٥٤[فصلت:  ﴾٥٤بُِ�ّلِ َ�ۡ

ۡدَ�ٰ ﴿: إن آية وثالثاً قول غري معقول وخرايف. 
َ
ۡو أ

َ
عن  إنام تتكلم ]٩[النجم:  ﴾٩فََ�َن قَاَب قَوَۡسۡ�ِ أ

وليس بني النبي واهللاُ عز وجل!! كام يدل عىل ذلك سياق  ص املسافة بني مالك الوحي والنبي

�ٖ فَ  ٥ٱلُۡقَوىٰ َشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿اآليات الكريمة التي جاء فيها:  ِ  ٦ٱۡسَتَوىٰ ُذو ِمرَّ فُقِ َوُهَو ب
ُ
 ٱۡ�

 ٰ َ�ۡ
َ
ٰ  ٧ٱۡ� ۡدَ�ٰ فََ�َن قَاَب قَوَۡسۡ�ِ  ٨ُ�مَّ َدنَا َ�تََد�َّ

َ
ۡو أ

َ
 .]٩-٥[النجم:  ﴾٩أ

                          
 .٤١٧، ص١املصدر السابق، ج) ١(
 .٣٢٩، ص٢، وقارن بام جاء يف ترمجة أصول الكايف، ج٤٤٢، ص١األصول من الكايف، ج) ٢(
 (من أبواب القاف).  ٢٤، ص ٢تنقيح املقال، ج ) ٣(
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وبناءً عليه، فإن التفسري الذي جاء يف هذه الرواية ال يتفق مع القرآن، وهذا وحده كافٍ لزوال 
 الثقة هبا.

يْنِي يف ٤ لَ ة من سالح رسول اهللا ومتاعه« »أصول الكايف«) ويروي الكُ ةَ  »باب ما عند األئمّ قصّ
ارٍ باسم  ريْ «محِ فَ امر دون أن يورد هلا سنداً، فيقول:، وينقل حادثةً »عُ  مضحكةً عن هذا احلِ

يَ أن أمري املؤمنني" وِ لَّمَ رسولَ اهللاِ ÷ رُ ي إِنَّ  ص قال: إن ذلك احلامر كَ أُمِّ : بِأَيبِ أَنْتَ وَ الَ قَ فَ
ينَ  فِ عَ نُوحٍ يفِ السَّ انَ مَ هُ كَ نَّ بِيهِ أَ نْ أَ هِ، عَ دِّ نْ جَ ، عَ بِيهِ نْ أَ نِي عَ ثَ دَّ لِهِ أَيبِ حَ فَ ىلَ كَ حَ عَ سَ مَ امَ إِلَيْهِ نُوحٌ فَ قَ ةِ فَ

ا  ذَ لْبِ هَ نْ صُ جُ مِ رُ ْ : خيَ الَ مَّ قَ ، فَ الْـثُ مْ ُهُ امتَ خَ يِّدُ النَّبِيِّنيَ وَ بُهُ سَ كَ رْ ارٌ يَ َ رِ محِ امَ نِي الْـحِ لَ عَ ي جَ هِ الَّذِ دُ لِـلَّ مْ حَ
لِكَ  رَ الْـذَ امَ  .)١("!حِ

ظ لَةٌ ومقطوعةٌ  ،كام يُالحَ رسَ وال ندري من اخرتع هذه اخلرافة العجيبة، ورواها  ،هذه الرواية مُ
لَيني مثل هذه اخلرافات ويوردها يف كتابه الذي يقول  قُ الكُ لَيني؟! واألعجب كيف يصدِّ للشيخ الكُ

 !»اآلثار الصحيحة«عنه إنه مجع فيه 
وتتناقله من محار إىل  ÷ وحوليت شعري كيف أمكن جلامعة احلمري تلك أن حتفظ حديث ن

آخر؟! ولنا أن نتساءل كم كان طول عمر تلك احلمري، الذي ينبغي طبقاً لتلك الرواية أن يبلغ عدة 
سو أربعة أجيال  ÷ زمان نوحو ص مئات من السنني! حتى ال يكون بني زمان نبي اإلسالم

لَهُ للحديث عىل النحو الذي يرويه  ةٍ عربيَّةٍ فصيحةٍ ونَقْ من احلمري؟! كام أن تكلُّمَ احلامرِ األخريِ بِلُغَ
لَيني ورو له هذه القصة  املحدثون ألمرٌ عجيبٌ حقاً! وأغلب ظني أن شخصاً كان يمزح مع الكُ

 املضحكة فأوردها األخري يف كتابه!.
لَيني يف  ) يروي الشيخ٥ باب مورد أيب جعفر حممد بن «حديثاً غريباً آخر يف » أصول الكايف«الكُ

: »عيل الثاين هُ  فيام ييل نصُّ
رٍ " فَ عْ ىلَ أَيبِ جَ نَ عَ تَأْذَ : اسْ الَ نْ أَبِيهِ قَ يمَ عَ اهِ ُّ بْنُ إِبْرَ يلِ أَذِنَ  ÷ عَ ةِ فَ يعَ نَ الشِّ ي مِ احِ لِ النَّوَ نْ أَهْ مٌ مِ وْ قَ

خَ  مْ فَدَ ابَ هلَُ أَجَ ! فَ أَلَةٍ سْ نْ ثَالثِنيَ أَلْفَ مَ دٍ عَ احِ ْلِسٍ وَ أَلُوهُ يفِ جمَ نِنيَ  ÷ لُوا، فَسَ ُ سِ رشْ لَهُ عَ  .)٢("!وَ
ع أبُ عيلِّ بن إبراهيم، الذي هو إبراهيم بن  هذه الرواية مقطوعةٌ سنداً ألنَّ أحداً ال يعلم ممن سمِ
، هذه احلكاية؟ خاصة أنه ال يشري إىل حضوره يف ذلك املجلس. أما متن الرواية فيدل  يّ هاشم القمّ

                          
 .٣٤٣، ص١، وقارن بام جاء يف ترمجة أصول الكايف ج٢٣٧، ص ١، ج األصول من الكايف )١(
 .٤١٩، ص٢،  وقارن بام جاء يف ترمجة أصول الكايف ج٤٩٦، ص ١، ج األصول من الكايف) ٢(



 ٢٧  الكليني الشيخ أحاديث نقد: ٥ املبحث

 

! ولنفرض أن بوضوح عىل كذهبا! إذ كيف يمكن اإلجابة يف جملس واحد عن ثالثني ألف مسألة؟
ةً عىل اإلمام اجلواد يَرسَّ ، ولكن كيف تسنّى للسائلني أن ÷ اإلجابة عن كل تلك املسائل كانت مُ

يسألوا عن ثالثني ألف مسألة يف جملس واحد، مع أن مثل هذا العدد من املسائل حيتاج قوله فقط إىل 
 عدة أيام بلياليها؟!

يْني يف و )٦ لَ  الرواية التالية: »كتاب فضل القرآن«يف » أصول الكايف«يروي الشيخ الكُ
ُّ بْنُ " يلِ بْدِ اهللاِ الْـعَ نْ أَيبِ عَ ٍ عَ املِ امِ بْنِ سَ شَ نْ هِ مِ عَ كَ اءَ بِهِ  ÷ حَ ي جَ آنَ الَّذِ رْ : إِنَّ الْقُ الَ قَ

ئِيلُ  َ ربْ دٍ  ÷ جَ َمَّ ةٍ  ص إِىلَ حمُ َ أَلْفَ آيَ رشَ ةَ عَ بْعَ  .)١("سَ

لُّنا يعلم أن آيات  قنا  ،القرآن الكريم الذي بني أيدينا ال تزيد عن سبعة آالف آيةأقول: كُ فإذا صدَّ

يّاً وليس له أي  لِّ ! وهذا قولٌ باطلٌ كُ فَ ذِ فَ القرآن قد حُ رواية أصول الكايف هذه فمعنى ذلك أنَّ نِصْ

دَ اهللا تعاىل القاطع الذي أخذه عىل نفسه بحفظ القرآن الكريم حني قال:  عْ نَّا إِ ﴿أساس ويُناقض وَ
ۡ�َا  أن  ÷ . كام أن لدينا روايةً مشهورةً عن اإلمام]٩[احلجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ َ�ُۡن نَزَّ

 قال: ص رسول اهللا

 .)٢("مجيعُ آيات القرآن ستة آالف آية ومائتا آية وست وثالثون آية"
هذا لفرق يف العدد نامجاً عن أما ما ذهب إليه بعض شارحي أصول الكايف من احتامل أن يكون 

ه ألنه يستلزم أن اإلمام الصادق كان يعدّ كل آية يف  ÷ طريقة عدّ اآليات، فهو احتامل غري موجَّ
املصحف احلايل ثالث آيات وهذا حساب واضح البطالن، عالوة عىل خمالفته للحديث النبوي. 

لَيْ عيلّ بن احلكم مل يكن معارصاً لومن ناحيةٍ أخر فإنَّ يف سند تلك الرواية انقطاعاً، ألنَّ   .ينِ لكُ
لَيْ رو الشيخ و )٧  الرواية التالية: »كتاب التوحيد«من  »باب النوادر«ضمن  »أصول الكايف«يف  ينِ الكُ
نِ " يلَ عَ عِ امَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ حمُ بْدِ اهللاِ عَ دُ بْنُ أَيبِ عَ َمَّ ِ بْنِ الْـحمُ نيْ سَ نِ الْـحُ الِحٍ عَ رِ بْنِ صَ نْ بَكْ ِ عَ نيْ سَ حُ

نِ الْـ عِيدٍ عَ نِ بْنِ سَ سَ بْدِ اهللاِ الْـحَ الَ أَبُو عَ : قَ الَ بَّاحٍ قَ انَ بْنِ صَ وَ رْ نْ مَ بْدِ اهللاِ عَ يْثَمِ بْنِ عَ : إِنَّ اهللاَ ÷ هَ
يْ  نَا عَ لَ عَ جَ ا وَ نَ رَ وَ نَ صُ سَ أَحْ ا فَ نَ رَ وَّ صَ نَا وَ قَ لْ نَ خَ سَ أَحْ نَا فَ قَ لَ بَادِهِ خَ هِ  ،نَهُ يفِ عِ قِ لْ هُ النَّاطِقَ يفِ خَ انَ لِسَ  ،وَ

هُ  دَ يَ ةِ الْـوَ َ محْ الرَّ ةِ وَ أْفَ بَادِهِ بِالرَّ ىلَ عِ ةَ عَ وطَ بْسُ نْهُ  ،مَ تَى مِ ؤْ ي يُ هُ الَّذِ هَ جْ وَ يْهِ  ،وَ لَ لُّ عَ دُ ي يَ هُ الَّذِ ابَ بَ  ،وَ

                          
 .٤٤٦، ص٢ة أصول الكايف ج، وقارن بام جاء يف ترمج٦٣٤، ص ٢، جاألصول من الكايف) ١(
 . ١٤٠ص  ،٢٩، تأليف الشيخ الطربيس،  طبع لبنان، جتفسري جممع البيان ) ٢(



 نقد كتب احلديث    ٢٨

هُ  انَ زَّ خُ هِ  وَ ضِ أَرْ ئِهِ وَ امَ َارُ  ،يفِ سَ تِ األَهنْ رَ جَ رُ وَ نَعَتِ الثِّامَ أَيْ ارُ وَ جَ تِ األَشْ رَ ءِ  ،بِنَا أَثْمَ امَ يْثُ السَّ لُ غَ نْزِ بِنَا يَ وَ
ضِ  بُ األَرْ شْ نْبُتُ عُ يَ بِدَ اهللاُ ،وَ ا عُ نُ مَ ال نَحْ لَوْ بِدَ اهللاُ وَ تِنَا عُ بَادَ بِعِ  .)١("وَ

الذي قال عنه  »مروان بن صباح«ني مثل أوالً: يف سند هذه الرواية أشخاص جمهولون وغري موثق
 ّ قاينِ الذي قال عنه أبرز علامء الشيعة  »بكر بن صالح«و ،)٢( »ليس له ذكر يف كتب الرجال!«املامَ

 : د بالغرائب!«اإلمامية العالمة احليلّ  .)٣(»ضعيف جداً، كثري التفرُّ

ثانياً: ثم من ناحية املتن فإن بعض أقسام هذه الرواية يتعارض بكل وضوح مع القرآن الكريم. 

ه«فمثالً جاء يف الرواية  امئِه وأَرضِ انهُ يف سَ زَّ قُوُل ﴿مع أن اهللا تعاىل يقول يف قرآنه املجيد:  ،»خُ
َ
ٓ أ قُل �َّ

ِ لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  بِد اهللا«. وجاء يف الرواية كذلك ]٥٠[األنعام:  ﴾ٱ�َّ ! فليت »لوال نحن ما عُ

شعري أمل يكن األنبياء السابقون وأتباعهم الصاحلون يعبدون اهللا؟! أال يقول اهللا تعاىل يف كتابه: 

وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ﴿
َ
لَٰوةِ �قَاَم  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ َوأ َكٰوةِ� �يَتآَء  ٱلصَّ ، ]٧٣[األنبياء:  ﴾٧٣ا َ�ٰبِِدينَ َوَ�نُواْ َ�َ  ٱلزَّ

 ؟!»اآلثار الصحيحة لألئمة«فكيف يمكننا أن نعتمد عىل مثل هذه الرواية املليئة بالغلوّ ونعتربها من 

لَيني) ويروي الشيخ ٨  »حديث احلوت عىل أي يشء هو؟«حتت عنوان  »روضة الكايف«يف  الكُ
 الرواية التالية:

نِ ابْ " َدَ عَ نْ أَمحْ دٌ عَ َمَّ بْدِ اهللاِ حمُ نْ أَيبِ عَ لِبَ عَ نْ أَبَانِ بْنِ تَغْ الِحٍ عَ ِيلِ بْنِ صَ نْ مجَ ْبُوبٍ عَ :  ÷ نِ حمَ الَ قَ
: فَ  لْتُ ! قُ وتٍ ىلَ حُ يَ عَ : هِ الَ ؟ قَ يَ ىلَ أَيِّ يشءٍ هِ ضِ عَ نِ األَرْ أَلْتُهُ عَ : الْـسَ الَ ؟ قَ وَ ىلَ أَيِّ يشءٍ هُ وتُ عَ حُ

الْ الْـعىل  : فَ لْتُ ءِ! قُ : ــامَ الَ ةُ؟ قَ رَ خْ : فَعَىلَ أَيِّ يشءٍ الصَّ لْتُ ةٍ! قُ رَ خْ ىلَ صَ : عَ الَ ؟ قَ وَ ىلَ أَيِّ يشءٍ هُ ءُ عَ امَ
: فَعَىلَ أَيِّ يشءٍ الثَّرَ  لْتُ ! قُ ىلَ الثَّرَ : عَ الَ ؟ قَ رُ : فَعَىلَ أَيِّ يشءٍ الثَّوْ لْتُ ! قُ لَسَ رٍ أَمْ نِ ثَوْ رْ ىلَ قَ : عَ الَ قَ ؟ فَ

نْدَ ذَ  ، عِ اتَ يْهَ ءِ هَ لَامَ لْمُ الْعُ لَّ عِ  .)٤("!لِكَ ضَ
لَينيوخرافية هذه الرواية أوضح من أن حتتاج إىل تعليق فهي غنيّة عن النقد!. ويروي الشيخ   الكُ

ح  »روضة الكايف«يف  علّة وقوع الزالزل يف « -حسب قوله  -رواية أخر مرتبطة هبذه الرواية توضِّ
 وهي الرواية التالية: »األرض

                          
 .١٩٦، ص١، وقارن بام جاء يف ترمجة أصول الكايف ج١٤٤، ص ١، جاألصول من الكايف) ١(
 .٢٠٩، ص٣، جتنقيح املقال) ٢(
)٣ ( ، ّ  .٣٢٧هـ. ق.، ص ١٤١٧طهران، ، طبع خالصة األقوال يف معرفة الرجالالعالمة احليلّ
 .١٢٧، ص١، طبع طهران: انتشارات علمية إسالمية، جالروضة من الكايف) ٤(



 ٢٩  الكليني الشيخ أحاديث نقد: ٥ املبحث

 

" ُّ يلَ بْدِ اهللاِ عَ نْ أَيبِ عَ ريٍ عَ دِ بْنِ بَشِ مَ بْدِ الصَّ نْ عَ ابِهِ عَ حَ نْ بَعْضِ أَصْ الِحٍ عَ نْ صَ دٍ عَ :  ÷ بْنُ حممَّ الَ قَ
لَ اهللاُ تَعَاىلَ الْـإِنَّ  سَ أَرْ ! فَ تِهِ وَّ ضَ بِقُ لُ األَرْ ْمِ هُ إِنَّامَ حيَ هِ أَنَّ سِ فْ َّ يفِ نَ ضَ أَرسَ لُ األَرْ ْمِ ي حيَ وتَ الَّذِ وتاً  إِ حُ لَيْهِ حُ

ماً ثُمَّ  بَعِنيَ يَوْ لِكَ أَرْ ثَ بِذَ كَ عِقَ فَمَ هِ فَصَ يمِ يَاشِ لَتْ يفِ خَ خَ ٍ فَدَ نْ فِرتْ َ مِ ربَ أَكْ ٍ وَ ربْ نْ شِ رَ مِ غَ زَّ أَصْ إِنَّ اهللاَ عَ
ادَ اهللاُ  ا أَرَ إِذَ جَ فَ رَ خَ هُ وَ َ محِ رَ ئفَ بِهِ وَ لَّ رَ جَ زَّ  -وَ عَ لَّ وَ لَةً  -جَ لْزَ ضٍ زَ لِكَ  بِأَرْ تَ إِىلَ ذَ وْ لِكَ احلُ بَعَثَ ذَ

!الْـ ضُ لَتِ األَرْ لْزَ تَزَ بَ فَ طَرَ آهُ اضْ ا رَ إِذَ وتِ فَ  .)١("حُ
رغم أن هذه الرواية شأهنا شأن التي قبلها ال حتتاج إىل تعليق وبطالهنا واضح! إال أنه من املفيد 

 عنهم صالح؟ فتعبري أيضاً أن نضيف إنَّه من غري املعروف من هم أولئك األصحاب الذين رو
 يف سند هذا احلديث يدل عىل وجود رواة جمهولني يف هذا السند. »بعض أصحابه«

لَيني) ويروي الشيخ ٩  :»روضة الكايف«يف  الكُ
ا " أَلْتُ أَبَ : سَ الَ ةَ قَ بْدِ اهللاِ بْنِ طَلْحَ نْ عَ امٍ عَ رَّ نْ كَ اءِ عَ شَّ نِ الْوَ الِحٍ عَ نْ صَ نْهُ (عيل بن حممد) عَ بْدِ عَ عَ

غِ  ÷ اهللاِ زَ نِ الْوَ اعِداً يفِ )٢(عَ انَ قَ : إِنَّ أَيبِ كَ قَالَ . فَ لْ تَسِ اغْ تَهُ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ! فَ هُ لُّ خٌ كُ سْ وَ مَ هُ سٌ وَ جْ : رِ الَ قَ ! فَ
: أَ الْـ لِ جُ قَالَ أَيبِ لِلرَّ انِهِ فَ لُ بِلِسَ لْوِ وَ غٍ يُ زَ وَ بِوَ ا هُ إِذَ ثُهُ فَ َدِّ لٌ حيُ جُ هُ رَ عَ مَ رِ وَ جْ ؟ حِ غُ زَ ا الْوَ ذَ قُولُ هَ ا يَ ي مَ رِ تَدْ

لِ  نَّ عَ تُمَ ةٍ ألَشْ تِيمَ نَ بِشَ ثْامَ تُمْ عُ رْ كَ : واهللاِ لَئِنْ ذَ قُولُ هُ يَ إِنَّ : فَ الَ . قَ قُولُ لْمَ يلِ بِامَ يَ : ال عِ الَ نْ قَ تَّى يَقُومَ مِ يّاً حَ
يَّةَ  نِي أُمَ نْ بَ وتُ مِ : لَيْسَ يَمُ الَ أَيبِ قَ : وَ الَ نَا! قَ اهُ غاً... احلديث! هَ زَ خَ وَ سِ يِّتٌ إِال مُ  .)٣("مَ

ام«أقول: يوجد يف سند هذه الرواية شخصٌ اسمه  رو«وهو » كرَّ مْ الذي يقول » عبد الكريم بن عَ
ّ دافع عنه). وأما الرجل الثاين يف  )٥(كان واقفي املذهب: )٤(رجالهعن النجايش يف  قاينِ (رغم أن املامَ

ّ «فقد قال عنه » بن طلحة عبد اهللا«سلسلة السند املدعو  قاينِ ه يف "»: املامَ جُ رِ حٍ يُدْ دْ مل نَقِفْ فيه عىل مَ
ان سَ  .)٦("احلِ

! ÷ عيل بن أيب طالب ناصبيٌّ وعدوٌّ ألمري املؤمنني» الوزغ«أما متن الرواية الذي يفيد أن 
 عقائد بني عىل درجة من الوعي والفهم واإلدراك جتعله مطّلعاً عىل» الوزغ«فأغرب ما فيها أن هذا 

                          
 .٦٨-٦٧، ص٢، طبع طهران: انتشارات علمية إسالمية، جالروضة من الكايف) ١(
 الوزغ: هو العظاءة أو السحلية، حيوان صغري من الزواحف يشبه شكل التمساح. )٢(
 .٣٨-٣٧، ص٢، جالروضة من الكايف) ٣(
 .»رجال النجايش« أي يف كتابه يف علم الرجال املعروف باسم ) ٤(
 .١٧٦، طبع قم، ص رجال النجايش) ٥(
 .١٩٠، ص ٢، جتنقيح املقال يف علم الرجال) ٦(



 نقد كتب احلديث    ٣٠

ويدخل معهم يف جدل ونقاش حول قضاياهم التارخيية، فينربي يف قضيَّة اخلالفة حمامياً  اإلنسان،
ان!  ولكن ال عجب من وجود مثل هذه الرواية يف الكايف، فإذا أمكن أن يكون  داً لعثامن بن عفَّ ومؤيِّ

ثاً حافظاً »  ُاحلامر« خاً متكلِّامً!» الوزغ«فال غرابة أن يكون  -كام مرّ  –حمدِّ  مؤرِّ
رواية صحيحة » باب جمالسة أهل املعايص«يف  »أصول الكايف«يروي الشيخ الكليني يف  – ١٠
ولكن متنها ال يتَّفق أبداً مع القرآن املجيد لذا جيب بيان بطالنه  –من حيث علم الرجال  -السند 

ةً أن بعض   استدل هبا، وهي الرواية التالية:و قد استند إليها )١(»األعالم«وإعالن ذلك، خاصَّ
دِ بْنِ " َمَّ نْ حمُ ْيَى عَ دُ بْنُ حيَ َمَّ نْ أَيبِ الْـحمُ انَ عَ حَ ْ دَ بْنِ رسِ اوُ نْ دَ ٍ عَ دِ بْنِ أَيبِ نَرصْ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ ِ عَ نيْ سَ حُ
بْدِ  ولُ  ÷ اهللاعَ سُ الَ رَ : قَ الَ مْ  ص اهللاقَ نْهُ ةَ مِ اءَ َ وا الْربَ رُ أَظْهِ ي فَ نْ بَعْدِ عِ مِ الْبِدَ يْبِ وَ لَ الرَّ تُمْ أَهْ أَيْ ا رَ إِذَ

المِ  ادِ يفِ اإلِسْ سَ عُوا يفِ الْفَ يْال يَطْمَ مْ كَ تُوهُ ةَ وبَاهِ قِيعَ الْوَ مْ وَ لَ فِيهِ الْقَوْ مْ وَ بِّهِ نْ سَ وا مِ ثِرُ أَكْ مُ وَ هُ رَ ْذَ وحيَ
لَّ  تَعَ ال يَ تُبِ النَّاسُ وَ كْ مْ يَ هِ عِ نْ بِدَ وا مِ لِكَ  اهللاُمُ مْ بِذَ اتِ يفِ الْـلَكُ جَ رَ مْ بِهِ الدَّ فَعْ لَكُ رْ يَ نَاتِ وَ سَ حَ

ةِ  رَ خِ  .)٢(".اآلْ

، ولكن هبتاهنم واالفرتاء عليهم ال جيوز ال  أقول: الشك أن أهل البدع يستحقون كل لومٍ وتقريعٍ

�َّ  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ� ﴿يف قرآنه املجيد: : ألن اهللا تعاىل يقول أوالً رشعاً وال عقالً، 
َ
� ٰٓ اُن قَۡوٍ� َ�َ

 ْۚ : إن العقل حيكم أن هبتان أهل البدع واالفرتاء عليهم، لن تكون له أية ثانياً ، و]٨[املائدة:  ﴾َ�ۡعِدلُوا

آثار مفيدة، ألنه من املمكن أن ينكشف كذب ذلك البهتان، عاجالً أم آجالً، وعندئذ سيؤدي ذلك 

إىل افتضاح كذب املفرتي وبالتايل إىل فقدان الناس ثقتهم به وبسائر أقواله، وهذا سيكون لصالح أهل 

: سبُّ أهل البدع واملخالفني وشتمهم سيجعلهم يردون ثالثاً كس مصلحة أهل احلق!.  والبدع وبع

ساهتم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم  عىل أهل احلق بنفس األسلوب فيسبُّوا أهل احلق وهيينوا مقدَّ

ِينَ َوَ� �َُسبُّواْ ﴿يف قوله:  ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ َ فَيَُسبُّواْ  ٱ�َّ  !.]١٠٨[األنعام:  ﴾َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ��  ٱ�َّ

اح  وا عبارة  »الكايف«ومن اجلدير بالذكر أن بعض رشَّ م«فرسَّ تُوهُ اهبتوا «بأن املقصود منها:  »باهِ
وا وأفحموا) أهل البدعة بالدليل والربهان ينسجم مع اللغة  ، ولكن هذا التفسري ال»(أي حريِّ

َتَ «العربية، فرغم أن الفعل الثالثي  اً «معناه:  »هبَ ريِّ تَحَ تَ مُ كَ شَ وسَ هِ  ، إال أن الفعل الذي جاء»دَ

                          
 (بخط طاهر خوشنِويس). ٤٥للشيخ األنصاري، ص » املكاسب«انظر كتاب ) ١(
 . ٨٤-٨٣، ص ٤٢ جاء يف ترمجة أصول الكايف ج، وقارن بام٣٧٥، ص٢، جاألصول من الكايف )٢(



 ٣١  الكليني الشيخ أحاديث نقد: ٥ املبحث

 

ه بام يفرتي عليه من «والذي معناه يف اللغة:  »مفاعلة«من باب  »باهت«يف الرواية هو  شَ ه وأدهَ حريَّ
 .)١(»الكذب!

درجات يف اآلخرة بوسيلة االفرتاء أجل، ال يمكن الدفاع عن اإلسالم وانتظار احلسنات وال
ة والربهان،  والكذب عىل أهل البدع!  إنام يتم الدفاع عن اإلسالم بإقامة الدليل عليهم وباحلجَّ

رُ الوسيلة!«ليس يف اإلسالم مبدأ و ِّ  .  )٢( »الغاية تُربَ
املشهورة لد نكتفي يف نقد كتاب الكايف هبذه النامذج العرشة وننتقل إىل نقد سائر كتب احلديث 

 اإلمامية.
 

         
 
 

                          
َتَ «انظر املنجد، حتت لفظة ) ١(  .»هبَ

ۡهَل ﴿يقول احلق سبحانه:  )٢(
َ
ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َوَ� تَُ�ِٰدلُٓواْ أ  ب

ۡحَسُن  ٱلَِّ� إِ�َّ
َ
، ويقول كذلك: ]٤٦[العنكبوت:  ﴾...ِ�َ أ

ِ  ٱۡدعُ ﴿ ِ  ٱۡ�ََسَنةِ�  ٱلَۡموِۡعَظةِوَ  ٱۡ�ِۡكَمةِ إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب ۡعلَُم بَِمن َضلَّ  ٱلَِّ� َوَ�ِٰدلُۡهم ب
َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
ِ�َ أ

ِ  ۦَعن َسبِيلِهِ  ۡعلَُم ب
َ
لُق اإلسالم يف دعوة ]١٢٥[النحل:  ﴾١٢٥ٱلُۡمۡهَتِدينَ َوُهَو أ . فإذا كان هذا هو أمر اهللا تعاىل وخُ

مُ  ذلك األدب واجباً من باب أوىل مع أهل البدع من املسلمني؟! أهل الكتاب واملرشكني، أفال يكون جِ ْ (املُرتَ

ق)   واملحقِّ



 
 
 
 

 

 :٦املبحث 

ه بُ تُ  الشيخ الصدوق وكُ

ي املشهور بـ   (متوىف  »الشيخ الصدوق«يُعتربَ أبو جعفر حممد بن عيل بن حسني بن بابويه القمّ
هـ ق) من كبار علامء اإلمامية وحمدثيهم املشهورين. وقد أثنى عليه علامء الشيعة  ٣٨١سنة 

شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة "ورجاليّوهم ثناء كبرياً. فهذا النجايش يقول عنه يف رجاله: 
 . )١("بخراسان...

 : ّ ـرَ  كان جليالً، حافظاً لألحاديث، بصرياً "ويقول عنه العالمة احليلّ بالرجال، ناقداً لألخبار، مل يُ
يّني مثله يف حفظه وكثرة علمه....  .)٢("يف القمِّ

من عظامء القدماء التابعني آلثار األئمة النجباء الذين "وأما حممد باقر املجليسّ فكتب عنه يقول: 
 .)٣("ال يتبعون اآلراء واألهواء
من أركان الرشيعة، رئيس املحدثني شيخٌ من مشايخ الشيعة، وركنٌ "وقال املامقاينّ عنه: 

 .)٤("إل والصدوق فيام يرويه عن األئمة
 وهكذا أثنى عليه سائر علامء اإلمامية يف آثارهم ومدحوه مدحاً كبرياً.

ّ يف كتابه  ثالثمئة كتاب بعضها وصل إلينا وبعضها  »خالصة األقوال«وقد ذكر له العالمة احليلّ
مل يصل.  وسأختار هنا من كتب الشيخ الصدوق بعض أشهر كتبه وآيت  »مدينة العلم«مثل كتاب 

 بنموذج من كل منها. وهذه الكتب هي:
 من ال حيرضه الفقيه.  -١

                          
 .٢٧٦، ص رجال النجايش )١(
 .٢٤٨، ص خالصة األقوال يف معرفة الرجال )٢(
 (الطبعة اجلديدة). ٤٠٥، ص ١٠، ج بحار األنوار )٣(
 .١٥٤، ص ٣، ج تنقيح املقال )٤(



تُبُه و الصدوق الشيخ: ٦ املبحث  ٣٣  كُ

 

 اخلصال.  -٢
 معاين األخبار.  -٣
 كامل الدين ومتام النعمة.  -٤
 صفات الشيعة.  -٥
 عقاب األعامل.  -٦
 عيون أخبار الرضا.  -٧

وهو ذو أمهية  »من ال حيرضه الفقيه«والكتاب احلديثي اجلامع الذي تركه لنا الشيخ الصدوق هو 
خاصة ألن الصدوق أراد أن يذكر فيه األحاديث الصحيحة فقط التي يطمأن لصحتها متاماً لذا قال 

 يف مقدمة كتابه هذا:
دَ " دْ فِيهِ قَصْ ْ أَقْصِ ِ الْـملَ ادِ مجَ نيَ يفِ إِيرَ نِّفِ صَ مُ مُ كُ تِي بِهِ وأَحْ ا أُفْ ادِ مَ تُ إِىلَ إِيرَ دْ هُ بَلْ قَصَ وْ وَ ا رَ يعِ مَ

يبِّ  َ رَ يْنِي وبَنيْ ةٌ فِيامَ بَ جَّ دُ فِيهِ أَنَّهُ حُ تَقِ تِهِ وأَعْ حَّ  .)١("بِصِ
رغم أنه يف كتب الصدوق الكثري من الروايات الصحيحة واملوثَّقة إال أن كتبه وآثاره مل ختلُ مع 

اء املحرتمني نامذج عنها يف األسف من  األخبار الباطلة واألحاديث غري الصحيحة وسنذكر للقرّ
 الصفحات التالية.

 

         
 

                          
 .٣-٢، ص ١الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، نرش مجاعة املدرسني، ج )١(



 
 
 
 

 

 :٧املبحث 

 نقد أحاديث الشيخ الصدوق

نَ الشيخ الصدوق صحة متام أحاديثه ،»الفقيهمن ال حيرضه «يوجد يف كتاب  -١ مِ يف  ،الذي ضَ
ينقص عن الثالثني أبداً! ومن  منه، أن شهر رمضان يكون ثالثني يوماً دائامً وال »كتاب الصوم«

الواضح أن هذا احلكم خيالف املحسوس واملشهود، إذ إن آالف الناس رأوا مراراً وتكراراً هالل 
يوماً. وقد رو الصدوق تلك الرواية بألفاظ خمتلفة يف ما ييل  ٢٩بداية رمضان وهنايته وكانت أيامه 
ةَ بْنِ ": »هحيرضه الفقي من ال«بعض ألفاظها كام جاءت يف كتابه  فَ يْ ذَ نْ حُ نَانٍ عَ دِ بْنِ سِ َمَّ ةِ حمُ ايَ وَ و يفِ رِ

بْدِ اهللا نْ أَيبِ عَ ورٍ عَ نْصُ ماً ال ÷ مَ انَ ثَالثُونَ يَوْ ضَ مَ رُ رَ هْ الَ شَ نْقُصُ أَبَداً  قَ  .)١("يَ
عَاذُ " الُ لَهُ مُ قَ ثِريٍ ويُ اذِ بْنِ كَ عَ نْ مُ ورٍ عَ نْصُ ةَ بْنِ مَ فَ يْ ذَ ةِ حُ ايَ وَ لِمٍ ويفِ رِ سْ بْدِ الْـبْنُ مُ نْ أَيبِ عَ اءُ عَ رَّ هَ

نْقُصُ واهللاِ أَبَداً  ÷ اهللا ماً ال يَ انَ ثَالثُونَ يَوْ ضَ مَ رُ رَ هْ : شَ الَ  .)٢("قَ
" ٍ نْ يَارسِ يَ عَ وِ رُ قَالَ الْـوَ ماً فَ ينَ يَوْ ِ ةً وعِرشْ عَ انَ تِسْ ضَ مَ رُ رَ هْ ونُ شَ لْ يَكُ ا ع هَ ضَ لْتُ لِلرِّ الَ قُ ادِمِ قَ خَ

ماً أَبَداً  نْ ثَالثِنيَ يَوْ نْقُصُ مِ انَ ال يَ ضَ مَ رَ رَ هْ  . )٣("إِنَّ شَ
، وال حاجة للتحقيق يف أسانيدها  مٍ بل لكلِّ عاميٍّ إن خطأ هذه األحاديث واضحٌ لكلِّ عالـِ

بأسانيد رواياته الكاملة بل يكتفي  »من ال حيرضه الفقيه«(خاصة أن الشيخ الصدوق ال يأيتِ يف كتابه 
 اً بذكر الراوي األول عن اإلمام).غالب

 :»باب املعايش واملكاسب«حتت  »من ال حيرضه الفقيه«ويروي الشيخ الصدوق يف كتابه  -٢

                          
(للمرتمجني: الصدر البالغي  ٥٢٢، ص٢، قارن مع ترمجته الفارسية يف ج١٦٩، ص٢، جمن ال حيرضه الفقيه) ١(

 وحممد جواد الغفاري).
 .٥٢٣ص، ٢، قارن مع ترمجته الفارسية يف ج١٧٠-١٦٩، ص٢، ج من ال حيرضه الفقيه )٢(
 .٥٢٤، ص٢، قارن مع ترمجته الفارسية يف ج١٧١، ص٢، جمن ال حيرضه الفقيه )٣(



 ٣٥  الصدوق الشيخ أحاديث نقد: ٧ املبحث

 

الَ (الصادق)" نَ  ÷ وقَ يٌّ مِ ادَ حَ رَ إِنَّ األَكْ ادَ فَ رَ الِطِ األَكْ َ يِّ ال ختُ امِ بِيعِ الشَّ فَ اهللاُ الْـألَيبِ الرَّ شَ نِّ كَ جِ
لَّ  جَ زَّ وَ مُ الْغِطَاءَ عَ نْهُ  ! )١("عَ

ال شك أن هذه الرواية موضوعة وكاذبة وتناقض القرآن الكريم الذي بنيَّ لنا بكل وضوح أن 
 مجيع أفراد البرش يرجعون إىل أصل واحد، وذلك يف قوله سبحانه:

َها ﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعو�ٗ  �َّاُس ٱَ�ٰٓ

ُ
ْۚ إِنَّ إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكرٖ َوأ ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ِ ٱأ ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ  �َّ

َ
َ ٱ�  .]١٣[احلجرات:  ﴾١٣َعلِيٌم َخبِ�ٞ  �َّ

اح كتاب  ّ  تأويل احلديث فقال: »من ال حيرضه الفقيه«وقد حاول بعض رشُ
يف هذا احلديث بطائفة من  ÷ ملا كانت أخالق األكراد غري مرضيّة لذا شبَّههم اإلمام الصادق"

 . "اجلن، أي كأهنم من اجلن الذين ظهروا بشكل إنسان!
أوالً: ألن احلديث خالٍ من أي أداة للتشبيه، كام أن عبارته مل  ،قلت: لكن هذا التأويل ال يصح

رة . وثانياً: ألن القرآن الكريم بنيَّ لنا أن اجلنّ فيهم الصالح والطالح (سو»مقام التشبيه«تأت يف 
)، فتشبيه سيئي األخالق باجلنّ ال وجه له، بل إذا كان ذلك هو املقصود لوجب ١٤و١١اجلن/

، رغم  . وثالثاً: إن تشبيه طائفة كبرية من البرش كاألكراد باجلنّ تشبيه األكراد بالشياطني ال بعامة اجلنّ
مام والزعيم الروحي أن فيهم (أي األكراد) الكثري الوافر من األتقياء والصاحلني، ليس من شأن اإل

 لكل جمتمع املسلمني. لذا فال فائدة من تأويل ذلك احلديث املوضوع، وجيب طرحه جانباً من أساسه.
صالة «ضمن املسائل املتعلقة بباب  »من ال حيرضه الفقيه«يروي الشيخ الصدوق يف كتابه  -٣

تُبنيِّ أن خطبة اجلمعة جيب أن تُقام بعد الصالة!! ومن  ÷ روايةً عن اإلمام الصادق »اجلمعة
الواضح أن هذه الرواية ليست صحيحة ألهنا ختالف إمجاع املسلمني (السنة والشيعة) والروايات 

 العديدة التي يروهيا الفريقان يف كتبهم. يقول ابن بابويه:
بْدِ اهللا" الَ أَبُو عَ مَ ÷ و قَ دَّ نْ قَ لُ مَ طْبَ الْـ: أَوَّ مَ خُ الةِ يَوْ ىلَ الصَّ ْ الْـةَ عَ ىلَّ ملَ ا صَ انَ إِذَ هُ كَ نُ ألَنَّ ثْامَ ةِ عُ عَ جمُ

وَ ال ظِهِ وهُ اعِ وَ نَعُ بِمَ ا نَصْ الُوا مَ وا وقَ قُ رَّ فَ طْبَتِهِ وتَ ىلَ خُ قِفِ النَّاسُ عَ !  يَ ثَ دَ ا أَحْ ثَ مَ دَ دْ أَحْ َا وقَ تَّعِظُ هبِ يَ
طْبَ  مَ اخلُ دَّ لِكَ قَ أَ ذَ امَّ رَ لَ الةِ!فَ ىلَ الصَّ ِ عَ  .)٢("تَنيْ

                          
 .٢١٨، ص٤،  قارن مع ترمجته الفارسية يف ج١٦٤، ص٣، ج من ال حيرضه الفقيه) ١(
 .١٠٧، ص٢، وقارن مع ترمجته  الفارسية، ج٤٣٣-٤٣٢، ص١، جمن ال حيرضه الفقيه )٢(



 نقد كتب احلديث    ٣٦

عىل أن هذه الرواية خاطئة وباطلة وأن الشيخ  »من ال حيرضه الفقيه«اتفق مجيع شارحي كتاب 
الصدوق خلط بني خطبتي صالة العيد (التي ينبغي أن تؤدَّ بعد الصالة) وبني خطبتي اجلمعة!، 

ختالف هذه الرواية والفتو وتبني أن ـ  إ ولدينا روايات عديدة عن اإلمامني الباقر والصادق ـ
 .)١(خطبتي اجلمعة قبل الصالة

يْني) يف كتابه  -٤ لَ ، ضمن »من ال حيرضه الفقيه«أورد الشيخ الصدوق (كام فعل الشيخ الكُ
ث حركته الزالزل يف األرض! وكام فعل  »صالة اآليات«الفصل املتعلق بـ  ْدِ أسطورة احلوت الذي حتُ

ياته األخر، حذف هنا سند روايته ونسب تلك األسطورة بكل طمأنينة إىل الشيخ يف كثري من روا
 فقال: ÷ اإلمام الصادق

ادِقُ " الَ الصَّ ا ÷ وقَ تُهَ لْ َ : محَ الَتْ قَ ا فَ تْهَ لَ مَ وتَ فَحَ رَ احلُ أَمَ ضَ فَ لَقَ األَرْ كَ وتَعَاىلَ خَ : إِنَّ اهللا تَبَارَ
يتِ  بَاحاً  ،بِقُوَّ بَعِنيَ صَ بَتْ أَرْ طَرَ ا فَاضْ هَ رِ نْخَ لَتْ يفِ مِ خَ ٍ فَدَ رَ فِرتْ دْ وتاً قَ ا حُ لَّ إِلَيْهَ جَ زَّ وَ بَعَثَ اهللا عَ ا  ،فَ إِذَ فَ

ا تِلْكَ  اءَتْ هلََ ضاً تَرَ لَ أَرْ لْزِ زَ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ ادَ اهللا عَ رَ الْـأَرَ ضَ فَ لَتِ األَرْ لْزَ زَ ةُ فَ غِريَ ةُ الصَّ وتَ  .)٢("قاً حُ

يْني، ويبدو أن سند الصدوق  لَ لقد أوردنا من قبل مثل هذه الرواية باختالف يسري عن الشيخ الكُ

يْني مل يكن صحيحاً. ونضيف هنا أن بعض  لَ يْني هلذه الرواية مشرتك، ورأينا كيف أن سند الكُ لَ والكُ

اح كتاب  أجاب  ÷ قالوا مدافعني عن هذا احلديث: (إن اإلمام الصادق »من ال حيرضه الفقيه«رشّ

راوي هذا اخلرب إجابة تتناسب مع فهمه!). بيد أننا ال نقبل هذا االدعاء ألننا ال نُجيز نسبة الكذب 

. فإذا كان هناك راوٍ أو سائلٌ غري مستعد إلدراك بعض املطالب الصعبة فعىل إمام ÷ إىل اإلمام

قُِل  ..﴿عندما سئل عن الروح فقال كام أمره ربه:  ص  أجاب رسول اهللاملسلمني أن جييب كام
وحُ  وتِيتُم ّمَِن  ٱلرُّ

ُ
ۡمرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
أي أن ما تسألون عنه أمرٌ  ،]٨٥[اإلرساء:  ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ ِمۡن أ

ش  من أمور اهللا عز وجل ال يمكنكم إدراكه ويعرس عليكم فهمه، ال أن جييب بأسطورة كاذبة ويشوّ

عقول املسلمني وفكرهم بمثل هذه اخلرافات!. لذا فإننا نجد أنفسنا حمقني متاماً، خالفاً لبعض 

 موضوعاً وخمتلَقاً من أساسه.، يف رفض هذا احلديث واعتباره »من ال حيرضه الفقيه«شارحي 

                          
طبع طهران، كتاب الصالة، باب هتيئة اإلمام للجمعة وخطبته واإلنصات،  ،الفروع من الكايفراجع كتاب ) ١(

 ).٤٢١، ص٣، (ج٧و ٣و ٢و ١األحاديث 
 .٢٥٩، ص٢. قارن مع ترمجته الفارسية يف ج٥٤٣-٥٤٢، ص١، جمن ال حيرضه الفقيه )٢(



 ٣٧  الصدوق الشيخ أحاديث نقد: ٧ املبحث

 

ثالثة «رواية خرافية حتت عنوان  »باب الثالثة«يف  »اخلصال«يروي الشيخ الصدوق يف كتابه  -٥
 هي التالية: »÷ كنَّ يف أمري املؤمنني

ُّ حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق " نُ الْــ ريض اهللا عنه ـ قال: حدثنا الطَّالَقَاينِ سَ ٍّ العدي  بْنُ  حَ يلِ عَ
ي وِ يْبِ  [الْعَدَ هَ بَّادِ بْنِ صُ نْ عَ بَّادِ [] عَ دٍ  ]بْنِ عَ َمَّ رِ بْنِ حمُ فَ عْ نْ جَ هِ عَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ الَ  ÷ عَ لٌ  :قَ جُ أَلَ رَ سَ

ريَ  نِنيَ الْـأَمِ مِ ؤْ الَ   ÷ مُ قَ : فَ نَّ فِيكَ  لَهُ ثٍ هُ نْ ثَالَ أَلُكَ عَ لْ  :أَسْ ِ خَ نْ قِرصَ أَلُكَ عَ نْ قِكَ وَ أَسْ ِ بَطْنِكَ عَ كِربَ
كَ  أْسِ لَعِ رَ نْ صَ عَ ريُ  ؟وَ قَالَ أَمِ نِنيَ الْـفَ مِ ؤْ رياً  ÷ مُ نِي قَصِ قَ لُ ْ ْ خيَ ملَ يالً وَ نِي طَوِ ْلُقَ ْ خيَ تَعَاىلَ ملَ كَ وَ بَارَ إِنَّ اهللاَ تَ

يلَ  بُ الطَّوِ ِ أَرضْ هُ وَ دُّ أَقُ ريَ فَ بُ الْقَصِ ِ الً أَرضْ تَدِ عْ نِي مُ قَ لَ لَكِنْ خَ طُّهُ  وَ أَقُ ولَ  .فَ سُ إِنَّ رَ ُ بَطْنِي فَ ا كِربَ أَمَّ وَ
ي ص اهللاِ لُوعِ نْ ضُ تْ عَ جَ نَفَ مَ يفِ بَطْنِي فَ حَ دَ لِكَ الْبَابُ أَلْفَ بَابٍ فَازْ تَحَ يلِ ذَ فَ نَ الْعِلْمِ فَ اباً مِ نِي بَ لَّمَ  .عَ

انِ  رَ َقْ ةِ األْ َالَدَ جمُ انِ لُبْسِ الْبَيْضِ وَ مَ نْ إِدْ أْيسِ فَمِ لَعُ رَ ا صَ أَمَّ  .)١("!وَ
ذكر له يف كتب  وهو رجل جمهول احلال وال »احلسن بن عيل العدوي«أوالً: يف سند هذا احلديث 

يْب«الرجال. كام يف سنده  هَ بّاد بن صُ ّ يف  »عَ يّ «: »األقوالخالصة «قال عنه العالمة احليلّ ِ كان بَرتْ
فه آخرون، كام نجد تضعيفه لد و .)٢(»!املذهب يف  »الفاضل املقداد«وثَّقه بعض العلامء يف حني ضعَّ

. كام أن حال أبيه وجده جمهولة، لذا فالرواية املذكورة ال يمكن الوثوق هبا من )٣(»التنقيح«كتابه 
 حيث السند.

ريف! بل فيها نوع من اإلهانة وإساءة األدب بحق أمري ثانياً: متن الرواية نموذج فاضح للتخ
ع احلكمة واملعرفة يف بطن اإلنسان، فكل من كان علمه ÷ املؤمنني عيل . وليت شعري هل تتوضَّ

اح احلديث توجيه هذا احلديث قائلني:  ملا "أكثر كانت كرشه أكرب؟! واألعجب حماولة بعض رشّ
نَ من لذة العلم، رغم أنه كان كثري  ÷ ري املؤمننيكانت املعرفة واحلكمة لذيذة لذا فإن أم مُ سَ

ذ بالعلم يسمن، فإن "!!الرياضة والعبادات .  إن هذا الشارح مل ينتبه إىل أنه لو كان حقاً كل من يتلذَّ
حُ بأنَّ  السمن جيب أن يتوزع عىل مجيع بدنه ال أن يقترص عىل بطنه! هذا عالوة عىل أن الرواية ترصِّ

ازدحام العلم فيها وليست لذة العلم الروحية! وحقاً نتساءل، ما الداعي لبذل اجلهد  علة كرب البطن
 يف تأويل وتوجيه مثل هذه األحاديث السخيفة واخلرافية والالمعقولة؟!.

                          
 .١٨٩، تأليف الشيخ الصدوق، باب الثالثة، من منشورات مجاعة املدرسني، صاخلصال )١(
 .٣٨٠، صخالصة األقوال يف معرفة الرجال) ٢(
 .٣٢١، ٢، جتنقيح املقالانظر ) ٣(



 نقد كتب احلديث    ٣٨

 الرواية اآلتية: »باب نوادر املعاين«ضمن  »معاين األخبار«ويروي الشيخ الصدوق يف كتابه  -٦
: حدثنا سعد بن عبد اهللا عن أمحد بن حممد بن عيسى عن العباس بن حدثنا أيب رمحه اهللا قال"

معروف عن عيل بن مهزيار عن حممد بن احلصني عن حممد بن الفضيل عن العرزمي قال: كنت مع 
يف احلجر جالساً حتت امليزاب ورجل خياصم رجال وأحدمها يقول لصاحبه: واهللا ما  ÷ أيب عبد اهللا

: فهل تدري أنت من أين هتب ÷ لام أكثر عليه قال له أبو عبد اهللاتدري من أين هتب الريح؟ ف
: من أين هتب الريح ÷ الريح؟ فقال: ال ولكن أسمع الناس يقولون! فقلت أنا أليب عبد اهللا

جعلت فداك! قال: إن الريح مسجونة حتت هذا الركن الشامي فإذا أراد اهللا عز وجل أن يرسل منها 
بَا فصباشيئاً أخرجه إما جنوب فجن بُورٌ  ،وب وإما شامل فشامل وإما صَ بُورٌ فدَ ثم قال: وآية  ،وإما دَ

 .)١("تزال تر هذا الركن متحركاً يف الشتاء والصيف أبداً الليل مع النهار ذلك أنك ال
: يف سند هذا اخلرب إشكال، فمحمد بن احلصني ـ أحد الرواة يف سلسلة السند ـ جمهول احلال. أوالً 
ّ يقول عن راوٍ آخر يف سند هذه )٢()مل أقف عىل حاله!املامقاين عنه: (ويقول  . كام أن العالمة احليلّ

يْل«الرواية أي  !«: »حممد بن فُضَ . فكيف يمكننا االعتامد عىل حديث يف سنده )٣(»يُرمى بالغلوّ
؟!.  شخصان مطعونان أحدمها جمهول احلال واآلخر متهم بالغلوّ

جمتمعة أبداً يف ذلك الركن الشامي تنتظر أن يرسلها اهللا تعاىل هناك أو : إن الريح ليست ثانياً 
هناك! بل الريح تظهر نتيجة الختالف درجة احلرارة يف اهلواء، فاهلواء الساخن يصعد نحو األعىل 
فيأخذ اهلواء البارد مكانه وتتشكل الريح من هذا االنتقال واحلركة للهواء. واليوم أصبح طالب 

ة. وهنا املدارس اال عَ بتدائية يعرفون جيداً مثل هذه املسائل. فاحلديث املذكور ليس سو خرافة خمرتَ
كان مطلعاً عىل األحكام الدينية  ÷ إما أن نقول إن اإلمام الصادق ،ليس أمامنا إال أحد خيارين

بُوا عىل اإلمام الصادق  ذَ فقط ومل يكن له علمٌ بأمور الطبيعة، أو أن نقول إن رواة ذلك احلديث كَ
، ألن ذلك احلديث ينسب حركة الرياح من  هُ حُ القولَ الثاين ونختارُ لْه، ونحن نرجِّ ونسبوا إليه ما مل يقُ

، ونحن نجلّ مقام اإلمام الصادقالركن الشامي إىل اهللا تعاىل مبارش عن أن ينسب إىل اهللا أمراً  ÷ ةً
.  غريَ صحيحٍ

                          
 ، من منشورات مجاعة املدرسني.٣٨٥-٣٨٤، تأليف الشيخ الصدوق، صمعاين األخبار )١(
 .١٠٨، ص٣، جتنقيح املقال) ٢(
 .٣٩٥، صخالصة األقوال يف معرفة الرجال) ٣(
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سعد «حديثاً طويالً وغريباً عن  »كامل الدين ومتام النعمة«ويروي الشيخ الصدوق يف كتابه  -٧
يّ  قوله عن اخلليفتني األول والثاين (أيب  ÷ ينسب فيه إىل اإلمام احلسن العسكري» بن عبد اهللا القمّ

 ر وعمر)  ما نصه:بك
عاً  " لَامَ طَمَ تُ  ،أَسْ ائِرِ الْكُ سَ اةِ وَ رَ ونَ يفِ التَّوْ ِدُ انُوا جيَ امَّ كَ ِمْ عَ اهنِ َ ربِ تَخْ يَسْ ودَ وَ انِ الْيَهُ الِسَ َ انَا جيُ ُامَ كَ َهنَّ بِ ألِ

ةِ بِ الْـ ةِ النَّاطِقَ مَ تَقَدِّ َمَّ الْـمُ ةِ حمُ نْ قِصَّ الٍ مِ الٍ إِىلَ حَ نْ حَ مِ مِ حِ الَ هِ  ص دٍ مَ رِ اقِبِ أَمْ وَ نْ عَ مِ ودُ  ،وَ انَتِ الْيَهُ فَكَ
داً  َمَّ رُ أَنَّ حمُ كُ تَ  ص تَذْ انَ بُخْ امَ كَ بِ كَ ىلَ الْعَرَ لَّطُ عَ ائِيلَ  يُسَ َ نِي إِرسْ ىلَ بَ لِّطَ عَ ُ سُ نَ  ،نَرصَّ الَ بُدَّ لَهُ مِ وَ

تَ  رَ بُخْ فِ امَ ظَ بِ كَ رِ بِالْعَرَ ائِيلَ  الظَّفَ َ ُ بِبَنِي إِرسْ اهُ  ،نَرصَّ وَ عْ اذِبٌ يفِ دَ هُ كَ َ أَنَّ ريْ ىلَ  .غَ اهُ عَ دَ اعَ داً فَسَ َمَّ يَا حمُ أَتَ فَ
لِ  وْ نَ  [قَ عاً يفِ أَنْ يَ اهُ طَمَ عَ ايَ بَ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ ادَ هَ تْ ] شَ تَقَامَ ا اسْ لَدٍ إِذَ ةَ بَ يَ الَ تِهِ وِ هَ نْ جِ امَ مِ نْهُ لٌّ مِ الَ كُ

الُهُ  وَ تَتَبَّتْ أَحْ اسْ هُ وَ ورُ  .)١(".... احلديثأُمُ
قال عنه ابن الغضائري  »حممد بن بحر الشيباين«: سند هذه الرواية ال يمكن الثقة به، ففيه أوالً 

ّ يف روايته. كام توقف )٢(»إنه ضعيف يف مذهبه ارتفاع« أمحد بن «. ويف سنده أيضاً )٣(العالمة احليلّ
أمحد «رجل جمهول احلال ليس له أثر يف كتب الرجال، واألمر ذاته ينطبق عىل الراوي اآلخر  »مرسور

 فلذا سند هذا احلديث ضعيف ساقط من االعتبار. ،»بن عيسى البغدادي

عي أن اليهود كان هلم علم بنبي : أما متن احلديث فإنه خيالف القرآن الكريم ألثانياً  نه يدَّ

وانتصاره عىل العرب ولكنهم كانوا يقولون إنه كاذب يف دعواه النبوة! هذا مع أننا  ص اإلسالم

دٍ  كام قال  ،ص نقرأ يف القرآن املجيد أن اليهود كانوا جيدون يف التوراة عالمات النبوة يف النبيِّ حممَّ

َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَُّسوَل  ...﴿تعاىل:  ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ�  ،]١٥٧[األعراف:  ﴾... ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َمۡكتُو�ًا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  ٱ�َّ

ون املرشكني بأهنم سيكونون مع النبي املوعود الذي سيظهر عىل  دُ وكانوا قبل نزول القرآن يتوعَّ

َوَ�نُواْ ﴿سبحانه: العرب ولكن عندما ظهر النبيُّ كفروا به وعاندوه وجحدوا نبوته، ويف هذا يقول 
ِينَ مِن َ�بُۡل �َۡستَۡفتُِحوَن َ�َ  ْ بِهِ  ٱ�َّ ا َعَرفُواْ َ�َفُروا ا َجآَءُهم مَّ ْ فَلَمَّ  ،]٨٩[البقرة:  ﴾ۦۚ َ�َفُروا

                          
 ، نرش انتشارات مجاعة املدرسني.٤٦٣لصدوق، ص، تأليف الشيخ اكامل الدين ومتام النعمة )١(
د بـ ٣٩٧، صخالصة األقوال يف معرفة الرجال) ٢( يف حق أئمة آل البيت ورفعهم عن مقام  الغلوّ : »االرتفاع«. ويُقصَ

 البرشية وإضفاء صفات هي من صفات األلوهية عليهم.
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها.) ٣(



 نقد كتب احلديث    ٤٠

لذا فإن هذه الروايةَ موضوعةٌ وكاذبةٌ وإنام وضعها خبثاء يريدون إيقاع الفتنة بني املسلمني وإثارة 

 بعضهم ضد بعض.

 للشيخ الصدوق احلديثُ التايل: »صفات الشيعة«وجاء يف كتاب  -٨
ةَ احلديث الرابع عرش. " ْزَ الَ أَبُو محَ عْتُ  :قَ مِ سَ قُولُ  ÷ أبا عبد اهللا جعفر بن حممدوَ لَمُ  :يَ فِعَ الْقَ رُ

تِه يَ الَ وَ ةِ اهللاِ وَ مَ ةِ بِعِصْ يعَ نِ الشِّ  .)١("! عَ
حممد بن احلسن بن «: يف سند هذه الرواية انقطاع، ألن الشيخ الصدوق سمعها من شيخه أوالً 

ل«وهو سمعها من  »أمحد بن الوليد الذي رو الرواية عن أيب محزة، وبني شيخ الصدوق  »املفَضَّ
البد من  ÷ أيب محزة الذي كان من أصحاب اإلمام الصادقو »حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد«

 أشخاص آخرين مل يُذكر أحد منهم يف السند.وجود 

: متن احلديث فيه إشكال واضح، ألننا إذا ادَّعينا أن الشيعة، بسبب حفظ اهللا هلم، ال ثانياً و

يرتكبون املعايص واآلثام، فإن هذا االدعاء خمالف للمحسوس واملشهود! وإذا قلنا أهنم يأثمون 

فِعَ عنهم فهذا القول مناف للقرآن الكريم الذي يقول اهللا تعاىل فيه:  نَّا إِ ﴿ويعصون ولكن القلم رُ
بِ�ٖ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َ�ُۡن نُۡ�ِ  ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ

َ
ٍء أ ُمواْ َوَءاَ�َٰرُهۡمۚ َوُ�َّ َ�ۡ ، ]١٢[يس:  ﴾١٢َونَۡ�ُتُب َما قَدَّ

فالقلم ليس مرفوعاً عن أحدٍ من العاصني بل يكتب وحييص كل أفعال العباد، هذا عالوة عىل أن 

ئُ الناس عىل مات بني الشيعة طاملا أن القلم رفع مثل هذه الروايات جترّ  ارتكاب املعايص واملحرّ

 .»حكمة الشارع«عنهم وهذا مناقض وخمالف لـ 

 احلديث التايل: »عقاب األعامل«ورو الشيخ الصدوق يف كتابه  -٩
حدثني حممد بن احلسن ريض اهللا عنه قال حدثني حممد بن احلسن الصفار عن أمحد بن أيب عبد "

قيُّ قال يف رواية  بْدِ اهللاهللا الربِ نْ أَيبِ عَ رٍ عَ امَّ اقَ بْنِ عَ حَ ْعَةٌ قال سمعته يقول:  ÷ إِسْ تْ لَهُ مجُ ضَ نْ مَ مَ
ا  أْ فِيهَ رَ قْ ْ يَ ملَ دٌ «وَ وَ اهللاُ أَحَ لْ هُ ىلَ دِينِ أَيبِ هلََ ثُمَّ  »قُ اتَ عَ اتَ مَ  .)٢("!بٍ مَ

ة اإلسالم (من الشيعة والسنَّة) ألنه ال فرض أساساً عىل كل مسلم  هذا احلديث باطل بإمجاع أمّ
ةً باجلمعة، فام بالك بأن من مل يفعل ذلك يموت عىل دين أيب هلب؟!.  أن يقرأ سورة التوحيد مرَّ

                          
 .١٣للشيخ الصدوق، طهران: نرش مكتبة شمس، ص ،صفات الشيعة وفضائل الشيعة )١(
 .٥١٠، للشيخ الصدوق، قم: انتشارات أخالق، ص ثواب األعامل وعقاب األعامل) ٢(



 ٤١  الصدوق الشيخ أحاديث نقد: ٧ املبحث

 

ضا«ويروي الشيخ الصدوق يف كتابه  -١٠  الرواية التالية: »عيون أخبار الرِّ
إن اهللا تعاىل قد غفر لك وألهلك  !: يا عيل- ص -وهبذا اإلسناد قال: قال رسول اهللا"

بِّي شيعتك... احلديث ِ بِّي حمُ ِ  . )١("ولشيعتك وحمبي شيعتك وحمُ
لِنُ أن كل شخص (مهام كان  –كام هو مُالحظٌ  –يف احلديث  عْ ، إذ يُ مبالغةٌ غريبةٌ وجمازفةٌ عجيبةٌ

كافراً أو ظاملاً أو فاسقاً) إذا أحبَّ حمبّي حمبّي شيعة عيلٍّ غفر اهللا له ذنوبه!!  وال حيتاج اإلنسان إىل كثري 
ل ليدرك كذب مثل هذه األقاويل وأهنا ال يمكن أن تكون من كالم النبي  . ص من التأمُّ

أوردنا تلك األمثلة العرشة من كتب الشيخ الصدوق احلديثية الشهرية، ونقدناها وبيّنّا  لقد
ة،  اء الكرام أيَّ أحاديثَ باطلةٍ وغريٍ صحيحةٍ وردت يف كتب احلديث املهمَّ بطالهنا، كي ير القرّ

م، فأي وأننا لو أردنا أن نقبل كل ما يف تلك الكتب من أحاديث، مفتتنني بجاللة جامعيها وشهرهت
 رضرٍ كبريٍ نكون قد أوقعناه بدين اهللا تعاىل!.

 

         
 

 

                          
  . ٢١١، للشيخ صدوق، الطبعة احلجرية، ص عيون أخبار الرضا )١(



 
 
 
 

 

 :٨املبحث 

 حممد باقر املجليس وآثاره

ثني اإلمامية القدماء (الذين كان عمدهتم الشيخ   )١(الكليني والشيخ الصدوقإذا تركنا من املحدِّ
رين، فنجد أن أشهرهم وأبرزهم   هـ ق) ١١١٠(املتوىف سنة  املال حممد باقر املجليسنصل إىل املحدثني املتأخّ

                          
ل ذكرَ الشيخ  )١( فِ غْ شيخ «هـ ق) الذي أُطْلِقَ عليه لقب  ٤٦٠(املتوىف سنة  »أيب جعفر الطويس«بالطبع جيب أن ال نُ

ن كتايب  »الطائفة تُلِفَ فيه من األخبار«و »هتذيب األحكام«والذي دوَّ ل مع كتايبَ  »االستبصار فيام اُخْ التي تشكِّ
يْني و» الكايف« لَ لد اإلمامية، كام أن للشيخ الصدوق الكتبَ احلديثيَّةَ الرئيسيَّةَ األربعةَ » من ال حيرضه الفقيه«للكُ

الذي هو من الكتب الرائجة واملتداولة بني األيدي  »األمايل«للشيخ الطويس كتاباً آخر يف احلديث هو كتاب 
ثاً، كام يشهد لذلك كتابه  هُ الفقهي و ،»املبسوط«أيضاً.  بيد أنَّ َ الشيخَ الطويسَّ كان فقيهاً أكثر منه حمدِّ َ كتابُ تُـربِ اُعْ

فه يف الفقه العميل، دليالً عىل فقهه. ولذا فإن الكليني والصدوق أهمُّ منه يف احلديث،  »مسائل اخلالف« الذي ألَّ
ثني وأصحاب كتب الرواية لد اإلمامية.  ومع ذلك نشري إىل أن  وهلذا السبب اخرتنامها ممثلني لقدماء املحدِّ

لعاميل سيُالحظ أننا انتقدنا روايات الشيخ القارئ الكريم خالل نقدنا التايل ألحاديث املجليس والشيخ احلر ا
ر.    الطويس بشكل متكرِّ

من   -كشأن سائر كتب الرواية  –مل يسلم  »هتذيب األحكام«وال يفوتنا أن نذكر هنا إن كتاب الشيخ الطويس اهلام 
من   ، رغم أنهاحلدائق النارضة)(صاحب كتاب » يوسف البحراين«األخطاء والتحريفات.  وقد اضطر الشيخ 

ثني واألخباريِّني املشهورين، إىل اإلذعان إىل هذه احلقيقة فقال:  وقد بيَّنّا يف كتابنا احلدائق النارضة مجلة ما "املحدِّ
لَمُ خربٌ من أخبار الكتاب و وقع له (أي الشيخ الطويس) أيضاً من السهو التحريف يف متون األخبار وقلَّام يسْ

    ، طبع مؤسسة آل البيت).٦٥(لؤلؤة البحرين، ص  "وٍ أو حتريفٍ يف سنده أو متنهاملذكور (أي هتذيب األحكام) من سه
، ميلءٌ باألحاديث املتعارضة واملتناقضة إىل احلد الذي »االستبصار«كام أن كتاب الشيخ الطويس اآلخر، أعني 

ل«يقول عنه يف كتابه  »أبا احلسن الشعراين«جعل العالمة  ب املنْهَ ذْ ل إىل عَ يشمل كتاب االستبصار عىل ":  »املدخِ
جهٍ جيوزُ  –إن مل يكن (يف) مجيعها  –نحو ألفٍ ومائتي باب، ويوجد يف أكثر أبوابه  هُ عىل وَ حديثٌ ال يمكن محلُ

هُ من أهل العصمة  حُ عليه احتامل عدم صدوره يف العقل –عليهم السالم  –صدورُ ل إىل ( "!إال بتكلُّفٍ يرتجَّ املدخِ
ل ب املنْهَ ذْ  ).  ٤٤ – ٤٣طبع باقري: قم، الصفحات: ، عَ



 ٤٣  وآثاره املجليس باقر حممد: ٨ املبحث

 

دُّ من أركان الشيعة اإلمامية يف عهد الصفويني، وقد تأثَّر بكتبه كلُّ من جاء بعده من  الذي يُعَ
ثني.    املحدِّ

تُبُ الرتاجم  تْ كُ رَ كَ تْهُ بوصفه قطباً من أقطاب ذَ فَ كالماً مفصالً وطويالً عن املجليس وغالباً ما عرَّ
يي احلديث وخادمَ علومِ أهل البيت لؤلؤة «. يقول صاحب كتاب إل الشيعة اإلمامية، وحمُ

 عن املجليس:  »البحرين
نا يف وقته يف علم احلديث وسائر العلوم، شيخَ اإلسالم بدار ال" سلطنة هذا الشيخ كان إمامَ

ج احلديث  ا فيها بالرئاستني الدينية والدنيوية، إماماً يف اجلمعة واجلامعة، وهو الذي روّ أصفهان، رئيسً
 .)١("ونرشه السيام يف ديار العجمية وترجم هلم األحاديث العربية بأنواعها بالفارسية...

ها كتابه الضخم  ها وأشهرُ رِ بحار «وقد ترك املجليس كثرياً من اآلثار، أمهٌّ رَ األنوار اجلامعة لدُ
ة األطهار (ع) ني بأحاديث فرقة اإلمامية.  وقد  »أخبار األئمَّ ثني واملهتمِّ الذي أصبح مرجع املحدِّ

راً طبعة جديدة يف مئة وعرشة جملدات) من  استفاد املجليس يف هذا الكتاب الضخم (الذي طبع مؤخَّ
تَدُّ هو ذاته هبا، وال ير صحتها!  كتب القدماء واملعارصين له،  ونقل فيه أحياناً أحاد عْ يث ال يَ

جامع «وكمثال عىل ذلك قوله يف املجلد السابع واخلمسني، بعد روايته حلديثٍ غريبٍ نقله عن كتاب 
 :  »األخبار

ا" يْهَ لَ دْ عَ تَمِ ا ومل أعْ هتُ دْ رَ بُ اجلامعِ فأوْ احِ دَها صَ رَ  . )٢("أوْ
 الصدوق ويقول عقبه:ويف املجلد ذاته ينقل خرباً عن الشيخ 

ب إىل " أقول: اخلرب يف غاية الغرابة وال أعتمد عليه لعدم كونه مأخوذاً من أصل معترب وإنْ نُسِ
 . )٣("الصدوق (رمحه اهللا)

يْنِي وابن بابويه، مل يقصد إىل مجع األحاديث الصحيحة  لَ وبناء ً عليه فإن املجليس خالفاً للكُ
بحار «قصد أن جيمع مجيع ما يصل إليه من آثار وأخبار يف كتابه واملوثَّقة يف نظره يف كتابه، بل 

، لذا فإن يف كتابه، عالوة عىل األخبار واألحاديث الصحيحة واملفيدة، عدداً كبرياً جداً من »األنوار
ح بأهنا  ث بنرشه ملثل هذه األحاديث التي مل يرصِّ األحاديث املكذوبة واألخبار املوضوعة، وقد لوّ

                          
 .٥٥، اثر الشيخ يوسف البحراين، طبع قم، ص لؤلؤة البحرين ) ١(
 .٣٣١، ص ٥٧، ملحمد باقر جمليس، (الطبعة اجلديدة)، نرش دار الكتب اإلسالمية، ج بحار األنوار )٢(
 .٣٤١، ص ٥٧بحار األنوار، ج  )٣(



 نقد كتب احلديث    ٤٤

اطلة، عقول عامة الناس وثقافتهم وأدخلهم يف متاهات اخلرافات واألساطري والعقائد موضوعة أو ب
املغالية. وأما بعض التوضيحات والبيانات التي يوردها املجليس أحياناً عقب روايته لبعض األخبار 

، إال أهنا أقل من كافية، إذْ إنَّه لزم الصمت جتاه عدد  كبري من الغريبة، فرغم أهنا توضيحاتٌ مفيدةٌ
، ومل يعلِّق عليها بيشء. لذا فإن كتاب و األخبار اخلاطئة حيتاج يف الواقع  »بحار األنوار«املليئة بالغلوّ

 .)١(إىل نقد شاملٍ ودقيق، والبد من تأليف كتاب مستقلٍّ كاملٍ هلذا الغرض
دةً باللغة الفارسية من مجلتها:  يَة املتقنيحِ «هذا وقد ألّف املال باقر املجليس كتباً متعدِّ عني «و »لْ

 وغريها. »زاد املعاد«و »جالء العيون«و »حق اليقني«و »حياة القلوب«و »احلياة
وسنقترص فيام ييل عىل نقد عرشة أحاديث نموذجاً ومثاالً عىل األحاديث الباطلة يف اثنني من كتبه 

يَة املتقني«(الذي ألفه بالعربية) و »بحار األنوار«هي  لْ ونرتك لك أهيا  ،(الذي كتبه بالفارسية) »حِ
ل!القارئ الكريم أن  مَ ل من هذا الكالم املجْ  تستنتج اخلرب املفصَّ

 

         
 

                          
لكن ") عن مؤلفات املجليس: ١٨٣، ص٩(ج »أعيان الشيعة«(رمحه اهللا) يف كتابه  حمسن أمني العاميلقال السيد  )١(

ال خيفى أن مؤلفاته حتتاج إىل زيادة هتذيب وترتيب، وقد حوت الغث والسمني. وبياناته وتوضيحاته وتفسريه 
 . ".لألحاديث وغريها كثريٌ منه كان عىل وجه االستعجال املوجب قلة الفائدة والوقوع يف االشتباه



 
 
 
 

 

 :٩املبحث 

 نقد آثار املجليس

لةً عن اإلمام الصادق »األنوار بحار«يروي املجليس يف كتاب  - ١ حول والدة  ÷ روايةً مفصَّ
ه إىل بيتها، عزم سيدنا  ÷ عيلّ  داخل الكعبة. وضمن تلك الرواية نقرأ أنه بعد والدة عيلٍّ وعودة أمِّ

 عىل الذهاب إىل بيت أيب طالب لرؤية الوليد اجلديد، فذهب وملا دخل البيت: ص حممد
ولُ اهللاِ " سُ لَ رَ خَ امّ  ص دَ لَ لَ اهتز له أمري املؤمننيفَ وضحك يف وجهه وقال: السالم  ÷  دَخَ

.  !عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته يمِ حِ نِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ قال: ثم تنحنح بإذن اهللا تعاىل وقال: بِسْ
لَحَ  دْ أَفْ عُون. إىل آخر اآليات.الْـقَ ِمْ خاشِ الهتِ مْ يفِ صَ ينَ هُ . الَّذِ نُونَ مِ ؤْ : قد ص فقال رسول اهللا مُ

ثُونَ أفلحوا بك وقرأ متام اآليات إىل قوله:  ارِ مُ الْوَ لَئِكَ هُ ونَ  .أُوْ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ سَ هُ دَوْ رْ ثُونَ الْفِ رِ ينَ يَ . الَّذِ
م... احلديثص فقال رسول اهللا هُ  .)١(": أنتَ واهللا أمريُ

بمجرد أن فتح عينيه عىل الدنيا وهو وليدٌ رضيعٌ تال آياتٍ  ÷ طبقاً ملفاد تلك الرواية فإن علياً 
دٍ »املؤمنون«من القرآن الكريم، فكان عاملاً بآياتِ سورةِ   ص ! قبل عرش سنوات من نبوة سيدنا حممَّ

ح بأنه مل يكن للنبي  ونزول القرآن عليه يف غار حراء!! هذا مع أن القرآن الكريم ذاته يرصِّ
 أيُّ علمٍ بالقرآن الكريم قبل نزوله، كام يقول سبحانه: ، وال لقومه،ص األكرم

�َبآءِ ﴿
َ
نَت َوَ� قَۡوُمَك مِن َ�ۡبِل َ�َٰذ�ۖ  ٱۡلَغۡيبِ تِۡلَك مِۡن أ

َ
 ﴾...نُوِحيَهآ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَهآ أ

 . ]٤٩[هود: 

                          
بِعَت مع  »مكاملات حسنية«. ويف الرسالة املوضوعة التي حتمل عنوان ٣٨-٣٧، ص٣٥بحار األنوار، ج )١( والتي طُ

يَة املتقني«كتاب  لْ لِد من أمه قرأ كتاب آدم وتوراة موسى وزبور داوود وإنجيل عيسى  »حِ جاء أن علياً  عندما وُ
لْية«والقرآن املجيد إىل آخرها!! (انظر كتاب  نرش مطبوعات  ،»مكاملات حسنية«وإىل جانبه كتاب  »املتقني حِ

 .٥٠٤هـ ش، ص ١٣٦٢حسيني، 
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 ويقول تعاىل يف كتابه املجيد أيضاً:

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿ ۡمرِنَا
َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ وَۡحۡيَنا

َ
يَ�ٰنُ ٱَوَ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ ِ�ۡ ...﴾ 

 :ن يُۡلَ�ٰٓ إَِ�َۡك ﴿. ويقول كذلك: ]٥٢[الشور
َ
ْ أ ّ�َِكۖ  لِۡكَ�ُٰب ٱَوَما ُكنَت تَرُۡجٓوا  ﴾إِ�َّ رَۡ�َٗة ّمِن رَّ

 .]٨٦[القصص: 

يعلم شيئاً عن كتاب اهللا قبل بعثته ونزول روح القدس عليه (إىل  ص نبي اإلسالمفإذا مل يكن 
احلد الذي جعله يدهش ملا هبط عليه املالك يف غار حراء ويُصاب باخلوف والرجفة)، فكيف تسنَّى 

ى الوحيَ قبل رسول اهللا ÷ لعيل ؟! ص الوليد الرضيع أن يقرأ القرآن الكريم؟! يا تُر هل تلقَّ
هر واضحاً أن هذه األسطورة هي من مجلة األخبار التي وضعها الغالة الكذابون، للمبالغة يف أال يظ

 والغلوّ يف مقامه؟! واألعجب أننا نقرأ يف ذيل تلك الرواية: ÷ تعظيم أمري املؤمنني
َ عيلٌّ برسول اهللا ص فلام كان من غدٍ دخل رسول اهللا"  ص عىل فاطمة (بنت أسد) فلام برصُ

هُ  ،سلَّم عليه وضحك يف وجهه وأشار إليه أن خذين إليك واسقني بام سقيتني باألمس ذَ قال: فأخَ
يَ ذلك اليوم يوم عرفة،  ،، فقالت فاطمة: عرفه ورب الكعبةص رسولُ اهللا مِّ قال: فلِكالم فاطمة سُ

 ).٣٨، ص ٣٥. (بحار األنوار، ج ". ص عرف رسول اهللا ÷ يعني أن أمري املؤمنني
ي بذلك  »عرفة«يف حني أن مجيع املؤرخني يعتربون أن من مسلامت التاريخ أن يوم هذا  مّ إنَّام سُ

، وكان يوم عرفة معروفاً ومشهوراً هبذا االسم بني العرب قبل  ÷ االسم قبل والدة عيل بزمنٍ
 اإلسالم. 

 :»بحار األنوار«ويقول املجليس يف املجلَّد الواحد واألربعني من كتابه  - ٢
ار بإسناده أن عليَّاً  أبو" ك يف  ÷ الفتح احلفَّ ! قيل له: عرفنا ظُلْمَ ذْ كنتُ قال: ما زلتُ مظلوماً مُ

دٌ فكان ال مَ ك يف صغرك؟! فذكر أن عقيالً كان به رَ ا كربك فام ظُلْمُ مهُ رُّ  .)٢("!حتى يبدؤوا يب )١(يُذَ
عقيالً كان أكرب من عيل جيب القول إن واضع هذا اخلرب كان يف غاية اجلهل بالتاريخ، ذلك أن 

ع الدواء يف عيني طفل رضيع يف البداية، ألجل إقناع  لُ أن يوضَ قَ عْ بعرشين سنة،  وال يمكن وال يُ
ف لو تمَّ إنام يتمُّ مع  شاب يف العرشين من عمره برضورة وضع الدواء يف عينيه!! إن مثل هذا الترصُّ

                          
أي ال يبدأ أهله بوضع الدواء عىل عينيه إال بعد أن يضعوا الدواء عىل عيني عيلٍّ أوالً (رغم سالمتهام من الرمد)  )١(

 ملجرد إقناع أخيه وإرضائه بوضع الدواء يف عينه. (املرتجم)
 .٥، ص٤١، ج ألنواربحار ا )٢(
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مره!! وأما ذلك الفرق بني سن عقيل وسن األطفال ال مع شاب عريب بالغ يافع يف العرشين من ع
 ذاته كام ييل: »بحار األنوار«الذي أرشنا إليه فنجده يف كتاب  ÷ عيل

لْد أيب طالب ÷ أن موالنا أمري املؤمنني (عيل)" كان أصغرَ من جعفرٍ بعرش  ،كان أصغرَ وُ
. فبناء عىل هذه )١("وعقيلٌ أصغرُ من طالبٍ بعرش سنني ،وجعفرٌ أصغرُ من عقيلٍ بعرش سنني ،سنني

 الرواية كان عيلٌّ أصغرَ من عقيلٍ بعرشين سنة.
أم «أي  ÷ روت كتب الشيعة والسنة أن اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب تزوج من ابنة عيل - ٣
ر«وأثمر هذا الزواج ولداً اسمه  »كلثوم مَ يْد بن عُ . وقد ضعَّفَ بعض علامء الشيعة اإلمامية مثل »زَ

بحار «ذا احلديث وخطّؤوا سنده الذي جاء من طرق أهل السنة، ولكن املجليس يف ه الشيخ املفيد
أورد قصة هذا الزواج من طرق الشيعة أيضاً مما يدل عىل صحة تلك القصة، وقال املجليس  »األنوار

 بشأن إنكار الشيخ املفيد لتلك احلادثة ما نصه:
أصلَ الواقعة إنام هو لبيان أنه مل يثبت ذلك من طريقهم وإال فبعد ورود ما مرَّ  (ره)إنكارُ املفيد "

يْنِيُّ عن محيد بن زياد عن ابن سامعة عن حممد بن زياد  ،من األخبار إنكار ذلك عجيب لَ  الكُ وَ وقد رَ
َ  ÷ عن عبد اهللا بن سنان ومعاوية بن عامر عن أيب عبد اهللا يفِّ ر أتى أمَّ كلثوم قال: إن عليّاً ملا تُوُ مَ عُ

وروي نحو ذلك عن حممد بن حييى وغريه عن أمحد بن حممد بن عيسى عن  ،فانطلق هبا إىل بيته
 .)٢("÷ عبداهللا احلسني بن سعيد عن النرض بن سويد عن هشام بن سامل عن سليامن بن خالد عن أيب

يف توجيه ذلك  »األنواربحار «من  ٤٢إال أن األمر العجيب هو أن املجليس رو يف املجلد 
اً، بل هي روايةٌ غري معقولة وال يمكن تصديقها.  ÷ الزواج روايةً عن اإلمام الصادق غريبةً جدّ

 وفيام ييل متن تلك الرواية مع سندها:
ذعان بن نرص، عن حممد بن مسعدة، عن حممد بن محويه بن " الصفار عن أيب بصري، عن جُ

ون ÷ عن عمر بن أذينة قال: قيل أليب عبد اهللا إسامعيل عن أيب عبد اهللا الربيـبي : إن الناس حيتجُّ
ج فالناً ابنَتَه أمَّ كلثوم، وكان متكئاً فجلس وقال: أيقولون  ÷ علينا ويقولون إن أمري املؤمنني زوَّ

ذلك؟! إن قوماً يزعمون ذلك ال هيتدون إىل سواء السبيل، سبحان اهللا! ما كان يقدر 
 ÷ ل بينه وبينها فينقذها؟! كذبوا ومل يكن ما قالوا. إن فالناً خطب إىل عيلٍّ أن حيو ÷ أمرياملؤمنني

                          
 .١١٠، ص٤٢، ج بحار األنوار )١(
 .١٠٩، ص٤٢، ج بحار األنوار )٢(
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فقال للعباس: واهللا لئن مل تزوجني ألنتزعنَّ منك السقاية وزمزم، فأتى ، ÷ بِنْتَهُ أمّ كلثومٍ فأبى عيلٌّ 
مشقة كالم الرجل عىل  ÷ فلام رأ أمريُ املؤمنني ،فألحَّ العباسُ  ،العباسُ علياً فكلَّمه فأبى عليه

قال  ÷ العباس وأنه سيفعل بالسقاية ما قال، أرسل أمري املؤمنني إىل جنِّـيَّةٍ من أهل نجران هيوديةٍ يُ
ريريةٍ فأمرها فتمثَّلت يف مثال أم كلثوم وحجبت األبصار عن أم كلثوم وبعث هبا  »سحيفةٌ «هلا  بنت جَ

فقال: ما يف األرض أهلُ بيتٍ أسحرَ من بني  ،وماً فلم تزل عنده حتى أنه اسرتاب هبا ي ،إىل الرجل
تِل، وحوت املرياث وانرصفت إىل نجران وأظهر أمري  هاشم!. ثم أراد أن يُظهر ذلك للناس فقُ

 .)١("!أم كلثوم ÷ املؤمنني
 ونقول يف شأن هذه الرواية:

، وحممد بن أوالً:  إنَّ يف سند هذه الرواية اخلرافية أشخاصٌ جمهولون مثل جذعان بن نَرصْ 
ة دَ عَ سْ  حممد بن محويه،  لذا فهي روايةٌ غري موثوقة سنداً.و مَ
سان، وينتج عن هذا الزواج محلٌ : ينبغي أن نسأل: هل يمكن للجن أن يتزوجوا من بني اإلنثانياً 

ر)؟!  وهل جيوز إلمام املتقنيو مَ لكي حيافظ عىل مقام السقاية  - ÷ والدةٌ (مثل والدة زيد بن عُ
ه العباس  مها للخليفة الثاين   -لعمِّ ، ويقدِّ أن يعمد إىل احليلة واخلداع ويظهر جنِّيَـةً بصورة آدميَّةٍ

يَّة عادت إىل نجران بعد وفاة  ليتزوج منها عىل أهنا ابنته؟!  ولو كانت هذه الروايةُ صحيحةً وأن اجلنـّ
ة روايات أخر أنه بعد اغتيال اخلليفة اخلليفة الثاين وظهرت أم كلث ! فلامذا جاء يف عدَّ وم عندئذٍ

 إىل بيت اخلليفة وأخذ أم كلثوم إىل منزله؟! (حقاً إن حبل الكذب لقصري). ÷ الثاين ذهب عيلٌّ 
واألسوأ من الرواية األخرية روايةٌ أخر أوردها املجليس يف املجلَّد الثاين واألربعني من  -٤

 تقول: »بحار األنوار«
عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل ومحاد، عن زرارة عن أيب عبد "

بْناه! ÷ اهللا صِ جٌ غُ رْ  .)٢("يف تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فَ
أكثرُ غريةً وشهامةً من أن يسمح ألحد أن يغتصب منه ناموسه وعرضه،  ÷ ويف نظرنا إن علياً 

ح بذلك بعض املؤرخني، وحتى  بل لقد تمَّ زواج أم كلثوم من اخلليفة الثاين برضا أم كلثوم، كام رصَّ

                          
 .٨٨، ص ٤٢، ج بحار األنوار )١(
 .١٠٦، ص ٤٢، ج بحار األنوار )٢(
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 أنه كان عن اختيار"ذاته حني قال:  »بحار األنوار«املجليس أشار إىل ذلك يف  وَ رْ  .)١("إيثارو تارةً يُ
 الرواية التالية: »بحار األنوار«يروي املجليس يف املجلد الثاين واألربعني من   -٥
ادِقِ " ىلَ الصَّ لْتُ عَ خَ الَ دَ نَانٍ قَ دِ بْنِ سِ َمَّ نْ حمُ يَ عَ وِ الَ يلِ  ÷ رُ قَ نْ بِالْبَابِ  :فَ لْتُ  ؟مَ نَ  :قُ لٌ مِ جُ رَ

نيِ  الَ  .الصِّ هُ  :قَ لْ أَدْخِ بْدِ اهللاِ  .فَ الَ لَهُ أَبُو عَ لَ قَ امَّ دَخَ لَ نيِ : ÷ فَ ا بِالصِّ فُونَّ رِ لْ تَعْ الَ  ؟هَ ي :قَ يِّدِ ا سَ مْ يَ  .نَعَ
الَ  نَا :قَ فُونَ رِ ا تَعْ ذَ بِامَ الَ  ؟وَ ولِ اهللاِ :قَ سُ ا ابْنَ رَ مٍ  !يَ وْ لَّ يَ نُ كُ تَلَوَّ داً يَ رْ نَةٍ وَ لَّ سَ لُ كُ مِ ْ ةً حتَ رَ جَ نَا شَ نْدَ إِنَّ عِ

ِ مَ  تَنيْ يْهِ  ،رَّ لَ تُوباً عَ كْ دُ مَ ارِ نَجِ لُ النَّهَ انَ أَوَّ ا كَ إِذَ ا  :فَ إِنَّ ارِ فَ رُ النَّهَ انَ آخِ ا كَ إِذَ ولُ اهللاِ وَ سُ دٌ رَ َمَّ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ حمُ
يْهِ  لَ تُوباً عَ كْ دُ مَ ولِ  :نَجِ سُ ةُ رَ لِيفَ ٌّ خَ يلِ  .)٢("!اهللاِ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ عَ

ق من رواهتا هل هم موثَّقون أم أوالً  : سند هذه الرواية جمهولٌ متاماً، وبالتايل فال يمكن التحقُّ
ابون؟، والراوي الوحيد املذكور يف سندها هو  وحاله يف كتب الرجال  »حممد بن سنان«ضعفاء أم كذّ

ح بعضهم بأنه ضعيفٌ وغري ثقةٍ وال  يكفي لسلب ثقتنا بروايته إذ اختلف علامء الرجال بشأنه فرصَّ
د عىل رواياته تَمَ عْ تُ إليه"، فقد قال ابن الغضائري والنجايش عنه: )٣(يُ تَفَ لْ . )٤("إنَّه ضعيفٌ غالٍ ال يُ

ه الشيخ الطويس، وقال عنه النجا فَ م به مل "يش يف رجاله: وكذلك ضعَّ فإنه قال قبل موته كلُّام حدثتُكُ
! إنام وجدته! يكن يل سامعٌ وال  . )٥("روايةٌ

نْ ثَمَّ  مِ  فال يمكن الوثوق بصحة حديث مثل هذا الرجل.  وَ
رُ كلَّ عامٍ بمثل تلك األوصاف، النترش خربها بني  هِ اً وردةٌ تُزْ ثانياً: لو كان يف بالد الصني حقّ

اقلته األلسن، وألقبل آالف الناس يف تلك البالد إىل التشيُّع، ولربام تم تصدير تلك الناس وتن
ث،  بل إن  اً من ذلك مل حيدُ ر الشاي الصيني، إىل سائر بالد املسلمني!!  مع أن أيّ دَّ الوردة، كام يُصَ

السنة معظم سكان الصني غري مسلمني، واألقلية املسلمة يف تلك البالد كلهم تقريباً من أهل 
واجلامعة،  اعتنقوا اإلسالم عىل إثْرِ أسفار بعض التجار من أهل السنة إىل تلك الديار وقيامهم 
بالدعوة يف ربوعها فأسلم عىل أيدهيم أولئك املسلمون وساروا مثلهم عىل مذهب أهل السنة. فال 

 يمكن تصديق مثل تلك الرواية اخلرافية.
                          

 .١٠٧، ص ٤٢، جبحار األنوار )١(
 .١٨، ص ٤٢، ج بحار األنوار )٢(
مٌ عىل "ويف اصطالح علم الرجال  )٣( دَّ قَ لاجلارحُ مَ دِّ  . "املُعَ
 للعالمة احليل.  خالصة األقوال يف معرفة الرجال )٤(
 .٥٠٧هجرية شمسية، ص  ١٣٤٨رجال الكيش، (اختيار معرفة الرجال)، طبع مشهد،   )٥(
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 الرواية التالية: »بحار األنوار«لعرشين من ويروي املجليس يف املجلد السادس وا -٦
ومن كتاب القائم للفضل بن شاذان، عن صالح بن محزة عن احلسن بن عبد اهللا عن أيب عبد "

ريُ قال: قالَ  ÷ اهللا نِنيَ الْـأَمِ مِ ؤْ ةِ  ÷ مُ وفَ ِ الْكُ نْربَ ىلَ مِ ينِ  :عَ مَ الدِّ وْ انُ النَّاسِ يَ يَّ اهللاِ إِينِّ لَدَ يمُ اهللاِ  ،وَ قَسِ وَ
 َ النَّارِ الْـبَنيْ نَّةِ وَ يَّ  ،جَ مَ دِ قِسْ ىلَ أَحَ لٌ إِالَّ عَ اخِ ا دَ لُهَ خُ بَابُ  ،الَ يَدْ يدٍ وَ دِ نْ حَ نٌ مِ رْ قَ ُ وَ ربَ َكْ وقُ األْ ارُ ا الْفَ أَنَ وَ

بُ  احِ صَ نِ وَ ِيامَ نِنيَ الـْاإلْ بُ السِّ احِ صَ مِ وَ لِ  ،مِيسَ َوَّ ِ األْ بُ النَّرشْ احِ أَنَا صَ رِ  وَ خِ ِ اآلْ النَّرشْ  .)١(".... احلديثوَ
 ينبغي أن نقول بشأن هذه الرواية:

، فعىل سبيل املثال يقول العالمة احليل يف أوالً  تَّهمون بالغلوّ : بعضُ رجال سندها أشخاصٌ مُ
لُوّ ": »احلسن بن عبد اهللا«عن  »خالصة األقوال«كتابه  ى بالغُ مَ رْ  .)٢("!يُ

يف الكوفة واألوضاع االجتامعية التي كانت  ÷ بفرتة خالفة أمري املؤمنني: كلُّ من له علمٌ ثانياً 
كاذباً. وذلك ألن و سائدة يف ذلك العهد، يدرك جيداً أن مثل هذا اخلرب ال يعدو كونه خرباً موضوعاً 

بني  ÷ كثرياً من اجلالسني إىل منرب الكوفة الذي كان عيلٌّ  يلقي خطبه منه كانوا أشخاصاً متعصِّ
سطحيِّي التفكري وغالظ القلوب كاخلوارج (مل يكن لدهيم إيامن راسخ بإمامة عيل من أساسها)، 

لوا أن يسمعوا من اإلمام كالماً يقول فيه:  ان الناس يوم يَّ دَ إين لَ ...."ومثلهم ال يمكن أبداً أن يتحمَّ
.  وأوضح دليل عىل كذب هذا اخلرب أن "...ألول والنرش اآلخروأنا صاحب النرش ا......  الدين!

عي أن أمري املؤمنني ÷ راويه ال يقول أن علياً  لَّص أصحابه، بل يدَّ خُ إنام  ÷ أرسَّ بذلك الكالم لـِ
ث عن األوصاف اإللـهية لذاته أمام املأل من عىل منرب الكوفة!!  كان يتحدَّ

أمثاله من وضع الغالة وأكاذيبهم، وهم الذين كان موىل إنه من الواضح متاماً أن هذا اخلرب و
بْغِضٌ قالٍ "يقول عنهم:  ÷ املتقني الٍ ومُ بٌّ غَ ِ النِ حمُ جُ َّ رَ لَكَ يفِ َّ ".   وقال أيضاً: )٣("هَ ْلِكُ يفِ هيَ

 ٍ رتَ فْ تٌ مُ طٌ وبَاهِ رِ فْ بٌّ مُ ِ النِ حمُ جُ  .)٤(".رَ
حديثاً غريباً من كتابٍ جمهولٍ  »بحار األنوار«ينقل املجليس يف املجلد السادس والعرشين من  -٧

: هُ  فيام ييل نصُّ

                          
 .١٥٣، ص ٢٦، ج بحار األنوار )١(
 .٣٣٤، ص خالصة األقوال )٢(
 .٤٦٩، طبع  بريوت، رقم ، الكلامت القصرية ألمري املؤمنني عليهم السالمهنج البالغة )٣(
 املصدر السابق. )٤(



 ٥١  املجليس آثار نقد: ٩ املبحث

 

ذكر والدي رمحه اهللا أنه رأ يف كتاب عتيق، مجعه بعض حمدثي أصحابنا يف فضائل أمري "
هذا اخلرب، ووجدته أيضاً يف كتاب عتيق مشتمل عىل أخبار كثرية، قال: روي عن حممد  ÷ املؤمنني

الغفاري سلامن الفاريس ريض اهللا عنهام يا أبا عبد اهللا! ما معرفة اإلمام بن صدقة أنه قال سأل أبو ذر 
بالنورانية؟ قال: يا جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك. قال: فأتيناه فلم نجده  ÷ أمري املؤمنني

قال فانتظرناه حتى جاء، قال صلوات اهللا عليه: ما جاء بكام؟! قاال: جئناك يا أمري املؤمنني نسألك 
يْن لدينه لستام عن  ِ متعاهدَ يَّـنيْ لـِ معرفتك بالنورانية. قال صلوات اهللا عليه: مرحباً بكام من وَ

يْن، لعمري إن ذلك الواجب عىل كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال صلوات اهللا عليه: يا سلامن ويا  َ قَرصِّ بمُ
نْهَ يستكمل أحدٌ اإليامن حت : إنه ال÷ جندب! قاال: لبيك يا أمري املؤمنني!. قال فَني كُ رِ عْ ى يَ

معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني هبذه املعرفة فقد امتحن اهللا قلبه لإليامن ورشح صدره لإلسالم وصار 
. يا سلامن ويا جندب! قاال: لبيك يا  عارفاً مستبرصاً، ومن قرصَّ عن معرفة ذلك فهو شاكٌّ ومرتابٌ

معرفة اهللا عزَّ وجلَّ معرفتي و عز وجل،معرفتي بالنورانية معرفة اهللا  ÷ أمري املؤمنني! قال
: أنا الذي محلت نوحاً يف ÷ يا سلامن ويا جندب! قاال: لبيك يا أمري املؤمنني!. قال بالنورانيَّة.....  

السفينة بأمر ريب!، وأنا الذي أخرجت يونس من بطن احلوت بإذن ريب! وأنا الذي جاوزت بموسى 
أخرجت إبراهيم من النار بإذن ريب! وأنا الذي أجريت أهنارها  بن عمران البحر بأمر ريب! وأنا الذي

رضْ عامل موسى! وأنا معلم سليامن بن  ت عيوهنا وغرست أشجارها بإذن ريب!.....  وأنا اخلِ رْ وفجَّ
! وأنا ذو القرنني! وأنا قدرة اهللا عز وجل... احلديث.  .)١("داوودَ

 وينبغي أن نقول بشأن هذه احلديث الغريب:
ا هذا اخلرب يف كتاب قديم! وال أحد يعلم من هو  :أوالً  دَ جَ من ناحية سنده فإن املجليس وأباه وَ

مؤلفه وال من أين وصل إليه ذلك اخلرب؟!  عالوة عىل أن يف سند ذلك احلديث انقطاع ألن راويه 
يب ذر وال »حممد بن صدقة« ، فكيف تسنَّى له أن ينقل هذه الر مل يكن معارصاً ألِ لْامنَ واية عنهام لِسَ

ف إىل ذلك أن لدينا يف كتب الرجال شخصني باسم  ، »حممد بن صدقة«وهو مل يرمها أصالً؟!  أضِ
ي«أحدمها  وقال عنه أبو  – إ –كان معارصاً لإلمامني الصادق والكاظم  »حممد بن صدقة العبْدِ

 ّ رٍ الكيشِّ مْ اً!«عَ يَّ ِ فه أيضاً. والثاين »كان بَرتْ ، »حممد بن صدقة العنربي البرصي«،  واملجليس ذاته ضعَّ
فه كلٌّ من الشيخ الطويس والعالمة احليل وبيَّنَا أنه ÷ وكان معارصاً لإلمام الرضا كان ، وقد ضعَّ

                          
 .٦و ٥و ١، ص ٢٦، ج بحار األنوار )١(



 نقد كتب احلديث    ٥٢

. إذن، كال الراويني، فضالً عن أن بينهام وبني أيب ذر وسلامن فاصالً زمنيّاً كبرياً، ليسا )١(من الغالة
لامء اإلمامية، لذا فإن سند الرواية املذكورة خمدوشٌ ساقطٌ من بحد ذاهتام من املوثوقني لد مجيع ع

ثِقْ هبذا اخلرب ومل يصح  االعتبار وال يمكن االعتامد عليه.  بل األعجب من ذلك أن املجليس نفسه مل يَ
الحتمل  ÷ لو صحَّ صدور هذا اخلرب عنه"عنده، إذْ نراه عندما يأيت لتوجيه ذلك احلديث يقول: 

.... أن يكون املرا  .)٢("دُ
: إن متن الرواية املذكورة ال يتفق مع القرآن املجيد، ألن القرآن الكريم يبنيّ لنا برصاحة يف ثانياً 

ةٍ أن نبي اإلسالم ( دَ ) مل يكن حارضاً يف عصور األنبياء السابقني، وال كان له علمٌ أو ص آيات متعدِّ
يسبق فيه و أن حيرز ذلك املنصب ÷ لعيلٍّ إحاطةٌ بام جيري هلم وال شهودٌ ألحواهلم! فكيف أمكن 

 )؟!ص نبي اإلسالم (

ورِ َوَما ُكنَت ِ�َانِِب ﴿يقول اهللاُ تعاىل يف كتابه احلكيم:   .  ]٤٦[القصص:  ﴾...إِۡذ نَاَدۡ�َنا  ٱلطُّ

ِ َوَما ُكنَت ِ�َانِِب ﴿ويقول كذلك:  ٓ إَِ�ٰ ُموَ�  ٱۡلَغۡرِ�ّ ۡمرَ إِۡذ قََضۡيَنا
َ
َوَما ُكنَت مَِن  ٱۡ�

ِٰهِدينَ  ُهۡم يَۡ�ُفُل ﴿.  ويقول: ]٤٤[القصص:  ﴾٤٤ٱل�َّ ُّ�
َ
قَۡ�َٰمُهۡم �

َ
يۡهِۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ َوَما ُكنَت َ�َ

 .]٤٤[آل عمران:  ﴾َمۡرَ�مَ 

رةُ اهللا"ثم ليت شعري! ما معنى قوله يف احلديث  دْ ؟! أليست القدرة من صفات احلق تعاىل "أنا قُ
يمكن ألحدٍ أن يتحد باهللا أو يشاركه تعاىل يف مقام صفاته الذاتيَّة؟! أليس ظاهر هذه الذاتية؟ وهل 

 .)٣(الكلامت كفراً واضحاً؟! وهل هذه العبارات إال من وضع وافرتاء الغالة العيل اللهيني؟!
روايةً عن أيب جعفر  »بحار األنوار«يروي املجليس يف املجلد السادس والعرشين من  -٨
 هي التالية:  ÷ الباقر

                          
 .١٣٣، ص ٣ج تنقيح املقال، )١(
 .٨ – ٧، ص ٢٦، جبحار األنوار )٢(
الة تُطلق عىل نفسها اسم يقصد املؤلف بالعيل اللهيني  )٣( ، وتقطن يف منطقة يف غرب إيران »أهل حق«فرقة من الغُ

، معظم أتباعها من األكراد، ويوجد بينهم بعض اآلذريني والعرب يف العراق، »كرمانشاه«إقليم وخاصةً يف 
ون اإلمام علياً عليه السالم هلِّ ؤَ ويقولون فيه ما تقوله النصار يف عيسى بن مريم من  ويعتقد أتباعها بالتناسخ، ويُ

 يلتزمون بأيٍ من العبادات اإلسالمية ، والأنه ظهورٌ باجلسد للذات اإلهلية فظاهره ناسوت وباطنه الهوت
( مُ جِ ْ ر عددهم يف إيران والعراق بحوايل املليون عىل أكثر تقدير. (املُرتَ قدَّ  املعروفة، بل هلم طقوسهم اخلاصة، ويُ



 ٥٣  املجليس آثار نقد: ٩ املبحث

 

قال:  ÷ عن أمحد بن احلسني عن األهوازي عن عمر بن متيم عن عامر بن مروان عن أيب جعفر"
 .)١("إنا لنعرف الرجل إذ رأيناه بحقيقة اإليامن وبحقيقة النفاق

، فإهنَّا تعارض »عمر بن متيم«هذه الرواية، عالوة عىل أن يف سندها شخصاً جمهولَ احلال مثل 
) مل يكن يعلم مجيع ص م الذي يبني لنا بكل وضوح ورصاحة أن نبي اإلسالم نفسه (القرآن الكري

؟!  د أن يراه، أنه منافقٌ أم مؤمنٌ  املنافقني، فكيف يمكن لإلمام أن يعرف كل شخص، بمجرَّ
 يقول احلق تبارك وتعاىل يف سورة التوبة املباركة:

ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ﴿ ۡعَراِب ٱَوِممَّ
َ
ۡهِل  ۡ�

َ
ْ َ�َ  لَۡمِدينَةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ  �َِّفاقِ ٱَمَرُدوا

 .]١٠١[التوبة:  ﴾...َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ 

 وكذلك نقرأ يف سورة البقرة الكريمة:

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  ۥَمن ُ�ۡعِجُبَك قَۡوُ�ُ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ َ ٱَو�ُۡشهُِد  �ُّ ٰ َما ِ� قَۡلبِهِ  �َّ َ�ُّ  ۦَ�َ
َ
َوُهَو �

 .]٢٠٤[البقرة:  ﴾٢٠٤ۡ�َِصامِ ٱ

 ÷ من الواضح إذن أن الكالم الذي خيالف القرآن الكريم ال يمكن أن يصدر عن اإلمام الباقر
  بل ال ريب أنه افرتاء عليه.

ه عىل من عالمات الوضع يف احلديث أن يأيت خالله وعدٌ بثواب كبري وعجيب ومبالغ ب -٩
يَة املتقني«أعامل بسيطة وسهلة للغاية! ومن هذا النمط ما أورده املجليسّ يف كتابه  لْ  حيث قال: »حِ

َ عن حرضة الرسول " وِ ،  – ص -رُ أن من مشى إىل رحم من أرحامه لزيارته أو ليصله باملٍ
أربعني ألف كتب يف صحيفة أعامله بكل خطوة خيطوها و كتب اهللا تعاىل له بذلك ثواب مئة شهيد،

بَدَ اهللاَ  نْ عَ حسنة، وحما عنه أربعني ألف سيئة، ورفعه أربعني ألف درجةً يف اجلنَّة،  وأثابه ثواب مَ
 .)٢("بإخالصٍ مئة عام!

موا أرواحهم يف سبيل اهللا قد خرسوا خرساناً كبرياً! ألنه  : هبذه احلسبة فإن الشهداء الذين قدَّ قلتُ
هاد واالستشهاد، أن يقوموا بزيارة أحد أرحامهم كخالتهم أو كان بإمكاهنم بدالً من مشقات اجل

لوه بشهادهتم!! لُوا بذلك مئة ضعف الثواب الذي حصَّ تهم، وحيصِّ  عمَّ
 أليست ألفاظ هذه الرواية املغرقة بالثواب البالغ دليالً واضحاً عىل أهنا موضوعة خمتَلَقة؟!

                          
 .١٢٧، ص ٢٦بحار األنوار، ج  )١(
 . ١٩٣هـ. ش.، ص  ١٣٦٢، طبع طهران: مطبوعايت حسيني، حلية املتقني )٢(



 نقد كتب احلديث    ٥٤

ظَم ثواب التختم  ويروي املجليس أيضاً يف الكتاب األخري ذاته  - ١٠ روايةً عجيبةً عن عِ
 باألحجار الكريمة املوجودة يف صحراء النجف األرشف فيقول:

رِّ الذي يظهره اهللا تعاىل يف النجف األرشف، كتب رب ÷ وقال الصادق" : من ختتَّم يف يده بالدُّ
ةٍ أو عُ  ةٍ،  وجعل له ثواب العاملني يف صحيفته بكل نظرةٍ ينظرها إىل ذلك الدرّ ثواب زيارةٍ أو حجَّ رَ مْ

صه لكي  األنبياء والصاحلني، ولوال رمحة اهللا بشيعتنا الرتفعت قيمة القطعة منه كثرياً، ولكن اهللا رخَّ
 . )١("!يتمكن فقراؤهم ومساكينهم من التختم به

ليت شعري! هل ثواب األنبياء والصاحلني رخيص إىل تلك الدرجة حتى أن من نظر نظرةً إىل  
 قطعة حجر كريمة ينال مثل أجرهم وثواهبم عند اهللا؟!

 افهم أنت اخلرب املفصل من هذا احلديث املجمل! ،أهيا القارئ الكريم
 

         
 

                          
 .٢٠-١٩لسابق، ص املصدر ا )١(



 
 
 
 

 

 :١٠املبحث 

رُّ العاميلُّ وآثاره  احلُ

رين الذين نالوا شهرةً واسعةً يف علم احلديث والرواية، الشيخ  ثني املتأخِّ حممد بن من املحدِّ
رُّ العاميل مرجع من جاء  »وسائل الشيعة«هـ ق) الذي أصبح كتابه  ١١٠٤(املتوىف سنة  احلسن احلُ

 .بعده من الفقهاء يف الفقه والفتو 
لِدَ الشيخ احلُرّ يف قريةٍ من قر جبل عامل (يف جنوب لبنان)،  وبدأ حتصيل العلوم الدينية  وُ
وتعلُّمَ احلديث يف تلك الديار، ثم سافر إىل احلجاز والعراق وإيران وحطَّ رحاله أخرياً يف مدينة 

فيها حتى وفاته.  كان الشيخ احلرّ معارصاً للمال حممد باقر املجليس   (رشق إيران)، وأقامَ  »مشهد«
تْ  رَ كَ وأخذ عنه اإلجازة يف رواية احلديث كام أخذ املجليس من احلرّ أيضاً اإلجازة يف الرواية. وقد ذَ

رّ وآثاره العلميَّة التي تركها، كام ألف هو نفسه كتاباً با سم كتبُ الرتاجم رشحَ أحوال الشيخ احلـُ
يف رشح أحوال علامء جبل عامل، ترجم فيه لنفسه وبنيَّ سوانح حياته وتأليفاته. وقد  »أمل اآلمل«

ثاً "وقال عنه:  »لؤلؤة البحرين«أثنى عليه الشيخ يوسف البحراين يف كتابه  كان عاملاً فاضالً وحمدِّ
اً   . )١("أخباريّ

ض  »شيخ اإلسالم«سلطان زمانه لقب نال الشيح احلرّ العاميل شهرةً وافرةً يف إيران، ومنحه  وفوَّ
يف إقليم خراسان من بالد فارس.  ومجيع الكتب التي بني أيدينا اليوم من  »قايض القضاة«إليه مرتبة 

نيَّة«مؤلفاته، مكتوبةٌ عىل طريقة العلامء األخباريني،  ومن أشهرها:  يف األحاديث  »اجلواهر السَّ
يف موضوع الرجعة،  »اإليقاظ من اهلجعة«يف مباحث خمتلفة، و »الفوائد الطوسيَّة«القدسيَّة، و

.  إال أنه ليس من ريب يف أنَّ »الفصول املهمة يف أصول األئمة«يف رد الصوفيَّة، و »االثنا عرشيَّة«و
ها كتابُ  تُبِهِ وأمهَّ الذي أراد أن جيمع فيه  »تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة«أشهرَ كُ

                          
 .٨٠، ص لؤلؤة البحرين )١(



 نقد كتب احلديث    ٥٦

حيرضه الفقيه والتهذيب واالستبصار) مع  الكتب األربعة لد اإلمامية (أي الكايف ومن الأحاديث 
أحاديث سائر كتب الرواية (لد اإلمامية)،  خمتاراً من أحاديث تلك الكتب، تلك األحاديث 

لذي مل ا »بحار األنوار«، وهذا هو الفارق األسايس بينه وبني كتاب »فروع مذهب اإلماميّة«املتعلِّقة بـ 
يقترص عىل أحاديث األحكام بل شملت أحاديثه كل املوضوعات واملباحث املختلفة.  ومن هنا 

مرجعاً من مراجع الفقه اهلامة لفقهاء اإلمامية، ثم كتب  »وسائل الشيعة«يتضح سبب صريورة 
ث املريزا حسني النوري الطربيس استدراكاً عليه أسامه  ضاً مراراً ، وطبع أي»مستدرك الوسائل«املحدِّ

 وأصبح يف متناول األيدي.
املنهج األخباري الذي يقوم عىل قبول مجيع » الوسائل«يف كتابه » الشيخ احلر«تعتمد طريقة 

األخبار ولو كانت متعارضة، وعدم القيام بنقد متوهنا وال البحث يف رجال أسانيدها، بل السعي يف 
كثرياً يف هذا األسلوب بالشيخ أيب جعفر الطويس، توجيهها واجلمع بني ما تعارض منها، وهو متأثِّرٌ 

 إذْ يستند غالباً إىل توجيهاته نفسها وطريقته يف اجلمع بني األخبار.
ومل حتظَ طريقته تلك وأسلوبه يف تدوين األخبار بالقبول حتى من جانب بعض األخباريني 

عن تأليفات الشيخ احلرّ ما  »ينلؤلؤة البحر«املعتدلني مثل الشيخ يوسف البحراين الذي قال يف كتابه 
ه:  تْ تصانيفه "نصُّ ثُرَ هُ  -ال خيفى إنه وإن كان كَ ُّ س رسِ كِر، إال أهنا خالية من التحقيق -قُدِّ كام ذُ

 .)١("والتحبري، حتتاج إىل هتذيب وحترير كام ال خيفى عىل من راجعها
رة، واخرتناه لنقد  لقد انتخبنا احلرَّ العاميلَّ بعد املجليس من بني حمدثي اإلمامية يف العصور املتأخِّ

أثَّرَ تأثرياً كبرياً يف فقهاء الشيعة اإلمامية املعارصين إىل  »وسائل الشيعة«أحاديثه نظراً إىل أن كتابه 
 ب ذلك الكتاب. احلد الذي أصبحت فيه أغلب فتاواهم منسجمة مع عناوين أبوا

وسائل «وسنكتفي هنا، كام فعلنا يف الفصول املاضية، بنقد عرشة أحاديث كنموذج، من كتاب 
 ، ونبني الدالئل عىل وضعها وأهنا مما ال يمكن التعويل عليه.»الشيعة

 

         
 

                          
 .٨٠، ص لؤلؤة البحرين )١(



 
 
 
 

 

 :١١املبحث 

 »وسائل الشيعة«نقد أحاديث كتاب 

رّ العاميلّ يف  -١  رواية عجيبة هي التالية: »وسائل الشيعة«من كتابه  »كتاب الطهارة«يروي الشيخ احلـُ
دُ بْنُ " َمَّ ُّ الْـحمُ نِ الطُّويسِ سَ نْهُ  -حَ َ اهللا عَ يضِ نْ  -رَ نَادِهِ عَ قُوبَ بْنِ بِإِسْ نْ يَعْ يَى عَ ْ َدَ بْنِ حيَ دِ بْنِ أَمحْ َمَّ حمُ

بْدِ اهللا نْ أَيبِ عَ دٍ عَ قَ رْ دَ بْنِ فَ اوُ نْ دَ ٍ عَ ريْ مَ نِ ابْنِ أَيبِ عُ يدَ عَ زِ ابَ  ÷ يَ ا أَصَ ائِيلَ إِذَ َ نُو إِرسْ انَ بَ : كَ الَ قَ
يضِ وقَ  ارِ قَ مْ بِالْـمَ هُ ومَ وا حلُُ ضُ رَ لٍ قَ ةُ بَوْ طْرَ مْ قَ هُ دَ ضِ أَحَ ءِ واألَرْ امَ َ السَّ ا بَنيْ عِ مَ سَ مْ بِأَوْ يْكُ لَ عَ اهللا عَ سَّ دْ وَ

مُ  عَلَ لَكُ ونُونَ الْـوجَ يْفَ تَكُ وا كَ انْظُرُ وراً فَ  .)١("مـَاءَ طَهُ
ولنا أن نسأل: هل كان مثل هذا العمل معموالً حقاً بني بني إرسائيل، أي أنه بمجرد سقوط 

قرض جلده و يقوم بقص بدنه –بدالً من غسله باملاء  –قطرات من البول عىل بدن أحدهم فإنه 
هذا باملقراض؟! (وما أتعس من كان منهم مبتىلً بسلس البول!!)، وملاذا ال نجد أثراً وال خرباً ملثل 

لَّهِ العادل احلكيم والرحيم أن يأمر بمثل هذا  احلكم املؤمل يف التوراة وال بني اليهود؟! وهل يمكن لـِ
احلكم ألجل تطهري نجاسة قد تصيب اإلنسان بشكل طبيعي؟! وهل من الرضوري لبيان سهولة 

 أحكام اإلسالم ويرسها أن نلجأ إىل مثل هذه األكاذيب؟!
ٌ إىل درجة تغنينا عن التحقيق يف إن كون هذا احلديث وأمثا له موضوعاً خمتَلَقاً أمرٌ واضحٌ بنيِّ

 إسناده.
رّ العاميلّ يف  - ٢ روايةً أخر تدل  »وسائل الشيعة«ذاته من  »كتاب الطهارة«وأورد الشيخ احلـُ
 ! قال:»نجاسة احلديد«عىل 

حلديد أو جزَّ شعره أو يف الرجل إذا قصَّ أظفاره با ÷ وباإلسناد عن عامر عن أيب عبد اهللا"
حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه باملاء قبل أن يصيل؟ سأل: فإن صىل ومل يمسح من ذلك باملاء؟ 

                          
  جملداً). ٢٠من طبعة املطبعة اإلسالمية (يف  ١٠٠، ص١(من الطبعة احلجرية)، وج  ٧٧، ص ١، ج وسائل الشيعة )١(



 نقد كتب احلديث    ٥٨

: يعيد الصالة ألن احلديد نجس! وقال ألن احلديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل ÷ قال
 .)١("اجلنة!

: إن هذا احلكم (نجاسة احلديد) ولزوم إعادة الصالة ملن مسه ومل يغسل موضع املسِّ باملاء  قلتُ
خمالفٌ إلمجاع مجيع علامء اإلسالم. وقد جاء يف القرآن الكريم أن عىل املسلمني يف الغزوات أن 
يصلوا وهم آخذون أسلحتهم (املصنوعة عادةً من احلديد)، ومل يقل اهللا تعاىل أن عليهم أن يضعوا 

 اهللا: أسلحتهم جانباً أثناء الصالة، كام نقرأ يف كتاب

َ�ۡمَت لَُهُم ﴿
َ
لَٰوةَ ٱ�َذا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ ۡسلَِحَتُهۡمۖ  لصَّ

َ
ْ أ ُخُذٓوا

ۡ
َعَك َوۡ�َأ  ﴾...فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ

 .]١٠٢[النساء: 

وبناءً عىل ذلك، فإذا قصَّ شخصٌ أظفاره باحلديد ثم صىلّ فال جيب عليه أن يعيد الصالة، ألن 
 ال يبطل الصالة.احلديد ليس بنجس و

رّ العاميلّ يف  - ٤و ٣  :»وسائل الشيعة«من  »كتاب الصالة«ويقول الشيخ احلـُ
دُ بْنُ " َمَّ ٍ الْـحمُ نِ ابْنِ أَيبِ نَرصْ دٍ عَ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ نَادِهِ عَ نِ (أي الشيخ أبو جعفر الطويس) بِإِسْ سَ حَ

 ٍ يْرسِ نْ مَ ونٍ عَ يْمُ بَةَ بْنِ مَ لَ عْ نْ ثَ رٍ عَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ لُ  ÷ عَ وْ ، قَ ُمْ الهتَ ِامَ صَ دُ النَّاسُ هبِ سِ فْ يْئَانِ يُ : شَ الَ قَ
 ْ وَ يشَ ، وإِنَّامَ هُ كَ ُ ريْ كَ وال إِلَهَ غَ دُّ كَ وتَعَاىلَ جَ مُ كَ اسْ بَارَ : تَ لِ جُ الَتْهُ  الرَّ ى اهللا الْـءٌ قَ كَ الَةٍ فَحَ هَ نُّ بِجَ جِ

ال : السَّ لِ جُ لُ الرَّ وْ . وقَ مْ نْهُ !عَ نيَ احلِِ بَادِ اهللا الصَّ ىلَ عِ يْنَا وعَ لَ  .)٢("مُ عَ
يَت هذه الرواية يف  وِ  أيضاً بلفظ آخر هو التايل: »وسائل الشيعة«وقد رُ

م بشيئني، ÷ حممد بن عيل بن احلسني قال: قالَ الصادق" : أفسد ابن مسعود عىل الناس صالهتَ
ن بجهالة، فحكى اهللا عنها. وبقوله: السالم بقوله: تبارك اسم ربك وتعاىل جدك. فهذا يشءٌ قالته اجل

 .)٣("علينا وعىل عبادنا الصاحلني يف التشهد األول!

دُّ ربِّنا«قلت: ال يوجد أدنى شك يف أن كال الروايتني باطلتان وموضوعتان، ألن عبارة  يف  »تَعَاىل جَ

 القرآن الكريم ليست مما حكاه اهللا تعاىل عن اجلن اجلهالء، بل ذكرها تعاىل لنا عىل نحو التأييد والتصديق

نَّهُ ﴿ لقول املؤمنني واملوحدين من اجلن، فقال:
َ
َذَ تََ�َٰ�ٰ َجدُّ َر�ِّنَا َما  ۥَو� ا ٱ�َّ  .]٣[اجلن: ﴾٣َ�ِٰحبَٗة َوَ� َوَ�ٗ

                          
 من طبعة املطبعة اإلسالمية. ٢٠٤، ص١جو (من الطبعة احلجرية)، ١٩٤، ص١، جوسائل الشيعة )١(
 من طبعة املطبعة اإلسالمية. ١٠٠٠، ص٦جو (الطبعة احلجرية)، ٤١٥، ص١، جوسائل الشيعة )٢(
 املصدر السابق، الصفحة التالية. )٣(



 ٥٩  »الشيعة وسائل« كتاب أحاديث نقد: ١١ املبحث

 

دّ «أن لفظ ولكن الرواة اجلهالء ظنُّوا  روا »اجلد أبو األب!«يف هذه اآلية الرشيفة بمعنى  »جَ ، فتصوَّ

لّهِ جهالً به سبحانه نا«واستنتجوا أن إضافة تلك الكلمة إىل  ،أن اجلن نسبوها لـِ غري جائز،  »ربِّ

حكمه بفساد صالة من نطق بتلك العبارة! هذا مع أن كبار  ÷ وبالتايل نسبوا لإلمام الصادق

وا لفظة  دّ ا«مفرسي الشيعة والسنة فرسَّ كام  »اجلالل والعظمة«يف اآلية بمعناها الصحيح الذي هو  »جلَ

يسِ يف تفسريه  ِ  :»جوامع اجلامع«قال مثالً الشيخ الطَّربْ

نَا وعظمتُهُ " نَا أي: تعاىل جاللُ ربِّ دُّ ربِّ دَّ فالنٌ يف  تعاىل جَ عن اختاذ الصاحبة والولد. من قولك: جَ
ظُمَ   .)١("عيني إذا عَ

املرويّ عن  »اجلوشن الكبري«ومما يؤيد هذا األمر أننا نقرأ يف الدعاء التوحيدي املعروف بدعاء 
 :ص سيدنا رسول اهللا

 .)٢("يا من تبارك اسمه، يا من تعاىل جده، يا من ال إله غريه..."
ح إذن أن الروايتني املوضوعتني نشأتا من جهل رواهتا باللغة العربية، وأهنا خمالفة لكتاب  فاتضَّ

 .ص اهللا تعاىل ولدعاء رسول اهللا
رّ العاميلّ يف  - ٥  :»وسائل الشيعة«من  »كتاب التجارة«يكتب الشيخ احلـُ
رِ " فَ عْ نْ كِتَابِ جَ قْالً مِ ائِرِ نَ َ رِ الرسَّ يسَ يفِ آخِ رِ دُ بْنُ إِدْ َمَّ بَيْدِ اهللاِ، حمُ نْ عُ ، عَ انِ قَ هْ نَانٍ الدِّ دِ بْنِ سِ َمَّ بْنِ حمُ

بْدِ  نْ عَ تَ (بن أيب منصور)، عَ سْ رُ نْ دُ رٍ الْـعَ فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ نْ مُ يدِ بْنِ أَيبِ الْعَالءِ، عَ مِ ائِهِ  ÷ حَ نْ آبَ عَ
ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ : قَ الَ لِبَ ص قَ وِ سُ كَ يفِ طَلَبِ النَّحْ َمَ نِ اهنْ وعَ الْـ: مَ شُ  .)٣("!خُ

، ألنه عالوة عىل أن عِ ضْ : هذا حديثٌ ظاهرُ الوَ ت بن أيب منصو« قلتُ سْ رُ كان واقفياً غري  »ردُ
ّ واملامقاين) ح بذلك العالمة احليلّ مل يكن معروفاً أساساً  »علم النحو«، فإن )٤(مقبول الرواية (كام رصَّ

، لذا فإن ص بعد عهد النبي األكرم -والسنة باتفاق علامء الشيعة  -، بل ظهر ص زمن رسول اهللا
من عبارة  ص ـ لو صحَّ هذا احلديث ـ مل يكن بوسعهم أن يفهموا قصده ص خماطَبي النبي

                          
 .٣٧١، ص٤هـ .ش، ج١٣٧٨، للشيخ الطربيس، طبع جامعة طهران، تفسري جوامع اجلامع )١(
 .٧٦، دعاء اجلوشن الكبري، البند مفاتيح اجلنان )٢(
 (طبعة املطبعة اإلسالمية). ٢٤٦، ص١٢ج و (الطبعة احلجرية)، ٦٠٧، ص٢، جعةوسائل الشي )٣(
 .٤١٧، ص١، وتنقيح املقال ج٣٤٦، صخالصة األقوال )٤(



 نقد كتب احلديث    ٦٠

وِ « رَ نبيَّهُ أن يكلِّمَ الناسَ  »النَّحْ وا عن حتصيله؟! مع أن اهللاَ أمَ وال أن يعرفوا ماهية هذا العلم الذي هنُ
رِ عقوهلم كام جاء يف دْ   احلديث:عىل قَ

نا أن نكلِّمَ الناس عىل قدر عقوهلم" رْ  . )١("إنا معارش األنبياء أُمِ
ّ «كام ال يفوتنا أن نذكر أنه رغم أن  فصالً يف أخبار  »الرسائر«أورد يف كتابه  »حممد بن إدريس احليلّ

بداية كتابه ، خاصة أنه يف )٢(اآلحاد، إال أنه هو ذاته ال يثق بتلك األخبار ويردُّ بعضها بكل رصاحة
ح بأن أخبار اآلحاد ليس هلا حجية ويقول:  يرصِّ

؟!" يَ مَ اإلسالمَ إال هِ دَ جُ عىل أخبار اآلحاد فهل هَ رُ  .)٣("ال أعْ
وبناء عىل ما سبق، يمكننا أن نجزم أن هذا اخلرب الذي يف سنده إشكال، ويف متنه معارضةٌ واضحةٌ 

 ريس يف أخبار اآلحاد، وليس مقبوالً عنده.لتاريخ علم النحو، ال ينسجم مع مذهب حممد بن إد
رّ العاميلّ يف  -٦  :»وسائل الشيعة«أيضاً من  »كتاب الطهارة«ويروي الشيخ احلـُ
عِ " امَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ حمُ ى، عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ يَى، عَ ْ دِ بْنِ حيَ َمَّ نْ حمُ ، عَ دُ بْنُ يَعْقُوبَ َمَّ يلَ ابْنَ حمُ

بْدِ اهللابَزِ  عْتُ أَبَا عَ مِ الَ سَ ، قَ ةَ جَ ارِ ونَ بْنِ خَ ارُ نْ هَ اجِ عَ َّ يلَ الرسَّ عِ امَ نْ أَيبِ إِسْ ، عَ فِنَ  ÷ يعٍ نْ دُ : مَ قُولُ يَ
نْ بَرِّ النَّاسِ  الَ مِ ؟! قَ مْ هِ رِ نْ بَرِّ النَّاسِ وفَاجِ : مِ لْتُ لَهُ قُ ! فَ ِ ربَ عِ األَكْ زَ نَ الْفَ نَ مِ مِ أَمِ رَ يفِ الْـحَ

! مْ هِ رِ  . )٤("وفَاجِ

ح أن كل  قلت: هذه الرواية تتعارض مع عرشات اآليات الكريمة يف القرآن الكريم التي ترصِّ

أل عام جنته يداه، وأن من يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرةٍ إنسان  رهني أعامله وسيُسْ

يَۡوَم َ�ُِد ﴿ ، وقوله تعاىل:]٢١[الطور:  ﴾٢١بَِما َكَسَب رَهِ�ٞ  ٱۡمرِ�ُ�ُّ ﴿رشاً يره، مثل قوله تعاىل: 
� َوَما َعمِ  ٗ�َۡ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡ�ٖ �ُّ نَّ بَۡيَنَها َو�َۡيَنهُ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

َ
َمَدۢ� بَعِيٗد�ۗ  ۥٓ لَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ

َ
أ

رُُ�ُم  ُ َوُ�َحّذِ ُ وَ  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ :   ،]٣٠[آل عمران:  ﴾٣٠ٱۡلعَِبادِ رَُءوُفۢ ب ن لَّۡيَس ﴿وقوله عزَّ وجلَّ
َ
َوأ

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ   ..الخ ]٣٩[النجم:  ﴾٣٩لِۡ�ِ

                          
 .٢٣، ص ١، ج األصول من الكايف ) ١(
، طبع قم، املطبعة العلمية، ص الرسائرانظر كتاب  )٢( ّ  .٤٧٧البن إدريس احليلّ
 .٥، صالرسائر )٣(
من  ٣٨١، ص ٩، وكذلك ج٨٣٤، ص ٢ج و (الطبعة احلجرية). ٢٠٣، كتاب الطهارة، ص ١، جالشيعةوسائل  )٤(

 طبعة املطبعة اإلسالمية. 



 ٦١  »الشيعة وسائل« كتاب أحاديث نقد: ١١ املبحث

 

نَ أحداً من الفزع األكرب يوم القيامة وإنام الذي يؤمنه هو فرتاب  األرض ومكان الدفن لن يؤمِّ
 أعامله الصاحلة التي ستمنحه بفضل اهللا النجاة واألمن كام نقرأ يف القرآن الكريم قوله تعاىل:

﴿ ِ ِ  ٨٩َخۡ�ٞ ّمِۡنَها َوُهم ّمِن فََزٖع يَۡوَم�ٍِذ َءاِمُنونَ  ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱَمن َجآَء ب يِّئَةِ ٱَوَمن َجآَء ب  لسَّ
 .]٩٠-٨٩[النمل:  ﴾٩٠َهۡل ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  �َّارِ ٱفَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم ِ� 

فِنُوا يف حرم  )إل وكم من سيئِي األعامل من بني أمية ومن النواصب (أعداء أئمة آل البيت دُ
ار والظَّلَمةِ من قِبَل أصحاهبم موجبٌ  فْنُ الفجَّ اهللا (نظراً إىل أن مساحة احلرم واسعة جداً) فهل دَ
ر أن األمن واخلالص  لألمن واألمان من مواقف يوم القيامة وأحداثه املخيفة؟! إن هذه الرواية تُظهِ

ةً راسخة اجلذور، هذا يف حني أن عذاب والنجاة يف اآلخرة أمرٌ اعتباريٌّ وليس حقيقةً وجودِ  يَّ
وثواب يوم القيامة واخلوف واألمان األخرويان ينشآن من احلاالت النفسانية لإلنسان وأعامله التي 
فِن فيه، وهذا أمر يف غاية الوضوح يدركه أهل الدراية وكل ذي  قام هبا، وال تنشأ من املكان الذي دُ

 لبٍّ وعقل.
يمكن اجلمع بينها  روايات متناقضة ال »وسائل الشيعة«ـرّ العاميلّ يف ـ يروي الشيخ احلُ  ٨و ٧

والبد من اعتبار بعضها باطالً. ومن املثري أن طريقة حل هذا التعارض وعالجه لد الشيخ احلر 
ال تنجح وال يمكن القول هبا  »التقيَّة«والتي تعتمد غالباً عىل محل إحد الروايتني املتعارضتني عىل 

، ذا املسلك األخباري، ال يبدو أبداً مستعداً  يف بعض األحيان. ورغم ذلك، فإن الشيخ احلرّ
لالعرتاف بخطأ وبطالن إحد الروايتني! ونأيت فيام ييل بنموذج عن هذه الروايات املتعارضة: 

دِ بْ " عْ نْ سَ نَادِهِ عَ نِ (الطويس) وبِإِسْ سَ نِ حممدُ بنُ احلَ بْدِ اهللا، عَ دٍ الْـنِ عَ َمَّ يم بْنِ حمُ اهِ ِّ بْنِ إِبْرَ يلِ نِ بْنِ عَ سَ حَ
نِ  سَ تَبَ إِىلَ أَيبِ احلَ َّ كَ اينِ دَ مْ َنِ اهلَ محْ بْدِ الرَّ دَ بْنَ عَ َمَّ ، أَنَّ حمُ دٍ َمَّ يمَ بْنِ حمُ اهِ هِ إِبْرَ دِّ نْ جَ أَلُهُ  ÷ الثَّالِثِ عَ يَسْ

نِ  الةِ يفِ الْـعَ وءِ لِلصَّ ضُ : الوُ تَبَ كَ ، فَ ةِ عَ مُ لِ اجلُ سْ ةِ وال   غُ عَ مُ مِ الْـجُ وْ لِ يَ سْ الةِ يفِ غُ وءَ لِلصَّ ضُ وُ
هِ  ِ ريْ  .)١("غَ

رّ العاميلّ بعدها الرواية املناقضة التالية:  ورغم هذه الرواية، يروي الشيخ احلـُ
ي أنه ليس يشء من الغسل فيه وضوء إال غسل يوم اجلمعة فإن و قال الكليني" وِ  .)٢("قبله وضوء!رُ

                          
 (طبعة املطبعة اإلسالمية). ٥١٣، ص ١ج و (الطبعة احلجرية)، ١٤٦، كتاب الطهارة، ص ١، جوسائل الشيعة )١(
 املصدر نفسه، الصفحة التالية. )٢(



 نقد كتب احلديث    ٦٢

يْني متعارضة متاماً مع حديث الشيخ الطويس وال يمكن  لَ من الواضح متاماً أن رواية الشيخ الكُ
ألن أياً منها اليتفق مع فتاو أئمة أهل السنة، إذ إن الفقهاء األربعة مجيعاً  »التقيَّة«محل أي منها  عىل 

لَ اجلمعة أم غريه! يقولون إن ما يلزم الوضوء ألجله ال يكفي عنه الغسلُ  سْ  .)١(سواءً كان غُ
رّ العاميلّ يف  ١٠و ٩  :»وسائل الشيعة«ـ ويروي الشيخ احلـُ
" ِ رتَ فْصِ بْنِ الْبَخْ نْ حَ ٍ عَ ريْ مَ نِ ابْنِ أَيبِ عُ نْ أَبِيهِ عَ ، عَ يمَ اهِ ِّ بْنِ إِبْرَ يلِ نْ عَ ، عَ قُوبَ عْ دُ بْنُ يَ َمَّ نْ حمُ ، عَ يِّ

 ، اجٍ رَّ ِيلِ بْنِ دَ بْدِ اهللامجَ نْ أَيبِ عَ مُ  ÷ عَ نْهُ بْتُمْ عَ ا غِ إِذَ مْ فَ ونَ بِكُ أْنَسُ ُمْ يَ : إِهنَّ الَ بُورِ قَ ةِ الْقُ ارَ يَ يفِ زِ
وا شُ حَ تَوْ  .)٢("اسْ

رّ العاميلّ يف كتاب الطهارة ذاك نفسه روايةً أخر كام ييل:  ثم يروي الشيخ احلـُ
نَ " ِ بِإِسْ نيْ سَ ِّ بْنِ احلُ يلِ دُ بْنُ عَ َمَّ ى بْنِ حمُ وسَ نِ مُ سَ الَ ألَيبِ احلَ هُ قَ ْيَى، أَنَّ انَ بْنِ حيَ وَ فْ نْ صَ ادِهِ عَ

رٍ  فَ عْ :  ÷ جَ الَ قَ ! فَ شَ حَ تَوْ نْهُ اسْ فَ عَ َ ا انْرصَ إِذَ ائِرُ أَنِسَ بِهِ فَ اهُ الزَّ ا أَتَ نَ إِذَ مِ نِي أَنَّ املُؤْ لَغَ بَ
! ال شُ حِ تَوْ  .)٣("يَسْ

ه لرواية اإلمام  –حسب الظاهر  –قلت: نُالحظ أن راوي هذا احلديث ينقل  املضمونَ نفسَ
ل أن تكون كلتا الروايتني ÷ البنه (اإلمام الكاظم ÷ الصادق قَ عْ ه بتكذيبه هلا! فهل يُ ) ليُواجَ

؟! وهل يمكن أن يناقض األئمة أقوال بعضهم بعضاً؟!  صحيحةً
رّ العاميلّ  أن جيمع  –الذي ال يريد أن يرفض حتى الروايات املتعارضة  –وقد حاول الشيخ احلـُ

 بني هاتني الروايتني،  فقال ذيل رواية الكليني:
"!  ."أقولُ هذا خمصوصٌ ببعض الزائرين دون بعضٍ

كر يف الرواية، لو كان هذا التوجيه صحيحاً لبيَّنه اإلمام و هذا يف حني أن مثل هذا التقسيم مل يُذْ
للسائل، مع أنه مل يفعل بل أجاب بالنفي املطلق.  فالعجب من عاملٍ أخباري كاحلر  ÷ الكاظم

ف يف روايات األئمة يزيد عليها عبارات من عنده!!  مع أنه مما و العاميل كيف يسمح لنفسه أن يترصَّ

                          
ق بني غسل "تأليف الشيخ حممد جواد مغنية:  »لفقه عىل املذاهب اخلمسةا«جاء يف كتاب  )١( واملذاهب األربعة مل تفرِّ

ط به الوضوء َ ، (الفقه عىل املذاهب اخلمسة، طبع "اجلنابة وغريه من األغسال، من حيث عدم االكتفاء به فيام يُشرتَ
 ).٥٦بريوت، ص

 (طبعة املطبعة اإلسالمية). ٨٧٨، ص ٢ج و عة احلجرية)،(الطب ٢١٠، كتاب الطهارة، ص ١، جوسائل الشيعة )٢(
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. )٣(



 ٦٣  »الشيعة وسائل« كتاب أحاديث نقد: ١١ املبحث

 

 ال شك فيه أن إحد الروايتني عىل األقل غري صحيحة، بل يمكننا أن نزعم أن الروايتني كلتامها
 يأنسون بزيارة األحياء!). باطلة وموضوعة (أي أن األموات ال

 

         
 



 
 
 
 

 

 :١٢املبحث 

 نقد أحاديث التفـسري

حيظى تفسري القرآن الكريم بمرتبة الصدارة بني العلوم اإلسالمية. وقد استخدم علامء التفسري  

. أي »تفسري القرآن بالقرآن نفسه«مناهج متعددة يف فن التفسري، بيد أن أفضل تلك الطرق هو منهج 

ُ أن يرفع اإلمجال أو اإلهبام الذي جيده يف موضع من القرآن  باالستعانة بآيات أخر أن حياول املفرسِّ

من القرآن تفرس ذلك املجمل أو توضح ذلك املبهم، وتكشف املقصود احلقيقي منه. والواقع أن نبي 

، كام روت كتب التفسري أنه (ص اإلسالم األكرم ( هُ سُ ) فرسَّ ص ) هو واضع ذلك املنهج ومؤسِّ

ِ ﴿من سورة األنعام  ٨٣التي وردت يف اآلية  »بِظُلْمٍ «لفظة  ْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ�  ينَ ٱ�َّ َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسوٓا
من سورة لقامن التي جاء  ١٣، مستشهداً يف ذلك باآلية »الرشك«بأن املقصود منها  ]٨٢[األنعام:  ﴾...

ۡكَ إِنَّ  ...﴿فيها:  . ويؤيد سياقُ سورة األنعام الذي حيكي لنا )١(]١٣[لقامن:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  ٱلّ�ِ

. وقد أرشد رسول اهللا ( ÷ مناظرة إبراهيم اخلليل )، هبذا ص مع املرشكني ذلك التفسريَ

تَه إىل مقارنة آيات القرآن بعضها ببعض لفهم مقاصد القرآن الكريم.  األسلوب، أمَّ

اختاروا منهجاً آخر لتفسري القرآن  »األخباريّة«ولكن بعض حمدثيِّ الشيعة اإلمامية ذوي النزعة 
يَت عن »القرآن بواسطة الروايات تفسري«هو  وِ ، أي الرجوع يف فهم اآليات إىل الروايات التي رُ

ةَ إشكال هام يف هذا املنهج، وهو أن لدينا  إل األئمة واالعتامد عليها بشكل مطلق. ولكن ثَمَّ
تأمر بعرض األحاديث املروية عنهم عىل القرآن الكريم  ÷ وردت عن األئمة )٢(أحاديث متواترة

األحاديث التي ختالف القرآن واعتبارها زخرف باطل.  وبناء عىل ذلك، فال يصح أن نعترب ورفض 

                          
 من سورة األنعام. ٨٣، ذيل تفسريمها لآلية تفسري جامع البيان، والطربي، ، تفسري جممع البيانراجع الطربيس )١(
ح بـ  »فرائد األصول«أورد الشيخ األنصاري يف كتابه  )٢(  .»تواترها املعنوي«قسامً من هذه الروايات ورصَّ



 ٦٥  التفـسري أحاديث نقد: ١٢ املبحث

 

أن الروايات واألحاديث هي دائامً معيار فهم القرآن! بل عىل العكس من ذلك جيب أن نجعل القرآن 
الكريم هو املعيار لفهم ومعرفة صحيح الروايات من سقيمها، (أي أن نجعل القرآن حاكامً عىل 

العكس)، ألن ما تدلُّ عليه األحاديث املتواترة لعرض األخبار عىل القرآن، هو أننا إذا  لروايات الا
تدبَّرنا آيات القرآن استطعنا أن نفهمها، وإال فكيف سيكون القرآن ميزاناً ملعرفة األحاديث 

أن هذا احلديث  الصحيحة من املوضوعة إذا مل يكن هو ذاته قابالً للفهم؟!  وبعبارة أخر إن إدراك
 متعارض مع القرآن أم غري متعارض، فرعٌ لفهم القرآن أوالً.
ة آيات كريمة حتثُّنا عىل   كام يف قوله تعاىل:» التدبُّر يف القرآن«من هنا نجد يف القرآن الكريم عدَّ

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْولُواْ  ۦكَِ�ٌٰب أ

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ َوِ�ََتَذكَّ

َ
 ]٢٩[ص:  ﴾٢٩ٱۡ�

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ٓ  ٱلُۡقۡرَءانَ أ ۡ�َفالَُها

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
  ]٢٤[حممد:  ﴾٢٤أ

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ أ ْ �ِيهِ  ٱ�َّ  ﴾٨٢َكثِٗ�� ٱۡختَِ�ٰٗفالَوََجُدوا

  ]٨٢[النساء:

بَُّرواْ ﴿ فَلَۡم يَدَّ
َ
ِت َءابَآَءُهُم  ٱلَۡقۡوَل أ

ۡ
ا لَۡم يَأ ۡم َجآَءُهم مَّ

َ
لِ�َ أ وَّ

َ
 .]٦٨[املؤمنون:  ﴾٦٨ٱۡ�

ثني اإلمامية بجمع أحاديث التفسري، الصحيحة وغري  ولكن، رغم كل ذلك، قام مجاعة من املحدِّ
نوا تفاسري تعتمد عىل و الصحيحة، تفسري عيل «من أشهرها:  »رآن باألحاديث واألخبارتفسري الق«دوَّ

 للسيد هاشم البحراين، »الربهان«وتفسري  ،»تفسري حممد بن مسعود العيَّايش«، و»بن إبراهيم القمي
 للفيض الكاشاين. »الوايف«تفسري و

وردت يف تلك التفاسري  -كنموذج  –وسنقوم يف هذا الفصل بنقد عرشة أحاديث تفسريية 
ح مد خمالفتها لنص القرآن الكريم، ونقول بكل أسف إ ن تلك التفاسري باملأثور األخبارية، ونوضِّ

ة ـنْـتَقَدَ  .طافحة بذلك النمط من األحاديث التفسريية اخلاطئة الـمُ

         
 

َ ۞إِنَّ ﴿ذيل قوله تعاىل:  »تفسري عيل بن إبراهيم القمي«جاء يف  -١ ن يَۡ�َِب  ۦٓ َ� �َۡسَتۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
أ

ا َ�ُعوَضٗة َ�َما فَۡوَ�َهاۚ  ه: ]٢٦[البقرة:  ﴾...َمَثٗ� مَّ  ما نصُّ

نَيْس عن أيب عبد " حدثني أيب، عن النرض بن سويد، عن القاسم بن سليامن، عن املُعَىلَّ بن خُ

طالب فالبعوضة أمري املؤمنني وما فوقه إن هذا املثل رضبه اهللا ألمري املؤمنني عيل بن أيب  ÷ اهللا
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ا ﴿رسول اهللا! والدليل عىل ذلك قوله:  مَّ
َ
ِينَ فَأ نَُّه  ٱ�َّ

َ
�ِّهِۡمۖ  ٱۡ�َقُّ َءاَمنُواْ َ�يَۡعلَُموَن �  ]٢٦[البقرة:  ﴾مِن رَّ

 . )١("يعني أمري املؤمنني كام أخذ رسول اهللا امليثاق عليهم.

 العجيب:ينبغي أن نقول بشأن هذا التفسري 
نَيْس«: الراوي أوالً  ، ÷ ، الذي يروي ذلك احلديث مبارشة عن اإلمام الصادق»املُعَىلّ بن خُ

لُ عليه"ليس موثقاً لد مجيع علامء الرجال. فالنجايش يقول عنه:  عَوَّ  .)٢("هو ضعيف جداً ال يُ
ّ ينقل عن ابن الغضائري قوله فيه:  كثرياً وال أر اعتامداً عىل الغالة يضيفون إليه "والعالمة احليلّ

تَربُ أحاديث )٣("يشء من حديثه عْ نَيْس«. وبناءً عىل قول ابن الغضائري هذا، تُ مشكوك  »املُعَىلّ بن خُ
. أما و فيها غري موثوقة، ألهنا تعرضت للتحريف واإلضافات، حتى لو كان الرجل بحد ذاته ثقةً

ت بأفضل من أحوال سابقه! فاملامقاين يقول عنه: فليس »القاسم بن سليامن«أحوال الراوي الثاين أي 
عَّفَ الرجلَ غريُ واحدٍ "  .)٤("قد ضَ

 بمثل ذلك السند؟! ÷ فهل يمكن إثبات صدور الرواية املذكورة عن اإلمام الصادق
: اآلية املذكورة جاءت يف مقام التحقري ال التعظيم! فاحلق تعاىل يقول إن اهللا ال يستحيي ـ ثانياً 

اخللق ـ أن يرضب املثل بيشء حقريٍ ضئيلٍ كالبعوضة (كام رضب املثل يف سورة قرآنية  ألجل هداية
يف هذه اآلية إهانة  ÷ أخر بالعنكبوت).  وإذا كان األمر كذلك، فتفسري البعوضة باإلمام عيل

لذلك اإلمام العظيم ال مدحٌ له!! وبالتايل فهو تفسري غري صحيح عىل اإلطالق، خاصة أن املفرسين 
وا عبارة  تفسري «يف  الطربيسأي ما فوق البعوضة يف احلقارة والصغر، كام قال الشيخ  »فام فوقها«فرسَّ

 .)٥("قيل فام فوقها يف الصغر والقلة ألن الغرض ههنا الصغر": »جممع البيان
وهذا هو التفسري الصحيح ألنه إذا كان اهللا تعاىل ال يستحيي أن يرضب مثالً بيشء حقري 

فمن الطبيعي أال يستحيي أن يرضب مثالً بأشياء أكرب منها كاألسد واجلمل والفيل...الخ كالبعوضة 
وال حاجة لذكر ذلك، ولكنّ رضب املثل بأشياء أحقر حتى من البعوضة هو الذي يفيد ذكره ويأيت 

                          
 .٣١، الطبعة احلجرية، ص تفسري عيل بن إبراهيم )١(
 .٢٩٦، طبع قم: مكتبة الداوري، ص رجال النجايش )٢(
 .٤٠٩، ص خالصة األقوال )٣(
 .٢٠، ص٢، ج تنقيح املقال )٤(
 .١٤٧، ص ١هـ ق، ج ١٣٧٧، طبع لبنان، جممع البيان )٥(
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 ،أستحي أن أعطي فقرياً حتى درمهاً واحداً  بمعنى جديد. ومثال ذلك أن يقول شخص أنني ال
فال حاجة أن يقول أنه ال يستحي أن يعطي للفقري أكثر من ذلك ألن ذلك غني عن البيان، وعندئذ 

 ولكنه يمكنه أن يقول أنني ال أستحي أن أعطي حتى أقل من الدرهم أيضاً (مثالً نصف درهم).
ما هو أدنى من البعوضة «وأن معناه  »فام فوقها«وبناءً عىل هذا التوضيح فاعتبار املقصود بعبارة 

 )ص إىل إعطاء معنى أن مقام الرسول األكرم ( -حسب تلك الرواية  -سيؤدي  » احلقارة وضآلة الشأنيف
، وهذا املعنى خمالف لرضوريات اإلسالم ومسلّامته، ÷ أقل وأدنى من مقام أمري املؤمنني عيل

 نفسه. ÷ وخمالف لكالم عيلٍّ 
ى عالوة عىل ذلك، إن الدليل الذي جاء يف متن الرواية عىل  عَ صحة ذلك التفسري ال يثبت املدَّ

بعبارة ال تفيد  -يف مقام االستدالل  -أرفع شأناً من أن يأيت  ÷ بأي حال من األحوال، واإلمام
ى يف علم املنطق بمصادرة املطلوب)، إذْ إنَّ ما جاء يف ذيل  مَّ سو تكرار الدعو (أي أن يقوم بام يُسَ

ا ﴿اآلية من قوله تعاىل:  مَّ
َ
ِ فَأ نَُّه  ينَ ٱ�َّ

َ
ّ�ِِهۡمۖ  ٱۡ�َقُّ َءاَمُنواْ َ�َيۡعلَُموَن � ال عالقة له  ]٢٦[البقرة:  ﴾ِمن رَّ

 !÷ من قريب وال من بعيد بأن يكون املراد من البعوضة أمري املؤمنني

َ�َٰبِ�ٓ ﴿يف تفسريه لقوله تعاىل يف سورة البقرة:  »حممد بن مسعود العيَّايش«جاء يف تفسري  -٢
ٰٓءِيَل  ْ إِۡسَ� لۡتُُ�ۡم َ�َ  ٱلَِّ�ٓ نِۡعَمِ�َ  ٱۡذُكُروا ّ�ِ فَضَّ

َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َو�

َ
، ]٤٧[البقرة:  ﴾٤٧ٱۡلَ�ٰلَِم�َ �

 الرواية التالية:

ٰٓءِيَل ﴿عن قول اهللا  ÷ عن هارون بن حممد احللبي قال: سألت أبا عبد اهللا" قال:  ﴾َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�
ة  )١( "!هم نحن خاصّ

 هذه الرواية بروايتني أخريني باملضمون نفسه كام ييل: » العيايشُّ «وأعقب 

ٰٓءِيَل ﴿قال سألته عن قوله  ÷ عن حممد بن عيل عن أيب عبد اهللا" قال: هي خاصة  !﴾َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�
 .)٢("!!)ص بآل حممد (

                          
، طبع طهران، ٤٤، ص ١، تأليف حممد بن مسعود بن عياش السمرقندي (املعروف بالعيايش)، جتفسري العيايش )١(

 املكتبة العلمية اإلسالمية. 
 املصدر السابق، الصفحة نفسها.  )٢(
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عَ رسول اهللا "و  مِ ن سَ مَّ يقول أنا عبد اهللا اسمي أمحد وأنا عبد اهللا  - ص -عن أيب داوود عَ
 .)١( "اسمي إرسائيل...

 وينبغي أن نقول بشأن هذا التفسري الغريب:
رغم كونه موثَّقاً لد مجيع علامء اإلمامية، إال أن رواته  »حممد بن مسعود العيَّايش«أوالً: إن 

. والعالمة احليل قال )٢("الضعفاء كثرياً كان يروي عن "ليسوا موثقني مجيعاً. فالنجايشُّ يقول عنه: 
.  والشاهد عىل ما ذكراه هو روايتنا هذه ذاهتا حيث جاء يف سندها )٣(عن العيايش األمر نفسه

وهو رجل ليس له ذكر أبداً يف أيٍّ من كتب الرجال،  والذين أوردهتم كتب  »هارون بن حممد«
أي واحد منهم، لذا فهو شخص جمهول  »دهارون بن حمم«،  ليس صاحبنا »احللبي«الرجال باسم 

عَ «احلال.  ويف الرواية الثانية ال يوجد سند أصال بل هي مرسلة، ويف الرواية الثالثة  عبارة  مِ ن سَ مَّ عَ
عى أنه سمع الرواية من رسول اهللا!  وبالتايل » رسول اهللا دَّ دون أي بيان ملن هو ذلك الشخص الذي يُ

 يمكن الوثوق به واالعتامد عليه. فسند رواية العيايش متهافت ال
) ص متن فاسد متاماً، ألنه حتى لو قبلنا بأن اسم الرسول األكرم (» العيَّايشّ «ثانياً: متن رواية 

قبلنا أن آل حممد هم املقصودون و –مع أن هذا ليس له أي ذكر يف أي كتاب تارخيي  -» إرسائيل«هو 
فإننا سنواجه عندئذ مشكلة أكرب وهي أن اآليات املذكورة من   ،املذكورين يف القرآن» بني إرسائيل«بـ

 توبِّخهم عىل كفرهم وخياناهتم، حيث نقرأ تتمة اآليات كام ييل :و سورة البقرة تذم بني إرسائيل

ِۢ بِهِ ﴿ َل َ�فِر وَّ
َ
ٗقا لَِّما َمَعُ�ۡم َوَ� تَُ�ونُوٓاْ أ نَزلُۡت ُمَصّدِ

َ
َ  ۦۖ َوَءاِمُنواْ بَِمآ أ واْ �َوَ� � َ�ِٰ� َ�َمٗنا ۡشَ�ُ

َٰي فَ    .]٤١[البقرة:  ﴾٤١ٱ�َُّقونِ قَلِيٗ� ��َّ

 كام يقصُّ علينا اهللا تعاىل فساد بني إرسائيل فيقول:  

ٰٓءِيَل ِ� ﴿ �ِض َ�ُۡفِسُدنَّ ِ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ َوقََضۡيَنآ إَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
� كَ  ٱۡ� َ�ۡ�ِ َوَ�َۡعلُنَّ ُعلُّوٗ  ﴾٤بِٗ��َمرَّ

 . ]٤[اإلرساء: 

عي أن املراد من  » بني إرسائيل«فمع وجود مثل هذه اآليات الكريامت كيف يمكن ألحد أن يدَّ
 ؟؟إل !؟  أليس يف مثل هذا االدعاء إهانة ملقام األئمة من آل حممد»آل حممد«هو 

                          
 املصدر السابق، الصفحة نفسها.  )١(
 .٢٤٧، ص رجال النجايش )٢(
 .٢٤٦، ص خالصة األقوال )٣(
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يَ أن من أسامء النبي  وِ ) ص األكرم (وأصالً، يف أي كتاب من كتب التاريخ أو السرية رُ
 حتى يكون آل حممد هم بنو إرسائيل؟! أليس هذا كذباً حمضاً؟! »إرسائيل«

نزَِل إَِ�ۡهِ  ٱلرَُّسوُل َءاَمَن ﴿يف تفسريه لآلية الكريمة  »حممد بن مسعود العيَّايش«يروي  -٣
ُ
ٓ أ بَِما

ّ�ِهِ   يقول فيه: ÷ حديثاً غريباً عن اإلمام الصادق ]٢٨٥[البقرة:  ﴾ۦِمن رَّ

ومعه طاسٌ فيه ماء من اجلنة  ÷ كان نائامً يف ظل الكعبة فأتاه جربئيل - ص -رسول اهللا  إن"
فأيقظه وأمره أن يغتسل به ثم وضع يف حممل، له ألف ألف لون من نور، ثم صعد به حتى انتهى إىل 

يف أبواب السامء، فلام رأته املالئكة نفرت عن أبواب السامء وقالت إهلني: إله يف األرض وإله 
 .)١("!السامء

: إن هذه الرواية املضحكة خمدوشة سنداً   »عبد الصمد بن بشري«: ألن راوهيا أوالً متناً، و قلتُ
رُ لنا هذه الرواية املالئكةَ كائناتٍ ثانياً شخص جمهول اهلويَّة ال أثر له يف مجيع كتب الرجال. و : تصوِّ

عي أن  د رؤيتهم لنبي اإلسالم (جاهلةً باهللا بعيدةً عن معرفته، إذْ تدَّ ) بتلك ص املالئكة بمجرَّ
 األنوار ظنوا أهنم أمام إله جديد يف األرض!! 

وهذا يدل عىل أن واضع هذه الرواية من أشد الناس جهالً بكتاب اهللا تعاىل الذي وصف املالئكة 

ُ َشِهَد ﴿بقوله:  نَّهُ  ٱ�َّ
َ
  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ�

ُ
.  أما تلك الرواية ]١٨[آل عمران:  ﴾ٱۡلعِلۡمِ ْولُواْ َوأ

فتنسب إىل ملالئكة الرشك باهللا وأهنم آمنوا بإهلني اثنني!!  أولئك املالئكة الذين جعل اهللا تعاىل يف 

ذكر وجوب اإليامن هبم بعد اإليامن و من سورة البقرة اإليامن هبم واجبا عىل كل مسلم، ٢٨٥اآلية 

، ك  ام يف قوله تعاىل: باهللا مبارشةً

ِ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ ﴿ ِ ُ�ٌّ َءاَمَن ب  .]٢٨٥[البقرة:  ﴾... ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ

 واملضحك أكثر ما جاء يف تتمة تلك ذلك احلديث املوضوع: 
رَّ النبيُّ (" يده ثالثمئة ألف ) حتى انتهى إىل السامء الرابعة، فإذا بملك وهو عىل رسير، حتت ص ومَ

مْ قال: فقام  !) بالسجود وظن أنهص ملك، حتت كل ملك ثالثمئة ألف ملك. فهم النبيُّ ( فنُوديَ أنْ قُ
لِمَ النبيُّ (  .)٢("قال فال يزال قائامً إىل يوم القيامة !) أنه عبدٌ خملوقٌ ص امللك عىل رجليه، قال: فَعَ

                          
 . ١٥٧، ص ١، ج العيايشتفسري  )١(
 . ١٥٨، ص ١املصدر السابق، ج  )٢(
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) ص تتهم نبي اإلسالم ( -عالوة عىل اهتامها املالئكة باجلهل باهللا  –هذه الرواية املزخرفة 
أيضاً باألمر ذاته أي بجهله باهللا تعاىل، فتنسب إليه أنه عزم عىل السجود لذلك املالك، ظنَّاً منه أنه اهللا 
تعاىل!!  فباهللا عليك أهيا القارئ الكريم هل يمكن ألحد أن يقبل أن مثل ذلك الكالم هو حديث 

؟!  وهل هذه هي األحاديث والروايات التي ينبغي أن نتعلّم منها تفسري كتاب ÷ إلمام الصادقا
اهللا تعاىل ونفهم مرامي آياته؟!  أم جيب االعرتاف بأهنا أحاديث خمتلقة وروايات موضوعة جيب 

 تطهري كتب املسلمني منها؟

ُ َشِهَد ﴿مة: يف تفسريه ذيل اآلية الكري »حممد بن مسعود العيَّايش«يروي  -٤ نَّهُ  ٱ�َّ
َ
َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�

ْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ُهَو وَ  ْولُوا
ُ
ِ  ٱۡلعِۡلمِ َوأ . ]١٨[آل عمران:  ﴾١٨ٱۡ�َِكيمُ  ٱلَۡعزِ�زُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱۡلقِۡسِط� قَآ�َِمۢ� ب

 الرواية التالية:

ُ َشهَِد ﴿عن هذه اآلية  ÷ عن جابر قال سألت أبا جعفر" نَّهُ  ٱ�َّ
َ
 ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ�

 ْ ْولُوا
ُ
ِ  ٱۡلعِۡلمِ َوأ شهد اهللا أنه ال ﴿. قال أبو جعفر ﴾١٨ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱلۡقِۡسِط� قَآ�َِمۢ� ب

فإنه أكرم  ﴾ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ ﴿له: فإن اهللا تبارك وتعاىل يشهد هبا لنفسه وهو كام قال، فأما قو ﴾إله إال هو

ْولُواْ ﴿املالئكة بالتسليم لرهبم وصدقوا وشهدوا كام شهد لنفسه وأما قوله 
ُ
ِ  ٱۡلعِۡلمِ َوأ  ﴾ٱۡلقِۡسِط� قَآ�َِمۢ� ب

فإن أويل العلم األنبياء واألوصياء وهم قيام بالقسط، والقسط هو العدل يف الظاهر، والعدل يف 
 . )١("÷ الباطن أمري املؤمنني

قلت: يف هذا التفسري خطأ واضح يدركه كل من إملام باللغة العربية ونحوها،  فضالً عن اإلمام 
مجلة حالية لشهادة  »قائامً بالقسط«. واخلطأ النحوي هو ظن الراوي أن مجلة ÷ الباقر باقر العلوم

.  »نيْ بالقسطقائِمَ «، يف حني أن األمر لو كان كذلك لوجب أن تكون تلك اجلملة »أولو العلم«
دَ اهللا«ولكنها ملا جاءت بصورة املفرد، فهي مجلة حالية لـ  هِ ، ويكون املعنى أن اهللا تعاىل حال »شَ

مجع «شهد لنفسه بالوحدانية.  ويف هذا يقول الشيخ الطربيس يف تفسريه  »قيامه بالعدل والقسط«
 . )٢("اهللاقائامً بالقسط انتصابه عىل أنه حال مؤكدة من اسم ": »اجلوامع

                          
 . ١٦٥و ١٦٤املصدر السابق، ص  )١(
 . ١٦٤، ص ١، جتفسري جوامع اجلامع )٢(
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فهل يمكن ألحد أن يقول إن اإلمام الباقر مل يكن له علم بتلك القاعدة النحوية فوقع يف اخلطأ يف 
موضوعة و تفسريه لآلية الكريمة؟! ال شك أن اإلجابةَ نفيُ ذلك، وأن رواية العيايش رواية باطلة

 إرسال).و (خاصة أن يف سندها حذف

۞�نَّ ِمن ﴿ث البحراين، ذيل تفسريه لآلية الكريمة للمحد »الربهان«ونقرأ يف تفسري   -٥
بَۡ�ٰهِيمَ  ۦِشيَعتِهِ   ، الرواية التالية:]٨٣[الصافات:  ﴾٨٣َ�ِ

وإن من ﴿أنه قال (يف) قوله عز وجل:  ÷ رشف الدين النجفي قال رو عن موالنا الصادق"
 )١("!÷ من شيعة عيلٍّ  ÷ أي إبراهيم ﴾شيعته إلبراهيم

ده  قلت: كل من يقرأ نص سورة الصافات يف القرآن املجيد يدرك بوضوح خطأ هذا التأويل وبُعْ
 عن معاين اآليات، إذ نقرأ يف تلك السورة: 

ٰ نُوٖح ِ� ﴿   ٧٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَسَ�ٌٰم َ�َ
  ٨٠لُۡمۡحِسنِ�َ ٱإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي 

  ٨١لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ 
ۡغَرۡ�َنا �ُ 

َ
  ٨٢�َخرِ�نَ ٱمَّ أ

بَۡ�ٰهِيمَ  ۦ۞�نَّ ِمن ِشيَعتِهِ   .]٨٣-٧٩[الصافات:  ﴾٨٣َ�ِ

رٍ سابقٍ لعيلٍّ  ، يف هذه اآليات، حتى يمكن أن يرجع إليه ضمري ÷ كام نالحظ، مل يأتِ أيُّ ذِكْ
هُ نوحٌ »شيعته«كلمة  رُ من شيعته بمعنى أنه تابعٌ لطريق  ÷ وأن إبراهيم ÷ ، بل الذي جاء ذِكْ

 نوح وسائر عىل هنجه التوحيدي ومسريته يف الدعوة إىل اهللا األحد وعبادته وحده تعاىل. 
لَّام وجدنا كلمة  يف القرآن الكريم » شيعة«ونتساءل: هل هي طريقةٌ صحيحةٌ يف التفسري أنْ كُ

وقلنا إهنم هم املقصودون يف اآلية، دون أي مراعاة لسياق  »شيعة عيل«أرسعنا فوراً إىل تطبيقها عىل 
؟! خاصةً أن إل اآليات وموضوعها؟! وهل حيق لنا أن ننسب مثل هذا التفسري اخلاطئ لألئمة

سند متصل هلا،  فضال عن عدم موافقة متنها  تلك الرواية التي نقلت عن رشف الدين النجفي ال
 للقرآن الكريم.

                          
 ، طبع: طهران، مطبعة آفتاب. ٢٠، ص٤، تأليف الشيخ هاشم بن سليامن البحراين، ج الربهان يف تفسري القرآن )١(
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من سورة  ٥-١للمحدث البحراين، ذيل تفسري اآليات  »الربهان«ري وجاء أيضاً يف تفس -٦
 الروم، الرواية التالية: 

حممد بن يعقوب، عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد "

أَلْتُ  الَ سَ ، قَ ةَ بَيْدَ نْ أَيبِ عُ الِحٍ عَ ِيلِ بْنِ صَ نْ مجَ ، عَ ْبُوبٍ رٍ مجيعا عن ابْنِ حمَ فَ عْ زَّ  ÷ أَبَا جَ لِ اهللاِ عَ وْ نْ قَ عَ

هُ إِال لَمُ عْ يالً ال يَ أْوِ ا تَ ذَ ةَ إِنَّ هلَِ بَيْدَ ا أَبَا عُ قَالَ يَ ) فَ ضِ نَى األَرْ ومُ يفِ أَدْ لِبَتِ الرُّ : (امل. غُ لَّ ونَ وجَ خُ اسِ  اهللاُ والرَّ

مْ إِنَّ رَ  يْهِ لَ اتُ اهللاِ عَ لَوَ دٍ صَ َمَّ نْ آلِ حمُ ولَ اهللاِ (يفِ الْعِلْمِ مِ رَ إِىلَ ص سُ اجَ المَ الْـ) ملََّا هَ رَ اإلِسْ ينَةِ وأَظْهَ دِ مَ

سَ كِتَا ارِ لِكِ فَ تَبَ إِىلَ مَ المِ وكَ وهُ إِىلَ اإلِسْ عُ ولٍ يَدْ سُ عَ رَ ومِ كِتَاباً وبَعَثَ بِهِ مَ لِكِ الرُّ تَبَ إِىلَ مَ وهُ كَ عُ باً يَدْ

عَ رَ  ثَهُ إِلَيْهِ مَ عَ المِ وبَ لِكُ إِىلَ اإلِسْ ا مَ ، وأَمَّ ولَهُ سُ مَ رَ رَ ولِ اهللاِ وأَكْ سُ ظَّمَ كِتَابَ رَ عَ ومِ فَ لِكُ الرُّ ا مَ أَمَّ ولِهِ فَ سُ

قَ  ئِذٍ يُ مَ وْ سَ يَ ارِ لِكُ فَ انَ مَ ، وكَ ولِهِ سُ فَّ بِرَ تَخَ هُ واسْ قَ زَّ ولِ اهللاِ ومَ سُ فَّ بِكِتَابِ رَ تَخَ هُ اسْ إِنَّ سَ فَ ارِ اتِلُ فَ

انَ  ومِ وكَ لِكَ الرُّ مْ الْـمَ نْهُ ى مِ جَ يَتِهِ أَرْ انُوا لِنَاحِ سَ وكَ ارِ لِكَ فَ ومِ مَ لِكُ الرُّ لِبَ مَ غْ نَ أَنْ يَ وْ ْوَ ونَ هيَ لِمُ سْ مُ

لِكَ  هَ ذَ رِ ومِ كَ لِكَ الرُّ سَ مَ ارِ لِكُ فَ لَبَ مَ امَّ غَ لَ سَ فَ ارِ لَّ الْـملَِلِكِ فَ زَّ وجَ لَ اهللاُ عَ أَنْزَ وا بِهِ فَ تَمُّ ونَ واغْ لِمُ سْ مُ

آناً: بِذَ  رْ ومُ ُغلِبَِت  ١الٓمٓ ﴿لِكَ كِتَاباً قُ ۡدَ�  ٢ٱلرُّ
َ
�ِض ِ�ٓ أ

َ
ضِ  ﴾ٱۡ� نَى األَرْ سُ يفِ أَدْ ارِ ا فَ بَتْهَ لَ نِي غَ عْ يَ

ا  هلََ وْ ا حَ اتُ ومَ امَ يَ الشَّ سُ  ﴾وَُهم﴿وهِ ارِ نِي وفَ عْ مُ  ﴾٣ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ ﴿يَ لِبُهُ نِي يَغْ عْ يَ

لِمُ الْـ سْ ِ ﴿ونَ مُ ۡمرُ ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ ِ�َّ
َ
ِۚ بِنَۡ�ِ  ٤ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ِمن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعُدۚ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح  ٱۡ�  ٱ�َّ

 ۖ ا  ﴾يَنُ�ُ َمن �ََشآُء زَ لَّ فَلَامَّ غَ زَّ وجَ حَ الـْعَ ا فَرِ وهَ تَتَحُ سَ وافْ ونَ فَارِ لِمُ سْ ِ اهللاِ الـْمُ ونَ بِنَرصْ لِمُ سْ .مُ لَّ زَّ وجَ  "عَ

لَ " رٍ وإِنَّامَ غَ ةِ أَيبِ بَكْ ارَ ولِ اهللاِ ويفِ إِمَ سُ عَ رَ ةٌ مَ ثِريَ نُونَ كَ نِنيَ سِ مِ ؤْ ىضَ لِلْمُ دْ مَ (أبو عبيدة): وقَ الَ بَ قَ

رياً الْـ سِ فْ يالً وتَ أْوِ ا تَ ذَ مْ إِنَّ هلَِ لْ لَكُ ْ أَقُ الَ أَ ملَ قَ رَ فَ مَ ةِ عُ ارَ سَ يفِ إِمَ ارِ نُونَ فَ مِ ؤْ خٌ مُ ةَ نَاسِ بَيْدَ ا أَبَا عُ آنُ يَ رْ والْقُ

لَّ  زَّ وجَ لِ اهللاِ عَ عُ لِقَوْ مَ ا تَسْ ، أَمَ وخٌ نْسُ ِ ﴿ومَ ۡمرُ ِ�َّ
َ
نِي إِلَيْهِ  ﴾مِن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعدُۚ  ٱۡ� عْ لِ الْـيَ يئَةُ يفِ الْقَوْ شِ مَ

ِ فِيهِ عَ  ولِ النَّرصْ اءَ بِنُزُ تِمُ الْقَضَ ْ مٍ حيَ لِ إِىلَ يَوْ رَ يفِ الْقَوْ ا أَخَّ مَ مَ قَدِّ مَ ويُ دَّ ا قَ رَ مَ خِّ لِكَ الْـىلَ أَنْ يُؤَ ، فَذَ نِنيَ مِ ؤْ مُ

 : لَّ زَّ وجَ لُهُ عَ وْ ِۚ بَِنۡ�ِ  ٤ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح ﴿قَ ۖ  ٱ�َّ اءَ  ﴾يَنُ�ُ َمن �ََشآُء تِمُ الْقَضَ ْ مَ حيَ أَيْ يَوْ

 ِ  .)١("بِالنَّرصْ

                          
 . ٢٥٨، ص ٣، ج الربهان يف تفسري القرآن )١(
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ال تتفق مع أي معيار من معايري و قلت: إن هذه الرواية التفسريية رواية خاطئة سنداً ومتناً،
، ولكن سند تلك )١()الكايف روضةالصحة، وقد نقلها املحدث البحراين عن الشيخ الكليني (يف 

كان "الذي قال فيه النجايش:    »سهل بن زياد« الكليني سند ساقط من االعتبار ألنه فيه الرواية لد
ضعيفاً يف احلديث غري معتمد فيه وكان أمحد بن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه 

 . )٢("من قم
 .)٣("إنه كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية واملذهب!"كام قال الغضائريُّ عنه: 

. اب املتهم بالغلوّ  وبالتايل فال يمكن الوثوق برواية مثل هذا الراوي الكذّ
:  جاء يف متن الرواية أن سورة فأوالً ال مع التاريخ! و أما متن احلديث فال يتفق ال مع القرآن

إرسال النبي رسائلَ و ) إىل املدينة، وانتصار اإلسالمص الروم نزلت بعد هجرة الرسول األكرم (
إىل ملوك فارس والروم! مع أن مجيع املفرسين جممعون عىل أن سورة الروم مكية نزلت كلها قبل 

د هذا األمرو ÷ رواية عيلو هجرة النبي إىل املدينة.   .)٤(ابن عباس يف ترتيب نزول سور القرآن تؤكِّ

  ﴾٣ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ  َوُهم﴿ : الضمري املتصل والضمري املنفصل يف قوله تعاىل:ثانياً 
ليس إىل الفرس و إىل الروم الذي جاء ذكرهم قبل ذلك، -باتفاق مجيع املفرسين –كالمها يعودان 

 الذين مل يُذكروا من قبل.

ح ثالثاً  له! مع أن اآليات يف سورة الروم ترصِّ ر وعده أو يؤجِّ عي احلديث أن اهللا تعاىل يؤخِّ : يدَّ

ِۖ وَۡعَد ﴿س ذلك متاماً وتقول: بعك ُ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ ۡ�َ�َ  ۥوَۡعَدهُ  ٱ�َّ
َ
َ�  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

 . ]٦[الروم:  ﴾٦َ�ۡعلَُمونَ 

خ أبداً، »بضع سنني«: إن املدة التي عينها اهللا تعاىل النتصار الروم هي رابعاً  نْسَ أما و وهذه املدة مل تُ

ِ ﴿مجلة  ۡمرُ ِ�َّ
َ
ال تأجيل ذلك و فليس فيها أدنى داللة عىل نسخ املدة املعيَّنة، ﴾مِۢن َ�ۡعدُ ِمن َ�ۡبُل وَ  ٱۡ�

 كلو اهلزيمةو اخلرب الغيبي، بل كل ما تدل عليه أنه قبل ذلك االنتصار املرتقب وبعده، فإن النرص

                          
 .٨٧ – ٨٦، الصفحات: الروضة من الكايفانظر  ) ١(
 . ١٣٢، ص رجال النجايش )٢(
 . ٣٥٧، ص خالصة األقوال )٣(
ع كتاب ) ٤( ،  وقارن برتتيب النزول السور طبقاً لرواية عيلٍّ ١٤، طبع القاهرة،  ص »املقدمتان يف علوم القرآن«راجِ

 (سورة اإلنسان). ٢٩البيان، اجلزء ابن عباس يف تفسري جممع و عليه السالم
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يعني أن كوهنم "قضائه، كام قال الطربيس يف تفسريه: و ما حيدث يف الكون هو بيد اهللا تعاىل وبأمره

 . )١("مغلوبني أوال وغالبني آخراً ليس إال بأمر اهللا وقضائه

ارتباط هلا بظاهرها،  التأويل املذكور فيها متعلقان بباطن اآليات والو فإن قيل: إن تلك الرواية
 لذا ال حمل النتقادك هلا. 

فإنَّ اجلواب هو: إذا كان األمر كذلك، فلامذا نجد يف الرواية رجوعاً واضحاً إىل ظاهر اآلية؟  

ِ ﴿وهل االستدالل بجملة  ۡمرُ ِ�َّ
َ
عىل نسخ املدة املعينة إال استدالل بظاهر  ﴾ِمن َ�ۡبُل َومِۢن َ�ۡعدُ  ٱۡ�

 رجوع إليه؟!و اآلية
هن احلديث املذكور وهتافته. أما حقيقة تلك إن جمموع االنتقادات املذكورة يثبت بوضوح  و

تَفاد من القرآن الكريم ومن تاريخ إيران القديم  –احلادثة التي تشري إليها اآليات   فهي: –كام يُسْ
لَتْ إىل النبيِّ األكرم ( صَ ) واملسلمني يف مكة، قبل هجرهتم إىل املدينة، أخبارٌ عن هزيمة ص وَ

سة (بيت املقدس)،  خرسو پرويزالروم عىل أيدي الفرس، وأن جيش  سيطر عىل مدينة إيلياء املقدَّ
ميالدية). وكان هذا اخلرب حمزناً للمسلمني من عدة جهات، خاصة  ٦١٤(وقعت تلك احلادثة سنة 

أن موقع املسجد األقىص (يف إيلياء) كان قبلة املسلمني األوىل يف ذلك احلني. فنزلت سورة الروم 
ت بأنه خالل بضع سنني، أي خال ل مدة أقصاها تسع سنوات، سينترص الروم عىل الفرس. وبرشَّ

قْلميالدية،  انترص جيش الروم البيزنطيني بقيادة  ٦٢٣سنوات، أي سنة  ٩وفعالً بعد  رَ عىل جيش  هِ
تِل  رَ الرومُ بيتَ املقدس من سيطرة الفرس. وكان  »شاهني«الفرس وقُ قائد جيش الفرس، وحرَّ

 .وصدق اهللا العيلُّ العظيمسنوات بالضبط،  ٩هم هو الفارق بني هزيمة الروم ثم انتصار
من سورة الصافات،  ١٣٠للمحدث البحراين، ذيل تفسريه لآلية  »الربهان«وجاء يف تفسري  -٧

 ما ييل:
ابن بابويه قال حدثنا حممد بن احلسن، قال حدثنا حممد بن حييى العطار، عن حممد بن أمحد، عن "

جعلت  ÷ يامن الديلمي، عن أبيه، قال قلت أليب عبد اهللاإبراهيم بن إسحق، عن حممد بن سل
. فقلت قوله ÷ قال: األئمة ؟قال: قلت: فمن األهل -ص -قال: ذرية حممد  ؟من اآلل !فداك

دَّ العذاب؟ قال: واهللا ما عنى إال ابنته نَ أشَ وْ عَ لُوا آلَ فِرْ خِ  . )٢("عز وجل: أدْ

                          
 . ٢٥٩، ص ٣، تأليف الشيخ الطربيس، ج تفسري جوامع اجلامع )١(
 . ٣٥، ص ٤، ج الربهان يف تفسري القرآن )٢(



 ٧٥  التفـسري أحاديث نقد: ١٢ املبحث

 

: هذه الرواية خمدوشة سنداً ومتناً، وذلك ألنه  الً:قلتُ حممد بن سليامن «يوجد يف سندها  أوَّ
: » الديلمي ءٍ!"الذي قال عنه النجايشُّ ْ يْهِ يف يشَ لَ لُ عَ عَوَّ . وقال عنه العالمة )١( "ضعيفٌ جداً ال يُ

 :  . )٢("ضعيفٌ يف حديثه، مرتفع يف مذهبه!"احليلُّ

كِرَ يف  يف اآلية، ابنةُ فرعون، مع أن ما جاء يف  »آل فرعون«هذا احلديث أن املقصودَ من وثانياً: ذُ

نُتۡم ﴿القرآن الكريم خالفُ ذلك، فمثالً قال احلق تعاىل: 
َ
ٓ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ ۡغَرۡ�َنا

َ
�َۡيَ�ُٰ�ۡم َوأ

َ
فَأ

ۡغَرۡ�َنآ َءاَل ﴿، وقال أيضاً: ]٥٠[البقرة:  ﴾٥٠تَنُظُرونَ 
َ
ٞ َ�نُواْ َ�ٰلِِم�َ َوأ  . ]٥٤[األنفال: ﴾٥٤فِرَۡعۡوَنۚ َوُ�ّ

، كام نقرأ »جنود فرعون«ويف موضع آخر بنيَّ القرآن الكريم أنَّ آل فرعون الذين غرقوا معه هم 

َخۡذَ�ُٰه وَُجنُوَدهُ ﴿قوله تعاىل: 
َ
ۖ َ�َنَبۡذَ�ُٰهۡم ِ�  ۥفَأ ٰلِ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱنُظرۡ فَ  ٱۡ�َّمِ  ﴾٤٠ِم�َ ٱل�َّ

ِ ﴿.  ومثله قوله تعاىل: ]٤٠[القصص:  ۡ�َبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِ�ُُنودِه
َ
 ﴾٧٨َما َغِشَيُهمۡ  ٱۡ�َمِّ َ�َغِشَيُهم ّمَِن  ۦفَ�

 .]٧٨[طه: 

الذين غرقوا يف البحر معه وسيحيق هبم يوم القيامة أشد  »آل فرعون«وبناء عىل ذلك، فإن 
العذاب ليسوا مقترصين عىل ابنة فرعون كام تدعيه تلك الرواية! خاصة أنه متت اإلشارة إليهم يف 

 موضع آخر بضمري اجلمع املذكر كام جاء يف قوله تعاىل:

اۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم ُ�ۡعرَ  �َّارُ ٱ ٤٥ۡلَعَذاِب ٱِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء وََحاَق �﴿ � وََعِشّيٗ اَعةُ ٱُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ  لسَّ
َشدَّ 

َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
ونَ «. والشاهد يف اآلية قوله تعاىل: ]٤٦-٤٥[غافر:  ﴾٤٦ۡلَعَذاِب ٱأ ضُ عْرَ  »يُ

 الذي يشري إىل مجع مذكر.

ذيل تفسريه لآلية  »فيض الكاشاينال«تأليف  »الصايف يف تفسري القرآن الكريم«جاء يف كتاب  -٨
 اخلامسة من سورة النجم:

فلام سلم  -ص -يف املجالس عن ابن عباس قال صلينا العشاء اآلخرة ذات ليلة مع رسول اهللا "
أقبل علينا بوجهه ثم قال إنه سينقض كوكب من السامء مع طلوع الفجر فيسقط يف دار أحدكم فمن 

وخليفتي واإلمام من بعدي فلام كان قرب الفجر جلس كل سقط ذلك الكوكب يف داره فهو وصيي 
واحد منا يف داره ينتظر سقوط الكواكب يف داره وكان أطمع القوم يف ذلك أيب العباس بن عبد 

                          
 .  ٢٥٨، ص رجال النجايش )١(
 . ٤٠٤، ص خالصة األقوال )٢(



 نقد كتب احلديث    ٧٦

فقال  ،÷ املطلب! فلام طلع الفجر انقض الكوكب من اهلواء فسقط يف دار عيلّ بن أيب طالب
يٍّ  -ص -رسول اهللا  لـِ ! ÷ لِعَ ة لقد وجبت لك الوصية واخلالفة : يا عيلُّ والذي بعثني بالنبوّ

واإلمامة بعدي. فقال املنافقون عبد اهللا بن أيب وأصحابه لقد ضلَّ حممدٌ يف حمبّة ابن عمه وغو وما 
 . )١("!﴾والنجم إذا هو﴿ينطق يف شأنه باهلو فأنزل اهللا تبارك وتعاىل: 

خيفى كذهبا عىل أحد، ألن أصغر نجم من  قلت: هذا احلديث من األكاذيب الفاضحة التي ال
نجوم السامء يزيد حجمه ماليني املرات عن حجم شبه اجلزيرة العربية كلها، فكيف نزل ودخل إىل 

إنام نزلت  –باتفاق املفرسين  –وسع فيه!!؟؟  هذا باإلضافة إىل أن سورة النجم و بيت عيلٍّ الصغري
ّ كانوا من أهل املدينة ومن املنافقني الذين برز رئيسهم عبد و يف مكة، يف حني أن املنافقني اهللا بن أُيبَ

، كان و نفاقهم يف العهد املدين، فلم يكن هلم وجود يف املرحلة املكية. بإمجاع أهل  –العباس، عم النبيّ
مل يظهر إسالمه إال يف معركة بدر عند و ال يزال ضمن املرشكني يف املرحلة املكية، -السري واملؤرخني

) رساحه،  فكيف كان يطمع يف خالفة النبي وهو ال ص  أرس املسلمني وأطلق الرسول (وقع يف
 يزال مرشكاً؟!

اتُهُ هنا يف تفسري الصايف، ولكن هذه الرواية بعينها  وَ ر رُ كَ ف سند احلديث ومل يُذْ ذِ هذا وقد حُ
 لسند التايل:) باأمايل الصدوق(ويُطْلَق عليه أيضاً  »جمالس الشيخ الصدوق«موجودة يف كتاب 

حدثنا احلسن بن حممد بن سعيد اهلاشمي الكويف قال حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف "
قال حدثني حممد بن أمحد بن عيل اهلمداين قال حدثني احلسني بن عيل قال حدثني عبد اهللا بن سعيد 

ثنا جويرب عن اهلاشمي قال حدثني عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عاصم بن سليامن قال حد
 ،»فرات بن إبراهيم«، وهذا سندٌ واهٍ ألن فيه أفراداً ضعفاء مثل )٢("...الضحاك عن ابن عباس

 الثقة عن تلك الرواية.و ، مما يزيل الصحة»عبد الواحد بن غياث«جمهولني مثل و

للفيض الكاشاين، أيضاً، ذيل تفسريه لقوله تعاىل » الصايف يف تفسري القرآن«وجاء يف كتاب  -٩

ٰٓ إِۡل يَاِس�َ ﴿  الرواية التالية: ]١٣٠[الصافات:  ﴾١٣٠َسَ�ٌٰم َ�َ

                          
 مية). (من منشورات املكتبة اإلسال ٦١٨و ٦١٧، ص ٢، ج الصايف يف تفسري القرآن )١(
 .٣٣٧(املجالس)، الطبعة احلجرية، ص  أمايل الصدوق ) ٢(



 ٧٧  التفـسري أحاديث نقد: ١٢ املبحث

 

يف هذه اآلية قال: يس، حممد ونحن آل  ÷ ويف املعني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن عيل"
 .)١("يس!

مل يأت بسنده إليه،  و عن اإلمام الصادقكام نالحظ، رو الفيض الكاشاين هذه الرواية مبارشة 
للشيخ  »عيون أخبار الرضا«ولكن متام السند مذكور يف أصل هذه الرواية املوجود يف كتاب 

 الصدوق كام ييل:
قال حدثنا أبو أمحد عبد العزيز بن  -ريض اهللا عنه-حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين "

لبرصي قال حدثنا حممد بن سهل قال حدثنا اخلرض بن أيب فاطمة حييى بن أمحد بن عيسى اجللودي ا
البلخي قال حدثنا وهب بن نافع قال حدثني كادح عن الصادق جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه عن 

 .)٢("...إل عيل

خلرض بن أيب فاطمة ا«هذا السند حيتوي عىل أفراد جمهولني ال أثر هلم يف كتب الرجال مثل 

ال شك أن هذا وحده يسقط السند من االعتبار و »)!قادح«(ويف بعض الطرق  »كادح«و »البلخي

ويفقد الثقة يف احلديث، فكيف إذا كان املتن أيضاً خمالف للقرآن الكريم، ألن ما جاء يف القرآن 

ٰٓ إِۡل يَاِس�َ ﴿الكريم هو قوله تعاىل:   ىلَ «ومل يأت  ﴾َسَ�ٌٰم َ�َ المٌ عَ نيَ  آلِ سَ هو  ﴾يَاِس�َ  إِۡل ﴿، و»!يَاسِ

الذي جاء أيضاً بلفظٍ آخر هو  »سيناء«، الذي يُنطق اسمه بصورتني، مثل لفظ ÷ »إلياس«نبي اهللا 

 و ،]٢٠[املؤمنون:  ﴾...وََشَجَرٗة َ�ُۡرُج مِن ُطورِ َسۡيَنآَء ﴿فذكر يف القرآن بالشكلني:  »سينـني«

 .]٢[التني:  ﴾٢َوُطورِ ِسينِ�َ ﴿

�نَّ إِۡ�َاَس ﴿والدليل الواضح عىل ما نقول هو سياق اآليات، إذْ يبتدئ السياق بقوله تعاىل: 
ٰٓ إِۡل يَاِس�َ ﴿، ليصل إىل قوله: ]١٢٣[الصافات:  ﴾١٢٣ٱلُۡمۡرَسلِ�َ لَِمَن  إِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ١٣٠َسَ�ٌٰم َ�َ

إلْ «،  فلو كان املقصود من ]١٣٢-١٣٠[الصافات:  ﴾١٣٢ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  ١٣١ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

ني اسِ دٍ  »يَ ار إليهم هنا بضمري اجلمع ال بضمري  –صلوات اهللا عليهم أمجعني  –آلُ حممَّ مَ أن يُشَ للَزِ

ُ «املفرد، أي أن تأتِ اآلية بلفظ:  ا املُ  مإِهنَّ بَادِنَ نْ عِ نِنيَ مِ مِ صافات ذاته كام أن أسلوب سورة ال»!  ؤْ

 ، ألن السورة من بدايتها تتحدث÷ نبي اهللا إلياس »إل ياسني«يقتيض أن يكون املراد من 

                          
 . ٤٣٣، ص ٢، ج الصايف يف تفسري القرآن )١(
 .٢١٤، ص٢، جعيون أخبار الرضاالشيخ الصدوق،  ) ٢(



 نقد كتب احلديث    ٧٨

 نبياً نبياً، فتذكر دعوته للتوحيد، ثم ختتم بالسالم عىل النبي املذكور، إل عن رسالة بعض األنبياء

َ »إلياس«ال يوجد أي دليل عىل أن الكالم ملا وصل إىل النبي و ، تغري ذلك األسلوب فجأة ليأيتِ

 )!.ص ( »آل حممد«، ال عليه، بل عىل »إلياس«السالم بعد ذكر نبي اهللا 

للفيض الكاشاين، لد تفسريه لآلية » الصايف يف تفسري القرآن«وجاء يف الكتاب ذاته أي  – ١٠

ۡلِ وَ ﴿ ٰ  ٱ�ََّهارِ وَ  ١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  ٱ�َّ  الرواية التالية: ]٢-١[الليل:  ﴾٢إَِذا َ�َ�َّ

ىّ عن الباقر" (أي اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب)، » الثاين«قال: الليل يف هذا املوضع:  ÷ القُمِّ
َ أمري املؤمنني يشِ يصرب يف دولتهم حتى  ÷ أمريُ املؤمننيو يف دولته التي جرت له عليه، ÷ غَ

 .)١("تنقيض

، إال أن يف متنه علة وإشكال واضحني، قلت: هذا احلديث وإن كان ال يبدو أن يف سنده  إشكالٌ

إذْ إنَّه يدعي أن اهللا تعاىل أقسم باخلليفة الثاين (عمر بن اخلطاب)، ويف الوقت ذاته، أنه يعترب دولة 

غصبتها!! هذا يف حني أنه من املعلوم أن اهللا إنام يقسم و اخلليفة الثاين قد غشت عىل دولة عيلٍّ 

سة، ال يقسم بغاصبٍ للخالفة!! و عم العظيمة ليلفت أنظارنا إىل آيات اهللا فيها،بالنو باألشياء املقدَّ

ۡلِ وَ ﴿ففي اآلية املذكورة:  أقسم اهللا تعاىل بالليل ملا فيه من النعمة الكبرية عىل بني  ﴾إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  ٱ�َّ

ُهَو ﴿آدم، كام رشح بنفسه جوانب هذه النعمة، نعمة الليل، يف سورة يونس عندما قال سبحانه: 
ِي َۡل َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ لَۡم يََرۡواْ ﴿، ونحوها ما جاء يف سورة النمل: ]٦٧[يونس:  ﴾لِتَۡسُكُنواْ �ِيهِ  ٱ�َّ

َ
�

نَّا َجَعۡلَنا 
َ
َۡل �  . ]٨٦[النمل:  ﴾لِيَۡسُكُنواْ �ِيهِ  ٱ�َّ

ة والسرت أجل إن الليل من نعم اهللا العظيمة، أنعم اهللا تعاىل علينا فيه بنعمة السكون والراح
عي أن املقصود من  حسب  –القسم بالشخص الذي  »والليل«واهلدوء، فام هي إذن املناسبة يف أن ندَّ

احةَ والسكون من املؤمنني!، –عقيدة الشيعة  لَبَ الرَّ ؟!و سَ ى عىل حق أمري املؤمنني عيلٍّ  غشَّ
عٍ أن مثل هذه األحاديث إنام تتحدث عن املعنى اآليات ال عي مدَّ باطني الذي ال يتعلَّق وقد يدَّ

بمعناها الظاهري. ونقول يف اإلجابة: إن املعاين الباطنة لآليات، أيا كانت، ال بد أن يكون هلا نحو 
ارتباط وعالقة باملعنى الظاهري، ألنه لو قلنا بمعنىً لكالم اهللا تعاىل مستقلٍّ متاماً عن املعنى الظاهر 

رآن الكريم؟!  وعندئذٍ فام الفرق بني هذا املعنى املستقل له، فكيف يسوغ أن ننسب هذا املعنى إىل الق
                          

 . ٨٢٤، ص ٢، ج الصايف يف تفسري القرآن )١(



 ٧٩  التفـسري أحاديث نقد: ١٢ املبحث

 

وأي معنى آخر أجنبي آخر عن ظاهر الكالم، فلامذا هذا املعنى األجنبي وليس ذاك؟؟ (أي وعندئذ 
سيُفتح الباب للتالعب بكتاب اهللا وتفسري آياته حسب األهواء).  وإذا جاء يف بعض الروايات أن 

ن، فإن هذه الروايات ذاهتا أوضحت املعاين الباطنية للقرآن وهي معان القرآن املجيد له ظاهر وباط
 ال تتفق مع ادعائكم. ففي تفسري الصايف ذاته نقرأ: 

. فالظاهرُ  ÷ عن أمري املؤمنني" طْلَعٌ مَ دٌّ وَ حَ باطنٌ وَ ، ظاهرٌ وَ انٍ عَ نْ آيةٍ إال هلا أربعةُ مَ قال: ما مِ
 . )١("التالوةُ والباطنُ الفهمُ واحلدُّ هو أحكام احلالل واحلرام واملَطْلَعُ هو مرادُ اهللا من العبد هبا

قٍ معها،  بل  فكام نُالحظ، ال واحد من تلك املعاين الباطنة مستقلٌ عن ظاهر اآليات أو غريُ متَّسِ
طْلَعُ القرآنِ هو فهم أعىل وإدراك لكل مطالب ونكات  باطن القرآن ليس سو مفهوم اآليات، ومَ

 ، وليس هو معاين غري متناسبة مع ظاهر اآليات،  أو ال عالقة هلا بذلك الظاهر!)٢(اآلية
 »:الصايف«كذلك نقرأ يف تفسري 

قال ظهر القرآن الذين نزل  ÷ أعني عن أيب جعفر عليهرو العيايش بإسناده عن محران بن "
 . )٣("فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعامهلم.

 »: الصايف«ونقرأ أيضاً يف تفسري 
ألْتُ أبا جعفر :العيايش بإسناده عن الفضيل بن يسار قال" عن هذه الرواية: ما يف القرآن  ÷ سَ

؟  بَطْنٌ رٌ وَ . ما يعني بقوله: هلا ظَهْ طْلَعٌ دٍّ مَ دٌّ ولكلِّ حَ بَطْنٌ وما فيه حرفٌ إال ولهُ حَ رٌ وَ آيةٌ إال وهلا ظَهْ
، منه ما مىض ومنه ما مل يكن بعد جير كام جير الشمس والقمر كل يلُهُ بَطْنُهُ تَأوِ هُ وَ لُ يْ نْزِ هُ تَ رُ ام قال: ظَهْ

 .)٤("جاء منه يشء وقع...
، التي عندما حيني موعد »مصاديق اآليات«يعترب باطن القرآن  ÷ فنالحظ أن اإلمام الباقر

 ظهورها، ينطبق القرآن عليها، وهذا يشء خمتلف متاماً عن املعاين املخالفة لظاهر الكالم.

                          
 . ١٩و ١٨، ص ١، ج الصايف يف تفسري القرآن )١(
طْلَع عىل وزن ) ٢( د«مَ عَ صْ يصعد إليه اإلنسان،  واملقصود هنا اإلرشاف عىل معاين و أي هو املكان الذي يطلع »مَ

 اإلحاطة بعلمها.و اآليات
 . ١١، ص ١ج » تفسري العيايش«قارن بـ و ،١٧، ص ١، ج الصايف يف تفسري القرآن )٣(
 .١١، ص ١، ج تفسري العيايشوقارن بام جاء يف  ،١٨و ١٧، ص ١، ج الصايف يف تفسري القرآن )٤(
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وهو  »املَطْلَع«جاء عىل معنيني أحدها  إل يف روايات أهل البيت »باطن القرآن«واخلالصة، إن 
وهو املصداق اخلارجي والتحقق ملعنى اآليات.  »التأويل«املعنى األعىل واألكمل لآليات، وثانيها 

دٌ  ة باطن القرآنو -أما أن يأيت أحَ ر مثالً بأن املقصود منه اخلليفة الفالين!! فمثل  -بحجَّ يُفَرسِّ اخلَمْ فَ
 »: تفسري العيايش«، كام نقرأ يف إل أهل البيتهذا املعنى خمالف آلثار 

، فقال:  ÷ عن أيب عبد اهللا" أنه قيل له روي عنكم أن اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجالٌ
 . )١("ما كان اهللا ليخاطب خلقه بام ال يعقلون

يَّة«يف هذا احلديث هو بمثابة  ÷ ومن الواضح أن ما بيَّنَهُ اإلمام الصادق لِّ  إطالقذات  »قاعدة كُ
  هي تشمل كل التأويالت املخالفة لظاهر ما يعقله الناس يف خماطباهتم من الكالم.و شمولية،و

ۡلِ وَ ﴿فإن قيل إن سند عيل بن إبراهيم سند صحيح ال إشكال فيه، لذا فتأويل   ﴾١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  ٱ�َّ
لَ عن أشخاص موثَّقني، قلنا: ملا كان متنُ احلدي  ]١[الليل:   ث خمالفاً للقرآن فال اعتناء براويه،قد نُقِ

يف  »حممد بن مسعود العيايش«ال حاجة للنظر يف السند إذا كان املتنُ فاسداً خاطئاً، وهذا كام أورد و

 تفسريه فقال:

رٍ يوافق ÷ عن حممد بن مسلم قال: قال أبو عبد اهللا" نْ بَرٍّ أو فاجِ : يا حممد! ما جاءك يف رواية مِ
رٍ خيالف القرآن فال تأخذ بهالقرآن فخذ به،  نْ بَرٍّ أو فاجِ  .)٢("وما جاءك يف روايةٍ مِ

م لقبول احلديث هو موافقته للقرآن الكريم، فإذا تعارض  إذن امليزان القطعي واملعيار احلاسِ
 .)٣(حديثٌ مع كتاب اهللا فال جيوز األخذ به حتى ولو كان رواته من أهل الثقة والصالح

ليالحظوا أي أقوالٍ متهافتة  »األحاديث التفسريية«فيام سبق قدمنا للقراء الكرام عرشة نامذج عن 
يفوتنا أن نذكر يف هذا املقام أن  .  والإل وأي تفاسري عارية عن الصواب نسبوها إىل أهل البيت

،  »الفقه«وبة يف أكثر بكثري من األحاديث الباطلة واملكذ »تفسري القرآن«األحاديث املوضوعة يف باب 
فيكونوا مما  ،وهذا تنبيه وإخطار جيب عىل قارئي تفاسري القرآن أن يضعوه نصب أعينهم دائامً 

 يقرؤون عىل حذر.

                          
 . ٣٤١، ص ١، ج تفسري العيايش ) ١(
 .٨، ص ١، ج تفسري العيايش )٢(
مروية و ، خمالفة للقرآن من جهة،»علم الرجال«انتقدناها يف هذا الكتاب من حيث و األحاديث التي فحصناها) ٣(

 عن أشخاص غري موثَّقني أو جمهويل احلال من جهة ثانية. 
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 نقد كتب األدعية والزيارات

اً يف راحة اإلنسان وسكينة نفسه وإحياء أمله، وعالوة عىل نصوص الرشع  للدعاء دور هامٌّ جدّ

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ  ٱۡدُعوِ�ٓ  ...﴿كقوله تعاىل: 
َ
قُۡل َما َ�ۡعَبُؤاْ بُِ�ۡم ﴿وقوله سبحانه:  ،]٦٠[غافر:  ﴾...أ

ِجيُب َدۡعَوةَ  ...﴿، وقوله تعاىل: ]٧٧[الفرقان:  ﴾...َرّ�ِ لَۡوَ� ُدَ�ٓؤُُ�ۡمۖ 
ُ
اعِ أ  ﴾... إِذَا َدَ�نِ  ٱ�َّ

 ، فإن آالف التجارب العملية تثبت حسن أثر الدعاء ونتائجه الطيبة عىل اإلنسان.]١٨٦[البقرة: 

كام أن الصالة والتسليم عىل نبي اإلسالم الكريم وعىل آله األطهار وعىل عباد اهللا الصاحلني، التي 
خَ فيهم حب يقرؤها املسلمون كل يوم ولي م من احلق تعاىل وترسِّ هبَ لة يف صلواهتم، من شأهنا أن تقرِّ

لِّمة ملعارف  أهل احلق وتأييدهم وامليل إىل الصالح واخلري. وما أكثر األدعية والصلوات اجلميلة، املُعَ
فة للمسلمني التي وردت يف أحاديث رسول اهللا ( ) والروايات املنقولة عن آله ص الدين، واملثقِّ

 األطهار.
لَت هنا أيضاً أيدي األصدقاء اجلاهلني والغالة املنحرفني خَّ ت يف كتب  )١(ولكن لألسف تدَ ودسَّ

الزيارات الكثري.  إننا بنقدنا لتلك الكتب نريد أن قرتب أكثر من املعني الزالل لألدعية و األدعية
ني من الوقوع يف الصحيحة النقية الواردة عن رسول اهللا وآله األطهار، وأن نحمي املسلم

عرشة نامذج لألدعية  –كام فعلنا يف الفصول املاضية  –االنحراف.  لذا سنذكر يف هذا الفصل 
 ننقدها ونبني بطالن متوهنا بإذن اهللا.و املوضوعة والزيارات الطافحة بالغلوّ 

د«من أشهر كتب الدعاء املنترشة بني أيدينا اليوم كتاب   للشيخ أيب جعفر »مصباح املتهجِّ
بالُ األعامل«الطويس، وكتاب  ةُ الداعي«للشيخ ابن طاووس، وكتاب  »إقْ دَّ ،  »عُ ّ يلِّ البن فهدٍ احلِ

                          
تِي ال نصيبَ هلام ") أنه قال: ص بسنده عن رسول اهللا ( »اخلصال«رو الشيخ الصدوق يف كتابه ) ١( مَّ نْ أُ انِ مِ نْفَ صِ

ة يَّ رِ دَ ، والقَ  ."يف اإلسالم: الغُالةُ
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يّ  »الباقيات الصاحلات«و »مفاتيح اجلنان«للمجليس، وكتابا  »زاد املَعاد«وكتاب  مِّ ث القُ  . )١(للمحدِّ
رٍ من األذكار واألنس  د عىل قراءة ذِكْ دُ التعوُّ بدعاء من األدعية، غشاوةً عىل بصرية كثرياً ما يُوجِ

بني مالحظة األغالط الرشعية الواضحة الواردة يف ذلك الذكر أو الدعاء، بل قد و اإلنسان حتول بينه
ون  تأخذ بعض األدعية والزيارات هالة من القداسة ودرجة من االحرتام لد الناس جتعلهم يصمُّ

ين ذاته وأصل الرشيعة وأساسها أكثر احرتاماً لد آذاهنم عن أي نقد أللفاظها. ولكن إذا كان الد
ث الفالين أو رواية الراوي الفالين، فإنه يكون مستعداً دائامً لسامع أي نقدٍ  املؤمن من حديث املحدِّ
بُهُ أكثر من منبع الدين األصيل وجيعله ينهل من معني  رشعيٍّ صحيح، ألنه درك أن  ذلك سيقرِّ

الل النقي من   الشوائب.الرشيعة الزُّ
اء الكرام لكتابنا هذا من هذا الصنف األخري، وأالّ يواجهوا نقدنا هنا  نا أمل أن يكون القرَّ وكلُّ

 معني الرشيعة الزالل. و بالسآمة والتململ بل أن يعتربوه وسيلة للوصول ملنابع الدين األصيلة
أُ يف شهر رجب بعد الصلوات، نجده يف كتاب  -١ رَ قْ  )٢(»مفاتيح اجلنان«هناك دعاء مشهور يُ

 البن طاووس،  ولفظه كام ييل: »إقبال األعامل«وأصله يف كتاب 
قال أخربنا احلسني بن أمحد بن شيبان، قال حدثنا محزة بن القاسم  ت عيل بن حممد الربيس"

العلوي العبايس، قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمران الربقي، عن حممد بن عيل اهلمداين قال 
جعلت فداك  ÷ مد بن سنان، عن حممد السجاد يف حديث طويل قال: قلت أليب عبد اهللاأخربين حم

اكتب: بسم اهللا الرمحن الرحيم  ÷ _هذا رجب علمني دعاء ينفعني اهللا قال فقال يل أبو عبد اهللا 
وقل يف كل يوم من رجب صباحاً ومساءً ويف أعقاب صلواتك يف يومك وليلتك: يا من أرجوه لكل 

.... (إىل آخر الدعاء)   . )٣("خري وآمن سخطه من كل رشّ
 أقول: هذا الدعاء، واهٍ سنداً وغلطٌ  متناً ملا ييل:

الً: يَّنَّا قولَ علامء الرجال فيه وأن العالمة احليل و ذي سبقال »حممد بن سنان«من بني رواته  أوَّ بَ
تُ إليه"قال عنه:  تَفَ لْ هو رجلٌ ضعيفٌ جداً ال ".  كام قال النجايشُّ بشأنه: )٤("إنه ضعيفٌ غالٍ ال يُ

                          
اعِي ونجاح الساعي«أكثر هذه الكتب الستَّة هتذيباً ونقاءً كتاب  )١( ةُ الدَّ دَّ  البن فهد احليل.» عُ
  . ١٣٧مفاتيح اجلنان، أعامل شهر رجب،  نرش: كتابفرويش إسالمية، ص  )٢(
 (طبع قم، دار احلجة).  ١٤٣إقبال األعامل، البن طاووس، ص  )٣(
 . ٣٩٤خالصة األقوال، ص  )٤(



 ٨٣  والزيارات األدعية كتب نقد: ١٣ املبحث

 

د به رَّ تُ إىل ما تفَ تَفَ لْ ل عليه وال يُ عَوَّ  . )١("يُ
اد عن اإلمام  »حممد بن سنان«إذن، احلديث الذي يرويه  هذا وحده، عن حممد السجَّ

 مرفوضٌ وال ثقة به. ÷ الصادق
يَت فيها) خمالفة للقرآن الكريم، ثانياً  وِ : اجلملة الثانية يف متن الدعاء (حسب الصور التي رُ

ٍّ " : »املفاتيح«فالعبارة يف  لِّ رشَ نْدَ كُ طَهُ عِ خَ نُ سَ  ."وآمَ
د«أما يف  ةٍ "فجاءت اجلملة كام ييل:   »مصباح املتهجِّ ثْرَ لِّ عَ نْدَ كُ طَهُ عِ خَ نُ سَ  . "وآمَ

نْ سخطه كلام ارتكبت إثامً أو فعلتُ "ومفهوم اجلملة بشكليها واحد ومعناه:  نُ مِ نْ آمَ يا مَ
اً!!  هذا مع أن اهللا تعاىل يقول يف قرآنه املجيد:  "رشَّ

َمُن َمۡكَر ﴿
ۡ
ِ ٱفََ� يَأ ونَ ٱ مُ ۡلَقوۡ ٱإِ�َّ  )٢( �َّ  . ]٩٩[األعراف:  ﴾٩٩لَۡ�ِٰ�ُ

د أن تزل قدمه  يقع يف إثم أو معصية، فإنه يذكر عقاب اهللاو أجل إن الشخص املؤمن بمجرَّ
خياف من انتقامه، فيرسع إىل االستغفار والتوبة، ال أنه كلام عمل إثام أو ارتكب خطيئةً بقي مرتاح و

 البال آمناً من سخط اهللا!!
عِّف هو نفسه  كام أنه من العلامء  )٣(»حممد بن سنان«والعجب من الشيخ الطويس الذي يُضَ

يِّم:  )، كيف يذكر يف »التِّبْيَان«بالقرآن واملفرسين القديرين لكتاب اهللا (كام يشهد له بذلك تفسريه القَ
د«كتابه  نتيجة لإلفراط يف العمل ؟! وليس هذا يف الواقع إال )٤(هذه الرواية املغلوطة »مصباح املتهجِّ

مثلها مثل  »السنن املأثورة«املشهورة لد العلامء. هذا يف حني أن  »التسامح يف أدلة السنن«بقاعدة 
الفرائض املأثورة وأحاديث األحكام، جيب عرضها عىل القرآن الكريم، وال شك أهنا يف حال 

ها جانباً. حُ ثْبُت بطالهنا وكذهبا، وبالتايل جيب طَرْ  تعارضها مع كتاب اهللا يَ

                          
 . ٢٣٠رجال النجايش، ص  )١(
ويواصل هلم النعم،  واملجرم بدالً  مكر اهللا تعاىل: هو املهلة التي يعطيها اهللا تعاىل للمجرمني فيؤخر عنهم العذاب) ٢(

هُ من سخط اهللا ويظن أن جرائمه الكبرية ليس هلا و يرتاح الستمرار النعم ،من أن يستفيد من ذلك للتوبة يأمن بالُ
 هو ال يشعر. و عواقب سيئة، حتى يأتيه عذاب اهللا بغتة

ه – رمحه اهللا –أما الشيخ الطويس و": »اخلالصة«يقول العالمة احليل يف ) ٣( عَّفَ  ).٣٩٤، صخالصة األقوال. ("فإنه ضَ
د) ٤(  .٢٧١و ٢٥٥هـ ق)، الصفحات:  ١٤١٨، طبع بريوت، (مصباح املتهجِّ
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 زلُّ إن األثر السيئ ملثل هذا الدعاء اخلاطئ هو أنه يمنح وجدان اإلنسان اطمئناناً خادعاً عندما ي
هذا خطر و يأثم، فال خيشَ سخط اهللا بل يشعر باألمن من غضبه، فال جيد دافعاً لإلرساع يف التوبة،و

 .وهو اخلرسان املبنيكبري 
د«جاء يف كتاب  -٢  للشيخ الطويس، ضمن تعقيبات وأدعية يوم اجلمعة: »مصباح املتهجِّ
لَوٰ ÷ وعنه (أيب عبد اهللا الصادق)"  لَوٰ : قال من قال بَعْدَ صَ : ةِ الفجر أو بَعْدَ صَ رِ مَّ "ةِ الظُّهْ اللهُ

لوٰ  عَلْ صَ لوٰ اجْ دتَكَ وصَ دٍ وآلِ حممَّ لِكَ عىل حممَّ سُ تِكَ ورُ ! "ةِ مالئِكَ نَةٍ نْبُ سَ يْهِ ذَ لَ تَبْ عَ كْ  . )١("مل يُ
 .)٢(الطويسأيضاً نقالً عن الشيخ » مفاتيح اجلنان«وهذه الرواية أوردها صاحب 

فحصه، مما جيعلها ساقطة من و الطويس هلذه الرواية أي سندٍ يمكنِّنا من النظر فيهومل يذكر الشيخ 
بطالنه واضحٌ ألنه يبيح ارتكاب كل املحرمات واآلثام لعام كامل و االعتبار، وأما متنها ففساده

بمجرد قراءة هذا السطر الواحد من الصالة عىل حممد وآل حممد!.   وليت شعري! أال تشجع مثل 
تنسف بذلك كل هدف الرشيعة و لروايات عىل ارتكاب اآلثام واملعايص بال خوف وال وجل،هذه ا

ةً إذا قرأ شخصٌ هذا الدعاء أو  التي نزلت حلثِّ الناس عىل التقو ودعوهتم لتهذيب النفس؟! خاصَّ
أن ال يُكتب عليه ذنب مجيع عمره  –حسب هذه الرواية  –الصلوات كل سنة مرة فعندئذ ينبغي 

مات.   إنَّنا ال نشك يف  وحتى آخر حياته!!  وكأنَّ هذا الدعاء قد وضعه مفرتيه لينسخ به مجيع املحرَّ
أعىل وأرفع شأناً من أن ينطق بمثل هذا القول ويضع مثل ذلك األجر  ÷ أن مقام اإلمام الصادق

 العجيب عىل تلك اجلملة البسيطة.
، عن فضيلة الدعاء  »زاد املعاد«يف كتابه  املجليسأورد  -٣ ، وعجيبةً غريبةً روايةً طويلةً

ة «!، فريوي عن »اخلليفة الثاين«واستجابته يوم التاسع من ربيع األول الذي يصادف يوم قتل  فَ يْ ذَ حُ
ر يف ذلك اليوم: »بن اليامن مَ  قوله أنه ملا قتل عُ

، وأنه لقي عذاب اهللا، فلام رآين ذهبتُ إىل أمري املؤمنني (عيل) ألهنِّئَه وأبارك له بقتل ذلك املنافق"
) وكنتُ أنا  لَّمَ سَ آلِهِ وَ ىلَّ اهللا عليه وَ قال يل: يا حذيفة! هل تذكر يوم جئت إىل سيدي رسول اهللا (صَ
: بىل يا  لَّك عىل فضيلة هذا اليوم؟ قلتُ والسبطان احلسنُ واحلسنيُ جالسني عنده نأكل معه الطعام، فَدَ

رَّ فيه احلقُّ تعاىل عنيَ آل الرسول، وأنا أعرف هلذا اليوم اثنبن أخ رسول اهللا!. فقال: واهللا  مٌ أقَ إنه لَيَوْ

                          
 .٢٦٣املصدر السابق، ص   )١(
 .٤٩، (يف أعامل يوم اجلمعة)، ص مفاتيح اجلنان )٢(
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! قال حذيفة: يا أمري املؤمنني! أريد أن أسمع تلك األسامء منك!. فقال : إنه يوم ÷ وسبعني اسامً
ين. ويوم الراحة اسرتاح فيه املؤمنون من رشّ ذلك املنافق. ويوم زوال الكرب والغم. ويوم الغدير الثا

رفع القلم عن الشيعة. ويوم اهندام الكفر والعدوان. ويوم العافية. ويوم الربكة. ويوم الثأر لدم 
 .)١("...!!املؤمنني. ويوم عيد اهللا الكبري. ويوم استجابة الدعاء

هات  رُ من تُرَّ كُ رُ فيام يَذْ كُ  يَذْ َ لَ قلت: إن هذا احلديث املوضوع املفرتَ فَعَ القَ ةِ أنَّ اهللا رَ يْعَ نِ الشِّ  مَ عَ
لَنْ يُكتَب عليهم!. فهل يمكن  م مهام فعلوا يف ذلك اليوم من فحشاء ومنكر فَ يومَ قتل اخلليفة! أي أهنَّ
دّ هذا الكالم افرتاءً وهتمةً مهينةً ألمري  قَ أن هذا الكالمَ كالمُ إمامِ املتَّقِني؟! أال يُعَ دِّ ألحد أن يُصَ

ع م÷ املؤمنني عيل ة عوامَّ الناس عىل ارتكاب املعايص وتدفعهم ؟ أال تُشجِّ ثل هذه الرواية املختَلَقَ
 إىل الفساد؟!.

إنَّ كاتب هذا السطور نفسه شاهدَ شخصاً ظاهر الصالح يتجاهر يومَ التاسع من ربيع األول 
ال تعلم أن اليومَ هو يومُ التاس ع من باملعايص والفسق، فلام سألتُهُ مستغرباً عن سبب ذلك؟! قال: أَوَ

فِع فيه عن الشيعة؟!.  ربيع األول، وأن القلم رُ
أن اهللا  -وبكل وقاحة وجرأة  -واألعجب من ذلك ما جاء يف تتمة تلك الرواية املكذوبة 

 سبحانه قال لنبيه:
امٍ وأن ال" ةِ أيَّ لَمَ عنِ النَّاسِ اليومَ وحتَّى ثَالثَ عُوا القَ فَ رْ تُ مالئكةَ كتابةِ األعاملِ أنْ يَ رْ يكتبوا  أَمَ

يِّكَ  صِ لِوَ  .)٢("!معاصيهم كرامةً لكَ وَ
إن راويَ هذا احلديثِ اجلاهلَ ظنَّ أن إكرام النبي واإلمام يكون بأن يرفع اهللا عن الناس القلم 

 ويبيح هلم املعايص واآلثام ليامرسوها كاحليوانات حتى ثالثة أيام!!
يِّهِ  ٍّ  ص فهل هذا معنى إكرامُ اهللاِ لِنَبـِ يلِ لِعَ  ؟!÷ وَ

، والذي طُبِع يف هامش كتابه اآلخر  »الباقيات الصاحلات«ويف كتاب  -٤ يِّ مِّ ث القُ للمحدِّ
ث القمي  »وجع األسنان«، دعاءٌ لرفع »مفاتيح اجلنان« دُّ حقيقةً من عجائب األدعية!. يقول املحدِّ يُعَ

 يف هذا الصدد:

                          
 .٤٠٩ربيع األول)، طبع كتاب فرويش إسالمية، ص، تأليف املال حممد باقر املجليس، الباب الثامن (أعامل شهر زاد املعاد) ١(
 .٤٠٨املرجع السابق، ص) ٢(
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نِّ الذي " !! وينفث عليه سبع مرات الرقية وورد أيضاً أن يضع خشبةً أو حديدةً عىل السِ هُ مُ لـِ يُؤْ
. " التالية: مَ لُ الدَّ نْزِ ظْمَ وتُ بِ دودةٌ تكونُ يف الفم تأكل العَ لُّ العَجَ بُ كَ بسم اهللا الرمحن الرحيم. العَجَ

 .)١("...!أنا الراقي واهللا الشايف
ان«ويبدو أن اصطالح  نْدَ دِگي دَ م خورْ » تدويد األسنان« (اصطالحٌ فاريسٌّ معناه احلريف »كِرْ

س األسنان) جعل خمرتع هذا احلديث (الذي يبدو أنه فاريس اللغة) يظن أن  وُّ د به تَسَ الذي يُقصَ
! لذا يقرأ عليها تلك الرقية لكي خترج هذه الدودة املؤذية بأرسع  نِّ هناك فعالً دودةٌ خمتَبِئةٌ داخلَ السِ

فُّ عن أكل العظم وإسالة الدم!. بالطبع ال أحد يعرف من هو راوي هذه األسطورة  وقت وتَكُ
الكاذبة وال ما هو سندها!! وال أظن أحداً جيرتئ أن يذكر مثل هذه الرقية لد طبيب األسنان 

 الدارس واملتعلِّم لكي يسأله عن صحتها أو سقمها!
: »أعامل يوم اجلمعة«يف بيان  »مفاتيح اجلنان«وجاء يف  - ٥ هُ  ما نَصُّ
يَت " وِ  .)٢("فضائل كثرية لتالوة آية الكريس عىل التنزيل يوم اجلمعةاعلم أنه قد رُ

فإذا تساءلنا ما هي آية الكريس عىل التنزيل (أي بالصورة الصحيحة التي نزلت عىل نبي 
عىل النحو  »الباقيات الصاحلات«)!؟ فإن املحدث القمي ذاته يوضح لنا تلك اآلية يف ص اإلسالم

 التايل:
يا أن آية الكريس عىل التنزيل هي كام  نقل العالمة املجليس عن" وَ يْني أهنام رَ لَ عيل بن إبراهيم والكُ

 ييل:
اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهام "

 .)٣("وما حتت الثر عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم، من ذا الذي ... هم فيها خالدون

فَت  رِّ يف هذه الرواية علَّةٌ قادحةٌ أساسيّةٌ غريُ قابلةٍ لإلصالح، وهي ادعاؤها أن آية الكريس قد حُ

يف القرآن وأن صورهتا الصحيحة هي املذكورة يف تلك الرواية!! إن مثل هذا االدعاء الباطل هيزّ 

يّة!.  هذا والعبارات ال طُ القرآنَ املجيدَ من احلجّ قِ تي متت إضافتها يف تلك أساس اإلسالم ويُسْ

الرواية إىل آية الكريس ليست سو كلامتٍ مأخوذةٍ من مواضع أخر من القرآن الكريم، مثل آية: 

                          
 .٢٩٠-٢٨٩، ص مفاتيح اجلنان، يف حاشية الباقيات الصاحلات )١(
 .٣٦، يف أعامل يوم اجلمعة، صمفاتيح اجلنان) ٢(
 .٣٦(يف حاشية مفاتيح اجلنان)، ص الباقيات الصاحلات )٣(
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َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ ﴿ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
َىٰ َوَما بَۡيَنُهَما َوَما َ�َۡت  ٱۡ� والتي هي بالضبط  ]٦[طه:  ﴾٦ٱل�َّ

مأخوذة من قوله  »عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم« وأيضاً مجلةه. اآلية السادسة من سورة طٰ 

ُ ُهَو ﴿تعاىل يف سورة احلرش:  ِي ٱ�َّ َ�َٰدةِ� وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  ٱ�َّ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ُهَو  ٱلشَّ
 . ]٢٢[احلرش:  ﴾٢٢ٱلرَِّحيمُ 

كل حتريف أو تبديل، وأن مثل هذه الروايات ولقد ثبت يف موضعه أن القرآن املجيد مصون من 
ساقطةٌ من االعتبار وال تستحق االلتفات إليها، كام نص عىل ذلك كبار علامء اإلمامية مثل العالمة 

 ّ يسِ ِ سائر العلامء و الرشيف املرتىض والشيخ الصدوق والشيخ أيب جعفر الطويس والشيخ الطربْ
ةً «األمر أن هناك أخباراً  الكبار اآلخرين، ومن مجلة األدلة عىل هذا اتِرَ تَوَ  )ص وردت عن رسول اهللا ( »مُ

متييز صحيح األخبار من و ) تأمر بعرض األخبار املروية عنهم عىل القرآنإل وعن األئمة من آله (
ض للتحريف ملا أمكن أن يكون ميزاناً لتشخيص  لَوْ كان القرآنُ قد تعرَّ سقيمها بواسطة كالم اهللا، فَ

 طل.احلق من البا
يّ يف كتاب  -٦ مِّ  »الزيارة اجلامعة الكبرية«زيارةً طويلة بعنوان  »مفاتيح اجلنان«ينقل املحدث القُ

مثل الشيخ أمحد  –كتب بعض الغالة و ، وهي زيارة حظيت باهتامم كبريالشيخ الصدوقيروهيا عن 
لةً عليها، هذا مع أهنا تتضمن مقاطع ختالف القرآن الكريم خمالفة رصحيةً  –اإلحسائي  رشوحاً مفصَّ

. فمثالً جاء يف تلك الزيارة:  ."واضحةً مْ لَيْكُ ُم عَ اهبُ سَ حِ مْ وَ لْقِ إلَيْكُ  "إيَابُ اخلَ
 هذا يف حني أن القرآن الكريم يقول: 

 .]٢٦-٢٥[الغاشية:  ﴾٢٦ا ِحَساَ�ُهمُ�مَّ إِنَّ َعلَۡينَ  ٢٥إِنَّ إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿

إىل النبي –بإذن اهللا وإرادته–وقد حاول البعض أن يرفع هذا التعارض فقال:  إن إياب الناس 
ة بَ قبض  -إذنهو بأمر اهللا-وحساب الناس كذلك  ،واألئمَّ ة، وذلك مثلام نُسِ إىل النبيِّ واألئمَّ

يفِّ األنفس يف القرآن الكريم إىل بَ يف القرآن ذاته إىل املالئكة وإىل ملك  األرواح وتَوَ اهللا تعاىل، كام نُسِ
 املوت، بمعنى أن املالئكة إنام تفعل ذلك بأمر اهللا وإذنه.

ة  اً للنبي األكرم واألئمَّ أن  -إل –وجوابُنا عىل هؤالء هو: إنَّه لو كان اهللاُ سبحانه قد أَذِنَ حقّ
 حياسبوا العباد ملا أعلن يف كتابه:

ءٖ َما ﴿  .]٥٢[األنعام:  ﴾َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ
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 مع مالحظة أن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم، أي ليس هناك يشءٌ من حساهبم موكولٌ إليك.
يف األنفس ليس موكوالً إىل املالئكة "فكذلك لو جاء يف القرآن املجيد نصٌّ رصيحٌ يقول  إنَّ تَوَ

ة، عندئذٍ لن يكون لد"أبداً   إل ينا أيُّ حقٍّ يف أن ننسب إليهم تويف األنفس. هذا وقد أوصانا األئمَّ
مْ "أن نرفض الروايات املخالفة للقرآن، فليت شعري إذا مل تكن مجلةُ  لَيْكُ ُم عَ اهبُ سَ حِ خمالفةً لقوله  "وَ

ءٖ ﴿تعاىل:  ، فكيف تكون املخالفة إذن؟ وماذا يكون ]٥٢[األنعام:  ﴾َما َعلَۡيَك مِۡن ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ
؟! »الروايات املخالفة للقرآن«معنى   بعدئذٍ

ل كلَّ مجلةٍ  ههاو ولو سمحنا ألنفسنا أن نؤوِّ يْلِنَا وهوانا، فهل يبقى عندئذ و نوجِّ ها حسب مَ َ نفرسِّ
يَّةُ الرسول األكرم واأل نْ كانت إذن وصِ لِمَ  إل ئمةأيُّ مصداقٍ للكالم املخالف للقرآن؟!  فَ

؟! ثُ  (بطرح ما خيالف كتاب اهللا)، وعن أي يشءٍ كانت تتحدَّ
اوٍ يف سندها، أي  لُ رَ تذكر  ، ال»موسى بن عبد اهللا النخعي«أما بالنسبة إىل سند تلك الزيارة، فأوَّ

. كام اختلف علامء )١(كتب الرجال أمهلت ذكرهعنه كتب الرجال شيئاً، وعىل قول املامقاين إن 
خالصة «، فقال العالمة احليل عنه يف »حممد بن إسامعيل الربمكي«الرجال يف حال الراوي الثاين أي 

 : »األقوال
. وقال ابن الغضائري: إنه ضعيفٌ " : إنَّه ثقةٌ مستقيمٌ ُّ  . )٢("اختلف علامؤنا يف شأنه، فقال النجايشِ

 ار، فال بد أن نقف مع ابن الغضائري.بعني االعتب »امليزان القرآين«وإذا أخذنا 
يّ يف  -٧ مِّ ث القُ  :»أعامل يوم اجلمعة«يف فصل  »مفاتيح اجلنان«أورد املحدّ
ي عن حرضة موسى بن جعفر" وِ ر قلبه أ ÷ رُ ن من أكل رمانة يوم اجلمعة عىل الريق تنوَّ

ر قلبه ثامنون يوماً، فإن أكل ثالث  ت عنه وساوس أربعني يوماً، فإن أكل رمانتني تنوَّ انات بَعُدَ رمّ
ت عنه وساوس الشيطان مل يعصِ اهللا وكل من مل يعص اهللا  الشيطان مئة عرشين يوماً، وكل من بَعُدَ

 .)٣("دخل اجلنة!

                          
، ص ٣، جاملقال تنقيح( "كره يف كتب الرجال غري قادح فيه والعلم عند اهللا تعاىل!وإمهاهلم ذ"ويضيف املامقاين: ) ١(

).  وينبغي أن نقول : إن أساس قبول روايةِ أيِّ راوٍ هو الثقة به، فإذا أمهلت كتب الرجال ذكره أو ذكر أي ٢٧٥
دْ لدينا أيُّ دليل عىل وثاقته وبقي مهمالً جمهول احلال، فكيف عُ ؟! يشء عنه،  مل يَ  يمكن االعتامد عىل روايته عندئذٍ

 . ٢٥٨، ص خالصة األقوال )٢(
 .٣٦، يف أعامل يوم اجلمعة، صمفاتيح اجلنان) ٣(
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نْ أكل رماناً  ! (مَ بٍ كَّ رَ لٍ ومُ لْسِ ل الطريق إىل اجلنة من خالل قياسٍ متَسَ هِّ يف هذه الرواية العجيبة سُ
نْ مل يعص اهللا  يوم اجلمعة مل يوسوس له نْ وسوسة الشيطان مل يعص اهللا، ومَ نَ مِ نْ أمِ الشيطان، ومَ

دخل اجلنة، وبالتايل من أكل الرمانة دخل اجلنة!) فباهللا عليك أهيا القارئ الكريم، هل هذه هي 
ج بضاعته؟!  تعاليم اإلسالم السامية؟! أم أن هناك بائعاً للرمان يف املدينة اختلق هذا احلديث لريوِّ

د«ورو الشيخ أبو جعفر الطويس يف كتاب  – ٨ خالل أعامل يوم اجلمعة  »مصباح املتهجِّ
 الرواية التالية:

يْع عن الرضا و" قال: قلت: بلغني أن يوم اجلمعة أقرص  ÷ رو حممد بن إسامعيل بن بَزِ
جيمع فيه : إن اهللا ÷ األيام. قال: كذلك هو! قلت: جعلت فداك كيف ذاك؟ قال قال أبو عبد اهللا

أرواح املرشكني حتت عني الشمس، فإذا ركدت الشمس عذبت أرواح املرشكني بركود الشمس فإذا 
 .)١("كان يوم اجلمعة رفع عنهم العذاب لفضل يوم اجلمعة فال يكون للشمس ركود!

 هذه الرواية غنية عن التعليق ونرتك احلكم عليها لكل من له أدنى معرفة بالعلوم الكونية.
د« الشيخ الطويس أيضاً يف ورو – ٩  الرواية التالية: ،، خالل ذكر أعامل شهر شعبان»مصباح املتهجِّ
يف النصف  ÷ : من زار قرب احلسني÷ و رو حممد بن مارد التميمي قال: قال لنا أبو جعفر"

 . )٢("من شعبان غفرت له ذنوبه ومل تكتب عليه سيئة يف سنته حتى حيول عليه احلول!
الرواية من نمط الروايات السابقة ذات التأثري الواضح يف تشجيع الناس عىل األعامل قلت: هذه 

 األمر الذي يناقض اهلدف الذي جاءت به رشائع اهللا. ،السيئة
 يف فضيلة شهر شعبان احلديث التايل: »إقبال األعامل«رو السيد ابن طاووس يف كتابه و - ١٠

أنه قال: من صىل أول ليلة من شعبان اثنتي عرشة ركعة يقرأ يف كل ركعة فاحتة  ص عن النبي"
الكتاب وقل هو اهللا أحد مخس عرشة مرة أعطاه اهللا تعاىل ثواب اثني عرش ألف شهيد وكتب له عبادة 

 .)٣(وأعطاه اهللا بكل آية يف القرآن قرصاً يف اجلنة! ،وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،اثنتا عرشة سنة

                          
د )١(  . ٢٠٥، ص مصباح املتهجِّ
 . ٥٧٤املصدر السابق (يف أعامل شهر شعبان)، ص  )٢(
 .١٩٣(يف فضل شعبان املعظم)، ص  إقبال األعامل )٣(
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بْناً فاحشاً،  بونني غُ غْ وحلسن احلظ، ليس هلذه الرواية أيُّ سند، وإال لكان شهداء طريق احلق مَ
ألنه كان بإمكاهنم بدالً من تقديم أرواحهم رخيصة يف الدفاع عن اإلسالم، أن حيصلوا عىل اثني 

لوه بشهادهتم بمجرد أداء تلك الصالة أول شعبان!  ! .عرشَ ألف ضعف الثواب الذي حصَّ
 

         
 



 
 
 
 

 

 :١٤املبحث 

رف هبا احلديث املوضوع عْ  األمور التي يُ

ة  تَلَقَ إن األحاديث التي نقدناها يف الفصول املاضية ليست سو نامذج ملئات األحاديث املخْ
التي وجدت طريقها إىل جوامع احلديث، فام أوردناه يف هذا الكتاب من هذه  واألخبار املوضوعة

األحاديث ليس سو غيض من فيض. وقد آن األوان لنختم بحثنا هذا ببيان املوازين والضوابط 
اء الكرام بشكل أسايس عىل معرفة األحاديث املوضوعة أو الباطلة.  التي تساعد القرّ

، ألن »القرآن الكريم«حاديث الصحيحة عن األحاديث الباطلة هو امليزان األول لتمييز األ – ١
ف نفسه يف آيات متعددة بوصفه  ق بمعنى )١(»الفرقان«القرآن عرَّ رُ فْ قَ يَ ما «، والفرقان مصدر فَرَ

ق به بني احلق والباطل فرَ أي اليشء الذي بواسطته يتم متييز احلق عن الباطل. ومن هنا قال نبي  ،»يُ
ي عنه، ضمن خطبة ألقاها عىل املسلمني:ص ظماإلسالم األع وِ  ، فيام رُ

لَمْ "  َالِفُ كِتَابَ اهللاِ فَ مْ خيُ كُ اءَ ا جَ تُهُ ومَ لْ ا قُ أَنَ افِقُ كِتَابَ اهللاِ فَ وَ نِّي يُ مْ عَ كُ اءَ ا جَ ا النَّاسُ مَ َ هُ  أَهيُّ لْ  .)٢("أَقُ
هذا مراراً وجاءت عنهم أحاديث يف  ص حديث النبي األكرم إل وقد أيد أئمة أهل البيت

ح بذلك الشيخ األنصاري يف كتابه  إذ  »فرائد األصول«هذا األمر بلغت حد التواتر املعنوي، كام رصَّ
 نصَّ عىل تواتر أحاديث عرض األخبار عىل الكتاب تواتراً معنوياً.

وتقييمه بواسطة كالم اهللا.  ،وبناء عىل ذلك، فال بد أوالً من عرض كل حديث عىل القرآن املجيد
وال بد من إتقان قواعد  ،لفهم كتاب اهللا »أصول التفسري«وبالطبع ال بد من العودة يف هذا الصدد إىل 

اللغة العربية املؤثرة يف فهم الكالم العريبّ مع املعرفة بأسلوب الكالم يف القرآن وعدم اللجوء إىل 
 دليل عليها. التأويالت والتوجيهات التي ال

                          
 ، الفرقان.١، آل عمران، و٤و ، البقرة،١٨٥انظر إىل اآليات: ) ١(
 . ٦٩، ص ١، ج األصول من كايف )٢(
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ة لتعارضها مع كتاب اهللا وذلك مثل  دَ ولقد أرشنا يف كتابنا هذا إىل نامذج من األحاديث املنْتَقَ

ه«نقدنا حلديث  ضِ ئِهِ وأَرْ امَ انَهُ يف سَ زَّ لَنا... خُ عَ ٓ ﴿، الذي بيّنَّا أنه يتعارض مع قوله تعاىل: )١(» ِجَ قُل �َّ
قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن 

َ
ِ أ  .]٥٠: [األنعام ﴾ٱ�َّ

ألننا لو جعلنا  أساس  ،وقلنا إنَّه ال جيوز اإلرصار عىل توجيه هذا احلديث املذكور (وأمثاله)
إجياد و تعاملنا مع أمثال تلك األحاديث التي خيالف ظاهرها القرآن، أن نقوم بتأويلها وتوجيهها

فعندئذ لن نجد أي  ،املخارج هلا برصفها عن ظاهرها االبتدائي جلعلها تنسجم مع القرآن بالقوة
تلك  إل وأئمة اهلد ص حديث متعارض مع القرآن! وعندئذ فال ندري ملن أوىص رسول اهللا

ا هبا؟!  وْ  الوصايا املتواترة بنبذ ما خالف الكتاب من األحاديث، وألي غرض أوصَ
أنه بمعنى  ،»املُسلَّمة ص سنة النبي«امليزان الثاين لتمييز صحيح األحاديث من سقيمها هو  – ٢

فال بُدَّ من طرح ذلك  ص لو تعارض حديثٌ آحاديٌّ فردٌ مع اآلثار واألخبار القطعية لسنَّة النبيِّ 
ي عن اإلمام الصادق وِ   أنه قال: ÷ احلديث الفرد جانباً، كام رُ

" ْ افِقُ كِتَابَ اهللاِ  كُلُّ يشَ وَ يثٍ ال يُ دِ لُّ حَ نَّةِ وكُ ودٌ إِىلَ الْكِتَابِ والسُّ دُ رْ فٌ ءٍ مَ رُ خْ وَ زُ هُ  .  )٢("فَ
واملثال الشاهد عىل تطبيق هذه القاعدة، تلك الرواية التي تفيد وجوبَ تأخري خطبتي اجلمعة عن 

يَّنَّا يف موضعه بطالن هذه الرواية ملخالفتها لألحاديث القطعية املستفيضة التي )٣(الصالة! ، حيث بَ
يف تقديم اخلطبتني عىل الصالة،  إل واألئمة من آله ص رواها الشيعة والسنة عن رسول اهللا

 والتي جر عليها عمل املسلمني منذ صدر اإلسالم إىل اليوم.
عتَربَ مردوداً »إمجاع األمة اإلسالمية«امليزان الثالث هو  – ٣ ، فكل حديث خيالف إمجاع األمة يُ

ثني يف عهد العباسيني) لإلمام الرضا ة (من املحدِّ رَّ خالل بحث موضوع  ÷ وباطالً، كام قال أبو قُ
 :»رؤية اهللا يف الدنيا«

ب الروايات؟  ـ فتكذِّ
 :÷ ـ فأجاب اإلمام الرضا

                          
   .١٤٤، ص ١، جاألصول من الكايف )١(
 .٦٩، ص ١، جاألصول من الكايف ) ٢(
 .٤٣٣-٤٣٢، ص١، ج»من ال حيرضه الفقيه«راجع كتاب ) ٣(
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َعَ " ا أَمجْ مَ ا وَ تُهَ بْ ذَّ آنِ كَ رْ قُ ةً لِلْ َالِفَ ايَاتُ خمُ وَ انَتِ الرِّ ا كَ ال الْـإِذَ لْامً وَ َاطُ بِهِ عِ يْهِ أَنَّهُ ال حيُ لَ ونَ عَ لِمُ سْ مُ
لَيْسَ  ارُ وَ هُ األَبْصَ كُ رِ ْ  تُدْ ثْلِهِ يشَ مِ  .)١("ءٌ  كَ

 .فقد احتجَّ اإلمام هنا يف تكذيبه للرواية بإمجاع املسلمني، عالوة عىل القرآن
واملثال الشاهد عىل استخدامنا هلذه القاعدة ما ذكرناه بشأن الرواية التي تقول إن كل من مىض 

، إذ بيَّنا يف )٢(مات عىل دين أيب هلب!! ،عليه يوم اجلمعة ومل يقرأ فيه سورة قل هو اهللا أحد ثم مات
يِّها وسنّيِّها) فلم  ،موضعه أن هذا احلديث باطل موضوع ملخالفته إمجاع األمة اإلسالمية قاطبة (شيعِ

يقل أحدٌ منهم بأن قراءة سورة التوحيد واجبة عىل كل مسلم مرة يف األسبوع، فضالً عن أن يموت 
 تارك ذلك عىل دين أيب هلب!!

. والعقل مالك هام جداً يف هذا »العقل«يزان الرابع لتشخيص األحاديث املوضوعة هو امل – ٤
يّة العقل مل يكن يف وسعنا أن نثبت أصول  كُ بالعقل، وإذا أنكرنا حجّ رَ ـيَّة الدين إنام تُدْ املجال ألن حقِّ

ر، بل إن االستدال ل والتفكُّ الت القرآنية ذاهتا الدين، ولذلك أوصانا القرآن املجيد مراراً بالتعقُّ
 إل استدالالت عقلية. هذا باإلضافة إىل أنه قد جاء يف األحاديث النبوية وآثار أهل البيت

يت (أحد أئمة األدب يف العهد  كِّ يَ أنَّ ابن السِّ وِ نصوصٌ وافرةٌ عن أمهية العقل وحجيته.  رُ
لْق قائالً:  ÷ العبايس) سأل اإلمامَ اهلادي  ؟اليومفام احلجة عىل اخلَ

 فأجاب اإلمام:
هُ "  بُ ذِّ يُكَ هُ والكاذِبُ عىل اهللا فَ قُ دِّ ىل اهللا فيُصَ ادِقُ عَ فُ به الصَّ  .)٣("العقل، يُعْرَ

كِر، فإن للعقل احلقَّ يف تكذيب األخبار والروايات التي تناقضه مناقضة رصحية.  وبناءً عىل ما ذُ
أقبل بوجهه إىل أصحابه  ص إبطالنا للخرب الذي جاء فيه أن نبي اهللا ،واملثال عىل تطبيقنا هلذا امليزان

سينقض كوكب من السامء مع طلوع الفجر فيسقط يف دار أحدكم فمن سقط ذلك "وقال: 
الكوكب يف داره فهو وصيي وخليفتي واإلمام من بعدي ... (إىل قوله) ... فلام طلع الفجر انقض 

 ."عيلِّ بن أيب طالب ...الكوكب من اهلواء فسقط يف دار 

                          
  .٩٦، ص١، جاألصول من الكايف )١(
 .٥١٠للشيخ الصدوق، ص، ثواب األعامل وعقاب األعامل) ٢(
 .٢٥، ص١، جاألصول من الكايف) ٣(
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فالعقل ال يمكن أن يقبل بمثل هذا اخلرب، بل يقطع بتكذيب راويه ألنه يعلم أن أصغر كوكب 
حَ أن  ضِّ ! وهنا ال بدَّ أن نُوَ ع له بيتُ عيلٍّ من كواكب السامء ال حتويه كل جزيرة العرب فضالً أن يتَّسِ

ذي ينطوي عىل األحكام القطعية ال ،»العقل الفطري«مقصودنا من حجية العقل هو حجية 
 »العقل االكتسايب«والبدهييات الواضحة، وليس املقصود اآلراء العقلية املعقدة التي يُطلَق عليها 

 والذي خيتلف فيه العقالء.
(وليس  »العلوم القطعية التجريبية«امليزان اخلامس ملعرفة األحاديث املوضوعة هو  – ٥

 لقرآن املجيد اعترب احلقائق العلمية حجة وقال للكافرين:النظريات التي مل تثبت!)، ألن ا

َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱۡ�ُتوِ� ﴿
َ
ۡو أ

َ
 .]٤[األحقاف:  ﴾٤بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذآ أ

واملثال عىل تطبيق هذا امليزان الرواية التي تقول إن يوم اجلمعة أقرص األيام، ألن الشمس يف أيام 
األسبوع األخر تتوقف لتعذيب أرواح املرشكني، أما يوم اجلمعة فال يكون للشمس ركود إذ يُرفَع 

 عنهم العذاب لفضل يوم اجلمعة!! 
ثبت بالعلم وبالقياسات الدقيقة القاطعة أن يوم فهذه الرواية ختالف التجربة العلمية ألنه قد 

، كام ثبت أن عبور الشمس من األفق يف أيام األسبوع األخر غري  اجلمعة ليس أقرصَ أيامِ األسبوعِ
اجلمعة ليس فيه أي توقف (هذا فضالً عن أن العلامء يعتربون أن حركة الشمس أو عبورها من 

 س).حركة الشم األفق ناتج عن حركة األرض ال
ف عىل األحاديث الباطلة خمالفتها لـِ  – ٦  .»التاريخ الصحيح«امليزان السادس للتعرُّ

ي هبذا  مِّ واملثال عىل استخدامنا هذا امليزان ما قلناه بشأن الرواية التي تذكر أن يوم عرفة إنام سُ
ف فيه عىل رسول اهللا ÷ االسم بعد والدة عيل لَّامت !! يف حني أنه من مسص ألن علياً تعرَّ

 ÷ التاريخ القطعيَّة لد املؤرخني مجيعهم أن يوم عرفة كان حيمل ذلك االسم قبل والدة عيل
 وكان مشهوراً بذلك االسم لد العرب قبل اإلسالم.

 »تعارض احلديثَني تعارضاً ال يقبل اجلمع«امليزان السابع ملعرفة األحاديث املوضوعة والكاذبة  – ٧
 ألنه يف هذه احلالة ال بد أن يكون أحد احلديثَني كاذباً قطعاً إذ ال يمكن اجتامع النقيضني.

ئ عن  زِ واملثال عىل تطبيق هذا امليزان الروايتان اللتان تدل إحدامها عىل أن غسل اجلمعة جيُ
ئ عنه! زِ  .)١(الوضوء وتدل األخر عىل أنه ال جيُ

                          
 .٥١٣، ص١، والكتاب نفسه ج٥١٤، ص١، جوسائل الشيعة) ١(
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املجازفة املبالَغ هبا يف ترتيب الثواب «املوضوعة واخلاطئة  امليزان الثامن ملعرفة األحاديث – ٨
 .»اخلطري عىل العمل السهل البسيط

وشاهدنا عىل تطبيق هذه القاعدة ما ذكرناه بشأن الرواية التي تنص عىل أن من صىل الصالة 
 الفالنية أعطاه اهللا أجر اثني عرش ألف شهيد و.. و..!!

م عىل «األحاديث املكذوبة هو امليزان التاسع ملعرفة  - ٩ هُ عُ جِّ ئُ الناس ويُشَ َرِّ نها ملا جيُ تضمّ
 ».ارتكاب املعايص

وشاهدنا عىل تطبيق هذه القاعدة ما قلناه يف رد احلديث القائل إن من يقرأ صيغةً من الصلوات 
 .)١(يُرفَع عنه القلم ملدة عام!! -صلوات اهللا عليهم-عىل حممد وآله 

نُها لألمور التي وصفها اإلمام عيل بن  امليزان العارشو -١٠ ملعرفة األحاديث املوضوعة هو تضمُّ
 بالعبارات التالية: ÷ موسى الرضا

إن خمالفينا وضعوا أخباراً يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسام، أحدها الغلو وثانيها التقصري "
روا شيعتنا ونسبوهم إىل يف أمرنا وثالثها الترصيح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناسُ  الغلوَّ فينا كفَّ

القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا 
ال . بأسامئنا وقد قال اهللا عز وجل: وَ لْمٍ ِ عِ واً بِغَريْ دْ بُّوا اهللاَ عَ يَسُ ونِ اهللاِ فَ نْ دُ ونَ مِ عُ ينَ يَدْ بُّوا الَّذِ  . )٢("تَسُ

 أيضاً للحسني بن خالد:  ÷ ومثله ما قاله اإلمام الرضا
 . )٣("!!يا ابن خالد إنام وضع األخبار عنا يف التشبيه واجلرب الغالة"

ر أفكار املسلمني وثقافتهم الدينية من لوثات األحاديث ويف اخلتام  ، نسأل اهللا تعاىل أن يطهِّ
،  و د العلامء اليقظني والناصحني، بمنِّهِ املوضوعة واخلرافات الكاذبة، وذلك بربكة جهو هِ مِ رَ رُ كَ آخِ وَ

ا وَ عْ َ  نَادَ دُ أَنِ احلْ لَّهِ مْ املَِنيَ  لـِ عَ بِّ الْ  .رَ
 

         
 

                          
 .٤٩، صمفاتيح اجلنان) ١(
 .١٦٩، ص عيون أخبار الرضا) ٢(
 .٨٢املصدر السابق، ص ) ٣(



 
 
 
 

 

 قائمة املصادر واملراجع

ّ ابن إدريس  .١  ، طبع قم، املطبعة العلمية.»كتاب الرسائر«، الشيخ الفقيه، احليلّ
اين،  .٢  ، طبع طهران.»حتف العقول«احلسن بن عيل بن احلسني،الشيخ الثقة، ابن شعبة احلرّ
  ،، الشيخابن طاووس .٣

ة« -١  .»كشف املحجَّ
 قم، دار احلجة.، طبع »إقبال األعامل« -٢

ب « ،احلسن الشعراين وأب .٤ ذْ ل إىل عَ لاملدخِ  طبع باقري.   ،»املنْهَ
 م.١٩٥٤ : مكتبة اخلانجي،، طبع القاهرة»املقدمتان يف علوم القرآن«آرثر جفري، املسترشق،  .٥
 ،سرتآباديألا .٦

  ، الطبعة احلجرية.»منهج املقال يف علم الرجال« -١
منهج املقال يف علم «طبع ضمن كتاب (، الطبعة احلجرية، »التعليق عىل منهج املقال« -٢

 .للمؤلف ذاته أي األسرتآبادي)» الرجال
 الفقيه األصويل، لشيخ، ااألنصاري .٧

 (بخط طاهر خوشنِويس).، »املكاسب« -١
 ، الطبعة احلجرية.»فرائد األصول« -٢

 آفتاب. ن، مطبعةهرا، طبع ط»الربهان يف تفسري القرآن«، هاشم بن سليامن، البحراين .٨
(للمرتمجني: الصدر  »ه الفقيهمن ال حيرض«البالغي، صدر الدين، الرتمجة الفارسية لكتاب  .٩

 البالغي وحممد جواد الغفاري).
طبعة وأيضاً  ،، الطبعة احلجرية»إىل حتصيل مسائل الرشيعة وسائل الشيعة«احلر العاميل،  .١٠

 جملد).  ٢٠املطبعة اإلسالمية (يف 
١١. ، ّ يلِّ  .هـ. ق ١٤١٧، طبع طهران، »خالصة األقوال يف معرفة الرجال«العالمة،  احلِ
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ق،  .١٢ ق، نجم الدين جعفر، الشيخ املحقِّ ، املحقِّ ّ يلِّ  جرية. احلطبعة ال، »املعترب«احلِ
 .، طبع بريوت»داتاريخ بغد«اخلطيب البغدادي،  .١٣
  .، طبع مرص»الربهان يف علوم القرآن «الشيخ،  ،بدر الدين ،الزركيش .١٤
 ، طبع مرص.»اإلتقان يف علوم القرآن«الشيخ،  ،جالل الدين ،السيوطي .١٥
 ، طبع بريوت.  هنج البالغةف الريض، الرشي .١٦
ق الشيخ ،حممد تقي ،الشوشرتي .١٧ ّ املحقِّ ايلِ جَ ، طبع »األخبار الدخيلة«، العالمة املدقِّق الرِّ

 هـ. ق. ١٣٩٠طهران، مكتبة الصدوق، 
ث الشيخحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي،  ،الصدوق .١٨  املحدِّ

 ، من منشورات مجاعة املدرسني.»اخلصال« -١
 ، قم: انتشارات أخالق.»ثواب األعامل وعقاب األعامل« -٢
 ، طهران: نرش مكتبة شمس.»صفات الشيعة وفضائل الشيعة« -٣
 .، الطبعة احلجرية»عيون أخبار الرضا« -٤
 . املجالس)، الطبعة احلجريةأو (» مايلاأل«كتاب  -٥
 ، نرش انتشارات مجاعة املدرسني.»كامل الدين ومتام النعمة« -٦
 .، نرش مجاعة املدرسني»يهمن ال حيرضه الفق« -٧

 ،املفرسِّ  لشيخا ،الطربيس .١٩
 .هـ .ش١٣٧٨، طبع جامعة طهران، »تفسري جوامع اجلامع« -١
  .هـ ق ١٣٧٧، ، طبع لبنان»تفسري جممع البيان« -٢

ث، حسني بن حممد تقي النوري املازندراين، ، الطربيس .٢٠ ، »اللؤلؤ واملرجان«الشيخ املحدّ
 .الطبعة احلجرية

 .تفسري جامع البيان حممد بن جرير، ، أبو جعفرالطربي .٢١
 ،، أبو جعفر حممد بن احلسن، شيخ الطائفةالطويس .٢٢

 .»الفهرست« -١
 » هتذيب األحكام« -٢
تُلِفَ فيه من األخبار« -٣   .»االستبصار فيام اُخْ



 نقد كتب احلديث    ٩٨

 ، طبع قم. »عدة األصول« -٤
د« -٥  .هـ ق ١٤١٨، طبع بريوت، »مصباح املتهجِّ

 ،ر بالشهيد الثاين)(املشهوالفقيه لشيخ ا ،زين الدين ،العاميل .٢٣
 هـ. ق. ١٤٠٩قم: مكتبة املفيد،  ،٣، ط»الدراية يف علم مصطلح احلديث« -١
 .، الطبعة احلجرية»رشح الدراية« -٢

٢٤.  ، ّ تفسري ( التفسري، عيايش)بالعروف املسمرقندي (الحممد بن مسعود بن عياش العيَّايشِ
 املكتبة العلمية اإلسالمية. : هرانط طبع، )العيايش

 الكاشاين،الفيض  .٢٥
 .، الطبعة احلجرية»الوايف« -١
 ، من منشورات املكتبة اإلسالمية. »الصايف يف تفسري القرآن« -٢

 ، طبع بريوت.»األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة«الشيخ،  ،نور الدين عيل ،القاري .٢٦
٢٧.  ، ّ  هجرية شمسية. ١٣٤٨، (اختيار معرفة الرجال)، طبع مشهد،  رجال الكِيشِّ الكِيشِّ

 كربالء. وطبع
ث، .٢٨ ، حممد بن يعقوب، املحدِّ يْنِيّ لَ  الكُ

  .، طبع طهران»األصول من الكايف« -١
 .، طبع طهران: انتشارات علمية إسالمية»الروضة من الكايف« -٢
 ، طبع طهران.»الفروع من الكايف« -٣

٢٩.  ، ّ قاينِ  .، الطبعة احلجرية»تنقيح املقال يف علم الرجال«املامَ
 ،املال حممد باقر ،املجليس .٣٠

 . الطبعة اجلديدة، نرش دار الكتب اإلسالمية، الطبعة احلجرية، و»بحار األنوار« .١
لْية املتقني« .٢ نرش مطبوعات حسيني، طهران: ، »مكاملات حسنية«وإىل جانبه كتاب » حِ

 هـ. ش. ١٣٦٢
 كتابفرويش إسالمية.طهران،  :طبع، »زاد املعاد« .٣
 الكتب اإلسالمية.دار  ،طهران، »يف رشح أخبار آل الرسول مرآة العقول« .٤

 نرش: انتشارات إسالمية علميَّة.، ترمجة أصول الكايفمصطفوي، جواد،  .٣١
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تصحيح «، (واسم الكتاب األصيل »رشح عقائد الصدوق«املفيد، الشيخ الفقيه املتكلم،  .٣٢
 طبع تربيز. ،)»تصحيح االعتقاد«أو باختصار:  »اعتقاد اإلمامية

٣٣.  ، ّ «النجايشّ  بة الداوري.طبع قم: مكت، »رجال النجايشِ
ث، .٣٤ ، الشيخ املحدِّ يّ  عباس القمِّ

 ، نرش: كتابفرويش إسالمية.  »مفاتيح اجلنان« -١
 ).يف حاشية مفاتيح اجلنان( طبع ، »الباقيات الصاحلات« -٢
  ».سفينة البحار« -٣

 .عبد الرمحن بن اجلوزي، املوضوعات .٣٥
 .الطبعة احلجرية، »تفسري عيل بن إبراهيم القميّ «، القمي عيل بن إبراهيم .٣٦
 ، طبع طهران.»تفسري منهج الصادقني« ،املال ،فتح اهللا الكاشاين .٣٧
 ». أعيان الشيعة« ، العالمة السيد،حمسن أمني العاميل .٣٨
 ، نرش جامعة مشهد.»علم احلديث«األستاذ الفاضل، مدير شانه چي،  .٣٩
ث،  .٤٠  .»صحيح مسلم«مسلم بن احلجاج النيشابوري، املحدِّ
 طبع بريوت.، »الفقه عىل املذاهب اخلمسة« العالمة الشيخ، ،حممد جواد ،مغنية .٤١
 ،الشيخ ،يوسف البحراين .٤٢
 مؤسسة آل البيت.   قم: ، طبع »لؤلؤة البحرين«  -١ 

 ».احلدائق النارضة« -٢
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