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 مةاملقّد
ظّل احلديث النبوّي الرشيف مرجعًا وهاديًا لألّمة اإلسالمّية عرب العصور 

ن، وقد اهتّم املسلمون وعلامء اإلسالم باحلديث الرشيف اهتاممًا عظياًم، والقرو

وأّلفوا يف ذلك املؤّلفات وصنّفوا التصانيف، وشّمر حمّدثو اإلسالم عن سواعدهم 

للسفر لطلب احلديث، وبذلوا قصارى جهدهم يف هذا املضامر حتى وصلت إلينا 

 .هذه املجموعات واملوسوعات يف أفخم حّلة وتنظيم

وقد كان الوضع كذلك عىل الصعيد الشيعي، فقد هّب أصحاب أئّمة أهل 

البيت^ لتلّقي احلديث منهم، وكانوا يتواصلون معهم باستمرار، وكذلك يف 

مواسم احلّج والعمرة وغريها، وأّلفوا يف القرن الثاين والثالث عددًا كبريًا من 

من  مكن لنا أن نطّل عليهاالكتب احلديثّية الصغرية احلجم أو متوّسطة احلجم، ي

خالل كتب الفهارس كفهرست النجايش، وفهرست الطويس، وفهرست ابن 

النديم وغري ذلك من الكتب التي تكشف لنا عن رقم ليس باليسري من املصنّفات 

 احلديثية التي كتبت يف تلك الفرتة.

وبمجيء القرن الثالث اهلجري، بدأت تلمع أسامء شخصّيات مرجعيّة يف 

اهة واحلديث عند اإلمامّية، كالصفار، واحلمريي، والربقي، وعيل بن إبراهيم الفق

القّمي، وابن قولويه، وابن بابويه األب، وغريهم، ليتهّيأ الوضع بذلك لعرص 



اجلمع وتأليف املوسوعات احلديثية بمجّرد حلول القرن الرابع اهلجري، فظهر 

والشيخ حممد بن عيل هـ(، 823أو  823الشيخ حممد بن يعقوب الكليني )

هـ( وغريهم، وهذا ما 064هـ(، والشيخ أبو جعفر الطويس )833الصدوق )

يمكن أن نسّميه العرص املوسوعي احلديثي األّول عند الشيعة اإلماميّة؛ ألّن 

اإلمامية عرفت عرصًا موسوعّيًا آخر يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش 

هـ(، والشيخ حممد باقر املجليس 3340يل )اهلجريني، مع مثل الشيخ احلّر العام

هـ(، وغريهم.. هذا إذا 3433هـ(، والشيخ حمسن الفيض الكاشاين )3333)

أردنا جتاهل وجود عرص موسوعّي ثالث، بدأ مع املحّدث الشيخ حسني النوري 

 هـ( وما يزال إىل يومنا هذا مع مثل كتاب جامع أحاديث الشيعة وغريه.3823)

نصوص احلديثّية املوجودة يف مصادر احلديث عند اإلمامّية وحيث إّن أغلب ال

هـ(، فهذا يعني 303هـ( وجعفر الصادق )330ترجع إىل اإلمامني: حمّمد الباقر )

أّن عرص املوسوعات احلديثية األوىل يبعد قرنني ونّيف من الزمن عن عرص النّص 

ني عرص ة الفاصلة باملتلّقى عن هذين اإلمامني الَعَلمني، وهي فرتة مشاهبة للفرت

النهضة احلديثي السنّي يف القرن الثالث اهلجري مع اإلمام البخاري واإلمام 

مسلم واإلمام أمحد بن حنبل.. وعرص النبي| أو حتى الصحابة، إذا ما جتاهلنا 

بعض الكتب األخرى التي وقع نقاش يف مكانتها احلديثّية عند بعضهم كموطأ 

 اإلمام مالك بن أنس و..

كان الرواة حلديث أهل البيت^ يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني لقد 

متنّوعني جدًا، وحصلت يف هذين القرنني أكرب االنشقاقات الشيعّية، وقد أثر ذلك 

عىل احلديث، متامًا كام هو املشهد يف املناخ السنّي، واجلداالت الصاخبة التي 

يب واملوقف من الصحابة وترت ظهرت فيه، يف قضايا القضاء والقدر وخلق القرآن



األفضليّة بينهم، وقضايا األسامء والصفات اإلهلّية، واملوقف من السلطان وخليفة 

 املسلمني.

كان املشهد الشيعي يزخر أيضًا بخالفات شبيهة، لكّن الرتكيز أكثر كان عىل 

مسألة اإلمامة ومساحتها، وصفات اإلمام من العصمة والعلم بالغيب والوالية 

كوينّية ومقام اإلمامة والنبّوة، وتعيني األئمة وأسامئهم، وقضايا الغلّو والنصب الت

 والتقصري، والتفاسري القرآنية ذات النزعة الباطنية وغري ذلك.

أّدى هذا الوضع إىل ظهور فريق من الكذابني والوّضاعني املحيطني باألئمة أو 

أو  الكثري ممّن كذب عىل النبي املنتسبني إليهم، متامًا كام عرف مجهور أهل السنّة

عىل الصحابة، وتتّبعهم العلامء وصنّفوا يف أسامئهم وأحواهلم املصنّفات. وقد 

جاءت النصوص عن أهل البيت حتّذر من الكذابني والوّضاعني حتذيرًا شديدًا، 

هـ( 054السيام الغالة، الذين عرفوا بالدّس واجلعل، حتى ال يكاد النجايش )

 غلو ثم يوثقه، وكأّن الوثاقة ال جتتمع مع الغالة املفرطني.يصف شخصًا بال

وشيئًا فشيئًا ظهر علم الرجال واجلرح والتعديل عند اإلمامّية وازداد االهتامم 

باألسانيد، وظهرت كتبهم احلديثّية وطرق وسالسل أسانيدهم، ثم تالها ظهور 

ة(، ثم )الكتب األربعاملوسوعات احلديثّية القديمة والتي ُاطلق عليها فيام بعد 

تنامى البحث الرجايل واالهتامم بنقد احلديث منذ زمن العالمة احليل يف هنايات 

القرن السابع اهلجري، وبلغ أوجه يف القرن العارش، إىل أن ظهرت احلركة 

اإلخبارّية حينها، ودافعت عن احلديث وقّدمت ما ُعرف باملوسوعات احلديثية 

األنوار، والوايف، وتفصيل وسائل الشيعة، ومستدرك الضخمة الثانية، مثل بحار 

 الوسائل، وغري ذلك من الكتب املعروفة.

ورغم اجلهود الضخمة، ظهرت يف القرن األخري تيارات تدعو ملزيد من النقد 



احلديثي والبحث يف األسانيد والطرق واملصادر، وكانت أكثر تشّددًا من املايض، 

 هـ(.3038القاسم املوسوي اخلوئي )وعىل رأس هؤالء كان اإلمام أبو 

إّن احلديث وعلومه عند اإلمامّية، كأّي علم آخر من علوم املسلمني، شهد 

هنضات كبرية يف التاريخ، ويف الوقت نفسه واجه مشاكل ليست باهلّينة، وكان 

العلامء عىل الدوام جيهدون لتاليف املشاكل وحتقيق املزيد من سالمة احلديث 

ي: السند واملتن معًا. وهو ما نأمل أن نساهم فيه ونقّدم فيه وصّحته من ناحيت

 مدماكًا صغريًا يف هذا املرشوع املبارك إن شاء اهلل.

 

 ملوسوعةاعملنا يف هذا الكتاب / 

يمكن تلخيص عملنا يف هذا الكتاب، لكي يكون القارئ الكريم عىل اطالع 

 ودراية، عىل الشكل التايل:

هـ( 823أو  823للشيخ حمّمد بن يعقوب الكليني )اعتربنا كتاب الكايف  ـ 1

بمثابة األصل الذي نشتغل عليه، حيث نخّرج احلدث النبوّي منه، ثم ننظر يف 

ختريج احلديث نفسه، ولو بصيغ متقاربة، يف سائر الكتب األربعة، ثم يف سائر 

 مصادر احلديث اإلمامي ومراجعه، وإذا ما انتهينا من ذلك، رشعنا بكتاب من ال

حيرضه الفقيه وكذلك سائر الكتب األربعة، دون أن ننظر مرًة أخرى يف احلديث 

الذي سبق خترجيه. فلو خّرجنا حديثًا من الكايف ثم رأيناه موجودًا يف كتاب من ال 

حيرضه الفقيه، فإننا عندما ننتهي من كتاب الكايف بأكمله ونبدأ بكتاب من ال 

ا له من ذا احلديث نفسه، ألنه قد سبق خترجينحيرضه الفقيه، فإننا ال نعيد ختريج ه

 قبل.



حيث إّن احلديث الواحد قد تتعّدد مصادره وأسانيده وصيغه، فإّننا قد  ـ 2

نشري إىل اختالف صيغه ومتنه بني املصادر احلديثّية، وقد يكون األمر بحاجة يف 

من ثم وبعض األحيان القليلة إىل تقسيم احلديث عنه تبعًا لكّل صيغة عىل حدة، 

فإذا ثبت صّحة سند بعض الصيغ دون بعض أرشنا يف النهاية إىل الصيغة 

 الصحيحة ومل نتعّرض لتكرار الصيغ غري الثابتة.

نشري يف كّل حديث إىل النقد املتني الذي قد ُيسّجل عىل بعض األحاديث،  ـ 3

 وقد ندعم احلديث متنًا بحديث آخر قريب منه خيرج معه شاهدًا له، وقد يكون

 احلديث الشاهد من مصادر اإلمامّية وقد يكون من مصادر غريهم.

 

 نقد املنت يفمن معايرينا 

ومنهجنا يف نقد املتن هو تلك املعايري التي قّدمها جهابذة املحّدثني، وأبرزها ما 

 ييل:

أن ال ختالف الرواية آيًة من كتاب اهلل تعاىل، فالقرآن الكريم  املعيار األّول:

حريف وهو مصدٌر حمفوظ ومؤّكد، ويستحيل أن يقول النبّي أو مصوٌن من الت

يفعل ما فيه خمالفة للقرآن الكريم، فإذا جاءت رواية عنه وهي مشتملة عىل 

املخالفة فإّن هذا دليل عىل أهّنا مل تصدر عنه صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، وإثبات 

 النسخ ال يكون من وجهة نظرنا إال بدليل يقيني.

ّد من التنبيه إىل أّنه إذا جاءت رواية معارضة ملا يف القرآن الكريم حسب والب

الظاهر فالواجب الرتّيث، فإن كان اجلمع بينها وبني النّص القرآين ممكنًا بتأويل 

سائغ وقريب وعريف فبها ونعمت، وإن كان اجلمع سيعتمد عىل تأويل متكلَّف ال 



كون غة فإّن هذا غري مقبول، وبالتايل فستيقبله الذوق اللغوي والعريف عند أهل الل

 تلك الرواية مردودة.

وال خيفى ما للتضّلع يف لغة العرب ويف بياهنا وبالغتها وأساليبها من أمهيّة 

 قصوى يف هذا املضامر، وبدون ذلك تضطرب األفهام وتزّل األقدام.

الثابتة  النبوّيةأن ال ختالف الرواية ما هو أصّح منها من األحاديث  املعيار الثاين:

املؤّكدة، فإذا صّح عندنا يشء من األحاديث عنه صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم 

بطريق علمي يقيني )وليس بطريق آحادي(، ثم وجدنا عنه رواية آحادّية ظنّية 

أخرى ختالف ما ثبت، فهذا يعني أّن تلك الرواية مردودة، حتى عىل قواعد حجيّة 

مئنان هبا، بل وحتى الظّن عىل وفقها، سوف يتالشى عادًة خرب الواحد؛ ألّن االط

 يف هذه احلال، ما مل نفرض النسخ وأمثاله فرضًا معقوالً حيتاج لشواهد منطقّية.

أن ال ختالف الرواية العقَل الرصيح، فاهلل تبارك وتعاىل الذي  املعيار الثالث:

 عليه بطاعة رسوله صىّل اهلل كّرم اإلنسان بالعقل املتفّكر املتدّبر ال يمكن أن يأمر

 وعىل آله وسّلم وحيث عىل التأيّس به إذا كان يصدر عنه ما خيالف رصيح العقل.

 أن ال ختالف الرواية حقائق التاريخ الثوابت. املعيار الرابع:

أن ال ختالف الرواية القواعد الكلّية القطعّية يف اإلسالم والتي  املعيار اخلامس:

 ال تقبل التخصيص.

أن ال تتعّلق الرواية بأمٍر عظيم تتوّفر دواعي األّمة عىل  ملعيار السادس:ا

االهتامم به، فيتفّرد بتلك الرواية واحٌد من الرواة، وخاّصة إذا مل يكن معروفًا 

 باحلرص عىل طلب العلم والعناية به.

أن ال تشتمل الرواية عىل بعض املصطلحات احلادثة بعد زمن  املعيار السابع:

ّوة؛ ألّن النبّي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم كان خياطب الصحابة باملعهود النب



عندهم، مامل حتتّف الرواية بشواهد قوّية تعّزز صدورها، وجتعل تعابريها احلادثة 

 راجعًة إىل النقل باملعنى وصياغة الرواة املتأّخرين.

مل بوي، كأن تشتأن ال تكون الرواية بعيدة عن األسلوب الن املعيار الثامن:

عىل الركاكة اللفظية أو املعنوّية، أو تكون من املعهود يف أساليب أهل الكتاب أو 

الصحابة أو التابعني واحلكامء واألطباء؛ ألّن هذا قرينة عىل عدم الصدور، وإن 

أمكن يف بعض األحيان تربير ذلك، كام يف حال احتامل النقل باملعنى من شخص 

عربّية فينتج نّصًا ركيكًا من الناحية اللفظّية رغم أّن الراوي غري ضليع يف اللغة ال

صادق يف النقل، لكنّه يف العادة يمكن أن يكون هذا املعيار الثامن قرينة عدم 

 الصدور.

فهذه املعايري متثل قرائن قد تكفي واحدة منها، وقد ال تكفي واحدة لكن يكون 

 احلديث عن النبّي صىّل اهلل يف اجتامع بعضها مع بعض الدليل عىل عدم صدور

عليه وعىل آله وسّلم، ولكّل أو أغلب هذه القرائن استثناءات يالحظها املحّدث 

 والناقد احلديثي أثناء عمله.

 ونعود لبيان النقاط املتعّلقة بعملنا يف هذا الكتاب فنقول:

يّة يف سإذا قمنا برتمجة الراوي فإننا نرّكز يف ترمجته عىل بعض املصادر األسا ـ 4

علم اجلرح والتعديل عند اإلمامّية، ومن أبرزها رجال الطويس، وفهرست 

الطويس، ورجال الكيش، ورجال النجايش، وطبقات الربقي، ورسالة أيب غالب 

الزراري، وخالصة األقوال، وإيضاح االشتباه للعالمة احليل، والفهرست للشيخ 

شهر آشوب املازندراين، منتجب الدين الرازي، ومعامل العلامء للشيخ ابن 

والرجال للشيخ ابن داوود احليل. وقد نشري إىل غريهم من املتأّخرين أحيانًا، 

كالسيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث، والشيخ النامزي يف مستدركات علم 



رجال احلديث، والشيخ التسرتي يف قاموس الرجال، والعالمة املامقاين يف تنقيح 

 يف أمل اآلمل وغريهم. املقال، واحلّر العاميل

وعندما نشري إىل الكتب القديمة فنحن نقترص عىل بعضها ونرتك ذكر بعضها 

اآلخر أحيانًا كثرية استغناًء، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة املطّوالت، فإذا 

وجدنا توثيقًا عند الطويس والنجايش والكيش فال نرى رضورة لنقل توثيقات 

  إذا كان هلم رأي معارض.اآلخرين وتعديالهتم، إال

نحاول يف كثرٍي من األحيان االستفادة من أنظار علامء اجلرح والتعديل من  ـ 5

أهل السنّة، فإذا وثقوا شخصًا ومل نجد لتوثيقهم معارضًا، ال عند أهل السنّة وال 

عند اإلمامّية، فإننا نأخذ بتوثيقهم، إذا مل ُيبَن عىل نظرّيات ال نؤمن هبا مسبقًا، 

 وهكذا احلال يف التضعيف.

أما لو اختلف السنّة واإلمامية يف توثيق شخص وتضعيفه، كأن ضّعفه أهل 

السنّة ووثقه اإلمامية أو بالعكس، فإننا ننظر يف عنارص الرتجيح، فإذا كانت 

لصالح هذا الفريق أو ذاك أخذنا هبا، وإال تساقطت الشهادات، ومل يمكن إثبات 

 ه، وهبذا تسقط روايته عن االعتبار عندنا.ُحسن حال الراوي أو ضعف

عندما ال نعثر للراوي عىل ترمجة أو توثيق نكتفي باإلشارة إىل ذلك، وإذا  ـ 6

كان مهماًل مل يتعّرض له الرجالّيون فإننا نشري إىل ذلك بقولنا )مهمل(، ولتأكيد 

نامزي يخ الما نقول ننقل شهادة الشيخ النامزي بأّن فالنًا )مل يذكروه(، فإّن الش

يبذل قصارى جهده يف توثيق الرواة، فإذا قال: )مل يذكروه(، ومل نعثر له بعد التتّبع 

 عىل ترمجة حيصل لنا يقني بعدم وجود هذا االسم يف كتب الرجال مرتمَجًا.

من أهم األمور التي يلزم توضيحها يف هذا املجال هو موضوع  ـ 7

رجال واجلرح والتعديل عند املصطلحات؛ ألّن بني علم احلديث وعلم ال



الفريقني، السنّة والشيعة، تشاهبًا واختالفًا، فإّن الشيعة اليوم إذا قالوا: حديث 

صحيح فقد يقصدون منه أحيانًا الصّحة باملعنى احلديثي اخلاص، وقد يقصدون 

أحيانًا أخرى الصّحة باملعنى األصويل، أي أّن احلديث سنده معترب حيتّج به، سواء 

يحًا أم حسنًا، وهكذا عندما يقولون: فالن جمهول، فهم ال يقصدون كان صح

بالرضورة أّن الرجاليني نّصوا عىل جهالته، بل يقصدون يف الغالب أّنه جمهول 

احلال من حيث الوثاقة وعدمها، بمعنى أنه مل تثبت وثاقته وال عدالته حتى يعتمد 

ه من مل املحّدثون السنّة: )في عىل حديثه. وقد يطلقون اإلرسال يف موضٍع يعرّب عنه

 يسّم(، وهكذا احلال يف مصطلحات أهل السنّة.

ونحن حيث أردنا أن تقرتب أساليب التخريج واحلكم عىل األحاديث من 

بعضها بني السنّة والشيعة، وألّننا معنّيون بمخاَطبنا غري الشيعي يف هذا 

ب م نفس الرتاكيفقد سعينا قدر اجلهد يف استخدا الكتاب/املوسوعة أيضًا،

واملصطلحات املوجودة عند أهل السنّة، رشط أن ال تعطي معنى غري مفهوم أو 

غري مفيد للمقصود وفقًا ملصطلح اإلمامية. وبعبارة أخرى استخدمنا املصطلح 

 الذي يقرتب من الطرفني وال ينافيهام.

ا جهدنإال أن احلّق يقال بأّن هذه الطريقة كانت متعبة لنا، وقد حاولنا قدر 

 القيام هبا، لكن يف كثري من املوارد مل يمكن لنا فعل ذلك.

لقد بّينا يف كّل حديث خمرج احلديث ومداره، ولكنّني شخصيًا ال أكتفي  ـ 8

بتحقيق حال السند من املدار وما قبله وصوالً إىل النبي األكرم؛ ألنني أعتقد ـ 

 دار، فإذا سمع الواضعشخصيًا ـ بأّن الوضع يف احلديث يمكن أن يكون إىل امل

حديثًا ينسب بطريق ما إىل فالن املعروف بالرواية، فمن املمكن أن يضع نفس 

احلديث مع اختالق طريٍق آخر إىل املدار نفسه، وجمّرد تعّدد الطرق إىل املدار ال 



يكفي ما مل يبلغ ذلك مبلغًا كبريًا كعرشة طرق ومازاد، هلذا قمنا يف هذا الكتاب 

 الرواة الواقعني قبل املدار وبعده، كام سيالحظ القارئ الكريم.بتحقيق حال 

ـ عند تعّرضهم لشواهد احلديث ـ  9 يعتمد الكثري من املشتغلني باحلديث اليوم 

املبحوث عنه ـ عىل أحاديث أخرى تلتقي معه يف بعض املضمون، ولكنها ختتلف 

من الشواهد، فإذا  عنه يف الكثري من املضمون اآلخر، وهذا ما ال أعّده شخصياً 

جاء حديث حيث عىل اإلنفاق عىل الزوجة، فال أستطيع أن أجعل شاهده حديثًا 

آخر حيث عىل الكرم وينهى عن البخل؛ ألّن هذين احلديثني وإن التقيا يف نقطة 

معينة، ولكّن هذا ال يصّحح صدور احلديث األّول بحيث يسمح يل بالتعامل معه 

 حيح مثاًل، وإن كان مؤّيدًا له بدرجة ما.معاملة احلديث املعترب والص

وهذه نقطة فرضت علينا عدم استحضار الكثري من الشواهد التي قد يعّدها 

البعض ـ السيام بعض املشتغلني باحلديث عند أهل السنّة ـ شواهد هلذا احلديث 

 أو ذاك.

ن مولكنّنا عىل أّية حال استحرضنا ـ حيث يتيّّس ـ شواهد لألحاديث اإلمامّية 

كتب احلديث السنّية، وهذا ما يساعد عادًة يف اكتشاف أّن املشرتكات احلديثية بني 

الفريقني ليست قليلًة أبدًا، وقد قام جممع التقريب بني املذاهب يف طهران بعمل 

من هذا النوع عرب التصنيف يف املشرتكات احلديثية بني املذاهب، وأصدر عّدة 

ذلك، ليس آخرهم صاحب الفضيلة الشيخ عناوين يف ذلك، كام قام آخرون ب

وجيه بن حمّمد املسّبح اهلجري يف كتابه الذي مل يكتمل بعُد )تذكرة املحّدثني 

بمؤتلف حديث املسلمني؛ وانظر كتابه اآلخر: نرضة األّيام يف مؤتلف روايات 

 فرق اإلسالم(، فجزى اهلل اجلميع خريًا.

من املتشّددين يف أمر احلديث  سوف يالحظ القارئ العزيز بأنني ُاَعدّ  ـ 11



عاّمة، وعدد األحاديث الساملة هو عندي قليل نسبيًا، ولكّن وجهة نظري 

الشخصية هذه ال تعرّب عن موقف عامة علامء الشيعة اإلمامّية، بل لكّل رأيه 

واجتهاده يف احلديث تصحيحًا وتضعيفًا قبوالً ورّدًا، فال أمّحل نتيجة اجتهادي يف 

 ذا الكتاب للشيعة، كام ال يتحّمله السنّة أيضًا.احلديث يف ه

انطالقًا من النقطة السابقة، مل يثبت عندي وثاقة وال عدالة وال ُحسن  ـ 11

حال كثري من الرواة الذين ثبتت وثاقتهم عند علامء اإلمامّية، وبعضهم وثقه أهل 

سباب ذلك السنّة أنفسهم، وكذلك العديد ممّن هم ثقات عند أهل السنّة. وأحد أ

عدم اعتامدي عىل بعض نظرّيات التوثيق والتعديل التي اعتمدها غري واحد من 

علامء اجلرح والتعديل من اإلمامية وأهل السنّة؛ ألنني مل أَر فيها دليالً عىل الوثاقة، 

 بل جمّرد قرينة ناقصة.

ل ب ولكي ال نطيل البحث يف كل راٍو، مل نعقد تفصيالً يف أدّلة توثيقه وتضعيفه،

اقترصنا عىل إشارات رسيعة، فإذا وجد القارئ أّن بعض الرواة ذكرنا أّنه مل يثبت 

توثيقه، فهذا ال يعني أنه مل يّدع أحد وثاقته ويقيم األدّلة عليها، بل هذا معناه أّن 

ـ عىل توثيق هذا الراوي  ـ من وجهة نظرنا املتواضعة  األدّلة التي ذكروها ال تنهض 

دامنا هذه الطريقة هو طلب االختصار، وعدم تشتيت ذهن أو ذاك. وسبب استخ

القارئ بالبحوث املوّسعة يف البحث الرجايل التفصييل. ولكي تكتمل الصورة 

عنده قمنا بدراسة املئات من أبرز الشخصّيات الروائيّة التي ترّدد اسمها يف كتب 

وراً بإذن ره بعدها فاحلديث الشيعّية وأفردنا هلا مصنّفاً مساعداً هلذه املوسوعة نصد

اهلل تعاىل، وهناك بحثنا يف حال املئات من الرواة الذين يقوم احلديث اإلمامي 

 عليهم عادًة، ووثقنا بعضهم وضّعفنا آخرين، وتوّقفنا يف فريٍق ثالث منهم.

ولكي أخترص الطريق عىل القارئ العزيز، سوف أشري إىل أهّم نظريات التوثيق 



ا مل يثبت عندي اعتباره أساسًا للتوثيق، وتفصيل البحث عند اإلمامية وغريهم مم

يف هذه النظريات ومناقشاهتا أحيل القارئ فيه إىل أبحاثي املستقّلة يف )كّليات علم 

الرجال وقواعده(، وأبرز هذه النظريات التوثيقية أو التصحيحّية التي مل تثبت 

دًا وقرينة، ما ييل:  عندي إال مؤيِّ

روي عنه ثقة أو ثقات؛ إال من تعّهد بأنه ال يروي إال عن وثاقة كّل من ي أ ـ

 ثقة.

 وثاقة من يكثر الثقة أو الثقات من الرواية عنه. ب ـ

 شيخوخة اإلجازة. ج ـ

 الوكالة املحدودة من املعصوم كالوكالة عىل وقف أو نحوه. د ـ

 وثاقة مشايخ النجايش. هـ ـ

أو روى عنه أحد بني  وثاقة كّل من روى عنه أحد أصحاب اإلمجاع، و ـ

 فضال.

 رواية الراوي يف فضائل أهل البيت أو الصحابة. ز ـ

وروده يف أسانيد كامل الزيارة، وتفسري عيل بن إبراهيم القمي، إال املشايخ  ح ـ

 املبارشين لكامل الزيارة فهم ثقات.

 كثرة رواية الراوي لألحاديث. ط ـ

ب أحد األئّمة من أهل البيت، جمّرد كونه من صحابة النبي، أو من أصحاي ـ 

 بمن فيهم اإلمام جعفر الصادق.

 مراسيل الشيخ الصدوق ـ وكذا الطويس والكليني ـ فهذه مل تثبت عندي. ك ـ

 نظرية صّحة الكتب األربعة أو وثاقة كّل رواهتا، وهي نظرّية غري ثابتة. ل ـ

بت، بل ثتصحيح كّل روايات صحيح مسلم والبخاري، فهذه النظرّية مل ت م ـ



جيب إخضاع كّل روايات أئّمة احلديث الشيعة والسنّة للنقد والتمحيص، من 

 حيث املصدر والطرق واألسانيد واملتون.

 وغري ذلك من املقوالت والنظرّيات واآلراء املحرتمة.

إنني أعتقد ـ وفاقًا ملا ذهب إليه متأّخرو اإلمامية ـ بكفاية وثاقة الراوي  ـ12

احلديث، أما مذهبه فهو ال يرّض بنفسه يف إمكانّية األخذ بحديثه وأمانته وضبطه يف 

من حيث املبدأ، فيمكن األخذ بحديث الثقة أكان شيعيًا أم سنيًا، إماميًا أم زيديًا 

أم إسامعيليًا أم غريهم، وهلذا مل نخض هنا يف تقويمنا للرواة بتحقيق حال مذهبهم 

 إال عند الرضورة.

ريم أّننا يف البداية قد نكون أطلنا يف ختريج احلديث سيالحظ القارئ الك ـ 13

نظرًا للحاجة لتتّبع حال الرواة والطرق واألسانيد، إال أّن املجّلدات الالحقة 

ستكون أقّل من ذلك إطالًة بكثري إن شاء اهلل؛ ألّن أغلب الرواة قد متّت ترمجتهم 

ملقّدمة، وسيسري األمر والتعّرف عليهم وعىل حاهلم من خالل املجّلد األول بعد ا

 عىل منواله العادي يف ذلك بإذن اهلل.

إّن هذه املوسوعة ليست معنّيًة بدراسة الروايات املنقولة عن أهل البيت  ـ14

النبوي، بل خصوص تلك الروايات املنقولة يف مصادر اإلمامّية من الشيعة عن 

ة اإلماميّة فهي  كتب الشيعالنبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، فكّل رواية نبوّية يف

حمّل نظرنا، ال كّل رواية شيعّية ولو كانت عن أهل البيت دون أن ترفع يف النّص 

 إىل رسول اهلل، فليالحظ هذا األمر جّيدًا.

كنّا نريد وضع اإلحاالت والعزو واهلوامش يف أسفل الصفحة، لكنّنا  ـ 15

ل من ذلك أّن هذه الطريقة تقلّ قّررنا وضعها يف داخل املتن بني قوسني كبريين، و

حجم صفحات الكتاب، وحيث ُاريد له أن يكون موسوعة كان تأثري هذا غري 



قليل عىل حجم الصفحات يف جمموع املجّلدات، فاقتىض التنويه يف أّننا استخدمنا 

 هذه الطريقة الشائعة اليوم أيضًا.

هرسًا ألطراف وضعنا يف هناية كّل جمّلد من جمّلدات هذه املوسوعة ف ـ 16

احلديث، كام هي الطريقة املعمولة يف جمال التدوين احلديثي اليوم، السيام يف 

الوسط السنّي، كام وضعنا فهرسًا آخر للنتائج يف كّل جمّلد، بينّا فيه عدد الروايات 

الصحاح بالذات أو بالغري، واحلسنة بالذات أو بالغري، والضعيفة سندًا، 

 ة من اجلهتني، واملوضوعة، وغري ذلك.والضعيفة متنًا، والضعيف

 لقد جعلنا هذه املقّدمة/املجّلد عىل ثالثة فصول: ـ 17

وخّصصناه للحديث ـ باختصار ـ عن علم احلديث والتدوين  الفصل األّول:

احلديثي عند اإلمامّية، وأخذنا أنموذج املحّمدين الثالثة )الكليني، والطويس، 

عند اإلمامية، وذلك من زاوية التعريف هبم والصدوق( الذين هم عمدة احلديث 

وبحياهتم ومنجزاهتم ومناهجهم احلديثية بشكل خمترص، بغية جتلية الكثري من 

وقد أكثرنا جّدًا يف هذا األمور التي تبدو لغري اإلمامي ملتبسًة وغري واضحة. 

ه تالفصل من االعتامد عىل ما كتبه الباحث األستاذ ثامر هاشم العميدي، وما قّدم

جلنة حتقيق كتاب الكايف للشيخ الكليني يف مؤّسسة دار احلديث يف مدينة قم يف 

اجلمهورية اإلسالمّية اإليرانّية، حيث جعلنا ما قّدماه بمثابة األصل وأجرينا عليه 

 وحذفنا منه نقاطًا مل نوافق عليها أو مل تكن لنا فيها حاجة. وإضافات، تعديالت

ديث ـ بإجياز ـ عن تاريخ علم الرجال واجلرح وخّصصناه للح الفصل الثاين:

والتعديل عند اإلماميّة، ومصادره، وشخصّياته، ومناهج علامء اجلرح والتعديل 

اإلمامية يف هذا املضامر، وحاولنا توضيح الصورة بشكل خمترص ليساعد ذلك عىل 

 فهم كيفية التعاطي مع األسانيد والرواة عند اإلماميّة.



لفصل نقلناه من كتابنا: دروس متهيدية يف تاريخ علم وأغلب ما يف هذا ا

الرجال عند اإلمامّية، ومن أراد املزيد من التفصيل يف تاريخ علم الرجال فبإمكانه 

 العودة لكتابنا هذا.

وخّصصناه لرصد بعض اإلشكالّيات التي ُسّجلت عىل  الفصل الثالث:

ام كخرية، وعّلقنا عليها، احلديث والرجال عند اإلمامية، السيام يف الفرتة األ

تعّرضنا ـ ضمنًا ـ لبعض اإلشكالّيات التي سّجلت عىل احلديث عند أهل السنّة، 

السيام عىل صحيَحي: البخاري ومسلم، وناقشناها وعّلقنا عليها؛ الستكامل 

وسعينا ـ واهلل العامل  الصورة، وإن كان مْعِقد كالمنا هو )احلديث عند اإلمامّية(.

نتجّرد عن التحيّزات املذهبيّة ونتعامل بموضوعّية عالية مع األمور،  باحلال ـ أن

 قاصدين بذلك رضا اهلل سبحانه وحده وهو ويّل التوفيق.

وقد كان الفصالن األّول والثاين قد اشتمال أيضًا عىل رّد لبعض اإلشكاليات، 

 هلذا يستحسن ـ لتكوين صورة عاّمة ـ مطالعة الفصول الثالثة معًا.

هدفنا يف هذا الكتاب/املدخل تقديم دراسة مستوعبة يف تاريخ احلديث وليس 

عند الشيعة اإلمامّية أو يف مناهجهم احلديثّية أو يف مدارسهم وتطّوراهتم، بل كان 

اإلشكاليّات األساسّية التي أرشنا نامذج من هدفنا تقديم صورة عاّمة هبدف رّد 

ل، والغاية من هذا هو إثبات ما إليها يف الفصل الثالث من هذا الكتاب/املدخ

أسّميه باالعتبار اإلمجايل للحديث اإلمامي )وبالضمن حلديث سائر املذاهب(، 

فاقتىض التنويه، وإال فإّن التصنيف يف احلديث عند الشيعة اإلمامّية وتطّوراته حيتاج 

ملنهج آخر يف البحث، ويمكن مراجعة بعض ما كتبناه يف هذا السياق مثل كتابنا: 

نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكّون والصريورة(، وكتابنا اآلخر: )

 )دروس متهيدّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية(.



ومن مجلة ما ذكرناه ـ إلثبات االعتبار اإلمجايل للحديث اإلمامي ـ أّن أهل 

اهلل سنٌد  سولالبيت النبوي وأئمة الشيعة االثني عرش كان هلم فيام يروونه عن ر

متصل كابرًا عن كابر، ولوضوح جاللتهم وعلّو كعبهم، وسمّو طريقهم إىل 

رسول اهلل كانوا ال يذكرون الوسائط كّل مّرة، وهلذا عمدنا يف هذا الكتاب إىل بيان 

ذلك ليحصل اتصال السند فيام رفعوه إىل الرسول األعظم، فوضعنا بني معقوفتني 

 توضيح اتصال السند.]عن آبائه عليهم السالم[ ل

 

 تقديروشكٌر  ختام فيه

إّن انطالقة هذا املرشوع يف ختريج األحاديث النبوية املرفوعة يف مصادر الشيعة 

اإلمامّية، يرجع الفضل فيه إىل مؤّسسة إقرأ اخلريية بشخص رئيسها معايل الشيخ 

ته يصالح بن عبد اهلل كامل حفظه اهلل تعاىل لكّل خري، ووفقه ملرضاته وعنا

سبحانه. وكان القصد منه أن يعمل الباحثون يف املذاهب املختلفة عىل ختريج 

األحاديث ونقدها ومتحيصها من حيث السند واملتن؛ للخروج بمنظومة حديثية 

صحيحة وسليمة موافقة لكتاب اهلل تعاىل وللعقل وللتاريخ وحقائقه وللفطرة 

ن بضّم سائر املذاهب اإلسالمية، م اإلنسانية السليمة. وهذه االلتفاتة من معاليه ـ

الزيدية واإلباضية واإلماميّة هلذا املرشوع ـ تستحّق الشكر والتقدير، كوهنا تأيت يف 

زمحة تنامي التطّرف املذهبي يف العامل اإلسالمي من جهة، وتراجع الكثريين عن 

مشاريع التقريب بني املسلمني من جهة ثانية. وهي تسعى بشكل علمي وجاّد 

تقارب بني املسلمني، الكتشاف أّن الكثري من األحاديث املوجودة عند هذا لل

املذهب موجودة بعينها أو قريب منها عند املذهب اآلخر، وأّن عنارص االختالف 

 ال تفيض إىل منطق التكفري املتبادل أو اإلقصاء أو التخوين أو النفي.



سالمّية، وتارخينا إهّنا خلطوة مباركة يف مرحلة حرجة من عمر أّمتنا اإل

اإلسالمي، حتتاج ملثل هذه العقول املستنرية كي تطلق مثل هذه املشاريع التي 

تساعد الباحثني عىل التعّرف ـ بشكٍل أو بآخر ـ عىل بعضهم بعضًا بأمانة 

وموضوعية، مهام اختلفت مذاهبهم وقومياهتم وانتامءاهتم الفكرية والدينية 

ر والقومية واللغوية وغري ذلك. فالشكر كّل الشك واملذهبية والسياسية والثقافية

 والتقدير حّق التقدير هلذه اخلطوة املباركة ملعاليه وملؤّسسة إقرأ.

لكن مع األسف الشديد، توّقف هذا املرشوع برّمته يف مجيع أقسامه يف مؤّسسة 

إقرأ ألسباب داخلّية، وحتى ال تذهب اجلهود الكبرية التي بذلت هدرًا، فقد 

ا عىل إكامل املرشوع لوحدنا بعد تواصلنا مع إدارة املؤّسسة وموافقتها عىل عزمن

ذلك وعدم ممانعتها. نأّمل ملؤّسسة إقرأ كّل خري، وأن تقّدم األفضل دائاًم يف خدمة 

قضايا املسلمني الكربى عىل املستوى الفكري والثقايف واالجتامعي واإلعالمي 

الفرتة الطويلة التي قضيناها معها نعمل وغريه، ونشكر هلا كّل جهودها يف تلك 

ملا نراه صالحًا ألنفسنا يف الدنيا واآلخرة، وللمسلمني فيه نفع، وهلل فيه رضا إن 

 شاء اهلل.

وال يفوتني توجيه خالص الشكر والتقدير لكّل الباحثني املوّقرين يف قسم 

ها، هرة وغريخدمة علوم القرآن الكريم والسنّة الرشيفة يف مؤّسسة إقرأ يف القا

عىل جتشمهم عّدة مرات عناء مراجعة ما أنجزناه، وتقديم املالحظات الكثرية 

النافعة، وأخّص هنا بالشكر اجلزيل األخ العزيز العالمة فضيلة الدكتور حممود 

سعيد ممدوح حفظه اهلل تعاىل ورعاه، حيث بذل جهودًا مشكورة يف التنسيق 

يلة عظيم النفع يف عملنا هذا، ومن قبله فض والتوجيه والتعاون والنصح بام نفعنا

العالمة الدكتور صالح الدين اإلدلبي حفظه اهلل ورعاه، فجزامها اهلل تعاىل خري 



 جزاء املحسنني، وحرشمها مع حمّمد وآله وصحبه األكرمني.

كام هيّمني هنا ـ تعبريًا عن خالص تقديري وعرفاين ـ أن أتوّجه بالشكر اجلزيل 

صاحب الفضيلة الشيخ حمّمد عباس دهيني حفظه اهلل تعاىل، عىل  ألخينا العزيز

مساعدته يل يف إنجاز هذا العمل، حيث بذل جهودًا مضنية للغاية يف مجع 

املعلومات واملصادر وترتيبها والتدقيق فيها وتنظيم العمل بأحسن صورة ممكنة، 

 اهلل خريًا وأجزل له العطاء.مبديًا نشاطًا متمّيزًا ُمبهرًا وقدرًة علمّية ممتازة، فجزاه 

نسأل اهلل تعاىل أن يوّفقنا يف عملنا هذا ملرضاته ويعصمنا عن اخلطأ والزلل، إّنه 

 نعم املوىل ونعم النصري.

 

 حيدر حمّمد كامل حّب اهلل

 هـ1434ـ  4ـ  17

م2113ـ  2ـ  28  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 إلمامّيةا عند حلديثيا التصنيفو احلديث
 

 ألربعةا الكتب أصحاب ربةجت يف موجزة مطالعات

حلديثّيةا وأعماهلم ومناهجهم





 

 

 

 
 

 

 الكليين الشيخب يفالتعر

 وكتابه )الكايف(

 الكليين الشيخ حياة ـ 

 لييّنالك للشيخ الشخصّية اهلوّية 

 للتعّرف عىل الشيخ الكليني وكتابه يمكن احلديث عن عّدة جوانب كاآليت:

 

 امسه 

هو حمّمد بن يعقوب بن إسحاق، بال خالف بني سائر مرتمجيه، إاّل من شّذ 

منهم من بعض علامء أهل السنّة، كالوارد يف الكامل يف التاريخ يف حوادث سنة 

وفيها ُتويّف حمّمد بن يعقوب، وُقتِل حمّمد بن عيّل أبو جعفر »(، حيث قال: ه823)

 (.860: 3)الكامل يف التاريخ « همالكليني، وهو من أئّمة اإلمامّية، وعلامئ

 ويف هذا الكالم عىل قرصه ثالثة أمور، وهي:

( وهو أحد القولني يف وفاته، ه823أّنه جعل وفاة الكليني يف سنة ) األّول:

 ولكّن الصحيح هو الثاين، وسيأيت الكالم عن هذا يف وفاة الكليني.

يدّلنا عىل ، و«وقيل»ه وأّن أصل« وقتل»الظاهر وقوع التصحيف يف لفظ  الثاين:

 ذلك أمور، وهي:

، فاملناسب أن يذكر اجلهة أو «وقتل»سياق العبارة؛ إذ لو كان أصل اللفظ  ـ 1



 املكان، ال أن يعيد االسم مع االختالف يف اسم األب.

 ال يوجد من قال بقتل الكليني قّط. ـ 2

ال قوب، ويقحمّمد بن يع»( يف ترمجة الكليني: ه573ما ذكره ابن عساكر ) ـ 3

(، وابن 7326، الرقم 237: 56)تاريخ دمشق « حمّمد بن عيّل أبوجعفر الكليني

 عساكر مات قبل ابن األثري بتسع ومخسني سنة.

يف تسمية الشيخ الكليني بمحّمد بن عيّل، وهو خطأ، ولعّله اشتبه  الثالث:

 :بمحّمد بن عيّل بن يعقوب بن إسحاق أحد مشايخ النجايش )رجال النجايش

 (؛ لتشابه االسمني.3466، الرقم 833

ولعّل من الطريف أيّن مل أجد من اسمه حمّمد بن عيّل بن إسحاق، أبو جعفر 

الكليني يف مجيع كتب الرجال لدى الفريقني، ال يف عرص الكليني، وال يف غريه. 

 ومنه يتبنّي غلط ابن عساكر وابن األثري.

 

 نيتهك 

اهلل ـ بأيب جعفر باالّتفاق، كام أّن مؤّلفي أهّم كتب  يكنّى الكليني ـ رمحه

 احلديث عند اإلمامّية ـ وهم املحّمدون الثالثة ـ كّلهم يكنّون بأيب جعفر.

 

 ألقابه 

 ُعِرف الكليني بألقاب كثرية أبرزها:

، قرية من قرى الرّي. وهذا اللقب من أشهر ألقابه «ُكَلنْي »نسبة إىل  الكليني،

 كانّية قاطبة.امل

نسبة إىل الرّي، املعروفة حاليًا باسم )شهر رّي( أي مدينة الرّي، وهي  الرازّي،



من األحياء الكبرية يف جنوب العاصمة طهران، وحرف )الزاي( من زيادات 

 النسب.

 نسبة إىل بغداد عاصمة الدولة العّباسّية، حيث هاجر إليها. البغدادي،

 ة ببغداد، حيث نزل يف هذا الدرب واخّتذ لهنسبة إىل درب السلسل السلسيل،

 مسكنًا هناك.

كام ُوِصَف الكليني عىل لسان بعض علامء أهل السنّة بأوصاف علمّية ال تقّل 

ي: جمّدد يعن« املجّدد»عاّم وصفه به علامء اإلمامّية، ومن تلك األلقاب الكثرية لقب 

 املذهب اإلمامي عىل رأس املائة الثالثة.

، يف العلم، والفقه، واحلديث»... كليني عىل حّد تعبري العلامء هو: وملّا كان ال

والثقة، والورع، وجاللة الشأن، وعظم القدر، وعلّو املنزلة، وسمّو الرتبة، أشهر 

(، فال غرو يف أن 242: 8)تنقيح املقال « من أن حييط به قلم، ويستوفيه رقم

ه، مثل: صاف صارت علاًم ليوصف بام يليق بشأنه، ولكثرة تداول بعض تلك األو

الذي ترّدد عىل لسان علامء اإلمامّية كثريًا، إاّل أّن شهرة الشيخ « رئيس املحّدثني»

الصدوق هبذا اللقب جعلته ينرصف إليه عند اإلطالق، خصوصاً مع قّلة استعامله 

بحّق الكليني يف الكتابات املعارصة من جهة، وغلبة لقبه العلمي اآلخر عليه من 

الذي صار علاًم للكليني دون من سواه من « ثِقة اإلسالم»خرى، وهو لقب جهة أ

 العلامء.

 

 والدته 

 وسنبحثها من جهتني، ومها:

مل يؤّرخ أحد والدة الشيخ الكليني، وهلذا يتعّذر علينا معرفة مّدة  ـ تارخيها: 1



ريب ـ يف التقعمره بالضبط. نعم، يمكن تلّمس القرائن التي تفيدنا ـ عىل نحو 

 تقدير عمره، ومن تلك القرائن:

إّنه ُوِصَف من املجّددين عىل رأس املائة الثالثة، واملجّدد ال يكون جمّدداً دون  أ ـ

 (.ه264سّن األربعني عادة، وهذه القرينة تعني أّن والدته كانت يف حدود سنة )

(، ه844) إّنه حّدث يف الكايف عن بعض املشايخ الذين ماتوا قبل سنة ب ـ

(، ه233( واهلاشمي البغدادي )ه233(، وأيب احلسن اجلواين )ه234كالصّفار )

 وهذه القرينة تساعد التقريب املذكور.

إّنه كان أملع شخصّية إمامّية يف بالد الرّي قبل رحلته إىل بغداد، كام يدّل  ج ـ

جال )ر« كان شيخ أصحابنا يف وقته بالرّي، ووجههم»عليه قول النجايش: 

(. مع كثرة علامء الشيعة بالرّي يف عرص الكليني، 3426، الرقم 877النجايش: 

هـ(، أمكن تقدير عمره يوم 834وإذا علمنا أّنه غادر الرّي إىل العراق قبل سنة )

مغادرته بنحو مخسني عامًا أو أقّل منه بقليل، وهو العمر الذي يؤّهله لزعامة 

 اإلمامّية يف بالد الرّي.

غرض الكليني من تأليف الكايف هو أن يكون مرجعًا للشيعة يف معرفة إّن  د ـ

م له يف هذا اخلصوص، كام هو  أصول العقيدة وفروعها وآداهبا، بناء عىل طلب ُقدِّ

ظاهر من خطبة الكايف، ومثل هذا الطلب ال يوّجه إاّل ملن َصُلَب عوده يف العلم، 

ن قلنا هذا األمر اخلطري. وعليه، فإوعرفت كفاءته، وصار قطبًا يعتمد عليه يف مثل 

( هي بداية الرشوع يف تأليف الكايف بناء عىل وفاة بعض مشاخيه ه234بأّن سنة )

حدود هذا التاريخ، فال أقّل من أن يكون عمره وقت التأليف ثالثني عامًا إن مل 

يكن أكثر من ذلك، وهذه القرينة تقّوي ما تقّدم يف تقرير والدته يف حدود سنة 

 ( أيضًا.ه264)



ويستفاد ممّا تقّدم أّن والدته كانت يف أواخر حياة اإلمام العسكري عليه السالم 

 بقليل، وأّن عمره كان بحدود سبعني عامًا. أو بعدها

الظاهر أّن مكان والدة الشيخ الكليني رمحه اهلل هو قرية ُكَلني،  ـ مكاهنا: 2

 ذلك، هي:وهناك مجلة من القرائن القوّية الداّلة عىل 

النسبة إىل كلني، بلحاظ أّن الرحلة ال تكون إىل القرى عادة، بل غالبًا ما  أ ـ

تكون من القرى إىل حوارض العلم والدين املشهورة، وعليه فنسبته إىل تلك القرية 

 يشري إىل والدته فيها، ونشأته األوىل بني ربوعها ال إىل رحلته إليها كام هو واضح.

 الشيخ يعقوب ال زال قائاًم إىل اليوم يف قرية ُكلني.إّن قرب والده  ب ـ

أخو الشيخ الكليني منسوب إىل كلني، وهو من مشايخ ثقة اإلسالم  ج ـ

 الكليني.

أّم الشيخ الكليني وأخوها، وأبوها، وعّمها، وجّدها من أهل تلك القرية  د ـ

 كام سيأيت يف بيان نشأته وأرسته.

ى العلم عنهم كانوا من كلني، كام سيأيت يف مشاخيه األوائل الذين تلقّ  هـ ـ

 مشاخيه.

وكّل هذا ينفي القول بوالدته يف مكان آخر، ومنه يتبنّي خطأ األستاذ 

 )أثر الشيعة اجلعفرّية يف« ولد الكليني ببغداد»عبدالواحد األنصاري بقوله: 

 (، ولعّله اشتبه بوفاته يف بغداد.68تطوير احلركة الفكرّية ببغداد: 

 

 أصلهو وعقبه، وتربيته، نشأته 

نشأ يف قرية ُكَلني الصغرية، وانتسب إليها، فكان أشهر أعالمها يف تارخيها 

القديم واملعارص. وعاش طفولته يف بيت جليل أبًا وأّمًا وإخوة وأخوااًل، وتلّقى 



 علومه األوىل من رجاالت العلم والدين من أهل تلك القرية، السّيام من أرسته.

ويبدو أّن لتلك القرية ثقاًل علمّيًا معروفًا يف ذلك احلني؛ إذ خّرجت عددًا من 

األعالم ال زال ذكرهم يرتّدد يف كتب احلديث والرجال، كإبراهيم بن عثامن 

 الكليني، وأيب رجاء الكليني، وغريمها.

وإذا ما وقفنا عىل من برز من أرسة الكليني وأخواله علمنا أّنه مل يفتح عينيه 

عىل حميط مغمور ثقافّيًا، وإّنام توّفرت له يف حميطه وأرسته األسباب الكافية ألن 

تكون له نشأة صاحلة أّهلته يف أوان شبابه ألن يتفّوق عىل أقرانه، فأبوه الشيخ 

إسحاق الكليني رمحه اهلل، من رجاالت تلك القرية املشار هلم بالبنان  يعقوب بن

(. وأّما أّمه فهي 38: 3فر، رشح أصول الكايف ؛ واملظ343: 6)روضات اجلنّات 

امرأة جليلة فاضلة؛ حيث تلّقت تربية حسنة، وعاشت حياهتا قبل زواجها يف بيت 

 من البيوتات املعروفة يف تلك القرية، وهو البيت املشهور ببيت عاّلن.

وبمناسبة احلديث عن األرسة التي احتضنت ثقة اإلسالم نوّد التذكري بأّنه ال 

ل عىل انحدار الكليني من أصول فارسّية، خصوصاً وأّن اسم جّده األعىل ليس دلي

من أسامء الفرس، وال يكفي االنتساب إىل كلني والوالدة فيها عىل تثبيت األصل 

الفاريس. كام ال دليل عىل انحدار الكليني من أصول عربّية أيضًا، ورّبام قد يستفاد 

 عدم فارسيّته، فقد روى بسنده عن حمّمد بنمن الكايف نفسه ما يشري عن بعد إىل 

ّم ث«. النرجس من رحيان األعاجم»الفيض، عن اإلمام الصادق عليه السالم بأّن 

وأخربين بعض أصحابنا أّن األعاجم كانت تشّمه إن صاموا، وقالوا: »قال معّقبًا: 

)الكايف، كتاب الصيام، باب الطيب والرحيان للصائم، ح « إّنه يمسك اجلوع

(، حيث إّنه لو كان من األعاجم أصاًل ملا احتاج إىل الرواية بنسبة شّم 6088

الرحيان إليهم، بل يؤّكده بنفسه؛ لعدم خفاء ذلك عىل من انحدر منهم، ولكنّه 



 دليل ضعيف.

 

 ومكانها تارخيها وفاته، 

 اختلف العلامء يف ضبط تاريخ وفاته عىل قولني، مها:

(، قال الشيخ الطويس يف الفهرست: ه823يخ الوفاة بسنة )حتديد تار األّول:

تويّف حمّمد بن يعقوب سنة ثامن وعرشين وثالثامئة ببغداد، ودفن بباب الكوفة يف »

(. وتابعه عىل ذلك السّيد ابن طاووس 533، الرقم 385)الفهرست: « مقربهتا

ماكوال )إكامل (، واختاره من أهل السنّة ابن 353)كشف املحّجة لثمرة املهجة: 

، الرقم 233: 56(، وابن عساكر الدمشقي )تاريخ دمشق 336: 7األكامل 

 (، وغريمها.7326

(، وهو القول الثاين للشيخ الطويس، ه823حتديد تاريخ الوفاة بسنة ) الثاين:

مات سنة تسع وعرشين وثالثامئة يف شعبان ببغداد، ودفن بباب »قال يف الرجال: 

ومات »(. واختاره النجايش، قال: 6277، الرقم 083: )رجال الطويس« الكوفة

أبو جعفر الكليني رمحه اهلل ببغداد، سنة تسع وعرشين وثالثامئة سنة تناثر النجوم، 

، الرقم 877)رجال النجايش: « وصىّل عليه حمّمد بن جعفر احلسني أبو قرياط

: 3 الفداء (. وذهب إىل هذا القول من أهل السنّة أبو الفداء )تاريخ أيب3426

(، وإسامعيل باشا البغدادي )هدية العارفني يف أسامء املؤّلفني وآثار املصنّفني 033

6 :85.) 

 ولعّل هذا القول هو الراجح؛ ألسباب تراجع يف حمّلها وال داعي لإلطالة.

فقد اّتفق الكّل عىل أّن وفاته كانت ببغداد، ومل أجد املخالف  أّما مكان وفاته،

( الذي ذكر أّن وفاة الكليني ه3878ا كان من أمحد أمني املرصي )يف هذا إاّل م



 (.267: 8كانت بالكوفة )ضحى اإلسالم 

( وفيات عدد من ه823جدير بالذكر، أّنه قد شهدت بغداد وغريها يف سنة )

أقطاب اإلمامّية، كالشيخ الصدوق األّول، والشيخ عيّل بن حمّمد السمري، كام 

لامء الطوائف واملذاهب األخرى من فقهاء ومتكّلمني مات فيها عدد جّم من ع

وحمّدثني، حّتى سّميت تلك السنة بسنة موت العلامء، وحصل يف تلك السنة من 

األحداث ما مل يعهد مثله، كتناثر النجوم فيام قاله النجايش، مع مطر عظيم، ورعد 

 (.38: 3هائل، وبرق شديد فيام قاله اخلطيب البغدادي )تاريخ بغداد 

ُفعلم ممّا تقّدم أّن مكان قرب الكليني يف اجلانب الغريب من بغداد؛  أّما قربه،

لترصيح الشيخ الطويس وغريه بأّنه دفن ببغداد يف مقربة باب الكوفة، قرب رصاة 

( أحد ه028الطائي، وقد رأى الشيخ أمحد بن عبدالواحد املعروف بابن عبدون )

يه لوح لشيخ الكليني يف رصاة الطائي وعلمشايخ الشيخ الطويس والنجايش، قرَب ا

 مكتوب فيه اسمه واسم أبيه.

ولكّن القرب املنسوب إىل الشيخ الكليني رمحه اهلل يقع اليوم يف منطقة الرصافة 

عىل الضّفة الرشقّية لنهر دجلة، وبالضبط يف جامع الصفوّية سابقًا، واآلصفّية 

 جّس عابر من الكرخ إىل الرصافة عىلحاليًا، جنب املدرسة املستنرصّية عىل يمني ال

املأمون احلايل، وال يفصل هذا اجلامع عن هنر دجلة إاّل بضعة أمتار، وإىل جانبه 

 قرب آخر يف اجلامع نفسه.

 

 الكليين الشيخ أسفار

بذل الشيخ الكليني جهدًا مميّزًا يف تأليف كتاب الكايف وتصنيفه بعد عملّية مجع 

روي عن أهل البيت عليهم السالم يف أصول الرشيعة وأحكامها  وغربلة واسعة ملا



وآداهبا، كام يشهد بذلك تلّون الثقافة اإلسالمّية الواسعة املحتشدة يف كتاب الكايف 

أصواًل وفروعًا وروضة، ومن الواضح أّنه ليس بوسع )ُكَلنْي( تلك القرية 

 .هنا تابع رحلته الصغرية تلبية حاجة الكليني لتلك املهّمة اخلطرية، ومن

وقد طاف الكليني يف الكثري من حوارض العلم والدين يف بالد اإلسالم، 

وسمع احلديث من شيوخ البلدان التي رحل إليها. فبعد أن استوعب ما عند 

مشايخ ُكَلنْي من أحاديث أهل البيت عليهم السالم اجّته إىل الرّي لُقرهبا من ُكَلنْي، 

، وحّدث عنهم. وال يبعد أن تكون الرّي منطلَقه إىل فاّتصل بمشاخيها الرازّيني

املراكز العلمّية املعروفة يف بالد العجم، ومن َثمَّ العودة إىل الرّي؛ إذ التقى بمشايخ 

من مدن شّتى وحّدث عنهم؛ فمن مشايخ قم الذين حّدث عنهم: أمحد بن 

 حّدث عن بعضإدريس، وسعد بن عبداهلله بن أيب َخَلف األشعري، وغريمها. كام 

مشايخ سمرقند كمحّمد بن عيّل اجلعفري، ونيسابور كمحّمد بن إسامعيل 

 النيسابوري، ومهدان كمحّمد بن عيّل بن إبراهيم اهلمداين وغريهم.

وبعد أن طاف الكليني يف املراكز العلمّية يف إيران عزم عىل رحلة علمّية 

 النطالق إىل املراكز العلمّيةواسعة، حيث رحل إىل العراق واخّتذ من بغداد قاعدة ل

األخرى إىل أن وافاه أجله املحتوم فيها، فقد حّدث بعد ارحتاله من بغداد إىل 

الكوفة عن كبار مشاخيها، كأيب العّباس الرّزاز الكويف، ومحيد بن زياد الكويف، كام 

رحل إىل الشام بعد أن وقف عىل منابع احلديث ومشاخيه يف العراق، وحّدث 

كام رّصح هبذا ابن عساكر الدمشقي يف ترمجة ثقة اإلسالم )تاريخ مدينة ببعلبك، 

 (.7326، الرقم 233: 56دمشق 

مل تكن هجرة الكليني من الرّي إىل بغداد هجرة جمهولة السبب، وال تأّثرًا 

باملنهج العقيل الذي ُعِرفت به املدرسة البغدادّية، دون مدرسة قم، بتقريب أّن 



ايف عن سهل بن زياد ـ الذي أخرج من قم إىل الرّي ثّم رحل الكليني روى يف الك

إىل بغداد ـ أكثر من ألف حديث، يف حني مل يكثر عنه أرباب مدرسة قم النقلّية 

كالشيخ الصدوق مثاًل؛ وهلذا اختار الكليني ـ كام يزعمون ـ بغداد دون قم! كام مل 

قده بوهيّيني، كام اعتتكن هجرة الكليني إىل بغداد بدوافع سياسّية من قبل ال

بعضهم، بل كانت ـ عىل ما يبدو ـ العتبارات علمّية حمضة، فبغداد يف عرصه 

عاصمة للدولة اإلسالمّية، ومركز احلضارة، وملتقى علامء املذاهب من شّتى 

األمصار، فالتشّيع وإن كان حجازّي املَنْبِت والوالدة، إاّلأّنه كويّف الثمرة، عراقّي 

  يكون العراق بالنسبة للكليني مقصودًا إذن!!الشهرة، فكيف ال

وإذا كانت رحلته للرير والعراق وناحية الغرب نملك فيها معطيات، إال أّن 

رحلته لنيسابور وسمرقند وغريها ليست مؤّكدة، إذا عدد شيوخه منها قليل جّدًا، 

يب قوربام أخذ العلم منهم عند رحلتهم إىل بالد الرّي، فاألمر حيتاج ملزيد تن

 وبحث.

 

 وتالميذه الكليين شيوخ 

فقد تلّمذ الشيخ الكليني عىل مشاهري الشيعة يف رشق البالد  أّما شيوخه،

اإلسالمّية وغرهبا، وروى احلديث عن أعالم األّمة يف الكايف وغريه من كتبه، 

 وهم:

 ـ أمحد بن إدريس، أبو عيّل األشعري: 1

محد، أبو عيّل األشعري القّمي، كان ثقًة، أمحد بن إدريس بن أ»قال النجايش: 

)رجال  «فقيهًا يف أصحابنا، كثري احلديث، صحيح الرواية، له كتاب النوادر...

 (.223، الرقم 32النجايش: 



وهو من مشايخ ابن قولويه، وحمّمد بن احلسن بن الوليد، والصدوق األّول، 

تزيد عىل  ة يف الكايف، قدومن أشهر تالمذته الكليني، فقد اعتمده يف روايات كثري

ة الكايف  مخسامئة رواية، مرّصحًا باسمه تارة، وبكنيته أخرى، وهو من رجال ِعدَّ

 الذين روى عنهم الكليني عن األشعري.

 ـ أمحد بن عبداهلله الربقي: 2

هو أمحد بن عبد اهلله بن أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي، والد عيّل بن أمحد الذي 

لصدوق، واملرتجم له حفيد أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي ـ ابن هو من مشايخ ا

ابنه ـ وقد روى عنه. وهو من مشايخ الكليني، روى عنه يف الكايف يف عّدة موارد 

مرّصحًا باسمه، بل هو من رجال ِعّدة الكليني الذين يروي عنهم عن الربقي، كام 

 ذكره العاّلمة احليّل يف اخلالصة.

 د بن سعيد ابن عقدة احلافظ اهَلْمَداين:ـ أمحد بن حممّ  3

قال النجايش: هذا رجل جليل يف أصحاب احلديث، مشهور باحلفظ، وكان 

كوفّيًا زيدّيًا جارودّيًا عىل ذلك حّتى مات، وذكره أصحابنا الختالطه هبم، 

، الرقم 30ومداخلته إّياهم، وعظم حمّله، وثقته، وأمانته )رجال النجايش: 

وأمره يف الثقة واجلاللة وعظم احلفظ أشهر من »يخ الطويس: (. وقال الش288

(. ووصفه الذهبي بأّنه نادرة الزمان، وقال: 76، الرقم 23)الفهرست: « أن يذكر

طلب احلديث سنة بضع وستني ومائتني وكَتَب منه ما ال حيّد وال يوصف عن »

ومات سنة (. 803: 35)سري أعالم النبالء « خلق كثري بالكوفة وبغداد ومّكة

 (، وله يف الكايف ِعّدة روايات.ه888)

 ـ أمحد بن حمّمد العاصمي: 4

هو من أجاّلء مشايخ الكليني بال خالف، روى عنه وصّية أمري املؤمنني عيّل 



 «أمحد بن حمّمد بن أمحد الكويف، وهو العاصمي...»عليه السالم ألصحابه، قائاًل: 

كان ثقة يف احلديث، ساملًا، »لنجايش: (. قال ا30333)الكايف، كتاب الروضة، ح 

 (.282، الرقم 38)رجال النجايش: « خرّياً 

 ـ أمحد بن مهران: 5

أحد مشايخ الكليني، روى عنه اثنني ومخسني حديثًا، مل يذكره الشيخ 

والنجايش يف فهرستيهام؛ لكونه من غري املصنّفني، ونسب البن الغضائري 

 .تضعيفه. واختلف املتأّخرون يف حاله

 ـ إسحاق بن يعقوب الكليني: 6

 هو أحد مشايخ الكليني، ومل يرتمجوه.

 ـ إسامعيل بن عبداهلله القريش: 7

روى له الكليني حديثًا واحدًا يف روضة الكايف )الكايف، كتاب الروضة، ح 

 الكليني إىل إسامعيل بن عبداهلل (، واحلديث مرسل، وحيتمل إرساله من35268

رواة من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم هبذا القريش؛ لوجود بعض ال

االسم وهم من قريش، وعىل هذا ال يكون الرجل من مشاخيه، كام حيتمل أن يكون 

اإلرسال من جهة إسامعيل إىل اإلمام الصادق عليه السالم، وحينئٍذ سيكون من 

 أشياخ الكليني الذين مل يذكرهم أحد.

 ـ حبيب بن احلسن: 8

يف الكايف، وهو من مشايخ الصدوق األّول عيّل بن بابويه روى له حديثني 

 القّمي.

 ـ احلسن بن خفيف: 9

 روى الكليني عن احلسن بن خفيف، عن أبيه خربًا واحدًا، ومل يوثق عندهم.



 ـ احلسن بن عيّل الدينوري العلوي: 11

هذا السّيد من مشايخ الصدوق األّول املعارص للكليني، فقد روى عنه كتاب 

ر بن حييى كام يف الفهرست. ومل يقع هبذا العنوان يف مجيع أسانيد الكايف، ومل زّكا

يّل احلسن بن ع»يرِو أحد عن الكليني عنه هبذا العنوان أيضًا، وإّنام وقع بعنوان 

تارة أخرى. واجلميع واحد كام نّبه « احلسني بن عيّل العلوي»تارة، و « العلوي

 عليه غري واحد من علامء الرجال.

 ـ احلسن بن عيّل اهلاشمي: 11

من مشايخ الكليني، وله مجلة يسرية من الروايات يف الكايف. ترجم له اخلطيب 

، 26: 8(، وابن اجلوزي )املنتظم 8333، الرقم 863: 7البغدادي )تاريخ بغداد 

 (.350، الرقم 325: 22(، والذهبي )تاريخ اإلسالم 3334الرقم 

 امين:ـ احلسن بن الفضل بن زيد الي 12

ج )نتائ« ال يبعد حسنه»روى عنه حديثًا واحدًا، قال عنه الشيخ املامقاين: 

 (.2633، الرقم 87: 3التنقيح 

 ـ احلسني بن أمحد: 13

بن  احلسني بن أمحد»روى له يف أصول الكايف، وروى له يف الروضة بعنوان: 

 «.هالل

 ي:ـ احلسني بن احلسن احلسيني األسود اهلاشمي العلوي الراز 14

 ذكره ابتداًء يف سبعة أحاديث فقط من أحاديث الكايف.

 ـ احلسني بن حمّمد بن عامر، أبو عبد اهلل األشعري: 15

من أجاّلء مشايخ الكليني، روى عنه أكثر من أربعامئة حديث يف الكايف، ووقع 

يف كثري من أسانيد روايات الكتب األربعة، وقد بلغت بإحصاء السّيد اخلوئي 



(. 8643، الرقم 72: 6تسعة ومخسني موردًا )معجم رجال احلديث ثامنامئة و

حلسني ا»، وأخرى «احلسني بن حمّمد»وجاء اسمه يف أسانيد الكايف تارة بعنوان: 

هلل أبو عبد ا»، ورابعة «احلسني بن حمّمد بن عامر»، وثالثة «بن حمّمد األشعري

 «.األشعري

بن عامر األشعري، ذكره عيّل  وقد ترجم له ابن حجر قائاًل: احلسني بن أمحد

بن احلكم يف شيوخ الشيعة، وقال: كان من شيوخ أيب جعفر الكليني صاحب 

كتاب الكايف، وصنّف احلسني كتاب طّب أهل البيت، وهو من خري الكتب 

(. وهو ممّن اّتفق الكثري 2684، الرقم 827: 2املصنّفة يف هذا الفن )لسان امليزان 

؛ والوجيزة 233، الرقم 333ته )راجع: خالصة األقوال: من املتأّخرين عىل وثاق

؛ 336؛ وهداية املحّدثني: 330: 2؛ ونقد الرجال 530، الرقم 333يف الرجال: 

، الرقم 73: 6؛ ومعجم رجال احلديث 302، الرقم 35: 8ومنتهى املقال 

 (.2203، الرقم 528: 8؛ وقاموس الرجال 8624

ْيد بن زياد: 16  ـ مُحَ

كليني أكثر من ثالثامئة حديث توّزعت عىل مجيع أجزاء الكايف. روى عنه ال

قال النجايش: مُحَْيد بن زياد بن مّحاد بن مّحاد هوار الِدْهقان، أبو القاسم، كويّف 

سكن سورا، وانتقل إىل نينوى.. كان ثقة، واقفًا، وجهًا فيهم، سمع الكتب، 

كتاب الدعاء، كتاب وصنّف كتاب اجلامع يف أنواع الرشائع، كتاب اخلمس، 

، 382الرجال ـ إىل أن قال:ـ ومات مُحَْيد سنة عرش وثالثامئة )رجال النجايش: 

محيد بن زياد، من أهل نينوى، »(. وقال الشيخ الطويس يف رجاله: 883الرقم 

قرية جنب احلائر عىل ساكنه السالم، عامل جليل، واسع العلم، كثري التصانيف قد 

 (.6433، الرقم 023)رجال الطويس: « الفهرست ذكرنا طرفًا من كتبه يف



 ـ داود بن ُكْوَرة، أبو سليامن القّمي: 17

ذكره النجايش يف ترمجة ابن عيسى األشعري عند ذكر كتابه النوادر )رجال 

(. وهو من رجال ِعّدة الكايف الذين يروي الكليني 333، الرقم 32النجايش: 

 ذا رّصح النجايش يف ترمجة الكلينيبتوّسطهم عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، وهب

 (.3426، الرقم 873)رجال النجايش: 

 ـ سعد بن عبد اهلل األشعري: 18

وهو من الثقات املشهورين. قال النجايش: سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف 

األشعري القّمي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة، وفقيهها، ووجهها، كان سمع 

ًا، وسافر يف طلب احلديث. لقي من وجوههم احلسن من حديث العاّمة شيئًا كثري

بن َعَرفة، وحمّمد بن عبد امللك الدقيقي، وأبا حاتم الرازي، وعّباس الرتُقفي. 

ولقي موالنا أبا حمّمد عليه السالم، ورأيت بعض أصحابنا يضّعفون لقاءه أليب 

وصنّف  حمّمد عليه السالم، ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه، واهلل أعلم..

سعد كتبًا كثرية ـ إىل أن قال ـ: ُتويّف سعد رمحه اهلل سنة إحدى وثالثامئة، وقيل: 

(. وقال الشيخ 067، الرقم 377سنة تسع وتسعني ومائتني )رجال النجايش: 

، 385: )الفهرست« جليل القدر، واسع األخبار، كثري التصانيف، ثقة»الطويس: 

 (.836الرقم 

 احلمريي:ـ عبد اهلل بن جعفر  19

من أعاظم ثقات القّمّيني ومشاهريهم، بل من األجاّلء املعروفني بال خالف، 

، 224)رجال النجايش: « شيخ القّمّيني ووجههم...»قال النجايش يف ترمجته: 

 (.578الرقم 

 ـ عيّل بن إبراهيم بن هاشم القّمي: 21



اًل عن فض روى عنه الكليني أكثر من أربعة آالف حديث يف كتاب الكايف، هذا

اشرتاكه مع غريه يف الرواية عن أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي، وأمحد بن حمّمد بن 

 «.عّدة من أصحابنا»عيسى األشعري بلفظ 

كام روى عنه جّل مشايخ الشيعة وثقاهتم من أمثال الصدوق األّول الذي جعل 

ّحتها عنده، ا وصروايات كتابه الفقيه حّجة بينه وبني اهلل عّز وجّل مرّصحًا بثبوهت

 كان معظمها من طريق عيّل بن إبراهيم بن هاشم القّمي.

عيّل بن إبراهيم بن هاشم أبو احلسن القّمي، ثقة يف احلديث، »قال النجايش: 

 (.634، الرقم 264)رجال النجايش: « ثبت، معتمد، صحيح املذهب

 ولعيّل بن إبراهيم مرقد مشهور يف مدينة قم يف إيران.

 بن إبراهيم اهلاشمي: ـ عيلّ  21

حمّدث، جليل، نّسابة، ثقة، روى له الكليني يف الكايف أربعة أحاديث فقط، 

 اثنني منها مبارشة، واثنني بالواسطة.

عيّل بن إبراهيم بن حمّمد بن احلسن... أبو احلسن اجلّواين، ثقة، »قال النجايش: 

د اهلل بن بن عبصحيح احلديث، له كتاب أخبار صاحب فّخ، وكتاب أخبار حييى 

 (.637، الرقم 262)رجال النجايش: « حسن

 ـ عيّل بن احلسني السعدآبادي: 22

يروي عنه الكليني رمحه اهلل، وروى عنه الزراري »ذكره الشيخ الطويس، قائاًل: 

(. كام ذكره الزراري يف 6333، ح 088)رجال الطويس: « رمحه اهلل، وكان معّلمه

، الرقم 362أّنه مؤّدبه )رسالة أيب غالب الزراري: رسالته يف آل أعني مرّصحًا ب

 (. وهو أحد رجال عّدة الكايف عن الربقي.30

 ـ عيّل بن حمّمد بن سليامن: 23



مل يرو عنه يف الكايف، ومن وقع يف إسناده هبذا االسم فهو غريه. قال الشيخ 

ن ّمد بحّدثنا حمّمد بن حمّمد بن عصام ريض اهلل عنه، قال: حّدثنا حم»الصدوق: 

؛ 3، ح 382)علل الرشائع: « يعقوب، قال: حّدثنا عيّل بن حمّمد بن سليامن..

(. ورواية الشيخ الصدوق املذكورة مل يروها الكليني يف 3، ح 376التوحيد: 

الكايف. نعم، وقع يف الكايف عيّل بن حمّمد بن سليامن النوفيل يف حدود سّت 

ثالث وسائط أخرى. ويظهر أّن روايات، وهو يروي عنه بواسطتني تارة، وب

املذكور يف إسناد الشيخ الصدوق خيتلف عّمن وقع هبذا االسم يف أسانيد الكايف؛ 

 الختالف طبقتهام اختالفًا بّينًا، عىل أّن كال الرجلني مل يذكرا يف كتب الرجال.

 ـ عيّل بن حمّمد بن أيب القاسم ماجيلويه: 24

ته عن روى عنه يف الكايف كثريًا جّدًا، فضاًل   عاّم رواه عنه يف ضمن رجال ِعدَّ

 الربقي، وقد يعرّب عنه بلفظ عيّل بن حمّمد بن ُبنْدار.

قال النجايش: عيّل ]بن حمّمد[ بن أيب القاسم، عبد اهلل بن عمران الربقي، 

املعروف أبوه بامجيلويه، يكنّى أبا احلسن، ثقة، فاضل، فقيه، أديب، رأى أمحد بن 

 (.638، الرقم 263ّدب عليه )رجال النجايش: حمّمد الربقي، وتأ

 ـ عيّل بن حمّمد الكليني الرازي: 25

يعرف بَعاّلن. وهو خال الكليني وأستاذه، ومن رجال ِعّدة الكايف الذين روى 

 عيّل بن»عنهم عن سهل بن زياد، وقد وّثقه مجيع من ترجم له؛ قال النجايش: 

ة، ، املعروف بَعاّلن، يكنّى أبا احلسن، ثقحمّمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني

 (.632، الرقم 264)رجال النجايش: « عني..

 ـ عيّل بن موسى بن جعفر بن أيب جعفر الُكَمندايّن: 26

من مشايخ الكليني، بل هو من الِعّدة اّلذين يروي عنهم الكليني، عن أمحد بن 



ى تب أمحد بن عيسحمّمد بن عيسى األشعري القّمي. وقد روى الكليني سائر ك

 األشعري عن الُكمنداين ومجاعته عنه، والظاهر كوهنم هم العّدة.

روى الكليني عنه مضمومًا إىل الِعّدة، عن أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري 

أحاديث كثرية قد تزيد عىل سبعامئة حديث موّزعة عىل مجيع أجزاء الكايف، كام 

 عيسى.روى عنه منفردًا، عن أمحد بن حمّمد بن 

 ـ القاسم بن العالء اهَلَمداين: 27

(، وهو من مشايخ ه840( وتويّف سنة )ه337من أهل آذربيجان، ولد سنة )

الكليني الثقات األجاّلء، روى عنه يف الكايف يف موردين، وكنّاه بأيب حمّمد مع 

 الرتّحم عليه يف أّوهلام.

 ـ حمّمد بن أمحد اخلّفاف النيسابوري: 28

هل السنّة ورواهتم، روى عنه الشيخ الكليني، وليس له يف الكايف من حمّدثي أ

أّي حديث، لكن عّده ابن عساكر من مجلة من روى الكليني عنه؛ إذ قال يف ترمجة 

قدم دمشق، وحّدث ببعلبك عن أيب احلسني حمّمد بن عيّل اجلعفري »الكليني: 

: 56مدينة دمشق  )تاريخ« السمرقندي، وحمّمد بن أمحد اخلّفاف النيسابوري..

 (.7326، الرقم 237

 ـ حمّمد بن أمحد بن عبد اجلّبار: 29

(، 3245، الرقم 034: 5من مشايخ الكليني، حّدث عنه ببغداد )لسان امليزان 

وهو غري حمّمد بن أمحد بن عبد اجلّبار املعروف بمحّمد بن أيب الصهبان القّمي 

 اديث الكايف. وليس ملحّمد هذاالذي حّدث عنه الكليني بالواسطة يف مجلة من أح

 رواية يف الكايف، ومل يقع يف أسانيد الكتب األربعة وال غريها من كتب الشيعة.

 ـ حمّمد بن أمحد القّمي: 31



 روى عنه يف روضة الكايف، وهو من مشايخ الصدوق األّول أيضًا.

وكان أيب ريض اهلل عنه يروي عنه، وكان يصف علمه، »قال الشيخ الصدوق: 

 (.8)كامل الدين: « مله، وزهده، وفضله، وعبادتهوع

 ـ حمّمد بن إسامعيل: 31

من مشايخ الكليني، وقد ترّدد بعضهم يف تشخيص حمّمد بن إسامعيل هذا 

املبدوء به يف أوائل أسانيد الكايف أصواًل وفروعاً وروضًة، وبصورة كثرية تدّل عىل 

ذكور هو اشرتاك مجاعة من الرواة اعتامد الكليني عىل ما يرويه، وسبب الرتّدد امل

هبذا االسم، أشهرهم ثالثة، هم: حمّمد بن إسامعيل النيسابوري، حمّمد بن 

 إسامعيل الربمكي، حمّمد بن إسامعيل بن بزيع.

 ـ حمّمد بن جعفر األسدي: 32

قال النجايش: حمّمد بن جعفر بن حمّمد بن عون األسدي، أبو احلسني الكويف، 

له: حمّمد بن أيب عبد اهلل، كان ثقة، صحيح احلديث، إاّل أّنه ساكن الرّي، يقال 

 (.3424، الرقم 878روى عن الضعفاء.. )رجال النجايش: 

قد كان يف زمان و»وقد أثنى عليه الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة ووّثقه بقوله: 

السفراء املحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل املنصوبني للسفارة 

(. 035)الغيبة: « من األصل، منهم: أبو احلسني حمّمد بن جعفر األسدي رمحه اهلل

 ومات األسدي عىل»وقال الشيخ يف آخر التوقيعات الواردة عىل أقوام ثقات: 

ظاهر العدالة مل يتغرّي، ومل يطعن عليه، يف شهر ربيع اآلخر سنة اثنتي عرشة 

 عليه الشيخ الصدوق، وقّدم ما (. وترّض 830، ذيل ح 037)الغيبة: « وثالثامئة

 يرويه عىل غريه يف صورة التعارض.

فمن الواضح أّن هذا ال « كان يروي عن الضعفاء»أّما عن قول النجايش، أّنه: 



يقتيض عدم اعتبار ما رواه الثقات. عىل أّن هناك رأيًا يقول بأّن رواية الثقة عن 

ريق الثقات، كان ذلك أمارة الضعيف متى ما علم بأّن هلا خمرجًا صحيحًا من ط

 عىل صدق الرجل الضعيف وعدم تومّهه أو اشتباهه يف حدود نقله لتلك الرواية.

 ـ حمّمد بن جعفر الرّزاز، أبو العّباس الكويف: 33

هو حمّمد بن جعفر بن حمّمد بن احلسن، أبو العّباس، القريش، الرّزاز، ثقة 

كر أبو غالب الزراري يف رسالته جليل، من أجاّلء ومشاهري مشايخ الكليني. وذ

الشهرية ما يدّل بكّل وضوح عىل جاللة الرّزاز، وسمو قدره، ومنزلته بني صفوف 

 الشيعة يف عرصه.

 ـ حمّمد بن احلسن الصّفار: 34

قال النجايش: حمّمد بن احلسن بن فروخ الصّفار.. أبو جعفر األعرج، كان 

 در، راجحًا، قليل السقط يف الرواية ـوجهًا يف أصحابنا القّمّيني، ثقة، عظيم الق

إىل أن قال: ـ تويّف حمّمد بن احلسن الصّفار، بقّم، سنة تسعني ومأتني رمحه اهلل 

 (.303، الرقم 850)رجال النجايش: 

وقد أكثر الشيخ الصدوق من الرواية عنه بتوّسط شيخه حمّمد بن احلسن بن 

كري بعض مكاتبات اإلمام العس الوليد يف كتابه من ال حيرضه الفقيه، وذكر فيه

، الرقم 264عليه السالم إىل الصّفار، وقد وّثقه العاّلمة احليّل )خالصة األقوال: 

(، ومجيع املتأّخرين بال 3853، الرقم 374(، وابن داود )رجال ابن داود: 334

 استثناء.

 ـ حمّمد بن احلسن الطائي الرازي: 35

 رواية هبذا العنوان، وال يف غريه من من مشايخ الكليني، وليس له يف الكايف

كتب احلديث. نعم، روى الكليني كتب عيّل بن العّباس اجلراذيني الرازي 



(، وهلذا عّده الشيخ الطهراين من 663، الرقم 255بواسطته )رجال النجايش: 

. وانظر: املظفر، 268مشايخ الكليني )طبقات أعالم الشيعة )القرن الرابع(: 

 (.28: 3 رشح أصول الكايف

 ـ حمّمد بن احلسن الطاطري: 36

روى عنه الكليني حديثًا واحدًا فقط، وهو مهمل مل يذكره أحد، وليس له يف 

الكتب األربعة سوى هذا احلديث. عىل أّن الكليني رمحه اهلل قد روى حديثه هذا 

 من طريق آخر.

ن أيضًا، سجدير بالذكر أّن العنوان السابق يف مشايخ الكليني هو حمّمد بن احل

رب ، ولق«الطاطري»كام مّر عن النجايش، ولقب صاحب العنوان « الطائي»ولقبه 

اللقبني يف الرسم فال يبعد تصحيف أحدمها إىل اآلخر، فيكون كال االسمني ـ بعد 

 أن اّتفقا باالسم واسم األب ـ ملسّمى واحد، واهلل العامل.

 ـ حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي: 37

كان ثقة وجهًا، كاتب صاحب »ء مشايخ الكليني، قال النجايش: من أجاّل 

، 850)رجال النجايش: « األمر عليه السالم، وسأله مسائل يف أبواب الرشيعة

(. وهو من مشايخ ابن قولويه أيضًا، وقد وّثق ابن قولويه سائر مشاخيه 303الرقم 

ي  الذين يروي الكلينيف ديباجة كتابه كامل الزيارات. وهو من رجال ِعّدة الكايف

 عنهم، عن الربقي.

 ـ حمّمد بن عقيل الكليني: 38

من مشايخ الكليني، روى عنه يف فروع الكايف، وهو من رجال ِعّدة الكايف 

 الذين يروي بتوّسطهم عن سهل بن زياد.

 ـ حمّمد بن عيّل أبو احلسني اجلعفري السمرقندي: 39



ث قدم دمشق، وحدّ »ة الكليني: حّدث عنه ببعلبك، قال ابن عساكر يف ترمج

: 56دمشق  )تاريخ« ببعلبك عن أيب احلسني حمّمد بن عيّل اجلعفري السمرقندي..

(. وليس له ذكر يف الكايف، ومل يقع يف إسناد احلديث الشيعي، 7326، الرقم 237

 ومل يذكره سوى ابن عساكر.

 ـ حمّمد بن عيّل بن معّمر الكويف: 41

له خطبة الوسيلة، وخطبة الطالوتّية وغريمها. من مشايخ الكليني، روى 

وروى عنه مجاعة من تالمذة الكليني، كالتلعكربي، وحمّمد بن احلسني الَبَزوَفري، 

وأيب املفّضل الشيباين، كام روى عنه فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف صاحب 

 التفسري.

 ـ حمّمد بن حممود، أبو عبد اهلل القزويني: 41

ًا: ؛ فقال بعد نقله حديث«حّدثني»كايف حديثًا واحدًا، بلفظ: روى عنه يف ال

لعلم، )الكايف، كتاب فضل ا« وحّدثني به حمّمد بن حممود، أبو عبداهلله القزويني»

(. وليس ملحّمد هذا غري هذا احلديث، كام ليس له ذكر 382باب النوادر، ذيل ح 

 يف كتب الرجال.

 ـ حمّمد بن حييى العّطار: 42

حمّمد بن حييى، أبو جعفر العّطار »ء مشايخ الكليني، قال النجايش: من أجاّل 

: )رجال النجايش« القّمي، شيخ أصحابنا يف زمانه، ثقة، عني، كثري احلديث..

(. وذكره الشيخ الطويس يف رجاله يف باب من مل يرو عنهم 306، الرقم 858

لكليني، قّمي، كثري حمّمد بن حييى العّطار، روي عنه ا»عليهم السالم قائاًل: 

(، ووّثقه العاّلمة احليّل )خالصة 6270، الرقم 083)رجال الطويس: « الرواية

(، 3588، الرقم 336(، وابن داود )رجال ابن داود: 343، الرقم 264األقوال: 



 واملتأّخرون كاّفة.

وأشهر تالمذة حمّمد بن حييى ثالثة، هم: الكليني وقد أكثر من الرواية عنه يف 

أبواب الكايف، والصدوق األّول، وحمّمد بن احلسن بن الوليد القّمّيني. وهو  مجيع

 من رجال ِعّدة الكايف الذين روى عنهم الكليني عن األشعري والربقي.

 ـ أبو بكر احلّبال: 43

 من مشايخ الكليني، روى عنه يف الكايف حديثًا واحدًا.

 ـ أبو حامد املراغي: 44

حامد املراغي، من مشايخ الكليني، قال الطربي هو أمحد بن إبراهيم، أبو 

وعنه )يعني: أبا املفّضل الشيباين( قال: حّدثنا حمّمد »الصغري يف دالئل اإلمامة: 

ة: )دالئل اإلمام« بن يعقوب الكليني قدس رسه، قال: حّدثني أبو حامد املراغي

233.) 

 ـ أبو داود: 45

ايف، مبتدئًا به ثامن مّرات من مشايخ الكليني، ذكره يف أوائل أسانيد الك

مستقاًل، كام اشرتك يف سّتة موارد أخرى مع ِعّدة الكايف يف النقل عن أمحد بن 

 حمّمد، عن احلسني بن سعيد.

أّما َمن هو أبو داود يف هذه املوارد! فمختلف فيه، فمنهم من قال: إّنه املسرتّق 

عنوان يف كتب الرجال (، ومنهم من نفى ذلك وقال بجهالته؛ لعدم ذكر اله283)

 وكذلك ُبعد طبقة الكليني عن طبقة املسرتّق ممّا يعني أّن هذا غريه.

 فقد روى الكليني يف والبّد لنا من وقفة قصرية هنا مع مشايخ عّدة الكليني،

روايات « ِعّدة من أصحابنا»الكايف عن جمموعة من مشاخيه معرّبًا عنهم بلفظ 

ن ف وحديثني. ويمكن تقسيم هذه الِعّدة بلحاظ مكثرية بلغت بإحصائنا ثالثة آال



 روت عنه إىل طائفتني، مها:

 الطائفة األوىل: الِعّدة املعلومة، وهي:

ة الكليني عن أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري: 1  ـ ِعدَّ

 ورجال هذه الِعّدة مخسة، وكّلهم من القّمّيني، وهم بحسب الرتتيب:

 شعرّي القّمي.أ ـ أمحد بن إدريس، أبو عيّل األ

 ب ـ داود بن ُكورة القّمي.

 ج ـ عيّل بن إبراهيم بن هاشم القّمي.

 د ـ عيّل بن موسى الُكمنداين القّمي.

 هـ ـ حمّمد بن حييى العّطار القّمي.

ة الكليني عن أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي: 2  ـ ِعدَّ

 وفِيَّنْي، وهم:ورجال هذه الِعّدة سبعة، ستّة من أهل قم، وواحد مشرتك بني ك

 أ ـ أمحد بن عبد اهلل القّمي.

 ب ـ عيّل بن إبراهيم بن هاشم القّمي.

 ج ـ عيّل بن احلسني السعدآبادي، أبو احلسن القّمي.

 د ـ عيّل بن حمّمد بن عبد اهلل القّمي، يعرف بامجيلويه.

ـ حمّمد بن جعفر، وهو مشرتك بني أيب احلسني األسدي الكويف ساكن الرّي،  ـ  ه

 بني أيب العّباس الرّزاز الكويف، خال أيب غالب الزراري الثقة املشهور.و

 و ـ حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي القّمي.

 ز ـ حمّمد بن حييى العّطار القّمي.

 ـ ِعّدة الكليني عن سهل بن زياد: 3

 وهم:ورجال هذه الِعّدة أربعة، فيهم قّمي، وكلينّيان رازّيان، وكويّف ساكن الرّي، 



 ـ عيّل بن حمّمد بن عاّلن الكليني الرازي. أ

 ب ـ حمّمد بن أيب عبد اهلل، وهو حمّمد بن جعفر األسدي الكويّف نزيل الرّي.

 ج ـ حمّمد بن احلسن الصّفار القّمي.

 د ـ حمّمد بن عقيل الكليني الرازي.

يف أسناد  عتوق الطائفة الثانية: الِعّدة املجهولة يف الكايف، وهي سبع ِعَددٍ فقط،

 ثامنية أحاديث، كاآليت:

 «.ِعّدة من أصحابنا، عن عبد اهلل بن البّزاز»ـ  1

 «.ِعّدة من أصحابنا، عن جعفر بن حمّمد»ـ  2

 «.ِعّدة من أصحابنا، عن سعد بن عبد اهلل»ـ  3

 «.ِعّدة من أصحابنا، عن احلسني بن احلسن بن يزيد»ـ  4

 «.ن إسحاق األمحرِعّدة من أصحابنا، عن إبراهيم ب»ـ  5

 «.ِعّدة من أصحابنا، عن صالح بن أيب مّحاد»ـ  6

 «.ِعّدة من أصحابنا، عن حمّمد بن عيسى»ـ  7

 

لمذ عىل تتهذا كّله يف مشايخ الكليني، أّما تالميذ الكليني والراوون عنه، فقد 

يد الشيخ الكليني عدد كثري من أعالم الشيعة وغريهم، وقد أحصينا أكثر من 

 رجاًل منهم، هم: ثالثني

 ـ أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع، أبو عبد اهلل الصيمري: 1

من مشاهري تالميذ الكليني، وأجازه رواية ما سمعه منه من مصنّفات 

، املشيخة(، وعّده ابن عساكر من مجلة من 5: 34وأحاديث )الطويس، التهذيب 

ه ابن ماكوال (، ومثل7326، الرقم 237: 56روى عن الكليني )تاريخ دمشق 



 (.336: 7)إكامل اإلكامل 

 ـ أمحد بن أمحد، أبو احلسني الكويف الكاتب: 2

من تالميذ الكليني، ومن مجلة رواة الكايف عنه، قال النجايش يف ترمجة 

الكليني: كنت أترّدد إىل املسجد املعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه 

اعة من أصحابنا يقروون كتاب النحوي، أقرأ القرآن عىل صاحب املسجد، ومج

الكايف عىل أيب احلسني أمحد بن أمحد الكويف الكاتب: حّدثكم حمّمد بن يعقوب 

، الرقم 877الكليني. ورأيت أبا احلسن العقراين يرويه عنه )رجال النجايش: 

3426.) 

 ـ أمحد بن احلسن )أو احلسني(، أبو احلسني العّطار: 3

(، ونقل 27ـ  26م الشيعة )القرن الرابع(: من تالميذ الكليني )طبقات أعال

السّيد هاشم البحراين من كتاب عيون املعجزات ما يدّل عىل كون صاحب 

السّيد املرتىض يف عيون »العنوان من تالمذة الكليني؛ إذ قال ما هذا لفظه: 

املعجزات، قال: حّدثنا أبو احلسن أمحد بن احلسني العّطار، قال: حّدثنا أبو جعفر 

 (.335، ح 330: 3)مدينة املعاجز « د بن يعقوب صاحب كتاب الكايف...حممّ 

 ـ أمحد بن عيّل بن سعيد أبو احلسني الكويف: 4

د األجّل وأخربنا السيّ »قال الشيخ الطويس يف بيان طرقه إىل كتب الكليني: 

 «املرتىض ريض اهلل عنه، عن أيب احلسني أمحد بن عيّل بن سعيد الكويف، عن الكليني

 (.533، الرقم 385الفهرست: )

 ـ أمحد بن حمّمد بن احلسن بن الوليد أبو احلسن القّمي: 5

من معارصي الشيخ الصدوق وابن قولويه، وأساتذة الشيخ املفيد، وابن 

الغضائري، وابن عبدون، ومن تالميذ الكليني. قال الكراجكي يف االستنصار: 



خ أبو ّمد بن النعامن، قال: أخربنا الشيأخربنا الشيخ املفيد أبو عبد اهلل حمّمد بن حم

القاسم جعفر بن حمّمد بن قولويه وأبو احلسن أمحد بن حمّمد بن احلسن بن الوليد 

 (.88ـ  83مجيعًا، عن حمّمد بن يعقوب.. )االستنصار: 

 ـ أمحد بن حمّمد بن عيّل الكويف: 6

 من تالميذ الكليني وأساتذة السّيد املرتىض.

أمحد بن حمّمد بن عيّل الكويف، يكنّى أبا احلسني، روى : »قال الشيخ الطويس

يس: )رجال الطو« عن الكليني، أخربنا عنه عيّل بن احلسني املوسوّي املرتىض

وأخربنا »(. وقال يف الفهرست يف بيان طريقه إىل كتب الكليني: 74، الرقم 054

عيد الكويف، يّل بن سالسّيد األجّل املرتىض ريض اهلل عنه، عن أيب احلسني أمحد بن ع

 (.533، الرقم 385)الفهرست: « عن الكليني

وهبذا يظهر احّتاد صاحب العنوان مع أيب احلسني أمحد بن عيّل بن سعيد 

 الكويف.

 ـ إسحاق بن احلسن بن بكران العقراين، أبو احلسني )احلسن( التاّمر: 7

ايش ذا النجمن تالميذ الكليني، ومن رواة كتاب الكايف عن مصنّفه، رّصح هب

يف ترمجته قائاًل: إسحاق بن احلسن بن بكران العقرائي التاّمر، كثري السامع، ضعيف 

يف مذهبه، رأيته بالكوفة وهو جماور، وكان يروي كتاب الكليني عنه )رجال 

أبا  ورأيت»(. وقال يف ترمجة الكليني عند ذكر الكايف: 373، الرقم 70النجايش: 

 (.3426، الرقم 873)رجال النجايش: « احلسن العقراين يرويه عنه

 ـ جعفر بن حمّمد بن قولويه: 8

من أجاّلء تالمذة الكليني، روى عنه كثريًا يف كتابه املشهور كامل الزيارات 

(. قال النجايش: جعفر بن 3، ح 00؛ و ص 0، ح 03)راجع: كامل الزيارات: 



سلمة، أبوه يلّقب: م حمّمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبوالقاسم القّمي، وكان

من خيار أصحاب سعد بن عبد اهلله القّمي.. وكّل ما يوصف به الناس من مجيل 

 (.833، الرقم 328وثقة وفقه، فهو فوقه )رجال النجايش: 

وقد تتلمذ الشيخ جعفر بن حمّمد بن قولويه عىل جمموعة من املشايخ البارزين 

ن عبد ويه، والشيخ الكليني، وحمّمد بويأيت يف مقّدمتهم: أبوه الشيخ حمّمد بن قول

اهلل بن جعفر احلمريي، وغريهم. ومات رمحه اهلل ببغداد، ودفن يف مقابر قريش 

 إىل جوار مرقد اإلمام الكاظم عليه السالم.

 ـ احلسن بن أمحد املؤّدب: 9

من مشايخ الصدوق، وتالميذ الكليني، ويدّل عليه ما رواه الصدوق عن مخسة 

نا حّدث»ان أبو حمّمد احلسن بن أمحد املؤّدب من مجلتهم، قالوا: من مشاخيه، وك

(. وروى أيضًا عن 3، ح 337: 3)عيون األخبار « حمّمد بن يعقوب الكليني

حّدثنا حمّمد بن يعقوب الكليني »جمموعة من مشاخيه ـ وفيهم املؤّدب هذا ـ قالوا: 

 (.2، ح 244: 2)عيون األخبار « رمحه اهلل

 ن إبراهيم بن أمحد بن هشام املؤّدب:ـ احلسني ب 11

من مشايخ الصدوق، وتالميذ الكليني كام يظهر من قول الشيخ الصدوق: 

حّدثنا حمّمد بن حمّمد بن عصام الكليني، وعيّل بن أمحد بن حمّمد بن عمران 

الدّقاق، وعيّل بن عبد اهلل الوّراق، واحلسن بن أمحد املؤّدب، واحلسني بن إبراهيم 

 بن هشام املؤّدب ريض اهلل عنهم؛ قالوا: حّدثنا حمّمد بن يعقوب الكليني.بن أمحد 

 ـ احلسني بن صالح بن شعيب اجلوهري: 11

حّدثنا  أخربنا احلسني بن عبيد اهلل..»من تالميذ الكليني، قال الشيخ الطويس: 

 «احلسني بن صالح بن شعيب اجلوهري، قال: حّدثنا حمّمد بن يعقوب الكليني..



 (.5، ح 80، املجلس 650يل: )األما

 ـ عبد اهلل بن حمّمد بن ذكوان: 12

عنه: أبو  روى»من تالميذ الكليني، ذكره ابن عساكر يف ترمجة الكليني قائاًل: 

، الرقم 237: 56)تاريخ دمشق « سعد الكويف.. وعبد اهلل بن حمّمد بن ذكوان

 يذكره أحد من (. وليس لعبد اهلل هذا أّي حديث يف كتب اإلمامّية، ومل7326

 علامئهم، وإّنام هو من رجال أهل السنّة.

 ـ عبد الكريم بن عبد اهلل بن نرص، أبو احلسني البزاز: 13

من تالميذ الكليني، وأحد رواة الكايف عن مصنّفه، وكان مع الكليني ببغداد 

(. وذكره الشيخ ه827وأخذ منه مجيع مصنّفاته وأحاديثه سامعًا وإجازة سنة )

يف بيان طريقه إىل ما رواه عن الكليني يف مشيخة التهذيب واالستبصار  الطويس

 )املشيخة((. 834: 0)املشيخة(؛ واالستبصار  23ـ  27: 34)التهذيب 

 ـ عيّل بن أمحد الرازي: 14

عّده الشيخ الطهراين من مشايخ الصدوق وتالمذة الكليني )طبقات أعالم 

إكامل الدين قول الشيخ الصدوق: (. ونقل عن 374الشيعة )القرن الرابع(: 

)كامل الدين: « حّدثنا عيّل بن أمحد الرازي، قال: حّدثنا حمّمد بن يعقوب...»

 (.3، ح 586

ّدثنا ح»ولكن يف النسخة املطبوعة من إكامل الدين ابتدأ سند احلديث هكذا: 

 و، والظاهر ه«عيّل بن أمحد الدّقاق ريض اهلل عنه، قال حّدثنا حمّمد بن يعقوب

الصحيح؛ لعدم وجود ما يدّل عىل أّن عيّل بن أمحد الرازي من مشايخ الصدوق، 

 زيادة عىل أّن الدّقاق مل يصفه أحد بالرازي.

 ـ عيّل بن أمحد بن حمّمد بن عمران أبو القاسم الدّقاق: 15



؛ وعلل 35: 0من مشايخ الشيخ الصدوق، روى عنه، عن الكليني )الفقيه 

؛ وغريها(. ويظهر 3، ح 376؛ و ص 3، ح 364ص ؛ و 3، ح 383الرشائع: 

من رواياته يف كتب الصدوق أّنه يروي عن جمموعة من املشايخ منهم: الكليني، 

 ومحزة بن القاسم العلوي، وأيب العّباس أمحد بن حييى بن زكرّيا القّطان، وغريهم.

 ـ عيّل بن أمحد بن موسى الدّقاق: 16

الكليني )طبقات أعالم الشيعة )القرن عّده مجاعة من العلامء من تالمذة 

(، وهو من مشايخ 32408، الرقم 62: 33؛ معجم رجال احلديث 835الرابع(: 

 الشيخ الصدوق.

 ـ عيّل بن عبد اهلل الوّراق: 17

عّده الشيخ الطهراين رمحه اهلل من تالمذة الكليني، بل من رواة كتاب الكايف 

(، وهو من مشايخ الشيخ 835لرابع(: عن مصنّفه )طبقات أعالم الشيعة )القرن ا

، 65: 8الصدوق، وروى عنه يف سائر كتبه، وترّض عليه يف كتابه الفقيه )الفقيه 

 (.233ح 

 ـ عيّل بن حمّمد بن عبدوس، أبو القاسم الكويف: 18

من تالميذ الكليني، ليس له رواية يف كتب احلديث الشيعي إاّل رواية واحدة 

سنّة ورواهتم. ذكره ابن عساكر يف ترمجة الكليني فقط، وهو من رجال أهل ال

روى عنه أبو سعد الكويف.. وأبو القاسم عيّل بن حمّمد بن عبدوس »قائاًل: 

 (.7326، الرقم 237: 56)تاريخ دمشق « الكويف

 ـ حمّمد بن إبراهيم النعامين: 19

ن عهو من تالمذة الكليني ومن املقّربني إليه، ومن مجلة من استنسخ الكايف 

نسخة مؤّلفه. وله رحلة واسعة يف طلب احلديث، وهو من كبار حمّدثي الشيعة 



اإلمامّية بال خالف، ومن تراثه: كتاب الغيبة، وحّدث فيه عن شيخه الكليني 

 كثريًا.

 ـ حمّمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب الشافعي: 21

: 3 كايفمن تالميذ الكليني وأحد رواة كتاب الكايف )املظفر، رشح أصول ال

(، ذكره الشيخ الطويس قائاًل: حمّمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب، يكنّى أبا 20

احلسن، وقال أمحد بن عبدون: هو أبو بكر الشافعي، مولده سنة إحدى وثامنني 

ومائتني باحلسينّية، وكان يتفّقه عىل مذهب الشافعي يف الظاهر، ويرى رأي الشيعة 

يهًا عىل املذهبني، وله عىل املذهبني كتب.. اإلمامّية يف الباطن، وكان فق

 (.644، الرقم 243ـ  243)الفهرست: 

 ـ حمّمد بن أمحد بن محدون أبو نرص الواسطي: 21

حّدث أبو نرص حمّمد بن أمحد بن محدون الواسطي، »قال السّيد ابن طاوس: 

اّلمة (. وأورده الع330)فتح األبواب: « قال: حّدثنا: حمّمد بن يعقوب الكليني..

« الكويف أمحد بن أمحد بن عيّل بن سعيد»املجليس يف البحار عن فتح األبواب، وفيه 

(، ولعّله هو 284: 33بني الواسطي املذكور وبني الكليني )بحار األنوار 

 الصحيح؛ إذ تقّدم أّن أمحد بن أمحد الكويف من تالميذ الكليني.

 ـ حمّمد بن أمحد بن عبد اهلل الصفواين: 22

فقهاء الثقات الذين تتلمذوا عىل يد الشيخ الكليني )خامتة مستدرك من ال

حمّمد بن أمحد بن عبد اهلل بن قضاعة بن »(. قال النجايش: 074: 8الوسائل 

صفوان بن ِمهران اجلاّمل، موىل بني أسد، أبو عبد اهلل، شيخ الطائفة، ثقة، فقيه، 

 (.3454، الرقم 838: )رجال النجايش« فاضل، وكانت له منزلة من السلطان..

 ـ حمّمد بن أمحد بن حمّمد بن سنان، أبو عيسى الزاهري: 23



هو املعروف بمحّمد بن أمحد السناين، من مشايخ الصدوق، روى عنه كثريًا، 

مع الرتيّض عليه، وعّده الشيخ املظّفر من تالميذ ثقة اإلسالم الكليني )رشح 

لة من روى عنه الشيخ الصدوق (، وهو كذلك؛ ألّنه من مج20: 3أصول الكايف 

 ، املشيخة(.336: 0كتاب الكايف عن مصنّفه )الفقيه 

 ـ حمّمد بن احلسني الَبَزوَفري: 24

هو من تالميذ الكليني، ويشهد لذلك ما رواه أبو القاسم عيّل بن حمّمد اخلّزاز 

 حّدثنا حمّمد بن احلسني البزوفري هبذا احلديث ـ يعني حديث».. القّمي بقوله: 

زيد الشهيد يف مشهد موالنا احلسني بن عيّل عليهام السالم ـ قال: حّدثنا حمّمد بن 

 (.843)كفاية األثر: « يعقوب الكليني..

 ـ حمّمد بن عيّل بن أيب طالب أبو الرجاء البلدي: 25

عّده العاّلمة الطهراين من تالميذ الكليني )طبقات أعالم الشيعة )القرن 

له رواية عنه يف كتب احلديث. كام مل أجد من ترجم له  (، ومل أجد234الرابع(: 

(، مع 360من علامء الرجال، بل مل أجد له ذكرًا إاّل عند الكراجكي )كنز الفوائد: 

 وقوع االختالف يف ضبط اسم الرجل وكنيته يف املوارد التي نقل فيها عنه.

 :(ـ حمّمد بن عيّل بن احلسني بن موسى بن بابويه )الشيخ الصدوق 26

رئيس املحّدثني، وشيخ اإلمامّية وفقيههم وحمّدثهم ومتكّلمهم يف زمانه، وهو 

غنّي عن التعريف بعد االّتفاق عىل تسميته بالصدوق ويكفي يف وصفه ما ورد من 

كلامت بحّقه عىل لسان علامء أهل السنّة، قال الذهبي: ابن بابويه، رأس اإلمامّية، 

بن احلسني بن موسى بن بابويه القّمي، صاحب  أبو جعفر، حمّمد بن العاّلمة عيلّ 

التصانيف السائدة بني الرافضة، يرضب بحفظه املثل، يقال له ثالثامئة مصنّف..، 

، الرقم 840ـ  848: 36وكان أبوه من كبارهم ومصنّفيهم )سري أعالم النبالء 



: 6م عال)األ« حمّدث إمامي كبري، مل ُيَر يف القّمّيني مثله»(. وقال الزركيل: 232

 (. واملعروف أّن الشيخ الصدوق قد ولد قبل وفاة الكليني.270

أخربين أبو القاسم جعفر بن حمّمد بن قولويه، وأبو جعفر »قال الشيخ املفيد: 

)ذبائح  «حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه مجيعًا؛ عن حمّمد بن يعقوب الكليني..

 (.27أهل الكتاب: 

لة حيث نجد أّن مج ،من تلّمذ الصدوق عىل الكلينيهذا، ولكن يف النفس يشء 

هـ 844من مشايخ الصدوق ينقلون عن الكليني، كام أّن الصدوق لو ولد عام 

سنة، واملفروض  23سنة، للزم أن يكون عمره عند وفاة الكليني  33ومات عن 

أّنه يف بالد الرّي، والكليني يف السنوات األخرية من عمره كان يف بغداد فكيف 

و نصني أ ذكر الصدوق يف طرق الرواية عن الكليني إال يف نّص لتقاه!! وملاذا مل يُ ا

املفيد وغريه وقد يكونان اشتباهًا يف النسخ أو من سهو القلم!! وها هو  اذكرمه

الصدوق يذكر طريقه إىل الكليني كام سيأيت بعد أسطر وال ينقل عنه باملبارشة، 

و مؤّلف من بعض مشاخيه! والبحث طويل ويروي كّل كتبه هبذا الطريق الذي ه

 ال نبّت فيه الساعة بل نرتكه ملناسبة أخرى.

 ـ حمّمد بن عيّل ماجيلويه: 27

من تالميذ الكليني، وهو مشرتك بني راويني، وكالمها من مشايخ الصدوق، 

 مها:

 األّول: حمّمد بن عيّل بن حمّمد بن أيب القاسم

 مالثاين: حمّمد بن عيّل بن أيب القاس

وأّن كاّل منهام يدعى بمحّمد بن عيّل ماجيلويه، ووقع كالمها يف مشيخة الفقيه 

، 38، 73، 68، 62، 04، 20، 33)املشيخة(. وراجع: فيه، ص  6: 0)الفقيه 



 )املشيخة((. 342، 344، 37

 ـ حمّمد بن حمّمد بن عصام الكليني: 28

صدوق، ومن من رجاالت الرّي، وأعالم ُكلني، وهو من مشايخ الشيخ ال

تالمذة الشيخ الكليني ويؤّيده إكثار الشيخ الصدوق من الرواية عنه، عن ثقة 

اإلسالم؛ قال يف مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن حمّمد بن يعقوب الكليني رمحه 

اهلله، فقد رويته عن حمّمد بن حمّمد بن عصام الكليني، وعيّل بن أمحد بن موسى، 

اهلل عنهم، عن حمّمد بن يعقوب الكليني. وكذلك  وحمّمد بن أمحد السناين ريض

 ، املشيخة(.336: 0مجيع كتاب الكايف، فقد رويته عنهم، عنه )الفقيه 

 ـ حمّمد بن موسى املتوّكل: 29

من مشايخ الصدوق، وتالميذ الكليني. وقد أكثر الشيخ الصدوق من الرواية 

دوق بعض إىل الشيخ الصعنه يف مجيع كتبه وترّض عليه كثريًا، ونقل املتوّكل 

؛ 3، ح 37، املجلس 670األحاديث التي سمعها من الكليني )انظر: األمايل: 

 (.3، ح 337: 2؛ وعيون األخبار 83، ح 675وكامل الدين: 

 ـ هارون بن موسى، أبو حمّمد التلعكربي: 31

من تالميذ الكليني، وهو من أعاظم املحّدثني، وله جاللة وذكر مجيل بني علامء 

لرجال. روى كتاب الكايف عن الكليني كام يف مشيخة التهذيب، واالستبصار، ا

)املشيخة(؛  844: 0)املشيخة(؛ االستبصار  38: 34والفهرست )التهذيب 

؛ 63(، وروى عنه يف غريمها أيضًا )كفاية األثر: 642، الرقم 233الفهرست: 

ذ عىل يديه كبار ؛ وغريها (. روى عنه وتتلم60خصائص األئّمة عليهم السالم: 

 علامء اإلمامّية كابن قولويه، والنعامين، والشيخ املفيد، والنجايش.

 ـ أبو جعفر الطربي: 31



ما روينا بإسنادنا إىل الشيخ »... روى عن الكليني، قال السيّد ابن طاووس: 

 )فرج املهموم:« أيب جعفر الطربي، قال: حّدثنا حمّمد بن يعقوب الكليني..

معارصي الكليني، ثقة، جليل القدر، له كتاب املسرتشد يف (. وهو من 205

اإلمامة، ويعرف بالطربي الكبري متييزًا له عن الطربي الصغري، صاحب كتاب 

 دالئل اإلمامة.

 ـ أبو احلسن بن داود: 32

من تالميذ الكليني، ذكره النجايش عند ذكر مصنّفات أمحد بن حمّمد بن عيسى 

(. وقال يف ترمجته: شيخ هذه الطائفة 333، الرقم 32األشعري )رجال النجايش: 

وعاملها، وشيخ القّمّيني يف وقته، وفقيههم، حكى أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل 

أّنه مل يَر أحدًا أحفظ منه، وال أفقه، وال أعرف باحلديث. وأّمه، أخت سالمة بن 

، الرقم 830 حمّمد األرزين، ورد بغداد فأقام هبا وحّدث )رجال النجايش:

(. ويظهر من كالم النجايش يف ترمجته أّنه حّدث عن الكليني ببغداد؛ ألّنه 3405

قدمها واستقّر هبا إىل أن وافاه أجله ودفن بمقابر قريش )منطقة الكاظمّية ببغداد 

 حالّيًا(.

 ـ أبو سعد الكويف: 33

 ثقدم دمشق، وحدَّ »روى عن الكليني. قال ابن عساكر يف ترمجة الكليني: 

ببعلبك.. روى عنه أبو سعد الكويف شيخ الرشيف املرتىض أيب القاسم عيّل بن 

 (.7326، الرقم 237: 56)تاريخ دمشق « احلسني بن موسى املوسوي..

 ـ أبو غالب الزراري: 34

هو الشيخ أمحد بن حمّمد بن حمّمد بن أيب طاهر سليامن بن احلسن بن اجلهم بن 

(. والزراري ه863(، ومات سنة )ه235سنة ) بكري بن أعني بن سنسن، ُولِد



 نسبة إىل زرارة بن أعني.

. «وكان شيخ أصحابنا يف عرصه، وأستاذهم وثقتهم»قال الشيخ الطويس: 

وعّده العاّلمة النوري ممّن تلّقوا كتاب الكايف عن مصنّفه، ورووه عنه، 

قاله أبو (، ويؤّيده ما 073: 8واستنسخوه، ونرشوه )خامتة مستدرك الوسائل 

 (.34، الرقم 376غالب الزراري نفسه )رسالة أيب غالب الزراري: 

 ـ أبو املفّضل الشيباين: 35

، الرقم 233من تالمذة الكليني والراوين كتاب الكايف عنه )الفهرست: 

642.) 

والبّد يل أّن أشري أخريًا، إىل أّن بعض األسامء التي ُذكرت يف مشايخ الكليني 

بات كوهنا من مشاخيه أو من تالميذه، فمصدر املعلومة متأّخر وتالمذته يصعب إث

جدًا أو القضّية مل تبلغ حّد املعطيات املؤّكدة كام الحظنا ذلك يف بعضها، فاقتىض 

 التنويه.

 

 الكليين فاتمؤّل

كان الكليني رمحه اهلل قليل التأليف إذا ما قورن بغريه من علامء اإلمامّية 

والشيخ املفيد، والشيخ الطويس، وممّا يؤسف له حّقاً هو ضياع كالشيخ الصدوق، 

مؤلّفات الكليني ومصنّفاته سوى كتابه الكايف عىل الرغم من وصول بعضها إىل 

 أزمان متأّخرة. وكتبه هي:

واملراد بالرويا ما يراه النائم يف نومه، أو الذي مخدت ـ كتاب تعبري الرؤيا،  1

 ا يشاهبه.حواّسه الظاهرة بإغامء أو م

و كتاب تعبري الرويا ذكره النجايش من مجلة كتب الكليني )رجال النجايش: 



ت: )الفهرس« كتاب تفسري الرويا»(، وساّمه الشيخ الطويس 3426، الرقم 877

 (.642، الرقم 234

وممّا يساعد عىل علم الكليني بتعبري الرويا، ويعّزز صّحة نسبة هذا الكتاب 

يث كثرية يف خصوص تعبري الرويا يف روضة الكايف )راجع: إليه، أّنه قد روى أحاد

و  35422و  35423و  30377ـ  30378الكايف، كتاب الروضة، ح 

35436.) 

نشأت حركة القرامطة بعد منتصف القرن الثالث  ـ كتاب الرّد عىل القرامطة، 2

(، وقد راح ضحيّة ه236( ثّم سنة )ه273اهلجري، وظهرت يف الكوفة سنة )

هتم املتكّررة عىل مدن العراق واحلجاز ودمشق آالف الضحايا األبرياء، هجام

وبلغت قّوهتم يف عرص الكليني أّنه مل يقدر عىل الوقوف بوجههم جيش مقاتل، 

ومل تصمد أمامهم مدينة حماربة، وقطع القرامطة الطريق عىل املسلمني حّتى توّقف 

 (.ه827( إىل سنة )ه822احلّج يف زماهنم من سنة )

( فدخلوا احلرم ه837ومن أعامهلم أهّنم اعتدوا عىل حرمة الكعبة املرّشفة سنة )

املّكي الرشيف، وقتلوا احلاّج أثناء الطواف، وطرحوا القتىل يف بئر زمزم، وعّروا 

الكعبة املرّشفة من كسوهتا، وقلعوا باهبا، كام اقتلعوا احلجر األسود، وبقي عندهم 

إىل أن ُرّد إىل مكانه بفضل الدولة « هجر»اصمتهم أكثر من عرشين سنة يف ع

 الفاطمّية بمرص.

وكانت للقرامطة آراء وعقائد فاسدة كثرية، كام نّص عىل هذا أصحاب 

املقاالت والِفَرق كاألشعري والنوبختي وغريمها )راجع: التنبيه واإلرشاف: 

؛ البداية 82ـ  35: 7؛ وج 087ـ  836: 6؛ الكامل يف التاريخ 805، 825ـ  822

 (.332ـ  363، 335ـ  32: 33والنهاية 



كّل هذا محل علامء اإلمامّية للتصّدي إىل تلك احلركة قبل ظهورها بالكوفة، كام 

( املعنون بكتاب الرّد عىل الباطنّية ه264يظهر من كتاب الفضل بن شاذان )

 يف(. والكليني املعارص لتلك احلركة 568، الرقم 333والقرامطة )الفهرست: 

تأليفه هذا الكتاب الذي نسبه إليه النجايش والشيخ الطويس معًا )رجال 

 (.642، الرقم 234؛ والفهرست: 3426، الرقم 877النجايش: 

وال خيفى ما حيمله عنوان الرّد عىل القرامطة من مسحة كالمّية، األمر الذي 

 يشري إىل معرفة الكليني بعلم الكالم اإلسالمي.

ذكره النجايش يف مؤّلفات الكليني  ئّمة عليهم السالم،ـ كتاب رسائل األ 3

(، وساّمه الشيخ الطويس بكتاب الرسائل 3426، الرقم 877)رجال النجايش: 

ف يف معامل العلامء إىل 642، الرقم 234)الفهرست:   «كتاب الوسائل»(، وُصحِّ

 (.666، الرقم 33)معامل العلامء: 

، وهو كام يبدو من اسمه خّصص جلمع وهذا الكتاب من الكتب املفقودة أيضاً 

 رسائل األئّمة إىل أصحاهبم، أو أبنائهم عليهم السالم.

( طرفًا من هذا الكتاب مشريًا إليه رصاحة ه660ونقل السّيد ابن طاوس )

( يف ه3454حيثام ورد النقل منه. وربام يظهر من كالم صدر املتأهّلني الشريازي )

إىل عرصه، حيث قال: روى حمّمد بن يعقوب رشح أصول الكايف وصول الكتاب 

الكليني رمحه اهلل يف كتاب الرسائل بإسناده عن سنان بن طريف، عن أيب عبد اهلل 

عليه السالم، قال: كان أمري املؤمنني عليه السالم يكتب هذه اخلطبة إىل أكابر 

: 2الصحابة، وفيها كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.. )رشح أصول الكايف 

 (.635ـ  632

، الرقم 877نسب النجايش والطويس )رجال النجايش:  ـ كتاب الرجال، 4



( وسائر املتأّخرين هذا الكتاب إىل 642، الرقم 234؛ والفهرست: 3426

الكليني، وهو من كتبه املفقودة أيضًا، وهو عالمة عىل معرفة الكليني بأحوال 

 رية من الكايف نفسه.الرواة، والتي يمكن تلّمس آثارها يف مواقع كث

من مجلة من عّد هذا  ـ كتاب ما قيل يف األئّمة عليهم السالم من الشعر، 5

(، وهذا 3426، الرقم 877الكتاب للكليني هو النجايش )رجال النجايش: 

 الكتاب املفقود أيضًا يشري بوضوح إىل عناية الكليني باألدب العريب.

 وهذا الكتاب مل تثبت غدير،ـ كتاب خصائص الغدير، أو خصائص يوم ال 6

عندي نسبته إىل الكليني، ومل يذكر تلك النسبة أحد قّط إاّل السّيد عبدالعزيز 

الطباطبائي رمحه اهلل، الذي ذكر هذا الكتاب وعّده من مؤّلفات الكليني )الغدير: 

83.) 

ومهام يكن فإّن مجيع ما ذكرناه من كتب الكليني مفقود، وقد اّتصل النقل 

من بعض تلك الكتب املفقودة إىل أزمان متأّخرة كرسائل األئّمة عليهم  املبارش

السالم، الذي ربام بقي موجوداً إىل القرن احلادي عرش اهلجري، ثّم ُفِقد بعد ذلك، 

 ورّبام يكون يف زوايا بعض املكتبات.

وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤّلفات الكليني،  ـ كتاب الكايف، 7

 ه يف القسم اآليت إن شاء اهلل.وسنعّرف

 

 الكليين يف العلماء قاله ما 

ما قاله العلامء من كلامت الثناء العاطر عىل شخصّية الكليني ودوره العلمي 

والثقايف تدّل عىل مكانته املرموقة التي قّلام وصل إليها األفذاذ، وإليك فيام ييل 

 بعضها:

حّدثنا الشيخ الفقيه حمّمد بن يعقوب »(: قال: ه833الشيخ الصدوق ) ـ 1



 وغريه كثري(. 573، ح 365: 0)الفقيه « ريض اهلل عنه

شيخ أصحابنا يف وقته بالرّي ووجههم، »( قال يف ترمجته: ه054النجايش )ـ  2

، الرقم 877)رجال النجايش: « وكان أوثق الناس يف احلديث، وأثبتهم..

3426.) 

، 234)الفهرست: « ثقة، عارف باألخبار»( قال: ه064الشيخ الطويس ) ـ 3

)رجال الطويس: « جليل القدر، عامل باألخبار»(. وقال يف الرجال: 642الرقم 

 (.6277، الرقم 083

( قال يف ذكر الداللة عىل إمامة احلسن بن عيّل ه503العاّلمة الطربيس ) ـ 4

أجّل رواة  فمن ذلك: ما رواه حمّمد بن يعقوب الكليني وهو من»عليه السالم: 

 (.350: 2. ونظريه يف كشف الغّمة 045: 3)إعالم الورى « الشيعة وثقاهتا

الشيخ املّتفق عىل عدالته »( قال: ه660السّيد ابن طاوس احليّل احلسني ) ـ 5

 (.3، ح 36)فرج املهموم: « وفضله وأمانته حمّمد بن يعقوب الكليني

ا يف وقته بالرّي ووجههم، شيخ أصحابن»(: قال ه726العاّلمة احليل ) ـ 6

 (.87، الرقم 205)خالصة األقوال: « وكان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم

( قال يف إجازته للشيخ أمحد بن أيب جامع: ه304املحّقق الكركي ) ـ 7

وأعظم األشياخ يف تلك الطبقة ـ يعني الطبقة املتقّدمة عىل الشيخ الصدوق ـ »

ل البيت عليهم السالم صاحب كتاب الكايف يف الشيخ األجّل جامع أحاديث أه

 (.68: 345)بحار األنوار « احلديث، الذي مل يعمل األصحاب مثله

( قال يف إجازته للسّيد عيّل بن الصائغ احلسيني ه366الشهيد الثاين ) ـ 8

املوسوي: عن الشيخ السعيد اجلليل رئيس املذهب أيب جعفر حمّمد بن يعقوب 

املتضّمنة لكتابه الكايف، الذي ال يوجد يف الدنيا مثله مجعًا الكليني، عن رجاله 



لألحاديث وهتذيباً لألبواب، وترتيبًا، صنّفه يف عرشين سنة، شكر اهلل تعاىل سعيه، 

وأجزل أجره، عن رجاله املودعة بكتابه وأسانيده، املثبتة فيه برشطه املعترب عند 

 (.303: 345أهل دراية األثر )بحار األنوار 

هـ(، والد الشيخ البهائي، قال: أّما 330الشيخ حسني بن عبد الصمد )ـ  9

كتاب الكايف، فهو للشيخ أيب جعفر حمّمد بن يعقوب الكليني رمحه اهلل شيخ عرصه 

يف وقته، ووجه العلامء والنبالء، وكان أوثق الناس يف احلديث، وأنقدهم له، 

الثني سنة، وهو يشتمل عىل ث وأعرفهم به، صنّف الكايف وهّذبه وبّوبه يف عرشين

 (.35كتابًا حيتوي عىل ما ال حيتوي غريه )وصول األخيار إىل معرفة األخبار: 

ثقة اإلسالم، »( قال: ه3433القايض نور اهلله التسرتي )الشوشرتي( ) ـ 11

وواحد األعالم خصوصًا يف احلديث، فإّنه جهينة األخبار، وسابق هذا املضامر، 

 (.052: 3)جمالس املؤمنني « ه غبار، وال ُيعثر له عىل ِعثارالذي ال ُيشّق ل

(: قال: وإّن كتاب الكايف لشيخ الدين، وأمني ه3403املحّقق الداماد ) ـ 11

اإلسالم، نبيه الفرقة، ووجيه الطائفة، رئيس املحّدثني، حّجة الفقه والعلم واحلّق 

 رفع اهلل درجته يفواليقني، أيب جعفر حمّمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 

 (.0الصّديقني، وأحلقه بنبّيه وأئّمته الطاهرين )الرواشح الساموّية: 

( قال: ه3454الفيلسوف صدر املتأهّلني حمّمد بن إبراهيم الشريازي ) ـ 12

أمني اإلسالم، وثقة األنام، الشيخ العامل الكامل، واملجتهد البارع، الفاضل حمّمد »

ل الكايف )رشح أصو«  قدره، وأنار يف سامء العلم بدرهبن يعقوب الكليني أعىل اهلل

3 :367.) 

( قال: وابتدأت بكتاب الكايف للشيخ ه3333العاّلمة املجليس ) ـ 13

الصدوق، ثقة اإلسالم، مقبول طوائف األنام، ممدوح اخلاص والعام، حمّمد بن 



ها، صول وأمجعيعقوب الكليني، حرشه اهلل مع األئّمة الكرام؛ ألّنه كان أضبط األ

 (.8: 3وأحسن مؤّلفات الفرقة الناجية وأعظمها )مرآة العقول 

( قال: حمّمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو ه3232السّيد بحر العلوم ) ـ 14

جعفر الكليني، ثقة اإلسالم، وشيخ املشايخ األعالم، ومرّوج املذهب يف غيبة 

ته قوا عىل فضله، وعظم منزلاإلمام عليه السالم ذكره أصحابنا واملخالفون، واّتف

 (.825: 8)الفوائد الرجالّية 

( قال: وباجلملة، فشأن الرجل ه3838السّيد حمّمد باقر اخلوانساري ) ـ 15

أجّل وأعظم من أن خيتفي عىل أعيان الفريقني، أو يكتيس ثوب اإلمجال لدى ذي 

سالم، ويف مني اإلعينني، أو ينتفي أثر إرشاقه يومًا بعد البني؛ إذ هو يف احلقيقة أ

الطريقة دليل األعالم، ويف الرشيعة جليل قّدام، ليس يف وثاقته ألحد كالم، وال 

يف مكانته عند أئّمة األنام، وحسب الداللة عىل اختصاصه بمزيد الفضل، وإتقان 

األمر، إّتفاق الطائفة عىل كونه أوثق املحّمدين الثالثة الذين هم أصحاب الكتب 

 (.563، الرقم 345: 6هذه الرشعة املتَّبََعة )روضات اجلنّات األربعة، وروساء 

( قال: فخر الشيعة، وتاج الرشيعة، ثقة ه3824املحّدث النوري ) ـ 16

اإلسالم، وكهف العلامء األعالم، أبو جعفر حمّمد بن يعقوب الكليني.. الرازي، 

كايف )خامتة به الالشيخ اجلليل العظيم، الكافل أليتام آل حمّمد عليهم السالم بكتا

 (.272: 8مستدرك الوسائل 

( قال: الشيخ األجّل األوثق ه3853الشيخ املحّدث عبّاس القّمي ) ـ 17

األثبت، أبو جعفر حمّمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي، كهف العلامء األعالم، 

ج املذهب يف غيبة اإلمام عليه السالم ثقة اإلسالم،  ومفتي طوائف اإلسالم، ومروِّ

 (.847ب كتاب الكايف )هدّية األحباب: صاح



( وصف الكليني رمحه اهلل ه3043السيد روح اهلل املوسوي اخلميني ) ـ 18

بأوصاف، منها: أفضل املحّدثني، إمامهم، ثقة اإلسالم واملسلمني، حّجة الفرقة، 

رئيس األّمة، ركن اإلسالم وثقته، سلطان املحّدثني، شيخ املحّدثني وأفضلهم، 

، 83سالم واملسلمني، فخر الطائفة احلّقة ومقّدمهم )األربعون حديثًا، ح عامد اإل

23 ،33 ،23 ،37 ،22 ،35 ،25 ،85 ،36.) 

 

 لكليينا للشيخ الكايف كتاب يف جولة ـ

كتاب الكايف، وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤّلفات ثقة اإلسالم، 

ة جة الفقيه، واملحّدث، دقائق فريدوهو موسوعة حديثّية، فيه إىل جانب ما ييل حا

 تتعّلق بشؤون العقيدة، وهتذيب السلوك، ومكارم األخالق.

وقد ُرزق هذا الكتاب فضيلة الشهرة، إذ ال نظري له يف بابه، ولكون الكايف هو 

املعرّب الوحيد عاّم يمتلكه الكليني من طاقات علمية، فالبّد من احلديث املخترص 

الصورة الواضحة لشخصية مؤّلفه، ودوره يف تطوير عنه، لتكتمل من خالله 

 ودفع احلركة العلمية والفكرية خطوات إىل األمام، فنقول:

عرف العلامء قيمة الكايف منذ وقت مبّكر، ويأيت يف طليعتهم تالمذة الكليني 

الذين بذلوا قصارى جهدهم يف استنساخ هذا الكتاب ونرشه عىل املأل اإلسالمي، 

أّن أّول من استعان هبذا الكتاب وأشار إليه رصاحًة معارُص ويدّل عىل ذلك 

الكليني الشيخ إبراهيم بن سليامن بن وهب، من آل وهب الشيعة اإلمامّية 

( بعد وفاة الكليني رمحه اهلل بخمس سنني فقط، إذ ه880املعروفني، املتوّّف سنة )

تور حسني هذا الدك استعان بكتاب الكايف يف كتابه الربهان يف وجوه البيان )ذكر

مدريس طباطبائي يف جمموعة مقاالت باللغة الفارسية بعنوان )مكتب در فرايند 



 (.33، هامش 36تكامل( ص 

واملنهج املّتبع يف الكايف ألجل الوصول إىل أصول الرشيعة وفروعها وآداهبا 

 ليهموأخالقها، إّنام هو باالعتامد عىل مَحََلة آثار النبّوة من نقلة حديث اآلل ع

السالم، الذي هو حديث الرسول صىل اهلل عليه وآله، إذ رّصح أهل البيت عليهم 

السالم مرارًا وتكرارًا بأهّنم ال حيّدثون الناس إاّل بام هو ثابت عندهم من أحاديث 

الرسول صىل اهلل عليه وآله، وأهّنم كانوا يكنزوهنا كام يكنز الناس ذهبهم وورقهم، 

 مصدر واحد، وبإسناد واحد )وردت أحاديث كثرية هبذا وأهّنا كّلها تنتهي إىل

: 2؛ تفسري العّيايش 330، ح 335؛ و ص 37، ح 356املعنى فانظر: املحاسن: 

؛ 356؛ والكايف، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب واحلديث، ح 06، ح 883

؛ 827؛ االحتجاج: 827؛ كفاية األثر: 332وباب الرّد إىل الكتاب والسنّة.. ح 

، ح 307؛ وص 88883و  88884، ح 340: 27تفصيل وسائل الشيعة 

( ـ عىل جمنون لربئ ه204(، لو قرأته ـ كام يقول اإلمام أمحد بن حنبل )88007

 (.848من ِجنّته )الصواعق املحرقة: 

ـ جهوداً علمية مضنية حول الكايف،  ـ قدياًم وحديثاً  هذا، وقد بذل علامء الشيعة 

، ورشحوا أحاديثه، وأكثروا من حتشيته وهتميشه، وبيّنوا فاستنسخوه كثرياً 

مشرتكاته، ووّضحوا مسائله، واخترصوه، وحّققوا أسانيده، ورّتبوا أحاديثه، 

وصنّفوها عىل ضوء املصطلح اجلديد، وترمجوه إىل ِعّدة لغات، وطبعوه مّراٍت 

لت ث وصومّرات، ووضعوا الفهارس الفنّية ألبوابه، وأحاديثه، وألفاظه، بحي

جهودهم حول الكايف إىل أكثر من مائتي كتاب، وبلغ بعضها أكثر من عرشين 

 جمّلدًا، فضاًل عن الدراسات احلديثة حوله.

ويف سياق احلديث عن دراسة الكايف وفق التقسيم الرباعي للحديث، فقد 



حاول املتأّخرون ورّشاح الكايف تطبيق هذا االصطالح عىل أحاديث الكايف حتى 

( حديثًا، 3035ضعيف من أحاديث الكايف ـ بحسب االصطالح اجلديد ـ )بلغ ال

( حديثًا، واحلسن/ 5472وما تبّقى من األحاديث موّزعًا كاآليت: الصحيح/ )

( حديثًا حسب جمموعة من اإلحصاءات 3323( حديثًا واملوّثق/ )300)

 املتداولة اليوم بني اإلماميّة.

 أّن بعض األحاديث الضعيفة يف الكايف وهو إليه االلتفات جيب آخر ءوثّمة يش

بحسب االصطالح، نجد مضامينها أو نصوصها خمّرجة من طرق أخرى صحيحة 

يف األبواب نفسها التي اشتملت عىل تلك الضعاف فيام تتّبعناه أو من خارج 

الكايف. وهذا يعني أّن شهرة اخلرب روائّيًا مل تلحظ يف هذا املنهج؛ ألّن أغلب 

لتي أمهلها اّتفقت متوهنا إّما بالنّص تارًة أو املضمون أخرى مع املتون األسانيد ا

 املروية باألسانيد الصحاح، ومع هذا فإّن ما فاته من الصحيح غري قليل.

 

 ملهديا اإلمام على الكايف عرض حكاية

يالحظ أّن هناك من يعتقد بحكاية عرض الكايف عىل اإلمام املهدي، ويستنرص 

ثر ذلك بعد تلطيفها! وينسب للكليني رمحه اهلل عىل أ« كاٍف لشيعتناالكايف »ملقولة 

أشياء ال دليل عليها، فرتاه جيزم تارًة بأّن للكليني صالٍت وترّددًا مع السفراء 

األربعة، ويؤّكد تارًة أخرى عىل أّن كبار علامء الشيعة كانوا يأتون إىل الكليني 

حد دي، وثالثة يتساءل: كيف مل يطلب أويسألونه وهو يف جمالس سفراء اإلمام امله

السفراء من الكليني كتابه لعرضه عىل اإلمام عليه السالم! وهاّل حظي الكايف 

 بعناية السفراء واهتاممهم، مع أهّنم كانوا يولون العناية ملا هو أقّل شأنًا من الكايف!



 ومجيع هذا الكالم يمكن النقاش فيه:

الت والرتّدد، فال  توجد للكليني رواية واحدة يف الكايف عن أيٍّ أّما عن الصِّ

( كام قيل، ه834من السفراء األربعة بال واسطة، مع أّنه استقّر ببغداد قبل سنة )

( عىل رأي، وحّدث عن بعض مشايخ بغداد ه234ودخل إىل العراق قبل سنة )

 موطن السفراء.

ل مل ألربعة بالواسطة، بكام أّن الكليني مل ُيكثر من الرواية عن أيٍّ من السفراء ا

تكن مروّياهتم يف الكتب األربعة كثرية، بل هي نادرة فيها جّدًا، ولعّلها ال تزيد 

 عىل عرشة أحاديث، من بينها حديثان فقط أخرجهام الكليني يف أصول الكايف.

ية ، بل مجيع األدّلة قاض«الكايف كاٍف لشيعتنا»وهبذا يتضح ضعف حكاية 

 ببطالن تلك احلكاية.

( فغلط ه3433وأّما نسبة هذه احلكاية إىل الشيخ خليل بن غازي القزويني )

( أي قبل القزويني ه3486واضح؛ ألّن املحّدث االسرتآبادي الذي مات سنة )

 بأكثر من مخسني سنة، قد أنكر هذه احلكاية، وهو شيخ األخبارّيني يف زمانه.

باهات من اشت« لشيعتناالكايف كاٍف »هذا، وال يستبعد أن يكون أصل حكاية 

بعض املتأّخرين يف زمان رواج املنهج األخباري، بحديث الشيخ الصدوق الذي 

وأّنه قال  «كهيعص»أسنده إىل اإلمام الصادق عليه السالم يف تفسري قوله تعاىل: 

، ، فانرصف ذهن املشتبه إىل كتاب الكايف«الكاف: كاف لشيعتنا..»عليه السالم: 

املهدي بلحاظ أّن الكليني مل يدرك اإلمام الصادق عليه  ثّم نسب هذا لإلمام

السالم وإّنام عاش ومات فيام يعرف بزمان الغيبة الصغرى، ثّم راجت تلك املقولة 

بعد ذلك حتى اضطّر العلامء إىل تكذيبها رصاحًة كام مّر عن شيخ األخبارّيني 

 األسرتآبادي رمحه اهلل.



 يفلكاا أحاديث من الشيعة علماء مواقف

 لعلامء الشيعة ـ قدياًم وحديثًا ـ إزاء أحاديث الكايف ثالثة مواقف، وهي:

النظر إىل روايات الكايف سندًا وداللًة، والتعامل معها عىل  املوقف األّول:

أساس معطيات علَمي الرجال واحلديث درايًة وروايًة، وهذا هو رأي األصولّيني 

 وأكثر العلامء والفقهاء واملحّققني.

االطمئنان والوثوق بصّحة أحاديث الكايف، باملعنى املتعارف  قف الثاين:املو

عليه قبل تقسيم األخبار إىل صحيح وحسن وموّثق وضعيف، وهذا هو قول 

 األخبارّيني الذي يمّثل جانب االعتدال بالقياس إىل املوقف الثالث.

ي، ومن نويمّثله قول األسرتآبادي، واخلليل بن غازي القزوي املوقف الثالث:

وافقهم من األخبارّيني، وخالصته: احلكم بقطعّية صدور أحاديث الكايف عن 

أئّمة أهل البيت، وهو ما قد يشبه ما يقوله بعض أهل السنّة بشأن أحاديث 

البخاري ومسلم، وال دليل عليه إاّل بعض القرائن التي رّصح املحّدث النوري 

ذا بحاث يف الفصل الثالث من هبأهّنا ال تنهض بذلك، وسيأيت تفصيل هذه األ

 الكتاب/املدخل.

لقد احتدم النقاش بني األخبارّيني واألصولّيني حتى بلغ ذروته يف عرص 

الشيخني: البحراين والوحيد البهبهاين، وحاول كّل فريٍق مناقشة آراء الطرف 

اآلخر وإثبات بطالهنا، ويبدو من خالل مراجعة كلامت أقطاب الشيعة قبل ظهور 

األخباري أّن ما تبنّاه األصولّيون هو األقرب للصّحة، باعتباره من أكثر  الفكر

األقوال قربًا من واقع الكتب األربعة وانسجامًا مع مواقف األعالم املتقّدمني من 

 أحاديث الكايف.



 الكايف أسانيد يف الكليين منهج

دي يف ناختلف املنهج السندي يف كتاب الكايف اختالفًا كّليًا عن املنهج الس

كتاب من ال حيرضه الفقيه وكتايب التهذيب واالستبصار، إْذ َسَلَك كّل من 

 املحّمدين الثالثة طريقًا خيتلف عن اآلخر يف إسناد األحاديث.

فالصدوق حذف أسانيد األحاديث التي أخرجها يف كتابه الفقيه ألجل 

، ح 835: 3 هاالختصار، ومل ُيسند يف متن الكتاب غري تسعة أحاديث فقط )الفقي

؛ و 233، ح 63: 8؛ و ج 367ح  233؛ و ص 663، ح 350: 2؛ و ج 3083

، ح 278؛ و ص 573، ح 365: 0؛ و ج 233، ح 65؛ و ص 232، ح 62ص 

( بحسب ما استقرأناه. وقد استدرك عىل ما رواه 333، ح 843؛ و ص 323

وى عنهم ر بصورة التعليق بمشيخٍة يف آخر الكتاب أوصل هبا طرقه إىل أغلب َمنْ 

 يف الفقيه لتخرج مروّياته عن حّد اإلرسال.

وأّما الشيخ الطويس فقد سلك يف منهجه السندي يف التهذيب واالستبصار 

تارًة مسلك الشيخ الكليني اآليت، وأخرى مسلك الشيخ الصدوق يف كتابه الفقيه، 

 كوذلك بحذف صدر السند واالبتداء بمن نقل من كتابه أو أصله، مع االستدرا

 يف آخر الكتابني بمشيخٍة عىل ِغرار ما فعله الشيخ الصدوق.

وأّما الكليني، فقد سلك يف كتابه الكايف منهجاً سندّياً ينمُّ عن قابلّية نادرة وتتبّع 

واسع وعلٍم غزير يف متابعة طرق الروايات وتفصيل أسانيدها؛ إْذ التزم بذكر 

 مور كثرية يف اإلسناد.سلسلة سند احلديث إاّلما َنَدَر، مع مالحظة أ

اختالف طرق الرواية، فكثريًا ما جتده يروي الرواية الواحدة بأكثر من  منها:

إسناٍد واحد، وإذا لوحظت أخبار الكايف بلحاظ تعّدد رواهتا، فإّنك جتد فيه تعّدد 

رواة اخلرب يف طبقات السند، بحيث جتد الكثري من األسانيد قد حتّققت فيها 



شهرة يف بعض مراتبها كروايته عن عيّل بن إبراهيم، عن أبيه؛ االستفاضة أو ال

 واحلسني بن حمّمد، عن عبدويه وغريه؛ وحمّمد بن حييى، عن أمحد بن حمّمد مجيعًا.

وكذلك نجد اخلرب العزيز يف بعض املراتب أيضًا، كروايته عن حمّمد بن 

ن أبيه، ع إسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ وعيّل بن إبراهيم، عن

مّحاد بن عيسى، وهنا قد حتّقق اخلرب العزيز بثالث طبقات، إذ نقله الكليني عن 

 اثنني، عن اثنني، عن اثنني.

هذا وقد يعدل الكليني أحيانًا عن هذا املنهج عند توافر أكثر من طريق واحد 

رًا كللرواية، وذلك بذكر سند الطريق األّول ثّم يعّقبه بعد هذا بالطريق الثاين، ذا

، إشارة منه إىل تطابق املتن يف كال الطريقني. وهو من «مثله»يف هنايته عبارة: 

 أوضح مصاديق اخلرب العزيز يف الكايف.

التي تالحظ عىل منهجه السندي أّنه كثريًا ما يرد يف أسانيد الكايف  ومن األمور

ّل تفاء بام يدذكر ُكنى الرواة وبلداهنم وقبائلهم وِحَرفِهم، أّما حذف االسم واالك

عليه من كنية أو لقب، فال يدّل عىل التدليس كام قد يتوّهم؛ ألّن احلذف مل يكن من 

الكليني تعّمدًا بل من مشاخيه الذين كانوا يكنّون مشاخيهم تقديرًا هلم، ملا يف 

إطالق الكنية من معاين االحرتام، وقد عرف العرب بالتكنية، وهلم يف االعتداد 

ليس هنا حمّل تفصيلها. غاية األمر أّن ما ينسب إىل الكليني وهو  هبا طرائف كثرية

 يف الواقع إىل مشاخيه إّنام باعتبار التدوين بعد االختيار.

إذن، نسبة مجيع ما يرد يف اإلسناد؛ من ألفاظ وإن كانت جمهولة أحيانًا مثل: 

، ال ارونحو ذلك، إّنام ينسب إىل الكليني هبذا االعتب« عن رجل»أو « عن شيخ»

أّنه تعّمد إخفاء االسم والتعبري عنه بمثل هذه األلفاظ، وإّنام هو بحسب ما وصله، 

 وال أقّل من كون ذلك حمتماًل بام ُيعجز عن توجيه التهمة إىل الكليني نفسه.



وهناك مفردات أَخر يف املنهج السندي يف كتاب الكايف نشري إىل بعضها 

 اختصارًا:

يف اإلسناد كبديل خمترص عن صيغ األداء األخرى التي االلتزام بالعنعنة  منها:

وردت يف الكايف بصورة أقّل من العنعنة. وسيأيت ـ إن شاء اهلل ـ بحث العنعنة 

 ومشاكلها وحلوهلا يف الفصل الثالث من هذا الكتاب/املدخل.

األمانة العلمّية يف التزام نقل ألفاظ مشايخ السند، ومثاله نقله حّتى  ومنها:

. أو «حّدثني فالن، أو روى فالن»د الرواة يف التحديث عن مشاخيهم بلفظ لرتدّ 

 الترصيح بام أرسله بعض املشايخ، أو رفعه.

متام  ، أو حذف«وهبذا اإلسناد»اختصار سلسلة السند املتكّرر بعبارة:  ومنها:

 السند املتكّرر واالكتفاء بالعبارة املذكورة.

 ، بحيث يمكن تصنيفها عىل طائفتنيتنّوع مصادر السند يف الكايف ومنها:

رئيسّيتني، ومها: الرجال، والنساء الراويات، والرجال إىل معصومني وغريهم، 

وهذا الغري إىل صحابة وتابعني وغريهم، وقد جاءت مروّياهتم لتتميم الفائدة، 

 وبعضها اآلخر لبيان وجه املقارنة بينها وبني مروّياته األخرى.

املوقوفة، واملرسلة، واملجهولة، وهي التي يف إسنادها  وجود األحاديث ومنها:

راٍو مل ُيَسّم، وتسّمى املبهمة، وحكمها اإلرسال مجيعًا، كذلك وجود األحاديث 

املضمرة، مع توافر بعض األصناف األخرى خلرب الواحد املسند، كّل صنف 

أو بلحاظ  بلحاظ عدد رواته تارًة ـ وهو ما ذكرناه آنفًا ـ أو بلحاظ حال رواته،

اشرتاك خرب الواحد املسند مع غريه كاملعنعن واملسلسل، واملشرتك، والعايل، 

 والنازل، واملعّلق برشط معرفة املحذوف.

أو  «عّدة من أصحابنا»تعبري الكليني عن جمموعة من مشاخيه بلفظ:  ومنها:



 ، واألّول مّطرد، واآلخر نادر.«مجاعة من أصحابنا»

 

 الكايف متون يف الكليين منهج

يمكن تلخيص منهج الكليني يف رواية متون الكايف بجملة من األمور، نذكر 

 أمّهها:

اإلكثار من املتون املوّشحة باآليات القرآنية، خصوصًا آيات األحكام،  ـ 1

وهلذا ال تكاد جتد آيًة من آيات األحكام إاّلوقد وردت يف فروع الكايف، ولو 

ّلَفْت تفسريًا مهاّمً ألهل البيت عليهم السالم استّلت تلك الروايات من الكايف أل

 يف أحكام القرآن الكريم.

 اشتامل بعض متون الكايف عىل توضيحات من الكليني. ـ 2

بيان موقفه أحيانًا من تعارض مروّياته، ورّبام نّبه إىل ما خالف اإلمجاع عىل  ـ 3

 الرغم من صّحته بطريق الرواية.

من ألفاظ الرواة؛ لفرط أمانته يف نقل اخلرب بالصورة  رواية ما زاد عىل املتن ـ 4

التي سمعها من مشاخيه أو أخرجها من الكتب املعتمدة التي يروهيا باإلجازة عن 

 مشاخيه وهذا ما يسمى اصطالحًا بمدرج املتن.

 االقتباس والرواية من الكتب. ـ 5

جة املرّتبة عىل األبواب عىل الرت ـ 6 حسب تيب بتصنيف األحاديث املخرَّ

الصّحة والوضوح، ولذلك أحاديث أواخر األبواب ـ كام قاله بعض املحّققني ـ 

، وال يرّض خروج بعض 336: 6ال ختلو من إمجال وخفاء )روضات اجلنّات 

 األحاديث يف عدد من األبواب عن هذا الرتتيب، لكون املراد هو األعّم األغلب(.

ديث وروايته وتقديمها يف أوائل رواية القواعد األساسيّة يف دراية احل ـ 7



 أصول الكايف لتكون منهجًا سلياًم يف متييز خرب التقّية عن غريه.

ال يورد األخبار املتعارضة، بل يقترص عىل ما يدّل عىل الباب اّلذي عنونه،  ـ 8

ورّبام دّل ذلك عىل ترجيحه ملا ذكر عىل ما مل يذكر، وال ُينايف هذا وجود بعض 

ليلة يف الكايف، وهذا عىل خالف احلال يف كتاب هتذيب األحكام املتعارضات الق

 للشيخ الطويس.

رًا هبا بعض  ـ 9 طرحه بعض آرائه الفقهّية معّقبًا هبا بعض الروايات أو مصدِّ

 األبواب.

 بيان بعض آرائه الكالمّية يف أصول الكايف. ـ 11

 صول الكايفاهتاممه البالغ يف رواية املشهور وأمثاله خصوصًا يف أ ـ 11

وفروعه، ويمكن مالحظة هذا بسهولة وُيٍّس يف الكثري من أبواب الكايف، وذلك 

لتزاحم الرواة واّتفاقهم عىل رواية معنى واحد، وهذا يدخل يف منهجه السندي 

 أيضًا.

العناية الفائقة برواية ما يّتصل بمكانة أهل البيت عليهم السالم،  ـ 12

والنّص عليهم، مع تفصيل الكثري من أحواهلم، وفضائلهم، وعلمهم، وإمامتهم، 

 وبيان توارخيهم برشح مواليدهم ووفياهتم.

إخضاع متون الكايف أصواًل وفروعًا إىل تبويب واحد، دون روضة  ـ 13

 الكايف.

 

 وترتيبه الكايف تبويب

 لتصنيف األحاديث الرشيفة وتبويبها وترتيبها طريقتان مشهورتان، ومها:

وفيها يتّم توزيع األحاديث ـ بعد مجعها ـ عىل جمموعة من ب: ـ طريقة األبوا 1



الكتب، والكتب عىل جمموعة من األبواب، واألبواب عىل عدد من األحاديث، 

برشط أن تكون األحاديث مناسبًة ألبواهبا، واألبواب لكتبها. وهذه الطريقة 

 من ءمعرفة يش جّيدة؛ ملا فيها من توفري املزيد من اجلهد ملن أراد االّطالع عىل

 .وُيٍّس  بسهولة عليه والوقوف ما حكمٍ  يف األحاديث

 والتصنيف بموجب هذه الطريقة له صور متعّددة:ـ طريقة املسانيد:  2

القيام بجمع ما عند كّل صحايب من احلديث املرفوع إىل النبي صىل اهلل  منها:

حلروف، ىل ترتيب اعليه وآله، سواء كان احلديث صحيحًا أو ضعيفًا، ثّم يرّتُبه ع

أو القبائل، أو السابقة يف اإلسالم، وهكذا حّتى ينتهي إىل النساء الصحابّيات، 

 ويبدأ بأّمهات املؤمنني، ومن املسانيد املصنّفة هبذه الصورة مسند أمحد بن حنبل.

القيام بجمع ما أسنده أحد أئّمة أهل البيت عليهم السالم من  ومنها:

، مضافًا إىل «املسند»صىل اهلل عليه وآله يف كتاب يسّمى األحاديث إىل رسول اهلل 

اسم ذلك اإلمام عليه السالم، كمسند اإلمام الباقر أو الصادق عليهام السالم. 

 وهذه الطريقة استخدمها تالميذ األئّمة عليهم السالم من رواة أهل السنّة.

ىل األئّمة أن جتمع ـ من كتب احلديث ـ روايات راٍو معنّي أسندها إ ومنها:

ن يف كتاب يسّمى  ي مضافاً إىل اسم ذلك الراوي اّلذ« املسند»عليهم السالم، وتدوَّ

أسند األحاديث، كام هي احلال يف مسند زرارة بن َأْعنَي، ومسند حمّمد بن مسلم 

 املطبوعني.

ولو استخدمت هذه الصورة يف مجع ما أسنده بعض الرواة الذين أكثروا من 

ة عليهم السالم ومل يرد توثيق بحّقهم، أو اختلف الرجالّيون الرواية عن األئمّ 

بشأهنم؛ لسّهلت الوقوف عىل أمور كثرية قد تؤّدي إىل إعادة النظر يف تقييم حال 

أولئك الرواة؛ ألّن النظر يف نشاطهم العلمي وتراثهم الفكري يكشف عن أشياء 



 من األمور )وعكسها( ذات صلٍة وثيقٍة بالدّقة والضبط والعلم والوثاقة وغريها

 التي رّبام مل تالحظ يف تقييمهم بكتب الرجال.

ومهام يكن، فقد استخدم الكليني الطريقة األوىل يف تصنيف كتابه الكايف، 

لتلبيتها غرضه يف أن يكون كتابه مرجعًا للعامِل واملتَعّلم، سهل التناول يف استخراج 

 أّي حديث من أحاديثه.

ملطلب عىل أحسن ما ُيرام، إْذ قّسم كتابه الكايف عىل وقد حّقق الكليني هذا ا

 ثالثة أقسام رئيسّية، وهي: أصول الكايف، وفروع الكايف، وروضة الكايف.

( بابًا، وجتد هذا 033ثّم قّسم أصول الكايف عىل ثامنية كتب اشتملت عىل )

( 3700( كتابًا، فيها )26التصنيف نفسه مع فروع الكايف أيضًا، إذ اشتملت عىل )

بابًا. أّما قسم الروضة من الكايف فلم خيضعه إىل هذا املنهج من التصنيف، بل ساق 

 أحاديثه تباعًا من غري كتب أو أبواب، بل جعله كتابًا واحدًا.

هذا تعريف موجز بشخصية الشيخ الكليني وأعامله ومنهجه ومزايا كتابه، 

ن شاء إ/املدخل املقّدمة  وسيأيت املزيد من التفصيل يف األبحاث القادمة من هذه

 اهلل تعاىل.



 

 

 

 

 
 

 الطوسي جعفر أبي بالشيخالتعريف 

 وأعماله العلمّية واحلديثّية 

 مقّدمة

هو أبو جعفر، حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن الطويس، ولد بمدينة 

هـ، وكانت طوس يف تلك األزمنة إحدى 835يف شهر رمضان عام « طوس»

اسان. ونسبته إىل طوس ترجع إىل والدته ـ عىل األرجح مراكز العلم املهمة يف خر

 ـ هبا وقضاء عقدين من عمره فيها.

وَتعترب الشيعة الشيخ الطويس من أعظم الشخصيات العلمية بعد األئمة 

عليهم السالم، وهو من أعالم الفكر اإِلسالمي يف أزهى عصوره وأهباها، ومن 

لغ منتهاها وغايتها، وقد أقّر له النوابغ الذين أحاطوا بمجموعة من العلوم ب

تبة، واإِلمامة، والزعامة، وال ُتطلق  اجلميع بالسبق، والِقدم، والفضل، وُعلّو الرُّ

صفة )شيخ الطائفة( بل مطلق )الشيخ( إالَّ عليه، وقد وصفه أعالم اإلمامية 

بنعوت شّتى وصفات قّل أْن اجتمعت يف غريه، فقيل فيه: إّنه شيخ اإلمامية 

م ورئيس الطائفة، وإمام وقته، وشيخ عرصه، رئيس هذه الطائفة ووجهه

وعمدهتا، بل رئيس العلامء كافة، وشيخ الطائفة، ورئيس املذهب، إماٌم يف الفقه 

واحلديث، قدوة الفرقة الناجية، وباين مباين كّل علم وعمل، وإمام الفقه واحلديث 



نّف يف كّل فنون العلم، وص والتفسري والكالم، ال نظري له يف كّل علامء اإلسالم

كتبًا مل يسبقه أحٌد يف اإلسالم إىل مثلها، وكان يف زمانه امُلجمع عىل فضله، وإليه 

الرحلة من مجيع البالد وغري ذلك من نعوت التبجيل التي جاءت يف كلامت 

 العلامء.

 

 الطوسي الشيخ حياة 

 خراسان يف ـ

ها يف يف الفرتة التي عاش في ال نمتلك معلومات تفصيلية عن حياة الطويس

خراسان، بل الطويس نفسه مل يتعّرض إىل هذه الفرتة من حياته سوى أنه أشار 

لسنة دخوله إىل بغداد بقوله: من وقت دخويل إىل بغداد وهي سنة ثامن وأربعامئة، 

وسوى هذه اإِلشارة ال نعرف كيف قىض الطويس حياته هناك، وال شك أّنه ـ 

قضاها يف طوس وسائر مدن خراسان، ذلك اإِلقليم الواسع  بمقتىض القاعدة ـ

الذي أنجب كثريًا من املفّكرين وينسب إليه خلق كثرٌي من العلامء يف كل فّن، ومل 

يتعّرض املرتمجون حلياة الطويس يف هذه الفرتة إالَّ إىل إشارة عابرة، واحتملوا أنه 

وشيئًا من الفقه واألُصول درس فيها علوم اللغة واألدب واحلديث وعلم الكالم 

 عىل مشايخ خراسان.

وأول من تنبه إىل أمهية هذه الفرتة هو العالمة السيد عبد العزيز الطباطبائي 

رمحه اهلل، فإنه تتبع مشايخ الطويس فعثر عىل ثالثة منهم تتلمذ عليهم الشيخ 

 الطويس يف نيسابور ومشهد وطوس.

العلمية يف نيسابور وطوس، وقد  وهكذا ظهر أّن الشيخ قىض فرتًة من حياته

كانتا حارضتني من حوارض العلم املهمة يف خراسان . وتربز أمهية حضور 



الطويس يف نيسابور ومدى تلقيه العلم هبا أّنه حينام هاجر إىل بغداد كان يملك 

نه من اجللوس يف جمالس العلم املهمة  قسطًا وافرًا من العلوم اإلسالمية بحيث مكَّ

 ؤالء املشايخ الثالثة هم:ببغداد. وه

هـ(، وهو أبو حازم، عمر بن أمحد بن إبراهيم بن 037أبو حازم النيسابوري )

عبدويه بن سدوس بن عيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، 

العبدوي، اهلذيّل، األعرج النيسابوري، األشعري، الشافعي. وقد مدحه العلامء 

 (.3472:  8، وتذكرة احلّفاظ 234:  2انظر: إكامل الكامل وأثنوا عليه )

هـ(، وهو أبو حممد عبد احلميد بن حممد املُقري 027واملُقري النيسابوري )

النيسابوري، عّده العالمة احليل يف إجازته لبني ُزهرة من مشايخ الطويس، لكن مل 

ق بذيل تاريخ سيايرد له ذكر يف كتب الطويس، ووصفه عبد الغافر الفاريس يف )ال

عبد احلميد بن حممد بن أمحد بن جعفر املشهدي، أبو حممد، »نيسابور( بقوله: 

مستوٌر، قال احلسكاين: قرأت عليه باملشهد ونيسابور وكان حيرض أحيانًا وخيرج، 

يسابور ولعّل الشيخ الطويس قرأ عليه يف ن«. تويف يف سنة سبع وعرشين وأربعامئة

 أو طوس أو مشهد الرضا.

وأبو زكرّيا حممد بن سليامن احلمراين، وقد تعّرض الطويس له يف فهرسته حيث 

ذكره يف عداد مشاخيه وذلك يف هناية ترمجته للشيخ الصدوق حممد بن عيل بن 

 احلسني بن بابويه القّمي.

وبعد أن نال الطويس قسطًا وافرًا من العلوم يف خراسان، اجته صوب العراق 

 بغداد. وعاصمتها مدينة السالم

ولعّل السبب الرئييس وراء هجرة الشيخ الطويس إىل بغداد هو األجواء التي 

كانت حتيط بخراسان وما وراء النهر يف تلك الفرتة الزمنية، فإّن هذه املنطقة املهمة 



والكبرية، بمدهنا العامرة وحوارضها العلمية كانت من املعاقل الشيعية املهّمة يف 

 اهلجريني، فإنه برغم وجود أكثرية سنيّة يف املنطقة، أال أنّ  القرنني الثالث والرابع

الشيعة كانوا يتمتعون بنفوذ وشأن قوّيني، وكان دعاة الشيعة منترشين يف مدن 

خراسان وقراها يدعون الناس إىل مذهب أهل البيت، وكانت البيوتات والعوائل 

كانت ه السالم، والعلوية منترشة يف نيسابور وقراها وخاّصة بمشهد الرضا علي

موضع احرتام اجلميع، كام أنَّ مثوى اإِلمام عيل بن موسى الرضا بطوس كان له 

تأثري معنوي قوي عىل انتشار الوالء واحلُّب آلل البيت، فقد صار قرب اإلمام مزارًا 

وقصده املسلمون ـ سنًة وشيعة ـ للترّبك وقضاء احلوائج، فهذا أبو حاتم حممد بن 

نة ومن أئمة اجلرح والتعديل حينام يتعرض لرتمجة  حّبان الُبستي، من أعالم السُّ

وقربه بسناباد خارج النوقان، مشهوٌر يزار »اإلمام الرضا عليه السالم يقول: 

بجنب قرب الرشيد، قد زرته مراراً كثريًة، وما حلَّت يب شّدة يف وقت ُمقامي بطوس 

ها وعليه ودعوت اهلل إزالت فزرت قرب عيل بن موسى الرضا صلوات اهلل عىل جّده

عني، إالَّ استجيب يل وزالت عني تلك الشّدة، وهذا يشٌء جربته مرارًا فوجدته 

 .«كذلك، أماتنا اهلل عىل حمبة املصطفى وأهل بيته صىلَّ اهلل عليه وعليهم أمجعني

وأيضا يمكن معرفة مدى نفوذ مذاهب الشيعة وانتشارها ونشاطها وحّريتها 

ي يف هذه املنطقة إذا الحظنا املراسالت املتبادلة بني شيعة املنطقة يف إبداء الّرأ

ورووس اإلمامية وأعالمها ببغداد وقم والّري، فالشيخ الصدوق حممد بن عيل 

بن احلسني ابن بابويه الُقّمي له رسالة كتبها جوابًا عىل سؤال ُوّجه إليه من أهايل 

حيرضه الفقيه( وهو أحد األصول نيسابور، كام جيب مالحظة أّن )كتاب َمْن ال 

األربعة التي عليها اعتامد الشيعة يف استنباط األحكام قد ألَّفه الصدوق ملا وراء 

هـ طلب منه رشيف الدين أبو 863النهر، فإنه حينام سافر إىل تلك املنطقة سنة 



عبد اهلل حممد بن حسن بن إسحاق املعروف بنعمة، أن ُيصنِّف له كتابًا يف احلالل 

احلرام، وله أيضاً كتاب )كامل الدين ومتام النعمة( ألَّفه إِلزالة بعض اإلشكاليات و

 حول عقيدة املهدوية والتي ُأثريت عند الشيعة فيام وراء النهر.

ويف منتصف القرن الرابع، استوىل حممود الغزنوي عىل خراسان وما وراء النهر 

مام اخلصوم فرفع شعار وبسط نفوذه عىل مجيع املنطقة، وأراد دعم موقفه أ

نة، فاشتّد األمر عىل الشيعة، ومّرت فرتة قاسية حيث بالغ  املنارصة ألهل السُّ

السلطان حممود الغزنوي يف قتل ونفي خلق كثري من املعتزلة، والرافضة، 

بهة، وأمر بلعنهم عىل املنابر.  واإِلسامعيلية، واجلَْهمّية، واملُشَّ

ة عزم الشيخ الطويس عىل مغادرة خراسان، فيّمم ويبدو أّنه يف أثناء هذه املحن

وجهه صوب مدينة السالم، تلك املدينة التي كانت مهبط العلامء، ومهوى 

الطالب، وموئل الفقيه واملحّدث والفيلسوف واملتكلم، بل الدهري والزنديق 

وامللحد، حيث جمالس العلم واإلمالء واالستمالء واملناظرة عامرة، يف عرص 

 بوهيية.الدولة ال

 

 بغداد يف ـ 

غادر الطويس خراسان هنائيًا وإىل غري رجعة واجته صوب العراق، فوصل 

هـ، وتعترب فرتة إقامته ببغداد فرتة هامة له فقد دخلها شابًا 043بغداد سنة 

مغمورًا، وخرج منها شيخًا بعد أربعني سنة، وهو حينذاك زعيم الشيعة وشيخها 

 عد أن مأل اخلافقني صيته وشهرته ومؤّلفاته.املُقّدم وإمامها املطاع، وب

ارتبط الشيخ الطويس يف بغداد بمجموعة كبرية من العلامء، فحرض جمالسهم 

واستمع منهم العلم وسوف نعّدد أسامءهم الحقًا، لكنه ارتبط باثنني من هؤالء 



 يف ارتباطًا وثيقًا فالزمهام واستفاد منهام كثريًا وكان هلام تأثريات بعيدة املدى

تفكريه، ومها الشيخ حممد بن حممد بن النعامن الُعكربي البغدادي املشهور باملفيد 

أوالً، ثم الرشيف املرتىض ثانيًا، فحرض الطويس أوالً جمالس املفيد، وهو يوم ذاك 

شيخ متكّلمي اإلمامية وفقهائهم وانتهت رئاستهم إليه يف وقته يف العلم، مدة 

ظهرت خالل مدة قليلة فضائله وملكاته ورشع هـ(، ف038ـ  043مخس سنوات )

يف تأليف كتاب )هتذيب األحكام( يرشح فيه كتاب )املُقنعة( ألُستاذه الشيخ 

املفيد، وقد أكثر يف رشحه من عبارة )قال الشيخ أّيده اهلل تعاىل(، ويقصد به الشيخ 

طويس هـ، قبل أْن يكمل الشيخ ال038املفيد حيث كان ال يزال حيًا، وتويف سنة 

تأليفه، وهذا الكتاب أحد األُصول األربعة التي يرجع إليها املجتهدون من 

 اإلمامية الستنباط األحكام الرشعّية.

وبعد وفاة الشيخ املفيد ارتبط الطويس بخليفة املفيد يف الزعامة وأبرز تالميذه 

أي الرشيف املرتىض، وكانت للمرتىض منزلة اجتامعية راقية عند عامة الناس 

لدولة، فقد كان نقيب الطالبيني، وأمري احلاّج، وقايض القضاة، ومتويّل ديوان وا

املظامل، هذا فضاًل عن علمه الغزير، حتى قيل عنه: كان أكثر أهل زمانه أدبًا 

وفضاًل. وأّما ثروته الطائلة فقد بذهلا يف سبيل العلم وتربية الطالب فأجرى عىل 

 لمية، فكان للشيخ الطويس أيام قراءته عليهتالمذته رزقًا كلٌّ حسَب مرتبته الع

 كّل شهر اثنا عرش دينارًا.

وخالل فرتة تلمذة الطويس عىل الرشيف أنجز تلخيص كتاب )الشايف يف 

اإلمامة( للرشيف املرتىض، وحاول من خالل تلخيصه تبسيط مسائل الشايف 

ذان الكتابان ويعّد هوتقريبه إىل أذهان املتعّلمني والرتكيز عىل املسائل اهلامة فيه، 

 من أهم الكتب الكالمية عند اإلمامية.



 الطوسي خالشي شيوخ

هـ عىل مجاعة 086هـ ولغاية 043تتلمذ الشيخ الطويس خالل فرتة عام 

آخرين من األعالم ـ فضالً عن املشايخ الثالثة الذين سبق وأن حتدثنا عنهم ـ 

ّدثت عن املصادر التي حتونكتفي بذكر أسامئهم لورود تفاصيل حياهتم يف أكثر 

 حياة الشيخ الطويس وهم:

 أمحد بن إبراهيم القزويني. ـ 1

كري ) ـ 2 ـ  862أمحد بن حسني بن عيل احلرضمّي، البّيع املعروف بابن السُّ

 هـ(.054

 هـ(.082أمحد بن عبد الواحد بن عبدون ) ـ 3

لت األهوازي ) ـ 4  هـ(.043ـ  820أمحد بن حممد بن الصَّ

 حلسني جعفر بن حسني بن َحسكة القمّي.أبو ا ـ 5

أبو عيل حسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان الرّباز األشعري، احلنفي،  ـ 6

 هـ(.026ـ  883املتكّلم )

 هـ(.025الرشيف أبو حممد حسن بن أمحد العلوي )كان حيًا سنة  ـ 7

ناس شأبو عيل حسن بن حممد بن إسامعيل بن أشناس البّزاز املعروف بابن أـ  8

 هـ(.083ـ  853وابن احلاّممي )

أبو حممد حسن بن حممد بن حييى الّسامرائي، املُقري، املعروف بالفحام  ـ 9

 هـ(.043وابن الفحام )

 أبو عبد اهلل حسني بن إبراهيم القزويني. ـ 11

 أبو عبد اهلل حسني بن إبراهيم بن عيل، ابن حنّاط القمّي. ـ 11

محد بن حممد البّزاز املعروف بابن القاديس أبو عبد اهلل حسني بن أ ـ 12



 هـ(.007ـ  856البغدادي )

أبو عبد اهلل حسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري البغدادي  ـ 13

 هـ(.033)

 أبو عبد اهلل محويه بن عيل بن محويه البرصي. ـ 14

ز اأبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهلل املشهور بابن املهدي، البزّ  ـ 15

 هـ(.034ـ  833الفاريس )

ـ  823أبو احلسن عيل بن أمحد بن عمر املعروف بابن احلاّممي املُقري ) ـ 16

 هـ(.037

 أبو احلسني ابن جيد عيل بن أمحد بن حممد األشعري القمّي. ـ 17

 أبو القاسم عيل بن شبل بن أسد الوكيل. ـ 18

ـ  865 الّتنوخي )أبو القاسم عيل بن حمسن بن عيل بن حممد القايض ـ 19

 هـ(.007

 هـ(.035ـ  823أبو احلسني عيل بن حممد بن عبد اهلل بن برشان ) ـ 21

 أبو احلسن حممد بن أمحد بن عيل بن شاذان القمّي. ـ 21

أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد بن فارس املعروف بابن أيب الفوارس  ـ 22

 هـ(.032ـ  883البغدادي )

ـ  883بن حممد بن عيل املعروف بالُعبيديل النّسابة )أبو احلسني حممد  ـ 23

 هـ(.087

أبو احلسن حممد بن حممد بن إبراهيم بن خُملَّد البّزاز البغدادي احلنفي  ـ 24

 هـ(.033ـ  823)

أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر الَكْسَكرّي البغدادي املعروف باحلّفار  ـ 25



 هـ(.030ـ  822)

قال.أبو احلسن حممد  ـ 26  بن حسني املعروف بابن الصَّ

 أبو طالب حسني بن عيل بن حممد بن غرور األنامطي. ـ 27

 هـ(.054ـ  872أمحد بن عيل بن أمحد النجايش األسدي ) ـ 28

هذه الكوكبة الالمعة من األعالم كانوا مشايخ الطويس وبينهم الشيعي  

ني كام تعّلم من الش ني، فاستفاَد الطويس من السُّ اث الشيخ يعي، واملتتبع لرتوالسُّ

الطويس يالحظ أثر هذا التنوع من املعارف امُلتلقاة حيث استوعب معارف 

 الطائفتني فأبرزها بجدارة فائقة يف إطار جديد.

وأيضًا ُيظهر لنا تتبع تراجم هؤالء املشايخ أمرًا آخر وهو أّن كل واحد من 

الوحيد يف ذلك العلم من  هؤالء الّرجال كان رأسًا يف فّن من الفنون واملرجع

العلوم اإلسالمية، وكان يعّد قوله احُلّجة والقول الفصل، فبينهم املتكلم البارع، 

واألديب الالمع، واألُصويل، واملحّدث، والفقيه، والنحوي، واملُقري والعامل 

تفسري »بالقراءات والتفسري، والّرجال واألنساب وغريها. ويكفي أن نتصّفح 

درة لنقف عىل ق« الُعّدة يف ُأصول الفقه»أو « التهذيب»أو « األمايل»أو « التبيان

 الشيخ وسعة معلوماته وعمقها يف خمتلف العلوم اإلسالمّية.

 ويف هناية املطاف ينبغي أْن نشري إىل أمرين ومها:

جملس الشيخ املفيد وداره اللتان كان حيرضمها مجاعة من العلامء من  أوالً:

مية، ودار العلم لسابور بن أردشري وخزانة كتبه حيث خمتلف املذاهب اإلسال

كانت ملتقى رجال الفكر واألدب، ومنتدى العلامء والباحثني يشّدون إليها 

حال، وإليها كان يرتّدد أبو العالء املعري وأقرانه، وأيضًا دار علم الرشيف  الرِّ

أصبحت ملتقى واملرتىض ومكتبته العامرة التي كانت حتتوي عىل ثامنني ألف جمّلد 



العلامء واألُدباء والباحثني، كام أن دار الرشيف املرتىض كانت دار علم ومناظرة.. 

استفاد الشيخ الطويس من مجيع هذه املناهل العذبة فنمت قابلياته وترعرعت 

 وأنتجت مدرسة عظيمة.

نسب الذهبي يف )سري أعالم النبالء( والسبكي يف )طبقات الشافعية  ثانيًا:

الشيخ الطويس إىل املذهب الشافعي، قال: حممد بن احلسن بن عيل، أبو  الكربى(

جعفر الطويس، فقيه الشيعة ومصنّفهم، كان ينتمي إىل املذهب الشافعي، قدم 

 بغداد وتفّقه عىل املذهب الشافعي.

 لكنّهام اشتبها حسب الظاهر، وذلك:

العمرّي  يدشهادة الطويس نفسه، حيث يقول حني ترمجته لُعثامن بن سع ـ 1

بأّنه كان يزور قربه ُمشاهرة منذ دخوله بغداد قادمًا من خراسان، وكان العمرّي 

من أعيان اإِلمامية وَعَمد الشيعة ببغداد، فمواظبة الشيخ عىل زيارة قربه مشاهرة 

هـ ولغاية عام نيف وثالثني وأربعامئة يضعف 043من حني دخوله إىل بغداد سنة 

 .من احتامل كونه شافعياً 

بكي ومل  ـ 2 إّن مجاعة من أعيان اإِلمامية ترمجوا حياة الشيخ قبل الذهبي والسُّ

ـ وغريه، وهم معارصوه أو قريبون 054ينسبوه للشافعية، كالنجايش املتوّف سنة  ه

 منه.

صنّف الشيخ الطويس يف بدايات دخوله إىل بغداد كتابه الشهري  ـ 3

ه له الفقه اإِلمامي واستمّر يف رشح )التهذيب(، وهو رشح لكتاب شيخه املفيد يف

هـ وهذا ينفى أن يكون خالل هذه الفرتة 038إىل عدة أعوام بعد وفاة شيخه عام 

 التي امتّدت ما يقارب عرش سنوات شافعيًا.

هذا فضاًل عن بقية مؤّلفاته التي مجيعها تشهد بإماميته وتشّيعه وأنه ال يمتُّ 



 يد.للشافعية بصلة ال من قريب وال من بع

بكي مصيبًا يف نسبته أنه )تفّقه عىل املذهب الشافعي( إذ كان  نعم قد يكون السُّ

من ديدن الشيخ معرفة مجيع اآلراء واملذاهب ولعّله حرض دروس بعض فقهاء 

الشافعية فظنّه البعض أّنه منهم، كام يوجد يف عداد مشايخ الطويس بعض أعيان 

مشاخيه سّبب هذه النسبة غري األحناف والشوافع ولعّل وجودهم يف طبقة 

 الصحيحة.

 

 الطوسي الشيخ عامةز

هـ فخلفه يف زعامة اإِلمامّية 086تويف الرشيف املرتىض يف ربيع األول سنة 

تلميذه األبرز الشيخ الطويس. وال خيفى أّن بلوغ الرجل إىل هذه الرتبة واملقام ال 

ّهله لبلوغها، وقد أّهلت يتم عادًة إالَّ إذا كان يمتلك الصفات الالزمة التي تؤ

املكانة العلمية التي كان الشيخ يمتلكها أن يتصّدر هذه الزعامة دون منازع، حيث 

مّر عىل دخوله إىل بغداد مدة ثامن وعرشين سنة وخالل هذه الفرتة قد استفاد 

الشيخ واستزاد من العلوم بحيث صار علاًم بارزاً من أعالم مدينة السالم ال جياريه 

مناظراته العلمية ومباحثه وآراوه اجلريئة ومؤّلفاته القّيمة كلها كانت أحٌد، ف

السبب يف أن تشخص إليه األبصار وتتجه إليه األنظار حتى قبل وفاة شيخه 

الرشيف املرتىض، وحينام لّبى الرشيف رمحه اهلل نداء ربه تفّرغ الشيخ الطويس 

هّمة مة الدينية لطائفة مللتدريس والتعليم وانشغل باألمور التي ختصُّ الزعا

وكبرية، فأصبح )شيخ الطائفة وعمدهتا( و)اإِلمام األعظم عند الشيعة اإِلمامية( 

التي كانت منترشة يف طول البالد اإلسالمية وعرضها بدءًا بام وراء النهر 

وخراسان ومرورًا ببالد الّديلم وطربستان وبالد فارس وبالد اجلبل وآذرباجيان 



 ق والشام واحلجاز واليمن ومرص.وانتهاًء بالعرا

وهكذا صار الشيخ الطويس مرجع اإِلماميّة عىل اإلطالق وبال منازع، وقد 

تبة واملكانة، فتقاطر عليه العلامء  دان اجلميع له بالفضل والعلم والِقَدم وُسمو الرُّ

والطالب حلضور جملسه حتى ُعّد تالميذه أكثر من ثالثامئة من خمتلف املذاهب 

مية. وال ريب أّن شهرته العلمّية املستفيضة وأداوه املتمّيز كانا وراء هذا اإلسال

اإلقبال الذي قّل نظريه يف خمتلف األوساط واملذاهب عىل حضور درسه 

واالستامع إىل حمارضاته والتعويل عليه يف األمور العلمّية، وقد منحه اخلليفة 

كالم، وكان هذا الكريس ال هـ( كريّس ال022ـ  037العبايس القائم بأمر اهلل )

 يعطى إال للقليلني من كبار العلامء ولرئيس علامء الوقت.

هـ(، 003ـ  086وقد استمّرت زعامة الطويس يف بغداد مدة اثنتي عرشة سنة )

وكان يتمتع باملكانة التي كان يتمتع هبا قبله أستاذاه الشيخ املفيد والرشيف 

 ِعلم والفضل والكامل.املرتىض، وإْن فاقهام يف بعض مراتب ال

ولكن عادت املشكلة التي ترك من أجلها الشيخ الطويس خراسان إىل بغداد 

من جديد، إذا وصلت إىل بغداد موجة جديدة من التطّرف املذهبي فسقطت بغداد 

بيد السالجقة، فأحرقوا يف طريقهم من خراسان وما وراء النهر إىل الّري والعراق 

دارس، وأعدموا الفالسفة واملتكّلمني واملثقفني دور العلم واملكتبات وامل

والعقالنيني. وهذه املوجة كانت موجة السالجقة وعىل رأسهم ُطغرل بيك فهو 

هـ فاستوىل عىل بلخ وجرجان 023بدأ محلته صوب غرب خراسان منذ سنة 

هـ مّد نفوذه وسلطانه عىل 087ـ  088وطربستان واخلوارزم، وخالل فرتة سنة 

هـ دخل 007ومهدان والّري ودينور وُحلوان وأصفهان، ويف سنة بالد اجلبل 

 بغداد فاحتًا، وهكذا فتحت بدخول قواته صفحة جديدة من تاريخ مدينة السالم.



ـ اشتّدت الفتن وبلغ 003وكان من املستهدفني بفتح بغداد الشيعة، ففي سنة  ه

ض حماهّلا العنف والقتل واإِلحراق ذروته، وبعد أن ُأحرقت دور الشيعة وبع

وصل الدور إىل الشيخ الطويس، فقد ُكبست داره وهُنبت وُأحرقت، كام وُأحرقت 

كتبه وآثاره ودفاتره، وُأحرق كريّس التدريس الَّذي كان قد منحه إياه اخلليفة 

ب )وهو من علامء الشيعة( عىل  العبايس القائم بأمر اهلل، وُقتل أبو عبد اهلل اجلالَّ

الفة العباسية وأجهزهتا عاجزة عن إقرار األمن والنظام إذ باب دّكانه. وكانت اخل

 كانت آنذاك يف ضعف وتدهور حيث فقدت هيبتها وسلطاهنا عىل النفوس.

 

 (هـ ـ ) بغداد يف والسياسية االجتماعية األوضاع

كان القرن اخلامس اهلجري عرص اهنيار سيايس بالنسبة إىل بغداد عاصمة 

نّه يف الوقت ذاته كان عرص نضٍج فكرّي، فقد احتضنت اخلالفة العباسية، ولك

هذه املدينة نخبة صاحلة من كبار املفّكرين وشيوخ املحّدثني وأماثل العلامء 

واملتكّلمني من املذاهب املختلفة، ومنهم شيخنا الطويس، وقد صّور الباحث 

الفاضل حسن عيسى احلكيم هذا الوضع خري تصوير حيث يقول: متّيز العرص 

لَّذي نتحدث عنه بظاهرة الرصاع الفكري بني أرباب املدارس الكالمية ا

والفقهية، وكان يتأرجح بني احُلّرية والتزّمت تبعًا ملوقف السلطة الفعلّية منه، 

لفية والنزعة العقلية، وربام انعكس  وكان أهم مظهر له هو الرصاع بني النزعة السَّ

انت السلطة يف اخلالفة العباسية قد هذا الرصاع عىل الواقع العميل للناس، وك

هـ( ـ إىل االجتاه 282ـ  207انحازت ـ خصوصًا منذ عرص املتوكل عىل اهلل )

لفي املتشّدد، وأخذت تضطهد الفئات األُخرى املخالفة له ويف مقدمتها  السَّ

املعتزلة والشيعة وَمن عىل شاكلتهم ممن له ميول فلسفية ونزعة إىل التوفيق بني 



 عقل وأحكام الرشع.أحكام ال

لفيون املتشّددون فرصة موقف اخلالفة هذا فزادوا يف تقوية  وقد انتهز السَّ

نفوذهم، وصاروا يفرضون آراءهم عىل الناس بالقوة، ويتدخلون يف كّل صغرية 

وكبرية، سواًء ما يتعلق بشؤون األفراد أم الدولة، حتى كانوا حكومًة داخل 

ت الفتن واالضطرابات داخل الدولة مما أّدى حكومة، فزالت هيبة الدولة ووقع

إىل استقالل األُمراء بأطرافها وأجزائها، ومل يبق للخليفة العبايس سوى بغداد 

ـ  880ونواحيها ما بني دجلة والفرات، فاضطرَّ اخلليفة املستكفي باهلل العبايس )

باك تهـ( إىل دعوة البوهييني لتسّلم السلطة يف العراق، ووضع حدٍّ لالر888

والفوض، والتَّخلص من نفوذ األتراك، وكان البوهييون آنذاك قّوة نامية يف رشق 

 مملكة اإلسالم.

هـ فسلكوا سبياًل وسطًا جتاه مجيع امليول 880ودخل البوهييون بغداد سنة 

واالجتاهات والِفَرق، فلم يتحّزبوا لفئة معينة عىل حساب فئة ُأخرى، ومل ينحازوا 

تركوا الناس أحرارًا يف معتقداهتم وآرائهم، ذلك أهنم كانوا إىل رأي خاص، بل 

ُيدركون أهنم رجال دولة، وأرباب سياسة، وأّن مّههم األكرب جيب أن يّتجه إىل 

غم من كوهنم شيعة كانوا  إقرار األمن والنظام. ويدّل عىل ذلك أهنم عىل الرَّ

حلّد  النتامء املذهبييفرضون أوامر مشّددة عىل هذه الطائفة التي يلتقوهنا يف ا

منعهم من إقامة شعائرهم الدينية تلك التي قد ُتسبب إثارة احلزازات، ونشوب 

الفتنة، وقد نفوا من بغداد الشيخ املفيد وهو فقيه الشيعة يف ذلك الوقت فغادرها 

هـ بعد احلوادث الطائفية. ومع أّن البوهييني كانوا شيعة 833هـ و 838يف عامي 

نة.إالَّ أهنم مل حي  اولوا تسليط أبناء مذهبهم عىل أهل السُّ

ن البوهييني من االستقرار واألمن يف البالد سياستهم احلكيمة  والذي مكَّ



املتساحمة جتاه مجيع السكان، فهدأت األحوال، واستقّرت األمور يف أغلب 

وحية،  األوقات، وانرصف الناس إىل العمل من أجل ترقية احلياة املاّدية والرُّ

بغداد كعبة العلم والثقافة عىل النحو الذي كانت عليه يف العرص العبايس  وعادت

 هـ( أيام خالفة املأمون.382ـ  282األّول )

والواقع أّن املجتمع اإلسالمي خطا يف العرص البوهيي خطوات واسعة يف 

مضامر التقّدم العلمي ال زالت آثاره باقية حتى الوقت احلارض، وهلذا اعُترب من 

لعهود الثقافية يف هذه البالد إِلطالق احُلرية الدينية، واحُلرية الفكرية، أزهر ا

هـ(. 867ـ  872واحُلرية القلمية، وقد متيَّز بذلك بوجه خاص عضد الدولة )

وهذه احُلّريات كانت السبب يف كثرة من نبغ يف العلوم واآلداب يف ذلك العرص 

 وابن قولويه، والصدوق، والشيخمن خمتلف املذاهب اإلسالمية أمثال: الكليني، 

املفيد، والرشيف الريض، والرشيف املرتىض، والشيخ الطويس، والكثري من 

شيوخ املذاهب اإِلسالمية والفرق الكالمية أمثال: املاوردي، والشريازي 

الفريوزآبادي، وإمام احلرمني اجُلويني، والباقالين وأبو احلسني البرصي، وابن 

دامغاين احلنفي، وأبو الوفاء البغدادي احلنبيّل، وغريهم من الّصباغ الشافعي، وال

العلامء الذين عّج هبم القرن اخلامس اهلجري. والواقع أّن رجال الفكر والعلم 

 كان الكثري منهم يف عهد الدولة البوهيية يف مأمٍن من الفوض واالضطرابات.

تأثري خلاّص أو بكام وامتاز عهد آل بويه باخلصب العلمي واألديب بتأثريهم ا

وزرائهم، إذ كان بيت الوزير بمثل مدرسة بل جامعة حتوي ألوانًا خمتلفة من 

الثقافة ورضوبًا من العلم واألدب، وكانوا ال يستوزرون أو يستكتبون إالَّ العلامء 

والشعراء والكّتاب، وقد لعبت ُدور العلم ببغداد َدورًا مهاًم وبارزًا يف إنعاش 

منها دار العلم التي شّيدها الوزير البوهيي أبو نرص بن سابور بن احلركة الفكرية، 



هـ، وكان فيها أكثر من عرشة آالف جملد، وبقيت هذه املكتبة 833أردشري يف سنة 

هـ حيث احرتقت عند دخول 053تؤّدي دورها يف خدمة العلم والفكر حتى عام 

 ى ساّمها دار العلمطغرل بيك بغداد. وأنشأ الرشيف املرتىض ببغداد دارًا ُأخر

 وكانت دار علٍم ودراسٍة وسكن للطالب، وأحلَق هبا خزانة كتب حافلة وكبرية.

هكذا غدت هذه املدينة خالل القرنني الرابع واخلامس للهجرة مركزًا مهاًم من 

 مراكز العلم والثقافة ومبعث احلرية الفكرية.

ر صفو هذه احلرية مرات عديدة بسبب األحداث ا ان لطائفّية التي كوقد تعكَّ

يثريها احلنابلة غالبًا، إالَّ أّن الّسمة الغالبة هلذه الفرتة هي اهلدوء واألمن، لكن 

حدثت االنتكاسة اخلطرية والقاضية يف العقد الرابع من هذا القرن وذلك حينام 

دخل ُطغرل بيك السلجوقي بغداد بقواته واحتلها وطرد منها البساسريي. ونتج 

كفة التزّمت الطائفي ودعاة طرد العقالنية، فهجموا عىل ُدور عن ذلك رجحان 

العلم، واملكتبات العامة، واملدارس، وجمالس النّظر واملناظرة، فأحرقوها وقتلوا 

مجاعًة، وهّدموا بعض دروب حملة الكرخ ـ والتي كانت تسكنها أغلبية شيعية ـ 

ذهبي الثاين لبغداد هـ انتهى العهد ال007وهكذا وبدخول طغرل إىل بغداد سنة 

وإىل األبد، ففرَّ الكثريون إىل أماكن ُأخرى نجاًة بأرواحهم من القتل، ومنهم 

 الشيخ الطويس حيث فّر إىل النجف بعد حوادث العنف التي حدثت يف بغداد.

ويف هناية املطاف يمكن أن ُنلّخص أسباب سقوط بغداد وهناية عهدها الذهبي 

 ديني وثقل سيايس إىل العوامل التالية:وخّسان الشيعة لبغداد كمركز 

ياملة وتفّرقهم ورصاعهم الداخيل. ـ 1  ضعف الدَّ

 ازدياد الُعنرص الرتكي الذي كان ميله ونفوذه إىل السلفّية. ـ 2

اجتامع السببني السابقني أدى إىل حدوث اضطرابات خطرية يف عموم  ـ 3



 بغداد وخاصة املحالت الشيعّية.

 خراسان وتوّجههم نحو العراق أّدى إىل زيادة الضغط ظهور السالجقة يف ـ 4

 عىل الشيعة وارتفاع معنويات أعدائهم.

هـ( بدعم من اخلالفة الفاطمية يف 007ـ  003ظهور حركة البساسريي ) ـ 5

مرص وبعض أمراء الشيعة يف العراق، وما أعقبها من خلع اخلليفة ووزيره عميد 

ل إسامعيلية يف بغداد زاد من الضغط عىل امللك الكندري، وقيام دولة ذات ميو

الشيعة وأوقعهم يف حرٍج شديد، وحيتمل قويًا أّن الشيخ الطويس هرب من بغداد 

لئال يضطّر إىل تأييد البساسريي أو مماشاته، وحينام سحب اخلليفة الفاطمي ـ 

بتحريض من الوزير املغريب ـ تأييده ودعمه من البساسريي مَخَدت حركته وُقتل 

  أيدي جنود ُطغرل.عىل

 

 غدادب يف الطوسي الشيخ مدرسة خصائص 

يقول اإلمام الذهبي يف وصف املفيد: كان أوحد زمانه يف مجيع فنون العلم 

كالفقه واألخبار، ومعرفة الّرجال، والتفسري، والنحو، والشعر، وكان ُيناظر أهل 

لعة والتعليم وِمْن كّل عقيدة مع العظمة يف الدولة البوهيية.. كان ُمدياًم للمطا

أحفظ الناس، قيل إّنه ما ترك للمخالفني كتابًا إالَّ وحفظه وهبذا َقدر عىل حّل ُشبه 

القوم، وكان ِمْن أحرص الناس عىل التعليم، يدور عىل املكاتب وحوانيت احلاكة 

 فيتلّمح الصبّي الَفطن فيستأجره من أبويه ـ يعني فيضلَّه ـ وبذلك كثرت تالمذته.

أّن املفيد فطن يف هذا الشاب القادم من خراسان ذكاًء نادرًا وقدرة هائلة  فالبدّ 

عىل تلّقي العلم، فقّربه إىل نفسه ورّباه خالل تلمذته عليه. ومراجعة رسيعة 

لألجزاء األوىل من كتاب )هتذيب األحكام يف رشح املقنعة( الذي صنّفه يف حياة 



ىل صنيف والتفريع وإرجاع الفروع إشيخه املفيد يدّل عىل علمه وقدرته عىل الت

األصول، وهذا الكتاب لعّله دليٌل عىل أّن املفيد اختار من بني تالميذه ـ وبينهم 

من هو أسّن من الطويس وأسبق يف التلمذة ـ أقرهبم إىل نفسه وأقدرهم عىل رشح 

 كلامته.

 صوينبغي التنبيه عىل نقطة هامة ُأخرى أال وهي أّن الشيخ الطويس مل يتخّص 

يف فرع من فروع العلوم اإِلسالمية، بل استوعب مجيعها، وقد انعكست هذه امليزة 

ويمكن لنا الرتكيز عىل املميزات اهلامة ملدرسة الطويس يف بغداد عىل مدرسته، 

 وهي:

تغيريه للمنهجية التي كانت متبعًة عند اإلمامية وهي املنهج واألسلوب  ـ 1

اثهم يف الفقه واألُصول والتفسري وغريها، الروائي حيث كان احلديث عامد أبح

ة العقلية يف تفسري الروايات ورفع  فقد أدخل الشيخ الطويس عنرص العقل واألدلَّ

التعارض بينها، ومن امللفت أّن اعتامده عىل العقل واألدلة العقلية مل يكن عىل 

ن احساب النقل أو التقليل من أمهيته يف عملية االستنباط، بل جعلهام ركيزت

 للوصول إىل نتائج مرضية دون اإلخالل بجوهر العقيدة.

ولكّن اإلنصاف أّن هذه السمة كان سبقه إليها كّل من املرتىض واملفيد، بل 

كانوا أبعد منه يف هذه النزعة، ولكن ميزته أّنه بسطها عىل نطاق واسع من البحث 

 الروائي بحكم جتربته احلديثية الواسعة.

تغيري الشيخ لألسلوب الروائي هو اعتامده املتزايد عىل ومن نتائج وآثار  ـ 2

علم ُأصول الفقه، حيث استلزم ذلك أن يطّور هذه القواعد التي كانت موجودة 

عند اإلمامية لكنها مل تتطّور لعدم ممارستها، بخالف املذاهب السنّية التي كانت 

تطّور تائج هذا القد عملت هبا ملدة قرنني قبل أن تتداول عند الشيعة، فكان من ن



ة يف ُأصول الفقه(، رغم أّن النهج  أن صنّف الشيخ الطويس كتابه األصويل )الُعدَّ

 األصويل كان قد سبقه فيه شيخه الرشيف املرتىض مع كتاب الذريعة.

إّن تعّدد املذاهب واختالف الطوائف وتنافسها يف بغداد خلق أجواًء علمية ـ  3

علم الكالم الذي برع فيه اإلمامية واملعتزلة  منقطعة النظري وتسّبب يف تطّور

واألشاعرة، وكان الشيخ املفيد والرشيف املرتىض وتبعهام الشيخ الطويس من 

املتكّلمني البارزين، ويف هذه األجواء اضطّر الشيخ الطويس إىل ممارسة علم 

الكالم يف مدرسته، ومل يقترص يف ذلك عىل األبحاث الكالمية، بل استعمله يف 

 غلب أبحاثه الفقهية واألُصولية والتفسريية وغريها.أ

ثم تطّور بعد ذلك، ونتيجًة للحاجة امللحة التي كانت تطلبها أجواء بغداد 

واملدارس الفقهية املتنّوعة فيها اضطّر الشيخ الطويس إىل إدخال عنرص آخر يف 

يف هذا  لشيخأبحاثه ومدرسته أال وهو الفقه املقارن، واألُصول املقارن، وقد برع ا

املجال أيضًا وأبدى استعدادًا فائقًا فخلَّف لنا يف جمال الفقه املقارن كتابه اخلالد 

)كتاب اخلالف(، حيث بسط فيه الكالم عن الفقه اإلمامي وقارنه مع آراء معظم 

نية موفقًا إىل درجة  املذاهب الفقهية الُسنّية، فكان يف عرضه آلراء املذاهب السُّ

 ه حتى أقواهلم النادرة.كبرية ال تفوت

إّن مراجعة متعّمقة ودقيقة لرتاث الطويس تكفي للوقوف عىل جانب من  ـ 4

قدرات الشيخ اهلائلة أال وهو متّكنه من تصنيف املسائل واستقصاء كّل ما يتعلق 

ة الطرف اآلخر. وكانت  ة نقلّية وعقلّية ودحض أدلَّ بمسألة معينة ودعمها بأدلَّ

ب يف انبهار فقهاء الشيعة أمام فتاوى الشيخ الطويس وعدم هذه امليزة هي السب

جرأهتم عىل خمالفته مما أّدى إىل انغالق باب االجتهاد عندهم ـ كام قيل وسّموا 

فقهاء هذه الفرتة باملقلِّدة ـ مدة قرن من الزمن أي منذ وفاة الشيخ الطويس سنة 



ور بن مد بن منصهـ وحتى بزوغ نجم الفقيه الشيعي الكبري أيب جعفر حم064

هـ( حيث متّكن هذا الفقيه من كّس طوق التقليد 533أمحد بن إدريس احليّل )

 وأعاد إىل مدرسة اإلمامية روح االجتهاد والتجّدد.

ومما متتاز به مدرسة الشيخ الطويس ببغداد، النشاط واحليوّية التي كان  ـ 5

ان ال طع النظري فكالشيخ يتمتع هبام، فقد جّد الشيخ ودأب ونشط نشاطًا منق

يتوانى وال يكّل عن إلقاء الدروس واملحارضات يف خمتلف العلوم اإلسالمّية 

 05والكتابة عنها وتربية الطالب وتنشئتهم، فخالل فرتة أربعة عقود أنتج الشيخ 

مؤلفًا، ورّبى عرشات الطالب، وساهم مسامهة جليلة يف تنمية احلضارة 

 ل من القرن اخلامس اهلجري.اإلسالمية ببغداد يف النصف األو

لكن بعد أن هوجم الشيخ يف داره وهُنبت ُكُتبه وُأحرق كرسّيه ونجا بنفسه وجلأ 

علة الوهاجة، وُأطفئت إشعاعاته الفكرية، واقترص  إىل النجف َخَبْت تلك الشُّ

نشاطه عىل إلقاء بعض املحارضات ـ ويف فرتات متباعدة ـ عىل جمموعة صغرية 

املحارضات مل تكن من حيث الشمول والسعة والتنّوع كام  من الطالب، وتلك

 كانت ببغداد.

برغم النشأة الفارسية واملحتد غري العريب للشيخ الطويس، فإّن املالحظ يف  ـ 6

سريته الذاتّية، وخاصة بعد هجرته إىل العراق، انصهاره وذوبانه يف الثقافة العربية 

يف تلك األزمنة مدينًة تعجُّ بمختلف  اإلسالمية، فربغم أّن مدينة السالم كانت

املذاهب والقوميات وامللل، وبرغم أّن العنرص الفاريس كان من أهم العنارص 

الناشطة يف بغداد، إالَّ أّن الغلبة كانت للعنرص العريب وللثقافة العربية اإلسالمية، 

غة بالصبوهذا ما أّدى إىل أن يصطبغ ـ قلياًل أو كثريًا ـ كّل من دخل إىل بغداد 

العربية وأن تصري الثقافة العربية اإلسالمية جزءًا من كيانه ومقّوماته كام هو احلال 



بالنسبة إىل معظم أعالم الفكر والثقافة ببغداد من الفرس أو ممن انحدروا من 

 ُأصول فارسية.

إال أّن املالحظ أّن الشيخ الطويس بالرغم من أّنه ُولد بطوس وهي قاعدة هامة 

ـ أعظم شاعر  من قواعد العنرص الفاريس حيث ُولد ونشأ وترعرع فيها الفردويس 

فاريس عىل اإلطالق وصاحب أكرب ملحمة فارسية وهي )الشاهنامه، كتاب 

امللوك( ـ لكن الشيخ الطويس حني دخل مدينة السالم ارتبط بمجموعة من 

ا فهجرمها همشاخيه األعالم من العرب أو املستعربني الذين أنسوه الفارسية وثقافت

هنائيًا ومل يعد إليها إىل حني وفاته، فدّرس، وناظر بالعربية، وكتب مجيع مؤلفاته 

 هبا حيث مل ُيعهد له كتاب أو رسالة باللغة الفارسّية.

 

 النجف مدينة يف الطوسي الشيخ

تعّد هذه هي املرحلة األخرية يف حياة الشيخ الطويس ـ حيث امتدت فرتة اثني 

هـ( ـ وكانت النجف حني هاجر إليها الشيخ قرية صغرية 064ـ  003عرش عامًا )

نائية عىل مشارف البادية وليس ما ُيغري أحدًا بالبقاء فيها إالَّ مثوى اإلمام أمري 

املؤمنني عيّل بن أيب طالب ـ عليه السالم ـ فاختار الشيخ دارًا بالقرب من املقام 

عضهم من اهلاربني وممن الرشيف، فاجتمع حوله مجاعة صغرية من الطالب ب

نجوا بأرواحهم من أحداث بغداد، وآخرون جذبتهم شهرة الشيخ وصيته، 

بِنات األوىل للمدرسة التي بقيت تشّع ملدة عرشة قرون  وهكذا وضع الشيخ اللَّ

 وال زالت إىل أن يشاء اهلل.

وقد واجه الشيخ الطويس يف النجف ظرفًا غري الَّذي كان قد ألفه ببغداد، 

ي لنا أن نتعرض للحياة والظروف التي واجهها الشيخ يف النجف حيث كان وينبغ



 هلا األثر البالغ يف منحى حياته وأسلوب دراسته وخصائص مدرسته ومستقبلها.

هـ ظروفًا جديدة 003واجه الشيخ الطويس بعد هجرته إىل النجف عام 

ي، ختتلف من أوجه عدة عن ظروف بغداد منها خلو النجف من تنافس مذهب

ورصاع فكري، وعدم وجود طبقة من كبار العلامء الذين يرتكز عليهم فّن املناظرة 

واجلدل، واهلدوء الذي متتعت به النجف بفضل ابتعادها عن التيارات السياسية، 

كل هذه األمور أتاحت للشيخ الطويس فرصة العمل بحرّية كاملة، فأنشأ يف 

الدراسة فيها ضمن حلقات  النجف مدرسة ذات خصائص، من أمّهها أن تكون

جيتمع الشيخ فيها بتالميذه وُيميل عليهم معارفه يف التفسري واحلديث والّرجال 

والفقه واألُصول وغريها، وقد قرأ بعض طالبه مجيع تصانيفه بالغرّي وعند 

مشهد اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم ودّونت أمايل الشيخ الطويس التي 

يذه بكتاب يعرف اليوم بأمايل الشيخ الطويس الذي احتوى كان يلقيها عىل تالم

 عىل عدد مما يدور يف تلك املجالس من أحاديث متنّوعة.

فبناًء عىل ما ذكرناه نستطيع أن نعّد مدرسة الشيخ يف النجف من املدارس 

 املسجدية وليس من املدارس املستقّلة عن اجلوامع.

جف العلمية أهنا آحادية املذهب ومن اخلصائص البارزة األُخرى ملدرسة الن

تقوم فقط بتدريس علوم آل البيت عليهم السالم، ومل يكن ما ينافس املذهب 

اجلعفري من املذاهب اإلسالمية األُخرى يف النجف، ولذا اختلفت هذه املدرسة 

عن مدارس بغداد املعارصة هلا إذ كانت بعضها ثنائية املذهب أو أكثر، وقد أخذت 

هـ يف التقّدم والتوّسع حتى أصبحت من أوسع 003نذ عام مدرسة النجف م

وأهم جامعات العامل الدينية، ولعّل احلوزة التي ضمتها مدرسة النجف والتي 

أنشأها الشيخ الطويس فيها كانت فتية ألنه يف أغلب الظن قد انفصل الشيخ عن 



ووه إىل وجلتالمذته وحوزته العلمية يف بغداد بدليل أّنه مل يكن هربه من بغداد 

النجف اعتياديًا، بل كان فيه مطلوبًا مطاردًا ومبتعدًا عن الفتن واالضطرابات 

 التي جتددت هناك.

وعدا كتاب )األمايل(، فقد اخترص الشيخ الطويس كتاب )اختيار الّرجال( 

وهذا الكتاب هتذيب لكتاب )رجال الكيش( املعروف، وقد أخربنا عنه الشيخ 

خبار اخترصهتا من كتاب الّرجال أليب عمرو حممد بن الطويس بقوله: هذه األ

عمر بن عبد العزيز واخرتت ما فيها. والظاهر أّن الشيخ استمّر يف تدريسه وإلقاء 

 حمارضاته حتى أواخر حياته.

يقول ابن شهريار اخلازن ـ من تالميذ الشيخ الطويس ـ: حدثنا الشيخ أبو 

 هلل باملشهد املقدس الغروي وعىلجعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس رمحه ا

ساكنه أفضل الصلوات يف شهر رمضان من سنة ثامن ومخسني وأربعامئة، وبينام 

كان الشيخ الطويس مشغوالً بإعداد كتابه )رشح الرشح( إذ وافته املنيّة فحالت 

 دون إكامله.

ويقول احلسن بن مهدي السليقي ـ من تالميذ الشيخ الطويس ـ: وإّن من 

التي مل يذكرها يف الفهرست كتاب )رشح الرشح( يف األُصول، وهو  مصنفاته

 كتاب مبسوط، أمىل علينا منه شيئًا صاحلًا، ومات ومل يتّمه، ومل يصنّف مثله.

ويالحظ الدارس ظاهرة غريبة يف حياة الشيخ الطويس يف الفرتة األخرية التي 

يًا للدرس واملحارضة، ه  ي قلة إنتاجه الفكريعاشها يف النجف وَخُلص فيها كلَّ

رغم أهّنا فرتة امتدت نحو اثني عرش عامًا ومل نعرف له من الكتب خالهلا سوى 

)األمايل( و )اختيار معرفة الّرجال( و )رشح الرشح( الذي رشع بتأليفه دون أن 

يتّمه، ولعّل هذا ناتج عن قناعته بكفاية إنجازاته الفكرية يف بغداد إذ هو بام متيزت 



ن غزارة وتنوع قد شارك بكثري من األصالة واإلبداع والتجديد يف حتديد به آثاره م

 االجتاه العام للثقافة اإلسالمية يف زمنه وحتديد مستقبلها كذلك.

وقد بقيت آراء الشيخ الطويس يف القضايا الرئيسية الفقهية واألصولية تتمتع 

ن حتاشى العديدو بنوع من اإلكبار لدى األُصوليني والفقهاء دهرًا طوياًل، وقد

 اخلروج عليها أو نقضها إالَّ بعد أجيال عّدة وقد اتسمت حماوالهتم هذه باجلُرأة.

ويستفاد من تتبع تواريخ حمارضات الشيخ الطويس والتي دّونت يف كتابه 

)األمايل( أّنه قد َضُعفت قوى الشيخ، وَحلَّ به الوهن يف السنتني األخريتني من 

ة للشيخ )هذا بناًء عىل أّن األمايل حيتوي عىل آخر عمره الرشيف، فآخر حمارض

مفقودًا( كان يوم الرتوية من « رشح الرشح»حمارضات الشيخ حيث يعّد كتاب 

هـ 053صفر سنة  6هـ وأمىل فيها ثالث روايات، وقبلها حمارضته يوم 053سنة 

ة ذي القعدة سن 8روايات، وقبلها حمارضته يف جملس يوم اجلمعة  0وأمىل فيها 

روايات، فالبعد الزمني الشاسع بني هذه املجالس فضاًل عن  5هـ أمىل فيها 057

قّلة الروايات التي أمالها الشيخ عىل مستمعيه بالقياس إىل جمالسه السابقة التي 

 كان يميل فيها عرشات األحاديث ويف فرتات متقاربة خري دليل عىل ما قلناه.

ون من  تعاىل ـ ليلة االثنني الثاين والعرشوأخريًا تويف الشيخ الطويس ـ رمحه اهلل

هـ ـ كام هو املتفق عليه عند مرتمجي الشيخ من اإلمامية ـ عن مخس 064حمرم سنة 

وسبعني سنة، وتوىل ُغسله ودفنه عدد من تالميذه كالشيخ حسن بن مهدي 

السليقي، وأيب حممد احلسن بن عبد الواحد العني زريب، والشيخ أبو احلسن 

وُدفن يف داره بوصّيٍة منه، ثم حتّولت الدار بعده مسجداً ـ حسب وصيته  اللؤلؤي،

ـ فصار من أشهر مساجد النجف، حيث ُعقدت فيه منذ تأسيسه حتى اليوم 

 عرشات حلقات التدريس ِمْن قبل كبار علامء الشيعة وجمتهدهيم.



وهكذا ظّل قرب الشيخ طيلة القرون العرشة املاضية مزارًا للناس. وبقيت 

اجلامعة اإلسالمية واحلوزة العملية التي أّسسها الشيخ حّية، نابضة، فّعالة، متّد 

العامل اإلسالمي بمجموعة صاحلة من العلامء األعالم، وكان الشيخ أيب عيل 

الطويس أّول من سّد الفراغ الذي أحدثته وفاة أبيه فتوىلَّ احلفاظ عىل استمرارّية 

يه واملعّول عليه يف التدريس والُفتيا وإلقاء احلوزة وبقائها، وكانت الرحلة إل

 احلديث وغري ذلك من شؤون الرئاسة العلمية.

وهكذا استمّرت نشاطات اجلامعة بعده وطوال القرون العرشة املاضية، فنمت 

وتطّورت الدراسات فيها، وبرغم تأسيس مدارس وحوزات علمية شيعية كبرية 

مدرسة حلب، واحللة، وجبل عامل، يف أنحاء ُأخرى من البلدان اإلسالمية ك

وأصفهان، وخراسان، وشرياز، واألحساء، والبحرين، وكربالء، وسامراء، 

وأخريًا قم، وكانت بعض هذه احلوزات حتتضن املرجعية الشيعية العليا يف بعض 

الفرتات، لكن ظّلت جامعة النجف الدينية هلا سحرها اخلاّص جتذب إليها أفئدة 

 لوم الدينية وال زالت إىل أن يشاء اهلل تعاىل.األُلوف من طالب الع

 

 الطوسي الشيخ تالميذ

ال نملك معلومات دقيقة عن السنة التي فيها بدأ الشيخ إلقاء حمارضاته 

ودروسه ببغداد، وبرغم أنه كان مؤهالً ألن يتصّدر حلقة طالبه ويلقي عليهم 

ك، ولعّل حصول ذل دروسه بعد وفاة الشيخ املفيد، لكن مل تصلنا معلومات تفيد

الشيخ كان متفّرغًا لالستزادة من العلوم خاصة أيام زعامة الرشيف املرتىض 

هـ(، حيُث حلق به، والزمه مالزمة قريبة، وكان من املقّربني عنده، 886ـ  038)

 واملؤّيدين لزعامته.



وُيستبعد أن ال يكون للشيخ طالٌب أو حلقة دراسية يف هذه الفرتة الطويلة 

مت ثالث وعرشين سنة، خاصة إذا الحظنا أّن الشيخ كان مؤهاًل لذلك التي دا

اللة عىل أهلّيته أّنه رشع بتصنيف كتابه )هتذيب  يف بداية هذه الفرتة، ويكفي للدَّ

األحكام( يف حياة شيخه املفيد وأكمله بعد وفاته، والكتاب بنفسه كاٍف إلبراز 

 شخصيته العلمية وتبحره يف الفقه.

هـ، فصار شيخ 086وال فإّن الشيخ تصّدر زعامة اإلمامية عام ويف كل األح

الطائفة، وزعيمها، ومعّلمها األّول، فتقاطر الطالب إليه، وحتلَّقوا حوله 

يستزيدون من علومه، ثم بعد ذلك حينام هاجر إىل النجف استمّر فيها بالتدريس 

 الشيخ تلمذ عىلإىل حني وفاته، فخالل هذه الفرتة التي استمّرت مدة ربع قرن ت

الكثري من الطالب، واملوجود من أسامئهم يرتاوح بني ثالثني أو أربعني من 

مشاهريهم، وهؤالء ينقسمون، إىل ثالثة أقسام: قسٌم يعّدون من طالبه ببغداد، 

وآخرون يف النجف، وقسم ثالث ُيشك يف تلمذهتم عىل الشيخ نفسه ولعل 

هذه سن بن حممد بن احلسن الطويس. وبعضهم تتلمذ عىل ولده الشيخ أبو عىل احل
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 الطوسي الشيخ تراث 

 ُيعّد الشيخ الطويس من النوابغ الذين أحاطوا بمجموعة من العلوم إحاطةً 

عظيمة، فألَّف تقريبًا يف مجيع أصناف العلوم، وصارت تصانيفه املنبع األّول 



واملصدر األبرز ملعظم املؤّلفني الشيعة يف القرون الالحقة؛ ألهّنا كانت حتتوي عىل 

األُصول القديمة املفقودة وإضافات الشيخ وإبداعاته، وقد صنّف الشيخ يف 

راثًا ضخاًم استفاد منه الشيعة خالل أغلب العلوم اإلسالمية وخلَّف بذلك ت

 القرون العرشة املاضية وال زالوا.

وللداللة عىل أمهيّة مصنفات الشيخ الطويس يكفي أن ُنشري إىل أّن الشيعة 

متتلك ثامنية ُأصول، أربعة يف علم احلديث وأربعة يف علم الّرجال، وقد صنّف 

ب( و لّرجال(. وهي: )التهذيالشيخ مخسة )اثنني يف علم احلديث وثالثة يف علم ا

)االستبصار( و )الفهرست( و )الّرجال( و )اختيار معرفة الّرجال(. وأيضًا ُيعدُّ 

الطويس منتهى أغلب إجازات علامء الشيعة يف علم احلديث حيث إّن انتشار 

ونقل أحاديث الكتب األربعة وغريها يف األُصول القديمة يبدأ بالشيخ الطويس 

شيعة تنقل روايات )الكايف( للشيخ الكليني و )كتاب َمن ال وينتهي إليه، فال

حيرضه الفقيه( للشيخ الصدوق القّمي بأسانيد الشيخ الطويس وطرقه إىل هذه 

 الكتب، ومجيعها مذكورة يف كتبه الرجالية ومشيخته.

 وإليك رسد مؤّلفاته مرتبًا حسب العلوم التي صنّف فيها وهي:
 

 أ ـ علم احلديث

وهو أّول تصنيف للشيخ ببغداد ويتضّمن حوايل  ألحكام:ـ هتذيب ا 1

 حديثًا، وُيعدُّ أحد األُصول األربعة املعروفة عند اإلمامية. 38534

 حديثًا. 5533وحيتوي عىل حوايل  ـ االستبصار فيام اختلف من األخبار، 2

 

 ب ـ علم الفقه

 ـ كتاب النهاية يف جمّرد الفقه والفتاوى. 1



 الف.ـ كتاب مسائل اخل 2

 ـ كتاب املبسوط يف الفقه. 3

 ـ كتاب اجُلَمل والعقود يف العبادات. 4

 ـ كتاب اإلجياز يف الفرائض. 5

 ـ كتاب مسألة يف حتريم الفّقاع. 6

 ـ كتاب املسائل اجُلنبالئّية. 7

 ـ كتاب املسائل الدمشقية. 8

 ـ كتاب املسائل احلائرية. 9

 هود.ـ كتاب مسألة يف وجوب اجلزية عىل الي 11

 

 ج ـ علم الكالم

 ـ كتاب املُفِصح يف اإلمامة. 1

 ـ كتاب تلخيص الشايف يف اإلمامة. 2

 ـ كتاب خمترص ما ال يسع املكّلف اإلخالل به. 3

 ـ كتاب ما ُيعلَّل وما ال ُيعلَّل. 4

 ـ كتاب مقّدمة يف املدخل إىل علم الكالم. 5

ل إّن اسمه رياضة ـ كتاب رشح مقّدمة يف املدخل إىل علم الكالم )قي 6

 العقول(.

 ـ كتاب مسألة يف األحوال. 7

 ـ كتاب رشح ما يتعلق باألُصول من مُجل العلم والعمل )متهيد األصول(. 8

 ـ كتاب املسائل الرازية يف الوعيد. 9



 ـ كتاب املسائل يف الفرق بني النبّي واإلمام. 11

 ـ كتاب النقض عىل ابن شاذان يف مسألة الغار. 11

 تاب االقتصاد فيام جيب عىل العباد.ـ ك 12

 ـ كتاب الغيبة. 13

ـ كتاب يف األصول كبرٌي خرج منه الكالم يف التوحيد وبعض الكالم يف  14

 العدل.

 ـ كتاب الكايف يف الكالم. 15

 ـ كتاب تعليق ما ال يسع. 16

 ـ كتاب مسألة يف احُلسن والقبح. 17

 ـ كتاب ثالثون مسألة كالمّية. 18

 اصطالحات املتكّلمني. ـ كتاب 19

 ـ كتاب االستيفاء يف اإلمامة. 21

 

 د ـ علم ُأصول الفقه

 ـ كتاب الُعّدة يف أصول الفقه. 1

 ـ كتاب مسألة يف العمل بخرب الواحد. 2

 ـ كتاب رشح الرشح. 3

 

 هـ ـ علم الّرجال

ـ كتاب الّرجال الذين رووا عن النبي واألئمة االثني عرش عليهم السالم  1

 أّخر عنهم.ومن ت
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 احلديثي ومنهجه تراثه يف ةموجز مطالعة الطوسي، الشيخ

الشيخ أبو جعفر الطويس رمحه اهلل واحد من األقطاب الذين كان دورهم ممّيزًا 

عىل صعيد العلوم اإلسالمية بأرسها. وهو كام يقول أحد أبرز علامء العرص واصفًا 

إّن الشيخ الطويس مل يكن وجوده ودوره عىل اخلّط »وره العظيم: جانبًا من د

العلمي تعبريًا عن جمّرد إضافة عددّية إىل العلامء اّلذين سبقوه، وإّنام كان منطلق 

رحلة جديدة من تطّور الفكر الفقهي واألصويل يف اإلطار الشيعي. وبالرغم من 

اندجمت فيه من قبيل العطاءات  أّن طاقات علمية تدرجيية ـ مّهدت هلذا املنطلق ـ

العلمية التي تعاقبت من ابن أيب عقيل، وابن اجلنيد، والشيخ املفيد، والسّيد 

املرتىض قّدس اهلل أرواحهم؛ فإّن نبوغ الشيخ الطويس هو الذي استطاع أن يصّب 

كّل تلك الطاقات يف بناء علمي واحد، ويضيف إليها من عطائه وإبداعه ما هّيأ 

ة )من رسال« اب االنتقال إىل مرحلة جديدة من مراحل النمو والتطّورللعلم أسب

هـ، 3835السّيد اخلوئي إىل املؤمتر األلفي الذي عقد يف مشهد املقّدسة سنة 

بمناسبة الذكرى األلفّية لوالدة الشيخ الطويس قدس رسه، والرسالة مطبوعة يف 

 بداية اجلزء الثاين من أعامل املؤمتر(.

م أّن اإلحاطة التاّمة بدور الشيخ الطويس يف العلوم اإلسالمية ومن هنا ُيعل

غري ممكنة يف بحث رسيع كهذا، لسعة تلك العلوم أّوالً، وكثرة جهود الشيخ 

الطويس املبذولة حوهلا ثانيًا. وكّلنا يعلم أّن الشيخ كان من أساطني املحّدثني، 



ّضاعني قد ق به عىل أيدي الووالثابت أّن العناية باحلديث الرشيف وتنقيته ممّا حل

أفرزت مجلة واسعة من العلوم املرتبطة به ارتباطًا وثيقًا بحيث يؤّدي إمهاهلا إىل 

التخّبط يف فهم النّص عىل وجهه، إذ الباب موصدة أمام الوصول إىل غاياته 

ومعرفة مراميه، وتشخيص أهدافه، والوقوف عىل مقاصده. وال يمكن أن يكون 

ما مل يلّم بأطراف تلك العلوم، خصوصًا الشيخ الطويس؛ الّتباعه  املحّدث حمّدثاً 

منهجًا خاّصًا يف احلديث، هذا فضاًل عاّم يف مجع احلديث، وتدوينه، وتبويبه، 

وإفراد كّل موضوع بعنوان، وإعطاء كّل مسألة فقهية أو أخالقية أو عقائدية حّقها 

 ال يتأّتى لكّل أحد.

 

 الطوسي شيخلل حلديثيا الرتاث يف حملات 

يف تراث الشيخ الطويس ـ البالغ أكثر من مخسني مصنّفًا ـ جمموعة كبرية جدًا 

من األحاديث الرشيفة، ولو ُقّدر هلا أن جُتمع يف كتاب واحد بعد تصنيفها 

موضوعياً وحتقيقها علميًا؛ ألصبحت بأيدينا موسوعة حديثية عظيمة، ويدرك من 

الشيخ الطويس وإسهاماته اجلاّدة يف تغذية سائر  خالهلا بيّس وسهولة طاقات

العلوم اإلسالمية باحلديث الرشيف، زيادة عىل ما تسديه من خدمة جليلة وبالغة 

 يف الدراسات احلديثية.

ومن تتّبعنا ملا ذكره من األحاديث الرشيفة يف سائر مصنّفاته املطبوعة، وجدناها 

 كاآليت:

ة جدًا، اّتصفت بروح املقارنة، وربام وهي كثري ـ األحاديث التفسريية، 1

 وصلت بمجموعها عدد أحاديث كتابه التهذيب.

 ـ األحاديث اخلاّصة بالعقائد اإلسالمية. 2



 ـ األحاديث الواردة يف دراية احلديث وروايته. 3

وهي املروية عن أهل البيت عليهم  ـ األحاديث اخلاّصة بعلم الرجال، 4

قهاء العدول والثقات، وأعدائهم من النواصب السالم يف تشخيص أصحاهبم الف

 والغالة.

 ـ األحاديث املستفادة يف علم أصول الفقه. 5

 ـ األحاديث اخلاّصة يف الفلسفة والكالم. 6

 ـ أحاديث األذكار واألدعية. 7

 ـ األحاديث األخالقية. 8

 ـ أحاديث الوعظ واإلرشاد. 9

 السالم وتارخيهم. ـ األحاديث اخلاّصة بحياة أهل البيت عليهم 11

سواء يف العهد  ـ األحاديث اخلاّصة بوقائع وأحداث التاريخ اإلسالمي، 11

 النبوي أم يف عهد الصحابة.

هذا فضاًل عام صنّفه من كتب خاّصة يف أحاديث األحكام، وقد أخذت تلك 

 األحاديث حّيزًا كبريًا يف مؤّلفاته ورسائله الفقهّية أيضًا.

يخ التي يمكن أن تكون أساسًا ملعرفة هذه األصناف، وأّما عن مصنّفات الش

فهي: التهذيب، واالستبصار، واألمايل، والغيبة، واخلالف، ومصباح املتهّجد، 

 والتبيان، وتلخيص الشايف، والعّدة يف ُأصول الفقه.

كام يمكن االستفادة أيضاً من كتبه األخرى ورسائله املتعّددة الشتامهلا عىل مجلة 

، كاملسائل الكالمية، واالعتقادات، واملسائل احلائرية، ورسالة يف من األحاديث

 حتريم الفقاع، وغريها.

وملا مل يكن اهلدف من هذا هو دراسة تلك األصناف لتوزيعها من قبل الشيخ 



عىل علوم الرشيعة، لذا سنقترص عىل ما صنّفه يف احلديث خاّصة، ألجل بيان دوره 

ر خليقًا بتتّبع ودراسة سائر موارده املبثوثة يف فيه، وإن كان استجالء ذلك الدو

 دراسات الشيخ الطويس وبحوثه، وهو ما قد نكتفي باإلشارة الّسيعة إليه.

وعىل أية حال، فإّن الشيخ الطويس قد صنّف يف احلديث الرشيف كتبًا أربعة 

 اشتملت عىل أكثر من مخسة عرش ألف حديث، وهي:

 ـ هتذيب األحكام. 1

 ار يف ما اختلف من األخبار.ـ االستبص 2

 ـ كتاب الغيبة. 3

 ـ األمايل، أو املجالس يف األخبار. 4

 وسوف نذكر تعريفًا موجزًا هبذه الكتب، وعىل النحو اآليت:

 

 األحكام بتهذيب تعريفال

هو ثالث األصول األربعة يف احلديث عند الشيعة اإلمامية، املتواترة النسبة إىل 

هو مشتمل عىل عّدة من كتب الفقه كام رّصح بذلك الشيخ مؤّلفيها بنحو القطع، و

له مصنّفات،  »..نفسه يف كتابه الفهرست، إذ ترجم لنفسه، وعدَّ مصنّفاته بقوله: 

« منها: كتاب هتذيب األحكام وهو مشتمل عىل عّدة كتب من كتب الفقه

 (.633رقم  364ـ  353)الفهرست: 

هاًء بكتاب الديات، فكانت ثالثة ثّم ذكرها ابتداًء بكتاب الطهارة، وانت

 وعرشين كتابًا، وهي يف املطبوع كذلك.

وقد أحىص العاّلمة النوري يف كتابه خامتة املستدرك عّدة أبواب وأحاديث 

: 6( حديثًا )خامتة مستدرك الوسائل 38534( بابًا، و )838التهذيب، فبلغت )



 بني هذا اإلحصاء،، من الفائدة السادسة(، وهناك بعض التفاوت اليسري 035

وبني ما يف املطبوع، وقد وقع نظريه يف عّدة أبواب وأحاديث االستبصار كام سيأيت 

 بيانه وتربيره يف حمّله.

وهذا الكتاب املعرّب عنه بالرمز )يب( ألجل االختصار، ُيعّد أّول مؤّلفات 

كام أّنه ابتدأ  ،الشيخ قاطبة؛ ألّنه أرجع يف أغلب كتبه إليه، ومل ُيرجع فيه إىل أّي منها

به عند عّد مؤّلفاته يف الفهرست، زيادة عىل أّنه رشع بتأليفه يف حياة ُأستاذه الشيخ 

املفيد أبان فرتة تلمذته عليه كام هو ظاهر من نقل عبارات الشيخ املفيد يف كتابه 

املقنعة مقرونة بالدعاء له والتأييد، كام يف سائر العبارات املنقولة عنه يف اجلزء 

ّول وبداية الثاين من التهذيب، ثّم بدأ بالرتّحم عىل روح شيخه املفيد يف باب األ

فرض الصالة يف السفر، وهكذا إىل آخر الكتاب، وهذا يعني وفاة األستاذ والشيخ 

 بعُد مل يتّم كتاب الصالة.

وبام أّن عمره يوم وفاة ُأستاذه املفيد ثامنية وعرشون عامًا ـ وهو ال يكفي ألكثر 

لتهذيب مع التلمذة ـ، فيعلم منه أّنه رشع يف تأليف التهذيب وهو دون هذا من ا

السّن، ولكن ال يعلم بالضبط يف أّية سنة من السنوات اخلمس التي قضاها حتت 

رعاية الشيخ املفيد، ولعّل احتامل السنة األوىل، أو الثانية هو األرجح من السنوات 

ـ عىل التصنيف من وقت كثري جلمع ماّدته، الثالث األخر؛ بلحاظ ما يتقّدم ـ عادة 

وهو غالبًا ما يستنزف اجلهد الكثري لتتّبع املصادر، ال سّيام اذا كان مرشوع البحث 

احلديث، لكثرة موارده وشوارده، فكيف لو كان األمر متعّلقًا بكتاب مثل 

 .التهذيب الذي مل يكن جمّرد رشح ملتن فقهي! وإّنام كان ألغراض وأهداف كبرية

وإذا ما نظرنا إىل ما يف هتذيب األحكام من ميزات، زيادة عىل ما فيه من لفتات 

االستدالل البارعة مع التفنّن بطرق اجلمع والرتجيح املتعّددة، وتتّبع آالف 



الروايات املّتفقة واملختلفة، وروايتها عن عرشات املشايخ وربط حديثهم 

 يخ الطويس وهو يف هذه املرحلةبمصادره عرب سالسل الرواة؛ تعلم عبقرية الش

 املبّكرة من العمر.

وغرضنا من التعّرض ملثل هذه األمور ونظائرها التي قد تبدو قليلة األمهية يف 

بيان دور شيخ الطائفة يف احلديث وعلومه، إّنام هو ألجل اكتامل الصورة حول 

من  داءتوّجهه الكامل إىل خدمة احلديث الرشيف يف حياته العلمية كّلها، ابت

الرشوع بتأليف التهذيب يف سّن التلمذة عىل يد الشيخ املفيد، ثّم اإلبداع النادر يف 

 االستبصار يف عهد السّيد املرتىض.

ومع االلتفات إىل أمهّية موضوع اإلمام املهدي عند الشيعة، نفهم سبب تأليف 

السنوات  هالطويس لكتاب الغيبة أثناء زعامته الدينية املطلقة ببغداد، ومل تتعب

العجاف التي سادت فيها الفوض بدخول السالجقة إىل بغداد، فهاجر إىل 

النجف ليواصل عطاءه العلمي، فرتك لنا من احلديث ـ بعد أن قارب السبعني 

 خريفًا ـ كتابه األمايل أو املجالس يف األخبار.

ا هويف االستبصار رأى أّن جيمع األخبار املختلفة واملتعارضة ليبنّي حقيقت

وواقعها بطريقة جديدة، حّتى أصبح االستبصار فريدًا يف بابه، بشهادة أهل 

احلديث وأربابه. وأما التهذيب، فنجد الشيخ فيه جيمع بني احلديث والفقه وبني 

الرواية والدراية. فمع كونه كتابًا حديثيًا، إالّ أّنه ضّم بني دفتيه دفاعًا حمكاًم عن 

ة ابتداًء من الطهارة وانتهاًء بالديات، وذلك بجمع آرائه يف سائر الفروع الفقهي

أدّلتها من احلديث الصحيح املسند مع تضعيف ما خالفها أو تأويله بكل دّقة 

 وتفصيل.

ومن هنا وقف فحول العلامء إزاء التهذيب واالستبصار معًا موقف اإلعجاب 



 واهلم.أق الشديد، وال بأس بنقل ما قاله واحد منهم، وإن مل يكن الغرض تفصيل

قال السّيد بحر العلوم يف الفوائد الرجالية عن دور الشيخ الطويس يف احلديث: 

وأّما احلديث، فإليه ُتشد الرحال، وبه تبلغ غاية اآلمال، وله فيه من الكتب األربعة 

ـ التي هي أعظم كتب احلديث منزلة، وأكثرها منفعة ـ: كتاب التهذيب وكتاب 

الظاهرة باستقصاء ما يتعّلق بالفروع من األخبار،  االستبصار، وهلام املزّية

خصوصًا التهذيب، فإّنه كاٍف )كان( للفقيه فيام يبتغيه من روايات األحكام مغنيًا 

عاّم سواه يف الغالب، وال يغني عنه غريه يف هذا املرام، مضافًا إىل ما اشتمل عليه 

ق بني لرجال، والتوفيالكتابان من الفقه واالستدالل، والتنبيه عىل األصول وا

 (.223: 8األخبار، واجلمع بينها بشاهد النقل أو االعتبار )الفوائد الرجالية 

ومن هنا اعتمد التهذيب بشكل مبارش فطاحل الفقهاء، قال السّيد حمسن 

وكفى أّن العاّلمة احليّل جعله موضع اعتامده »األمني العاميل عن هذه الظاهرة: 

 (.363: 3)أعيان الشيعة « كتاب التذكرة إالّ ما شذّ وحده يف نقل األحاديث يف 

 

 األخبار نيب واجلمع التأويل سبل تيسري

حاول الشيخ الطويس يف كتابيه التهذيب واالستبصار تيسري فهم التأويل 

 الصحيح لألحاديث املختلفة بسبل شتّى، مع بيان كيفية اجلمع بينها.

يف مجيع ما وصل إليه من كتب احلديث ومن هنا اضطّر إىل رصدها وتتّبعها 

وُأصوله ومصنّفاته، حّتى قال عن جهوده تلك يف كتاب العّدة يف ُأصول الفقه ـ 

وقد ذكرت ما ورد »يف ِذكر اخلرب الواحد، ومجلة القول يف أحكامه ـ ما هذا نّصه: 

 عنهم عليهم السالم من األحاديث املختلفة التي ختتّص بالفقه يف كتايب املعروف

 «بـ: االستبصار، ويف كتاب هتذيب األحكام ما يزيد عىل مخسة آالف حديث

، الفصل الرابع(. وهذا العدد وإن مل جيتمع 383ـ  387: 3)العّدة يف ُأصول الفقة 



يف كتاب حديثي شيعي قبل كتاب التهذيب قّط، إالّ أّنه ال يمّثل العدد الكيّل الذي 

 ختلفة، بدليل أّنه وصف ما مل يذكره ـ يفوقف عليه الشيخ الطويس من األخبار امل

 موارد عّدة من الكتابني ـ بالكثرة.

ومن األمثلة الداّلة عىل ذلك ما ذكره الشيخ يف باب األحداث املوجبة للطهارة 

من التهذيب، من األخبار الداّلة عىل كون النوم من األحداث املوجبة للطهارة، 

ميد بن عواض، وخرب حمّمد بن عبيد اهلل كخرب سامعة، وخرب زرارة، وخرب عبد احل

 وعبد اهلل بن املغرية، وخرب إسحاق بن عبد اهلل األشعري.

فقد أورد الشيخ بعد تلك األخبار خربين آخرين تضّمنا نفي إعادة الوضوء 

من النوم، ومها: خرب عمران بن محران، وخرب بكر بن أيب بكر احلرضمي، ثّم قال: 

وردت ممّا يتضّمن نفي إعادة الوضوء من النوم؛ ألهّنا  وكذلك سائر األخبار التي»

(. ثّم بنّي املعنى املراد بالنوم املذكور 3باب  7، ذ ح 7: 3)هتذيب األحكام « كثرية

 يف اخلربين بام يزيل التنايف الظاهر بينهام وبني ما تقّدم عليهام من أخبار.

فائه ام كان بسبب اكتوهذا يكشف عن أّن إعراض الشيخ عاّم وصفه بالكثرة، إنّ 

بِذكر بعضه؛ وملّا كان جواب بعضه هو جواب الكّل بحكم وحدة الداللة، فال 

 معنى لِذكر اجلميع سوى التطويل الذي حرص الشيخ عىل جتنّبه يف مؤّلفاته كاّفة.

كام أّن التمّعن يف أخبار التهذيب يكشف هو اآلخر عن استقصاء الشيخ ألدّلة 

فقة وإن مل يذكرها كّلها يف التهذيب عند تعّرضه لرشح أقوال الفقه من األخبار املتّ 

شيخه املفيد وبيان مستندها، إذ أقىص الكثري منها واكتفى ببعضها للعّلة املذكورة 

 يف تركه الكثري من األحاديث املختلفة.

ونظرة رسيعة واحدة إىل أّي باب من أبواب الوسائل تشعرك هبذا، وكم من 

عن الكايف أو الفقيه أو غريمها من الكتب التي اعتمدها الشيخ  حديٍث جتده خمّرجاً 



وبشكل مّطرد، ولكنّك ال جتده ال يف التهذيب وال يف االستبصار، بل جتد نظريه! 

ويف هذا داللة واضحة عىل استفراغ الشيخ ما يف وسعه لتتّبع واستقصاء أدّلة 

اء منها واختيار ما األحكام الفرعية والوقوف عليها عن كثب، ثّم إقصاء ما ش

 وافق مسلكه يف االختصار.

وكدليل آخر عىل تلك اجلهود املضنية غري املنظورة أيضًا، تنبيهه عىل ما مل يؤخذ 

فأّما »من فتاوى الشيخ املفيد من جهة األثر، كقوله مثاًل يف باب أوقات الصالة: 

فيه  ية، فاملرجعما ذكره رمحه اهلل من اعتبار الزوال باالصطرالب والدائرة اهلندس

 70، ذ ح 26: 2)هتذيب األحكام « إىل أهل اخلربة، وليس مأخوذًا من جهة األثر

 (.0باب 

وعىل أّية حال، فإّن املهّم هنا هو تسجيل ما يدّل برصاحة عىل دوره العظيم يف 

خدمة احلديث الرشيف، ال سّيام احلديث املختلف، وذلك من خالل تيسري ُسبل 

مع بني مداليل ما اخُتلف واتُّفق، وهو ما سنبيّنه يف الفقرات تأويله وكيفية اجل

 اآلتية:

 

 األخبار معاني بيان 

رّبام يظّن حصول التعارض بني مجلة من األخبار بسبب سوء فهم دالالهتا، مع 

أهّنا يف الواقع مّتفقة غري خمتلفة. ومن هنا نجد الشيخ الطويس قد أْوىل هذا النوع 

ار عناية خاّصة، إذ بنّي ما يكتنفه من غموض وأزال االلتباس املؤّدي إىل من األخب

 الظّن باختالف وتناقض تلك األخبار.

فغايته إذاً من بيان املعنى جلملة من األخبار إزالة ذلك االلتباس والقضاء عليه، 

وال شّك أّن فهم اخلرب عىل وجهه يتطّلب معرفة واسعة يف اللغة ودالالت 



 فضاًل عن التضّلع باحلديث درايًة ورواية.األلفاظ، 

وهناك أمثلة شّتى يف التهذيبني شاهدة عىل عناية الشيخ هبذا اجلانب نرتكها 

وهذه الطريقة يف توضيح املتون وإن وجدت بذورها يف كتب  خوف اإلطالة.

ا ماحلديث املصنّفة قبل التهذيب، كالكايف، والفقيه، إالّ أهّنا مل تكن مّطردة يف مجيع 

يف تلك الكتب من متون هي بحاجة إىل بيان وتوضيح، كام هو احلال يف التهذيب، 

 واالستبصار.

 

 احلديث فقه بيان 

تعّرض الشيخ الطويس يف كتاب التهذيب إىل بيان فقه األحاديث، خصوصًا 

املرّددة منها بني عّدة وجوه حمتملة، فكان يأخذ بأقواها حّجة وأبرمها دلياًل، 

ويوّجه فقه احلديث تارة عىل أساس ذائقته الفقهية مع الفهم الثاقب وإعامل الفكر 

يف فهم اخلرب، وُأخرى عىل أساس تراكم مؤّيدات ذلك التبنّي من األثر، واألخري 

هو املّطرد يف سائر أجزاء التهذيب، بل هو املرّصح به يف ديباجة الكتاب. واألمثلة 

 كثرية فال نطيل.

املثىل ـ يف فهم الُسنّة الرشيفة بالُسنّة نفسها ـ قد انعكست بكّل  وهذه الطريقة

وضوح عىل كتاب التهذيب وكتاب االستبصار اللذين قّلام نجد فيهام فقهًا تفريعيًا 

مستنَبطًا، فكانا بحّق حماولة بِكر مجعت مع أغراضها التي أرشنا هلا سابقًا فقهًا 

 وحمامله اآلتية قليل النظري. روائيًا يكاد يكون بتحليالته وتأويالته

 

 باألثر التأويل صفة 

إذا كان املراد بالتأويل، هو ما مل يكن مقطوعًا به لرتّدده بني عّدة وجوه حمتملة؛ 

ألّنه اللفظ الذي يراد به املعنى املرجوح من حمتمالته، فإّنه ال يمكن أبدًا وصف 



 منها لتعريف، ألهّنا مل تكن ـ يف الكثريتأويالت التهذيب واالستبصار كّلها هبذا ا

 ـ سوى تفسريًا للُسنّة بام صّح من الُسنّة الرشيفة نفسها.

وهبذا يعود التأويل تفسريًا، وتنقلب داللته الظنّية إىل القطع، لكون املقتيض 

للحمل عىل املرجوح قطعيًا، ومن غري املعقول أن يكون مقتيض املحمول قطعيًا 

 لو كان من احلديث املتواتر ـ، ومع هذا يكون املحمول ظنّيًا!يف داللته ـ كام 

وهذه احلقيقة باإلمكان تلّمسها يف أغلب أبواب التهذيب أو االستبصار؛ ألّن 

تراكم املؤّيدات الصحيحة الرصحية لكثري من التأويالت، مع تعّدد طرقها إىل أهل 

ّدم من اعتامد يضًا؛ ملِا تقالبيت عليهم السالم يف كتاب التهذيب نفسه، ويف خارجه أ

الشيخ طريقة االختصار، وهو ما يوحيه لفظ هتذيب األخبار زيادة عىل ما أثبتناه 

 يف صّحة تلك الطريقة، يعني تواتر تلك املؤّيدات.

وعليه يكون العامل عىل طبق بعض تأويالت الشيخ، يكون عاماًل يف الواقع 

 (، وهذا هو ما أشار إليه الشيخ يفعىل طبق الفتوى واألثر )الصحيح أو املتواتر

 ديباجة التهذيب.

وهذا ال يعني أّن مجيع ما يف التهذيب أو االستبصار من تأويل هو هبذه املثابة، 

كام ُيعلم من مراجعة فتاوى ابن إدريس احليّل يف الّسائر، ولكن اإلنصاف اقتىض 

 ذكور.التنبيه عىل وجود الكثري من التأويل الذي مل يغادر الوصف امل

وهذا ممّا ينبغي االلتفات إليه يف مقام معرفة قّوة التأويل املوقوفة عىل معرفة 

رتبة مؤّيداته، وعليه سيكون تقييم التأويل بالنظر إىل شواهده الالحقة غري جمٍز ما 

مل يتّم النظر إىل مؤّيداته السابقة. بل وحّتى النظر إىل كاِل القسمني غري كاٍف يف 

 وجود مؤّيدات ُأخر يف باب آخر من التهذيب. املقام، الحتامل

وإذا لوحظ منهجه يف االختصار كام تقّدم ُعلم أيضًا بأّن ما ُذكر من مؤّيدات 



وشواهد لصّحة التأويل ال يدّل عىل عدم وجود نظائرها يف غري التهذيب؛ ملِا مّر 

. ومن هنا ةمن أّنه ليس من طريقة الشيخ ِذكر مجيع ما استقصاه من األخبار املّتفق

أصبحت معرفة قّوة التأويل باألثر مضنية حّقًا، إذ تتطّلب من الباحث الرجوع إىل 

سائر املؤّيدات اخلربية ودراستها سندًا وداللة؛ وقد ال يتأّتى هذا إالّ إىل املتضّلعني 

 بعلم احلديث روايًة ودراية.

خر ال يف د اآلويذهب بعض الباحثني إىل أّنه حّتى لو افرتضنا عدم وجود املؤيّ 

التهذيب وال يف غريه، فال يقدح هذا أيضًا بصّحة التأويل بحّجة ضعف مؤّيده 

 املذكور بعده بحسب االصطالح، لسببني، ومها:

وهو ما أشار إليه الشيخ حسن يف منتقى اجُلامن، وحاصله: إّن الشيخ مل  األّول:

فة بحسب رق الضعييتوّخ يف أسانيد التهذيب سوى العلّو، وهلذا فّضل بعض الط

االصطالح ـ عىل غريها من الطرق الصحيحة املتوافرة لديه إىل أصحاب الكتب 

: 3واملصنّفات املشهورة، كام هو واضح يف كتابه الفهرست )راجع: منتقى اجلامن 

 من الفائدة اخلامسة(. 84ـ  23: 3من الفائدة الثالثة، و ج  28ـ  22

حمّمد بن احلسن بن الوليد القّمي ـ وهو من وهبذا ُيفّّس استئثاره بام رواه عن 

مشايخ الشيخ الصدوق ـ بتوّسط الشيخ ابن أيب جيد القّمي، وهذا العلّو يف 

اإلسناد ال يتوّفر للشيخ بغري هذا الطريق. عىل أّن ابن أيب جّيد ليس ضعيفًا عند 

ن م كثريين، فهو حمّل اعتامد غري واحد من مشايخ الشيعة، وثقة جليل عند طائفة

 العلامء وإن ضّعفه بعضهم.

إمكان تصحيح أكثر طرق الشيخ الضعيفة باستخدام نظرية تعويض  الثاين:

األسانيد التي مل تأخذ دورها كام ينبغي عند مجيع الباحثني. فكيف احلال إذاً لو كان 

 املؤّيد صحيحًا ونظائره الكثرية مثله!!



 يل هنا.وفيام قاله مواقع للنظر حتتاج لبسط كالم فال نط

 

 تماالتهاح وتعّدد اخلرب وجوه بيان 

اخلرب الذي تكون له عّدة وجوه حمتملة، ويكون أحدها مرجوحًا، فحمله عىل 

الوجه املرجوح بمقتىض ما هو معترب ـ كاخلرب الصحيح أو املتواتر ـ يسّمى تأوياًل. 

ع اولة مجعها موهذه طريقة شائعة يف فهم الكثري من األخبار املختلفة عند حم

ـ ولو عىل وجه  األخبار املّتفقة. وتأويل املختلف هبذه الطريقة؛ ليوافق داللة املّتفق 

من الوجوه ـ تتناسب قّوته تناسبًا طرديًا وقّوة املقتيض لذلك التأويل. فكّلام كان 

 املقتيض معتربًا كان التأويل معتربًا ومقبوالً.

ا حمتملة، ولكن درجة احتامهلا تقاس وهذا ال يعني نفي الوجوه األخر لكوهن

بقّوة املقتيض للوجه الراجح؛ ألهّنا تتناسب عكسيًا معه ولكن من جهة واحدة، 

ونعني هبا تضاول درجة احتامل بقاء الوجوه األخر كّلام ازدادت قّوة املقتيض 

للوجه الراجح مع بقائها عىل مستوى االحتامل عند ضعفه؛ إذ الفرض افتقارها 

سبب مرّجح سواء كان ضعيفًا أو ذا قّوة. وأّما لو بلغ املقتيض ملِا هو راجح  إىل أّي 

درجة ال يمكن معها اعتامد التأويل وبأّي نحٍو، فحينئٍذ ستتكافأ مجيع وجوه اخلرب 

ويعود متشاهبًا، ويرجع يف تفسريه إىل املحكم إن وجد، وإالّ فالتوّقف كام هو مقّرر 

 يف حمّله.

الطرف الراجح بقّية الوجوه األخر ـ وإن كانت حمتملة ـ يف وعىل هذا قد يلغي 

ما لو بلغ مقتضيه درجة التواتر؛ ألّن درجة احتامهلا ستهبط إىل أدنى املستويات إىل 

 أن تتالشى بفعل قّوة الوجه اآلخر املؤّيد بالتواتر.

وجدير بالذكر هنا هو أّن املقتيض حلمل اخلرب املختلف عىل أحد الوجوه قد ال 



يكون مقتضيًا لذلك يف الواقع، وإّنام خفي عىل صاحب التأويل ذلك، فأخذ 

باملحتمل الضعيف، أو بام هو ليس بمحتمل أصاًل وعّده راجحًا وترك الراجح 

 بعد أن جعله حمتماًل.

والشيخ ـ ريض اهلل تعاىل عنه ـ مل يقترص عىل ما استعرضناه من فقرات يف جمال 

عىل  كيفية اجلمع بني األخبار املختلفة، بحملهاتيسري سبل التأويل الصحيح و

وجوه واحتامالت متعّددة راعى فيها اختالف احلال لكي ال تتهافت فيام بينها، 

ولكي يكون جذرها ـ وهو اخلرب املختلف أو املحتاج إىل يشء من املحامل اآلتية 

ن ذلك. بل يشء مـ موافقًا ملِا رواه يف بابه من األخبار املّتفقة التي ال حتتاج إىل 

كانت له حمامل ُأخرى طاملا استخدمها ألجل تلك الغاية يف متحيص وحتقيق 

األخبار التي أوردها يف كتابيه: التهذيب و االستبصار؛ وهذا ما سنكشفه من 

 خالل الفقرات اآلتية.

 

 املفّصل على اجململ محل 

ّن يكون لفظًا، وحينئذ ال املجمل هو كّل ما له داللة غري واضحة، وهو إّما أ

يعرف مراد املتكّلم بالضبط، أو فعاًل فُيجهل مراد الفاعل، فاملجمل إذًا هو اللفظ 

أو الفعل الذي ال ظاهر له، وقد يسّمى باملبهم، وال فرق بينهام إالّ من جهة 

التسمية. وأّما املفّصل، وقد يسّمى باملبنّي أيضًا، وال فرق بينهام: فهو كّل لفظ أو 

 فعل له ظاهر يدّل عىل مراد املتكّلم أو قصد الفاعل.

ومن غري شّك أّن فهم اخلرب غري الواضح يف حكٍم، ال يتّم إالّ بالرجوع إىل 

 الواضح يف ذلك احلكم نفسه. وهذا هو املراد واقعًا من محل املجمل عىل املفّصل.

ملة، املج وهلذا نجد أّن الشيخ الطويس قد ُعني عناية واضحة بجميع األخبار



وذلك بالرجوع إىل األخبار املفّصلة؛ ليؤّكد بذلك أّن الكثري من األخبار مل تكن يف 

حقيقتها متعارضة ما دام الضابط الكيّل يف اخلربين تكاذب دليلهام عىل وجه يمتنع 

 اجتامع صدق أحدمها مع صدق اآلخر.

 

 املقّيد على املطلق محل 

عىل املاهية غري مقّيدة، ويف مقابله املقّيد. واملطلق تارة  املطلق: هو اللفظ الداّل 

يكون يف املفردات كاسم اجلنس، وعلم اجلنس، والنكرة، وتارة يكون يف اجلمل 

ل الكالم عنهام يف كتب أصول الفقه  كصيغة )إفعل(، واجلملة الرشطية، وقد ُفصِّ

 لدى الفريقني.

طلقًا يف مجيع األحوال، كام هو وجدير بالِذكر هنا أّن هذا احلمل ال يكون م

مقّرر يف علم األصول، إذ رّبام عملوا باملطلق واملقّيد معًا من دون إلغاء املطلق، 

ومن دون أن يرتّتب عىل ذلك حمذور، كام لو جاء اخلرب مثاًل باستحباب زيارة 

اإلمام احلسني عليه السالم، ثّم جاء خرب آخر باستحباب الزيارة يوم عاشوراء. 

 ا ال يعني أّنه قيٌد للزيارة هبذا اليوم، بل يفيد تأكيد االستحباب.فهذ

وعىل أّية حال فإّن الشيخ الطويس قد راعى يف احلمل املذكور عدم إمكانية 

العمل باملطلق مع وجود املقّيد له، أو املقّيدات، وبذلك رفع ما يوهم التنايف بني 

 لساعة.زيد تفصيل وتقويم نرتكه ااألخبار. وإن كان لطريقته جوانب عّدة حتتاج مل

 

 الشريف ديثاحل علوم يف الطوسي الشيخ دور

إذا كانت ريادة الشيخ الطويس يف مقام الفقه اإلمامي املستنبط واضحة لدى 

اجلميع باعتباره أّول من استوعب مجيع الطاقات الفقهية السابقة التي تكاد 

نهم، وصّبها ىض ريض اهلل تعاىل عتنحرص بجهود ابن اجلنيد، واملفيد، والسّيد املرت



يف قالب جديد رائع، فإّن فقهه الروائي ال يقّل درجة عن فقهه املستنبط، فهو رائد 

الفقَهني، وإن كان األخري هو السائد قبل عرص الشيخ الطويس عند مجيع فقهاء 

 اإلمامية.

مي بحثًا اومل يكن هذا ليتسنّى للشيخ، لو مل يشبع األخبار املروية يف الفقه اإلم

ومتحيصًا، بعد أن حرصها ـ بجميع أقسامها وفروعها الكثرية ـ بثالثة أقسام ال 

 رابع هلا، وهي:

 ـ األخبار املتواترة. 1

 ـ األخبار املحتّفة بالقرائن. 2

 ـ أخبار اآلحاد. 3

واملتواتر ال نقاش يف حّجّيته؛ وهلذا ترى الشيخ قد اكتفى بالقول عن األخبار 

ا موجبة للعلم والعمل، موليًا عنايته بدراسة القسمني اآلخرين، مبيّنًا املتواترة بأهّن 

يف ذلك القرائن املحتّفة باخلرب بقسميها، ومها: ما دّل منها عىل صّحة اخلرب يف 

اًل طرق اجلمع بني أخبار اآلحاد  نه مفصِّ نفسه، وما دّل منها عىل صّحة متضمَّ

ملوقف العلمي النظري إزاء مجيع األخبار املتعارضة، وطرق الرتجيح أيضًا، وهذا ا

املروية عن النبّي صىل اهلل عليه وآله وسلم وعن األئّمة عليهم السالم، قد بنّي 

 مفصاًل يف كتب االجتهاد اإلمامي.

ويرى بعضهم أّن موقفه العلمي النظري إزاء تلك األخبار ـ وهو ما أّسسه يف 

مل  يف كتابه: العّدة يف ُأصول الفقه ـ مقّدمة التهذيب وديباجة االستبصار، وأّكده

خيتلف عن موقفه العميل التطبيقي بشأن تلك األخبار؛ ألّن ما مّهده من سبل 

اجلمع والرتجيح وغري ذلك أّوالً، سار عليه ثانيًا، ومل يشّذ عنه ولو يف مورد واحد، 

قعت وومن هنا مل حيصل بني املوقفني هتافت أو تناقض، فيام يرى آخرون أّنه قد 



 بعض أشكال التهافت يف كالمه.

يقول الفريق األّول املدافع عن الشيخ الطويس وجتربته بأّن بعض الباحثني 

اشتبه اشتباهًا كبريًا بشأن ما أّسسه الشيخ يف موقفه العلمي األّول من القرائن 

املحتّفة باخلرب، وطرق اجلمع بني اخلربين املتعارضني، وسبل الرتجيح بينهام، 

 نتائج اشتباهه ليمّس به كاِل املوقفني، وهو ما نجده ـ مع األسف ـ عند معّمامً 

من »األُستاذ عالل الفايس، املعروف بني أوساط املثّقفني، وذلك يف بحثه املوسوم: 

؛ إذ تعّرض فيه إىل الشيخ الطويس يف كتابيه التهذيب «املدرسة الكالمية

 واالستبصار، قائاًل ما نّصه:

وب القرائن التي نقلناها عن الشيخ، ووسائل اجلمع، ال يمكن إذا تتّبعت رض»

طرح أّي حديث ينسب للرسول ]صىل اهلل عليه وآله وسلم[، أو األئّمة ]عليهم 

السالم[؛ ألّنه ال ُبّد أن يدخل يف واحد منها، وهذا يف الواقع اعتامد عىل الفكر 

)من « الوضعلتربير ما روي من األخبار غري الصحيحة، ولو كانت ظاهرة 

املدرسة الكالمية، لعالل الفايس، بحث قّدم إىل مؤمتر الشيخ الطويس يف ذكراه 

 238: 2هـ، منشور يف بحوث املؤمتر 3835األلفّية، املنعقد يف مدينة مشهد سنة 

 (.230ـ 

ويناقش الفريق املدافع عن الشيخ الطويس هذا الكالم بالقول: كيف اقتنع 

ا الكالم، وهو يعلم بأّن موقف علامء املسلمني مجيعًا إزاء األُستاذ عالل الفايس هبذ

اخلربين املتعارضني، إّنام ينطلق ابتداًء من حماوالت اجلمع بينهام؛ فإن أمكن اجلمع 

بينهام بتأويل أحدمها بام يوافق داللة اآلخر ولو بوجه من الوجوه فهو املتعنّي 

تيبة يل خمتلف احلديث البن قعندهم بال خالف، وقد صنّفوا يف ذلك كتبًا، كتأو

الدينوري، وغريه. وأّما لو تعّذر اجلمع، فال ُبّد من الرجوع إىل طرق الرتجيح بني 



اخلربين املتعارضني؛ وحينئذ إّما أن يتساوى اخلربان يف كّل يشء؛ لفقدان أّية صفة 

، مرّجحة أليٍّ منهام، وهنا ال مناص من أحد القولني، ومها: التساقط، أو التخيري

 وإّما أن يرتّجح أحدمها دون اآلخر، وهنا ال ُبّد من العمل بالراجح وطرح اآلخر.

والشيخ الطويس أشار لكّل هذا يف أّول الكتابني، ومارسه عمليًا فيهام، فكيف 

يقال إذًا بأّنه مل يطرح أّي حديث يف كتابيه التهذيب واالستبصار، ولو كان ظاهر 

 الوضع!!

: أغلب الظّن أّن األُستاذ عالل الفايس اشتبه بقول ويكمل املدافعون قوهلم

الشيخ الطويس يف ديباجة االستبصار؛ إذ جاء فيها بعد تفصيل القرائن املحتّفة 

وأنت إذا فّكرت يف هذه »باخلرب، ووسائل اجلمع وطرق الرتجيح ما هذا نصه: 

ضًا ما اجلملة وجدت األخبار كّلها ال ختلو من قسم من هذه األقسام، ووجدت أي

عملنا عليه يف هذا الكتاب ويف غريه من كتبنا يف الفتاوى واحلالل واحلرام، ال خيلو 

 (.5: 3)االستبصار « من واحدة من هذه األقسام

فحسب العالمة الفايس أّن مجيع ما أورده الشيخ من أخبار، داخل يف دائرة 

دائرة  ارة مسوق يفاالحتجاج واالستدالل، ال سّيام وأّن الكالم املتّصل هبذه العب

 االحتجاج وكيفية االستدالل باخلرب.

ومع هذا ال ُيعذر الباحث يف اشتباه كهذا ـ من وجهة نظر املدافعني ـ خصوصًا 

وأّن الشيخ رمحه اهلل قد بنّي قبل هذا نوعية األخبار التي ال جيوز العمل هبا لعدم 

ه، شهرة الفتوى عىل خالف إمكانية اعتامدها، كاخلرب املعاِرض لإلمجاع، أو ما كانت

والعمل باألرجح، كام لو حصل التفاوت وكذلك الترصيح بطرح اخلرب الراجح 

بينهام من جهة كثرة الرواة، أو عدالتهم، ونحو ذلك من األُمور األُخر. ثّم ماذا يقال عن 

 !!األصل وترك ما خالف تلك الداللةترصيح الشيخ بالعمل باخلرب املوافق لداللة 



فنا أّن املقصود بداللة األصل عند الشيخ، هي القواعد الكّلّية املستنبطة وإذا عر

من عمومات اآليات القرآنية، واألخبار املتواترة، والصحيحة الثابتة، واألُصول 

العملية، كأصل الرباءة واالستصحاب، إىل غري ذلك ممّا ُذكر يف حمّله، علمنا بخطأ 

لشيخ الطويس نفسه ال يرى أّن مجيع ما رواه ما ذكره العالمة عالل الفايس؛ ألّن ا

من أخبار يف التهذيب أو االستبصار موافق لداللة األصل عنده، ويدّل عليه 

طرحه جلملة من األخبار املروية فيهام مع ترصحيه بضعفها؛ ملخالفتها لظاهر 

 القرآن الكريم، أو الُسنّة الثابتة، أو اإلمجاع، ونحو ذلك من الترصحيات.

احلاصل من كالم الشيخ يف مقّدمَتي التهذيب واالستبصار ـ فضاًل عاّم  عىل أنّ 

ـ أّنه ال يعمل باخلرب الشاّذ النادر الذي مل يكن معروفاً يف األُصول  يف أصل الكتابني 

املعتربة، كام أّنه ال يعمل باخلرب املخالف لداللة األصل، وال باخلرب الضعيف 

ى بالصحيح الذي هذه صفته أيضًا، وأين هذا املعارض بام هو أقوى منه، وال حتّ 

 من القول بأّنه مل يطرح أّي حديث مروّي حّتى ولو كان ظاهر الوضع!!

هذا وللبّت يف احلكم بني املدافعني هنا والناقدين نحتاج لبسط كالٍم نرتكه، 

 وإّنام أحببنا اإلشارة فقط.

 

 ألخبارا اراعتب يف منهجه أو الطوسي، عند اخلرب فساد وجوه 

ال شّك أّن التعّرض لبيان وجوه فساد اخلرب عند الشيخ الطويس، يكشف عن 

نوعية احلديث املعتمد عنده؛ ألّن قوله ـ مثالً ـ بأّن هذا اخلرب مردود ملخالفته إمجاع 

 املسلمني، يدّل بمفهومه عىل اعتامده عىل اخلرب املوافق هلكذا إمجاع.

عنوانه، وبني مجلة وافرة من احتجاجات الشيخ  وعليه، هذا جيمع بني ما جاء يف

الطويس واستدالالته عىل احلكم الفقهي بأخبار التهذيب واالستبصار املروية عن 



النبّي صىل اهلل عليه وآله وسلم، وعن أهل بيته األئّمة األطهار عليهم الصالة 

 والسالم.

ر ما روي من لتربيوسوف يتّضح ـ إن شاء اهلل ـ بأّن الشيخ مل يعتمد عىل الفكر 

األخبار غري الصحيحة، وإّنام اعتمد الفكر لريّد به عن بصريٍة عىل قول من ساّمهم 

أّنه ينبغي أن يروى احلديث عىل ما جاء »الشيخ باجلّهال من أصحاب احلديث: 

ه، ألّن اهلل تعاىل دعا إىل التدّبر والتفقّ »معّلاًل ذلك بقوله: « وإن كان خمتّل املعنى!

 (.843: 3)التبيان يف تفسري القرآن « اف للتجاهل والتعاميوذلك من

وهكذا أصبح الشيخ ـ بفضل اعتامده عىل الفكر والتدّبر لنصوص األخبار ـ 

 من املحّدثني البعيدين نسبّيًا عن األخبار املزّيفة املوضوع.

وسوف نتلّمس هذه احلقيقة من خالل ما قاله يف كتابيه التهذيب واالستبصار 

تبه األُخرى، ال سيّام كتاب العّدة يف ُأصول الفقه، بشأن األخبار املردودة وبعض ك

 عنده، وعىل النحو اآليت:

 

 املوضوعة األخبار 

اخلرب املوضوع هو اخلرب املكذوب الذي ال أصل له، وال خالف بني املسلمني 

رب من اخل مجيعًا يف وجوب طرحه، وعدم اعتامده يف يشء البتّة، وموقف الشيخ

املعلوم وضعه هو موقف األُمناء عىل الدين، وهو وإن كان معلومًا وواضحًا 

 كالشمس، إالّ أّننا سنذكره لسببني:

أحدمها: إلثبات أّن الطويس كان يرّد األخبار غري الناهضة وليس بالذي يرّبر 

 كل خرب.

ذوب كواآلخر: تعّرض الشيخ لبيان األُمور التي يعرف من خالهلا اخلرب امل



 عىل اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم، وال خيفى ما يف األخري من فوائد.

ولكنّني مع ذلك اعتقد بأّن الطويس أفرط بعض اليشء يف طرق اجلمع 

 والتوفيق، ولكّن هذا ال يعني أّنه كان يرّبر كل خرب.

بّي صىل لنإّن يف األخبار املروّية عن ا»وعىل أّية حال، فقد قال الشيخ الطويس: 

اهلل عليه وآله وسلم كذبًا، كام إّن فيها صدقًا، فمن قال: إّن مجيعها صدق، فقد أبعد 

القول فيه، ومن قال: إهّنا كّلها كذب، فكذلك؛ لفقد الداللة عىل كاِل القولني، 

وقد توّعد النبّي صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل الكذب عليه بقوله: )من كذب عيَلَّ 

تبّوأ مقعده من النار(، وجتنّب كثرٌي من أصحابه الرواية، نحو الزبري، متعّمدًا فلي

والرباء بن عازب، ملّا تبيّنوا أّنه وقع فيها الكذب، فروي عن الرباء أّنه قال: )سمعنا 

 ثاحلدي نصف: )قال أّنه كام سمعوا، لكنّهم رووا ما مل يسمعوا(! وروي عن شعبة

ديث نفوسهم عىل نقد احلديث، ومتييز (. وألجل ما قلنا محل أصحاب احلكذب

 (.33ـ  33: 3)العّدة يف ُأصول الفقه « الصحيح منها من الفاسد

ثّم بنّي بعد ذلك الطرق التي يعلم هبا كذب اخلرب يف كالم طويل شغل عّدة 

 صفحات، نكتفي ببعضها:

ه لأن يكون خُمرَب اخلرب ـ أي املحكوم عليه يف اخلرب ـ عىل خالف ما تناو فمنها:

 اخلرب، ومنه ُيعلم أّنه كذب.

أن ال ينقل اخلرب كام ينبغي مع توّفر الدواعي إىل نقله، فإذا مل ُينقل كنقل  ومنها:

 نظريه ومل يكن هناك أّية موانع من خوف أو تقّية، ُعلم كذبه.

أن تكون احلاجة يف باب الدين إىل نقله ماّسة، فإذا مل ُينقل َنقل نظريه مع  ومنها:

 ملوانع ُحكم بكذبه.ارتفاع ا

أن يكون ظاهر اخلرب يقتيض اجلرب والتشبيه وإن رواه الصحابة، جلواز  ومنها:



الغلط عليهم لعدم عصمتهم، وأّما ما رواه التابعون وغريهم يف ذلك، فال يمنع 

 من وقوعهم يف الكذب.

أن ُيعلم بأّن املحكوم عليه يف اخلرب لو كان صحيحًا لوجب نقله عىل  ومنها:

 تقوم به احلّجة، فإذا مل يتحّقق ذلك كان كذبًا. وجه

أن يكون مفاد اخلرب خمالفًا ملِا ُعلم بالرضورة، فإن كان كذلك فيقطع  ومنها:

 بكذب اخلرب.

أن يكون املحكوم عليه يف اخلرب ممّا لو فّتش عنه من يلزمه العمل به  ومنها:

 لوجب أن يعلمه، فإذا مل تكن هذه حاله علم بكذبه.

أن يكون خمالفًا لدليل العقل ومقتضاه، وال يمكن محله عىل وجه  :ومنها

 مقبول.

أن يكون خمالفًا للدليل الرشعي الثابت وال يمكن تأويله بوجه يوافق  ومنها:

 أدّلة الرشع.

 أن ال يكون اخلرب متضّمنًا ليشء من الغلط الفاحش يف التاريخ. ومنها:

 األنبياء عليهم السالم. أن ال يكون اخلرب منافيًا لتنزيه ومنها:

أن يكون يف اخلرب تعليل ضعيف ال يمكن صدوره عن املعصوم عليه  ومنها:

السالم، نظري ما ورد من التعليل يف كون شهر رمضان ال يزيد وال ينقص عن 

 ثالثني يومًا.

أن حيصل اعرتاف بالوضع أو شبهه، كاعرتاف أمحد بن أيب برش الّّساج  ومنها:

به ملذهبه يف الوقف ومنع الشهادة بالنّص عىل اإلمام الرضا بخصوص ما انترص 

عليه السالم، ومن هنا احرتز الشيخ وغريه من العلامء املتقّدمني برتك رواية الثقة 

 املنحرف عن املذهب يف ما لو انترص ملذهبه بخرب اختّص هو بروايته.



حلديث إالّ مقدار أن يرّصح أحد الرواة مثاًل، بأّنه ما سمع من فالن من ا ومنها:

كذا من األحاديث، ثّم يروي عنه بعد ذلك كثريًا، وهو ما بّينه الشيخ الطويس 

 بحّق بعض الرواة اّلذين صدر عنهم ذلك، وهو جيري جمرى االعرتاف بالوضع.

أن يكون اخلرب مرويًا ِمن طريق َمن ُعرف بالكذب، أو الوضع واشتهر  ومنها:

 بذلك.

روّي رواه َمن ورد تكذيبه ولعنه وذّمه عىل لسان أن يكون اخلرب امل ومنها:

األئّمة عليهم السالم، وهو ممّا تفّرد بروايته؛ وواضح أّنه ال مانع من الرواية عنه 

 قبل صدور ذلك فيه، أي جواز الرواية عنه قبل انحرافه ويف حال استقامته.

فًا ملِا الأن ال يكون اخلرب املسند إىل شخص املعصوم عليه السالم خم ومنها:

ُعرف من مذهبه وتواتر عنه، ومل تكن ثّمة تقّية فيه، كام لو ورد الترصيح من 

املعصوم نفسه عليه السالم بأّنه مل يقل مثل ذلك اخلرب املكذوب عليه )راجع يف 

: 3، و264: 7؛ والتبيان 353، 36ـ  33، 67: 3هذا كّله: العّدة يف ُأصول الفقه 

؛ والغيبة: 03باب  035، ح 375ـ  372: 0كام ؛ وهتذيب األح263: 34، و38

 (.703، رقم 633ـ  632: 2؛ ورجال الكيّش 853، 63، 67ـ  66

جديٌر باإلشارة إىل أّن بعض القرائن التي ذكرها يمكن أن ختضع للنقاش، 

 لكنّنا نوّصف هنا حاله وال نحاكم منهجه بشكل تام.

 

 الضعيفة األحاديث 

ف القوي، ومن هذا املعنى انبثق تعريف احلديث الضعيف الضعيف لغة: خال

يف االصطالح، إذ يفهم من تعاريفهم له، أّنه ما فقد صفة أو أكثر من صفات القّوة 

املشّخصة يف أدنى مراتب احلديث املعترب بنفسه يف اصطالح الفريقني. ومن هنا 



يح وال ث الصحكّل حديث مل جتتمع فيه صفات احلدي»عّرفه ابن الصالح بأّنه: 

(، وعّرفه الشهيد الثاين، بقوله: 03)علوم احلديث: « صفات احلديث احلسن

وهو ما ال جيتمع فيه رشوط أحد الثالثة املتقّدمة؛ بأن يشتمل طريقه عىل جمروح »

)الرعاية حلال البداية « بالفسق ونحوه، أو جمهول احلال، أو ما دون ذلك كالوّضاع

 (.36يف علم الدراية: 

ديث الضعيف أنواع متعّددة، كاملرَسل، واملنقطع، واملعضل، واملدّلس، وللح

واملعّلل، واملضطرب، واملقلوب، والشاّذ، واملنَكر، واملرتوك، واملوقوف، 

واملضمر، وغريها كثري، )عىل تفصيالت يف بعضها(، حتى أوصلها ابن حّبان 

 البستي إىل تسعة وأربعني نوعًا.

جاته بحسب ُبعده عن الرشوط املقبولة يف واحلديث الضعيف تتعاقب در

احلديث، وهذا حمّل اّتفاق معظم علامء الدراية عند الفريقني، وعليه فلو روي 

احلديث الضعيف بأكثر من طريق فسيكون أقوى ممّا لو روي بطريق واحد، كام 

 إّن الضعيف يسّمى مقبوالً إذا اشتهر العمل به، خصوصًا بني القدماء.

ورد القاسمي عن النووي قوله بشأن األحاديث الضعيفة وهبذا الصدد أ

فمجموعها يقّوي بعضه بعضًا، ويصري »الواردة يف معنًى واحد وبطرق متعّددة: 

الطرق  وسبقه البيهقي يف تقوية احلديث بكثرة»، ثّم قال: «احلديث حسنًا حيتّج به

ن ابن حجر ، ثّم أورد ع«الضعيفة، وظاهر كالم أيب احلسن القّطان يرشد إليه

بأّن الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه، إذا كثرت طرقه ارتقى »قوله: 

إىل مرتبة احلسن، ـ ثّم قال: ـ ويف عون الباري نقاًل عن النووي أّنه قال: احلديث 

الضعيف عند تعّدد الطرق يرتقي عن الضعف إىل احلسن، ويصري مقبوالً معموالً 

 «.به



قد يكون الرجل عندهم »ًا مهاّمً يف املقام وهو: كام نقل عن ابن تيميّة كالم

ضعيفًا لكثرة الغلط يف حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصّحة، فريوون عنه 

ألجل االعتبار به، واالعتضاد به، فإّن تعّدد الطرق وكثرهتا يقّوي بعضها بعضًا 

د بن طريقة أمح حّتى قد حيصل العلم هبا ولو كان الناقلون فّجارًا وفّساقًا.. وهذه

حنبل وغريه، مل يرو يف مسنده عّمن يعرف أّنه يتعّمد الكذب، لكن يروي عّمن 

ـ  343)القاسمي، قواعد التحديث: « عرف منه الغلط لالعتبار به، واالعتضاد

334 ،335.) 

وهلذا نرى ترصيح علامء أهل السنّة باحتجاج أصحاب الصحاح والسنن 

ديث الضعيف، ويكفي يف ذلك اعرتاضهم بأّن واملسانيد املعتربة عندهم باحل

مذهب النسائي هو أن خيّرج عن كّل ما مل جيمع عىل تركه. وإّن أبا داود كان يأخذ 

ما أخذه وخيّرج الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه، ويرّجحه عىل الرأي كالقياس 

 (.25واالستحسان )انظر: رشح الديباج املذّهب: 

 خذ بالضعيف عند أهل السنّة ثالثة، وهي:وباجلملة: فإّن مذاهب األ

عدم العمل بالضعيف مطلقًا، وقد ُعزي هذا إىل حييى بن معني، وأيب  األّول:

 بكر بن العريب، وهو قول شاّذ مل يعتمد عليه الغالب منهم.

ثّم  «وهو املعتمد عند األئّمة»أّنه يعمل به يف الفضائل، قال القاسمي:  الثاين:

جملة من األقوال كقول ابن عبد الرّب املالكي، وهو قول احلاكم أّيد كالمه هذا ب

 النيسابوري، وقول ابن مهدي، وقول أمحد بن حنبل، وغريهم.

 قال السيوطي: وُعزَي ذلك إىل أيب»أّنه يعمل به مطلقًا، قال القاسمي:  الثالث:

 (.338)قواعد التحديث: « داود، وأمحد؛ ألهّنام يريان ذلك أقوى من رأي الرجال

هذا، ومن التنبيهات التي نختتم هبا الكالم عن احلديث الضعيف، هو اّتفاق 



علامء الدراية من الفريقني عىل أّن غري املتضّلع بدراية احلديث ال حيّق له أن يقول 

إذا رأى حديثًا بإسناد ضعيف: هذا حديث ضعيف، ما مل يقّيده بقوله )هبذا 

حيح للحديث أو أسانيد ضعيفة ُأخرى اإلسناد(؛ الحتامل وجود إسناد آخر ص

كثرية خترجه عن الضعيف وجتعله مقبوالً. ولكّن املؤسف حّقًا هو تّّسع بعضهم 

يف كثري من األحيان واحلكم بوضع احلديث بمجّرد ضعف سنده، وكثري منهم 

حيكم بذلك ألّنه وجد قوالً ألحد العلامء بشأن ذلك احلديث نفسه بأّنه )ال يصّح( 

هلم عن أّي حديث: )ال يصّح( ليس أكثر من إخبار بعدم الثبوت، مع أّنه مع أّن قو

 ال يلزم من هكذا إخبار إثبات العدم.

وعىل أّية حال، فإّنا سوف نذكر مجلة من األخبار الضعيفة اإلسناد التي نّبه 

الشيخ الطويس عىل ضعفها سندًا لضعف أحد رواهتا ومل حيتّج هبا يف كتابيه 

 بصار، وعىل النحو اآليت:التهذيب واالست

فهذا »ما جاء يف االستبصار يف باب املتصّيد جيب عليه التامم أم التقصري:  ـ 1

خرب ضعيف وراويه السّياري، وقال أبو جعفر بن بابويه يف فهرسته حني ذكر 

كتاب النوادر: استثنى منه ما رواه السّياري، وقال: ال أعمل به وال ُأفتي به 

 «.مه ال تعرتض به األخبار التي قّدمناهالضعفه، وما هذا حك

فهذا اخلرب ضعيف جّدًا؛ »ويف باب عّدة املتمّتع هبا إذا مات عنها زوجها:  ـ 2

، وقد سبق مثل «ألّن راويه أمحد بن هالل، وهو ضعيف عىل ما تقّدم القول فيه

 هذا التضعيف يف التهذيب واالستبصار.

ة فهذا اخلرب مل يروه غري أيب خدجي»اة: ويف باب ما حيّل لبني هاشم من الزك ـ 3

وإن تكّرر يف الكتب، وهو ضعيف عند أصحاب احلديث ملِا ال احتياج إىل 

 «.ِذكره..



فأّول ما يف هذا اخلرب أّنه مل يروه غري حمّمد بن سنان، »ويف أبواب املهور:  ـ 4

 عن املفّضل بن عمر؛ وحمّمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جّدًا، وما خيتّص 

 «.بروايته وال يشاركه فيه غريه ال يعمل عليه

عيد وأّما اخلرب األّول، فراويه أبو س»ويف باب يف أّنه ال يصّح الظهار بيمني:  ـ 5

اآلدمي، وهو ضعيف جّدًا عند نّقاد األخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه يف 

، 306، ح 287: 3 )راجع هذه املوارد كّلها يف: االستبصار« رجال نوادر احلكمة

، 220، و37، باب 34، ج23: 8، و ج 37، باب 334، ح86: 2، و ج 383باب 

؛ 248، باب 3258، ح 853، و353، باب 385، ح 263، و383، باب 334ح

 (.38، باب 332، ح 240: 3وهتذيب األحكام 

إىل غري هذا من املوارد االُخر التي رّصح الشيخ بضعفها بسبب ضعف أحد 

يدّل عىل أّن االهتامم باألسانيد الضعيفة ونقدها كان حارضًا عنده  رواهتا، وهو

 بدرجة معّينة.

 

 املوقوفة األخبار 

وهي األخبار املروية عن مصاحب املعصوم ـ صحابيًا كان أو غريه ـ من قول 

أو فعل، مّتصاًل كان أو منفصاًل. ومل حيتّج باملوقوف مطلقًا الشيخ الطويس، سواء 

ن املوقوف عليه من الصحابة كام يظهر من ترصحيه بجواز الغلط عىل الصحابة، كا

أو من أصحاب األئّمة كام يف خرب حمّمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرمحن 

، ح 036: 5موقوفًا عليه، وهو بخصوص مرياث ولد الزنا )هتذيب األحكام 

 (.26، باب 3007

 

 املضمرة األخبار 

، «كذا»فقال: « سألته كذا»هبا كّل خرب يقول فيه أحد أصحاب األئّمة: واملراد 



وما أشبه ذلك. ومل يسّم املسؤول أو اآلمر أو « قال كذا»، أو «أمرين بكذا»أو 

القائل، وال َذكر ما يدّل عليه. وهذا القسم من األخبار غري معروف عند أهل 

 ول غري اإلمام.السنّة، وهو مضّعف للحديث، الحتامل أن يكون املسؤ

وأّما عن موقف الشيخ الطويس من احلديث املضمر، فهو يّتضح ممّا قاله يف 

 مجلة من املوارد؛ نكتفي بِذكر اثنني منها، ومها:

ا وهن«. قلت له: رجل تزّوج امرأة... إلخ»خرب حمّمد بن إسحاق بن عاّمر، قال: 

بن  ه؛ ألّن حمّمد بن إسحاقأّنه ليس فيه ِذكر املقول ل».. عّقب الشيخ عليه بقوله: 

عاّمر قال: قلت له. ومل يذكر من هو، وحيتمل أن يكون الذي سأله غري اإلمام 

 «.والذي ال جيب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط االحتجاج به

وخرب سامعة بن مهران، فقد أورد له الشيخ خربين مضطربني أحدمها مضمرًا، 

م برّد ، ثّم حك«سؤول غري من جيب اّتباع قولهوهذا حيتمل أن يكون امل»وقال عنه: 

، 83، ح 35: 0الروايتني الختالف رواية سامعة فيهام )راجع: هتذيب األحكام 

؛ 25، باب 3374، ح 275: 7، و ج 26، باب 3007، ح 036: 5، و ج 0باب 

 (.246؛ وهناية الدراية: 342ـ  343ووصول األخيار إىل ُأصول األخبار: 

 

 املضطربة األخبار 

مل يأخذ الشيخ الطويس باحلديث املضطرب، فقد وردت منه ترصحيات كثرية 

تدّل عىل عدم االحتجاج به سواء كان االضطراب يف إسناد احلديث أم يف متنه، 

، 3، باب 530، ح 242: 3والشواهد عىل هذا متعّددة تراجع )هتذيب األحكام 

، ح 275: 7، و ج 3، باب 347، ح 02: 0، و ج 7، باب 533، ح 373و 

 (.25، باب 3363



 الغريبة األخبار 

موقف الشيخ الطويس من األحاديث الغريبة، أّنه مل حيتّج هبا عند التعارض مع 

الصحيح الثابت، خصوصًا إذا كان التفّرد من جهة ُعرفت بضعفها، أو فساد 

وله ك اجلهة بنقله؛ ويدّل عليه قمذهبها، فحينئٍذ ال يعّول الشيخ عىل ما تنفرد تل

 وأّما خرب زرارة، فالطريق إليه عيل»عن خرب زرارة يف باب بيع الواحد باالثنني: 

: 7)هتذيب األحكام « بن حديد، وهو ضعيف جّدًا ال يعّول عىل ما ينفرد بنقله

 (.3، باب 085، ح 343

 

 للحديث الرباعي والتقسيم الطوسي الشيخ

يعة أّنه يف مجلة من الدراسات احلديثية املعارصة جتد يرى بعض الباحثني الش

اّتفاقًا أو شبه اّتفاق عىل دعم فكرة مغلوطة ال رصيد هلا من الواقع، خالصتها أّن 

ما يّتصل بتصنيف احلديث وبيان أنواعه األساسية وحرصها بالتقسيم الرباعي ـ 

الم ملتقّدمني من أعأو اخلاميس بإضافة القوي ـ وتعريفها؛ مل يكن معلومًا لدى ا

احلديث عند الشيعة اإلمامية؛ ألهّنم كانوا يتعاملون مع اخلرب عىل أساس القرينة 

املحتّفة به، فإن وجدت فهو، وإالّ حكموا بضعف اخلرب، وعىل هذا فهم ال يعرفون 

 من اخلرب إالّ الصحيح والضعيف فقط.

خ البهائي ويقول هؤالء بأّن هذا اشتباه حمض، نتج مما رّصح به الشي

واملجلسيان وغريهم من العلامء املتأّخرين رمحهم اهلل بخصوص من بارش 

التصنيف اجلديد للحديث الرشيف عىل أثر ضياع أكثر القرائن املحتّفة باألخبار 

 التي كانت معتَمد املتقّدمني.

ويستند الرافضون لتأّخر تقسيم احلديث عن عرص الطويس بأّن الطويس نفسه 



املتواتر، والصحيح، واملحتّف بالقرينة، وخرب اآلحاد، وأّن علامء رّصح باخلرب 

اإلمامّية ذكروا املشهور واملستفيض واملرفوع واملوقوف واملنقطع واملقطوع 

واملضَمر واملضعَّف والغريب واملنفرد والشاّذ النادر، وفاضلوا بني األخبار، فقالوا 

ديث سندًا ومتنًا، ومّيزوا بني : صحيح وأصّح، وقوي وأقوى، كام بّينوا علل احل

خرب العدل الثقة وخرب فاسد املذهب سواء كان ثقة أو غري ثقة، واحتّجوا باألّول 

دون الثاين، وغري ذلك من األمور الكثرية األخرى ذات الصلة الوطيدة بمصطلح 

احلديث بام يدّل بوضوح عىل عدم وجود فرق جوهري كبري فيه بينهم وبني 

الذي تزّعمته املدرسة احلّليّة يف عهد ابن إدريس، ثّم السّيد أمحد التصنيف اجلديد 

 ابن طاووس وأخريًا العالمة احليّل.

نعم، مل يكن هناك فرق كبري بينهام يف مصطلح احلديث إالّ يف حدود صياغة 

املصطلح وما حيتاجه من رشوط وقيود لوجود فرتة يف البني أوجبت عىل رّواد 

 از، ممّا خّلفته تلك الفرتة من آثار سلبية يف تقييم خربالتصنيف اجلديد االحرت

اآلحاد بعد ضياع أكثر كتب احلديث والرجال والفهرسة. وألجل تفادي تلك 

األخطار اجلسيمة عىل مستقبل دراية احلديث رجعوا إىل ُأصول احلديث ودواوينه 

جلديد مع ا ونظروا إىل فعل املتقّدمني وطريقتهم واستقوا من الكّل بنود التقسيم

 زيادة يف التقنني وبحسب ما اقتضته الرضورة حينئٍذ.

ولعّل يف ما تقّدم ما يكفي للربهنة عىل اضطالع الشيخ الطويس بأقسام 

احلديث وأنواعه ومراتبه بصورة ال تقّل عاّم هي عليه عند املتأّخرين، خصوصًا يف 

هذه لطويس، وما ذكرناه يف سياق البحث عن وجوه فساد اخلرب بنظر الشيخ ا

 تتّمتها:



 واملنقطعة املرَسلة األخبار 

فّصل الطويس موقفه من احلديث املرَسل واملنقطع، يف كتابه العّدة يف ُأصول 

الفقه، وما يستفاد ممّا ذكره هناك حول االحتجاج باملرَسل إّنام هو يف ظروف خاّصة 

من لدن علامء املذاهب األربعة: معّينة ال ختتلف كثريًا عن املرَسل املحتّج به 

املالكية، واحلنفية، والشافعية، واحلنابلة؛ وأمّهها أن ال يكون غريبًا أو شاّذًا، أو 

معاِرضًا للمسند الصحيح، ونحو ذلك من الرشوط الكاشفة عن وجود خمرج 

 صحيح آخر للحديث.

ب بوسوف نشري إىل جمموعة موارد مل حيتّج هبا الطويس ورّدها رصاحًة بس

اإلرسال أو االنقطاع املخّل برشوط االحتجاج؛ لكي يعلم ـ زيادة عىل ما مّر ـ 

عدم صّحة ما قيل بأّنه مل يطرح خرباً يف كتابيه التهذيب واالستبصار ولو كان ظاهر 

، 3، باب 563، ح 336، و6، باب 882، ح 320: 3الوضع )هتذيب األحكام 

، و ج 8، باب 333، ح 08و ، 5، باب 235، ح 343، و 8، باب 30، ح 85و

، ح 036: 7، و ج 33، باب 663، ح 250، و 73، باب 822، ح 363: 6

، 670، ح 365: 3، و ج 20، باب 3433، ح 258: 7، و ج 86، باب 3665

، ح 347، و23، باب 332، ح 04، و 3، باب 6، ح 7: 3؛ واالستبصار 5باب 

، 38، باب 535 ، ح308، و 07، باب 258، ح 76: 8، و ج 68، باب 858

، 37، ح 27: 0، و ج 326، باب 784، ح 242، و353، باب 385، ح 263و

 (.33، باب 627، ح 366، و 30باب 

 

 الشاّذة األخبار 

موقف الشيخ الطويس من األخبار الشاّذة ـ املتعارضة مع داللة األصل عنده 



ك ما مل يكن تأويلها بام يوافق تلـ هو الرّد مطلقًا سواء كان راوهيا ثقة أم غري ثقة، 

الداللة ـ ولو بوجه من الوجوه ـ ممكنًا، وأّما يف صورة عدم التعارض مع كون 

 الراوي ثقة، فال شّك يف قبول خربه عند الشيخ.

وسوف نحيل ـ خوفًا من اإلطالة ـ إىل ما وقفنا عليه من ترصحيات الشيخ 

ّح اّذ املخالف ملِا هو أصالطويس يف التهذيب واالستبصار بخصوص طرح الش

وأقوى منه، وكذلك املخالف لإلمجاع أو لظاهر الكتاب العزيز ونحو هذا، بغّض 

النظر عاّم ذكره من تأويالت حاول من خالهلا اجلمع بينها وبني األخبار الصحيحة 

، 837، و27، باب 380، ح03، و 24، باب 345، ح 83: 3)انظر: االستبصار 

، باب 630، ح 335، و 384، باب 777، ح 224، و226، باب 3073ح 

، 380، باب 373، ح 288: 0، و ج 333، باب 337، ح 277: 2، و ج 335

، ح 33، و345، باب 535، ح 363، و363، باب 3423، ح 233: 8و ج

، باب 633، ح 338: 0، و ج 348، باب 570، ح 353، و50، باب 804

، ح 223، و380 ، باب373، ح 288، و338، باب 786، ح 336، و345

: 34، و ج 380، باب 3833، ح 088: 3؛ وهتذيب األحكام 383، باب 363

، باب 633، ح 285: 8، و ج 7، باب 872، ح 36، و 7، باب 857، ح 32

، 3332، ح 273ـ  273: 7، و ج 60، باب 325، ح 278ـ  272: 0، و ج 28

 ، وغريها الكثري(.25، باب 363، ح 275، و 25باب 

 

 املخالفة املذاهبو البائدة الفرق رواة أخبار 

وقع يف العديد من طرق األحاديث املروّية يف الكتب األربعة ـ الكايف والفقيه 

ـ وغريها من كتب اإلمامية بعض رواة الفرق البائدة، كرواة الناووسية  والتهذيبني 



ّية ملذاهب السنوالفطحية والواقفية وغريهم، كام وقع فيها أيضًا مجلة من رواة ا

والزيدية واإلسامعيلية.. ومنه يعلم بأّن احلديث اإلمامي مل يكن ـ تبعًا لرواته ـ 

ُأحادي املذهب، وإّنام هو يف الواقع أعّم من ذلك. نعم، جتنّب اإلمامية رواية 

 اخلوارج والنواصب.

 ةأّما الشيخ الطويس فقد فّصل موقفه النظري إزاء خرب املخالف يف كتابه العدّ 

 يف ُأصول الفقه، وطّبق ذلك املوقف عمليًا يف كتابيه التهذيب واالستبصار.

فأّما إذا كان خمالفًا يف االعتقاد ألصل ».. أّما املوقف النظري فيكشفه قوله: 

املذهب، وروى مع ذلك عن األئّمة عليهم السالم ُنظِر يف ما يرويه، فإن كان هناك 

اّطراح خربه. وإن مل يكن هناك ما يوجب من طرق املوثوق هبم ما خيالفه وجب 

اّطراح خربه، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن مل يكن من الفرقة 

املحّقة خرب يوافق ذلك وال خيالفه وال يعرف هلم قول فيه وجب أيضًا العمل به؛ 

ملِا روي عن الصادق عليه السالم أّنه قال: إذا نزلت بكم حادثة ال جتدون حكمها 

 ما رووا عنّا، فانظروا إىل ما رووا عن عيلٍّ عليه السالم فاعملوا به. وألجل ما يف

قلناه عملت الطائفة بام رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دّراج، 

والسكوين، وغريهم من العاّمة عن أئّمتنا عليهم السالم يف ما مل ينكروه ومل يكن 

فرق الشيعة، مثل: الفطحية والواقفية  عندهم خالفه. وإذا كان الراوي من

والناووسية وغريهم، ُنظِر يف ما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خرب آخر 

من جهة املوثوقني هبم، وجب العمل به. وإن كان هناك خرب آخر خيالفه من طريق 

ا ماملوثوقني، وجب اّطراح ما اختّصوا بروايته، والعمل بام رواه الثقة. وإن كان 

رووه ليس هناك ما خيالفه، وال يعرف من الطائفة العمل بخالفه، وجب ـ أيضًا ـ 

العمل به، إذا كان متحّرجًا يف روايته، موثوقًا يف أمانته، وإن كان خمطئًا يف أصل 



االعتقاد. وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحّية، مثل: عبد اهلل بن بكري 

ثل: سامعة بن مهران، وعيل بن أيب محزة، وعثامن بن وغريه، وأخبار الواقفة، م

عيسى، ومن بعد هؤالء بام رواه بنو فّضال، وبنو سامعة، والطاطرّيون وغريهم ممّا 

 (.353ـ  303: 3)العّدة يف ُأصول الفقه « مل يكن عندهم فيه خالف

 ويعلم من هذا الكالم، أّن خرب املخالف الثقة املعربَّ عنه اصطالحًا باخلرب

املوّثق، ال يقبل عند الطويس مطلقًا إالّ برشوط معيّنة، ومعنى هذا أّن خمالفة راويه 

يف االعتقاد ليست دلياًل عىل فساد اخلرب يف نظر الشيخ الطويس، وإّنام فساده يف 

عدم حتّقق الرشوط املطلوبة يف حّجّية اخلرب، كمخالفته للصحيح الثابت، أو ملِا هو 

، ونحو ذلك ممّا قد يلحقه من أوصاف ومراتب احلديث أقوى منه، أو لغرابته

 الضعيف املردود، ليأخذ حينئٍذ حكم أخّسها وصفًا ورتبة.

وأّما لو كان راويه غري ثقة، أو ال ُتعلم وثاقته. فقد ُيرتاءى ـ أحيانًا ـ سكوت 

الشيخ عن بعض موارده يف التهذيبني، ولكنّه يف بعض األحيان ـ ال كّلها ـ يكون 

وروده من طريق صحيح أو طرق معتربة ُأخرى. شأنه بذلك شأن أّي  ألجل

حديث ضعيف بإسناد صحيح بآخر، فتخرجيه إذاً ال يدّل عىل االحتجاج به لذاته، 

 وإّنام بغريه. وإالّ فال إشكال يف رّده واحلكم بطرحه.

وقد رّصح الشيخ الطويس هبذا يف كتابه العّدة يف ُأصول الفقه يف حديثه عاّم 

فون، فقال: ي وإن مل يكن هناك ما يشهد لروايتهم ».. رويه املّتَهمون واملضعَّ

بالصّحة وجب التوّقف يف أخبارهم؛ وألجل ذلك توّقف املشايخ عن أخبار كثرية 

هذه صورهتا ومل يرووها واستثنوها من فهارسهم من مجلة ما يروونه من 

 (.353)املصدر نفسه: « التصنيفات

يف التهذيبني ال متّثل سائر طرقه إىل من روى عنه فيهام، بل عىل أّن طرق الشيخ 



هناك الفهرست وغريه من الفهارس التي أحال الشيخ إليها يف هناية الكتابني، 

 وهذا ممّا جيب أن ال يغفل يف معرفة حقيقة أسانيد التهذيبني.

وقد طبّق الطويس ذلك يف موارد كثرية ال نطيل بذكرها بل نحيل عليها 

، 2، باب 38، ح 82، و23، باب 3232، ح 043: 3هتذيب األحكام  )راجع:

: 7، و ج 88، باب 3203، ح 806: 3، و ج 27، باب 3843، ح 837: 7و ج 

، 540، ح 243، و82، باب 333، ح 833: 8، و ج 24، باب 377، ح 228

، و 3، باب 085، ح 343: 7، و ج 86، باب 3773، ح 038: 5، و ج 28باب 

، و ج 62، باب 825، ح 35: 8؛ واالستبصار 83، باب 3830، ح 863: 3ج 

، 380، ح 03، و 37، باب 33، ح 88: 3، و ج 235، باب 3038، ح 872: 3

 (.03، ح 55؛ وكتاب الغيبة: 27باب 

 

 الغلّوب واملّتهمني الغالة أخبار 

يف  يتشّدد بعض الرواة والشخصيات الكربى للشيعة يف القرن الثالث اهلجر

مواجهة غالة الشيعة، وكان عىل رأسهم أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري، الذي 

كان خيرج الرواة من مدينة قم لروايتهم املوضوعات التي تشتمل عىل غلو بحّق 

األئّمة، ومل يلبث األمر هكذا حّتى ظهر اجّتاه عام ومنهج متشّدد ـ شيعّيًا ـ يف 

ضائل املبالغ هبا، واعتمده مجلة من العلامء التعامل مع رواة ذلك النوع من الف

 البارزين من أمثال ابن الوليد، وتلميذه الشيخ الصدوق.

ويذهب الشيخ الطويس إىل أّن روايات بعض الغالة قد نقلت عنهم يف حال 

استقامتهم، وال بأس بأخذ هذه الروايات منهم، مؤّكدًا جواز العمل بام رووه يف 

حال انحرافهم، بل حّتى ما رووه يف حال استقامتهم مل حال استقامتهم وعدمه يف 



يعمل به الشيخ مطلقًا دون قيد أو رشط، وإّنام عامله معاملة اخلرب الضعيف الذي 

ال يمكن القول بجواز العمل به مع عدم وجود ما يشهد بصّحته، وإالّ وجب 

 التوّقف إزاء ما يرويه الغالة يف احلالتني معًا.

ي الشّك فيه، فالشيخ بعد أن قّرر أّن الطائفة اإلمامّية روت عن وهذا ممّا ال ينبغ

ُأولئك الغالة كأيب اخلّطاب حمّمد بن أيب زينب، وأمحد بن هالل، وابن أيب العزاقر، 

قبل انحرافهم ويف حال استقامتهم، ال يبقى ثّمة وجه ملناقشة خربهم عىل أساس 

ة ن ينظر ألخبارهم بتوّجس وحيطصدوره بعد انحرافهم؛ وهلذا قلنا بأّن الشيخ كا

عىل الرغم من صدورها عنهم يف حال سالمتهم. وأكثر ما يّتضح هذا من الشيخ 

يف كتابه الغيبة ـ مع وجود ما يدّل عليه أيضًا يف التهذيب واالستبصار ـ لنكتة 

مناقشته جلميع ما استدّل به املنحرفون عن اإلمامّية يف إثبات مدعياهتم وتكذيبهم، 

 و احلال يف روايات أمحد بن هالل العربتائي.كام ه

وممّا حيسن التنبيه عليه هنا هو أّن الشيخ مل يقترص عىل مناقشة خرب الغالة، وإّنام 

ِموا جمرد اهّتام بالغلّو يف حال تفّردهم بغّض النظر  ناقش روايات من ُضّعفوا أو اهتُّ

بعضها خوف اإلطالة  عن وجود من وّثقهم. وأمثلة ذلك متعّددة نشري إىل مواضع

، باب 385، ح 263، و383، باب 334، ح 220: 8)راجع: هتذيب األحكام 

353.) 

 

 بالدليل ثبت ماِل املخالف أو بظاهره، ملالع ترك على اجملمع اخلرب 

ومن وجوه فساد اخلرب عند الشيخ الطويس حّتى وإن كان اخلرب صحيحًا، هو 

عمل بظاهره، وله أسباب كثرية؛ إذ قد يكون اخلرب اإلمجاع احلاصل عىل ترك ال

شاّذًا، أو خرج خمرج التقية ونحو ذلك من األسباب املؤّدية إىل ترك العمل بظاهره 



إمجاعًا، وهذا يكشف بحّد ذاته عن خربة الشيخ بفتاوى الفقهاء املتقّدمني، 

رقًا ّكل خومعرفته بتلك األخبار التي مل يعمل هبا أحدهم أو أغلبهم بام ال يش

 واضحًا لدعوى اإلمجاع.

ومن الوجوه األخرى الداّلة عىل فساد اخلرب بنظر الشيخ هو خمالفته الرصحية 

ملِا دّل الدليل عىل صّحته، ولكال النوعني أمثلة عديدة نكتفي باإلشارة لبعضها 

، ح 838: 3؛ و ج 34، باب 627، ح 233: 3فلرتاجع )انظر: هتذيب األحكام 

؛ 06، باب 3033، ح 837، و 06، باب 3043، ح 835، و 06، باب 3042

، و ج 32ح  58، باب 27، ح 30: 3؛ واالستبصار 82، باب 3240، ح 885و 

: 8، و 360وح  368، ح 272ـ  273، و 360، باب 332، ح 234ـ  273: 8

 (.36، باب 63، ح 22

 ،هذا تعريف موجز بشخصية الشيخ الطويس وأعامله ومنهجه ومزايا كتابيه

ن شاء إ /املدخل وسيأيت املزيد من التفصيل يف األبحاث القادمة من هذه املقّدمة

 اهلل تعاىل.





 

 

 
 

 

 

 

 الصدوق بالشيخ التعريف

 فقيه(وكتابه )كتاب من ال حيضره ال 

 ووالدته ونسبه امسه

هو الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه، أبو جعفر 

م، وال نعلم عىل وجه الدّقة سنة والدته، ولكن يستفاد من القمي. ولد يف مدينة ق

و )رجال  ه064كتابه )كامل الدين( ومن )الغيبة( للشيخ الطويس املتوّف سنة 

أن والدة الشيخ الصدوق كانت بعد وفاة حممد بن  ه054النجايش( املتوّف سنة 

 .ه845عثامن العمري املتوّف سنة 

 امل الدين ومتام النعمة(: حدثنا أبو جعفر حممدقال الشيخ الصدوق يف كتابه )ك

)ريض اهلل عنه( قال: سألني عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه  بن عيل األسود

)ريض اهلل عنه( بعد موت حممد بن عثامن العمري )ريض اهلل عنه( أن أسأل أبا 

 اً القاسم الروحي أن يسأل موالنا الصاحب أن يدعو اهلل عز وجل أن يرزقه ولد

ذكرًا، قال: فسألته فأهنى ذلك، ثم أخربين بعد ذلك بثالثة أيام أنه قد دعا لعيل بن 

احلسني وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع اهلل تعاىل به وبعده أوالد. قال أبو جعفر 

حممد بن عيل األسود )ريض اهلل عنه(: فولد لعيل بن احلسني )ريض اهلل عنه( حممد 



ى مثله الشيخ الطويس يف )الغيبة(. وذكر أبو العباس بن عيل وبعده أوالد. ورو

 النجايش يف ترمجة والد الشيخ الصدوق عيل بن احلسني بن موسى )ريض اهلل عنه(

أنه قدم العراق واجتمع مع أيب القاسم احلسني بن روح )رمحه اهلل( وسأله مسائل 

رقعة إىل  هثم كاتبه بعد ذلك عىل يد عيل بن جعفر بن األسود يسأله أن يوصل ل

 الصاحب..

ويظهر مما تقّدم أن الشيخ الصدوق ولد بعد وفاة حممد بن عثامن العمري، أي 

 هـ.823هـ وقبل عام 845بعد سنة 

 

 هنشأت

نشأ الشيخ الصدوق يف بيت علم وتربى يف أحضان فضيلة، فقد كان أبوه عيل 

ههم يبن احلسني بن موسى بن بابويه شيخ القّميني يف عرصه ومتقّدمهم وفق

وثقتهم. وقد عاش شيخنا الصدوق يف كنف أبيه وظّل رعايته نيفًا وعرشين سنة 

ينهل من معارفه ويستمّد من فيض علومه ويقتبس من أخالقه وآدابه. وكانت 

نشأة الصدوق األوىل يف بلدة قم من بالد إيران، وهي إحدى مراكز العلم يومئذ، 

 ت مهبط شيوخ الرواية.حيث كانت تعّج بالعلامء ومحلة احلديث، وكان

وقد أكثر الشيخ الصدوق من جمالسة العلامء يف قم والسامع منهم والرواية 

عنهم، أمثال الشيخ حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد، ومحزة بن حممد بن أمحد 

 بن جعفر بن حممد بن زيد بن عيل وغريمها.

برهة  ومل متض ويف مثل هذه األجواء، بدت يف الصدوق مالمح النبوغ والرقي،

حتى أصبح الشيخ الصدوق آية يف احلفظ والذكاء، ففاق أقرانه بالفضل والعلم 

 وطار صيته حتى أشري إليه بالبنان.



وقد كانت الفرتة التي عاشها الصدوق هي فرتة حكم الدياملة آل بويه وأمرائهم 

املعروفني بحسن خدمتهم ألهل العلم وتأييدهم هلم واملبالغة يف إكرامهم 

وتبجيلهم، مما له بالغ األثر يف مسرية الصدوق العلمية، وتوّجهاته وأسفاره، وقد 

كان أمراء البالد االسالمية يف تلك الفرتة جّلهم من الشيعة، فإضافة إىل الدياملة يف 

ـ  256( هناك الدولة العبيدية الفاطمية يف شامل أفريقيا )ه003ـ  823إيران )
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 وأسفاره رحالته

مل تكن مّهة الشيخ الصدوق مقصورة عىل األخذ من مشايخ بلدته قم فحسب، 

بل حتّمل وعثاء السفر طلبًا للعلم، فغادر بيئته وطاف البالد ورحل إىل األمصار، 

 وتتابعت أسفاره يف أمهات احلوارض العلمية آنذاك، واجتمع يف تلك الرحالت

مع مشيخة العلم واحلديث ممن كانت تشّد إليهم الرحال لتحّمل الرواية والعلم. 

 ويمكن إمجال جمموع أسفاره ورحالته بام ييل:

بطلب من  ه866استدعاه إىل الرّي ركن الدولة البوهيي املتوّف سنة  ـ الري: 1

 هأهايل البلد، فلّبى طلبهم وسافر إىل الري وأقام هناك، وال نعرف عىل وج

التحديد السنة التي انتقل فيها الشيخ الصدوق إىل الري، إال أنه يمكن حتديدها 

، حيث روى بقم عن الشيخ محزة بن حممد بن أمحد بن ه807و  883بني سنة 

جعفر بن حممد بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب يف رجب سنة 

أمحد بن عيل بن أسد ، وحّدث بالرّي عن الشيخ أيب احلسن حممد بن ه883

 .ه807األسدي، املعروف بابن جرادة الربدعي يف رجب سنة 

مصدر الفتيا واألحكام ألبناء  ه807ومهام يكن األمر فإنه أصبح بعد سنة 



الري، والتّف حوله ذوو الفضل والعلم فأفاض عليهم من علومه ومعارفه، وأخذ 

ادة الربدعي ويعقوب هو عن شيوخهم وعلامئهم، حيث سمع من الشيخ ابن جر

بن يوسف بن يعقوب، وأمحد بن حممد بن الصقر الصائغ العدل، وأيب عيل أمحد 

 بن احلسن القطان وغريهم.

قال الشيخ الصدوق: )ملا استأذنت األمري السعيد ركن الدولة  ـ خراسان: 2

(. والظاهر أّن ه852يف زيارة مشهد الرضا، فأذن يل يف ذلك يف رجب من سنة 

ىل زياراته ملشهد اإلمام عيل بن موسى الرضا. وله زيارة أخرى يف سنة هذه أو

( من كتاب )األمايل( يوم اجلمعة لثالث عرشة 25حيث أمىل هبا املجلس ) ه867

( يوم غدير خم الثنتي عرشة ليلة 26ليلة بقني من ذي احلجة، وأمىل املجلس )

حيث  ه863يارته سنة بقني من ذي احلّجة من نفس السنة املذكورة، ورجع من ز

بعد رجوعه من  ه863( يف يوم اجلمعة غّرة املحرم من سنة 27أمىل املجلس )

 مشهد.

والظاهر أّن له زيارة ثالثة ملشهد اإلمام الرضا، وذلك عند خروجه إىل بالد ما 

( يوم الثالثاء واألربعاء واخلميس 36، 35، 30وراء النهر، حيث أمىل املجالس )

 هناك. ه863ن شعبان سنة ( م33ـ  37من )

وخالل طريقه إىل خراسان مّر باسرتآباد وجرجان وسمع هبام من الشيخ أيب 

احلسن حممد بن القاسم املفّّس االسرتآبادي اخلطيب، ومن الشيخ أيب حممد 

القاسم بن حممد االسرتآبادي، ومن الشيخ أيب حممد عبدوس بن عيل بن العباس 

 عيل االسرتآبادي. اجلرجاين، ومن الشيخ حممد بن

وبعد منرصفه من زيارته ملشهد الرضا أقام يف نيسابور مدة، كام قال يف مقّدمة 

كتابه )كامل الدين(. وحّدث يف نيسابور عن كثري من مشاخيها، منهم الشيخ أبو 



عيل احلسني بن أمحد البيهقي حّدثه بداره فيها، والشيخ عبد الواحد بن حممد بن 

الشيخ أبو منصور أمحد بن إبراهيم بن بكر اخلوزي، عبدوس النيسابوري، و

والشيخ أبو سعيد حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق املذكر النيسابوري 

املعروف بأيب سعيد املعلم، والشيخ أبو الطيب احلسني بن أمحد بن حممد الرازي، 

والشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب السجزي، والشيخ أبو نرص أمحد بن 

 حلسني بن أمحد الضبي املرواين النيسابوري وغريهم.ا

ومّر أيضًا بمرو الروذ وأخذ عن مجاعة، منهم الشيخ حممد بن عيل املرو 

الروذي، والشيخ أبو يوسف رافع بن عبد اهلل بن عبد امللك. وورد رسخس أيضًا، 

 وحّدث هبا عن الشيخ أيب نرص حممد بن أمحد بن متيم الّسخيس الفقيه.

وسمع منه مجلة من شيوخها، كام أنه  ه852سافر إىل بغداد سنة  داد:ـ بغ 3

 ه855حّدث هبا عن الشيخ أيب احلسن عيل بن ثابت الدواليبي. وورد بغداد سنة 

أيضًا كام يف رجال النجايش، والظاهر أنه وردها بعد منرصفه من احلج حيث أقام 

ني حممد بن حييى احلسي هبا وسمع من شيوخها، منهم الشيخ أبو حممد احلسن بن

 العلوي املعروف بابن أيب طاهر، والشيخ إبراهيم بن هارون اهليتي وغريمها.

، وزار ه850ترّشف الشيخ الصدوق بحج بيت اهلل احلرام سنة  ـ الكوفة: 4

قرب النبي صىّل اهلل عليه وآله، وقبور أهل البيت عليهم السالم. ويف طريقه إىل احلج 

، وسمع بمسجدها من مجاعة، كالشيخ حممد بن بكران ه850ورد الكوفة سنة 

النقاش، والشيخ أمحد بن إبراهيم بن هارون الفامي، والشيخ احلسن بن حممد بن 

سعيد اهلاشمي، والشيخ أيب احلسن عيل بن عيسى املجاور، وحّدث بالكوفة أيضًا 

يب القاسم أعن الشيخ أيب ذر حييى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز، والشيخ 

احلسن بن حممد السكوين املذكر الكويف، وسمع من الشيخ أيب احلسن عيل بن 



 احلسني بن سفيان بن يعقوب بن احلارث بن إبراهيم اهلمداين يف منزله بالكوفة.

وبعد منرصفه من بيت اهلل احلرام ورد فيد وحدث هبا عن الشيخ أيب عيل أمحد 

 ه850د منرصفه من احلج أيضًا سنة بن أيب جعفر البيهقي. وورد مهدان بع

وحّدث هبا، وسمع من شيوخها، منهم الشيخ أبو أمحد القاسم بن حممد بن أمحد 

بن عبدويه الّساج الزاهد اهلمداين، وأجازه هبا الشيخ أبو العباس الفضل بن 

الفضل بن العباس الكندي اهلمداين، وحممد بن الفضل بن زيدويه اجلالب 

 اهلمداين.

ويظهر أنه سافر إليها خالل زيارته الثالثة ملشهد سنة  د ما وراء النهر:ـ بال 5

 ه863( يوم الثالثاء السابع عرش من شعبان سنة 30، حيث أمىل املجلس )ه863

يف مشهد اإلمام الرضا عند خروجه إىل ديار ما وراء النهر. وقد رحل إىل إيالق 

 اجتمع بالرشيف أيب عبد اهللوبلخ وسمرقند وفرغانة، ويف مدة إقامته بإيالق 

حممد بن احلسن املوسوي املعروف بنعمة، ووقف الرشيف نعمة عىل مجلة 

( كتابًا، وقد نسخ وسمع منه 205مصنّفات الشيخ الصدوق والبالغة آنذاك )

أكثرها ورواها عنه، وسأله أن يصنّف له كتابًا يف الفقه واحلالل واحلرام والرشائع 

اب من ال حيرضه الفقيه(، فأجابه الشيخ الصدوق وصنفه واألحكام، ويسّميه )كت

 له، كام ذكر نفسه ذلك كّله يف مقّدمة هذا الكتاب.

وروى بإيالق عن الشيخ أيب احلسن حممد بن عمرو بن عيل بن عبد اهلل 

البرصي، والشيخ أيب نرص حممد بن احلسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب، والشيخ 

مد بن الفضل احلنفي الشايش احلاكم، والشيخ أيب أيب حممد بكر بن عيل بن حم

 احلسن عيل بن عبد اهلل بن أمحد األسواري وغريهم.

وسمع من مشايخ بلخ أيضًا، منهم الشيخ أبو عبد اهلل احلسني بن حممد 



األشناين الرازي العدل والشيخ أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد االسرتآبادي العدل، 

عيل بن حممد بن عيل بن عمرو العطار، والشيخ أبو والشيخ أبو عيل احلسن بن 

القاسم عبد اهلل بن أمحد الفقيه، والشيخ طاهر بن حممد بن يونس بن حياة الفقيه، 

والشيخ أبو احلسن حممد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه، واحلاكم أبو حامد 

 أمحد بن احلسني بن احلسن بن عيل وغريهم.

د عبدوس بن عيل بن العباس اجلرجاين، والشيخ أبو وحّدثه بسمرقند أبو حمم

 أسد عبد الصمد بن شهيد األنصاري وغريمها.

وحّدثه بفرغانة الشيخ متيم بن عبد اهلل بن متيم القريش، والشيخ أبو أمحد حممد 

بن جعفر البندار الشافعي الفرغاين، والشيخ إسامعيل بن منصور بن أمحد القصار، 

 بن أيب عبد اهلل الشافعي وغريهم.والشيخ أبو حممد حممد 

 

 مرجعّيته

يتضح من مجلة الكتب التي أثبتها النجايش يف رجاله أّن الشيخ الصدوق كان 

جييب عىل مسائل ورسائل ترده من خمتلف األطراف والبلدان، مما يدّل عىل سعة 

وامتداد مرجعّيته يف الفتيا واألحكام يف حوارض إسالمّية خمتلفة، ومن هذه 

تفتاءات ـ كام ذكر النجايش ـ كتاب جوابات املسائل الواردة عليه من واسط، االس

كتاب جوابات املسائل الواردة عليه من قزوين، كتاب جوابات مسائل وردت من 

مرص، كتاب جوابات مسائل وردت من البرصة، كتاب جوابات مسائل وردت 

 تاب جواب مسألةمن الكوفة، جواب مسألة وردت عليه من املدائن يف الطالق، ك

نيسابور، كتاب رسالته إىل أيب حممد الفاريس يف شهر رمضان، كتاب الرسالة 

الثانية إىل أهل بغداد يف شهر رمضان، وله أيضًا رسالة يف الغيبة إىل أهل الرّي 

 واملقيمني هبا وغريهم.



 عليه موثناؤه له العلماء ومدح تقريظه

بة، ؤّرخني وعىل فرتات تارخيية متعاققّرظ الشيخ الصدوق مجلة من العلامء وامل

 وهم كثريون ال يسعنا ذكرهم مجيعًا، بل سنقترص عىل ذكر املتقّدمني منهم:

يف رجاله: أبو جعفر القمي، نزيل الري، شيخنا  هـ(054قال النجايش )ـ  1

، وسمع منه شيوخ ه855وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة 

 حدث السن، وله كتب كثرية.الطائفة وهو 

هـ( يف رجاله: جليل القدر حفظة بصري بالفقه 064وقال الشيخ الطويس ) ـ 2

واألخبار والرجال. وقال يف الفهرست: جليل القدر، يكنى أبا جعفر، كان جلياًل 

حافظًا لألحاديث، بصريًا بالرجال، ناقدًا لألخبار، مل ير يف القّميني مثله يف حفظه 

 ، له نحو من ثالثامئة مصنّف وفهرست كتبه معروفة.وكثرة علمه

( يف تارخيه: نزل بغداد وحّدث هبا عن ه068وقال اخلطيب البغدادي ) ـ 3

أبيه، وكان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة، حّدثنا عنه حممد بن طلحة 

 النعايل.

ن حو م( يف معامل العلامء: مبارز القميني، له نه533وقال ابن شهرآشوب )ـ  4

 ثالثامئة مصنف..

( يف الّسائر يف كتاب النكاح: فإنه ـ أي ابن ه533وقال ابن إدريس احليل ) ـ 5

ـ كان ثقة جليل القدر، بصرياً باألخبار، ناقداً لآلثار، عاملاً بالرجال، حفظة،  بابويه 

 وهو أستاذ شيخنا املفيد حممد بن حممد بن النعامن.

( يف رجاله: أبو جعفر، جليل القدر، ه747) وقال احلسن بن عيل بن داود ـ 6

حفظة، بصري بالفقه واألخبار، شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها بخراسان، كان ورد 

، سمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، له مصنّفات كثرية، ه855بغداد سنة 

 مل ير يف القميني مثله يف احلفظ ويف كثرة علمه.



( يف اخلالصة: أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا ه726وقال العالمة احليل ) ـ 7

، وسمع منه شيوخ ه855وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، ورد بغداد سنة 

الطائفة وهو حدث السن، كان جلياًل حافظًا لألحاديث، بصريًا بالرجال، ناقدًا 

لألخبار، مل ير يف القميني مثله يف حفظه وكثرة علمه، له نحو ثالثامئة مصنف، 

 هـ.833كرنا أكثرها يف كتابنا الكبري، مات )ريض اهلل عنه( يف الرّي سنة ذ

( والد الشيخ البهائي: ه335وقال الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي ) ـ 8

وأما كتاب مدينة العلم ومن ال حيرضه الفقيه فهام للشيخ اجلليل النبيل أيب جعفر 

م ن هذا الشيخ جليل القدر، عظيحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي، وكا

املنزلة يف اخلاّصة والعامة، حافظًا لألحاديث، بصريًا بالفقه والرجال، والعلوم 

العقلية والنقلية، ناقدًا لألخبار، شيخ الفرقة الناجية وفقيهها ووجهها بخراسان 

وعراق العجم، وله أيضا كتب جليلة، مل ير يف عرصه مثله يف حفظه وكثرة علمه، 

 ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن.ه855بغداد سنة  ورد

 

 وفاته

، وقربه هبا بالقرب من قرب ه833تويف الشيخ الصدوق رمحه اهلل يف الرّي سنة 

السيد عبد العظيم احلسني ريض اهلل عنه، وهو مزار يرده الناس، وقد جّدد عامرة 

 .ه3283املرقد السلطان فتح عيل شاه القاجاري حدود سنة 

 

 عنهم روى ومن مشاخيه

رحل الشيخ الصدوق يف طلب العلم ملختلف ديار اإلسالم، واجتمع خالل 

رحالته مع مشيخة العلم واحلديث، فقرأ عليهم وسمع منهم واستجازهم يف 

خمتلف الفنون، وأدناه قائمة بأسامء املشايخ مأخوذة من الكتب التي ترمجت للشيخ 



ألمايل، ومن ال حيرضه الفقيه، والتوحيد، وثواب الصدوق، ومن كتبه املطبوعة كا

األعامل، وعقاب األعامل، وعلل الرشائع، وعيون أخبار الرضا، وكامل الدين، 

ومعاين االخبار، ومصادقة اإلخوان، وفضائل الشيعة وغريها، وهذه القائمة 
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 عنه والراوون تالمذته

صدوق؛ ذلك ألنه حّدث ال يمكن استقصاء مجيع من روى عن الشيخ ال

وروي عنه وهو حدث السن، وقد امتّد عمره إىل حوايل ستني أو سبعني سنة قىض 
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 مصنفاته

ف، ر التأليصنّف الشيخ الصدوق يف شتى فنون العلم وأنواعه، وكان غزي

حتى قال الشيخ الطويس يف الفهرست: له نحو من ثالثامئة مصنّف، وفهرست 

( كتابًا، وذكر ذلك ابن شهرآشوب يف )معامل العلامء( 04كتبه معروف. وَعدَّ منها )

 ( كتابًا.337( كتابًا، وقال النجايش: له كتب كثرية وعّد منها نحو )53وعّد منها )

الته وأسفاره أنه التقى بإيالق من بالد ما وراء وقد تقّدم خالل ذكرنا لرح

النهر بالرشيف أيب عبد اهلل املعروف بنعمة، وأّن الرشيف نسخ أكثر ما كان مع 

( كتابًا كام يرّصح الشيخ الصدوق نفسه 205الشيخ الصدوق من مصنّفاته وهي )

 يف مقّدمة الفقيه.

سب وق، مرتبًة حوفيام ييل قائمة بأسامء مؤّلفات ومصنفات الشيخ الصد

احلرف األول فالثاين مع اإلشارة إىل املطبوع منها، مجعناها من خالل تتّبع مصادر 
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يشار إىل أّن بعض هذه األسامء قد تكون لكتاٍب واحد، ولكن ذكر اسمه بأكثر 

من شكل مع عدم وصوله إلينا، وربام كثري من هذه الكتب تضّمنته كتبه املطبوعة 

 ل واملعاين والعيون والعقاب والثواب وغريها من الكتب.اليوم كالفقيه واخلصا

 

 «الفقيه حيضره ال من ابكت» يف احلديثي ومنهجه الصدوق

ليها ثاين كتب احلديث األربعة املعروفة التي ع« كتاب من ال حيرضه الفقيه»يعّد 



مدار عمل فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السالم يف استنباط األحكام الرشعية 

 ة من أدّلتها التفصيلية، منذ أكثر من عرشة قرون إىل يومنا هذا.الفرعي

اختصارًا، صنّفه الشيخ الصدوق إىل « الفقيه»وهذا الكتاب املعرّب عنه بـ 

ـ ومها من األقران ـ عىل « نعمة»الرشيف حممد بن احلسن بن إسحاق املعروف بـ 

كتاب من »بعنوان أثر اقرتاح الرشيف نعمة عىل الصدوق تأليف كتاب يف الفقه 

 ليكون الناظر فيه مستغنيًا عن الرجوع إىل الرجل الفقيه.« ال حيرضه الفقيه

وصنّفت »فأجابه الشيخ الصدوق إىل مسألته قائالً ـ بعد الثناء عليه وتبجيله ـ: 

له هذا الكتاب بحذف األسانيد، لئال تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. ومل أقصد فيه 

اد مجيع ما رووه، بل قصدت إىل إيراد ما أفتي به، وأحكم قصد املصنّفني يف إير

بصّحته، وأعتقد فيه أّنه حّجة يف ما بيني وبني ريّب تقّدس ذكره وتعالت قدرته. 

ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها املعّول وإليها املرجع، مثل: كتاب 

تاب عيل بن بي، وكحريز بن عبد اهلل السجستاين، وكتاب عبيد اهلل بن عيل احلل

مهزيار، وكتب احلسني بن سعيد، ونوادر أمحد بن حممد بن عيسى، وكتاب نوادر 

احلكمة تصنيف حممد بن أمحد بن عيسى بن عمران األشعري، وكتاب الرمحة 

لسعد بن عبد اهلل، وجامع شيخنا حممد بن احلسن بن الوليد ريض اهلل عنه، ونوادر 

 ن ألمحد بن أيب عبد اهلل الربقي، ورسالة أيب ريضحممد بن أيب عمري، وكتب املحاس

، وغريها من األصول واملصنّفات التي طرقي اليها معروفة يف فهرس  اهلل عنه إيلَّ

، من 5ـ  8: 3)الفقيه « الكتب التي رويتها عن مشاخيي وأساليف ريض اهلل عنهم

 املقدمة(.

عض ية لكتابه مع بلقد بنّي لنا الشيخ الصدوق يف هذا الكالم القيمة العلم

 ميزاته، وذلك يف ُامور أربعة وهي:



 ـ حذف األسانيد ألجل االختصار. 1

 ـ اإلفتاء بأحاديث الكتاب؛ حلكمه بصّحتها مع اعتقاده بحجّيتها. 2

 ـ اقتباس تلك األحاديث من الكتب املشهورة واملعتمدة. 3

 ـ تفصيل األسانيد املحذوفة يف مكان آخر. 4

مجيع هذه األمور، واختلفوا بشأهنا كثريًا، وسوف نتناول  وقد وقع الكالم يف

 ذلك ابتداًء كام ييل:

 

 األسانيد حذف 

إّن منهج الشيخ الصدوق يف حذف األسانيد يقوم عىل أساس االختصار، 

وهلذا قّل ما جتد حديثًا مسندًا يف متن الفقيه، بل جمموع ما ُأسند فيه من األحاديث 

أحاديث فقط. وهذا املقدار من األحاديث املسندة ال يعّد  ـ بحسب التتّبع ـ تسعة

خروجًا عن منهجه يف االختصار الذي مل يتسق يف أجزاء الكتاب وأبوابه لنكته 

 علمية دقيقة ستتضح يف مناقشة األمر الثالث وما قيل حوله.

 له صورتان ال ثالث هلام، ومها:« الفقيه»ومهام يكن، فإّن حذف األسانيد يف 

 ة األوىل: حذف متام السند، وهو عىل قسمني:الصور

االكتفاء بنسبة متن احلديث إىل املعصوم عليه الّسالم فقط، كام لو قال:  األول:

 ، وهكذا.«قال أمري املؤمنني»أو: « قال رسول اهلل»

ويف »االكتفاء بنقل متن احلديث من غري نسبته إىل أحد، مسبوقًا بعبارة:  الثاين:

وهكذا. ويف هذا القسم يكون القائل « ويف حديث آخر»، أو «يوُرو»، أو «رواية

معلومًا يف اجلملة؛ لعدم اعتامد الصدوق يف مقام الفتيا إاّل عىل نصوص أخبارهم 

 صلوات اهلل وسالمه عليهم.



وحذف األسانيد يف هذين القسمني يكثر جدًا يف اجلزء األول من الفقيه، ثم 

ن نادر الوقوع يف اجلزء الرابع واألخري من أجزاء يقّل تدرجييًا إىل أن يكاد أن يكو

 الفقيه.

 الصورة الثانية: حذف بعض السند، وهو عىل أقسام، أكثرها ترّددًا هو:

وروى احللبي »االكتفاء بذكر الراوي األخري عن اإلمام، كام لو قال:  األول:

ثاين من زء الوهكذا. وهذا القسم يكثر وقوعه يف اجل« عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم 

 الفقيه.

روى »االكتفاء بذكر راويني أحدمها الراوي عن املعصوم، كام لو قال:  الثاين:

 ، وهكذا.«عيل بن رئاب، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسني عليهام الّسالم

وهذا القسم يندر وقوعه يف اجلزء األول، ويكثر يف الثاين، وأكثر ما يكون يف 

 اجلزء الثالث.

ذف أوائل السند واالبتداء بام بعد ذلك وصوالً إىل املعصوم عليه ح الثالث:

الّسالم، وال خيضع هذا القسم إىل ذكر عدد ثابت من الوسائط املذكورة؛ لتناسب 

العدد املذكور مع املحذوف تناسبًا عكسيًا، وإن كان املذكور يف األغلب ثالث 

 وسائط. ويكثر هذا يف اجلزأين الثالث والرابع.

يعمد أحياناً إىل حذف السند من وسطه مشعراً بوجوده هكذا يف مصدره، وربام 

صادق سئل ال»واكتشافه يتطّلب جهدًا، من قبيل ما ورد يف كتاب الديات، قال: 

ن وهذا اخلرب يف كتاب حممد ب»ثم قال بعد ذلك: « عليه الّسالم يف أربعة أنفس..

)الفقيه  « عبد اهلل عليه الّسالمأمحد يرويه إبراهيم بن هاشم بإسناده يرفعه إىل أيب

 (.07باب  837، ذيل احلديث 330ـ  338: 0

وهذا اخلرب بتاممه موجود يف كتاب حممد بن أمحد بن حييى، رواه إبراهيم بن 



هاشم، عن البزنطي، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم، كام يف )روضة 

من كالم الصدوق، قاهلا « ناده يرفعهبإس»(. ومنه يعلم أن عبارة 085: 34املتقني 

 اختصارًا لإلسناد.

وقد يكون احلذف ألسانيد مشاخيه كام يف اعتامده عىل أخبار جامع شيخه ابن 

 الوليد مع نسبتها إىل املعصوم مبارشة.

وهذا ال يعني دخول مجيع أحاديث الفقيه يف صنف املراسيل، ملعرفة أسانيد 

ة الفقيه. بل انحرصت املرسالت يف الفقيه يف معظمها من خالل ما ذكره يف مشيخ

األحاديث التي حذفت أسانيدها كام يف الصورة األوىل لعدم شمول مشيخة الفقيه 

ألّي من قسميها، مع األحاديث التي مل يتبني الطريق إىل رواهتا الذين ذكرهم يف 

متن الفقيه، كالذي رواه عن أيب سعيد املكاري، وبريد بن معاوية، وسدير 

الصرييف، وعرشات غريهم، وهم يزيدون عىل مائة وعرشين رجاًل، وأخبارهم 

تزيد عىل ثالثامئة، والكّل حمسوب من املراسيل؛ ألّن مرادهم بمراسيل الفقيه أعّم 

من اختصاصها بام حذف إسناده يف قسمي الصورة االُوىل، ومن هنا بلغت 

 مراسيل الصدوق أكثر من ألفي خرب.

 

 الصدوق مراسيل من املوقف

لقد ترك هذا املنهج السندي آثاره الواضحة يف مدى قبول أو رّد مراسيل 

 الصدوق يف الفقيه لدى العلامء، إذ اختلفوا بشأهنا عىل ثالثة أقوال، وهي:

ودليل هذا القول يقوم عىل أساس تفسري شهادة  القول األول: اعتبارها مطلقًا،

مة رواة تلك األخبار، مع حماولة إقا الصدوق بصّحة أخبار كتابه )الفقيه( بوثاقة

الدليل عىل صّحة ذلك التفسري، ومن ثم بيان أن تلك الشهادة شهادة عن حسٍّ 



 لتكون مقبولة لدى اجلميع.

ودليلهم عىل ذلك هو اعتامد الشيخ  القول الثاين: عدم اعتبارها مطلقًا،

ل املرسل أو قبو الصدوق عىل القرائن املحتفة باخلرب ال عىل وثاقة رواته، ولكون

رّده يدور مدار قوة القرينة املحتفة به أو ضعفها، فالبد من الوقوف عليها 

وفحصها الحتامل اعتبار الصدوق لقرينة ال يوافقه عليها غريه، وملا مل يكن من 

 سبيل للوقوف عىل تلك القرائن لفقداهنا، لزم قبوهلا الرتجيح بال مرجح.

ها إىل يل الفقيه عىل أساس قبول ما أضيف منبني مراس القول الثالث: التفصيل

مطلق املعصوم رأسًا بحذف اإلسناد، وبني ما رواه عنه عليه الّسالم بالواسطة، 

وحجتهم يف ذلك: أّن نسبة اخلرب للمعصوم عليه الّسالم رأسًا وبال واسطة ال 

 تصّح من غري جزم بصدور اخلرب عنه بخالف ما لو كان املرسل مرويًا بواسطة عن

 املعصوم عليه الّسالم.

 هو القول الثاين. يوالصحيح من هذه األقوال عند

 

 حجيتها واعتقاد صّحتهاب واحلكم باألحاديث اإلفتاء 

نوقش هذا األمر الذي رّصح به الصدوق يف مقّدمة الفقيه بأّن الشيخ الصدوق 

دم من قوله تق كان مقلدًا لشيخه ابن الوليد ومتابعًا له يف مجيع ذلك، ويدل عليه ما

وكل ما مل يصّححه ذلك »عن خرب صالة يوم غدير خم والثواب املذكور فيه: 

الشيخ قدس اهلل روحه ومل حيكم بصحته من األخبار فهو عندنا مرتوك غري 

 (.25باب  203ذيل حديث  55: 2)الفقيه « صحيح

وبناء عىل ذلك تكون شهادته بصّحة أخبار الفقيه شهادة حدسية غري مفيدة 

 ألهنا شهادة عن تقليد ومتابعة.



ويرد عليه أّن مبعث ذلك التقليد ـ لو تّم ـ إنام هو اطمئنان الصدوق من حترز 

شيخه ابن الوليد يف تضعيفاته وتوثيقاته؛ ألنه كان عىل درجة عالية من االحتياط 

يف قبول األخبار، ويكفي أنه استنثى من روايات نوادر احلكمة ما رواه حممد بن 

بن حييى ـ صاحب نوادر احلكمة ـ عن حممد بن عيسى بن عبيد، واألخري ال أمحد 

شك يف وثاقته بل جاللته، حتى أن ابن نوح استغرب من ابن الوليد ذلك ووافقه 

 النجايش.

فإذا أضيف إىل ذلك مهارة الصدوق وعلمه وحفظه وتصنيفه يف الرجال، ُعلِم 

ّلعني من من قبيل متابعة الفقهاء للمتضإن متابعته لشيخه مل تكن اعتباطًا وإنام هي 

أهل الفن فيام يقولون، مع الفارق املاثل يف وقوف الصدوق عن كثب عىل مالكات 

 شيخه يف التضعيف والتوثيق مبارشة وبال واسطة.

عىل أّن نزعة التحّرر من التبعية والتقليد ـ بمعناها اليوم ـ واضحة جدًا عند 

لة من صدوق يف الفقيه لشيخه ابن الوليد يف مجالشيخ الصدوق، لثبوت خمالفة ال

املوارد؛ إذ احتّج بمرويات بعض من استثنى ابن الوليد رواياهتم من كتاب نوادر 

احلكمة. فضاًل عن احتجاجه بروايات املسمعي واهلمداين مع نقله عن شيخه 

 تضعيفهام رصاحة.

ارف عىل متع وأّما عن احلكم بالصحة، فقد ذكروا أن الصدوق جرى يف الفقيه

املتقدمني يف اطالق الصحيح عىل كل حديث اعتضد بام يقتيض عليه، أو اقرتن بام 

يوجب الوثوق به والركون إليه، كوجوده يف كثري من األصول األربعامئة، أو 

اندراجه يف أحد الكتب املعروضة عىل األئمة، ونحو ذلك من القرائن؛ وهلذا فقد 

 تابه الفقيه، وإن مل يكن كثري منها صحيحاً عىلحكم الصدوق بصّحة مجيع أخبار ك

 مصطلح املتأخرين.



ومنه يظهر اجلواب عىل ترصحيه بجعلها حّجة، إذ ال منافاة بني ما تقدم وبني 

حجيتها عنده بعد إحراز صدورها عن املعصومني عليهم الّسالم بطريق أعم من 

ه يف الكالم كلّ  انحصاره بوثاقة الراوي، وسيأيت تفصيل ذلك واملوقف من هذا

 الفصل الثالث من هذا الكتاب/املدخل إن شاء اهلل.

 

 واملعتمدة املشهورة تبالك من الفقيه أحاديث اقتباس 

واعرتض عليه بام حاصله: إّن الكتب التي اعتمدها الشيخ الصدوق إنام هي 

 كتب مشاخيه املبارشين، وليست هي كتب املتقّدمني من األصحاب.

الصدوق مل يعتمد عىل أكثر من كتابني من كتب مشاخيه وال نعلم  ويرد عليه: إنّ 

هلام ثالثًا، ومها: رسالة أبيه إليه، وجامع شيخه ابن الوليد، وأما سائر الكتب فإنام 

هي لكتب قدماء األصحاب ومعظمهم من أصحاب األصول، وأرباب 

 املصنفات املتداولة يف عصور األئمة.

 :ويكفي يف بطالن هذا االعرتاض

ترصحيه يف مقّدمة الفقيه بأسامء بعض ما اعتمده من الكتب ككتاب عبيداهلل ـ  1

 بن عيل احللبي، وكتب عيل بن مهزيار، وكتب احلسني بن سعيد وغريها.

ترصحيه يف عّدة موارد يف الفقيه نفسه باعتامده املبارش عىل كتاب زياد بن  ـ 2

مد اب الكليني )الكايف(، ونوادر حممروان القندي، وكتاب عبد اهلل بن املغرية، وكت

بن أيب عمري، ونوادر إبراهيم بن هاشم، ونوادر أمحد بن حممد بن عيسى، وكتاب 

حممد بن أمحد بن حييى بن عمران األشعري ونوادر احلكمة، عىل أّنُه رصح بأسامء 

 بعضها يف مقّدمة الفقيه أيضًا.

ـ بعد ذكرهـ  3 ـ كام تقّدم  مدة: لعدد من أسامء الكتب املعت قوله يف مقدمة الفقيه 



وغريها من األصول واملصنّفات التي طرقي إليها معروفة يف فهرس الكتب التي »

، ولو كانت تلك األصول «رويتها عن مشاخيي وأساليف ريض اهلل عنهم

روض أنه ال واملف« التي طرقي..»واملصنفات ملشاخيه فحسب، فكيف نوجه قوله: 

خيه إىل طريق؛ وهلذا نجد الشيخ والنجايش قد اكتفيا حيتاج يف روايتها عن مشا

بعرض أسامء مصنّفات وكتب مشاخيهم فقط بخالف ما اعتاداه من ذكر الطريق 

 إىل مصنّفات وكتب غريهم.

 

 آخر مكان يف األسانيد تفصيل 

نوعًا من التصنيف الرجايل القديم عند العلامء ريض اهلل « املشيخات»تعّد كتب 

واملشيخة: فهرست لألسانيد املوصلة إىل املشايخ، أو إىل كتبهم التي  تعاىل عنهم.

ُنقلت منها األخبار. وفائدته: معرفة طرق صاحب املشيخة يف الرواية عن األصل 

 فيام لو عّلقها عليه، أو أسندها بإسناد ثان يف مكان آخر.

وللشيخ الصدوق كتاب هبذا الشأن أحلقه يف آخر الفقيه، وُيعرف باسم 

قد يضاف ، و«مشيخة الفقيه»مشيخة من ال حيرضه الفقيه( ويسمى اختصارًا بـ )

ن ، وذكره املصنف يف خطبة الكتاب بعنوا«مشيخة الصدوق»إىل مصنفه، فيقال: 

 كام تقّدم.« الفهرس»

ومن هنا يعلم أّن املشيخة والفهرس اسامن لكتاب واحد ُاحِلق بآخر كتاب 

ربعامئة طريق، لكنه مل يستوعب مجيع الطرق الفقيه، واشتمل عىل ما يقرب من أ

إىل ما رواه املصنّف يف متن الفقيه، إذ ترك منها مائة وعرشين طريقًا، فضاًل عن 

عدم اشتامل املشيخة عىل طرقه إىل ما رواه يف قسمي الصورة األوىل من حذف 

 األسانيد.



لفقيه، أو اوهنا اختلفوا يف كتاب املشيخة، فهل هو مشيخة للكتب املعتمدة يف 

خلصوص رواياته املذكورة فيه! وإذا كان مشيخة للكتب، فهل املراد بالكتب كتب 

من ابتدأ هبم اإلسناد كام هو عند الشيخ يف التهذيب أو كتب مشايخ الصدوق 

 املبارشين دون غريهم، كرسالة أبيه إليه، وجامع شيخه ابن الوليد!

شهور من أّن كتاب املشيخة كتاب واجلواب الصحيح ـ فيام نراه ـ هو ما عليه امل

لبيان طرق الصدوق إىل كتب املشايخ املتقدمني التي استقى منها روايات الفقيه، 

ال إىل كتب مشاخيه املبارشين لعدم احلاجة إىل طريق إليها أصاًل لكوهنا مروية 

عنهم بال واسطة، ويدّل عىل ذلك عبارته األخرية يف مقّدمة الفقيه؛ لرصاحتها يف 

ا املعنى، مع ظهور طريقته يف حذف األسانيد فيه أيضًا، النتظام تلك الطريقة هذ

عىل أجزاء الكتاب، وليس جزافًا أن يتفق ذلك الرتتيب املتقدم يف حذف األسانيد 

بصوره وأقسامه من غري عّلٍة، بل من املستحيل حتققه مصادفة يف حدود ستة آالف 

 مورد متوال.

ن الصدوق هبذا املنهج بأّن كّل من بدأ به اإلسناد وبذلك تظهر نكتة اإلشعار م

قد ُأخذ احلديث من كتابه. وإاّل فال معنى الكتفائه تارة بذكر واسطة واحدة عن 

املعصوم عليه الّسالم وأخرى بذكر واسطتني، وثالثة بثالث وهكذا لو كان األمر 

 حمصورًا بكتب مشاخيه.

ب الفقيه مل يكونوا من أرباب الكت وأما عن القول بأن بعض من ابتدأ هبم إسناد

كاحلسن بن قارن وغريه، فدليله عدم ذكر ذلك )البعض( يف فهرستي الشيخ 

والنجايش، وهو غري تام لعدم استقراء مصنّفي الشيعة يف الكتابني، فقد فات 

الشيخ بعض ما ذكره النجايش كآدم بن احلسني النخاس، وأبان بن عمر األسدي، 

يب العالء الرازي وهو غري املذكور يف النجايّش بعنوان وبالعكس كيحيى بن أ



البجيل الرازي. هذا فضالً عام فات االثنني معًا من املصنفني كأيب عيل حممد 

الشيباين صاحب كتاب تاريخ قم املطبوع باللغتني العربية والفارسية وهو من 

معارصي الصدوق، وجعفر بن عيل بن أمحد القمي روى عنه الصدوق، وهو 

 يروي عن الصدوق أيضًا يف كتابني من كتبه.

وقد استدرك العالمة النوري ما فات صاحب الوسائل بمجموعة من كتبه، 

واحلسني بن عيل بن شعبة صاحب كتاب حتف العقول وهو من مشايخ الشيخ 

هـ(، وأيب نعيم الطحان له كتاب ذكره ثقة 886املفيد ويروي عن اإلسكايف )

عنه، فهؤالء وغريهم مل يذكرهم ال الشيخ وال النجايش.  اإلسالم يف الكايف وروى

ويكفي يف ذلك أّن السيد الرشيف الريض عىل الرغم من شهرته وشهرة مصنفاته 

مل يذكره الشيخ يف الفهرست مع أنه دخل بغداد بعد أربع سنوات من وفاة الريّض 

 فيها!

تاب وق عىل كومن هنا يظهر أن احلسن بن قارن كان من املصنفني واطلع الصد

أو أكثر من كتبه وروى عنه ولكنه مل يصل خربه إىل مسامع الشيخ والنجايش، أو 

مل يدرج يف فهارس الكتب املعتمدة يف فهرستيهام، وقد رّصح النجايش يف مقدمة 

 كتابه بقصور فهارس الشيعة لعدم إحاطتها بأسامء سائر املصنّفني.

وق هلا إسنادًا أصاًل، فيحتمل فيها هذا، وأما عن األحاديث التي مل يذكر الصد

 أحد احتاملني:

أن يكون الصدوق قد بنى يف أّول األمر عىل حذف اإلسناد بالكلية  األول:

ألجل االختصار وقد طبق هذا يف موارد كثرية جدًا يف اجلزء األول، ثم بدا له أن 

 يذكر األسانيد ابتداًء بذكر صاحب األصل أو الكتاب املروّي عنه.

هذا االحتامل ضعيف بحوالة الصدوق إىل فهارس الكتب التي رواها  ولكنّ 



عن مشاخيه، ومن غري املعقول أن ال يلتفت الصدوق إىل عدم فائدة تلك احلوالة 

يف خصوص تلك املوارد الكثرية إذ ال يمكن حتديد اسم صاحب الكتاب بالضبط 

روي، ات مبهمة جمهولة كبعد نسبة تلك املوارد إىل املعصوم رأسًا، أو إيرادها بعبار

ويف رواية، ويف حديث.. وهكذا. إذ ربام تكون موجودة يف أكثر األصول والكتب 

 املشهورة. بينام وضع املشيخة ملعرفة طرقه إىل أسامء معلومة.

ويضعفه أيضًا عدم انحصار هذا النمط من األحاديث يف جزء واحد وال 

 تواليها فيه وإن كثر إيرادها يف اجلزء األول.

أن تكون تلك األحاديث متواترة، وأحكامها من رضورات املذهب  الثاين:

املعلومة لدى اجلميع، بحيث يغني ذكرها عن االقرتان باإلسناد، ولكنّني ال 

 أرّجح هذا االحتامل، فكثري منها مضمونه نجزم بعدم تواتره.

 لوأّما عن وجود املخالف للمشهور فيها، فهو ال يؤثر سلبًا عىل االحتام

املذكور إذا ما لوحظ موقعه يف الباب الذي اتفقت أحاديثه عىل معنى واحد. وال 

ينايف ذلك حكمه بصحة مجيع ما أورده يف كتابه، فرب صحيح مل يعمل به كام لو 

صدر تقية، وكذلك عىل تقدير ضعفه؛ لعدم اإلفتاء بموجبه وال جعله حجة. 

املذهب من طرق املذهب نفسه فكأنه أراد التنبيه عىل وجود ما خيالف رضورات 

وبالتايل هو غري مشمول باحلكم بالصحة، ألن التنبيه عىل يشء ألجل احرتاز 

اآلخرين منه ال يعّد خروجًا عن املنهج املذكور يف مقّدمة الكتاب واملطبق باّطراد 

 يف أبواب الفقيه.

ورده أوأما عن احتامل كون ما نسبه الصدوق يف الفقيه إىل املعصوم رأسًا، أو 

بعبارات مبهمة جمهولة، مسموعًا من مشاخيه شفاهًا، ومل ينقله من كتاب حتى 

 حيتاج إىل بيان طريقه إليه يف املشيخة.



قتيض ي« ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة»فجوابه: إن قول الصدوق: 

أن تكون تلك األحاديث منقولة من تلك الكتب، ويدل عليه وجود أغلبها مسندًا 

 ايف، والكايف كام هو معلوم خالصة لأُلصول واملصنفات السابقة.يف الك

وخالصة األمر: إن الصدوق مل يستقرئ طرقُه يف املشيخة بل ترك ذكر بعضها 

 اعتامدًا عىل فهارس الكتب األخرى.

وهبذا ننتهي من مناقشة األمور األربعة التي تعد من أبرز مميزات الفقيه، 

ا واملواقف يف مجلة من هذه النقاط كّلها وإّنام أحببنوستأيت الكثري من التعليقات 

 هنا العرض.

والبّد لنا أن نتناول بعد ذلك منهجه يف الكتاب وما يتصل به من ُامور ُاخرى 

 وذلك عىل النحو التايل:

 

 األحكام أحاديث عرض يف طريقته 

تقّسم مسائل الفقه اإلسالمي إىل عبادات ومعامالت )عقود، وإيقاعات، 

أحكام(. وقد اعتاد املحّدثون والفقهاء الشيعة تقديمها عىل املعامالت يف و

مصنّفاهتم. وملا كانت الصالة متثل مّخ العبادة، بل عمود الدين؛ لذا احتلت 

األحاديث املروية بشأهنا موقع الصدارة يف كتبهم احلديثية. ولكون الصالة 

غريه. وبام أّن الطهارة ال  مرشوطة بالطهارة فالبد من تقديم كتاب الطهارة عىل

حتصل بغري املاء غالبًا باعتباره أهم مصادرها؛ لذا كان االستفتاح بباب املياه يف 

 كتب احلديث الزمًا وموضوعّيًا عندهم.

عيًا بباب املياه ليكون مدخاًل طبي« الفقيه»فألجل ذلك استهّل الصدوق كتابه 

 للوصول إىل الوضوء بصفته مقّدمة للصالة.



الرغم من شيوع هذا الرتتيب يف عرٍص متقّدم عىل عرص الصدوق،  وعىل

لوجوده يف بعض مؤّلفات أصحاب األئمة كام يبدو من فهرستي الشيخ والنجايش 

إاّل أنه يمكن القول بأنه ليس من باب املصادفة أن يتفق حديثا الباب األول من 

، السيام ر وال تأثريمع حديثي الباب األول من فروع الكايف من غري تأث« الفقيه»

بعد نسبتهام يف البابني ـ بال إسناد يف الفقيه ومعه يف الكايف ـ إىل اإلمام الصادق 

 عليه الّسالم.

ومهام يكن السبب يف تقديم باب املياه يف الفقيه، فاعلم أّن من طريقة الشيخ 

الصدوق يف عرض أحاديث األحكام تقديمه ما هو بمثابة الفهرس ملا يليه من 

اديث أو أبواب إْن ُوِجد. ففي باب الصلوات التي جرت السنّة بالتوّجه فيهّن أح

فقد فهرَس لتلك الصلوات، ثم أفرد هلا ـ بعد ذلك ـ أبوابًا خاصة هبا. ويف باب 

األغسال أمجل ذكر األغسال عىل طريقة الفهرس، ثم فّصل الكالم عن بعض تلك 

 إمجال لبعض املواقيت، بيد أنّ  األغسال يف أبواهبا. ويف باب مواقيت الصالة

 تفاصيلها جتدها يف أكثر من باب الحق. وهكذا..

وأّما إذا مل جيد ما يقّدمه ليكون بمثابة الفهرس ملا يليه، فإّنه يكتفي حينئذ بعرض 

األحاديث عرضًا يتناسب ووحدة املوضوع مع مراعاة مناسبة األحاديث 

 ألحاديث وترتيبها.ألبواهبا. وهذا هو األعّم األغلب يف نظم ا

 

 الفقيه يف الصدوق فتاوى 

للشيخ الصدوق فتاوى كثرية يف كتابه الفقيه، وأغلبها من الفقه املتلّقى عرب 

األخبار املنقولة شفًة عن شفة واملدونة يدًا عن يد. وخري ما يدّل عىل تلّقيها 

الفقهّية  التفريعات وانتزاعها من كلامت أهل البيت ـ وإْن مل تقرتن هبا أحيانًا ـ ندرة



فيها، إاّل بمقدار ما تشتمل عليه نصوص األخبار من تلك التفريعات التي فتح 

 «.املبسوط»باهبا الشيخ الطويس يف كتابه 

هذا فضالً عن كون الصدوق عاماًل باألخبار بعد تصحيحها، ومفتيًا 

حديث ـ  ه أوبموجبها، ومعتقدًا حّجيتها، ومرّصحًا بأن مجيع ما يف الفقيه ـ من فق

مستخرج من كتب مشهورة. وهو ال يعني غري كتب احلديث املعتمدة كام يظهر 

من إشارته إىل بعضها. ومن هنا ذهب بعضهم إىل أّن فتوى الصدوق كروايته، 

لعدم عمله بغري نصوص األخبار. وأّما عن عمله برسالة أبيه إليه وإستناده يف كثري 

ينايف التزامه بالعمل يف حدود دائرة النص من من اإلفتاء عىل بعض مقاطعها، فال 

وجهة نظر هؤالء، وال ضري فيه أصاًل؛ ألّنه إّنام أنزل رسالة أبيه إليه منزلة النص؛ 

ألهنا كانت كذلك بترصيح أبيه يف مقّدمتها، لكنّه حذف منها األسانيد لكي ال 

 يثقل محلها عىل حّد تعبريه.

ني ـ إىل س بتصنيفها ـ باعتبارين خمتلفال بأ« الفقيه»وبعد وضوح أصل فتاوى 

 صنفني ومها:

 الصنف األول: باعتبار درجة قبول الفتوى

 ويالحظ يف هذا الصنف ثالثة أقسام من الفتاوى، وهي:

الفتاوى املطابقة لرضورة من رضورات الرشع، وهذه الفتاوى  القسم األول:

 ه.أجزاء الفقيصحيحة، وال نقاش فيها أصاًل، وهي كثرية مبثوثة يف مجيع 

الفتاوى املختلف بشأهنا من لدن فقهاء املذهب اإلمامي، بني  القسم الثاين:

املوافقة عليها تارة وخمالفتها تارة أخرى، ويمكن تشخيصها بالرجوع إىل كتب 

الفقه اإلمامي التي تناولت فقه املتقّدمني واجتهاداهتم، مثل كتاب الّسائر البن 

عالمة احليّل ونحومها. وعن طريق هذه الكتب يمكن إدريس احليّل، واملختلف لل



 استقراء هذا القسم من الفتاوى التي مل حيصل الوفاق التّام عليها.

الفتاوى النادرة التي مل يعتّد هبا مجيع الفقهاء أو أكثرهم؛ لعدم  القسم الثالث:

اس يشهرهتا بينهم، أو حلصول اإلمجاع عىل خالفها. وفتاوى هذا القسم قليلة بالق

 إىل فتاوى القسمني األّولني.

 الصنف الثاين: باعتبار مالحظة املنهج

ونعني هبذا االعتبار طريقته يف تصنيف فتاويه، وذلك من خالل الوقوف عىل 

أقسام الفتاوى فيها، ودرجة وفرهتا، ومقدار كثافتها، ومدى كفاءة كّل قسم يف 

 تشخيص منهج املؤّلف يف اإلفتاء.

قته يف عدم وحدة طري« الفقيه» إىل أّنه يظهر من متابعة ويذهب بعض الباحثني

 تصنيف فتاويه، إذ كانت هناك أربعة اقسام للفتيا بموجب االعتبار األخري، وهي:

الفتاوى التي استقّلت بأبواب خاصة هبا ومل ُيذكر معها حديث  القسم األول:

تي اضع القط، كباب الصلوات التي جرت السنّة بالتوّجه فيهّن، وباب املو

يستحب أن يقرأ فيها )قل هو اهلل أحد( و)قل يا أهيا الكافرون(، وباب مرياث 

الزوج مع الولد، وباب مرياث الزوجة مع الولد وغريمها من أبواب املواريث، 

وكذلك باب سياق مناسك احلج، فقد أفتى بمعظم تلك املناسك من دون ذكر 

، ودخول املسجد احلرام، والنظر إىل األخبار الواردة فيها، كالتلبية، ودخول مكة

الكعبة، والنظر إىل احلجر األسود، واستالم احلجر، والطواف، والقول يف 

الطواف، والقول بني الركن اليامين والركن الذي فيه احلجر األسود، والوقوف 

باملستجار، ومقام إبراهيم عليه الّسالم ، والرشب من ماء زمزم، واخلروج إىل 

صري، والغدو إىل عرفات، وأخذ حىص اجلامر من مجع، والوقوف الصفا، والتق

 باملشعر، وغريها من املناسك االُخر.

نعم، ذكر يف بعض املناسك أخبارًا، كام يف دعاء املوقف، واإلفاضة من 



 عرفات، واإلفاضة من املشعر احلرام.

خذ منها ؤالفتاوى املقّدمة عىل األحاديث يف أبواهبا، ولكنها مل ت القسم الثاين:

غالبًا، بل من نصوص أخبار ُاخر، كام يف باب املّس، وباب آداب املرأة يف الصالة، 

 وباب مرياث ولد الصلب، وغريها.

الفتاوى املقّدمة يف أوائل األبواب واملنتزعة من أحاديث تلك  القسم الثالث:

 األبواب، وهذا القسم نادر الوقوع يف الفقيه.

بثوثة بني أحاديث األبواب، واملتصّدرة ـ أحيانًا ـ الفتاوى امل القسم الرابع:

، وُاخرى بدوهنا، ويدخل هذا القسم من «قال مصنّف هذا الكتاب»بعبارة: 

الفتوى يف دائرة توضيحات الصدوق غالبًا، كام يأيت مرارًا ألجل تتميم أحاديث 

 الباب بالفتيا املستخلصة من النصوص التي مل يوردها يف أبواب الفقيه.

ن مراجعة هذه األقسام وتتّبعها بدّقة يف الفقيه يظهر عدم االستفادة من وم

القسمني الثاين والثالث يف حتديد ما هو املنهج املّتبع يف تصنيف فتاوى الصدوق، 

لندرهتام يف الكتاب إذ قد ال تزيد مواردمها عىل عرشة موارد يف مجيع األحوال. 

ام امللحوظة يف أجزاء الفقيه. ومعهام وهذا بخالف موارد القسمني اآلخرين لكثرهت

يمكن القول: بأن منهج الشيخ الصدوق يف اإلفتاء بلحاظ االعتبار الثاين يقوم 

عىل أساس ضغط النصوص وتقديمها تارة بأبواب مستقلة عىل صورة اإلفتاء 

بدالً عن جتزئتها إىل جمموعة من األخبار مما يكون عىل خالف منهجه يف الرواية 

تنًا. وتارة بجعل تلك الفتاوى بني أحاديث األبواب تتمياًم هلا أو سندًا وم

 توضيحًا.

 

 األحكام علل بيان 

، كام «الفقيه»اعتنى الشيخ الصدوق عناية واضحة ببيان علل األحكام يف كتابه 



يظهر من كثرة أبواب العلل فيه، فضالً عن األحاديث الواردة يف فلسفة األحكام 

ع ما ذكره من العلل واألسباب مل يكن من نتائج تفكريه وال من بأبواب ُأخر. ومجي

اجتهاده يف بيان فلسفة احلكم، وإّنام كان من األمور التوقيفية املروية املنسوبة إىل 

النبي وأهل البيت عليهم الّسالم، وال دخل له يف يشء منها إاّل من جهة انتقائها 

قائم مكن ضبطها بدّقة بسبب منهجه المن املصادر املعتمدة يف الفقيه، والتي ال ي

 عىل اختصار األسانيد تارًة وحذفها أحيانًا.

وكان من بني أهم ما صّدره يف العلل رسالة العلل للفضل بن شاذان 

هـ( التي أوردها الصدوق بتاممها يف علل الرشائع، وعيون 264النيسابوري )

إلمام  ذلك ـ جوابات اأخبار الرضا، واكتفى ببعضها يف الفقيه. كام اعتمد ـ يف

الرضا عىل مسائل حممد بن سنان املعروفة، وكذلك عىل ما روي عن اإلمام السبط 

احلسن عليه الّسالم يف جمي ء نفر من اليهود إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وسّلم 

ومساءلتهم له صىّل اهلل عليه وآله وسّلم عن بعض العلل واألسباب، زيادة عىل 

 يات أخرى مبثوثة أوردها باإلسناد عن غري هذه املصادر الثالثة.وجود روا

ومما يالحظ عىل العلل الواردة يف الفقيه هو ضعف بعضها ضعفًا بّينًا ال يمكن 

معه اإلذعان بصدورها عن النبي وأهل البيت عليهم الّسالم. ولعّل مما يدّل عىل 

رصاحة كام يف باب علة ضعفها هو أّن الصدوق نفسه قد أورد معها ما يعارضها 

الوضوء، وباب العلة التي من أجلها وجب الغسل من اجلنابة ومل جيب من البول 

والغائط، وباب عّلة وجوب مخس صلوات يف مخسة مواقيت، هذا زيادة عىل 

خمالفة بعضها للمعقول العادي، كالذي ورد عن نفر من اليهود يف باب عّلة فرض 

مة الصوم بعد ربطها بعقوبة ذرية آدم عليه الصيام، إذ سلبت تلك العلة حك

 الّسالم باجلوع والعطش تكفريًا خلطيئة أبيهم ببقاء الطعام يف بطنه ثالثني يومًا!.



وأّما عن العلل التي أخرجها يف الفقيه من رسالة العلل للفضل بن شاذان، فإّن 

رسالة لبعضها ال خيلو من إشكال، نظرًا لالختالف احلاصل يف صّحة نسبة تلك ا

إىل اإلمام الرضا. حتى اختار بعضهم أهّنا من تأليف الفضل ومن نتائج تفكريه 

واجتهاده يف فلسفة األحكام. وملّا مل نكن بصدد البحث عن أدّلة املثبتني والنافني 

 ألصل نسبتها نكتفي هبذا املقدار.

 

 واختالفها األخبار تعارض 

اب من ال حيرضه الفقيه( ـ كام هو ملا كان غرض الصدوق من تأليف كتابه )كت

ظاهر من اسمه ـ للفقه دون غريه، كام رّصح بذلك يف مقّدمته ومتنه، كان من 

الطبيعي أن هيمل فيه رواية معظم األخبار املختلفة واملتعارضة، ومع هذا فقد 

اشتمل كتاب الفقيه عىل قسط من تلك األخبار مما كان مدعاًة للكالم عن مدى 

ـ ومن هنا كان من الرضوري التعّرض لبيان موقفه منها.التزامه بام   وعد به يف أّوله 

كان موقف الصدوق من تعارض بعض أخبار الفقيه واختالفها منسجاًم مع 

درجة اختالف تلك األخبار وتعارضها.. إذ من املعلوم أّن التعارض قد يكون 

وإّما  ا التساقطتعارضًا حقيقيًا بحيث ال يمكن العمل باملتعارضني معًا، فإمّ 

التخيري، أو الرتجيح، وتارة يكون التعارض بني اخلربين تعارضًا بدويًا ظاهرًا 

 يمكن إزالته باللجوء إىل قواعد اجلمع والتوفيق.

والصدوق قد أمهل الصنف األّول من األخبار املتعارضة ومل حيفل به يف كتابه 

اخلربين قد صدر عنهم عليهم  إاّل بعدد نادر قد يكون له وجه سائغ كام لو كان أحد

الّسالم تقية، ويعرف هذا بالرجوع إىل مطابقة مضمون أحدمها لفتاوى متقّدمي 

فقهاء اإلمامية دون معارضِه اآلخر. فالصدوق إذن مل خيالف ما وعد به يف مقدمة 



 الفقيه ومل يشحن كتابه ـ كام قيل ـ بتباين األخبار وتناقضها.

ف والتعارض الظاهر متمّثاًل بالترصيح بضعف ولقد كان موقفه من االختال

إسناد أحدمها أو وجود املعارض األقوى، وقد يرتك اجلمع بني اخلربين 

املتعارضني لوضوحه عنده، وقد جيمع بينهام برضب من التأويل الذي يراه مقبوالً 

ثّم يأيت بشاهد عىل صدق هذا التأويل من احلديث الرشيف، وأمثلته كثرية يف 

 ملن أراد املراجعة.الفقيه 

ويف موارد االختالف بني األخبار هناك حماوالت كثرية من الصدوق يف رفع 

لك، ثّم ونحو ذ« هذان احلديثان متفقان ليسا بمختلفني»هذا االختالف بعبارة: 

يبدأ بتناول جهتي االختالف يف اخلربين ويرفعهام بالتبيني. وقد يلجأ أحيانًا إىل 

 تالف الظاهر بني األخبار:أساليب ُأخر لرفع االخ

محله االختالف عىل اختالف األحوال مع نفي االختالف عنها يف حال  منها:

ثّم يورد من « وتصديق ذلك..»واحدة، مع االستدالل عىل صّحة رأيه بعبارة: 

 احلديث ما يؤّيد كالمه.

محل بعض النواهي عىل الكراهة بدل التحريم ملوافقة أخبار أخرى  ومنها:

ملحمل وإن مل يروها أو عىل االحرتاز فقط أو عىل اإلنكار دون اإلخبار لذلك ا

 فيكون مفاد اخلرب االستفهام االستنكاري.

رفع االختالف احلاصل يف احلديثني الواردين يف تفسري آية واحدة،  ومنها:

جريًا عىل قاعدة عاّمة، وهي أّن اآلية قد تنزل يف اليشء وجتري يف غريه؛ ألّن املورد 

 خيّصص الوارد. ال

التمييز بني األحاديث املفّّسة وامُلجمَلة واألخذ باالُوىل دون الثانية مع  ومنها:

الترصيح بأّن املفّّس حيكم عىل املجمل. وهذا أسلوب حسن ملعرفة بعض أسباب 



 االختالف الظاهر بني األحاديث.

لتنزيه املؤّيدة ا تأويل األخبار التي تفيد بظاهرها التشبيه بام يوافق أخبار ومنها:

 بالكتاب العزيز، والسنّة املتواترة، ودليل العقل.

 

 الفقيه يف الصدوق توضيحات 

أثرى الصدوق رمحه اهلل أحاديث الفقيه بكثرة توضيحاته عىل ما دّق منها يف 

معناه، متأثرًا بطريقته السابقة يف التأويل بعض التأثر، وغالبًا ما يكون ذلك 

 مسوقًا عىل نمط اإلفتاء ومؤّيدًا بخرب جديد.التوضيح والبيان 

لكنّه قد يكتفي بالبيان من دون شاهد عليه لعدم احلاجة إليه إّما لوضوحه يف 

نفسه، وإّما إلنزاله منزلة الشاهد الحتامل انتزاعه منه وان مل يرصح به، كام هو شأنه 

ألحاديث أغلبها من ا يف أغلب توضيحاته عىل املتون إاّل أّن املطمأّن إليه هو استقاء

 ويعرف ذلك بالتتّبع.

ومن اهتاممات الصدوق الداخلة يف دائرة البيان عنايته بمعنى غريب احلديث، 

كالليت، والدرم، والَعرف، والكعثب، ونحوها. بل حتى الشواهد الشعرية 

مسوقة هلذا الغرض أيضًا. وربام خرج عن منهجه هذا فلم يوّضح وترك ما هو 

 إىل البيان.بأمّس احلاجة 

 

 الكريم قرآنال بعلوم الفقيه أحاديث صلة 

استفتح الصدوق الكثري من أبواب الفقيه بآيات األحكام حلاجته املاّسة إليها. 

وقد تعّرض إىل بعض املباحث اخلاّصة بعلوم القرآن الكريم، كبيان زمان اكتامل 

 ل.النزو التنزيل العزيز، وتعيني الناسخ من املنسوخ، وتوضيح أسباب



 األخبار عرض يف طريقته

لعّل من الواضحات أّن الصدوق يف تأليفه للفقيه مل يشأ جعله كتابًا حديثيًا 

رصفًا، وإنام أراد به أن يكون كتاب فقه يعتمد األخبار، وهذا ما سّوغ له أن ال 

 ربيتقّيد بالنص احلريف للخرب يف موارد كثرية يف الفقيه، فربام زاد عىل متن اخل

توضيحًا منه وتبيينًا، وربام نقص منه ألجل االختصار واالكتفاء بام دل من اخلرب 

 عىل احلكم الفقهّي املراد، وهذه احلقيقة واقعة.

ومن هنا، فكتاب الفقيه ال يمكن عّده أصاًل ملعرفة مصطلح )املزيد( يف علم 

شتامله عىل املزيد ااحلديث الرشيف، لعدم التقّيد بالنص يف موارد كثرية يف الفقيه، و

 يف نفسه.

ولقد نّبه التقي املجليس يف رشحه عىل الفقيه املسمى بروضة املتقني عىل هذه 

الظاهرة وتابع مجيع الزيادات احلاصلة عىل املتون من املؤّلف نفسه كام بنّي مواضع 

االختصار كّلها وكانت عّدته يف ذلك كتاب الكايف الذي تقّيد فيه مؤّلفه بإيراد 

 ص كاماًل من دون أدنى زيادة أو نقصان.الن

وقد عارض السيد اخلوئي هذا القول واعترب أّنه ال دليل عىل اإلدراج من قبل 

 الصدوق هنا، فلعّل اخلرب وصله هبذه الطريقة التي فيها زيادة أو نقص.

 

 الفقيه تصنيف يف طريقته

ارة وانتهاًء صنّف الصدوق كتابه عىل األبواب الفقهية ابتداًء من الطه

( بابًا موزعة عىل أربعة 666باملواريث، وقد قيل بأّن جمموع أبواب الفقيه بلغ )

( بابًا، ويف 73( بابًا، ويف الثالث )223( بابًا، ويف الثاين )37أجزاء، ويف األول )

( بابًا، ومل يتفق هذا التفصيل مع اإلمجال الذي ذكروه، إذ حاصل 378الرابع )



 ل ينقص عن اإلمجال بامئة باب.جمموع هذا التفصي

ولكن يف نسخة الفقيه املطبوعة يف بريوت دار األضواء، اشتمل اجلزء األّول 

( بابًا، ويف الرابع 373( بابًا، ويف الثالث )227( بابًا، وكان يف الثاين )33عىل )

 ( بابًا.674( بابًا، فيكون املجموع )376)

 اء املنقول عن الشيخ البهائي والسيدوأّما عن عّدة أحاديث الفقيه، ففي اإلحص

( حديثًا، منها 5368الَتفرييش يف رشحهام عىل الفقيه، أّن جمموع أحاديثه )

( حديثًا مرساًل، ولكن يف املطبوع منه غري ذلك، ففي نسخة الفقيه 2454)

( حديث، ويف طبعة 5343املطبوعة يف دار األضواء وصلت األحاديث إىل )

( حديثًا. والكّل يف تقديري غري صحيح، 5324بلغت ) جامعة املدرسني ـ قم،

لرتك أحاديث كثرية مل ترّقم يف النسخ املطبوعة، وأغلب الظّن أهنم حسبوها من 

 أقوال الصدوق كام يظهر من تقويم نص املطبوع وتقطيعه.

 ومهام يكن فإّن مما يالحظ عىل تصنيف الفقيه مجلة من األمور:

( بابًا، وال يمكن تفسري النادر بالشاّذ 37فقد بلغت )كثرة أبواب النوادر،  منها:

هنا كام ال خيفى، حلكمه عليها بالصحة واعتبارها حجة، وهلذا استظهر التقي 

املجليس بأّن النوادر يف الفقيه هي األخبار املتفّرقة التي يشكل جعل كّل خرب منها 

 بابًا عىل حدة.

ل أدخل يف الفقيه مجلًة من عدم االقتصار عىل أحاديث األحكام، ب ومنها:

 أحاديث العقائد.

عدم مناسبة بعض األحاديث ألبواهبا، كام جاء يف باب احلجر  ومنها:

 واإلفالس.

تكرار األحاديث، والتكرار يف احلديث شائع عند مجيع املحّدثني،  ومنها:



 حلاجة املحّدث إىل احلديث الواحد املشتمل عىل أكثر من حكم يف أكثر من باب.

ترك بعض األبواب الفقهّية، فقد روى أحاديث بيع الثامر يف الفقيه يف  ها:ومن

باب أقسام البيع من كتاب املعيشة، وهلذا جتد املجليس األّول يف رشحه عىل الفقيه 

وإن مل يذكر  باب بيع الثامر،»قد أثبت فيه عنوان بيع الثامر مشريًا إىل ذلك بقوله: 

 فعله ثقة اإلسالم حممد بن يعقوب الكليني الباب، لكّن كان األنسب ذكره كام

 (.78: 7)روضة املتقني « ريض اهلل عنه ، ههنا ويف غريه

تركه بعض األحكام الفقهية، وهي كثرية، كأحكام طالق البدعة من  ومنها:

الثالث وغريه، وأكثر أحكام كتاب املعيشة مهملة يف الفقيه، وكذلك مل يرو شيئًا 

رشائط العقد يف كتاب العتق كالعقل والبلوغ واالختيار من األخبار الدالة عىل 

والتلفظ بالعتق وغريها، وكذلك ما يستحب للنازل يف القرب يف دفن امليت، 

وكذلك ترك أشياًء مل يذكرها يف تشخيص مواقيت الصالة كخرب القامة والقامتني، 

 كام أعرض عن أخبار وط ء الدبر ونحوها.

 

 الفقيه مصادر من بعٌض 

ونعني هبذه املصادر تلك التي مل ُيرش إليها يف مقّدمة الفقيه، واعتمدها فعاًل، 

وهي كثرية خصوصًا وأنه عطف عىل أسامء الكتب التي ذكرها يف املقّدمة عبارة 

)وغريها من األصول واملصنّفات(، ونحن ال نريد تتبع تلك األصول واملصنفات 

 رصاحة يف الفقيه، فنقول:بقدر ما نريد إثبات الكتب التي نقل منها 

إّن من بني هذه الكتب كتب الصدوق نفسه كام يفهم من إحالته إليها يف متن 

الفقيه وهي أكثر من عرشة كتب، إذ يظهر من موارد اإلحاالت أنه كان يقتطع من 

 كتبه ما هو حاجته ثّم حييل إليها للوقوف عىل التفصيل.



ب زياد بنقله منها يف الفقيه مثل كتاكتب علامء الشيعة قبله التي رّصح  ومنها:

بن مروان القندي وكتاب عبد اهلل بن املغرية وكتاب الكايف للكليني ونوادر 

 إبراهيم بن هاشم وكتاب حممد بن مسعود العيايش.

كتب اللغة واألدب، ككتاب ابن األعرايب، وكتب األصمعي إذ ورد  ومنها:

 «.قال األصمعي»التعبري عنه بعبارة: 

الوثائق التارخيية املهّمة كتواقيع األئمة، أي مكاتيبهم، خصوصًا  ومنها:

مكاتيب اإلمام العسكري، فقد عرّب رصاحة عن امتالكه لبعضها. وال يبعد وقوفه 

عىل ديوان ذي الرمة الشاعر اجلاهيل املعروف، فقد استشهد بشعره يف الفقيه كام 

 حيتمل أخذه له من كتاب أديب آخر.

دته من كتب النحو وغريب احلديث ال سّيام وهي عنده بدليل كام حيتمل استفا

نقله منها يف معاين األخبار، ككتاب اخلليل بن أمحد الفراهيدي وكتاب أيب عبيد، 

 وكتاب املربد، وكتاب القاسم بن سالم.

هذا تعريف موجز بشخصية الشيخ الصدوق وأعامله ومنهجه ومزايا كتابه، 

ن شاء إ /املدخل األبحاث القادمة من هذه املقّدمة وسيأيت املزيد من التفصيل يف

 اهلل تعاىل.





 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 ة مامّيلتعديل عند اإللم الرجال واجلرح واع
 

واألعمال والشخصّيات اتاملسار أهّم يف موجزة مطالعة





 

 

 

 

 

 

 هيدمت

ا نللحديث عن علم الرجال ونقد األسانيد عند اإلماميّة جماٌل طويل، لكنّنا ه

سوف نحاول االقتصار ـ للتعريف ورفع الغموض وااللتباس ـ عىل القرون 

الثامنية اهلجرية األوىل؛ نظرًا ألمهيّتها الفائقة، تاركني التفصيل إىل جمال آخر. 

ونقّسم تاريخ ومسارات هذا العلم يف هذه القرون إىل أربع مراحل، مّر هبا هذا 

 وذلك عىل الشكل التايل:العلم املهم جدًا يف الصنعة احلديثية، 

 

 الرجال علم حنو عيالشي التوّجه داياتب مرحلةاملرحلة األوىل: 

ظهرت يف عرص مبّكر مواقف ألهل البيت النبوي سامهت يف إذكاء شعلة 

الوعي واحلّس الرجاليَّني الذين نشآ عند املسلمني ُبعيد العرص النبوي، فقد دعا 

 شيوع الكذب خاّصة بعد زمن الفتنة. أهل البيت للتثّبت من حال الرواة بعد

 ولرصد مواقف أهل البيت ـ عىل عجالة ـ يمكن مالحظتها عىل النحو التايل:

كانت بداية مواقف أئمة أهل البيت منذ القرن اهلجري  ـ بدء حركة املواقف: 1

األّول مع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب؛ حيث حّدد بوضوح يف روايٍة/وثيقة 

 ( املوقَف من رواة احلديث فنّوعهم إىل أربعة أنواع:38: 3لكايف )الكليني، ا

رجٌل منافق ُيظهر اإليامن، متصنٌّع باإلسالم، ال يتأّثم ».. أ ـ الراوي املنافق: 



، وهذا هو من يطَلق عليه يف علم «وال يتحّرج أن يكذب عىل رسول اهلل متعّمدًا..

 ه، وترّد روايته.الرجال بالكّذاب أو الوّضاع، فال ُيقبل حديث

ورجٌل سمع من رسول اهلل شيئًا مل حيمله عىل وجهه، ».. ب ـ الراوي الواهم: 

؛ وهذا النوع من الرواة فتح لعلامء الدراية آفاقًا يف «وَوهم فيه، ومل يتعّمد كذبًا..

بحث موضوع كيفيّة نقل األخبار: هل أّن نقلها كان باللفظ أم باملعنى! فقد اشتهر 

النقل يف عرص الصحابة وأصحاب أئمة أهل البيت كان باملعنى، بينهم أّن 

خصوصًا يف الروايات الطويلة )احلسني بن عبدالصمد العاميل، وصول األخيار 

(، فلم يكونوا ينقلون األخبار بالنّص احلريف إال يف 003إىل أصول األخبار:

ق ، وهو ما يطلعصور متأّخرة، فكانوا جيلسون عند اإلمام ويدّونون ما حيّدثهم به

عليه )اإلمالء(. ثّم بحثوا حجية األخبار املنقولة باملعنى؛ وهل جيوز العمل هبا أم 

ال! فتشّعبوا يف ذلك إىل آراء عّدة، ذكروها وأدّلتها مفّصاًل يف كتب احلديث 

: 2والدراية )للتفصيل الحظ: عبد اهلل املامقاين، مقباس اهلداية يف علم الدراية 

273.) 

ذلك قد يكون الراوي غري كاذب لكنّه غري دقيق يف ما سمع أو غري ووفقًا ل

 دقيق فيام فهم ثم نقل باملعنى، فقد خيلط بني حديثني فريبطهام ببعضهام ممّا يسّبب

إرباكًا ملن يأخذ منه، وقد ينقل عن النبّي قوالً ليس عن النبي يف احلقيقة، خالطًا يف 

يبحث علامء الرجال يف العادة عن ضبط  املصدر الذي أخذ منه هذا احلديث، وهنا

الراوي ودّقته وتثّبته، لريّتبوا األحاديث وفقًا هلذه اخلاصيّة يف طبيعة النقل الذي 

وّفره لنا الراوي، وقد مّيز علامء الصنعة احلديثية من أهل السنّة بني احلديث 

أمانته، و الصحيح واحلسن وكذلك غريمها، اعتامدًا عىل درجة تثبّت الراوي ودّقته

وكانت لعلامء الرجال يف هذا املجال تعابري كثرية يف توصيف الرواة من هذه 

 الزوايا.



ورجل سمع من رسول اهلل شيئًا أمر به، ثّم هنى عنه »..  ج ـ الراوي املقتطِع:

وهو ال يعلم، أو سمعه ينهى عن يشء ثم أمر به وهو ال يعلم، فحفظ منسوخه ومل 

 «.حيفظ الناسخ..

ّبع للمجاميع الروائية عند املسلمني سيجد بعض الروايات التي تشري إىل واملتت

هذا النوع من الرواة؛ وهو من يروي مرحلًة من مراحل الترشيع وال يروي 

املراحل األخرى؛ كام وقع ذلك يف حتريم )احلُُمر األهلية(، فقد روى ابن َأيب عمري، 

َأيب جعفر عليه السالم: أهَنام عن عمر بن أذينة، عن حممد بن مسلم وزرارة، عن 

هنى رسول اهلل عن َأكلها يوم خيرب، »َسَأاله عن َأكل حلوم احلمر األهلية، فقال: 

َم اهلل َعزَّ َوَجلَّ يف  وإّنام هنى عن أكلها ألهَنا َكاَنْت محولة للناس، وإنَّام احلرام ما َحرَّ

من نقل حرمة  (؛ فبحسب هذه الرواية يكون03: 3)هتذيب األحكام « القرآن

أكل احلُُمر األهلية إنام نقلها استنادًا إىل حتريم خاّص بواقعة خيرب، دون أن يعرف 

أّن هذا التحريم حلقه أو قارنه توضيح يفيد سياقه التارخيي، فهذه الرواية من أمثلة 

 رواية املقتطِع، وقد تكون من أمثلة النوع الثاين من الرواة أيضًا.

وآخر رابع مل يكذب عىل رسول اهلل، »...ابط احلافظ:د ـ الراوي الثقة الض

مبغض للكذب خوفًا من اهلل، وتعظياًم لرسوله، مل ينسه، بل حفظ ما سمع عىل 

؛ «وجهه؛ فجاء به كام سمع، مل يزد فيه، ومل ينقص، وعلَِم الناسخ واملنسوخ..

 والراوي املّتصف هبذه الصفات هو من يؤخذ خربه، ويعتمد عىل قوله.

الرواية/الوثيقة عن اإلمام عيل، من أقدم ما أرشدنا إىل مواقف أهل البيت هذه 

 النبوّي من الرواة.

 بعد ذلك ـ وبالتحديد يف القرن الثاين ـ ـ تصاعد املواقف وأخبار الرتجيح: 2

جاءت مواقف أهل البيت أكثر وضوحًا، وأكثر تفصيالً يف بيان دور رواة احلديث 



مع األخبار والقبول هبا؛ وذلك مع صدور جمموعة  والتساول عنهم يف التعامل

كبرية من الروايات يف اختاذ مواقف حاسمة من الرواة الكاذبني ويف الدعوة إىل 

التنّبه لكذهبم، ويف تعيني الكثريين منهم باإلسم، وكذلك يف الدخول يف تفاصيل 

يًّة رجالّية هندرجات الرواة ومستوياهتم للرتجيح بني رواياهتم، األمر الذي يوّفر ذ

خصبة لتبلور علم من هذا النوع، وسنكتفي هنا بذكر ما جاء يف النصوص ممّا 

يعطي اإلمام فيه معايري ترجيح األخبار املتعارضة فيام مل يمكن التوفيق فيه، وأبرز 

 هذه الروايات:

ن مقال: َسَأْلُت َأبا عبد اهلل عليه السالم عن َرُجَلنْيِ  أ ـ مقبولة عمر بن حنظلة،

َأصحابنا بينهام ُمنَاَزَعٌة يف َدْيٍن َأْو مرياث فتحاكام ـ إىل أن قال ـ: فإن كان كّل واحد 

اختار رجاًل من َأصحابنا فرضيا َأْن يكونا الناظرين يف حقهام واختلفا فيام حكام 

ا اختلفا يف حديثكم! فقال:  احلكم ما حكم بِِه أعدهلام وأفقههام وَأصدقهام »وكالمُهَ

 (.33: 3)أصول الكايف « ديث وأورعهام وال يلتفت إىل ما حيكم به اآلخر..يف احل

قال: سألت الباقر عليه السالم، فقلت: جعلت  ب ـ مرفوعة زرارة بن أعني،

يا زرارة، »فداك، يأيت عنكم اخلربان أواحلديثان املتعارضان، فبأهّيام آخذ! فقال: 

فقلت: يا سيدي، إهنام معًا «. خذ بام اشتهر بني أصحابك ودع الشاذ النادر

خذ بقول أعدهلام عندك، وأوثقهام يف »مشهوران مروّيان مأثوران عنكم، فقال: 

)ابن أيب مجهور األحسائي، عوايل اللئايل العزيزّية يف األحاديث الدينية « نفسك..

0 :388.) 

ح  ففي هذين اخلربين يوضح اإلمامان الباقر والصادق األسَس التي عليها ُترجَّ

ألخبار املتعارضة، ومن هذه األسس املعيار التوثيقي أو جرح الرواة وتعديلهم ا

ومستويات وثاقتهم، ومن الطبيعي واملنطقي جدًا أن ترتك أمثال هذه املواقف من 



أهل البيت أثرًا يف تشكيل الوعي الرجايل، وذلك بتقويم رواة احلديث والتمييز 

 النقل. بينهم وتعيني مستوياهتم ودرجات دقتهم يف

كانت مواقف أهل البيت السابقة مواقف ذات  ـ ذروة املواقف بتقويم الرواة: 3

طابع كيّل تعطي ضوابط عامة لتقويم رجال احلديث، أما اآلن فصاروا يقّيمون 

رواًة بأعينهم مدحاً وقدحًا؛ وكان هلذا دور هام يف ترسيخ ذلك الوعي الذي تكّون 

 من خالل ما سبق ذكره من عوامل.

قد أعطى بعض أئمة أهل البيت النبوّي رأهيم يف وثاقة بعض الرواة، كمدح ف

اجلس يف مسجد املدينة وأفِت »اإلمام الباقر ألبان بن تغلب، حيث قال له: 

(، وكام 34)النجايش، الفهرست: « الناس؛ فإين أحّب أن يرى يف شيعتي مثلك

د ال: حدثني عبحّدث الفضل بن شاذان عن فضل يونس بن عبد الرمحان أنه ق

العزيز بن املهتدي ـ وكان خري قّمي رأيته، وكان وكيل الرضا وخاّصته ـ فقال: 

إين سألته فقلت: إين ال أقدر عىل لقائك يف كّل وقت فعّمن آخذ معامل ديني! فقال: 

 (، وغري ذلك الكثري.007)فهرست النجايش: « خذ عن يونس بن عبد الرمحن»

ين من أمثال: املغرية بن سعيد الذي قال عنه وقد رّصحوا بضعف مجاعٍة آخر

فإّن املغرية بن سعيد ـ لعنه اهلل ـ دّس يف كتب أصحاب أيب »..اإلمام الصادق:

، وأيب اخلّطاب الذي ورد يف حّقه عن اإلمام الرضا: «أحاديث مل حيّدث هبا أيب..

حاب أص إّن أبا اخلطاب كذب عىل أيب عبد اهلل، لعن اهلل أبا اخلطاب، وكذلك»..

(، 220)رجال الكيش: « أيب اخلطاب، يدّسون هذه األحاديث إىل يومنا هذا..

 وغريها مما ورد عن أهل البيت النبوي يف تقويم الرواة فرادى ومجاعات.

إذن، فبدء ظاهرة الكذب عىل النبي واألئّمة، وحادثة الوليد بن عقبة، 

ض أهّنا ت املتنّوعة، نفرتواملنطلقات العقالنية يف نقد السند، ومواقف أهل البي



شّكلت البذور األوىل النطالقة املرحلة اجلنينية لعلم الرجال عرب تكوين وعي 

رجايل يف القرنني األول والثاين، وأهّنا سامهت إسهاماً كبرياً يف إشعال التساول عن 

الرواة وأحواهلم، فكانت هذه املرحلة النواَة األساسيّة لربوز ما بات يعرف عند 

عة بعلم اجلرح والتعديل، كّل ذلك عرب التحليل التارخيي ملا وصل لدينا من الشي

 كتب ووثائق مرتبطة هبذا امليدان.

 

 جديد علٍم نلتكّو البداية هاصاتإر ،«الرجال أمساء علم»

ويف هذا السياق، ويف القرن الثاين اهلجري، ظهر عند الشيعة ما أطلق عليه 

...املاّدة »اسم )علم أسامء الرجال( ويعني به:  الشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضيل

املوجودة يف املدّونات املعروفة بكتب الرجال، أمثال: )رجال النجايش( و)رجال 

الطويس( و)خالصة األقول( للعالمة احليل و)تنقيح املقال( للشيخ املامقاين، 

ت ماّدة لحتتوي اسم الراوي ونسبه أو نسبته، وتقويمه من ِقَبل الرجاليني.. ومتثّ 

أسامء الرجال فيام يعرف بكتب الرجال التي هي بمثابة معاجم تشتمل عىل تعريف 

(، وُيعتقد أّن هذا 80ـ  88)الفضيل، أصول علم الرجال: « الراوي وتقييم حاله

العلم سبق نشوء علم الرجال الشيعي؛ وأنه من املحّطات التي أسهمت يف تكّونه 

 باملعنى املصطلح عليه اليوم.

ا يؤّيد هذا الرأي أّن الشيخ آغا بزرك الطهراين اعتقد أّن أقدم كتاب رجايل ومم

(، 253عند الشيعة يرجع إىل عبيد اهلل بن أيب رافع )مصفى املقال يف علم الرجال: 

 حيث كتب يف تسمية من شهد مع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب.

نى كتاٌب رجايل باملع لكن ألّن الكتاب مل يصلنا، فال نستطيع أن نجزم أّنه

املصطلح عليه اليوم؛ فال توجد قرائن تؤّكد لنا أّن مؤّلفه مارس فيه أّي تقويم من 



توثيق أو تضعيف أو طبقات أو متييز مشرتكات أو.. فاملؤلِّف ـ كام ذكر الطهراين 

اقترص من ترمجة الرجال وتسميتهم عىل خصوص الصحابة، واقترص ».. نفسه ـ: 

؛ لغرض إمتام ×صوص من شهد منهم حروب أمري املؤمننيمن بينهم عىل خ

(، إذًا 253)املصدر نفسه: « احلّجة عىل بعض الضعفاء واجلاهلني حلقيقة األمري..

فليس من املعلوم أن يكون الكتاب قد أّلف انطالقًا من وعي رجايّل مارس فيه 

ذهبي مي واملمؤّلفه جرحًا وتعدياًل لرواة احلديث، فقد يغلب عليه الطابع الكال

والتارخيي؛ فيمكن أن يقال: إّن الكتاب ليس يف علم الرجال، إنام يف علم أسامء 

الرجال، ولتأكيد هذا التوّجه فإّن َمن كتب يف علم الرجال كالسيد حسن الصدر 

جتاوز فكرة الطهراين هذه، وذكر شخصيًّة أخرى اعتقد أهنا هي أّول من صنّف يف 

 علم الرجال.

راين يؤّكد مقولة أّن علم أسامء الرجال سبق يف تكّونه ونشأته علم فام ذكره الطه

 الرجال، بل أسهم يف دفع العجلة لتكّون اجلرح والتعديل.

 

 الشيعة عند ليالرجا التصنيف دايةب مرحلة: لثانيةا املرحلة

ُيَعدُّ القرن الثالث اهلجري قرَن بدايات ظهور تصنيفات اجلرح والتعديل، 

خت لنا أسامء ويبدو هذا جليّ  ًا باستقراء كتب املصنّفات والفهارس التي أرَّ

ها من املصادر الرجالية األّولية، وكطبيعة البدء بالتصنيف  جمموعة كتب يمكن َعدُّ

يف علم جديد ستكون الكتب صغريًة يف حجمها وكمّية املعلومات التي تعطينا 

نا هتا أكرب حجاًم وأوفر إياها، خالفًا للمراحل الالحقة هلا والتي ستكون مدوَّ

 عطاء.

 

 ملرحلةا هلذه العامة اخلصائص: أواًل

 يمكن احلديث عن مجلة من خصائص متتاز هبا هذه املرحلة، أمّهها:



ألّن كتب هذه املرحلة مل تصلنا، فال نملك أّي معلومات عن مدى اهتاممها  ـ 1

ل ارت عليه. وما نقبالرواة وعمقها و.. ممّا قد يرشدنا إىل أمهّيتها واملنهج الذي س

عنها من مواقف رجالية سطحّي جدًا ال يمكن االتكاء عليه ملعرفة مدى تأثريها 

 يف املناخ الرجايل آنذاك، لكنّها بالتأكيد كان هلا حضور.

حيتمل أن تكون بعض كتب هذه املرحلة التي استطعنا احلصول عىل  ـ 2

يف نّصه يف كتاب )عّدة هـ( 064أسامئها هي الكتب التي عناها الشيخ الطويس )

إّنا وجدنا الطائفة مّيزت الرجال الناقلة هلذه »األصول(، حيث يقول فيه: 

األخبار، ووثقت الثقات وضّعفت الضعفاء، وفّرقوا بني من يعتمد عىل حديثه 

وروايته، ومن ال تعتمد عىل خربه، ومدحوا املمدوح منهم، وذّموا املذموم، 

وفالن كّذاب، وفالن خمّلط، وفالن خمالف يف  وقالوا: فالن متهم يف حديثه،

املذهب واالعتقاد، وفالن واقفي، وفالن فطحي، وغري ذلك من الطعون التي 

 (.303: 3)العدة يف أصول الفقه « ذكروها وصنّفوا يف ذلك الكتب..

فالطويس يف هذه الوثيقة التارخيية ينقل لنا املناخ الرجايل الذي كانت تعيشه 

ية؛ فيكشف عن وجود جمموعة من املؤّلفات الرجالية التي كان الشيعة اإلمام

موضوعها تقويم رواة احلديث لالعتامد عليهم أو لرفضهم، وأّن تلك التقويامت 

الرجالية مبارشة أو شبه مبارشة مستفادة من نصوص متناَقلة عرب أجيال علامء 

ن التي ذا القراإلمامية، وليست هذه الكتب التي حتّدث عنها الطويس غري كتب ه

وصلتنا أساموها؛ فلو كانت هناك كتٌب أخرى غريها لذكرها الطويس نفسه يف 

 رجاله وفهرسته.

وقد ُيستبعد هذا االحتامل؛ بأّن الطويس من املمكن أن يكون قد عنى يف نّص 

العّدة املصادَر الرجالية األساسية التي بدأت بالظهور يف القرن الرابع اهلجري ـ 



الحقًا ـ وهي كتب رجالية باملعنى الذي أورده يف نّصه، وأما كتب  عىل ما سيأيت

هذا القرن ـ أعني القرن الثالث اهلجري ـ فبعضها خارج عن وصفه أو ال نعلم 

 عن حاهلا شيئًا.

ولكن يمكن أن جياب عن هذا، بأّن الطويس قال بعد النص املتقّدم مبارشًة، 

ذلك الكتب، واستثنوا الّرجال من وصنّفوا يف »..مكماًل حديثه عن املوضوع: 

مجلة ما رووه من التصانيف يف فهارسهم، حتى إّن واحدًا منهم إذا أنكر حديثًا 

 «نظر يف إسناده وضّعفه برواته، هذه عادهتم عىل قديم الوقت وحديثه ال تنخرم..

(، فإشارته األخرية تعّزز احتامل أّن هذه الظاهرة 308ـ  302: 3)املصدر نفسه 

موجودة منذ قديم األيام، بمعنى يف فرتة قديمة نسبّيًا بالنسبة للشيخ كانت 

الطويس، والقرن الرابع اهلجري ليس كذلك؛ ألّن الطويس ُولِد يف هذا القرن 

وتويف يف القرن اخلامس اهلجري، األمر الذي يعّزز أّن مقصوده من قديم األّيام 

 القرن الثالث اهلجري يف احلّد األدنى.

 

 األوىل الشيعية رجاليةال التصنيفات مع جولة: ثانيًا

من خالل الرجوع لكتب املصنّفات والفهارس، استطعنا الوصول إىل جمموعة 

من الكتب التي قامت القرائن يف حّق بعضها عىل أهّنا كتٌب رجالية أو حيتمل يف 

حّقها ذلك، فتكون هذه الكتب هي املصادر واملدّونات الرجالية األوىل يف الوسط 

 الشيعي اإلمامي، بحسب ما انكشف لنا، وهذه الكتب هي:

 

 (هـ) يالبجّل جلعفر املشيخة، كتاب ـ 

ذكر له النجايش )كتاب املشيخة(؛  هـ(:218أبو حممد جعفر بن بشري البجيل )



« ـ.. له كتاب املشيخة ـ مثل كتاب احلسن بن حمبوب إال أنه أصغر منه»فقال: 

يعني أنه قد رأى الكتابني؛ لذا قارن بينهام يف  (. وهذا333)رجال النجايش: 

 احلجم.

 

 (هـ) كنانيال جبلة البن الرجال، كتاب ـ 

ذكره السيد  هـ(:219أبو حممد عبد اهلل بن حّيان بن أبجر بن جبلة الكناين )

( 57حسن الصدر كأّول مصنِّف شيعي يف علم الرجال )الشيعة وفنون اإلسالم: 

ىل أّن له كتابًا باسم )كتاب الرجال( )رجال النجايش: ؛ وقد نّص النجايش ع

236.) 

 

 (هـ) بحمبو بن للحسن احلديث، ةروا ومعرفة املشيخة: كتابا ـ 

ممن روى عن اإلمام  هـ(:224هـ ـ 149احلسن بن حمبوب الرّساد )

، وله الكثري ×، وروى عن ستنّي رجالً من أصحاب اإلمام الصادق×الرضا

(، وقد ُذكر له كتابان: األّول 288: 5حمسن األمني، أعيان الشيعة من املؤّلفات )

بعنوان )املشيخة(، واآلخر )كتاب معرفة رواة األخبار( )الطويس، الفهرست: 

(، وإن مل يصلنا هذان الكتابان؛ ولكن 63؛ وابن شهر آشوب، معامل العلامء: 36

 من عنوانيهام يمكننا أن نتعّرف عىل معاملهام العاّمة.

قد يكون كتاب )املشيخة( كتاٌب يذكر فيه مشاخيه الذين يروي عنهم وطرقه ف

إىل األحاديث، كام يف مشيخة الصدوق والطويس، وإن صّح هذا فتكون كتب 

 املشيخة من أقدم املصنّفات الرجالية، وأّن انطالقتها كانت يف هذا القرن.

ث بأحوال رواة احلدي أما كتاب )معرفة رواة األخبار(، فعنوانه يوحي بأّنه هيتمّ 



 والبحث فيهم.
 

 (هـ) الكويف الفّض بن لعلّي الرجال، كتاب ـ 

ذكر الشيخ النجايش له كتابًا بعنوان  هـ(:224أبو حممد عيل بن فّضال الكويف )

 (.86)كتاب الرجال( )رجال النجايش: 

 

 (هـ ق) الكويف فضال بن علي بن ناحلس بن لعلي الرجال، كتاب ـ 

حلسن عيل بن احلسن بن عيل بن فّضال الكويف )القرن الثالث اهلجري(: أبو ا

؛ 253ذكر النجايش والطويس له كتابًا بعنوان )كتاب الرجال( )املصدر نفسه: 

(، ومن الواضح أّن نسخًة من الكتاب وصلت البن 357والطويس، الفهرست: 

ذ منها، صادر التي أخداوود احليل، فقد ذكره يف مقّدمة كتابه بوصفه مصدرًا من امل

ولو تتّبعنا كتابه لوجدنا أّنه ينقل عنه يف جمموعة من الرتاجم مبارشًة، منها يف ترمجة 

 كّل من:

 ـ مجيل بن دّراج.3

 ـ حفص بن سامل أبو والد.2

 ـ فايد احلنّاط.8

 ـ حممد بن عثامن.0

 ـ عبد النور بن عبد اهلل بن سنان األسدي.5

، 66اشمي )الحظ: ابن داوود احليل، الرجال: ـ عيل بن حسان بن كثري اهل6

32 ،354 ،373 ،257 ،263.) 

 

 (هـ أو ) النيسابوري انشاذ بن للفضل الرجال، كتاب ـ 

ُذكر له كتاب يف هـ(: 261أو  254أبو حممد الفضل بن شاذان النيسابوري )



 (.863الرجال )الطهراين، مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال: 

أّن نسخًة من هذا الكتاب وصلت للشيخ الكيش، واعتمد عليها يف ويبدو 

 بعض موارد كتابه، منها يف ترمجة:

 ـ جندب بن زهري، وعبد اهلل بن بديل.3

 ـ عبيد اهلل بن العباس.2

 ـ سعيد بن املسيَّب.8

 ـ هشام بن احلكم.0

 ـ إبراهيم بن عبداحلميد الصنعاين.5

 ـ يونس بن عبد الرمحن.6

 ن حممد بن بابا القّمي.ـ احلسن ب7

 ـ موسى السّواق، وحممد بن موسى الرشيقي. 3

، 332، 63ـ فارس بن حاتم القزويني )راجع: اختيار معرفة الرجال: 3

335 ،255 ،006 ،035 ،524 ،523 ،528.) 

ووصلت كذلك نسخٌة منه البن داوود احليّل، فذكره مصدرًا من مصادر كتابه 

 كّل من:الرجايل، واعتمده يف ترمجة 

 ـ حممد بن احلسن الواسطي.3

 ـ إبراهيم بن عبد احلميد.2

 ـ العباس بن صدقة.8

 ـ عبد اهلل بن مسعود.0

 ـ أيب العباس الطرباين.5

 ـ حممد بن عيل بن إبراهيم القريش.6



، 373، 383ـ عيل بن الصلت النهاوندي )انظر: ابن داوود احليل، الرجال: 7

226 ،252 ،255 ،270 ،838.) 

 ا كّله يشهد عىل مرجعّية هذا الكتاب يف جمال علم الرجال.وهذ

 

 (هـ ق) الربقي دخال بن حملمد الرجال، كتاب ـ 

ام من أصحاب اإلم أبو عبد اهلل حممد بن خالد الربقي )القرن الثالث اهلجري(:

، ووالد أمحد بن حممد بن خالد الربقي صاحب كتاب )املحاسن(؛ ذكر ×الرضا

 (.045( )الطهراين، مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال: له )كتاب الرجال

 

 بةوالنس اخلصائص ،(هـ أو ) قيللرب والرجال الطبقات كتاب ـ 

ذكر له كتابان يف  هـ(:281أو  274أبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد الربقي )

الرجال: )كتاب الطبقات( املعروف بـ)رجال الربقي(، و)كتاب الرجال( 

 (.62؛ والطويس، الفهرست: 76ت النجايش: )فهرس

 

 ليهع واالعتماد الكتاب وصول ـ  ـ 

نقف قلياًل مع هذا الكتاب؛ نظرًا ألمهّيته ولوصوله إلينا، فهذا الكتاب هو 

الكتاب الوحيد الذي وصلنا من كتب هذه املرحلة، ومل يصلنا سواه، وقد اعتمد 

ه، ورمز له بـ)قي(، اختصارًا عليه ابن داوود احليل وعّده من مصادر كتاب

 لـ)الربقي(. وُيعّد من مصادر العالمة احليل يف كتابه اخلالصة يف ترمجة كّل من:

 ـ داوود بن أيب زيد.3

 ـ سليامن بن خالد البجيل.2



 ـ سويد بن غفلة اجلعفي.8

 ـ فضيلة بن حممد راشد.0

، 223، 368، 350، 302ـ أبو ليىل )خالصة األقوال يف معرفة الرجال:5

 (، وغريهم.846

 

 لربقيا لرجال العامة املعامل ـ  ـ 

يعترب الكتاب من طليعة كتب الطبقات واجلرح والتعديل عند الشيعة اإلمامّية، 

 وقد متّيز بمجموعة من اخلصائص أمّهها:

رّتب املؤّلف الكتاَب ترتيبًا طبقيًا، فبدأ بتعداد أصحاب النبي| يف  ـ 1

 ، إىل الباب احلادي عرش×ب الثاين أصحاب اإلمام عيلالباب األّول، ويف البا

 ×.الذي عّدَد فيه أصحاب اإلمام احلسن بن عيل العسكري

ويف الباب الثاين عرش ذكر الراويات من النساء يف عرص كّل واحٍد من األئّمة 

منذ عهد النبي إىل عرص اإلمام عيل بن حممد اهلادي، أما يف الباب الثالث عرش 

 ني عرش صحابيًا الذين أنكروا عىل أيب بكر، ذاكرًا نصَّ إنكارهم عليه.فعّدَد اإلث

هلذا الكتاب طريقة متمّيزة يف ترتيب كّل طبقة؛ حيث يذكر أصحاب اإلمام ـ  2

السابق الذين عارصوا اإلمام الالحق )صاحب الطبقة(، وبعد ذلك يذكر 

م، جعفر الكاظ أصحاب اإلمام صاحب الطبقة، مثاًل: يف طبقة اإلمام موسى بن

ذكر أّوالً من عارصه من أصحاب زين العابدين، ثم من عارصه من أصحاب 

 الباقر، ثم من عارصه من أصحاب الصادق، ثم أصحابه اخلاّصني به.

مل يقم املؤّلف بأّي تقويامت رجالية ملن ذكرهم من األصحاب؛ سوى ثالثة  ـ 3

 وهذه املوارد هي: موارد، كام ذكرها جواد القيومي يف حتقيقه للكتاب،



 إبراهيم بن إسحاق بن أزور، حيث قال فيه الربقي: )شيٌخ ال بأس به(. أ ـ

 عبيد اهلل بن عيل احللبي، وقال فيه: )ثقٌة جليل(. ب ـ

 (.333الفضل البقباق، وقال عنه: )ثقة( )رجال الربقي:  ج ـ

 ضاكتفى عند ذكره لرجال كّل طبقة بذكر اسمه، ويف بعض األحيان بع ـ 4

ح بأّنه سنّي  املعلومات العاّمة عنه ككنيته وأصله و.. ويف بعض املوارد رصَّ

 املذهب، وهذه املوارد هي:

 أبو بكر بن عّياش. أ ـ

 زافر بن عبيد اهلل األيادي. ب ـ

 زفر. ج ـ

 سامل بن أيب اجلعد األشجعي. د ـ

 عباد بن صهيب البرصي. هـ ـ

 كثري النواء. و ـ

 ي )املصدر نفسه(.مندل بن عيل العنز ز ـ

من هنا ذهب بعٌض إىل احتامل أن يكون األصل يف كّل من ورد اسمه يف هذا 

الكتاب أّنه شيعي، إال أن يطعن فيه بفساد مذهبه أو بانتامئه إىل غري مذهب 

 اإلمامية.

ذكر املؤّلف يف هذا الكتاب ثامنيًة من أصحاب اإلمام عيل، ووصفهم بأهّنم ـ  5

لم ما هو مراده من الوصف باجلهالة هنا! فهل يريد بذلك )جمهولني(، وال ُيع

د السند! أو أّن مراده ما هو أبعجهالة احلال باملعنى الرجايل ممّا يرتتب عليه ضعف 

من ذلك، وهو أّن هؤالء ُذكروا يف أصحاب اإلمام عيل ومل تأِت عنهم أّية معلومات 

 إلثباهتا مجع القرائن. التي يرادتكشف لنا عن حاهلم، وغريها من االحتامالت 



 (هـ) لعقيقيا للشريف الرجال، تاريخ كتاب ـ 

ذكر له النجايش  هـ(:281الرشيف أمحد بن عيل بن حمّمد العلوي العقيقي )

؛ والطويس، 33والطويس كتاب )تاريخ الرجال( )فهرست النجايش: 

د (، والذي يبدو أّن نسخًة من هذا الكتاب وصلت البن داوو63الفهرست: 

احليّل؛ ألنه نقل عنه اثنني وعرشين مّرة يف كتابه؛ وهذا يعني أّن الكتاب كان عنده 

 وُفِقد بعد ذلك.

 

 (هـ ق) ألنباريا لعلّي الشيعة، رجال كتاب ـ 

 له كتاب )رجال الشيعة( نقل عيل بن احلكم األنباري )القرن الثالث اهلجري(:

  ترمجة كّل من:عنه ابن حجر العسقالين يف )لسان امليزان( يف

 إبراهيم بن سنان. أ ـ

 إبراهيم بن عبد العزيز. ب ـ

 جعفر بن مالك. ج ـ

 جهم بن صالح التميمي. د ـ

 جناح بن زريب األشعري. هـ ـ

 جعفر بن املثنى. و ـ

 جبري بن حفص العثامين. ز ـ

 جبلة بن حّيان بن أبجر. ح ـ

 اجلارود بن الّسي التميمي. ط ـ

 جابر بن أعصم. ي ـ

؛ وابن 273غريهم )راجع: الطهراين، مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال: و



، 302، 304، 380، 383: 2، و53، 03: 3حجر العسقالين، لسان امليزان 

362 ،377 ،334.) 

 

 (هـ) الكويف ثقفيال إلبراهيم الرجال، كتاب ـ 

يف الرجال ُذكر له كتاب  هـ(:283إبراهيم بن حممد بن سعيد الثقفي الكويف )

 (.80؛ والطويس، الفهرست: 36)فهرست النجايش: 

هذا هو املشهد خالل القرن الثالث اهلجري، وهذه هي كّل الكتب التي 

هـ مع 233هـ( مع البجيّل )أو عام 243استطعنا الوصول إليها منذ البداية عام )

الثقفي،  هـ( مع238الكناين لو مل نعترب كتاب البجيّل من كتب الرجال(، إىل عام )

مع مالحظة أّن كّل هذه الكتب مل يصلنا منه يشء، إال بعض اآلراء الرجالية ـ 

القليلة نسبيًا ـ التي نقلها بعض رجالّيي الشيعة والسنّة عن هذه الكتب، باستثناء 

 كتاب )رجال الربقي/الطبقات( الذي توجد نسخته اليوم بني أيدينا.

 

 جالالر يف اإلمامّية ندع الرئيسة ماأل صنفاتامل مرحلة: الثالثة املرحلة

 مّر فيام سبق أّن ما وصلنا من آثار املرحلتني السابقتني، كان:

 أوالً: أسامء بعض املصنّفات الرجالية التي ذكرها أصحاب الفهارس.

وثانيًا: جمموعة من اآلراء الرجالية لبعض املصنّفات التي مل تصلنا، ُنقلت لنا 

 الالحقة.عرب بعض املصادر الرجالية 

 وثالثًا: كتاٌب واحد وهو كتاب الطبقات للربقي، عىل تفصيٍل تقّدم.

 

 ملرحلةا هلذه العامة اخلصائص: أواًل

من خالل حتليل هذه املرحلة تبدو لنا جمموعة من اخلصائص العاّمة، وأبرزها 

 ما ييل:



يظهر يف هذه املرحلة االهتامم الواضح باجلرح والتعديل، وستبدو هذه  ـ1

سألة أكثر جّديًة مما كانت عليه يف املرحلة السابقة، التي اسُتهلك أغلبها يف رسد امل

األسامء وحتديد الطبقات وبصورة غري واضحة. فاالهتامم بالتوثيق والتضعيف 

سيربز عىل أعالم هذه املرحلة وهم: ابن الغضائري والنجايش والطويس، الذين 

 سية هلذا العلم بصورته احلالّية.لعبوا دورًا هامًا يف بناء القواعد األسا

سيشهد علم الرجال يف هذه املرحلة حركة تدوين فهارس ذات سعة  ـ2

وشمولّية، خالفًا للمرحلة السابقة التي اّتسمت بالبساطة وعدم الوضوح، 

وتكتمل هذه الشمولية مع االستدراكات التي يقوم هبا علامء الطبقة الثانية يف هذه 

 تجب الدين وابن شهرآشوب.املرحلة، كالشيخني من

ما سيميّز فهارس هذه املرحلة االهتامم البالغ بذكر الطرق واألسانيد إىل  ـ 3

الكتب واملصنّفات، ورّواد هذه الفكرة مها: النجايش والطويس، وذكر هذه 

األسانيد والطرق حّفز بعض الرجاليني يف توظيف هذه الطرق واألسانيد يف 

 كنظريات تعويض األسانيد. جماالت أخرى يف علم الرجال

اّتسمت هذه املرحلة بضبٍط دقيق لألسامء واأللقاب والكنى والنسبة  ـ 4

ومكان السكنى وغريها من العنارص املرتبطة باهلوية الشخصية، ويبدو هذا جليًا 

عند أيب غالب الزراري والنجايش، وإن بقيت هناك بعض النواقص التي 

 العالمة احليل.استدركت فيام بعد بشكل أضبط مع 

متّثل هذه املرحلة مرحلة مجع الرتاث الرجايل احلديثي، ورائد هذا النوع من  ـ 5

التأليف الشيخ الكيش، واملقصود بالرتاث الرجايل احلديثي هو ذلك الرتاث من 

تقويامت الرواة واملنقول عن نفس أئّمة أهل البيت يف مدحهم لألشخاص أو 

من التأليف عّرَف الرجالّيني ـ ضمنًا ـ عىل الكثري  ذّمهم وقدحهم هلم، وهذا النوع



من آراء ومواقف الرجالّيني القدامى أيضًا، ممّن مل تصل مؤلَّفاهتم يف املرحلة 

 السابقة.

نشهد يف هذه املرحلة تصاعدًا لوترية االهتامم بطبقات الرواة، ويبدأ هذا  ـ 6

 صابيحه، وصوالً إىلالتصاعد من ابن عقدة الزيدي، إىل الشيخ الصدوق يف م

 الشيخ الطويس يف رجاله.

تعترب مصنّفات هذه املرحلة البنية التحتية واألساسية لعلم الرجال الشيعي  ـ 7

اإلمامي؛ ويتمّثل هذا فيام يعرف باألصول الرجالية األربعة: اختيار الطويس من 

كتاب الكيش، وفهرست الطويس، ورجاله، وفهرست النجايش. وهذه األصول 

ّكل الحقًا املادة األساسية والبداية احلقيقيّة للكثري من النظريات واملعطيات ستش

 والقواعد الرجالية.

صحيٌح أّن كتب هذه املرحلة هي القاعدة األساس لعلم الرجال، إال أهنا  ـ 8

اختلفت بني الدّقة يف العرض والتحليل كام عند النجايش، وبني بعض األخطاء 

 حات كام عند الكيش والطويس.واإلهبام يف بعض املصطل

من أهّم اخلصائص التي برزت هنا؛ تنّوع أساليب التأليف الرجايل إىل:  ـ 9

االهتامم باجلرح فقط كالغضائري، حيث له كتاب الضعفاء، وإن نسب له كتاب 

آخر مستقّل صنّفه يف املوثقني، وبالَفْهرسة كالنجايش والطويس وابن شهر آشوب 

رح والتعديل كالنجايش والطويس، وبالطبقات كابن عقدة ومنتجب الدين، وباجل

 والطويس.

سيظهر يف هذه املرحلة ـ وألّول مّرة ـ مجع فهارس األصول وفهارس  ـ 11

املصنّفات يف فهارس كربى جامعة لكال النوعني، ويربز ذلك عند الطويس 

 والنجايش، كام سوف نرى.



لرجال الذي يتعامل معه الشيعة إّن هذه املرحلة هي االنطالقة اجلّدية لعلم ا

اإلمامية اليوم، ففي هذه املرحلة تشّكلت البنية التحتية ملا هو قائٌم اليوم من علم 

 الرجال، وعملية اإلصالح والتغيري البد أن تبدأ من هنا.

 

 األعمالو الشخصيات مستوى على تهاومنجزا املرحلة حمّطات: ثانيًا

لة من علم الرجال واملسامهني يف نتناول هنا أهّم شخصيات هذه املرح

تكوينها، وسنشهد مع كّل شخصّية وضعًا لعلم الرجال يضفي عليه املزيد من 

 القّوة والرونق، وهم:

 

 املوسوعّية الرجال ةمدرس نواة وبلورة ،(هـ) الزيدي عقدة ابن ـ 

ي دأمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الَسبِيعّي اهلمداين املشهور بابن عقدة الزي

: ذكر له علامء الرجال جمموعة مصنّفات تصّب بمجملها يف هـ(333ـ  249)

دائرة هذا العلم، والتي تعطي مؤرشاً عىل أنه من املتخّصصني يف علم الرجال وممّن 

 هلم باٌع طويل فيه، مع غّض النظر عن تفاوت اخلربوية فيام بينهم.

 والكتب التي ُذكرت له هي:

 روى احلديث. ـ كتاب التاريخ وذكر من3

وله إىل جانب هذا الكتاب جمموعة من الكتب املتشاهبة فيام بينها، وكام يظهر 

 من عناوينها أهنا يف الطبقات وتقويم رجال احلديث:

 ×.ـ كتاب من روى عن أمري املؤمنني2

 ’.ـ كتاب من روى عن احلسن واحلسني8

 ×.ـ كتاب من روى عن عيل بن احلسني0



 ×.بن عيل ـ كتاب من روى عن زيد5

 ×.ـ كتاب من روى عن حممد بن عيل6

 .(×ـ كتاب الرجال )كتاب من روى عن جعفر بن حممد7

 ـ تسمية من شهد مع أمري املؤمنني حروبه.3

 ـ كتاب الشيعة من أصحاب احلديث.3

 .ـ كتاب من روى عن فاطمة من أوالدها34

ة الزيدي وينبغي هنا التوقف قلياًل عند هذا الرجل، فقد اعتُمد ابن عقد

املذهب مصدرًا أساسّيًا لبعض الرجاليني الشيعة اإلمامّية، كالشيخ الطويس 

 فأنا أذكر ما ذكره )أي»هـ( يف رجاله، بل قد رّصح بذلك يف املقّدمة قائاًل: 064)

(، وكذلك 37)رجال الطويس: « ابن عقدة(، وأورد من بعد ذلك ما مل يورده..

الرجال حيث عّده من مصادره، ورمز له بـ  هـ( يف كتاب747ابن داوود احليّل )

 )قد( اختصارًا البن عقدة؛ فذكره عند ترمجة كّل من:

 إبراهيم بن نرص القعقاع اجلعفي. ـ1

 تليد بن سليامن، أيب إدريس املحاريب. ـ2

 مجيل بن عبد اهلل بن نافع اخلّياط الكويف.ـ 3

 احلارث بن ُغضني. ـ4

 ان الكويف.احلسن بن حممد، أيب عيل القطّ ـ 5

 ذريح بن حممد بن يزيد، أيب الوليد املحاريب. ـ6

 زياد بن حممد، أيب غياث. ـ7

 حممد بن أيب سلمة بن عبد األسد بن هالل. ـ8

 حممد بن عبد الرمحن السهمي البرصي.ـ 9



، 80احلصني بن خمارق بن جنادة السلويل )ابن داوود، كتاب الرجال: ـ11

 (، وغريهم.203، 377 ،353، 33، 32، 73، 63، 67، 53

هـ( بعد ذلك 726ومل تقف املسألة عند هذا احلّد، بل اعتمده العالمة احليل )

 أيضًا يف كتابه: خالصة األقوال، ويظهر ذلك من املوارد التالية:

 إسامعيل بن عبد الرمحن اجلعفي الكويف. ـ1

 مجيل بن عبد اهلل بن نافع اخلثعمي اخلّياط الكويف. ـ2

 بد اهلل.جابر بن ع ـ3

 جابر بن يزيد. ـ4

 جابر املكفوف الكويف. ـ5

 احلسن بن سليامن التامر. ـ6

 احلسن بن صدقة املدائني. ـ7

 احلسني بن أرسن األودي. ـ8

، 35، 30، 38، 50مّحاد بن شعيب )خالصة األقوال يف معرفة الرجال:  ـ9

 (، وغريها من املوارد.326، 328، 336، 343، 343

ة عىل ابن عقدة الزيدي يشهد عىل انفتاحهم عىل منجز املذاهب واعتامد اإلماميّ 

اإلسالمّية األخرى، وال أقّل تلك القريبة منهم يف الفكر العقدي، األمر الذي 

يقّدم لنا جتربًة حّيًة من التعاون الفكري واالستفادة العلمّية بني املذاهب يف تلك 

 الفرتة.

 

 والطرق الفهارس نع احلديث وبداية ،(هـ) الزراري غالب أبو ـ 

أبو غالب أمحد بن حممد بن حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن ُبكري بن 



: ينتسب إىل آل أعني هـ(368 -هـ285أعني، املشهور بأيب غالب الزراري )

األرسة العلمية الشيعية املعروفة، والتي من أبرز رجاالهتا زرارة بن أعني 

 هـ(.354)

 توثيق أيب غالب الزراري؛ فقد عرّب عنه النجايش بقوله: نّص الرجاليون عىل

(، ونعته الطويس بأنه 30)رجال النجايش: « شيخ العصابة يف زمنه ووجههم»

 (.75)فهرست الطويس: « كان شيخ أصحابنا يف عرصه، وأستاذهم وثقتهم»

 بومما يؤّكد منزلته العلمية تلك املؤّلفات التي ُنسبت إليه، فقد ذكر له أصحا

الفهارس جمموعًة من الكتب ذات الطابع العلمي: كتاب التاريخ ـ غري كامل ـ، 

كتاب دعاء السفر، كتاب األفضال، كتاب مناسك احلج ـ كبري ـ، كتاب مناسك 

احلج ـ صغري ـ، كتاب الرسالة إىل )ابن ابنه( أيب طاهر يف ذكر آل أعني )فهرست 

 (.75؛ والطويس، الفهرست: 30النجايش: 

 

 الواصلة ةالرجالي املصّنفات انيث الزراري غالب أبي رسالة ـ  ـ 

بعد رجال الربقي، ُتعّد هذه الرسالة املَصنََّف الرجايّل الثاين الذي وصلنا من 

نسب آل أعني وتراجم املحّدثني »املَصنَّفات القديمة، وهي عبارة عن رسالة يف 

كان له من العمر آنذاك أربع هـ( إىل حفيده حممد الذي 856، كتبها يف سنة )«منهم

 هـ(.867سنني وجّددها سنة )

 

 التارخيي توثيقال احملتويات، لعاّمة،ا املعامل: الزراري رسالة ـ  ـ 

الرسالة َعْرٌض إمجايّل لتاريخ آل أعني األرسي والعلمي يف خدمتهم  ـ1

قة للمذهب الشيعي، وعالقتهم بأئمة أهل البيت منذ اإلمام زين العابدين، وعال



× عّمهم محران، وغريهم من أعالم هذه األرسة الذين صحبوا أئمة أهل البيت

وكاتبوهم حتى عرص الغيبة الصغرى لإلمام املهدي. وهنا قيمة الرسالة عىل 

 املستوى التارخيي؛ فهي من أقدم املصادر يف تأريخ األرس الشيعية آنذاك.

ـ)أعني( اجلّد األكرب هلذه رسد ألحوال وتراجم أعالم هذه األرسة، ابتداًء ب ـ2

األرسة، وبعد ذلك أوالده وأوالد أوالده؛ ولذا تعّد الرسالة مصدرًا من مصادر 

 الرتاجم أيضًا.

تعّرض املصنّف يف هذه الرسالة ملشاخيه الذين يروي عنهم، والبالغ عددهم ـ  3

(، وأوردت 65أكثر من عرشين شيخًا كام أحصاهم الطهراين )مصفى املقال: 

الة أيضًا إجازة أيب غالب الزراري حلفيده أيب طاهر للرواية عنهم، وتعداد الرس

الكتب املجازة واملتجاِوزة يف عددها للامئة كتاب وطرقه إليها، وهذه اإلجازة تعترب 

من أقدم اإلجازات املكتوبة. وهبذا تفيد هذه الرسالة يف علم الرجال يف جمال 

ي فهرست للكثري من الكتب ومؤّلفيها التعّرف عىل أهم املشايخ والرواة، وه

 والطرق إليها.

ونكتفي هبذا القدر حول هذه الرسالة، ويمكن مراجعة النسخة املصّححة هلذه 

الرسالة السيام املقّدمة؛ لكي يتعّرف عىل توثيقها بشكل مبارش. هذا، وللسيد حممد 

 عيل املوّحد األبطحي رشح عىل هذه الرسالة.

 

 لطبقاتا كتب ومشروع رجالّيةال املسرية استمرارو( هـ) الصدوق ـ 

الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي، املشهور بـ)الشيخ 

: ولد يف مدينة قم، ونشأ فيها ودرس عىل مشاخيها، ثم انتقل هـ(381الصدوق( )

للرّي إحدى ضواحي مدينة طهران وتويّف فيها. صنّف الصدوق الكثري من 



فات ذات الطابع الروائي بلغ عددها أكثر من مائة مصنّف، وقد تقّدمت املصنّ 

 ترمجته سابقًا.

ومن بني كتب الصدوق، ُذكر له كتاب يف الرجال بعنوان )املصابيح( )فهرست 

؛ وقد يفهم من النجايش أنه ليس 000؛ والطويس، الفهرست: 834النجايش: 

ره ونتها بكتب املصابيح؛ إال أنه مما ذككتابًا واحدًا، وإنام جمموعة من الكتب، تّم عن

الطويس يبدو أنه كتاب واحد(، َذَكَر فيه مخسة عرش مصباحًا يف َمْن روى عن أهل 

البيت^، وقد تقّدم عرض هذه املصابيح يف الفصل األّول من هذا 

 املدخل/املقّدمة، فلرياجع.

اعتربه يف ؛ بل واعتمد ابن داوود احليّل يف رجاله عىل ابن بابويه يف ستة موارد

مقّدمة الكتاب من مصادره األساسية، ورمز له بـ)يه(،ويعني )حممد بن بابويه(، 

 مما يدّلل عىل أّن الكتاب كان عنده آنذاك؛ أّما اآلن فهو مفقوٌد.

والذي يبدو من تتّبع كتب الصدوق أنه كان يعتمد كثريًا عىل أستاذه حممد بن 

وأما »رواة احلديث، كام يظهر هذا من قوله: هـ( يف تقويم 808احلسن بن الوليد )

خرب صالة يوم غدير خّم والثواب املذكور فيه ملن صامه، فإّن شيخنا حممد بن 

احلسن كان ال يصّححه، ويقول: إنه من طرق حممد بن موسى اهلمداين وكان غري 

ثقة، وكّل ما ال يصّححه ذلك الشيخ ـ قدس اهلل روحه ـ ومل حيكم بصّحته من 

(، 33ـ  34: 2)كتاب من ال حيرضه الفقيه « بار فهو عندنا مرتوك غري صحيحاألخ

فلعّل الصدوق كان امتدادًا ملدرسة أستاذه ابن الوليد، فلو وصلنا الكتاب لبانت 

 لنا معامل مدرسته أو املدرسة التي ينتمي إليها بشكل أوضح.

آخر كتاب  شيخة يفوجتدر اإلشارة أخرياً إىل أّن قيام الشيخ الصدوق بتدوين امل

الفقيه ساعد كثريًا عىل حتديد الطبقات والطرق، وهلذا عّد بعضهم املشيخة من 



 مجلة النشاط الرجايل له.

 هذا، وقد تقّدم سابقًا أّن للشيخ الكليني كتابًا يف الرجال أيضًا فال نعيد.

 

 احلديثي الرجال علم وانطالقة( هـ ق) الكشي الشيخ ـ 

نسبة إىل )َكّش( هـ(؛ 4مد بن عمر بن عبد العزيز الَكّّش )قالشيخ أبو عمرو حم

من مناطق بالد ما وراء النهر عىل مقربة من سمرقند، ال ُتعرف سنة والدته وال 

سنة وفاته عىل وجه الدّقة، إال أّن القريب أّنه تويف يف أواسط القرن الرابع اهلجري، 

اذّيته جلعفر بن حمّمد بن هـ( من جهة، وأست824بقرينة تلّمذه عىل العيايش )

هـ( من جهة أخرى. فقد تلّمذ الكيش عىل حممد بن مسعود العّيايش 863قولويه )

صاحب املصنّفات الكثرية، ومل ُيذكر للكيش إال كتاب واحد ُعنِون يف كتب 

 (.042؛ وفهرست الطويس: 004الفهارس بـ)كتاب الرجال( )رجال الطويس: 

 

 وعنوانه الكتاب اسم ـ  ـ 

 نظرًا لعدم وصول الكتاب األصل إلينا، فقد اخُتلف يف اسمه عىل قولني:

هكذا ذكره الطويس يف ترمجته لـ)أمحد بن داوود الفزاري(،  أ ـ معرفة الرجال:

(، وذكره 34حيث قال: ذكره الكيّش يف كتابه معرفة الرجال )فهرست الطويس: 

: 8اقب آل أيب طالب هـ( أيضًا هبذا االسم يف كتابه )من533ابن شهرآشوب )

(، ويرّجح بعض أنصار هذا القول رأهيم بأّنه ما دام كتاب الطويس هو اختيار 23

 معرفة الرجال، فالبّد أن يكون الكتاب األصل هو معرفة الرجال.

كام ذكره ابن شهرآشوب )معامل العلامء:  ب ـ معرفة الناقلني عن األئمة:

387.) 



 الرجال تابك يف والطوسي الَكّشي بني ـ  ـ 

من املشهور بني علامء الرجال أّن )كتاب معرفة الرجال( من الكتب املفقودة 

ككثري من كتب املسلمني التي مل تصلنا، ومع هذا من املؤّكد أّن الكتاب كان عند 

الشيخني: النجايش والطويس، وأهّنام اعتمدا عليه يف فهرستيهام )راجع: فهرست 

، واحلسن بن 23، وإبراهيم بن ربيع: 36ن هاشم: النجايش يف كّل من: إبراهيم ب

، 00، واحلسني بن إشكيب: 83، واحلسني بن أيب هاشم: 80عيل بن فّضال: 

، 33وغريها من املوارد؛ وفهرست الطويس يف: أمحد بن داوود بن سعيد الفزاري: 

(، بل وهلام طريق إليه )انظر: 240، ولوط بن حييى: 325وداوود بن أيب زيد: 

(، وأّما ما بأيدينا من كتاب 048؛ وفهرست الطويس: 872النجايش: فهرست

الكيش فهو املعروف بـ)اختيار معرفة الرجال(،وهو ما اختاره الشيخ الطويس من 

 أصل كتاب الكيش، وذلك لعّدة قرائن:

ـ فقد أماله الطويس عىل تالميذه يف النجف يف السادس عرش من شهر صفر  3

هـ( عن أحد تالميذ 660لك السيد عيل بن طاووس )هـ، كام نقل ذ056يف عام 

الطويس، وأّنه عرّب يف جملس درسه أّن هذه األخبار اخرتهُتا من كتاب الرجال أليب 

 (.383عمرو حممد بن عبد العزيز، وأخذت ما فيها )فرج املهموم: 

(، 053ـ قد عّد الطويس كتاب )اختيار الرجال( من مصنّفاته )الفهرست:  2

 عنده كتاٌب هبذا العنوان إال ما اختاره من كتاب الكيش.وال يوجد 

ويشوب هذا االختيار الذي قام به الطويس الكثري من الغموض، فال نعرف 

املعايري واآلليات التي اعتمدها الطويس يف اختياره، حيث مل يصّدر الكتاب 

 بمقّدمٍة توضح منهجه وطريقته فيه، حتى نتعّرف من خالهلا عىل منهج الكيش

الرجايل أو منهج الطويس يف عملّية االختيار. لكن يمكن اقتناص جمموعة من 



 القرائن التي يستفاد منها األسس العامة التي سار عليها الطويس، وأمّهها:

فأصل الكتاب كان مشتماًل عىل حتديد طبقة كل  أ ـ حذف طبقات الرجال:

خ الطويس  ـ فقام الشيراٍو ـ كام يف بعض ما ذكره النجايش بتتّبع بعض الباحثني

 بحذف هذه الطبقات.

فالذي يبدو أّن الكيش كان يورد  ب ـ حذف أسامء كتب ومصنّفات الرجال:

 مصنّفات من يذكرهم من الرجال، فحذفها الطويس ضمن مرشوعه يف االختيار.

م، كثري العل» ج ـ هتذيب الكتاب من أغالطه: فالكتاب ـ كام ذكر النجايش ـ:

(، والذي يبدو أّن الشيخ الطويس 872)رجال النجايش: « ةوفيه أغالط كثري

 صّحح الكثري من أغالطه.

ـ الذي أجلأنا إىل االعتامد  ولعّل السبب الرئيس وراء ضياع كتاب الشيخ الكيش 

عىل ما اختاره الطويس ـ هو أّن الكيش مل يكن يف احلوارض العلمية الشيعّية الكربى 

تي كان الطالب يتوافدون إليها من أجل حتصيل كبغداد والكوفة والّري و.. وال

العلم، وقد أّدى هذا االبتعاد اجلغرايف بدوره إىل عدم صريورة كتاب الكيش 

ككتب املحّدثني والعلامء املتواجدين يف تلك احلوارض، والذين يتوافد عليهم 

 الطالب فيأخذون كتبهم ويرووهنا عنهم، وتكون حماًل أو ممّرًا حلركة املحّدثني

 الذين يطلبون احلديث ويتلّقونه يف تلك احلوارض.

ورغم أّن الكتاب ُفقد بعد الشيخ الطويس، إال أّن بعض الباحثني ذهب إىل أّنه 

كان لدى بعض العلامء نسخٌة منه، ومن هؤالء العلامء السيد أمحد بن طاووس 

ك لهـ(؛حيث اعتمد عليه يف كتابه: )حّل اإلشكال يف معرفة الرجال(، وكذ678)

هـ(؛ حيث َنَقل عنه يف كتاب )مناقب آل أيب 553ابن شهرآشوب املازندراين )

طالب(، وكذا احلال مع السيد عيل بن طاووس؛ إذ نجده ينقل عنه يف كتابه 



 )األمان من األخطار(.

 

 واألهمّية واملزايا املكّونات يف جولة لكشي،ا لرجال العامة املعامل ـ  ـ 

 امل العاّمة هلذا السفر التارخيي بام ييل:يمكن أن نلّخص أهم املع

ـ إّن ما بأيدينا من كتاب الكيش حيتوي عىل الكثري من رواة الشيعة وبعٍض  3

من رواة السنة، والذي يبدو أّن أصل الكتاب كان يف رواة السنّة والشيعة عىل حٍد 

يل هـ(، والشيخ أبو ع33سواء، كام اعتقد بذلك الشيخ عناية اهلل القهبائي )ق

هـ(، فلو كان الكتاب كذلك، فمن الطبيعي أن يكون أكرب بكثري 3236احلائري )

مما هو عليه اآلن، وهناك من يرى أّن األغالط التي كانت يف الكتاب وصّححها 

الطويس هي ورود أسامء غري الشيعة فيه، ولكّن هذا الرأي غري سديد؛ إذ ال يعرّب 

 عن هذه احلالة باألغالط كام هو واضح.

ـ يعّد هذا الكتاب أقدم كتاب وصلنا مَجََع فيه مؤّلُفه مواقف أهل  2

البيت^من بعض أصحاهبم، وهو يعتمد توثيق الروايات التي يتحّدث فيها 

هذا اإلمام أو ذاك عن بعض أصحاهبم أو رواة حديثهم، فيوثقه أو يضّعفه أو 

ترب ذلك. ويعيطعن يف سلوكه أو يمتدحه يف أعامله، أو يوّصف اعتقاده أو غري 

كذلك مصدرًا من مصادر حفظ الرتاث الرجايل السابق عليه والذي مل يصلنا، 

واملتمّثل يف آراء قدماء الرجاليني، أمثال: أستاذه حممد بن مسعود العيايش، وعيل 

بن احلسن بن فّضال، والفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرمحن، وحممد بن 

 م التي نّص عىل بعضها أصحاُب الفهارس.قولويه، وغريهم ممّن مل تصلنا كتبه

ـ حيتوي الكتاب عىل أغالط، وسوف نعالج هذه املسألة بالتفصيل يف القسم  8

األخري من هذا الكتاب حيث سنرّد عىل هذه املشكلة وأهّنا ال ترّض بقيمة هذا 



 الكتاب من حيث املبدأ.

 الذي وصلنا عرب ـ بلغ عدد الروايات واألقوال الرجالية الواردة يف الكتاب 0

( رواية وقوالً، وهذا العدد يف جماله كبرٌي جدًا، وقد 3353اختيار الشيخ الطويس )

رجاًل من أصحاب  535استوعبت عددًا ليس بقليل من الرواة، وصل إىل 

النبي| وأصحاب األئمة^، وقريب من ثلث رواياته املذكورة يف هذا 

هـ( كام يظهر بمراجعة 824يش )الكتاب ترجع إىل شيخه حمّمد بن مسعود العيا

 بداية السند. ومل يعتمد الكيش يف ترتيبه هلم الرتتيب األلفبائي، إنام كان اعتامده عىل

 ترتيٍب أقرب إىل الرتتيب الطبقي بحسب عصور النبي وأهل بيته.

ـ يتخّطى الكتاب يف أمهيّته علم الرجال إىل علم التاريخ، فُيَعّد من املصادر  5

أريخ علم الكالم اإلسالمي والفرق اإلسالمية عاّمة، والشيعية بوجه الثرية يف ت

خاّص، والغلّو والغالة واالنقسامات يف الداخل الشيعي، ومنه يستطيع الباحث 

 أن يدرس مسائل اخلالف بني أصحاب األئمة يف الفقه والعقيدة.

كثريًا  دـ قّلام يبدي الشيخ الكيش رأَيه يف الرواة الذين أوردهم، فهو يعتم 6

عىل نقل ما ورد عن األئمة يف حّق الرواة، كام يف )أمحد بن حممد السياري( يف خرب 

ُيعلِّم من سأل عن × إبراهيم بن حممد بن حاجب قال: قرأُت يف رقعة مع اجلواد

السياري: إنه ليس يف املكان الذي اّدعاه لنفسه، وأال تدفعوا إليه شيئًا )اختيار 

و ما نقله عن بعض أصحاهبم كالذي نقله عن يونس بن (، أ646معرفة الرجال: 

عبداهلل  مل يسمع حريز بن عبد الرمحن يف حّق )ابن مسكان وحريز بن عبد اهلل( قال:

إال حديثًا أو حديثني، وكذلك عبداهلل بن مسكان مل يسمع إال × من أيب عبداهلل

بن مسعود (، أو بعض مشاخيه، حيث نقل عن حممد 832حديثه:. )املصدر نفسه: 

(، بل قد 636قوله: عيل بن جعفر بن العباس اخلزاعي كان واقفيًا )املصدر نفسه: 



يورد يف بعض الرواة روايات ونقوالت متعارضة يف املدح والذّم دون أن يعالج 

تعارضها، بل يرتكه للباحثني بعده، ولعّل غرضه كان اجلمع لكّل ما ينقل عن أهل 

 البيت يف حّق الرواة.

م، فقد يكون للشيخ الكيش آراء أوردها يف كتابه، وقام الشيخ الطويس وال نعل

 بحذفها يف اختياره.

ـ يفتقد الكتاب إىل اخلطبة االستهاللّية، أي املقّدمة، فال نجد فيه مقّدمة  7

ترشح روية املصنّف ومنهجه وغرضه، ال مقّدمة الشيخ الكيش وال مقّدمة الشيخ 

يد، الكيش عناوين جانبية متّيز لنا االبتداء براٍو جدالطويس، كام ال توجد يف كتاب 

خصوصًا يف النُسخ القديمة من الكتاب غري املصّححة وال املحّققة، وهذا ما 

ُيصعِّب مراجعة الكتاب واالستفادة منه، وُيَميَّز االبتداء بالراوي بـ)يف( مثالً )يف 

السمندري( وهكذا. أّما قيس بن رّمانة(، و بـ)ما روي(، فيقول )ما روي يف مّحاد 

 يف النسخ والطبعات اجلديدة املصّححة واملحققة فقد تّم جتاوز هذه املشكلة.

 

 الكشي رجال لتنظيم ةالالحق العلمّية األعمال ـ  ـ 

ُرّتب رجال الكيش ترتيبًا طبقيًا لكنّه غري دقيق ـ كام ذكرنا ذلك سابقًا ـ، وهذا 

عادة ترتيبه لتسهل االستفادة منه، وأهم هذه ما جعل الكتاب يمّر بعّدة مشاريع إل

 املشاريع:

مجع يف كتابه )حّل اإلشكال يف هـ(: 673أ ـ السيد أمحد بن طاووس احليل )

معرفة الرجال( املصادر الرجالية األساسية: فهرست النجايش ورجال الطويس 

وفهرسته وكتاب الضعفاء البن الغضائري واالختيار من كتاب الكيش، ورّتب 

فيه الرواة يف هذه الكتب عىل أساس احلروف؛ فيأيت عىل ذكر رواة الكتاب األّول 



املبتدئة أساموهم بحرف األلف، ثم رواة الكتاب الثاين من نفس احلرف، وهكذا 

 إىل أن يستوعب كّل الرواة بحسب ترتيب احلروف.

 طهـ( نقدًا ملرشوع ابن طاووس فيام يرتب3856وقد وّجه املحّقق الكلبايس )

بكتاب الكيش، وخالصته أّنه مل يذكر الكثري من الروايات الواردة يف الكتاب، وأّنه 

: 3اعتمد يف نقل الكثري منها عىل املعنى دون النّص )سامء املقال يف علم الرجال

38.) 

إذ له  هـ(:1111ب ـ الشيخ حسن بن زين الدين العاميل صاحب املعامل )

ما كتبه ابن طاووس يف حّل اإلشكال عن  كتاب )التحرير الطاوويس(، مجع فيه

كتاب اختيار معرفة الرجال، وأسامه هبذا االسم نسبة البن طاووس، ملتزمًا فيه 

 برتتيب ابن طاووس نفسه يف كتابه.

صاحب كتاب )جامع األقول(: رّتب  هـ(،11ج ـ السيد يوسف العاميل )ق

أورد لنبي واألئّمة، والكتاب ترتيبًا طبقيًا فرز فيه الرواة عىل أساس طبقة ا

الروايات كّل واحدٍة يف موردها، فالروايات التي تتحّدث عن شخصيات الطبقة 

 األوىل أوردها يف تلك الطبقة وهكذا.

صاحب كتاب )جممع الرجال(: له  هـ(،11)ق د ـ املوىل عناية اهلل القهبائي

ئيًا عىل اكتاب )ترتيب كتاب الكيش(، عمد فيه إىل ترتيب الكتاب ترتيبًا ألفب

 احلرف األول فقط؛ فقد يذكر أمحَد قبل إبراهيم وهكذا.

له )ترتيب كتاب  هـ(:12)ق هـ ـ الشيخ داوود بن احلسن بن يوسف البحراين

الكيش( كتب فيه الكتاب بحسب احلروف األّول والثاين والثالث؛ )ألف ألف، 

 ألف باء، ..(.



 لعددّيةا الرسالة يف سبّيًان املتواضعة واحملاولة( هـ) املفيد الشيخ ـ 

هـ ـ 336/338الشيخ حممد بن حممد بن النعامن، املشهور بـ)الشيخ املفيد( )

من أجّلة متكّلمي اإلمامية، انتهت رئاسة اإلمامية يف وقته إليه يف : »هـ(413

العلم، وكان مقّدمًا يف صناعة الكالم وكان فقيهًا متقّدماً َ، حسن اخلاطر، دقيق 

)الطويس، «  اجلواب؛ له قريب مائتي مصنّف كبار وصغارالفطنة، حارض

 (.005الفهرست: 

مل ُيعرف املفيد رجالّيًا كتلميذيه النجايش والطويس ـ اآليت ذكرمها إن شاء اهلل 

ـ فلم ينقل عنه أنه أّلف كتابًا رجاليًا باملعنى املصطلح عليه، إال أّن له موقفًا رجاليًا 

لرسالة العددية(، ففي هذه الرسالة ناقش املفيد مسألة ظهر يف مصنّفه املسّمى بـ)ا

اخلالف بني بعض فقهاء اإلمامية يف عدد أّيام شهر رمضان املبارك؛ حيث دّلت 

بعض الروايات عىل أّن شهر رمضان ال يكون إال ثالثني يومًا، ومن أصحاب هذا 

وجد ت الرأي املوافق ملضمون هذه الروايات كان الشيخ الصدوق، ويف املقابل

روايات أَخر دّلت عىل أّن شهر رمضان كغريه من شهور السنة، قد يكون تسعًة 

 وعرشين يومًا.

وقد أراد الشيخ املفيد يف هذه الرسالة االنتصار للرأي الثاين، وعند نقله 

ر َنْقله بالنّص التايل:  أما رواة و»للروايات الداّلة عىل ما تبنّاه من وجهة نظر، َصدَّ

شهر رمضان شهٌر من شهور السنة، يكون تسعًة وعرشين يومًا، احلديث بأّن 

ويكون ثالثني يومًا؛ فهم فقهاء أصحاب أيب جعفر حممد بن عيل، وأيب عبد اهلل 

جعفر بن حممد، وأيب احلسن موسى بن جعفر، وأيب احلسن عيل بن موسى، وأيب 

يل بن حممد عجعفر حممد بن عيل، وأيب احلسن عيل بن حممد، وأيب حممد احلسن بن 

صلوات اهلل عليهم، األعالم الروساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام، والفتيا 



واألحكام، الذين ال يطعن )مطعن( عليهم، وال طريق إىل ذّم واحد منهم، وهم 

)جوابات أهل املوصل يف « أصحاب األصول املدّونة واملصنّفات املشهورة..

 (.25العدد والروية: 

لّيون هذا النّص بالرتحيب، فقد اعترب بعض الرجاليني هذا وهنا تلّقى الرجا

النّص من الشيخ املفيد توثيقًا عامًا لكّل أصحاب الروايات التي أوردها يف 

رسالته، وقد بلغ عددهم ستة وأربعني شخصًا )عبد اهلادي الفضيل، أصول علم 

 (.383الرجال: 

 

 ملعّمقا الرجالي يلالتأص رسةملد احلقيقي والظهور( هـ)النجاشي ـ 

الشيخ أمحد بن عيل بن أمحد بن العّباس بن حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن 

هكذا ترجم لنفسه حتى وصل إىل  هـ(،451هـ ـ 372حممد بن عبد اهلل النجايش)

معد بن عدنان، أحد أجداد النبي|، ممّا يعني أنه ذو أصل عريب )رجال 

 (.343النجايش: 

× ايش الذي ُويّل األهواز، وكتب إليه اإلمام الصادقجّده عبد اهلل النج

رسالته املعروفة بـ)رسالة عبد اهلل النجايش(، وقد وصفها النجايش باملصنَّف 

د اهلل ومل ُيَر أليب عب»، قائاًل: ×الوحيد الواصل إلينا عن أيب عبد اهلل الصادق

كتبًا  سب لإلمام)املصدر نفسه(، ورأيه هذا يعارض الشهرة التي تن« مصنَّف غريه

أخرى مثل كتاب مصباح الرشيعة، وإن كان الصحيح أّن هذا الكتاب مل يثبت أّنه 

 لإلمام الصادق.

تلّمذ النجايش عىل يد علامء بارزين، منهم من اشتهر يف علم الرجال أو التاريخ 

هـ(، وأمحد بن عيل 028هـ(، وأمحد بن عبدون )038من أمثال: الشيخ املفيد )



هـ(، وحممد بن عيل بن شاذان، وأبو الفرج الكاتب وابن اجلندي، 0قالسريايف )

واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري، وغريهم، وقد أوصلوا عددهم إىل اثنني وثالثني 

؛ وحممد مهدي بحر 235شيخًا )جعفر السبحاين، كليات يف علم الرجال: 

ض الشيوخ الشيُخ (. وقد زامله يف سامعه من بع54: 2العلوم، الفوائد الرجالية: 

 هـ(.064حممد بن احلسن الطويس )

عرض الشيخ النجايش يف ترمجته لنفسه مؤّلفاته، كالتايل: كتاب اجلمعة وما 

ورد فيها من أعامل، كتاب الكوفة وما فيها من اآلثار والفضائل، كتاب أنساب 

 بني نرص ُقَعني وأيامهم وأشعارهم، كتاب خمترص األنوار، كتاب مواضع النجوم

 (.343التي سّمتها العرب )رجال النجايش: 

وأّما الكتاب الذي هيّمنا هنا من بينها فهو كتاب )فهرست أسامء مصنّفي 

الشيعة(،واملعروف بـ)فهرست النجايش( تارًة وبـ)رجال النجايش( أخرى، وقد 

اجلزء الثاين »نّص بنفسه عىل اسم كتابه هذا يف بداية اجلزء الثاين منه، حيث قال: 

 (.233)املصدر نفسه: « كتاب فهرست أسامء مصنّفي الشيعة.. من

وقد ُعّد النجايش من أضبط وأدّق علامء الرجال الشيعة، حيث وصفه العالمة 

هـ( يف 366هـ( قائاًل: ثقة معتمد عليه عندي. والشهيد الثاين )726احليّل )

فهم بحال مسالك األفهام، قائاًل: وظاهر حال النجايش أنه أضبط اجلامعة وأعر

هـ(: شيخنا الثقة الفاضل اجلليل القدر، 3403الرجال. وعرّب عنه املريداماد )

هـ(: ثقة جليل القدر. وكذلك العالمة 3340السند املعتمد عليه. واحلر العاميل )

هـ( يف رشح مشيخة الفقيه قال عنه: وهو َثَبٌت كام يظهر من 3333املجليس )

 (.838، 230، 238: 2التتّبع )راجع: الرسائل الرجالية



 والتأثريات والعناصر للخصائص مطالعة النجاشي، فهرست

 للقيام برصد خمترص لفهرست النجايش، يمكن اإلشارة إىل ما ييل:

ـ يعترب هذا الكتاب من أوائل الفهارس الشيعية اإلمامّية الواصلة إلينا وإن  3

ه، حني مة فهرستسبقته فهارس أخرى قد أّلفت، كام رّصح بذلك الطويس يف مقدّ 

ذكر أّن بعض شيوخ الطائفة الشيعية قد أّلفوا فهارس، ومن أبرزها ما أّلفه الشيخ 

(، الذي سيأيت احلديث عنه مفّصاًل إن 2أمحد بن احلسني الغضائري )الفهرست: 

 شاء اهلل تعاىل.

ـ خيتّص الكتاب بذكر مصنّفات الشيعة، كام رّصح يف مقّدمة كتابه، حيث  2

بعد، وقفت عىل ما ذكره السيد الرشيف ـ أطال اهلل بقاءه وأدام توفيقه ـ أما »قال: 

من تعيري قوم من خمالفينا أنه ال سلف لكم وال مصنّف. وهذا قول من ال علم له 

بالناس وال وقف عىل أخبارهم، وال عرف منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم، وال 

يعلم وال عرف. وقد مجعت من ذلك لقي أحدًا فيعرف منه، وال حّجة علينا ملن مل 

 (.8)رجال النجايش: « ما استطعته، ومل أبلغ غايته؛ لعدم كثرة الكتب..

ويقصد بالشيعة هنا املعنى العام، حيث يدخل فيهم )االثني عرشية، والزيدية، 

 واإلسامعيلية، والفطحّية، والواقفية و..(.

يعة، ؤّلفات لغري الشوإضافًة لذكره مصنّفي الشيعة، ذكر النجايش بعض امل

والتي رواها أصحاهبا عن املشايخ الشيعة أو تصّب يف مصلحة الشيعة )التسرتي، 

هـ( إىل أّن األصل فيمن 3038(؛ لذا ذهب السيد اخلوئي )25: 3قاموس الرجال 

يذكره النجايش أن يكون شيعيًا إال أن يرّصح بأنه ليس كذلك )معجم رجال 

 (.36: 3احلديث وتفصيل طبقات الرواة 

ـ مل يكن غرض النجايش حني تأليفه لكتابه تقويم رواة احلديث والرجال  8



 الذين يذكرهم فيه، إال أنه مع ذلك قّيم مجعًا ممن ذكرهم عىل أنحاء:

 من كانت هلم ترمجة مستقلة وقّيمهم يف ترمجتهم، وهم األغلب. األول:

كأمحد  داخل ترمجة آخرين، من كانت هلم ترمجة مستقلة إال أهنم ُقّيموا يف الثاين:

بن حممد بن حممد بن سليامن الزراري )أيب غالب الزراري(، فقد ترجم له النجايش 

مستقاًل ومل يقّيمه ال توثيقًا وال تضعيفًا، ولكّن النجايش نّص عىل وثاقته يف ترمجة 

(، وقد أحىص الشيخ 322، 38جعفر بن حممد بن مالك )رجال النجايش: 

تّم تقويمهم هبذه الطريقة يف كتاب النجايش فبلغوا سبعة رجال  السبحاين عدد من

 (.60)كليات يف علم الرجال: 

من مل يفرد هلم ترمجة مستقّلة، ولكنه قّيمهم ضمن تراجم اآلخرين، الثالث: 

(، 25كمحمد بن مهاجر األزدي املوّثق يف ترمجة ابنه إسامعيل )رجال النجايش: 

لغوا أكثر من أربعني رجاًل )كليات يف علم وقد أحصاهم الشيخ السبحاين فب

 (.60الرجال: 

من مل يفرد هلم ترمجًة مستقلة، إال أّنه ذكرهم يف تراجم اآلخرين، ولكن  الرابع:

دون أن يقّيمهم، كإسامعيل بن أيب الساّمل، حيث ذكره يف ترمجة أخيه إبراهيم 

 (.23)رجال النجايش: 

أضبط وأثبت كتب الرجال الشيعّية ـ يعّد هذا الكتاب ـ عند كثريين ـ  0

اإلمامّية القديمة، إذا ما قورن بغريه من الكتب؛ لذا ُبحث يف الكثري من كتب 

الرجال فيام لو تعارضت آراوه مع آراء الطويس، فأّي القولني ُيقّدم! )راجع ـ عىل 

(، حيث رأى غري واحٍد 838: 2سبيل املثال ـ: الكلبايس، الرسائل الرجالية 

 قول النجايش؛ نظرًا ألضبطّيته ودّقته.تقديم 

وهذه األضبطية واألرجحّية التي حيظى هبا النجايش وكتابه راجعة لتخّصصه 



يف هذا العلم، فمصنّفاته القليلة جعلته أكثر تركيزًا وتدقيقًا من غريه فيام ينقله 

. ةوحيّققه من آراء، وهذا بخالف املكثر يف التصنيف الذي يفتقد غالبًا هذه الصف

هذا من جهة، ومن جهة أخرى معرفة النجايش بعلَمي التاريخ واألنساب اللذين 

يلعبان دورًا هامًا يف اخلروج بنتائج أكثر ضبطًا يف علم الرجال. بل من جهة ثالثة 

نجد متّيز النجايش باألضبطية واألثبتية نتيجة سكنه يف الكوفة مقّر الكثري من رواة 

ّفر له فرصة االطالع عليهم عن قرب وإبداء وجهة احلديث الشيعّي، ذلك كّله و

 النظر فيهم، وتلّمذه عىل كبار العارفني بالرجال هناك كابن نوح السريايف وغريه.

ـ يتمّيز الكتاب عن غريه من املصادر الرجالية بأّن النجايش دّقق فيه كثريًا يف  5

كرناه لذي ذنسب الراوي وكنيته ولقبه وأوصافه ومكان سكناه؛ وذلك للسبب ا

 أعاله.

ـ استفاد الشيخ النجايش يف تأليفه هلذا الكتاب من أكثر من سبعني مصدرًا  6

 من مصادر الرجال والتاريخ واحلديث، ويمكن مالحظة ذلك من استقراء كتابه.

إّن االعتامد عىل أكثر من سبعني مصدرًا ُيعترب يف ذلك الوقت اعتامدًا عىل عدٍد 

ملصادر والكتب؛ ولعّل سبب هذه الوفرة يف عدد املصادر كبري ال يستهان به من ا

راجع إىل وجوده يف بغداد والكوفة التي كانت من كربى املدن اإلسالمية 

والعلمّية، وفيها الكثري من املكتبات العامة العامرة باملصادر األساسية، والتي من 

هـ( نقيب 086)أبرزها مكتبة )سابور بن أردشري(، ومكتبة أستاذه السيد املرتىض 

الطالبيني يف عرصه، والذي كانت له مع النجايش عالقة خاّصة، حتى أّن النجايش 

 هو الذي توىّل تغسيله عند وفاته.

ـ يمكن عّد الشيخ النجايش من املتأثرين بمدرسة النقد الرجالّية، متابعًا يف  7

 ثنايا أّثر يفذلك شيخه الغضائري اآليت ذكره مفّصاًل إن شاء اهلل، ويظهر هذا الت



كتابه عند نقده آلراء السابقني عليه من علامء الرجال، كنقده لرأي أمحد بن حممد 

(، وكذلك انتقاده 255بن عيسى يف عيل بن العباس بن شرية )رجال النجايش: 

ملشاخيه بسبب روايتهم عن جعفر بن حممد بن مالك الفزاري، حيث أبدى تعّجبه 

روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو عيل بن مهام، وال أدري كيف »..منهم بقوله: 

(، 322)رجال النجايش: « وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزراري رمحهام اهلل

وغريها من املوارد التي يربز فيها احلّس النقدي الذي كان النجايش يمتلكه 

خيتلف  اوجرأته العلمّية يف إبداء آرائه يف مقابل آراء شيوخه والسابقني عليه؛ وهبذ

النجايش عن الشيخ الصدوق الذي يمكن اعتباره امتدادًا ملدرسة أستاذه ابن 

 الوليد كام أرشنا لذلك.

ـ رّتب النجايش كتابه باحلروف اهلجائية؛ وصّدر كتابه بعنوان )الطبقة  3

ن مم× األوىل( وذكر حتته ستة أشخاص من أصحاب النبي| واإلمام عيل

و رافع، وابنه عيل، وربيعة بن ُسميع، وُسليم بن قيس أّلفوا كتبًا، وهؤالء هم: أب

 اهلاليل، واألصبغ بن نباتة املشاجعي، وعبيد اهلل بن احلّر اجلعفي.

مصنِّفًا، ويذكر يف أغلب ما أورده من  3263وجمموع من ذكرهم يف كتابه 

 ترمجاهتم طرقه ملصنّفاهتم.

ف م يف كتابه ختتلـ العنارص التي اعتمدها النجايش يف ترمجة من أورده 3

باختالف مقدار املعلومات التي كان يمتلكها عن كّل واحد منهم، وهي كالتايل: 

االسم، وسلسلة النسب، واأللقاب، والكنى، والسكن، واألماكن التي تنّقل بينها 

وإليها، وقيمته الرجالية من تضعيف وتوثيق، ومذهب الراوي، مع الرتكيز كثريًا 

ملنحرفة، والكتب التي أّلفها، وُنَسخ هذه الكتب والتمييز عىل املذاهب واآلراء ا

بينها، وطرق النجايش إليها، واملشايخ والتالمذة، وسنة الوالدة والوفاة، كام 



يرشح إمكان رواية الراوي عن اإلمام باملبارشة، ومقدار الروايات التي يروهيا، 

ة زايا الذهنيوكذلك يرّصح بالعيوب اجلسدية للراوي كالعمى، والعيوب وامل

 كالنسيان وقّوة احلفظ.

ـ حيتوي الكتاب عىل معلوماٍت كثرية خارج إطار تقويم الرجال، ترتبط  34

 بتاريخ احلديث عند الشيعة؛ لذا يعّد من أهّم املصادر يف هذا امليدان.

 

 اإلمامّية دعن املتشّدد لنقدّيا الرجالّي واالجتاه( هـ ق) الغضائري ابن ـ 

بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري، املشهور بـ)ابن الشيخ أمحد 

كان معارصًا للشيخني النجايش والطويس؛ بل كان زمياًل  هـ(:5الغضائري( )ق

للنجايش عند أبيه احلسني بن عبيداهلل، رّصح بذلك النجايش يف ترمجة أمحد بن 

د وادر، قرأته أنا وأمحله كتب ال ُيعرف منها إال الن».. احلسني بن عمر، حيث قال: 

(، وقد ذكره الطويس يف 38)رجال النجايش: « بن احلسني رمحه اهلل عىل أبيه..

مقّدمة فهرسته مادحًا فهرسيه، وأهّنام من أجود ما ُكتب يف جماليهام )الفهرست: 

 (، وقد تويف يف القرن اخلامس اهلجري.2

 وقد ذكرت جمموعة من املصنّفات البن الغضائري، وهي:

 ـ فهرست املصنّفات. 1

 ـ فهرست األصول 2

 أما بعد،»هذا ما نّص عليه الطويس يف مقّدمة كتاب الفهرست، حيث قال: 

فإين ملا رأيت مجاعًة من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث، عملوا فهرس كتب 

أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف ورووه من األصول، ومل أجد أحدًا استوّف 

ه، بل كّل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختّص بروايته وأحاطت ذلك وال ذكر أكثر



به خزانته من الكتب، ومل يتعّرض أحٌد منهم باستيفاء مجيعه، إال ما قصده أبو 

احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل رمحه اهلل، فإّنه عمل كتابني: أحدمها ذكر فيه 

، مبلغ ما وجده وقدر عليه املصنّفات، واآلخر ذكر فيه األصول، واستوفامها عىل

غري أّن هذين الكتابني مل ينسخهام أحٌد من أصحابنا، واخرتم هو رمحه اهلل، وعمد 

بعض ورثته إىل إهالك هذين الكتابني وغريمها من الكتب، عىل ما حكى بعضهم 

(، ومل يذكر الطويس للغضائري غري هذين 2)الطويس، الفهرست: « عنه..

 الكتابني.

ومن هذا ُيعلم أن الشيخ الطويس مل يقف عىل »جميد معارف: يقول الدكتور 

كتب الشيخ ابن الغضائري، وظنَّ هالكهام، كام أخرب به. ومل يكن األمر كذلك؛ ملا 

)علم الرجال الشيعي، جملة « يظهر من اّطالع النجايش عليها وإخباره عنها

 (.247: 33االجتهاد والتجديد، العدد 

ذي يبدو من تتّبع كتاب العالمة احليّل أّن هذا وال ـ كتاب املمدوحني: 3

ابن  اختلف قول».. الكتاب كان قد وصله؛ ففي ترمجته ملحمد بن مصادف قال: 

خالصة )« الغضائري فيه؛ ففي أحد كتابني: إنه ضعيف. ويف اآلخر: إنه ثقة..

: ل(، وكذلك ابن داوود احليّل يف الرتمجة نفسها قا040األقوال يف معرفة الرجال: 

(، إذا 275)الرجال: « غض( ـ ويقصد الغضائري ـ: ضعيف، ثقة يف موضعني»)

فهمنا من هاتني العبارتني وأمثاهلام اإلشارة إىل كتابني مستقّلني أو يف موضوعني: 

 أحدمها يف املمدوح واآلخر يف الضعيف.

 وهو الواصل إلينا من هذه الكتب. ـ كتاب الضعفاء: 4

هلل الغضائري املشهور بـ)الغضائري( تويف عام أبوه هو احلسني بن عبيد ا

 هـ(، أحد مشايخ الطويس والنجايش، وهم من املتأثرين بمدرسته النقدية.033)



وحيسب ابن الغضائري ـ تبعًا ألبيه ـ عىل مدرسة النقد الرجالية، والقارئ 

لكتاب الضعفاء يتحّسس النََّفس النقدي الذي يامرسه يف جرح رواة احلديث، 

ابن الغضائري كان يعتقد أّن املناهج السائدة يف قبول رواة احلديث ال  فكأنّ 

 تتناسب وحجم الدّس والتزوير الذي ُمورس عىل الروايات.

 

 النسبة حال حتقيق ء؟الضعفا كتاب مؤّلف هو من ـ  ـ 

امُلراجع للمصادر الرجالية جيد اتفاقًا بني علامء الرجال عىل أصل وجود كتاب 

ّن البحث جرى بينهم يف مؤّلف هذا الكتاب، فهل هو للغضائري الضعفاء؛ ولك

 احلسني بن عبيد اهلل، أو البنه أمحد!

 وقد انقسم الباحثون يف ذلك إىل فريقني:

وهم القائلون بأّن الكتاب لألب، أعني احلسني بن عبيد اهلل،  الفريق األول:

بن عبد الصمد  هـ ( يف إجازته للشيخ حسني366ومن أبرزهم: الشهيد الثاين )

هـ(، واملحقق النراقي 338هـ( ـ والد الشيخ البهائي ـ، واملحقق األردبييل)330)

هـ(، وغريهم )انظر: حممد باقر املجليس، بحار األنوار اجلامع لدرر أخبار 3200)

؛ وأمحد األردبييل، جممع الفائدة والربهان يف رشح 353: 345األئمة األطهار 

 (.358أمحد النراقي، عوائد األيام: ؛ و055: 3إرشاد األذهان 

وهم القائلون بأّن الكتاب لالبن، وهو أمحد بن احلسني، وهذا  الفريق الثاين:

التوّجه هو األشهر بني علامء الرجال، كام عرّب عن ذلك أبو اهلدى الكلبايس )سامء 

هـ(، وابن 678(، ومن رموز هذا الفريق: السيد أمحد بن طاووس )30: 3املقال 

هـ(، والسيد حممد العاميل صاحب 726هـ(، والعالمة احليل )747ود احليل )داو

هـ(، 33هـ(، والعالمة القهبائي )ق3484هـ(، والشيخ البهائي )3443املدارك )



هـ(، 3232هـ(، والسيد حممد مهدي بحر العلوم )32واملوىل حممد األردبييل )ق

؛ واحلسن 5الطاوويس:  وغريهم )انظر: احلسن بن زين الدين العاميل، التحرير

؛ والعالمة احليل، خالصة األقوال 243بن عيل بن داوود احليل، كتاب الرجال: 

؛ والسيد حممد العاميل، مدارك األحكام يف رشح رشائع 54يف علم الرجال: 

؛ وعناية 338؛ وحممد بن احلسني بن عبد الصمد، احلبل املتني: 253: 8اإلسالم 

؛ وحممد األردبييل، جامع الرواة وإزاحة 33: 3ل اهلل القهبائي، جممع الرجا

؛ وحممد مهدي بحر العلوم، الفوائد 03: 3االشتباهات عن الطرق واالسناد 

 (.358: 0الرجالّية 

وينبغي االّطالع عىل أدّلة كال التوّجهني واملذكورة يف املطّوالت للحكم يف هذه 

رجلني كام كري بوثاقة كال الالقضّية التي ال نخوض فيها الساعة، ولكن ينبغي التذ

 هو املعروف بني العلامء، فصاحب الكتاب معتمد عىل كّل حال عندهم.

 

 !قرنني؟ عدب ظهر ثّم اختفى كيف ب،للكتا التارخيية املسرية ـ  ـ 

املتتّبع لفهرست الشيخ النجايش سيجد نقالً آلراء أمحد بن احلسني الغضائري، 

 ريقني:وأّن النجايش قد اختذ يف نقله ط

طريق املشافهة؛ فالعالقة بني الرجلني ـ كام بّينا سابقًا ـ مّكنت  الطريق األول:

النجايش من سامع بعض آراء زميله ابن الغضائري، فنقلها عنه يف كتاب 

الفهرست، ولعّل ما يعرّب عن هذا النقل الشفوي عند النجايش هو قوله أحيانًا: 

 رمجته ألمحد بن احلسني بن صقيل، حيث، وذلك كام يف ت«قال أمحد بن احلسني»

: )رجال النجايش..« قال أمحد بن احلسني رمحه اهلل: له كتاب يف اإلمامة »..قال: 

38.) 



الذي اختذه النجايش لنقل آراء ابن الغضائري كان عرب كتابه،  الطريق الثاين:

و أب؛ كام يف ترمجة )«ذكره أمحد بن احلسني»وقد عرّب عن ذلك بقوله أحيانًا: 

 «ذكر أمحد بن احلسني رمحه اهلل أنه وقع إليه كتاب اإلمامة..»الشّداخ(، حيث قال: 

: 3؛ وللتفصيل أكثر، راجع: التسرتي، قاموس الرجال 053)رجال النجايش: 

003.) 

ويرى الدكتور حممد باقر البهبودي أّن مرشوع التضعيف ألمحد بن احلسني 

سني ـ هذا املرشوع كان بمعونة الغضائري ـ الذي كان بإرشاف والده احل

النجايش، وأّن مسودات الكتاب كانت عنده؛ فمن الطبيعي عىل هذا أن ينقل 

النجايش عن ابن الغضائري آراءه يف تضعيف رواة احلديث )حممد باقر البهبودي، 

؛ وانظر: 332معرفة احلديث وتاريخ نرشه وتدوينه وثقافته عند الشيعة اإلمامية: 

اقر البهبودي يف ملحقات كتاب نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي حوار مع حممد ب

 (.773الشيعي التكّون والصريورة حليدر حب اهلل: 

ومن كّل ما مّر يظهر أّن كتاب الضعفاء وآراء ابن الغضائري الرجالية كانت 

 متوّفرًة عند الشيخ النجايش يف القرن اخلامس اهلجري.

ن ال يظهر للكتاب أّي أثٍر أو ذكر يف األوساط لكّن املفاجأة أّنه بعد هذا القر

العلمّية، فربام ضاع الكتاب؛ ألّن مؤّلفه مات يف مقتبل عمره ومل يتسّن له نقل 

الكتاب إىل طالبه لريووه عنه، وقد ظّل هذا االستتار للكتاب ساريًا إىل القرن 

ووس السابع اهلجري، حيث نجده يظهر مّرًة أخرى عىل يد السيد أمحد بن طا

هـ( يف كتابه )حّل اإلشكال يف معرفة الرجال(، وهو الكتاب الذي 678احليل )

مجع فيه ابن طاووس كتبًا مخسة من مصادر علم الرجال عند الشيعة اإلمامية، 

وهي: كتاب الفهرست وكتاب الرجال وكتاب اختيار الرجال للشيخ الطويس 



تاب الضعفاء البن هـ(، وك054هـ(، وكتاب الفهرست للشيخ النجايش )064)

 الغضائري.

ويرّصح ابن طاووس أّنه ال طريق له إىل كتاب ابن الغضائري )التحرير 

(؛ وهذا ما جعل السيد اخلوئي يشّكك يف مصداقية النسخة التي 5الطاوويس: 

(. ولوال هذا 02: 3أدرجها ابن طاووس يف كتابه هذا )معجم رجال احلديث 

الضعفاء؛ النحرص الطريق يف التعّرف عىل  اإلدراج من ِقبل ابن طاووس لكتاب

 آراء ابن الغضائري بام نقله لنا النجايش يف كتابه.

ثم إّن أّول من استفاد من كتاب الضعفاء الذي أدرجه أمحد بن طاووس كان 

هـ(، حيث ُعّد كتاب 726هـ( والعالمة احليل )747تلميذيه: ابن داوود احليل )

هو ابن داوود يرّصح يف مقّدمة كتابه بذلك  الضعفاء من مصادر كتابيهام؛ فها

 (، وبتتّبع كتاب العالمة احليل يظهر ذلك جليًا أيضًا.20)رجال ابن داوود: 

ومؤّخرًا حّقق العالمة السيد حممد رضا اجلاليل كتاَب ابن الغضائري؛ وما مّيز 

بن الحتقيقه هذا هو أّنه الحظ يف كتب النجايش وابن داوود والعالمة احليل آراء 

الغضائري ليست موجودة يف الكتاب املنسوب إليه، فأدرجها املحّقق حتت عنوان 

رجاًل، وهذه خدمة مهّمة يف حتقيق تراث  25)مستدركات(، فكان عدد ما أدرجه 

 ابن الغضائري.

 

 النظر وجهات يف اختالف للغضائري، الضعفاء كتاب من املواقف ـ  ـ 

لامء الرجال واملصنّفات يف شأن كتاب بعد ذلك االختالف الذي وقع بني ع

الضعفاء؛ ويف مؤلِّفه، وبعد اختفائه أكثر من قرنني عن األوساط العلمية، ثّم 

ظهوره جمّددًا بشكل مفاجئ مع ابن طاووس، بعد ذلك كّله، من الطبيعي أن 



ينفتح جدٌل آخر بني العلامء يطال مدى اعتبار التضعيفات الواردة يف هذا الكتاب، 

 ؤخذ هبا وُيرّتب األثر عليها أم ال! وهل هلذا الكتاب من قيمة حّقًا!فهل ي

 أبرز املواقف من الكتاب وتضعيفاته، جاءت عىل النحو التايل:

هـ(، 3833وهو املوقف الذي تبنّاه الشيخ آغا بزرك الطهراين ) املوقف األّول:

ن الغضائري الب من أّنه ال يمكن االعتامد عىل هذا الكتاب؛ فلم تثبت نسبة الكتاب

أجّل من أن يقتحم يف هتك ».. حتى يمكن االعتامد عليه، فابن الغضائري 

أساطني الدين، حتى ال يفلت من جرحه أحٌد من هؤالء املشاهري بالتقوى 

والعفاف والصالح؛ فالظاهر أّن املؤّلف هلذا الكتاب كان من املعاندين لكرباء 

يلة ووجه؛ فأّلف هذا الكتاب وأدرج فيه الشيعة، وكان يريد الوقيعة فيهم بكّل ح

بعض مقاالت ابن الغضائري متوهيًا؛ لُيقبل عند اجلميع ما أراد إثباته من الوقايع 

 (.33: 34)الذريعة « والقبايح. واهلل أعلم..

وهذا املوقف من الطهراين معناه الرفض التام لكّل ما ورد يف الكتاب من 

أي ابن الغضائري عن رأي هذا املعاند الذي تضعيفات؛ ألننا ال يمكن أن نمّيز ر

أّلف الكتاب. ولو أردنا آراءه املوثوقة النسبة إليه فليس أمامنا سوى أخذها من 

الكتب املعتربة التي نسبت له بعض اآلراء، وهو بعض ما مجعه املحّقق اجلاليل، 

 كام قلنا سابقًا.

مكان االعتامد عىل هـ( مع هذا الرأي، يف عدم إ3038ويلتقي السيد اخلوئي )

هذا الكتاب أساسًا، ليس ألجل املرّبر الذي افرتضه الطهراين، بل ألّن املشكلة يف 

كتاب ابن الغضائري والتي ترفض عىل أساسها آراوه، هي الطريق الذي وصلنا 

هـ( 678الكتاب من خالله؛ فالكتاب وصلنا عن طريق ابن طاووس احليل )

ّصلنا ذلك ـ وابن طاووس نفسه ـ مع العالمة ـ هـ( ـ كام ف726والعالمة احليل )



ينّص عىل أّنه ال طريق له إىل هذا الكتاب، إذًا فاملشكلة املحورية هي توثيق طريق 

هذا الكتاب؛ إذ لعّل الكتاب الواصل إلينا قد حّرف أو ُأضيفت فيه آراء ليست 

يقة ال رالبن الغضائري، فكيف نثق بكتاب اختفى ملّدة قرنني ثم ظهر فجأًة بط

 (.02: 3نعرف عنها شيئًا!! )معجم رجال احلديث 

هـ(؛ وهو االعتامد عىل 726ومن أبرز من اختذه العالمة احليل ) املوقف الثاين:

تضعيفات ابن الغضائري، إال يف املوارد التي يتعارض فيها تضعيفه مع توثيقات 

جلرح مقّدم عىل غريه. وهذا الرأي يقع عىل خالف القاعدة الرجالية املشهورة: )ا

؛ وجعفر 008: 3التعديل( )انظر: حممد تقي التسرتي، قاموس الرجال 

 (.32السبحاين، كّليات يف علم الرجال: 

هـ(، وخالصته أّن 3835وهو موقف العالمة الكلبايس ) املوقف الثالث:

فه؛ فجرحه لرواة احلديث معترب وال يقّدم قول غريه عليه  الكتاب ثابت النسبة ملؤلِّ

د التعارض، خالفًا ملا فعله العالمة احليل، وقد أوضح الكلبايس موقَفه هذا يف عن

بعد ما ثبت اعتبار مقالته من جهة االعتبار أو »..رسائله الرجالّية حني قال: 

(. وعدُم تقييده بقيد 033: 3)الرسائل الرجالّية « الوثاقة؛ فيثبت اعتبار جرحه

ن آخر معناه أّنه يسري فيه وفقًا للقاعدة يف العالمة احليل ال هنا وال يف أّي مكا

 تعارض اجلرح والتعديل.

وهو رفض التضعيفات الرجالية املوجودة يف كتاب الضعفاء  املوقف الرابع:

أو فسح املجال لنقدها ورفضها؛ برصف النظر عن قيمة أصل الكتاب ونسخته، 

عّدوا الرفض، فوقد اختلف أصحاب هذا املوقف يف املرّبرات التي دفعتهم هلذا 

 منها اثنني:

وهو يقّر بأّن الكتاب املوجود بني أيدينا هو البن الغضائري، إال  املرّبر األول:



أّنه يعتمد يف جرحه لرواة احلديث عىل االجتهاد بالنظر يف مروّيات الراوي؛ فإن 

وجد فيها شيئًا من االرتفاع/الغلو ـ بحسب توسعته ملعنى الغلو ـ َحَكَم بضعف 

لراوي وعدم االعتامد عىل رواياته. وقد توافق ابن الغضائري يف هذه الطريقة هذا ا

 من تقويم الرواة مع أمحد بن حممد بن عيسى األشعري القّمي.

ولعّل ممّن اعتمد هذا املرّبر يف اختاذ موقف من تضعيفات الغضائري: الوحيد 

م أّنه ـ يقصد ثم اعل».. هـ(، حيث يلوح هذا الرأي من قوله: 3245البهبهاين )

االشعري ـ والغضائري رّبام ينسبان الراوي إىل الكذب ووضع احلديث أيضًا 

 (.83)الفوائد الرجالّية: « بعدما نسباه إىل الغلو، وكأّن لروايته ما يدّل عليه

ويتحّفظ عىل آراء ابن الغضائري؛ ألنه كثري اجلرح والتضعيف  املرّبر الثاين:

أحٌد من جرحه أو غمزه يف رواياته أو دينه أو..  قليل التعديل، فلم يكد يسلم

وهذه الطريقة غري معتدلة يف التعامل مع رواة احلديث؛ لذا ال يمكن الركون إىل 

 (.342آرائه الرجالية )كليات يف علم الرجال: 

ولعّل الرأي األرجح من بني هذه املواقف هو موقف السّيد اخلوئي، رشط 

ّق ناها لتأكيد نسبة تضعيٍف ما إىل الغضائري، فاحلالسعي حلشد الشواهد، فإذا فقد

عدم إمكان إثبات النسخة، وحيث إهّنا حمتملة فيكون ما ينقل عن الغضائري قرينة 

 تضعيف ناقصة.

 

 لرجاليا النشاط يف اجلهات متعّدد العمل وانفتاح( هـ) الطوسي ـ 

؛ هـ(461ـ  385الشيخ حممد بن احلسن الطويس املشهور بـ)شيخ الطائفة( )

شيخ اإلمامية بال منازع، فإذا ُأطلق لقب )الشيخ( انرصف إليه مبارشًة، وإليه 

تنتهي معظم الطرق إىل الكتب واملصنّفات واألصول يف الرتاث الشيعي. هاجر 



الطويس إىل العراق، وهو ابن ثالث وعرشين، وتلّمذ عىل الشيخ املفيد 

كالم القائم بأمر اهلل عىل كريس ال والغضائري وغريمها، نصبه اخلليفة العبايس

هـ، فهجرها 007ببغداد، واستمّر إىل أن سقطت بغداد بيد السالجقة عام 

الطويس واستقّر يف النجف وأّسس حوزهتا املعروفة وتويف فيها، كام حتّدثنا عنه 

 بالتفصيل يف الفصل األّول من هذا الكتاب/املدخل.

 

 واخلصائص اتواخلطو املعامل يف طالعةم للطوسي، الرجالّية املنجزات

كان الطويس صاحب مؤّلفات كثرية جدًا يف أغلب العلوم الرشعّية، منها يف 

كتاب الرجال، وكتاب الفهرست، وكتاب اختيار الرجال من الرجال ثالثة كتب: 

 الذي تناولناه سابقًا. وهنا نتناول الكتابني اآلخرين، لتكتمل كتاب الشيخ الكّش

 الرجايل، وما آلت إليه حال هذا العلم عند اإلمامّية: الصورة عن منجزه

 

 لطبقاتا وعلم الشمولي الرصد منهج تطوير الرجال، كتاب ـ  ـ 

كتاب الرجال، هو أشهر أسامء هذا الكتاب؛ ولعّله جاء ممّا ذكره الطويس نفسه 

فإين أجبت إىل ما تكّرر سؤال الشيخ الفاضل ».. يف مقّدمة الكتاب، حني قال: 

(. وُعرف 37)رجال الطويس: « فيه، من مجع كتاب يشتمل عىل أسامء الرجال..

ٌب عىل مرتّ »..أيضًا بكتاب )األبواب(؛ ألنه ـ كام قال الشيخ آغا بزرك الطهراين ـ: 

« أبواب بعدد رجال أصحاب النبي|، وأصحاب كّل واحد من األئمة^..

 أيضًا )رجال الطويس(. (. وُيطلق عليه يف األوساط العلمية324: 34)الذريعة 

ز أهم املعامل التي متّيز هبا، وهي:  ومن خالل مطالعة الكتاب، يمكننا أن ُنرْبِ

ـ حّدد الطويس منذ البداية هدَفه من هذا الكتاب يف املقّدمة؛ فهو كتاب  3



واألئمة الطاهرين^، ألسامء الرجال الذين يروون عن النبي األكرم|، جامع 

هم ومل يرِو عنهم، ومل يتعّهد فيه بتقويم من يورد ومن تأّخر عنهم أو عارص

أسامءهم أو يعطي معلومات مفّصلة عنهم. وهذا اهلدف ـ وهو جمّرد رسد األسامء 

رجاًل، 6023ـ أعطى الطويس فسحة يف مجع عدد كبري من الرجال أوصلهم إىل 

ب ل ككتاوهذا العدد ال يمكن االستهانة به إذا ما قارّناه بام قبله من كتب الرجا

 النجايش املخّصص للمصنّفني مثاًل، ومع ذلك فهو مل يستوعب كّل رواة احلديث.

ورغم أّن الطويس مل يتعّهد بتقويم من يورد أسامءهم من الرجال الرواة، إال أنه 

منهم باملجاهيل، والباقي  54رجاًل، ووصف 72رجاًل، وضّعف 357وّثق 

 اب.سكت عنهم، فلم يصفهم ال بالسلب وال باإلجي

ـ قّسم الطويس الكتاب إىل ثالثة عرش بابًا، وكّل باٍب منها يمّثل طبقًة للرواة  2

عن أحد املعصومني؛ فالباب األّول: باب من روى عن النبي| من الصحابة، 

، وهكذا حتى اإلمام احلادي عرش ×والثاين: باب من روى عن اإلمام عيل

اب ذكر أسامء من مل يرِو عن احلسن العسكري. وأما الباب الثالث عرش، فهو ب

 واحٍد من األئمة.

ورّتب الطويس يف الباب الواحد األسامَء ترتيبًا هجائيًا، من األلف إىل الياء، 

وأيضًا ذكر يف هناية كّل باب بعض الرواة بكناهم، كام استعرض أسامء الراويات 

 من النساء.

يذكره هي: اسمه،  ـ املعلومات األساسيّة التي يقّدمها املؤّلف لكّل رجل 8

واسم أبيه، والقبيلة التي ينتمي إليها، وسكنه، وقلياًل ما يتعّرض ألكثر من ذلك، 

 كالتوثيق والتضعيف.

ـ يف هذا الكتاب ال يمكن اعتبار كّل من مل ُيذكر اجتاُهه املذهبي أّنه شيعي أو  0



ة ري الشيعإمامّي؛ وذلك ألّنه ذكر بعض الرجال ممّن هو ـ بالقطع واليقني ـ من غ

أو اإلمامية باملعنى املصطلح، كعمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب سفيان، اللذين 

عّدمها من أصحاب النبي|، وعبيد اهلل بن زياد يف أصحاب أمري املؤمنني 

؛ لذلك يمكن أن ×، وذكر أبا جعفر املنصور من أصحاب الصادق×عيل

أنه أراد استقصاء : »..هـ( ـ3045ُيقال ـ كام ذهب إليه املحّقق التسرتي )

)حممد « أصحاهبم، ومن روى عنهم، مؤمنًا كان أو فاسقًا، إماميًا كان أو عاميًا..

؛ والحظ أيضًا: اخلوئي، معجم رجال 23: 3تقي التسرتي، قاموس الرجال 

 (.37: 3احلديث وتفصيل طبقات الرواة 

أكثر من ـ الرواة املعارصون ألكثر من طبقة وإمام، يذكرهم الطويس يف  5

طبقة، لكنه لو ضّعفه فهو يضّعفه مّرة واحدة؛ كام فعل يف أبان بن عّياش فريوز، 

حيث عّده يف أصحاب عيل بن احلسني، ومل يصفه بالضعف، وعّده أخرى يف 

أصحاب حممد الباقر بن عيل، ووصفه بأّنه ضعيف، وثالثة ذكره يف أصحاب 

 جعفر الصادق، ومل يذكره بيشء.

هنا أّنه ال يمكن االعتامد عىل هذا الكتاب فقط، ألخذ آراء  ومن اجلدير ذكره

الشيخ الطويس يف الرواة، دون مراجعة كتابه اآلخر )الفهرست(؛ فليس كّل من 

سكت عنه يف هذا الكتاب فقد سكت عنه يف كتابه اآلخر؛ إذ العالقة بني الكتابني 

ت، ويًا يف الفهرسيف تقويم الرواة هي العموم واخلصوص من وجه، فربام قّوم را

وسكت عنه يف كتاب الرجال، وربام حصل العكس، وقد يتعّرض له يف الكتابني 

 معًا.

ـ يعّد كتاب ابن عقدة الزيدي يف أصحاب الصادق، والذي أملحنا إليه من  6

ح املؤلِّف بذلك يف  قبل، من أهم مصادر كتاب الرجال للطويس، بل قد رصَّ



)رجال « ما ذكره، وأورد من بعد ذلك ما مل يورده..فأنا أذكر »..املقّدمة قائاًل: 

 (، وقد كانت لنا وقفٌة مع كتاب ابن عقدة سابقًا، فلرياجع.37الطويس: 

ـ صحيٌح أّن الشيخ الطويس مل يوِل يف هذا الكتاب أمّهيًة كبرية لتقويم  7

الرجال، إال أّنه صّب جهده يف حتديد طبقاهتم وعصورهم، فهو يشرتك يف هذه 

ّصية مع كتاب رجال الربقي الذي وقفنا عنده سالفًا، ويمكن عّد هذين اخلا

 الكتابني أهّم مصدرين قديمني مدّونني لإلمامّية يف علم الطبقات.

ـ رّصح الشيخ الطويس يف مقّدمة الكتاب أّن الباعث لتأليفه هذا الكتاب،  3

ه وصفه هو إجابة لسؤال قد تكّرر من أحد األشخاص، مل يرّصح باسمه، ولكنّ 

هـ( أّن هذا الشيخ 33بأّنه )الشيخ الفاضل(. ويعتقد الشيخ القهبائي )ق

هـ( )جممع الرجال 038املوصوف بالفاضل يف كالم الطويس هو الشيخ املفيد )

(، بينام حيتمل السيد عيل اخلامنئي أن يكون هذا الشيخ هو القايض عبدالعزيز 5: 3

 (.04علم الرجال: هـ( )األصول األربعة يف 033بن الرّباج )

 

 التضعيفو التوثيق واستحضار لطرقا وبلورة الفهرست، كتاب ـ  ـ 

كتاب )فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني وأصحاب األصول( 

هو الكتاب الثاين للشيخ الطويس يف علم الرجال، واملشهور يف األوساط العلمية 

تهذيب مشيخة الطويس يف البـ)فهرست الشيخ الطويس(. ويضيف إليه بعضهم 

 واالستبصار، فيضعوهنام يف مصنّفاته الرجالّية؛ من حيث بياهنام الطرق إىل الكتب.

 

 التأليف باعث

بنّي الطويس الباعث الذي حّركه نحو تأليف هذا الفهرست من خالل عرض 

 نقطتني، مها:



 عرض واقع الفهارس عند الشيعة، وذلك عرب تبيني طريقة النقطة األوىل:

القدماء يف تدوين فهارسهم، وأفاد هنا أهّنم كانوا يعتمدون عىل فهرست ما كانوا 

يمتلكونه من كتب ومصنّفات يف مكتباهتم اخلاصة أو التي كانت لدهيم طرق 

خاّصة لروايتها، وهنا ُيرْبز الطويس مالحظة عامة عىل هذا النوع من الَفْهَرسة، 

بل وال أكثرها. وهذه املالحظة تعترب  وهي أهنا مل تستوِف كّل مصنّفات الشيعة

إحدى نقاط الضعف يف الفهارس السابقة عىل الطويس، حاول يف كتابه هذا أن 

 يتداركها.

..أبو »وقد استثنى الشيخ الطويس من تلك الفهارس التي سبقته ما كتبه 

ه ياحلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل )رمحه اهلل(؛ فإّنه عمل كتابني أحدمها ذكر ف

املصنّفات واآلخر ذكر فيه األصول، واستوفامها عىل مبلغ ما وجده وقدر عليه. 

غري أّن هذين الكتابني مل ينسخهام أحد من أصحابنا واخرتم هو، وعمد بعض 

 (.2)الفهرست: « ورثته إىل إهالك الكتابني وغريمها..

 إذن، صحيٌح أّن هناك من سبق الطويس يف هذا النوع من التأليف، كابن

عبدون، وابن بّطة، وجعفر بن حممد بن قولويه، وحممد بن احلسن بن الوليد، 

واملفيد، والصدوق، وسعد بن عبداهلل األشعري، وعبد اهلل بن جعفر احلمريي، 

والسيد املرتىض، وأيب احلسن ابن املفّضل، وابن اجلنيد اإلسكايف، وأمحد بن حممد 

، وحمّمد بن عيل بن شاذان بن عيسى األشعري، واحلسني بن احلصني العمي

القزويني، وهارون بن موسى التلعكربي، ومحيد بن زياد الدهقان، وحممد بن 

إبراهيم العلوي، وعيل بن حمّمد ماجيلويه، وحممد بن جعفر الرزاز، وحممد بن عبد 

احلميد العطار.. صحيح أّن كّل هؤالء وغريهم قد سبقوا الطويس يف كتابة 

وأصوهلم، إال أنه الحظ عليهم عدم الشمولية، فأراد  فهرست ملصنّفات الشيعة



 بفهرسته هذا جتاوز هذه املالحظة.

التي من خالهلا يتضح الباعث واملحّرك للطويس نحو هذا  النقطة الثانية:

التأليف هي: الطلب املتكّرر من الشيخ الفاضل يف أن يكمل الطويس ذلك الطريق 

ة. والشيخ الطويس مل يرّصح باسم هذا الذي سلكه ابن الغضائري يف الَفْهَرَس 

الفاضل، والذي يبدو ـ كام أشار لذلك السيد عيل اخلامنئي ـ أّن هذا الشيخ كان 

شخصّيًة علمية كبرية ومتميّزة آنذاك، وحيتمل اخلامنئي أن يكون هذا الشيخ هو 

نفسه الذي طلب من الطويس تأليف )كتاب اجلمل والعقود وكتاب الرجال(، 

هـ( ، فيام احتمل آخرون أن يكون هذا 033 عبدالعزيز بن الرّباج )وهو القايض

 هـ(، أو أحد علامء بني نوبخت.038الفاضل هو الشيخ املفيد )

هذان مها العامالن املعلنان اللذان حّفزا الطويس لتأليف كتابه هذا، عىل ما 

 يظهر من مقّدمة الكتاب نفسه.

 

 ومضمونه جهومنه طوطهخ رسم للكتاب، العامة املعامل

يمكن اختصار أبرز معامل هذا الكتاب الذي شهد علم الرجال الشيعي تطّورًا 

 عىل يديه بام ييل:

ـ حاول املؤّلف يف هذا الكتاب أن جيمع ما استطاع من األصول واملصنّفات  3

ومل أضمن أن أستويف ذلك إىل آخره؛ فإّن تصانيف »..الشيعّية، وقد رّصح قائاًل: 

م ال تكاد تضبط؛ النتشار أصحابنا يف البلدان وأقاي أصحابنا وأصوهل

(، وهبذا حاول حتايش ما كان الحظه عىل من قبله من 0)الفهرست: « األرض..

 املفهرسني.

ـ مجع املصنّفات واألصول ومل يفصلهام عن بعضهام بعضًا، خالفًا ملا فعله  2



ن له يف املصنّفني ملئال يطول الكتاب؛ ألّن »..من قبله ابُن الغضائري؛ وذلك: 

 (.8)الفهرست: « أصل، فيحتاج إىل أن يعاد ذكره يف كّل واحد من الكتابني

ـ رّتب أسامء األشخاص الذين أوردهم ترتيبًا أبجديًا يف احلرف األول فقط.  8

 وقد جاءت بعده حماوالت لرتتيب الكتاب يف احلرف الثاين والثالث.

و يضّعف كّل من يورده من املصنّفني، وذكر ـ تعّهد يف مقّدمة كتابه أن يوّثق أ 0

مذهبه، وهل ُيعتمد عىل روايته أو ال! لكنه ـ مع شديد األسف ـ مل يلتزم بذلك يف 

كثري ممّن أوردهم، فتجده يذكر الشخص دون أن يشري إىل قيمته الرجالية أو مذهبه 

نطيل أو.. مما وعد به، وقد ذكر بعض علامء الرجال لذلك توجيهات عديدة، ال 

 بذكرها.

أن ».. هـ( إىل القول: 3232من هنا، ذهب السيد حممد مهدي بحر العلوم )

مجيع من ذكره الشيخ يف الفهرست من الشيعة اإلمامية، إال من نّص فيه عىل 

(. كام يعتقد السيد اخلامنئي 330: 3)الفوائد الرجالّية « خالف ذلك من الرجال..

إذا كان سنّيًا فقط، ويذهب إىل أنه يف أّن الطويس التزم بذكر مذهب الشخص 

املوارد التي يسكت فيها عن مذهب الشخص فهذا يعني أّن الراوي ليس سنّي 

املذهب؛ ولكن ال يعني أنه إمامي املذهب؛ إذ قد يكون منتميًا إىل إحدى الفرق 

 (.03الشيعّية غري اإلماميّة )األصول األربعة يف علم الرجال: 

( شخصيّة، اشرتك مع النجايش يف 332ذا الكتاب لـ)ـ ترجم الطويس يف ه 5

( مصنّف وأصل، ويف بعض 2444( شخصّية منها، وعّدد حوايل )744حوايل )

 األحيان ال يذكر اسم الكتاب، بل يكتفي بالقول: له كتاب.

 للشيخ الطويس ـ« الفهرست»ويعّد كتاب »..يقول الدكتور جميد معارف: 

تب املناسبة ملقارنة آراء الشيخ الطويس بتصحيح لويس اسربنجر ـ من الك



ح، بعد إدراج كالم الشيخ  ض يف هذا الكتاب املصحَّ والنجايش، حيث تعرَّ

نفني بحسب كالم النجايش.  الطويس، إىل ذكر معلومات ختّص بعض املصِّ

فالقارئ بمجّرد مطالعته ملضمون الكتاب يمكنه االّطالع بسهولة عىل رأي كلٍّ 

م )عل« ام العلمي، وعىل مقدار سعة معلوماهتام الرجالية..منهام، وعىل أسلوهب

 (.240: 33الرجال الشيعي، جملة االجتهاد والتجديد، العدد 

( فقط 23( شخصًا فقط ممّن ذكرهم، وضّعف )32ـ وّثق الطويس هنا ) 6

منهم؛ لذلك يمكن أن يقال: إّن الشيخ الطويس ال حُيسب عىل مدرسة النقد التي 

 الغضائري وتبعه فيها ابنه والنجايش. رادها أستاذه

ـ إّن واحدًة من أهم ميّزات هذا الكتاب أّن الشيخ الطويس ذكر طرقه إىل  7

كثري من املصنّفات واألصول التي أوردها يف كتابه، وهذه الطرق تفيد الباحثني 

فيام يسّمى يف علم الرجال بـ)نظرية تعويض األسانيد(، خصوصًا يف أسانيد كتايب 

ذيب األحكام( و)االستبصار(، وحاصل هذه النظرية: أّنه يف بعض املوارد من )هت

هذين الكتابني ال يذكر الطويس يف مشيخة كتبه طريقًا إىل كتاب الراوي الذي 

يروي عنه روايًة ما، أو أّن الطريق الذي ذكره كان ضعيفاً بأحد الوسائط الرجالّية، 

يف ني عن هذا الطريق املفقود أو الضعففي هاتني احلالتني ُيعّوض بعض الرجاليّ 

يف املشيخة بام ذكره الطويس من طريق إىل كتاب الراوي نفسه يف الفهرست. وهذه 

 الطريقة تعّد إحدى طرق التعويض.

وهناك طرق كثرية ابتكرها الرجالّيون للتعويض ُذكرت يف املطّوالت من كتب 

التعويض، ولعّل أهم من الرجال، كام وهناك من وضع رشوطًا متعّددة إلجراء 

هـ(، وتبعه 3044بحث يف نظرّية التعويض ـ تقعيدّيًا ـ السيد حمّمد باقر الصدر )

 تلميذه السيد كاظم احلائري.



 النوعّية إلضافةا وحتقيق النواقص رفع ،الطوسي لفهرست مكّملة مشاريع

ّل ك ثّمة جمموعة من العلامء حاولت إكامل مرشوع الطويس يف الفهرسة، وتناول

 منهم زاويًة يف هذا اإلكامل. ومن أبرزهم:

هـ(، وذلك يف كتابه )معامل 533ـ احلافظ حممد بن عيل بن شهرآشوب ) 3

 العلامء يف فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنّفني منهم قدياًم وحديثًا(.

 هـ(، يف كتابه الفهرست.353ـ الشيخ منتجب الدين بن بابويه )بعد  2

هـ(، يف كتابه تلخيص الفهرست، والذي 676لدين احليل )ـ املحّقق نجم ا 8

يتمّيز بأنه يذكر فقط أسامء املصنّفني دون مصنّفاهتم والطرق إليها، كام وصفه آغا 

 (.025: 0بزرك الطهراين )الذريعة 

 هـ(، يف كتابه جممع الرجال.33ـ عناية اهلل القهبائي )ق 0

هـ(، يف كتابه: ترتيب 3327ين )ـ الشيخ عيل بن عبيد اهلل األصبعي البحرا 5

 الفهرست.

هـ(، يف كتابه رشح الفهرست 3323ـ الشيخ سليامن املاحوزي البحراين ) 6

املسّمى بمعراج الكامل يف معرفة الرجال، والذي رّتب فيه الفهرست أبجديًا عىل 

احلروف الثالثة األَُول وصّححه، ولكنه مل ينجز الكتاب كاماًل، وإنام انتهى إىل 

 (.03ف األلف أو حرف التاء )اخلامنئي، األصول األربعة يف علم الرجال: حر

 

 الرجالي لنضجا مرحلة تتويج يف( هـ ح) لرازيا الدين منتجب الشيخ حماولة ـ 

الشيخ عيل بن عبيد اهلل بن احلسن بن احلسني بن احلسن بن احلسني بن عيل 

هـ ـ 514الدين( ))والد الشيخ الصدوق(، واملشهور بـ)الشيخ منتجب 

اخُتلف يف سنة وفاته، إال أّنه كان حّيًا  هـ(: أحد علامء اإلمامّية الكبار،585/611

هـ( )نقل ذلك السيد 644هـ(، بل ذكر بعضهم أنه كان حيًا عام )535عام )



اخلامنئي عن ابن الفوطي يف كتابه: جممع اآلداب يف تلخيص معجم األلقاب(. 

طويس بواسطة ابن عمه الشيخ بابويه بن سعد، وهو ممّن يروي عن الشيخ ال

ويروي عن الشيخ الطربيس، وأيب الفتوح الرازي، وروى عنه بعض علامء أهل 

 السنّة منهم: اإلمام الرافعي الشافعي.

الذي ُيعترب مكّماًل لفهرست الشيخ الطويس. استفاد من  كتاب الفهرستله 

كتابه )أمل اآلمل يف علامء جبل  هـ( يف3340هذا الفهرست الشيُخ احلّر العاميل )

عامل(، ورّصح أنه وّزع حمتويات كتاب الشيخ منتجب الدين كّله يف كتابه، قال 

: 2مل )أمل اآل« نقلنا كّل ما فيه يف هذا الكتاب..»..يف ترمجته ملنتجب الدين: 

330.) 

هـ( يف كتابه املوسوعّي )بحار 3333وقد أدرجه أيضًا العالمة املجليس )

ر اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار( وكان من دأب املجليس أن يدخل يف األنوا

كتابه هذا بعض الكتب التي كان يريد هلا أن تنترش أكثر يف األوساط العلمية؛ لذا 

يف  ثم قد كان»..نجده يفصح عن نّيته يف إدراج جمموعة من كتب الرجال، قائاًل: 

تب الرجال والفهارس أيضًا؛ ككتاب العزم أن نورد يف هذا املجّلد مجلة من ك

اختيار رجال الكيش، وكتاب الرجال البن الغضائري، وكتاب رجال ابن 

طاووس، وكتاب رجال الشيخ، وكتاب فهرسه، وكتاب رجال النجايش، وكتاب 

رجال معامل العلامء البن شهر آشوب، وكتاب فهرس منتجب الدين، إىل غري ذلك 

بينها عىل إيراد كتاب فهرس منتجب الدين من كتب الرجال.. واقترصنا من 

 (.330: 342)بحار األنوار « املذكور؛ لكونه أكثر فائدًة وأقّل وجوداً من الباقي..

هـ( يف كتابه )لسان 352كام اعتمد عىل هذا الكتاب ابن حجر العسقالين )

 تامليزان(، معرّبًا عنه برجال الشيعة، كام ذكر ذلك الشيخ جعفر السبحاين )كّليا



 (.332يف علم الرجال: 

 

 لدينا منتجب الشيخ فهرست يف مطالعة

ـ قصد مؤّلف هذا الفهرست إمتام فهرست الشيخ الطويس ـ كام رّصح يف  3

مقّدمة كتابه ـ فرتجم فيه ملن كان معارصًا للطويس ومن تأّخر عنه حتى عرص 

 املؤلِّف،أي ما يقرب من مائة ومخسني سنة تقريبًا.

منتجب الدين الفهرست استجابًة لطلب السيد حييى بن حممد  ـ ألَّف الشيخ 2

 بن عيل املطّهر نقيب الطالبية يف العراق.

ـ رّتب الكتاب عىل حروف املعجم، كطريقة ترتيب الشيخ الطويس، ُمبتدئًا  8

بأيب بكر أمحد بن احلسني بن أمحد النيسابوري، ومنتهياً بيعقوب بن حممد بن داوود 

 اهلمداين.

ن املؤلِّف معارصًا البن شهرآشوب صاحب )معامل العلامء( ـ اآليت ذكره ـ كا 0

ـ إال أّنه ال يوجد يف طّيات الكتاب ما يشري إىل أّنه عىل علم بكتاب ابن 

 شهرآشوب.

ـ صحيٌح أّن املؤّلف قصد إكامل مرشوع الطويس يف ترمجة املصنّفني، إال أّنه  5

( شخصًا ـ بني علامء دين 500صل )مل ينضبط لطريقته ومل يلتزم هبا، فمن أ

وشعراء ـ ذكرهم يف كتابه، مل يذكر إال مصنّفات مائة منهم، خالفًا البن 

 شهرآشوب الذي سار بدقٍة أكثر عىل طريقة الطويس.

ـ ألّن الكتاب كان هدفه إمتام مرشوع الطويس؛ لذا ال نجد فيه من الرجال  6

ال صول، وفائدة الكتاب يف جمالذين نستفيد منهم يف أسانيد املصنّفات واأل

 الرتاجم أكثر منها يف جمال التوثيق والتضعيف.



 والطبقات الرجال ىلإ الرتاجم وجتاوز ،(هـ) آشوب شهر ابن ـ 

هـ ـ 489الشيخ حممد بن عيل الرسوي، املشهور بابن شهرآشوب املازندراين )

 شهر.كان من املعّمرين، تويف عن مائة سنة إال عرشة أ هـ(:588

ب بشيخ الطائفة بعد الشيخ أيب جعفر الطويس. ومن  هو الوحيد الذي ُلقِّ

مّيزاته التي تذكر له أّنه حفظ القرآن الكريم وعمره ثامين سنوات. عاش يف العراق 

 ودرس فيها، ثم انتقل إىل حلب، ودفن فيها يف مقربة املحسن بن احلسني.

برزهم: جار اهلل الزخمرشي تلّمذ املازندراين عىل أساتذة مشهورين، من أ

هـ( صاحب تفسري الكشاف، وأمحد بن عيل بن طالب الطربيس صاحب 583)

هـ(، وغريهم من 587كتاب االحتجاج، وسعيد بن هبة اهلل القطب الراوندي )

 العلامء.

ذكر له علامء الرتاجم جمموعًة من املؤلَّفات، منها: مناقب آل أيب طالب، واملثال 

كام  ،علامء يف فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنّفني قدياًم وحديثاً ومعامل الاألمثل، 

رّصح نفسه يف مقّدمة الكتاب. ويعترب الكتاب مصدرًا مهاّمً لكثرٍي من كتب 

الرتاجم والرجال التي جاءت بعده، أمثال: خالصة األقوال للعالمة احليل، وأمل 

 اآلمل للحّر العاميل، وغريمها.

 

 ازندرانيامل شهرآشوب البن لعلماءا معامل مع سريعة تعريفّية جولة

ـ اعترب املؤلِّف كتاَبه هذا تتّمًة ملا قام به الشيخ الطويس، فأراد به إحصاء ما  3

فات الطويس أو من جاء بعده من املصنّفني، وقد أوضح هذا يف مقّدمة كتابه، 

ابه، وف من كتوقد زدت فيه نحواً من ستامئة مصنَّف، وأرشت إىل املحذ».. قائاًل: 

 (.83)معامل العلامء: « وإن كانت الكتب ال تعّد والحتّد..

( ترمجًة، كّلهم من أصحاب املصنَّفات، ومن هنا 3423ـ مجع هذا الكتاب ) 2



 يظهر التفاوت بينه وبني الشيخ منتجب الدين.

هـ( )انظر: 587ـ بتتّبع بعض الرتاجم، يبدو أّن الكتاب ُألِّف بعد سنة ) 8

 (.23حممد صادق بحر العلوم عىل معامل العلامء: مقّدمة 

ـ سار فيه عىل طريقة الشيخ الطويس يف ترتيب الكتاب؛ فكان ترتيبه عىل  0 

 حروف املعجم يف احلرف األول فقط.

شخصًا، وعىل ضعف مخسة أشخاص  00ـ نّص املازندراين عىل وثاقة  5

َمي الرجال والطبقات شخصًا، وهذا ما يلحق كتابه بعل 58آخرين، وبنّي طبقة 

أكثر من املنَجز الذي قّدمه لنا الشيخ منتجب الدين، والذي اقرتب كثريًا من جمال 

 علم الرتاجم.

ـ ترجم الشيخ املازندراين يف هذا الكتاب لبعض علامء أهل السنّة؛ ألهنم  6

ل اأّلفوا يف أهل البيت، كاحلافظ املعروف أيب نعيم أمحد بن عبيد اهلل اإلصفهاين، ق

عامي املذهب، إال أّن له كتاب )منتخب املطهرين ومرتبة الطيبني وما نزل »..فيه: 

 (.63)معامل العلامء: « من القرآن يف أمري املؤمنني(

ـ أبدع يف آخر الكتاب فصالً عنونه بـ)فيام جهل مصنِّفه(، َعَرَض فيه جمموعًة  7

  وعرشين مصنَّفًا.من املصنَّفات التي مل ُيعرف مصنِّفوها، ذكر فيه اثنني

 ـ يف آخر الكتاب أدرج بابًا بعنوان )بعض شعراء أهل البيت^(. 3

 

 لةاملرح هذه ونهاية ،(هـ) بطريق ابن رجال ـ 

تنتهي هذه املرحلة املهّمة يف تاريخ علم الرجال الشيعي، بالشيخ حييى بن 

هـ ـ 528) قاحلسن بن احلسني بن عيل بن حممد بن البطريق، املشهور بابن بطري

هـ(، حيث ذكر له كتاب بعنوان )رجال الشيعة(، نقل عنه ابن حجر يف 644



 (.543)لسان امليزان(، كام ذكر الطهراين )مصفى املقال: 

 

 واستنتاج خالصة

 يمكن لنا استخالص بعض النتائج الرسيعة فيام يتصل هبذه املرحلة، أمّهها:

التأسييس لعلم الرجال عند متثل هذه املرحلة مرحلة انطالق العمل أوالً:

اإلمامّية، حيث دّونت فيها أّمهات الكتب التي باتت تشّكل ـ إىل يومنا هذا ـ 

مصادر يرجع إليها الرجاليون للبحث يف أقدم ما بأيدهيم من معلومات عن الرواة 

 يف القرون اخلمسة اهلجرية األوىل.

ىل منها سّلط الضوء ع تنّوعت األعامل الرجالّية يف هذا الفرتة، فقسم ثانيًا:

طبقات الرواة مثل كتاب الرجال للشيخ الطويس، فيام الحظنا قساًم آخر هيتّم 

بمجال الفهارس واملصنّفات كام يف فهرستي الطويس والنجايش، وقسم ثالث 

هيتّم بالرتاث الرجايل احلديثي الذي وصل من أئّمة أهل البيت النبوي يف القرون 

 كام يف رجال الكيش الذي اخترصه الطويس وهكذا.الثالثة اهلجرية األوىل 

يالحظ يف هذه الفرتة أّن هناك من صنّف مستقاًل يف الضعفاء، وكانت  ثالثًا:

هذه هي حماولة ابن الغضائري يف كتابه، فيام نجد البقّية خيتارون التصنيف يف عاّمة 

 الرواة بمن فيهم الضعفاء وغريهم.

: إىل طبقتني: إحدامها تنتهي بزمن الشيخني يمكن تصنيف هذه املرحلةرابعًا: 

الطويس والنجايش، وهي املرحلة البنيوية الرئيسة، والثانية تأيت مع األعامل 

املكّملة للطبقة األوىل، مثل أعامل الشيخ منتجب الدين الرازي والشيخ ابن شهر 

 آشوب املازندراين، ومن الصعب تصنيف اجلميع عىل أّنه يف وزان واحد من هذه

 الناحية؛ ألّن تلك متثل أعامالً بنيوية فيام هذه تعّد مكّملة جلهود تلك.



تفاوتت قيمة الكتب التي بأيدينا من هذه املرحلة، ففيام رأينا كتبًا بالغة  خامسًا:

الدّقة نسبّيًا ككتاب النجايش، كانت هناك أعامل تشوهبا مشاكل، مثل رجال 

سبب كونه مسّودة، كام كان يرى الشيخ الطويس الذي احتوى بعض األخطاء ب

السيد الربوجري فيام ينقل عنه، أو مثل روايات الشيخ الكيش التي كانت يف الكثري 

منها ضعيفة السند ببعض الشيوخ مثل جربئيل بن أمحد الفاريايب، وفق ما أشار 

 إليه مكّررًا السيد اخلوئي يف معجمه.

ل الكتب األخرى مل تصوصلتنا بعض كتب هذه املرحلة لكّن بعض  سادسًا:

مع األسف الشديد، فلم يصلنا أصل كتاب الكيش مثاًل، وإن وصلنا اختيار 

الطويس لكتاب الكيش، كام مل تصلنا نسخة كتاب الغضائري، وإن وصلت 

 للعالمة احليل مع نقاش يف دّقة الطريق الذي وصلته النسخة عربه وهكذا.

: ملصنّفات والكتب عرب فهرستتبلورت يف هذه املرحلة الطرق إىل ا سابعًا:

النجايش والطويس، وكذلك عرب مشيخة الفقيه والتهذيب واالستبصار، وهو ما 

سيساعد الحقًا أنصار نظرية التعويض السندي يف حّل مشاكل تتصل باألسانيد، 

 فيام ُيعرف بتصحيح األسانيد.

 

 االجتهاد وانطالق الرجالي الرتاث رتيبت إعادة: رابعةال املرحلة

 القدمية املصادر يف

اّتضح مما سبق أّن املرحلة السابقة كانت مرحلة بناء وتأسيس للقواعد الرئيسة 

لعلم الرجال اإلمامي، وقد برز هذا البناء يف تكّون املصادر األساسّية هلذا العلم 

عىل أيدي رجاله الكبار من أمثال: ابن الغضائري، والنجايش، والطويس، 

 والكيش و..



نّف هذه املرحلة جغرافّيًا بمرحلة )الكوفة وبغداد والنجف( أو ويمكن أن نص

)مرحلة العراق(، إذا مل نحسب شخص الشيخ الكيش، وإال أطلقنا عليها اسم: 

 )مرحلة العراق وسمرقند(.

أما مرحلتنا هذه، فمن الناحية اجلغرافية يمكن أن نطلق عليها اسم: )مرحلة 

هاتني البقعتني اللتني أصبحتا يف ذلك  احلّلة وجبل عامل( فرّوادها كانوا من

 العرص مقّر الفكر الشيعي اإلمامي وعاصمته.

وكالعادة ندرس هذه املرحلة تارًة من خالل خصائصها العاّمة، وأخرى برصد 

 تطّوراهتا وأعامهلا ورجاالهتا:

 

 ملرحلةا هلذه العامة اخلصائص :أواًل

مي بمجموعة من السامت تتمّيز هذه املرحلة من تاريخ علم الرجال اإلما

 واخلصائص، نشري إىل أبرزها هنا، وهي:

ـ يف هذه املرحلة، سيتّم مجع كّل الرتاث الرجايل األسايس الذي تكّون حتى  3

القرن السابع اهلجري، وذلك عىل يد السيد أمحد بن طاووس احليّل يف كتابه حّل 

مة الرجال، والعالاإلشكال، ليستمّر املرشوع مع تلميذيه ابن داوود يف كتاب 

 احليّل يف خالصة األقوال.

كام وسيتم أيضاً إعادة ترتيب هذه املصادر مّرًة أخرى، يف حماولة لتنظيمها أكثر، 

 كام سنشهد ذلك مع ترتيب ابن طاووس والسيد يوسف العاميل.

ـ سيظهر يف هذه املرحلة بشكل قوّي جدًا وفّعال من قبل مدرسة النقد  2

، نقٌد لتلك املعطيات التي جتّمعت طيلة القرون السابقة، والتحليل الرجالية

وحتليٌل هلا؛ إلنتاج معطيات جديدة مل تكون مشهودة من قبل، وتتمّثل هذه 



املدرسة يف احلّليني الثالثة: أمحد بن طاووس، وابن داوود احليّل، والعالمة احليّل. 

 ة األوىل لروايات كتابكام سنشهد هنا ـ وفق هذا املنهج النقدي اجلديد ـ املحاكم

 الكيّش واملواقف منها.

ـ االعتامد عىل منطق املدح والذم، واجلرح والتعديل، كأساس لتقسيم  8

الكتب الرجالية وتبويبها وتصنيفها، كام يف جتربة ابن داوود احليّل الذي قّسم كتابه 

إىل من  هإىل املمدوحني واملذمومني، وكذلك جتربة العالمة احليّل، حيث قّسم كتاب

ُتقبل روايتهم ومن ُترّد. ومثل هذا األساس يف التقسيم مل يكن مألوفًا يف املصادر 

التي سبقت هذين الشخصني، كفهرستي النجايش والطويس وغريمها؛ إال ما كان 

 عند ابن الغضائري من تأليفه لكتاب خاّص بالضعفاء.

لة و مّرًة أخرى يف حماووهذه النزعة الثنائية )املدح والذم(، سنالحظ أهّنا ستبد

ربط االجتهاد الفقهي بعلم الرجال، وسنجد كيف سيُعّد هذا العلم مقّدمًة من 

 مقّدمات االجتهاد، وهذا األمر مل يكن مشهودًا هبذه القّوة يف السابق من املراحل.

ـ املكّونات األساسية واألّولية لكّليات علم الرجال وقواعده العاّمة  0

ملرحلة أيضًا، انطالقًا من ابن داوود احليّل يف خامتة كتابه، ستتبلور يف هذه ا

وتصاعدًا مع العالمة احليّل فيام نثره من بذور النظرّيات الرجالية يف طّيات كتابه، 

 إىل أن تصل أوجها يف املراحل التالية بفرزها يف مصنّفات خاّصة هبا.

القرن السابع  ـ شهدت هذه املرحلة تصاعدًا رجالّيًا حادًا من أواسط 5

اهلجري وحتى أواسط القرن الثامن اهلجري مع ابن طاووس وتالمذته، وقد بقى 

صدى املدرسة احلّلية هذه حتى القرن العارش اهلجري، ليظهر بعد ذلك بعض 

 احلراك مع املحّقق الكركي والشهيد الثاين و..

دي والسن ـ نشأ يف هذه املرحلة لوٌن جديد من التأليف، وهو النقد الرجايل 6



للمصادر احلديثية الشيعّية، كام يف جتربة عالء امللك الذي سيبحث هذه املّرة يف 

أسانيد الكايف والتهذيب. هذه الظاهرة التي مل تشهدها الساحات الشيعية من قبل 

 هبذه الطريقة، ستعطي مؤرشًا عىل مكانة اجلرح والتعديل يف ذهنية شخصّياهتا.

التعليقات واملخترصات والتلخيصات، خاّصًة يف ـ ستكثر يف هذه املرحلة  7

القسم الثاين منها، أعني القرن اهلجري العارش؛ وهذا ما يكشف عن تدهور نسبي 

يف اإلنتاج الرجايل، وسيطرة أصداء إبداعات ما سبق من القرون؛ ألّن أمثال هذه 

يكن  التأليفات يف غالبها يدور يف فلك ما سبقه من نظريات وأفكار وروى، ما مل

املتن جمّرد ماّدة لالنطالق، كام يف متن كتاب رشائع اإلسالم للمحقق احليل، عندما 

 اختذه الشيخ حممد حسن النجفي ماّدًة لالنطالق املوسوعي البحثي الرائع.

ـ تظهر يف الساحة الرجالية هذه املّرة كتٌب ستؤثر عىل هذا العلم، فكتاب  3

للجهود الرجالية التي ستأيت من بعده إىل  اخلالصة للعالمة احليل سيغدو حموراً 

مّدة تقارب الثالثة قرون، وهذا ما سيلقي ضوءًا عىل أمهّية الكتاب واإلبداعات 

 التي خرج هبا.

ـ تقّدم لنا هذه املرحلة معطيات رجالية، كانت مصادرها غائبًة عنّا، حيث  3

درسة احلّلة، يد م سيظهر ـ عىل سبيل املثال ـ كتاب الضعفاء البن الغضائري عىل

وسنقف عىل بعض مواقف وآراء الرجاليني املتقّدمني الذين مل تصلنا كتبهم، كابن 

 عقدة والسيد العقيقي، ممّن وصلت نسٌخ من كتبهم إىل رجاالت هذه املرحلة.

ـ سنالحظ يف هذه املرحلة أيضًا أّن الغالب عىل تأليفاهتا التوّسط بني  34

حظ التأليفات املوسوعّية املطّولة كام لن نشهد اإلجياز واإلطناب، فلن نال

املخترصات البسيطة جّدًا. ونستثني من ذلك بعض التجارب التي مل تصلنا، 

 ولكنّها ُنسبت إىل كّل من العالمة احليّل وابن معّية.



 متابعةو رصد اتها،ومنجز راتهاوتطّو املرحلة تفاعالت: ثانيًا

نجزات واملعطيات التي قّدمتها هذه لكي نطّل عىل طبيعة التحّوالت وامل

املرحلة، جيب علينا أن نسري مع رجاالهتا ومنجزاهتم؛ لنتأّمل يف اخلطوات التي 

 قّدموها واملعطيات التي أضافوها نوعّيًا عىل علم الرجال اإلمامي:

 

 واحلديثي يالرجال النقد من يدةجد ملرحلة والتأسيس( هـ) طاووس ابن ـ

أمحد بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسني احليّل  السيد مجال الدين

هـ( العامل املعروف. أستاذ 660أخو السيد عيل بن طاووس احليل ) هـ(:673)

فًا، كام  الشيخني: العالمة وابن داوود احلّليني، له من املؤلَّفات اثنني وثامنني مؤلَّ

 نّص عىل ذلك تلميذه ابن داوود احليّل.

ساحة العلمية، فلم يكن له حضور بارز فيها، غاب أمحد بن طاووس عن ال

خالفًا ألخيه عيل؛ ولعّله لذلك مل تنترش كتبه كثريًا، بل مل يبَق منها اليوم إال كتابان 

احظ ، والذي رّد فيه عىل اجل)بناء املقالة الفاطمية يف نقض الرسالة العثامنية(مها: 

املعامل هـ(، والكتاب اآلخر هو ما حّرره الشيخ حسن صاحب 255)

هـ(، من كتابه )حّل اإلشكال يف معرفة الرجال(، وقد أطلق عليه صاحب 3433)

املعامل اسم )التحرير الطاوويس( نسبًة للسيد أمحد بن طاووس. وأّما غري هذين 

 الكتابني مما ذكره ابن داوود فلم يصلنا منه يشء مع األسف.

هذه املرحلة، لعوامل ورغم هذا الغياب البن طاووس، إال أنه يتصّدر بجدارة 

 ثالثة امتلكها ومتّيز هبا عن غريه، وهي:

إّنه أّول من نّوع احلديث ـ يف الوسط الشيعي ـ إىل أنواعه  العامل األول:

املعروفة: الصحيح واحلسن واملوّثق والضعيف، وقبله مل تعرف األوساط الشيعيّة 



قرن التقسيم منذ الهذا التقسيم، عىل خالف األوساط السنّية التي تداولت هذا 

 الرابع اهلجري.

نعم، ريادة ابن طاووس هلذا التقسيم يف الوسط الشيعي ليست أمرًا مّتفقًا عليه 

 بني علامء الرجال والدراية، فهناك مواقف ثالثة يف املوضوع هي:

إّنه هو ـ أعني السيد أمحد بن طاووس ـ صاحب هذا التقسيم ومل يسبقه إليه  أ ـ

علم وال يكاد يُ »..ذلك الشيخ حسن يف منتقى اجلامن، قائاًل: غريه، كام رّصح ب

وجود هذا االصطالح قبل زمن العالمة، إال من السيد مجال الدين بن طاووس 

 (.30: 3)منتقى اجلامن « )رمحه اهلل(

هـ( تلميذ السيد ابن 726إّن صاحب التقسيم هو العالمة احليّل ) ب ـ

هـ(، حيث قال: 3433الكاشاين ) طاووس، وقد تبنّى هذا الرأي الفيُض 

وأّول من اصطلح عىل ذلك وسلك هذا املسلك العالمة احليّل )رمحه اهلل(، »..

: 3)الوايف « وهذا االصطالح مل يكن معروفًا بني قدمائنا )قّدس اهلل أرواحهم(..

22.) 

ولعّل أقدم نّص شيعي عىل التقسيم الرباعي للحديث جاء يف كتاب العالمة 

ض األخبار وقد يأيت يف بع».. ، حيث قال: هى املطلب يف حتقيق املذهب()منتاحليل 

أنه صحيح، ونعني به ما كان رواته ثقاتًا عدوالً، ويف بعضها احلسن، ونريد به 

ماكان بعض رواته قد أثنى عليه األصحاب وإن مل يرّصحوا بلفظ التوثيق له، ويف 

فية ري اإلمامية كالفطحية والواقبعضها باملوّثق ونعني به ما كان بعض رواته من غ

(، 34ـ  3: 3)منتهى املطلب « وغريهم، إال أّن األصحاب شهدوا بالتوثيق له

ولعّل هذا النّص هو الذي يدعم وجهة النظر هذه، حيث ال نملك نّصًا البن 

 طاووس يف هذا املجال، ال باملبارشة وال بالنقل.



ه ألستاذ ابن طاووس وتلميذموقف الرتّدد يف صاحب هذا التقسيم بني ا ج ـ

األصل ».. هـ(، حني قال: 3336العالمة، وممّن ترّدد يف ذلك املحّدث البحراين )

يف تنويع احلديث إىل األنواع األربعة املشهورة هو العالمة أو شيخه مجال الدين 

)احلدائق النارضة يف أحكام العرتة « ابن طاووس )نّور اهلل تعاىل مرقدهيام(..

 (.30: 3الطاهرة 

وليست نسبة الشيخ حسن البن طاووس بالبعيدة أو املستغربة، انطالقًا من »

العقل النقدي الذي يتمّتع به هذا الفقيه، وإنه ملا كان العالمة احليل أشهر من ابن 

طاووس يف سامء الفكر الشيعي كان من املحتمل جداً أن ُيقرن هذا التقسيم اجلديد 

اقرتانه باسم ابن طاووس، خصوصًا وأّن أكثر  للحديث باسم العالمة أكثر من

)حيدر حب اهلل، نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي « كتب األخري قد ُفقدت..

 (.372الشيعي، التكّون والصريورة: 

فإذا ثبت أّن ابن طاووس هو مبدع هذا التقسيم الرباعي؛ فهذا يعني أنه لعب 

د أسانيد الروايات وتقويم رجال سن دورًا هامًا وأساسيًا يف تفعيل حركة النظر يف

كّل رواية، فإذا كان احلديث الصحيح هو أن يتصل سنده إىل املعصوم بنقل العدل 

الضابط عن مثله يف مجيع الطبقات بال شذوذ وال عّلة؛ فهذا يعني أّننا سنبحث عن 

رجال السند، هل هم من اإلمامية العدول، فيدخل السند يف إطار الصحيح، أم 

كذا يف بقّية األقسام، وهذه هي الصلة التي تربط قضيّة التقسيم الرباعي ال! وه

 للحديث بعلم الرجال هنا.

وهو أّن ابن طاووس أّول من عمل عىل مجع املصادر األّولية  العامل الثاين:

لعلم الرجال يف كتاٍب واحد، ورّتبها بام خيدم غرضه؛ وهذا يعني أنه قد أدرك 

ساسية لعلم الرجال قد تكّونت وتبلورت مع هذه املصادر، مبّكرًا أّن املاّدة األ



 وهي كتب ابن الغضائري والنجايش والطويس.

إّن هذين العاملني يفرضان جعل السيد أمحد بن طاووس رأس املرحلة الرابعة 

رغم أّن كتبه مل تصلنا كّلها، وسنرى كيف أّن هذه الشخصية هبذه املمّيزات أّثرت 

يذيه اللذين لعبا دورًا هامًا من بعده يف إكامل مسريته يف صياغة شخصيّة تلم

 النقدّية.

 

 (اإلشكال حّل) طاووس ابن من ليناإ الواصل الرجالي األثر مع جولة

ذكرنا سابقًا أّن الكتاب الرجايّل الوحيد الذي وصلنا عن ابن طاووس هو ما 

لنا من  حّرره الشيخ حسن من كتاب )حّل اإلشكال يف معرفة الرجال(، والبدّ 

 جولة يف ثنايا هذا الكتاب لنتعّرف عليه، ونّطلع عىل ما فيه:

ـ مجع املؤلِّف يف كتابه املصادَر األساسّية يف علم الرجال، وهي: )كتاب  3

الضعفاء البن الغضائري، وفهرست النجايش، وفهرست الطويس ورجاله 

هلمزة ذكر يف اواالختيار من كتاب الكيش(، ورّتب األسامء عىل حروف املعجم، ف

 ـ مثاًل ـ األسامء الواردة يف كّل مصدر من هذه املصادر اخلمسة.

ـ يرّصح املؤلِّف يف مقّدمة الكتاب بأّن له طرقًا إىل الكتب الرجالية التي  2

أوردها، إال كتاب الضعفاء، فإّنه ينّص عىل أّنه ال طريق له إليه، حيث يقول: 

 (.5: )التحرير الطاوويس« كتاب ابن الغضائري عداويل باجلميع روايات متّصلة،  »..

ـ اهلدف الذي توّخاه من هذا الكتاب، هو مجع أسامء الرواة وذكر ما قيل يف  8

 حّقهم من مدٍح أو ذّم.

ـ يعترب هذا الكتاب أّول كتاب أعيد فيه ترتيب كتاب الكيّش من جديد، وقد  0

سانيد ّتبه، وأخذ يناقش يف أأشار إىل أّنه اعتنى كثريًا بكتاب الكيش فنّسقه ور



 رواياته واجلمع بني ما تعارض منها، وهذا نسٌق جديد مل نشهده من قبل.

ـ ُفِقد هذا الكتاب تقريبًا واختفى من بني األوساط العلمّية والدينيّة، إال أّن  5

هـ(، عىل ما ذكره يف 366نسخًة بخّط املؤّلف كانت موجودًة عند الشهيد الثاين )

(، وقد 350: 345هـ( )بحار األنوار 330يخ حسني بن عبد الصمد )إجازته للش

هـ(، فاستخرج 3433انتقلت هذه النسخة إىل ولده الشيخ حسن صاحب املعامل )

منها كتاب )اختيار الرجال(، وساّمه )التحرير الطاوويس(، وذكر أجزاء من مقّدمة 

 )حّل اإلشكال(.

هـ(، 3423اهلل التسرتي )وقد وصلت هذه النسخة بعينها إىل الشيخ عبد

وكانت مرشفًة عىل التلف، فاستخرج منها كتاب الضعفاء البن الغضائري، 

ورّتب الرجال فيه ترتيبًا بحسب احلروف، وذكر يف املقّدمة أّن السبب الذي حدا 

 وكنت قد ُرزقت ـ بحمد اهلل».. به إىل استخراج كتاب الضعفاء باخلصوص، هو: 

الكتب، إال كتاب ابن الغضائري؛ فإيّن كنت ما سمعت له تعاىل ـ النافَع من تلك 

وجودًا يف زماننا هذا. وكان كتاب السيد هذا بخّطه الرشيف مشتماًل عليه؛ 

 «فحداين الترّبك به مع ظّن االنتفاع بكتاب ابن الغضائري أن أجعله منفردًا عنه..

 (.33: 3)جممع الرجال 

هـ( بإدراج كّل ما 33لقهبائي )قوبعد ذلك قام تلميذه الشيخ عناية اهلل ا

عًا  استخرجه أستاذه من كتاب ابن طاووس، يف كتابه )جممع الرجال(، وذلك موزَّ

مع املصادر الرجالية اخلمسة األخرى، ويبدو أّنه بعد هذا ُفقد الكتاب من جديد، 

 وال توجد معلومات عن نسخٍة له اليوم يف حدود تتّبعنا.

فيها بعض القواعد الرجالية يف اجلرح والتعديل،  ـ ختم مقّدمَته بخامتة ذكر 6

 وهذه إضافة جّيدة يف بذر بذور علم كّليات الرجال الذي سيظهر بقّوة فيام بعد.



 هـ(.600ـ يرّصح املؤّلف يف هناية الكتاب بأنه قد فرغ من تأليفه عام ) 7

 

 الرجالي لتقسيما من جديدة ومرحلة( هـ) احلّلي داوود ابن ـ 

ـ 647احلسن بن عيل بن داوود احليّل، ويسّمى أيضًا باحلسن بن داوود ) الشيخ

: تلّمذ عىل السيد أمحد بن طاووس احليّل، وقرأ عليه كتايب: )برشة هـ(717

هـ(. له عّدة مؤّلفات تصل 676املحققني( و)املالذ(، كام تلّمذ عىل املحّقق احليل )

فًا ذكرها يف ترمجته، ومل   يصلنا منها إال كتاٌب واحد هو )كتابإىل الثالثني مؤلَّ

 الرجال(.

ولكي نتعّرف عىل إنجازات ابن داوود يف علم الرجال من خالل تراثه هذه، 

 جيب التوّقف عند جمموعة أمور:

ـ ظهر يف هذا الكتاب إبداٌع جديد يف تقسيم املاّدة الرجالية، مل يسبقه إليه  3

».. هـ( قال يف حّقه: 366هيد الثاين )غريه من الرجالّيني فيام نعلم، حتى أّن الش

 (.358: 345)بحار األنوار « سلك فيه مسلكًا مل يسبقه به أحد من األصحاب..

 فقد قّسم الكتاب إىل جزئني:

، وأورد فيه أكثر من «يف ذكر املمدوحني ومن مل يضّعفهم األصحاب»األّول: 

 شخصّيًة. 3700

 شخصيّة. 565أورد فيه أكثر من ، و«يف ذكر املجروحني واملجهولني» الثاين:

إّن هذا التقسيم للكتاب عىل أساس املدح والقدح أو التعديل واجلرح، ينذر 

ببداية اشتعال النظر يف رجال األسانيد وتقويمهم، والذي كان بدأ ـ كام رأينا ـ مع 

ابن طاووس من قبل، وأّما من َقبلهام من اجليل الرجايل فلم يكن مثل هذا التقسيم 

 ماًل.مستع



ـ ختم ابن داوود كلَّ جزء من اجلزئني ببعض الفصول ذات الطابع الكيّل  2

والعمومي، وسنجد أهنا ستُلفت نظر َمْن بعده لتكون هذه الفصول اللبنة األوىل 

لتكّون القواعد الرجالية؛ ففي اجلزء األّول أورد ستّة فصول، منها: ِذكر مجاعة قال 

ني؛ ِذكر مجاعة قال النجايش: إهنم ثقات يف النجايش يف كّل منهم:)ثقة( مّرت

روايتهم، مع أّن مذاهبهم مضطربة غري صحيحة، وغريها. وأورد يف اجلزء الثاين 

سبعة عرش فصاًل، منها: يف َمْن قيل أنه خمّلط أو مضطرب؛ يف َمْن قيل أّنه ثقة لكنّه 

 يروي عن الضعفاء، وغري ذلك أيضًا.

كتاب طريقًة جديدة يف عرض مصادر املعلومات ـ اّتبع ابن داوود يف هذا ال 8

التي ينقلها من الكتب الرجالية التي اعتمد عليها؛ ويقول عن هذه الطريقة 

وهذه جلّة مل يسبقني أحٌد من أصحابنا )ريض اهلل ».. اجلديدة التي استعملها: 

(، فرمز 26)كتاب الرجال: « عنهم( إىل خوض غامرها، وقاعدة أنا أبو عذرها..

يش بـ)كش(، وللنجايش بـ)جش(، ولكتاب الرجال للطويس بـ)جخ(، للك

ولفهرسته بـ)ست(، وللربقي بـ)قي(، وللعقيقي بـ)عق(، والبن عقدة بـ)قد(، 

وللفضل بن شاذان بـ)فش(، والبن عبدون بـ)عب(، وللغضائري بـ)غض(، 

 وملحمد بن بابويه بـ)يه(، والبن فّضال بـ)فض(.

الشخصيات يقول ـ مثالً ـ: عاّمر أبو اليقظان فإذا أراد أن يعرض إحدى 

األسدي)جش( له كتاب. وهذ يعني أّن مصدر معلومته هذه هو النجايش، 

 وهكذا.

ـ اهتم ابن داوود احليّل كثريًا بطبقة الشخصيات التي أوردها، واستعمل  0

لتحديد كّل طبقة رموزًا أيضًا كام فعل سابقًا يف املصادر، فرمز للرسول بـ)ل(، 

ولعيّل بـ)ي(، وللحسن بـ)ن(، وللحسني بـ)سني(، ولعيل بن احلسني بـ)ين(، 



وملحمد الباقر بـ)قر(، وجلعفر الصادق بـ)ق(، وملوسى الكاظم بـ)م(، ولعيّل 

الرضا بـ)ضا(، وملحمد اجلواد بـ)ع(، ولعيل اهلادي بـ)دي(، وللحسن العسكري 

 بـ)كر(، ومن مل يرِو عن أحد منهم^ بـ)مل(.

 يقول: داوود بن أيب يزيد الكويف العّطار )ق( )م(، )جخ( )ست(؛ يعني فمثالً 

أّن داوود العّطار من أصحاب الصادق والكاظم، وقد ذكره الطويس يف رجاله 

 وفهرسته.

ـ رّتب ابن داوود الكتاب عىل ترتيب حروف املعجم، يف األسامء وأسامء  5

نى، وأورد يف اجلزء األّول بابًا اآلباء واألجداد، وختم كّل جزء بباٍب خّصصه للك

لذكر النساء. وأكثر الشخصيّات التي أوردها يف كتابه هم من الشيخ الطويس ومن 

 قبله، وهذه إحدى الفوارق بينه وبني الشيخ منتجب الدين وابن شهر آشوب.

ـ اعتمد املؤلِّف عىل العديد من املصادر يف تأليفه هذا، فباإلضافة إىل املصادر  6

األساسية التي أرشنا إليها، اعتمد عىل الربي، وعيل بن أمحد العقيقي،  اخلمسة

وابن عقدة الزيدي، والفضل بن شاذان، وابن عبدون، وحممد بن بابويه، وابن 

فّضال. وهذا التعّدد يف املصادر واحدٌة من أهم مّيزات هذا الكتاب؛ إذ عن طريقه 

لت  تصلنا كتبهم، فيام وصنتعّرف عىل مواقف الكثري من الرجاليني الذين مل

 باملبارشة أو بالنقل إىل ابن داوود احليّل.

ـ ذكر يف كتابه أيضًا طريقه إىل املشايخ، كالصدوق واملفيد والطويس  7

 وغريهم.

ـ رّكز يف مقّدمة الكتاب عىل عالقة علم الرجال باالجتهاد الفقهي والربط  3

فيام سبق من مراحل، بل ويظهر مما بينهام، هذا األمر مل يكن مألوفًا هبذا الشكل 

 رأيت من»..أفاده أّنه يعترب هذا العلم إحدى مقّدمات االجتهاد الفقهي، يقول: 



لوازم هذه القضية النظر يف األحاديث اإلمامية ورجاهلا املرضية وغري املرضية؛ 

 (.25)الرجال: « فصنّفت هذا املخترص..

الثاين من الكتاب، أي اعتربه من  ـ أدرج كّل من مل يكن إمامّيًا يف اجلزء 3

املجروحني، فذكر الفطحية والناووسية والكيسانية والزيدية وغريهم؛ ويظهر من 

هذا أّن الشيخ ابن داوود كان ممّن ال يعمل إال بخرب العدل مع أخذ االعتقاد قيدًا 

 هيف العدالة، وهذا غري مستبعد منه، فهذه املرحلة هي املرحلة التي راجت فيها هذ

النظرّية األصوليّة، ابتداًء بابن إدريس إىل أن نصل لصاحب املدارك يف القرن 

 العارش اهلجري.

 

 الهأعم قيمة من املوقف يف الرجالّية والتجاذبات داوود ابن

الحظ املتتّبعون من الرجالّيني وجود مشاكل يف هذا الكتاب، كاألخطاء 

ى ، ويف مقّدمتهم السيد مصطفالواردة يف ضبط األسامء، ويف النقل من املصادر

هـ(، يف كتابه )نقد الرجال(، الذي رصد فيه بشكل مكثّف أهم 33التفريش )ق

وغريها(. 347، 348، 73، 74: 3املالحظات عىل الكتاب )انظر: نقد الرجال 

وال خيفى أّن ابن داوود ذكر يف كتابه كثريًا يف موضع »..قال يف إحدى مالحظاته: 

ش( و)جش( و)جخ( )ست( و)غض( غريها، السّيام كّل واحد من لفظ )ك

 (.74: 3)نقد الرجال « )كش( يف موضع )جش(، كام يظهر من أدنى تتّبع..

هـ( ليقتفي أثر التفريش يف رصد 3856وجاء ِمن بعده أبو اهلدى الكلبايس )

ولكّن كتابه هذا مشتمل »املالحظات عىل هذا الكتاب، وليرّصح هو اآلخر قائاًل: 

يط ال حُتىص، واشتباهات ال تستقىص، يعرفها من تأّمل فيه ونظر يف عىل أغال

 (.234: 3)الرسائل الرجالية « ظاهره وخافيه..



ومن أجل هذه الصبغة العامة التي ظهرت عىل الكتاب، اختلف الرجالّيون يف 

مدى اعتبار الكتاب مصدرًا من مصادر علم الرجال، وتبلورت حوله مواقف 

 ثالثة:

القبول الكامل بكّل ما جاء يف الكتاب، والتغايض عن ما وجد  ل:املوقف األوّ 

فيه من مالحظات، وما ُاورد حوله من نقود، ومن هؤالء الذين اختاروا هذا 

هـ( 330املوقف الشيخ حسني بن عبد الصمد العاميل والد الشيخ البهائي )

 (.337)وصول األخيار: 

لقبول به مصدرًا من املصادر الرفض التام للكتاب، وعدم ا املوقف الثاين:

الرجالية، وعىل رأس أنصار هذا الفريق كان املوىل عبداهلل التسرتي )انظر: حممد 

 (.36صادق بحر العلوم، مقّدمة كتاب الرجال: 

التعامل املعتدل مع الكتاب، واعتباره كسائر املصادر الرجالية  املوقف الثالث:

ب علامء الرجال، كام نقل املريزا بقبول صحيحه ورفض أخطائه، وهذا موقف أغل

 (.826: 2هـ( )خامتة مستدرك الوسائل 3824النوري )

وقد قام املحّقق السيد حممد صادق بحر العلوم بتحقيق الكتاب حتقيقًا خيرجه 

عن كثرٍي من املالحظات التي لوحظت عليه؛ بالرجوع للمصادر التي نقل عنها 

 ًا منه أو من نّساخ كتابه، األمر الذي خيّففابن داوود يف كتابه وُنقلت خطًأ اشتباه

من حجم املشاكل التي تواجه الكتاب، ومتنحه مزيدًا من القيمة التارخيية 

 واالعتبار الرجايل.

لكن ـ ومع ابن داوود بشكل أوضح ـ تظهر قضّية جديدة يف علم الرجال، 

ايش النج حتّدد طبيعة االستفادة من املنَجز الرجايل الذي جاء بعد الشيخني:

والطويس؛ وتعنّي طبيعة املرجعّية التي ستحظى هبا مصنّفات هذه الفرتة إىل يومنا 



هذا، وهذه القضية هي أّن الشيخ ابن داوود من متأّخري الرجالّيني الذين وقعت 

معركة علمية حول قبول آرائهم الرجالية ومديات التسليم هبا؛ فهل ُتعامل كآراء 

، وهم الكيش والنجايش والطويس والربقي! أم أّن آراءهم املتقّدمني من الرجالّيني

ال يؤخذ هبا؛ ألهنا نتاج عملية اجتهادّية! ويأيت هذا النقاش بشكل أوضح إذا بنينا 

عىل أّن مرشوعية األخذ بآراء الرجاليني إّنام هي من باب الرواية؛ بأن يكونوا 

ل إليهم عنهم ناقلني لآلراء حول الشخصيات والرواة ممّن عارصهم أو وص

 بالواسطة احلسيّة.

إّن وجهة النظر الرجالّية التي ال تأخذ بأقوال املتأّخرين من علامء الرجال وال 

تتعّبد هبا، ترى أّن املتأخرين جمتهدون يف تلك املصادر التي وصلتنا ووصلتهم يف 

 ،العادة، أما املتقّدمون فهم أصحاب الوثائق واملعارصون أو القريبون من الرواة

فيام املتأّخرون مل يعثروا عىل وثائق، وإنام اجتهدوا يف الوثائق التي وصلتنا 

ووصلتهم يف الغالب، هلذا ال نرى قوهلم حّجًة علينا، مادام بإمكاننا أن نفّكر معهم 

 يف نفس الوثائق ونحّللها.

وهذا اإلشكال يسّجله أمثال السيد اخلوئي عىل كّل املتأّخرين بعد القرن 

هلجري، فيشمل عنده احليل وابن داوود وابن شهر آشوب والشهيد اخلامس ا

الثاين من اإلمامّية، كام يشمل متامًا ابن حجر والذهبي واملزي وابن اجلوزي وابن 

عساكر والفخر الرازي وغريهم من غري اإلمامّية، ممّن يعّد قوله اليوم يف وسط 

ه من يرّجح أحيانًا عىل غري أهل السنّة أساسًا معتمدًا يف التوثيق والتضعيف، بل

 املتقّدمني.

ولكّن هذا ال يلغي قيمة كتب املتأّخرين، فهي مثل كتب االجتهاد الفقهي التي 

 تظّل ذات قيمة يف هذا املضامر أو ذاك.



 الرجالّية لمدرسةل الواسعة واالنطالقة( هـ) احلّلي العالمة ـ 

المة ر احليّل، املشهور بالعالشيخ احلسن بن يوسف بن عيل بن حممد بن املطهّ 

: غنّي عن التعريف إمامّيًا؛ ملا يمّثله من منعطف أسايس يف هـ(726ـ  648احليل )

الفكر اإلمامي بموسوعّيته وشمولّيته يف العلوم الرشعية. ولعّل من أفضل 

الدراسات التي ُكتبت حول شخصيّته ومنهجه العلمي واالجتهادي ما كتبه 

اين )رمحه اهلل( يف مقّدمته للنسخة املصّححة لكتاب منتهى الدكتور حممود البست

 املطلب يف حتصيل املذهب.

للعالمة احليّل جمموعة وافرة من املؤّلفات يف شتى العلوم اإلسالمية، ثالثٌة منها 

 يف علم الرجال، هي:

 

 األكرب لرجاليا واالستيعاب املقال كشف ـ  ـ 

و أكرب كتبه الرجالّية، بل هو أشبه ما وهأ ـ كشف املقال يف معرفة الرجال: 

يكون بموسوعة رجالّية كبرية جامعة، حّقق فيها آراءه الرجالية، بحسب نقل 

املؤلِّف؛ فنجده كثريًا ما حييل إليه يف كتابيه اآلخرين وَيِسمه بـ)الكتاب الكبري(؛ 

، ومل نطل باستقصاء أحوال الرجال»..ففي مقّدمة كتاب إيضاح االشتباه يقول: 

ضاح )إي« وال ذكرنا تعديلهم وجرحهم؛ إذ جعلنا ذلك موكوالً إىل كتابنا الكبري..

(، ويعطي يف مقّدمة كتابه اخلالصة خالصًة عن الكتاب وحمتواه، 77االشتباه: 

ومل نذكر كّل مصنّفات الرواة، وال طّولنا يف نقل سريهتم؛ إذ جعلنا ذلك »فيقول: 

يه ى بـ)كشف املقال يف معرفة الرجال(، فإّنا ذكرنا فموكوالً إىل كتابنا الكبري املسمّ 

كّل ما ُنقل عن الرواة واملصنّفني مما وصل إلينا عن املتقّدمني، وذكرنا أحوال 

 «املتأّخرين واملعارصين، ومن أراد االستقصاء فعليه به، فإنه كاٍف يف بابه..



 (.00)خالصة األقوال: 

 وٌد مل يصلنا.لكّن هذا الكتاب ـ مع شديد األسف ـ مفق

 

 والضبط التصحيح مرحلة يف مّرة ألّول لوالدخو( االشتباه إيضاح) ـ  ـ 

وقد ُيسّمى الكتاب بغري هذا االسم، إال  ب ـ إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة:

 أّن مؤلِّفه رّصح هبذا االسم يف مقّدمته.

 وأهّم ما قّدمه لنا العالمة احليل هنا هو:

ف يف هذا الكتاب تقويم الرواة بتوثيقهم أوتضعيفهم؛ إنام ـ مل هيدف املؤلِّ  3

غايته منه عالج األخطاء واالشتباهات التي وقعت يف الكتب الرجالية، يف ضبط 

ثبت يف إيّن م»اسم الراوي، واسم أبيه وجّده وقبيلته، ففي مقّدمة الكتاب يقول: 

جه اإلجياز هذه األوراق حتقيق أسامء مجاعة من رواتنا، وإيضاحها عىل و

واالختصار، ومل نطل الكتاب باستقصاء أحوال الرجال، وال ذكرنا تعديلهم وال 

؛ فمثاًل يقول: أبان بن تغلب اجلريري: باجليم املضمومة والراء «جرحهم..

 املفتوحة ثم الياء املنقطة حتتها نقطتني ثم الراء، وهكذا.

 التأليف وللمّرة األوىل يف إّن هذا التصدي من قبل العالمة احليّل هلذا النوع من

تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية، ينقل لنا اجلّو الذي كان يعيشه ذلك اجليل مع 

مصادر الرجال السابقة، ونسخ الكتب الواصلة، وطريقة تداول األسامء، 

فبالتأكيد وصلت إليهم بعض النسخ مضطربًة وذات أخطاء بّينة، فتصّدى احليّل 

 يف احلفاظ عىل الرتاث من الضياع والتشويه. هلذه اخلطوة املهّمة

فخطوة العالمة احليل يف إيضاح االشتباه ال تعرّب إال عن واقع تارخيي طبيعي 

يف قضايا النُسخ والتداول والتناقل، وسيأيت ـ إن شاء اهلل ـ مزيد من احلديث عنها 



 يف الفصل الثالث من هذا الكتاب/املدخل.

حروف املعجم يف احلرف األّول فقط، فيذكر يف  ـ ُرّتب الكتاب عىل ترتيب 2

احلرف األّول أبان، ثم األصبغ، فيعود مّرًة أخرى، ليذكر أبان بن تغلب، ثم أيوب 

 وهكذا؛ فال توجد ضابطة واضحة يف ترتيب احلروف سوى يف احلرف األّول.

لكه سوإذا ما قارّنا بني هذا الرتتيب الذي تبنّاه العالمة احليّل والرتتيب الذي 

زميله ابن داوود، فسنجد أّن مسلك العالمة احليّل كان تراجعًا إىل الوراء، بعدما 

 خطى ابن داوود خطوًة إىل األمام يف هذا املجال، كام بينّا سابقًا.

ـ الحظ بعض املحّققني للكتاب تكرار بعض األسامء فيه أكثر من مّرة، وال  8

 ء أو خطأ النّساخ؛ فاملوارد كثرية، إاليمكن محل كّل هذا التكرار عىل تشابه األسام

أن يكون هذا التكرار من قِبل العالمة نفسه، ومل يصل الرجالّيون إىل تفسرٍي واضح 

 ومعقول له.

ومن أمثلة ذلك ما جاء يف: أمحد بن حممد أبو غالب الزراري، وأمحد بن إبراهيم 

 مراجعتها.بن أيب رافع بن عبيد بن عازب وغريها من النامذج التي يمكن 

ـ لوحظ أّن اختالفًا وقع بني ضبط العالمة لبعض األسامء يف هذا الكتاب  0

وكتابه اآلخر خالصة األقوال يف معرفة الرجال ـ الذي نأيت عىل ذكره إن شاء اهلل 

ـ كأن يزيد حرفًا يف أحدمها وُينقص يف اآلخر، أو ُيعجم يف هذا وهيمله يف ذاك. 

خ الكتاب! أو أّن العالمة قد غرّي رأيه يف اإليضاح فهل هذا راجع إىل اختالف نس

 الذي كتبه بعد اخلالصة بأربعة عرش سنة!! مسألة تستحّق التأّمل.

ونذكر هنا أنموذجني لذلك: إدريس بن زياد، فقد ضبطه العالمة يف اإليضاح 

 بالكفرثوثي، فيام ضبطه يف خالصة األقوال بإدريس بن زياد الكفرثوثاين.

حظة أخرى يف هذا الكتاب، وهي وجود اختالف يف ضبطه لالسم ـ ثّمة مال 5



 الواحد؛ فبعض ما كّرره ضبطه مّرًة بصورة، وأخرى بصورة أخرى.

هـ( )الطهراين، مصفى املقال يف 747ـ انتهى املؤلِّف من هذا الكتاب سنة ) 6

شخصًا، مع تكرار بعض  733(، وحوى حوايل 038مصنّفي علم الرجال: 

كتاب يف طبعته احلجرّية كان ذا أخطاء كثرية، تّم جتاوز أغلبها يف األسامء. وال

 حتقيق الكتاب من ِقبل مجاعة املدّرسني بمدينة قم.

ـ قام املحّدث ابن الفيض الكاشاين املعروف بعلم اهلدى، برتتيب الكتاب  7

 هـ.3273وهتذيبه والزيادة عليه، وأسامه )نضد اإليضاح(، طبع عىل احلجر سنة 

من بعده أبو القاسم جعفر بن احلسني بن قاسم املوسوي اخلوانساري وجاء 

هـ(، فرّتب الكتاب من دون أّي زيادة، وأسامه )تتميم اإلفصاح يف ترتيب 3353)

 إيضاح االشتباه(.

 

 الرجال علم يف ملكثفا االجتهادي اجلهد عن ريوالتعب ،(األقوال خالصة) ـ ـ 

فات  ل:ج ـ خالصة األقوال يف معرفة الرجا هذا هو املؤلَّف الثالث من مؤلَّ

العالمة احليل يف هذا العلم. وهكذا ساّمه هو نفسه يف مقّدمة الكتاب، وقد ُطبع 

الكتاب بتحقيق السيد حممد صادق آل بحر العلوم، بعنوان )رجال العالمة احليل( 

 هـ، ومؤّخرًا ُطبع بعنوانه األصيل بتحقيق الشيخ جواد القّيومي.3833سنة 

حُيتمل أن يكون هذا الكتاب خالصًة لكتابه الكبري )كشف املقال يف معرفة و

الرجال(، كام قد يوحيه عنوانه؛ فهناك فقرة يف مقّدمة الكتاب ربام ُيستوحى منها 

ومل نذكر كّل مصنّفات الرواة، وال طّولنا يف نقل سريهتم؛ إذ جعلنا »هذا، قال: 

 أنه يف اخلالصة مل يذكر إال الشيخ الطويس ، إال«ذلك موكوالً إىل كتابنا الكبري..

هـ( وَمْن قبله، وبعضاً من املتأّخرين، يف حني أّن )كشف املقال( اشتمل عىل 064)



املتقّدمني واملتأّخرين، فهل هو خالصة له مع حذف من تأّخر! أو أنه ال عالقة بني 

 مل يصلنا ريالكتابني!! هذا ما ال نستطيع اجلواب عنه بشكل جازم، فالكتاب الكب

 حتى نقارن بينهام ونخرج بالنتيجة الواضحة.

ولكي نتعّرف عىل ما قّدمه لنا العالمة احليّل من خالل هذا الكتاب/املنَجز، 

 يمكن التوقف عند نقاط:

يسّلط العالمة احليّل الضوَء عىل هدفه من تأليف هذا الكتاب يف  النقطة األوىل:

 بني عملية االجتهاد الرشعي وعلم الرجال مقّدمته، ببيان العالقة التي تشّكلت

فإّن العلم بحال الرواة من ُاسس األحكام الرشعية، وعليه »..آنذاك، فيقول: 

تبتني القواعد السمعية؛ جيب عىل كّل جمتهد معرفته وعلمه، وال يسوغ له تركه 

وجهله؛ إذ أكثر األحكام الرشعية تستفاد من األخبار النبوية والروايات عن 

مة املهدية )عليهم أفضل الصلوات وأكرم التحّيات(، فالبد من معرفة الطريق األئ

إليهم؛ حيث روى مشاخينا )رمحهم اهلل( عن الثقة وغريه، ومن ُيعمل بروايته ومن 

ال جيوز االعتامد عىل نقله؛ فدعانا ذلك إىل تصنيف خمترٍص يف بيان حال الرواة ومن 

 (.08صة األقوال: )خال« يعتمد عليهم ومن ترتك روايته..

لقد أضحى جلّيًا أّن هذه املرحلة بدأ فيها احلضور الفاعل لعلم الرجال لدى 

الفقهاء يف ممارساهتم االجتهادية ـ كام رأينا ذلك أيضًا عند ابن داوود ـ إذا ما ُقورن 

هذا احلضور باملرحلة السابقة وفقًا ملا بأيدينا من كتب عنها. فهذا النّص يؤّرخ 

جتهاد الفقهي عند الشيعة اإلمامية بَعدِّ تقويم رواة احلديث أحد حلركة اال

 مقّومات االجتهاد التي ال يستغنى عنها.

هـ(، ففي ترمجته للسيد املرتىض، 638ُالِّف الكتاب حوايل سنة )النقطة الثانية: 

وله مصنّفات كثرية ذكرناها يف كتابنا الكبري. وبكتبه استفادت ».. يقول احليّل: 



 «امية منذ زمانه )رمحه اهلل( إىل زماننا هذا، وهو سنة ثالث وتسعني وستامئةاإلم

 (.373)خالصة األقوال: 

حاول يف هذا الكتاب أن يكون عرضه متوازنًا فال تطوياًل ُيمّل  النقطة الثالثة:

وال إجيازًا خُيل؛ فاقترص عىل التعريف املخترص للشخص من دون ذكر مصنّفاته 

 َدَأَب السابقون عليه، وأحال ذلك كّله إىل كتابه الكبري.وطرقه إليها كام 

 ومع أّن مشاخينا السابقني )رضوان اهلل»..وقد بنّي العالمة ميزة كتابه بقوله: 

عليهم أمجعني( صنّفوا كتباً متعّددة يف هذا الفّن؛ إال أّن بعضهم طّول غاية التطويل 

ج الختصار، ومل يسلك أحد النهمع إمجال احلال فيام نقله، وبعضهم اخترص غاية ا

الذي سلكناه يف هذا الكتاب، ومن وقف عليه عرف منزلته وقدره ومتّيزه عاّم 

 (.80)خالصة األقوال: « صنَّفه املتقّدمون..

 قّسم احليّل الكتاب إىل ثالثة أقسام: النقطة الرابعة:

 لفيمن أعتمد عىل روايته أو ترّجح عندي قبو»حتت عنوان  القسم األّول:

، وأدرج فيه كّل من َيعتمد هو عىل قوله وروايته، وبغض النظر عن املدح «قوله

والذم الذي قيل يف حّق هذا الراوي؛ فرّبام يكون الراوي ممدوحًا إال أنه ال َيْعتمد 

عليه فال يذكره يف هذا القسم، وربَّ راٍو ُذم إال أّن لديه شواهد عىل وثاقته فيدرجه 

لراوي يف هذا القسم هو من َيقبل هو قوله وروايته، وقد هنا. فالضابط إلدراج ا

 شخصًا. 3227أدرج يف هذا القسم 

وهذا القسم  ،«فيمن تركُت روايَته، أو توّقفُت فيه»وقد عنونه بـ القسم الثاين:

خاّص بمن ال َيعتمد عىل قوله وإن كان ممدوحًا، وكذلك يدرج يف هذا القسم 

 534اج وعدمه يف هذا القسم، وقد أدرج فيه املجهولني، فهذا هو معيار اإلدر

 أشخاص.



وداللة مصطلح )املجهول( عند العالمة وابن داوود ختتلف عن داللته عند 

غريهم. فعلامء الرجال يقصدون من جهالة الراوي َمن َنّص علامء الرجال يف 

ان يكتبهم عىل أنه جمهول أو َمن مل يذكر يف حّقه مدٌح أو ذم، بمعنى املهمل. واحللّ 

يريدان من املجهول غري املهمل، وهو من َنصَّ الرجاليون عىل أّنه جمهول )كليات 

(، ولعّل هذا االصطالح قريٌب من بعض االستخدامات 322يف علم الرجال: 

 عند أهل السنّة.

ذكر فيها عرشة فوائد مرتبطة بالرجال، وتوضيح ومناقشة بعض ما  اخلامتة:

 إىل الشيخني الصدوق والطويس. ورد يف كتب املتقّدمني، وطرقه

رّتَب العالمة احليّل الكتاب عىل حروف املعجم، ولكن  النقطة اخلامسة:

 بالطريقة التالية:

جّزء كل قسم من القسمني اللذين ذكرنامها سالفاً إىل فصول، وكل فصل يمّثل 

حرفًا من حروف املعجم؛ فالفصل األول للهمزة، والثاين للباء، والثالث للتاء، 

وهكذا حتى حرف الياء، والفصل الثامن والعرشون خّصصه للكنى. فيكون يف 

كّل قسم من القسمني ثامن وعرشون فصاًل. ثم ذكر حتت كّل حرف جمموعًة من 

األبواب، فيها أبرز األسامء يف ذلك احلرف، ويف هذا الباب كّل من كان اسمه عىل 

 هذا االسم البارز.

األّول يف اهلمزة، وفيه ثالثة عرش بابًا: باب  مثاًل، يف القسم األّول: الفصل

)إبراهيم(، ويدرج فيه كّل من كان اسمه إبراهيم )إبراهيم بن نعيم، إبراهيم أبو 

رافع، إبراهيم بن أيب حممود..(، باب )إسامعيل(، وفيه كّل من كان اسمه إسامعيل 

يف هناية و )إسامعيل بن الفضل، إسامعيل بن جابر، إسامعيل بن عبد الرمحن..(،

كّل فصل يذكر بابًا بعنوان )يف اآلحاد(، ويدرج فيه األسامء التي ال تتكّرر ليفرد 



هلا بابًا مستقاًل، فيضّمها يف باب اآلحاد، مثل: إياس، أسيد، أوس و.. وهذه 

 الطريقة هي السارية عنده يف مجيع الفصول، من اهلمزة وحتى الياء.

 ملصادَر التي اعتمد عليها يف التأليف كاممل يذكر املصنّف ا النقطة السادسة:

كانت طريقة الشيخ ابن داوود احليّل؛ إال أّن متابعة الكتاب من خالل اآلراء التي 

نقلها ُتظهر لنا أبرز هذه املصادر، وهي: كتاب الكيش، وفهرست النجايش، 

وفهرست ورجال الطويس، وضعفاء ابن الغضائري وثقاته، ورجال العقيقي، 

 ة.وابن عقد

وامليزة األساسية يف مصادره أنه إذا نقل عن أحد هذه املصادر فإّنه ينقله بنّصه، 

لكن دون أن يشري إىل هذا املصدر، فينقل نّص النجايش كثريًا، لكن ال يسند ما 

 نقله عنه وهكذا يف بقية املصادر.

 وبمالحظة حمتويات الكتاب، نجده حيمل ثالثة أنواع من اآلراء:

آراء ومواقف من مل تصلنا كتبهم من الرجالّيني كالعقيقي وابن  النوع األول:

عقدة ومواقف ابن الغضائري ممن اعتمد عليهم؛ فإّن هذا الكتاب ـ بجانب كتاب 

ابن داوود ـ ُيعّد مصدرًا من املصادر التي ُتعّرفنا عىل تقويامت السابقني لرواة 

لسيد عيل وقال ا»..د، يقول: احلديث مدحًا وقدحًا. فمثاًل يف ترمجته جلابر بن يزي

بن أمحد العقيقي العلوي: روى عن أيب عاّمر بن أبان، وعن احلسني بن أيب العالء.. 

وقال ابن عقدة: روى أمحد بن حممد الصائغ عن أمحد بن الفضل بن حيان بن 

 «سدير.. وقال ابن الغضائري أّن جابر بن يزيد اجلعفي الكويف ثقة يف نفسه

(، فهذا النّص حوى آراء ثالثة هم: السيد العقيقي وابن 30)خالصة األقوال: 

عقدة الزيدي وابن الغضائري يف ثقاته، وكّل مصادر هذه اآلراء غرية متوّفرة لنا 

 اليوم.



مع هذا تبقى إشكالية طرق احليل إىل هذه الكتب وأصحاهبا التي البد من 

 غضائري، فال نعيد.حّلها، ممّا أملحنا له سابقًا عند احلديث عن كتاب ابن ال

اآلراء التي نقلها عّمن وصلتنا كتبهم ولو كان هناك بعض اجلدل  النوع الثاين:

يف الكتب الواصلة، كالنجايش وضعفاء ابن الغضائري وغريمها؛ واخلاّصية 

البارزة هنا أّن العالمة يف هذا الكتاب نقل ـ فيام نقل ـ ما ليس موجودًا فيام بأيدينا 

يبدو أّن بعض الكتب عندنا قد وصلته كاملًة وما عندنا منها من كتبهم، فالذي 

ناقٌص نتّمه بام أورده منها، وهذه من أهم فوائد هذا الكتاب )لالطالع عىل ما نقله 

العالمة وابن داوود من آراء غري متوّفرة عن ابن الغضائري، راجع: املستدرك 

(، 343 ابن الغضائري:الذي قام به السيد حممد رضا اجلاليل يف حتقيقه لكتاب 

 رشط أن يكون له طريق معترب إىل هذه الكتب.

آراوه الشخصية التي خلص هبا باعتامده عىل الراوي أو عدم  النوع الثالث:

 االعتامد عليه.

وقد وقعت معركة بني علامء الرجال يف اإلجابة عىل هذا السؤال: هل تقبل 

رشنا إىل امت املتقّدمني أم ال! كام أتقويامت املتأّخرين من الرجاليني وُتعامل كتقوي

هـ( ومن قبله. 064ذلك من قبل، ويريدون باملتقّدمني الشيخ الطويس )

 واملتأخرين أمثال احلّليني ابن داوود والعالمة وَمْن بعدهم.

 واختلفوا يف اإلجابة عىل هذا السؤال إىل رأيني:

قّدمهم؛ فإذا وّثق أو قبول آراء املتأّخرين والتعامل معها كآراء من ت األّول:

 ضّعف أحد املتأخرين أحدًا من الرواة أخذوا به.

وهو التفريق بني تقويامت منتجب الدين وابن شهرآشوب وتقويامت  الثاين:

ابن داوود والعالمة ومن بعدمها؛ فاألّوالن يؤخذ بقوليهام بسبب أهّنام يقّيامن من 



 هذا التقويم ال مالحظة عليه. يقّيامن ملعارصهتام له أو لقرب عرصه منهام، ومثل

وأّما اآلخران فال يؤخذ بقوليهام وتقويمهام، فإذا كانت آراومها ناجتة عاّم ورد 

عن املتقّدمني كالنجايش والطويس و.. فلامذا نأخذ بقوليهام واملصادر التي 

اعتمدوها متوّفرة بعينها عندنا!! وإن كان ما خلصوا به من نتائج يف تقويم الرواة 

ة االجتهاد وإعامل النظر يف األدّلة الواصلة هلام، إذا كان األمر كذلك فلم حصيل

يقم الدليل عىل حجّية مثل هذا االجتهاد حتى ُتؤخذ أمرًا مفروغًا منه، والرأي 

السائد عند الرجاليني أّن قول الرجايل يؤخذ إذا كان منبعه عن حّس ومعرفة 

ن أبرز من ذهب هلذه الروية السيد أبو واقعية باملخرَب به ال عن اجتهاد حديس. وم

 هـ(.3038القاسم اخلوئي )

 

 االختالفو االتفاق..داوود وابن العالمة

املالِحظ لرجال ابن داوود وخالصة العالمة، جيد تشاهبًا كبريًا بني الكتابني يف 

الرتتيب والعرض واملنهج، وأبرز هذا التشابه كان يف التقسيم الذي تظهر فيه نزعة 

والتعديل، حتى أّن القارئ للكتابني سيثار عنده احتامل اقتباس أحدمها من  اجلرح

اآلخر، إال أّن هذا األمر مستبعد أو ال معطيات ترّجحه؛ إذ تأليف الكتابني كان 

متقاربًا جّدًا؛ فقد ُاّلف الكتابان يف حياة كلٍّ منها، فابن داوود ترجم للعالمة ومل 

ـ مشتغالً يف تأليف الكتاب وابن داوود 638 سنة يرش إىل وفاته، والعالمة كان يف ه

هـ؛ هذا التقارب يف التأليف ُيبعد احتامل أن يكون 747كان حيًا آنذاك فوفاته سنة 

 أحدمها استفاد من اآلخر عىل مستوى األخذ من كتابه املدّون املنترش.

ووس اومن املستقَرب أن يكون هذا التشابه نتيجة تأثرمها بأستاذمها أمحد بن ط



هـ(، إذ ظهر من دراستنا له سابقًا أنه متّتع بعقلية رجالية خاّصة 678احليل )

 ومتمّيزة.

ورغم هذا التشابه بني املنهجني والكتابني، ُوِجَدت فروق مّيزت كاًل منهام عن 

 عديله. وأهّم هذه الفروق التايل:

ال أّن ابن إ صحيٌح أّن الكتابني قد قّسام إىل قسمني متباينني؛ الفارق األّول:

داوود كان ناظرًا عند تقسيمه إىل املدح والذم وبغض النظر عن تعارضهام، ففي 

ّل ، يدرج ك«يف املمدوحني ومن مل يضّعفهم األصحاب فيام علمُت »اجلزء األول 

 ُيدرج كّل « يف املجروحني واملجهولني»من ُمدح سواء ُذم أم ال، ويف اجلزء اآلخر 

رد يف حّقه مدح أيضًا أم ال. وهذا ما سيفّّس لنا تكرار من ذّمه الرجاليون سواء و

بعض األسامء يف القسمني، كهشام بن احلكم الذي ورد اسمه يف املمدوحني لورود 

مدٍح فيه، ثم ورد مّرًة أخرى يف املذمومني لذمٍّ قيل يف حّقه. وهبذه اخلطوة فرز ابن 

رض الذي قد حيصل بني مدٍح داوود آراء الرجالّيني يف حّق الرواة مع جتاوز التعا

 وذم.

أّما العالمة احليل، فقد خطى خطوًة أخرى نحو األمام مقارنة بام فعله ابن 

داوود يف تقسيمه؛ فصار يعطي رأيه يف أولئك املمدوحني واملذمومني، فمعياره يف 

القسم األول من َيقبل روايته، ويف القسم الثاين من يرّد روايته، فربَّ ممدوح ال 

العالمُة روايته فيدرجه يف القسم الثاين، وآخر مذموم عند غريه لكنّه َيقبل يقبل 

روايته فيورده يف القسم األّول، كعيل بن فّضال الذي أورده يف األّول، أّما من ورد 

فيه مدٌح وذم فال يدرجه يف القسمني ـ كام فعل ابن داوود ـ إنام يدرجه حيث رّجح 

بروايته ففي القسم األّول وإال ففي الثاين، وإن عنده أمره، فإن كان ممن َيعمل 

 توقف يف أمره أدرجه يف القسم الثاين؛ ألّن نتيجة التوقف هي عدم العمل بالرواية.



دأب ابن داوود عىل ذكر مصادر املعلومات التي ذكرها يف كتابه،  الفارق الثاين:

عض النّص يف بخالفًا للعالمة الذي نقل كثريًا عن املصادر الرجالية اخلمسة ب

املوارد دون اإلشارة إىل ذلك، إال فيام لو اختلفت آراوهم حول شخٍص ما، فإّنه 

يذكر رأي كّل منها ـ أي املصادر اخلمسة ـ؛ ولذا ذهب املحّقق التسرتي 

هـ( إىل أّن العالمة احليل إذا ذكر معلومًة ما ومل ُيرش إىل اآلراء فيها، فهذا 3045)

اخلمسة عليها وإن مل ترد فيام لدينا من مصادر )قاموس  دليل عىل اتفاق املصادر

(، هذا فيام نقله عن املصادر اخلمسة الرجالية. وإن نقل عن غريها 87: 3الرجال 

 من املصادر كالعقيقي وابن عقدة فإّنه يذكر مصدره.

يعّد ابن داوود املهَملني الذين مل يرد يف حّقهم يشء من علامء  الفارق الثالث:

ني ذكر املمدوح»التعديل، يعّدهم يف املمدوحني؛ لذا َعنَْوَن اجلزء األّول بـاجلرح و

، وربام ُيفهم من هذا أنه يقبل خرب املهمل، «ومن مل يضّعفهم األصحاب فيام علمت

أو ال أقّل من قبوله له مع أدنى شاهد. وهذا بخالف العالمة احليّل الذي ال يعّد 

 رّجحهم. املهَملني يف القسم األول إال إذا

 هذه هي أهم الفروق بني العالمة وابن داوود يف كتابيهام الرجال واخلالصة.

 

 لرجاليا التقعيد حنو جلاّدةا واخلطوة( اخلالصة كتاب) ـ  ـ 

أثار العالمة احليّل يف طّيات هذا الكتاب ـ خالصة األقوال ـ جمموعًة من اآلراء 

ات علم رجال احلديث. وقد والنظريات شّكلت األسس األّولية لتكّون كّلي

تنامت هذه األسس بشكل تصاعدي يف القرون التالية حتى أفردها الرجالّيون يف 

 مقّدمات كتبهم أو خواتيمها، حتت عنوان )الفوائد الرجالّية(.

 وال بأس هنا بذكر أبرز هذه اإلثارات التي أّسست للقواعد الرجالية فيام بعد:



ـ بحسب ما بأيدينا من مصادر ـ أعلن العالمة احليّل ألّول  3 مّرة بشكل واضح 

ـ االعتامَد عىل آراء ابن الغضائري يف توثيقاته وتضعيفاته، ويمكن االّطالع عىل 

 هذا االعتامد بجولة عابرة يف ثنايا كتاب اخلالصة.

هذا اإلعالن سيشّكل الحقًا واحدًة من أهّم وأكثر املسائل خالفًا بني 

 ة الكتاب البن الغضائري وحّجّية آرائه فيه.الرجالّيني، وهي صّحة نسب

ـ االعتامد عىل توثيقات ابن عقدة الزيدي الذي مل ُيعرف طريق العالمة إىل  2

 كتابه، فهل ُيقبل ما نقله عن ابن عقدة أم ال!!

ـ ُيفهم من بعض ما أورده العالمة يف حّق بعض األشخاص أن من ترّحم  8

م عليه؛ كام يف إسامعيل بن عليه اإلمام كان ثقًة؛ ألّن الرتّح  م توثيق للمرتحَّ

قال النجايش: حّدثني حممد بن قولويه، »اخلّطاب عىل ما فهمه بعٌض، حيث قال: 

عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن جعفر بن حممد بن إسامعيل، قال: أخربين معّمر 

ما خرج من غّلة إسامعيل بن اخلطاب بام أوىص به × بن خالد رفعت إىل الرضا

ىل صفوان. فقال: رحم اهلل إسامعيل بن اخلّطاب بام أوىص به إىل صفوان ورحم إ

صفوان؛ فإهّنام من حزب آبائي، ومن كان من حزب آبائي أدخله اهلل اجلنّة. ومل 

خالصة )« يثبت عندي صّحة هذا اخلرب وال بطالنه؛ فاألقوى الوقف يف روايته

 (.57األقوال: 

ب العالمة الفضيل اعتامد إّن مفهوم »احليّل عىل الرتّحم يف التوثيق بقوله:  ويقرِّ

تعليق العالمة عىل رواية الكيش، وهي قوله )مل يثبت عندي..( أنه يذهب إىل أّن 

 (.76)أصول علم الرجال: « ترّحم اإلمام املعصوم توثيٌق للراوي..

ومن هنا تكّونت قاعدة رجالية لتوثيق الرواة، وهي: وثاقة كّل من ترّحم عليه 

اإلمام. فجاء َمْن بعده من الرجاليني وجتاوزوا من ترّحم عليه اإلمام إىل من ترّحم 



عليه العلامء، فهل يدّل ذلك عىل وثاقته أم ال! ووقع جدٌل يف هذا األمر كانت فيه 

 آراء متعّددة.

ـ طرح العالمة احليّل هنا نظرّية حجّية خرب العدل اإلمامي، والذي يعني أنه  0

خبار اآلحاد إال ما كان راويه عادالً إمامّي املذهب، وهذا األمر ال يقبل من أ

واضح يف كتابه، فلم يورد يف القسم األّول من كتابه إال اإلمامّيني، وأّما غريهم 

ممن وردوا فيه فألمور أخرى دعمتهم، كأن تكون الطائفة ممّن عملت برواياهتم 

الذي يرّصح العالمة احليّل وغريها من الدعائم. فهذا عيل بن احلسن بن فّضال 

بأّنه فاسد املذهب؛ ألّنه فطحي، نجده يقبل برواياته ويعمل هبا )خالصة األقوال: 

377.) 

إال أّنه بمراجعة بقّية كتبه الكثرية الفقهية واألصولية، يظهر اضطراٌب واضح 

اب: واجلو»..جدًا يف كالمه، ففي كتاب خمتلف الشيعة يقول يف رّده لرواية: 

يف السند؛ فإّن زرعة وسامعة يف طريق هذا احلديث، ومها وإنا كانا ثقتني إال  الطعن

(، إال أّنه يف موضع آخر من الكتاب نفسه 264: 3)خمتلف الشيعة « أهنام واقفّيان..

وإن كان يف طريقه احلسني بن املختار، وهو واقفي، إال أّن ابن عقدة »..يقول: 

غريها من املواضع يف هذا الكتاب وغريه (، و840: 3)خمتلف الشيعة « وّثقه..

)ملزيد من االّطالع حول هذا املوضوع، راجع: حيدر حب اهلل، نظرية السنّة يف 

 (.375الفكر اإلمامي الشيعي، التكّون والصريورة: 

هذا االضطراب يف كالمه حرّي الباحثني، فعىل ماذا يعمل احليّل، هل عىل خرب 

 أّن ذلك نتاج طبيعي لبدايات تطبيق النقد السنديالعدل أو مطلق خرب الثقة!! أم 

 بالطريقة اجلديدة!

ـ حيث إّن العالمة احليّل يف هذا الكتاب يذكر آراء خمتلف الرجاليني، ففي  5



بعض املوارد ختتلف تقويامهتم لرواة احلديث وتتضارب، كأن يوّثق النجايش 

عدًة رجالية مفادها: شخصًا قد ضّعفه ابن الغضائري و.. وهنا أّسس العالمة قا

متى ما تعارض توثيق الشيخني النجايش والطويس مع تضعيف ابن الغضائري 

ُقّدم قوهلام عىل قوله؛ مثاًل يف ترمجة إبراهيم بن سليامن بن عبد اهلل بن حيان: 

قال الشيخ أبو جعفر الطويس )رمحه اهلل (: إنه ثقة يف احلديث.. وضّعفه ابن »...

يروي عن الضعفاء ويف مذهبه ضعف. والنجايش وّثقه  الغضائري، فقال: إنه

 (، وغريه.54)خالصة األقوال: « كالشيخ، وحينئذ يقوى عندي العمل بام يرويه

ولعّل مثل هذه القواعد التي جاءت يف كلامت العالمة احليّل ترجع إىل األوثقّية 

ودرجة حصول اليقني، فمع تعارض نّص الشيخني ونّص الغضائري يقّدم 

 هام؛ لكونه أقوى يف إفادة الوثوق.نّص 

ـ يؤّسس العالمة احليّل يف بعض املوارد قاعدًة مفادها عدم التعارض بني  6

الوثاقة يف الراوي وكون الراوي ممّن يروي عن الضعفاء، فقد قال يف ترمجة إدريس 

وقال ابن الغضائري: إنه خوزي األم روى عن الضعفاء. »..بن زياد الكفرثوثاين: 

وى عندي قبول روايته؛ لتعديل النجايش له. وقول ابن الغضائري ال واألق

( ، 64)خالصة األقوال: « يعارضه؛ ألنه مل جيرحه يف نفسه وال طعن يف عدالته

 فهذا النّص يكّرس هذه القاعدة يف رفع التنايف بني الوثاقة والرواية عن الضعفاء.

شايخ عن راٍو ما عالمة وثاقة هذا ـ يذهب العالمة احليّل إىل أنَّ كثرة رواية امل 7

الراوي، كام يظهر يف ترمجته لعيّل بن حممد بن قتيبة النيسابوري، حيث قال: 

تلميذ الفضل بن شاذان، فاضل، عليه اعتمد أبو عمرو الكيش يف كتاب »..

 (. فكأّنه اعتمد عليه؛ ألّن الكيش اعتمد عليه.77)خالصة األقوال: « الرجال

ن العالمة احليّل يف هذا الكتاب أّنه َيعترب من شهد مشاهد ـ يكاد يستفاد م 3



النبي| أو شهد مع أهل البيت^ مشاهدهم فإّن شهوده هذا دليٌل عىل 

وثاقته ما مل يكن هناك معاِرض، وهلذا أدرجهم يف املوثقني دون بيان عّلة أخرى 

بدرًا  ..شهد»للتوثيق، كأنس بن معاذ بن أنس بن قيس األنصاري، حيث قال فيه: 

من أصحاب »..(، وأوس بن ثابت، قال يف حّقه: 75)خالصة األقوال: « وُأحداً 

رسول اهلل|، شهد بدراً والعقبة مع السبعني، وآخى رسول اهلل| بينه وبني 

 (.77)خالصة األقوال: « عثامن بن عّفان

هبذه اإلثارات الرسيعة واألّولّية، أسهم العالمة احليل ـ إىل جانب زميله ابن 

اوود ـ يف تكوين أحد أهم فروع هذا العلم، وهو الكّليات والقواعد الرجالية د

 التي ستغدو فيام بعد من أنشط فروع هذا العلم.

 

 التعليقاتو واخلالصات الشروح لية،الرجا الدراسات حمور( اخلالصة)

ثّمة ظاهرة تكاد تتمّيز هبا املدارس الدينية عن غريها، وهي أنه إذا ُوجد كتاب 

ّتع بمّيزات منهجية وثراء يف املعلومات، فإنه يغدو حمورًا للدراسات يف جماله، يتم

فعىل سبيل املثال يف البيئة الشيعية هناك كتاب )رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل 

واحلرام( يف علم الفقه، و )كفاية األصول( يف علم األصول وغريها الكثري، حيث 

يف الدراسات الفقهّية واألصولّية الالحقة عليهام،  أخذ هذان الكتابان دورًا حمورّياً 

 وصارا متنًا تدور البحوث العلمّية حوهلام وعىل أساسهام.

وهذه الظاهر تعطي مؤرشًا عىل أمهيّة وتأثري ذلك الكتاب يف املناخ العلمي يف 

وقته، إذ لو مل يكن له تأثري ومل حيَظ بخصائص وميزات ترّجحه، إىل جانب النفوذ 

 ي الفاعل ملؤّلفه، ملا وصل الكتاب إىل هذه املرحلة.العلم

ويمكننا القول بأّن هذا األمر قد حتّقق عىل صعيد علم الرجال أيضًا، وذلك 



مع كتاب اخلالصة للعالمة احليّل، فقد شّكل هذا الكتاب حمورًا للدراسات 

 نا أمّهها:ه فيام بعد، فُكتَِبت حوله الرشوح والتعليقات والتلخيصات، نذكرالرجالّية 

 

 :احلواشي/التعليقات ـ أ

 هـ(.3ـ السيد عيل بن عبداحلميد النييل )ق3

 هـ(.366ـ الشهيد الثاين زين الدين اجلبعي العاميل )2

 هـ(.330ـ الشيخ حسني بن عبدالصمد العاميل، والد الشيخ البهائي)8

 هـ(.3443ـ السيد حممد العاميل )صاحب املدارك( )0

 هـ(.3433الشوشرتي )ـ الشيخ نور اهلل 5

 هـ(.3423ـ السيد ماجد البحراين )6

 هـ(.3483ـ الشيخ البهائي )7

 هـ(.33ـ الشيخ مساعد بن بديع احلويزي )ق3

 هـ(.3323ـ الشيخ سليامن املاحوزي )3

 

 :التخليصات ـ ب

 هـ(.366ـ الشهيد الثاين زين الدين العاميل )3

 هـ(.30ـ السيد حممد رضا املوسوي الشريازي )ق2

 هـ(.3832ـ حممد جواد اإلصفهاين )8

 هـ(.30ـ حممد جواد حسني آبادي )ق0

 

 :الرتتيبات ـ ج

 هـ(.34ـ عيل بن حيدر القمي )ق3

 هـ(.3470ـ الشيخ عزيز اهلل املجليس )2



 :املستدركات ـ د

 هـ(.3854املريزا لطف عيل التربيزي الشريازي )

 

 احلقبة هذه يف اجلديدة املصطلحات ظاهرة تبلور

ل  يف هذه املرحلة أيضًا، وبعد تراكم هذا العدد من املصادر الرجالية وتشكُّ

األرضية األساسّية لعلم الرجال، راجت بعض املصطلحات لتصنيف وفرز 

 املصادر الرجالية األساسية، نشري إليها للتوضيح وللنفع، وأمّهها ما ييل:

يش، وفهرست ويقصد هبا كتاب الك ـ األصول الرجالية األربعة األوىل:1

 النجايش، وفهرست الطويس، ورجال الطويس.

وهي األربعة السابقة، بإضافة ضعفاء ابن  ـ األصول الرجالّية اخلمسة األوىل:2

 الغضائري.

وهي األربعة األوىل، بإضافة رجال  ـ األصول الرجالية الثامنية األوىل:3

يث طويس، حالربقي، ورسالة أيب غالب الزراري، ومشيخة الصدوق ومشيخة ال

 يفّضل بعضهم جعلهام يف سياق علم الرجال.

ن وهي الثامنية السابقة، بإضافة ضعفاء اب ـ األصول الرجالية التسعة األوىل:4

 الغضائري.

وهي فهرست منتجب الدين، ومعامل  ـ األصول الرجالية األربعة الثانوية:5

 ابن شهر آشوب، ورجال ابن داوود، وخالصة العالمة احليّل.

 

 متةخا

ونكتفي هبذا القدر املوجز من استعراض أهم مسارات علم الرجال واجلرح 



والتعديل عند اإلمامية يف القرون الثامنية اهلجرية األوىل، وهبذا نكون قد تعّرفنا 

عىل تاريخ هذا العلم عندهم، وأهم علامئه وأهم كتبه وبعض األمور املفيدة 

هي مراحل املوسوعات الضخمة املتعّلقة بذلك. وأّما املراحل الالحقة ف

والدراسات املوّسعة جدًا والتي بلغت عرشات املجلدات يف هذا السياق، لكّن 

املصادر األوىل واألسبق زمنًا هي ما جاء يف القرون الثامنية األوىل، ومن أراد 

التوّسع فيمكنه مراجعة املطّوالت يف هذا املجال، كام يمكنه مراجعة كتابنا 

 يف تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية(.)دروس متهيدية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ميتقويم احلديث اإلما
 

 املواقف واالجتاهات واإلشكالّيات 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 مقّدمة

تنّوعت املواقف واآلراء من قيمة احلديث الذي نقلته الطائفة اإلمامّية يف كتبها 

ل بيته عليه وعىل آله وسّلم وأه احلديثية والتفسريّية وغريها عن النبي صىّل اهلل

وصحابته، فمن فريق يذهب إىل القول بأّن كّل أحاديث اإلمامّية يف املصادر األّم 

الرئيسة هي أحاديث معلومة الصدور أو حّجة ومعتربة، وأّنه ال حاجة للبحث يف 

أسانيدها وطرقها من حيث املبدأ، إىل فريق يرى أّن األحاديث الرشيفة املنقولة يف 

كتب اإلمامّية ال قيمة هلا عىل اإلطالق، وأهّنا ال تصلح لالحتجاج هبا أو إخراجها 

شاهدًا يف أّي مسألة دينية، وأّنه ال يوثق هبا وال يطمأّن هلا، وكّلها أحاديث متهالكة 

 منكرة تالفة األسانيد ضعيفة املتون وركيكتها.

امء، من الذين وبني هذين الفريقني يذهب غري واحد من املحّدثني والعل

يقولون بأّن الكثري من األحاديث عند اإلمامّية ضعيف، لكّن الكثري من األحاديث 

 أيضًا صحيحة أو حسنة معتربة حيتّج هبا.

بدورنا، ولكي نطّل يف هذا الكتاب/املدخل عىل قيمة احلديث عند اإلمامّية ـ 

تب واملصنّفني، كبعد أن خضنا يف الفصلني السابقني التعريف املخترص بأّمهات ال

وهي الكتب األربعة واملحّمدون الثالثة )الطويس والصدوق والكليني(، 

وبأّمهات مصادر الرجال واجلرح والتعديل عندهم ـ سوف نحاول دراسة االجتاه 



األّول ذي النزعة اليقينية، وهو الذي مال إليه بعض علامء اإلخبارية الشيعة، 

ذلك نذهب ناحية االجتاه الثاين، وهو الذي ونتعّرض ألدّلته وتقويمها، ثم بعد 

يميل إليه الكثري من علامء أهل السنّة، لننظر يف مرّبراته ومنطلقاته وهواجسه 

وهبذا نخرج بالنتيجة النهائية ـ كام سوف نرى ونقّومها وفقًا ملا نراه هو الصحيح، 

 كان يفبحول اهلل ـ وهي أّن احلديث اإلمامي منه صحيح ومنه غري صحيح، سواء 

  الكتب األربعة أم يف غريها، وعىل اهلل التوّكل يف معاجلة هذه األمور.



 

 

 

 

 

 

 األّول جتاهاال

(لشيعية األّم )الكايف و..اجتاه يقينّية املصادر احلديثية ا  

 مناقشة ونقد وتقويم

 ةضروري مدخلّية مفاتيح يف متهيد

نية  االعتقاد بيقييف التاريخ االسالمي ذهب مجاعة من العلامء املسلمني إىل

بعض املصادر احلديثية أو كوهنا شبه متيّقنة، مثل بعض اإلخباريني عند الشيعة، 

حيث اعتقدوا أّن بعض مصادر احلديث، كالكتب األربعة عىل األقّل ـ هي من 

األخبار اآلحادية املحفوفة دوماً ومطلقاً بالقرائن القطعية املؤّكدة ليقينّيتها، مضافًا 

ها. وكذلك بعض علامء أهل السنّة حيث اعتقدوا بيقينية )أو شبه لتواتر بعض

 يقينّية( الروايات الواردة يف الصحيحني.

والبّد لنا من تقويم هذه النظرية؛ نظرًا ألمهيتها، كوهنا تدرج عددًا كبريًا من 

نصوص احلديث يف األخبار املحفوفة بقرائن اليقني، لكن وقبل أن نرشع البد من 

  بعض األمور:اإلشارة إىل

 

 ضروري ييزمت واحلجّية، اليقينية بني ـ أ

إننا ندرس هنا مثل: القول بيقينية الكتب األربعة، ال القول بحجّيتها 



واعتبارها، فهناك فرق بني هاتني النظرّيتني، فقد ذهب بعض اإلخباريني اإلمامّية 

ول باحلجية، إىل القإىل القول باليقينية، فيام ذهب فريق آخر ـ كالعالمة املجليس ـ 

ومن الواضح أّن القول باحلجية ال يستبطن اليقني؛ ألن احلجية جتامع الظّن 

بالواقع، فقد يكون احلديث ظنّي الصدور لكنّه حّجة، مثل الشهادة التي يديل هبا 

الشهود يف املحكمة أمام القايض، فهي حّجة من باب حجّية البّينة لكنّها قد ال 

ة، كام هو واضح، وقد فّصلنا استعراض مواقف علامء تورث علاًم بالرضور

اإلمامّية اإلخباريني يف يقينية وحجيّة الكتب األربعة يف كتابنا )نظرية السنّة يف 

 (، فال نعيد وال نطيل.863ـ  238الفكر اإلمامي الشيعي: 

وهكذا احلال عند أهل السنّة، حيث يذهب بعضهم إىل اليقينية، لكّن بعضهم 

يرى يقينية الصحيحني، وإّنام يرى أهّنام بكّل رواياهتام حيتويان رشط اآلخر ال 

 احلديث الصحيح، بمعنى احلّجة.

من هنا، لن نتعّرض لبحث احلجية، فهو من شؤون مباحث حجية أخبار 

اآلحاد، وإنام يعنينا هنا فقط بحث اليقينّية، وسنذكر فقط ـ تبعًا لذلك ـ أدّلة 

 اليقينية دون غريها.

 

 ربعةاأل الكتب يقينية يف نياإلخبارّي عند الرأي انقسام ـ ب

مل يذهب علامء اإلخبارية بأمجعهم ـ كام قد يتوّهم ـ إىل القول بيقينّية مصادر 

احلديث أو بعضها عند اإلمامّية، بل انقسموا فئتني، فام قد ينسب إليهم من القول 

سنّة يف الفكر نظرية ال»نا باليقني مطلقًا يف غري حمّله، وتفصيله موكول إىل دراست

، وهذا معناه أّن بعض علامء اإلخبارية من اإلماميّة قالوا «اإلمامي الشيعي

باليقينية، وإال فسائر علامء اإلخبارّية، فضاًل عن سائر علامء اإلمامّية من غري 



 اإلخباريني، ال يقولون بيقينّية الكتب األربعة، فضاًل عن غريها.

 

 الشريف ثاحلدي جمال يف اليقني معنى ـ ج

 ماذا يقصد باليقني هنا عند من قال بيقينية مصادر احلديث األساسّية؟

إذا رجعنا إىل من يمكننا اعتباره مؤّسس هذه النظرية هنا عىل الصعيد الشيعي 

هـ(، نجده يرى أّن كّل خرب 3486اإلمامي، وهو الشيخ حممد أمني االسرتآبادي )

د رب املحفوف بالقرينة املوجبة لليقني )الفوائالثقة هو بنفسه من مصاديق اخل

(، وهذا ما كنّا ناقشناه يف حمّله، من هنا بدأ مفهوم العلم يأخذ منحى 347املدنّية: 

آخر يف الفكر اإلخباري، إذ ذهب اإلخباريون إىل أّن مصطلح العلم يف اللغة 

انيهام: الف، وثالعربية له مصداقان أساسيان: أحدمها: االعتقاد اجلازم النايف للخ

االعتقاد الذي جيعل احتامل اخلالف بعيدًا، أي الظّن القوّي املتاخم للعلم، 

واعتقدوا أّن التفسري األرسطي ملفهوم العلم مل تعرفه ـ بوصفه تفسريًا حرصّيًا ـ 

اللغُة العربية، فام نسّميه اليوم اطمئنانًا يف أصول الفقه والذي قد يبلغ أحيانًا 

ن ني يف املائة مثالً قد ال يكون شيئًا غري العلم يف العرف واللغة اللذيالتسعة والتسع

 تقوم عليهام عملية تفسري النصوص الدينية.

وهبذه الطريقة تتأّسس داخل مفهوم العلم حالة من التشكيك )تعّدد الرتب(، 

أي أنه مفهوم مشّكك وليس متواطئًا، كام يذهب إىل ذلك الفيض الكاشاين )احلّق 

(، وربام عىل أساس ذلك اعترب املحّدث نعمة اهلل اجلزائري 3، 3: املبني

هـ( أّن العلم ينقسم إىل قسمني: علم منطقي، وعلم رشعي )كشف 3332)

(، وكأّن املفهوم الواسع للعلم والذي يستوعب الظّن 347ـ  346: 2األرسار 

 القوّي جّدًا هو املسّمى بالعلم الرشعي عنده.



 ينبغي تصّور أّن مراد اإلخباريني من يقينية بعض وعىل هذا األساس، فال

مصادر احلديث هو اليقني الربهاين الذي خيتاره الفالسفة واملناطقة والذي يعني 

اجلزم باليشء جزمًا يستحيل معه االنفكاك، بل اليقني باملعنى الذي يكفي فيه أن 

اميل أّن حلّر العيعطي اطمئنانًا للنفس، وهلذا وجدناهم كثريي اليقني، حتى زعم ا

هناك أكثر من عرشة آالف مسألة يف األصول والفروع متواترة األخبار فيها 

 (.263بشهادة العلامء )الفوائد الطوسّية: 

 

 احلديثي اليقني أنصار دعن األخبار يقينّية دائرة ـ د

إّن دائرة األخبار اليقينية عند أنصار هذه النظرية خمتَلٌف فيها، حيث ذكر 

تصاصها بالكتب األربعة عند الشيعة اإلماميّة، فيام ذهب بعٌض آخر بعضهم اخ

إىل الشمول ملطلق الكتب التي ُعلم اعتامد الشيعة عليها، مثل بعض كتب الشيخ 

هـ(، فليس هناك شكل واحد للنظرية، بل توجد داخلها 833الصدوق )

ظهر ومنه ي اجتاهات، هلذا نرّكز البحث عىل القدر املتيّقن وهو الكتب األربعة،

 احلال يف غريها.

 

 السّنة عند حلديثّيةا اليقينية النزعة معركة ـ هـ

ال تقترص نزعة اليقني عىل الوسط الشيعي اإلمامي، بل هي موجودة يف الوسط 

السنّي أيضًا، فبعض أهل السنّة يذهبون إىل ما يشبه مطابقة كّل حرف من 

؛ الكتب بعد القرآن الكريم صحيحي مسلم والبخاري للواقع، ويرون أهنام أصّح 

هلذا سنستعرض هنا املرّبرات التي انطلق منها الفريق السني أيضًا لتربير موقفه 

 هذا.



بل األمر أكثر تشّددًا يف الوسط السني؛ ألّن القول بصدق صحيحي الشيخني 

أّدى إىل مهامجة كّل من حياول املناقشة فيهام سندًا أو متنًا، وساد جّو من احلظر عن 

ن يطال أحد هذين الكتابني باخلصوص بالنقد واملراجعة، حتى أن أّي نقض كان أ

يعّد توهينًا للشيخني وطعنًا بجهود السلف، وحماربًة للسنّة النبوية، وما إىل ذلك 

من وجهات نظر، األمر الذي ال نجده هبذه الشّدة يف الوسط اإلمامي بحّق الكتب 

 األربعة فضاًل عن غريها.

ياق، جاءت احلرب الشديدة التي شنّت عىل جمموعة من النقاد ويف هذا الس

السنّة؛ لتعّرضهم للكتب السّتة احلديثية، السيام الصحيحني، وكان من أوائل من 

سّجل مالحظات نقدية عىل صحيح البخاري يف العرص احلديث الشيخ حممد 

 رشيد رضا، الذي كانت له بعض الوقفات مع بعض روايات هذا الكتاب، وهو

م 3357ما عّرضه لنقد بعض التيارات السلفية رغم أنه كان مقّربًا منهم، ويف عام 

ملحمود أبو رية « أضواء عىل السنّة املحّمدية أو دفاع عن احلديث»صدر كتاب 

مشاركًا بشكل فاعل هذه املّرة يف نقد طال صحاح أهل السنّة، وهو ما فّجر يف 

 وجهه عاصفة قوية.

قف النقدي واشتّد، فقد طالب حممد أبو زيد الدمنهوري ورسعان ما تطّور املو

بإحراق صحيحي البخاري ومسلم؛ لريتاح الناس منهام حسب رأيه، ثم تتاىل نقاد 

« جناية البخاري»الصحيحني السيام نقدًا متنيًا، فكتب زكريا أوزون كتاب 

د من نق»تعّرض فيه للعديد من روايات البخاري ونقدها، وكتب حسن حنفي 

متخذاً البخاري ورواياته أنموذجاً )انظر ما يرتبط هبذه احلركة « سند اىل نقد املتنال

 (.533ـ  534النقدّية: حيدر حب اهلل، نظرية السنّة: 

هـ نرشت مجيعة اإلصالح االجتامعي يف الكويت كراسًا يف 3836ويف عام 



 ما عىل ، رداً «كّل ما يف البخاري صحيح»الدفاع عن صحيح البخاري محل عنوان 

، «ليس كل ما يف صحيح البخاري صحيحاً »كتبه عبد الوارث كبري حتت عنوان 

وهو مقال كان نرشه يف جمّلة الوعي اإلسالمي الكويتية، وامللفت أن الكّراس 

النقدي ورد يف مطلعه رسالة مفتوحة كتبها اثنان وثالثون أستاذًا يف جامعات 

ذه كبري، وناشدوا أمري الكويت كّس ه سوريا، استنكروا فيها ما كتبه عبد الوارث

األقالم ومواجهة نرش هذه املقاالت )حممد صادق النجمي، أضواء عىل 

 (.33ـ  34الصحيحني: 

لكّن حركة النقد مع ذلك تواصلت، وقد أصدر ابن قرناس مؤخرًا كتاب 

سّجل فيه انتقادات مرّكزة عىل كّل من روايات صحيح « احلديث والقرآن»

 ايف.البخاري والك

وقد ساهم الشيعة يف نقد صحاح أهل السنّة، وكان من األوائل يف هذا املجال 

« قدالئل الصد»الشيخ حممد حسن املظفر؛ إذ خّصص بحثًا موّسعًا يف كتابه 

إلثبات ضعف أمهات مصادر احلديث السنية وعدم صّحة االعتامد عليها، كام 

، كشف فيه أسامء مئات «حاإلفصاح عن أحوال رواة الصحا»أّلف كتابًا أسامه 

الرواة الذين تكتنفهم مالبسات وتضعيف وردوا يف أسانيد الكتب السّتة السنّية، 

حتية القاري »هـ(، كتاب 3843كام أّلف الشيخ حممد عيل آل عز الدين العاميل )

انتقد فيه بعض مرويات هذا الكتاب، وقد وصف السيد « إىل صحيح البخاري

(، وأّلف 003: 3كتاب بأنه عزيز النظري )أعيان الشيعة حمسن األمني العاميل ال

 «.كشف املتواري يف صحيح البخاري»أيضًا كتاب 

 املوضوعات يف»وساهم السيد هاشم معروف احلسني يف النقد، فكتب يف 

نقدًا عىل الكتب السّتة « دراسات يف احلديث واملحّدثني»و « اآلثار واألخبار



غريه، املصادر احلديثية الشيعية األوىل ككايف الكليني والسنّية، إىل جانب النقد عىل 

هـ( كتابًا حتت عنوان: )القول الرصاح 3883كام كتب شيخ الرشيعة اإلصفهاين )

يف البخاري وصحيحه اجلامع، دراسة فقهية وأصولية يف احلديث والرجال 

وعقائد أهل السنّة حول البخاري وكتابه الصحيح(، ويسّمى الكتاب أيضًا 

لقول الرصاح يف نقد الصحاح، وهي التسمية التي وضعها اآلغا بزرك الطهراين با

 هـ( له.3833)

وساهم السيد املعارص عيل احلسيني امليالين يف النقد، مستفيدًا من مثل 

ية، نقدًا عىل أبرز الصحاح السن« استخراج املرام»اإلصفهاين، فسّجل يف كتابه 

ام كتب الشيخ عبد احلسني األميني يف وعىل رأسها صحيحا مسلم والبخاري، ك

بحثًا موّسعًا يف أسامء الوضاعني طال هبم صحاح « الغدير»املجلد اخلامس من 

 أهل السنّة أيضًا.

 «أضواء عىل الصحيحني»وألف الشيخ املعارص حممد صادق النجمي كتاب 

الذي نرش باللغتني: العربية والفارسية، نقدًا عىل صحيحي البخاري ومسلم، 

ساهم الشيخ حسني غيب غالمي اهلرساوي يف النقد يف دراسته املفّصلة عن و

إىل غريها من املسامهات النقدية السنية «...اإلمام البخاري وفقه أهل العراق»

 والشيعية يف دراسة الصحاح السنية املعروفة.

 هوطبعاً مل نتعّرض حلركة نقد الكتب األربعة يف الوسط الشيعي اكتفاًء بام فّصلنا

 (.675ـ  524، فلرياجع )نظرية السنّة: «نظرية السنّة»يف كتابنا: 

وبرصف النظر عن جممل ما تقّدم، يظهر أّن احلالة الغالبة يف نقد الصحاح ـ 

سواء عند الشيعة أم السنّة ـ هي النقد املتني، وليس النقد املنهجي والسندي، 

قدًا متنيًا ، وكثري ممّا سّجل نباستثناء بعض املحاوالت مثل حماوالت املظفر وأمثاله



هنا أو هناك مل يكن نقدًا يف واقع األمر، بقدر ما كان استمزاجًا أو ترجيحًا ملوقف 

مسبق، هلذا يفرتض ممارسة دقة عالية يف ممارسة منهج نقد السند واملتن معًا، إىل 

جانب رضورة دراسة املنطلق املعريف الذي يرّبر سّد باب النقاش يف صّحة 

 ديث الكتب األربعة اإلمامّية والكتب السّتة السنيّة.أحا

 

 واملالحظات اهدوالشو األدّلة األّم، يةاحلديث املصادر يقينّية نظرّية

ـ باحلديث عن أهّم املستندات التي انطلق منها القائلون  ـ بإذن اهلل تعاىل  ونرشع 

 بقطعية ويقينية الكتب احلديثية األّم، وذلك كاآليت:

 

 اتوتعليق مراجعات الصحيحني،و األربعة الكتب نّيةيقي أدّلة

ذكرت عّدة أدّلة للقول بيقينية الكتب األربعة والصحيحني، وسوف نذكر 

أمّهها ملفتني هنا إىل أّننا سنذكر كّل املعطيات املمكنة واملتوّفرة يف هذا اإلطار يف 

يف مجلة من  كهامحّق الكتب األربعة والكتب السّتة، وسنناقش االثنني معًا؛ الشرتا

العنارص واملعطيات بام ال حييجنا إىل فصلهام، ونذكر أهم ما طرح يف هذا السياق، 

 وهو:

 

 نقدّية قراءة احل،الص السلف أعمال قداسة وأ األوىل احلقبة علماء جهود ـ 

الدليل األّول هنا، وهو أهّم األدّلة، بل يراه السيد اخلوئي أقوى حّجة 

(، يعود إىل طبيعة قراءة جهود السلف 22: 3ال احلديث لإلخباريني )معجم رج

 ونوعية تقويم أعامهلم وآثارهم.

ولكي أختزل هذا الدليل أنقل أفضل نّص معرّب عنه، وهو نّص املحّدث 



إّن هذه األحاديث التي بأيدينا، إنام وصلت إلينا بعد أن »البحراين، حيث يقول: 

لها من يف تنقيحها، وقطعوا يف حتصيسهرت العيون يف تصحيحها، وذابت األبدان 

معادهنا البلدان، وهجروا يف تنقيتها األوالد والنسوان، كام ال خيفى عىل من تتبّع 

ـ عىل وجه  السري واألخبار، وطالع الكتب املدّونة يف تلك اآلثار، فإّن املستفاد منها 

بنا ال يزامحه الريب وال يداخله القدح والعيب ـ أنه كان دأب قدماء أصحا

املعارصين هلم ـ عليهم السالم ـ إىل وقت املحّمدين الثالثة يف مدة تزيد عىل 

ثالثامئة سنة ضبط األحاديث وتدوينها يف جمالس األئمة ـ عليهم السالم ـ 

واملسارعة إىل إثبات ما يسمعونه خوفًا من تطّرق السهو والنسيان، وعرض ذلك 

املنقولة كّلها من أجوبتهم عليهم عليهم، وقد صنّفوا تلك األصول األربعامئة 

السالم. وأهنم ما كانوا يستحّلون رواية ما مل جيزموا بصّحته.. وكانوا ـ عليهم 

السالم ـ يوقفون شيعتهم عىل أحوال أولئك الكذابني، ويأمروهنم بمجانبتهم 

 «وعرض ما يرد من جهتهم عىل الكتاب العزيز والسنّة النبوية، وترك ما خالفهام

 (.34ـ  3: 3ق النارضة )احلدائ

وهذا الدليل ذكره البحراين إلثبات صّحة أّمهات الكتب الشيعية خاّصة، لكّن 

روحه وعقله ومضمونه موجود عند بعض علامء أهل السنّة أيضًا فيام خيّص 

أّمهات كتب احلديث السنّية كالصحيحني )راجع: العسقالين، رشح النخبة 

 (.233)ضمن رشح الرشح للقاري(: 

ن ّهذا اإلطار الذي يقوم عليه هذا الدليل إطار معريف خاص، ال نناقشه لك

هنا؛ ألنه ال يمكن مناقشته بنقطة أو نقطتني فقط، بل حيتاج لصورة شاملة عن 

 الرتاث وتاريخ احلديث وتدوينه ورجاله.

، وكأن كّل الرواة لكننا نجد أّن الصورة املرسومة يف هذا الدليل متفائلة جداً 



دقني! وكأهنم مل خيطؤوا يف نقلهم! وكأّن االستنساخ كان دقيقًا! مع صاروا صا

أنه يف عرص اإلمام الصادق والكاظم يف القرن الثاين اهلجري هناك ترصيح بأّن 

أصحاب ابن املغرية دّسوا يف كتب أهل البيت روايات كاذبة، وكأّن جهود 

، وكان تصديق هباالكذابني انشّلت بمعجزة، وكأنه ال توجد روايات يستحيل ال

وسائل الضبط الثقايف واإلعالمي والطباعي متطّورة آنذاك، مع أننا ناقشنا متام 

قرائن الصدور واملضمون، وكأّن بعض الروايات ليس خمالفًا للقرآن، وكأنه ال 

 يوجد تعارض مستقّر بني بعض الروايات ال حتتمل فيه التقية..

ا تؤّكد أّن البخاري قد انتقى أحاديثه يضاف إىل ذلك أّن مصادر أهل السنّة كّله

التي تقارب السبعة آالف مع املكّرر، من عرشات بل مئات اآلالف من األحاديث 

التي كانت يف عرصه، ونحن ال نقول بأنه ـ أي البخاري ـ كان يعتقد بعدم صّحة 

كّل حديث مل يورده يف صحيحه وال أّن مسلاًم كان كذلك، بل نؤّيد كالم معظم 

السنّة يف هذا املضامر يف اجلملة )انظر: هدي )أو هدى يف نسخ خمطوطة  علامء

 33؛ وابن الصالح، علوم احلديث: 5أخرى، كام ذكر بعض الباحثني( الساري: 

؛ وبعض 644، 533: 2؛ واألعظمي، دراسات يف احلديث النبوي 24ـ 

ما نقله  ثلالعبارات التي توهم أّن ما عدا ما كتبه يف الصحيح هو ضعيف عنده ـ م

( عن حممد بن يعقوب األخرم ـ ال وجه هلا، بل 33: 3الشوكاين )نيل األوطار 

بعضها غري ظاهر يف هذه الدعوى فال نطيل، وهذا األمر ال يقترص عىل البخاري 

بل عىل كّل أصحاب الكتب احلديثية عند املسلمني، إال أن يرّصح املحّدث بالنفي، 

 ة هنا أو هناك(..وال هتّمنا هنا الثقافة الشعبي

لكن من الطبيعي أّن عددًا كبريًا من هذه األحاديث كان ضعيفًا، ونحن لو 

تأملنا يف النصوص املنقولة عن أئّمة احلديث القدامى لوجدنا أهنم أخذوا 



األحاديث وسط حالة فوض يف احلديث وتناقله كانت سائدة حتى زمن أمحد بن 

 ه أنه قد صّح من احلديث سبعامئة ألفحنبل وبعده، فقد نقل عن ابن حنبل نفس

حديث، وأّن أبا زرعة الرازي ـ كام يقول ابن حنبل ـ قد حفظ ستامئة ألف حديث 

؛ وهتذيب الكامل 24: 83؛ وتاريخ ابن عساكر 883: 34)راجع: تاريخ بغداد 

؛ 84: 7؛ وهتذيب التهذيب 63: 38؛ وسري أعالم النبالء 33ـ  37: 33

(، فهل يمكن تصديق 327: 24؛ وتاريخ اإلسالم 20: 8والسمعاين، األنساب 

أّن املسلمني تناقلوا وضبطوا عن النبي سبعامئة ألف حديث صحيح، هذا فضالً 

ـ لو صّح هذا النقل عنه ـ يعترب أن هناك عدداً آخر من األحاديث  عن أّن ابن حنبل 

د األعم من اغري صحيح، وربام هلذا اضطّر البيهقي لتفسري كالم ابن حنبل بأنه أر

 النبي وفتاوى الصحابة والتابعني، كام نقل عنه ابن حجر يف هتذيب التهذيب.

وقد نقلوا أّن البخاري أخذ كتابه من ستامئة ألف حديث كام يقول ابن حجر 

؛ وتاريخ بغداد 023: 5واخلطيب البغدادي وغريمها )ابن حجر، تغليق التعليق 

(، مع أّن كتاب البخاري 5الساري: ؛ وهدي 53: 3؛ وإرشاد الساري 30، 3: 2

ـ بعد حذف املعّلقات واملتابعات سوى  ـ كام يقول صاحب هدي الساري  ال حيوي 

(، 063سبعة آالف وثالثامئة وسبعة وتسعني حديثًا مع التكرار )هدي الساري: 

إذا حذفنا منه املكّرر تصل إىل أربعة آالف؛ فكيف يمكن تفسري انتقاء أربعة آالف 

أصل ستامئة ألف حديث ـ مهام فرضناه ترك من األحاديث الصحيحة حديث من 

ـ إال أن تكون هناك يف تصّور البخاري نفسه فوض يف تناقل احلديث، وأّن هذه 

 األحاديث الكثرية املوجودة بني املسلمني مل تكن ثابتة عن الرسول وأصحابه.

ذي باحلديث الكثري ال إذن فهذا كّله يؤّكد أّن القرن الثاين والثالث كان غاّصاً 

حيتاج اىل جهد هائل لتمييزه عند السنّة والشيعة معًا، فهل يعقل أن يقدر شخص 



واحد ـ سواء كان الكليني أم البخاري الذي يصنّف بأنه ومسلم أّول من صنّفا يف 

؛ وابن الصالح، علوم 37: 3الصحيح وسط الفوض )انظر: إرشاد الساري 

؛ وحممد عجاج 84ـ  23، التقييد واإليضاح: ؛ والعراقي33ـ  37احلديث: 

( ـ عىل القيام بتمييز كّل هذه األحاديث املنترشة 343اخلطيب، أصول احلديث: 

عامًا مثل البخاري، أو عن عمر  62يف بالد املسلمني، وقد تويّف عن عمر يناهز 

عامًا مثل الشيخ الصدوق  64عامًا مثل مسلم، أو عن عمر يقارب  55يناهز 

 ا!!وهكذ

لو كّلفنا مؤّسسة ضخمة اليوم، واألحاديث متوّفرة عندها عىل أجهزة 

املعلوماتية، أن حتّقق أسانيد ومتون احلديث عند املسلمني اليوم الحتاج عملها 

رغم كّل النظام املعلومايت اخلدمايت اهلائل إىل سنني طويلة، وربام توّفق وقد ال 

!! أو الكليني أن يقوم هبذه توفق، فكيف يستطيع شخص واحد مثل البخاري

والبخاري أّلف كتابه يف ستة عرش عامًا، والكليني يف عرشين عامًا، علاًم أّن 

البخاري أّلف ـ عىل املشهور ـ ستة عرش كتابًا )غري الصحيح( بعضها كتب كبرية 

كالتاريخ الكبري، كام أّن مسلاًم ألف عرشين كتابًا كام يذكر صاحب تذكرة احلفاظ، 

أّلف الشيخ الصدوق عرشات الكتب األخرى غري كتاب )الفقيه(، فكيف وهكذا 

يمكن ألفراد أن يقّدموا ـ مهام بذلوا مشكورين ـ جهدًا مضمونًا بشكل تام بحيث 

 ال يتطّرق إليه احتامل اخلطأ يف املنهج أو السهو يف أمر هنا أو هناك!!

رتبية املحافظ عرب ال وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا اإلشكال يتم تالفيه يف العقل

عىل رسد قصص كثرية عن الكتب الكربى احلديثية، فالبخاري حتّدثوا عن روى 

ومنامات تؤّكد من طرف الرسول صّحة أحاديثه، بل يتضاعف األمر فينقل عن 

الشيخ حممد بن عبد الرمحن شارح خمترص اخلليل، أّنه قال: كنت مع شيخي الشيخ 



 آله يف زيارة ملرقد رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل عبد املعطي التنويس )التونيس(

وسّلم، إذ شاهدت شيخي ـ خالفًا ملا أعتاده ـ يميش خطوة إىل األمام، ثم يتوقف 

هنيئة، ويكّرر ذلك حتى وصل إىل قرب الرسول، ووقف أمام القرب، وتكّلم بكالم 

 املعتادة حادثة غريمل أفهم ما قاله، وعندما رجعنا سألته عن قضية امليش واملكث وامل

قال: كنت أستأذن رسول اهلل ـ صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم ـ بالدخول والزيارة 

حتى أذن، فلام دنوت منه قلت: يا رسول اهلل، وهل كّل ما ورد يف صحيح البخاري 

صحيح! قال: نعم. قلت: أحّدث عنك كّل ما ورد فيه من األحاديث! قال: نعم، 

؛ ونفحات 77؛ وأضواء عىل الصحيحني: 24لقول الرصاح: حّدث عني )انظر: ا

 (.333ـ  334: 37األزهار 

بل ذكر ابن حجر والذهبي وغريمها، نقاًل عن أيب زيد املروزي، أنه قال: كنت 

نائاًم بني الركن واملقام، فرأيت النبي ـ صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم ـ يف املنام، 

ا تدرس كتاب الشافعي وال تدرس كتايب! فقلت: يفقال يل: يا أبا زيد، إىل متى 

رسول اهلل، وما كتابك! قال: جامع حممد بن إسامعيل البخاري )ابن حجر، هدي 

؛ وسري أعالم النبالء 022: 5؛ وتغليق التعليق 034الساري، مقّدمة فتح الباري: 

 و..(. 334: 2؛ وذّم الكالم وأهله 835: 36، و 083: 32

كثرية حول الرعاية الربانية والنبوية لبعض مؤّلفي  وهذا ما حصل يف قصص

ـ  53: 3الصحاح )انظر حول هذه القصص وألوان الثناء و..: إرشاد الساري 

(، ومثله موجود عند الشيعة 5؛ وهدي الساري: 67ـ  68، 62ـ  53، 56، 52

يف حّق الكايف للكليني، ويف حّق والدة الشيخ الصدوق أيضًا، وهي قصص ـ 

نظر عن املناقشة يف ثبوت أحداثها ـ تعيق عملّية نقد هذه الكتب برصف ال

ومؤّلفيها، وتقنع اإلنسان بأّن اليد اإلهلية قد تدّخلت للعناية والتوفيق، بام يسلبه 



 قدرة التفكري احلّر والنقد البنّاء.

وأخريًا يكفي القول: ما هو الدليل العلمي عىل هذه الصورة املتفائلة!! وهي 

ذا املقدار متفائلة ومصادرة عىل املطلوب، وأقىص ما تفيد هو صّحة لوحدها هب

صدور بعض روايات هذه الكتب احلديثية، ال صدور مجيعها، فهذا املقدار من 

االستدالل ال يكفي للجزم بصدور ما يزيد عن عرشين ألف رواية ملن أنصف 

 وتأّمل.

ند خدموا منهج نقد السيضاف إىل ذلك أّن هؤالء العلامء واملحّدثني الكبار است

واملتن، وهذه مناهج اجتهادية وليست حّسية كام ذكرناه غري مّرة، فام هو املرّبر 

 العلمي الذي جيعل اجتهاد شخص بعينه مطابقًا للواقع بتاممه!!

التنبيه  وعملية»وال بأس بختاٍم من كالم السيد حممد باقر الصدر، حيث يقول: 

سالم ـ عىل وجود حركة الدّس، والتي أعقبها األكيدة من األئّمة ـ عليهم ال

التحّفظ الشديد من قبل أصحاب األئّمة والسلف املتقّدم من علامء الطائفة، يف 

مقام نقل احلديث وروايته وتطهري الروايات عاّم دّس فيها، وإن كان هلا الفضل 

ذا ه الكبري البالغ يف حتصني كتب احلديث عن أكثر ذلك الدّس والتزوير، إال أنّ 

ال يعني حصول اجلزم واليقني بعدم تواجد يشء ممّا زّور عىل األئّمة ـ عليهم 

السالم ـ يف جمموع ما بأيدينا من أحاديثهم، سيام إذا الحظنا أّن العملية كانت 

متارس يف كثري من األحيان عن طريق دّس احلديث املوضوع يف كتب املوثوقني 

 (.03ـ  04: 7م األصول )الصدر، بحوث يف عل« من أصحاب األئمة

هذا ما نراه اجلواب األسلم عىل هذا املنهج يف التعاطي مع الرتاث، وهو املنهج 

الذي يرى يف أّمهات مصادر احلديث دينًا خالصًا مل يتطّرق إليه الشّك أو اخلطأ أو 

 يصاالشتباه أو نحو ذلك، إّننا نراه منهجًا نفسّيًا عفوّيًا أيديولوجّيًا حماطًا بجّو قص



 مثري، أكثر من كونه منهجًا علمّيًا نقدّيًا حتليلّيًا تارخييًا عقالنّياً.

 

 وحتليالت التتأم السلف، جهود دليل لىع األصولّيني النّقاد مالحظات

 نعم سّجل بعض العلامء بعض املالحظات عىل هذا املنهج أيضًا، أبرزها:

ة قطعّية الكتب األربع ما ذكره السيد اخلوئي ـ إشكاالً عىل املالحظة األوىل:

الشيعّية ـ من أّن أوضاع التقية حالت دون نرش احلديث علنًا، فكيف بلغت 

النصوص حّد التواتر لتفيد العلم وحيصل يقني بالصدور!! )معجم رجال 

 (.28ـ  22: 3احلديث 

وهذه املالحظة غري واردة؛ ألّن النقطة الرئيسة يف مقولة اإلخباريني الشيعة هنا 

التواتر، وإن ترّدد هذا التعبري أحياناً من بعضهم، كام فيام نقلناه عن احلّر  ليست هي

العاميل، وإنام احتفاف هذه النصوص بقرائن الصدور، فهم يريدون القول: إن 

هذه األخبار اآلحادية ليست ظنية بل حصلت عليها جهود جعلت صدقها يقينًا، 

 ّلها.، فمالحظة السيد اخلوئي يف غري حمال أّن اجلهود املبذولة عليها جعلتها متواترة

وبعبارة أخرى: اإلخباري يّدعي يقينية الصدور؛ للتواتر واالحتفاف و.. ال 

أنه يّدعي خصوص التواتر ليفيده اليقني، وهكذا احلال إىل حّد بعيد يف الوسط 

 السنّي، فعندما يقول اإلخباري بأّنه يعتقد بأّن كتاب الكليني ال يمكن أن ال يكون

قد عرض عىل اإلمام الثاين عرش عند اإلماميّة فهو يقطع وجيزم بصّحة هذا الكتاب 

من باب إمضاء اإلمام املهدي له، ال من باب حصول تواتر لكّل رواياته يف هذا 

املجال، وهكذا احلال يف أخذ أهل السنّة بروايات البخاري يف الصحيح، فليس 

ع ن باب اليقني بالصدور نتيجة إمجامن الرضوري أن يكون من باب التواتر بل م

 األّمة عىل األخذ به كام سيأيت التعّرض له إن شاء اهلل تعاىل.



ما ذكره الوحيد البهبهاين وغريه من أّن هذه الكتب متواترة  املالحظة الثانية:

النسبة إىل أصحاهبا، إال أّن رواهتا ليسوا كّلهم ثقاتًا، وال أّن رواياهتم إىل األئمة 

؛ والشهرستاين، غاية 327ـ  328ة أيضًا )البهبهاين، الرسائل األصولية: متواتر

 (.28: 3؛ واخلوئي، معجم رجال احلديث 047املسؤول: 

وهذه املالحظة ذات منطق جّيد، برشط أن ال حترص نفسها بالتواتر، كام ذكرناه 

رز حي يف اجلواب عن املالحظة األوىل، ففتح ملّف األصول واملصادر نفسها التي ال

انتساب بعضها إىل أصحاب األئّمة، ولو علم فروايات تلك الكتب آحادية مفردة 

ليس أصحاب الكتب فيها ثقات.. أمر رضوري لتحليل تطّور الدرس احلديثي 

وتدوين احلديث تلك الفرتة، فهناك الكثري من أصحاب األصول عند اإلماميّة 

هم يف احلديث، وهم ورد تضعيفهم يف مصادر الرجال، وحكم بكذهبم ووضع

أصحاب أصول روى عنهم أصحاب الكتب األربعة، فكيف يمكن مع ذلك 

 تصديق صدور الروايات عن أهل البيت عرب هذا الطريق!!

إّن أصحاب الكتب األربعة وغريهم إذا اعتمدوا يف رواياهتم  وبعبارة ثانية:

 من رصاحةً عىل الوثاقة فهناك أشخاص اليوم يف أسانيد رواياهتم أعلن كذهبم 

جانب أشخاص ال يقّلون يف نقد الرجال وجمال اجلرح والتعديل عنهم مثل 

النجايش، فكيف حيّق لنا جتاهل هذا النقد الرجايل واّدعاء حصول يقني بالصدور 

ألجل تشخيص املحّدثني يف عرصه أو قبله بقليل، مثل حممد بن سنان وسهل بن 

مدوا عىل الوثوق، فنحن ال نعرف ما هي زياد، ورواياهتام باآلالف!! وأما إذا اعت

معايري هذا املحّدث أو ذاك! وما هي القرائن التي قامت عنده! ولعّله لو وصلتنا 

اليوم لنقدنا الكثري منها، فلعّلهم كانوا يعتمدون ـ ولو بعضهم ـ أصالة العدالة يف 

 كّل مسلم التي ال نؤمن هبا اليوم، فكيف حيصل لنا يقني بالصدور مع هذا



 الوضع!! كيف وقد اختلفوا فيام بينهم يف اعتامد هذه الرواية أو تلك من مروّياهتم!

وهذا الكالم جيري بأغلبه إن مل يكن بجميعه يف حّق املصادر احلديثية السنيّة، 

فإّن البخاري ـ مثاًل ـ لو وثق فالنًا ونقل عىل أساس ذلك رواياته، ثم وجدنا 

ين، فام هو املوجب لغّض الطرف عن املضّعف تضعيفه يف كلامت علامء رجال آخر

واألخذ برأي البخاري، بل واعتبار تشخيصه لألمور صحيحًا وحّقًا ومعلوم 

الصواب!! وهكذا احلال يف مجلة من رجال احلديث الكبار الذين وقع كالم يف 

توثيقهم بأنفسهم فكيف نتجاهل هذا األمر كّله وننزع نزعة التسامح يف تقويم 

 والتي شهدها الوسط السنّي والشيعي يف القرون األخرية!!األحاديث 

 إّن هناك يف الكتب األربعة أحاديث خمالفة للثوابت اليقينية ال املالحظة الثالثة:

يمكن صدورها عن أهل البيت عليهم السالم، فكيف نلتزم مع ذلك باليقني 

يد ه السبصدورها!! وهذا إشكال أثاره الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وتبعه علي

اخلوئي، وقد أشار العالمة املامقاين إىل وجود أحاديث مهجورة مرتوكة شيعّيًا يف 

؛ 224: 3؛ وله أيضًا: كشف الغطاء 88هذه الكتب )كاشف الغطاء، احلق املبني: 

 (.334: 3؛ واملامقاين، تنقيح املقال 86: 3واخلوئي، معجم رجال احلديث 

ة، فهناك مجلة من األحاديث واآلثار واألمر عينه نجده يف صحاح أهل السنّ 

غري املعقولة والتي ال يمكن التصديق هبا، وقد تعّرضت العديد من أحاديث 

الصحاح للنقد املتني واملضموين من قبل نّقاد احلديث، فال معنى للقول بيقينّية 

 صدورها واحلال هذه.

ّص مصادر وقد حاول اإلخبارّيون الشيعة اإلجابة عن هذه اإلشكالّية فيام خي

 احلديث الشيعّية، وذلك عرب طريقتني:

وهي التي استخدمها احلسني بن شهاب الدين الكركي من  أ ـ الطريقة العاّمة،



أّن هذا النوع من الروايات املنكرة املخالفة للواقع صدر كّله عىل نحو التقية )هداية 

مام مل علُِمنا أّن اإل(، فمخالفته للواقع تبطل املراد اجلّدي فيه وتُ 28ـ  22األبرار: 

يكن يريد هذا املعنى إرادة جاّدة )املدلول التصديقي كام يسّميه علامء أصول الفقه 

اإلمامي املتأّخرون(، وإّنام قاله عىل نحو التقّية، وهذا ما ال خيدش بأصل صدور 

 اخلرب عنه، بل نبقى عىل يقني بالصدور، وثقة تاّمة بالرواة.

فرتاض منطقي يف حّد نفسه ومعقول، إذا قبلنا بالتقّية ومن الطبيعي أّن هذا اال

يف بيان الدين وأحكامه ـ وقد كانت لنا وقفة نقدّية يف هذا املجال ـ وال جواب 

عليه سوى بمراجعة املوارد التي ذكرت هنا وهناك لتحليل مدى احتامل التقية 

يلية هلا، كذا التفص فيها، فكام ال يصّح اجلزم بعدم جريان التقية فيها قبل املراجعة

ال يصح من الشيخ الكركي اجلزم بجرياهنا فيها قبل ذلك، من هنا نفّضل الطريقة 

 الثانية التي اتبعها بعض اإلخبارّيني.

وهي الطريقة التي اعتمدها مثل النامزي الشاهرودي يف  ب ـ الطريقة اخلاّصة،

ه املفردات الروائية (، حيث تابع هذ240ـ  338كتابه )األعالم اهلادية الرفيعة: 

التي نقد األصوليون هبا عىل اإلخباريني، وقام بتوجيهها بتربيرات خمتلفة بحسب 

اختالف الروايات دون إعطاء قاعدة واحدة للموضوع، أي أّنه عمد إىل كّل رواية 

رواية من روايات الكتب األربعة التي قيل بأهّنا منكرة ومرفوضة املتن، فحّللها 

 جها بتخرجيات تنفي عنها النكارة والوضع والدّس.ودافع عنها وخرّ 

وهذا هو السبيل األفضل، وال نتابعه هنا؛ ألنه يدخلنا يف إطالة موردية 

ومصداقية للروايات املناقش فيها يف الكتب األربعة الشيعية والكتب السّتة 

لو دة تالسنّية، ممّا ال جمال له هنا، مما حييجنا إىل تتّبع كل هذه الروايات الواح

األخرى بام ال يتحّمله هذا املخترص هنا. وإن كانت قراءتنا ختتلف معه اختالفًا 



 واسعًا هلذه املروّيات وغريها.

ما ذكره املال عيل كني، من أّنه لو جتاوزنا ما تقّدم، يكفي ـ املالحظة الرابعة: 

عض ب حتى مع اليقني بصدق الرواة ـ احتامل السهو يف الراوي أو اخلطأ أو سقوط

، 57الكلامت منه اشتباهًا أو خلطه بني الروايات وما شابه ذلك )توضيح املقال: 

(. وهي مالحظة كام جتري يف الكتب األربعة جتري أيضًا يف الكتب احلديثيّة 53

 السنّية.

لكّن هذه املالحظة التفت إليها اإلخباريون قبل قرون مع األمني االسرتآبادي، 

البيت يقينية الداللة، دون القرآن ودون النصوص حيث زعم أّن روايات أهل 

النبوّية، حيث مل يعتربمها يف درجة اليقني عىل مستوى الداللة، ولكي يرفع 

االحتامل املثار يف هذه املالحظة طرح مجلة عنارص تبّدد افرتاض اخلطأ أو السهو، 

مثل تعاضد األخبار، وتطابق السؤال واجلواب، وتناسب أجزاء احلديث 

اسقها وما شابه ذلك وكّلها عنارص تبعد هذا االفرتاض عن الروايات. أما وتن

روايات النبي فيبقى فيها عنده هذا االحتامل؛ لتطّرق نظام النسخ إليها 

؛ واحلر العاميل، تفصيل وسائل 373ـ  373)االسرتآبادي، الفوائد املدنية: 

 (.343؛ والكركي، هداية األبرار: 273: 84الشيعة 

ـ وعىل وهذا اجل واب وقع حمّل جدل بني اإلخباريني أنفسهم، إذ رفض بعضهم 

رأسهم املحّدث البحراين ـ يقينية الداللة، وأفرد بحثًا خاصًا لرّد هذا الرأي 

( الذي ذهب إليه االسرتآبادي والكركي 25ـ  34: 2اإلخباري )الدرر النجفية 

 واحلّر العاميل.

ي يف غري حمّله؛ ألنه لو جرى فإنام لكن عىل أّي حال، هذا اجلواب اإلخبار

تتحّقق أركانه ورشوطه يف بعض األخبار، ال يف متامها، فكثري من األخبار ال يوجد 



ما يعضده، كام أّن كثريًا منها ال سؤال فيه وال جواب، فهذه الشواهد غري متوفرة 

مل  يدائاًم، ولو توفرت قّلام اجتمعت، وحتى لو اجتمعت ال حيصل يقني بأّن الراو

خيطئ يف إنقاص قيد، فليست متام القيود ـ السيام يف الرشعيات ـ مما لو حذف أو 

أسقط من الكالم يظهر خلل يف سائر مقاطع النص، كام أّن ضّم الراوي حديثني 

إىل بعضهام قد ال ينكشف حاله أيضًا، فليست هذه القرائن باحلاسمة واملتوفرة 

 األحاديث.حتى تزيل الشك عىل مستوى عرشات آالف 

بل كيف تكون الداللة يقينيًة مع شمول ظاهرة التعارض للكثري من الروايات 

حتى ال يكاد بحث يف الفقه إال وفيه روايات متعارضة! وكيف تكون يقينيًة مع 

عدم ذكر السائلني يف الكثري جدًا من الروايات النصَّ احلريف ألسئلتهم، مما يضع 

لو قال: سألته عن اخلمر، فقال: حيرم بيعها، فام  اجلواب يف مقابل احتامالت!! كام

هو السؤال! هل كان عن بيع اخلمر، أم عن االجتار هبا بام هو أعّم من البيع، أم 

كان عاماً وخّصص اإلمام اجلواب بالبيع! بل لو ختّطينا فامذا نفعل بمشاكل النَُسخ 

« ائل الشيعةصيل وستف»التي متوج يمينًا وشامالً باالختالف، وأبسط مقارنة بني 

يثبت كم هو حجم اختالف النَُسخ الذي يؤثر عىل الكثري من النتائج « الوايف»وبني 

الدقيقة يف األبحاث الفقهية والعقائدية والتارخيية وغريها. وهذه املشاكل تواجه 

 الكثري منها املصادُر احلديثية السنّية أيضًا.

الطويس والصدوق والكليني، إّن املحّمدين الثالثة ) املالحظة اخلامسة:

أصحاب الكتب األربعة( مل تصلهم نسخ األصول احلديثية واحدًة، بمعنى أّن هذه 

األصول مل تكن بحيث ال حتتاج إىل طريق يؤّكدها؛ هلذا ذكر الشيخ الطويس يف 

مشيخة التهذيب واالستبصار ويف الفهرست أيضًا، وكذا الصدوق يف مشيخة 

 أصحاب األصول، بل قد نّص الشيخ الطويس عىل أّن الفقيه.. ذكروا طرقهم إىل



ذكره هلذه الطرق هيدف منه رفع رواياته من اإلرسال إىل حّد اإلسناد )هتذيب 

، املشيخة(، مما يعني أّن وجود هذه الطرق له دور يف ثبوت 5ـ  0: 34األحكام 

 الكتب.

ىل طباعتها عفالكتب يف ذلك الزمان مل تكن ُتطبع بأعداد كبرية ترشف الدولة 

وتعاقب من يزّورها، إنام كانت بأعداد حمدودة، وعىل طريقة االستنساخ اليدوي، 

وكان املستنسخون حمدودين يف أعدادهم، هلذا حتى لو ثبت واشتهر أّن حلريز بن 

عبد اهلل السجستاين كتاب معروف اسمه كتاب الصالة، إال أّن ذلك ال يعني أّن 

الكتاب مطابقة بالرضورة للنسخة األصل التي  أّي نسخة عثرنا عليها من هذا

كتبها حريز بيده، وهذا ما جيري حتى يف عرصنا احلارض، فمجّرد وجود كتاب 

حريز عىل شكل خمطوط اليوم، ولو عاد لزمن سابق، ال يؤّكد أنه الكتاب عينه إال 

 بإذا عثرنا عىل النسخة األم أو ما يف قّوهتا، إذ من املمكن أن ُيستنسخ الكتا

وحيذف منه أو يضاف إليه، وهلذا احتجنا إىل الطريق الذي يضمن لنا أّن هذه 

النسخة التي تناقلها فالن عن فالن مل تزّور؛ ألهنم ثقات مل يزّوروا، وإال الحتمل 

الدّس منهم، كام حصل مع املغرية بن سعيد وأصحابه فيام فعلوه يف بعض كتب 

ات التارخيية، ومنها الصحيح سندًا أصحاب أئمة أهل البيت، كام تنقل الرواي

 (.033، 034ـ  033: 2)راجع: اختيار معرفة الرجال 

، التي كان يقوم هبا بعض «النَُسخ املوضوعة»وكذلك ما يعرف بظاهرة 

الوّضاعني حيث يؤّلف كتابًا كاماًل وجيعله باسم شخص آخر، كام تعّرض لبعض 

؛ والسمعاين، 273: 5بغداد  النامذج من ذلك اخلطيب البغدادي وغريه )تاريخ

 (.233ـ  234: 5؛ واألميني، الغدير 832: 5األنساب 

وعليه فعدم تطابق النسخ شاهد مؤّكد عىل عدم يقينية هذه الكتب وأصوهلا 



 التي وصلت إىل كبار املحّدثني.

إّن ذكر الطويس والصدوق املشيخَة ربام يكون للترّبك ال غري، فهم  قد تقول:

تاجني إىل ذلك؛ لشهرة الكتب واألصول والقطع بنسبتها إىل يف األصل غري حم

أصحاهبا كام ذهب إليه السيد مهدي بحر العلوم صاحب الفوائد الرجالية، فذكر 

الطرق واألسانيد ليس دلياًل عىل عدم تواتر الكتب التي استقى منها أصحاب 

 الكتب األربعة رواياهتم.

وإال فإّن املشيخة والفهرست لو أريد  إّن هذا الكالم جمّرد افرتاض، واجلواب:

منهام الترّبك مل يذكر لكّل كتاب عّدة طرق ويتشّدد يف هذا األمر، بل الكتفى 

الطويس بذكرها يف أحد املوردين، االستبصار أو التهذيب أو استغنى هبام عن 

الفهرست أو العكس، بل حلذف الكليني طريقه إىل أصحاب األصول التي 

ذلك العرص حسب الفرض، ومل يكّرر آالف املرات أسانيد عيل  تواترت كتبهم يف

بن إبراهيم عن أبيه عن النوفيل، وال عن ابن أيب عمري، فكثرة الطرق التي ذكروها 

واهتاممهم الشديد باألسانيد ـ سنّيًا وشيعيًا ـ حتى لو تكّررت كام يف مثل الكليني، 

ا يّمنون به، هذا مضافًا إىل ما أملحنشاهد عىل أّن السند كان حاجة، ال جمّرد تربك يت

إليه من كالم الطويس من أنه إنام يذكر الطرق للخروج بروايات كتبه عن حّد 

 اإلرسال إىل حّد اإلسناد، فهذا شاهد واضح عىل عدم تربكّية هذه الطرق.

ونحن ال نطالب أمثال السيد بحر العلوم سوى بإقامة دليل عىل أّن متام كتب 

ية التي أخذ أصحاب املصنفات احلديثية الكربى يف القرن الثالث احلديث األّول

والرابع واخلامس اهلجري )عند املذاهب( رواياهتم كانت مشهورة إىل هذا احلّد 

بتامم نسخها املتوفرة، رغم أّن الوضع التارخيي للتدوين ال يسمح هبذا الكالم، 

 ّكد اعتامده عىل الكتب، يؤ«الفقيه»وجمّرد أّن الشيخ الصدوق يف مقّدمة كتاب 



( ال يعني الشهرة هبذا املعنى، إذ قد 8ـ  2: 3املشهورة )كتاب من ال حيرضه الفقيه 

يعني أصل معروفية هذه الكتب ككتاب الصالة حلريز، دون أن يؤّدي ذلك إىل 

تواتر النسخة الواصلة، وكالمنا يف النسخة ال فقط يف أصل وجود كتاب حلريز 

 اسمه الصالة.

إىل ذلك أيضًا أنه لو كانت الكتب متواترًة وأمرها واضح، فلامذا ظّل  ونضيف

الكليني والبخاري ـ عىل ما قيل ـ عرشين عامًا أو ستة عرش عامًا حتى صنّفا 

كتاهبام!! إذ عىل هذه النظرية يلزم أن تكون الكتب متوّفرة يف الرّي أو قم أو الكوفة 

أما لو كان أمر النسخ والطرق  أو بغداد، وما عليه سوى مجعها وتبويبها،

واألسانيد حمّل بحث فهو بحاجة إىل سعي وتتّبع للتأّكد من صّحة ما بيده من كتب 

وأخذ الروايات واملصنّفات عن الثقات بحيث حيصل عىل أفضل األسانيد 

وأفضل املتون. وهل يقوم أحد اليوم بذكر طريقه إىل الكليني أو البخاري كّلام 

 يًة!!روى عن كتابه روا

وعليه، فهذا الدليل األّول عىل يقينية الكتب األربعة والصحيحني ـ فضاًل عن 

نعم، غايته ـ بحساب االحتامل ـ العلم بصدق بعض روايات  غريها ـ غري وجيه،

هذه الكتب، غري أّن هذا العلم اإلمجايل ال فائدة منه، عىل ما بحث مفّصاًل يف 

 يف علم أصول الفقه اإلمامي.الدليل العقيل عىل حجية خرب الواحد 

 

 وتأّمل ةوقف احلديث، مصادر قينيةوي باليقني املتقّدمني عمل ـ 

( إىل 360ـ  53لقد توّصلنا يف كتابنا )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي: 

أّن الطائفة اإلمامّية ـ يف األعم األغلب ـ كانت ترفض العمل بالظّن يف أصول 

تى القرن السابع اهلجري، وهذا يعني أهنم ما كانوا يعملون الدين وفروعه معًا ح



سوى باليقني، وحيث جرى االعتامد عىل الكتب األربعة وأمثاهلا، عنى ذلك أّن 

املحّمدين الثالثة وكذا من بعدهم ما دّونوا وال استندوا إال إىل رواية متيّقن 

 ب األربعة.ى، كالكتبصدورها، مما يؤّكد يقينية املصادر احلديثية الشيعية الكرب

ويعّد اإلخبارّيون من أنصار القول بعدم حجية خرب الواحد، هلذا نجدهم 

يؤّكدون عىل أّن الشيعة األوائل كانوا ال يعملون يف الدين إال باليقني، من هنا، 

استندوا إىل هذا الدليل، الذي ذكره االسرتآبادي، واملجليس األّول، واحلر 

الشاهرودي وغريهم )االسرتآبادي، الفوائد املدنية:  العاميل، والشيخ النامزي

؛ وحممد 38؛ وله أيضًا: احلاشية عىل التهذيب، خمطوط، الورقة رقم 872ـ  873

؛ 573: 3؛ واحلّر العاميل، هداية األّمة 342: 3تقي املجليس، لوامع صاحبقراين 

 (.383ـ  323والنامزي الشاهرودي، األعالم اهلادية: 

 مكن مناقشته:وهذا الدليل ي

إننا نسّلم بام ذكر يف مقّدمته األوىل من أهنم كانوا يعملون باليقني، إال أّن  أوالً:

السؤال هو أنه لو كان كذلك فهل إدراجهم الروايات يف الكتب األربعة معناه أهنم 

عاملون هبا! فهناك فرق بني عملهم بالرواية وبني روايتهم هلا، واليشء الذي 

اليقني هو العمل بالرواية واالعتامد عليها يف االجتهاد يف الدين، يقومون فيه عىل 

ال روايتهم هلا، فهذا الدليل يثبت يقينية كّل حديث عندهم عملوا به وأفتوا عىل 

أساسه، ال كّل حديث رووه أو نقلوه، فالبّد من إثبات هذه املقّدمة سلفًا ليتّم 

 .االستدالل هنا، وسيأيت احلديث عنها إن شاء اهلل

وهو إشكال مهّم وأسايّس، سّلمنا بأّن ما رووه كانوا عىل يقني به، فهل  ثانيًا:

ينتج ذلك لنا يقينًا، بعيدًا عن مسألة احلجية!! أفال حيتمل لو قامت عندنا العنارص 

ـ ليقي ـ منطقياً  ننا التي بعثت فيهم اليقني ملا بعثته فينا! وهل يقني غرينا بيشء مالزم 



عينه! أفال حيتمل التباس األمر عليهم وهم برش يصيبون  نحن هبذا اليشء

وخيطئون! أمل خيّطئ بعضهم بعضًا! وأمل خيتلف املفيد مع الصدوق يف عدد من 

الروايات! وهل كانت كتبهم يقينيًة عند بعضهم اآلخر! فهل كان الطويس يرى 

 الكايف متيّقن الصدور عنده! و..

بني يقني غريي ويقيني إال مع توّفر شاهد والنقطة الرئيسة هي أّنه ال مالزمة 

 ودليل، وال وجود له.

 

 األيديولوجية سساأل نقد اللطف، قاعدة ناخوم اإلهلّية العناية برهان ـ 

الدليل الثالث هنا هو ما ذكره االسرتآبادي واحلر العاميل واملحّدث البحراين 

اشية عىل التهذيب، ؛ وله أيضًا: احل872، 326)االسرتآبادي، الفوائد املدنية: 

؛ 258: 84؛ واحلّر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 37، 32خمطوط، الورقة: 

(، من 33: 3؛ ويوسف البحراين، احلدائق النارضة 534ـ  573: 3وهداية األمة 

أّن مقتىض احلكمة اإلهلية والشفقة الرّبانية بالشيعة أن ال تضيع أجياهلم القادمة يف 

من هنا مّهدت هلم أصول ومصادر حديثية يعتمدون يف هذا عرص الغيبة الكربى، 

 العرص عليها حذرًا من الضالل والتيه واالنحراف.

وهذا الكالم كأنه يقوم عىل فكرة قاعدة اللطف واألصلح وأمثال ذلك مما 

 طرح يف علم الكالم اإلسالمي.

ليل د ويمكن تعميم هذا الدليل إىل املناخ السنّي فيام يتصل بالصحيحني، وهو

مستكّن يف وعي الكثري من املدافعني عن كتب األحاديث الكربى اليوم، حيث 

يقال: إّن عدم االعتامد عىل هذه الكتب احلديثية الكربى سيجعل السنّة النبوية يف 

مهّب الريح، وهذا خمالف للرعاية اإلهلية هبذه األمة وباملصدر املعريف الثاين يف 



 ة النبوّية.الديانة اإلسالمية، وهو السنّ 

ومن املعروف يف الوسط اإلسالمي أّن ظاهرة األسانيد املتصلة ظاهرٌة 

وهذا )ما نقله الثقة كذلك حتى »اختّصت هبا األّمة اإلسالمية، يقول ابن حزم: 

يبلغ به إىل النبي صىّل اهلل عليه وسّلم( نقٌل خّص اهلل عّز وجّل به املسلمني دون 

: 3)الِفَصل يف امللل واألهواء والنحل « عاىل الشكرسائر أهل امللل كلها.. وهلل ت

233.) 

لكن مع ذلك يالحظ أّن هذا الدليل وأمثاله قد أجاب عنه علامء اإلمامية 

أنفسهم يف مواضع أَخر، مثل حينام حتّدثوا عن مسألة غيبة اإلمام املهدي، أمل يكن 

عة  يضيع الشيأصل غيبته من هذا النوع! فلامذا ال يقال بلزوم إظهاره حتى ال

 ويتعّرضوا ملا تعّرضوا له عربالتاريخ!!

واجلواب هنا هو أّن األمور التي ترجع إىل الناس وتكون مسؤوليتها عليهم ال 

يطالب احلّق سبحانه هبا، فالغيبة جاءت بفعل ظروف صنعها الناس، من ظلم 

بحانه اهلل سالظاملني وأمثال ذلك، متامًا كام كانت احلال يف أصل مسألة اإلمامة، و

كام ألقى احلّجة هناك وترك األمر للبرش وفق قوانني الطبيعة ونظام العلل 

واملعاليل، كذلك فعل هنا، فقد ساهم األئّمة ـ عليهم السالم ـ يف نرش الرتاث 

اإلسالمي الصحيح ونّبهوا شيعتهم عىل حفظ هذه احلقائق، إال أّن ضياعها 

..  املقرّصين وظلم احلّكام اجلائرين ووزواهلا كان بسبب كذب الكذابني وتقصري

ومن ثم فال تقع املسؤولّية يف العهدة اإلهلية، وإال لزم اإلجلاء واجلرب لو تدخل اهلل 

عىل غري قانون الطبيعة، وقد أقّر علامء الكالم املعتقدون بقاعدة اللطف وما يتصل 

اء واجلرب  اإلجلهبا أهنا قاعدة سليمة يقتضيها العقل العميل رشط أن ال تفيض إىل

؛ 85من اهلل تعاىل، بل أخذوا ذلك يف تعريفها )راجع: املفيد، النكت االعتقادية: 



: 3؛ واجلرجاين، رشح املواقف 77والطويس، االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد: 

(، وهذا املقدار من الدور قد قّدمته الساحة اإلهلية وأشخاص النبي ـ صىّل 336

وسّلم ـ وأهل بيته الكرام عليهم السالم، أما هو أزيد من ذلك  اهلل عليه وعىل آله

 فراجع إىل شؤون الناس واحلياة ونظام االجتامع اإلنساين.

ونضيف إىل ذلك أيضًا بأّن عدم اعتبار الكتب األربعة أو الكتب السّتة السنيّة 

 رقطعية الصدور ال يعني فقدان مصادر اهلدى والدين؛ ألننا ال نقول بعدم صدو

أّي رواية من روايات الكايف أو صحيح البخاري، وإنام نقول بعدم اجلزم 

بصدورها مجيعها، ونطالب بمامرسة نقد سندي ومتني هلا ثم األخذ بام ثبتت 

صّحته والركون إليه، وقد فّصلنا يف كتابنا )حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة 

أّن اإلطاحة بحجية السنّة يلزم منها ( يف الرّد عىل إشكالّية 333ـ  353وتقويم: 

 اإلطاحة بالدين، فلرياجع كي ال نعيد.

 

 النقد هرجم حتت تارخيية وثائق ة،احلديثي الكتب أصحاب شهادات ـ 

يعّد هذا الدليل من أهّم أدّلة اإلخباريني الشيعة أيضًا، أال وهو مقّدمات 

 كتب ـ بل وغريها أيضًا ـالكتب احلديثيّة األربعة، فقد قيل: إن مقّدمات هذه ال

تؤّكد تصحيح مؤّلفيها ملا رووه من روايات، ونظرًا ألمهية هذا الدليل نستعرض 

هذه املّقدمات ونحّللها؛ ثم نستعرض مقّدمات بعض صحاح أهل السنّة 

 الشرتاكها هنا أيضًا يف هذه النقطة:

كرت أّن وذ: »يقول الكليني خماطبًا من أّلف له كتاب الكايف ـ مقّدمة الكايف: 1

أمورًا قد أشكلت عليك، ال تعرف حقائقها؛ الختالف الرواية فيها، وأنك تعلم 

أّن اختالف الرواية فيها الختالف عللها وأسباهبا، وأنك ال جتد بحرضتك من 



تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها، وقلت إنك حتّب أن يكون عندك كتاب كاٍف 

لدين والعمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقني جيمع ]فيه[ من مجيع فنون علم ا

عليهم السالم، والسنن القائمة التي عليها العمل، وهبا يؤّدى فرض اهلل عز وجل 

وسنّة نبّيه صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، وقلت: لو كان ذلك.. وقد يّّس اهلل ـ وله 

ان فيه من احلمد ـ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توّخيت، فمهام ك

تقصري فلم تقرص نيتنا يف إهداء النصيحة، إذ كانت واجبًة إلخواننا وأهل مّلتنا، 

مع ما رجونا أن نكون مشاركني لكّل من اقتبس منه، وعمل بام فيه يف دهرنا 

 (.3ـ  3: 3)الكايف « هذا..

وأذكر مسألًة مسألة، فأستدّل »يقول الشيخ الطويس:  ـ مقّدمة التهذيب: 2

ما من ظاهر القرآن، أو من رصحيه، أو فحواه، أو دليله، أو معناه، وإما من عليها إ

السنّة املقطوع هبا من األخبار املتواترة أو األخبار التي تقرتن إليها القرائن التي 

تدّل عىل صّحتها، وإما من إمجاع املسلمني ـ إن كان فيها ـ أو إمجاع الفرقة املحّقة، 

)هتذيب « ن أحاديث أصحابنا املشهورة يف ذلك..ثم أذكر بعد ذلك ما ورد م

 (.8: 3األحكام 

وسألوين جتريد ذلك ».. ويقول الطويس أيضًا:  ـ مقّدمة االستبصار: 3

ورصف العناية إىل مجعه وتلخيصه، وأن أبتدي كّل باب.. وأجري يف ذلك عىل 

 (.2: 3)االستبصار « عاديت يف كتايب الكبري املذكور ]هتذيب األحكام[..

يف  ومل أقصد فيه قصد املصنّفني».. يقول الشيخ الصدوق:  ـ مقّدمة الفقيه: 4

ه أّنه وأحكم بصّحته، وأعتقد فيإيراد مجيع ما رووه، بل قصدت إىل إيراد ما أفتي به 

حّجة بيني وبني ريّب تقّدس ذكره وتعالت قدرته ومجيع ما فيه مستخرج من كتب 

 (.8ـ  2: 3)كتاب من ال حيرضه الفقيه ..« جعمشهورة، عليها املعّول وإليها املر



شكّلت هذه املقّدمات األربع، بل ومقّدمات بعض الكتب احلديثية األخرى 

منطلقًا للقول بيقينية صدور أحاديثها، والدليل الذي سبق يف هذا الصدد يمكننا 

 ترتيبه من جمموع كلامهتم ضمن الفقرات التالية:

قال النجايش ـ عرشين عامًا من حياته يف تأليف لقد رصف الكليني ـ كام  أوالً:

هذا الكتاب وبذل قصارى جهده يف البحث والفحص والتدقيق، وكان رجالً ثقًة 

جليالً عند اإلمامية، وقد تلّقى الشيعة كتابه بالقبول والرضا وتدارسوه واعتمدوا 

 عليه.

حّدد عام والدته هـ، ومل يت823تويّف الكليني ـ كام ينّص النجايش ـ عام  ثانيًا:

إال أنه من املؤكد ـ طبقًا لذلك ـ أنه عايش فرتة الغيبة الصغرى؛ ألّن هنايتها كانت 

عام وفاته، ومن املمكن أن يكون قد عايش فرتًة من حياة اإلمام احلسن 

، يف فرتة كان السفراء األربعة أحياء فيها« الكايف»العسكري، ومعنى ذلك أّنه أّلف 

عرض كتابه عليهم، حيث أراده مرجعًا يرجع إليه ومالذًا فكان بإمكانه أن ي

يسرتشد املسرتشد به فكان من املنطقي أن يفّكر يف عرض الكتاب عىل اإلمام 

املهدي عرب سفرائه، السيام وأّن الكليني قد عرف بالسلسيل البغدادي، نسبة إىل 

بل وفاته هـ، أي ق827درب السلسلة يف بغداد، حيث يقال: إنه نزل بغداد عام 

هـ، فكان من املنطقي جدًا لقاوه بالسفراء، وهذا 834بعامني، وقيل: قبل عام 

معناه أّنه إما عرض الكتاب وصّحح من قبل اإلمام املهدي أو أميض، وإما مل 

يعرضه لوضوح قطعه اجلازم ويقينه الراسخ بصدور هذه النصوص، بحيث مل ير 

جالء أمر أحاديث الكايف انجالًء تامًا حاجًة حتى للعرض عىل اإلمام، مما يعني ان

 كوضوح أمر النص القرآين.

واملالحظ أّن أّول من أثار هذه الفكرة بصورهتا األّولية بخصوص أمر الكليني 



هـ( 660والعرض عىل اإلمام، هو السيد ريض الدين عيل بن موسى بن طاووس )

عد كاحلّر باريون فيام ب، ثم استفاد منها اإلخ«كشف املحّجة لثمرة املهجة»يف كتابه 

 العاميل واملحّدث النوري وغريمها.

ويذهب بعٌض إىل أّن بعض الكايف عرض عىل اإلمام املهدي نفسه فيام عرض 

 بعضه اآلخر عىل سفرائه، وهكذا صّحح الكتاب بمجموعه.

يرّصح الكليني يف مقّدمته بأن املسرتشد يريد أن يرجع إىل هذا الكتاب  ثالثًا:

علم الدين والعمل به باآلثار الصحيحة، ومعنى الصّحة يف كلامت ليأخذ منه 

املتقّدمني من علامء اإلمامّية هو الثبوت والصدق الواقعي، وهذا معناه أّن الكليني 

كان جازمًا ـ بعد أن قال بأّن اهلل يّّس تأليف ما سألت ـ بصدور نصوص كتابه 

 ذا مل يكن الكليني مرجعًا لنا يفعنهم ـ عليهم السالم ـ مما يعني لزوم صّحتها، فإ

تصحيح األحاديث، فكيف كان هو وأمثاله مرجعًا لنا يف توثيق الرواة 

وتضعيفهم!! إذ التفريق بني املقامني مشكل من الناحية املنهجية واملوضوعّية، 

 ومعه يلزم بطالن كتب الشيعة كاّفة! وهو واضح الفساد.

تبهم أّي معيار لتمييز الصحيح من مل يضع املحّمدون الثالثة يف ك رابعًا:

الروايات عن غري الصحيح، فلم نجد ـ بعد أن فّتشنا الكتب كّلها ـ شيئًا من هذا 

القبيل، وعليه، فكيف يمكن للكليني مثالً أن جيعل كتابه مرشدًا ومرجعًا يف 

خمتلف أمور الدين دون معيار يرفع احلرية عن ذلك السائل، إال إذا كانت مجيع 

ه صحيحًة قطعية!! إذ يكون ناقضًا هلدفه ومعدمًا للفائدة من وراء كتابه روايات

 بالنسبة للسائل فضاًل عن غريه، بل هذه هي سنّة من يكتب كتابًا لغريه.

كانت هذه عصارة االستدالل اإلخباري عىل يقينية الكتب األربعة، وعىل 

امت تفصيل كلرأسها ـ بحسب هذا االستدالل ـ كتاب الكايف للكليني، وانظر 



ـ  246القوم يف هذا الصدد ومصادرها يف كتابنا: )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي: 

251.) 

، فقد أخذت ـ أو يمكن أن هذا عىل الصعيد الشيعي، أما عىل الصعيد السنّي

تؤخذ ـ مقّدمات بعض الكتب منطلقًا أيضًا، وعىل سبيل املثال يقول مسلم بن 

فأما القسم األول، »هـ( يف مقّدمة صحيحه ما نّصه: 263احلّجاج النيسابوري )

فإّنا نتوخى أن نقّدم األخبار التي هي أسلم من العيوب من غريها وأنقى من أن 

يكون ناقلوها أهل استقامة يف احلديث وإتقان ملا نقلوا، مل يوجد يف روايتهم 

وبان ذلك  اختالف شديد وال ختليط فاحش، كام قد عثر فيه عىل كثري من املحّدثني

يف حديثهم، فإذا نحن تقّصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارًا يقع يف 

أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان كالصنف املتقّدم قبلهم، 

عىل أهنم وإن كانوا فيام وصفنا دوهنم فإن اسم السرت والصدق وتعاطي العلم 

 ن أيب زياد وليث بن أيب سليم وأرضاهبم منيشملهم كعطاء بن السائب ويزيد ب

مّحال اآلثار ونّقال األخبار.. فعىل نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤّلف ما سألت من 

األخبار عن رسول اهلل ـ صىّل اهلل عليه وسّلم ـ؛ فأما ما كان منها عن قوم هم عند 

، كعبد مأهل احلديث متهمون أو عند األكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه

اهلل بن مسور أيب جعفر املدئني.. وكذلك من الغالب عىل حديثه املنكر أو الغلط 

أمسكنا أيضاً عن حديثهم.. وبعد يرمحك اهلل فلوال الذي رأينا من سوء صنيع كثري 

من نصب نفسه حمدثًا فيام يلزمهم من طرح األحاديث الضعيفة والروايات املنكرة 

يث الصحيحة املشهورة مما نقله الثقات املعروفون وتركهم االقتصار عىل األحاد

بالصدق واألمانة.. ملا سهل علينا االنتصاب ملا سألت من التمييز والتحصيل، 

ولكن من أجل ما أعلمناك من نرش القوم األخبار املنكرة باألسانيد الضعاف 



جابتك إاملجهولة وقذفهم هبا إىل العوام الذين ال يعرفون عيوهبا، خّف عىل قلوبنا 

 (.6ـ  8: 3)صحيح مسلم « إىل ما سألت..

فهذا النّص اهلام يف مطلع صحيح مسلم حيّدد لنا درجة التشّدد التي مارسها 

مسلم، وأنه مل ينقل سوى عن الثقات املعروفني بالصدق واألمانة، بل نجده ينّدد 

 بالكتب احلديثية األخرى التي تروي الصحيح وغري الصحيح، وهذا كّله شهادة

 بصّحة ما يف كتابه وأنه أخذه بطريق موثوق مدروس منّقح.

والذي يعّزز فهم هذا التشّدد عند مسلم أنه أفرد مطلع كتابه لبعض األبواب 

التي ترّكزت مجيعها عىل مسألة النقل والكذب وأمهية اإلسناد ومعايب الرواة 

ة (، وقد وجدنا ظاهر23ـ  7: 3ومشكالت احلديث وغري ذلك )صحيح مسلم 

لفت النظر إىل هذه األمور أو بعضها عند أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، 

هـ( يف سننه التي قد تكون عّدت عند بعضهم من 275املعروف بابن ماجة )

 (.36ـ  8: 3الصحاح )انظر: سنن ابن ماجة 

إذن، فالرشوط املتشّددة التي وضعها أئمة الصحاح ـ السيام البخاري ومسلم 

تشهد عىل تعّهدهم باملبالغة يف التحّفظ والتشّدد يف أمر احلديث، مما يمنحنا  ـ كّلها

 اليقني واالطمئنان بصدور هذه األحاديث التي أودعوها يف كتبهم.

 

 احلديثّية كتبال شهادات على نقدّية مالحظات

إال أّن هذا الكالم كّله شيعّيًا وسنّيًا، واجه ـ ويواجه ـ مجلة مالحظات نقدية، 

 :هي

 

 الدليل ةمساح أو ،اجلزئّية صدقو الكلّية صدق إثبات بني ـ  ـ 

إّن اجلميع حيرتمون جهود الكليني والصدوق والطويس والبخاري ومسلم، 



ال يرتاب يف ذلك منهم مرتاب، لكّن جمّرد رصفهم عمرهم يف نقد األحاديث 

ن مجيع امللل ء موتنقيبها ال يعني صواب ما توّصلوا إليه بالرضورة، فكم أفنى علام

واملذاهب صادقني خملصني أعامَرهم، دون أن يبلغوا الصواب يف نتائجهم كاّفة! 

وهذا الدليل إّنام يعطي املنصف ـ بحساب االحتامل ـ صدق بعض روايات الكايف 

 والتهذيب ومسلم و..، وهو أمر ال ينكره أحد عىل ما يبدو.

 دائرة ا ينتمي إىل املاينبغيات يفإذن، فيجب أن نفّرق بني مقام املدح والثناء مم

العقل العميل، وبني مقام التصويب والتخطئة مما ينتمي إىل دائرة العقل النظري، 

 إذ ال نقاش يف األّول، إّنام النقاش يف الثاين.

 

 املهدي اإلمام على( يفالكا) كتاب عرض فكرة نقد ـ  ـ 

اوالت، إذ لو كانت هذه إّن مقولة عرض الكايف عىل اإلمام املهدي تواجه تس

الفكرة صحيحًة للزم أن ينّص الكليني عليها يف مقّدمة كتابه، إذ إيراد هذا النّص 

من شأنه أن يرفع يف الوسط اإلمامي قيمة الكتاب إىل منتهى السمّو والرفعة، كام 

هو واضح، فلامذا مل يذكر الكليني ذلك فيه، ومل يرش إليه ال من قريٍب وال من 

 بعيد!!

ذا فرضنا أّن رضورات الزمان والتقّية عىل شخص اإلمام وسفرائه كانت وإ

هي السبب وراء عدم ذكر ذلك يف املقّدمة أو مطاوي الكتاب، فال أقّل من أّن أمرًا 

كهذا كان ينبغي شيوعه يف أوساط الشيعة، نظرًا ملرجعّية الكايف وأمهّيته، فكيف مل 

ي حني جاء ابن طاووس ومّخن ذلك حيّدث بذلك أحد حتى القرن السابع اهلجر

بصورة نظرية ختمينية بحتة، دون أن ينسب هو نفسه مثل ذلك إىل السامع والتناقل، 

 مما يعني أّنه مارس اجتهادًا يف مقولته هذه!!



بل لو كان السبب هو التقية فكيف أّلف الكليني كتابه يف رسائل األئمة وذكر 

 كن ذلك خماًل بالتقّية حلفظ اإلمام!!فيه بعض توقيعات اإلمام املهدي، أمل ي

وثّمة استفهام آخر هنا، وهو أّن الكليني ـ عىل ما تقّدم يف الفصل األّول من 

فصول هذا الكتاب/املدخل ـ مل يرِو يف الكايف ـ بال واسطة ـ عن أّي من السفراء 

أمر ب األربعة، ممّا يعني أّنه مل يكن عىل اتصال هبم، أو أهّنم مل يكونوا عىل صلةٍ 

احلديث، حيث ال نجد هلم يف الكتب األربعة إال ما يقرب من عرشة روايات فقط، 

بل إّن الرواية التي تتحّدث عن إرسال احلسني بن روح النوبختي، أحد سفراء 

اإلمام املهدي، )كتاَب التأديب( إىل قم، لينظر فيه رجال حديثها ويصّححوه، ثم 

سألة واحدة يف زكاة الفطرة )الطويس، كتاب عود الكتاب إليه مصّححًا إالّ من م

(، شاهد ملفت وداّل عىل أّن عالقة السفراء باإلمام املهدي مل تكن 834الغيبة: 

 متّس هذا الشأن.

ولعّل هذا الواقع قد يعّزز مقولة التقّية التي أحاطت عملهم، رغم أّننا ال نفهم 

ع رجال الشيعة الذين َمَدَيات هذه التقية ما دامت عالقتهم هذه إّنام هي م

يعرفوهنم سلفًا حسب الفرض! وما دام االرتباط يف أمر السياسة والتنظيم يامثل 

 االرتباط يف األمور األخرى من حيث طبيعة املتطّلبات.

وهذا كّله مبنيٌّ عىل القول بنظرية السفارة، أّما عىل رأي من يشّكك يف أصل 

 نده.ظاهرة السفراء، فال معنى لكّل هذا البحث ع

املنسوبة إىل اإلمام املهدي، واملتداولة يف « الكايف كاٍف لشيعتنا»وأّما مقولة 

الوسط الشيعي مؤخرًا، فلعّل أّول من أتى عىل ذكرها ـ كام قيل ـ هو الشيخ خليل 

هـ( يف القرن احلادي عرش اهلجري )انظر ترمجته يف 3433بن غازي القزويني )

وما بعد؛ وروضات  264: 2ياض العلامء وما بعد؛ ور 855: 6أعيان الشيعة 



؛ وراجع: مع الكليني وكتابه الكايف، مقالة لثامر هاشم حبيب 274: 8اجلنات 

(، ومل تعرف يف أوساط الشيعة قبل ذلك، 283: 3العميدي، جمّلة علوم احلديث 

وقد رفضها حتى اإلخباريون مثل املحّدث النوري، ومن ثم فال قيمة هلا مهام 

 اشتهرت.

قد سبق يف الفصل األّول من هذا الكتاب/املدخل أّن نسبة هذه احلكاية إىل بل 

( قد تكون غلطًا؛ ألّن املحّدث ه3433الشيخ خليل بن غازي القزويني )

( أي قبل القزويني بأكثر من مخسني سنة، ه3486االسرتآبادي الذي مات سنة )

 قد أنكر هذه احلكاية، وهو شيخ األخبارّيني يف زمانه.

« شيعتناالكايف كاٍف ل»قد قلنا فيام سبق أّنه ال يستبعد أن يكون أصل حكاية و

من اشتباهات بعض املتأّخرين يف زمان رواج املنهج األخباري، بحديث الشيخ 

الصدوق الذي أسنده إىل اإلمام الصادق عليه السالم يف تفسري قوله تعاىل: 

، فانرصف ذهن «عتنا..الكاف: كاف لشي»وأّنه قال عليه السالم: « كهيعص»

املشتبه إىل كتاب الكايف، ثّم نسب هذا لإلمام املهدي بلحاظ أّن الكليني مل يدرك 

اإلمام الصادق عليه السالم وإّنام عاش ومات فيام يعرف بزمان الغيبة الصغرى، 

ثّم راجت تلك املقولة بعد ذلك حتى اضطّر العلامء إىل تكذيبها رصاحًة كام مّر عن 

 ارّيني األسرتآبادي رمحه اهلل.شيخ األخب

 

 !للمتأّخرين؟ طقيمن ملزٌم كتبهم رواياتب احملّدثني يقني يف هل ـ  ـ 

إذا التزمنا بأّن الكلينّي والصدوق وابن ماجة ومسلم والنسائي و.. كانو 

قاطعني جازمني ـ ولو قطعًا عاديًا ـ بصّحة روايات كتبهم، ودّلت مقّدمتهم ـ أو 

عىل ذلك، فهذا ال ينفعنا شيئًا، وهذه نقطة مهّمة جّدًا يف درس سائر نصوصهم ـ 



جتربة املاضني وتقويمها يف العقل األصويل، ذلك أّن األكثر يعتقدون بأّن مصطلح 

الصحيح عند القدماء يعني الثبوت وما حصل علم ـ ولو عادي ـ به، وهذا معناه 

ثاقة رجاله، فإذا أيقن أّن عنارص تكّون العلم متعّددة ال تنحرص بالسند أو و

الكليني والصدوق والطويس والبخاري وغريهم بصّحة رواياهتم وثبوهتا، فال 

يعني ذلك أننا غدونا عىل يقني، فلعّل العنارص التي أورثتهم اليقني لو بانت لنا 

اليوم يف ظّل تطّورات العقل النقدي األصويل والرجايل واحلديثي والتارخيي ملا 

ني، وهذا معناه أن شهادهتم بثبوت رواياهتم شهادة اجتهادية أورثتنا ذاك اليق

)رّصح باجتهادية شهادهتم بشكل واضح أبو القاسم النراقي يف شعب املقال: 

(، حيث مل يسمعوا من النبي أو اإلمام مبارشًة حتى يكون نقلهم شهادًة حسّيًة، 35

 يلزمنا األخذ هبا ألجل لزوم األخذ بخرب الثقة مثاًل.

ننا ال ندري ما هو بالضبط منهجهم ـ مجيعًا ـ يف مفردات تصحيح كام أ

الروايات، ويف كيفية التوثيق والتضعيف وجمّرد مدحهم بالدقة والعمق وما شابه 

ذلك، ال حيّدد هذا املنهج وال حيسم النزاع فيه، خصوصًا إذا أثرنا الفكرة التي 

ة يف سقاط األوصاف العظيمنتبنّاها من أّن أكثر كتب الرتاجم تسهب يف املدح وإ

ثقافٍة كانت رائجة سابقًا رواجًا عظياًم حتى عّد مخسون يف عرٍص واحد بأّن كل 

واحد منهم وحيد دهره وفريد عرصه، وهذه الثقافة التبجيلية املفعمة بألفاظ املدح 

والثناء والتعظيم والتهويل جتعلنا ال نقف كثريًا عند مفرداهتا، بل نقف عند 

ام هلا فقط أو عند نصوص الوقائع فيها، أو بعض النصوص ذات املجمل الع

اخلصوصّية، وعليه فمواقفهم تنفع يف التوثيق والتضعيف وتقوية االحتامالت ال 

 يف حصول اليقني بصدور مجيع ما قالوه، كام هو املّدعى الذي نناقشه هنا فانتبه.

ًا ال شهادة جيب وهكذا كانت نصوص القدماء ـ يف أغلبها عىل األقل ـ اجتهاد



العمل هبا، انطالقًا من النصوص الدينية التي ألزمت بالعمل بشهادة العدل 

؛ وراجع حول هذه املناقشة: الوحيد 68)انظر: املال عيل كني، توضيح املقال: 

 82؛ وجعفر كاشف الغطاء، احلق املبني: 370البهبهاين، الرسائل األصولية: 

؛ والشهرستاين، غاية املسؤول: 224و 233: 3؛ وله أيضًا كشف الغطاء 88و

؛ وأبا احلسن املشكيني، وجيزة يف 373: 3؛ وعبد اهلل املامقاين، تنقيح املقال 047

 (.823؛ والطباطبائي، مفاتيح األصول: 22علم الرجال: 

وقد انتبه التيار اإلخباري إىل مثل هذه اإلشكالّية، فحاول االنقالب عليها أو 

مني )حممد أ كان عىل نحو البداهة ال النظر تارةً ملتقّدمني االلتفاف بأّن يقني ا

(، 336، 340االسرتآبادي، احلاشية عىل هتذيب األحكام، خمطوط، الورقة رقم: 

 وهو أمٌر غريب حقًا فهل صدور هذه الروايات عندهم كان معلومًا بالبداهة!!

 أو بتسجيل مالحظة نرى متابعتها رضوريًة هنا وهي:

الّية يفرتض أن تنسحب عىل علم الرجال، فام هو املرّبر لألخذ إّن هذه اإلشك

بشهاداهتم هناك بوثاقة زيد أو القدح يف عمرو أو حّتى تسجيل الوقائع حول 

الرواة، أما هنا فتغدو شهادهتم بصّحة كتبهم عديمة اجلدوى!! فإذا قبلنا شهادهتم 

ك أما لو رفضناها هنا يف باب الرجال كان من الالزم قبوهلا هنا يف باب احلديث،

كان معنى ذلك ضياع الرتاث الشيعي إىل غري رجعة! )احلّر العاميل، تفصيل 

؛ وانظر: الفيض الكاشاين، 532: 3؛ وهداية األّمة 263: 84وسائل الشيعة 

؛ والبحراين، الدرر 64ـ  53، 50؛ والكركي، هداية األبرار: 20: 3الوايف 

 (.826ـ  825: 2النجفية 

املدرسة األصولّية اإلماميّة التخّلص من هذا الرّد بمحاوالت  وقد حاولت

تعيد االعتبار للجرح والتعديل الرجاليني، من نوع حماولة السّيد اخلوئي اعتبار 



املواقف الرجالية حسّيًة؛ لكثرة الكتب الرجالية يف ذلك العرص، أو حماولة جعل 

هاد، يف عىل الرواية عىل االجت احلكم الرجايل مبنّيًا عىل الوضوح فيام يبنى احلكم

صورة مقاربة أو متامهية مع روية اخلوئي، كام قال بذلك السيد حمسن األعرجي 

(، أو إدخال الفعل 85، 88يف )رشح مقّدمة احلدائق )خمطوط(، الورقة رقم: 

ـ اعتبار  ـ كالعالمة املامقاين  الرجايل يف سياق مرجعّية أهل اخلربة أو حماولة البعض 

الرجايل من حيث إفادته االطمئنان أو الظّن االجتهادي أو غري ذلك من القول 

املحاوالت العديدة )انظر حماوالت تصحيح املستندات الرجالية عند: حسن 

؛ 32ـ  75؛ واملال عيل كني، توضيح املقال: 335ـ  330الصدر، هناية الدراية: 

علياري الشريازي، ؛ وال66ـ  62، 55والكجوري الشريازي، الفوائد الرجالية: 

ـ  25، وأيب احلسن املشكيني، وجيزة يف علم الرجال: 23ـ  22: 3هبجة اآلمال 

23.) 

ولسنا نريد اآلن الدخول يف جدل حول هذه املناهج املفرتضة، بعد أن فّصلنا 

الكالم فيها يف أبحاثنا االستداللية يف كليات علم الرجال وقواعده، وإنام نقترص 

اإلشكالية التي أثارها اإلخبارّيون صحيحة من وجهة  عىل مالحظة وهي أنّ 

نظرنا، لكنّها يف الوقت نفسه ال تنتج ما قالوه، فنحن نقبل بسط اإلشكال عىل علم 

الرجال، ونرفض دعوى احلسّية التي طرحها أمثال السيد اخلوئي، لشواهد عديدة 

ّن صادر الرجالّية، لكليس جماهلا هنا، ال أقّل من ظاهرة التعارض املعتّد هبا يف امل

بسط اإلشكال عىل علم الرجال ال يعني التهويل بضياع املوروث، بل نراه هتويالً 

يشبه التهويل بأّن القول بعدم حجية خرب الواحد فيه ضياع للسنّة، ومن ثم جيب 

التفكري بطريقة أخرى، فإن ضياع الرتاث ليس خطأ حينام ال توصلنا إليه املوازين 

 جيدر استخدام معايري نفسية إلشادة بنى فكرية، كام حيصل أحيانًا يف املنطقية، فال



« الميحجية السنّة يف الفكر اإلس»الوسط العلمي الديني، وتعّرضنا له يف كتابنا 

 مفّصاًل، كام أرشنا قبل قليل.

وهذا معناه أّن املطلوب هو أن نجمع القرائن التي تفيد العلم ـ ولو العادي ـ 

كانت نتائج رجالية أم حديثية، األمر الذي سينتج العلم ببعض  بالنتائج، سواء

 الروايات ال بجميع الروايات.

ومن هنا، يمكننا ـ بعد ذلك ـ اجلواب بسهولة عاّم أفاده بعض علامء اإلخبارية 

من وجه قطعيّة الكتب األربعة وبطالن التقسيم اجلديد للحديث، وهو أّن الزمه 

 صاحلة لالعتامد عليها، وهو ما تقيض العادة ببطالنه أن تكون أكثر مروّياتنا غري

: 84؛ واحلّر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 875)االسرتآبادي، الفوائد املدنية: 

(، فإّن هذا الدليل إنام ينبع من الالوعي املعريف والنفيس، وإالّ فمرّده إىل ذلك 256

دل: ، فإنك إذا قلت هلذا املستاإلطار املعريف الذي رّكزنا عليه فيام سبق ليس إالّ 

وما املانع من ذلك! لربام وجدته يعيد تكرار الدليل األّول أو ما يتواشج معه 

 معرفيًا، وسيأيت مزيد كالم حول ذلك بعون اهلل.

والغريب أّن كاًل من الشيعي والسنّي ال يرى مشكلة يف كون أغلب بل مجيع 

لعلامء هنا وهناك، ولكنّه يعجز روايات الفريق اآلخر غري صادرة، رغم جهود ا

عن التصديق بذلك يف موروثه اخلاص، دون أن يقيموا يف الغالب معطيات 

 علمّية، بعيدة عن العاطفة.

 

 كاشفة لة إطال بعضًا، بعضهم اياترو من منياملتقّد مواقف ـ  ـ 

ـ كام يقول الوحيد البهبهاين ) ـ ما كا3245إّن قدماء فقهاء الشيعة  ن هـ( وغريه 

يرض الواحد منهم بتامم روايات اآلخر، حتّى لو كان أستاذه أو شيخه، بل ما 



كانوا يعتمدون إال عىل أحاديثهم اخلاّصة، ويكثرون الطعن يف أحاديث غريهم، 

فإذا كان هذا هو حال القدماء فام الذي جيدر أن تكون عليه حال املتأّخرين!! 

؛ وجعفر كاشف الغطاء، 836ـ  835ة: )انظر: الوحيد البهبهاين، الفوائد احلائري

؛ وحمسن األعرجي 224: 3؛ وله أيضًا: كشف الغطاء 85، 88احلق املبني: 

؛ وعبد النبي الكاظمي، تكملة 7الكاظمي، رشح مقّدمة احلدائق، الورقة رقم: 

؛ 380ـ  388، 384؛ واملريزا موسى التربيزي، أوثق الوسائل: 0ـ  8: 3الرجال 

؛ وحممد 046؛ والشهرستاين، غاية املسؤول: 68وضيح املقال: واملال عيل كني، ت

 (.26ـ  28سند، بحوث يف مباين علم الرجال: 

بل إّن تأليف الطويس والصدوق كتب األخبار شاهد عىل عدم اعتدادهم 

(، بل لقد 856: 8النهائي بكتاب الكايف )مرتىض العسكري، معامل املدرستني 

بالضعف تارًة والشذوذ أخرى )أمحد وصف الطويس بعض روايات الكايف 

 (.6: 3العلوي العاميل، مناهج األخبار يف رشح االستبصار 

وقد أكثر الشيخ املفيد النقد عىل الشيخ الصدوق السيام يف تصحيح االعتقاد. 

وأكثر ابن ادريس احليّل من النقد عىل الطويس أيضًا. وانتقد السيد املرتىض عامة 

جمرد مّجاعة ال أكثر. واختلفت تقييامت الطويس يف  املحّدثني الذين اعتربهم

الرجال عن تقييامت معارصه النجايش، بل اختلفت يف بعض املوارد مواقف 

الطويس نفسه يف الرجال ويف الفقه، من كتاب آلخر، متامًا كام حصل مع العالمة 

احليل. وترك الطويس بعض روايات الكليني والصدوق، كام ترك الصدوق الكثري 

ن روايات الكليني ومل ينقلها يف كتابه، بل تتبع العلامء نقدًا عىل روايات بعضهم م

بعضًا، ويدرك اإلنسان انقسام الرأي يف قضايا أصولية وحديثية ورجالية وفقهية 

 وكالمية بينهم بالنظر يف مصنّفاهتم وكتبهم.



ة عىل يوعىل امتداد التاريخ الشيعي، سّجل مئات العلامء الشيعة مالحظات نقد

علامء القرون األوىل يف هذه املسألة أو تلك، مما يكشف عن عدم وجود أّي تعاٍل 

نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي »عن النقد يف حّق هؤالء. ويمكن مراجعة كتابنا 

 ملعرفة هذا املشهد كّله.« الشيعي

 واألمر بعينه جيري عند مالحظة املشهد عند أهل السنّة.

ل التخّلص من مسألة نقد القدماء لروايات بعضهم بعضًا لكّن الكركّي حياو

بالقول: إّن التضعيف نسبي، أي هم يرون وجود رواية معارضة أصّح هلذا 

(، وهو افرتاض إذا صّح أحياناً فال دليل 23ـ  24يضّعفون األوىل )هداية األبرار: 

 عىل صّحته يف كثرٍي من األحيان.

 ء مع كتبهم احلديثية، نجد عىل اخلط السنّيويف سياق التعامل املتحّرر للقدما

يالحظ و شواهد أيضًا تتصل بقراءة قدماء العلامء للكتب احلديثية ومصنّفيها؛

هناك عدم وجود عقدة يف هذا السياق، فبعض كتب رشح صحيح البخاري، 

واضح ورصيح يف أنه مل يكونوا حيملون عقدًة من نقد « فتح الباري»السيام كتاب 

 ة أو تلك سندًا أو متنًا.هذه الرواي

عيل بن عبد اهلل بن جعفر، أبو احلسن احلافظ، أحد »وقد نقل الذهبي ما نّصه: 

األعالم األثبات، وحافظ العرص، ذكره العقييل يف كتاب الضعفاء فبئس ما صنع.. 

وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه يف صحيحه هلذا املعنى، كام امتنع أبو زرعة وأبو 

: 8)ميزان االعتدال « لرواية عن تلميذه حممد ألجل مسألة اللفظ..حاتم من ا

383.) 

خاري: ومن أمثلته قول بعضهم يف الب».. ويقول السبكي يف طبقات الشافعية: 

تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. فياهلل واملسلمني! أجيوز ألحد أن 



م أهل السنّة واجلامعةيقول: البخاري مرتوك! وهو حامل لواء الصناعة،  « ومقدَّ

 (.38ـ  32: 2)السبكي، طبقات الشافعية الكربى 

هـ( يف كتاب اجلرح والتعديل لدى تعّرضه 827ويقول ابن أيب حاتم الرازي )

سمع عنه أيب وأبو زرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهام ».. لرتمجة البخاري: 

رح )اجل« لفظه بالقرآن خملوق حممد بن حييى النيسابوري أنه أظهر عندهم أنّ 

قلت: إن تركا حديثه، »(. وقد انتقد الذهبي هذا املوقف قائاًل: 333: 7والتعديل 

 (.068: 32)سري أعالم النبالء « أو مل يرتكاه، البخاري ثقة مأمون حمتّج به يف العامل

بل نحن نجد ابن أيب حاتم نفسه يؤّلف كتابًا مستقاًل يف حوايل مائة ومخسني 

بيان »فحة ينتقد فيه وخيّطئ البخاريَّ يف دراساته الرجالية، ويسّمي هذا الكتاب ص

ـ وله أسامء أخرى ـ، وجاء فيه سلسلة من املالحظات النقدية أليب « خطأ البخاري

رجال للبخاري، يف علم ال« التاريخ الكبري»حاتم وأيب زرعة الرازيني عىل كتاب 

 تعديل.وتاريخ الرواة وأسامئهم واجلرح وال

هذه النصوص وغريها تعطي إيذانًا بأّن عاملني كبريين جدًا كالرازيني تركا 

حديث البخاري لقوله بمسألة اللفظ وخلق القرآن، ومها معارصان للبخاري فأبو 

هـ، وهذا كّله يشهد عىل أّن 827هـ، وأبو حاتم تويف عام 260زرعة تويف عام 

ث ء اليوم ال جيروون عىل مناقشة متن حدياملعارصين للبخاري مل يكونوا كام العلام

 واحد يف كتابه، أو انتقاده يف مواقفه.

ولسنا نريد بذلك تضعيف البخاري، ألّن الرازيني حتّذرًا من الرواية عنه؛ فإّن 

جمرد االعتقاد بخلق القرآن ليس مسقطًا ال عن العدالة وال عن الوثاقة؛ ونحن ال 

لة عقيدات السياسية والكالمية يف تلك املرحنصّوب فعل الرازيني الناشئ عن الت

الشديدة احلساسية التي انترشت فيها حمنة خلق القرآن وطالت علامء كبار يف األمة 



 هومجوا ألجل الرأي ال أكثر كالبخاري وابن حنبل وغريمها.

إنام نريد من استعراض هذا املشهد التأكيد عىل أنه مل تكن هناك حالة قداسة 

 ال، كام حصل فيام بعد.مسقطة عىل الرج

وال خيتّص هذا األمر بالرازيني، بل يشمل أيضًا حممد بن حييى الذهيل 

هـ(، وهو شيخ البخاري وأيب داوود والرتمذي وابن ماجة والنسائي 253)

وغريهم، فقد نقل الذهبي والسبكي، أّن الذهيل انتقد موقف البخاري من القرآن 

 يأتنا فإهنم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكّلم يفوقال: أال من خيتلف إىل جملسه فال 

اللفظ، وهنيناه فلم ينته فال تقربوه.. ويف نص آخر له ينقله أبو حامد الرشقي عنه 

جاء فيه: .. ومن ذهب بعد هذا إىل حممد بن إسامعيل فاهتموه، فإنه ال حيرض جملسه 

يل رأى فيه إال من كان عىل مذهبه. وقد كان للبخاري تعليق عىل موقف الذه

؛ وإرشاد الساري 263ـ  267: 33مظاهر احلسد )انظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم 

 (.66ـ  65: 3

هـ( 688وقد عّلق أبو اخلطاب عمر بن احلسن ابن دحية األندليس البلنيس )

عىل رواية إرسال عيل وخالد إىل اليمن قبل حّجة الوداع؛ وهي الرواية التي رّكز 

ام أورده البخاري ناقصًا مبرتًا ك»لطعن يف البخاري، فقال: علامء الشيعة عليها ل

ترى، وهي عادته يف إيراد األحاديث التي من هذا القبيل، وما ذاك إال لسوء رأيه 

ورده بدأنا بام أ»، ويقول بعد نقل خرٍب عن مسلم: «يف التنّكب عن هذه السبيل

عادته كام ترى، وهو  مسلم؛ ألنه أورده بكامله، وقّطعه البخاري وأسقط منه عىل

 «ممّا عيب عليه يف تصنيفه عىل ما جرى، وال سيام إسقاطه لذكر عيل ريض اهلل عنه

؛ 285: 36؛ وامليالين، نفحات األزهار 30)انظر: اإلصفهاين، القول الرصاح: 

 (.833ـ  833: 2؛ واستخراج املرام 23ـ  33والصحيحان يف امليزان: 



ي عانى من موقفه يف القرآن وانقسم الرأي وقد نّصت الكتب عىل أّن البخار

حوله يف نيسابور ملا زارها، وهجره أكثر الناس يف نيسابور إال مسلم بن احلجاج 

(، وانتقد يف 330: 5صاحب الصحيح )انظر: ابن خلكان، وفيات األعيان 

موضع وأّيد يف آخر، حتى نسب إليه أنه ُحّرف كالمه وأنه كان يريد خلق األفعال 

هـ( يف )إرشاد الساري 328القرآن، كام يذكر أبو العباس القسطالين ) ال خلق

 (.66ـ  65: 3لرشح صحيح البخاري 

وسنعّلق الحقًا ـ بعون اهلل ـ عىل النقد الشيعي عىل البخاري من جهة موقفه 

من أهل البيت وعدم روايته باخلصوص عن جعفر بن حممد الصادق، فنحن ال 

دحية األندليس أو رفضها، وإنام اإلشارة إىل أّن املوقف نريد هنا تأييد كلامت ابن 

قدياًم مل يكن تقديسيًا بشكل تام، علاًم أّن انقسام الرأي يف نيسابور ـ وهي مدينة 

علمية ـ حول البخاري بعد سفره إليها وحديثه فيها عن خلق القرآن شاهد إضايف 

 اقد.عىل وجود وجهات نظر متعّددة منه، بعضها مؤّيد وبعضها ن

ومن الشواهد أيضًا سلسلة االنتقادات التي سّجلها احلافظ أبو احلسن 

الدارقطني، فإّن أبا عمرو ابن الصالح الذي كان أحد املنّظرين األساسيني 

لتصحيح الصحيحني واعتبارمها فوق كّل نقد، قد رّصح بنفسه بعد اّدعائه اإلمجاع 

طني وغريه سرية انتقدها عليه الدارقعىل تلقي األمة هلام بالقبول باستثناء مواضع ي

(، وصنّف الدارقطني كتاب 23ـ  23)ابن الصالح، علوم احلديث: 

االستدراكات هلذا الغرض، وقد ذكر النووي يف رشحه لصحيح مسلم أنه 

استدرك مجاعة عىل البخاري ومسلم أحاديث أخاّل برشطهام فيها ونزلت عن »

افظ أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني يف درجة ما التزماه.. وقد أّلف االمام احل

بيان ذلك كتابه املسّمى باالستدراكات والتتبع، وذلك يف مائتي حديث مما يف 



الكتابني، وأليب مسعود الدمشقي أيضًا عليهام استدراك، وأليب عىل الغساين 

، اماجلياين يف كتابه تقييد املهمل يف جزء العلل منه استدراك، أكثره عىل الرواة عنه

وفيه ما يلزمهام، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره، وسرتاه يف موضعه إن شاء اهلل 

 (.27: 3)النووي، صحيح مسلم برشح النووي « تعاىل واهلل أعلم

هـ( عىل كالم النووي يف رشحه عىل البخاري 352وعندما يعّلق ابن حجر )

فة جدًا، ا ضعيوالذي انتقد فيه نقد الصحيحني هبذه االستدراكات ووصفها بأهن

وسيظهر من سياقها والبحث فيها عىل التفصيل أهنا ليست كّلها »يقول ابن حجر: 

كذلك، وقوله يف رشح مسلم: وقد أجيب عن ذلك أو أكثره، هو الصواب، فإن 

)ابن حجر، مقدمة فتح الباري: « منها ما اجلواب عنه غري منتهض كام سيأيت..

800.) 

هناك تعّددًا يف اآلراء إزاء ما يقرب من مائتي فهذه النصوص كّلها تؤّكد أن 

حديث يف الصحيحني يدور األمر فيها بني القبول بالنقد كام فعل الدارقطني 

وغريه، ورفضه مطلقاً كام فعل النووي يف رشحه عىل البخاري، والتفصيل كام فعل 

 ابن حجر يف رشحه عىل البخاري وفعله النووي نفسه يف رشحه عىل مسلم.

اد ابن حجر ورأى أّن املالحظات النقدية اجلاّدة تسجل عند بعض النقاد وقد ع

حديثًا، وينفرد هو  82أحاديث عند البخاري يشرتك معه فيها مسلم يف  334عىل 

 (، ثم يقوم بالرّد عىل هذه االعرتاضات.805حديثًا )مقّدمة فتح الباري:  73بــ 

ناقاًل عن أيب عمرو بن كام أن النووي يرّصح يف موضع آخر من رشح مسلم 

فام أخذ عىل البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من احلفاظ فهو »الصالح قوله: 

)ابن الصالح، علوم « مستثنى مما ذكرناه.. وما ذلك إال يف مواضع قليلة..

(. ونقل عن االنتصار 24: 3؛ وعنه صحيح مسلم برشح النووي 23احلديث: 



ذ هبا الشافعية من أحاديث الصحيحني، ملا البن اجلوزي أن مجلة أحاديث مل تأخ

ترّجح عندهم ممّا خيالفها )انظر: عبد الصمد شاكر، نظرة عابرة إىل الصحاح 

 (.57السّتة: 

ونقل اخلطيب البغدادي يف التاريخ والذهبي يف تذكرة احلفاظ وغريمها عن ابن 

م املًا ومسلعقدة ملا سئل: أهيام أحفظ: البخاري أو مسلم! أنه أجاب: كان حممد ع

عاملًا، فأعدت ]وهو أبو عمرو بن محدان[ عليه مرارًا فقال: يقع ملحمد الغلط يف 

أهل الشام؛ وذلك ألنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربام ذكر الرجل بكنيته، ويذكر يف 

موضع آخر ]باسمه[ يظنهام اثنني، وأما مسلم فقّلام يوجد له غلط يف العلل.. 

؛ وتاريخ مدينة دمشق 348ـ  342: 38اريخ بغداد ؛ وت533: 2)تذكرة احلفاظ 

 (.33؛ ورشوط األئمة الستة: 34: 53

وقد أقّر الشيخ ابن تيمية بوجود مواضع انتقدت من كتب احلديث الصحاح 

أغلبها يف صحيح مسلم، ثم مال للتفصيل مقّرًا بوجود بعض الروايات )انظر: 

ـ  235: 7، و 342ـ  343: 5درّية منهاج السنة النبوّية يف الرّد عىل الرافضة الق

اريخ )ت« ليس باخلبري برجال الشام..»(، وذكر الذهبي أيضًا أّن البخاري 237

)سري « وهذا من وهم البخاري»(، وخّطأه يف موضٍع قائاًل: 850: 7اإلسالم 

(، وهذا ما تفيده كلامت ابن حجر من وجود من وّهم 330: 5أعالم النبالء 

 (.553: 3ا وهناك )فتح الباري البخاري يف موضٍع هن

وقد نقلت مصادر الرجال والتاريخ كلامت عن أيب زرعة الرازي بحّق مسلم، 

فقد ذكروا أنه ذكر عنده صحيح مسلم فقال: هؤالء قوم أرادوا التقّدم قبل أوانه 

ـ يتسوقون( به، أّلفوا كتاباً مل يسبقوا إليه؛ ليقي موا فعملوا شيئاً يتسّوفون )يتشوقون 

نفسهم رياسة قبل وقتها، وأتاه ذات يوم رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم أل



فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نرص، فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من 

الصحيح، يدخل يف كتابه أسباط بن نرص! ثم رأى يف كتابه قطن بن نسري فقال: 

إىل مسلم بنيسابور ووافق  وهذا أطّم من األول.. إىل آخر االعرتاض الذي وصل

؛ 23ـ  23: 5عليه لكن بّرر لنفسه إيراد هذه الروايات )انظر: تاريخ بغداد 

؛ وميزان 573: 32؛ وسري أعالم النبالء 024ـ  033: 3وهتذيب الكامل 

 و..(. 326: 3االعتدال 

كام نقلوا استخفاف إبراهيم العدي بمسلم، وأّن مسلاًم غمزه بال حّجة )انظر: 

؛ وقد جعل امليالين هذا مرّضًا 70: 3؛ ولسان امليزان 00: 3ن االعتدال ميزا

؛ لكنّه مردود(. ونقل عن األدفوي يف 065: 2بعدالة مسلم يف استخراج املرام 

)اإلمتاع( أّن أبا زرعة كان يذّم وضع كتاب مسلم وأّن فيه فالن وفالن فكيف 

 (.066: 2يسّمى صحيحًا!! )استخراج املرام 

ان موقفنا من هذه االعرتاضات، فإهنا تدّل عىل تعّدد يف الرأي إزاء ومهام ك

هؤالء األئمة املحّدثني، بل نجد يف بعض املصادر املهّمة كوفيات األعيان البن 

هـ( أّن مسلم بن احلجاج أخذ بمذهب البخاري يف مسألة اللفظ 633خلكان )

لذهيل وخرج مسلم وأنه عوتب عىل ذلك يف احلجاز والعراق، بل قد عّرض به ا

من جملسه بعد أن فعل الذهيل ذلك واشتّد اخلالف بينهام )انظر: تاريخ مدينة 

ـ  348: 38؛ وتاريخ بغداد 335ـ  330: 5؛ ووفيات األعيان 30: 53دمشق 

 (.534ـ  533: 2؛ وتذكرة احلفاظ 340

ًا عومن الطبيعي أّن هذه اخلالفات مل تكن متنع أحيانًا عن اعتبار املحّدث مرج

يف احلديث، فنقده عىل أساس أمٍر ما ال يعني سحقًا تامًا ألحاديثه، فقد نقل 

اخلطيب البغدادي يف تارخيه والذهبي يف تذكرة احلفاظ عن أمحد بن سلمة أّن أبا 



زرعة وأبا حاتم كانا يريان يف مسلم التقّدم عىل مشايخ عرصه يف معرفة الصحيح 

 34: 53؛ وتاريخ مدينة دمشق 342: 38د ؛ وتاريخ بغدا533: 2)تذكرة احلفاظ 

(، وربام كان هذا الرأي قبل اخلالف حول خلق 546: 27؛ وهتذيب الكامل 33ـ 

 القرآن.

ونحن نجد يف العديد من رشوح الصحاح مالحظات نقدية سّجلها أو نقلها 

الشارحون مثل فتح الباري البن حجر، ورشح مسلم للنووي وغريمها، وكّله 

حة من النقد يمتلكها الباحث يف تناول هذه الكتب، وال جمال يشهد لوجود فس

 هنا الستعراض األمثلة فهي عديدة.

وإذا كان هذا حال الصحيحني، فامذا ترى يف سائر الكتب احلديثية التسعة! 

فعىل سبيل املثال أدخل ابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات ثالثني رواية ذكرها ابن 

الرتمذي وابن داوود، كام اشتهر أّن الرجال الذين ماجة، وهذا ما فعل مثله مع 

انفرد هبم ابن ماجة ضعاف مع وجود صحيح انفرد به، وقد فّصل يف تقييم أسانيد 

سنن ابن ماجة احلافظ الشهاب البوصريي يف كتابه )مصباح الزجاجة يف زوائد 

 ابن ماجة( ناّصًا عىل الضعف يف موارد عديدة.

اين فقد صنّف كتاب ضعيف سنن الرتمذي الذي أما حممد نارص الدين األلب

مجع فيه موارد كثرية من سنن الرتمذي نقل فيها مواقف العلامء يف تضعيفها، وهذا 

ما فعله مع سنن ابن ماجة، وينّص األلباين يف مقّدمة ضعيف سنن الرتمذي أّن 

الرتمذي عرف بالتساهل يف التصحيح عند النقاد من علامء احلديث )ضعيف سنن 

(، واأللباين يف مرشوعه هذا ضّعف بعض ما صّححه الرتمذي، 35لرتمذي: ا

 وقوى بعض ما ضّعفه الرتمذي.

كام أن حمّقق سنن الرتمذي أمحد شاكر قد سّجل مالحظات عديدة عىل 



الكتاب، رغم أنه ساّمه )اجلامع الصحيح(؛ وقد ذكر ابن كثري أّن احلاكم 

ح، يان كتاب الرتمذي باجلامع الصحيكانا يسمّ »النيسابوري واخلطيب البغدادي 

وهذا تساهل منهام؛ فإن فيه أحاديث كثرية منكرة، وقول احلافظ أيب عيل بن 

السكن وكذا اخلطيب البغدادي يف كتاب السنن للنسائي: إّنه صحيح، فيه نظر، 

وإّن له رشطًا يف الرجال أشّد من رشط مسلم غري مسّلم؛ فإّن فيه رجاالً جمهولني، 

ابن )« ينًا وإّما حاالً، وفيهم املجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعّللة ومنكرةإّما ع

 (.83كثري، اختصار علوم احلديث )ضمن كتاب الباعث احلثيث(: 

ويف الوسط السنّي اليوم، ال تشّدد يف سائر الصحاح كام هي احلال يف 

ن ع الصحيحني، بل نّص غري واحد عىل أّن تسميتها بالصحاح تساهل، وقد نقل

احلافظ ابن دحية رواية الرتمذي عن قوم كذابني وحتسني هذه الروايات التي 

(، بل ذكر 033ـ  034: 2رووها، فيام هي موضوعة )امليالين، استخراج املرام 

ابن تيمية أّن يف جامع الرتمذي أخبارًا ضعيفة بل موضوعة، وأّن ابن حنبل قد 

يوجب العمل باحلديث )منهاج يروي أحاديث ضعيفة عنده، وجمّرد روايته ال 

 (.535، 044، 373، 37ـ  36، 58ـ  52: 7، و 533: 5السنّة النبوّية 

ونقلوا حتامل النسائي عىل أمحد بن صالح املرصي وانتقدوه وذكروا قصصًا يف 

؛ ومغلطاي، إكامل هتذيب 840: 3ذلك )انظر: الباجي، التعديل والتجريح 

 366: 32؛ وسري أعالم النبالء 803ـ  807: 3؛ وهتذيب الكامل 63: 3الكامل 

(، واملواقف 86ـ  85: 3؛ وهتذيب التهذيب 340: 3؛ وميزان االعتدال 363ـ 

اجلزئية يف نقد هذا احلديث هنا وهناك أو القول بابتالئه بالوضع أو التدليس أو 

املعارضة أو الضعف أو.. من كتب الصحاح ـ غري الصحيحني ـ كثرية مبثوثة يف 

 علامء املسلمني فال نستقصيها، فلرتاجع.كلامت 



وهبذا يظهر أّن العلامء القدامى يف عرصهم كانت أفكارهم حمّل جدل، وال أقّل 

بعضها، ومل يكن أحد منهم لينظر إليه ـ مهام مدح ـ أنه فوق النقد حتى بالنسبة 

ىل عللمختّصني والعلامء، وهذا الواقع كام ينطبق عىل علامء السنّة، ينطبق أيضًا 

 علامء الشيعة كام أرشنا مطلع هذه املالحظة النقدّية.

والفارق بني السنّة والشيعة اليوم أّن أهل السنّة ـ يف تيار كبري منهم ـ ما زالوا 

اليوم يرون ـ نظريًا ـ صّحة الصحيحني، وربام أكثر منهام أيضًا؛ فيام تضاءلت هذه 

 اري يف القرن الثالث عرشالنظرية يف الوسط الشيعي بعد تراجع املّد اإلخب

اهلجري، وإن كان هناك اليوم من يقول بصدقيّة بعض الكتب احلديثية بحيث ال 

 تقبل النقد أبدًا أو إال نادرًا.

 

 !احلديثّية الكتب متونو أسانيد يف االضطراب أزمة 

ـ ال يسلم من اختال ـ كام يقول الوحيد البهبهاين   لإن جّل أخبار الكتب األربعة 

سندي أو متني أو غريمها، فكيف يكون هناك يقني بتامم روايات هذه الكتب!! 

ـ  00؛ وله أيضًا: الرسائل األصولّية: 835)الوحيد البهبهاين، الفوائد احلائرّية: 

؛ وحممد صادق بحر 53؛ وراجع: املال عيل كني، توضيح املقال: 338، 03

: 3؛ والكاظمي نفسه يف التكملة 27: 3العلوم، املقّدمة لتكملة الرجال للكاظمي 

 (.27ـ  25

وهذه املالحظة التي يسّجلها البهبهاين مهّمة، السيام وأّن املحّدث البحراين 

نفسه يرّصح بحقيقة خطرية يف هذا املجال ـ عن طريق الَعَرض يف أحد أبحاثه 

الظاهر أّن هذه الزيادة ]يف إحدى الروايات[ سقطت من »الفقهّية ـ فهو يقول: 

قلم الشيخ ]الطويس[ كام ال خيفى عىل من له أنس بطريقته، سيام يف التهذيب، وما 



وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان يف األسانيد واملتون، 

« بحيث قّلام خيلو حديث من ذلك يف متنه أو سنده، كام هو ظاهر للمامرس

يرى الباحث أبو الفضل ؛ نعم، 243: 0)يوسف البحراين، احلدائق النارضة 

الربقعي أّن كالم صاحب احلدائق هنا صحيح، لكنه يشتمل عىل بعض املبالغة، 

 (.363فراجع له: عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول )بالفارسّية(: 

وليس املحّدث البحراين وحده من اإلخباريني الذين أقّروا بذلك، بل إّن 

ذا الواقع ال عن طريق العرض، بل هـ( يقّر هب3332الشيخ نعمة اهلل اجلزائري )

عند بحثه يف نفس هذه املسألة، ويرى ذلك مضّعفًا لوجهة نظر اإلخباريني يف 

من تتّبع ُنسخ التهذيب مثاًل يرى أّن احلديث الواحد خيتلف فيه »املوضوع، قال: 

، ذاكرًا «ألفاظه عىل اختالف النُسخ بام يتفاوت به املعنى، وكذلك بقّية األصول

ج عّدة لتأكيد كالمه، من أمّهها اختالف ألفاظ الصحيفة السّجادية، واختالف نامذ

قراءات القرآن، مع أّن أمهيتهام ال ختفى عىل أحد )نعمة اهلل اجلزائري، منبع احلياة: 

 (.66ـ  65

 ، حيسمها أحد األعالم«قّلام»وهذه احلقيقة التي يعرّب عنها البحراين بكلمة 

هو املرجع الديني السيد موسى الزنجاين فيام نقله عنه الرجاليني املعارصين، و

الدكتور حممد رضا رضوان طلب، حيث يؤّكد عىل أّن كّل سطر فيه هذا االرتباك، 

بالتعويض املخّل باملعنى )حممد رضا رضوان طلب، خرب الواحد مستنده 

(. ويقول السيد مرتىض العسكري عند حديثه عن نقد كتب 50وحجّيته: 

ونضيف إىل ما سبق، انتشار األخطاء الكثرية يف نسخ الكتب »احلديث: 

 (.02: 8)القرآن الكريم وروايات املدرستني « املخطوطة..

هذه املعطيات امليدانية، وحقائق عامل النُسخ واملخطوطات، جتعل اجلزم 



 بصدور هذه النصوص مجيعها بشكل سامل وسليم ضعيفًا.

كتب األربعة يف بعض الروايات متنًا ويعّزز هذا املوقف النقدي باختالف ال

وسندًا، بل اختالف حّتى الكتاب الواحد نفسه عندما يذكر روايًة واحدًة مكّررة، 

وأكثر هذه الكتب اختالفًا هو كتاب التهذيب للطويس، فكيف يمكن ـ مع ذلك 

: 3ـ التصديق هبذه الروايات مجيعها عىل نحو اليقني!! )معجم رجال احلديث 

85.) 

بإمكان اإلخباري أن يناقش ـ لالنتصار خلصوص يقينية الصدور ـ  ولعّل 

بمسألة تواتر القرآن الكريم، حيث ذكروا هناك أّن تواتره يراد منه تواتر جسم 

اآلية، بغض النظر عن نقاطها وتشكيلها وما شابه ذلك )أبو القاسم اخلوئي، 

إلجابة من حجم (، إذ ربام ختّفف هذه ا357ـ  356البيان يف تفسري القرآن: 

 الصورة النقدّية، إذا كانت تنفع يف النص القرآين نفسه.

وعىل اخلط عينه ُنسخ مجلة من الكتب احلديثية السنية، فقد ذكر ابن كثري يف 

خمترص علوم احلديث أّن روايات سنن أيب داوود كثرية يوجد يف بعضها ما ليس يف 

ثريًا النسائي ختتلف اختالفًا ك اآلخر، وذكر أبو جعفر بن الزبري أّن روايات سنن

حتى قال شيخنا أبو عيل الغافقي.. ومن قال: قرأت أو سمعت كتاب النسائي ومل 

 يبنّي الرواية التي سمع أو قرأ فقد جتّوز يف الذي ذكره جتّوزًا قادحًا يف الرواية.

كام ذكروا أّن عددًا ليس بالقليل يرمون نقلة كتاب ابن ماجة بالتصحيف، وأّن 

ّح نسخه هي نسخة اخلزانة التيمورية بدار الكتب املرصية )انظر: مقدمة كتاب أص

 (.38رشوط األئمة السّتة للمقديس: 

هذا، وقد كانت الباحثة العربية زينب أمحد، قد وظفت أزمة النُسخ لنقض 

 (.535السنّة أيضًا كام أملحنا إليه يف )نظرية السنّة: 



 والفتوى احلديث بني ثاحملّد موقف اختالف ظاهرة 

ذكر بعضهم أّنه لو كان مثل الطويس جازمًا بأمر رواياته ملا اختلفت فتاواه هو 

نفسه أخذًا هبذه الرواية تارًة، وبتلك أخرى، فهذا معناه أّنه يريد بالصّحة 

الرجحان ال اليقني والثبوت الواقعي، ومن هنا ال معنى لليقني يف الروايات مجيعها 

هي نفسها، السيام وأننا نعلم أن مصنّفي الكتب األربعة كان هدفهم  بعد اختالفها

مجع ما أحسنوا الظّن به؛ خوفًا من اندراس احلديث، موكلني أمر التحقيق فيه إىل 

، 320، 338النّقاد والباحثني )نور الدين املوسوي العاميل، الشواهد املكّية: 

 (.876، 382ـ  383

هـ( يف نقده عىل 3463نور الدين العاميل ) وهذا الكالم الذي يذكره السيد

الفوائد املدنية لالسرتآبادي، ال يبدو ـ هبذه الصيغة ـ موّفقًا، فإن تغرّي اآلراء ـ إذا 

مل يكن لتغرّي فهم معنى احلديث مما ال يرّض باليقني بصدوره، كام هي احلال مع 

ني صدور روايتالنص القرآين ـ قد يقع من باب الرتجيح، وهذا معناه اليقني ب

خمتلفتني، غاية ما يف األمر، أّن واحدًة منهام ربام جاءت عىل نحو التقية فأخذ هبا 

الطويس غري ملتفت، ثم انتبه إىل رضورة ترجيح األخرى، وهذا ترجيح ال يقع 

بلحاظ السند، بل بلحاظ ما يسّمى يف علم أصول الفقه: جهة صدور النص وأنه 

 نعم ربام كانت بعض املصاديق ال تتحّمل هذا التربير، عىل نحو التقية أو ما شابه،

 لكنه كان من املفرتض بياهنا، وأّما سوق الكالم مساقًا عامًا فال يعطي نتيجة.

وأّما احلديث عن أّن أصحاب الكتب األربعة كان مّههم مجع احلديث خوفًا من 

عرص، بل ني ذلك الاندراسه، فهذا الكالم نقبله يف اإلطار العام للمحّدثني واملصنّف

ونعّززه بأّن الصدوق نفسه يف مقّدمة الفقيه ـ كام مّر ـ ينّص عىل أّنه ال يقصد يف 

كتابه هذا قصد املصنّفني يف إيراد مجيع ما رووه، وهذا معناه أّن احلالة املتعارفة يف 



ذلك العرص كانت مجع كّل ما وصل للمحّدث وتدوينه يف كتاٍب له، كام يذكر ذلك 

؛ وله 3السيد حمسن األعرجي )انظر: وسائل الشيعة يف أحكام الرشيعة: أيضًا 

؛ ويذكر األعرجي استفهامًا: ملاذا مل 7أيضًا، رشح مقّدمة احلدائق، الورقة رقم: 

يستثن الصدوق من هذا التعميم الذي ذكره كتاَب الكايف!!(، وهذا ما تؤّكده 

ّققني وعلامء ديث مقابل املحنصوص السّيد املرتىض عند حديثه عن املشتغلني باحل

(، ومثلها نصوص الشيخ 233، 27ـ  26: 3الكالم )رسائل الرشيف املرتىض 

(. وقد أسلفنا احلديث عن وجود هذه الظاهرة أيضًا 78املفيد )املسائل الّسوية: 

 يف الوسط السني إىل عرص الشيخني البخاري ومسلم يف احلّد األدنى.

أصحاب الكتب األربعة وبعض الصحاح السنّية لكّن تطبيق هذه الظاهرة عىل 

وبعض املصنّفني اآلخرين ال يمكن أن يمّرر هبذه البساطة؛ ألّن املفروض أّنه قد 

قّدمت لنا نصوص رصحية يف مقّدمات هذه الكتب، السيام منها نّص الصدوق يف 

الفتيا، والفقيه، تؤّكد أّن بعضهم مل يورد إال ما يراه صحيحًا ويعتمد عليه يف الدين 

فكيف يمكن الرّد بإثبات مثل هذه الظاهرة العاّمة، دون مالحقة خصوصيات 

مصنّفي الكتب األربعة والكتب الستة!! السيام وأّن هذه الكتب كانت ذات طابع 

موسوعي ومرجعي، فاحتامل خروجها عن مسار الوضع العام، واختاذها ظرفًا 

 اف.ًا حتى لو مل نقبل به يف هناية املطاستثنائيًا أمر وارد جدًا وحمتمٌل بقّوة أيض

نعم، ظاهرة اختالف احلديث هبذه الكثافة يبعد جداً معها التصديق بالصدور، 

وهذا أمٌر ينبني عندنا عىل عملية نقدّية للتوفيقات التي رسدها العلامء يف شأن 

 األحاديث املختلفة، السيام جتربة االستبصار أليب جعفر الطويس شيعّيًا وجتربة

مشكل اآلثار أليب جعفر الطحاوي سنّيًا، والتي اشتملت عىل العديد من 

 التوفيقات واملعاجلات غري الواضحة يف متانتها ومنطقّيتها.



 كتابه مصادر شهرَة الصدوق ىلدعو الصدر حسن السيد نقد 

إّن الصدوق يذكر أّنه اعتمد عىل الكتب املشهورة، وقد أّدى ذلك إىل تصّور 

قد أخذ أحاديثه من مصادر معروفة النسبة ألصحاهبا مما يلغي احلاجة إىل  أّنه

البحث حول األسانيد ونقدها، لكّن السيد حسن الصدر َرَصد ـ يف حماولة ملفتة 

، فالحظ أنه أْكَثَر الرواية عن ثالثة وعرشين «الفقيه»ـ حركة روايات الصدوق يف 

الثة أشخاص، ومن واحد وعرشين شخصًا، فيام روى معّدل ثالثني حديثًا عن ث

حديثًا إىل مخسة وعرشين روى الصدوق عن عرشة أشخاص، ومن سبعة عرشة 

إىل عرشين حديثًا روى عن عرشة أشخاص، وكان عدد الذين روى عنهم مخسة 

عرش حديثًا أو ستة عرش حديثًا ستة أشخاص، أما من روى عنهم ثالثة عرش أو 

خاص، وهكذا يبلغ السيد الصدر ثالثة روايات أربعة عرش حديثاً فكانوا تسعة أش

أو أربع فيذكر أسامء ستني شخصًا، وأما من روى عنه الصدوق خربًا أو خربين 

فيبلغ عددهم ثالثة وثالثني شخصًا، وأما أصحاب اخلرب الواحد فعددهم حوايل 

 راويًا. 300

الله ج وإذا وقفت عىل هذا االستقصاء الذي يّّسه اهلل جّل »ثم يقول الصدر: 

بفضله وكرمه، يظهر لك أّن الصدوق رمحه اهلل مل يِف بام وعده يف أّول كتابه، من 

أّنه مستخرج من كتب مشهورة، عليها املعّول وإليها املرجع، ألنه روى عن 

مجاعات غري مشهورين، وال كتبهم مشهورة، وقد رأيت التقي املجليس قد تفّطن 

؛ وحول عدم وفاء الصدوق 563ـ  552)حسن الصدر، هناية الدراية: « لذلك..

؛ وعبداهلل 353بام وعد به يف بداية كتابه راجع: البهبهاين، الرسائل األصولّية: 

نسب املامقاين هناك إىل املحّدث البحراين نفسه ، وقد 373: 3املامقاين، تنقيح املقال 

 رضة(.احلدائق الناأّنه نّص عىل عدم وفاء الصدوق يف أربعني موردًا من كتابه 



وباجلملة فأمر الصدوق مضطرٌب جدًا، وال حيصل »بل قال املحّقق الكاظمي: 

من فتاواه غالبًا علم وال ظّن.. وكذلك احلال يف تصحيحه وترجيحه، وقد ذكر 

صاحب البحار عنه يف كتاب التوحيد عن الدّقاق عن الكليني، بإسناده إىل أيب 

ايف، وفيه تغيريات عجيبة .. هذا اخلرب مأخوذ من الكبصري، عن الصادق

« تورث سوء الظّن بالصدوق، وأّنه إنام فعل ذلك لتوافق مذهب أهل العدل

، حجرية(، وإن كان السيد اخلوئي 238)كشف القناع عن وجوه حجية اإلمجاع: 

 (.803: 37قد نفى هذه التهمة عن الصدوق وفنّدها )معجم رجال احلديث 

الصدوق خربًا واحدًا عن شخص واحد يف وربام يمكن التعليق هنا بأّن رواية 

كتاب الفقيه ال يعني أّن هذا الشخص وكتابه مل يكونا مشهورين يف حينه، فإّن 

الصدوق مل يتعّهد بنقل كّل ما يف الكتب املشهورة، وإّنام تعّهد بالنقل عاّم فيها، وقّلة 

 فالنقل هنا وكثرته هناك ربام تكون بمالحظة ترجيحات تتصل بمصالح تصني

الكتاب، فانتقى بعض األحاديث وترك بعضها اآلخر، فال تأثري عىل دعوى 

 الصدوق من خالل إحصاء السيد حسن الصدر.

 

 احلديثي نياليق نظرية يف ثريهاتأ ومديات التصنيف، غايات 

إّن تأليف كتاب للهداية كام يظهر من مقّدمة الكليني يف توصيف كتاب الكايف، 

ة العلم بتامم ما فيه، فها هم علامء اإلسالم عىل مّر التاريخ يؤّلفون ال يعني بالرضور

الكتب رغم قوهلم بأّن فيها أخبارًا آحاديًة ظنية، فأّي ضري يف ذلك!! )املريزا أبو 

 (.32القاسم النراقي، شعب املقال يف أحوال الرجال: 

د املسلمني نوالنتيجة التي نخرج هبا، أّن أصحاب املصنّفات احلديثية الكربى ع

ولو كان بعضهم مقتنعًا بصّحة ما جاء يف كتبه احلديثية، لكّن ذلك ال يفيض بنا إىل 



اليقني بصدور روايات هذه الكتب؛ إذ قد نختلف معهم يف التقويم، وال رضورة 

ُتلزمنا بوجهة نظرهم وتكون حّجًة لنا يف التعّبد بام قالوا أمام اهلل سبحانه، نعم ما 

 اليقني بصدور بعضها يف اجلملة.تقّدم ينفع يف 

 

 وتفكيك قدن األوىل، احلديثية صادرامل إىل الرجوع على اإلمجاع ـ 

استدّل أيضًا عىل يقينية مصادر احلديث الكربى بإمجاع علامء اإلمامية عىل 

اعتبار الكتب األربعة واعتامدها والعمل هبا، والشهادة بكوهنا منقولًة عن األصول 

مع عليها، كام يقول احلّر العاميل، بل إّن هذا األمر يرّصح به حّتى األربعامئة املج

الشهيد الثاين والشيخ البهائي، فهو إقرار منهم )احلّر العاميل، الفوائد الطوسّية: 

ـ  827: 2؛ والبحراين، الدرر النجفية 50؛ وراجع الكركي، هداية األبرار: 34

883.) 

أمُر املتقّدمني، عىل أربعامئة مصنَّف،  وكان قد استقرّ »يقول الشهيد الثاين: 

ألربعامئة مصنِّف، سّموها: األصول، وكان عليها اعتامدهم، ثم تداعت احلال إىل 

ذهاب معظم تلك األصول، وخلّصها مجاعة يف كتب خاّصة، تقريبًا عىل املتناول، 

وأحسن ما مجع منها: الكتاب الكايف ملحّمد بن يعقوب الكليني، والتهذيب 

اين، )الشهيد الث« خ أيب جعفر الطويس، وال يستغنى بأحدمها عن اآلخر..للشي

 (.33ـ  35؛ وراجع: البهائي، الوجيزة: 60الرعاية: 

لكّن هذا الدليل ال يراعي طبيعة تكّون مفهوم ظنّية األسانيد والروايات عند 

جود و أقطاب مدرسة العالمة احليّل، فاإلمجاع إن ُقصد به اتفاق اإلمامية عىل أصل

روايات صحيحة يقينية يف الكتب األربعة مستقاة من األصول األربعامئة، فهذا ما 

ال ينكره أحد من األطراف كاّفة، وأما إن أريد انعقاده عىل متام مروّيات هذه 



الكتب فإّن مثل العالمة احليل حّتى لو أقّر هبذا اإلمجاع لن يراه حّجًة عليه؛ ألّن 

يف ظّل انفتاح القرائن، واليوم قد تالشت كام يرّصح  املفروض أّن اإلمجاع قام

الشيخ حسن والشيخ البهائي، فال معنى لإلمجاع عىل االعتبار التام نتيجة اليقني 

بالصدور الناتج من قرائن عىل شخص مل تقم عنده هذه القرائن، وحيتمل أهّنا لو 

ة ال يتمتّع و حالة نفسيقامت ملا أورثته اليقني، فاإلمجاع إنام انعقد عىل اليقني، وه

 هبا مثل األردبييل وصاحب املدارك حسب رأهيم.

هذا مضافًا إىل الشك يف هذا االمجاع هبذا املعنى؛ ألننا نحرز عدم عملهم 

ببعض روايات الكتب األربعة، ال أقّل من أننا ال نحرز عملهم بتامم الروايات، 

 واإلمجاع دليل لّبي يؤخذ فيه بالقدر املتيقن.

إلمامي نظرية السنّة يف الفكر ا»املناقشة تقوم عىل ما خرجنا به يف كتابنا  وهذه

، وربام نفع االستدالل باإلمجاع من باب اجلدل إذا تّم أن الشيعة كانت «الشيعي

عاملًة بروايات الكتب األربعة كاّفة، وذلك يف حّق مثل العالمة الذي يؤمن بأّن 

 القرون األوىل بعد الغيبة. اخلرب الظني كان حّجًة معموالً به يف

 هذا عىل املستوى الشيعي، أما عىل املستوى السني فهذا الدليل أخذ أمهّيًة فائقة؛

فالعديد من أهل السنّة ال يستندون إىل الصحيحني ملجّرد دّقة صاحبهام أو ما قيل 

فيهام من شهادات مادحة أو االعتقاد بعصمتهام يف جمال احلديث أو جمرد شهادهتام 

 ولو املنقولة نقاًل عنهام ـ باشرتاط كذا وكذا يف كتابيهام أو ما شابه ذلك. ـ

والسبب يف عدم االكتفاء بام مّر أّن أهل السنّة ال يقولون بإدراج مثل صحيح 

هـ( مع أنه يرّصح يف مطلع 833أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي )

ل العدل عن عن النبي| بنق خمترص املخترص من املسند الصحيح»كتابه بقوله: 

العدل موصوالً إليه| من غري قطع يف أثناء اإلسناد وال جرح يف ناقيل األخبار 



 (.8: 3)صحيح ابن خزيمة « التي نذكرها بمشيئة اهلل تعاىل

كام أهنم مل يأخذوا ـ باملطلق ـ بصحيح تلميذ ابن خزيمة وهو احلافظ حممد بن 

هـ( الذي ألف كتاباً انتهج فيه 850األفغاين( )حّبان التميمي السجستاين البستي )

هذا النهج أيضًا، وبلغ كتابه ستة عرش جملدًا. كام مل يتعاطوا بالطريقة نفسها مع 

هـ( الذي أّلف كتابه املعروف باملستدرك 045احلاكم أيب عبد اهلل النيسابوري )

عندكم   يصحعىل الصحيحني، رّدًا عىل من اهتمهم بأهنم يشمتون ويقولون: إّنه مل

.. »سوى ما ال يزيد عن عرشة آالف حديث، وهو ينّص يف مقّدمة كتابه فيقول: 

وأنا أستعني اهلل عىل إخراج أحاديث رواهتا ثقات، قد احتّج بمثلها الشيخان ريض 

اهلل عنهام أو أحدمها، وهذا رشط الصحيح عند كافة فقهاء أهل اإلسالم أّن الزيادة 

 )حلاكم النيسابوري، املستدرك عىل« الثقات مقبولة.. يف األسانيد واملتون من

 (.8: 3الصحيحني 

فهذه الكتب الثالثة وغريها مل يعتربها أهل السنّة ضمن الصحاح اخلمسة وال 

الستة رغم شهادة مؤّلفيها بأهنم ال يوردون إال الصحيح ورغم جاللة علمهم 

ل من جيعلوا مسند ابن حنب وعظم مكانتهم بني املسلمني واملحّدثني، متامًا كام مل

 الصحاح حتى يف الوسط احلنبيل وال الوسط السلفي.

وهذا بنفسه إشكال نقيض عليهم إذا ما بقوا عند الدليل السابق، من هنا يالحظ 

أّن العمدة عند أهل السنّة يف االستناد باخلصوص إىل الصحيحني ـ البخاري 

ف عنده أخبار اآلحاد يف ذاهتا إىل ومسلم ـ وإخراج ما فيهام من حّد الظّن الذي تق

حّد العلم الذي تكتسبه بقرينة مضافة.. هو تلّقي األمة هلام بالقبول، وهذا ما رّكز 

هـ( يف مقّدمته، حيث ذكر أّن الصحيحني حيصل القطع 608عليه ابن الصالح )

بصّحتهام من حيث إّن األمة تلّقت ذلك بالقبول، ثم ضمن ابن الصالح املوقف 



ض فاستثنى من وصفهم بمن ال يعتّد بخالفهم ووفاقهم يف اإلمجاعات، املعار

وقد أّكد ابن الصالح أّن اخلرب غري املتواتر عندما تتلّقاه األّمة بالقبول حيصل العلم 

النظري بصدقه، خالفًا لبعض علامء أصول الفقه الذين مل يروا يف هذا اخلرب سوى 

األمة كّلها إذا حصل هلا ظّن بصدق هذه إفادة الظن، وقد رّده ابن الصالح بأّن 

األخبار فظنّها هذا ال خيطأ؛ ألّن األمة إمجاعها معصوٌم عن اخلطأ؛ فعندما جتمع 

 عىل الظّن بالصدق، فلن يكون ظنها باطاًل.

لكّن ابن الصالح محى نفسه من اإلشكاالت الفرعية املوردية التي تسّجل عىل 

هناك بعض املالحظات عىل الصحيحني بعض ما جاء يف الصحيحني؛ فذكر أّن 

تكّلم هبا بعض احلفاظ كالدارقطني، وهي خارجة عن اإلمجاع وتلّقي األمة، وهي 

مواضع قليلة عرّب عنها باألحرف اليسرية )علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(: 

؛ وانظر: العسقالين، رشخ نخبة الفكر )ضمن رشح الرشح 243ـ  244

لتي رسعان ما استبعدها احلافظ العراقي ـ بعد إقراره (، ا228ـ  233للقاري(: 

بأهّنا كثرية وليست يسرية ـ حيث ذهب إىل أهّنا ممّا أجاب عنه هو نفسه والعلامء 

 (.00)لعراقي، التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من مقّدمة ابن الصالح: 

 ضهم ـويعّد كالم ابن الصالح هذا يف غاية األمهية؛ ويؤّسس ـ عىل رأي بع

مرحلًة جديدة رشعت يف القرن السابع اهلجري العتامد مصادر حمّددة فوق النقد 

 للحديث، األمر الذي كان حصل قبل ذلك عىل مستوى الفقه بسّد باب االجتهاد.

 ويدّل هذا النّص الذي أسلفنا مضمونه عن ابن الصالح عىل عّدة أمور:

 حيحني.اعتامد مبدأ اإلمجاع ونظرّيته يف تصحيح الص ـ1

تنحية إشكالية وجود خمالف هلذا االمجاع عرب وسمه بأنه ال يؤثر يف  ـ2

اإلمجاعات، ولعّل مقصوده باملخالف، مثل املختلفني مع مذهب أهل السنّة 



 واجلامعة من بعض اإلباضية والزيدية واإلمامية واإلسامعيلّية واملعتزلة..

عىل بعض ما جاء يف تنحية إشكالّية وجود نقد من احلفاظ والنّقاد  ـ3

 الصحيحني، عرب إخراج هذا البعض عن اإلمجاع، ثم وسمه بأنه يسري جدًا.

هبذه الطريقة املؤّلفة من عنارص ثالثة، استطاع ابن الصالح تأسيس ثقافة 

تكريس الصحيحني فوق النقد، والفكرة كانت موجودة قبله، لكنّه ساهم بشكل 

ه أساسًا عند الكثريين من الذين فاعل يف تكريسها، حتى اعتمدت نصوصه هذ

 ( وغريه.24ـ  33، 30: 3جاووا بعده كالنووي يف )رشح مسلم 

بل وجدنا تعبري تلّقي األمة بالقبول سائدًا ولو مل ينسب إىل ابن الصالح، كام 

: 3هـ( يف )إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري 328فيام جاء عند القسطالين )

واستمدت جداول العلامء من ينابيع حديثه »لك: (، والذي عرّب بقوله بعد ذ53

 (.50: 3)إرشاد الساري « )البخاري( التي ما شك يف صّحتها مسلمٌ 

كان هذا من تأثريات كتاب ابن الصالح الذي حتّول يف علم احلديث السنّي إىل 

نقطة الدائرة املركزية ملا عكفوا عليه وصار املحور كام يذكر القسطالين )إرشاد 

 (.33: 3الساري 

وتتالت دعاوى اإلمجاع بتعابري خمتلفة يف كلامت العديد من العلامء، فقد نقل 

صاحب إحقاق احلّق عن الفضل بن روزهبان قوله بإمجاع األئمة عىل صّحة أخبار 

(، وذكر اجلويني أنه لو حلف إنسان بطالق 285: 2الصحاح )إحقاق احلق 

، حكام بصّحته مطابق لقول رسول اهللامرأته أّن ما يف كتايب البخاري ومسلم مما 

كان حلفه صحيحًا وال كّفارة عليه، مستدالً بإمجاع األمة اإلسالمية عىل صّحة 

(، إىل غريها من الكلامت 24ـ  33: 3أحاديثهام )انظر: رشح النووي عىل مسلم 

 الكثرية، السيام يف القرون األخرية.



ويل اهلل دهلوي يف كتابه:  ويشتّد هذا التوّجه عندما يذهب بعضهم مثل شاه

حّجة اهلل البالغة، إىل أّن كّل من هيّون أمر الصحيحني فهو مبتدع متبع غري سبيل 

هـ( يستشهد عىل أّن أهل السنّة واجلامعة 3483املؤمنني؛ وهلذا وجدنا املناوي )

هم الفرقة الناجية دون غريهم، باتفاق أهل املرشق واملغرب عىل صّحة كتب 

 (.27: 2مها )فيض القدير رشح اجلامع الصغري الشيخني وغري

 

 إلسالميا اإلمجاع برافعة( حيحنيالص) مرجعّية مع نقدّية وقفات

 لكّن دليل اإلمجاع هذا يمكن مناقشته من جهات عّدة:

نحن نشّكك يف إمجاع األّمة اإلسالمية عىل صّحة هذه الكتب بحيث  أوالً:

ال تؤمن بصّحة هذه الكتب مجيعها، تتعاىل عن النقد؛ فهناك مذاهب برّمتها 

كاإلباضّية واملعتزلة وبعض املذاهب الشيعية عىل األقّل، فامذا يقصد من اإلمجاع! 

وهل هذه املذاهب مما ال يعتّد حقًا بخالفه وكأنه ال وجود له يف األّمة املسلمة!! 

وعىل فرض أّن هذه املذاهب انطلقت من موقف طائفي ومذهبي يف رفضها 

فهل الذين أخذوا بالصحاح كانوا حقًا بعيدين كّل البعد يف حياهتم عن للصحاح 

املواقف املذهبية واالنحياز! وهلذا مل نجدهم أصاًل يأخذون بأّي رواية يروهيا 

اإلمامية يف كتبهم احلديثية بل ال يراجعون هذه الكتب أساسًا.. أال يدّل ذلك عىل 

 شكل من أشكال االنحياز املذهبي!

اد مذاهب بأكملها عن األّمة اإلسالمية حتّكم ال يوجد عليه أّي شاهد إّن استبع

سوى التطّرف املذهبي املوجود يف اجلملة عند اجلمهور وكذلك عند تلك املذاهب 

 املخالفة عىل السواء.

والذي يشهد عىل عقلية إخراج مذهب بأكمله عن عداد األمة يف هذا املوضوع 



مجًا ، مها«النواقض»الرشيفي صاحب كتاب باخلصوص ما ذكره املريزا خمدوم 

من هفوات الشيعة[ إنكارهم كتب األحاديث الصحاح التي »]الشيعة بقوله: 

عة فهذا يعني إخراج الشي«. تلّقت األمة بقبوهلا منها صحيحا: البخاري ومسلم..

من األّمة ثم التشنيع عليهم بمخالفة األمة. بل نحن نجد أّن دعوى ابن الصالح 

ه إليها أحد إال عدد قليل قيل إهنم ذكروها، مثل حممد بن طاهر املقديس، مل يسبق

وأيب نرص عبد الرحيم بن عبد اخلالق بن يوسف، وإمام احلرمني اجلويني، وشمس 

األئمة الّسخيس، ثم ذهب إليه من بعده كابن تيمية الذي نسب هذا القول إىل 

، واألشاعرة واحلنفية أهل احلديث والسلف وكثريين من الشافعية واحلنابلة

 وذكره أيضًا ابن كثري وغريه.

بل ذكر بعض الباحثني نامذج كثرية جلملة من األحاديث التي وردت يف كتب 

البخاري ومسلم وغريمها قد نقل عن بعض أئمة املذاهب الفقهّية رّدها قبل أن 

يؤّلف أئمة احلديث كتبهم هذه، كام نقل عن أئمة احلديث بعد تأليف الصحاح 

نقود أخر هلا أيضًا )راجع نامذج ذلك عند: إسامعيل الكردي، نحو تفعيل قواعد 

(، وكانت الكثري من الردود ذات طابع مضموين ال يتصل 33ـ  53نقد املتن: 

بظهور إسناد جديد يمكنه أن يعّوض عن السند القديم الذي كان يف عرص أئمة 

 الفقه الثالثة األوائل مثاًل.

يف رشح مسلم أّن ما قاله ابن الصالح خالفه فيه املحّققون  ذكر النووي ثانيًا:

واألكثرون؛ ألهنم قالوا بعدم إفادة الصحيحني ـ ما مل يكن هناك تواتر ـ للقطع 

واليقني، بل تفيد الظّن؛ ألهنا أخبار آحاد؛ ال فرق يف ذلك بني البخاري ومسلم 

يفيد سوى وجوب العمل  وغريمها؛ وجمّرد أّن األمة تلّقت هذه الكتب بالقبول ال

هبا وحجّيتها واعتبارها، وهذا متفق عليه؛ لعدم لزوم النظر يف أسانيد الصحيحني 



بخالف سائر الكتب، وقد أنكر ابن برهان ما قاله ابن الصالح وبالغ يف تغليظه 

 (.24: 3)صحيح مسلم برشح النووي 

 وهذا الكالم من اإلمام النووي فيه فقرتان مهّمتان:

اّدعاوه أّن املحّققني واألكثرين خالفوا ابن الصالح فيام قال،  ألوىل:الفقرة ا

هـ( يف تدريب الراوي 333وهذه القضية وقعت حمّل جدل، فقد ذكر السيوطي )

ـ نقاًل عن البلقيني ـ أّن بعض احلفاظ املتأخرين نقلوا مثل قول ابن الصالح يف 

يني، وأيب حامد اإلسفراي قطعية الصحيحني عن مجاعة من الشافعية كأيب إسحاق،

والقايض أيب الطيب، والشيخ أيب إسحاق الشريازي، ونقلوه عن الّسخي من 

األحناف، وعن القايض عبد الوهاب من املالكية، ومن احلنابلة نقلوه عن أيب يعيل 

وابن الزعواين، كام نقلوه عن ابن فورك وأكثر أهل الكالم من األشاعرة، وعن 

ن مذهب السلف عامة، بل إّن ابن طاهر املقديس أهل احلديث قاطبة، وع

هـ( ذهب إليه وبالغ، بل إّن ابن تيمية يرى أن املحققني وافقوا ابن الصالح 547)

وإن وافق األكثرون عىل كالم النووي، ثم نقل السيوطي موافقة ابن كثري لكالم 

 ابن الصالح، وأعلن أخريًا أّن هذا هو رأيه الشخيص أيضًا.

اعتباره معقد اإلمجاع هو عمل األّمة بالصحيحني وحجّيتهام، ال  نية:الفقرة الثا

يقينية الصحيحني، وال مالزمة بني العمل والقطع، وهذه النقطة جيدة إذا ثبت 

وجود تفكيك عند املتقّدمني من أهل السنّة بني االعتبار واليقني هنا، وهو 

 موجود.

مقولة النووي ـ رغم  هـ( الرّد عىل352لكن حاول ابن حجر العسقالين )

ذهابه إىل خروج ما انتقده احلفاظ وما وقع فيه التخالف عن معقد اإلمجاع ـ، بأّن 

اتفاق األمة ليس عىل العمل بالصحيحني وإنام عىل قطعّيتهام؛ وذلك ألّن األمة 



متفقة عىل وجوب العمل بكل ما صّح ولو مل خيرجه الشيخان، فلم يبق 

اإلمجاع منعقد عىل وجود مزية هلام )العسقالين، رشح للصحيحني أي مزية، مع أّن 

نخبة الفكر )نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، املدرج ضمن رشح الرشح 

 (.225ـ  220للقاري(: 

لكّن كالم العسقالين يورد عليه بأّن االمتياز يكمن يف أّن الصحيحني سيؤخذ 

ني فيه، وهناك فرق ب هبام مطلقًا حينئٍذ، بخالف غريمها حيث سيؤخذ ببعض ما

كتاب تكون كّل رواياته صحيحة السند حّجة ومعتربة، وكتاب فيه الصحيح 

والضعيف واملوضوع، فهذه املزية ـ السيام ونحن نعرف أّن البخاري ومسلاًم كانا 

من أوائل من انتهج هنج تأليف الصحيح فقط ـ جتعل الصحيحني يتقّدمان عىل 

 النووي ال يورد عليه هبذا اإلشكال. سائر الكتب احلديثية، فام قاله

فاحلّق يف معركة الرأي بني النووي وابن الصالح ما ذهب إليه النووي 

وبتقريب منّا بأّن اإلمجاع دليل لبي يؤخذ فيه بالقدر املتيقن؛ واملتيقن منه عملهم 

بالصحيحني أما أّن عملهم به كان عن اعتقاد القطعية فيهام أو االعتبار واحلجية 

، فهذا يشء يصعب اجلزم به بعد أن كان العمل دلياًل صامتًا كاإلمجاع؛ وقد فقط

أقّر ابن تيمية بأّن األكثر ذهبوا إىل ما قاله النووي لكّن املحققني قالوا بمقالة ابن 

الصالح، وأما ما ذكروه من أسامء الشخصيات التي ذهبت إىل نظر ابن الصالح 

ة هذا العدد أن يبلغ ما يقارب العرشين شخصي فكله نقٌل يف نقل، ولو تّم فال يعدو

من املذاهب الكالمية والفقهية كّلها فهل يمكن هبذا القدر اّدعاء اإلمجاع لصالح 

 ابن الصالح، وافرتاض أن األمة تؤمن بقطعية الكتب!

يضاف إىل ذلك أّن بعض الباحثني املعارصين نّص ـ رغم أنه من املنارصين 

ّن اجلمهور ذهب إىل عدم إفادهتا القطع فيام عّدد بعض لقطعية الصحيحني ـ عىل أ



أسامء من ذهبوا لقطعّيتها مثل الّسخيس وابن تيمية وابن الصالح )الكشمريي، 

، وطبعًا هذا مذكور يف املقّدمة املستوحاة من كالمه ال عني 05: 3فيض الباري 

ثني عىل عدم كالمه، وهو كالم شبري أمحر العثامين(، وهذا معّزز من جانب املحدّ 

 وجود جزم بذهاب األّمة إىل القطعّية.

هذا، وُيذكر أّن معركة الرأي بني ابن الصالح والنووي حازت عىل اهتامم 

هـ( رسالًة مستقلة طبعت 3363الباحثني بعدمها، حتى أّلف حممد أمني السندي )

 نغاية اإليضاح يف املحاكمة بني النووي واب»حمّققًة يف باكستان حتت عنوان 

 «.دراسات اللبيب يف األسوة احلسنة باحلبيب»، وضّمنها كتابه املسّمى: «الصالح

برصف النظر عن معقد اإلمجاع: هل هو يقينية الصحيحني أم حجيتهام  ثالثًا:

واعتبارمها وجواز العمل هبام دون نقد! ال حجية هلذا اإلمجاع؛ ألّن هذا اإلمجاع مل 

ـ هناية القرن الثالث يدخل فيه معصوم كام هو واضح، بعد  ـ يف احلد األدنى  أن ولد 

اهلجري، كام أنه ال يكشف عن رأي املعصوم لوجود فاصل زمني طويل بني عرص 

النبي وبني زمان البخاري، فقبل البخاري ومسلم مل يكن هناك إطالقًا أّي فكرة 

عند األّمة عن صّحة كتب الشيخني فالسلسلة مقطوعة؛ فكيف يكشف إمجاع 

عن موقف النبي، وإذا عّممنا املعصوم ألئمة أهل البيت وفق العقيدة األمة 

الشيعية فال كشف أيضًا؛ لعدم تداول الشيعة وبعٌض من غريهم هلذه الكتب، 

وهم املقربون من أهل البيت، علاًم أّن هذه الكتب ولدت بالفعل يف بدايات الغيبة 

 الصغرى وعرفها املسلمون آنذاك.

قاعدة اللطف يف حجية اإلمجاع هنا؛ ألّن املفروض عىل  كذلك ال ينطبق قانون

هذا القانون عدم وقوع خالف، وقد وقع خالف يف قطعّيتهام، كام وقع خالف يف 

حجية متام ما جاء فيهام كام صار واضحًا مما أسلفناه كّله، مهام كان حجم املخالف 



 م لو حسبمن حيث العدد، بال فرق بني إدخال الشيعة يف احلساب أو إخراجه

 الزمن كّله وأجرينا قاعدة اللطف بلحاظ الزمن كّله ال بلحاظ زمن بعينه.

واألمر عينه ينطبق عىل نظرية املستند النقيل حلجية اإلمجاع املعتمد عىل مثل 

حديث عدم اجتامع األّمة عىل ضاللة؛ ألنه ال حيرز اجتامعها عىل ذلك، بعد كّل 

 هذا اخلالف.

ا ال نؤمن عىل مستوى االجتهاد األصويل بحّجية يضاف لكّل ما تقدم أنن

اإلمجاع للمستند النيص؛ لضعف السند وعدم وضوح الداللة يف املقصود من 

كلمة األّمة، حيث يفرتض أن يراد هبا عموم املسلمني، وإحراز أّن عموم املسلمني 

د قيقولون بقطعية الكتب األربعة أو الصحاح الستة يف غاية الصعوبة. كام ال نعت

بحجية اإلمجاع لقاعدة اللطف وفاقًا جلملة من حمّققي األصوليني املتأخرين، إذًا 

فاالستناد لإلمجاع هنا مشكل، السيام مع ممارسة درس تارخيي يؤّكد طبيعة تكّون 

هذه الفكرة تارخييًا وأهنا نتيجة وجهات نظر، فيكون اإلمجاع مدركّيًا، فعندما نجد 

دالل واالستشهاد والبحث والنظر فهذا يعني أهنا أّن هذه الفكرة خضعت لالست

قضية نظرية اعتمدت فيها األدّلة وليست قضية بدهيية واضح مستكنّة راسخة يف 

أذهان املسلمني، وهذا ما يؤّكد مدركية هذا اإلمجاع، فال يكون حجًة عىل نظرية 

 الكشف واحلدس يف حجّية اإلمجاع.

يها املصادر احلديثية بالقبول خمدوش والنتيجة أّن دليل إمجاع األّمة وتلقّ 

صغرويًا وكربويًا مصداقّيًا وقواعدّيًا عمومًا وخصوصًا، بال فرق يف ذلك بني 

جعل هذا الدليل مستندًا لتصحيح الصحيحني واعتبارمها أو مستندًا للقول 

 بقطعّية أو حجية الكتب األربعة احلديثية عند الشيعة.



 ورعايته هوتدوين احلديث حبفظ ألمرا أو الديين التوجيه ظاهرة ـ 

سادس األدّلة هنا هو األخبار املتواترة بنصح أئمة أهل البيت بتدوين ما 

يسمعونه وضبطه ونرشه، فإّن ذلك يعني انصياع الشيعة عادًة لذلك، ومن ثم 

انتقال الرتاث إلينا دقيقًا مضبوطًا نتيجة هذا االهتامم )انظر: االسرتآبادي، الفوائد 

؛ وله أيضًا، احلاشية عىل التهذيب، خمطوط، 878، 383ـ  387، 326ية: املدن

؛ 258: 84؛ واحلّر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 344و 37و 32الورقة رقم: 

؛ والبحراين، احلدائق 35؛ والكركي، هداية األبرار: 53: 3وله أيضًا: هداية األّمة 

3 :33.) 

 يني )انظر: عبداهلل املامقاين، تنقيحوهذا الدليل مل يقنع األصوليني والرجال

ألّن معنى حّث األئمة^ هو ظهور حالة يف  (. واحلّق معهم؛181: 1املقال 

املجتمع الشيعي، ُتعنى بأمر احلديث وتدوينه، لكّن هذا ال يعني صّحة كل ما 

وصل إلينا؛ الحتامل دخول كّذابني عىل اخلط، واحتامل اختالط األمور، فهذه 

أريد هلا أن تثبت شيئًا فإهّنا تثبت وجود أحاديث صحيحة صادرة عن األدّلة إذا 

أهل البيت ^ يف مصادر احلديث الشيعية، أّما ما هو عددها وأين هي! فهو ما 

حيتاج إىل معايري للضبط والتمييز. فلم يكن الشيعة بمعصومني حتى يطبقوا أوامر 

 األئّمة هذه بطريقٍة ال حتتمل االنحراف وال اخلطأ.

هكذا احلال عىل اخلّط السنّي، فإّن تركيز أئمة احلديث والفقه والقرآن عىل و

 احلديث والدّقة فيه ال يعني أّن كل ما وصلهم فهو مطابق للواقع.

 

 املتأّخر صرالع يف اليقني عناصر توّفر ـ 

الدليل السابع هنا هو أّن قرائن القطع املتوّفرة حاليًا توجب اليقني برواياتنا، 



قرينة، كموافقة الكتاب، والسنّة املعلومة، وإمجاع  23لغ هبا احلّر العاميل وقد ب

املسلمني، وإمجاع اإلمامية، واملشهور بني اإلمامية، وكون بعض الرواة من 

أصحاب اإلمجاع، ووجود اخلرب يف الكتب األربعة، وعدم احتامل اخلرب للتقية و.. 

؛ وله أيضًا: هداية األّمة 207ـ  208: 84)احلّر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 

؛ وأتى عىل ذكر 33ـ  32؛ وانظر: الكركي، هداية األبرار: 573ـ  577، 567: 3

 (.28ـ  22: 3هذه القرائن الفيض الكاشاين، الوايف 

وهذا الدليل اإلخباري عند الشيعة يمكن طرحه عىل املستوى السني أيضًا؛ 

د فيهام بسائر املصادر احلديثية، حيث نجعندما جيري تتبّع الصحيحني ومقارنتهام 

الدّقة السندية وموافقة الكتاب واإلمجاع والشهرة و.. مما حيّصل وثوقًا أو اطمئنانًا 

بروايات هذين الكتابني؛ فنحن نعرف أّن كتب احلديث جاءت يف الرتاث 

 اإلسالمي متنّوعًة متعّددة، فكان منها:

 التي تشمل الصحيحني. أ ـ كتب الصحاح،

التي تستوعب أبواب احلديث كّلها وال ختتّص باألحكام  ب ـ كتب اجلوامع،

 دون العقائد مثاًل.

التي تذكر األحاديث عىل ترتيب الصحابة عىل حروف التهّجي،  ج ـ املسانيد،

 وأشهرها مسند أمحد.

التي ترتب األحاديث عىل الصحابة أو الشيوخ أو البلدان وغالبًا  د ـ املعاجم،

 املعجم، وأشهرها معاجم الطرباين.عىل حروف 

وهو ما جاء استدراكًا عىل ما فات مصنِّفًا ما عىل رشطه  هـ ـ املستدركات،

 ومبناه، كمستدرك النيسابوري.

واملقصود هبا كتب يؤّلفها أصحاهبا بعد النظر يف مصنّف  و ـ املستخرجات،



األصيل،  ابحديثّي سابق فريوون روايته بسند هلم غري موجود عند صاحب الكت

ومن أشهرها مستخرج أيب بكر اإلسامعييل عىل البخاري، ومستخرج أيب عوانة 

 عىل مسلم، وغريمها.

وهي كتب حديثية صنّفت معتمدًة عىل راٍو واحد كجزء أيب بكر،  ز ـ األجزاء،

أو متعلَّقة بموضوع واحد كجزء يف صالة الضحى للسيوطي.. وغري ذلك من 

 أنواع التصنيف.

العلامء هذه األنواع من الكتب سندًا ومتنًا، فوجدوا أسلمها وأمجعها وقد نقد 

وأصّحها النوع األّول، بل قد وضعوا ما سّموه طبقات املصنّفات احلديثية حيث 

 جعلوها عىل أربع هي:

وتنحرص بصحيحي البخاري ومسلم، وذكر بعضهم منها أيضًا  الطبقة األوىل:

 املتواتر، والصحيح واحلسن.موطأ مالك بن أنس، وقد اشتملت عىل 

كتب مل يرتِض أصحاهبا التساهل، لكنهم مل يبلغوا يف الدّقة ما  الطبقة الثانية:

بلغه الصنف األول، وهنا تذكر سائر الصحاح احلديثية، كجامع الرتمذي، وسنن 

أيب داوود، والنسائي، وغريها مثل مسند ابن حنبل، وقد اعتربت مصدرًا 

 لألبحاث الفقهية.

كتب كُثر اخلرب الضعيف فيها، كمسند ابن أيب شيبة، ومسند  بقة الثالثة:الط

الطياليس، ومصنّف عبد الرزاق الصنعاين، وكتب البيهقي والطحاوي والطرباين، 

هـ( وغريها من الكتب، وهذه الكتب ُيكثر 203ومصنف عبد بن محيد الكيّس )

 مشكالت كثرية. املحدثون والنقاد إعامل معاول النقد فيها فيعثرون عىل

مصنّفات بالغة الضعف، وأكثرها هزيل ظهر بعد القرون  الطبقة الرابعة:

األوىل، ويذكرون منها تصانيف ابن مردويه وتصانيف ابن شاهني وتصانيف أيب 



الشيخ.. )حول هذه التقسيامت انظر: صبحي الصالح، علوم احلديث ومصطلحه 

 (.87ـ  82: 3ض القدير ؛ والحظ: املناوي، في843ـ  236عرض ودراسة: 

إّن فرز الكتب ونقد سندها ومتنها، ثم سالمة الصحيحني من ألوان النقد عرب 

 التاريخ يعطي قرائن الوثوق واالطمئنان بصدور روايات هذين الكتابني.

 نعم هو يبنّي أن الصحيحني من حيث لكّن هذا كّله ال يضيف إىل الرصيد شيئًا،

كذلك املصادر الشيعية الكربى بالنسبة إىل غريها  اجلودة متقّدمني عىل غريمها،

كعموم كتب الشيخ الصدوق غري كتاب الفقيه، لكن ال يفيد قطعية هذه الكتب 

وال حتى حجّيتها برّمتها، فامتياز كتاب عن آخر ال يعني أن نقطة االمتياز هي 

 بالرضورة يقينّية هذا الكتاب.

عة وغريها ـ عىل ما بّيناه هنا ربيضاف إىل ذلك أنه من الواضح أّن الكتب األ

ـ قد تعّرضت لنقٍد منذ زمن الشهيد األّول، فهي ال تفيد « نظرية السنّة»ويف كتابنا 

اليقني، إذ جمّرد موافقة الكتاب الكريم، ال يعني صدور احلديث دائاًم، فينبغي 

 رممارسة عقلية نّقادة يف هذا املجال كام فعله األصوليون، ولقد عّلق الشيخ جعف

ال وجه له وإنكاره ]أي »هـ( عىل اّدعاء العلم هنا بالقول: 3223كاشف الغطاء )

 (.85)احلّق املبني: « إنكار ذلك الذي قلناه[ مكابرة

وأشري أخريًا إىل أّن حماولة االلتفاف عىل نقد هذه األدّلة مجيعًا بالقول: إّن 

، الفيض الكاشاينبعضها وإن كان ضعيفًا إالّ أن جمموعها يوصل إىل النتيجة )

(، غري 265: 84؛ واحلّر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 64األصول األصيلة: 

موفقة بعد أن الحظنا طبيعة املعطيات املتقّدمة، وحّللنا فيام سبق العنارص التي 

قالوا بأهّنا قرائن تفيد اليقني، فال نطيل، فقرائن اليقني تواجهها قرائن التشكيك 

 أيضًا.



أّن الكتب احلديثية ال حتظى باليقني ـ ال عمومًا وال خصوصًا ـ إال  وهبذا يظهر

بتحليل كّل معطى عىل حدة وحشد الشواهد له، وال يوجد كتاب فوق النقد، لكّن 

تعّرضه للنقد ال يعني صريورته مع مؤّلفه بحكم العدم بام يسقط قيمته واعتباره 

 إىل األبد.

 

 ّيةاحلج نظرّية إىل ةيقينّيال من اإلسالمي التحّول ظاهرة

ولعّله لكّل ما ذكرناه الحظنا أّن غالب األصوليني واملتكّلمني العقليني الشيعة 

والسنّة، بل حتى بعض اإلخباريني املعتدلني واملحّدثني الشيعة والسنّة أيضًا قد 

تنازلوا عن القول باليقينية، ومال بعض املحّدثني من الفريقني إىل القول باحلجّية، 

هـ(، وما تقّدم عن اإلمام النووي، وقد 3333العالمة حممد باقر املجليس )مثل 

أسلفنا يف مطاوي ما تقّدم ما يرفض هذه الفكرة أيضًا، كام مل نجد عليها أّي دليل 

 منطقي مقنع.

عدم إنكار القائم ]املهدي[ وآبائه يورث الظّن املتاخم للعلم »يقول املجليس: 

احلّق عندي أّن »، ويقول: «زين العمَل بأخبارهمبكوهنم راضني بفعلهم، وجموّ 

وجود اخلرب يف أمثال تلك األصول املعتربة ممّا يورث جواز العمل به، لكن البّد 

عقول )مرآة ال« من الرجوع إىل األسانيد لرتجيح بعضها عىل بعض عند التعارض

3 :22.) 

 كتاب كّل كتاٍب ولكن أّول الكالم أّن أهل البيت كانوا مطالبني بالتعليق عىل 

ينقل عنهم الروايات، علاًم أّن موقع كتاب الكايف مل يعرف هبذه الشهرة العظيمة 

إال أواخر حياته أو بعيد وفاته التي متثل انتهاء عرص الغيبة الصغرى يف االعتقاد 

 الشيعي، فام معنى توظيف هذه املعطيات األيديولوجّية يف هذا الصدد!!



هلجوم الذي شنّه اإلخباريون الشيعة عىل التقسيم ومن هذا كّله، نعرف أّن ا

الرباعي للحديث إىل صحيح وحسن وموثق وضعيف، مؤّسسينه عىل مبدأ يقينية 

املصادر احلديثية الشيعية األم، أو مبدأ حجيتها، ليس عليه دليل، وقد ناقشنا 

ي الشيعي: مكلامهتم التفصيلية يف هذا الصدد يف كتابنا )نظرّية السنّة يف الفكر اإلما

 (، فال نطيل وال نعيد.278ـ  265

 

 احلديثّية ملصادرا يقينية اجتاه يف البحث نتيجة

وهبذا يتبنّي أّنه ال يوجد دليل قاطع عىل يقينية أّي من مصادر احلديث األوىل 

والكربى عند املذاهب كاّفة، بل البّد من ممارسة نقد فيها مجيعًا لتصحيح ما يصّح 

 ع االعرتاف بتفاضلها يف اجلودة والقيمة.منها دون غريه، م

  





 

 
 

 

 

 

 االجتاه الثاني

 إلمامي مطلقًااجتاه التشكيك بقيمة احلديث ا 

 قراءة ونقد وتقويم

 هيدمت

ما تقّدم سابقًا كان رسدًا ألهم األدّلة التي سّجلها اإلخباريون الشيعة 

بعة أو  الكتب األرواملحّدثون السنّة للقول بقطعّية أو حتى حجيّة متام ما جاء يف

الكتب السّتة التي رّكزنا فيها وسنرّكز عىل الصحيحني: البخاري ومسلم. وقد 

قمنا بالتعليق عىل كّل هذه املعطيات التي قّدمها هذان الفريقان يف طريقٍة حتاول 

هدم هذه املعطيات، ورأينا أّن حجر الزاوية يف هذا التوّجه الفكري العام هو ـ يف 

نرص النفيس واأليديولوجي والوثوقي بالعلامء، وأّنه ما مل تتّم إعادة الغالب ـ الع

النظر يف هذه الرتكيبة النفسّية فربام ال يمكن ألّي مناقشة أن هتدم مثل هذه 

 النظرّيات.

أما اآلن فسوف نقف عند سلسلة من اإلشكالّيات التي طرحت بوجه هذه 

اعد ، وإذا متّت كّلها أو بعضها قد تسالكتب، فيام يشبه الطريقة اهلجومية هذه املّرة

أكثر فأكثر عىل النتيجة التي توّصلنا إليها سابقًا من عدم يقينية هذه الكتب 

 ورواياهتا.

هذه اإلشكالّيات بعضها شيعي سّجله نقاد شيعة عىل كتب احلديث السنّية 



 األوىل، وبعضها سنّي سّجله نقاد سنّة عىل بعض كتب احلديث الشيعية األوىل،

وبعضها داخيل سّجله أنصار املذهب الواحد عىل هذا املصنَّف احلديثي عندهم أو 

ذاك.. وهبذا ندرك أّن عمليات النقد هذه دخلت ـ يف قسم كبري منها ـ إطار 

 السجال املذهبي، لكنّنا ال نريد تناوهلا بذهنية مذهبّية.

 

 احلديثّية الكتب مشاكل يف للدخول مقّدمات

ه اإلشكاليات هيّمنا اإلشارة إىل نقاط منهجّية مهّمة وقبل احلديث عن هذ

 للغاية:

 

 املذاهب وتصحيح حلديثيا االعرتاف بني التمييز مبدأ ـ أ

ال هندف من التعّرض هلذه اإلشكالّيات ونقدها تصحيح مذهٍب بعينه، فإذا مل 

ترد اإلشكالّيات القادمة عىل صحيح البخاري فهذا ال يعني صّحة مذهب أهل 

ة واجلامعة بالرضورة، وإذا مل نوافق عىل املالحظات التي ستأيت عىل كتاب السنّ 

الكايف للكليني أو غريه من مصادر احلديث الشيعّية اإلمامّية فهذا ال يعني تبنّي 

 العقائد التي جاءت يف هذه الكتب.

وإّنام يدور حديثنا حول أّن هذه الكتب احلديثية عند الشيعة مثاًل هل يمكن 

ف هبا بوصفها كتبًا حديثية عند املسلمني تستحّق أن يراجعها الباحث أو االعرتا

الفقيه أو املحّدث يف الدين اإلسالمي عّله يكون فيها حديث حّجٌة أو معترب أّم أهّنا 

 ال ترقى حتى إىل مستوى املراجعة هذه بحيث ترمى بالكلّية!

ت صّحة يف مل يثبإّنني شخصّيًا توّصلت إىل أّن ما يزيد عن نصف كتاب الكا

سنده، وقد توّصل إىل هذا األمر مجاعٌة من كبار علامء اإلمامّية، مثل الشيخ حسن 



هـ(، والدكتور 3038هـ(، والسيد أبو القاسم اخلوئي )3433بن الشهيد الثاين )

حممد باقر البهبودي املعارص وغريهم، ومع ذلك فإّن هؤالء يراجعون هذا 

 الكتاب.

هنا: فلنفرض أّن كتاب الكايف ال يزيد عن مستوى الكتب  أريد أن أقول للسنّي

التي كثر فيها الضعف عند أهل السنّة وليس بمستوى صحيح البخاري، أحيسن 

 أو يمكن الرجوع إليه أم ال!

وهكذا أقول للشيعي: لنفرض أّن صحيح البخاري من الكتب التي كثر فيها 

ه بوصفه مصدرًا حديثيًّا الضعف والتهاوي بنظرك، لكن أال يمكن الرجوع إلي

 إسالمّيًا عّلنا نجد فيه روايًة صحيحة أو معتربة هنا أو هناك!

وعليه، فليس الدفاع عن هذه الكتب، ال دفاعًا عن العقائد التي حتملها وال 

دفاعًا عن مجيع رواياهتا، بل نحن ندافع عن أصل وجودها بوصفها مصادر 

ة ها نقد أّي رواية يشاء، معتمداً عىل احلجّ حديثّية، وبعد ذلك حيّق للباحث يف داخل

 والدليل.

ولعّلنا نستأنس بفرقتي الزيدية واإلباضّية اليوم، حيث يرجعون إىل بعض 

 الكتب احلديثّية السنّية رغم عدم اعتقادهم باملذهب السنّي بتفاصيله.

من هنا، نعّلق عىل ما ذكره بعضهم من أّنه لو اعتمد منهج التحقيق يف روايات 

اإلمامّية ورواهتم لبطل مذهبهم بكامله )انظر: إيامن صالح العلواين، مصادر 

، اهلامش 050: 3التلّقي وأصول االستدالل العقدية عند اإلماميّة اإلثني عرشّية 

(، فإّننا نقول: سّلمنا بطالن مذهبهم، فهذا ال يعنينا هنا، وإّنام الذي يعنينا 2رقم: 

ني ذلك بطالن مجيع رواياهتم، فإّن الكثري من هو أّنه لو بطل مذهبهم، هل يع

رواياهتم ال تدّل عىل مذهبهم، فهناك اآلالف من الروايات يف األخالق والرشيعة 



والتاريخ واآلداب والسنن ال عالقة هلا بمذهب اإلماميّة بخصوصه، بل نجد هلا 

 حنامذج كثرية عند أهل السنّة، وإذا اعرتف الباحث بوجود حديث اسمه الصحي

لغريه أو احلسن لغريه فإّن كثرياً من كتب اإلمامّية ستكون كذلك عىل تقدير بطالن 

مذهبهم، كام سوف يأيت احلديث عنه بالتفصيل إن شاء اهلل تعاىل، فلامذا نحذفها 

 إذًا من احلساب احلديثي ونرتك اجلانب العقدي يؤثر هنا!!

 

 احلياد مبدأ ثي،احلدي املوضوع عاجلةمل الكالمي التجّرد ضرورات ـ ب

من الرضوري لنا هنا أن نتجّرد بأعىل حدود التجّرد كي نحاكم مصادر حديثّية 

عن النبي والصحابة وأهل البيت حوت عرشات آالف الروايات واألحاديث، 

أّما إذا أردت أن أحاكم صحيح البخاري بعقلّية إنسان يعيش أزمة ثقة مع كّل ما 

، بعقلّية إنسان يفقد الثقة بكّل ما يقوله الشيعيهو سنّي، أو أحاكم كايف الكليني 

فأعتقد بأّننا لن نصل إىل أّي نتيجة، وقد درسنا مجيعًا يف علم احلديث أّن موقفنا 

املسبق من مضمون الرواية يلعب دورًا يف تصديقها أو تكذيبها، ونحن نريد هنا 

حثني أكاديميني  باأّن نرتك مواقفنا املسبقة ونفرض أنفسنا حتى غري مسلمني، وإّنام

 نريد التحّقق من مصادر تارخيية حتكي عن العرص األّول ونصوصه وكلامته.

إّنني أهيب بالسنّي والشيعي هنا أن يتجّرد ولو للحظات لينظر إىل األمور من 

األعىل وأن يكون مستعّدًا لتقّبل احلقيقة كيفام كانت، دون أن يرتك لألمور التي 

 اإلعالم جماالً للتأثري. ترّبى عليها وال لوسائل

وأرّكز هنا عىل مسألة التقّية التي حتّولت يف الثقافة السنيّة املعارصة إىل حالة 

ردع ذايت متنع السنّي من أن يصّدق الشيعي يف أّي يشء يقوله، وإّنني رأيت كيف 

أّن الصورة التي حيملها السنّي عن دجل الشيعي وكذبه والتوائه ونفاقه باسم 



ال يمكن معها أن يقف الفريقان عىل نقطة حوار مشرتكة، وليس األمر التقّية 

كذلك عند السنّي فقط، فالشيعي أيضًا يعيش عقدة هذا األمر، حيث يعتقد 

كثريون من الشيعة أّن السنّة يتالعبون بكتبهم وتارخيهم ويزّورون كّل يشء لفظّيًا 

 هبهم.أو معنوّيًا، ويغّضون الطرف عن أمور كثرية ملصالح مذ

لست هنا بصدد تربئة أحد أو اهتام فريق، بقدر ما نريد أن نعالج موضوع بحثنا 

من زاوية الصناعة احلديثية بعيدًا عن التهويالت اإلعالمّية التي تفتقد يف بعض 

امتداداهتا ودوائرها إىل الدليل، وال تشّكل سوى حاالت نفسية لو راجع صاحبها 

 نفسه.

 

 النمطّية الصورو سبقاتامل من التحّرر مبدأ ـ ج

ثّمة أفكار مسبقة حيملها الشيعي عن احلديث السنّي وحيملها السنّي عن 

التجربة احلديثية الشيعيّة، وأريد هنا أن أوّكد عىل رضورة أن نكّون قناعاتنا عن 

جتاربنا احلديثّية بعد هذا البحث والتنقيب ال قبله، مثالً لقد رأيت من خالل ما 

ـ مب ـ عن كثريين جّداً من أهل السنّة، ممّن يتصّور قرأت وسمعت  ارشًة وبالواسطة 

ـ تصّورًا يراه بدهييًا واضحًا جلّيًا ـ أّن الشيعة ال يملكون أّي مسامهة ُتذكر يف جمال 

احلديث والرجال واجلرح والتعديل والرتاجم وما شابه ذلك، وقد الحظت تكّرر 

ة فضائّيات العربية ومواقع الشبكهذه الفكرة بكثرة يف حواريات عديدة عىل ال

العنكبوتية )االنرتنت(، ومن خالل النظر والتأّمل جيد الباحث امُلراجع أّن الكثري 

ممّن يقول ذلك ال يعرف شيئًا عن تاريخ الرجال واحلديث الشيعي، حتى أّنه لو 

سألته عن بضعة كتب للشيعة يف احلديث والرجال لربام مل حيفظ من أسامئها إال 

ثة أو أربعة أو مخسة، واحلال كذلك عند كثريين من الشيعة يف معلوماهتم عن ثال



 التجربة احلديثية السنّية.

من هنا، نحن بحاجة إىل دراسات مستقّلة للتعريف باملنجزات التارخيية للسنّة 

والشيعة معًا يف جمال احلديث والرجال، وإىل دراسات مقارنة حمايدة بني املذهبني، 

ف جيب أن ال يكون منحازًا ال لصالح هذا وال ضّد ذاك، ولدّي ثقة وهذا التعري

قوّية بأّن أمرًا من هذا النوع لو أقحم يف املواّد الدرسّية يف اجلامعات الدينية 

واحلوزات العلمية عند املذاهب كاّفة لكان كفياًل بتصحيح الكثري من التصّورات 

 املوروثة جياًل بعد جيل. والتخيّل عن كثري من الصور النمطية التقليدية

إّن حجم ضحالة الكثري من طالب العلوم الرشعية وعلوم القرآن واحلديث 

عن منجزات املذاهب األخرى ليثري يف اإلنسان الدهشة أن يكون هناك أحيانًا 

أساتذة كبار يف احلديث ال يملكون معلومات ُتذكر عن احلديث عند سائر 

يل الثامن سنوات عرشات املحارضات يف املذاهب، وقد كنت ألقيُت قبل حوا

تاريخ علم أصول الفقه وعلم الرجال واجلرح والتعديل عند أهل السنّة يف احلوزة 

العلمّية يف مدينة قم يف إيران، وتعّرضت يف حينه النتقادات بعض املتطّرفني؛ ألّن 

ى من تالعقلية املذهبية املتشّددة عندما حتكم هنا أو هناك ال تشعر باالرتياح ح

التعريف بمنجزات اآلخر، السيام إذا كان تعريفًا حياديًا، وأمّخن أّن أحدًا لو أراد 

تدريس املنجز األصويل الشيعي بشكل حيادي غري نقدي يف بعض اجلامعات 

الدينية السنّية لواجه األمر عينه، ولتعّرض ـ كام تعّرضت شخصّيًا ـ لتهمة ترويج 

 البدعة والضاللة.

أن أوضح أمرًا أجده غائبًا عن نظر الكثري ممّن كتب يف احلديث وهيّمني هنا 

الشيعي، وهو أّن الدرس والنقد احلديثي عند الشيعة اإلمامّية كثريًا ما ال نجده قد 

أفرد بالتصنيف، عىل خالف احلال يف املشهد عند أهل السنّة، مثاًل ختريج كتاب 



من  حًا وتعليقًا ـ قد ال نجد فيهالكايف وحتقيق حال رواياته ـ صّحًة وضعفًا أو رش

التصنيفات املستقّلة عند الشيعة كتلك التي حظي هبا صحيح البخاري عند أهل 

السنّة مثاًل، ممّا يوهم املتابع من بعيد أّنه ال توجد مسامهات يف هذا املجال، واحلال 

ة يّ أّن الكثري من هذه املسامهات جاء مستبطنًا داخل الدراسات الفقهية واألصول

 عند اإلمامّية.

والسبب يف ذلك يعود إىل أّن علم الفقه واألصول عند اإلمامّية قد حظيا ـ 

ألسباب تارخيية متعّددة ـ بحّصة األسد من الدراسات الدينية يف احلوزات 

اإلمامّية العلمّية، وهلذا استوعبت األبحاث الفقهية واألصولّية الكثرَي من 

ا إىل علم احلديث أو الرجال أو الكالم أو حتى املوضوعات التي تنتمي يف روحه

الفلسفة، وكّل من يتابع التطّورات التارخيية لعلم األصول والفقه عند اإلماميّة 

جيد ذلك بوضوح، مثاًل يمكننا أن نستخرج من كتب السّيد اخلوئي الفقهية 

دراسة وواألصولّية )والتي تزيد عن مخسني جمّلدًا( رشحًا موّسعًا للكتب األربعة 

 أسانيدها ومتوهنا وحّل التعارض واالختالف بني أحاديثها وغري ذلك.

 

 العلمي والسبق احلديثي فاالعرتا بني التمييز ضرورة ـ د

ويف هذا السياق، نالحظ أّن بعض الباحثني من أهل السنّة يتحّدث كثريًا عن 

لشخصيات اسبق سنّي يف جمال علوم احلديث والصناعة احلديثيّة، فيام نجد بعض 

الشيعّية تريد أن ترّص عىل سبق شيعي، وأّن الشيعة هم أّول من أّلف يف هذه العلوم 

أو تلك، ورغم أّنني أجد فائدة تارخيية يف مثل هذه املوضوعات، لكنّها ال تستطيع 

ـ من وجهة نظري ـ أن تكون مستندًا للحكم عىل احلديث الشيعي وعلومه 

ا إليها وأّن الشيعة أخذوها منهم، أو العكس؛ ألّن بالضعف ملجّرد أّن السنّة سبقو



األمور تعرف بخواتيمها، وهيّمنا حتديد الواقع املعارص الذي وصله تطّور الدرس 

احلديثي عند هذا املذهب أو ذاك، لنرى هل تطّور الدرس احلديثي عند هذا 

املذهب بشكل يعطي قناعات باحلديث عندهم أم يضطّرنا إىل حذف كّل 

 م يف علم احلديث!منجزاهت

هذا هو املهم، وإال فإّن العرب سبقوا الغرب يف كثري من العلوم، وافتخارهم 

اليوم بذلك ـ مع تراجع وضعهم العلمي ـ أشبه بمن يتغنّى باملايض وهو يفقد 

 مقّومات احلارض!

والغريب أّن بعض الباحثني عندما يرى حديثًا موجودًا عند الشيعة أو مسألة 

جيد مثله عند أهل السنّة فإّنه بدل أن تكون مثل هذه األحاديث أو فقهّية، ثم 

املسائل الفقهّية شاهدًا عىل قواسم مشرتكة يف احلديث عند الفريقني وشاهدًا عىل 

أّن أحاديث الشيعة ليست كّلها خمَتَلَقة بل بعضها صحيح وله نامذج وشواهد يف 

 قًا مع قضّية السبق هذه ـ يرّص مصادر أهل السنّة.. بدل ذلك جتد بعضنا ـ وانسيا

عىل أّن هذه الظاهرة دليل عىل رسقة الشيعة )انظر: ابن تيمية، منهاج السنّة النبوّية 

( أحاديث السنّة ووضع أسانيد خمَتَلَقة هلا، دون أن يقيم عىل هذه التهمة 206: 8

ملاذا ال و أدنى دليل، إال فقدانه الثقة باآلخر املشارك له يف اإلسالم واإلنسانّية،

 يكون العكس هو الصحيح لو أرّص شيعيٌّ عىل مثل هذه الدعوى!

والالفت أّن نفس هذه التهمة لطاملا وّجهها املسترشقون إىل اإلسالم، من حيث 

إّن مجلة وافرة من قضاياه وأحكامه موجودة يف الكتب املقّدسة للديانات األخرى 

ّية ة كالكلدانية واآلشورالسابقة ويف عقائد وطقوس بعض احلضارات السابق

ـ والعياذ باهلل تعاىل  والفارسّية وغريها، ممّا يعني أّن النبّي حممداً ومن معه قد رسقوا 

ـ من تلك الديانات ليضعوا ديانتهم اجلديدة. وهناك أجاب العلامء املسلمون عن 



در هذه التهمة، وذكروا أّن جمّرد التشابه هذا ال يدّل عىل ذلك؛ إذ لعّل وحدة مص

النبّوات هو الذي حّقق هذا التشابه؛ ألّن كّل األنبياء يأخذون من مصدر واحد، 

 أال وهو الوحي اإلهلّي املنزل.

وهكذا احلال يف أخذ الشيعة بعض األمور من أهل السنّة، فبدل أن يفهم ذلك 

انفتاحًا منهم عىل منجزات اآلخر وعدم إبائهم أو معارضتهم االستفادة من 

ن التي يروهنا صحيحًة مطابقًة للواقع )انظر: حسن الصدر، هناية جتارب اآلخري

(، تّم تفسري ذلك عىل أّنه ليس هلم حديث وال رجال، وأهّنم فعلوا 358الدراية: 

ذلك ملجاراة أهل السنّة، مع أّن بعض هؤالء الباحثني املناقشني يف احلديث الشيعي 

هـ(، 864افظ الرامهرمزي )قد ذكر أّن أّول من أّلف يف مصطلح احلديث هو احل

)انظر: عمر حمّمد عبداملنعم « املحّدث الفاصل بني الراوي والواعي»يف كتابه 

(، فهل يعني 386الفرماوي، أصول الرواية عند الشيعة اإلمامّية، عرض ونقد: 

ذلك أّن أهل السنّة مل يعرفوا علم الدراية قبل القرن الرابع اهلجري!! وهل حيّق 

قول بأهّنم بقوا ثالثة قرون ال يقيمون احلديث عىل أصول علم الدراية لنا من ثّم ال

أو أهّنم مل يكن هلم حديث!! أم أّننا سنعترب ـ كام هو الصحيح ـ أّن هذا القول بحّق 

علم احلديث عند أهل السنّة جمّرد وهم ناشئ عن عدم وعي صاحبه بمتغرّيات 

ل مسألة سنتعّرض هلا بالتفصي وتطّورات املشهد احلديثي عند أهل السنّة، وهي

 الحقًا بعون اهلل سبحانه.

يضاف إىل ذلك، حالة التقّدم التي يراها السنّيُّ لكتبه ومنجزاته احلديثيّة عىل 

الشيعة، والعكس قد قيل أيضًا، سأفرض أّن السنّة أكثر تقّدمًا يف احلديث واهتاممًا 

فضل واألكثر جهدًا واهتاممًا بشأنه من الشيعة، فال هيّمنا هنا من هو األقوى واأل

ونشاطًا يف احلديث، لكن هل كوهنم متقّدمني هبذا الشكل يعني سقوط أحاديث 



 غريهم وتراثه بالكلّية!! واحلال عينه عىل املقلب الشيعي.

هذه هي القفزة غري املنطقيّة التي نتحّدث عنها هنا، ونحن ال نريد هنا إثبات 

يف علوم احلديث وفروعها بقدر ما نريد أن نقول:  من هو األفضل أو األكثر إنجازاً 

إّن احلديث اإلمامي أو غريه يستحّق اعتباره مرجعًا يرجع إليه لنقده ومتحيص 

 الصحيح منه من غريه، ال رميه عن بكرة أبيه وكأّنه ال وجود له يف تراث اإلسالم.

 

 رفّيةاملع القيمة وسلب الضعف بنقاط اإلقرار بني احلديث ـ هـ

ني ـ شخصّيًا ـ من املعتقدين بأّن احلديث وعلومه فيهام بعض املشاكل إنّ 

واألزمات عند املسلمني قاطبة، لكن ما أريد أن أسأله هو: لو كان احلديث يواجه 

بعض الثغرات هنا أو هناك هل يعني ذلك سقوطه متامًا عن القيمة واالعتبار! لو 

ة غري حّجة مثاًل، هل يصّح أن كان يف مصادر أهل السنّة عرشة آالف رواية مرسل

أقول: حديث هؤالء القوم ال قيمة له فانظر كم عندهم من املراسيل! أم أّن 

املفروض أن أنظر يف جمموع النصوص احلديثية عندهم وأرى نقاط القّوة 

والضعف معًا، وأن ال أعيش فقط حالة مللمة نقاط الضعف لكي أكون لصورهتا 

أو أقّلل من قدرها. إّن هذا كّله خيالف األصول املهنية أسريًا، وأترك نقاط القّوة 

 واألكاديمية واألخالقية وقواعد األمانة والدّقة العلمية.

هذا ما نالحظه عىل بعض نّقاد احلديث الشيعي من أهل السنّة ونّقاد احلديث 

السنّي من الشيعة، وسيالحظ القارى ذلك قريبًا إن شاء اهلل، فأنت ال تكاد تعثر 

ه عىل حسنة واحدة ونقطة قّوة واحدة يف كّل هذا الرتاث الشيعي أو يف كّل عند

هذا الرتاث السنّي! وليس هناك سوى سيول من نقاط الضعف خاّصة، حتى 

الكتب التي صنّفها اإلمامّية يف رواية احلديث أكثرها »رّصح بعضهم بأّن 



ة عند ل العقدي)إيامن صالح العلواين، مصادر التلّقي وأصول االستدال« موضوع

(، مع أّن الوضع يف احلديث غري جمّرد عدم صّحة 023: 3اإلمامّية اإلثني عرشّية 

 سنده، فكيف نثبت وضع أغلب الكتب احلديثية التي تتجاوز املائة كتاب قديم!!

فلو قال: إّن هذه الكتب مل تثبت ألصحاهبا؛ لكان يمكن البحث يف طرق 

عوى تفتقر إىل الدليل، وغاية ما يذكرونه هو اإلثبات، أّما إثبات الوضع فهي د

نقل النقاش بني الشيعة يف صّحة بعض الكتب عندهم مثل التفسري املنسوب إىل 

اإلمام العسكري أو كتاب سليم بن قيس اهلاليل أو غري ذلك، واحلال أّن العديد 

 كمن الكتب احلديثية عند السنّة والشيعة، السيام الكتب القديمة الصغرية، هنا

جدٌل يف أصل صّحة نسبتها إىل أصحاهبا، وأّن هناك من عرف يف تاريخ املذاهب 

كافة بأّنه كانت له ُنسخ موضوعة أو أجزاء موضوعة، كأيب برش الكندي أمحد بن 

؛ 273: 5حمّمد بن عمرو بن مصعب )انظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد 

(، وأين هذا 233ـ  234: 5؛ واألميني، الغدير 832: 5والسمعاين، األنساب 

 من احلديث عن أّن أغلب الكتب احلديثية موضوعة!!

إّنه منطٌق ال يمكن أن يكون موضوعّيًا يف حماكمة فرق بأكملها ومذاهب 

 وأديان برّمتها، إال ملن أراد أن يزّج برأسه يف الرمال.

ث يوالغريب أّن بعض اإلشكاليات التي يثريها النقاد السنّة مثاًل عىل احلد

الشيعي أو العكس ال يلتفتون ـ وستأيت اإلشارة لبعض النامذج بحول اهلل ـ إىل أّن 

مثلها موجود يف حديثهم هم أيضًا، فرتى باحثاً يشّن أعنف احلمالت عىل احلديث 

الشيعي مثاًل ألهّنم يعملون بمراسيل ابن أيب عمري، ويرى أّن الشيعة تعمل 

ملعتمدة عبارة عن مراسيل، واحلال أّن العمل بأحاديث غري ثابتة وأّن أحاديثهم ا

باملراسيل املذكورة قد خالف فيه بعض علامء الشيعة مثل اإلمام أيب القاسم 



اخلوئي، مع أّن العمل ببعض املراسيل هو قول مجاعٍة من علامء أهل السنّة أيضًا، 

وقد برزت أسامء شخصيات عملوا بمراسيلها مثل سعيد بن املسيب، ووقع 

امع ج»كبري يف هذا األمر استوفاه احلافظ العالئي يف كتابه القّيم خالف 

 ، وسيأيت احلديث عنه إن شاء اهلل تعاىل.«التحصيل

 

 املذهبّية لداخلّيةا املشاهد ووعي احلديث، فهم ـ و

ثّمة مالحظة تسّجل عىل نّقاد احلديث الشيعي وكذلك العكس، ويف تقديري 

جمموعة من الكتّاب والباحثني يف أخطاء،  هي مالحظة بالغة األمهية وأوقعت

وهي عدم استيعاب املشهد املتنّوع داخل املذهب الواحد، بمعنى أّن الباحث ال 

يالحظ أّن هناك اجتاهات فكرّية داخل املذهب الواحد فيأخذ نصوصًا لبعض 

 العلامء الذين يميلون إىل اجتاه فكري داخل املذهب الواحد ويقّدمها عىل أهّنا متثل

 الرأي السائد أو الرسمي هلذا املذهب، والشواهد عىل هذا األمر كثرية.

ومن باب املثال ـ وستأيت بعض الشواهد بإذن اهلل ـ، أشري إىل ما وقع فيه غري 

واحد من الباحثني يف اعتامد نصوص علامء االجتاه اإلخباري عند الشيعة، 

ـ: إيامن  ر ـ عىل سبيل املثاللتقديمها بوصفها املعرّب عن رأي املذهب الشيعي )انظ

صالح العلواين، مصادر التلّقي وأصول االستدالل العقدية عند اإلمامّية اإلثني 

وغريها الكثري(، مع أّن االجتاه اإلخباري الشيعي  043، 047، 045: 3عرشّية 

اجتاٌه ظهر يف هنايات القرن العارش اهلجري وبدايات القرن احلادي عرش، وانحّس 

سبّيًا منذ بدايات القرن الثالث عرش اهلجري، واليوم ال يقبل غالب علامء وانتهى ن

الشيعة بأفكار املذهب اإلخباري السيام املتطّرفة منها، ومع ذلك نجد بعض 

الكّتاب والعلامء يأخذ نصوص املذهب اإلخباري الذي كان يعتقد بيقينّية الكتب 



عفًا عية يف احلديث، ومن ثّم فإذا رأى ضاألربعة مثالً ويقّدمها عىل أهّنا العقيدة الشي

يف بعض مروّيات الكايف َنَقَد عىل الشيعة بأّن صحيحكم فيه ضعف، وكأّنه يتصّور 

أّن الكايف عند الشيعة له نفس مكانة صحيح البخاري عند أهل السنّة! مع أّن األمر 

ي ليس كذلك إطالقًا، وهذه واحدة من أكثر األخطاء شيوعًا يف النقد السنّ 

 للحديث الشيعي.

وامللفت للنظر أّن بعض النقاد سّجل مالحظاته عىل الفكر اإلخباري الشيعي 

وكّل مصادره النقدّية تقريبًا أخذها من كتب علامء األصول الشيعة أنفسهم، دون 

أن يشري إىل أّن هذا يعني أّن الشيعة ال يذهبون مذهب اإلخباريني، مع أّنه يف سائر 

عة وفقًا لكلامت اإلخباريني )فانظر ـ عىل سبيل املثال ـ: إيامن كلامته حياكم الشي

صالح العلواين، مصادر التلّقي وأصول االستدالل العقدية عند اإلمامّية اإلثني 

؛ وعمر الفرماوي، أصول الرواية عند الشيعة اإلماميّة: 082ـ  028: 3عرشّية 

وّيات ى أّن تصحيح مر(. ولو كّلف الباحث نفسه عناء التقيّص البسيط لرأ033

الكايف فكرة ال أساس هلا، وأّن عمل الشيعة يومّيًا يف أبحاثهم الفقهية وغريها عىل 

التعامل مع الكايف وغريه من الكتب األربعة عىل أهّنا مزيج من روايات صحيحة 

هـ( وهو من أكرب أعالم 3038وغري صحيحة. ولو نظر إىل السيد اخلوئي )

مامّية، لعلم أّن كتاب كامل الزيارة البن قولويه أكثر احلديث والرجال عند اإل

 صّحًة عنده ـ بحسب رأيه الذي عدل عنه ُقبيل وفاته ـ من كتاب الكايف للكليني.

من هنا، فاالستشهاد بنصوص علامء مذهب جيب فيه هنا أن يكون عن وعي 

! ذهبمسبق بأّن صاحب هذا النص أو ذاك ماذا يمثل من الرأي السائد يف هذا امل

وإىل أّي اجتاه يميل! وهل االجتاه الذي يميل إليه هو االجتاه السائد يف املذهب أم 

 ال!



وهكذا نجد أّن بعض الباحثني الكرام عندما يذكر تعريف احلديث الصحيح 

هل الرشوط التي وضعوها ونّصوا عليها التزموا هبا أم ال! »عند اإلماميّة، يقول: 

يف أصّح كتاب عندهم وهو الكايف للكليني، بمعنى هل هذه الرشوط توفرت 

وبعد  «بحيث إّنني إذا أتيت بأّي حديث وجدت فيه هذه الرشوط منطبقًة عليه!

ذلك يقوم هذا الكاتب برصد رشوط اخلرب الصحيح ومتابعة مدى توفر كتاب 

(، 330ـ  373الكايف عليها )أصول الرواية عند الشيعة اإلماميّة، عرض ونقد: 

 ور قام به هذا الكاتب.وهو جهد مشك

لكّن هذا الكالم ينطلق فيه كاتبه من استنساخ التجربة السنّية عىل املشهد 

الشيعي اإلمامي، فلو كان الشيعة يرون رأي أهل السنّة يف صحيح البخاري لكان 

هذا الكالم صحيحًا، لكنّهم ال يذهبون إىل هذا الرأي ـ عدا اإلخباريني منهم ـ 

بأن يكون الكايف نسخًة أخرى من صحيح البخاري لن تكون ومن ثّم فمطالبتهم 

جمدية، وعندما يقولون بأّن الكايف أصّح كتب احلديث ال يعنون نفس ما يقصده 

السنّي يف توصيفه لصحيح البخاري، بل يقصدون أّن نسبة الروايات املعتربة فيه 

األصول أكثر من غريه، السيام مع األخذ بعني االعتبار جامعّيته لروايات 

 والفروع.

شيخ لل« كتاب من ال حيرضه الفقيه»وهذا بالضبط ما يالحظ عىل تقييم 

هـ(، فإّن هذا الكتاب ال يصّحح اإلمامّيُة من غري اإلخبارية كلَّ 833الصدوق )

مروياته بام فيها املراسيل، بل يناقشون كّل رواية رواية كام يظهر من أبحاثهم 

نقدهم احلديثي عادًة، وقد أسلفنا عرض اخلالف  الفقهّية واألصولّية التي حتوي

اهلائل بني اإلخبارية واألصولّية يف هذا املوضوع فيام مىض حول يقينّية الكتب 

 األربعة.



هلذا ال يصّح ما ذكره بعض الباحثني من أّن النقول تكاد جتمع عىل تصحيح 

ال ما فيه إكّل مروّيات هذا الكتاب، كيف وقد سّمي صاحبه بالصدوق، ومل يذكر 

(، فإّن الكاتب العزيز لو 038يفتي به وحيكم به بينه وبني رّبه )أصول الرواية: 

راجع بطون كتب اإلمامّية يف تعاملها مع الروايات وترك النصوص التبجيليّة 

وجمّرد  أمٌر سائد معمول به يومّيًا،« الفقيه»للكتب واملصنّفني لرأى أّن نقد أحاديث 

الوصف ال يعني صّحة كتابه، فالطرباين ثقة كبري وكذلك  أّن الصدوق وصف هبذا

ابن حبان البستي، لكّن كتبهام ليست من الرضوري أن تكون صحيحًة، واعتقاد 

الصدوق بصّحة رواياته سوف يأيت معناه إن شاء اهلل، وأّن ذلك من 

 االصطالحات التي اختلفت بني املذاهب وشّوشت املعاين واملفاهيم.

كتب الرتاجم أو التعريف باملصنّفات، فنحن نعرف أّن  كذلك احلال يف

أصحاب هذه الكتب يمتدحون العلامء ومؤّلفاهتم، فال يصّح أن نأخذ كلامهتم عىل 

أهّنا موقف علمي يمثل رأي مذهب معنّي دائاًم، فإذا مدح اآلغا بزرك الطهراين 

، فهذا «يعةالشالذريعة إىل تصانيف »للمجليس، يف مصنَّفه « بحار األنوار»كتاب 

مدح كّتاب الرتاجم املعروف واملتداول بني املسلمني، فال يصّح ـ كام فعل بعضهم 

)انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: إيامن صالح العلواين، مصادر التلّقي وأصول 

( ـ جعل هذا املدح بمثابة 047: 3االستدالل العقدية عند اإلمامّية اإلثني عرشّية 

ر األنوار مثاًل عند اإلمامّية بشكل دقيق، بل البّد من وثيقة لتحديد مكانة بحا

رصد أكثر عمقًا يف هذا املجال، وإال فإّن أضعف الكتب احلديثية السنّية قد ورد 

 مدح عظيم ألصحاهبا يف كتب الرتاجم.

ويف إطار موضوع املشهد املتنّوع يف كّل مذهب، نالحظ أّن بعض الكّتاب 

املذهب اإلمامي عىل أهّنا تأرجح يف املواقف بني صّور اخلالفات احلديثية داخل 



الشيعة يف قيمة كتبهم، وهذه التصويرات غري دقيقة؛ ألّن اخلالف حول حجية 

( ـ ال يعني 084: 3مراسيل الصدوق مثاًل ـ كام ذكره هذا الكاتب )املصدر نفسه 

الفات خ أّن اإلمامية متأرجحني يف قيمة كتبهم هبذا العنوان العريض املوهم، فهذه

تفصيلية، ففي الوسط السنّي هناك أيضًا خالفات يف بعض الكتب واملواقف، فام 

أكثر االختالف يف التوثيقات والتضعيفات وتعارض اجلرح والتعديل، وما أكثر 

اخلالف يف تصحيح رواية أو تضعيفها، وسيأيت احلديث عن ذلك إن شاء اهلل 

 متأرجحني يف قيمة أحاديثهم!! تعاىل، فهل يصّح يل القول بأّن أهل السنّة

واملسألة أّن بعض الباحثني غري اإلمامّية يتعاملون مع قيمة الكتب احلديثية 

وكأهّنم يريدون من الشيعة أن يكون عندهم كتاب صحيح مثل صحيح البخاري، 

فيسقطون جتربتهم اخلاّصة عىل اآلخرين، مع أّنه حتى لو مل يكن عند الشيعة أّي 

اإلطالق فهذا ال يعني سقوط روايات كتب احلديث الشيعّية، كتاب صحيح عىل 

فلنفرض أّن السنّة مثاًل ليس لدهيم صحيح البخاري وال صحيح مسلم بل وال 

الكتب السّتة، وفرض املحال ليس بمحال، هل يعني ذلك أن كّل الكتب احلديثية 

نهم ماألخرى تصبح بال قيمة، كمعاجم الطرباين وغريه! هل كان من املطلوب 

حينئٍذ طرح كّل احلديث املنقول يف الرتاث اإلسالمي واالكتفاء بالقرآن الكريم!! 

أم أّن املطلوب حينئٍذ هو نقد هذه الكتب الستخراج الصحيح منها، متامًا كام كان 

يفعل العلامء والنّقاد قبل بدايات التصنيف املختّص باحلديث الصحيح مع 

 هـ(.263)هـ( ومسلم 256اإلمامني: البخاري )

هذا هو بالضبط املشهد الشيعي، فعدم وجود كتاب يراه الشيعة صحيحًا مثل 

كتاب صحيح البخاري عند أهل السنّة ال يعني أّن الشيعة ال يعريون قيمًة لكتبهم 

أو يتأرجحون يف موقفهم منها، بل يعني أهّنم مل يؤّلفوا يف الصحيح، ال أّن كتبهم 



 بني احلالني، فليالحظ جيدًا.ليس فيها اخلرب الصحيح، وفرق 

علاًم أّن بعض علامء اإلماميّة يرفضون تصنيف كتاب حديثي يف الصحيح، 

معتربين ذلك ممّا يكّرسه مرجعًا قهرّيًا وحيول دون إمكانّية نقده ويعّطل جمال النقد 

 (.74احلديثي )انظر: جعفر السبحاين، احلديث النبوي بني الرواية والدراية: 

ري هنا إىل نقطة مهّمة أيضًا، وهي أّن املوقف من الروايات واحلديث وأوّد أن أش

الشيعي وكذلك السنّي ال يؤخذ دائاًم من أفواه اخلطباء أو قراء املنرب احلسيني أو 

كثريين ممّن خيرجون عىل شاشات التفلزة والفضائّيات، مع احرتامي وتقديري 

بًا يف ي تتجىّل عند اإلمامّية غالللجميع، بل من الدراسات العلمّية املتخّصصة الت

الدراسات الفقهّية واألصولّية يف احلوزات العلمّية، وتتجىّل عند أهل السنّة يف 

دراسات النّقاد واجلهابذة من علامء احلديث، أّما بناء تصّوراتنا عن مذاهب أخرى 

من جمّرد خطب شعبية ذات ُبعد إعالمي مذهبي، وهي حاالت كثريًا ما ختضع 

 اع سياسّية أو دعوّية أو غري ذلك، فهو أمٌر غري صحيح.ألوض

 

 لبيتا أهل طريق بغري النبوي احلديث من واملوقف الشيعة، ـ ز

يتصّور الكثري من الباحثني املوّقرين يف جمال احلديث الشيعي أّن الشيعة ال تقبل 

 بأّي حديث ال يكون من طرق أهل البيت النبوي، ومن ثمَّ فأّي حديث يأيت من

الصحابة أو عرب غريهم ال يكون له أّي اعتبار عندهم )أصول الرواية عند الشيعة 

 (.303اإلمامّية، عرض ونقد: 

هذا الكالم غري صحيح إطالقًا وفقًا ألصول االجتهاد يف املذهب اإلمامي، 

فإّن اإلمامّية، كام رأينا وسوف نرى الحقًا بعون اهلل، منقسمون يف حجية احلديث 

مثل اإلمام اخلوئي ـ بحجّية خرب مطلق الثقة ولو مل يكن شيعيًا، وقائٍل  بني قائل ـ



ـ مثل السيد العاميل صاحب املدارك ـ بعدم حجّية احلديث الوارد من غري طريق 

اإلمامي الثقة عن مثله، ولكّن أحداً منهم ال يطرح أّنه لو جاءنا سنٌد رواته إمامّيون 

 ني، واتصل السند إىل رسول اهلل|، مل يقلثقات، أو ثقات ولو مل يكونوا إمامي

أحد بأّن هذا اخلرب ال يعمل به، نعم هم ال يعملون بأخبار بعض الصحابة الذين 

ال يعتقدون بعدالتهم ووثاقتهم يف النقل والتحديث، وهذا أمر آخر خمتلف عن 

 القول بأهّنم ال يقبلون ـ من الناحية النظرية ـ روايًة عن غري طريق أهل البيت

 النبوي.

وأّما ما ذكره العالمة الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء حول هذا املوضوع 

إهنم ال يعتربون من السنّة، أعني األحاديث النبوية، إال ما صّح هلم من »من قوله: 

طرق أهل البيت عليهم السالم، عن جّدهم صىل اهلل عليه وآله، يعني: ما رواه 

 يه زين العابدين، عن احلسني السبط، عن أبيه أمريالصادق، عن أبيه الباقر، عن أب

املؤمنني، عن رسول اهلل سالم هلل عليهم مجيعًا. أما ما يرويه مثل: أيب هريرة، 

وسمرة بن جندب، ومروان بن احلكم، وعمران بن حّطان اخلارجي، وعمرو بن 

م هالعاص، ونظائرهم، فليس هلم عند اإلمامية من االعتبار مقدار بعوضة، وأمر

أشهر من أن يذكر، كيف، وقد رّصح كثرٌي من علامء السنّة بمطاعنهم، ودّل عىل 

 (.286)أصل الشيعة وأصوهلا: « جائفة جروحهم

هذا النص الذي ربام يكون يتياًم يف النصوص الشيعّية التي حتكي عن هذا 

املوضوع، هذا النص ال يفيد ما ذكره بعضهم من عدم أخذ الشيعة بغري ما جاء 

طريق أهل البيت؛ ألّننا لو الحظنا األسامء التي ذكرها، ثم التذييل الذي ذّيل عن 

به كالمه من مطاعن هؤالء، لعلمنا أّنه يقصد بعض الصحابة الذين اختذت 

اإلمامّية موقفًا سلبّيًا منهم، واعتربهتم غري عدول، وهلذا مل يذكر كاشف الغطاء 



 اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن عباس وأيباسم عامر بن يارس واملقداد وأيب ذر وعبد 

 سعيد اخلدري وسلامن الفاريس وغريهم ممّن ال جتد الشيعة حزازة جتاههم.

وحيث مل يتوفر للشيعة طرق للرواية عن غري طريق أهل البيت إال قلياًل، كام 

يف بعض طرق األمايل الراجعة للمفيد واملرتىض والطويس والصدوق، هلذا اشتهر 

احلديثية أهّنم يأخذون باحلديث النبوي من طرق أهل البيت، دون  يف مصادرهم

أن يعني ذلك أهّنم ال يأخذون من غري طريقهم لو توّفر هلم سند حيوي رشوط 

 الصّحة السندّية.

وسوف يأيت إن شاء اهلل أّننا نخّطئ الشيعة يف عدم اعتامدهم عىل املصادر 

رار باعتامدهم عىل روايات أشخاص من احلديثية السنيّة املعروفة اليوم، رغم اإلق

أهل السنّة وردت أساموهم يف املصادر الشيعية، متامًا كام نخّطئ السنّة يف عدم 

اعتامدهم عىل مصادر احلديث الكربى عند اإلمامّية، وندعو العتامد متبادل يف هذا 

 املجال يقوم عىل أسس علمّية تبتعد عن الشعارات واملذهبيات.

، تأيت مسألة أّن الشيعة يعتقدون ألهل البيت أّن هلم حّق ويف هذا السياق

الترشيع بعد رسول اهلل|، وهي مسألة ليست حمّل بحثنا، وإّنام وددت اإلشارة 

إىل أّن هذا املوضوع يعّد خالفّياً عند اإلماميّة، وقد درسُت هذا املوضوع بالتفصيل 

(، 563ـ  537قويم: يف كتايب: )حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وت

وتوّصلُت شخصّيًا إىل عدم ثبوت هذا احلّق ألهل البيت حتى وفق األصول 

االعتقادية اإلماميّة، وقد ذهب إىل هذا الرأي بعض كبار العلامء الشيعة، مثل ما 

هـ(، واملحقق حممد تقي الرازي 086يلوح من كلامت الرشيف املرتىض )

هـ(، والسيد حممد 3044قر الصدر )هـ(، والسيد حممد با3203اإلصفهاين )

م(، واملرجع 3373هـ(، والشيخ حمّمد جواد مغنيّة )3030رضا الكلبايكاين )



الديني املعارص الشيخ يوسف الصانعي، وغريهم )انظر: الصدر، بحوث يف علم 

؛ ويوسف 033ـ  034: 3؛ والرازي، هداية املسرتشدين 84: 7األصول 

؛ والسيد 302: 0د مغنية، التفسري الكاشف ؛ وحممد جوا82صانعي، الوالية: 

؛ واجلواهري، بحوث يف الفقه املعارص 83ـ  84: 2املرتىض، الشايف يف اإلمامة 

؛ وقد يفهم من الشيخ جعفر 228: 3؛ والكلبايكاين، نتائج األفكار 83: 3

؛ وراجع: عبد اهلادي الفضيل، 335السبحاين، البدعة، مفهومها حّدها وآثارها: 

 (.243ـ  246: 3أصول فقه اإلمامية  دروس يف

والشيعة عندما يأخذون بحديث أهل البيت فيقّيدون املطلق وخيّصصون العام 

به وغري ذلك، فليس ألّن أهل البيت يرّشعون من عندهم غري ما جاء به الرسول 

األكرم حمّمد، لينفتح باب تغيري الدين وتبديله، كام يقول بعض الباحثني )انظر: 

(، 356ـ  353ماوي، أصول الرواية عند الشيعة اإلماميّة، عرض ونقد: عمر الفر

 وإّنام ألّن عندهم علم رسول اهلل الذي أعطاهم إياه.

فكام يستدّل بعض علامء أصول الفقه السنّي )ملزيد من االطالع عىل اآلراء 

؛ ومفتاح 043ـ  044: 3واملواقف يف املوضوع، انظر: الزحييل، الوسيط 

 837: 8؛ وابن عقيل، الواضح يف أصول الفقه 5، اهلامش رقم: 758الوصول: 

؛ 267ـ  266، 35؛ وجالل الدين اخلبازي، املغني يف أصول الفقه: 833ـ 

 248ـ  243؛ وأبو زهرة، أصول الفقه: 033ـ  034واخلرضي، أصول الفقه: 

)وذهب إىل أن األئمة األربعة مجيعًا يأخذون بقول الصحايب(؛ والّسخيس، 

؛ واآلمدي، اإلحكام 363؛ والغزايل، املستصفى: 346ـ  345: 2ول الفقه أص

؛ 335، 330، 338، 332: 8؛ والنملة، املهذب يف أصول الفقه املقارن 303: 0

(، كام يستدّلون بسنّة الصحايب ومذهبه 32: 80واملوسوعة الفقهية )الكويتية( 



 ما فنخّصص به عمومًا أو نقّيد به إطال
ٍ
 قًا من باب أّن الصحايب الوقوله عىل يشء

يقول إال عن اّطالع عىل املوقف النبوي يف هذا املوضوع أو ذاك، كذلك احلال يف 

عقيدة اإلمامّية بأهل البيت، حيث يرون عندهم أكمل العلم بعد رسول اهلل| 

بقرآنه وسنّته الرشيفة ولدهيم اّطالع عىل املخّصصات واملقّيدات النبوّية، كيف 

هـ( يف تفسري التبيان أّن اإلمامّية ال جييزون النسخ 064يخ الطويس )وقد ذكر الش

 (.30: 3ألحد من األئّمة )انظر: التبيان 

وموضوع استقالل أهل البيت بالترشيع جيّرنا إىل توضيح مسألة تتصل أيضًا 

 باملشهد املتنّوع يف الفكر الشيعي، فالشيعة يف قضية اإلمامة لدهيم اجتاهان:

ل إىل أخذ احلّد األعىل، وهم الذين يذهبون إىل اعتبار األئّمة يمي أحدمها:

وسائط يف الفيض اإلهلي وأهنم مظهر األسامء والصفات اإلهلّية، وأّن هلم الوالية 

عىل عامل الوجود، وأهّنم يعلمون الغيب، وأهّنم مستقّلون بالترشيع، وأّن الصحابة 

 النادر، وأّن أهل السنّة كفار حقيقًة و..وأّمهات املؤمنني ارتّدوا وكفروا إال القليل 

يميل إىل أخذ احلّد األدنى، فينكرون كّل هذه األمور ويرون أّن  وثانيهام:

إمامًا من بعده يتلوه أحد عرش إمامًا، وأّن هؤالء األئّمة  الرسول قد نّصب علياً 

ت معصومون يف جمال تبليغ الدين ويف سلوكياهتم األخالقية، وأّن األّمة قرّص 

باستبعادهم عن املرجعّية العلمّية واألخذ منهم، وأهّنم أفضل رّشاح القرآن 

 والسنّة و..

واملشكلة أّن الباحثني السنّة يتعاطون مع الشيعة بأمجعهم عىل نسق واحد دون 

متييز بني هذه االجتاهات التي هلا أنصارها ونفوذها، ممّا يوقع احلوار اإلسالمي يف 

 مآزق ومشاكل معرفية.

كام يقع الباحث السنّي يف خطأ يعود إىل أّن مرجعّية املتدّين الشيعي العادي 



ليست كتب احلديث كام هي احلال مع الكثري من أهل السنّة، وإّنام هي آراء علامئه 

املعارصين، فالشيعة يف حياهتم خيتلفون عن أهل السنّة هبذه النقطة املهّمة التي 

ي ومنتِج، وهي أّن فتح باب االجتهاد جيب فهمها إلدارة بحث علمي حقيق

عندهم واشتهار القول بينهم بحرمة تقليد امليت جعل مرجعّيتهم يف الرشيعة 

واألخالق والدين وكثري من القضايا العقدية هم العلامء الكبار األحياء، فلو جئت 

لشيعي اليوم بنّص يف مسألة ما تعود إىل سبعة قرون مضت، فإّنه ال تعنيه كثريًا 

قدر ما تعنيه آراء علامء الشيعة الكبار يف عرصه أو قريب من عرصه، وهلذا ال جتد ب

الغالبية الساحقة من الشيعة اليوم يعتقدون بتحريف القرآن الكريم رغم وجود 

 نصوص لبعض علامئهم القدامى بذلك.

والسبب يف هجران هذه الفكرة عند الشيعة ـ إال ما شّذ وندر منهم ـ أّن 

الفرتة األخرية أبطلوا هذه الفكرة متامًا، حتى أّن املحّدث النوري ملّا  علامءهم يف

رّد عليه علامء الشيعة بعرشات الكتب التي يالحظها « فصل اخلطاب»كتب كتابه 

من راجع كتب املصنفات والرتاجم، فتكّرست عقيدة عدم التحريف، وهلذا حتى 

عقيدهتم؛  هّنا ال تؤثر عىللو ظّلت بعض روايات التحريف يف كتبهم احلديثية فإ

ألّن مرجعّيتهم ليست يف كتب احلديث، وإنام يف الرجوع إىل العلامء املختّصني 

املعارصين، فنسبة اعتقاد ما إىل الشيعة مثاًل يكون من خالل رصد مشهور 

املتأخرين عندهم يف آرائهم العقدّية، فإذا اشتهر أمٌر كذلك فهو رأي الشيعة غري 

 ذه الشهرة، وإال كانت الشيعة منقسمًة يف هذا األمر.الذين خالفوا ه

وال يعني ذلك تفّلت الشيعة من إمكانية حماسبتهم، فإّنني أوّكد ـ من موقع 

خربيت الشخصّية بالداخل الشيعي ـ أّن النسبة إليهم تكون من خالل النسبة إىل 

 مشهور علامئهم املتأخرين. أرجو أن ُتستوعب هذه النقطة جيدًا.



ه هلذا ذكر العالمة حمسن األمني العاميل بأّن عقائد الشيعة تؤخذ من كتب ولعلّ 

 (.63: 3الكالم عندهم ال من كتب احلديث واألخبار )انظر: أعيان الشيعة 

وهكذا احلال يف الشيعة اإلمامّية، حيث نجد الكثري من باحثيهم يتصّور أّن 

حيّبون  ر أّن كثريًا من أهل السنّةالسنّة بأمجعهم من أنصار التيار السلفي مثاًل، وينك

أهل البيت، وال يالحظ تنّوع االجتاهات يف هذا الصدد، فأّي نّص عثر عليه لسنّي 

ما جعله مستمسكًا له عىل أهل السنّة مجيعًا! ولو عثر عىل رواية يف أّي كتاب 

 حديثي سنّي اعتربه حّجًة عىل الطرف اآلخر، مع أّن أهل السنّة ال يرون يف كثري

 من كتبهم احلديثّية أهّنا من الصحاح املعتمدة بال كالم.

 

 ذهيبامل احلديثي الرتاث نقيةلت الشيعّية احملاوالت مع ـ ح

لتأكيد مجلة العنارص التي أسلفناها، من الرضوري أن نلفت النظر إىل أّنه قد 

ظهرت بعض املحاوالت الشيعّية اهلادفة لتصفية كتب احلديث واستخراج 

ها، ومن أبرز هذه املحاوالت ما قام به الدكتور حممد باقر البهبودي الصحيح من

حديثًا من  0023املعارص يف كتابه صحيح الكايف أو زبدة الكايف، حيث أخذ بـ 

الكايف من أصل أكثر من مخسة عرش ألف حديث، حاذفاً الروايات الضعيفة السند 

 أو الضعيفة املتن أو الضعيفة السند واملتن معًا.

ّد البهبودي متشّددًا جّدًا يف قبول احلديث، ومع ذلك بقي عنده هذا العدد ويع

من الروايات، فبدل حذف كتاب بأكمله عن أن يكون مصدراً حديثّياً يمكن القيام 

بمحاولة شبيهة بمحاولة البهبهودي لتفادي أغلب املشاكل التي تسّجل عىل هذا 

اب ملا كنّا شكاليات املثارة عىل الكتالكتاب، فلو نفعت حماولة البهبودي يف رفع اإل

بحاجة إىل إصدار أحكام كلّية وعاّمة عىل الكتاب حلذفه والتخيّل عن رواياته 



متامًا. وهكذا احلال مع العالمة الشيخ حمّمد آصف حمسني املعارص الذي مجع من 

بني عرشات آالف األحاديث عند الشيعة يف كّل كتبهم ما هو الصحيح املعترب 

حديثًا، وذلك يف كتابه الذي صدر مؤخرًا بعنوان: معجم  33528فبلغ  عنده،

 األحاديث املعتربة.

وإذا مل يفعل أهل السنّة هذا األمر مع صحيح البخاري، فإّن بعض النّقاد يرى 

ضعف بعض روايات هذا الكتاب ومعه كتاب مسلم، وبإمكان هذا البعض أن 

 تب حديثّية أخرى غري الصحيحني.يقوم باخلطوة نفسها، متامًا كام حصل مع ك

إّنني أدعو الشيعة ـ كام أدعو السنّة اليوم ـ ليقظة نقدّية لرتاث اجلميع وعدم 

اخلوف من النقد، بل اعتباره اجلّس الذي سوف يعرب بنا نحو تصفية حقيقّية 

للنصوص املدسوسة عرب التاريخ يف هذا الركام اهلائل من األحاديث عند 

ن عقدة اخلوف من النقد لندخل يف مرحلة جديدة متحّررة املذاهب، فلنخرج م

متاماً إال ممّا أقيم الربهان احلاسم عليه يف املرحلة السابقة، وال نعيش بناء الدين عىل 

 حاالت نفسية وعواطف محاسّية مذهبيّة، تشّكلت بفعل البيئة والرتبية واملحيط.

 

 ملناع ومساحة وغاياتنا منهجنا ـ ط

من القسم من هذا الكتاب/املدخل باستعراض جمموعة سنقوم يف هذا 

ة عىل مصادر احلديث، وقد الحظت أّن الكثري من لاإلشكالّيات املسجّ 

اإلشكاليات التي وّجهها السنّة عىل كتب احلديث الشيعّية أو وّجهها الشيعة عىل 

كتب احلديث السنّية، والتي تبعثرت يف الكتب واملقاالت وعىل صفحات الشبكة 

عنكبوتية.. تبدو ال قيمة هلا؛ إذ هي أقرب إىل املساجالت املذهبية التي ال تقوم ال

عىل أسس علمّية يف فّن الصناعة احلديثيّة، وربام ساقني البحث لإلشارة إىل بعضها 



 بنحو املرور الّسيع، وإال فأهل العلم والنظر يعرفون أهّنا ال قيمة هلا.

األساليب غري األخالقّية التي كتبها  كام جتنّبت قدر اإلمكان التعليق عىل

كثريون يف النقد هنا من الفريقني وال أستثني، ورّكزت نظري عىل ما رأيته 

إشكاليات علمّية حقيقّية من جهة أو إشكاليات رائجة مستحكمة يف الثقافة 

 العاّمة املذهبية عند هذا الفريق أو ذاك من جهة ثانية.

 املناهج احلديثّية املعروفة عند املسلمني، حيثوأقمت مناقشايت هنا عىل أرضّية 

سأفرتضتها سليمًة يف اجلملة، وهلذا ال آخُذ هنا بعني االعتبار مناهج النقد احلديثي 

املعارصة التي تشّكك بكّل قيمة احلديث عند املسلمني، فهذا موضوع آخر 

 وأرضّية أخرى وأطراف آخرون للحوار والتفاهم.

أقترص هنا عىل اإلشكالّيات التي سّجلها أهل السنّة  يضاف إىل ذلك، أّنني مل

عىل احلديث الشيعي، بل تعّرضت أحيانًا لتلك التي سّجلها علامء الشيعة عىل 

احلديث السنّي، وناقشت الفريقني معًا، انطالقًا من روح حتاول أن تتعاىل عن 

ريقني الف االنحيازات املذهبية، وإّنني عىل علم بأن ما سأكتبه يغضب بعضًا من

 معًا، لكنّني أرجو أن يكون هلل فيه رضا ويل فيه الصالح، واهلل ويّل التوفيق.

وأخريًا أشري إىل نقطة مهّمة جّدًا وهي أّنني أريد إثبات االعتبار اإلمجايل 

ألّمهات كتب احلديث الشيعّية، ال االعتبار التفصييل، ومعنى ذلك أّنني أريد أن 

من الرجوع إليها يف مقام أخذ الدين والرشيعة ملا حتويه  أثبت أّن هذه الكتب البدّ 

الرسول األكرم، وحتى لو مل يقبل السنّي بكفاية هذه الكتب يف  من أحاديث عن

 احلديث النبوي فال أطالبه بأكثر من اعتبارها ولو مع غريها ليكون املجموع هو املعترب.

تقد أنه سُيجاب عن هذا، وقد اخرتُت جمموعة إشكاليات، وباجلواب عنها أع

 غريها، فال حاجة للتطويل.



 احلديثّية الكتب ىعل الشكلّية املالحظات: أواًل

لإلشارة إىل بعض اإلشكالّيات الشكلّية التي وجدنا بعض العلامء يسّجلها عىل 

هذا املذهب أو ذاك ممّا ال يرّض أبدًا بقيمة احلديث النبوي هنا وهناك، نذكر بعض 

اإلشكالّيات التي لوحظت عىل الكتب احلديثيّة، ألّن بعض  النامذج، ونورد أهمّ 

هذه املالحظات كام قلنا يمثل إشكاالت عىل منهج هذا املحّدث أو ذاك يف كيفية 

تصنيفه لكتابه، وهل كتابه ممنهج بشكل جيد أو ال! وهذا النوع من املالحظات 

للكلمة، وإنام  لتفصييلال يعنينا هنا؛ ألننا ال نبحث هنا بوصفنا حمّدثني باملعنى ا

ننظر إىل املشهد نظرًة معرفية أصولية أيضًا، ويعنينا فقط ما يسّمى يقينية هذه 

املصادر أو حجّيتها وعدمها؛ وهلذا نشري إىل بعض ذلك رسيعًا، من هنا نالحظ 

عىل بعض املالحظات التي أدرجت مثاًل عىل صحيح البخاري أو كايف الكليني 

ره أهنا ال ترّض باالعتبار، وإن كانت نقصًا يف التصنيف أو واعتربت ضارًة باعتبا

 املنهجة.

 وأهّم اإلشكالّيات الشكلّية ما ييل:

 

 ومضمونه احلديثي لبابا عنوان بني املناسبة انعدام ـ 

أّول املشاكل هنا هو عدم وجود مناسبة يف بعض املواضع من بعض الكتب 

اب والروايات املدرجة يف هذه احلديثية كصحيح البخاري بني عناوين األبو

األبواب، كام يف كتاب العلم، وكتاب مواقيت الصالة، وباب إذا مل جيد ماًء وال 

(. وربام من هذا 53ترابًا و.. )عبد الصمد شاكر، نظرة عابرة إىل الصحاح السّتة: 

النوع إدراج الكليني أبواب )النوادر( يف الكايف، ممّا يعني عدم متّكنه من تبويب 

 لروايات النوادر داخل األبواب األخرى.ا



وهذه املالحظة منهجية يف التبويب وترتيب الروايات وفرزها، مع أهّنا تطال 

كلَّ أو أكثر كتب احلديث عند املسلمني سنًة وشيعة؛ وقد أسلفنا عند احلديث عن 

الشيخ الصدوق يف الفصل األّول من هذا الكتاب/املقّدمة ما يشري إىل أّنه واجه 

ثل هذه املشكلة بشكل جزئي، مثل وقوعه يف كثرة أبواب النوادر عنده، وعدم م

اقتصاره عىل أحاديث األحكام، مع أّن الكتاب موضوع لألحكام، وعدم مناسبة 

بعض األحاديث ألبواهبا، كام جاء يف باب احلجر واإلفالس، وتكرار األحاديث، 

 وترك بعض األبواب الفقهّية وبعض األحكام أيضًا.

 تفصيل وسائل»املجتهد الفقيه قد يرى أّن احلّر العاميل صاحب كتاب و

مثاًل يدرج نّصًا يف باب وال تكون له داللة أصاًل عليه، لكّن اجتهاده « الشيعة

أوحى له بأّن هذا النص مرتبط باملوضوع، وربام وضعه ألقّل مناسبة.. فهذا اخلطأ 

بخاري عىل أبعد تقدير ـ باجتهاد العام، وليس بمرّض باعتبار الكتاب، فهو يرّض ـ 

الفقهي مثاًل ال بوزنه احلديثي، إال إذا بلغ احلال حّدًا كبريًا يشّكك يف فهمه 

للروايات بمجملها أو أكثرها، وجمّرد وجود بعض األبواب املعدودة عىل أصابع 

اليد يف كتاب الكايف أو البخاري ال يعني تعّرضهام لعيب منهجي تصنيفي يوجب 

 يك هبام.التشك

وسوف يأيت إن شاء اهلل ما يتعّلق بنسخ كتاب البخاري والكايف وارتباط ذلك 

 بام نحن فيه فانتظر.

 

 األحاديث تكّرر ظاهرة ـ 

املشكلة األخرى هي ظاهرة تكرار األحاديث بشكل كبري جدًا باألخّص عند 

البخاري، فبعض الروايات كّرر عرشة مرات، وبعضها ست عرشة مرة، وتسع 



رشة، بل بلغ احلّد يف بعضها اثنني وعرشين مرة.. وهذا يشء يعطي اشمئزازًا يف ع

النفس )املصدر نفسه(. بل قيل: إّن الكتاب فيه حدود سبعة آالف رواية، وقيل: 

تسعة آالف رواية، وأّن حذف التكرار يبلغ به األربعة آالف. وهذه أرقام هائلة يف 

الوا: إّن كتاب البخاري تسعة آالف حجم التكرار، فابن خلدون ينقل أهنم ق

ومائتي حديث، بينها ثالثة آالف حديث مكّرر، وأّن مسلاًم حاول تفادي شكل 

(. ويذكر ابن الصالح أّن أحاديث 002التكرار هذا )مقدمة ابن خلدون: 

البخاري يف اجلامع الصحيح تبلغ سبعة آالف ومائتني ومخسة وسبعني حديثًا مع 

إّن إسقاط املكّرر يصرّيها أربعة آالف حديث )علوم احلديث  املتكّرر، وأنه قيل:

 (.24)مقدمة ابن الصالح(: 

هذه املالحظة تدخل يف منهجية التصنيف أيضًا، وال عالقة هلا بموثوقيّة 

الكتاب وقيمته احلديثيّة من الزاوية االعتبارية، علاًم أّن أكثر كتب احلديث الشيعية 

ـ تعاين من هذه املشكلة وإن مل تبلغ حّد البخاري، لكّن  والسنّية ـ السيام املتأّخرة

الرضورات قد تتطّلب التكرار أحيانًا، كام لو اشتمل خرب عىل حكمني فاضطّر 

لتكراره يف موضعني، أو ارتبط بموضوعني فاضطّر كذلك، ويشتهر هبذا األمر ـ 

جردي يف كتابه و، والسيد الرب«تفصيل وسائل الشيعة»شيعّيًا ـ املحّدث العاميل يف 

 «.جامع أحاديث الشيعة»الذي أرشف عليه 

 

 ةاحلديثّي األبواب بعض عبثّية ـ 

ذكر بعضهم أّن بعض الكتب احلديثية تطرح أبوابًا ال معنى هلا، فبعض كتب 

البخاري التي عقدها مثاًل ليس هلا معنى، مثل كتاب التمنّي ومتنّي الشهادة )نظرة 

 (.53عابرة إىل الصحاح الستة: 



وهذا اإلشكال مورديٌّ جزئي خيتّص بنقطة هنا وأخرى هناك، حتى أننا 

(، فوجدنا فيه 382ـ  323: 3راجعنا كتاب التمنّي الوارد يف )صحيح البخاري 

أحاديث جّيدة، تذكر متنّي اخلري وتذكر الرغبة يف احلياة بعد املوت ألجل الشهادة 

الكتاب من اجلامع الصحيح!!  مّرة أخرى و.. فلم نفهم أّي معنى لعبثية هذا

وحتى لو فرضنا يف كتاب أو كتابني صار هذا حاهلام فال يرّض ذلك باعتبار كتاب 

بأكمله كام هو واضح، علاًم أّن بعض الكتب احلديثية األخرى عند الشيعة والسنّة 

 أوردت أبوابًا قد يرى هذا العامل أو ذاك عبثّيتها.

 

 اجلامعة احلديث وكتب السرية كتب بني ـ 

إّن بعض كتب احلديث كالكتب السّتة املشهورة ـ السيام البخاري ـ يفرتض 

اعتبارها كتب سرية نبوية، وليست كتبًا جامعة للعقائد والفقه وغريمها، وهلذا جتد 

علامء أهل السنّة لقّلة الروايات يلجؤون إىل القياس واملصالح املرسلة و.. )شاكر، 

 (.53ة: نظرة عابرة إىل الصحاح الست

 هذه املالحظة يمكن أن يسّجل عليها:

يف حدود خربيت القارصة يف مصادر احلديث والفقه السنّية بام فيها  أّوالً:

البخاري، مل أجد هذه الصورة البائسة للنقص يف احلديث من حيث كّمية 

األحاديث العقائدية والفقهية، فأحاديث أهل السنّة كثرية مثل أحاديث الشيعة بل 

أكثر؛ وإذا كانت صيغة حديث تتحّدث عن حدث ما وقع مع النبي فإّن هذا ربام 

ال يمنع أن يشتمل احلديث عىل متن أو نّص أو حكم، علاًم أّن األفعال تعطي ضوءًا 

أيضًا يف باب الفقه واألخالق واآلداب، فحبّذا لو تعّمق هذه املالحظة لنعرف 

 كيف توّصل إليها املناقش املحرتم.



رة اللجوء إىل القياس وغريه ليست ناجتًة عن قّلة احلديث فقط، بل فك ثانيًا:

عن مجلة أمور متعّددة ال جمال لبحثها هنا؛ منها قّلة احلديث املعترب نسبًة للوقائع ال 

مطلق احلديث األعم من املعترب وغري املعترب، ومنها عدم وجود منهج يبنّي كيفية 

الذي يوحي للفقيه أّن النصوص شمول النصوص للوقائع املستجّدة األمر 

 قارصة، ومنها غري ذلك.

وإذا كان السنّة جلؤوا إىل األقيسة واملصالح املرسلة واالستحسان و.. لعدم 

قيام دليل قطعي عىل احلكم وال أمارة معتربة غري القياس و.. فإّن الشيعة اإلماميّة 

 هادات قائمًة عىلوقعوا أيضًا يف هذه املشكلة؛ حيث نجد الكثري جدًا من االجت

أصول عملية، ال هي باليقني وال هي باألمارة املعتربة الظنية عندهم، فاملشكلة 

هي املشكلة؛ ألّن األصول العملية عند اإلماميّة )الرباءة واالحتياط 

واالستصحاب والتخيري(، ال تعرّب ـ وفق االجتهاد األصويل اإلمامي ـ عن أدّلة 

د نصوص حتّدد وظيفة املكّلف عند فقدان الدليل عىل احلكم الرشعي، بل هي جمرّ 

عىل احلكم الرشعي، ممّا يعني أّنه ليس لديه دليل من كتاب أو سنّة عىل احلكم، 

 األمر الذي يستبطن فقدان األحاديث.

وإذا قيل: إّن األصول العملية كالرباءة واالشتغال واالستصحاب و.. هلا دليل 

ي أيضاً يقول: إن القياس وغريه قامت عليه أدلة رشعي من قرآن أو سنّة، فإّن السنّ 

قرآنية وحديثية يذكرها مفّصاًل يف حمّله.. فأزمة الفراغ هذه إسالمية وليست سنّيًة 

وال شيعية، علاًم أّن هذه املشكلة التي يطرقها املستشكل ونقوم نحن بتوسعتها ال 

فاية ليس افية، وعدم الكتبطل أخبار البخاري وال الكليني، لكنها تقول بأهّنا غري ك

 خلاًل فيام جاء يف الكتابني؛ ألّن هناك فرقًا بني الصّحة والكفاية.



 وتنسيقها األبواب ترتيب عدم ـ 

ذكر أستاذنا الدكتور الشيخ أمحد عابدي يف كّراسته التي دّوهنا للتدريس يف 

ّنه غري أ كلية أصول الدين يف مدينة قم اإليرانية إشكاالً عىل كتاب البخاري وهو

منّظم وال مرّتب األبواب وال يوجد تنسيق منطقي بني أبوابه، فقد بدأ بكتاب )بدء 

الوحي( ثم )كتاب اإليامن( ثم )كتاب العلم( ثم )كتاب الطهارة(، ثم انتهى إىل 

كتاب التوحيد، فال يوجد رتبية وال ترابط منطقي بني هذه األبواب، عىل خالف 

بتدأ بكتاب العقل واجلهل، ثم كتاب العلم، ثم كتاب الكايف للكليني؛ حيث ا

 (.00التوحيد، ثم احلّجة.. )أمحد عابدي، احلديث الرشيف: 

 :وهذه املالحظة يسّجل عليها

إّن عدم ترتيب األبواب ترتيبًا منطقيًا مشكلة شكلية عىل مستوى  أوالً:

ب تالتصنيف، وقد يكون سببها بداية جتربة التدوين يف احلديث عىل مستوى ك

اجلوامع، من هنا ال يصّح مقارنة كتاب البخاري يف هذا املجال مع كايف الكليني؛ 

هـ أي بفارق يزيد عن 823هـ فيام تويف الكليني عام 256ألّن البخاري تويف عام 

النصف قرن أّلفت فيه أّمهات كتب احلديث عند السنّة، ويمكن أن يكون الكليني 

قني، وحتى شيعيًا مع جتربة املحّدثني الساب قد استفاد من جتارب من سبقه سنيًا،

وإال فنحن نضع اليوم مالحظات كثرية عىل كيفية تصنيف الكليني لكتابه مما 

تفاداه العلامء فيام بعد، مثل احلر العاميل يف تفصيل وسائل الشيعة والربوجردي يف 

 ّح جامع أحاديث الشيعة وغريمها، فآلّيات التصنيف يف تطّور متواصل، وال يص

مقارنة جتربة يف قرن مع جتربة جاءت بعد ذلك بأكثر من نصف قرن تطّور فيها 

 التصنيف احلديثي تطّورًا كبريًا.

لنفرتض أّن هذه املالحظة مسّجلة، فهي ال ترّض بقيمة الكتاب وال  ثانيًا:



باعتباره، فقد سّجل الكثريون مالحظات عىل كتب احلديث كّلها سنًة وشيعة 

يقل أحد بأّن هذه املالحظات مطلقًا توجب سقوط الكتاب عن وطّوروها، ومل 

« لشيعةتفصيل وسائل ا»االعتبار وسقوط أحاديثه عن مرتبة احلجية. فهذا كتاب 

للحر العاميل ُيدرج آداب السفر يف بحث احلج، ويدرج أحكام الدواب هناك 

، أفهل جريأيضًا، وهناك أمثلة كثرية عىل ذلك عنده وهو يف القرن احلادي عرش اهل

 هذا يسقط كتابه عن االعتبار واحلجية أو يضعه يف موقف ضعيف!!

هذا، وأكتفي هبذا القدر من املالحظات التي أعتربها شكلّية، ال تؤثر عىل قيمة 

الكتب احلديثية عند السنّة والشيعة. ومثل هذه املالحظات كثري مبثوث يف كلامت 

أحببنا   ذكرنا غنى وكفاية فيام أنّن، وقدالناقدين فال نضّيع الوقت بمتابعته، وفيام

اإلشارة من خالله إىل رضورة جتاوز مثل هذه اإلشكاليات الطفيفة التي ال ترّض 

بقيمة الكتب احلديثّية، وإن أعطتنا صورًة واقعّية عن نمط جتارب املحّدثني 

 املسلمني.

 

 ثّيةاحلدي الكتب على جلوهرّيةا النقدّية حظاتاملال: ثانيًا

 كن هنا ذكر أبرز هذه املالحظات، وهي:ويم

 

 هاب الوثوق وفقدان لشيعّيةا احلديثية الكتب يف جلعلوا والتغيري والتزوير الدس ـ 

قد يقال بأّنه يمكن التشكيك يف نفس الكتب احلديثية الشيعّية الكربى اليوم 

هلل بن امن حيث صّحة نسبتها بأمجعها إىل مؤّلفيها، فقد ظّل الدكتور نارص بن عبد 

أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني »عيل القفاري املعارص صاحب كتاب 

يرّكز عىل مفهوم يكّرره، يؤّكد فيه أّن الشيعة يغرّيون يف كتب قدمائهم « عرشية



كتاب من ال حيرضه »(، فعند حديثه عن 233: 3)القفاري، أصول مذهب الشيعة 

بن ات كتاب من ال حيرضه الفقيه الزادوا يف رواي»للشيخ الصدوق، قال: « الفقيه

: 3ملصدر نفسه )ا« بابويه أكثر من الضعف، كام سيأيت يف فصل اعتقادهم يف السنّة

(. دون أن يبنّي يف ذلك الفصل هذا املوضوع )فتح اهلل النجار، إشكاليات 233

 (.27، جملة املنهاج، العدد 386حول الرتاث الشيعي احلديثي: 

ألربعة إّن كتبهم ا»فيقول: « الفقيه»يث الشيعية مع أما حول سائر كتب احلد

األوىل مل ختل من دّس وزيادة، وآية ذلك أّن هتذيب األحكام للطويس بلغت 

( حديثًا كام ذكر آغا بزرك الطهراين يف الذريعة، وحمسن العاميل 38354أحاديثه )

ويس طيف أعيان الشيعة وغريمها من شيوخهم املعارصين، يف حني أّن الشيخ ال

نفسه رّصح يف كتابه عّدة األصول بأّن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد عىل 

( يف أقىص األحوال، فهل زيد 6444(، ومعنى ذلك أهنا ال تصل إال إىل )5444)

عليها أكثر من الضعف يف العصور املختلفة!! الدليل املادي امللموس أمامنا يؤّكد 

روضة ـ وهو أحد كتب الكايف التي ذلك.. وأيضًا تراهم اختلفوا هل كتاب ال

تضم جمموعة من األبواب، كّل باب يتضمن عددًا كبريًا من األحاديث ـ هل هو 

تأليف الكليني أم مزيد فيام بعد عىل كتابه الكايف، فكأّن أمر الزيادة يشء طبيعي 

 «.ووارد يف كل حال

در بن حيبل األمر أخطر من ذلك، فإّن شيخهم الثقة عندهم احلسني »ويقول: 

هـ( قال: إن كتاب الكايف مخسون كتابًا باألسانيد التي فيه 3476الكركي العاميل )

هـ[ يقول: كتاب 064لكّل حديث متصل باألئمة، بينام نرى شيخهم الطويس ]

ني يف ما فهل زيد عىل الكايف للكلي»ويقول: «. الكايف مشتمل عىل ثالثني كتابًا..

عرشون كتابًا، مع أّن كل كتاب يضم عرشات بني القرن اخلامس واحلادي عرش، 



األبواب، وكل باب يشمل جمموعة من األحاديث!! لعّل هذا أمرًا طبيعيًا، فمن 

كذب عىل رسول اهلل والصحابة والقرابة فمن باب أوىل أن يكذب عىل شيوخه.. 

 (.264: 3)القفاري، أصول مذهب الشيعة « وشواهد هذا الباب كثرية

اختالف روايات الكتب، أموٌر تضع املصادر احلديثية فإشكالية النُسخ و

 الشيعّية الكربى أمام تساول حقيقي يسقطها عن القيمة واالعتبار!

إّن الشيعة ـ من وجهة نظر النّقاد ـ بارعون يف الكذب والدجل والدّس 

والوضع، وهلذا يرى الشيخ ابن تيمّية أّن من راجع كتب اجلرح والتعديل َعلَِم أّن 

وف بالكذب عندهم أكثر يشء يف الشيعة، حتى أّن البخارّي مل يرو عن أحد املعر

منهم، واخلوارج رغم بدعتهم الكبرية لكن كان حديثهم أصّح احلديث عىل 

خالف الرافضة فتعّمُد الكذب فيهم كثري، بل ذكر أّنه اتفق أهل العلم بالنقل 

ذب فيهم قديم، ولذلك والرواية واإلسناد عىل أّن الرافضة أكذب الطوائف، والك

كان أئّمة اإلسالم يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب )انظر: ابن تيمّية، منهاج السنّة 

 (.63ـ  66، 53: 3

 

 ..و والتزوير دّسال إشكالّيات يف قدّيةن قراءة

 وهذه املالحظة برّمتها يمكن التعليق عليها بأمور:

 

 وتعليق قدن نفسها، اإلشكالّيةب السنّية الكتب ابتالء تهمة

ذكر بعض النّقاد الشيعة أّن هذه الظواهر التي ُيتهم هبا الشيعة موجودة عند 

أهل السنّة أيضًا، فقد ذكروا أّن كتاب البخاري مل يكتمل يف عهد مؤّلفه، وإنام 

أكمل بعد ذلك بواسطة آخرين، ويشهد عىل هذا األمر ما نقله ابن حجر 



  أيضًا، فعند تعّرضه لسبب وجود حالة ارتباك يفالعسقالين ونقله عنه القسطالين

ومن ثّمة وقع من بعض ».. صحيح البخاري يف بعض األبواب، قال ابن حجر: 

من نسخ الكتاب ضّم باب مل يذكر فيه حديث إىل حديث مل يذكر فيه باب، فأشكل 

ي كفهمه عىل الناظر فيه، وقد أوضح السبب يف ذلك اإلمام أبو الوليد الباجي املال

يف مقّدمة كتابه يف أسامء رجال البخاري فقال: أخربين احلافظ أبو ذر عبد الرحيم 

بن أمحد اهلروي، قال: حدثنا احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املستميل، قال: 

انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه حممد بن يوسف 

عدها شيئًا، ضة منها تراجم مل يثبت بالفربري فرأيت فيه أشياء مل تتّم وأشياء مبي

ومنها أحاديث مل يرتجم هلا، فأضفنا بعض ذلك إىل بعض. قال أبو الوليد الباجي: 

ومما يدّل عىل صّحة هذا القول أّن رواية أيب إسحاق املستميل ورواية أيب حممد 

 مالّسخيس ورواية أيب اهليثم الكشميهني ورواية أيب زيد املروزي خمتلفة بالتقدي

والتأخري، مع أهنم انتسخوا من أصل واحد، وإنام ذلك بحسب ما قّرر كّل واحد 

منهم فيام كان يف طّرة أو رقعة مضافة أنه من موضٍع ما، فأضافه إليه، ويبني ذلك 

أنك جتد ترمجتني وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. قال الباجي: وإنام 

ن طلب معنى جيمع بني الرتمجة واحلديث أوردت هذا هنا ملا عنى به أهل بلدنا م

)هدي الساري « الذي يليها وتكّلفهم من ذلك من تعّسف التأويل ما ال يسوغ

 (.6: 5لفتح الباري 

هـ( يف موضٍع من كتاب فتح الباري تعليقًا عىل ذكر 352ويقول ابن حجر )

ومل أقف يف يشء من نسخ البخاري عىل ترمجة »..البخاري ملناقب الصحابة: 

ملناقب عبد الرمحن بن عوف، وال لسعيد بن زيد، ومها من العرشة، وإن كان قد 

أفرد ذكر إسالم سعيد بن زيد برتمجة يف أوائل السرية النبوية، وأظّن ذلك من 



ترّصف الناقلني لكتاب البخاري، كام تقّدم مرارًا أنه ترك الكتاب مسودة، فإّن 

ألفضلية وال السابقية وال األسنّية، وهذه أسامء من ذكرهم هنا مل يقع فيهم مراعاة ا

جهات التقديم يف الرتتيب، فلاّم مل يراع واحدًا منها دّل عىل أنه كتب كّل ترمجة عىل 

 (.78: 7)فتح الباري « حدة، فضم بعض النقلة بعضها إىل بعض حسبام اتفق..

فهذه النصوص تؤّكد أّن كتاب البخاري كان مسّودة ترّصفت فيها أيدي 

قلني، وهذا ما يضعف الوثوق بالكتاب وبرواياته )انظر: النجمي، أضواء عىل النا

؛ واهلرساوي، اإلمام 55؛ وشاكر، نظرة عابرة: 326ـ  325الصحيحني: 

؛ وحممد حسن زماين، نكاهي به صحيح 383ـ  384البخاري وفقه أهل العراق: 

ني، ؛ وهاشم معروف احلس33ـ  33: 20بخاري، جملة علوم حديث، العدد 

 (.323ـ  333دراسات يف احلديث واملحّدثني: 

ويمكن أن يضاف هنا للتشكيك بالنسخ املوجودة بني أيدينا لبعض املحّدثني 

بام يفيض إىل سقوط االعتامد عىل هذه املرويات، فقد ذكر الشيخ ابن الصالح 

والنووي أّن مسلم بن احلجاج دخل عند أيب زرعة الرازي فلام خرج، قال له أبو 

 ريش احلافظ: هذا ـ أي مسلم ـ مجع أربعة آالف حديث يف الصحيح.ق

وهذا النّص يوقفنا أمام إشكالية من حيث إّن املوجود من كتاب مسلم أكثر 

من ذلك فهل زيدت هذه النصوص عىل الكتاب األصيل عرب التاريخ!! وهلذا 

ون ول دحاول النووي وابن الصالح تأويل ذلك بأّن املقصود من هذا الرقم األص

؛ 23: 3املكّررات )حول القّصة والرّد عليها انظر: صحيح مسلم برشح النووي 

 (.803: 33؛ وتاريخ اإلسالم 234: 32وسري أعالم النبالء 

يضاف هنا أّن علامء أهل السنّة اختلفوا فيام بينهم يف عدد أحاديث البخاري، 

وابن خلدون  حديثًا كام أسلفنا، 7275فابن الصالح والنووي و.. جعلوها 



هـ( 530حديثًا وفعل ذلك ابن حجر أيضًا، بل إن احلازمي ) 3244جعلها 

هـ( ذكرا أّن عدد أحاديث البخاري يزيد يف رواية الفربري عىل 346والعراقي )

عددها يف رواية إبراهيم بن معقل بامئتني، ويزيد عدد النسفي عىل عدد محاد بن 

ات البخاري: صحيح مسلم برشح شاكر النسفي بامئة )انظر حول عدد رواي

؛ وفتح 500ـ  508: 3؛ وكشف الظنون 065؛ وهدي الساري: 23: 3النووي 

: 27اهلل النجار، إشكاليات يف الرتاث الشيعي احلديثي، جملة املنهاج، العدد 

(، وذكر أّنه رأى عن أيب الفضل أمحد بن سلمة أّن عدد روايات مسلم هو 303

دين عبد الرحيم العراقي، التقييد واإليضاح ملا إثنا عرش ألف حديث )زين ال

(. بل نقل أّن ابن قتيبة واآللويس اعرتفا 83أطلق وأغلق من مقّدمة ابن الصالح: 

بوجود الزيادة والدّس يف مسند ابن حنبل وغريه، بل تعّدى األمر إىل موطأ مالك 

ث بينها يحتى ذكر أّن له عرشين نسخة، وبعضهم قال: ثالثون خيتلف عدد األحاد

كام ذكر الزرقاين يف رشحه عىل املوطأ وذكر ذلك أمحد أمني وحممود أبو رية 

 (.03ـ  07؛ ونظرة عابرة: 233ـ  236وآخرون )أضواء عىل السنّة املحمدية: 

فهذا كّله يشهد للضعف أو الوهن أو سقوط هذه الكتب عن القيمة التي تعطى 

 هلا.

اإلمامي لكتب احلديث السنّية، وأراه غري  هذا، ولكنّني ال أوافق عىل هذا النقد

 صحيح، لعّدة أسباب:

إّن النص الشهري الذي جاء يف كلامت أيب الوليد الباجي ونقله عنه ابن حجر  أ ـ

وغريه، ال يدّل عىل حصول زيادة يف صحيح البخاري وال غريه من قبل الناقلني 

النسخة األصلية أو شبه أو النّساخ؛ ألّن غاية ما فيه أّن الناقلني حصلوا عىل 

األصلية، وقاموا بالترّصف يف التقديم والتأخري يف األحاديث واألبواب.. لكّن 



النّص ال يقول: إهنم أضافوا أحاديث من عندهم أو أنقصوا منها؛ فهذا الترّصف 

الذي حصل يرّض يف جمال حتديد موقف البخاري، بمعنى أننا إذا أردنا أن نحّدد 

ضوع مع دليله بوصفه فقيهًا ال حمّدثًا، فمن الصعب بعد هذا رأي البخاري يف مو

النّص أن ننسب إليه شيئًا من األدلة؛ ألّن البخاري معروٌف بوضع ترمجة حلديثه، 

أي عنوان لألبواب حيّدد نظريته الفقهية، لكّن احلديث الوارد يف هذا الباب أو ذاك 

ذاك  أن يكون هذا احلديث أو ال يمكن نسبته بوصفه دلياًل إىل البخاري؛ الحتامل

أقحم إقحامًا من طرف النّساخ أو الناقلني للصحيح، فهذه الوثيقة من الباجي 

مهّمة عىل هذا الصعيد، وهلذا استخدمها الباجي نفسه يف الرّد عىل أهل بلده من 

 التكّلف يف اجلمع بني عنوان الباب واألحاديث الواردة فيه..

ذا املستوى، لكنه ال جيعل كتاب البخاري من نعم، هذا الترّصف خيّل عىل ه

الكتب التي لعبت هبا أيدي الناقلني إىل احلّد الذي يسقطها عن االعتبار حديثّيًا؛ 

 ألّن الروايات هي نفسها مل حيصل يف كّل رواية أّي تعديل ال يف السند وال يف املتن.

ن مرتبًا، ال أنه وهذا معنى أّن الكتاب كان مسودة كام عرّب ابن حجر، أي مل يك

 مل تكن كّل رواية كاملة، وما يرّض باعتبار الروايات هو األمر الثاين ال األّول.

وعىل املنوال عينه النّص الثاين البن حجر، فإّن ابن حجر مل يقل: إّن أحدًا دّس 

يف صحيح البخاري روايات، كّل ما قاله أّن البخاري كأنه كان وضع مناقب كّل 

وعملية ترتيب الصحابة كان أمرًا وقع فيام بعد، وهذا خيّل صحايب عىل حدة، 

بنسبة ترتيب الكتاب إىل البخاري، وال خيّل باعتبار الروايات، علاًم أّن الباجي 

وابن حجر وغريمها مل يقولوا بأن ترّصف الناقلني كان بقصد اإلساءة، وإنام هو 

ا نّظم الصفحات فقاموأمٌر واقع ُفِرَض عليهم، فقد وقع بني يدهيم كتاب غري م

 برتتيب صفحاته ال غري.



إّن قّصة أيب زرعة الرازي مع أيب قريش احلافظ ال تدّل عىل يشء هنا أيضًا؛  ب ـ

ألّن احلافظ ينسب مجع أربعة آالف حديث يف الصحيح، وال يدّل ذلك عىل أّن 

نه إهذا احلوار جرى بني الرازي واحلافظ بعد االنتهاء من كتابة مسلم لصحيحه، ف

تمل أي يف كتابه املسّمى بالصحيح، بل حي« يف الصحيح»ال يعلم أّن املراد من كلمة 

، وملا جهلنا تاريخ احلوار وأنه قبل «يف األحاديث الصحيحة»جدًا أن يكون املراد 

إكامل الصحيح أم بعده.. مل يكن يمكن االستناد إىل هذا احلوار إلثبات حصول 

 زيادة يف كتاب مسلم.

هـ 838لو صّح هذا اخلرب واحلوار؛ ألّن أبا قريش احلافظ تويف عام  هذا كّله

(، فيام تويف ابن الصالح ـ صاحب هذه املعلومة ـ 767: 2)انظر: تذكرة احلفاظ 

هـ، ومل يظهر يل سند ابن الصالح إىل أيب قريش احلافظ يف نقل هذه 608عام 

 القّصة، التي نقلها عنه النووي ثم من بعده.

لك أّن عدد األخبار الصحاح ـ أي مع رصف النظر عن التكرار ـ يضاف إىل ذ

يف صحيح مسلم يقارب األربعة آالف، فمن املمكن جدًا واملعقول أّنه خيربه عن 

عدد الروايات الصحيحة التي خّرجها مسلم، واملكّرر مل يدخل ضمنها كام نقلنا 

 هذه املالحظة عن بعضهم.

عدد روايات البخاري أو مسلم أو موطأ مالك إّن اختالف العلامء يف حتديد  ج ـ

أو مسند ابن حنبل أو غريه يرجع إىل أسباب متوّقعة كّلها حمتملة، وليس جمرد 

االختالف يف العدد يدّل دومًا عىل الدّس، وإال فقد اختلف يف عدد آيات القرآن 

الكريم كام هو معروف باختالف بلغ مئات اآليات كام ذكره املفّّسون وعلامء 

: 3؛ والزركيش، الربهان 3: 3القرآنيات )انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم 

؛ وسيد مري حممدي زرندي، بحوث يف تاريخ 332: 3؛ والسيوطي، اإلتقان 203



ـ  332؛ وحممد طاهر الكردي، تاريخ القرآن الكريم: 37ـ  36القرآن وعلومه: 

338.) 

 يدٌة منها:واألسباب التي تفيض هنا إىل احتامالت، عد

ـ أن حيسب هذا العامل األصول دون املكّررات فيام حيسب الثاين األصول 1

 واملكّررات معًا، وسيقع اختالف حينئٍذ بفارق كبري.

ـ أن حيسب هذا العامل الروايات بام فيها من األخبار املسندة املوصولة 2

خر أحد حيذف آ واألخبار املعّلقة املرفوعة وما نقل عن الصحابة والتابعني، فيام

 األخريين أو كليهام، والفارق سيكون كبريًا.

ـ أن يكون هناك دّس واختالق يف الكتاب من قبل الناقلني أو النّساخ فيام 3

 بعد.

ـ أن يقوم بعض الناقلني بوضع رواية واحدة يف موضعني: نظرًا لداللتها 4

ذا الباب أم يف عليهام معًا حيث مل يدِر هل وضعها البخاري أو مالك أو.. يف ه

 ذاك! وهذا ما يفّّس وجود تكرار كبري يف كتاب البخاري باألخّص.

فعىل االحتامل األول والثاين والرابع )واألخري يرجع بالتحليل إىل األّول( ال 

يرّض ذلك باعتبار الكتاب احلديثي، أما عىل االحتامل الثالث فمن الواضح أّن 

حتامل من هذه االحتامالت كان من الصعب الرضر مؤّكد، وإذا مل نستطع اجلزم با

 التأّكد من فكرة الدّس والتزوير؛ لكنها تبقى حمتملة احتامالً أّوليًا.

إّن ما يقوله اآللويس ال قيمة له؛ ألّنه جمرد اجتهاد منه، وهو بعيد زمانًا عن  د ـ

عرص ابن حنبل حتى يؤّكد لنا وقوع الدّس يف كتابه، فقد تويف اآللويس عام 

هـ، وأما أّن ابن قتيبة الدينوري املتوّف عام 203هـ، فيام تويف ابن حنبل عام 3274

هـ يذكر الدّس يف مسند ابن حنبل، فهذا كالم هام جدًا من شخص قريب 276



عهد جدًا بابن حنبل وخبري يف التاريخ ووثائقه؛ لكنّني بعد البحث مل أعثر عىل 

 ّن كالمه ال يدّل عىل الكذب، بل يقول:كالم ابن قتيبة الذي نقله عنه أبورية، مع أ

هـ فدخل يف الروايات عنه ما دخل إما 223إن أمحد توقف عن الرواية منذ عام 

؛ 884لكذب أو لسوء ضبط أو سوء فهم.. )راجع: أضواء عىل السنّة املحمدية: 

(، فهذا النّص ال يدل عىل وقوع املروّي عنه يف املسند، بل قد 54ونظرة عابرة: 

ريه وشفاهيًا؛ ألنه نقل عن أمحد الكثري من القيل والقال حتى كان الكثري يكون غ

من فتاويه عىل روايات، فليس نّص ابن قتيبة بداّل عىل حصول التحريف والدّس 

يف نفس املسند؛ وإن كان حيتمل الشمول، فإطالق ذلك كام فعله بعض أساتذتنا 

 (.303الشيعي احلديثي:  غري واضح )فتح اهلل النجار، إشكاليات حول الرتاث

نعم، اليشء املؤّكد من هذه املعلومات واملنقوالت أّن االستنساخ والرواية 

ـ ليس عىل املستوى اإلسالمي فحسب،  للكتب واملصنّفات ظاهرة احتّفت تارخيياً 

بل عىل املستوى العام أيضًا ـ بالكثري من املخاطر؛ هلذا ال يكاد خيلو كتاب من هذه 

وضعفًا، وهذا كّله يؤثر عىل درجة اليقني بكّل روايات هذه الكتب  املشكلة شّدة

 لكنّه ال يسقطها عن االعتبار والقيمة بالكلّية.

بل لقد بلغت االختالفات حّدًا أن ُنسبت كتب ألشخاص ثم تبنّي أهنا مل تكن 

هلم، وضاعت كتب كثرية لعلامء كبار مل يعثر منها الباحثون عىل يشء، واختالف 

يف كلمة أو مجلة أو فقرة أو حديث أو اختالط كتٍب ببعضها مثل ما قيل النسخ 

عن تفسريي: القمي وأيب اجلارود، أو نسبة كتاب إىل شخص وال يعلم أنه له 

أصاًل، مثل كتاب االختصاص للشيخ املفيد.. كّلها ظواهر أكثر من أن حتىص يف 

امل، وإن ل يف كل الععامل النسخ واملخطوطات ليس يف العامل اإلسالمي فحسب، ب

كان تطّور علم النسخ واملخطوطات وتصحيح الرتاث قد خّفف الكثري من 



 املشاكل يف الوقت عينه الذي كشف لنا عن مشاكل كثرية أخرى قائمة.

ويف بعض األحيان ربام يروي املؤّلف كتابه مرتني، ويغرّي يف الكتاب يف املّرة 

واخلالفات   فيه ثم ينرشه بنسخة حمّرفة،الثانية، وربام يستعري شخص كتابًا ويغرّي 

 املذهبية والسياسية كثرية تسمح بذلك.

فاملفرتض بعد ورود أخبار عن كتاب ما يف ذلك هو األخُذ بالقدر املتيقن منه 

إذا كان، وإال سقط الكتاب عن االعتبار، فمثل البخاري املفروض أّن الفربري 

وسائر تالمذة أو نقلة كتاب البخاري وإبراهيم بن معقل )مغفل( ومحاد بن شاكر 

ثقات، وإال سقط الكتاب الذي يصلنا من طريق شخص غري معلوم الوثاقة إال 

مع حشد شواهد.. ففي مثل هذه احلاالت ننظر يف النسخة األقّل من حيث 

الروايات بمعنى القاسم املشرتك بني الروايات فنأخذ به، أما الباقي فيتبع دراسة 

ّن هذه الزيادة أو تلك هل هي من كتب املؤّلف األصيل أم الباحث إلثبات أ

أضيفت بسوء نّية أو بجهالة أو بغفلة! فلعّله يثبت له، وإال تعّرضت هذه 

 الروايات للتشكيك.

وهذا يشء موجود يف كتب احلديث حتى عىل املستوى احلديثي نفسه، فبعض 

ب سالعلامء يضيف توضيحات يف احلديث بحيث يصبح من املدرج بح

االصطالح احلديثي، وخيتلط األمر، مثل ما ينسب إىل الشيخ ابن بابويه الصدوق 

ـ وإن كان يف النسبة نظر وسيأيت ـ فهل يعني ذلك سقوط الروايات عن 833) هـ( 

 االعتبار!!

 إّن املالحظة األوىل هنا غري واردة. :والنتيجة

 

 القفاري. د أداء يف مفارقة احملدودة، ئقوالوثا بريةالك الدعاوى بني

إّن إطالق القفاري كالمه يف أّن الشيعة يغرّيون من كتب قدمائهم دون اإلتيان 



بشواهد عىل وقوع هذا األمر بحيث تصّح هذه النسبة.. كالم غري دقيق؛ فإذا 

حصل هذا األمر مرًة أو مرتني مثاًل فهذا ال يعني إطالق وصف من هذا النوع؛ 

ف أيضًا عىل السنّة وغريهم من وجهة نظر بعض وإال لصّح إطالق هذا الوص

الشيعة؛ ألّن هذه الظاهرة بوصفها أحداثًا جزئية موجودة عندهم أيضًا؛ فإذا صّح 

ما ينقل عن السيد حممد باقر الصدر أنه طلب من الشيخ حسني آل رايض تصحيح 

نّة سكتاب املراجعات اعتامدًا عىل الطبعات القديمة لبعض الصحاح السنية؛ ألن ال

غرّيوا يف الطبعات املتأخرة لبعض الكتب؛ فهذا شاهد عىل حصول ذلك عند 

السنّة أيضًا، وقد قّدم بعض العلامء والباحثني ـ والعهدة عىل جهودهم ـ شواهد 

عىل حصول ذلك يف الوسط السني، مثل ما ذكره الشيخ عيل الكوراين العاميل 

 (.35ـ  30: 3املعارص يف كتابه )ألف سؤال وجواب 

هلذا، فإطالق هذه الكلامت يف كتاب يقول: إنه حياكم مذهبًا بأكمله، حيتاج إىل 

الكثري من الشواهد، ولو ثبت لديه يشء فليقل كم حجمه، وليقل حّرفوا بعض 

الكتب أو هذا الكتاب أو ذاك بدل إطالق العناوين التي تسقط اعتبار مذهب 

 اهد التي ذكرها هنا وقال: إهنمبأكمله ومصادره الفكرية واحلديثية، فحتى الشو

حّرفوا الكتب األربعة مل تطل سوى كتابني مها الكايف والتهذيب، وليس الكتب 

 األربعة؛ فالدّقة يف هذا املجال مطلوبة.

 

 لنصوصا رصد للطوسي، لتهذيبا كتاب روايات عدد عم وقفة

( 5444يب )إّن ما ذكره القفاري من أّن الطويس نّص عىل أّن كتاب التهذ

حديث فيام نّص شيوخ اإلمامية عىل أنه يزيد عن الضعف، فيه ُلبس وخطأ واضح؛ 

».. : عىل الشكل التايل« العّدة يف أصول الفقه»فإّن النّص الذي ذكره الطويس يف 



ما ظهر بني الفرقة املحّقة من االختالف الصادر عن العمل هبا؛ فإين وجدهتا خمتلفة 

فتي أحدهم بام ال يفتي به صاحبه يف مجيع أبواب الفقه من املذاهب يف األحكام، ي

الطهارة إىل أبواب الديات، من العبادات واألحكام واملعامالت والفرائض، وغري 

ذلك، مثل اختالفهم يف العدد والروية يف الصوم، واختالفهم يف أّن التلفظ بثالث 

ابًا لفقه، حتى أّن بتطليقات هل يقع واحدة أم ال!.. وغري ذلك يف سائر أبواب ا

منه ال يسلم إال )وقد( وجدت العلامء من الطائفة خمتلفة يف مسائل منه، أو مسألة 

متفاوتة الفتاوى! وقد ذكرت ما ورد عنهم ـ عليهم السالم ـ من األحاديث 

هتذيب »ويف كتاب  «االستبصار»املختلفة التي ختتّص الفقه يف كتايب املعروف بـ 

 مخسة آالف حديث، وذكرت يف أكثرها اختالف الطائفة يف ما يزيد عىل« األحكام

 (.383ـ  386: 3)العدة يف أصول الفقه « العمل هبا، وذلك أشهر من أن خيفى..

هذا النّص يدّل عىل أّن الشيخ الطويس كان يتحّدث عن االختالف الواقع بني 

اديث حاأل»علامء الشيعة، ويربطه باالختالف املوجود بني األحاديث، فكلمة 

يقصد هبا املتعارضة؛ ألن مصطلح: اختالف احلديث يقصد منه ما « املختلفة

نسّميه اليوم يف أصول الفقه ـ شيعيًا عىل األقّل ـ بتعارض األخبار، بل اسم كتاب 

أي  «االستبصار فيام اختلف من األخبار»الطويس يشهد عىل ذلك، فقد ساّمه: 

ار، وايات املتعارضة يف كتاب االستبصتعارض من الروايات؛ ويقول بأنه مجع الر

وهذا ال غبار عليه، ويعطف عليه هتذيب األحكام، وأّن عدد املتعارض هو ما 

يزيد عن اخلمسة آالف حديث، وهذا هو عدد روايات االستبصار، فقد ذكر 

ة أبواب الكتاب تسعامئة ومخس»... الطويس يف آخر كتاب االستبصار ما ييل: 

 «عىل مخسة آالف ومخسامئة وأحد عرش حديثًا حرصهتا وعرشون بابًا، تشتمل

 (.808: 0)االستبصار 



إذن، فقصد الطويس هو األخبار املتعارضة املوجودة يف االستبصار، ونحن 

نعلم أّن االستبصار ليس فيه يف الغالب إال روايات هتذيب األحكام، أي أّنه أخذ 

م منها كتاب االستبصار، ث األخبار املتعارضة يف هتذيب األحكام وفرزها وأّلف

عّلق عليها تعليقاته املشهورة، وهذا معناه أّن األخبار املتعارضة يف هتذيب 

األحكام ستكون أيضًا مخسة آالف حديث، وهلذا قال الشهيد الثاين متحّدثًا عن 

وأما االستبصار، فإنه أخّص من التهذيب غالبًا، فيمكن الغناء ».. الكتب األربعة: 

)الرعاية حلال البداية يف علم الدراية، ضمن )رسائل يف دراية احلديث « عنه به..

3 :)368.) 

فلم يكن الطويس بصدد استعراض عدد أحاديث التهذيب، وإنام بصدد 

استعراض عدد املتعارض من احلديث يف االستبصار والتهذيب، وسياق كالمه 

 كّله عن التعارض واالختالف.

ر، وهو السيد حسن املوسوي اخلرسان، عىل نعم، عّلق حمّقق كتاب االستبصا

الثة الذي أحصيناه يف جمموع األجزاء الث»خامتة االستبصار التي نقلناها بالقول: 

حديثًا، فإذا ما « 07»( حديثًا، وهو يزيد عىل ما ذكره الشيخ قدس رسه 5553)

عض ، والحظنا ب«مثله»الحظنا بعض ما ذكر له الشيخ سندًا آخر، وعطفه بقوله: 

األحاديث التي كّررها الشيخ يف باب واحد بدون أّي تغيري، والحظنا ما كان من 

ه، بل اتفق معرمحه اهلل  تفاوت النسخ، هان األمر وقارب العدد ما أحصاه الشيخ

 (.3. اهلامش رقم: 808: 0)االستبصار « فالحظ

وهذا يشء طبيعي يف واقع النسخ ومسألة االختالف يف طريقة عّد األحاديث 

حذف املكّرر وعدمه، فانظر كيف مل جيد املصّحح هنا حزازة يف التأويل للجمع ب

بني واقع التهذيب اليوم وما ذكره الطويس، من فكرة التكرار، لنعرف أّن هذا 



االختالف البسيط موجود عند السنّة والشيعة معًا، وهذا يؤّكد ما قلناه سابقًا 

 عندما حتّدثنا عن كتاب البخاري.

ستشهاد القفاري بكالم الطويس إلثبات حتريف كتاب التهذيب غري وعليه، فا

 دقيق أبدًا.

ونشري هنا إىل ضعف كالم الشيخ أيب طالب جتليل التربيزي املعارص يف رّده 

عىل كالم القفاري حيث ذكر أنه بحث عن نّص الشيخ الطويس يف العّدة فلم جيده، 

طى القدر املتيقن؛ لعدم احتامل ( حديثًا، أع5444ثم احتمل أّن الشيخ ملا ذكر )

عّده ألحاديث الكتاب؛ لكثرة انشغاالته العلمّية )تنزيه الشيعة االثني عرشية عن 

 (.234الشبهات الواهية: 

وهذا مردود؛ ألننا عثرنا عىل النّص من جهة، وألّن الشيخ الطويس ال مانع من 

 ق لروايات كتابعّده أحاديث كتبه، فقد سبق أن نقلنا كالمه يف العّد الدقي

( حديث ليس قدرًا متيّقنًا لوحده، فعندما يؤّلف شخص 5444االستبصار، و )

قرابة أربعة عرش ألف حديث يفرتض أن يعطي رقم عرشة آالف يف احلّد األدنى 

عىل نحو التقريب بوصفه القدر املتيقن، ال مخسة آالف، فهذه أجوبة سجالية غري 

 دقيقة.

 

 احلديثي دّسال تهمة ورفع كليين،لل الروضة كتاب ةنسب إثبات

إّن )كتاب الروضة( من كايف الكليني ذكره كّل من الطويس والنجايش لدى 

ترمجتهام للكليني، وبّينا أّن له كتابًا باسم الروضة، فالكايف يتأّلف من ثالثة أقسام: 

( 537األصول والفروع والروضة، ويف كتاب الروضة يوجد ـ حسب الظاهر ـ )

(، ويشري بعض الباحثني إىل 043حديثًا )عبد الرسول الغفار، الكليني والكايف: 



وجود كالم عند املتقّدمني يف أّن كتاب الروضة هل هو جزء من كتاب الكايف، 

وهلذا وضع يف آخره ـ وبعضهم جيعله بني كتاب العرشة وكتاب الطهارة ـ أم أنه 

 ه(.ّم إىل الكايف! )املصدر نفسكتاب مستقل أّلفه الكليني، ولكن فيام بعد ض

وهذا اخلالف ال أثر له هنا؛ ألّن املهم أن يثبت أّن الكتاب للكليني ومل ُيدّس يف 

كتبه، هلذا قلنا يف التعليق عىل ما نوقش فيه صحيح البخاري بأّن جمّرد ترّصف 

 الناقلني يف التقديم والتأخري يف األبواب واألحاديث ال يرّض باعتبار الكتاب من

الناحية احلديثية، واألمر هنا كذلك ال يرّض ضّم كتاب الروضة إىل الكايف يف اعتبار 

 الكتابني معًا، وهذا واضح.

إنام الكالم يف نسبة كتاب الروضة للكليني نفسه، والذي يبدو أّن أّول من طرح 

هـ( فيام نسبه إليه عبد اهلل 3433هذا التشكيك كان اخلليل بن غازي القزويني )

ي يف رياض العلامء، ونقله عن الرياض أيضًا املحّدُث النوري يف خامتة أفند

؛ 586: 8؛ والنوري، خامتة املستدرك 263: 2املستدرك )أفندي، رياض العلامء 

(، فقد جاء يف احلديث عن القزويني ما 272: 8واخلوانساري، روضات اجلنّات 

وإن  ن تأليف ابن إدريسوأّن الروضة ليس من تأليف الكليني، بل هو م»... ييل: 

ساعده يف األخري بعض األصحاب، وربام ينسب هذا القول األخري إىل الشهيد 

، فالقزويني هنا ينسب كتاب الروضة البن إدريس احليل «الثاين، ولكن مل يثبت

هـ(، ولعّل التعقيب باحتامل نسبة هذا القول للشهيد الثاين هو من عبد اهلل 533)

 ويني، وليس من القزويني نفسه.أفندي ناقل موقف القز

 وهنا ينبغي التعليق:

هـ( 533هـ( وابن شهرآشوب )064هـ( والطويس )054ـ ذكر النجايش )1

هـ( أّن له كتاب الروضة ووضعوه آخر كتب 823أو  823يف ترمجة الكليني )



الكايف، أي أهنم عّدوه من كتاب الكايف بحسب ما يظهر من كالمهم أو يرتائى 

؛ وابن 234؛ والفهرست للطويس: 877انظر: رجال النجايش: بشكل قوّي )

(. وهذا يؤّكد أّن كتاب الروضة للكليني وأنه 380شهر آشوب، معامل العلامء: 

 من الكايف.

بل إّن املحدث النوري يستدّل بإرجاعات العلامء عرب التاريخ هلذا الكتاب 

 (.586: 8ناسبينه للكليني )خامتة املستدرك 

هـ( يقول بنسبة الروضة إىل 365ىل كالم يثبت أّن الشهيد الثاين )ـ مل نعثر ع2

 غري الكليني أو إىل ابن إدريس احليل.

ـ مل يذكر أحد يف ترمجة كتب ابن إدريس أّن له كتابًا باسم الروضة، وقد 3

استقىص الباحث اإليراين املعارص عيل مهت بناري كّل ما قيل أو بان يف 

ن إدريس يف دراسة هي األشمل حول هذا الرجل، املخطوطات حول مصنّفات اب

ومل يأت عىل ذكر كتاب الروضة البن إدريس، وإنام ذكر له كتاب الّسائر، ومسائل 

ابن إدريس، وجوابات املسائل، وخالصة االستدالل، واملناسك، ومستطرفات 

الّسائر، وخمترص التبيان، والتعليقات، وحاشية الصحيفة السجادية، والطّب 

تشفاء، ورسائل ابن إدريس كرسالة معنى الناصب ورسالة املواسعة واالس

واملضايقة ورسالة التكليف، وال أثر ليشء اسمه الروضة أو مضمونه مضمون 

كتاب الروضة عىل اإلطالق )راجع: عيل مّهت بناري، ابن إدريس احليل، رائد 

 (.383ـ  33مدرسة النقد يف الفقه اإلسالمي: 

سبة هذا الكتاب إليه دون دليل إطالقًا، مع أّن كل وعليه، فأّي معنى لن

معطيات النسخ واملخطوطات ونصوص القدماء وعلامء الرتاجم والرجال ال 

توحي بذلك إطالقًا، فكيف عرف اخلليل بن غازي القزويني ـ وهو ابن القرن 



 احلادي عرش اهلجري ـ هذه املعلومة املهّمة!!

عىل أّن الشيوخ املروّي عنهم يف أّول السند ـ إّن مراجعة كتاب الروضة يدّلنا 4

كّلهم من الطبقة الثامنة أو التاسعة، والكليني من الطبقة التاسعة ويروي أيضًا عن 

الطبقة التاسعة والثامنة كام هو معروف، أما ابن إدريس فيعّد يف تصنيف الطبقات 

 راٍو يف أّي من الطبقة اخلامسة عرشة، فكيف يصّح نسبة الكتاب إليه، وال يوجد 

 043أوائل أسانيد الروضة من غري الطبقة الثامنة أو التاسعة!! )الكليني والكايف: 

 (.043ـ 

ـ إذا راجعنا أسانيد الكايف وأسانيد الروضة سنجد احتادًا بينهام وتشاهبًا يؤّكد 5

التي اشتهر هبا الكليني متحدة أيضًا، « العّدة»أن املؤّلف واحد، حتى ظاهرة 

وب عرض املروّيات، من ذكر سلسلة السند كاملًة إال ما ندر، ثم وكذلك أسل

اتباع أسلوب البحث عن طرق أخرى مكّملة للرواية وترتيب هذه الطرق بحسب 

جودهتا، وإحالته عىل اإلسناد السابق، واملتابعات والشواهد، فاحتاد األسانيد 

امذج هلذه وسالسلها هبذه الطريقة شاهد وحدة الكتاب، وقد فّصل يف ذكر ن

املالحظة الشيخ عبد الرسول الغفار، وأّول من طرحها املحّدث النوري )راجع: 

: 3، والكايف )املدخل( 033ـ  043؛ والكليني والكايف: 586: 8خامتة املستدرك 

 ، ط دار احلديث(.345ـ  340

واليشء الوحيد الذي خيتلف بني الروضة وكّل من أصول الكايف وفروعه هو 

تبويب، فقد جاءت أحاديث الروضة غري مرتبة وال مبّوبة عىل نفس الرتتيب وال

 الطريقة التي اتبعت يف أحاديث األصول والفروع من الكايف.

ـ ما ذكره الشيخ الغفار أيضًا من أّن عادة الكليني أن يذكر يف هناية بعض 6

ع والكتب أنه تّم هذا الكتاب ويتلوه الكتاب اآلخر، وقد وجدناه بعد أن أتّم فر



وبه تّم كتاب الفروع من الكايف تأليف أيب جعفر حممد بن يعقوب »... الكايف قال: 

الرازي الكليني& واحلمد هلل رّب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله 

 «الطاهرين، وسّلم تسلياًم كثريًا، ويتلوه كتاب الروضة من الكايف إن شاء اهلل

ـ  033أّن الروضة له )الكليني والكايف: (. فهذا النّص يؤّكد 060: 7)لكايف 

030.) 

لكننا ال نرى هذا الكالم قويًا؛ الحتامل أّن النّساخ ذكروا ذلك، السيام مع تعبري 

 الوارد يف النّص اآلنف الذكر.»&« 

ـ ليس لدينا نّص يؤّكد تبنّي القزويني نفسه لنظرّية عدم وجود كتاب للكليني 7

 أفندي الذي يرّصح فيه أنه مل يلتِق بالرجل، وال اسمه الروضة، إال نّص عبد اهلل

يذكر لنا من أين علم هبذا اخلرب، واملوجود بني أيدينا للقزويني رشحه عىل الكايف 

يف ثالثة اشتمل كتاب الكا»واملعروف بالصايف، وهناك يقول ما ترمجته بالعربية: 

الكايف أربعة  كتاب وثالثني كتابًا، فإن كان كتاب الروضة من الكايف فحينئذ يكون

 (.83)القزويني، الصايف لرشح الكايف: « وثالثني كتاباً 

وهذا النّص يشّكك ـ عىل أبعد تقدير ـ يف كون الروضة من الكايف، ال يف كونه 

للكليني، كام هو واضح، لكن طبقًا هلذه املالحظات املتقّدمة ال معنى للتشكيك 

كيك غري الكايف؛ ألّن معطيات التش يف نسبة كتاب الروضة إىل الكليني وحتى إىل

واضحة؛ وعليه فال دليل يثبت وقوع الدّس والتزوير يف كتاب الكايف هبذا املعنى 

 أيضًا.

كام أّن القزويني قد رشح يف رشحه الفاريس للكايف كتاَب الروضة نفسه دون 

أن يشري لعدم كونه للكليني، وقد تعّرض حممد حسني درايتي والذي قام 

خة الشايف للقزويني هلذا املوضوع، وذكر أّن القزويني يف رشحه عىل بتصحيح نس



َح الروضة أيضًا، ولكنّه مل يرش يف املقّدمة إىل أّن الروضة ليست من  الكايف رَشَ

تأليف الكليني، فال صّحة ملا نسب للقزويني هنا )درايتي، الشايف يف رشح الكايف 

 (.33:  )للموىل خليل القزويني(

العثور عىل أكثر من نقل قديم مبارش من السيد عيل بن موسى بن  ـ لقد تمّ  8

هـ( يرّصح باألخذ من كتاب الروضة وأّنه ملحمد بن يعقوب 660طاووس )

الكليني، وذلك يف كتبه: فرج املهموم، ومجال األسبوع، وفالح السائل، وكذلك 

بنّي طابقة تهـ( يف كتابه: املحترض، وبعد امل3من الشيخ حسن بن سليامن احليل )ق 

أيضًا وجود هذه الروايات يف كتاب الروضة املوجود بني أيدينا )الكايف )املدخل( 

 ، ط دار احلديث(.343ـ  346: 3

 

 فالتحري من سالمته باتوإث الكايف، كتب عدد يدحتد

 بالنسبة لعدد الكتب املوجودة يف الكايف، فقد وجدت ثالث كلامت هنا:

ايف مخسون كتابًا، وهذا ما ُنسب إىل السيد حسني بن السيد ـ إّن عدد كتب الك أ

هـ(، بل قد عثرنا عليه يف كلامت العالمة احليّل 3476حيدر الكركي العاميل )

أيضًا، وذلك يف إجازته ملهنّا بن سنان املدين، ويظهر أّن الكركي أخذه منه وتابعه 

(، وملّا كانت إجازات 337ـ  336فيه )انظر: احليل، أجوبة املسائل املهنائّية: 

العالمة احليل تقع عادًة يف طريق إجازات بعض العلامء املتأخرين فقد وقع النّص 

نفسه يف تلك اإلجازات أيضًا، كإجازة الشيخ حمّمد بن حممد بن خاتون العاميل 

للشيخ عيل بن احلسني العايل الكركي، وكذلك إجازة الشهيد الثاين للشيخ حسني 

عاميل، وإجازة حسني اخلوانساري لتلميذه األمري ذي الفقار بن عبد الصمد ال

 (. 34: 347، و353، 26: 345وغريهم )انظر هذه اإلجازات يف: بحار األنوار 



ـ إّن كتاب الكايف اشتمل عىل ثالثة وثالثني كتابًا بدون الروضة، ومعها  ب

قزويني ن غازي اليكون أربعة وثالثني كتابًا، وهذا هو الكالم املتقّدم عن اخلليل ب

 هـ(.3433)

ـ إّن كتاب الكايف ثالثون كتابًا، وهذا ما نّص عليه الطويس يف الفهرست  ج

( كتابًا، 83وابن شهرآشوب، بينام نجد عدد الكتب التي رسدها النجايش يبلغ )

؛ 877بفصل كتايب العقل وفضل العلم عن بعضهام )انظر: رجال النجايش: 

(. ورقم الثالثني هو ما ذكره أيضًا 380 العلامء: ؛ ومعامل234وفهرست الطويس: 

احلسني بن عبد الصمد العاميل والسيد عيل حممد النصريآبادي النقوي اهلندي 

؛ واجلوهرة العزيزة يف رشح 833هـ( وغريهم )وصول األخيار: 3832)

 (.068: 2الوجيزة، سلسلة رسائل يف دراية احلديث 

ح هو ما نّص عليه القدماء الذين هم وبتحليل هذا األمر، نجد أّن الصحي

 األقرب إىل زمن الكليني كالطويس والنجايش وابن شهرآشوب و.. وذلك:

كتابًا( حيتمل  80إّن كالم اخلليل بن غازي القزويني )أي أّن كتب الكايف  ـ1

جدًا نشووه من طبيعة عناوين الكتب؛ ألّن الفارق بسيط، فمثاًل هناك كتاب 

مل أنه فصلهام يف احلساب فجعلهام كتابني، كذلك كتاب الوضوء واحليض، حيت

النكاح والعقيقة، وكذلك كتاب األيامن والنذور والكفارات، بفصل الكفارات 

 لوحدها، كذلك الصيد والذبائح، فهذا االحتامل وارٌد جدًا ما دام الفارق بسيطًا.

 يف إجازاتـ هذا األمر ال يمكن تطبيقه عىل الرقم الذي أعطاه الكركي وجاء 2

العالمة احليل وغريه؛ هلذا فاملرّجح ـ ملا سيأيت ـ أّن العالمة والكركي اشتبها يف 

الرقم أو حصل خطأ من نّساخ اإلجازة والكتاب، كام يقول بعض األساتذة 

 (.383الباحثني )فتح اهلل النجار، إشكاليات حول الرتاث الشيعي احلديثي: 



ي أّن أحدًا من علامء الشيعة أو السنّة مل يقل ـ ما يؤّكد اشتباه العالمة والكرك3

بأّن كتاب الكايف مخسون كتابًا، سواء القدماء أم املعارصون للعالمة والكركي أم 

املتأّخرون اليوم، وهذا أكرب دليل عىل أّن العالمة والكركي أو الناسخ قد اشتبه 

 كتابًا الثني)املصدر نفسه(، حتى رّشاح الكايف عندما رشحوه مل يذكروا سوى ث

 كالعالمة املجليس يف مرآة العقول.

ـ كتاب الكايف له نسخ عديدة، وقد طبع مّرات كثرية يف العامل الشيعي، وليس 4

يف أّي من طبعاته حتى اليوم، أّي طبعة أو نسخة فيها مخسون كتابًا، فلنعّدها 

يف  تولنحسبها جيدًا لنتأّكد أّن الكتب املوجودة هي عينها الكتب التي جاء

كلامت النجايش والطويس وابن شهرآشوب وغريهم؛ فإذا صّح أنه زيدت كتب 

هبذا احلجم فأين هي من نسخ الكايف وطبعاته!! )املصدر نفسه؛ وراجع: جتليل 

 (.233ـ  234التربيزي، تنزيه الشيعة االثني عرشية: 

ّصني تولو أّن أمرًا من هذا النوع حصل لوقع كالم فيه بني علامء احلديث واملخ

بالكتب، وألشكلوا عىل العالمة املجليس، كيف مل يرشح العرشين كتابًا األخرى 

هـ( وتويف بعده، فكيف يكون 3476هـ( عارص الكركي )3333مع أّن املجليس )

يف عرصه عرشون كتابًا إضافيًا وال يتعّرض رّشاح الكايف هلذه الكتب وأين هي 

 أساموها!!

به أو سها قلمه أو اشتبه النّساخ، السيام وأننا مل هذا كّله يؤّكد أّن الكركي اشت

نجد أحدًا من علامء الشيعة ال قبله وال يف عرصه وال بعده يذكر هذا الكالم، 

فكيف نشّكك بكتاب بمثل هذه اآللية!! وهل هذا األسلوب علمي 

 وموضوعي!!

وعليه، فهذه اإلشكاليات كّلها، إن حول صحاح السنّة أو الكتب األربعة 



يعة، غري واردة بحيث تسقط اعتبار الكتب مجيعها، نعم قلنا: إّن اختالف للش

النسخ وأمثال ذلك له أثره التارخيي الذي ال ينبغي تغافله، ومعرفة مدى تأثريه 

 عىل إبطال نظرية اليقني بصدور مجيع روايات هذه الكتب بحرفّياهتا.

 

 الصفوي؟ العصر قبل وأ السابعة املائة قبل ًاموجود( هوغري) الكايف كان هل

قد يستغرب شخٌص من هذا السؤال، فالكايف من الكتب احلديثية الشيعيّة 

األم، فهل يمكن أن ُيتساءل حول ما إذا كان كتابًا حديثّيًا معتمداً أو متداوالً يعزى 

 إليه ويسند قبل املائة السابعة أم ال!

بقّوة، حيث يذهب ثّمة من تداول هذه اإلشكالّية، وطرحها الدكتور القفاري 

إىل أّن هذا الكتاب ـ أي الكايف ـ مل يكن متداوالً، ال بني السنّة وال بني الشيعة، 

هـ، أي أّن هناك 823أو  823حتى القرن السابع اهلجري، رغم وفاة مؤّلفه عام 

ثالثة قرون كاملة تقريبًا مل يكن فيها هذا الكتاب معروفًا أو متداوالً، ولو نظرنا يف 

يعة ال نجد شيئًا من هذا القبيل، فهم ُيسندون إىل كتب الشيخ الطويس، كتب الش

ولكنّهم ال يسندون إىل كتاب الكايف قبل هذا التاريخ، ولذلك ال نجد أحدًا من 

ج من طريق الكايف عىل مدى ستة قرون بعده، بل وال يعزو إليه.  اإلمامّية خرَّ

رص الذهبي، مية احلراين، ويف خمتولو تأّملنا يف كتاب منهاج السنّة للشيخ ابن تي

ال نجد ذكراً هلذا الكتاب، وكذلك ال نجد ذكراً له يف كتاب العالمة احليل املعروف 

بمنهاج الكرامة يف إثبات اإلمامة، وهذا يعني أّن هذا الكتاب مل يكن قد تّم تداوله 

ته خذ قوّ بشكٍل جاّد إىل بدايات القرن الثامن اهلجري، واملرّجح أّن هذا الكتاب أ

 ورواجه يف العرص الصفوي، ومنذ ذلك احلني اشتهر وُعرف بني اإلمامّية.

من هنا حُيتمل أّن كتاب الكايف كان يف األصل نسخًة جمعولًة كتبها الشيعة يف 



القرون الالحقة ونسبوها للكليني؛ ألّننا ال نجد هلذا الكتاب نسخًة قديمة ترقى 

تى بحسب اعرتاف آخر الطبعات املحّققة إىل ما قبل القرن السابع اهلجري، ح

املصّححة عند اإلماميّة، وهي طبعة دار احلديث يف إيران، والتي استقصت نسخه 

ومل تعثر يف أقدم النسخ إال عىل القرن السابع اهلجري يف نسخٍة غري كاملة أيضًا 

 . املدخل(.386ـ  385: 3)الكايف 

راته عن سوق اختالق النسخ وقد حتّدث الدكتور عبد الرمحن بدوي يف مذكّ 

ـ  260: 2التي رآها يف طهران أثناء زيارته هلا )عبد الرمحن بدوي، سرية حيايت 

(، ممّا يعني أّن الشيعة لدهيم جتربة نشطة يف جمال ابتداع النسخ املخطوطة التي 265

 يومهون أهّنا ترقى إىل قرون سالفة، فهم معروفون بطبخ املخطوطات.

د حدود الكايف للكليني، بل يالحظ أّن جماميعهم الكبرية وال يقف األمر عن

كبحار األنوار والوسائل ومستدرك الوسائل وغريها، تّدعي أهنا مجعت بني 

السبعني إىل الثامنني كتابًا وأكثر مل يرها أحٌد من قبلهم، ومل ينقل عنها ناقل، ولو 

لتهذيب كتايب ا حسبت عدد رواياهتا يف الفقه لوجدهتا تبلغ أضعاف ما جاء يف

واالستبصار للطويس، مع أّن الطويس نفسه ذكر أّنه بلغ غاية اجلهد فيام عثر عليه 

اين أما بعد، ف»من األخبار يف الفقه، فلم يعثر سوى عىل ما ذكر إال ما شذ، قال: 

رأيت مجاعة من أصحابنا ملا نظروا يف كتابنا الكبري املوسوم بتهذيب األحكام، 

فيه( من األخبار املتعّلقة باحلالل واحلرام، ووجدوها مشتملة عىل ورأوا ما مجعنا )

أكثر ما يتعّلق بالفقه من أبواب األحكام، وأّنه مل يشّذ عنه يف مجيع أبوابه وكتبه مما 

ورد يف أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصوهلم ومصنّفاهتم إال نادر قليل وشاذ يسري، 

تذّكره،  إليه املبتدي يف تفّقهه، واملنتهي يفوأنه يصلح أن يكون كتابًا مذخورًا يلجأ 

، وانظر: املصدر 2: 3)االستبصار فيام اختلف من األخبار « واملتوّسط يف تبّحره..



 (.840: 0نفسه 

وهو أقّل بكثري جّدًا ممّا جاء يف روايات الفقه بعد ذلك يف املوسوعات احلديثية 

علامء احلديث والرجال عند اإلمامّية الكربى يف العرص الصفوي، السيام وأّن 

اإلمامّية يعتربون أّن الشيخ الطويس هو الواسطة بني املتقّدمني واملتأّخرين يف 

 وصول الكتب القديمة إليهم )انظر هذه اإلشكالّية يف كلامت الدكتور القفاري(.

 

 لصفويا العصر يف الشيعي حلديثا كتب َجْعِل فرضّية مع وقفات

هذه األفكار التي تضع الباحث أمام شّك حقيقي  ويمكننا التوّقف عند جممل

 يف قيمة الكتب احلديثية الشيعية، وذلك عىل الشكل اآليت:

 

 لسابعا القرن قبل الكايف وتداول شهرة على رخيّيةالتا الشواهد: األوىل الوقفة

إّن احلديث عن عدم معروفّية كتاب الكايف للكليني بني الشيعة حتى القرن 

ن اهلجري أو حتى العرص الصفوي غري دقيق إطالقًا، وهناك السابع أو الثام

شواهد ومعطيات تؤّكد أّنه كان كتابًا متداوالً بني الشيعة، ولنرجع إىل كتب 

الشيعة قبل القرن السابع والثامن، لنرى ماذا حتتوي يف هذا السياق لنتأّكد هل كان 

 الكايف متداوالً أم ال!

ب وأشار إليه رصاحًة هو معارُص الكليني لعّل أّول من استعان هبذا الكتا

الشيخ إبراهيم بن سليامن بن وهب، من آل وهب الشيعة اإلماميّة املعروفني، 

( بعد وفاة الكليني رمحه اهلل بخمس سنني فقط، إذ استعان ه880املتوّّف سنة )

بكتاب الكايف يف كتابه الربهان يف وجوه البيان )ذكر هذا الدكتور حسني مدريس 

اطبائي يف جمموعة مقاالت باللغة الفارسية بعنوان )مكتب در فرايند تكامل( طب



 (.33، هامش 36ص 

هـ(، تلميذ الشيخ الكليني، قال 863وبعد ابن وهب يأيت أبو غالب الزراري )

. حيث «وكان شيخ أصحابنا يف عرصه، وأستاذهم وثقتهم»عنه الشيخ الطويس: 

تاب الكايف عن مصنّفه، ورووه عنه، عّده العاّلمة النوري ممّن تلّقوا ك

(، ويؤّيده ما قاله أبو 073: 8واستنسخوه، ونرشوه )خامتة مستدرك الوسائل 

غالب الزراري نفسه يف ذكره لشيوخه والكتب التي رواها يف )رسالة أيب غالب 

ومجيع كتاب الكايف تصنيف أيب »(، وهذا نّصه: 34، الرقم 377ـ  376الزراري: 

يعقوب الكليني، روايتي عنه، بعضه قراءة وبعضه إجازة، وقد  جعفر حمّمد بن

نسخُت منه كتاب الصالة والصوم يف نسخٍة، وكتاب احلّج يف نسخة، وكتاب 

، واجلميع جمّلٌد. وعزمي أن أنسخ بقّية الكتاب إن شاء اهلل 
ٍ
الطهر واحليض يف جزء

 «.يف جزء واحد ورٍق َطلحي

لكليني ومعارصه واضٌح يف تلّقيه كتاب فهذا النّص الذي يرجع إىل تلميذ ا

الكايف عن مصنِّفه واستنساخه قساًم منه، يف طريق استنساخ الكّل، وهذا ما يؤّكد 

أّن كتاب الكايف كان موجودًا ومتداوالً ويتعّرض للنسخ والتناقل يف عرص مؤّلفه 

 وبعده مبارشًة، فكيف نتكّلم عن ظهور الكتاب الحقًا وعدم اإلشارة إليه يف

 القرون األوىل!!

حممد بن يعقوب بن إسحاق أبو »هـ( ما نّصه: 054ويقول الشيخ النجايش )

جعفر الكليني ـ وكان خاله عالن الكليني الرازي ـ شيخ أصحابنا يف وقته بالرّي 

ووجههم، وكان أوثق الناس يف احلديث، وأثبتهم. صنّف الكتاب الكبري املعروف 

جد ين سنة.. كنت أترّدد إىل املسجد املعروف بمسبالكليني يسّمى الكايف، يف عرش

اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرء القرآن عىل صاحب املسجد، ومجاعة 



من أصحابنا يقرأون كتاب الكايف عىل أيب احلسني أمحد بن أمحد الكويف الكاتب.. 

اعة ورأيت أبا احلسن )احلسني( العقراين، يرويه عنه، وروينا كتبه كّلها عن مج

شيوخنا حممد بن حممد، واحلسني بن عبيد اهلل، وأمحد بن عيل بن نوح، عن أيب 

 (.877)رجال النجايش: « القاسم جعفر بن حممد بن قولويه، عنه

هذا النّص الذي يرقى إىل قرن بعد وفاة الكليني فقط يدّل عىل تدريس هذا 

لعادة ـ والذين هم يف ا الكتاب يف املساجد، كام يدّل عىل أّن مجهور مشايخ النجايش

 مشايخ الطويس أيضًا ـ قد رووا هذا الكتاب كذلك.

جليل القدر، عاملٌ باألخبار، وله »هـ( يف ترمجة الكليني: 064ويقول الطويس )

 «مصنّفات يشتمل عليها الكتاب املعروف بالكايف.. وذكرنا كتبه يف الفهرست

ة إىل كتب الكليني عن مجاع (. كام ذكر الطويس يف الفهرست طرقاً 083)الرجال: 

 (.233من معاريف الرواة )الفهرست: 

هذه نصوص أئّمة الرجال والفهارس)انظر أيضًا: ابن شهر آشوب، معامل 

؛ وابن داوود احليل، 205؛ والعالمة احليل، خالصة األقوال: 380العلامء: 

لك، كذ( يف شخص الكليني، وأّنه كان رجاًل معروفًا لدهيم وكتابه 337الرجال: 

 وأّن هلم طرقًا إليه يف كتب الفهارس.

وما »هذا، وقد ذكر الشيخ الصدوق طريقه يف مشيخة الفقيه إىل الكليني فقال: 

كان فيه عن حممد بن يعقوب الكليني رمحة اهلل عليه، فقد رويته عن حممد بن حممد 

 بن عصام الكليني، وعيل بن أمحد بن موسى، وحممد بن أمحد السناين ريض اهلل

عنهم، عن حممد بن يعقوب الكليني، وكذلك مجيع كتاب الكايف فقد رويته عنهم 

 (.580: 0)كتاب من ال حيرضه الفقيه « عنه عن رجاله

هذا يعني أّن كتاب الكايف كان موجودًا يف القرن الرابع اهلجري، أي نفس 



 القرن الذي كان الكليني حيًا يف ربعه األّول.

ام ذكرته عن ف»يقه إىل الكليني يف املشيخة فقال: كام بنّي الشيخ الطويس طر

حممد بن يعقوب الكليني رمحه اهلل، فقد أخربنا به الشيخ املفيد أبو عبد اهلل حممد 

بن حممد بن النعامن احلارثي البغدادي رمحة اهلل عليه، عن أيب القاسم جعفر بن 

د اهلل، عن بن عبي حممد بن قولويه، عن حممد بن يعقوب. وأخربنا به أيضًا احلسني

أيب غالب أمحد بن حممد الزراري، وأيب حممد هارون بن موسى التلعكربي، وأيب 

القاسم جعفر بن حممد بن قولويه، وأيب عبد اهلل أمحد بن أيب رافع الصيمري، وأيب 

املفضل الشيباين، وغريهم، كّلهم عن حممد بن يعقوب. وأخربنا به أيضًا أمحد بن 

ن احلارش رمحة اهلل عليه، عن أمحد بن أيب رافع، وأيب احلسني عبدون املعروف باب

عبد الكريم بن عبد اهلل بن نرص البزاز بتنيس وبغداد، عن أيب جعفر حممد بن 

يعقوب الكليني مجيع مصنفاته وأحاديثه سامعًا وإجازة ببغداد بباب الكوفة درب 

؛ وهتذيب 834ـ  845: 0)االستبصار « السلسلة سنة سبع وعرشين وثالثامئة

 (.23ـ  5: 34األحكام 

إّن هذه الوفرة يف الطرق إىل كتب الرجل، والتي عّد منها الطويس والصدوق 

يف مواضع أخرى من كتبهام كتاب الكايف، وورود أسامء أشخاص هم الوسائط 

املعروفون يف نقل الكتب.. لشواهد مؤّكدة عىل وجود هذا الكتاب يف عرص 

 الطرق إلثباته وتداوله بني شيوخ الرواية.الصدوق والطويس وتعّدد 

هذا كّله باإلضافة إىل ترمجة العديد من علامء أهل السنّة للكليني وحديثهم عنه 

؛ وتاريخ دمشق 338: 7؛ وخمترص تاريخ دمشق 723: 2)انظر: الوايف بالوفيات 

؛ وتوضيح 036: 5؛ وتاريخ اإلسالم 234: 35؛ وسري أعالم النبالء 233: 56

 و..(. 333: 7به يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم املشت



 حلديثّيةوا الفقهّية إلمامّيةا مصادر يف القديم رهوحضو الكايف: الثانية الوقفة

لقد تتّبعنا املوارد التي ورد فيها ذكر الكليني وكافيه يف مصادر اإلمامية الفقهية 

 فوجدنا إحاالت عديدة عىل هذا العامل وعىلواحلديثية ما بني القرن الرابع والسابع 

 كتابه أيضًا، وهذه بعضها:

؛ 53؛ وخالصة اإلجياز: 27)انظر: املفيد: حتريم ذبائح أهل الكتاب: 

؛ 353، 356، 63؛ واألمايل: 805، 203، 223، 333، 330: 2واإلرشاد 

كي، ؛ وأيب الفتح الكراج36، 35، 33؛ ومسألة يف اإلرادة: 338، 363واملزار: 

؛ ورسائل 224، 333، 336، 37، 23، 26؛ وكنز الفوائد: 7االستنصار: 

؛ واحليل، 543: 3؛ وابن إدريس احليل، الّسائر 043ـ  043: 3الرشيف املرتىض 

؛ وابن سعيد، 537، 35: 2، و222، 244، 333، 333، 35، 32، 54: 3املعترب 

، 534، 233، 233، 35: 3؛ واآليب، كشف الرموز 647، 225اجلامع للرشائع: 

، 533، 530، 855، 885، 233، 236، 333، 354، 325، 342: 2، و524

، 853؛ والصدوق، األمايل: 238، 287، 55؛ وابن قولويه، كامل الزيارة: 560

، 353، 358، 335، 334، 344، 38، 72، والتوحيد: 508، 503، 833

: 3ع ، وعلل الرشائ034، واخلصال: 236، 235، 224، 336، 376، 364

، 337: 2، و382، 330، 334، 64: 3، وعيون أخبار الرضا 288، 282، 364

، 038، 085، 084، 043، 884، 827، 828، 86وكامل الدين ومتام النعمة: 

، 248: 0، وكتاب من ال حيرضه الفقيه 68، 30، ومعاين األخبار: 587، 522

، 266، 63ثر: ؛ واخلزاز القّمي، كفاية األ286، 282، 283، 227، 228ـ  222

، 82، والغيبة: 63: 2، و30، 78: 3؛ والطويس، االستبصار 843، 230ـ  238

: 0، و235، 320: 8، وهتذيب األحكام 035، 853، 234، 267، 284، 228



؛ والنعامين، 650، 233، 335، 363، 307؛ واألمايل: 50، 05، 23: 6، و372

، 353، 355، 350، 303، 383، 383، 387، 380، 36، 35، 63الغيبة: 

363 ،368 ،365 ،373 ،372 ،333 ،338 ،332 ،243 ،232 ،233 ،

؛ وابن أيب احلديد، رشح 83: 3؛ وابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب 848

؛ وغري ذلك ممّا نعجز عن 76: 6؛ والطربيس، جممع البيان 337: 2هنج البالغة 

 استقصائه(.

هو موجود يف الكايف وجدنا عددًا  وعندما طابقنا بني األحاديث املنقولة وما

 وافرًا جّدًا منها مطابق ملا فيه ممّا يعني أهّنم أخذوه منه.

بل لو نظر اإلنسان يف األحاديث التي خّرجها الصدوق والطويس وسائر 

املحّدثني يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني يف كتبهم احلديثية وقارهنا مع كايف 

 ة مشرتكة بني الكايف وغريه تكاد تبلغ اآلالف.الكليني لوجد نسبًة كبري

ويف بعض املوارد التي نقلوا فيها عن كايف الكليني، كانت طبيعة التعابري تشري 

هـ( 086إىل مكانة الكليني ومعروفّيته يف الوسط الشيعي، فهذا الرشيف املرتىض )

املعلوم  لوهذا اخلرب املذكور بظاهره يقتيض جتويز املحا»يقول يف بعض أبحاثه: 

بالرضورات فساده، وإن رواه الكليني )رمحه اهلل( يف كتاب التوحيد، فكم روى 

هذا الرجل وغريه من أصحابنا )رمحهم اهلل تعاىل( يف كتبهم ما له ظواهر مستحيلة 

)رسائل « أو باطلة، واألغلب األرجح أن يكون هذا خربًا موضوعًا مدسوساً 

ه ظاهر يف أّن مكانة الكليني عالية يف الدّقة (. فإن تعبري034: 3الرشيف املرتىض 

، ممّا «وإن رواه الكليني يف كتاب التوحيد»احلديثّية واملكانة العلمّية، وهلذا قال: 

يدّل عىل معروفية الكليني وموقعّية كتابه بينهم آنذاك، فإّن كتاب التوحيد هو أحد 

 كتب الكايف املعروفة.



ذكر الكليني ـ رمحه اهلل ـ يف كتاب الكايف  وقد»هـ(: 038ويقول الشيخ املفيد )

ـ وهو من أجّل كتب الشيعة وأكثرها فائدة ـ حديَث يونس بن يعقوب مع أيب عبد 

)تصحيح اعتقادات « اهلل ـ عليه السالم ـ حني ورد عليه الشامي ملناظرته..

(، هل ينسجم هذا النّص مع جمهوليّة الكايف وعدم معروفيّته بني 74اإلمامّية: 

 الشيعة حتى زمن العالمة احليل أو العرص الصفوي!!

هـ( يف تذييله إلحدى الروايات التي ينقلها: 833ويقول الشيخ الصدوق )

وحّدثني هبذا احلديث حممد بن حممد بن عصام الكليني، وعيل بن أمحد بن حممد »

بن عمران الدقاق، وعيل بن عبد اهلل الوراق، وأحسن )أمحد( بن أمحد املؤّدب، 

واحلسني بن إبراهيم بن أمحد بن هشام املؤدب ريض اهلل عنهم، قالوا: حّدثنا حممد 

(، هذا يعني أّن 244: 3)عيون أخبار الرضا « بن يعقوب الكليني، قال: حدثنا..

هؤالء مجيعًا كانوا من تالمذة الكليني، ومن املعروف أهّنم من أبرز مشايخ 

 الصدوق ورواة األخبار والطرق.

يؤّكد ذلك ما ذكره أبو جعفر ».. هـ(: 578الدين الراوندي ) ويقول قطب

: 2فقه القرآن )« حممد بن يعقوب الكليني يف كتابه املشهور، عن أيب محزة الثاميل..

(، إّن هذا النّص يف القرن السادس اهلجري يصف كتاب الكليني باملشهور، 236

إّن الكايف  كيف نقول:وليس للكليني بني املسلمني كتاب مثل هذا إال الكايف، ف

غري معروف عند الشيعة قبل العرص الصفوي أو قبل عرص العالمة احليل 

 هـ(!!726)

ملا »هـ( يف مقّدمات كتابه الفقهي املعروف باملعترب: 676ويقول املحّقق احليل )

كان فقهاونا رضوان اهلل عليهم يف الكثرة إىل حّد يتعّّس ضبط عددهم ويتعذر 

اعها وانتشارها، وكثرة ما صنّفوه، وكانت مع ذلك منحرصة حرص أقواهلم التس



يف أقوال مجاعة من فضالء املتأخرين، اجتزأت بإيراد كالم من اشتهر فضله، 

وعرف تقّدمه يف نقل األخبار وصّحة االختيار وجودة االعتبار، واقترصت من 

ه كتب هؤالء األفاضل عىل ما بان فيه اجتهادهم، وعرف به اهتاممهم، وعلي

اعتامدهم، فمّمن اخرتت نقله احلسن بن حمبوب، وحممد بن أيب نرص البزنطي، 

واحلسني بن سعيد، والفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرمحن، ومن املتأّخرين 

أبو جعفر حممد بن بابويه القمي )رض(، وحممد بن يعقوب الكليني، ومن 

ن أيب عقيل ، واحلسن بأصحاب كتب الفتاوى عيل بن بابويه، وأبو عيل بن اجلنيد

العامين، واملفيد حممد بن حممد بن النعامن، وعلم اهلدى، والشيخ أبو جعفر حممد 

 (.88: 3)املعترب « بن احلسن الطويس..

أال يدّل هذا النص الذي جاء يف أواسط القرن السابع اهلجري تقريبًا عىل 

ة يني عند اإلماميّ معروفّية هذا الشخص يف جمال احلديث وأّنه من الرجال األساس

ممّن اشتهر فضله، وعرف تقّدمه يف نقل األخبار وصّحة االختيار وجودة االعتبار، 

وممّن بان فيه اجتهادهم، وعرف به اهتاممهم، وعليه اعتامدهم! فكيف نقول بأّنه 

مل يكن معروفًا حتى يف زمن العالمة احليل املتوّف بعد هذا النص بأكثر من نصف 

كتاب اآلخر الذي يمكن أن يكون عرف به الكليني واعتمده قرن!! وما هو ال

املحقق احليل!! هل له عني أو أثر حتى نحتمله ونرتك افرتاض النظر إىل الكايف 

 هنا!!

يضاف إىل ذلك أّن كل من ينظر يف كتاب التهذيب واالستبصار للشيخ 

عاميل، لالطويس ويتأّمل يف كتاب تفصيل وسائل الشيعة بنسخته املحّققة للحر ا

يعرف أّن الشيخ الطويس قد أخذ مئات الروايات من الكليني ونقلها عن الكايف 

ذاكراً اسم الكليني أو حممد بن يعقوب، وقد رأينا يف كتاب االستبصار أّنه نقل عنه 

مورد، حيث وقع حممد بن يعقوب الكليني يف السند، وأّنه  644يف ما يزيد عن 



بتوّسط شخص، وأّما يف التهذيب فتزيد عدد الذي أخذ الرواية من كتابه أو 

رواية، ولو نظرنا يف ترمجة الطويس  3544الروايات التي أخذها منه عن 

والنجايش للكليني كام أرشنا سابقًا لرأينا أهّنم قّدموا الكايف أهمَّ كتاب للكليني، 

هبذا و وذكروا أّن له كتاب تعبري الرويا وكتاب الرّد عىل القرامطة وكتاب الوسائل،

نعرف أّن املصدر الذي أخذ منه الطويس هذا العدد اهلائل من روايات الكليني هو 

كتاب الكايف بتوّسط الشيخ ابن قولويه الذي روى كتاب الكايف ويعّد من أهم 

رجال رواية هذا الكتاب، وقد بينّا أّنه كان له ـ أي للطويس ـ عّدة طرق إىل 

ت التي أخذ منها الطويس هذه الروايات األمر الكليني، السيام مع تنّوع املوضوعا

الذي يرّجح أن يكون مصدرها الكايف نفسه نظرًا لتنّوع موضوعاته بحسب 

تعريف الطويس والنجايش ملضمون أبوابه وكتبه، وقد متّت مطابقة هذه الروايات 

 مع ما هو موجود يف الكايف فتبنّي أّن أغلبّيتها الساحقة، قد أخذت من هناك وأهّنا

 (.337ـ  336مطابقة ملا فيه )وانظر: احليل، أجوبة املسائل املهنائّية: 

وهو أّن بعض الكّتاب املعارصين )الفرماوي، أصول  والّشء بالّشء يذكر،

(، قد حاول أن يغمز من قناة كتاب الكايف بأّن 074الرواية عند الشيعة اإلمامّية: 

فيه  ه رأي يف الكايف، فلو مل يكن له رأيالصدوق إّنام أّلف كتابه )الفقيه( ألّنه كان ل

ألحال أولئك الذين طلبوا منه كتابًا يسرتشدون به عىل كتاب الكايف نفسه بال 

 حاجة إلتعاب نفسه بتأليف كتاب )الفقيه(.

إذا ُفهم منه أّنه يرفض كّل الكايف، فقد أحال علامء اإلماميّة  وهذا غري صحيح

ذوا مروّياته كام قلنا، والغريب أّن هذا ـ ومنهم الصدوق ـ عىل الكليني وأخ

الكاتب مل يلتفت إىل جتربة اإلمام مسلم التي جاءت بعد البخاري، فلامذا مل جُيِْر 

إّن مسلاًم، حلّدٍة يف »هناك احلديث عن مثل ذلك!! بل إّن اإلمام الذهبي يقول: 



ه، بل حيحخلقه، انحرف أيضًا عن البخاري، ومل يذكر له حديثًا، وال ساّمه يف ص

افتتح الكتاب باحلّط عىل من اشرتط اللقي ملن روى عنه بصيغة )عن(، واّدعى 

اإلمجاع يف أّن املعارصة كافية، وال يتوّقف يف ذلك عىل العلم بالتقائهام، ووّبخ من 

)سري  «اشرتط ذلك. وإنام يقول ذلك أبو عبد اهلل البخاري، وشيخه عيل بن املديني

 .(578: 32أعالم النبالء 

 

 (الكايف) وكتاب ّلياحل العالمة: الثالثة الوقفة

إّن احلديث عن أّن العالمة احليل مل يورد يف بعض كتبه شيئًا عن الكليني وكافيه 

ال يعني عدم معروفية الكايف عند اإلماميّة، فإّن النقاش الذي يدور بني اإلماميّة 

لفريق اآلخر، بغية وخصومهم املذهبّيني يستخدم اإلماميّة فيه عادًة مصادر ا

إقناعه بأفكارهم لتكون احلّجة آكد، ومن الطبيعي يف هذه احلال أن ال يأتوا 

بأحاديثهم الواردة يف مصادرهم اخلاّصة؛ ألّن ذلك لن يقنع الطرف اآلخر إطالقًا، 

ولعّل هذا ما يفّّس عدم ظهور بعض الكتب املذهبية اخلاّصة يف إطار املساجالت 

 ئف.املذهبية بني الطوا

والدليل عىل ما نقول يف موضوع بحثنا هنا هو أّن العالمة احليل قد حتّدث عن 

الكليني والكايف وذكر أيضًا أّن له طرقًا لكتابه وسائر كتب احلديث كذلك، فقد 

قد أجزت له أن يروي مجيع األحاديث املنقولة عن أهل »ذكر يف بعض إجازاته: 

صار د يف كتب علامئنا كالتهذيب واالستبالبيت عليهم السالم املذكورة باألساني

وغريمها من مصنّفات الشيخ أيب جعفر الطويس، وكتب الشيخ أيب جعفر ابن 

بابويه، وكتاب الكليني تصنيف حممد بن يعقوب الكليني املسّمى بالكايف، وهو 

مخسون كتابًا باألسانيد املذكورة يف هذه الكتب كّل رواية برجاهلا عىل حديثها.. 



لكايف للشيخ حممد بن يعقوب الكليني فرويت أحاديثه املذكورة فيه املتصلة وأما ا

باألئمة عليهم السالم عن والدي رمحه اهلل والشيخ أيب القاسم جعفر بن سعيد، 

ومجال الدين أمحد بن طاوس وغريهم بإسنادهم املذكورة إىل الشيخ حممد بن حممد 

 عن حممد بن يعقوب الكليني، عنبن النعامن، عن أيب القاسم جعفر بن قولويه، 

رجاله املذكورة فيه يف كّل حديث عن األئمة عليهم السالم. وكتب حسن بن 

يوسف بن عيل بن مطهر احليل يف ذي احلجة سنة تسع عرشة وسبعامئة حامدًا 

 (.337ـ  336)أجوبة املسائل املهنائية: « مصّليًا عىل نبّيه

لكايف يف بعض كتبه واستحرض مروّياته كام أورد العالمُة احليل الكلينيَّ وا

، ومنتهى 347: 8، و855: 2، وخمتلف الشيعة 035: 2)تذكرة الفقهاء )ط. ق( 

(، فكيف نقول بأّنه 05: 8، وانظر: ابن العالمة، إيضاح الفوائد 333: 5املطلب 

 ال ذكر هلذا الكتاب يف زمن العالمة احليل!!

 

 والكليين سيالطو بني املقارنة خطأ: الرابعة الوقفة

إّن مقارنة الكليني بالطويس مقارنة خاطئة، فالطويس أكثر شهرًة بني املذاهب 

 من الكليني، لعّدة أسباب:

: موسوعّية الطويس وإرثه الكبري يف خمتلف العلوم اإلسالمّية، كالكالم منها

والتفسري والفقه واألصول والرجال واحلديث والفهارس وغري ذلك، عىل 

 الذي مل يعرف إال يف جمال احلديث فقط.خالف الكليني 

: أّن الطويس كان يسكن يف بغداد وتوىّل كريّس الكالم يف الدولة ومنها

العباسّية، وكان يناظر املذاهب األخرى وله حضور كبري يف عاصمة الثقافة آنذاك، 

وهذا عىل خالف الكليني الذي عاش حياته يف الرّي التي مل تكن يف عرصه مّسحًا 



حديثيّة أو فقهيّة أو كالمّية كتلك التي عرفتها بغداد أو بالد العراق عمومًا،  حلركة

فمن الطبيعي أن يكون عدد رواته أو مشاخيه أو من صاحبوه والتقوا به وأخذ 

 عنهم أو أخذوا عنه أقلَّ من الطويس.

نعم، الكليني سافر إىل بغداد لكّن املؤّرخني خيتلفون يف تاريخ سفره إليها 

طانه درب السلسلة هناك حتى عرف بالسلسيل البغدادي، ومنهم من يرى واستي

أّن سفره كان قبيل وفاته ببضعة سنوات معدودة، وبعضهم يرى أّنه قبل حوايل 

العرشين عاماً من وفاته، وهذا كّله يضّعف من شهرته باملقارنة مع الطويس واملفيد 

 واملرتىض.

؛ د كان بعد أو أواخر تدوينه كتاب الكايفوإّنني ألظّن أّن سفر الكليني إىل بغدا

ألّن مشاخيه األساسيني الذين روى عنهم أغلب أحاديث هذا الكتاب هم قّميون 

وأشعرّيون، وهناك بعض قليل من الكوفيني والعراقيني، ممّا يعني أّنه أخذ أهم 

مصادره من بالد الري، ثم أكملها أو أراد نرشها يف بالد العراق، وكان غرضه من 

ذلك نرش كتابه ملّا مل ينترش هذا الكتاب وهو يف بالد الرّي، أو توّقع أن يكون 

انتشاره هناك حمدودًا، ولعّل ما يشهد عىل ذلك أّن أغلب الذين رووا هذا الكتاب 

كانوا من سّكان العراق ومن شيوخ تلك املناطق، وقّلام نجد له رواًة من بالد الرّي 

 وما يقرتب منها.

 

 والرجال احلديث ةأئّم أعمال عن( الكايف) غياب تفسري: سةاخلام الوقفة

 السّنة

إّن عدم ذكر أئّمة احلديث والرجال من أهل السنّة كتاب الكايف للكليني ال 

يعني عدم وجود هذا الكتاب، فكم من عاملٍ فضاًل عن كتاٍب من كتب اإلمامّية مل 



ني عىل م بأّنه من املصنّفيذكروه، بل هم مل يذكروا للكليني أّي كتاب رغم ترصحيه

 مذهب أهل البيت أو عىل مذهب الرافضة.

وأما الكليني ـ بضّم الكاف وإمالة الالم وقبل »هـ(: 075قال ابن ماكوال )

الياء نون ـ فهو أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليني الرازي من فقهاء الشيعة 

غريه يم الصيمري وواملصنّفني يف مذهبهم، روى عنه أبو عبد اهلل أمحد بن إبراه

(، 336: 7)إكامل الكامل « وكان ينزل بباب الكوفة يف درب السلسلة يف بغداد..

وخ من شي»ونحوه ذكر ابن عساكر، دون أن يبنّي ما هي كتبه مع أّنه وصفه بأّنه 

 )تاريخ مدينة دمشق« الرافضة.. املصنّفني، مصنٌِّف عىل مذاهب أهل البيت..

 (.233ـ  237: 56

ملنطقي يف حتليل هذا املوضوع هو تفسري هذه الظاهرة وفقًا للقطيعة واليشء ا

بني السنّة والشيعة يف العرص العبايس الثاين وما بعده، فنحن لو راجعنا كتب 

الرجال والرتاجم اإلمامّية ال نجد ذكرًا لصحيح البخاري، بل ال نجد حضورًا 

شيخ س اهلجري وما بعده مع المتميزًا هلذا الكتاب بعد التتبّع إال يف القرن الساد

هـ( ومن 676هـ( واملحقق احليل )533هـ( وابن شهر آشوب )6الطربيس )ق 

بعدهم، وقبل ذلك ال نكاد نجد إال نزرًا يسريًا، فهل يمكن أن نقول بأّن صحيح 

البخاري كتاب ال قيمة له، أو مشكوك فيه ألّنه مل يأت الشيعة عىل ذكره يف مصادرهم 

 هـ(!!256البخاري )يثية، وأّنه مل يعرف إال بعد ثالثة قرون من وفاة الرجالية واحلد

ولتأكيد سببية األزمة بني الشيعة والسنّة يف هذا املوضوع، نالحظ أّن اخلطيب 

البغدادي قد أمهل ترمجة حتى الشيخ الطويس والشيخ النجايش رغم معروفّيتهام، 

يب نجايش يشرتكان مع اخلطالسيام الطويس، يف ذلك الوقت، مع أّن الطويس وال

البغدادي يف بعض املشايخ الذين تلّمذ الثالثة عىل أيدهيم )انظر: عبد الرسول 



(، فهذه ظاهرة واضحة معروفة يف قضية التجاهل 365الغفار، الكليني والكايف: 

 قد نجدها هنا أو هناك ألسباب سياسية أو مذهبية أو عائلّية أو غري ذلك.

 

 !بيعّية؟ط أم شائكة قضّية  يف،الكا ُخُنَس: السادسة الوقفة

إّن احلديث عن أّن كتاب الكايف قد ُجعل وُنحل عىل الكليني فيام بعد وأّن أقدم 

نسخه هي النسخة التي ترجع إىل القرن السابع اهلجري، غري دقيق، ألّن جمّرد كون 

الكتب  بالنسخة ترقى إىل هذا الزمن ال يعني أّن الكتاب ال ُيسند إىل صاحبه فأغل

املوثوقة ال نملك من نسخها إال ما كان بعد قرن أو قرنني أو ثالثة من تاريخ وفاة 

املصنّف، السيام الكتب التي تكون يف القرون اخلمسة اهلجرية األوىل، وهذا أمر 

 طبيعي جّدًا يف عامل النُسخ واملخطوطات.

ل عرب هائفلو نظرنا يف كتاب البخاري الذي اشتغل عليه أهل السنّة بشكل 

التاريخ، وبلغت مواضع نسخه يف العامل ما بني نسخة كاملة أو أجزاء أو قطع زهاء 

موضعًا )انظر: الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط،  2827

(، وعلمنا أّن مكتبة امللك عبد العزيز 565ـ  038: 3احلديث النبوي وعلومه 

نسخة أصلّية من هذا الكتاب، بعضها  226باملدينة املنّورة تشتمل لوحدها عىل 

كاملة، وأخرى أجزاء، تعود لفرتات خمتلفة، وعليها خطوط مشاهري العلامء 

)فهرس خمطوطات احلديث الرشيف وعلومه يف مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة 

(، لتوّقعنا أن نملك نسخًة بخّط املؤلف أو الذي أمىل عليه 253ـ 333املنّورة: 

فربري، لكّن أقدم نسخة خمطوطة يف العامل هلذا الكتاب هي ـ عىل ما املؤلف كال

م، وقد كتبت 3386يبدو ـ القطعة التي نرشها املسترشق منجانا يف كمربدج عام 

: 3هـ، برواية املروزي عن الفربري )انظر: فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث 874عام 



ا سائر النسخ اهلاّمة عامًا من وفاة البخاري، وأمّ  335(، أي بعد حوايل 223

هـ(، ونسخة 530واملعتمدة هلذا الكتاب فتعود إىل نسخة احلافظ أيب عيل الصديف )

هـ(، ونسخة عبد اهلل بن سامل البرصي املّكي 566احلافظ ابن سعادة األندليس )

هـ(، وأمثاهلا من النسخ واملخطوطات القديمة التي يقع اختالف بينها 3380)

امل، وهذا هو حال النسخ يف العادة، فال يرّض أن تتوفر وبعضها ناقص وبعضها ك

أقدم نسخة لكتاب الكايف يف القرن السابع اهلجري، وقد نظر فيها الفقيه ابن سعيد 

احليل وكتب عليها، وإىل جانبها نسخ أخرى يبلغ جمموعها ثالث وسبعني خمطوطة 

خه كايف، ونسأخرى، كام جاء يف مقّدمات حتقيق مؤّسسة دار احلديث لكتاب ال

ـ  385: 3املخطوطة هذه موجودة عندهم أو مصّورة لدهيم )انظرها يف: الكايف 

 . املدخل، ط. دار احلديث(.373

وجيب أن نعرف شيئا هنا يتعّلق بقضايا تداول الكتب، والفرق بني اإلماميّة 

وأهل السنّة بل والزيدية يف ذلك، وهو أّن أهل السنّة كانت بيدهم السلطة عىل 

تداد التاريخ، وقد كان للشافعية الذين ينتمي إليهم اإلمامان البخاري ومسلم ام

نفوٌذ متمّيز ُبعيد وفاهتام، ومن الطبيعي أن تتوّفر اإلمكانات املادية لعلامء أهل 

السنّة بدعم من السلطات أو مع غض نظر السلطات عنهم، مضافًا إىل األكثرية 

لعامل اإلسالمي، أّما اإلمامية فلم تكن هلم دولة العددية التي يملكها أهل السنّة يف ا

حتى العرص الصفوي، وإذا كان فبعض الدول الصغرية املحدودة هنا وهناك، 

وغالب الدول الشيعية كانت إما زيدية كالدولة البوهيية أو إسامعيلية كالدولة 

 الفاطمية، من هنا كان من الطبيعي أن ال تتوفر إمكانات عددية برشية، وكذلك

إمكانات مادية هائلة هلم كتلك التي كانت تتوفر ألهل السنّة والزيدية يف هذا 

املضامر، وهذا األمر يؤثر عىل طبيعة حمافظتهم عىل الكتب والنسخ القديمة التي 



عندهم بل وعىل عددها أيضًا وعدد الذين استنسخوها، وهلذا فقدت اإلمامية 

لرتاجم والرجال والفهارس أسامءها، أعدادًا هائلة من الكتب التي سّجل علامء ا

ومل نجد صعودًا هلذا املوضوع عند الشيعة إال يف العرص الصفوي؛ ألّن السلطة 

وّفرت هلم األمن واألمان والدعم املايل الكبري الستنساخ كتبهم وتروجيها بنسخ 

 تكبرية وكثرية، ويف أقطار خمتلفة من البلدان، مضافاً إىل الوفرة العددية التي صار

 عندهم بحيث صار طالب العلوم الدينية بأعداد كبرية نسبًة ملا مىض.

وإذا كان الذين سمعوا من اإلمام البخاري ـ كام يقول الفربري ـ تسعني ألف 

رجل، وأّن آخر من سمع منه ببغداد القايض حسني املحاميل )انظر: تاريخ بغداد 

ميّة كّلهم يف ذلك الزمان قد (، فإّن عدد اإلما088: 32؛ وسري أعالم النبالء 5: 2

ال يتجاوزون عدد من سمع من البخاري من طالب العلم، وهلذا قال الشيخ 

الوحيد البهبهاين إّنه لو أطلقت كلمة )أصحابنا( عند القدماء مل تدّل عىل التشيّع 

االثني عرشي؛ ألّن أغلب الشيعة يف ذلك الزمان ما كانوا إماميّة، فكيف مع كون 

 ني عىل غري التشّيع أيضًا باملعنى العقدي اخلاّص.أغلب املسلم

إّن هذا الوضع األمني والسيايس ال ينبغي ـ يف تقديري ـ أن يغيب عن بالنا يف 

فهم طبيعة املشهد عند اإلمامّية، وتنّقل حمّدثيهم يف البلدان مل يكن أمرًا ميسورًا 

ني، وهذا إىل بلٍد مع دائاًم نتيجة الظروف القاسية التي قد حتارهبم عندما يصلون

أمر حمتمل جّدًا، فهذا اإلمام البخاري واجه مشاكل كبرية يف خراسان ملا وردها 

جعفر،  عيل بن عبد اهلل بن»بسبب قوله بخلق القرآن، فقد نقل الذهبي ما نّصه: 

أبو احلسن احلافظ، أحد األعالم األثبات، وحافظ العرص، ذكره العقييل يف كتاب 

صنع.. وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه يف صحيحه هلذا  الضعفاء فبئس ما

املعنى، كام امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية عن تلميذه حممد ألجل مسألة 



 (.383: 8)الذهبي، ميزان االعتدال « اللفظ..

خاري: ومن أمثلته قول بعضهم يف الب».. ويقول السبكي يف طبقات الشافعية: 

حاتم من أجل مسألة اللفظ. فياهلل واملسلمني! أجيوز ألحد أن تركه أبو زرعة وأبو 

م أهل السنّة واجلامعة « يقول: البخاري مرتوك! وهو حامل لواء الصناعة، ومقدَّ

 (.38ـ  32: 2)السبكي، طبقات الشافعية الكربى 

هـ( يف كتاب اجلرح والتعديل لدى تعّرضه 827ويقول ابن أيب حاتم الرازي )

سمع عنه أيب وأبو زرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهام : ».. لرتمجة البخاري

رح )اجل« حممد بن حييى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن خملوق

قلت: إن تركا حديثه، »(. وقد انتقد الذهبي هذا املوقف قائاًل: 333: 7والتعديل 

 (.068: 32سري أعالم النبالء « )أو مل يرتكاه، البخاري ثقة مأمون حمتّج به يف العامل

هذه النصوص وغريها تعطي إيذانًا بأّن عاملني كبريين جدًا كالرازيني تركا 

حديث البخاري لقوله بمسألة اللفظ وخلق القرآن، ومها معارصان للبخاري، 

 هـ.277هـ، وأبو حاتم تويف عام 260فأبو زرعة تويف عام 

ّن ازيني حتّذرًا من الرواية عنه؛ فإولسنا نريد بذلك تضعيف البخاري، ألّن الر

جمرد االعتقاد بخلق القرآن ليس مسقطًا ال عن العدالة وال عن الوثاقة؛ ونحن ال 

نصّوب فعل الرازيني الناشئ عن التعقيدات السياسية والكالمية يف تلك املرحلة 

ة مالشديدة احلساسية التي انترشت فيها حمنة خلق القرآن وطالت علامء كبار يف األ

 هومجوا ألجل الرأي ال أكثر كالبخاري وابن حنبل وغريمها.

إنام نريد من استعراض هذا املشهد التأكيد عىل أّن طبيعة املواقف الفقهية 

والعقدّية تؤثر عىل املحّدث سلبًا وحتّد من قدرته عىل نرش حديثه يف أوساط أهل 

 العلم.



مد بن حييى الذهيل وال خيتّص هذا األمر بالرازيني، بل يشمل أيضًا حم

هـ(، وهو شيخ البخاري وأيب داوود والرتمذي وابن ماجة والنسائي 253)

وغريهم، فقد نقل الذهبي والسبكي، أّن الذهيل انتقد موقف البخاري من القرآن 

وقال: أال من خيتلف إىل جملسه فال يأتنا فإهنم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكّلم يف 

ه فال تقربوه.. ويف نص آخر له ينقله أبو حامد الرشقي عن اللفظ، وهنيناه فلم ينته

جاء فيه: .. ومن ذهب بعد هذا إىل حممد بن إسامعيل فاهتموه، فإنه ال حيرض جملسه 

إال من كان عىل مذهبه. وقد كان للبخاري تعليق عىل موقف الذهيل رأى فيه 

رشاد الساري ؛ وإ263ـ  267: 33مظاهر احلسد )انظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم 

 (.66ـ  65: 3

وقد نّصت الكتب عىل أّن البخاري عانى من موقفه يف القرآن وانقسم الرأي 

حوله يف نيسابور ملا زارها، وهجره أكثر الناس يف نيسابور إال مسلم بن احلجاج 

(، وانتقد يف موضع وأّيد 330: 5صاحب الصحيح )ابن خلكان، وفيات األعيان 

أنه ُحّرف كالمه وأنه كان يريد خلق األفعال ال خلق يف آخر، حتى نسب إليه 

ـ  65: 3هـ( يف )إرشاد الساري 328القرآن، كام يذكر أبو العباس القسطالين )

66.) 

هذا حال البخاري السنّي الشافعي، وبه يمكن أن نفهم موقف حمّدثي الشيعة 

ل وضع ليونعرف ملاذا مل تتداول كتبهم بنسخ كثرية متعّددة، وأّن هذا ليس بد

 النسخ وإنام هو دليل الظروف القاسية التي عانوها.

 

 بدوي. د موقف! املخطوطة النسخ وطبخ الشيعة: السابعة الوقفة

إّن قضية طبخ النسخ عند الشيعة هتمة كبرية جّدًا حتتاج إلثباتات، فإذا فعلها 



عني ي بعض الناس كام يقول الدكتور بدوي، فهذا ال يعني أهّنا ثقافة سائدة، وال

أهّنم فعلوها من زاوية مذهبيّة، كيف ونحن نعرف أّن قضايا النَُسخ قضايا مالية 

كبرية جّدًا، وقد توّرط هبا الكثريون من املذاهب واألديان كاّفة، فهي ظاهرة عاملّية 

جتارية، فهذا أشبه يشء بأن ننسب إىل الشيعة ترك الصالة ألّن بعض الشيعة ال 

السنّة رشب اخلمر ألّن بعضهم اليوم ال يتوّرع عن  يصّلون أو ننسب إىل أهل

 رشهبا!

وقد كتب حول تزوير املخطوطات غري واحد من املعنيني، واهّتم الغرب بأّنه 

زّور بعض املخطوطات العربّية واألندلسّية، وهناك كتب عديدة أّلفت هبذا 

، هالصدد، ودرس يف علم املخطوطات ما يتصل بتزوير النّسخ وكيفية اكتشاف

وليس باألمر العسري، ومن الكتب اجلّيدة يف هذا املجال ـ عىل سبيل املثال ـ كتاب 

)التزوير واالنتحال يف املخطوطات العربية(، للدكتور عابد سليامن املشوخي، 

م، 2443والذي نرشته أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية يف الرياض عام 

يث تحليل( للباحثة انتصار الُعمري، حوكتاب )املخطوط العريب بني الوصف وال

عاجلت يف الفصل السابع ظاهرة تزوير املخطوطات وطرق التحّقق من هويتها، 

وهناك العديد من املراكز يف العامل تقيم دورات متخّصصة حول قضايا النسخ 

 وتزويرها.

وقد خّصصت العديد من الرسائل واألطروحات اجلامعّية لدراسة هذه 

ّية، ومن بينها ـ عىل سبيل املثال ـ رسالة ماجستري حتت عنوان الظاهرة العامل

)دراسة الطرق املستخدمة ّف كشف تزوير املخطوطات والوثائق الورقية طبقًا 

لطرق تزويرها تطبيقًا عىل أحد النامذج املختارة( ملحمد عبد احلليم حممود 

مود، حلميد حمالسعدين، والتي كانت حتت إرشاف كل من: أ.د. حسام الدين عبد ا



د.مصطفى عطية عبد اجلواد؛ د.عبد اللطيف عبداللطيف حسن، وذلك عام 

 م.2443

إذن، هذه ظاهرة عاملّية برشّية قديمة وجديدة معًا، وال ترتبط بديانة حمّددة أو 

مذهب معنّي، وإّنام هي مصالح شخصّية ملزّورين، ومل يقم أحد من الذين اهتموا 

ثبات يدّل عىل أكثر من هذا، ومن ثم ال يمكن البناء الشيعة يف هذا الصدد أّي إ

عىل جمّرد هتمة هبذا األسلوب دون تقديم وثائق وإثباتات يف هذا الصدد عىل عدد 

وافر من املخطوطات، ومن هنا ال نقبل إطالقًا اهتام كّل أهل السنّة بالتزوير يف 

 .خمطوطاهتم ملجّرد حصول ذلك عند مزّور منتفع هنا أو آخر هناك

وأشري أخرياً إىل أّن الدكتور بدوي نفسه قد أملح إىل أّن هؤالء هم بعض التجار، 

وقد امتدح يف كتابه املشار إليه جملس الشورى اإليراين واهتامم إيران العظيم بشأن 

املخطوطات والكتب والعلم بكالم ال أظنّه يناسب ما يريده الناقد هنا، فلرياجع 

 (.260ـ  262: 2ة حيايت )انظر: عبد الرمحن بدوي، سري

 

 الصفوي العصر يف احلديث كتب بعض هورظ إشكالّية: الثامنة الوقفة

إّن ما يتعّلق بسائر الكتب احلديثية عند اإلمامّية غري الكتب األربعة، ال ضري 

فيه يف حّد نفسه، فكم من كتاب عثر عىل خمطوطاته بعد أن كان مفقودًا يف العامل 

ك، وأّما مشكلة نّص الشيخ الطويس يف االستبصار، فينبغي ثم تّم تداوله بعد ذل

لتحليله أن نراجع تاريخ تأليف الشيخ الطويس لكتبه، فمن الواضح أّن الشيخ 

الطويس أّلف كتاب التهذيب يف أوائل عمره، وقد كان بدأ بتأليف التهذيب يف 

)هتذيب هـ(، كام يشهد بذلك نّصه يف مقّدمة الكتاب 038حياة الشيخ املفيد )

عامًا من وفاته، لكنّه أتّم الكتاب وقد كان املفيد  07(، أي قبل 8: 3األحكام 



 ، رشح املشيخة(.3: 34متوفيًا كام يشهد بذلك ما جاء يف املشيخة )املصدر نفسه 

ولكي نحّلل املشهد نالحظ أّن الشيخ الطويس جاء عىل ذكر كتايب التهذيب 

(، وهذا يعني أّنه أّلفهام قبله. 387: 3الفقه  واالستبصار يف كتاب )العّدة يف أصول

كام جاءا أيضًا قبل كتابه )اخلالف( للسبب عينه حيث ذكرمها يف مقّدمة الكتاب 

(، كام ذكر االستبصار والتهذيب يف 36: 6، و262، 05: 3وغريها )اخلالف 

 (.338: 7؛ واملبسوط 204كتابيه: الفهرست، واملبسوط )الفهرست: 

كّله، أّن كتاب التهذيب واالستبصار أّلفهام الطويس يف بدايات  نستنتج من هذا

حياته، أي قبل أن يؤّلف اخلالف واملبسوط والتبيان والفهرست والعّدة وغريها 

من الكتب، وال أقّل من احتامل ذلك احتامالً قوّيًا، ومعه فمن املمكن أن حيصل 

ة من ني سنة األخريالشيخ الطويس عىل كتب كثرية بعد ذلك، أي خالل الثالث

عمره، ومل يوردها يف التهذيب، فتكون شهادته يف التهذيب شهادًة عىل ما وصله 

يف النصف األّول من عمره، وهلذا لو تأّملنا طرقه وأسامء الكتب التي ذكرها يف 

الفهرست وقارّناها بام ذكره من طرق يف مشيختي التهذيب واالستبصار، لوجدنا 

د بكثري عاّم جاء يف التهذيب واالستبصار، ممّا يعني ـ وال أّن ما يف الفهرست يزي

أقّل من جعل ذلك احتامالً يدفع االستدالل الذي قّدمه الناقد هنا ـ أّن الطويس 

 قد حصل عرب مشايخ جدد عىل كتب جديدة بعد تأليفه التهذيب واالستبصار.

صول إىل كّل وكيف والطويس نفسه يقّر يف كتابه الفهرست بأّنه مل يقدر عىل ال

إذا سهل اهلل تعاىل إمتام هذا الكتاب، فإّنه يطلع عىل أكثر ما »الكتب، حيث يقول: 

عمل من التصانيف واألصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم. ومل 

أضمن أيّن أستويف ذلك إىل آخره، فإّن تصانيف أصحابنا وأصوهلم ال تكاد تضبط؛ 

ن وأقاي األرض، غري أّن عيّل اجلهد يف ذلك، النتشار أصحابنا يف البلدا



واالستقصاء فيام أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي، والتمس بذلك القربة إىل اهلل 

 (.88ـ  82)الفهرست: « تعاىل وجزيل ثوابه

يضاف إىل ذلك أّن الكتب التي أدرجت يف بحار األنوار ليست كّلها يف جمال 

مكن هبذا ة والتفسري والتاريخ والتكوينيات، فال يالفقه، فكثري منها يف جمال العقيد

النص احلكم عليها بالنفي أو اإلقصاء، كيف والشيخ الطويس ذكر مئات 

الروايات غري الفقهّية يف كتبه احلديثية األخرى مثل األمايل، والغيبة، والتبيان 

ذلك  دالذي يعّد من أواخر مصنّفاته )أّلف الطويس التبيان بعد العّدة، كام تؤكّ 

: 3يف التبيان عّدة مرات، انظر  العّدةإشاراته لكتاب العّدة فيه، حيث جاء ذكر 

؛ مع عدم ذكره له يف الفهرست، وهكذا وقع 287و 357: 8و 830و 363و 38

: 8التبيان بعد كلٍّ من املبسوط واخلالف أيضًا، فجاء ذكر املبسوط يف التبيان 
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 (.333و 333: 8، و587و 275و

بل روايات األدعية وأمثاهلا الواردة يف كتابه مصباح املتهّجد ال وجود ألكثرها 

 يف كتاب التهذيب واالستبصار كام هو معروف.

وهبذا نعرف أّنه من الصعب االستناد إىل نّص واحد يف التهذيب هذا هو وضعه 

به، لتهديم عرشات الكتب األخرى، نعم نحن نقبل أّن  التارخيي وسياقه احلاّف 

الكثري من الكتب التي ظهرت نسخها يف العرص الصفوي، وال نملك طريقًا إليها 

ب مل يثبت هذه الكت وبعضيصّحح نسختها الواصلة إلينا اآلن، حتتاج إىل تدقيق، 

حمّله ـ من  يفله طريق معترب، السيام بعد البناء عىل ما هو الصحيح ـ كام بحثناه 

عدم اعتبار طرق املتأخرين إال ما خرج بالدليل، وهلذا ضّعف مجلة من النّقاد 

بعض هذه الكتب، ومل يعتمدوا عليها، وقد كان السيد الربوجردي ـ فيام ينسب 



( ـ يذهب إىل أّن غري ما 243له )انظر: حممد سند، بحوث يف مباين علم الرجال: 

كن االعتامد عىل ما ينفرد بروايته يف نسخ منفردة؛ كان مثل الكتب األربعة ال يم

ألّن الطائفة اإلمامية قد اهتّمت بشكل بالغ بالكتب األربعة وأمثاهلا عىل مستوى 

القراءة واإلمالء واملداولة واالستنساخ، دون غريها من الكتب، وإن نسب إىل 

نه فهم منه أالربوجردي غري ذلك أيضًا، إذ ثمة نقل آخر عن السّيد الربوجردي ي

كان يقبل هبذه الكتب، لكنّه كان يتوّقف يف االعتامد عىل الداللة والرتكيب اللفظي 

يف متون تلك األحاديث الواردة يف تلك الكتب؛ لعدم وجود وثوق بضبط 

ألفاظها وإن حصل اطمئنان بالنسخة إمجاالً، عىل خالف الكتب األربعة )انظر: 

 (.248ال: حممد سند، بحوث يف مباين علم الرج

ونحن ممّن يميل إىل التشّدد يف أمر الكتب غري املعروفة املشهورة التي تّم تداوهلا 

سخ التي ، السيام النُ بكثرة، وبرضورة احلاجة إىل إثباتات لتصحيح النَسخ فيها

 نهرت يف العرص الصفوي.

 

 اإلمامّية ندع والرجالي احلديثي ملوروثا وخواء التصحيح، منهج أزمة ـ 

ل هذا النقد الذي ربام يكون األهم عند النقاد السنّة للحديث الشيعي بأّنه يقو

يظهر من دراسة علم احلديث والرجال عند اإلماميّة أهّنم ال يملكون منهجًا يقوم 

عىل معايري النقد السندي واملتني، وأهّنم يفتقدون ألبسط قواعد العلوم احلديثية 

 ها:والرجالّية، وذلك ملجموعة أمور أمهّ 

 

 والتضعيف التصحيح يف ديوالسن احلديثي املنهج فقدان 

 وآية ذلك:

إهّنم يصّححون أسانيد مل يوثق رجاهلا ومل يعّدلوا، فالكثري من أحاديثهم  أ ـ



حكموا بصّحتها رغم أّن يف أسانيدها أشخاص مل ُيذكروا بمدٍح وال قدح وال ذّم، 

 بهم.وكذلك قد يضّعفون روايات وثقوا رجاهلا يف كت

قد يدخل يف أسانيد بعض األحاديث من »هـ(: 3483يقول الشيخ البهائي )

ليس له ذكٌر يف كتب اجلرح والتعديل بمدح وال قدح، غري أّن أعاظم علامئنا 

املتقّدمني ـ قّدس اهلل أرواحهم ـ قد اعتنوا بشأنه، وأكثروا الرواية عنه، وأعيان 

ّحة رواياٍت هو يف سندها.. فهؤالء مشاخينا املتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بص

وأمثاهلم من مشايخ األصحاب لنا ظّن بحسن حاهلم وعدالتهم، وقد عددت 

حديثهم يف احلبل املتني ويف هذا الكتاب )يف( الصحيح، جريًا عىل منوال مشاخينا 

)مرشق  «املتأخرين، ونرجوا من اهلل سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقًا للواقع

 (.276: الشمسني

ولو راجعنا بعض األسامء التي مل يوثقوها مع تصحيحهم رواياهتا لرأينا رموزًا 

كبرية وقعت يف أسانيد عدد وافر من األحاديث عندهم، مثل أمحد بن حمّمد بن 

احلسن بن الوليد، وأمحد بن حييى العطار، وعيل بن أيب جيد الذي أكثر الشيخ 

رين هذا حاهلم وقعوا يف الطرق إىل الطويس من الرواية عنه وعن عرشات آخ

 األحاديث أو إىل الكتب واملصنّفات واألصول احلديثية األوىل عند اإلماميّة.

واختلفوا يف العمل باحلسن، فمنهم من »هـ(: 365ـ ويقول الشهيد الثاين ) ب

عمل به مطلقًا كالصحيح، وهو الشيخ رمحه اهلل، عىل ما يظهر من عمله، وكّل من 

العدالة بظاهر اإلسالم، ومل يشرتط ظهورها. ومنهم من رّده مطلقًا، وهم اكتفى يف 

األكثرون، حيث اشرتطوا يف قبول الرواية: اإليامن والعدالة، كام قطع به العالمة 

يف كتبه األصولية، وغريه. والعجب، أّن الشيخ رمحه اهلل اشرتط ذلك أيضاً يف كتب 

الغرائب، فتارًة يعمل باخلرب  األصول، ووقع له يف احلديث وكتب الفروع



الضعيف مطلقًا، حتى أّنه خيّصص به أخبارًا كثرية صحيحة، حيث تعارضه 

بإطالقها، وتارًة يرّصح برّد احلديث لضعفه، وأخرى يرّد الصحيح، معّلاًل بأنه 

خرب واحد، ال يوجب علاًم وال عماًل، كام هي عبارة املرتىض. وفّصل آخرون يف 

 يف املعترب، والشهيد يف الذكرى، فقبلوا احلسن بل املوثق، ورباماحلسن، كاملحّقق 

ترّقوا إىل الضعيف أيضًا، إذا كان العمل بمضمونه مشتهرًا بني األصحاب، حتى 

 «قّدموه حينئٍذ عىل اخلرب الصحيح، حيث ال يكون العمل بمضمونه مشتهراً 

ئي، الرسائل الفقهية ؛ وانظر: اخلواجو34)الشهيد الثاين، الرعاية حلال البداية: 

2 :364.) 

فإذا كان الشيخ الطويس شيخ الطائفة ال يقف عند قواعد احلديث فريّد 

الصحيح ويقبل الضعيف، وإذا كان اخلرب الصحيح يرتك إلعراض األصحاب 

ويؤخذ بالضعيف لعملهم فام فائدة علم احلديث إذًا! وهل له قيمة عندهم يف 

بارها عندهم عىل معايري علم النقد السندي!! احلقيقة! وهل تقوم الروايات واعت

 هذا كّله يكشف جمّددًا عن عدم وجود ضوابط حاسمة لدهيم يف هذا املجال.

ـ قول الصدوق يف كتاب من ال حيرضه الفقيه بأّنه ال يذكر يف الكتاب إال ما  ج

بل  ه،ومل أقصد فيه قصد املصنّفني يف إيراد مجيع ما روو»يفتي به بينه وبني رّبه: 

قصدت إىل إيراد ما أفتي به وأحكم بصّحته، وأعتقد فيه أنه حّجة فيام بيني وبني 

(، ثم يذكر لنا ما يزيد عىل األلفي رواية 8ـ  2: 3)كتاب من ال حيرضه الفقيه « ريب

كّلها مرسالت، فهذا شاهد عىل أّنه ال تقوم التصحيحات عىل معايري علم احلديث 

 أو غريه عندهم.

ضع يثري قلقًا حقيقّيًا حول إمكانّية الوثوق بتقييامت اإلمامية إّن هذا الو

لألحاديث ومديات خربهتم يف توثيقها وتصحيحها وتضعيفها، األمر الذي يضع 



جممل جهودهم احلديثية يف موقع الشك والريب، ويفقدنا الوثوق هبا واالطمئنان، 

م مع أصوهلبل إّن طريقتهم يف التوثيق تعتمد عىل مدى انسجام احلديث 

ومعتقداهتم وما يقوله أكثرهم ال عىل النقد السندي، وهلذا جتدهم يرفضون بعض 

األحاديث ألهّنا ال تنسجم مع األصول أو ألهّنا توافق أهل السنّة بغض النظر عن 

 السند واملتن وعدالة الرواة.

 

 لوالتعدي اجلرح يف جاليالر واملوروث املنجزات ضعف 

 وشواهد ذلك:

أّخرهم الشديد يف التصنيف والبحث يف علم الرجال، فلم يكن للشيعة ـ ت أ

كتاب يف أحوال الرجال حتى أّلف أبو عمرو الكيش يف املائة الرابعة كتابًا هلم يف 

ذلك، وهو كتاب غاية يف االختصار، عندما نقيسه باملوسوعات الرجالّية الكبرية 

ل عارضة كثرية يف اجلرح والتعديل، بعند أهل السنّة، ال بل قد أورد فيه أخبارًا مت

لو مجعنا كّل أصوهلم الرجالية األوىل التي يذكروهنا: )رجال الكيش، ورجال 

الطويس، وفهرست الطويس، وفهرست النجايش، وطبقات الربقي، ورجال ابن 

الغضائري، ورسالة أيب غالب الزراري(، مع مشيختي الطويس والصدوق، ملا 

وجود عند أهل السنّة يف تلك القرون نفسها، من كتاب بلغت عرش معشار ما هو م

اجلرح والتعديل للرازي، وكتب ابن حبان البستي وكتب البخاري وابن سعد 

وغريها العرشات يف هذا املجال، وهذا يؤّكد أّن اإلماميّة مل يكن هلا باٌع أساسًا يف 

إىل  نسوبجمال احلديث والرجال حتى يوثق بام تقّدمه لنا من موروث حديثي م

 النبي أو أهل بيته.

ـ كام أّن املتتبع ألخبار رجاهلم جيد أنه كثريًا ما يقُع غلٌط واشتباه يف أسامء  ب



الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقاهبم، ممّا يكشف عن ضعف شديد عندهم ـ منذ 

 البدايات ـ يف االشتغال عىل القضايا الرجالّية والسندّية، حتى أّلف العالمة احليل

هبذا الصدد كتابًا خاّصًا أسامه )إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة(، مضافًا إىل عدم 

 ذكرهم تاريخ الوفيات.

ـ ويؤّكد حركة الفوض واالضطراب يف علم اجلرح والتعديل عندهم أّن  ج

هـ(: 3433هذا العلم ميلء بالتناقضات واالختالفات، يقول الفيض الكاشاين )

لتعديل ورشائطهام اختالفات وتناقضات واشتباهات ال يكاد إّن يف اجلرح وا».. 

ترتفع بام تطمئّن إليه النفوس كام ال خيفى عىل اخلبري هبا، فاألوىل الوقوف عىل 

طريقة القدماء وعدم االعتناء هبذا االصطالح املستحدث رأسًا وقطعًا، واخلروج 

تناقضات اجلرح  (، وقريب من هذا الكالم عن25: 3)الوايف « عن هذه املضايق

؛ والدرر 28ـ  22: 3والتعديل ذكره املحّدث البحراين )انظر له: احلدائق النارضة 

 (.887ـ  886، 885ـ  888، 826: 2النجفية 

بل املالحظ أّن علامء الرجال أنفسهم عندهم خيالفون أنفسهم ويناقضوهنا، 

عض ق بفمّرًة يوثقون شخصًا وأخرى يضّعفونه، بل نجد الشيخ الطويس وث

الرواة يف كتبه ثم ذكر رواياهتم يف التهذيب واالستبصار ممّا يدّل عىل التهافت 

 والتناقض.

ـ وعندما يرجعون إىل نصوص أئمتهم حول الرواة، كام جاءت يف رجال  د

الكيش، ويالحظون الروايات الذاّمة لكبار الرواة والروايات املادحة هلم، حيّلون 

التقّية، فيحملون الذّم عىل التقّية، دون أن يكون هذا التناقض بنظرية اخلوف و

 لدهيم أّي دليل يثبت ذلك منطقّيًا سوى الرتجيحات الظنّية االفرتاضّية.

ـ ولو تغاضينا عن هذا كّله، لرأينا أّن تقييم كتب الرجال عندهم يوقعنا يف  هـ



 مشكلة، فكتاب الكيش نفسه ميلء باألغالط، حيث يقول عنه الشيخ النجايش:

حممد بن عمر بن عبد العزيز الكيش أبو عمرو، كان ثقًة، عينًا، وروى عن »

الضعفاء كثريًا، وصحب العيايش، وأخذ عنه وختّرج عليه ويف داره التي كانت 

 «مرتعًا للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال كثري العلم، وفيه أغالط كثرية

، 377: 2اهلل بن سبأ ؛ وانظر: مرتىض العسكري، عبد 872)رجال النجايش: 

 (.846ـ  844: 2؛ والكلبايس، الرسائل الرجالية 333

كام أّن كتاب النجايش نفسه ـ والذي هو عمدة كتب الرجال عندهم ـ مل يسلم 

هـ، بينام نجد يف كتابه اليوم النصَّ التايل: 054من التزوير، فالنجايش مات عام 

ن النعامن فة الشيخ أيب عبد اهلل بحممد بن احلسن بن محزة اجلعفري أبو يعىل خلي»

واجلالس جملسه، متكلم، فقيه.. مات رمحه اهلل ]يف[ يوم السبت، سادس شهر 

(، 040)رجال النجايش: « رمضان، سنة ثالث وستني وأربع مائة، ودفن يف داره

فكيف أّرخ وفاته بعد وفاته بثالث عرشة سنة!! هبذا ال تكون هناك قيمة لكتبهم 

و قال شخص بأّن هذا من خطأ النّساخ أجبناه ملاذا إذًا مل يغرّيوا هذا الرجالّية، ول

 اخلطأ بعد مرور السنني إىل يومنا هذا ومل يشريوا إليه!!

ويف خطوة لعّلها األخطر يف حّق علم الرجال الشيعي، يذهب الشيخ آصف 

، ديةحمسني اإلمامي إىل أّن تعديالت علامء الرجال اإلمامّية إّما حسية أو اجتها

وعىل األّول فتكون مرسلة، وأّما عىل الثاين فهي جمّرد ظنون وقرائن احتامليّة ال 

(، ومع هذا كيف يمكننا 50ـ  58أكثر )آصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 

 أن نأخذ بتقييامهتم للرواة حتى نأخذ برواياهتم!!

ـ يف  اخلوئي ـ هذا كّله فضاًل عن إشكال الكثريين منهم اليوم ـ ومنهم السيد ز

 قيمة توثيقات وتضعيفات املتأّخرين من علامء الرجال منهم.



 احلديثية والصناعة رايةالد علم أصول إىل االفتقاد 

 وشواهد ذلك:

ـ مل يعرف الشيعة اإلمامّية يف عرص تبلور احلديث اإلمامي شيئًا عن الدراية  أ

معدومًا متامًا حتى ظهر ومل يكن هلم تأليف يف أصول احلديث وعلومه، بل ظّل 

هـ(، باعرتاف علامء 365الشيخ زين الدين العاميل امللّقب بالشهيد الثاين )

؛ واحلّر العاميل، أمل 340اإلمامّية أنفسهم )راجع: الكركي، هداية األبرار: 

(، وهذا يعني أّن 367؛ وكاظم مدير شانه چي، علم احلديث: 36: 3اآلمل 

قرون كان خاليًا من أّي منهج يف أصول احلديث موروثهم احلديثي خالل تسعة 

 والصناعة احلديثية وإال لظهرت معامله قبل ذلك.

ـ إّن ما يعّزز ذلك هو أّن تقسيم الشيعة للحديث إىل صحيح وحسن وموثق  ب

هـ( أو 725وضعيف مل ُيعرف إال يف القرن السابع اهلجري مع العالمة احليل )

  يذكر ذلك غري واحد من علامء الشيعة.هـ(، كام678شيخه أمحد بن طاووس )

ورغم أّن عبارة بعضهم رصحية وقاطعة يف أّن ابن طاووس أّول من أّسس هذا 

؛ 66: 3التنويع الرباعي للحديث )راجع: اخلوانساري، روضات اجلنّات 

؛ واألمني، 36؛ والكركي، هداية األبرار: 30: 3والشيخ حسن، منتقى اجلامن 

؛ وحميي الدين 83: 2؛ واجلزائري، كشف األرسار 334: 8أعيان الشيعة 

؛ ويفهم من حممد تقي املجليس سبُق التقسيم عىل 36الغريفي، قواعد احلديث: 

؛ 348: 3العالمة دون ترصيح باسم ابن طاووس، راجع له: لوامع صاحبقراين 

؛ وأبو احلسن املشكيني، 56والسيد حسن الصدر، الشيعة وفنون اإلسالم: 

؛ 3؛ والسبحاين يف مقّدمته عىل كتاب اجلامع للرشائع: 33لم الرجال: وجيزة يف ع

 (.504: 6ومصطفى اخلميني، حتريرات يف األصول 



وعبارات بعض آخر رصحية يف أّنه تلميذه العالمة احليل )راجع: حممد أمني 

، لكنّه يعود فيرتّدد بينه وبني رجل آخر قريب 343االسرتآبادي، الفوائد املدنية: 

؛ والبهائي، 22: 3؛ والفيض الكاشاين، الوايف 378ـ  372دون أن يسّميه: منه 

؛ وحمسن األمني، أعيان 84؛ والبرصي، فائق املقال: 82ـ  83مرشق الشمسني: 

؛ ولعّله يظهر أيضاً من الكلبايس 322؛ واخلراساين، درر الفوائد: 043: 5الشيعة 

 (.023: 2يف سامء املقال 

جحة بني أن يكون هو مؤّسس هذا التنويع أو تلميذه وكلامت فريق ثالث متأر

، 253: 84العالمة احليّل نفسه )كام يظهر من احلّر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 

262..) 

رغم هذا كّله، إال أّن اجلميع متفٌق عىل أّن هذا التنويع الرباعي ـ بام حيمله من 

 ع اهلجري.ذهنية حديثية وإسنادية ـ مل ُيعرف قبل القرن الساب

أّول من نظر يف الرجال، »ـ ذكر املحّدث النوري وغريه أّن ابن طاووس هو  ج

وتعّرض لكلامت أرباهبا يف اجلرح والتعديل، وما فيها من التعارض، وكيفية 

اجلمع يف بعضها، ورّد بعضها وقبول األخرى يف بعضها، وفتح هذا الباب ملن تاله 

 «الفقه والرجال ابن طاووس فهو املراد منهمن األصحاب، وكّلام أطلق يف مباحث 

(، ونحوه كالم الشيخ عباس القّمي 087: 2)خامتة مستدرك الوسائل 

 (.04هـ( يف كتاب )فوائد الرضوّية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرّية: 3853)

وهذا يدّل عىل أّن اإلماميّة مل يسبق أن اشتغلوا أساسًا قبل القرن السابع 

والتمحيص يف علم الرجال واجلرح والتعديل، فكيف يمكن البناء اهلجري بالنقد 

 عىل اعتبار أحاديثهم وأسانيدهم وتقييامهتم للرواة وللنصوص!!

ـ والذي يؤّكد جممل ما قلناه أّنه قد وقعت يف هذا املجال حرٌب عنيفة بني  د



األصوليني واإلخباريني، حيث رفض اإلخباريون الرتحيب بعلم الرجال 

والتعديل واحلديث والدراية بحّجة أّن هذه العلوم علوٌم سنّية وليست واجلرح 

شيعّية، وشهد القرنان احلادي عرش والثاين عرش جدالً كبريًا يف هذا املوضوع، 

حيث شنّت احلمالت النقدّية من قبل اإلخباريني عىل العالمة احليل وشيخه أمحد 

بعد، وصوالً إىل القرن  بن طاووس، وكذلك عىل تالمذة مدرسة العالمة فيام

العارش اهلجري، وقد فّصلُت يف كتايب )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي: 

( صورة املشهد اخلاليف حول هذه املوضوعات وغريها 863ـ  238، 335ـ  335

بني اإلخباريني واألصوليني، فلرياجع. وهذا يفيد أّن هذه العلوم مل تكن من 

د اإلماميّة، وهلذا اختلفوا أنفسهم يف أهّنا شيعّية أو صلب املوروث الفكري عن

 سنّية.

ـ ولو غصنا أكثر يف حتليل األسباب التي دفعت العالمة احليل وابن طاووس  هـ

الستخدام هذا املنهج، لنرى هل استخدموه نتيجة تطّور احلديث عندهم أو ال، 

م احلديث تطّور علفسنصل إىل نتيجة تقول بأّن ذلك مل يكن استدعاًء طبيعيًا ل

والرجال عند اإلماميّة، بل له أسبابه السياسية واملذهبية يف هذا السياق، فمن 

املالحظ أّن هذا العلم ظهر عند الشيعة موافقًا حلملة الشيخ ابن تيمية احلراين 

هـ( يف التشنيع عىل الشيعة يف كوهنم ليست لدهيم كتب يف أحوال الرجال، 723)

من تأّمل فيام ذكره املحّقق احليّل »هـ(: 3483 االسرتآبادي )وهلذا يقول حممد أمني

يف أوائل كتاب املعترب، ويف كتاب األصول يف مبحث العمل بخرب الواحد، ويف 

فهرستي الشيخ والنجايش، وفيام ذكر رئيس الطائفة يف مبحث العمل بخرب 

ار عني االعتبالواحد من كتاب العّدة، وما ذكره يف آخر كتايب األخبار، وغريها ب

واالختبار، يقطع بأّن أحاديث الكتب األربعة وغريها من الكتب املتداولة يف 



زماننا مكتوبة من أصول قدمائنا التي كانت مرجعهم يف عقائدهم وأعامهلم، 

ويقطع بأّن الطرق املذكورة يف تلك الكتب إّنام ُذكرت ملجّرد الترّبك باّتصال السند 

ّمة اللسانية إىل مؤّلفي تلك األصول، ولدفع تعيري العاوباّتصال سلسلة املخاطبة 

د )الفوائ« أصحابنا بأّن أحاديثهم مأخوذة من ُأصول قدمائهم وليست بمعنعنة

 (.253: 84؛ وانظر: احلر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 333املدنّية: 

 إّن ذلك شاهد عىل أّن حركة الرجال واحلديث واألسانيد عند اإلماميّة جاءت

ملجّرد دفع تعيري أهل السنّة، ال ألّن عندهم علومًا هبذا املستوى، بل هذا ما نجده 

هـ( الذي إّنام أّلف فهرسته ألجل دفع تعيري العلامء 054حتى عند النجايش )

(، وهذا كّله يدّل عىل أّن وضع 8املخالفني يف املذهب لإلماميّة )رجال النجايش: 

امات أهل السنّة، وإال ما وضعوا أسانيد أساسًا، الشيعة للسند إّنام هو لدفع اهت

 ولعّل ذلك ييش بوضع واختالق هذه األسانيد أيضًا.

ـ ولعلَّ هذا كّله هيون أمام قول احلّر العاميل عند تعّرضه لنقد احلديث  و

الرابع عرش: أنه يستلزم ضعف أكثر »الصحيح والتنويع الرباعي، قائاًل: 

ا من األصول املجمع عليها، ألجل ضعف بعض األحاديث، التي قد علم نقله

رواهتا، أو جهالتهم، أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثًا، بل حمّرمًا، وشهادهتم 

بصّحتها زورًا وكذبًا.. بل يستلزم ضعف األحاديث كّلها عند التحقيق؛ ألّن 

مل والصحيح ـ عندهم ـ: )ما رواه العدل، اإلمامي، الضابط، يف مجيع الطبقات(. 

ينّصوا عىل عدالة أحد من الرواة، إال نادرًا، وإنام نّصوا عىل التوثيق، وهو ال 

يستلزم العدالة قطعًا، بل بينهام عموم من وجه، كام رّصح به الشهيد الثاين وغريه. 

ودعوى بعض املتأخرين: أّن )الثقة( بمعنى )العدل، الضابط(، ممنوعة، وهو 

ون بخالفها؛ حيث يوثقون من يعتقدون مطالب بدليلها. وكيف! وهم مرّصح



فسقه، وكفره وفساد مذهبه!! وإنام املراد بالثقة: من يوثق بخربه ويؤمن منه 

الكذب عادة، والتتّبع شاهٌد به، وقد رّصح بذلك مجاعة من املتقّدمني واملتأّخرين. 

 .ومن املعلوم ـ الذي ال ريب فيه عند منصف ـ: أّن الثقة جتامع الفسق، بل الكفر

وأصحاب االصطالح اجلديد قد اشرتطوا ـ يف الراوي ـ العدالة، فيلزم من ذلك 

ضعف مجيع أحاديثنا؛ لعدم العلم بعدالة أحد منهم إال نادرًا. ففي إحداث هذا 

 253: 84)تفصيل وسائل الشيعة « االصطالح غفلة من جهات متعّددة كام ترى

 (.264ـ 

إنه لو »ىل التنويع الرباعي للحديث: ويقول املحّدث البحراين يف سياق رّده ع

تّم ما ذكروه وصّح ما قّرروه للزم فساد الرشيعة وابطال الدين؛ ألنه متى اقترص 

يف العمل عىل هذا القسم الصحيح أو مع احلسن خاّصة أو بإضافة املوثق أيضًا، 

ورمي بقسم الضعيف باصطالحهم من البني، واحلال أّن جّل األخبار من هذا 

ام ال خيفى عىل من طالع كتاب الكايف أصوالً وفروعًا، وكذا غريه من سائر القسم ك

كتب األخبار وسائر الكتب اخلالية من األسانيد. لزم ما ذكرنا وتوّجه ما طعن به 

: 3)احلدائق النارضة « علينا العاّمة من أّن جّل أحاديث رشيعتنا مكذوبة مزّورة

 (.882: 2؛ وانظر له: الدرر النجفية 23

هذان النّصان يداّلن عىل أّنه لو أريد إخضاع احلديث الشيعي ملعايري علم 

احلديث والدراية والنقد السندي مل يسلم فيه حديٌث صحيح واحد بشهادة هذين 

اإلمامني الكبريين عندهم يف احلديث، وهذا يدّل عىل أّن هذه األحاديث مل توضع 

 ة احلديثية.عىل أساس معايري علم احلديث والدراية والصناع

ـ بل النّص األّول للحّر العاميل دالٌّ عىل أّنه ليست عند اإلمامّية مشكلة يف  ز

كون الرواة مبتدعة أو فسقة أو عىل مذاهب الضاللة واالنحراف، بل بعض 



رواهتم كان يرشب اخلمر كمحمد بن أيب عباد وأيب محزة الثاميل وعبد اهلل بن أيب 

مريي امللقب بشاعر أهل البيت، ومنهم من رووا يعفور وأيب هريرة البزاز واحل

عنه وكان يلعب الشطرنج كحفص بن البخرتي، ومنهم من ال جييد الصالة وله 

من العمر ستني سنًة وهو من أكرب رواهتم، وهو مّحاد بن عيسى، ومنهم من رسق 

ب تأموال املعصوم كعيل بن أيب محزة البطائني وغريه، وغري ذلك كثري ممّا جاء يف ك

 الرجال عند اإلماميّة أنفسهم.

إّن حجم الرواة املجروحني عند اإلماميّة أو من ورد فيهم اجلرح والقدح والذم 

غري معقول، ويكفي أنه مل يسلم من اجلرح عندهم ال جابرًا اجلعفي، وال احلارث 

األعور، وال املغرية بن سعيد، وال زرارة بن أعني، وال غريهم من مشاهري رواهتم، 

يروون عن أئّمتهم لعنهم والترّبو منهم، وقد خلّص الشيخ الطويس أحوال  بل

ألّن كثريًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب »..رجاهلم باعرتاٍف مهم، يقول فيه: 

)الفهرست: « األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة

82.) 

ره ون من يعتقدون فسقه وكفوقد تقّدم آنفًا كالم احلّر العاميل يف أهّنم يوثق

ء ومثله يأيت يف رواية الثقات األجال»..وفساد مذهبه. بل إّنه يقول أكثر من ذلك: 

ـ كأصحاب اإلمجاع، ونحوهم ـ عن الضعفاء والكذابني، واملجاهيل، حيث 

يل )تفص« يعلمون حاهلم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصّحته

ّي منهج علمّي حديثي هذا الذي يعتمد كّل هذه (. فأ246: 84وسائل الشيعة 

 املتناقضات والومهّيات!!

ويذهب السيد حممد الصدر إىل أّن علامء الرجال الشيعة مل هيتّموا بالرواة الذين 

ليس هلم روايات فقهّية، فإن كان للراوي روايات فقهية وغري فقهية استفدنا من 



مره كالم والتاريخ وغريمها، وإال طتوثيقهم لتصحيح رواياته غري الفقهية يف ال

النسيان وصارت رواياته جمهولًة تبعًا جلهالته بنفسه )انظر: حممد الصدر، تاريخ 

 (.05ـ  00الغيبة الصغرى: 

ـ يعّزز حالة الفوض يف احلديث عند اإلماميّة أّنه ال يوجد يشء عندهم باسم  ح

ن متن بإسناد من القرختريج احلديث، أو مجع طرق وأسانيد، بل يأيت أحدهم ب

اخلامس مثاًل، ويأيت غريه قبله أو بعده من قرن آخر بنفس اإلسناد ملتن آخر، 

ن هو يف القرن اخلامس، وقد جتد اثنني  ويروي من هو يف القرن الثالث مثاًل عمَّ

من أصحاب كتبهم املعتمدة ُيكثران الرواية من طريق شيخ، هذا يروي عنه ألف 

روي نفس العدد أو أكثر عن نفس الشيخ، ثم ال يشرتكان حديث أو أكثر، وذاك ي

وال يف حديث واحد، كام ليس لإلمامّية أسانيد متصلة عن رواة معروفني كام هي 

احلال عند أهل السنّة، يضاف إىل ذلك أّن أصوهلم احلديثية املساّمة باألصول 

الق، عىل اإلط األربعامئة كّلها مفقودة اليوم وال يوجد من كتب قدمائهم أّي كتاب

ولعّل ذلك بسبب عدم اهتاممهم بكتب احلديث إال يف فرتة متأخرة فلم 

يستنسخوها ويكثروا من تداوهلا إال بعد أن أعوزهتم احلاجة إىل مناظرة أهل 

 السنّة، فكيف يعقل فهم هذه املنظومة املتهافتة يف احلديث اإلمامي!!

ث اإلمامي، وقد مجعنا هذا هو ملّخص اإلشكال األساس واألهم عىل احلدي

نظر: اهذا اإلشكال من أطراف كلامت الناقدين، بل أضفنا عليه يف بعض املواضع )

؛ وإحسان إهلي ظهري، 33ـ  33: 0، و63، 53ـ  53: 3ابن تيمية، منهاج السنّة 

؛ والعلواين، مصادر التلقي وأصول االستدالل 323بني الشيعة وأهل السنّة: 

؛ والفرماوي، أصول الرواية عند الشيعة اإلماميّة: 035 ـ 076، 083: 3العقدّية 

؛ وعدنان حمّمد زرزور، السنّة النبوّية وعلومها 233، 243ـ  244، 332ـ  338



، وكثري من هذه 283ـ  226، 383ـ  385بني أهل السنّة والشيعة اإلمامّية: 

 اإلشكاالت مبثوث بكثرة يف مواقع الشبكة العنكبوتّية(.

 

 النقدّية القراءات يف وتأّمالت وقفات إلمامي،ا والرجالي ديثياحل املوروث

ولدراسة هذه اإلشكالية بزواياها، البد من فهم وحتليل جمموعة من األمور، 

 يمكن أن نضعها ضمن التعليقات التالية:

 

 لعلميا البحث ومنطق ملذهيبا السجال بني البحث منهجّية

هنا، فنحن ال نخوض يف سجال جديل من الرضوري أن نحّدد جهة بحثنا 

مذهبي لكي يسّجل شخٌص عىل آخر نقطًة من ترصحيات علامئه، كام هي الطريقة 

السائدة يف احلوارات املذهبية، وإّنام نريد أن نتوّصل نحن بأنفسنا إىل مدى صّحة 

هذا األمر أو ذاك، سواء رّصح علامء الفريقني به أم بعكسه، وهذا يعني أّن 

تي ُنقلت عن احلّر العاميل والفيض الكاشاين واملحّدث النوري النصوص ال

وغريهم يف تقييامهتم لواقع احلديث الشيعي جيب أن ُنخضعها نحن بأنفسنا 

للبحث والتحليل، لنرى هل هي دقيقة أم ال! فهذا هو منهجنا يف دراسة املوضوع 

يعي إىل قد للحديث الشهنا، وهلذا قلنا سابقًا بأّن إلفاتنا نظَر الباحث السنّي النا

أشياء شبيهة موجودة يف جتربته احلديثية ويف موروثه احلديثي مل يكن بقصد 

اإلفحام اجلديل، وإّنام بقصد تنبيه وجدانه إىل أّن األمور التي يراها سلبيًة يف 

احلديث الشيعي يوجد نامذج هلا يف احلديث السنّي، مما يعني أّنه كام استطاع هو أن 

تلك النامذج بعقل بارد وهادئ، فهذا يعني أّنه من املمكن أن حتّل مثل حيّل مشكلة 

 هذا النامذج لو وجدت عند فريق مذهبّي آخر بالعقل البارد نفسه.



يضاف إىل ذلك ما قلناه يف بدايات تعليقاتنا املنهجية العاّمة، من أّن االعتامد 

د ديثي عنعىل نصوص اإلخباريني لوحدهم ليس دقيقًا يف فهم املشهد احل

اإلمامّية؛ ألّن اإلخباريني كانت لدهيم طريقتهم اخلاّصة التي تركها علامء اإلماميّة 

من األصوليني وانتقدوها، وهذا يعني أّنه البّد من فهم كلامهتم يف سياق توّجهاهتم 

اخلاّصة؛ ألهّنم يمثلون مدرسًة يف الفكر الشيعي، وهلذا مل يستطع الناقدون أن 

ل هذه النصوص عند علامء األصول، فاألصوليني ال يرون أّن تطبيق يعثروا عىل مث

مناهج الصناعة احلديثية يطيح بالروايات الشيعية، بل هم طّبقوا هذه الصنعة 

احلديثية وبقيت الروايات كثريًة عندهم، كام سوف نرى بأنفسنا بعد قليل إن شاء 

 اهلل تعاىل.

 

 الرجالي لوعيا لىع وتأثريها التوثيقات أنواع 

من الالزم أن نعرف أّن علامء اإلمامّية ـ السيام من تأّخر منهم ـ قد اعتمدوا 

 عىل نوعني من التوثيقات:

وهي التي تكون يف العادة مرّصحًا هبا يف كتب الرجال  أ ـ التوثيقات اخلاّصة،

 ةواجلرح والتعديل، كام هو املتعارف عند الفريقني، وقد جاء يف مصادر اإلماميّ 

 القديمة توثيق مئات الرواة عرب هذا الطريق بشكل واضح ورصيح.

وهي تلك التوثيقات التي ينّص عليها العلامء والنّقاد  ب ـ التوثيقات العاّمة،

وجهابذة احلديث والرجال، فتستوعب داخلها جمموعًة من الرواة دون الترصيح 

عنوان عام يشملهم  بأسامئهم بحيث يوثق كل واحٍد منهم عىل حدة، وإّنام بذكر

 ويستوعبهم.

ومن أمثلة ذلك ما جاء يف مقّدمة كتاب )كامل الزيارة( للشيخ جعفر بن حممد 



ومل أخرج فيه حديثًا روي عن غريهم »هـ( حيث قال: 863بن قولويه القّمي )

]أهل البيت[ إذ كان فيام روينا عنهم من حديثهم ـ صلوات اهلل عليهم ـ كفاية عن 

د علمنا أّنا ال نحيط بجميع ما روي عنهم يف هذا املعنى وال يف حديث غريهم، وق

غريه، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته، وال 

أخرجت فيه حديثًا روي عن الشّذاذ من الرجال، يؤثر ذلك عنهم من املذكورين 

ن قولويه حممد ب )جعفر بن« غري املعروفني بالرواية املشهورين باحلديث والعلم

 (.87القمي، كامل الزيارات: 

فقد استفاد احلّر العاميل من هذا النص توثيق ابن قولويه لرجال أسانيد 

روايات هذا الكتاب كاّفة، واملحّدث النوري كأنه تراجع فذكر أهّنا تفيد التوثيق 

 لكن إلثنني وثالثني شخصًا هم مشايخ ابن قولويه املبارشين، وعىل حساب احلرّ 

شخصاً عىل ما قيل )احلر العاميل، وسائل  833العاميل تكون النتيجة توثيق حوايل 

؛ 257ـ  252: 8؛ وحسني النوري، خامتة مستدرك الوسائل 242: 84الشيعة 

؛ وباقر اإليرواين، دروس 63وحممد آصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 

فر السبحاين، كليات يف ؛ وجع376متهيدية يف القواعد الرجالية، القسم الثاين: 

 (.844علم الرجال: 

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما فعله احلّر العاميل من توثيق مجيع الرواة الواردين يف 

(، انطالقًا من 242: 84تفسري عيل بن إبراهيم القمي )تفصيل وسائل الشيعة 

اه وونحن ذاكرون وخمربون بام ينتهي إلينا ور»نّص املقّدمة أيضًا حيث جاء فيها: 

مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم وأوجب واليتهم وال يقبل عمٌل إال 

(، وإذا صّح 0: 3)تفسري القّمي « هبم، وهم الذين وصفهم اهلل تبارك وتعاىل و..

رجاًل من الرواة )باقر اإليرواين، دروس  264حساب العاميل يوّثق ـ كام قيل ـ 



(، وهذه األرقام الكبرية سوف 372سم الثاين: متهيدية يف القواعد الرجالية، الق

 ترتك أثرًا بالغًا يف تصحيح النصوص وتأكيد ثبوهتا.

وهكذا احلال يف توثيقات أخرى شبيهة تعّرض هلا العلامء يف بحوثهم يف 

)كّليات علم الرجال وقواعده العاّمة(، من قبيل توثيق مجيع مشايخ النجايش 

ا يخ عيل بن احلسن الطاطري الذين أحصوا فبلغوالذي تبنّاه السيد اخلوئي، ومشا

مخسة وعرشين شيخًا، وكّل مشايخ أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري، ومشايخ 

بني فّضال، وكّل من روى عنه جعفر بن بشري البجيّل الوشاء، والذين أحصوا 

رواة، وكّل مشايخ حممد بن إسامعيل بن ميمون الزعفراين الثقة،  348فبلغوا 

كّل مشايخ حممد بن أيب بكر بن مهام الكاتب اإلسكايف، وأمحد بن حممد وكذلك 

بن سليامن أيب غالب الزراري، وكذا كّل من روى عنه أحد الثالثة الذين ال يروون 

وال يرسلون إال عن ثقة وهم ابن أيب عمري وصفوان والبزنطي، والذين أحصوا 

كذلك توثيق كّل من روى شخصًا، و 767فبلغوا بعد حذف املتكّرر من األسامء 

عنه أحد أصحاب اإلمجاع الذين يقارب عددهم العرشين شخصًا من كبار الرواة 

؛ 306ـ  305: 0األجالء.. )انظر يف هذه الطروحات: رجال السيد بحر العلوم 

، 337ـ  342؛ وعرفانيان، مشايخ الثقات: 53ـ  54: 3ومعجم رجال احلديث 

، الفائدة العارشة؛ والنامزي، 777، 075: 8؛ ومستدرك الوسائل 245ـ  242

؛ 346؛ والكجوري، الفوائد الرجالية: 20: 3مستدركات علم رجال احلديث 

؛ وقد اشتبه األمر عىل بعضهم، 002ـ  020والداوري، أصول علم الرجال: 

فظّن أن تصحيح مروّيات أصحاب اإلمجاع معناه أّنه كلام وجدنا رواية فيها راٍو 

ع كانت صحيحة، وهذا كالم غري دقيق؛ ألّن املقصود من من أصحاب اإلمجا

تصحيح روايات أصحاب اإلمجاع ـ عند من يقول هبذه النظرية، وشخصّيًا ال 



أقول هبا وفاقًا للسيد اخلوئي ـ هو أّنه لو صّح السند إليهم لصّحت الرواية، فالبّد 

ؤالء ن روى همن صّحة السند إليهم لتصحيح احلديث، فليالحظ جّيدًا. وتعداد م

 عنه يبلغ املئات. وغري ذلك(.

وهذا يعني أّن رصد اشتغاالت اإلماميّة يف قضايا التوثيق والتضعيف ال يكفي 

فيه رصد التوثيقات اخلاّصة لدهيم، بل البّد من رصد التوثيقات العاّمة أيضًا 

 ملنضّمها إىل اخلاّصة فنرى كم هي مسامهاهتم الرجالّية يف توصيف الرواة واحلك

 عليهم.

وظاهرة التوثيقات العاّمة ليست خمتّصًة باإلمامّية، بل هلا وجود يف علم اجلرح 

 وإن كانت طويلة ]يقصد»..والتعديل عند أهل السنّة، فقد ذكر ابن حجر ما نّصه: 

الرتمجة[ اقترصت عىل من عليه رقم الشيخني مع ذكر مجاعة غريهم، وال أعدل 

ن الرجل قد عرف من حاله أنه ال يروي إال عن عن ذلك إال ملصلحة، مثل أن يكو

)هتذيب « ثقة، فإنني أذكر مجيع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغريمها

 (.5ـ  0: 3التهذيب 

لكن من عرف من حاله أنه ال يروي »وقال يف نّص آخر يأخذ أمهيًّة خاّصة: 

لك وشعبة إال عن ثقة، فإّنه إذا روى عن رجٍل، ُوِصَف بكونه ثقًة عنده، كام

 (.35: 3)لسان امليزان « والقّطان وابن مهدي وطائفة ممّن بعدهم

كام ذكر بعض الباحثني من أهل السنّة أّن من خيّرج له الشيخان يف الصحيحني 

عىل سبيل االحتجاج ومل ُيتكلم فيه بجرح، فذاك ثقة حديثه قوّي وإن مل ينّص أحد 

ه عىل خراج الشيخني أو أحدمها لعىل توثيقه، حيث اكتسب التوثيق الضمني من إ

وجه االحتجاج، ومها قد التزما بالصّحة ورشط راوي الصحيح العدالة ومتام 

الضبط، وهكذا احلال يف غري الشيخني ممّن حاله حاهلام )راجع: عبد العزيز بن 



 (.330، 32ـ  33، 03حمّمد بن إبراهيم العبد اللطيف، ضوابط اجلرح والتعديل: 

العام عند أهل السنّة للصحابة بنصوص عاّمة فهموا منها ويكفي التعديل 

التعديل وردت يف الكتاب والسنّة، فنحن لو راجعنا كتب التعريف بالصحابة 

والرجال عند أهل السنّة، لرأينا أّن عدداً وافراً من الصحابة، السيام صغارهم ومن 

ني أهّنم ّن هذا ال يعتأّخر منهم، مل ينّصوا عىل توثيقه أو تعديله بصورة خاّصة، لك

مل يقّدموا مسامهة رجالية يف حّقهم، بل عىل العكس حيث أثبتوا يف دراساهتم 

املوّسعة عدالة مجيع الصحابة، فهذا من نوع التوثيقات العاّمة أيضًا يف بعض 

 معانيه.

نستنتج ممّا تقّدم أّن احلكم عىل الرواة بأهّنم ممّن مل يرد فيهم مدٌح أو قدح ـ كام 

الشيخ البهائي ـ ال يكفي فيه النظر يف كتب الرجال من ناحية التوثيقات  فعل

اخلاّصة، والذي يبدو أّنه كان نظر الشيخ البهائي، بل البّد من النظر بعيون 

التوثيقات العاّمة أيضًا، وظاهرة التوثيقات العاّمة شهدت تطويرًا كبريًا يف علم 

علامء اجلرح والتعديل اإلمامية هلا بقّوة الرجال اإلمامي يف القرون األخرية ونّظر 

وبحثوا عن تفاصيلها بام يراجع يف مباحث القواعد العاّمة يف علم الرجال، وقد 

 أرشنا لبعضها آنفًا يف اهلوامش املتقّدمة.

وما يدّلنا عىل أّن نظر الشيخ البهائي كان للتوثيقات اخلاّصة، أّن العلامء التفتوا 

هـ(، ومل يكن قد تنّبهوا هلا كثريًا 3340ة منذ احلّر العاميل )بقّوة للتوثيقات العامّ 

قبل ذلك، ومنه عرص الشيخ البهائي، والذي يشهد له أّن البهائي أدرج أبا احلسني 

عيل بن أيب جيد وأمثاله يف هؤالء الرواة الذين مل يرد فيهم مدٌح وال قدح، مع أّن 

قات العاّمة، وهو توثيق مشايخ ابن أيب جيد يشمله عىل األقّل أحد أهم التوثي

النجايش؛ ألّنه شيٌخ للنجايش والطويس معًا، وقد ذكر النجايش أخذه منه يف 



 (.805رجاله، كام يف ترمجته ملحمد بن احلسن بن فروخ الصّفار )رجال النجايش: 

وعليه، فام يقوله الناقد من أّن عرشات الرواة الذين وقعوا يف األسانيد والطرق 

ل واملصنّفات مل يذكروا عندهم بمدٍح وال قدح، ومع ذلك صّححوا إىل األصو

الروايات التي وقعوا يف أسانيدها.. ما يقوله هذا الناقد غري صحيح؛ إذ إهّنم مل 

يمدحوا هؤالء يف التوثيقات اخلاّصة، لكنّهم وثقوهم يف التوثيقات العاّمة، وال 

 منّيًا.قني عندهم توثيقًا ضفرق بني التوثيقني كام هو واضح، فيكون هؤالء موث

وعدم توثيق الشهيد الثاين أو البهائي هلؤالء كان ألّن التوثيقات الضمنّية 

عرفت شهرهتا النظرّية يف علم الرجال الشيعي بعد هذين العاملني، وذلك مع احلّر 

العاميل ومن بعده، وهبذا نستطيع فهم كالم البهائي وأمثاله ويف الوقت عينه رّد 

 اإلشكال.

هذا كّله بالنسبة إىل كثري من الشيعة املتأخرين، أّما بالنسبة إىل املتقّدمني وبعض 

 املتأخرين فسيأيت بيان منهجهم يف التعامل مع النصوص والرجال.

 

 احلديث مع التعامل يف.. و الطوسي اضطراب تفسري

شيخ لفيام يتعّلق بنّص الشهيد الثاين يف العمل باحلديث احلسن وتذبذب ا

الطويس يف هذا السياق، يمكن القول بام ذكرناه مفّصاًل يف كتابنا )نظرية السنّة يف 

(، من أّن الشيخ 232ـ  247، 335ـ  333، 360ـ  37الفكر اإلمامي الشيعي: 

ذهبوا إىل حجّية خرب الواحد الظنّي رصاحًة، الطويس هو أّول علامء اإلمامّية الذين 

وا يعملون باألخبار العلمية املطمأّن بصدورها عندهم، وأّن وسائر علامء اإلماميّة كان

الشيخ الطويس نفسه كان يقول بعدم حجّية خرب الواحد الظنّي يف النصف األّول من 

 هـ(.086)حياته، فيام بدأ حتّوله إىل حجيّة اخلرب الظنّي بعد وفاة السّيد املرتىض 



مالً ّنه ال يفيد علاًم وال عوهذا يعني أّن رفض الطويس للعمل باخلرب احلسن أل

قد يرجع أحيانًا إىل احلقبة التارخيية التي مل يكن يعتقد فيها بحجّية خرب الواحد 

الظنّي، فيام عمله باخلرب احلسن يرجع إىل فرتٍة الحقة حيث كان يعمل فيها باخلرب 

الظنّي، فال يكون يف األمر اضطراب ناتج عن عدم وجود منهج يف التصحيح، بل 

 العدول املذكور له دوٌر يف األمر. إنّ 

كام وقد قلنا هناك بأّنه حيث كانت نظرية اخلرب الواحد الظنّي حديثة الظهور 

مع الشيخ الطويس كان هناك اضطراب وعدم وضوح فيها حتى عنده ولذلك 

اضطربت كلامته يف هذا الصدد، وهكذا احلال مع العالمة احليل الذي رشع 

التعامل مع األحاديث وفق التقسيم الرباعي للحديث، االجتهاد اإلمامي معه ب

األمر الذي أوقعه يف تطبيقات متضاربة كام فّصلناه يف حمّله هناك من الكتاب نفسه، 

فيام رأينا ارتفاع وتاليش هذا التضارب مع األجيال الالحقة ملدرسة العالمة احليل، 

سيد العاميل هـ( وال3433السيام مع كّل من الشيخ حسن صاحب املعامل )

هـ(، حيث كانا دقيقني جّدًا يف عمليات التوصيف وفقًا 3443صاحب املدارك )

 للتقسيم الرباعي للحديث.

 وعليه، فمرجع التضارب يف تقييامت الطويس واحليل أحيانًا هو:

ـ العدول عن نظرية سابقة إىل نظرية جديدة، ممّا حُيدث فرقًا بني الرأيني، متامًا أ 

أمحد بن حنبل املختلفة، أو كفقه اإلمام الشافعي يف العراق ويف  كفتاوى اإلمام

 مرص، حيث اختلفت معامله والكثري من تفاصيله.

ـ حداثة النظرية التي ُيعِمالن تطبيقها يف هذه احلاالت املتضاربة، وهذا أمر  ب

طبيعي جّدًا يف هذا السياق. هذا فضاًل عن أّن غري واحد ممّا حسب من حاالت 

 ب ليس بتضارب، كام سوف يأيت يف التعليق الالحق قريبًا فانتظر.التضار



 اكاالشتب فّض املتأخرين،و املتقّدمني بني( الصحيح) 

إّن مشكلة بعض الدارسني للحديث الشيعي أّنه مل حياول فهم طريقة تفكري 

انت ك حمّدثي اإلمامّية، وأرّص فقط عىل إسقاط التجربة احلديثيّة السنّية بحيث لو

 الطريقة غري مشاهبة هلا حذو القّذة بالقذة وطابق النعل بالنعل ملا كان هلا قيمة.

ـ إّن دراسة منهج اإلماميّة املتقّدمني يف تصحيح الروايات ـ كام مارسناها  1

مفّصاًل يف كتابنا املوسوم بنظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي ـ تفيض إىل 

صطلحهم تعني الثبوت، فاحلديث الصحيح هو احلديث القناعة بأّن الصّحة يف م

الثابت احلّجة الذي ُيعمل به وترتتب عليه اآلثار، وهذا يعني أّن الصّحة تؤخذ بام 

هلا من مفهوم فقهي وأصويل، ال بام هلا من مفهوم حديثي. وعندما نحّلل منهجهم 

لوحيد يف ا يف كيفية إثبات صّحة احلديث نجد أهّنم مل يعتربوا السند العنرص

التقييم، فالسند رضوريٌّ عندهم، لكنّه ليس هو العنرص الوحيد يف اإلثبات 

والنفي، وإّنام يرون إثبات احلديث رهنَي جمموعة من العنارص املتعّددة التي يعضد 

بعضها بعضًا، عىل طريقة نّقاد التاريخ املعارصين، حيث ال يعتمد علامء اإلمامّية 

يأخذوهنا بعني االعتبار ويضّمون إليها تعاضد األسانيد  عىل جمّرد األسانيد، بل

وكثرهتا، وتعّدد مصادر احلديث، واعتامد املتقّدمني عليه بشكل كبري يف مقام 

 االحتجاج واالستناد، إىل جانب عنارص القّوة يف متنه.

وعرب هذه الطريقة كان يواجههم احلديث فيصّححونه هبذا املعنى للصّحة، أي 

ت والقبول، ال بمعنى الصحيح املصطلح يف علم احلديث فيام بعد؛ بمعنى الثبو

ألّن الصحيح املصطلح يف علم احلديث مل يتداولوه يف كتبهم ومناهج تقييمهم 

 للروايات يف الفرتات األوىل.

وملّا جاء العلامء املتأخرون والالحقون والحظوا هذه الظاهرة اعتمدوا يف 



باحلديث، من حيث إّنه يورث هلم القناعة  بعض األحيان عىل عمل املتقّدمني

بصّحته، بمعنى ثبوته، وملّا أرادوا التعبري عن هذه الظاهرة انطالقًا من حمورية 

السند قالوا: إّن السند وإن كان ضعيفًا بسبٍب من أسباب الضعف إال أّن ضعفه 

 امنجرٌب بعمل مشهور العلامء به واحتجاجهم بمضمونه واستنادهم إليه، وهذا م

يعرف عند علامء اإلماميّة بقاعدة جرب اخلرب الضعيف بعمل املشهور أو قاعدة اجلرب 

 السندي.

وهبذا يعتمد املتأّخرون يف حتصيل الركون إىل اخلرب عىل عمل املتقّدمني، فيام 

يعتمد املتقّدمون عىل جمموعة عنارص ـ أحدها السند ـ يعضد بعضها بعضًا وتفيد 

ن والسكينة بثبوت اخلرب، فيكون هذا اخلرب حينئٍذ حتصيل الوثوق واالطمئنا

صحيحًا بغريه ال بسنده فحسب، بمعنى أّن صّحته مل تأِت من جمّرد اعتامد السند، 

وإّنام من مجلة عنارص أخرى، منها عمُل املتقّدمني، وقد يكون صحيحاً بسنده لكّن 

عامالت باست الصّحة بالسند ـ باملصطلح احلديثي ـ هلا معنى أخّص من الصّحة

 اإلمامّية املتقّدمني.

طبعًا مل يوافق بعض العلامء املتأخرين من اإلماميّة عىل جرب اخلرب الضعيف 

هـ(، لكّن 3038السند بعمل املشهور من املتقّدمني، كالسيد أيب القاسم اخلوئي )

ذلك ينحرص يف إطار موقف املتأخرين من اخلرب، ال موقف املتقّدمني الذين مل 

ا عىل عمل املشهور لوحده، وإّنام عىل مجلة عنارص أفادهتم الوثوق والقناعة يعتمدو

 بصدور اخلرب عن املعصوم.

ـ إّن فهم هذه العملّية وطريقة التفكري اإلمامي يف هذا املوضوع يسّهل علينا  2

فهم نيّص الشيخ البهائي والشهيد الثاين املتقّدمني وغريمها، فليس يف نّص البهائي 

هتافت، وإّنام يرشح هذا األمر الذي حتّدثنا عنه، فعندما يقول بأّن رجال  تناقض أو



السند مل يوثقوا أحيانًا لكن مع ذلك صّحح العلامء احلديَث، فهو يريد التصحيح 

هبذا املعنى الذي رشحناه، ال التصحيح باملعنى اخلاّص املستخدم عند علامء 

ض يف كالمه إطالقًا، وال يعني كالمه احلديث من أهل السنّة اليوم مثاًل، فال تناق

أّن علامء الشيعة يصّححون أحاديثهم ـ بمعنى التصحيح باملصطلح اخلاص ـ ويف 

الوقت عينه ال يثبتون وثاقة رواة أحاديثهم، حتى يكون علامء الشيعة فاقدين ملنهٍج 

 صحيح يف إثبات الروايات، فاليشء املهّم يل هو التوّصل إىل منهج إلثبات صدور

 الروايات مهام أطلقنا املصطلحات هنا أو هناك.

وهكذا احلال يف نّص الشهيد الثاين حول تذبذب الشيخ الطويس؛ فإّنه إذا كان 

املنهج املعتمد يدخل يف احلسبان التصحيَح بالقرائن وال يقف عند السند فقط، 

لقائم عىل اوأراد الشهيد الثاين النظر إىل تطبيقات هذا املنهج عرب منهج املحّدثني 

التقسيم الرباعي فسريى التناقض؛ ألّنه من الطبيعي أن تكون النسبة بني منهج 

املحّدثني ومنهج الفقهاء هي العموم واخلصوص من وجه، فقد يصّحح الفقيه 

حديثًا بالقرائن ويكون ضعيف اإلسناد، وقد يضّعف حديثًا بالقرائن ويكون 

ن يه أو املحّدث املستخدم ملنهج القرائصحيح اإلسناد، فمن ينظر يف عمل هذا الفق

بعيون املنهج الرباعي لتقسيم احلديث فمن الطبيعي أن جيد هتافتًا، لكّن هذا 

التهافت قد يرتفع بنسبة كبرية عندما نفهم طبيعة منهج املتقّدمني يف التعامل مع 

عيف، ضاألمور، ومن هنا رّكز العالمة املامقاين عىل نظام القرائن يف التصحيح والت

مفّّسًا ختّبط كلامت الشيخ الطويس يف العمل بالضعيف تارًة وترك الصحيح 

أخرى بأّنه راجع إىل مرجعّية القرائن يف عمل الطويس يف جمال التصحيح 

 (.333ـ  333، 338: 3والتضعيف )راجع: عبد اهلل املامقاين، مقباس اهلداية 

خ الصدوق، فهو ذكر أّنه وهذا هو معنى الصّحة يف مقّدمة كتاب الفقيه للشي



حيكم بصّحة أحاديث كتابه، ال بمعنى الصّحة باصطالح املحّدثني، بل الصّحة 

باصطالح الفقهاء واألصوليني، أي األحاديث املعتربة املعتمدة التي جيوز العمل 

عليها رشعًا، فال تناقض بني حكمه بصّحة هذه األحاديث وبني ذكره بعض 

بحول اهلل أّن اخلرب املرسل يمكن أن يكون صحيحًا ـ  الروايات املرسلة، وسيأيت

 بمعنى احلّجة ـ بحسابات تقوية احلديث وتعضيده.

ـ وهناك مسألة إضافّية تتعّلق بعمل الطويس وغريه من علامء اإلماميّة  3

الفقهاء، وهي أّن للطويس شخصّيتني: حديثية وفقهّية، فهو من جهة حمّدث إمامي 

امي، واجلميع يعرف عند السنّة والشيعة ـ وعند السنّة ومن جهة أخرى فقيه إم

بطريق خاّص ـ أّن املعايري يف العمل ختتلف بني الفقهاء واملحّدثني، وهلذا األمر 

هـ( عند حديثه عن تعريف 742شواهد كثرية جّدًا، فقد قال ابن دقيق العيد )

صفة  ومداره بمقتىض أصول الفقهاء واألصوليني عىل».. احلديث الصحيح: 

عدالة الراوي، العدالة املشرتطة يف قبول الشهادة عىل ما قّرر من الفقه، فمن مل 

يقبل املرسل منهم زاد يف ذلك أن يكون مسندًا، وزاد أصحاب احلديث أن ال 

يكون شاذًا وال معّلاًل، ويف هذين الرشطني نظٌر عىل مقتىض مذهب الفقهاء؛ فإّن 

 «املحّدثون احلديث ال جتري عىل أصول الفقهاء..كثريًا من العلل التي يعّلل هبا 

 (.5)تقي الدين بن دقيق العيد، االقرتاح يف بيان االصطالح: 

ينبغي أن يعلم أّن جهات الضعف متباينة متعّددة، »هـ(: 530وقال احلازمي )

وأهل العلم خمتلفون يف أسبابه، أّما الفقهاء فأسباب الضعف عندهم حمصورة، 

اعاة ظاهر الرشع، وعند أئّمة النقل أسباب أَخر مرعّية عندهم، وجّلها منوط بمر

)رشوط األئّمة اخلمسة )ضمن ثالث رسائل يف « وهي عند الفقهاء غري معتربة

 (.378علم مصطلح احلديث(: 



وهذا يعني أّنه من املمكن أن يكون الشيخ الطويس يف كتبه الفقهّية قد جرى 

قهم ورشوطهم يف العمل بالرواية ولو عىل منوال الفقهاء الذين ختتلف طرائ

 الضعيفة عن رشوط املحّدثني، فال يمكن حماكمته بوصفه حمّدثًا عىل الدوام.

وسيأيت ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ أّن بعض أئّمة احلديث والفقه عند أهل السنّة قد 

حكموا بضعف بعض األحاديث من الزاوية احلديثية، لكنّهم أخذوا هبا من 

 هّية.الزاوية الفق

 

 احلديثي غري نهجوامل الالمنهج، بني الشيعة 

إّن هذا املنهج الذي رشحتموه وتعمل به الكثري  وقد يناقش ناقٌد هنا فيقول:

من الدراسات التارخيية اليوم، خيتلف عن مناهج املحّدثني من أئّمة اإلسالم، تلك 

نّة، فام باته عند أهل الساملناهج الدقيقة العميقة التي جعلت احلديث راسخًا يف إث

قلتموه هو عني إشكالنا، وهو أّن اإلماميّة اعتمدوا طرقًا ال عالقة هلا بالصنعة 

احلديثية؛ ألّن الصنعة احلديثية تستدعي مناهج التصحيح وفق طرق علامء 

احلديث، وهذه املناهج التي أرشتم إليها ال ترقى إىل مستوى اإلثبات املضارع 

السنّة، فثبت أّن مناهج التصحيح الشيعّية مل تقم عىل أصول ملناهج املحّدثني 

التصحيح والتضعيف يف الصناعة احلديثية، وإناّم عىل موافقة احلديث ألصول 

الشيعة وخمالفته ألهل السنّة ونحو ذلك من املعايري املذهبّية والطائفّية ال املعايري 

 العلمّية واحلديثية.

ّية، وتكملة جواب املوضوع األّول ـ فقدان وللجواب عن هذه املداخلة النقد

 منهج التصحيح والتضعيف عند اإلمامّية ـ يمكن القول:

هناك فرق بني أن نقول بأّن الشيعة ال منهج هلم يف التصحيح والتضعيف  أوالَ ً:



وبني أن نقول بأّن منهجهم ال يطابق الصنعة احلديثية املعمول هبا عند أهل السنّة، 

من يعتقد بأّن الشيعة ال منهج لدهيم يف التصحيح والتضعيف ونحن كنّا نجيب 

د، وقد تبنّي أّن املنهج  أساسًا وإّنام يعملون بام يوافق آراءهم دون وجود منهج حمدَّ

موجود وقد رشحناه باإلمجال العام آنفًا، وهو يقرتب من مناهج النقد اجلديدة 

 ومناهج الفقهاء أيضًا.

لألحاديث التي ال تنسجم مع أصوهلم، ليس بدعًا من إّن رفض اإلماميّة  ثانيًا:

العمل احلديثي، فلطاملا رفض املحّدثون وعلامء الرجال وجهابذة اجلرح والتعديل 

األحاديث؛ ألهّنا من وجهة نظرهم تعارض ما هو الصحيح املقطوع به عندهم، 

 ا يرويه يففكم من مّرة رّد أئمة اجلرح والتعديل السنّة روايات راٍو أو ضّعفوه مل

جرح الصحابة وتفسيقهم!! وكم من مّرة طعنوا يف روايات؛ ألهّنا حتوي عقائد 

فاسدة ال يمكن أن تصدر عن الرسول املعصوم كتحريف القرآن الكريم أو غري 

ذلك! وإال فام معنى نقد املتن عند العلامء!! أليس نقد املتن طرحًا لألحاديث ألّن 

سالمّية التي يعتقد هو هبا!! أليس تصحيح الناقد يراها ختالف األصول اإل

احلديث باملعنى اخلاّص ملصطلح الصحيح يقوم عىل عدم وجود مشكلة يف املتن!! 

فلامذا حّق لغري اإلمامي أن يرفض األحاديث التي حتكي عن أمور خمالفة ملا يراه 

ًا يّ صحيح االعتقاد والرشع، فيام كان فعل اإلمامّية يف هذا األمر انحيازًا مذهب

 وتطّرفًا طائفّيًا وفراغًا منهجيًّا!!

إّن القضّية يف تقديري هي أّن احلّق مع اجلميع من حيث املبدأ، غاية األمر أّنه 

لو أريد مناقشة اإلمامّي أو مناقشة غريه فلتكن هذه املناقشة يف تلك األصول التي 

 يراها صحيحًة، والتي يعرض عليها األحاديث لينقدها من حيث املتن.



 للسّنة ملوافقا احلديث ترك وظاهرة الشيعة 

أّما حديث الناقدين عن أّن اإلمامّية ترتك احلديث ملجّرد موافقته ألهل السنّة 

فهذا غري صحيح؛ إذ لو تركت اإلمامّية األحاديث ملجّرد موافقتها ألهل السنّة 

هائاًل من للزم من ذلك عدم اشرتاك الفريقني يف يشء، مع أّن هناك عددًا 

األحاديث املشرتكة بينهام، وكذلك من العقائد وقضايا الفقه وأصول الفقه 

والتاريخ والتفسري واألخالق وغري ذلك، فكيف تصاغ القضّية وكأهّنا قاعدة عند 

 اإلمامّية يف هذا السياق!!

إّن املعروف بني اإلماميّة استخدام قاعدة ترك ما وافق أهل السنّة من الروايات 

عندما تتعارض روايتان وردتا عن أهل البيت خاّصة، فهم حيملون الرواية فقط 

املوافقة ألهل السنّة عىل التقّية، ال لعقدة ذاتية يف هذا املجال، بل ألهّنم يرون أّن 

أهل البيت كان جيوز هلم ـ نتيجة الظروف القاهرة ـ أن يقولوا ما ليس من الرشع، 

لصادقني، وينطلقون يف ذلك من روايات موجودة حفاظاً عىل احلّق وعىل املؤمنني ا

 عندهم يف هذا املجال.

نعم بعض علامء اإلمامّية أخذ هذا األمر قاعدًة عاّمة ال ألجل التقّية، ولكّن 

هذا القول نادٌر غري مشهور أبدًا عىل اإلطالق، وكّل من يّدعي شهرته عليه أن 

 يثبت ـ ولو بشاهد بسيط ـ هذا األمر.

ة إىل أّنني شخصّيًا بحثت يف نظرية طرح ما وافق أهل السنّة من جتدر اإلشار

األحاديث، وتوّصلت شخصّيًا إىل بطالن هذا املعيار أساسًا بكّل معانيه، ممّا 

 يراجع يف حمّله.

 

 السّنيو الشيعي احلديثي نهجامل تطابق إثبات يف حماولة 

التصحيح ال ختلو منه الصنعة إّننا نرتّقى هنا، ونرى أّن منهج اإلمامّية يف 



احلديثّية عند أهل السنّة أنفسهم يف بعض األحيان لو تأّملنا قلياًل يف ذلك، وأّنه 

 ليس غريبًا عنها أو منفّيًا هبا.

( ـ 00ـ  08: 3وقد كان ذكر الشيخ حمّمد حسن املظفر )انظر: دالئل الصدق 

مها ـ أهّنم احتّجوا بروايات ناقدًا عىل علامء أهل السنّة كالبخاري والنسائي وغري

رواة ضّعفوهم هم بأنفسهم يف مواضع أخر، فكيف يمكن االعتامد عىل مثل هذه 

املشاريع احلديثية املتهافتة!! وإشكاله ُيشبه إشكال الناقد هنا، لكّن بعض مديات 

هذا اإلشكال غري وارد عندما نفهم العنارص املساعدة يف تصحيح احلديث، ممّا 

 قريبًا إن شاء اهلل. سنشري لبعضه

وعىل أّية حال، سأعطي بعض العّينات عىل هذا األمر الذي يصلح نقدًا عىل 

الناقد هنا وعىل الشيخ املظّفر معًا؛ لنعرف أّن الفريقني ـ الشيعة والسنّة ـ يشرتكان 

 يف قدٍر ما يف هذه النقطة بالذات:

 

 والسّنة لشيعةا عند احلديث مدار نظرّية 

املشتغلني باحلديث من أهل السنّة يستخدمون فكرة التعاضد العّينة األوىل: إّن 

بني األحاديث والطرق، ويرّتبون عليها تصحيح احلديث حتى باملعنى اخلاّص 

املصطلح، فعندما نبحث عن مدار احلديث وخمرجه، ونرتك الطرق التي توصلنا 

امد الً إىل املعصوم، فهذا يعني اعتإىل هذا املخرج ونرّكز عىل املخرج ومن قبله وصو

 طريقة التعاضد ال التصحيح بالطريقة اخلاّصة عرب شهادات التعديل.

فالكثري من املشتغلني باحلديث اليوم يرون أّن من بعد املخرج زمانًا إن تعّددت 

الطرق إليه ومل يكن يف الطرق من هو مّتهٌم أو كذاب أو فيه شبهة ما، أمكن جتاهل 

واقعني بعد املخرج والبدء بالبحث يف السند من املخرج وما قبله وصوالً الرواة ال



إىل املعصوم، وهناك من يرى أّنه البد من البحث فيمن حتت املدار، فإن اتفق من 

دون املدار عىل السند واملتن، وكان عددهم يسريًا كأربعة أو أزيد أو أنقص بقليل، 

 ط، فالبد من البحث فيهم، والنظر يفوكّلهم من غري املشهورين بالعدالة والضب

درجتهم. وإن كانوا مشهورين بذلك أو بعضهم، فال حاجة للبحث عادة، لكن 

إن شّكلوا عدداً كبريًا كعرشة رواة مثاًل، فعادًة ما تقّل رضورة البحث يف درجتهم. 

أّما إذا اختلفوا يف املتن فالبد من البحث يف كل راو راو، عن لفظه ودرجته 

 ه باملدار، وما إىل ذلك.وعالقت

ماذا يعني هذا الكالم! هذا معناه أّنه لو عثرنا عىل مخسة طرق مثاًل إىل املدار 

وكان بينهم بعض املشاهري املوثقني ومل يكن الباقي من املتهمني بالكذب، مل نعد 

بحاجة إىل التحقيق يف الرواة الواقعني بعد املدار. أليس هذا تصحيحًا هلذه 

 فقًا لقانون التعاضد وحتصيل الوثوق!!األسانيد و

إّن هذا هو ما عملت به اإلمامّية قدياًم، فكتاب زرارة مثاًل كان يصلهم بطرق 

كثرية ومتعّددة حتّصل هلم الوثوق فلم يبحثوا سوى عن زرارة ومن قبله زمانًا إىل 

اإلمام، فتعّدد الطرق كان أحد أسباب الوثوق، وهذا هو ما قصده مثل الشيخ 

ّمد أمني االسرتآبادي من أّن الطرق التي ذكرها الطويس والصدوق وغريمها إىل حم

أصحاب األصول واملصنّفات يف القرن الثالث والثاين اهلجريني هي طرق ترّبكّية 

ذكرت حتى ال يظّن من هو خارج إطار الطائفة اإلمامّية أهّنم ال أسانيد هلم، ال 

بمعنى أّن الطرق هذه لوفرهتا حّصلت قانون  بمعنى أهّنم ال اهتامم هلم بالسند، بل

املدار ومن حتته، فلو حذفت هذه الطرق بالكلّية سيؤّدي ذلك إىل سقوط قطعة 

 من السند ويفيض إىل وقوع اإلرسال.

ودليل وفرة هذه الطرق عند اإلماميّة هو ما قاله الشيخ النجايش يف مقّدمة 



ف ليهون عىل امللتمس السٍم وقد جعلت لألسامء أبوابًا عىل احلرو»كتابه: 

خمصوص منها. ]وها[ أنا أذكر املتقّدمني يف التصنيف من سلفنا الصالح، وهي 

أسامء قليلة، ومن اهلل أستمّد املعونة، عىل أّن ألصحابنا ـ رمحهم اهلل ـ يف بعض هذا 

الفّن كتبًا ليست مستغرقة جلميع ما رسمه، وأرجو أن يأيت يف ذلك عىل ما رسم 

ن شاء اهلل ]تعاىل[. وذكرت لرجٍل طريقًا واحدًا حتى ال يكثر )تكثر( وحّد، إ

 (.8)رجال النجايش: « الطرق، فيخرج عن الغرض

راغ واآلن، فحيث وّفق اهلل تعاىل للف».. وما قاله الشيخ الطويس يف املشيخة: 

من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوّصل هبا إىل رواية هذه األصول 

ت، ونذكرها عىل غاية ما يمكن من االختصار؛ لتخرج األخبار بذلك واملصنّفا

 ، املشيخة(.5: 34)هتذيب األحكام « عن حّد املراسيل وتلحق بباب املسندات

أما بعد فإنه ملا ساقني »وكذلك ما قاله الشيخ الصدوق يف مقّدمة الفقيه: 

ق، وردها إيال القضاء إىل بالد الغربة، وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة

الرشيف الدين أبو عبد اهلل املعروف بنعمة.. فذاكرين بكتاب صنّفه حممد بن زكريا 

ـ )كتاب من ال حيرضه الطبيب(، وذكر أنه شاف يف معناه،  املتطّبب الرازي وترمجه ب

وسألني أن أصنّف له كتابًا يف الفقه واحلالل واحلرام، والرشايع واألحكام، موفيًا 

إليه  )كتاب من ال حيرضه الفقيه(، ليكون صنّفت يف معناه وأترمجه بـعىل مجيع ما 

مرجعه، وعليه معتمده.. فأجبته ـ أدام اهلل توفيقه ـ إىل ذلك؛ ألين وجدته أهالً له، 

وصنّفت له هذا الكتاب بحذف األسانيد؛ لئال تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. ومل 

ي به رووه، بل قصدت إىل إيراد ما أفت أقصد فيه قصد املصنّفني يف إيراد مجيع ما

وأحكم بصّحته، وأعتقد فيه أنه حّجة فيام بيني وبني ريب ـ تقّدس ذكره وتعالت 

قدرته ـ ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها املعّول وإليها املرجع، 



مثل كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين، وكتاب عبيد اهلل بن عيل احللبي، وكتب 

 بن مهزيار األهوازي، وكتب احلسني بن سعيد، ونوادر أمحد بن حممد بن عيل

عيسى، وكتاب نوادر احلكمة تصنيف حممد بن أمحد بن حييى بن عمران 

األشعري، وكتاب الرمحة لسعد بن عبد اهلل، وجامع شيخنا حممد بن احلسن بن 

أيب عبد  محد بنالوليد ريض اهلل عنه، ونوادر حممد بن أيب عمري، وكتب املحاسن أل

ـ إيّل، وغريها من األصول واملصنّفات التي  اهلل الربقي، ورسالة أيب ـ ريض اهلل عنه 

)كتاب  «طرقي إليها معروفة يف فهرس الكتب التي ُرِوُيتها عن مشاخيي وأساليف..

(، إذا فهمنا من حذف األسانيد يف كالم الصدوق 0ـ  2: 3من ال حيرضه الفقيه 

 وتعدادها، ال حذفها يف الداخل لُتذكر خمترصًة يف املشيخة. حذف تكرار الطرق

فإّن هذه النصوص الثالثة وغريها تدّل عىل أّن الطويس والنجايش والصدوق 

كانت لدهيم طرق متعّددة ألصحاب الكتب واملصنّفات، وأهّنم ذكروا بعضها هنا 

ة الطرق، لكي ال تكون هذه الروايات التي قّدموها مرسلًة، وهذا يؤّكد وفر

وإمكانية اعتامدهم عىل هذا التعّدد يف تعضيد األحاديث. ولعّله لذلك مل ينّصوا 

 عىل وثاقة بعض املشاهري الذين وقعوا يف هذه الطرق املعتضدة.

لست أريد هنا االنتصار لفكرة تعاضد طرق األصول واملصنّفات املوجودة يف 

ت عن البحث فيمن هو حت كتب الطويس وغريه، وال االنتصار لفكرة االستغناء

املدار، فوجهة نظري الشخصّية يف هذا املوضوع قد تكون خمتلفة، لكن ما أريد 

قوله هو أّن طريقة املدار تشبه ما حتّدثنا به عن طريقة علامء اإلمامّية، فعندما 

يصّحح السنّي مثاًل روايًة مع أّن من حتت املدار مل جير تعديله بالنص فال فرق بينه 

إلمامي الذي حتّدث عنه البهائي أّنه يصّحح بعض الروايات لرواة مل يقعوا وبني ا

ل هلم، فإّن األشخاص الذين ذكرهم البهائي كابن أيب جيد يقعون  حماًل لنص معدِّ



عادًة قبل املدار يف األحاديث اإلمامّية، وهم الذين يكونون عادًة يف طبقة ما يسّمى 

ما يشبه أيضًا نظرّية التعويض يف األسانيد  عند اإلمامّية بمشايخ اإلجازة، وهو

التي طرحها متأّخرو اإلمامّية، ويف ظنّي لو أراد اإلمامّية تطبيق فكرة مدار احلديث 

 لصّححوا مجلًة من رواياهتم التي حكموا بعدم صّحتها.

حذف الصدوق لألسانيد لئال تكثر الطرق ليس سببًا كافيًا عند  وقد تقول:

احلديث، و ال نرتيض حديثًا بدون زمام وال خطام، ثم ننسبه أهل احلديث لقبول 

إىل رسول اهلل، ونقيم عليه ديننا! فام يكون صحيحًا عند حمّدث قد ال يكون 

صحيحًا عند آخر. وهذا يدّل عىل أّن اإلمامّية قوٌم أعجزهم اإلسناد؛ لعلمهم بأّن 

، وبّينوا صحيحها هناك نقادًا سربوا الرجال وحمصوهم، وعرفوا الطرق وخربوها

من سقيمها، فخافوا إن هم سّموا رجاالً أن ُيفَضحوا، فأتوا بأحاديثهم ورواياهتم 

هكذا ال يعرف سندها وال رجاهلا، وذلك ليتسنّى هلم أن يضعوا من احلديث ما 

 حيلو هلم.

لو كان هذا صحيحاً فلامذا وجدنا هلم يف جممل كتبهم عرشات آالف  واجلواب:

دة، فلو كانوا خيافون من اإلسناد وأعجزهم ذلك، وخافوا من أن األحاديث املسن

ينفضح أمرهم، فلامذا وجدنا كّل هذه األسانيد عندهم!! إّنني أوافق الناقد هنا 

عىل أّن الصدوق كان حيسن به أن يذكر الطرق أيضًا إىل جمموعة الروايات التي مل 

 الصدوق اعتذر عن ذلك يذكر هلا طرقًا، وهي ليست كّل الكتاب بل بعضها، لكنّ 

بأّن الكتب مشهورة يف الطائفة، فهل نحن اليوم بحاجة إىل طرق لكتاب البخاري 

ومسلم! إّن الكتب عندما تكون مشهورة متداولة معروفة داخل مذهب قد يغني 

ذلك عن ذكر الطريق إليها لتعّدد الطرق ووفرهتا، وهذا ما نفعله نحن اليوم مع 

فهم  عند املسلمني يف احلديث وغريه، فال ينبغي املبالغة يفكثري من الكتب الكربى 



كالم الصدوق هنا وحتميله أكثر من حالته الطبيعّية، حتى لو مل نوافقه عىل خطوته 

 هذه التي فعلها يف بعض روايات أحد كتبه، ال يف كّل رواياته وال يف كّل كتبه.

 

 فريقنيال عند عاتواملتاب دبالشواه الضعيف تقوية ظاهرة

وإذا تركنا فكرة مدار احلديث إىل فكرة أخرى، وهي تقوية  العّينة الثانية:

احلديث لو كان ضعيفًا، سنجد هلا وجودًا حتى عند أهل السنّة أنفسهم، فإّن 

العلامء يتحّدثون عن تقوية احلديث الضعيف باملتابعات، وهي تعّدد الطرق التي 

نفس الصحايب، سواء كانت متابعات تاّمة أم توصل إىل احلديث روايًة عن 

قارصة، وكذلك تقويته بالشواهد وهي الطرق األخرى للحديث التي ختتلف يف 

 الصحايب لكنّها تتفق يف املعنى.

وقد رشطوا أن ال يكون هناك احتامل االحتاد يف الطرق، وقد استدّل بعضهم 

( )حممد بن 232يم )البقرة: عىل ذلك بتقوية شهادة املرأة باألخرى يف القرآن الكر

(، وهذا 37عمر بن سامل بازمول، تقوية احلديث الضعيف بني الفقهاء واملحّدثني: 

 هو احلديث املقبول.

واملقبول عند أهل احلديث، ما اتصل سنده وعدلت رجاله، »يقول ابن حجر: 

 أو اعتمد بعض طرقه حتى حيصل له القّوة بالصورة املجموعة، ولو كان كّل طريق

منها لو انفردت غري قوية.. وهبذا يظهر عذر أهل احلديث يف تكثريهم طرق 

احلديث الواحد ليعتمد عليه، إذ اإلعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل 

ن حجر، قّوة )اب« بكثري من األحاديث اعتامداً عىل ضعف الطريق التي اتصلت إليه

 (.32احلجاج يف عموم املغفرة للحّجاج: 

طرق أّن تعّدد ال».. قضيّة الشواهد مع املتابعات، يقول ابن تيمية:  وهكذا يف



مع عدم التشاعر أو االتفاق يف العادة يوجب العلم بمضمون املنقول، لكّن هذا 

يِِّئ  ُينَْتَفُع به كثريًا يف علم أحوال الناقلنَي. ويف مثل هذا ُينَْتَفُع برواية املجهول َوالسَّ

نحو ذلك؛ وهلذا كان أهُل العلم َيكتبون مثل هذه احلفظ وباحلديث املرسل و

ُه َيْصُلُح للشواهد واالعتبار ما ال َيْصُلُح لغريه، قال َأمْحَد:  األَحاديث ويقولون: إنَّ

يَعَة قايض مرَص؛ فإنَُّه  ه، ومثَّل هذا بعبد اهلل بن هَلِ قد أكتب حديث الرجل ألَْعَترِبَ

ر الناِس؛ لكن بسبِب احرتاق كتبه وقع يف كان من أكثِر الناِس حديثًا ومن ِخَيا

يُْث  ر َغَلٌط فصار َيْعَترِبُ بذلك َوَيْسَتشِهُد به، وكثريًا ما يقرتُن هو واللَّ حديثه املتأخِّ

م يستشهدون ويعتربون بحديث الذي  ٌة َثَبٌت إماٌم. وكام أهنَّ بن سعد واللَّيُث ُحجَّ

ُفوَن  م أيضًا ُيَضعِّ َ ِمن حديِث الثقة الصدوق الضابط أشياَء َتبَ فيه ُسوُء ِحفٍظ فإهنَّ نيَّ

وَن هذا علم ِعَلِل احلديث تيمية،  )ابن« هلم َأنَّه َغلَِط فيها بأموِر يستدّلون هبا وُيَسمُّ

 (.852ـ  853: 38جمموعة الفتاوى 

وروينا عن خالد بن معدان أّن رسول اهلل ]صىل اهلل »هـ(: 053وقال البيهقي )

ضلت سورة احلج عىل القرآن بسجدتني. وهذا املرسل إذا عليه وسلم[ قال: ف

 (.358: 2)معرفة السنن واآلثار « انضّم إىل رواية ابن هليعة صار قوّياً 

أال يتطابق هذا املنهج مع النصوص التي نقلها الناقد عن علامء الشيعة ليدينهم 

 هبا!!

 

 شيعّيًا نديلسا اجلرب قانون أو سنّيًا بالعمل الضعيف ةيتقو 

تقوية احلديث الضعيف بالعمل عليه، والذي هو نفسه قاعدة  العّينة الثالثة:

 اجلرب السندي التي يعمل عليها علامء اإلمامّية.

وقال النوفيل: سمعت أمحد يقول: إذا روينا عن »يقول الشيخ ابن تيمية: 



ددنا يف ألحكام شرسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يف احلالل واحلرام والسنن وا

األسانيد، وإذا روينا عن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يف فضائل األعامل وما ال 

يرفع حكاًم فال نصّعب. قال القايض: قد أطلق أمحد القول باألخذ باحلديث 

الضعيف، فقال مهنا: قال أمحد: الناس كّلهم أكفاء إال احلائك واحلّجام 

، «كّل الناس أكفاء إال حائكًا أو حجاماً : »والكساح. فقيل له: تأخذ بحديث

وأنت تضّعفه!! فقال: إنام نضّعف إسناده، ولكن العمل عليه. وكذلك قال يف 

رواية ابن مشيش وقد سأله عّمن حتّل له الصدقة، وإىل أّي يشء تذهب يف هذا! 

فقال: إىل حديث حكيم بن جبري. فقلت: وحكيم بن جبري ثابت عندك ]يف 

ل: ليس هو عندي ثبتًا يف احلديث. وكذلك قال مهنا: سألت أمحد احلديث[! قا

عن حديث معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر عن النبي ـ صىل اهلل عليه 

وسلم ـ أّن غيالن أسلم وعنده عرش نسوة. قال: ليس بصحيح، والعمل عليه، 

أمحد  كان عبد الرزاق يقول: معمر عن الزهري مرساًل. قال القايض: معنى قول

، عىل طريقة أصحاب احلديث؛ ألهنم يضّعفون بام ال يوجب التضعيف «ضعيف»

عند الفقهاء كاإلرسال والتدليس والتفّرد بزيادة يف حديث مل يروها اجلامعة، وهذا 

 (.34ـ  33: 2)املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم « موجود يف كتبهم

يدها دون أن يكون فعله هذا فإذا كان أمحد يعمل بروايات يضّعف هو أسان

هتافتًا أو تناقضًا، فلامذا كان فعل الشيخ الطويس وغريه من علامء اإلمامّية تناقضًا 

 وفقدانًا للمنهج واعتامدًا عىل خالف الصنعة احلديثية!!

إّن هذا يعني أّن رواية األحاديث الضعيفة تفيد ألخذها شاهدًا تعتضد هبا 

يها بعد االعتضاد، ومثل هذا كثري جّدًا يف كتب أحاديث أخر، ويمكن البناء عل

احلديث وعمل املحّدثني والفقهاء من أهل السنّة ال يسعنا استقصاوه هنا. وهلذا 



اعترب الرتمذي الكثري من األحاديث من احلسن رغم أهّنا ليست تاّمًة من حيث 

تبه عىل ما كاإلسناد؛ ملا هلا من الشواهد واملتابعات ونحو ذلك، وأحيل القارئ هنا 

الشيخ عبد الفتاح أبو غّدة يف تتامته للتعليقات عىل كتاب األجوبة الفاضلة 

للهندي، حيث جيد شيوع األخذ باألحايث املقبولة لعمل العلامء هبا وأمثال ذلك 

 (.283ـ  223)األجوبة الفاضلة: 

 

 نيالفريق مناهج وتقارب ،لغريه واحلسن لغريه الصحيح 

إّن املحّدثني أنفسهم طرحوا فكرة الصحيح لغريه واحلسن  الرابعة: العّينة

لغريه، وليس هذا إال تقويًة يف األحاديث بعضها ببعضها اآلخر أو بالقرائن، يقول 

فإن خّف الضبط مع بقية الرشوط املقّدمة يف الصحيح، فاحلسن لذاته، »ابن حجر: 

تاب ة الفكر )مدرج يف ك)نخب« وبكثرة الطرق يصّحح، فيسّمى الصحيح لغريه

 (.223: 0سبل السالم للصنعاين( 

اعلم أّن فّن التخريج ليس غايًة يف نفسه »هـ(: 3024ويقول الشيخ األلباين )

عند املحّققني من املحّدثني، بحيث يقترص أمره عىل أن نقول خمرج احلديث: 

عله عاّمة يفأخرجه فالن وفالن و.. عن فالن عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم(، كام 

املحّدثني قدياًم وحديثًا، بل البد أن يضم إىل ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفًا، فإنه 

واحلالة هذه البد له من أن تتبع طرقه وشواهده، لعله يرتقي احلديث هبا إىل مرتبة 

القّوة، وهذا ما يعرف يف علم احلديث باحلسن لغريه، أو الصحيح لغريه. وهذا يف 

ب أنواع علوم احلديث وأشّقها؛ ألنه يتطّلب سعًة يف االطالع احلقيقة من أصع

عىل األحاديث واألسانيد يف بطون كتب احلديث مطبوعها وخمطوطها، ومعرفًة 

جيدة بعلل احلديث وتراجم رجاله، أضف إىل ذلك دأبًا وجلدًا عىل البحث، فال 



حديثًا،  غلني بهجرم أنه تقاعس عن القيام بذلك مجاهري املحّدثني قدياًم، واملشت

 (.33: 3)إرواء الغليل « وقليٌل ما هم

وهذا كّله يعني أّن الصحيح عىل نوعني: صحيٌح اصطالحي وصحيٌح مطلق، 

فاملطلق يدخل فيه الصحيح االصطالحي مع الصحيح لغريه، واحلسن، واحلسن 

د. يلغريه، ومن املعلوم أّن احلسن لغريه يعني تضافر األدّلة الضعيفة ضعفاً غري شد

أما الصحيح االصطالحي فيعني رواية الثقة الضابط عن مثله من مبتدأ اإلسناد 

إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة )انظر: حسن بن فرحان املالكي، نحو إنقاذ 

 (.254التاريخ اإلسالمي: 

وأمام هذا املشهد كّله، ال يقف النشاط احلديثي عند حدود الصحيح 

خرين به، وإّنام القضّية مفتوحة عىل تنّوع االصطالحي حتى نحكم عىل اآل

وتعاضد األحاديث ومتابعاهتا وشواهدها وأشكال تقوية احلديث الضعيف، فأّي 

مشكلة يف أن يعتمد علامء اإلمامّية عىل هذه املناهج أيضًا وجيربون ضعف بعض 

 األحاديث بطرٍق يروهنا!! وملاذا يكون ذلك جهاًل بالصنعة احلديثيّة!!

 

 احلديث علم بسعة اعرتاٌف حلاّفة،ا بالعناصر الصحيحني تصحيح

واألوضح من هذا كّله، أّن أهل السنّة جعلوا الدليل العمدة  العّينة اخلامسة:

عندهم عىل تصحيح الصحيحني هو تلّقي األّمة هلام بالقبول واإلمجاع عليهام، كام 

ـ  244ابن الصالح(: فعل ذلك ابن الصالح وغريه )علوم احلديث )مقدمة 

 233؛ وانظر: العسقالين، رشخ نخبة الفكر )ضمن رشح الرشح للقاري(: 243

(، حتى ذكر اجلويني أنه 853ـ  854: 38؛ وابن تيمية، جمموعة الفتاوى 228ـ 

لو حلف إنسان بطالق امرأته أّن ما يف كتايب البخاري ومسلم مما حكام بصّحته 

فه صحيحًا وال كّفارة عليه، مستدالً بإمجاع األمة مطابٌق لقول رسول اهلل، كان حل



 (.24ـ  33: 3اإلسالمية عىل صّحة أحاديثهام )انظر: رشح النووي عىل مسلم 

فام معنى اإلمجاع هنا إال االستناد إىل العنارص احلاّفة باحلديث، وهي اإلمجاع 

فاق عىل التوالتلّقي، وما الفرق بينه وبني عمل علامء اإلمامّية بكتبهم بدعوى ا

 معروفّيتها واشتهارها والعمل عليها عندهم!!

 

 فقهيوال احلديثي السّني وثاملور يف باملرسل االحتجاج 

ومن شواهد هذا الباب أيضًا عملهم باحلديث املرسل  العّينة السادسة:

 يف واعتباره حّجًة يف اجلملة، فقد ذهب اإلمامان مالك يف املشهور عنه وأبو حنيفة

طائفة منهم أمحد يف املشهور عنه إىل اعتبار احلديث املرسل الذي ال يبنّي التابعّي 

اسم املروّي عنه فيه صحيحًا )ويفهم من بعض الكلامت أّن مقصود الفقهاء 

واألصوليني من املرسل أعّم من املرسل املصطلح يف علم احلديث(، بل نقل عن 

م عىل قبول املرسل ومل يأت عنهم إنكاره ابن جرير أّنه قد أمجع التابعون بأرسه

وال عن أحد من األئّمة بعدهم إىل رأس املائتني، وكأّن الشافعي هو أّول من رّد 

املرسل مستثنيًا مراسيل سعيد بن املسيَّب، بل قال بعضهم بأّن مرسل التابعي 

أقوى من املسند حمتّجًا بقوله: من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكّفل لك 

ـ  362: 3؛ والسيوطي، تدريب الراوي 55انظر: ابن الصالح، علوم احلديث: )

(، ولعّله من هنا وقع كالم بينهم يف مراسيل 03ـ  03؛ والباعث احلثيث: 368

مجاعة كاحلسن البرصي والزهري والشعبي وإبراهيم النخعي )انظر: ابن رجب، 

 (.500ـ  585: 3رشح علل الرتمذي 

فمن صحاح املراسيل، مرسل سعيد بن »هـ(: 703يقول اإلمام الذهبي )

املسيَّب، ومرسل مّسوق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أيب حازم ونحو 

ذلك، فإّن املرَسل إذا صّح إىل تابعّي كبري فهو حّجة عند خلق من الفقهاء.. وإن 



صّح اإلسناد إىل تابعي متوّسط الطبقة، كمراسيل جماهد وإبراهيم والشعبي، فهو 

مرسل جّيد ال بأس به، يقبله قوٌم ويرّده آخرون، ومن أوهى املراسيل عندهم 

مراسيل احلسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري، وقتادة، ومُحيد الطويل، من 

 (.04ـ  83)الذهبي، املوقظة يف علم مصطلح احلديث: « صغار التابعني..

ال صورته: ما إذا قاختلفوا يف قبول اخلرب املرسل، و»هـ(: 683وقال اآلمدي )

من مل يلق النبي، صىل اهلل عليه وسلم، وكان عدالً: قال رسول اهلل، فقبله أبو 

حنيفة، ومالك، وأمحد بن حنبل يف أشهر الروايتني عنه، ومجاهري املعتزلة، كأيب 

هاشم. وفّصل عيسى بن أبان، فقبل مراسيل الصحابة، والتابعني، وتابعي 

النقل مطلقًا، دون من عدا هؤالء. وأما الشافعي ريض التابعني، ومن هو من أئمة 

اهلل عنه، فإنه قال: إن كان املرَسل من مراسيل الصحابة أو مرَساًل قد أسنده غري 

مرسله، أو أرسله راو آخر يروي عن غري شيوخ األّول، أو عضده قول صحايّب، 

ال يرسل عّمن أو قول أكثر أهل العلم، أو أن يكون املرِسل قد عرف من حاله أنه 

فيه عّلة من جهالة أو غريها، كمراسيل ابن املسيب، فهو مقبول، وإال فال. ووافقه 

عىل ذلك أكثر أصحابه، والقايض أبو بكر ومجاعة من الفقهاء. واملختار قبول 

)اآلمدي، اإلحكام يف أصول « مراسيل العدل مطلقًا. ودليله اإلمجاع، واملعقول

 (.328: 2األحكام 

هـ( ـ وهو من العلامء النوادر املتقنني 735افظ ابن رجب احلنبيل )وقال احل

 الذي وأّما اخلرب»ملنهج املتقّدمني ـ يف سياق تعداده ملا يعضد احلديث املرسل: 

يرسله فيشرتط لصّحة خمرجه وقبوله أن يعضده ما يدّل عىل صّحته، وأّن له أصاًل، 

له عن عامل يروي عن غري من والعاضد له أشياء: ..أن يوجد مرسل آخر موافق 

يروي عنه )املرسل( األّول، فيكون ذلك دليالً عىل تعّدد خمرجه وأّن له أصاًل.. أن 



ال يوجد يشء مرفوع يوافقه ال مسند وال مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كالم 

بعض الصحابة، فيستدّل به عىل أّن للمرسل أصاًل صحيحًا أيضًا؛ ألّن الظاهر أّن 

إّنام أخذ قوله عن النبي. والرابع: أن ال يوجد للمرسل ما يوافقه، ال  الصحايب

مسند وال مرسل وال قول صحايب، لكنّه يوجد عاّمة أهل العلم عىل القول به، فإّنه 

يدّل عىل أّن له أصاًل وأهّنم مستندون يف قوهلم إىل ذلك األصل، فإذا وجدت هذه 

أصاًل وُقبل واحتّج به، ومع هذا فهو الرشائط دّلت عىل صّحة املرسل، وأّن له 

 (.563ـ  553: 3)ابن رجب، رشح علل الرتمذي « دون املتصل يف احلّجة..

أليست عمليات تصحيح األحاديث املرسلة هذه نامجة عن عنارص حاّفة 

كاإلمجاع واملعقول واستبعاد رواية التابعي عن غري الصحايب مع كون كّل 

والعلامء به، وأمثال ذلك من الوجوه التي يمكن  الصحابة عدوالً، وعمل الفقهاء

قبوهلا ويمكن النقاش فيها! فهذا يعني أّن عمليات تصحيح األحاديث وإخراجها 

من حيّز الضعف إىل حّيز القبول قد تدخل فيها عنارص حاّفة تعضدها وتقّوهيا، 

يهم ذا أخذ علفلامذا أخذ عىل اإلمامّية اعتامدهم عىل مثل هذه العنارص احلاّفة!! وملا

عملهم بمراسيل بعض الرواة الكبار عندهم مثل حممد بن أيب عمري وصفوان 

 والبزنطي وابن بابويه وأمثاهلم!!

أمل نجد القاسمي ينقل عن النووي قوله بشأن األحاديث الضعيفة الواردة يف 

فمجموعها يقّوي بعضه بعضًا، ويصري احلديث »معنًى واحد وبطرق متعّددة: 

عيفة، وسبقه البيهقي يف تقوية احلديث بكثرة الطرق الض»، ثّم قال: «ّج بهحسناً حيت

ّن بأ»، ثّم أورد عن ابن حجر قوله: «وظاهر كالم أيب احلسن القّطان يرشد إليه

الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه، إذا كثرت طرقه ارتقى إىل مرتبة 

 أّنه قال: احلديث الضعيف احلسن، ـ ثّم قال: ـ ويف عون الباري نقاًل عن النووي



. كام «عند تعّدد الطرق يرتقي عن الضعف إىل احلسن، ويصري مقبوالً معموالً به

ة قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثر»نقل عن ابن تيمّية كالماً مهاّمً يف املقام وهو: 

الغلط يف حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصّحة، فريوون عنه ألجل االعتبار 

واالعتضاد به، فإّن تعّدد الطرق وكثرهتا يقّوي بعضها بعضًا حّتى قد حيصل به، 

العلم هبا ولو كان الناقلون فّجارًا وفّساقًا.. وهذه طريقة أمحد بن حنبل وغريه، مل 

يرو يف مسنده عّمن يعرف أّنه يتعّمد الكذب، لكن يروي عّمن عرف منه الغلط 

 (.335، 334ـ  343اعد التحديث: )القاسمي، قو« لالعتبار به، واالعتضاد

وهلذا نرى ترصيح علامء أهل السنّة باحتجاج أصحاب الصحاح والسنن 

واملسانيد املعتربة عندهم باحلديث الضعيف، ويكفي يف ذلك اعرتاضهم بأّن 

مذهب النسائي هو أن خيّرج عن كّل ما مل جيمع عىل تركه. وإّن أبا داود كان يأخذ 

إذا مل جيد يف الباب غريه، ويرّجحه عىل الرأي كالقياس  ما أخذه وخيّرج الضعيف

 (.25واالستحسان )انظر: رشح الديباج املذّهب: 

 

 وقواعد احلديثّية صنعةال) الدراية وعلم وايةالر علم بني اإلمامي احلديث 

 (احلجّية

هل قيمة احلديث عند الشيعة تتبع حرفيات الصنعة  لو سألنا أنفسنا سؤاالً:

ديثية أم تتبع اعتبار األحاديث عندهم! ومعنى ذلك أّنه لو استطعنا إثبات أّن احل

األحاديث عند اإلمامّية معتربة حّجة يمكن األخذ هبا يف علوم الدين والرشيعة، 

لكنّنا مل نستطع إثبات خضوعها ملنطق الصنعة احلديثية وعلوم املصطلح، فهل 

 يشّكل هذا مشكلة!

نسبة إلينا يف هذا البحث هو إثبات أّن األحاديث التي إّن املهم بال واجلواب:



عند اإلمامّية يمكن أن تكون معتربًة يف اجلملة ُيستند إليها يف أمر الدين، سواء كان 

اعتبارها من ناحية كوهنا الصحيح لنفسه أم لغريه أم احلسن لنفسه أم لغريه أم 

 ري ذلك من املصطلحات،القوّي أم املقبول أم املعتضد بالشواهد والقرائن أم غ

فغاية ما يثبت إشكال الناقد هنا أّن اإلمامّية مل خيوضوا جمال استخدام علوم 

املصطلح إال يف هنايات القرن السابع اهلجري، لكّن هذا ال يعني بالرضورة أّن 

أحاديثهم مل ختضع عندهم للنقد بحيث خرجوا منها باملعترب وغري املعترب وباحلّجة 

 وغري احلّجة.

فليس املهم أّن أحكم عىل احلديث الشيعي من زاوية كوين حمّدثًا، بل املهم أن 

أحكم عليه من زاوية كوين أريد تقييم اعتباره وحجّيته وكونه مقبوالً يعمل به، 

 والتي هي أعّم من الصنعة احلديثية.

ويشهد ملا نقول أّن أّول من فتح باب التدوين يف علوم املصطلح ودراية 

د أهل السنّة كان ـ كام يقول ابن حجر ـ القايض الرامهرمزي املتوّف احلديث عن

هـ، حيث كتب كتابه املشهور حتت عنوان: املحّدث الفاصل بني الراوي 864عام 

والواعي، ثم جاء بعده نفر، إىل أن وصل األمر إىل احلاكم النيسابوري املتوّف عام 

األمر بعده مع اخلطيب  هـ، فأّلف كتاب )معرفة علوم احلديث(، وتتاىل045

هـ( يف كتابه )الكفاية يف علم الرواية(، إىل أن وصلت مقاليد هذا 068البغدادي )

هـ(، وغريه من العلامء إىل يومنا هذا، 608العلم إىل ابن الصالح الشهرزوري )

وقبل هؤالء مجيعًا كانت هناك كراريس صغرية متفّرقة فيها أفكار أّولية هنا 

 وهناك.

ال عىل خّط علوم اجلرح والتعديل والطبقات، فكّلها كانت يف وهكذا احل

هـ( الطبقات 284القرن الثالث والرابع اهلجرّيني، حيث كتب ابن سعد )



هـ( تارخَيه يف الرجال، وجاءت آراء اإلمام 280الكربى، وترك لنا حييى بن معني )

اإلمام عيل هـ(، املنقولة يف العلل ومعرفة الرجال، وكذلك 203أمحد بن حنبل )

هـ( شيخ البخاري )راجع يف ذلك كّله: نور الدين عرت، 280بن عبد اهلل املديني )

(، وهذا كّله يعني أّن علوم اجلرح 63ـ  63منهج النقد يف علوم احلديث: 

والتعديل عرفت ـ تدوينًا ـ يف القرن الثالث اهلجري، أّما علوم املصطلح فعرفت 

 ما يزيد عن ثالثامئة عام من وفاة الرسول األكرم. يف القرن الرابع اهلجري، أي بعد

ن مل يكونوا يسألون ع»بل نقل اإلمام مسلم بسنده إىل ابن سريين أّنه قال:  

اإلسناد، فلام وقعت الفتنة قالوا: سّموا لنا رجالكم، فينظر إىل أهل السنّة فيؤخذ 

؛ 33: 3)صحيح مسلم « حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم

؛ والسمعاين، أدب 354؛ والكفاية يف علم الرواية: 836: 5وانظر: سنن الرتمذي 

 كانوا ال»(، ويف صيغة أخرى نقلها اخلطيب البغدادي: 33اإلمالء واالستمالء: 

يسألون عن اإلسناد حتى كان بأخرة، فكانوا يسألون عن اإلسناد لينظروا من كان 

ة يف علم )الكفاي« ب سنّة مل يكتبوا عنهصاحب سنّة كتبوا عنه، ومن مل يكن صاح

 (.353الرواية: 

فهل يعني ذلك كّله أّن علامء أهل السنّة يف القرون الثالثة األوىل مل يكن لدهيم 

حديث وال نقد حديثي بل وال إسناد؛ ألهنم مل يكونوا يستعملون علوم املصطلح 

ون دأ املسلمومصطلحات علم احلديث وما كانوا يستخدمون اإلسناد!! ومتى ب

 يعملون هبذه املصطلحات ويبنون عليها!!

فاحلكم عىل اإلمامّية ال ينبغي أن يكون حكاًم عىل أساس مدى استخدامهم 

ملصطلحات علوم احلديث التي اشتهرت وعرفت مع ابن الصالح يف القرن 

 السابع اهلجري، بل يف دراسة طرائقهم يف العمل ومجع النصوص واحلكم عليها.



قول قويل هذا، ألنني الحظت املشتغلني باحلديث من أهل السنّة يقفون وإّنام أ

كثريًا عند فنون التعابري املصطلحية يف احلديث، وإذا مل يستخدم شخٌص هذه 

الفنون ـ ومجلة منها اختالف يف التعبري ـ اعتربوه غري معنّي بعلوم احلديث، وال 

 .حديث عنده وال علم املصطلح، فالقضّية ال تقف هنا

 

 اإلمامي الرجالي لنشاطا بدايات حول األفكار تصحيح 

إّن ما يقال عن أّن اإلمامّية مل يعرفوا النقد الرجايل وعلم اجلرح والتعديل إال 

مع الكيش يف املائة الرابعة حيتاج إىل دراسة، حيث يمكننا أن نقول بأّن كتبهم التي 

 أقدم ما وصلنا هو كتاب الكيش أو رجالتعود إىل تلك املرحلة مل تصل إلينا، وأّن 

الربقي مثاًل، لكن هل الوصول هو املعيار النهائي يف احلكم بوجود علم اجلرح 

 والتعديل عندهم أو ال!

إّن الباحث يف تاريخ العلوم والفهارس يعرف جّيدًا أّن هناك طرقًا متعّددة 

خطوطات الواصلة ملعرفة بدايات علٍم من العلوم، ومن مجلة هذه الطرق رصد امل

إلينا، كام ومن مجلتها رصد كتب الفهارس والرتاجم واحلديث والتاريخ وأمثاهلا 

القريبة من تلك الفرتة؛ لتحكي لنا عن مصنّفات تلك احلقبة وموضوعاهتا، متامًا 

كام فعل الدكتور األعظمي عندما استقرأ مدّونات املسلمني للحديث يف عهد 

عىل شبهة عدم تدوين احلديث يف القرن األّول اهلجري، الصحابة والتابعني، لريّد 

فتقىّص يف الوثائق واملرويات التارخيية حول من دّون احلديث يف تلك الفرتة إىل 

شخصًا. ثم قام بّسد  52هـ، فبلغ عدد الكّتاب يف الصحابة ومن كتب عنهم 354

دّونني من املاملدّونني من التابعني، فبلغ عددهم ثالثة ومخسون شخصًا، ثم رسد 

هـ )دراسات 354شخصًا كلهم توفوا قبل عام  33صغار التابعني، فبلغ عددهم 



؛ وانظر: صبحي الصالح، علوم 224ـ  32: 3يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه 

؛ وصباح، احلديث الصحيح ومنهج علامء 84ـ  28احلديث ومصطلحه: 

وين السنّة وشبهات ؛ واملطريي، تاريخ تد50ـ  08املسلمني يف التصحيح: 

 (.32ـ  85املسترشقني: 

ولو أردنا استخدام الطريقة نفسها، ورجعنا إىل كتب الفهارس والرتاجم التي 

اهتّمت بمصنّفات الشيعة، لوجدنا كيف يتكّلم أئّمة الفهارس هؤالء عن كتب 

وأعامل تّم االشتغال عليها يف تلك الفرتة، وقد فّصلنا الكالم يف هذا األمر يف 

فصل الثاين من هذا الكتاب/املدخل، وكذلك يف كتابنا دروس متهيدّية يف تاريخ ال

 علم الرجال عند اإلمامّية، فلرياجع.

هـ( يف سياق إقناع أبناء طائفته بنظرّيته 064ومن ذلك قول الشيخ الطويس )

 ومما يدّل أيضًا عىل صّحة ما ذهبنا إليه، أّنا وجدنا الطائفة»يف حجّية خرب الواحد: 

مّيزت الّرجال الناقلة هلذه األخبار، ووثقت الثقات منهم، وضّعفت الضعفاء، 

وفّرقوا بني من يعتمد عىل حديثه وروايته، ومن ال يعتمد عىل خربه، ومدحوا 

املمدوح منهم وذّموا املذموم، وقالوا فالن متهم يف حديثه، وفالن كذاب، وفالن 

فالن واقفي، وفالن فطحي، وغري خملط، وفالن خمالف يف املذهب واالعتقاد، و

ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنّفوا يف ذلك الكتب، واستثنوا الّرجال من 

مجلة ما رووه من التصانيف يف فهارسهم، حتى إّن واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر 

يف إسناده وضّعفه برواته. هذه عادهتم عىل قديم الوقت وحديثه ال تنخرم، فلوال 

مل بام يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز، ملا كان بينه وبني أّن الع

غريه فرق، وكان يكون خربه مطروحًا مثل خرب غريه، فال يكون فائدة لرشوعهم 

فيام رشعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح األخبار بعضها عىل بعض، ويف 



 (.302ـ  303: 3الفقه )العّدة يف أصول « ثبوت ذلك دليل عىل صّحة ما اخرتنا

أال يكشف هذا النّص الذي مل يأِت يف سياق اجلدل مع أهل السنّة حتى نقول 

بأّنه صدر تقّيًة أو مراوغًة أو تدليسًا والعياذ باهلل، بل يف سياق اجلدل الداخل 

مذهبي مع املخالفني للطويس يف حجّية خرب الواحد، والسيام أستاذه السيد 

ّية خرب الواحد، أال يكشف هذا النّص عن أّن اإلماميّة املرتىض الذي أنكر حج

عملت وكان ديدهنا االهتامم بالرجال وجرحهم وتعديلهم ولو عرب كتب 

وكراريس صغرية احلجم تتناسب مع عدد رواهتم املتداولة أساموهم يف كتبهم 

 احلديثية! بل قد أشار الطويس والنجايش معًا يف مقّدمات كتابيهام الرجاليني إىل

هذا األمر، غاية ما يف الباب أهّنام ذكرا أهّنام مل جيدا كتبًا موسوعيّة مستوعبة لكّل 

أسامء الرواة، وهلذا ندبا إىل مجع أكرب عدد من األسامء يف هذا املجال )رجال 

 (.82ـ  83؛ وفهرست الطويس: 8النجايش: 

ا أهّنم نونحن لو راجعنا نفس فهرستي الطويس والنجايش وسائر املصادر، لرأي

قد ذكروا العرشات من كتب الرجال والرتاجم التي فقدت، فلو راجعنا الشيخ 

« جالذكره أصحاب الر»النجايش ـ مثالً ـ لوجدناه يعرّب يف بعض األحيان بقوله: 

(، 833، 247، 333، 360، 345ـ  340، 340، 27)انظر: النجايش، الرجال: 

 يف الرجال، أو يف الفهارس )انظر:وهذا يعني أّنه يقوم بالنقل عن كتب سبقته 

، 03، 35؛ والنجايش، الرجال: 02ـ  03: 3اخلوئي، معجم رجال احلديث 

200 ،840.) 

بل إّن مراجعة كتاب النجايش جتعلنا نرى فيه نقوالت عن أشخاص عديدة يف 

تقييم حال الرواة مثل: ابن الغضائري، والكيش، وابن عقدة، وابن نوح، وابن 

املفضل.. بل قد اعتمد عىل كتب كثرية، أحيص منها أكثر من عرشين بابويه، وأيب 



كتابًا، كرجال أيب العباس، وابن فضال، والعقيقي، وطبقات سعد بن عبد اهلل، 

وفهرستات أليب عبد اهلل احلسني بن احلسن بن بابويه، ومحيد بن زياد، وابن 

ن أربعني عىل أكثر مالنديم، وابن بّطة، وابن الوليد، بل قد وقف بعض الباحثني 

كتابًا جرى تصنيفهم غري كتب الشيخني النجايش والطويس )انظر: مسلم 

 (.26الداوري، أصول علم الرجال: 

إّن هذا كّله يعني أّن ظاهرة التصنيف يف الرتاجم والرجال والفهارس وأحوال 

ات يالرواة كانت موجودة قبل القرن الرابع اهلجري، نعم ال نستطيع التأّكد من بدا

هذا العمل وهل كان قبل النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري أم ال! وربام 

رشعوا به يف بدايات القرن الثالث، لكّن هذا ينفي فكرة أهّنم مل يعرفوا البحث يف 

 أحوال الرواة إال بمجيء الكيش يف القرن الرابع.

اذا فات؟ وملوقد تقول إذا كان هذا األمر صحيحًا فأين هي تلك الكتب واملصنّ 

 مل يسمع عنها علامء أهل السنّة ويدّونوا أخبارها؟

فإّن الكثري من كتب اإلماميّة فقدت وتالشت؛ نظرًا ملا قلناه  واجلواب واضح،

سابقًا من قّلة عددهم وضعف إمكاناهتم املادية وعدم السامح هلم باحلركة، وهلذا 

هـ(، ظهرت األسامء الكبرية 007ـ  823ملّا تنّفسوا الصعداء يف العرص البوهيي )

الالمعة فيهم كالصدوق والطويس واملرتىض واملفيد وغريهم، رغم املشاكل التي 

 واجهوها يف هذا العرص أيضًا.

أّما عدم متابعة أهل السنّة ملا عند اإلمامّية، فهذا أمر جيّل واضح يعرفه كّل 

ولعّل من شخص، فهم ال يستحرضون أفكارهم وال كتبهم وال ينقلون عنها، 

أهم من تابع اإلمامّية من علامء أهل السنّة هو الشيخ ابن تيمية احلراين يف القرن 

الثامن اهلجري، وقبل ذلك ال جتد يف الغالب إحاالت عىل كتبهم ومصنّفاهتم يف 



 العلوم املختلفة.

 وال أريد أن ُادين السنّة يف هذا أو ال أدين، بقدر ما أريد أن أوّكد أّن أهل السنّة

نظرًا ألكثرّيتهم، مل يولوا يومًا املذهب اإلمامي أمهيًّة، إال عندما شعروا بأّن هذا 

املذهب بدأ بالرواج والقّوة يف عرص العالمة ابن املطّهر احليل، ثم بعد ذلك يف 

العرص الصفوي، واليوم حيث تنامى وضع اإلماميّة يف العامل، بدأنا نشهد عودًة 

يف تقديري راجع إىل عنرص األقلّية واألكثرية، فاألكثرية  سنّيًة لالهتامم هبم، وهذا

 ال تويل أمهيًة لألقليات عادًة.

ويشهد ملسألة ضياع الكتب وعدم متابعة أهل السنّة للمنجزات العلمّية 

أما بعد، فإين وقفت عىل ما ذكره السيد »الشيعّية، ما يقوله الشيخ النجايش: 

فيقه ـ من تعيري قوم من خمالفينا أنه ال سلف الرشيف ـ أطال اهلل بقاءه وأدام تو

لكم وال مصنّف. وهذا قول من ال علم له بالناس وال وقف عىل أخبارهم، وال 

عرف منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم، وال لقي أحدًا فيعرف منه، وال حّجة 

 معلينا ملن مل يعلم وال عرف. وقد مجعت من ذلك ما استطعته، ومل أبلغ غايته، لعد

)رجال « أكثر الكتب، وإنام ذكرت ذلك عذرًا إىل من وقع إليه كتاب مل أذكره..

 (.8النجايش: 

فإذا سّهل اهلل تعاىل إمتام هذا الكتاب، فإنه يطلع عىل »ويقول الشيخ الطويس: 

أكثر ما عمل من التصانيف واألصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال 

 إىل آخره، فإّن تصانيف أصحابنا وأصوهلموطرائقهم. ومل أضمن أين أستويف ذلك 

ال تكاد تضبط النتشار أصحابنا يف البلدان وأقاي األرض، غري أّن عيّل اجلهد يف 

ـ  82)الفهرست: « ذلك، واالستقصاء فيام أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي..

88.) 



إّن هذين النّصني يدالن عىل انتشار الكتب وعىل عدم اّطالع أهل السنّة يف 

ذلك العرص عىل أخبار املصنّفات الشيعّية، وهو األمر الذي مل يقف عند حدود 

ذلك العرص، بل نحن نجد ذلك حتى يف القرن العرشين، حيث قيلت اجلملة 

نفسها التي ينقلها لنا النجايش، ممّا اضطّر العالمة حمسن األمني العاميل والشيخ 

ىل )أعيان الشيعة، الذريعة إ اآلغا بزرك الطهراين لتأليف موسوعتني عمالقتني

تصانيف الشيعة( حتتويان عرشات اآلالف من أسامء العلامء وترامجهم وأسامء 

املصنّفات واملخطوطات والكتب، حتى بقي الطهراين يف تأليف موسوعته هذه 

مخسني سنًة جيول يف البلدان ويتتبع املخطوطات من اليمن إىل اهلند إىل العراق 

 لبلدان.وإيران وغريها من ا

إّن عدد الرواة الذين ذكروا يف رجال النجايش وفهرست الطويس  قد تقول:

قليٌل، ممّا يكشف عن اهتامم قليل هبذا األمر، فلو كان هناك رواة غري هؤالء 

 لكتبوهم، وهذا يدّل عىل قّلة الرواة بام ال يتجاوز ألفًا ومخسامئة راٍو.

تابني أّلفا لبيان املصنِّفني فإّن هذين الك ولكّن هذا الكالم غري دقيق،

واملصنَّفات، ال لبيان مطلق الرواة، وهلذا مل يذكروا الرواة الذين مل يعرف هلم 

تصنيف وإّنام حّدثوا شفاهًا، السيام يف القرن األّول والثاين اهلجرّيني، وهلذا قلنا يف 

فيد أّن ي أبحاثنا يف تاريخ علم الرجال عند الشيعة إّن ما بأيدينا من كتب الرجال

هذا العلم ولد ـ بحسب الكتب التي وصلتنا ـ من رحم علم الفهارس 

 راويًا. 6023واملصنَّفات، علاًم أّن رجال الطويس حيوي 

 هذا كّله يفيد أّن اإلمامّية كانت هلا مسامهات رجالّية قبل القرن الرابع اهلجري.

 

 اللرجوا احلديث يف الشيعةو السّنة بني املقارنة خطأ 

إّن مقارنة تراث أهل السنّة بام لدى الشيعة مقارنٌة يرتكبها دائاًم الناقدون السنّة 



يف هذا املجال، وإّنني أعتقد يف تصّوري املتواضع أهّنا خاطئة؛ ألهّنا مقارنة ـ كام 

قلنا سابقًا ـ بني طائفتني ال تتوازيان يف العدد وال يف العّدة وال يف اإلمكانات وال 

يشء آخر، فتصّور أّنه البّد للشيعة أن يكون هلم ويف نفس القرون اخلمسة يف أّي 

األوىل بحجم ما لدى السنّة، وإال فال علوم عندهم، غري صحيح، بل هو مقارنة 

 غري موضوعيّة. وقد فّّسنا هذا األمر فيام تقّدم فال حاجة لإلطالة.

 

 خصّيةالش ومعلوماتهم ةالروا أمساء وضبط اإلمامّية 

إّن احلديث عن وجود غلط واشتباه عند اإلمامية كثرٌي يف ضبط أسامء الرواة 

 وكناهم وألقاهبم وغري ذلك هو دعوى مل نعرف مقصود صاحبها:

ـ فإذا كان يقصد أّن تأليف العالمة احليل لكتاب إيضاح االشتباه هو الدليل، أ 

ثله موجود عند أهل فهذا الكتاب يعمل عىل الضبط الدقيق ألسامء الرواة، وم

السنّة، فهذا كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل من رجال الصحيحني، أليب عيل 

هـ( ضبط فيه كّل لفظ يقع فيه اللبس من 033احلسني بن حممد الغساين احلافظ )

 رجال الصحيحني، ما ائتلف خّطه واختلف لفظه.

م وكناهم، وألقاهبوهذا كتاب توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم 

البن نارص الدين شمس الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد القييس الدمشقي 

 هـ(، يف تسعة جملدات ويعّد من أوسع الكتب يف هذا املضامر.302)

هـ(، 703وهذا كتاب املشتبه يف الرجال، أسامئهم وأنساهبم، لإلمام الذهبي )

هـ( 352د قام ابن حجر )يعالج فيه املوضوع نفسه لكن باختصار نسبي. وق

 بتأليف كتاب تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، لتوضيحه وبسطه.

ففي هذا املجال توجد كتب عديدة عند املسلمني، وهي من منجزاهتم، ومن 



الطبيعي أن حتدث مشاكل يف كيفية النطق بالكلامت واألسامء وضبطها، فأريد 

لف يف الح علم املختلف واملؤتالضبط كي ال يقع االلتباس، وقد اعترب ابن الص

األسامء واألنساب من الفنون اجلليلة وأّن من مل يعرفه من املحّدثني كثر عثاره ومل 

 (.800يعدم خمجاًل )علوم احلديث: 

ـ وأّما إذا قصد ما نراه يف كتاب )معجم رجال احلديث( لإلمام اخلوئي  ب

 أكثر من مكان بام هـ( من ذكر عّدة أسامء للراوي ووضع ترمجٍة له يف3038)

يوحي بأّنه وقع اضطراب يف تدوين اسمه، فهذا غري صحيح؛ فإّن السيد اخلوئي 

يكّرر االسم بتبع تكرار التعبري عن الراوي يف الروايات نفسها، فتارًة هو أمحد بن 

إدريس وأخرى هو أبو عيل األشعري فيكّرره مرتني مع العلم أهّنام واحد، مشريًا 

وأغلب تكرارات السيد اخلوئي يف هذا الكتاب ترجع إىل هذا  إىل الوحدة هذه،

 األمر، وقد فعل مثل ذلك ابن حجر يف )اإلصابة يف متييز الصحابة( أحيانًا.

وقد أفرد ابن الصالح النوع الثامن واألربعني من كتابه يف معرفة من ذكر 

لنعوت ألسامء أو ابأسامء خمتلفة أو نعوت متعّددة، فظّن من ال خربة له هبا أّن تلك ا

جلامعة متفّرقني، معتربًا أّن هذا الفّن عويص واحلاجة إليه حاّقة )علوم احلديث: 

(، وقد أّلف يف هذا الصدد اخلطيب البغدادي كتابًا كبريًا حتت عنوان: 828

 موضح أوهام اجلمع والتفريق، فام يف كتاب السيد اخلوئي هو من هذا النوع.

خلطأ أحيانًا من بعض الرجاليني يف اسم الراوي أو ـ وأّما إذا قصد وقوع ا ج

ضبطه، فهذا أمر كثري احلصول يف كتب الرجال والرتاجم والتاريخ عند املسلمني 

مجيعًا، فقد أشارت مقّدمة تصحيح تاريخ بغداد إىل أّن اخلطيب البغدادي قد 

واة، أو سّجل هذه املخالفات أو الروايات الشاّذة، وهي إما خمالفة يف أسامء الر

التوّهم فيها، أو تصحيفها، أو قلبها، أو يف جعل االثنني واحدًا، أو اخلطأ يف الكنى 



أو األنساب، أو يف حتديد طبقة الرجل، أو موضع قربه، أو وقوع التصحيف يف 

 ، املقّدمة(.27ـ  26: 3ألفاظ األحاديث، أو النقص يف أسانيدها.. )تاريخ بغداد 

كان واسع احلفظ جدًا إال أنه »..ابن حزم الظاهري: وقال الذهبي متحّدثًا عن 

لثقة حافظته كان هيجم، كالقول يف التعديل والتخريج وتبيني أسامء الرواة، فيقع 

له من ذلك أوهام شنيعة، وقد تتبع كثريًا منها احلافظ قطب الدين احللبي ثم 

(. ولعّل 333: 0)لسان امليزان « املرصي من املحىّل خاّصة وسأذكر منها أشياء..

 كتُب مشتبه النسبة تصّب يف هذا اإلطار.

وقد ذكر ابن الصالح أّن يف الرواة من اختلف يف كنيته مع معرفة اسمه، ومنهم 

من عرفت كنيته مع االختالف يف اسمه، ويذكر أّن من هؤالء الراوية املعروف أبا 

تلف مثله ّدًا مل خيهريرة حيث يرى أّنه اختلف يف اسمه واسم أبيه اختالفًا كثريًا ج

يف اسم أحٍد يف اجلاهلية واإلسالم، وأّن هناك من اختلف يف اسمه وكنيته معًا 

(، وهذا كّله كاشف عن وجود أخطاء أو تصحيفات 885ـ  888)علوم احلديث: 

 أو مشاكل أو اضطرابات يف حتديد أسامء بعض الرواة بمن فيهم بعض املشاهري.

رتكات وأّن بعض الرواة تتشابه أساموهم فيحتاج ـ وأّما إذا قصد متييز املش د

لتمييزهم، فهذا علم قائم بنفسه من علوم احلديث عند السنّة والشيعة، ويسّميه 

( ـ 865ـ  853أهل السنّة ـ كام ذكر ابن الصالح وغريه )راجع: علوم احلديث: 

ذا وقد ه بعلم املتفق واملفرتق من األسامء واألنساب. وقد خيطأ الباحث يف التمييز

يصيب، فهناك الكثري من رواة احلديث تتشابه أساموهم فال يمكن متييزهم عن 

بعض، خصوصًا إذا وصل هذا التشابه إىل أسامء اآلباء، وبعضهم ثقات وآخرون 

غري ثقات، فتمييزهم عن بعضهم رضوري لألخذ برواية الثقة ورفض رواية 

 غريه.



ق ها )متييز املشرتكات( أسهم املحقّ وقد ابتكر علامء الرجال طريقة أطلقوا علي

األردبييل يف تكوينها يف كتابه جممع الفائدة، لتتطّور فيام بعد ويكون هلا حضورها 

الفاعل مع تالمذته وتالمذهتم، إىل أن تصل ذروهتا مع السيد حسني الربوجردي 

 هـ(، ومن أبرز من كتب فيها إمامّيًا كل من الشيخ عبد النبي اجلزائري يف3833)

كتابه حاوي األقوال، والتفريش يف كتابه نقد الرجال، والطرحيي يف كتابه جامع 

املقال فيام يتعّلق باحلديث والرجال، وحممد عيل األردبييل يف رجاله، والكاظمي 

 يف كتابه هداية املحّدثني واملعروف بمشرتكات الكاظمي.

م عند أهل السنّة وأسامئه ـ وأّما إذا قصد شيئاً آخر كاملقارنة بني أسامء الرواة هـ

عند اإلماميّة، وتبنّي أّن اإلمامّية اشتبهوا فيهم فلريشدنا إىل ذلك وكم هو عدده، 

 حتى ال نطلق الكالم يف الفراغ واهلواء الطلق.

 

 الوفيات يختار ومشكلة اإلمامّية رجال 

يمكن  إّن احلديث عن عدم ذكر اإلمامّية لتواريخ الرواة من حيث الوفاة،

القول بأّنه صحيح يف اجلملة، فاإلمامّية يعتمدون يف الغالب عىل حتديد الطبقة من 

خالل معارصة الراوي ألحد األئمة االثني عرش، كام هي احلال مع كتاب الطبقات 

للربقي وكتاب الرجال للشيخ الطويس، ويذكرون يف أحيان كثرية تاريخ الوفاة، 

ة الراوي عىل الراوي واملروّي عنه، وهي طريقة كام يعتمدون أيضًا يف حتديد طبق

(، 833ذكرها املحّدثون من أهل السنّة كابن الصالح )راجع: علوم احلديث: 

 وكان للمزي يف هتذيب الكامل خدمات جليلة فيها.

ويف جتربتنا اخلاّصة يف ختريج األحاديث النبوّية عند اإلمامّية الحظنا إمكانية 

الرجوع إىل سائر مصادر الرتاجم والتاريخ وكتب سّد هذه الثغرة من خالل 



 الرجال عند أهل السنّة والشيعة معًا.

 

 اإلمامي والتعديل جلرحا يف واالختالفات التناقضات 

إّن احلديث عن وجود اختالفات يف اجلرح والتعديل يف كتب الرجال اإلمامي، 

 وأّن هذا ييش بالتناقض، غري صحيح؛ وذلك:

االختالف يف اجلرح والتعديل ظاهرة إسالمية عاّمة وواسعة جّدًا عند ـ ألّن  أ

أهل السنّة أيضًا، وقد أفردوا أبحاثًا مستقّلة يعرفها اجلميع حول كيفية حّل 

اخلالف بني اجلرح والتعديل، وظهرت نظريات يف هذا السياق يف تقديم اجلرح 

ا يعرفه أّي  وغري ذلك، ممعىل التعديل أو التساقط أو التفصيل بني اجلرح املفّّس 

مراجع لكتب احلديث واجلرح والتعديل وعلوم املصطلح وأصول الفقه عند أهل 

؛ والغزايل، املستصفى: 334ـ  343السنّة )راجع: ابن الصالح، علوم احلديث: 

؛ 37: 2؛ واآلمدي، اإلحكام 033ـ  034: 0؛ والفخر الرازي، املحصول 323

 262: 3؛ والسيوطي، تدريب الراوي 75ـ  70: 3 والعظيم آبادي، عون املعبود

 (.343ـ  344؛ وعرت، منهج النقد يف علوم احلديث: 266ـ 

ويعّد كتاب )الكامل يف ضعفاء الرجال( للحافظ أيب أمحد عبد اهلل بن عدّي 

هـ( من املوسوعات التي حوت أشكال االختالف يف 865اجلرجاين الشافعي )

ة، فال داعي للتهويل هبذا األمر يف كتب اإلماميّة، اجلرح والتعديل عند أهل السنّ 

فام هو موجود يف هذه الكتب ال يزيد عاّم هو موجود عند أهل السنّة وسائر 

املذاهب اإلسالميّة، وأمتنّى أن يقوم الناقد بمقارنة يبنّي لنا فيها حجم التعارض 

 ال! عند اإلمامّية وعند غريهم لنرى هل حّقًا يوجد وضع استثنائي أم

وقد بذل أهل السنّة جهودًا لتخفيف حّدة التعارض بني اجلرح والتعديل، 



فذكروا أّن اجلارح ينطلق من معطيات، وأّن املعّدل ينطلق من ظاهر احلال، حتى 

حاول الذهبي أن يقول بأّنه مل جيتمع اثنان من علامء هذا الشأن قّط عىل توثيق 

ة التخرجيات فهي حتّل األغلبي ضعيف، وال عىل تضعيف ثقة، فإذا صّحت هذه

 الساحقة من ظواهر التعارض بني اإلمامّية أيضًا.

ـ وأّما أّن بعض العلامء حكم بضعف شخص ثم حكم بوثاقته، فأّي ضري  ب

يف ذلك ملّا كانت هذه احلاالت حمدودة وكّلها تقريبًا عند الشيخ الطويس وحده، 

عن  يه أو لكثرة عدول الفقهاءفهل نلتزم بتساقط علم الفقه لكثرة اخلالفات ف

 آرائهم وفتاوهيم!!

ـ وأّما نّص الفيض الكاشاين، فقد ذكرنا مرارًا أّنه ال يمكن األخذ بنصوص  ج

اإلخباريني يف مواقفهم من علم الرجال أو أصول الفقه؛ ألهّنم يمثلون مدرسًة 

الرجال خاّصة تعرّب عن وجهة نظرها، وإال فسائر علامء اإلماميّة يرجعون لعلم 

ويطّبقون قواعد حّل التعارض بني اجلرح والتعديل متامًا كام يفعل علامء أهل 

 السنّة، فكالم الفيض الكاشاين غري صحيح إطالقًا.

علاًم أّنه لو كان صحيحًا للزم سّد باب علم الرجال عند السنّة والشيعة معًا؛ 

ّص  وغريهم ال ختألّن مجلة من إشكاليات املناقشني لعلم الرجال من اإلخباريني

علم اجلرح والتعديل الشيعي، بل تشمل اجلميع كام سوف نشري قريبًا هلذا األمر 

 بعون اهلل.

ـ وأّما احلديث عن تعارض روايات الكيّش يف بعض الرواة ومنهم الرواة  د

الكبار، فإّنني أرفض تطبيق غري واحد من علامء اإلمامّية لنظرية التقّية هنا بال 

 هل حّقًا حّل معضل كتاب الكيش ال يكون إال بنظرية التقّية!شواهد، لكن 

جوايب بالنفي؛ ألّن روايات الكيش جيب دراستها من خالل نقد أسانيدها 



ومتوهنا، السيام وأّن عملّية رواية أحاديث عن األئّمة من أهل البيت يف ذّم 

 يف ذّم بعضأشخاص أو مدحهم هي متامًا كالروايات الواردة بني السنّة والشيعة 

الصحابة ومدحهم، فكام يقول أهل السنّة بأّن الروايات الذاّمة هلذا الصحايب أو 

ذاك إّما ال ذّم فيها أو فيها ذّم لكنّها ضعيفة اإلسناد أو تالفة أو ساقطة أو موضوعة، 

كذلك من حّق اإلمامّية أن يدرسوا نصوص الروايات التي وصلتهم عن أئّمتهم 

من زاوية حتليلية، ال رّد كّل هذه الروايات أو اختيارها بخصوص كبار الرواة 

بشكل عشوائي، ولو أننا غصنا قلياًل يف كتاب الكيش لوجدنا أّنه يمكن رفع قسم 

 وافر من تناقضاته عرب الطرق التالية:

تنقيح ونقد األسانيد التي روت لنا هذه الروايات عن األئّمة،  الطريقة األوىل:

عددًا وافرًا من الروايات غري ثابت أساسًا، لوجود مثل  وسوف جيد املراجع أنّ 

جربئيل بن أمحد الفاريايب يف كثري من هذه الروايات، فهو من املشايخ غري املوثقني 

للشيخ الكيش، وهبذه الطريقة حّل أمثال السيد اخلوئي أغلب تناقضات روايات 

 هذا الكتاب.

د والذم الذي سّجله اإلمام عىل وهي طريقة حتديد مركز النق الطريقة الثانية:

الراوي، فليست كّل االنتقادات وألوان املديح متحدة يف اجلهة، ففي كثري من 

األحيان نجد املدح يف جانب الوثاقة يف النقل، لكّن الذم يف جانب االعتقاد، أو 

نجد الذم يف جانب الترّصفات املالية فيام املدح يف جانٍب آخر، وهذا ما يوجب 

 من التنايف بني روايات هذا الكتاب. رفع قدرٍ 

استخدام نظام التقّية لكن برشط وجود قرائن وشواهد عليه،  الطريقة الثالثة:

ففي بعض الرواة الكبار ورد الترصيح يف بعض الروايات بأّنني أذّمك ألسباب 

سياسية وأمنية حلفظك وحفظ اجلامعة، وهذا النوع من التقية ال ضري فيه، مع 



د يف نفس النصوص عليه، أّما مع عدم الشاهد فال يمكن األخذ وجود شواه

 بافرتاض اخلوف أو التقّية ما مل يكن مرّجح موضوعي.

وهبذا يتبنّي أّن الروايات املتنافية يف كتاب الكيش حاهلا حال الروايات 

املتعارضة يف كتب احلديث، فكام جرى حّل اختالف احلديث ووضع طرق 

عينه يف روايات هذا الكتاب، نعم احلّل البّد أن يكون لذلك، يمكن فعل األمر 

علمّيًا ال جمرد افرتاضات غري معقولة يمكن اللجوء إليها بطريقة عشوائّية غري 

 واعية.

 

 عالجو حتليل الكشي، أغالط معضلة 

إّن احلديث عن وجود أغالط كثرية يف كتاب الكيش بام يمنع االعتامد عليه، 

حيث املبدأ، لكن ما هيّم معرفته هو أّن هذا الكتاب مل يصل حديث صحيح من 

إلينا وأّن الشيخ الطويس قام بتهذيب هذا الكتاب يف كتاب أطلق عليه اسم 

)اختيار معرفة الرجال( )نظر حول أصل الكتاب وهتذيبه: حسن األمني، 

 ،(، وهو الكتاب الذي بني أيدينا اليوم362ـ  363: 3مستدركات أعيان الشيعة 

وهذا يعني أّن نظر الشيخ النجايش كان إىل أصل الكتاب، فيام املوجود بني أيدينا 

اليوم هو كتاب املهّذب للطويس، فال نستطيع أن نقول بأّن ما بأيدينا هو نفس 

 الكتاب الذي أطلق عليه النجايش هذا التوصيف.

ا هوقد حاول بعض علامء اإلمامّية حتليل نوعية األخطاء التي يتحّدث عن

النجايش يف الكتاب األصل، فذهب بعضهم إىل أّن التصفية كانت للكتاب من 

الرواة غري الشيعة؛ ألّن الكيش كان سنّيًا، ثم حتّول إىل التشّيع فظّلت ترمجات 

 بعض الرواة السنّة يف كتابه فحذفها الطويس.



ذكر مجلة من مشاخينا أّن كتاب »هـ(: 3236يقول الشيخ أبو عيل احلائري )

جاله املذكور كان جامعًا لرواة العاّمة واخلاّصة خالطًا بعضهم ببعض، فعمد إليه ر

شيخ الطائفة طاب مضجعه فلّخصه وأسقط منه الفضالت، وساّمه باختيار 

مة وما قاربه إّنام هو اختيار  الرجال، واملوجود يف هذه األزمان بل وزمان العالَّ

 (.300: 6الرجال )منتهى املقال يف أحوال « الشيخ ال الكيّش 

ي أّنه توّهم، وأّنه كان كباق»لكّن املحقق التسرتي يرفض هذا التحليل ويرى 

« كتب رجال اإلمامّية خمتّصًا باخلاّصة ومن صنّف هلم أو روى هلم من غريهم

(. ولعّل رفضه يف حمّله؛ ألّن تعبري فيه أغالط كثرية ال 037: 3)قاموس الرجال 

رواة من السنّة( أبدًا، بل لو كان كذلك ألمكن أن يقول: يدّل عىل هذا املعنى )فيه 

فحرصه برواة اخلاّصة دون أهل السنّة، إذ تعميمه هلم مجيعًا ال يعرّب عنه بأّنه 

أغالط، علاًم أّن نسخة الكتاب املهّذبة اليوم فيها رواة غري إمامّية أيضًا ـ كمحمد 

و بن مجيع، وعمرو بن بن إسحاق، وحممد بن املنكدر، وعمرو بن خالد، وعمر

قيس، وحفص بن غياث، واحلسني بن علوان، وعبد امللك بن جريج، وقيس بن 

الربيع، ومسعدة بن صدقة، وعباد بن صهيب، وأيب املقدام، وكثري النوا.. ـ عىل ما 

 (.64ـ  53ذكر بعضهم )راجع: جعفر السبحاين، كليات يف علم الرجال: 

اد باألغالط الكثرية هو الروايات املتعارضة ويظهر من املجليس األّول أّن املر

(، ولكنّه أيضًا بعيد عن ظاهر عبارة النجايش؛ ألّن نقل 005: 30)روضة املتقني 

: 2الروايات املتعارضة ال يسّمى غلطًا، كام أفاده الكلبايس يف )الرسائل الرجالية 

843.) 

الط وفيه أغ»ه: مراد النجايش من قول»من هنا، يذهب التسرتي إىل القول بأّن 

اشتباهات من مصنّف الكتاب ال تصحيفات النسخة، فالغلط يستعمل يف « كثرية



مراده ، و«غلط اجلوهري»اشتباه املصنّف، ال الكاتب؛ فالقاموس كثريًا يقول: 

اشتباه صاحب الصحاح. إالّ أّن الظاهر أّن النجايش رأى تصحيفات من النّساخ 

 «فيها ما ال يتومّهه جاهل فضالً عن فاضلفتومّهها اشتباهات من املصنّف، ف

 (.037ـ  036: 3)قاموس الرجال 

وما يبدو يل أّن كالم النجايش مفتوح عىل احتامالت، فيمكن أن يستوعب 

اشتباهات من الكاتب نفسه أو تصحيفات طرأت عىل أصل الكتاب، أو كان 

ث دّ الكتاب مسّودة فحصلت فيه بعض املشاكل أو غري ذلك، بل يذهب املح

ب نفسه  النوري إىل أّنه توجد قرائن عىل حصول سقط يف نسخة الكتاب املهذَّ

واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع يف اختيار الشيخ أيضًا »يقول: 

ترّصف من بعض العلامء أو النّساخ بإسقاط بعض ما فيه، وأّن الدائر يف هذه 

، ومل أر من تنبّه لذلك، وال وحشة من هذه األعصار غري حاٍو لتامم ما يف االختيار

 (.237: 8)خامتة املستدرك « الدعوى بعد وجود القرائن

وعليه، فكتاب اختيار معرفة الرجال حيوي مشاكل يف النسخ وبعض من 

األخطاء التي تظهر باملقارنة، ككثري من الكتب األخرى يف تراث املسلمني، لكن 

معتمد نتيجة كثرة األخطاء؛ لعدم كون نظر  ال يمكن البناء عىل أّنه كتاب غري

النجايش إىل هذا الكتاب بنسخته املهّذبة، فيمكن أن يكون التهذيب الذي قام به 

الطويس قد نفى نسبًة كبرية من هذه املشاكل التي قد تكون يف األسامء أو يف حتديد 

عض ب الطبقة أو يف بعض املرويات الضعيفة جّدًا أو نحو ذلك، كام يذهب إليه

املعارصين أيضًا )راجع: حممد رضا السيستاين، ملحقات وسائل اإلنجاب 

 (.627الصناعية: 

واللطيف أّن النقاد هنا يطعنون من جهة يف كتاب الكيش، ويبنون من جهة 



ثانية عليه يف ذّمه للرواة الشيعة الكبار من أمثال زرارة بن أعني، وهذا من 

 التناقضات الغريبة.

 

 لنجاشيا كتاب يف التزوير مشكلة حّل 

هـ ووفاة النجايش 068إّن قضّية تاريخ وفاة حمّمد بن احلسن اجلعفري عام 

هـ قد تنّبه هلا الباحثون من علامء اإلمامّية ورصدوها، وليس كام يقول 054عام 

الناقدون هنا من أهّنم مل يشريوا إليها، فذهب فريق إىل الترصيح بأّن هناك تصحيفًا 

لنسخ الواصلة إلينا، وكان من هؤالء الشيخ النامزي، وأّن هذا التصحيف كان يف ا

: 7هـ )انظر: النامزي، مستدركات علم رجال احلديث 068هـ وليس 088لعام 

 هـ.008(، أو لعام 27

ما ذكره النجايش صحيح، ومل »لكّن السيد اخلوئي رفض هذا التقدير، وقال: 

ح العالمة ـ قّدس رسه ـ نفسه أيضًا بذلك، يذكر أحٌد خالفه فيام نعلم، وقد رّص 

( من القسم األول، إذًا فام ذكره العالمة يف 30ونقله ابن داود عن النجايش يف )

تاريخ وفاة النجايش لعّله سهٌو من قلمه الرشيف، واهلل العامل. فلو صّح ما ذكره 

يش من النجاالعالمة، من أّن والدة النجايش كانت ثالثامئة واثنني وسبعني، كان 

 (.226: 36)معجم رجال احلديث « املعّمرين ال حمالة

قال املصنّف: قال يف النقد: »وهذا ما ذهب إليه املحّقق التسرتي حيث قال: 

ما يف النجايش سنة ثالث وسّتني من سهو النّساخ، والصواب سنة ثالث »

وإشكاله  ،«وثالثني؛ ألّن النجايش مات سنة مخسني وأربعامئة عىل نقل اخلالصة

متني، إالّ أّن الستصوابه كون األصل سنة ثالث وثالثني إشكاالً آخر، وهو أّن 

وأّرخ موت  «وتوّليت غسله ومعي الرشيف أبو يعىل»النجايش قال يف املرتىض: 



املرتىض بسنة سّت وثالثني وأربعامئة، فالصواب أّن ما هنا كان سنة ثالث 

[: كالم كّل منهام خبط، فاّن هذا عني وأربعني. قلت ]والقائل هنا هو التسرتي

كالم النجايش وقد صّدقه العاّلمة يف اخلالصة وابن داود، وعندمها النسخة 

؛ لتصديق الكامل 68الصحيحة من النجايش، وال ريب أّن فوت هذا كان يف سنة 

، وال ريب أّن العاّلمة يف اخلالصة وهم يف تاريخ 08، وال يف 88له أيضًا، ال يف 

 (.336ـ  335: 3)قاموس الرجال « النجايش

والسيد اخلوئي والعالمة التسرتي يريدان هنا أن يعيدا النظر يف تاريخ وفاة 

هـ إال كالم 054النجايش، وأّننا ال نملك دلياًل عىل أّن تاريخ وفاته هو عام 

(، ومن حّقنا أن نشّكك فيه بعد 78هـ( يف )خالصة األقوال: 726العالمة احليّل )

ذا النّص يف كتاب النجايش نفسه، وهو نّص َقبَِل به العالمة احليل نفسه يف وجود ه

كتبه، ومل يذكر أحد فيام نعلم من املتقّدمني عىل العالمة احليل ال من الشيعة وال من 

هـ يعود 054السنة تاريخ وفاة النجايش، ممّا يعني أّن اشتهار تاريخ وفاته عام 

ري ح لنا مستنده يف ذلك، يف مقابل تأكيد ابن األثلكالم العالمة احليل الذي مل يرش

(، 63ـ  63: 34هـ )الكامل يف التاريخ 068هـ( أّن اجلعفري تويف عام 684)

متامًا كام جاء يف نّص النجايش نفسه، السيام وأّن النجايش عندما ترجم للطويس 

كان  هذكر له حتى كتاب التبيان والفهرست والرجال وسائر الكتب ممّا يعني أنّ 

هـ لعنى 054حيًا عندما ظهرت أواخر كتب الطويس، فلو كان النجايش تويف عام 

هـ كأّنه مل يكتب شيئًا خالل السنوات العرش 064ذلك أّن الطويس املتوّف عام 

 األخرية من عمره، وإن كان املعروف أّنه َأَقلَّ من الكتابة أواخر عمره.

تبار مثل هذا النص شاهدًا عىل ولو غضضنا الطرف عن هذا كّله، ال يصّح اع

حتريف أو تزوير كتاب بأكمله ككتاب النجايش، كيف ومثل هذا حمتمل 



للتصحيف أو لزيادة املحّشني عىل املتن، ثم دخول هذه الزيادة يف املتن اشتباهاً من 

النّساخ بعد ذلك، مما هو موجود يف بعض الكتب أحيانًا، وقد تنّبه الناقد هنا هلذا 

عّلل نقده بأّنه كان البّد أن يذكروا يف الطبعات التي طبعوها لكتاب  األمر، ثم

النجايش أّن هنا مشكلة، وقد بينّا أهّنم متنّبهون هلذا، وقد ذكروه يف أبحاثهم منذ 

 سنني طويلة.

 

 وحمسين اخلوئي ّياتوإشكال اإلمامي الرجال قيمة 

حول قيمة التوثيقات إّن اإلشكاليات التي أثارها الشيخ آصف حمسني 

الرجالية، وكذلك إشكال السيد اخلوئي عىل توثيقات املتأخرين، من الغريب 

اعتبارها مشكلة تواجه علم اجلرح والتعديل عند الشيعة فقط، فالناقد هنا مل يتنبّه 

يف تقديري لطبيعة اإلشكال وأّنه يّسي إىل كتب ومنجزات علم الرجال واجلرح 

 ة والشيعة وغريهم.والتعديل عند أهل السنّ 

فهو يقول بأّن تضعيف الرواة وتوثيقهم مل يكن أمرًا حسيًا، فالبخاري والرازي 

والطويس والبغدادي وابن ماكوال واملزي وابن حجر واحليل والنجايش والذهبي 

كلهم مل يشاهدوا الرواة مبارشًة إال الطبقات املتأخرة من سلسلة األسانيد والتي 

لث اهلجري، فلم يلتقوا بالتابعني وال تابعيهم و.. ومع ذلك كانت يف القرن الثا

وثقوا أو ضّعفوا هذا وذاك منهم، وهذا يعني أّنه لو كانت توثيقاهتم عن حّس 

ومبارشة وعالقة متصلة بالراوي نفسه ليشملها دليل حجية خرب الواحد لكان 

لك، أو يفرتض أن يعارصوا الذين وثقوهم أو ضّعفوهم، مع أّن األمر ليس كذ

ينقلوا لنا شهادات املعارصين للرواة يف حّقهم ممّا رأوه من سلوكهم وتدّينهم 

وأخالقهم وصدقهم، وهو ما مل حيصل مسندًا إال قلياًل؛ ألّن التوثيقات كانت 



 مبارِشًة ال بتوّسط روايات معنعنة إىل املعارصين للرواة مجيعًا.

حث الرجايل كانت اجتهاديًة يف من هنا ذكر املحسني أّن األقرب أّن نتائج الب

الغالب، بمعنى أهّنم كانوا يدرسون روايات الراوي ويتأّملون فيها ويعرضوهنا 

عىل الكتاب والسنّة والتاريخ والواقع وروايات األثبات الثقات، فإذا وجدوها 

خمالفًة هلا اهتموا الراوي بالكذب وإال صّدقوه، وهذه طريقة اجتهادية، فقد أرى 

روايات هذا الراوي منطقية مقبولة منسجمة مع الكتاب والسنّة فأوّثقه، أنا أّن 

 وأرى فيام ينقل أمورًا موافقًة للدين، بينام يرى عاملٌ آخر األمر بالعكس متامًا.

هذا ما يريده املحسني، وهو إشكال سّيال عىل كّل علم الرجال عند املسلمني، 

ق نفسه، وبعض ألخرية املتصلة باملوثِّ باستثناء التوثيقات التي تقع بحّق الطبقة ا

الرواة املتقّدمني الذين تّم توثيقهم من خالل روايات معنعنة إىل معارصين هلم، 

فلم يقصد املحسني نقد علم الرجال بوضعه الشيعي، وإنام نقد ُبنية هذا العلم 

 منهجّيًا من حيث إمكانية اعتبار نتائج أقوال الرجاليني حّجة.

ام يقوله السيد اخلوئي حول توثيقات املتأّخرين وتضعيفاهتم، وهكذا احلال في

فإهّنم عنده جمتهدون، أما املتقّدمون فهم أصحاب الوثائق واملعارصون أو 

القريبون من الرواة، فيام املتأخرون مل يعثروا عىل وثائق، وإنام اجتهدوا يف الوثائق 

اننا ّجًة علينا، مادام بإمكالتي وصلتنا ووصلتهم يف الغالب، هلذا ال نرى قوهلم ح

 أن نفّكر معهم يف نفس الوثائق ونحّللها.

وهذا اإلشكال يسّجله السيد اخلوئي عىل كّل املتأخرين بعد القرن اخلامس 

اهلجري، فيشمل عنده احليل وابن داوود وابن شهر آشوب والشهيد الثاين من 

اجلوزي وابن عساكر  اإلمامّية، كام يشمل متامًا ابن حجر والذهبي واملزي وابن

والفخر الرازي وغريهم من غري اإلمامّية، ممّن يعّد قوله اليوم يف وسط أهل السنّة 



أساسًا معتمدًا يف التوثيق والتضعيف، بل يرّجح أحيانًا عىل غريه من املتقّدمني، 

فهذا اإلشكال يرد عىل السنّة ربام أكثر من الشيعة؛ ألّن الشيعة ال يعملون غالبًا 

دات املتأخرين يف العصور األخرية، فيام نجد ابن حجر رقاًم هاّمًا يف تقييم بشها

 الرواة عند أهل السنّة وهو ابن املائة التاسعة.

وهذا كّله يعني أّن إشكالّيتي السيد اخلوئي والشيخ آصف حمسني تواجه 

أساسيات علم الرجال، فمن قبلهام فالبّد له من االستجابة لنتائجهام، ومن 

 هام أمكنه ختّطي املشكلة، بال فرق بني السنّة والشيعة.يرفض

 

 الرباعي والتقسيم املصطلح علوم وتأّخر الشيعة 

قد تقّدم أّن اإلمامّية كان لدهيا منهج يف التعاطي مع احلديث وأّن تأخر ظهور 

 علوم املصطلح عندهم تدوينًا ال يدّل عىل سقوط اعتبار أحاديثهم. فام قيل من أنّ 

علوم املصطلح ظهرت مع الشهيد الثاين ال يفيد يف إسقاط حجية كتب احلديث 

عند اإلماميّة، حتى لو أثبت ذلك أّن كتب السنّة أقوى وأكثر دّقة، فهذا غري عدم 

اعتبار كتب احلديث اإلمامي من رأس، فنحن ال نريد هنا إثبات تفّوق احلديث 

 ط يف هذه املرحلة.اإلمامي وإّنام نريد إثبات أصل اعتباره فق

ومعنى ذلك أيضًا أّن ظهور التقسيم الرباعي للحديث مع العالمة احليل ال 

يعني وجود مشكلة، كام أسلفنا فال نعيد. وكذلك احلال فيام رّكز عليه الناقدون 

من اخلالف بني اإلخبارية واألصولّية يف موضوع سنّية أو شيعّية التقسيم الرباعي 

تبط بتاريخ علوم املصطلح تدوينًا عند اإلماميّة ممّا عّلقنا وعلم الرجال، فهذا مر

عليه من قبل، وإال فإّن اإلخبارية هامجت علم أصول الفقه واعتربته علاًم سنّيًا 

بامتياز، مع أّن كتابة اإلمامّية يف أصول الفقه ترقى إىل القرون األوىل اهلجرية بال 



 نقاش من أحد يف ذلك.

 

 النوري وكالم ي،اإلمام الرجالي دالنق بداية 

إّن كالم املحّدث النوري حول أّن أّول من نقد الرجال هو ابن طاووس، غري 

صحيح إطالقًا، إال إذا قصد أّن أول من نظر يف الرتاث الرجايل الذي جاءنا من 

القرن الرابع واخلامس اهلجريني نقدًا ومتحيصًا ومقارنًة وضبطًا ورفعًا وحتليالً 

رض أو تفكيكًا للمعطيات هو ابن طاووس، بحيث يكون ابن طاووس أّول للتعا

من نظر يف رجال الطويس والنجايش والربقي والكيش والصدوق يف املشيخات، 

فهذا يمكن قبوله؛ ألّن الفرتة الفاصلة بني القرنني اخلامس والسابع اهلجرّيني ليس 

رفها لقفزة اهلائلة التي عفيها ـ وفق ما وصلنا ـ كتب تبحث يف هذا املضامر، وا

الشيعة كانت بعد ذلك عندما صنّفوا عرشات املجّلدات يف علم الرجال واجلرح 

والتعديل، وهذا ال يرّض بقيمة احلديث اإلمامي؛ ألّنه ال يدّل عىل أّن اإلمامّية يف 

القرون اخلمسة اهلجرية األوىل مل يعملوا يف نقد الرجال، وإّنام يدّل عىل أّن هناك 

ة راكدة يف البحث الرجايل وقعت بني هنايات القرن اخلامس وأواسط القرن فرت

السابع، وأغلب العلوم اإلسالمّية عند املذاهب شهدت فرتات ركود وفرتات 

 نشاط كام هو معروف.

أّما إذا قصد أّن اإلماميّة مل تعرف البحث يف الرجال منذ أن وجدت وحتى ابن 

هـ 3824ذا التحليل من النوري املتوّف عام طاووس، فهذا باطل قطعًا؛ ألّن ه

ومما يدّل أيضًا »هـ( املتقّدم والذي قال فيه: 064يناقض رصيح كالم الطويس )

عىل صّحة ما ذهبنا إليه، أّنا وجدنا الطائفة مّيزت الّرجال الناقلة هلذه األخبار، 

 ووثقت الثقات منهم، وضّعفت الضعفاء، وفّرقوا بني من يعتمد عىل حديثه



وروايته، ومن ال يعتمد عىل خربه، ومدحوا املمدوح منهم وذّموا املذموم، وقالوا 

فالن متهم يف حديثه، وفالن كذاب، وفالن خملط، وفالن خمالف يف املذهب 

واالعتقاد، وفالن واقفي، وفالن فطحي، وغري ذلك من الطعون التي ذكروها، 

 ما رووه من التصانيف يف وصنّفوا يف ذلك الكتب، واستثنوا الّرجال من مجلة

فهارسهم، حتى إّن واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر يف إسناده وضّعفه برواته. هذه 

ـ  303: 3)العّدة يف أصول الفقه « عادهتم عىل قديم الوقت وحديثه ال تنخرم..

302.) 

فنّص الطويس وثيقة خمرِبة عن واقع معارص وقريب، بينام كالم النوري منذ 

من اليوم فقط ـ وهو من علامء اإلخبارّية املعارضني عادًة لعمليات النقد  مائة عام

الرجايل ـ جمّرد حتليل الحق جاء بعد أكثر من سبعة قرون، فال يمكن البناء عليه 

 بعدما تقّدم، وهلذا نحن نحتمل أن يكون مقصوده ما أرشنا إليه أّوالً.

 

 !اإلمامّي؟ يثاحلد يف دور ةتيمي بنال كان هل واحملاكاة، الشيعة 

إّن ما ذكره الناقدون من أّن دخول علم احلديث عند اإلماميّة كان بسبب 

هـ(، ومن ثم جاء لرّد تعيري أهل السنّة، 723محالت الشيخ ابن تيمية احلراين )

وهذا يعني أّن علم الرجال واحلديث ووضع األسانيد إّنام هو ملجّرد حماكاة أهل 

 تاج إىل وقفة، وذلك:السنّة فقط.. حي

ـ إّن كتب اإلمامّية قبل الشيخ ابن تيمية احلراين موجودة بالعرشات ومنها  أ

الكتب األربعة، وكّلها حتوي األحاديث املسندة وغريها، بل فيها عرشات اآلالف 

من األحاديث املسندة، فال معنى للقول بأّن األسانيد ظهرت عند اإلماميّة يف 

امن اهلجري. إال بناء عىل افرتاض أّن كّل كتبهم احلديثية القرن السابع أو الث



القديمة جمعولة منحولة خمتلقة نسخها! وقد سبق أن ناقشنا مثل هذه االفرتاضات 

 التي مل يقم عليها أّي شاهد.

هـ(، 0هـ(، والكيش )ق 8وكذلك احلال يف علم الرجال، فرجال الربقي )ق 

هـ( والطويس، ورسالة أيب 054)هـ(، وفهرسَتي: النجايش 064والطويس )

هـ( يف الفقيه، ومشيخة 833هـ(، ومشيخة الصدوق )863غالب الزراري )

الطويس يف التهذيب واالستبصار، وفهرست الشيخ منتجب الدين الرازي )ق 

هـ(.. كّلها 533هـ(، ومعامل العلامء للشيخ ابن شهر آشوب املازندراين )6

(، وهي التي تتشّكل منها كتب الرجال هـ723موجودة قبل الشيخ ابن تيمية )

واجلرح والتعديل عند العالمة احليل نفسه ملن قارن وطابق، حتى يكاد يكون عمله 

الرجايل تنظياًم ومجعًا ملا فيها، فكيف نقول: إّن علم الرجال ـ السيام مع نّص 

 الطويس املتقّدم يف العّدة ـ مل تعرفه اإلمامّية قبل الشيخ ابن تيمية!!

إّن التقسيم الرباعي للحديث حيتمل جّدًا أّنه جاء مع أمحد بن طاووس  ـ ب

أستاذ العالمة احليل، وقد نقلنا كلامت الكثري من علامء اإلمامّية يف هذا الصدد، ممّا 

هـ، فيام ولد الشيخ ابن 678جيعله أمرًا حمتماًل جّدًا، وأمحد بن طاووس تويف عام 

ن تيمية عند وفاة ابن طاووس سوى أربعة هـ، فلم يكن عمر اب663تيمية عام 

عامًا؛ ألّنه ولد  25عرش عامًا عىل أبعد التقادير، فيام كان عمر العالمة احليل حينها 

هـ، ومع هذا االحتامل القوّي الذي تشهد به مجلة نصوص تارخيّية عند 603عام 

ن ات اباإلمامّية الذين هم أعرف بحاهلم، ال يكون من املنطقي اجلزم بأّن تأثري

تيمية هي التي دفعت إىل ظهور املصطلح اجلديد يف التقسيم، فال يشء يثبت 

ارتباط التقسيم الرباعي للحديث بخالف ابن تيمية مع احليل، فضاًل عن إثبات 

ارتباط النقد الرجايل بابن تيمية؛ ألّن الناقد نفسه هنا استند لنّص املحّدث النوري 



أّول من مارس النقد الرجايل هو ابن طاووس،  املتقّدم الذي حتّدث فيه عن أنّ 

فتكون تلك الوثيقة التي قاهلا النوري واستند إليها املناقش قبل قليل مفيدة لعكس 

 ما يريده هنا.

هذا، وقد ذهب الشيخ املامقاين إىل أّن ظهور التقسيم الرباعي للحديث عند 

ن، لوثوق عند املتأّخرياإلمامّية كان سببه مرور الزمن الذي أوجب تضاول قرائن ا

وهو يذهب إىل أّن قول املتقّدمني بعدم حجّية إال اخلرب اليقيني العلمي شاهد وفرة 

 (.330، 332: 3القرائن وتعاضدها لتوثيق األحاديث يف زماهنم )مقباس اهلداية 

ـ إّن النص الذي ذكره العالمة احليل ويفيد تقسيمه احلديث رباعّيًا جاء يف  ج

إّنه قد »به منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، وهو عىل الشكل التايل: مقّدمات كتا

يأيت يف كتابنا هذا إطالق لفظ الّشيخ، ونعني به: اإلمام أبا جعفر حمّمد بن احلسن 

الطويس ـ قّدس اهللّ روحه ـ واملفيد، ونريد به: الّشيخ حمّمد بن حمّمد بن النّعامن، 

ن األخبار، أّنه يف الّصحيح، ونعني به: ما كاوبالّشيخني، مها. وقد يأيت يف بعض 

رواته ثقاتًا عدوالً. ويف بعضها، يف احلسن، ونريد به: ما كان بعض رواته قد أثنى 

عليه األصحاب وإن مل يرّصحوا بلفظ التوثيق له. ويف بعضها يف املوّثق، ونعني به: 

ريهم، إالَّ أّن ما كان بعض رواته من غري اإلمامّية، كالفطحّية والواقفّية، وغ

(، فهذا النّص أقدم 34ـ  3: 3)منتهى املطلب « األصحاب شهدوا بالّتوثيق له

 نّص إمامي وصلنا حول هذا التقسيم.

هـ كام يقول 638وكتاب منتهى املطلب انتهى مؤّلُفه من سبع جملدات منه عام 

(، ومل يكتب غريها كام يظهر من 334ـ  343هو نفسه يف )خالصة األقوال: 

، 355هـ )انظر: أجوبة املسائل املهنائّية: 724جازته البن سنان، املؤّرخة حدود إ

(، أّما 206: 2(، وقد جاء بعد مجلة كتب ذكره فيها مثل )إرشاد األذهان 357



خالف العالمة احليل مع ابن تيمية فيظهر مع كتاب منهاج السنّة الذي صنّفه ابن 

ىل اج الكرامة للحيل، فهناك محل ابن تيمية عتيمية للرّد عىل اإلماميّة يف كتاب منه

 اإلمامّية وشّن هجامته الفكرّية عليهم وعىل عقائدهم وحديثهم وغري ذلك.

ومنهاُج الكرامة فرغ منه العالمة احليّل ـ كام جاء يف آخره ـ يف شهر مجادى 

(، وقد كان كتبه للسلطان أجلياتو 333هـ )منهاج الكرامة: 743األوىل من عام 

(، وكان اجلياتو 23ـ  27بنده كام يقول نفسه يف املقّدمة )منهاج الكرامة: خدا

 هـ.743هـ، وهناك من يرى أّنه تشّيع عام 748خدابنده قد استلم احلكم عام 

وهذا كّله يعني أّن التقسيم الرباعي للحديث ظهر عىل أبعد تقدير عام 

اإلمامّية بأكثر من  هـ، أي قبل شّن ابن تيمية أعنف هجامته النقدّية عىل638

عرشين عامًا، وقبل احلمالت الكّسوانية الثالثة يف جبل لبنان التي شارك ابن 

هـ، فكيف يكون التقسيم الرباعي للحديث 745تيمية يف التحريض عليها عام 

قد جاء إفرازًا النتقادات ابن تيمية للمذهب اإلمامي، وتأثر العالمة احليل هبا!! 

ة تبنّي هذا التقسيم حتى يف الداخل الشيعي وحذف كثري وهل يعقل وهبذه الّسع

 من األحاديث ألجل ملواجهة هجامت ابن تيمية!!

لقد كان بإمكان العالمة احليل ـ لو أراد جمّرد دفع تعيري اخلصوم ـ أن يستخدم 

ما يعتربه اخلصوم تقيًة أو مراوغة ويعلن وجود هذا التقسيم، ال أن يقوم بحذف 

 يات مذهبه عن احلجية بحّجة هذا التقسيم نفسه.عدد كبري من روا

وما يعّزز ما نقول هو أّن النّص املتقّدم يفيد أّن فكرة التقسيم الرباعي مارسها 

العالمة احليل يف هذا الكتاب، ممّا يعني أهّنا موجودة منذ بداية تأليفه له ال حني 

هـ، ممّا يزيد من 638االنتهاء منه، فتكون فكرة التقسيم الرباعي سابقًة عىل عام 

 استبعاد ظهورها ملواجهة هجامت الشيخ ابن تيمية.



ـ إّن تأليف النجايش كتابه لرّد تعيري أهل السنّة ال يعني أّن مضمون الكتاب  د

غري صحيح وغري موجود؛ فهناك فرق بني األمرين، فعندما أّلف النجايش مل خيرتع 

 عرب املشايخ واألسانيد، متامًا كام فعل أسامء الكتب، وإناّم ذكرها وبنّي طرقه إليها

العالمة حمسن األمني العاميل يف القرن العرشين لرّد تعيري بعض معارصيه أّن 

الشيعة ال علامء لدهيم، حيث قام بكتابة موسوعته )أعيان الشيعة( للتدليل عىل 

عكس هذه القضّية، وهذا ما فعله الطهراين يف كتاب )الذريعة إىل تصانيف 

ة(، فليس كون باعث التأليف هو رّد هتمة معناه أّن مضمون التأليف غري الشيع

صحيح، حتى نسّجل هذه املالحظة عىل النجايش، فاملهم ـ يف هناية املطاف ـ ما 

 كشفه لنا كتاب النجايش من اهتامم اإلمامّية باحلديث والرجال يف عرصه وقبله.

 

 !ًا؟حّق الشيعي ديثاحل هدمي املصطلح لعلوم طااالنضب هل 

إّن االستشهاد بنّص احلر العاميل واملحّدث البحراين من أّنه لو أعمل التقسيم 

اإلمامية يمكن أن يكون صحيحًا، الرباعي للحديث ملا وجدنا حديثًا واحدًا عند 

 غري صحيح، وذلك: ولصّح ما تتهم به اإلمامّية من أّن جّل أحاديثهم مكذوبة مزّورة..

هـ( والسيد العاميل صاحب 3433ق الشيخ حسن صاحب املعامل )ـ لقد طبّ  أ

 هـ( نظرية التقسيم الرباعي للحديث عىل أتقن وجه وأخلصه3443املدارك )

، ومل حيدث كّل هذا التهويل الذي قاله العاميل والبحراين، فقد يف ذلك وبالغا

)أي حوايل نصف  صّحح الشيخ حسن من كتاب الكايف قرابة ألفي حديث

، فكيف نقول بأّنه ال يوجد وفق هذا اري بعد حذف املكّررات...(يات البخروا

املنهج أّي حديث صحيح!! إّن هذا كّله يدّل عىل أّن اإلخبارّية كانت تبالغ يف 

التخويف من مناهج النقد السندي؛ ملا فيها من سقوط مجلة وافرة من الروايات 



 عاميل نفسه فقط.عن االعتبار واحلجيّة، أو أّن هذا وجهة نظر ال

هـ(، فقد أطاح 3038وهذا بالضبط ما نراه اليوم مع مدرسة السيد اخلوئي )

السيد اخلوئي بعدد هائل من الروايات عند اإلمامّية، وجاء اليوم من يواجه هذه 

املدرسة خوفًا عىل األحاديث، مع أّن الروايات املعتربة من الصحيح واحلسن 

اآلالف، فكيف نقول بأّن مدرسة التشّدد يف والقوّي عند السيد اخلوئي هي ب

 احلديث اإلمامي تفيض إىل سقوط اعتباره بالكلّية!!

ـ لنفرض أّننا لن نحظى بأّي حديث صحيح باملصطلح اخلاص للصّحة  ب

عند املحّدثني لو طّبقنا معيار احلديث الصحيح، لكّن هذا ال يعني ما قاله العاميل 

احلديث الشيعي سيغدو غري معترب، فإّن حجية  والبحراين والناقدون هنا من أنّ 

احلديث أوسع دائرًة من وصفه بالصّحة املصطلحة كام رشحنا فيام سبق، وكام هي 

نظرّية املحّدثني أنفسهم، فقد يكون حسناً وقد يكون قوّيًا وغري ذلك، بل قد يكون 

لصّحة اضعيفًا جتري تقويته. وما هيّمنا هنا هو اعتبار احلديث ال خصوص وصف 

 فليالحظ.

 

 !اإلمامي احلديثي الرتاث يف املنحرفون الرواة 

إّن احلديث عن رواة ضاّلني عند اإلمامّية أو شاريب مخر أو ال يصّلون أو غري 

ذلك، فيه قدر من الغرابة، فمن جهة تتهم اإلمامّية بأهّنا ال تأخذ إال بأحاديث 

تتهم بأهّنا تأخذ من سائر الفرق أبنائها من املذهب الواحد، وها هي اآلن 

واملذاهب، حتى أهّنا تأخذ من العديد من الرواة السنّة ممّن أرشنا إىل أسامء بعضهم 

 سابقًا.

والقضّية ـ برصف النظر عن البحث يف األمثلة التي ذكرت من قبل الناقد؛ ألّن 



زة االهتامات لبعض هؤالء الرواة غري صحيح إطالقًا، وقد بحث يف رشب أيب مح

الثاميل للخمر أو عدم معرفة مّحاد للصالة بالتفصيل يف كتب اإلمامّية ـ أّن 

املجتهدين من علامء أصول الفقه اإلمامي ال يشرتطون يف األخذ باحلديث أن 

يكون الراوي إمامّيًا، وفقط أنصار التقسيم الرباعي املخلصني له كانوا يرشطون 

عرش اهلجري، والسبب هو أّن  ذلك، وتالشت نظرّيتهم منذ القرن احلادي

اإلمامّية ال هيّمها التوّجه الفكري للراوي، وإّنام هيمهم وثاقته ودّقته يف النقل، فإذا 

دفعهم مذهبه إىل الشك يف صدقه توقفوا فيه، وإال فإّن جمّرد اختالفهم معه يف 

 املذهب ال يعني أهّنم ال يأخذون برواياته، بل جتدهم ينفتحون عليها.

طئًا فأما من كان خم»احلال عىل خّط الفسق العميل، قال الشيخ الطويس: وهكذا 

يف بعض األفعال، أو فاسقًا بأفعال اجلوارح، وكان ثقًة يف روايته متحّرزًا فيها، فإّن 

ذلك ال يوجب رّد خربه، وجيوز العمل به؛ ألّن العدالة املطلوبة يف الرواية حاصلة 

يمنع من قبول شهادته، وليس بامنع من قبول  فيه، وإنام الفسق بأفعال اجلوارح

 (.352: 3)العّدة « خربه، وألجل ذلك قبلت الطائفة أخبار مجاعة هذه صفتهم

وما الغرابة يف ذلك!! فقد أخذ أئّمة أهل السنّة برواة كثريين من الفرق غري 

السنّية ممّن يعتربوهنم عىل ضاللة وبدعة، لكنّهم كانوا يرون فيهم الصدق، حتى 

أخرج اإلمام البخاري وغريه عن اخلوارج وأخرج كثريون عن الشيعة، فهذا 

والبدع متنّوعة، فاخلوارج مع أهّنم مارقون يمرقون من »الشيخ ابن تيمية يقول: 

اإلسالم كام يمرق السهم من الَرِميَّة، وقد أمر النبي صىّل اهلل عليه وسّلم بقتاهلم، 

ىّل قتاهلم، وصّح فيهم احلديث عن النبّي صواتفق الصحابة وعلامء املسلمني عىل 

اهلل عليه وسّلم من عرشة أوجه رواها مسلم، روى البخاري ثالثة منها، ليسوا ممّن 

يتعّمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال: إّن حديثهم من أصّح 



احلديث، لكنّهم جهلوا وضّلوا يف بدعتهم، ومل تكن بدعتهم عن زندقة وإحلاد، 

: 3 )ابن تيمية، منهاج السنّة النبوّية« ن جهل وضالل يف معرفة معاين الكتاببل ع

(. فإذا جاز هذا لدى أئّمة أهل السنّة فلامذا يكون يف رواية الشيعة عن 63ـ  67

املذاهب األخرى ممّن يراها أهل السنّة من أهل البدع مشكلة!! وملاذا تكون هذه 

 جريمة وتلك منقبة!!

اختلفوا يف قبول رواية املبتدع الذي ال يكّفر يف بدعته، » وقال ابن الصالح:

ل وغري  فمنهم من رّد روايته مطلقًا؛ ألنه فاسق ببدعته، وكام استوى يف الكفر املتأوِّ

ل. ومنهم من قبل رواية املبتدع إذا مل  ل وغري املتأوِّ ل يستوي يف الفسق املتأوِّ املتأوِّ

أو ألهل مذهبه، سواء كان داعية إىل  يكن ممن يستحّل الكذب يف نرصة مذهبه

بدعته أو مل يكن. وعزا بعضهم هذا إىل الشافعي؛ لقوله: أقبل شهادة أهل األهواء 

إال اخلطابية من الرافضة؛ ألهّنم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم. وقال قوٌم: تقبل 

ري هب الكثرواياته إذا مل يكن داعية إىل بدعته، وال تقبل إذا كان داعية. وهذا مذ

أو األكثر من العلامء، وحكى بعض أصحاب الشافعي ريض اهلل عنه خالفًا بني 

أصحابه يف قبول رواية املبتدع إذا مل يدع إىل بدعته، وقال: أما إذا كان داعيًة فال 

خالف بينهم يف عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن ِحبان الُبستي أحد املصنّفني 

ية إىل البدع ال جيوز االحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، ال من أئمة احلديث: الداع

أعلم بينهم فيه خالفًا. وهذا املذهب الثالث أعدهلا وأوالها، واألّول بعيد مباعد 

للشائع عن أئمة احلديث، فإّن كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة، ويف 

ـ  330لوم احلديث: )ع« الصحيحني كثري من أحاديثهم يف الشواهد واألصول

335.) 

وذكر نحو هذا الكالم احلافظ ابن كثري، وزاد يف التعليق عىل رواية املبتدع 



مل يفّرق الشافعي يف هذا النّص بني الداعية وغريه، ».. الداعية إىل بدعته بالقول: 

ثم ما الفرق يف املعنى بينهام! وهذا البخاري قد خّرج لعمران بن حّطان اخلارجي 

 )ابن« د الرمحن بن ملجم قاتل عيل، وهذا من أكرب الدعاة إىل البدعة!مادح عب

؛ وانظر تفصيالت القول يف رواية املبتدع عند 344ـ  33كثري، الباعث احلثيث: 

 (.273ـ  275: 3السيوطي يف تدريب الراوي 

شخصًا ممّن خّرج هلم الشيخان أو أحدمها  34وقد عّدد السيوطي ما يزيد عن 

من املبتدعة، كالقدرية واملرجئة والنواصب ومن رمي بالتشّيع واجلهمية ممّن عّدوا 

 (.234ـ  273: 3واحلرورية وغري ذلك )تدريب الراوي 

وهبذا نفهم انفتاح الشيعة عىل الرواة غري اإلمامّية املوجودين يف كتبهم بكثرة، 

صاف من املذاهب الشيعية األخرى ومن املذاهب السنّية أيضًا، بل لعّل من إن

علامء رجال الشيعة أهّنم ندر أن يوثقوا شخصًا يصفونه بالغلو مع أهّنم وثقوا من 

كان من مذاهب أخرى غريهم، حتى أّن الشيخ الطويس بعد أن ذكر عمل الطائفة 

بروايات الرواة السنّة وسائر مذاهب الشيعة كالفطحية والواقفية وغريهم، أفرد 

وأما ما ترويه الغالة، واملتهمون، : »الغالة مع املضّعفني واملتهمني فقال

واملضّعفون وغري هؤالء، فام خيتّص الغالة بروايته، فإن كانوا ممن عرف هلم حال 

استقامة وحال غلو، عمل بام رووه يف حال االستقامة وترك ما رووه يف حال 

خطاءهم، وألجل ذلك عملت الطائفة بام رواه أبو اخلطاب حممد بن أيب زينب يف 

تقامته وتركوا ما رواه يف حال ختليطه، وكذلك القول يف أمحد بن هالل حال اس

العربتائي، وابن أيب عذافر وغري هؤالء. فأما ما يرويه يف حال ختليطهم فال جيوز 

العمل به عىل كّل حال. وكذلك القول فيام ترويه املتهمون واملضّعفون. وإن كان 

العمل به. وإن مل يكن هناك ما هناك ما يعضد روايتهم ويدّل عىل صحتها وجب 



يشهد لروايتهم بالصّحة وجب التوّقف يف أخبارهم، وألجل ذلك توّقف املشايخ 

عن أخبار كثرية هذه صورهتا ومل يرووها واستثنوها يف فهارسهم من مجلة ما 

 (.353: 3)العّدة يف أصول الفقه « يروونه من التصنيفات

بكالم الطويس من أّن كثريًا من  وبمجمل ما تقّدم يظهر اجلواب عن النقد

أصحاب األصول واملصنّفات كانوا ينتحلون املذاهب الفاسدة لكّن كتبهم 

معتمدة. وهبذا أيضًا يظهر غرابة اإلشكال الذي الحظناه يتكّرر عند بعضهم من 

أّن زرارة بن أعني كان جّده روميًا نرصانّيًا، وأّن ذلك عيٌب فيه أو حماولة إلثبات 

وس يف اإلسالم، ولست أدري ماذا نفعل مع مجهور الصحابة الذين ما أّنه مدس

كانوا مسلمني ثم أسلموا!! فهل يصّح واحلال هذه أن نشّكك فيهم ويف دينهم!! 

وهل يكون ذلك مقبوالً من الناحية الدينية واألخالقية حتى لو مل تثبت نظرية 

كان غري مسلم عرب عدالة الصحابة مثاًل!! هل جيوز اهتام إنسان ألّن جّده 

استخدام نظرية املؤامرة وابتكار اخلطط األمنية والبوليسية التي أغرقت العقل 

العريب واإلسالمي يف كيفية قراءته للتاريخ واحلارض!! وكم هو عدد املسلمني 

الذين أسلموا بعد الفتوحات ويف العرص األموي فدخلوا يف اإلسالم وَصُلَح 

السل األسانيد والطرق الروائية!! فهل هذه إيامهنم وجاءت أساموهم يف س

الطريقة يف حماكمة اآلخرين ختضع للمنطق اإلسالمي!! أليس اإلسالم جيّب ما 

قبله! وهل قواعد علم اجلرح والتعديل تسمح بإسقاط قيمة الراوي ألّن جّده 

كان نرصانّيًا!! وما الفرق بني هذا املنطق ومنطق بعض الشيعة الذين قالوا بأّن 

الم أيب بكر وعمر كان مؤامرة مدّبرة للنفوذ يف الدعوة اإلسالمّية هبدف إسقاط إس

املرشوع النبوّي كّله!! إّن التفكري بمنطق املؤامرة والعقل البولييس الذي حيكم 

 ثقافتنا نحن العرب واملسلمني يبالغ كثريًا يف تناول القضايا يف بعض األحيان.



 يرو عنهم أقارهُبم، بل روى عنهم وكذلك قول بعضهم بأّن أهل البيت مل

غريهم، فأّي مانع من أن يكون هؤالء األئمة قد ُرفضوا من قبل أقارهبم!! أمل 

ُيرفض الرسول حممد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم عندما ُبعث من قبل كثري من 

أرسته اهلاشمّيني حتى نزل القرآن يف عّمه أيب هلب!! بل إّن عّمه أبا طالب الذي 

عاطف معه مل ُيْسلِم أبدًا عىل رأي أهل السنّة أنفسهم، فهل يف هذا شاهد عىل ت

التشكيك يف نبّوته ومكانته!! أليس من املمكن جدًا أن يكون للحسد داخل 

األرسة اهلاشمية الرشيفة دور يف سعي كثري من أقارب أئّمة أهل البيت إلبعادهم 

 ومنافستهم!!

 

 اإلمامي احلديث يف روحونواجمل الضعفاء الرواة 

إّن احلديث عن كثرة املجروحني والضعفاء سبق أن عّلقنا عليه، كام سبق أن 

بينّا أّن بعض من ورد فيه جرح مل يثبت اجلرح فيه، فال نطيل. وأّما حديث السيد 

حمّمد الصدر فهو غري واضح؛ فأهم رواة العقيدة عند اإلمامّية ُترمجوا يف كتب 

، وجرى اختاذ مواقف منهم وثاقًة وعدالة وقّوًة وضعفًا، كهشام احلديث والرجال

بن احلكم، وهشام بن سامل اجلواليقي، وحمّمد بن عيل بن نعامن األحول امللّقب 

 بمؤمن الطاق، وزرارة بن أعني، وحممد بن سنان، وجابر بن يزيد اجلعفي و..

روا الراوي، وإناّم نظ بل إّن علامء الرجال الشيعة مل ينظروا أساسًا إىل فقهّيات

إىل طبقته كرجايل الطويس والربقي، أو إىل كونه ممّن لديه تصنيف كفهريس 

النجايش والطويس، بال فرق بني مضمون املصنّفات التي عنده أو عند غريه، 

 وهذه هي طريقة كتب الرجال القديمة عند اإلماميّة.

يه قدّية للرواة، فيربز فبل إّن أغلب ما يف رجال الكيش ناظٌر إىل اجلوانب الع



الرواة املشتغلون باملواقف العقدّية أكثر من غريهم، وهلذا قلنا يف أبحاثنا يف تاريخ 

علم الرجال بأّن هذا الكتاب )رجال الكيش( يصلح مصدرًا من مصادر 

الدراسات املتعّلقة بتاريخ الفرق واملذاهب الشيعّية )انظر: دروس متهيدية يف 

(، فلم يظهر وجٌه واضح لكالم السيد 338عند اإلمامّية: تاريخ علم الرجال 

 حممد الصدر هنا.

 وسوف يأيت مزيد تفصيل لقضّية الضعفاء يف كتب احلديث.

 

 مامّيةاإل عند األسانيد فوضى تهمة 

إّن حديث الناقد أخريًا عن عدم وجود أسانيد عند اإلمامّية واشرتاك راويني 

 يف روايٍة واحدة عنه، وغري ذلك كّله جمّرد اّدعاء مل يقم يف شيخ مع عدم اشرتاكهام

عليه أحٌد شاهدًا، نعم لو حصل هذا يف بعض املرويات الضعيفة فمثله حيصل يف 

كثري من مرويات املسلمني، لكّن هذا ال يعني أّن احلديث الشيعي كّله أو أغلبه أو 

سانيد صنفات وسالسل األكثري منه عىل هذا املنوال، كيف والطرق إىل الكتب وامل

موجودة يف املصادر احلديثّية األم املعتمدة ويف اإلجازات وطرق الفهارس 

 واملشيخات، واضحة معلومة حمّددة.

وأّما فقدان األصول األربعامئة، فهذا أمر طبيعي عندما تستبدل بأّمهات 

 تمصادر احلديث اجلامعة، فهذه كتب احلديث األم السنيّة جعلتنا نفقد عرشا

الكتب الصغرية للرواة يف القرن الثاين اهلجري؛ ألهّنا ابتلعتها بموسوعّيتها 

ن ال شك يف أّن كتاب السن»وجامعّيتها، وقد رّصح الدكتور أكرم العمري بالقول: 

الكربى من موسوعات احلديث اجلليلة التي حفظت لنا نصوصًا من كتب يعّد 

، 852وث يف تاريخ السنّة املرّشفة: )العمري، بح« الكثري منها يف حكم املفقود..



ونقل هذا النص عن العمري أيضًا بعض الناقدين هنا، فانظر: زرزور، السنّة 

 (.34النبوّية وعلومها: 

وهذا كّله ال يعني أّن األجيال السابقة مل هتتم بأمر احلديث، بل يعني أهّنا 

 ّلفيها، وأّي اعتمدت املوسوعات اجلامعة؛ لسهولة تناقلها وضبطها وجاللة مؤ

 ضرٍي يف ذلك عىل موضوعنا هنا، بل إّن بعض الكتب السابقة قد وصلت أيضًا.

ولو كان هذا هتاونًا وعدم اهتامم باحلديث فنحن نسأل: أين هي تلك الكتب 

التي تفوق املائة والتي عّددها الدكتور األعظمي وترجع إىل القرن األّول والثاين 

ي ترجع إىل القرنني األّولني ـ يدّل اليوم عىل أّن اهلجري! وهل فقدان أغلبها ـ وه

املسلمني مل يكونوا يولون لقرن ونصف أمهّيًة للحديث الرشيف! بل أين هي كّل 

نسخ القرآن الكريم نفسه التي ترقى إىل القرنني اهلجرّيني األّولني كمصاحف 

لامء عاخلليفة الثالث عثامن بن عفان وغريها، وهو الكتاب الذي مل يغب عنه 

 املسلمني حلظة!

 

 اإلمامي احلديث يف العنعنة إشكالّية ـ 

تعّرض بعض النّقاد هنا ملشكلة سندّية أساسيّة موجودة يف األحاديث عند 

اإلمامّية، وهي أّن أغلبية أسانيد اإلمامّية يف احلديث تستخدم أسلوب العنعنة، 

عضهم ، وهلذا يدرج بوصيغة العنعنة كام حتتمل اتصال السند كذا حتتمل انقطاعه

العنعنة يف التدليس املوهم لالتصال؛ ألّن )عن( لفظ يستعمل يف الكالم املنقول 

أعّم من كونه قد بلغ الراوي عن القائل بال واسطة أحد كام لو سمعه مبارشًة أو 

بلغه بواسطة دون أن يذكر لنا اسم الواسطة، ففي كلتا احلالتني يصّح للراوي أن 

م عن زيد(، ويقصد بذلك أّن قائله هو زيد حتى لو مل يكن هو يقول: )هذا الكال



قد سمعه منه مبارشًة، فإّن التعبري يتحّمل ذلك دون أن يكون كذبًا، فلاّم أوهم هذا 

التعبري السامَع املبارش استخدمه املدّلسون لكي يوحوا هبذا فإذا انكشفوا مل يكن 

لغًة، ويف ظّل هذا الوضع ذلك مستمسكًا عليهم يف الكذب؛ لصّحة اإلطالق 

كيف يمكن إحراز االتصال، السيام بناًء عىل القول بأّن التدليس ال يسقط عدالة 

 الراوي أو وثاقته!!

من هنا رّجح علامء احلديث الرواية التي يأيت سندها بصيغة )سمعت( أو 

ا، )أخربنا= نا( أو )حّدثنا=ثنا( أو )أنبأنا=انا( أو )أخربين( أو )حدثني( وأمثاهل

عىل الرواية التي يكون سندها معنعنًا؛ نظرًا الحتامل التدليس يف الثاين دون األّول 

)راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: احلازمي، االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار: 

35.) 

تح هذا الباب ف»بل قد عّلق الشيخ البهائي نفسه عىل إشكالّية العنعنة بالقول: 

رسال يف أكثر األحاديث وارتفاع الوثوق باتصاهلا. واحلّق أّن يؤّدي إىل جتويز اإل

 «لفظة )عن( يف األحاديث املعنعنة تشعر بعدم الواسطة بني الراوي واملروّي عنه

، واضح يف أّنه مل يستطع جتاوز اإلشكالّية، ولو «تشعر»(، فقوله: 85)احلبل املتني: 

د رضا اجلاليل، حجية )انظر: حمم« عن»كان قصده اجلانب اللغوي لكلمة 

(، فلامذا مل يتعّرض للجانب 380: 8احلديث املعنعن، جملة علوم احلديث، العدد 

 املصطلح عندهم لو كانت تفيد االتصال، مع أنه أحوج إليه هنا يف بحثه!!

إذن فكلمة )عن( تدّل لغًة عىل جتاوز الكالم عن املتكّلم، سواء بلغ الناقل 

يفيد االتصال والسامع فيكون منقطعًا، وهذه الداللة مبارشًة أم بالواسطة، فال 

ده: املَُعنَْعن: هو ما يقال يف سن»اللغوّية أقّر هبا السيد املريداماد نفسه حيث قال: 

فالٌن عن فالن، من غري ذكر التحديث واإلخبار والسامع. والعنعنة بحسب مفاد 



ثّم فليس فيها ما يفيد  (، ومن333)الرواشح الساموية: « اللفظ أعمُّ من االّتصال

شكل حتّمل احلديث فيمكن أن يكون منقطعًا، بل يأخذ احلديث حينئٍذ حكم 

املرسل؛ ألّن املسند حيتاج إىل اللقاء ونفي الواسطة، ومها أمران غري متوّفرين لنا 

مع العنعنة يف احلديث، بل إّن استعامل كلمة )عن( يف هذه احلال يفيد التدليس من 

 يفهمنا شكل التلّقي، فيدخل يف احلديث املدلَّس، وهو ضعيف عندهم.إّنه ال حيث 

إذن، فاحلديث املعنعن حمكوم باالنقطاع واإلرسال والتدليس فال قيمة له، 

ومن الواضح أّن صدق العنعنة يف احلديث ـ عىل مستوى إشكالّية البحث هنا ـ 

كّل  كّرر العنعنة يفيكفي فيها ورود العنعنة مّرًة واحدة يف السند وال رضورة لت

السند ـ وإن كان ظاهر كلامت بعض العلامء رضورة التكّرر يف صدق العنعنة 

(: 3؛ والوجيزة )ضمن رسائل يف دراية احلديث ج0)انظر: البهائي، احلبل املتني: 

؛ وعيل حمّمد النصريآبادي، اجلوهرة العزيزة يف رشح الوجيزة )ضمن رسائل 587

( ـ ألّن النتيجة 245؛ وحسن الصدر، هناية الدراية: 863(: 2يف دراية احلديث ج

 تتبع أخّس املقّدمات.

ويف هذه احلال ربام ال نكاد نعثر عىل رواية واحدة عند اإلمامّية ال يصدق عليها 

احلديث املعنعن، فيكون كّل احلديث اإلمامي ضعيفًا من زاوية الصنعة احلديثية؛ 

 د عىل األقّل: ومها اإلرسال واالنقطاع.ألّنه مبتىل بعارضني من عوارض اإلسنا

 

 العنعنة ّيةإشكال مع وقفات

 وللجواب عن هذه النقطة، يمكن القول:

 

 ربياخل النقل جمال ويف ة،اللغ يف( عن) معنى حتليل ـ  ـ 

ما ذكره بعض علامء احلديث املعارصين، من أّن كلمة )عن( تفيد يف أصل اللغة 



رت عن البلد، أي جاوزته وتعّديته، ولكنّها تأيت التجاوز واملجاوزة، تقول: ساف

شورى: )ال ﴾َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدهِ ﴿بمعنى )من(، كام يف قوله تعاىل: 

)األحقاف:  ﴾ُأوَلَٰئَِك الَِّذيَن َنَتَقبَُّل َعنُْهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا﴿(، وقوله تعاىل: 25

36.) 

لنقل والكالم وحكايتهام، نجد أهّنا تتعّدى بحرف اجلّر ولو حّللنا أفعال ا

)عن(، تقول: نقل فالن عن فالن، أو حّدث عنه، أو أنبأ عنه، والتجاوز املفروض 

يف )عن( يف هذه املوارد ليس متصّورًا بمعناه احليّس احلقيقي؛ ألّن الفعل وهو من 

نوّيًا، يكون التجاوز معجنس الكالم ال استقرار له حتى يعقل جتاوزه، بل البّد أن 

لكّن املتجاِوز واملتجاوز عنه هنا خيتلفان عن أصل األمثلة السابقة لكلمة )عن(، 

فليس املتجاِوز هو فاعل الفعل، بل هو احلديث نفسه، فقول زيد: حّدث عمرو 

عن بكر، معناه ـ عىل التجاوز ـ هو: جتاوز احلديث بكرًا إىل عمرو، وهذا غري 

لواقع التجاوز الذي عرفناه يف قولنا: انرصف عمرو عن بكر  معقول، وال مطابق

أو رميت السهم عن القوس، وهو ما يدّل عىل جمّرد ابتعاد عمرو عن بكر، بينام يف 

قولنا: حّدث عمرو عن بكر ال نعني ذلك، بل فيه االنفصال والوصول إىل غاية، 

 عنى.ولذا لو قال: أوصل عمرو حديثًا من بكر، لصّح وأّدى نفس امل

فال يقصد يف جتاوز )عن( يف العنعنة واقع التجاوز والتعّدي واالنفصال من 

دون مالحظة الوصول، واملفروض أّن احلديث مل ينفصل فقط عن بكر، وإّنام بلغ 

عمروًا، فيكون منتهيًا إىل غاية، وهو مطابق ملعنى )من( كام قلنا. وهذا ما يقع يف 

عٍل من األفعال مثل: قال، وأخرب، وحّدث و..مع األسانيد. وهلذا البّد من تقدير ف

كّل حرف )عن( يف السند ليتعّلق به وال حيتاج إىل واسطة، والنتيجة هي أّن معنى 

 قولنا: حّدث زيد عن عمرو هو: وصل إىل زيد حديث من عمرو.



ثنا عن عمرو، أمكن تصّور  نعم لو كان الفاعل جمهوالً، مثل قول زيد: ُحدِّ

وّية؛ ألّن الكالم املنقول عن بكر قد جتاوزه وابتعد عنه، لكنّه مل يبلغ املجاوزة املعن

غاية؛ لفرض أّن الناقل له هو الفاعل املجهول، وهلذا قالوا: إّن )ُيذكر عن فالن( 

 تفيد االنقطاع واإلرسال.

وعليه، فإّن )عن( يف األسانيد تعني )من(، أي النقل الصالح لالبتداء واالنتهاء 

شّخصة ولو معنوّيًا، ال جمّرد جماوزة املوضوع هلا )انظر: حمّمد رضا إىل هناية م

 (.63ـ  53: 8اجلاليل، حجّية احلديث املعنعن، جملة علوم احلديث، العدد 

فإّن غايته أّن كلمة )عن( لغًة تثبت صدور  ولكّن هذا اجلواب قابل للنقاش،

لو وصل ملبارش له منه، فالكالم من بكر ووصوله إىل زيد، لكنّها ال تثبت الوصول ا

إىل زيد حديث من عمرو بتوّسط بكر، لصّح أن يقال: إّن زيدًا وصله من عمرو 

احلديث، فحّدث عنه، فاجلذر اللغوي للكلمة ال يفيد االتصال، فهذا كام لو قلت: 

سافر زيد من مّكة إىل املدينة، فهذا يعني أّنه جاوز مّكة ووصل إىل املدينة، لكنّه ال 

ه بتجاوزه ملّكة وصل إىل املدينة بال فاصٍل يف الَبنْي، فجهة اإلشكال يف يعني أنّ 

 احلديث املعنعن مل حتّلها هذه املعاجلة يف تقديري.

 

 ةالعرفّي والداللة لغويةال الداللة بني العنعنة ـ  ـ 

إّن االنرصاف العريف للعنعنة هو االتصال، فإّن العرف يفهم من هذه الرتكيبة 

اتصال السلسلة، وإن كانت الكلمة بحسب جذرها اللغوي تقبل عدمه، اللفظّية 

ويشهد ملا نقول أّن املدّلسني استخدموا العنعنة ـ كام يقول املحّدثون ـ إلهيام 

االتصال، وهذا خري دليل عىل أّن العنعنة قبل االنتباه إىل مشكلة التدليس فيها تفيد 

يكن هناك معنى ألن يذكروا العنعنة بحسب انرصافها وظهورها االتصاَل، وإال مل 



لتقوية أحاديثهم، فلو كانت العنعنة تساوي عدم املبارشة أو ال تساوي املبارشة، 

لذكروا غريها ممّا يدل ّعىل عدم املبارشة. وستأيت ـ إن شاء اهلل ـ بعض الشواهد 

 األخرى عىل وجود هذا الفهم العريف.

دون حاّق اللغة ـ هو ما دفع الشريازي ولعّل االستناد إىل الظاهر كام فعلنا ـ 

وأما خرب العنعنة إذا قال: أخربنا مالك عن الزهري، فهو »هـ( للقول: 076)

مسند. ومن الناس من قال: حكمه حكم املرسل، وهذا خطأ؛ ألّن الظاهر أّنه 

)اللمع يف أصول « سامع عن الزهري، وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن ُيقبل

 استند إىل الظاهر ال إىل حاّق اللغة. (، حيث233الفقه: 

 

 املعنعن احلديث نم اإلسالمّية املدارس موقف ـ  ـ 

لو رجعنا إىل مواقف العلامء واملحّدثني من احلديث املعنعن لوجدنا شبه اتفاق 

، 363: 8عىل قبوله واعتباره متصالً غري منقطع )انظر: املارديني، اجلوهر النقي 

 فيه رشوطًا. (، وبعضهم رشط256: 3و

يف اإلسناد »هـ(: 676فقد قال اإلمام النووي ) أّما عىل الصعيد السنّي،

املعنعن، وهو فالن عن فالن، قال بعض العلامء: هو مرسل، والصحيح الذي عليه 

العمل وقاله اجلامهري من أصحاب احلديث والفقه واألصول إنه متصل، برشط 

ن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم أن يكون املعنِعن غري مدّلس، وبرشط إمكا

بعضهم بعضًا، ويف اشرتاط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه 

خالف، منهم من مل يشرتط شيئًا من ذلك، وهو مذهب مسلم اّدعى اإلمجاع 

عليه.. ومنهم من رشط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهب عيل بن املديني 

فعي واملحّققني، وهو الصحيح، ومنهم من والبخاري وأيب بكر الصرييف الشا



رشط طول الصحبة، وهو قول أيب املظفر السمعاين الفقيه الشافعي، ومنهم من 

 )رشح صحيح« رشط أن يكون معروفًا بالرواية عنه، وبه قال أبو عمرو املقري

 (.82: 3مسلم 

بل قد عقد النووي يف رشحه ملسلم بابًا خاّصًا حتت عنوان )باب صّحة 

تجاج باحلديث املعنعن إذا أمكن لقاء املعنعنني ومل يكن فيهم مدّلس(، االح

 (.323ـ  327: 3وأفاض يف احلديث فيه واألقوال )املصدر نفسه 

إّن كالم اإلمام النووي يكشف أّن املسألة وقعت موقع اخلالف بينهم، لكّن 

لكالم ااجلامهري أخذت باحلديث املعنعن وعملت به واعتربته صحيحًا، نعم وقع 

 يف بعض الرشوط.

هـ( الذي خّصص يف مقّدمات صحيحه بحثًا مهاّمً 263وقال اإلمام مسلم )

وزعم القائل الذي افتتحنا الكالم عىل احلكاية عن ».. حول احلديث املعنعن: 

قوله واإلخبار عن سوء روّيته، أّن كّل إسناد حلديث فيه فالن عن فالن، وقد 

 عرص واحد، وجائز أن يكون احلديث الذي روى أحاط العلم بأهنام قد كانا يف

الراوي عّمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غري أنه ال نعلم له منه سامعًا، ومل 

نجد يف يشء من الروايات أهنام التقيا قّط أو تشافها بحديث، أّن احلجة ال تقوم 

اجتمعا من  عنده بكّل خرٍب جاء كهذا املجيء، حتى يكون عنده العلم بأهنام قد

دهرمها مّرًة فصاعدًا أو تشافها باحلديث بينهام أو يرد خرب فيه بيان اجتامعها 

وتالقيهام مّرة من دهرمها فام فوقها، فإن مل يكن عنده علم ذلك ومل تأت رواية خترب 

أّن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مّرًة وسمع منه شيئًا مل يكن يف نقله اخلرب عّمن 

واألمر كام وصفنا حّجة وكان اخلرب عنده موقوفًا حتى يرد عليه  روى عنه ذلك،

ـ يرمحك  سامعه منه ليشء من احلديث قّل أو كثر يف رواية مثل ما ورد. وهذا القول 



اهلل ـ يف الطعن يف األسانيد قوٌل خمرَتع مستحَدث غري مسبوٍق صاحبه إليه وال 

ائع املتفق عليه بني أهل العلم مساعد له من أهل العلم عليه؛ وذلك أّن القول الش

باألخبار والروايات قدياًم وحديثًا أّن كّل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا وجائٌز 

ممكن له لقاوه والسامع منه؛ لكوهنام مجيعًا كانا يف عرص واحد وإن مل يأت يف خرب 

ن يكون أقّط أهنام اجتمعا وال تشافها بكالم، فالرواية ثابتة واحلّجة هبا الزمة، إال 

هناك داللة بّينة أّن هذا الراوي مل يلق من روى عنه أو مل يسمع منه شيئًا، فأما 

واألمر مبهم عىل اإلمكان الذي فّّسنا، فالرواية عىل السامع أبدًا حتى تكون 

 (.28ـ  22: 3)مسلم بن احلجاج، اجلامع الصحيح « الداللة التي بّينا..

د البخاري وأمثاله ممّن تشّدد يف أمر ويبدو أّن مسلم بن احلّجاج كان يقص

إّن مسلاًم، حلّدٍة يف خلقه، انحرف أيضًا »احلديث املعنعن، يقول الذهبي يف ذلك: 

عن البخاري، ومل يذكر له حديثًا، وال ساّمه يف صحيحه، بل افتتح الكتاب باحلّط 

ارصة ععىل من اشرتط اللقي ملن روى عنه بصيغة )عن(، واّدعى اإلمجاع يف أّن امل

كافية، وال يتوّقف يف ذلك عىل العلم بالتقائهام، ووّبخ من اشرتط ذلك. وإنام يقول 

: 32)سري أعالم النبالء « ذلك أبو عبد اهلل البخاري، وشيخه عيل بن املديني

578.) 

وأقبُل يف احلديث حّدثني فالٌن عن فالن، »هـ(: 240وقال اإلمام الشافعي )

الة: )الرس« بل يف الشهادة إال سمعت أو رأيت أو أشهدينإذا مل يكن مدّلسًا، وال أق

(. وهذا يعني أّن اإلمام الشافعي يمنع العنعنة مع ثبوت التدليس، ال أّنه 878

يشرتط لتصحيحها إثبات عدم التدليس، كام أّنه ال يشري إطالقًا إىل قضيّة املعارصة 

 أو اللقاء.

من قبيل املرسل واملنقطع  عّده بعض الناس»..هـ(: 608وقال ابن الصالح )



حتى يتبنّي اتصاله بغريه، والصحيح والذي عليه العمل أّنه من قبيل اإلسناد 

املتصل، وإىل هذا ذهب اجلامهري من أئّمة احلديث وغريهم، وأودعه املشرتطون 

للصحيح يف تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد أبو عمر بن عبد الرب احلافظ يّدعي إمجاع 

 ذلك، وادعى أبو عمرو الداين املقرئ احلافظ إمجاع أهل النقل أئمة احلديث عىل

عىل ذلك، وهذا برشط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت مالقاة 

بعضهم بعضًا مع براءهتم من وصمة التدليس، فحينئذ حيمل عىل ظاهر االتصال 

إىل احلديث  بنيإال أن يظهر فيه خالف ذلك، وكثر يف عرصنا وما قاربه بني املنتس

استعامل )عن( يف اإلجازة، فإذا قال أحدهم قرأت عىل فالن عن فالن أو نحو 

ذلك فظّن به أنه رواه عنه باإلجازة وال خيرجه ذلك من قبيل االتصال عىل ما ال 

 (.62ـ  63)علوم احلديث: « خيفى

د قإّن ابن الصالح هنا يستشهد بشاهد متمّيز، وهو أّن املصنّفني يف الصحيح 

أوردوا يف كتبهم األحاديث املعنعنة، ممّا يعني أهّنم ال يرون العنعنة مناقضًة للصّحة 

احلديثية، كام أّنه يقّدم لنا نّصًا هاّمًا يف أّن إطالق العنعنة عىل اإلجازة مصطلح 

حادث يف زمانه هو أو ما قاربه. وابن الصالح من أبناء املائة السابعة للهجرة، ممّا 

قول بأّن العنعنة تفيد اإلجازة ال السامع مل يكن أمرًا معروفًا يف متقّدمي يعني أّن ال

 املحّدثني املسلمني، فضاًل عن أّن جعل اإلجازة طريقًا غري معترب ال وجه له.

إن )عن( يف ُعرف املتقّدمني حممولة عىل السامع »هـ(: 352وقال ابن حجر )

ل مل تشتهر اصطالحًا للمدّلسني مث قبل ظهور املدّلسني، وكذا لفظة )قال(، لكنّها

ن حجر، )اب« لفظة )عن( فحينئذ ال يلزم من استعامل البخاري هلا أن يكون مدّلساً 

 (.3: 2تغليق التعليق 

واعلم أّن )عن( يف اصطالح املحّدثني »هـ(: 3430وقال املال عيل القاري )



 ع، سواء ثبتحممولة للسامع واإلجازة، لكّن عنعنة املعارص حممولة عىل السام

رشح )« اللقاء بينهام أم ال عند اجلمهور، خالفًا للبخاري حيث يشرتط اللقاء..

 (.34مسند أيب حنيفة: 

هـ(: 330فقد قال احلسني بن عبد الصمد العاميل ) وأّما عىل الصعيد اإلمامي،

املعنعن، وهو ما يقال يف سنده )فالن عن فالن(. والصحيح عند العامة أنه متصل »

مكن اللقاء وأمن من التدليس ]بأن ال يكون معروفًا به[، ويف اشرتاط ثبوت إذا أ

اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خالف بني املحّدثني، واألصّح عدم 

اشرتاط يشء من ذلك؛ حلمل فعل املؤمن عىل الصّحة. وأما عندنا فال شبهة يف 

وما  عامة: قد كثر يف زماننااتصاله بالرشطني املذكورين. وقال بعض متأخري ال

قاربه استعامل )عن( يف اإلجازة. وأما عندنا فالذي يظهر أنه يستعمل يف األعم 

 (.30)وصول األخيار: « منها ومن القراءة والسامع

املَُعنَْعن هو ما يقال يف سنده: فالٌن عن فالن من »هـ(: 3403وقال املريداماد )

والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعمُّ من غري ذكر التحديث واإلخبار والسامع، 

االّتصال، فإذا أمكن اللقاء وصّحت الرباءة من التدليس، تعنّي أّنه مّتصل، وال 

يفتقر إىل كون الراوي معروفًا بالرواية عن املروّي عنه عىل األصّح. قال ابن 

الصالح من العاّمة: )وكثر يف هذه األعصار استعامل )عن( يف اإلجازة(، ولعّل 

ك يف عرصه ويف اصطالحات أصحابه واستعامالهتم، وأّما عندنا ويف أعصارنا ذل

اموية: )الرواشح الس« ويف استعامالت أصحابنا فأكثر ما يراد بالعنعنة االّتصاُل 

333.) 

واختلف يف حكمه عىل ستة أقوال: »هـ(: 3853وقال السيد حسن الصدر )

ن يكون إمجاعًا، أنه متصل مع إمكا فالذي عليه مجهور املحّدثني، بل يف الدراية كاد



مالقاة الراوي بالعنعنة ملن رواه عنه مع أمن التدليس. قال والد املصنّف: وأما 

عندنا فال شبهة يف االتصال بالرشطني املذكورين. أقول: وهو األصّح عند العامة 

أيضًا. ومن اعترب منهم ثبوت اللقاء كالنووي، وطول الصحبة كالقابيس، 

بالرواية عنه بني املحّدثني كأيب عمرو الداين املقري، أجابوا عنه بحمل  ومعروفيته

 «.فعل املسلم عىل الصّحة

وقالوا: إّن عنعنة املعارص حممولٌة عىل السامع، بخالف »وقال يف موضع آخر: 

غري املعارص، فإهّنا تكون مرسلة أو منقطعة، فرشط محلها عىل السامع ثبوت 

. وقد يقال: إنه يشرتط يف محل عنعنة املعارص عىل السامع املعارصة إال من املدّلس

ثبوت لقائهام ولو مّرة واحدة، ليحصل األمن يف باقي مروّياته بالعنعنة عن كونه 

من املرسل اخلفي. قال الفاضل الدربندي: وأنت خبري بام فيه من الركاكة فتأّمل. 

ثرة تدليسات أصحاهبم أقول: إّن هذا للعامة، وإنام رشطوا ذلك فام عرفوا من ك

(. وقد استقرب املحّقق 003ـ  007، 246ـ  245)هناية الدراية: « وال بأس به

 (.036القّمي احلكم باتصال احلديث املعنعن )القوانني املحكمة يف األصول: 

 يفهم من نصوص العلامء هنا ما ييل:

 قل بأّنه الـ إّن القول بعدم حجّية احلديث املعنعن مطلقًا قول نادر إن مل ن أ

 وجود له، بل مجهور العلامء عىل عكسه.

ـ إّن اإلمام مسلاًم اكتفى يف اتصال املعنعن بإمكان اللقاء، فيام رشط اإلمام  ب

البخاري ثبوت اللقاء، وعّد ذلك من مرّجحات كتاب البخاري عىل كتاب مسلم 

 (.34)انظر: مقّدمة فتح الباري: 

املعنعن أن تكون هناك صحبة طويلة ـ إّن بعضهم اشرتط للحكم باتصال  ج

 بني الراوي واملروي عنه كالسمعاين، وبعضهم نفى هذا الرشط.



 ـ إّن بعضهم رشط للحكم باتصال املعنعن عدم كون املعنِعن مدّلسًا. د

ـ إّن من مستندات القائلني بحجية املعنعن ـ برصف النظر عن القيود  هـ

ة، مع أصل عدم التدليس )انظر يف والرشوط ـ هو محل عمل املسلم عىل الصحّ 

 (.70أصالة عدم التدليس: اجلاليل، حجية احلديث املعنعن، مصدر سابق: 

ـ إّن من املصطلحات املتأّخرة عند أهل السنّة هو استخدام العنعنة لبيان  و

 طريق اإلجازة، ولكنّه غري متعارف بخصوصه عند اإلمامّية.

ّن مشكلة العنعنة خاّصة بأهل السنّة نتيجة ـ إّن بعض علامء اإلمامّية اعترب أ ز

وجود التدليس وشيوعه عندهم، بينام مل يعرف اإلماميّة مشكلًة من هذا النوع، 

ولعله يعّزز ذلك أّن قضيّة العنعنة أثارهتا مشكلة املدّلسني، األمر الذي مل تعرفه 

ّل اقلوها وال أقاإلمامّية يف دراساهتا احلديثيّة، ولو كانت عندهم ظاهرًة عاّمة لتن

من حتّدث املتأّخرين عنها، وهو أمٌر مفقود حتى من طرف املتشّددين اإلماميّة 

 الذين بالغوا يف رفض األحاديث جّدًا، وأسقطوا اعتبارها ألدنى مشكلة.

ونخلص من استعراض املواقف اإلسالمّية يف العنعنة أّنه ال يصّح هدم 

ار جمّرد وجود العنعنة ال يعني سقوط اعتب احلديث الشيعي لوجود العنعنة فيه؛ ألنّ 

احلديث، بل البّد من دراسة املعارصة وإمكان اللقاء أو ثبوت اللقاء أو غري ذلك 

ممّا رشطوه، فضاًل عاّم إذا مل يأخذ املحّدث هبذه الرشوط، فإطالق الكالم بسقوط 

 احلديث اإلمامي نتيجة العنعنة غري دقيق هبذه الطريقة.

أّنه احلّق يف هذه املسألة هو أّن احلديث املعنعن منرصٌف يف  والذي يبدو يل

داللته العرفّية ويف معروفيّته بني املحّدثني القدامى إىل االتصال، لكّن مشكلته 

ظهرت عندما حاول املدّلسون استغالل هذه الصيغة لتمرير بعض أحاديثهم غري 

غ بدووا يتشّددون يف صياملسندة باملبارشة، وملّا اكتشف العلامء هذه الظاهرة 



التحديث، وكان من حّقهم هذا التشّدد، ويف وضٍع من هذا النوع وحيث إّن الرواة 

حمكومون بالوثاقة لكي يكون حديثهم حّجة، فهنا إذا ثبت عدم املعارصة أو عدم 

اللقاء فال شّك يف أّن ذلك يوجب سقوط احلديث عن االعتبار، إّنام الكالم يف أّنه 

 وت اللقاء فضاًل عن طول الصحبة أو معروفيّتها أم ال!هل يشرتط ثب

أن يكون الراوي املعنِعن قد ثبت أّنه مدّلس أو حوله شبهة هنا حالتان، األوىل: 

تدليس، ويف هذه احلال ال يصّح األخذ باحلديث للشّك يف ثبوت اتصال السند، 

 واألصل عدم الثبوت.

يه بهة تدليس، فضالً عن أن يثبت علأن ال تدور حول الراوي املعنِعن ش الثانية:

التدليس، وال يدرج اسمه يف طبقات املدّلسني، ويف هذه احلال يرجع إىل أصالة 

عدم التدليس بعد فرض كون الراوي ثقة؛ ألّن التدليس يقع عىل خالف املنرصف 

العريف يف داللة العنعنة، فيحتاج إىل إثبات، ويكون االتصال هو مفاد الداللة 

حينئٍذ فال حيتاج إىل أصل يثبته غري ذلك، وبذلك يكون أصل عدم العرفية 

االتصال حمكومًا للداللة العرفية للعنعنة، حيث ال موجب للخروج عن هذه 

 الداللة إال بشاهد يثري الشك يف التدليس.

بل لو احتملنا أّن املحدثني بعد ذلك هم من وضع العنعنة اختصارًا، كام قيل 

في هذه احلال يقوى إمكان األخذ باحلديث مع عدم ثبوت يف حّق اإلمامّية، ف

التدليس وكفاية ثبوت املعارصة. وأّما محل عمل املسلم عىل الصّحة ـ كام فعله 

بعضهم ـ فلم يتضح وجهه، فإّن العنعنة إذا كانت تفيد حالة عدم االتصال فام 

 معنى الصّحة وعدمها هنا!

خبار ونحوها أكثر وضوحًا يف نعم، احلديث الذي يقع بصيغ التحديث واإل

غري جماٍل هنا، وإن أمكن ـ لو أريد إدخال التشكيكات ـ فعُل ذلك هنا أيضًا عىل 



مستوى اجلذر اللغوي دون اإلرضار بوثاقة الراوي؛ فإّن كلمة أخربنا تصدق ولو 

 مع الواسطة لو بقينا مع حاّق اللغة، فليالحظ جّيدًا.

 

 نعناملع دائرة من إلماميا احلديث إخراج يف حماولة ـ  ـ 

ذكر بعض العلامء املعارصين، أّننا لو راجعنا أمهات املصادر احلديثية الشيعّية، 

لوجدنا أّن الكليني مثالً يبتدئ الكتب عادًة بصيغ التحديث واإلخبار )انظر: 

: 6، و330: 0، و260، 3: 8، و33: 2، و258، 33، 73، 72، 34: 3الكايف 

(، بل وجدنا بعض 263، 72، 2: 3، و273، 333 ،376، 370: 7، و242

 صيغ العنعنة عنده، قد جاءت بصيغ التحديث يف كتب أخرى.

وهكذا نجد الصدوق يف كتاب الفقيه يورد احلديث بصيغ العنعنة أحيانًا، بينام 

يورد نفس احلديث بصيغ التحديث واإلخبار يف كتبه األخرى، ممّا يعني أّن العنعنة 

وهذا كّله يعني أهّنم يرون حجية احلديث املعنعن ويرونه مرادفًا  مساوية لالتصال،

 335لسائر الصيغ املعتمدة )انظر: اجلاليل، حجّية احلديث املعنعن، مصدر سابق: 

 (.384ـ 

وهذا الكالم ال بأس به من حيث التأييد، لكنّه ال يشّكل دلياًل حاساًم لوحده؛ 

يرّبر هذه احلوادث الواقعة، السيام مع ألّن استخدام العنعنة يف االتصال وعدمه 

كوهنا حمدودة يف النهاية، نعم لو متّحضت صيغة العنعنة بغري حال االتصال، لكان 

 ذلك له وجه، لكّن أحدًا ال يقول به.

 

 اإلمامي احلديث يف واالختالف التعارض إشكالّية ـ 

وجبت أ سّجلت هذه املالحظة منذ القدم عىل الرتاث احلديثي الشيعي، حتى

لبعض الشيعة الشّك يف أصل مذهبهم، كام سّجلها النّقاد املسيحيون واملسترشقون 



عىل الرتاث احلديثي اإلسالمي عمومًا، وهي ظاهرة التعارض بني األحاديث 

واالختالف، فقّلام جتد موضوعًا ال توجد فيه أحاديث متعارضة، فإذا غّصت 

 بن وتصديق!! )انظر: رمحة اهلل كتب احلديث بالتعارض فكيف يكون هلا اعتبار

؛ وقد حاول اإلجابة نقضًا بوجود 384: 2خليل الرمحن اهلندي، إظهار احلق 

تعارض يف مصادر املسيحيني؛ لكّن النقض ال يفيدنا هنا يف بحثنا، كام أملحنا سابقًا، 

 (.303ـ  384: 2وانظر نقده: ج

 ان أن يستهني بظاهرةوهذه املالحظة جديرة وبالغة األمهية؛ فال يمكن لإلنس

هـ( إىل 064التعارض بني األحاديث التي دفعت مثل الشيخ أيب جعفر الطويس )

تأليف كتاب مستقل، مجع فيه ما يزيد عىل مخسة آالف حديث متعارض يف الفقه 

لوم ، فكيف إذا أخذنا مجيع الع«االستبصار فيام اختلف من األخبار»فقط، وساّمه 

جهة، وأدخلنا يف احلساب كتب التاريخ من جهة  وجماالت احلديث الرشيف من

 ثانية!!

إّن هذه الظاهرة يف اختالف احلديث عند اإلمامّية أوجبت احلرية والشك لدى 

علامء هذا املذهب نفسه يف أصل قيمة مذهبهم، وهذا التحرّي املفيض أحيانًا إىل 

رض، التخيّل عن املذهب اإلمامي كاشف صادق عن عمق حساسية ظاهرة التعا

 وكثرة الكذب والتالعب يف األحاديث عند اإلماميّة.

ومن النصوص والوثائق هنا، نّص دالٌّ للشيخ أيب احلسن عيل بن احلسني بن 

اإلمامة هـ( يف كتابه 833هـ(، والد الشيخ الصدوق )823بابويه القّمي )

ين د ورأيت كثرياً ممّن صّح عقده، وثبتت عىل»، حيث يقول: والتبرصة من احلرية

اهلل وطأته، وظهرت يف اهلل خشيته، قد أحادته الغيبة )غيبة اإلمام الثاين عرش(، 

وطال عليه األمد حّتى دخلته الوحشة، وأفكرته ]وأنكرته[ األخبار املختلفة، 



، وجتدر 3)الصدوق األّول، اإلمامة والتبرصة من احلرية: « واآلثار الواردة..

ة الكتاب الذي بني أيدينا للصدوق األّول، اإلشارة إىل وجود جدل يف صّحة نسب

لكّن هذا غري مهم لنا ما دام الكتاب يكشف عن صدوره يف القرون األوىل، سواء 

 كان مصنّفه الصدوق األّول أم شخصًا آخر(.

ثم يفرد الصدوق األّول بحثًا يف )أسباب اختالف الروايات وموجبات احلرية 

عىل تأثري هذه الظاهرة وضغطها عىل واالشتباه( يف صفحات عّدة، مما يدّل 

 العقديات الشيعية آنذاك، أي عرص ما يعرف بالغيبة الصغرى.

وهذا النص املتاخم لعرص احلضور، إذا اختّص بظاهرة الغيبة مما قد جيعله 

هـ( يتحّدث فيه عن 064منحرصًا بغري عرص احلضور، فإّن نصًا آخر للطويس )

بعض  ذاكرين»شيعي. يقول الشيخ الطويس: ظاهرة عاّمة يف الرتاث احلديثي ال

األصدقاء أّيده اهلل من أوجب حّقه ]علينا[ بأحاديث أصحابنا أّيدهم اهلل ورحم 

السلف منهم، وما وقع فيها من االختالف والتباين واملنافاة والتضاد، حتى ال 

يه، فيكاد يتفق خرب إال وبإزائه ما يضاّده، وال يسلم حديث إال ويف مقابلته ما ينا

حّتى جعل خمالفونا ذلك من أعظم الطعون عىل مذهبنا، وتطّرقوا بذلك إىل إبطال 

معتقدنا.. حتى دخل عىل مجاعة ممّن ليس هلم قّوة يف العلم، وال بصرية بوجوه 

النظر ومعاين األلفاظ شبهة، وكثري منهم رجع عن اعتقاد احلّق ملا اشتبه عليه 

 (.2 :3)هتذيب األحكام « الوجه يف ذلك..

 هل يمكن بعد هذا كّله الوثوق بكتب احلديث عند اإلمامّية؟!

 

 احلديثي ختالفواال تعارضال معضلة يف تأّمالت

 ويمكن مناقشة هذا الكالم من عّدة نواٍح:



 احلديثي الفاالخت ظاهرة تأثري مديات ـ  ـ 

إّن ظاهرة التعارض من الظواهر التي تعطينا رويًة عقالنية لكيفية تكّون 

الوثوق بالروايات وتبطئ ظاهرة الوثوق هذه؛ لكنّها ال تبطل الكتب؛ ألّن 

الدراسة التفصيلية الداخلّية يف بعض املوارد ـ وليس كّلها ـ يمكنها أن جتيل 

الصورة، وذلك من خالل عنرصي النقد املتني والسندي، فعندما يتعارض 

وإن كانت تؤثر  احلديث الضعيف مع احلديث الصحيح، فإّن هذه الظاهرة هنا

عىل درجة الوثوق يف احلديث الصحيح لكنّها ال تلغيه؛ ألّن منهج الفقهاء 

واملحّدثني واألصوليني يقوم عىل افرتاض أّن التعارض بني األحاديث إّنام يكون 

بعد حيازة هذه األحاديث للحجّية والقيمة واالعتبار، وهلذا قالوا: ال تعارض بني 

 بني احلّجة واحلّجة، ومعنى ذلك أّن األحاديث الضعيفة احلّجة والالحّجة، وإّنام

جيب اعتبارها خارجة عن إطار املشكلة من زاوية الصنعة احلديثية واملنهج 

األصويل السائد. كذلك احلال يف النقد املتني، فإّن اخلرب الذي يعارض القرآن 

 اب العزيز. الكتالكريم ينبغي حذفه ال إقحامه واعتباره معارضًا خلرٍب آخر ال ينايف

إّن هذا كّله خيّفف من وطأة التعارض، حيث تسقط الكثري من النصوص عن 

االعتبار يف حّد نفسها ممّا يقّلل التعارض بني النصوص املعتربة احلّجة، لكنها ال 

 تلغيه بالتأكيد.

ولكي أقّرب الصورة، نفرتض أّننا خارج اإلطار اإلسالمي وننظر إىل مروّيات 

مذاهبهم، فإّننا سوف نجد اختالفًا عظياًم يف أمر الرواية عندهم، فهل املسلمني ب

يقبل الناقد هنا أن نحكم عىل احلديث اإلسالمي بالتناقض نظرًا الختالف 

روايات املسلمني، ثم نحذف هذا احلديث لكثرة تعارضاته، أم يطالبه الناقد هنا 

نًا من ندًا أو متبأن يغوص يف مشكلة التعارض فيحذف األحاديث الضعيفة س



البداية، ثم ينظر فيام بقي من أحاديث لريى أّن ظاهرة التعارض فيها تظّل أخّف، 

فلريجع الناقد إىل نفسه وموقفه من إشكالّية التعارض لو سّجلها نرصايّن أو 

هيودي عىل احلديث النبوي عند املسلمني قاطبًة، هل سيقبل منه هذه الطريقة يف 

 النبوّي أم ال! احلكم عىل كّل احلديث

هذا يعني أّنه البّد من نظرة داخلّية يف النصوص، وال تكفي النظرة من اخلارج، 

لنجد أّن الكثري من النصوص التي سّببت التعارض هي يف األصل ضعيفة السند 

أو منكرة املتن، فهي ساقطة يف حّد نفسها، ومنذ البداية، وقد يصدق فيها بدرجة 

ن البستي من أّن احلديث الضعيف وما مل يرَو سّيان )البستي، معّينة ما قاله ابن حّبا

 (.823: 3املجروحني 

يضاف إىل ذلك أّن االختالف يف احلديث اإلمامي يرجع كثرٌي منه إىل املقّيد 

واملطلق أو العام واخلاّص، وهذا النوع من االختالف هو الذي يمكن التوفيق بينه 

عقالئّيًا فينكشف عدم وجوده من األّول واجلمع بحيث يرتفع اخلالف ارتفاعًا 

وأّنه كان تعارضًا أّولّيًا ساذجًا رسعان ما تّم حّله بالتحليل، ومثل هذا النوع من 

االختالفات موجود حتى يف القرآن الكريم، دون أن يعني ذلك أّن القرآن العزيز 

يل لدليل لقد وقع يف التناقض أو التهافت والعياذ باهلل، فاخلاص والعام وتقييد د

آخر أو الترّصف فيه بالتوسعة والتضييق موجود بكثرة بني الكتاب والسنّة وبني 

 السنّة نفسها وبني آيات الكتاب نفسه.

وهبذه الطريقة حّل علامء اإلمامّية بعد الطويس نسبة كبرية جّدًا من أشكال 

هذا،  هالتعارض الواقع يف األحاديث ومجلة وافرة ممّا استحرضه الطويس يف كتاب

ورفعوا ما يوهم اختالفها بنقدها سندًا أو متنًا أو بالتوفيق واجلمع بينها بطريقة 

عرفية وتأويل سائغ مقبول، وهو بعينه ما قام به علامء أهل السنّة أيضًا كام 



 سنالحظ بعون اهلل.

 

 احلديث تالفاخ أسباب يف موجز تأّمل ـ  ـ 

 جّدًا:إّن االختالف يف احلديث له أسباب كثرية 

ـ فأحيانًا خيّيل لنا أّن احلديث خمتلف فيام ال يكون خمتلفًا، وهذا هو اجلانب أ 

الذايت لالختالف يف احلديث، وقد وقع فيه الباحثون حتى يف حّق آيات القرآن 

الكريم نفسه فتصّوروا التعارض بينها، وسعى املسلمون حلّل هذا التصّور األّويل 

 اخلاطئ.

االختالف هو اختالف حيثيات املوضوع فيتصّور  ـ وأخرى يكون سبب ب

الباحث أّن املوضوع واحد دون أن يالحظ املالبسات والظروف، فقد جييز 

حديٌث فعاًل يف ظرٍف ما وحيّرم حديٌث آخر الفعَل نفسه يف ظرٍف آخر، فيخيّل 

إلينا أّن هناك تعارضًا، فيام ال تعارض؛ ألّن األحكام ختتلف باختالف الظروف 

االت. وعمل الفقيه واملحّدث هنا هو اكتشاف تنّوع هذه الظروف واحلاالت واحل

 متهيدًا حلّل مشكلة التعارض املفرتضة.

ـ وأحيانًا يكون االختالف نتيجة التدّرج يف بيان األحكام يف رشيعة  ج

اإلسالم، حيث مل يبنّي النبّي األكرم األحكام كّلها دفعًة واحدة، بل بنّي احلكم 

التدريج وشيئًا فشيئًا، وهذا التبيني التدرجيي قد يصّور لنا األمر عىل أّنه الواحد ب

 تناٍف بني النصوص.

ـ وأحيانًا يأيت اختالف احلديث نتيجة النقل باملعنى، حيث يؤّدي ذلك إىل  د

 بعض التشويش عندما ال يكون بعض الناقلني فقيهًا فامهًا ملا ينقل بالدّقة.

ون التعارض نتيجة ضياع قرينة حاّفة بالكالم وهلا ـ ويف بعض األحيان يكهـ 



 تأثري سياقي.

وهكذا الكثري من األسباب التي تنتج التعارض يف احلديث، فال ينبغي ممارسة 

نظرة أّولية سطحّية بعيدة هلذا املوضوع، بقدر ما يفرتض التعّمق يف أسبابه أكثر، 

يث التزوير واجلهل باحلدومن ثّم معرفة أّن أسباب التعارض ال تنحرص بالدّس و

كام يريد الناقد أن يصّور املشهد، وإن كان الدّس والتزوير أحد عوامل التعارض 

 بني األحاديث.

هـ( يف ظاهرة التعارض ومنشئها 3044وقد بحث السيد حممد باقر الصدر )

التارخيي بحثًا أّوليًا مل يقم عىل الشمولية، ومل يقصد فيه الصدر االستيعاب، لكّن 

(، كام تعّرض له 03ـ  23: 7ه إطاللة موجزة ومفيدة )بحوث يف علم األصول في

يها بتفصيل أكرب السيد عيل احلسيني السيستاين يف أبحاثه األصولية التي اّطلعنا عل

 ومل ُتنرش بعُد، وكتبها السيد هاشم اهلاشمي.

 وإّن هناك فرقًا بني النظر من بعيد للكتب احلديثية والتارخيية بحيث تبد

الظواهر بالغة اخلطورة وبني الدخول التفصييل يف حتليل املعطيات بام قد يبّدد 

الكثري من الصورة املبهمة التي يبدو إهبامها من بعيد، وليس كّل تعارض واختالف 

يوجب التخيّل عن كل يشء كام هو واضح. نعم، هذا التعارض مؤثر جّداً يف درجة 

، ويساعد يف إبطال نظرّية يقينية األحاديث الوثوق واالطمئنان باألخبار عموماً 

عند املسلمني كام أملحنا سابقًا، ويدعو أنصار احلديث للرتّيث قبل االستعجال 

 باليقني بصدور النصوص احلديثية أو التساهل يف ذلك كام بتنا نرى اليوم كثريًا.

 

 السّني املشهد يف احلديث اختالف ـ  ـ 

احلديث الشيعّية عىل أهّنا غارقة يف التعارض، فيام  إّن الناقدين هنا صّوروا كتب



نجت من ذلك كتب احلديث عند أهل السنّة، مع أّن ظاهرة اختالف احلديث من 

الظواهر العاّمة عند املسلمني، فقد أّلف أهل السنّة العديد من الكتب ـ ومنذ 

سّمونه ي القرون األوىل ـ يف خمتلف احلديث أو مشكل احلديث )املتداخل معه( كام

 أحيانًا.

هـ(، 276ومن أشهرها كتاب تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة الدينوري )

إنك كتبت إيّل ُتعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل ».. وقد قال يف مقّدمة كتابه: 

الكالم أهَل احلديث وامتهاهنم وإسهاهبم يف الكتب بذّمهم ورميهم بحمل 

ختالف وكثرت النحل وتقّطعت العصم الكذب ورواية املتناقض، حتى وقع اال

وتعادى املسلمون، وأكفر بعضهم بعضًا، وتعّلق كّل فريق منهم ملذهبه بجنس من 

احلديث.. هذا مع روايات كثرية يف األحكام اختلف هلا الفقهاء يف الفتيا، حتى 

افرتق احلجازيون والعراقيون يف أكثر أبواب الفقه، وكّل يبني عىل أصٍل من 

قالوا: ومع افرتائهم عىل اهلل تعاىل يف أحاديث التشبيه.. ومع روايتهم كّل  روايتهم،

سخافة تبعث عىل اإلسالم الطاعنني وتضحك منه امللحدين، وتزهد من الدخول 

فيه املرتدين، وتزيد يف شكوك املرتابني، كروايتهم يف عجيزة احلوراء إهنا ميل يف 

 لوا: ومن عجيب شأهنم أهنم ينسبونميل.. مع أشياء كثرية يطول استقصاوها. قا

الشيخ إىل الكذب ويكتبون عنه ما يوافقه عليه املحّدثون بقدح حييى بن معني وعيل 

بن املديني وأشباههام، وحيتّجون بحديث أيب هريرة فيام ال يوافقه عليه أحد من 

الصحابة، وقد أكذبه عمر وعثامن وعائشة.. ويقدحون يف الشيخ يسّوي بني عيل 

ن أو يقّدم علياً عليه.. قال أبو حممد: هذا ما حكيت من طعنهم عىل أصحاب وعثام

احلديث وشكوت تطاول األمر هبم عىل ذلك، من غري أن ينضح عنهم ناضح 

وحيتّج هلذه األحاديث حمتّج أو يتأّوهلا متأّول حتى أنسوا بالعيب، ورضوا 



، مور معرتفنيبالقذف، وصاروا باإلمساك عن اجلواب كاملسلمني، وبتلك األ

وتذكر أنك وجدت يف كتايب املؤلف يف غريب احلديث بابًا ذكرت فيه شيئًا من 

املتناقض عندهم وتأّولته، فأّملت بذلك أن جتد عندي يف مجيعه مثل الذي وجدته 

يف تلك من احلجج، وسألت أن أتكّلف ذلك حمتسبًا للثواب فتكّلفته بمبلغ علمي 

يف كتبي من هذه األحاديث ليكون الكتاب تامًا  ومقدار طاقتي، وأعدت ما ذكرت

 «جامعًا للفّن الذي قصدوا الطعن به... وعىل اهلل أتوّكل فيم أحاول وبه أستعني

 (.33ـ  33)تأويل خمتلف احلديث: 

ولو تأّملنا هذا النّص فهو حيكي عن عّدة ظواهر وإشكالّيات وجهها نّقاد 

نّة التي يوّجهها علامء احلديث الساحلديث السنّي، وهي تشبه بعض اليشء تلك 

 عىل احلديث الشيعي:

منها: أّن فقهاء احلجاز وفقهاء العراق اختلفوا نتيجة اختالف احلديث يف أكثر 

 أبواب الفقه، وهذا ييش بسعة األزمة املوجودة يف احلديث السنّي نتيجة التعارض.

 ومنها: وجود روايات مضحكة وسخيفة وهزيلة يف احلديث السنّي.

 ومنها: أهّنم يتهمون الشيخ بالكذب ويكتبون عنه ما يوافق عليه املحّدثون.

 ومنها: أهّنم حيتجون بحديث رواٍة خالفهم الصحابة، بل وكّذبوهم.

ومنها: أهّنم يرفضون روايات الراوي ويقدحون به ألجل مواقفه العقدّية، 

 كمساواته بني عيّل وعثامن.

هذه اإلشكاليات يف احلديث السنّي، بقدر ما إّنني ال أريد هنا أن أصادق عىل 

أريد أن أوّكد عىل أّن مشاكل احلديث الشيعي قد واجهت احلديث السنّي، وكام 

استطاع السنّة أن جييبوا عىل هذه اإلشكاليات فإّنني أعتقد أّن أغلب أجوبتهم 

تصلح لإلمامي كي جييب عن نفس اإلشكاليات؛ ألّن مورد اإلشكاليات متقارب 



جة كبرية يف تقديري، ممّا يعني أّن مجلة من قضايا احلديث الشيعي ليست بدر

مشاكل يف احلديث الشيعي لوحده كام رأينا وسنرى بإذن اهلل، بل هي مشاكل 

 احلديث عمومًا عند املسلمني قد ختتلف شّدًة وضعفًا بني املذاهب.

ديث، وقد عّد ابن الصالح النوع السادس والثالثني يف معرفة خمتلف احل

وإنام يكمل للقيام به األئمة اجلامعون بني صناعتي احلديث والفقه »وقال: 

 (.230)علوم احلديث: « الغّواصون عىل املعاين الدقيقة

هذا النّص يعني أّن حّل التعارض حيتاج خلربٍة ودّقة وال يظهر بسهولة، وهذا 

وهلة  األحاديث للهو ما قلناه من أّنه يف كثري من األحيان يلوح لنا التعارض بني

األوىل، بيد أّن اخلرباء والنّقاد يمكنهم أن يكشفوا عن أّنه ليس يف الَبنْيِ تعارٌض 

البّتة، وإذا كانت جتربة الطويس يف القرن اخلامس اهلجري قد شابتها حلّل تعارض 

احلديث اإلمامي بعض املشاكل، حيث انتقدها العلامء فيام بعد وطّوروا من 

عارض، فإّن األمر عينه قد حصل متامًا مع جتربة ابن قتيبة أساليب حّل الت

الدينوري يف القرن الثالث اهلجري، حيث الحظ العلامء ضعف حماوالته يف اجلمع 

والتوفيق والتأويل يف النصوص املختلفة، وطّوروا من األساليب العلمية يف 

 تفكيك هذه الظاهرة املعّقدة.

اعد التوفيق بني احلديث من حيث إمكان وقد درس العلامء من أهل السنّة قو

اجلمع وعدم إمكانه، وهي نفس األبحاث التي فّصل فيها علامء اإلمامّية يف كتبهم 

األصولّية حتت عنوان التعارض، وقد بلغت كتبهم يف هذا املجال وعىل مستوى 

 دالقواعد العاّمة حّدًا كبريًا، حتى بلغ كتاب السيد حممد باقر الصدر يف هذا الصد

من جمموعته األصولّية حوايل اخلمسامئة صفحة يف القواعد العاّمة فقط وبلغٍة 

 مكّثفة.



ومارس العلامء من أهل السنّة تطبيقات واسعة عىل األحاديث املختلفة لرفع 

تعارضها وتنافيها، وذلك فيام صنّفوه من خمتلف احلديث، فأّلف اإلمام الشافعي 

خّصصه ملعاجلة األحاديث الفقهّية  هـ( كتاب خمتلف احلديث، والذي240)

هـ( كتابه: 046املتعارضة خاّصة، وأّلف أبو بكر حممد بن احلسن بن ُفوَرك )

مشكل احلديث وبيانه، والذي غلب عليه االهتامم باألحاديث ذات الطابع 

العقائدي، كام أّلف القايض أبو املحاسن احلنفي كتابه: املعترص املخترص من 

وي، إىل جانب كتاب تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة مشكل اآلثار للطحا

 هـ(.276الدينوري )

وهناك مجلة من الكتابات املعارصة اهتّمت هبذا املوضوع منها: خمتلف احلديث 

بني الفقهاء واملحّدثني للدكتور نافذ حسني محاد، وخمتلف احلديث بني املحّدثني 

 منهج التوفيق والرتجيح بنيواألصوليني والفقهاء للدكتور أسامة اخلّياط، و

خمتلف احلديث للدكتور عبد املجيد السوسوة، والتعارض والرتجيح بني األدّلة 

الرشعّية للسّيد عبد اللطيف عبد اهلل عزيز الربزنجي، وأحاديث العقيدة التي 

يوهم ظاهُرها التعارَض يف الصحيحني للدكتور سليامن الدبيخي، وغريها من 

معّية التي تدّل عىل وجود هذه الظاهرة وسعي العلامء الكتب والرسائل اجلا

 والباحثني حلّلها بالطرق العلمية والعقالنّية والرشعّية.

لكّن أوسع كتب خمتلف احلديث عند أهل السنّة هو كتاب مشكل اآلثار لإلمام 

هـ(، والذي ال يقّل يف حجمه عن 823أيب جعفر أمحد بن سالمة الطحاوي )

 شيخ الطويس.كتاب االستبصار لل

وهذا كّله يعني أّن مشكلة اختالف احلديث مشكلة عاّمة يف احلديث، نعم قد 

تكون أزيد عند اإلمامّية بنسبة معّينة، لكّن هذا ال يعني أهّنا ناهرة نادرة وغريبة 



 فقد تزيد هنا أو تنقص هناك.

 فهذا، وقد تعّرضنا يف الفصل األّول من هذا الكتاب/املقّدمة ملسألة اختال

احلديث عند اإلماميّة، السيام عندما حتّدثنا عن الشيخني: الصدوق والطويس، 

 فلرياجع كي ال نعيد.

 

 لنبويا البيت أهل روايات يف دواالجتها اإلرسال ّيتاإشكال ـ 

توجد مشكلة طرحها بعض الباحثني السنّة هنا، وهي أّن أغلب الروايات التي 

هـ(، واإلمام جعفر الصادق 330د الباقر )عند اإلمامّية ترجع إىل اإلمام حممّ 

هـ(، ومن بعدمها من األئّمة، وهذا يعني أّنه لو أريد األخذ بروايات هؤالء 303)

لكانت مرسلًة، ألهّنم ال يذكرون سندهم إىل النبّي حممد، فعندما يقول اإلمام 

إىل  دالصادق يف الرواية الشيعية بأّن رسول اهلل قال كذا وكذا دون أن يذكر السن

النبي، فإّن حديثه هذا سوف يكون مرساًل ال يصّح االحتجاج به يف حّد نفسه، 

وهذه مشكلة تواجهها األحاديث اإلمامّية، كام أّن السنّي غري املعتقد بعقائد 

اإلمامّية ال يرى العصمة ألهل البيت حتى يأخذ بأحاديثهم الشخصّية، ومن هنا 

ذ من كتب احلديث اإلمامّية؛ ألهّنا بني فال معنى ملطالبة غري اإلمامي باألخ

اجتهادات شخصية لألئّمة ومراسيل مروية عن النبي، وليس كّل ما يقولونه فهو 

عن النبي، وهلذا اختلفت فتاواهم باختالف اجتهاداهتم )انظر: ابن تيمية، منهاج 

 (.068ـ  062: 2السنّة النبوّية 

 

 سالواإلر الجتهادا: إشكالّييت يف اتونظر وقفات

ويمكن التوّقف هنا من عّدة جهات ـ بعد افرتاض عدم اعتقاد الطرف اآلخر 



 بعقائد اإلمامّية، وإال النحّلت املشكلة من جذرها ـ:

 

 األئّمة قبل من لنيبا عن مسندة روايات وجود ـ  ـ 

إّن هناك الكثري من الروايات التي يذكرها أئّمة اإلماميّة من أهل البيت قد ورد 

سند مرّصحًا به، حيث يرويه اإلمام عن أبيه عن أبيه وصوالً إىل اإلمام عيل فيها ال

بن أيب طالب راويًا له عن النبي األعظم، وقد خيترص السند فيقال:.. عن اإلمام 

الصادق، عن آبائه، عن رسول اهلل.. بل ويف بعضها يروي اإلمام عن بعض 

جابر األنصاري، ويف هذه  الصحابة كرواية اإلمام الباقر عن الصحايب اجلليل

احلال ال موجب لطرح هذه الروايات بعد اتفاق علامء املسلمني عىل توثيق أئّمة 

اإلمامّية، ومن هذه الروايات حديث سلسلة الذهب املعروف عن اإلمام عيل بن 

 هـ(.242موسى الرضا )

 

 الصحابي سّنة نظرّية يف البيت أهل نم الصحابة مروّيات تأثري ـ  ـ 

هناك يف الكتب الشيعّية أحاديث مروّية عن اإلمام عيل بن أيب طالب أو  إنّ 

اإلمام احلسن أو اإلمام احلسني أو السيدة فاطمة الزهراء، مثل كتاب ظريف بن 

ناصح يف الديات أو عهد األشرت.. وهذه الروايات حتى لو مل تنسب شيئًا إىل 

؛ ألهّنم من الصحابة، وبناًء النبي، وإّنام حكم هؤالء بمضموهنا تظّل ذات قيمة

عىل حجّية سنّة الصحابة ـ كام ذهب إليه بعض علامء أهل السنّة ـ تكون هذه 

 الروايات رضورّية للباحث السنّي أيضًا لالحتجاج هبا.

 

 ةاإلمامّي املصادر يف مطلقًا الصحابة عن ريهاوغ موقوفة مروّيات وجود ـ  ـ 

ّية أحاديث كثرية مروّية عن الصحابة ـ من إّن هناك يف الكتب احلديثية الشيع



أهل البيت وغريهم ـ وقد نقلت لنا إّما أحاديث الصحايب وكانت موقوفًة عليه أو 

تنقل أحاديث عن النبي األكرم نفسه، وهذه األحاديث تظّل بالنسبة لغري اإلمامي 

ئة يمفيدًة أيضًا، وكتب األمايل للصدوق والطويس واملفيد واملرتىض وغريها مل

 بمثل هذا النوع من النصوص واألحاديث.

 

 اإلمجاع وقضّية اإلسالمي الرتاث معرفة يف البيت أهل فتاوى دور ـ  ـ 

إّن أحاديث األئمة من أهل البيت تظّل مفيدًة ملعرفة الفتاوى واآلراء الفقهّية 

ء يف يف القرون اهلجرية الثالثة األوىل، حيث ُيَعّدون من الفقهاء والعلامء األجال

األّمة، فلامذا هُتمل نصوصهم وفتاوهيم وكأهّنا ال وجود هلا عىل اإلطالق!! ولو 

مجعنا فقه اإلمامني: الباقر والصادق ما صّح منه سندًا ومتنًا لظهرت لدينا جملّدات 

عّدة ضخمة مليئة باألحكام الرشعّية، هذا فضاًل عن مسامهاهتم العلمية يف جمال 

وأسباب النزول والناسخ واملنسوخ واألخالق وفضائل التاريخ وتفسري القرآن 

األعامل، فلامذا هنجرها وهي تراث إسالمي ونتطّلع إىل املوروث وكأهّنا ال وجود 

هلا فيه، فيام نتتبّع ونتابع تفاسري علامء آخرين يف القرن الثاين والثالث ال يزيدون 

! أليس يف هذا عن أهل البيت يف علمهم وثقافتهم، دون أن ندخل يف أسامء!

اإلرث الكبري فائدة علمّية لنا برصف النظر عن جانب احلديث النبوّي! أال تنفعنا 

هذه األحاديث يف معرفة وجود املخالف لإلمجاع اإلسالمي أم ال قبل أن نتّّسع 

 يف اّدعاء اإلمجاع لعلامء األّمة دون أن نحسب أئّمة أهل البيت من علامء هذه األّمة!

 

 اعنه واإلعالن سانيدهمأ شرح يف البيت أهل نصوص ـ  ـ 

لقد وردت جمموعة كبرية من الروايات عن أئّمة أهل البيت أنفسهم أهّنم كانت 



لدهيم كتب توارثوها عن آبائهم عن عيل وفاطمة، وأّن فيها أحكام اهلل كّلها، وأهّنم 

 يرجعون إليها، وأّن هذه الكتب كان قد اّطلع عليها بعض أصحاب األئّمة

أنفسهم )انظر تفصيل هذه الروايات املستفيضة يف: موسوعة الفقه اإلسالمي 

(، وأّن ما يقولونه يرجعون فيه للكتاب 338ـ  368: 3طبقًا ملذهب أهل البيت 

 والسنّة، ومن هذه الروايات:

كانت  إّن الكتب»عن أيب عبد اهلل ـ عليه السالم ـ قال:  أ ـ خرب معىل بن خنيس،

السالم، فلام سار إىل العراق استودع الكتب أم سلمة، فلام مىض عيل عند عيّل عليه 

كانت عند احلسن، فلام مىض احلسن كانت عند احلسني، فلام مىض احلسني، كانت 

 (.332)الصفار، بصائر الدرجات: « عند عيل بن احلسني، ثم كانت عند أيب

ا نحّدث يا جابر، واهلل لو كنّ ×: »قال: قال أبو جعفر ب ـ صحيحة جابر،

الناس أو حّدثناهم برأينا لكنّا من اهلالكني، ولكنا نحّدثهم بآثار عندنا من رسول 

« ، يتوارثها كابر عن كابر، نكنزها كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهماهلل

 وخرب، خرب حممد بن رشيح(، ومثل هذا اخلرب كلٌّ من 824ـ  833)املصدر نفسه: 

 (.823، 824)املصدر نفسه: × دق، عن اإلمام الصاأيب يزيد األحول

وهذا اخلرب الوارد الذي جاء بستة أسانيد إىل كّل من: جابر واألحول وابن 

رشيح، أحدها تام، رصيح يف أّن ما يفتي به أهل البيت كّله آثار وصحف مكنوزة 

يستفيدون ممّا فيها عن رسول اهلل، وال يعملون برأهيم حتى لو كان رأهيم معصومًا 

شيعّيًا، لكنّهم رّكزوا هذا املفهوم البديل أيضًا ليعلنوا أّن ما حسب الفرض 

 يقولونه هو مأخوذ من النبي األكرم.

إّن ، قال: سمعته يقول: ×عن أيب عبد اهلل ج ـ صحيحة عبد اهلل بن سنان،

، وخّطه عيل بيده، وإّن عندنا صحيفة طوهلا سبعون ذراعًا، إمالء رسول اهلل



 (.368)املصدر نفسه:  إليه الناس حتى أرش اخلدشفيها جلميع ما حيتاج 

إّن عندنا ، يقول: ×قال: سمعت أبا عبد اهلل د ـ خرب سليامن بن خالد،

بيده، ما × ، وخّط عيللصحيفة سبعني )سبعون( ذراعًا، إمالء رسول اهلل

 362)بصائر الدرجات: « من حالل وال حرام إال وهو فيها، حتى أرش اخلدش

 (.202: 3روايات إضافّية يف: الكايف  ؛ وانظر368ـ 

ونحو هذين اخلربين األخريين كّل من صحيحة أيب بصري، وخرب أيب شيبة، 

وصحيحة سليامن بن خالد، وخرب عمرو بن أيب نرص، وخرب عبد الرمحن بن أيب 

؛ وبصائر 204ـ  283: 3عبد اهلل، وخرب حمّمد بن عبد امللك )انظر: الكايف 

ـ  037: 3ر العاميل، الفصول املهّمة يف أصول األئّمة ؛ واحل368الدرجات: 

 (.540، 548، 542ـ  543، 033، 033

َقال: سأَل رجٌل أبا عبد اهلل عن مسألة فأجابه فيها، فقال  هـ ـ خرب ُقتَْيَبَة،

مه، ما أجبتك »الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها! فقال له: 

 (.53: 3)الكايف « هلل، لسنا من أرأيت يف يشءفيه من يشء فهو عن رسول ا

، قال سأل رجل أبا عبد اهلل ـ عليه السالم ـ عن مسألة، فأجابه و ـ خرب عنبسة

يه مهام أجبتك ف»فيها، فقال الرجل: إن كان كذا وكذا ما كان القول فيها، فقال له: 

)بصائر « ءمن يشليشء فهو عن رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ لسنا نقول برأينا 

 (.823ـ  824الدرجات: 

وغريها من الروايات القريبة منها يف املضمون )راجع: ابن شهر آشوب، 

، 352؛ وإعالم الورى: 03: 2، و845، 840: 3؛ والكايف 372: 0املناقب 

، 330، 333، 334، 377، 366، 365، 353، 00، وبصائر الدرجات: 264

 ؛ وغري ذلك(.333، 336



ت كثرية عند اإلمامّية يرّصح األئمة بأّن يف كتاب عيل كذا وكذا، أو بل يف روايا

قرأنا يف كتاب عيل كذا وكذا، أو يأيت بالكتاب وينظر فيه ثم يقول بأّن فيه كذا 

وكذا، ويبّينون أحيانًا أن هذا الكتاب أخذه عيل من رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل 

؛ والصدوق، كتاب من ال حيرضه 04: 7آله وسّلم )راجع أمثلة ذلك يف: الكايف 

؛ وعقاب األعامل: 320؛ واخلصال: 237؛ ومعاين األخبار: 353: 0الفقيه 

؛ ورجال النجايش: 60: 8؛ واالستبصار 233: 3؛ والطويس، التهذيب 263

273.) 

وقد ذكر السيد مرتىض العسكري رمحه اهلل أّن هناك تسعة وثالثني موردًا من 

اقر والصادق عليهام السالم من كتاب اإلمام عيل عليه روايات اإلمامني الب

السالم، وفّصل الكالم يف األمثلة والشواهد يف بعض كتبه )راجع: مرتىض 

؛ ووالية اإلمام عيل يف الكتاب 808ـ  883: 2العسكري، معامل املدرستني 

 (.323ـ  323والسنّة: 

، البيت كانوا مرّشعني وهلذا كّله رفضنا يف أبحاثنا القول بأّن األئمة من أهل

وقلنا بأّن الصحيح أهّنم كانوا مفّّسين أمناء وناقلني صاحلني موثوقني معتمدين 

مأمونني لسنّة النبي األكرم، ومل يكونوا يرّشعون من عندهم، بل كانوا يأخذون ما 

وصلهم من الرتاث النبوّي، وينقلونه، ثم يفّّسونه، ثم يطّبقونه أحسن نقٍل 

لألّمة اإلسالمّية )راجع: حيدر حب اهلل، حجية السنّة يف الفكر  وتفسري وتطبيق

 (.563ـ  537اإلسالمي، قراءة وتقويم: 

ومن هذا النوع وجود روايات ُتنقل عن أهل البيت يعلنون فيها سندهم ملا 

يروونه عن النبي األكرم، وقد خيرجون عن هذا السند أحيانًا لو بّينوا الطريق، 

وه فهم يلتزمون هبذا السند، وهذ يعني أّن كّل ما حيّدثون به عن لكنّهم لو مل يبّين



النبي فهو بإسناد عنه، ومن هذه الروايات خرب جابر، قال: قلت أليب جعفر حممد 

ّدي، عن حّدثني أيب، عن ج»بن عيل الباقر: إذا حّدثتني بحديث فأسنده يل، فقال: 

أحّدثك هبذا  ، عن اهلل عز وجل، وكّل ما×، عن جربئيلرسول اهلل

يا جابر، حلديث واحد تأخذه عن صادق خري لك من الدنيا وما »وقال: «. اإلسناد

 (.02)املفيد، األمايل: « فيها

وال نريد أن نرّص عىل أّن هذه الروايات تفيد حجيّة كّل أحاديث أهل البيت، 

ويكفي أهّنا تثبت حجّية حديثهم الذي ينسبونه رصاحًة إىل النبي أو حجيّة 

فوعاهتم النبوّية، وقد تتبّعنا أحاديثهم عنه يف عملنا هذا ورأيناه ـ بحسب مر

إحصاء أّويل ـ يقارب الثالثة آالف حديث نبوي، وهذه كّلها مشمولة ملثل هذه 

النصوص التي يعلنون فيها ـ وهم ثقات أجالء ـ أهّنم أخذوها من كتب توارثوها 

ها، فلامذا ال تعترب حجًة حينئٍذ، وتكون هذه كابرًا عن كابر، أو بّينوا سندًا عاّمًا إلي

النصوص ونحوها شاهدًا عىل تعّهد الثقة اجلليل بأّنه ينقل هبذا السند والطريق ال 

 بغريه!!

وهبذا يظهر أّن احلديث اإلمامي يظّل غرُي اإلمامي يف حاجٍة إليه وفائدٍة منه، 

يف  فّصلُت الكالموالعكس هو الصحيح، فاحلديث السنّي حيتاجه اإلمامي، وقد 

هذا األمر يف موضعه، ودعوُت إىل موسوعة حديثية سنّية شيعية شاملة جتمع 

حديث املسلمني بضعيفه وصحيحه وفق أبواب العلوم اإلسالمّية، لتكون بني 

يدي الفقيه واملحّدث واألصويل واملتكّلم واملفّّس وغريهم عىل اختالف انتامءاهتم 

دّية، فيكون الرتاث كّله حارضًا أمامهم، وهبذا يكون املذهبية والعقدّية واالجتها

االعرتاف باآلخر ويكون التقارب العلمي احلقيقي بني املسلمني )انظر: حيدر 

، 853ـ  827حب اهلل، مسألة املنهج يف الفكر الديني، وقفات ومالحظات: 



 (.805ـ  800والسيام ص

لة رجالية شامولسنا نطالب فقط بموسوعة حديثية شاملة، بل بموسوعة 

أيضًا، فيجد اإلمامي فيها رأي ابن حجر والرازي يف أحد الرواة كام جيد إىل جانبه 

رأي النجايش والطويس فيه، فريى املشهد بصورة شاملة ومستوعبة ومنفتحة عىل 

املذاهب والتيارات كّلها، بدل أن يظّل حبيس مذهبه وفكره ورجال قومه وكأّن 

السنّية ال قيمة لكّل علومهم أو جهودهم! وهكذا اآلخرين من أبناء املذاهب 

 احلال مع السنّي يف نظرته للموروث اإلسالمي العام.

 

 عنه املروّي اسمب والتالعب باملعنى لنقلا وأزمة اإلمامي احلديث كتب ـ 

املالحظة األخرى هنا هي ما يمكن أن يورد عىل احلديث الشيعي من أّن هناك 

عنى، بل قد وردت عن أئّمة أهل البيت النبوّي عند يف كتب احلديث نقاًل بامل

اإلمامّية روايات جتيز النقل باملعنى للرواة، فكيف يمكن بعد ذلك تصديق 

 الروايات واألحاديث املنقولة والوثوق بفهم الرواة وطريقة نقلهم.

 ×:ومن هذه الروايات: صحيحة حممد بن مسلم قال: قلت أليب عبد اهلل

 «.إن كنت تريد معانيه فال بأس»فأزيد وأنقص قال: أسمع احلديث منك 

إذا أصبت معنى حديثنا فأعرب »قال: × ومرسل السياري عن أيب عبد اهلل 

عنه بام شئت وقال بعضهم: ال بأس إذا نقصت أو زدت أو قدمت أو أّخرت وقال: 

: لهؤالء يأتون احلديث مستويًا كام يسمعونه وإنا ربام قّدمنا وأّخرنا ونقصنا فقا

 «.ذلك زخرف القول غرورًا إذا أصبت املعنى فال بأس

ديث أسمع احل×: ومرسل ابن املختار أو غريه رفعه قال: قلت أليب عبد اهلل

إذا أصبت الصلب منه فال بأس إنام هو »منك فلعيّل ال أرويه كام سمعته فقال: 



ر ، وغريها من الروايات الواردة يف مصاد«بمنزلة تعال وهلم واقعد واجلس

؛ واحلر 53: 3اإلمامّية )انظر هذه الروايات الثالث وغريها عند: الكليني، الكايف 

، كتاب القضاء أبواب صفات 345، 34: 27العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 

؛ وبحار 233: 37؛ ومستدرك الوسائل 33، 37، 34، 3، ح3القايض، باب

 (.363: 2األنوار

ا يف مرسل السياري ـ بأّن اآلخرين، فهذه الروايات يرّصح بعضها ـ كام رأين

ويقصد أهل السنّة، يتثبتون يف النقل باألحرف والكلامت فيام اإلمام يسّخف هذا 

األمر، فأّي ثقافة حديثّية يف النقل يمكن أن يعتمد عليها ويعمل هبا اإلمامّية 

ى، فهذا ناألوائل!! وإذا كانت اإلماميّة جتيز للرواة التغيري يف األلفاظ والنقل باملع

 ُيضعف من قّوة احلديث اإلمامي وخيلق الشك يف مدى صدقّيته ودّقته.

واألغرب من ذلك أّن اإلمامّية يف سياق تساهلها يف املعنى والكلامت املنقولة، 

جتيز للرواة حتى أن ينقلوا ما سمعوه من أحد األئمة عن النبي أو عن إمام آخر، 

أن ينقلوا حديثًا، سمعوه ـ مثالً ـ من  فقد أجاز أئمة أهل البيت^للرواة عندهم

 :هـ( وهكذا، وأهّم هذه الروايات هو224هـ(، عن اإلمام اجلواد )330اإلمام الباقر )

ه احلديث أسمعه منك، أروي×: ، قال: قلت أليب عبد اهللـ خرب أيب بصري 1

سواء، إال أنك ترويه عن أيب »عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك! قال: 

: 3 )الكايف« ما سمعت منّي فاروه عن أيب»، وقال أبو عبد اهلل جلميل: «إيلّ  أحّب 

 (، وهذا ترخيص يف النقل عن أحدمها.53

وقد رّصح املازندراين بأّن هذا احلديث داّل عىل جواز نسبة الرواية إىل معصوم 

مل يقلها مبارشًة بل قاهلا غريه، بل حتى إىل رسول اهلل| )رشح أصول الكايف 

2 :236.) 



ث نسمع احلدي×: ، قال: قلت أليب عبد اهللـ رواية حفص بن البخرتي 2

ما سمعته منّي فاروه عن أيب، »منك، فال أدري منك سامعه أو من أبيك، فقال: 

، كتاب 340: 27)تفصيل وسائل الشيعة « وما سمعته منّي فاروه عن رسول اهلل

 (.36، ح 3القضاء، أبواب صفات القايض، باب

م فيام ليس عليك»، قال: سمعته يقول: ×عن أيب عبد اهلل ابن سنان، ـ خرب 3

سمعتم منّي أن ترووه عن أيب، وليس عليكم فيام سمعتم من أيب أن ترووه عنّي، 

 (.35)املصدر نفسه، ح« ليس عليكم يف هذا جناح

 فبعد هذا كّله كيف يمكن الوثوق باحلديث اإلمامي!!

 

 عنه روّيامل اسم وتغيري باملعنى النقل إشكالّية يف النظر مواضع

 ويمكن الوقوف عند هذه اإلشكالّية من جهات:

 

 املفرتضة األزمة يف والشيعة السّنة اشرتاك ـ  ـ 

رّب حديث سمعته بالبرصة كتبته »لقد نقل أهل السنّة عن البخاري قوله: 

بتاممه! إبالشام، ورّب حديث سمعته بالشام كتبته بمرص. فقلت له: يا أبا عبد اهلل 

؛ وتاريخ 037: 5؛ وتغليق التعليق 033)ابن حجر، مقّدمة فتح الباري: « فسكت

؛ وسري أعالم النبالء 006ـ  005: 80؛ وهتذيب الكامل 65: 52مدينة دمشق 

(، فإذا كان النقل باملعنى أو بالنقص أو بترّصف سائدًا وهبذه الطريقة 033: 32

! ة هذه الكتب احلديثّية السنّية بتاممها!حّق القول أيضًا: كيف يمكن اجلزم بصحّ 

ـ  320؛ وأضواء عىل الصحيحني: 844)راجع: أضواء عىل السنّة املحمدية: 

؛ وحممد حسن زماين، نكاهي به 64، 50؛ ونظرة عابرة إىل الصحاح السّتة: 325



؛ وهاشم معروف 33ـ  37: 20صحيح بخاري، جملة علوم حديث، العدد 

 (.322ـ  322ديث واملحّدثني: احلسني، دراسات يف احل

بل إّن هذا ما يفّّس مأزق االختالف يف األحاديث الواحدة ذات السند الواحد 

)انظر: حممد عيل احللو، تاريخ احلديث النبوي بني سلطة النص ونّص السلطة: 

 (.848ـ  842

فليست القضّية خاّصة بالشيعة، بل نحن نجد أّن مثل هذه الروايات الواردة 

ماميّة موجود عند أهل السنّة أيضًا، مثل حديث أيب أمامة، قال: قال رسول عند اإل

لك عىل ، فشّق ذ«من كذب عيّل متعّمدًا فليتبّوأ مقعده بني عيني جهنم»اهلل|: 

أعنيكم  ليس»أصحابه فقالوا: يا رسول اهلل، نحّدث باحلديث نزيد وننقص. قال: 

: 3)جممع الزوائد « شني اإلسالم إنام أعني الذي يكذب عيّل متحّدثًا يطلب به

، وخرب 823ـ  824: 0؛ ومسند الشاميني 383:  3؛ واملعجم الكبري 303ـ 307

عبد اهلل بن مسعود قال: سأل رجل النبي فقال: يا رسول اهلل، إنك حتّدثنا حديثًا 

« إذا أصاب أحدكم املعنى فليتحّدث»ال نقدر أن نسوقه كام نسمعه فقال: 

 (.280ي، الكفاية يف علم الرواية: )اخلطيب البغداد

فهذه املالحظة إذًا تسّجل عىل البخاري والكليني ومروّياهتام وغريمها من 

العلامء واملحّدثني، وقد بحثنا مفّصاًل يف مسألة النقل باملعنى، وقلنا: إهنا ظاهرة 

كانت موجودة عند املسلمني القدامى، وليست شيئاً يعاب عليه يف النقل الشفهي؛ 

هل كّل السلسلة السندية للرواة السنّة أو الشيعة روت باللفظ! ومن يمكنه أن ف

يثبت ذلك! وأّي كتاب يسلم من النقل باملعنى أو من حصول التصحيف 

، «رّب »واالختالف يف نسخه الكثرية! ثم إّن البخاري ـ لو صّح النقل عنه ـ قال: 

هذه الطريقة، كذلك احلال يف وال يدّل ذلك عىل أّن كّل رواياته كان يعتمد فيها 



املروّيات الشيعّية حيث إهّنا جتيز النقل باملعنى وال تأمر به أو ُتلزم، يضاف إليه أنه 

ال يصّح أن نأخذ هذه الرواية املنقولة عن البخاري أو حمّدثي الشيعة من ناحية 

 يبرهانية نأخذها لوحدها ونرتك الكثري من الروايات التي تدّل عىل حفظ البخار

وأئّمة احلديث الشيعة بشكل خيايل، فإما ننظر إىل اجلميع وإما نذر كّل هذه 

النصوص أو نامرس حتلياًل نقديًا تفصيليًا هلا، ال أن ننتقي هذا اخلرب لنسّجل نقدًا 

عىل البخاري أو الكليني، ثم نصف األخبار املادحة حلفظهام وعلمهام وإمامتهام 

 به ذلك دون بّينة يف األمر.يف احلديث بالغلّو فيهام وما شا

 

 العقالني فهموال اإلسالمي الرتاث يف باملعنى النقل شرعّية ـ  ـ 

الذي نراه أنه ال يوجد دليٌل قطعي أو اطمئناين يؤّكد أّن هناك كتابًا حديثيًا سنيًا 

وشيعيًا مجع الروايات بنقل حريف قام به متام رجال السند بلوغًا حتى املعصوم، 

اء حيتاج إىل دليل، وقد قلنا يف بحث النقل باملعنى: إّن الطبع العقالئي فهذا اّدع

والسليقة البرشّية والشواهد التارخيية يف القرون اهلجرية األوىل يقومان عىل تأكيد 

فكرة حصول النقل باملعنى بني الرواة املسلمني برصف النظر عن أّن أئمة احلديث 

. فعلوا ذلك بأنفسهم أم ال. وقد قلنا كالكليني والبخاري ومسلم والطويس و.

 بأّنه وردت روايات شيعّية وسنّية تسمح بالنقل باملعنى مع املحافظة عىل املضمون.

وقد أجاز كثري من العلامء السنّة والشيعة النقل باملعنى ضمن رشوط، وكان 

من أهّم من فّصل البحث يف هذا املوضوع طاهر بن صالح اجلزائري الدمشقي 

( يف كتاب )توجيه النظر إىل أصول األثر( وهو كتاب متأّخر مجع فيه هـ3883)

اآلراء املتعّددة واملناقشات الكثرية يف هذا املوضوع، ومؤّلفه بحاثة معروف يف 

جمال اللغة العربية واألدب أيضًا، وهو يشهد ـ كسائر كتب احلديث والدراية 



ين من علامء الفريقني القديمة واجلديدة ـ عىل أّن املوضوع مقبول عند كثري

برشوط، فهل يصّح من الشيعي وغري الشيعي أن يقول بأّنه بناء عىل هذا احلديث 

 تصبح كّل الروايات الشيعية غري معتربة أو كّل الروايات السنّية كذلك!!

واملعروف تارخييًا خصوصًا يف القرن األول وشطر من القرن الثاين أّن النقل 

، وال أقّل من أّنه ال يوجد دليل عىل اشتهار النقل كان باملعنى وليس باللفظ

هـ( وأبا سعيد 57هـ( وعائشة )86باللفظ، فقد نقلوا أّن حذيفة بن اليامن )

هـ( وزرارة بن أيب أوّف العامري 63هـ( وعبد اهلل بن عباس )68اخلدري )

هـ( 344هـ( وعامر بن رشحبيل )36هـ( وإبراهيم بن يزيد التحفي )38)

هـ( وحممد بن سريين 334هـ( واحلسن البرصي )343جرب )وجماهد بن 

هـ(، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري 333هـ( وعمرو بن مرة )334)

هـ(، وعبد اهلل بن أيب نجيح املكي 326هـ( وعمر بن دينار املكي )325)

هـ(، وسفيان بن سعيد الثوري 303هـ( وجعفر بن حممد الصادق )383)

هـ( وحييى بن سعيد القطان 336بن مليح الروايس ) هـ( ووكيع بن اجلراح363)

هـ( 243هـ( وحممد بن مصعب القرفسائي )333هـ( وسفيان بن عيينة )333)

هـ( ومحد بن 277هـ(، وأبا حاتم الرازي )268وعبيد اهلل أبو زرعة الرازي )

هـ( وغريهم ممن جاء بعد القرن الثالث 273عيسى بن سورة الرتمذي )

نهم إما تأييد النقل باملعنى، وأهنم يستخدمونه ويعملون به، وإما اهلجري.. نقلوا ع

حكاية وجود النقل باملعنى بني املحّدثني يف ذلك الزمان )انظر: مناهج املحدثني: 

 (.23ـ 33

وبرصف النظر عن صّحة النقل هذا فإنه يدل عىل انتشار ظاهرة النقل باملعنى 

 عن ظاهرة اللحن يف احلديث حتى لو مل تكن هي الغالبة آنذاك، هذا فضالً 



واملنسوبة إىل شخصيات عديدة مثل ابن سريين، ورجاء بن حياة، وإسامعيل بن 

أيب خالد، وأمحد بن شعيب النسائي، وسفيان، ومالك بن أنس، وأيب معمر و.. 

 (.383ـ 383)ملزيد من اإلطالع راجع: حييى حممد، مشكلة احلديث: 

 ُيسقط نقل باملعنى أّن النقل هبذه الطريقة الوقد حتّدثنا بالتفصيل يف بحث ال

حجية األخبار وليس بمحّرم رشعًا، لكنه يسقط حالة التعّبد والتدقيق الزائدين 

يف حرفيات النصوص، وأّن التناقل الشفاهي ـ كام تؤّكد مبادئ علم االتصال ـ 

 ضيفقدنا عنرص الدّقة املتناهية يف األخبار، وقد وافقنا هناك وجهة نظر بع

 502الباحثني املعارصين )راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن قرناس، سنّة األّولني: 

( بقدر ما، فلرياجع، فأصل اإلشكال ال يبطل اعتبار الكتب احلديثية ال 508ـ 

الشيعية وال السنية، لكنّه يسقط حالة اليقينية التاّمة منها عىل مستوى متام 

 حرفّياهتا.

يث والدراية إىل التمييز يف النصوص بني تلك التي من هنا، يذهب علامء احلد

نقلها لنا رواٌة حفظة وضابطون ضبطًا معنوّيًا ولفظّيًا أو رواة علامء يفهمون 

مضمون ما ينقلون، وبني ما رواه غري هؤالء، من حيث تأثري ذلك كّله عىل مدى 

ة من حيث االوثوق بكّل تفاصيل النّص املنقول، وقد بذلوا جهودًا يف متييز الرو

مستوياهتم العلمية ودرجات معرفتهم الدينية وقدرهتم عىل التمييز يف اللغة 

العربية، ولو راجع شخص كتب الرجال واجلرح والتعديل عند أهل السنّة لوجد 

كم هي التدقيقات التي من هذا النوع، ولو راجع النجايش والطويس والعالمة 

ك كم اهتّموا بدرجات الشخصيات احليل وابن شهر آشوب عند اإلمامّية ألدر

ووّصفوا حاهلا من العلم واإلتقان وغري ذلك، األمر الذي يسمح لنا بالتوفر عىل 

 معطيات أكرب حتّدد لنا قيمة هذا احلديث أو ذاك.



 إذن، مسألة النقل باملعنى:

ال يمكن إثبات أّن متام الرواة يف كّل األسانيد قد انضبط للفظ  ـ مسألة عاّمة، 1

فظ الدقيق حتى لو كان ثقة عدالً، السيام يف القرون األوىل قبل عرص واحل

 التدوين.

وقد أجازها الكثري من علامء الفريقني ـ غري خمتّصة بمذهب دون آخر،  2

املسلمني كام يظهر بمراجعة كتب الدراية وإن رشطوا رشوطاً هناك ممّا أرشنا إملاحًا 

ه يست شيعية فقط ـ عن النبي وأهل بيتله، كام وردت روايات سنيّة وشيعيّة ـ ول

 جتيز ذلك رشط ضبط املعنى.

فبعض األحاديث نقل باللفظ عىل ما  ـ ال تؤثر عىل قيمة األحاديث كّلها، 3

يبدو، وبعضها ولو نقل باملعنى لكّن النقل كان دقيقًا بنسبة كبرية بحيث يكون 

الراوي   وقوعالشك فيه شكًا غري عقالين، نعم بعض األحاديث يكتشف اخلبري

فيها يف النقل باملعنى بطريقة غري دقيقة عرب عرض هذه الرواية أو تلك عىل روايات 

 الثقات األثبات أو وقوع التعارض واالختالف بني األحاديث أو غري ذلك.

 

 السّنية من أكثر ةالشيعي الرواية يف لفظيال النقل إمكانات توّفر ـ  ـ 

عن أئّمتهم، أي سندهم إىل أئمتهم، يمكن إّن نقل رواة املذهب اإلمامي 

منطقّيًا أن تتوفر فيه إمكانيات النقل اللفظي أكثر من الروايات السنّية عن 

 الرسول|، برصف النظر عن الرفع ما بني اإلمام نفسه وبني النبي|.

والسبب يف ذلك أّن أهم األئمة عند الشيعة من حيث الرواية وأكثرهم حتديثًا 

هـ(، ومن بعدمها، ومن الواضح 303هـ( والصادق )330الباقر )كان اإلمامني: 

أّننا يف عرص اإلمام الباقر بدأنا نشهد يف التاريخ اإلسالمي حركة تدوين للحديث، 

فيام تنامت يف عرص اإلمام الصادق، وشهدت قّوهتا الكبرية بعد ذلك، فإذا كان 



ا يمليه بحيث يكتبون ماملحّدثون منذ ذلك احلني قد بدووا تداول النقل الكتبي 

هـ( 303الشيخ عليهم، فهذا يعني أّن الفرتة ما بني حياة اإلمام جعفر الصادق )

هـ( يتوفر فيها للمحّدثني الشيعة املبارشين 264واإلمام احلسن العسكري )

للسامع عن هؤالء األئمة أن يكتبوا ويستنسخوا وال حيتاجون للنقل باملعنى، عىل 

لة عن الصحابة حيث مل يعرف الصحابة والتابعون خالف الروايات املنقو

التدوين بالطريقة التي عرفها القرن الثاين والثالث اهلجريني، وهذا ما يساعد عىل 

تضاول احتامالت النقل باملعنى يف الرواية اإلماميّة عن أئّمتهم نسبًة للنقل عن 

انية نظرًا لعدم الة الثالرسول يف الرواية السنّية، حيث البّد من النقل باملعنى يف احل

 رواج التدوين املبارش عرب اإلمالء ونحو ذلك يف القرن اهلجري األّول.

وال نقصد هبذا الكالم أّن الرواية اإلماميّة هي نقل باللفظ، بل نتحّدث عن 

اإلمكانيات االحتاملّية يف املوضوع، وإال فنحن نجزم بأّن يف الرواية اإلماميّة 

 عنى أيضًا.الكثري من النقل بامل

 

 ومالحظات وقفات ه،عن املنقول اإلمام سما تغيري يف الرتخيص نصوص ـ  ـ 

إّن األحاديث التي نقلت جتّوُز نسبة حديٍث إلمام إىل غريه، يمكن التوّقف معها 

 قلياًل وذلك:

ـ إّن األّول منها ضعيف السند بعيل بن أيب محزة البطائني، الذي رفض العديد أ 

: 32جال الشيعي أحاديثه )انظر مواقفهم يف: معجم رجال احلديث من أئّمة الر

(. وثانيها ـ خرب حفص بن غياث ـ وثالثها ـ خرب ابن 7306، رقم: 253ـ  280

سنان ـ ال وجود هلام وفق ما بأيدينا يف مصادر احلديث القديمة عند اإلماميّة، وإّنام 

نهام ، ونسب األخري مظهرا يف بعض كتب ابن طاووس يف القرن السابع اهلجري



إىل كتاب احلسن بن حمبوب، وال ندري مدى صّحة سنده إليه، فهي أحاديث 

مرسلة بل بال سند أساسًا، ومعه ال نستطيع إثبات أّن اإلمامّية كانت تعمل بمثل 

 هذه األحاديث الضعيفة عندها حتى نقّوم أحاديثها وفقًا لذلك.

رخيي؛ فكيف جييز هلم اإلمام النقل إّن هذه األحاديث ختالف املنطق التا ب ـ

هبذه الطريقة، مع أهنا توجب التعمية يف بعض املوارد التي يكون للعنرص الزمني 

دور مؤثر فيها!! بل كيف جييز اإلمام النقل عن رسول اهلل| مطلقًا، مع أّن 

هذا جيعل اخلرب مرسالً بعد أن كان مسندًا؛ ألّن الراوي عن اإلمام الصادق مل يلتق 

رسول اهلل| حتى ينسب احلديث إليه، فيصبح خربه مرساًل، وتضعف قوته ب

منطقيًا بعد أن كانت قوية، فهذا تضعيف للحديث الرشيف الذي يريد الراوي 

 نقله.

كام أّنه ال يمكن القول: إّن كّل ما قاله األئمة قاله الرسول، فهناك أحداث 

إلمام زيد بن عيل جزئية حصلت، مل تكن أيام رسول اهلل|، مثل حادثة ا

وغريها الكثري الكثري، فكيف تنسب النصوص التي جاءت تعليقًا عىل أحداث 

 الحقة لرسول اهلل!! إال إذا قيل: إّن رسول اهلل| تكّلم هلم فيها مجيعًا!

من هنا يُتحّفظ يف تفسري رفيع الدين النائيني عىل إطالقه ـ حيث فّّس بعض 

الرواية إىل اإلمام األب بواسطة االبن، إعالنًا بأّن هذه األخبار بأّن املراد هو نسبة 

( ـ ألننا عندما 338كّل ما عندي أخذته من أيب )احلاشية عىل أصول الكايف: 

ننسب إىل اإلمام السابق روايًة يف أمر مل حيدث يف زمنه أساسًا، نكون قد ابتلينا 

 بمشكلة الكذب.

عفها السندي، أو نفّّسها هلذا، فهذه الروايات إما نطرحها، السيام بعد ض

بتأويٍل ما، مثل أن يقصد منها وحدة مصدر معرفتهم، وأهّنم مجيعًا أخذوا علمهم 



من مصدر واحد وهو النبي األكرم، كام سوف يأيت احلديث عن ذلك قريبًا بإذن 

اهلل، وأنه ال فرق بينهم وهم نور واحد، أو للتقّية بحيث ال يريد أن ينسب النص 

للميت منهم، ولعّله يفهم هذا من خرب أيب بصري، وحيتمله خرب إليه بل ينسب 

 حفص بن البخرتي.. أو يرّد علمها إىل أهلها.

ـ ويؤّكد ما قلناه أيضًا أّن العلامء يف علم الرجال والطبقات إذا نقل الراوي  ج

عن إماٍم ما يضعونه يف طبقته كام هي طريقة الربقي والطويس؛ فلو أهنم يعملون 

وايات هنا أو كان هذا األمر مشهورًا ومتداوالً بني املتقّدمني، ملا صّح هلم هبذه الر

بمجّرد العثور عىل نقل الراوي عن اإلمام أن جيعلوه يف طبقته، وهذا ما يؤّدي لو 

عملوا به إىل بعض التأثريات عىل علم الطبقات يف الرجال؛ وعليه نّدعي 

عراض جدًا، فال يمكن القول بأّن إعراضهم عن مثل هذه الروايات أو احتامل اإل

بناء احلديث الشيعي كان من قبل علامء اإلماميّة عىل الترّصف هبذه الطريقة يف 

اإلسناد، فإّن عملهم يف الطبقات يكشف عن عدم اعتامدهم عىل مثل هذه 

 األحاديث، إال يف ظرف خاّص وحالة فردية استثنائّية كالتقّية.

 

 تأمالتو وقفات احملّدثني، بعض دعن العقائدي االحنراف أزمة ـ 

إّننا نواجه مشكلة عقائدّية مع بعض املحّدثني، فكيف يمكن للسنّي األخذ 

بأخبار الكليني وهو منحرف عقائدّيًا من وجهة نظره!! وكيف يمكن للشيعي 

 أخذ أخبار البخاري وهو كذلك عقائدّيًا بنظره!!

، بعض الشيعة أهّنا غري صحيحةأّما عىل صعيد عقائد البخاري مثاًل، فقد ذكر 

وهذه نقطة ضعف تيش بانحراف عنده، فهو يقول مثاًل باجلرب، حيث روى خربًا 

اعملوا فكّل ميّّس ملا خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييّّس لعمل »يقول: 



)صحيح « أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييّّس لعمل أهل الشقاوة..

، ووردت أيضًا باختالف يف صحيح مسلم 235: 3، وانظر: ج36: 6البخاري 

وغريه(. بل إّن البخاري ذكر مائة وستني آية وعددًا من الروايات إلثبات  07: 3

 اجلرب.

كام يؤمن البخاري بمقولة اخلوارج يف اإليامن والعمل وأنه ال إيامن بال عمل، 

: 7، و33: 3البخاري )صحيح « احلياء من اإليامن»فقد ورد فيه روايات مثل: 

و..( وغريها، كام يعتقد البخاري بعدم عصمة  06: 3؛ وصحيح مسلم 344

األنبياء ويورد الكثري من الروايات التي تدّل عىل ذلك، بل بعضها هيتك حرمة 

الرسول األعظم، فهذا كّله يشهد عىل فساد عقيدته ونقص نظريته الكالمية 

 (.35ـ  38رشيف: وترّهل آرائه )أمحد عابدي، احلديث ال

يضاف إىل هذه املالحظة ما ذكره شيخ الرشيعة اإلصفهاين من ذهاب البخاري 

إىل القول بخلق القرآن وأّن اإليامن خملوق، وخّصص له فصاًل ينقل فيه املواقف 

(، بل تعّدى 33ـ  78من البخاري يف هذا الصدد )اإلصفهاين، القول الرصاح: 

دي ليطال املجال الفقهي؛ فقبل نقله بعض ما قيل نقد اإلصفهاين هذا املجال العق

عن فتاوى البخاري مثل نرش احلرمة بالرضاع من لبن الشاة، اعترب ذلك شاهدًا 

؛ وانظر: اهلرساوي، 32ـ  34)القول الرصاح: « بالدته وُبعده عن الفقه»عىل 

؛ ومواضع عديدة من هذا 327ـ  326اإلمام البخاري وفقه أهل العراق: 

وحممد حسن زماين، نكاهي به صحيح بخاري )بالفارسية(، جملة علوم  الكتاب؛

 (.37ـ  36: 20حديث، العدد 

ويعّد نقد اإلصفهاين عىل البخاري وصحيحه من أشّد النقود الشيعية عنفًا 

وتشّدداً وقسوًة يف الكالم فليالحظ ذلك بمراجعة كتابه؛ وإننا نربأ بفقيه مثل شيخ 



بمثل هذه الطريقة العنيفة جدًا، وهنيب بعلامء املسلمني الرشيعة أن حياور خصومه 

من مجيع الطوائف التخيّل عن هذا النوع من التهّجامت القاسية التي ال تليق بمكانة 

 العامل؛ وإن كنا ال نحاسب أحدًا والعياذ باهلل.

وأّما عىل صعيد عقائد حمّدثي الشيعة، فإّن كتب أهل السنّة مليئة بالتعّرض هلا، 

قول بتحريف القرآن الكريم والقول بعصمة األئّمة االثني عرش وأهّنم كال

منصوص عليهم من اهلل تعاىل، وعدم القول بعدالة مجيع الصحابة وأّمهات 

املؤمنني وغري ذلك مثل البباء والرجعة واملهدوّية والغيبة واخلمس، وقد توّسع 

تي من ايات الكايف الالكاتب املعارص الدكتور طه حامد الدليمي يف استعراض رو

هذا النوع من وجهة نظره، وذلك يف كتابه )هذا هو الكايف للكليني(، فلرياجع كي 

ال نطيل، ومثله الشيخ عثامن اخلميس، والدكتور القفاري، وإحسان إهلي ظهري 

 و..

 وعىل أية حال، يالحظ عىل هذا النقد كّله:

 

 لشريفا ديثاحل قيمة يف لعقديا االنتماء تأثري مديات ـ  ـ 

فرّب »إّن عقائد شخص ال تؤثر عىل وثاقته وخربته ودّقته يف جمال احلديث 

؛ 048: 3)انظر: الكايف « حامل فقه غري فقيه ورّب حامل فقه إىل من هو أفقه منه

و..(، وقد ثبت يف علم أصول الفقه أّن عقيدة شخص  373: 2وسنن أيب داوود 

ل اهلل ث تسقطها عن االعتبار. وسوف يأيت بحوال تؤثر ـ مبدئيًا ـ عىل رواياته بحي

 التعّرض هلذا املوضوع.

نعم، تلعب رواية الراوي خلرب لصالح عقيدته دورًا يف تضعيف نسبة الوثوق 

كام بحثناه مفّصالً يف حمّله، لكنه ال يوجب سقوط كّل رواياته عن بكرة أبيها، وإال 



لروايات د عقيدهتم، وسقطت اسقطت الروايات الشيعية التي يروهيا الشيعة وتؤيّ 

السنية التي يروهيا السنّة وتؤيد عقيدهتم سقوطًا تامًا، فاإلشكال كام يرد عىل 

البخاري يرد من طرف أهل السنّة عىل الكليني، وال خيتّص بمصدر دون آخر من 

 هذه الزاوية، األمر الذي هيّدد احلديث اإلسالمي عمومًا.

 

 بعقائده البخاري ديثح إلدانة نقدّية مناقشة ـ  ـ 

إّن بعض الروايات التي ذكرت شاهدًا هنا عىل انحراف البخاري موجودة يف 

ئايل ورد يف عوايل الل« كلٌّ ميّّس ملا خلق له»املصادر الشيعية أيضًا، مثاًل خرب: 

وبحار األنوار، بل ورد يف كتاب التوحيد للصدوق تفسرٌي هلذا اخلرب ال جيعله داالً 

؛ وبحار األنوار 22: 0رويٌّ مسندًا عن اإلمام الكاظم )عوايل اللئايل عىل اجلرب م

 (.856؛ والتوحيد: 232: 0

فلامذا يرّبر هذا احلديث يف املصادر الشيعية وال يرّبر إيراد البخاري له!! وملاذا 

ال ينظر الناقد إىل وجود هذا احلديث يف مصادر الشيعة مفّّسًا بنحو ال يرد عليه 

!! وحتى لو قال البخاري باجلرب فأّي منقصة هذه إذا بنى ذلك عىل إشكال اجلرب

هـ( 3823أدّلته ونظرياته ولو كانت خاطئة!! فهذا الشيخ حممد كاظم اخلراساين )

أحد أكرب أعالم أصول الفقه املتأّخرين عند الشيعة اإلمامية قد يكون قال باجلرب 

(، وانتقده بعض 842ـ  233، 34ـ  33أو مال له مّرتني يف كتابه )كفاية األصول: 

العلامء عىل ذلك، فهل يعني ذلك أن نتهّجم عليه هبذه الطريقة ونشّكك يف علمه 

 واجتهاده!!

واألمر عينه عىل مستوى اعتقاد البخاري بمقولة اخلوارج، والغريب أّن رواية 

 واردة يف الكثري من مصادر الشيعة بسنٍد صحيح عىل الكثري« احلياء من اإليامن»



من النظريات الرجالية عند اإلمامية، ونقلها الكليني والصدوق والطويس 

؛ وحتف العقول: 283: 2؛ وعيون أخبار الرضا 346: 2واحلراين و.. )الكايف 

و..(، فكيف ُاغمض النظر عنها هنا!! وما خيّرج  834؛ والطويس، الغيبة: 830

 به هنا خيّرج هناك عىل املستوى الداليل والسندي.

ا احلال يف عصمة األنبياء؛ حيث توجد هنا وهناك روايات عند املسلمني وهكذ

قاطبًة تقدح بعصمة األنبياء، وحتى لو مل ُيقل بعصمتهم فهذا إشكال عقدي 

وليس مشكالً معرفياً يف قيمة الرجل واعتبار رواياته وكتبه، إال باملقدار الذي سبق 

 أن بّيناه.

عض الروايات التي تقدح حتى من وجهة فقد روى الشيعة اإلمامّية أنفسهم ب

 نظرهم يف عصمة األنبياء، وأكتفي هنا بذكر مثالني:

عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر الباقر قال: سمعته يقول:  املثال األّول:

وجدنا يف بعض كتب أمري املؤمنني قال: حّدثني رسول اهلل أّن جربئيل حّدثه أّن »

كان رجالً وثه اهلل إىل قومه وهو ابن ثالثني سنة، يونس بن مّتى عليه السالم بع

يعرتيه احلّدة، وكان قليل الصرب عىل قومه واملداراة هلم، عاجزًا عاّم محل من ثقل 

أّنه أقام ومحل أوقار النبوة وأعالمها، وأنه يفسخ حتتها كام يفسخ اجلذع حتت محله، 

فلام رأى ة.. ثالثًا وثالثني سنفيهم يدعوهم إىل اإليامن باهلل والتصديق به واّتباعه 

يونس أّن قومه ال جييبونه وال يؤمنون به ضجر وعرف من نفسه قّلة الصرب فشكا 

؛ والحظ 323: 2؛ وتفسري العيايش 832: 30)بحار األنوار « ذلك إىل رّبه..

 (.253اخلرب مسندًا يف قصص األنبياء للرواندي: 

لسالم أيب عبد اهلل الصادق عليه ا صحيحة عبيد اهلل احللبي، عن املثال الثاين:

مكث رسول اهلل بمّكة بعد ما جاءه الوحي عن اهلل تبارك وتعاىل ثالثة عرش »قال: 



ال يظهر حتى أمره اهلل أن يصدع بام ُامر به،  منها ثالث سنني خمتفياً خائفاً سنة، 

(. ومثلها 23)الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة: رقم « فأظهر حينئذ الدعوة

(، والتي جاء 3، رقم 823صحيحة حمّمد بن مسلم )كامل الدين ومتام النعمة: 

ئفًا مكث رسول اهلل بمّكة ثالث سنني خمتفيًا خا».. فيها توصيف النبي حمّمد بأّنه 

 «.يرتّقب وخياف قومه والناس

وال أريد أن اختذ موقفًا من مثل هذه الروايات، بقدر ما أريد أن أقول بأّن 

ووا روايات هنا وهناك يف قضايا ختالف عقائدهم هم يف بعض األحيان املحّدثني ر

 فليالحظ جيدًا.

والغريب االحتجاج عىل البخاري بخلق القرآن، مع أّن املحتّج شيعيٌّ يقول 

بخلق القرآن؛ فالبد عىل نظرّيته أن يمدح البخاري عىل مواجهته ملا ساد عند أهل 

لشيعة حسب طريقة شيخ الرشيعة يف تناول السنّة وذهابه إىل احلّق الذي عليه ا

املوضوعات.. ومع أّن شيخ الرشيعة التفت إىل عدم إرضار االعتقاد بقيمة 

سه فساده يف نف»الرواية، لكنّه جعل هذه املالحظات مثبتًة حسب تعبريه لـ: 

(، مع أّن 70ـ  78)القول الرصاح: « واختالل عقيدته ولو عىل مقتىض مذهبهم

 ن يكون برهانيًا، ال جدليًا.البحث يفرتض أ

وأما القضايا الفقهية التي نسبت إليه وعّدت غريبة، فقد ذكرها الشيخ حممد 

ـ  66صادق النجمي وبلغت حوايل العرشة فتاوى )أضواء عىل الصحيحني: 

(، وال ترد كإشكال عىل البخاري لوحده؛ ألنه ما من فقيه عرب التاريخ عادًة 67

من الفتاوى الغريبة بظاهرها برصف النظر عن مدركها إال وله مثل هذا العدد 

ومستندها، علاًم أّن بعض ما قيل: إنه فتاوى غريبة عجيبة، ليس فيه أّي عجب يف 

عامل الفقه اإلسالمي، فقد حكم بجواز أن ختدم املرأة الرجل األجنبي حتى لو 



يعة، ما مل الش كانت شاّبة، وهذه فتوى يقول هبا كثريون اليوم ولعّلها املشهور عند

يلزم حمذور. وحكم بجواز استعامل املشط املصنوع من عظم امليتة، وهذا أيضًا 

ليس بالغريب فهل حيكم فقهاء الشيعة اليوم بحرمة هذا االستعامل أم أقصاه عىل 

تقدير الرطوبة لزوم التطهري!! ومن فتاويه طهارة حمّل املني بإزالة النجاسة كام 

 بة يف ذلك!! ففي الفقه مئات من هذه الفتاوى.يطهر بالغسل، وأّي غرا

فقد حكم بعض فقهاء الشيعة يف اللحم املشكوك التذكية بحرمة أكل اللحم 

وجواز أكل مرق ذلك اللحم، وبنى السيد اخلوئي بحث النظر يف املرآة لروية 

العورة يف أحد خترجيني له عىل نظرّيتي خروج الشعاع من العني واالنعكاس، 

من الفقهاء بنجاسة املاء املضاف ولو بقطرة دم حتى لو بلغ ألف مليار  وحكم كثري

كّر، وأجاز بعضهم يف بحثه النظر إىل عورة الرجل واملرأة الكافريني بال شهوة، بل 

لو عددنا الفتاوى الغريبة عند املسلمني الحتجنا إىل جمّلدات، فأّي غرابة بصدور 

اء يف تطهري موضع املني فهناك من الفقهمثل هذه الفتاوى!! فاذا تساهل البخاري 

 الشيعة من ذهب لطهارة اخلمر واإلنسان الكافر، فام الفرق النفيس بني االثنني!!

إهنا جمّرد استغرابات وطبائع وسالئق نسقطها عىل ما نسمعه مما مل نعتده يف هذا 

ء املذهب أو ذاك، وإال ففي كّل املذاهب توجد هذه الفتاوى وعند كبار العلام

 أيضًا، واملهم هو الدليل واحلّجة.

هذا كّله، فضاًل عن أّن الناقد هنا مل يرشدنا إىل موضع كالم البخاري فيام نقله 

عنه من فتاوى، ولكنه اكتفى بنقل صاحب هذا الكتاب أو ذاك، ولو فعل السنّة 

 هذا اليشء يف تعاملهم مع عامل شيعي لوجدنا هذا الناقد يورد عليهم بأنه البد من

 التأّكد من النسبة من املصادر األصلّية.



 بعقائدهم الشيعة ديثح إلدانة نقدّية مناقشة ـ  ـ 

إّن ما تقّدم جيري بعينه يف حّق املحّدثني الشيعة وعقائدهم الشيعّية، فاملسلمون 

يصّدقون املؤّرخني غري املسلمني عندما ينقلون حوادث عن بلداهنم، مع أهّنم ال 

هادتني، وما ذلك إال ألّن االعتقاد ليس أساسًا يف حتصيل الثقة يشهدون حتى الش

بالنقل ما مل ينقل الناقل شيئًا ينفعه يف عقيدته باخلصوص، فلو كان الكليني مثالً 

يقول بتحريف القرآن الكريم ـ وهو موضوٌع حمّل جدل ونقاش ـ فهذا قد يفرض 

، له لروايات التحريفعىل من ال يقول بتحريف القرآن الكريم عدم األخذ بنق

لكن ما هو املوجب لتكذيبه يف آالف الروايات األخرى التي ال عالقة هلا 

 بالتحريف إطالقًا!!

وهكذا لو مل يعتقد الكليني بعدالة الصحابة مجيعًا بل قال بعدالة بعضهم فإّن 

هذا اخلالف العقدي ـ لو كانت مسألة عقائدّية عند اجلميع ـ ال يعني أّنه يكذب 

 رواياته بام فيها ما ال عالقة له ال من قريب وال من بعيد هبذا املوضوع.يف 

علاًم أّن املحّدث اإلمامي لو كانت روايات الطعن يف الصحابة كاذبة مثالً 

يمكن أن يأخذ هبا اعتقادًا منه بصّحتها، لكّن هذا ال يعني أّنه هو الذي اختلقها يف 

يني والطويس والصدوق، فهذا متامًا مثل القرن الرابع أو اخلامس اهلجري مع الكل

حديث ينقله الطرباين مثالً ونجزم ـ عرب نقد املتن ـ بكذبه، فهل هذا يعني أّن 

الطرباين هو الذي كذب باخرتاعه أم غاية ما يف األمر أّنه اعتقد بمضمونه دون أن 

 ييلتفت إىل خطئه يف هذا االعتقاد! وهذا غري تكذيبه واهتامه بمنهجه الروائ

وأمانته وثقته يف نفسه، نعم من حّق اآلخرين أن ال يأخذوا هبذه الروايات التي 

 يروهنا خمالفًة ملا هو الصحيح بنظرهم.

وعليه، فإّنني أعتقد بأّن االختالف العقدي ال ينبغي أن يؤثر يف قيمة احلديث 



 املنقول إال يف دوائر ضّيقة، وإال فمن حّق غري املسلم رمي كّل كتب احلديث

اإلسالمّية ألهنا توافق عقائد املسلمني التي يراها هو انحرافًا! فعلامء السنّة 

والشيعة خمتلفون فيام بينهم يف مجلة من االعتقادات ومع ذلك يأخذ كّل فريق منهم 

بالكتب احلديثية التي صنّفها علاموهم دون نظر إىل اخلالف العقائدي التفصييل 

صحيح، وقد تقّدم وسوف يأيت كيف أّن بعض داخل املذهب الواحد، وهذا هو ال

املعارصين للبخاري تشّدد معه انطالقًا من بعض آرائه العقدّية، وكيف أّن العلامء 

رّدوا هذا التشّدد الناتج عن اخلالف العقدي، وقالوا بأّنه ال ُيبطل قيمة مروّيات 

 البخاري.

 

 متنًا عيفالض على احلديث كتب اشتمال ـ 

مالحظة أخذت حّيزًا كمّيًا من البحث والتحليل يف مؤّلفات لعّل هذه أكثر 

الذين انتقدوا الصحيحني وسائر كتب احلديث السنّية، وكذلك الذين انتقدوا 

الكتب األربعة الشيعّية وغريها، فشيخ الرشيعة اإلصفهاين والنجمي وحممد 

دجية خحسن املظفر والعابدي وامليالين وعزالدين العاميل وعبد الصمد شاكر و

البيطار وحممود أبورية وابن قرناس وأمحد أمني وهاشم معروف احلسني وزكريا 

أوزون وغريهم كّلهم أفاضوا يف احلديث عن هذه املالحظة ضّد كتب السنّة، كام 

 ظهر من اهلوامش السابقة وسيأيت يف الالحقة كذلك.

بيه: اوحتى عىل املقلب اآلخر نجد األمر عينه فهاشم معروف احلسني يف كت

الدراسات واملوضوعات، وأبو الفضل الربقعي يف كتابه النقدي عىل اصول 

الكايف، وابن قرناس يف كتابه احلديث والقرآن، وطه حامد الدليمي يف نقده عىل 

الكايف، والدكتور القفاري يف غري واحٍد من كتبه، ومصطفى حسيني طباطبائي يف 

 هتّم أيضًا بالسند كثريًا(، والصادقيكتابه، والبهبودي يف أعامله املتعّددة )وا



الطهراين يف تفسريه ويف كتابه أصول االستنباط وكتابه تبرصة الفقهاء، وحيدر عيل 

قلمداران وآصف حمسني وكّسوي وحكمي زاده وغريهم رّكزوا كثريًا جدًا عىل 

اجلانب الذي تقوم عليه هذه املالحظة، فراجع كتبهم، وقد استعرضنا الكثري من 

(، 675ـ  543فهم يف كتابنا )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي: مواق

 فلرياجع.

وحصيلة هذه املالحظة أّن هناك الكثري من الروايات املوجودة يف كتب 

الصحاح والكتب األربعة ختالف القرآن أو العقل أو التاريخ أو العلم اليقيني.. 

ر احلّق واحلقيقة، فهذا وحيث ال يمكن صدور ما خيالف هذه األمور عن مصد

يكشف عن أّن هذه الروايات إما موضوعة أو مدسوس فيها بعض الكلامت 

واجلمل، مما يسقط هذه الكتب عن االعتبار أو يضعها بشكل كبري أو بعضها للنقد 

(. حتى أّن الدكتور 326، 328: 2واملالحظة )راجع أيضًا: اهلندي، إظهار احلق 

متون الكايف وضعفها كاٍف ومغٍن عن البحث يف قيمة الدليمي قال بأّن النظر يف 

(، وهو ما قاله غري واحد من 34أسانيد هذا الكتاب )هذا هو الكايف للكليني: 

 علامء الشيعة يف حّق كتاب البخاري وغريه.

 

 حلديثّيةا النصوص يف املتين لضعفا مع التعامل يف الصحيح املنهج

ننا نحرز بالتجربة وجود روايات من إّننا نرى أّن هذه املالحظة صحيحة؛ أل

هذا النوع يف مصادر احلديث عند املسلمني قاطبًة؛ لكّن ذلك ال يعني سقوط هذه 

الكتب برّمتها عن االعتبار، وإّنام سقوط قدسيّتها وتعاليها عن النقد؛ ألّن أّي 

ليه عمؤّرخ ينتقد مصدرًا تارخييًا ما يف نقله حلدث ما، ال يعني ذلك أنه من الالزم 

أن يسقط هذا الكتاب عن االعتبار بأكمله أو ينظر إليه بنظرة دونية دائمة أو يراه 

بعني الشك والريبة، فإذا عثرنا عىل أخطاء يف تاريخ الطربي فال يسقط تاريخ 



الطربي عن االعتبار أو ينظر إليه نظرة سخرية واستهزاء أو يتهم صاحبه بأّنه 

ي أو األّمة أو الدين، إال إذا بلغت نسبة األخطاء ارتكب جريمًة أو خيانة بحّق النب

 حّد أغلبية الروايات الساحقة، أو كانت النوعية بحيث ال تصدر من عامل وخبري.

يضاف إىل ذلك أّن الكثري من هذه اإلشكاالت املتنية غري وارد، وإنام هو حتميل 

 أشكالمن الناقدين عىل روايات هذا الكتاب الشيعي أو ذاك السنّي، وبعض 

القرآن »النقد يقوم عىل االستغراب كام الحظنا كثريًا عند ابن قرناس يف كتابه 

الذي دّون فيه مالحظات نقدّية من هذا النوع عىل كّل من صحيح « واحلديث

البخاري وكايف الكليني؛ فإذا جاءت رواية يف معجزة لرسول اهلل| استغرهبا 

 ء بذكر معاجز األنبياء وحركتهم.الناقد وضّعفها، مع أّن القرآن الكريم ميل

من هنا، نالحظ عىل العديد من النّقاد يف هذا املجال أهنم يتعاطون بمواقف 

نفسية مسبقة، إما علامين ليربايل يتعامل مع النصوص من موقع ما ينسجم منها مع 

نظرياته، وما مل يرق له سخر منه وشّوه صورته، وإما مذهبي متطّرف ـ سنّي أو 

رتض مسبقًا خواء املصادر احلديثية األخرى وضحالة مؤّلفيها يف العلم شيعي ـ يف

واحلديث واملعرفة، وإما عاشق أساطري ال هيوى من الروايات إال الغرائب 

 والعجائب، وال يميل إىل غري ما يعطي صورًة من هذا النوع.

حّق توال جمال لنا هنا لذكر أمثلة من أخطاء نّقاد املتن، لكّن هذا املوضوع يس

دراسة مستقّلة يف جتربة نقد املتن عند املفّكرين املسلمني يف العرص احلديث؛ 

لرتشيد هذه العملية، ولو أردنا ذكر أمثلة لطال بنا املقام، وما هيّمنا هو القاعدة 

 وقد بيّنا حكمها.

ويالحظ أيضاً أّن العديد من نّقاد املتن عىل أساس مذهبي وقعوا يف خطأ إضايف 

ثلته ُيطيل بنا الكالم وأرشنا إىل بعضه سابقًا ـ وهو أهنم مارسوا نقدًا متنيًا ـ ذكُر أم



عىل نصوص عند الطرف اآلخر دون أن يلتفتوا إىل وجود هذه النصوص نفسها 

يف مصادرهم؛ ألهنم لو التفتوا إىل ذلك لوجدوا تربيرات هلا بكّل سهولة؛ وهذا 

 نفسية يف مطالعة النقد املتني.ناتج عن الدور النفيس الذي تلعبه احلالة ال

وقد رأينا يف جتربتنا هذه هنا يف موسوعة احلديث النبوي عند اإلماميّة أّن أكثر 

األحاديث النبوّية عند الشيعة اإلماميّة مذكور عند أهل السنّة أيضًا، وقد ُخّرج يف 

حّد  كتبهم، وأّن كثريًا جّدًا من أحاديث السنّة موجود يف كتب الشيعة كذلك، إىل

يصاب الباحث بالذهول من هذا التداخل العجيب بني املصادر احلديثّية. وقد 

أرشنا يف مقّدمة هذا الكتاب/املدخل إىل بعض األعامل العلمّية التي حاولت 

التصنيف يف مؤتلف احلديث بني املسلمني، فجمعت العجب العجاب الذي يؤّكد 

واألحاديث املوجودة يف طرق أّن هناك قاساًم مشرتكًا عظياًم من الروايات 

الفريقني، وحتظى بسالمة املتن، أال يعني وجود هذا الكّم الكبري من املشرتك السامل 

أّن اآلخر لديه روايات كثرية معقولة ومنطقّية ومقبولة حيث إّنني أقبلها يف حديث 

 مذهبي مثاًل!! فلامذا آخذ فقط وفقط احلديث الضعيف ثم أترك الصحيح متنًا!!

أذهب أكثر من ذلك يف القول: أليس يف مروّيات مجيع املذاهب الكثري من بل 

األحاديث التي يصنّفها العلامين أو امللحد قياًم أخالقيّة وصالحًا يف العمل، 

ويصنّفها كّل مؤمن باهلل تساميًا روحّيًا وتعاليًا يف السلوك والتعامل مع اهلل 

لنصوص سليمة املتون!! فلامذا سبحانه!! أليست هذه املجموعات الضخمة من ا

مل ننظر إليها لنشكر الرواة عليها، بل نظرنا إىل اليسء املتن من النصوص فقط لكي 

 نسقط مجيع الروايات عىل اإلطالق.

بل إّن لدّي رأيًا يذهب أبعد من ذلك، وهو أّن النصوص املقّدسة ألهل 

 من املشرتك معالكتاب من اليهود والنصارى واملجوس وغريهم، فيها الكثري 



اإلسالم ونصوصه الدينية، السيام لو نظرنا عىل مستوى الرشيعة بني اإلسالم 

واليهودّية، فلامذا ال يكون ذلك شاهدًا عىل صدق اليهود واملسيحيني واملجوس 

فيام نقلوه عن أنبيائهم يف مجلة من املوارد، وهذا ما ُيثبت االعتبار اإلمجايل األّويل 

ند نبغي علينا التمييز بني نصوصهم فيام سلم متنًا فنعضده بام علكتبهم، ومن ثّم ي

املسلمني، فريتفع معّدل الوثوق بانتساب هذا املفهوم هلل تعاىل. أرجو التفكري جيدًا 

يف هذا األمر وعدم االستعجال باختاذ موقف منه، فهو يفتح عىل روية متعالية جدًا 

 مة.نفسه يف نقد نصوصها غري السلي يف فهم األديان الساموية كّلها، ويف الوقت

إّن نقد املتن له صور علمية ومعرفية، وله مبادئ سيكولوجية يفرتض 

بالباحثني أن يتحّلوا هبا، فإثبات نّص أنه نّص إسالمي مسؤولية كبرية، كذلك 

احلال يف طرح نّص جانبًا، فليس من يضيف يف اإلسالم شيئًا أخطر ممن ينقص 

ه بأخطر ممّن يضيف فيه، هلذا كانت احلاجة إىل التوازن منه، وليس من ينقص من

 الروحي والسلوكي والنفيس والعلمي يف إدارة عملية النقد املتني والسندي.

تسّجل عىل نّقاد املتن الذين  كذلك يمكن أن نضيف أيضًا مالحظًة أخرى

ل ك أدخلوا نقدهم املتني يف السياق السجايل املذهبي، وخالصة هذه املالحظة أنّ 

طرف يفرتض أّن الطرف اآلخر عليه أن يقتنع بفكرة الطرف األّول بالدرجة 

االعتقادية واإليامنية نفسها، فإذا تعامل بطريقة خمتلفة كان معنى ذلك وجود 

 مشكلة، وسوف أذكر أنموذجني عاّمني هنا:

ي فالصحابة يف الوعي السن أ ـ أنموذج الصحابة يف الوعي الشيعي والسني؛

الة مقّدسة، ال أقّل بعضهم، فيام يتعاطى الشيعي معهم بنظرة واقعية ـ يأخذون ح

أحيانًا ـ أكثر من واقعية نظرة السني من وجهة نظره، فإذا روى الشيعي روايًة يف 

حّق صحايب تتعاطى معه بمنطق واقعي اعترب السنّي أّن الرواية موضوعة؛ ألّن 



سري الواقعية من منطلق فهم التف الصورة التي حيملها عن الصحايب تتنّزه عن هذه

 الشيعي هلا، وكأنه يطلب من الشيعي أن يكون مؤمنًا بنظرته وإال كان وّضاعًا.

مثاًل لو نقل الكليني خربًا عن توّرط صحايب يف هفوٍة ما، مل يقبلها السني؛ ألنه 

 يقرأ اخلرب من زاوية أّن الشيعي سوف يفّّسه تفسريًا سلبيًا، فريفض اخلرب لرفضه

التصّور الشيعي للصحابة، مع أّن اخلرب يمكن أن يكون له معنى معقول حتى عند 

 السنّي نفسه.

عض فإذا نظر الشيعي إىل ب ب ـ أنموذج أهل البيت يف الوعي الشيعي والسني،

الروايات التي تتحّدث عن أهل البيت يف الرتاث السنّي اعتربها مهينًة هلم، واهّتم 

ا هيني أهل البيت يف كتابه، مع أّن ذاك املحّدث السني صاحب الكتاب بأنه يزّج م

 ال يرى يف تلك الرواية إهانًة طبقًا لتصّوراته املسبقة عن أهل البيت^.

وهذه نقطة كثريًا ما حتصل يف تقويم األطراف املذهبية ملحّدثي كّل مذهب 

ذا هورواته، وتؤّدي إىل توزيع التهم عىل بعضهم بعضًا نتيجة هذا االلتباس، ف

أشبه يشء اليوم ببعض من يرّص عىل ذكر ألقاب للشخصيات الدينية مثل: آية اهلل 

العظمى، وآية اهلل، واإلمام، والعالمة؛ وحجة اإلسالم واملسلمني، وحتى وصف 

، ويرى أّن من حيذفها هيني تلك الشخصية، فيام يتعامل فريق «الشيخ»و« السيد»

 رشيف، لكّن اختالف املناخات آخر بحذفها دون أن يكون له أّي قصد غري

الفكرية يؤّدي إىل هتم غري واقعية، وسيتضح املزيد حول هذه النقطة الحقًا بحول 

 اهلل تعاىل.

 

 احلديث ناقلت يف الشفوّية احلقبة مشكلة ـ 

املالحظة األخرى هنا هي أّنه ال يمكن القبول بصّحة الصحيحني والكتب 



فات احلديثية؛ وذلك أّن املشهد التارخيي لنقل األربعة فضاًل عن غريها من املصنّ 

احلديث يؤّكد أّن هناك قرنًا من الزمان عاشته األمة اإلسالمية كان تناقل احلديث 

فيه شفاهيًا والتدوين ممنوعًا أو عىل األقّل مفقودًا، فكيف يمكن لإلنسان أن 

ومعها  يضمن صّحة كّل هذه األحاديث رغم هذه الفرتة التي شاع الوضع بعدها

بشّدة!! فطبيعة تناقل األحاديث ال تدع جماالً لليقني بصّحتها بأمجعها )راجع فيام 

؛ واهلندي، 336ـ  330خيّص الصحيحني: النجمي، أضواء عىل الصحيحني: 

؛ وحممد حسن زماين، نكاهي به صحيح بخاري، جملة علوم 322: 2إظهار احلق 

 (.37ـ  35: 20حديث، العدد 

 ترد عىل الكتب األربعة الشيعّية من حيث إشكالّية التدوين وهذه املالحظة ال

هـ( ومن بعده، وهي 303فقط؛ ألهّنا تنقل يف الغالب عن زمن اإلمام الصادق )

فرتة شهدت تدوينًا يف األّمة، وإذا مل تصل الكتب اإلمامّية التي أّلفت يف القرن 

 وجود تدوين للشيعة عن الثاين والثالث اهلجريني إال نادرًا، فهذا ال يعني عدم

أئمتهم منذ عهد اإلمام جعفر الصادق مادامت كتب الفهارس والرتاجم تثبت 

وجود مصنفات يف تلك الفرتة وبأعداد كبرية، متامًا كالكثري من كتب احلديث 

الصغرية التي فقدت وحفظها لنا الالحقون مثل الطرباين يف معامجه كام يذكر ذلك 

 .بعض املشتغلني يف احلديث

وإذا ختّطينا هذه القضّية فسوف نرى أّن هذه املالحظة صحيحة بمعنى الرتّيث 

يف األخذ باحلديث هنا وهناك، فدراسة تاريخ احلديث وتناقله وتدوينه وظواهر 

االنقسامات املذهبية والسياسية بني املسلمني طيلة القرون الثالثة األوىل.. تعطي 

هذه األحاديث، نعم بعضها صحيح وربام  نتيجة مؤّكدة أنه ال جمال لليقني بكّل 

القليل منها هو الصحيح، لكن ليس مجيعها، من هنا احتاجت إىل التقويم السندي 



 واملتني لفرزها.

لكّن هذه اإلشكالية ال تعني سقم أحاديث الصحاح أو الكتب األربعة أو 

ام (، وإن330وهنها، كام عرّب بعضهم يف حّق الصحاح )أضواء عىل الصحيحني: 

تعني عدم إمكان حتصيل اليقني بصّحة متام ما فيها، وإال فهذا اإلشكال يّسي عىل 

كّل مصادر املسلمني السنّة والشيعة، فظواهر الدّس والوضع مل يسلم منها فريق 

دون آخر، وال دليل عىل تطّهر فريق منها بمن يف ذلك اخلوارج واإلباضّية، وجمّرد 

ة ال يعني زوال الدّس واالفرتاء، بل قد دّست وجود التدوين يف الفرتة الالحق

الروايات يف الكتب كام أرشنا سابقًا، فإذا كان هذا اإلشكال يوجب سقوط كّل 

الكتاب احلديثي للزم رسيانه ـ وهذا إشكال نقيض ـ إىل الكتب الشيعية التي مل 

 يذكر املستشكل هنا أهنا تعاين من سقم وضعف ووهن.

ل تام ُيسقط يقينية الصحاح والكتب األربعة، ما مل فالصحيح أّن هذا اإلشكا

يربز شاهد خاّص، وقد رأينا أّنه غري موجود يف حّق هذه الكتب بخصوصها، لكنه 

ال يسقط اعتبار متام رواياهتا أو جمملها، متامًا كسائر الكتب التارخيية وغريها، ما مل 

 تتبّد عنارص معرفية إضافّية.

 

 احلديث بكت يف الضعاف الرواة كثرة ـ 

ذكر بعض النّقاد أّن كتب احلديث مليئة بالرواة الضعاف. وهذا اإلشكال 

سّجله الشيعة عىل السنّة، وأهل السنّة عىل الشيعة، وسّجله السنّة عىل بعض كتب 

حديثهم وحاولوا اإلجابة عنه، كام سّجله الشيعة عىل بعض كتب حديثهم وهناك 

 من حاول اإلجابة أيضًا.

هـ( حاول يف 3875األمر نالحظ أّن الشيخ حممد حسن املظفر )ولتوضيح 



مجع الرواة الذين ضّعفهم السنّة، وموجودون يف كتب « أوائل الصدق»كتاب 

راويًا مضّعفًا، وينقل  866احلديث الكربى، معتمدًا عىل املصادر السنية، فجمع 

ى بن معني، ينصوصاً يف تضعيف حتى أئمة العلامء عندهم مثل أمحد بن حنبل، وحي

: 3والرتمذي، وابن حبان، والذهبي، وابن حزم )انظر: دالئل الصدق لنهج احلق 

 (.236ـ  7

عن  اإلفصاح»ثم عاد الشيخ املظفر نفسه وأّلف كتابًا أضخم وأوسع يدعى 

(، وقد طبع الكتاب مؤّخرًا يف 253: 2)انظر: الذريعة « أحوال رواة الصحاح

فيه عىل مصدرين أساسيني يف علم الرجال السنّي أربعة جمّلدات، اعتمد مؤّلفه 

مها: هتذيب التهذيب البن حجر، وميزان االعتدال للذهبي، كام يرّصح بنفسه 

راويًا  3653(، وقد استعرض يف الكتاب 5: 3)حممد حسن املظفر، اإلفصاح 

 ضّعفوا يف كتب أهل السنّة، وهم موجودون يف الصحاح.

م(، 3374جتربة الشيخ عبد احلسني األميني ) وإىل جانب جتربة املظفر، كانت

من الكذابني  742يف املجّلد اخلامس من موسوعته: الغدير، حيث رسد أسامء 

وّضاعًا مع عدد املرويات الثابتة هلم  85باعرتاف املصادر السنية، بل قام بحساب 

حديثًا، وهذا كّله يشهد لضعف  33638فبلغ عدد أحاديثهم املوضوعة واملقلوبة 

 (.003ـ  843: 5الكتب احلديثية السنّية )األميني، الغدير 

وقد حاول الشيخ حممد صادق النجمي اعتبار العداء ألمري املؤمنني عيل بن أيب 

طالب بمثابة خدشة يف الراوي تسقط حجية خربه، ذاكرًا مخسة رواة وضاعني 

ص بن ومعارضني لعيّل هم: أبو هريرة، وأبو موسى األشعري، وعمرو بن العا

وائل، وعبد اهلل بن الزبري بن العّوام، وعمران بن حطان، وملا اشتملت كتب 

ـ عىل مثل هؤالء الرواة، إذاً فقد أصبحت عنده  ـ ومنها البخاري ومسلم  الصحاح 



؛ وانظر: حممد حسن 347ـ  35كتبًا ضعيفة )النجمي، أضواء عىل الصحيحني: 

 (.38: 20ث، العدد زماين، نكاهي به صحيح بخاري، جملة علوم حدي

هـ( حني رسد يف كتابه 3883واألمر عينه فعله شيخ الرشيعة اإلصفهاين )

مشاهري املحّدثني عند أهل السنّة مستعرضًا ضعفهم، منهم من « القول الرصاح»

 (.283ـ  368ذكره النجمي ومنهم غريهم كعبد اهلل بن عمر )القول الرصاح: 

ين املعارص يف كتابه )استخراج املرام من وهذا ما فعله أيضًا السيد عيل امليال

من رواة الصحاح وذكر  346(، حيث استعرض 304ـ  77: 8استقصاء اإلفحام 

 تضعيف علامء أهل السنّة هلم.

 365وكذلك السيد هاشم معروف احلسني )دراسات يف احلديث واملحّدثني: 

يث يف مصادر احلد (، وغريهم ممّن أثار أيضًا إشكالّية املدّلسني املوجودين333ـ 

 843السنّي )انظر: احللو، تاريخ احلديث النبوي بني سلطة النص ونّص السلطة: 

 (.845ـ  840، 842ـ 

وهذا اإلشكال، وإن بشكل خمتلف، سّجلته الدراسات احلديثية السنّية 

القديمة واحلديثة، فقد ذكر ابن الصالح والنووي ما عيب عىل مسلم من روايته 

(، وقد 25ـ  20: 3ضعفاء )انظر: صحيح مسلم برشح النووي عن مجاعة من ال

هـ( بحثًا موّسعًا يف )هدي الساري( لدراسة 352أفرد ابن حجر العسقالين )

الرواة الذين وردوا يف صحيح البخاري، ومع ذلك جاءت عليهم طعون، 

مستعرضًا إياهم راويًا راويًا بالغًا عددهم املئات )هدي الساري ملقّدمة فتح 

 (.065ـ  833باري: ال

هذا اإلشكال يسّجل أيضًا داخل اجلّو الشيعي، والغريب أّن بعض علامء 

الشيعة اهتموا كثريًا هبذا النقد عىل السنّة، كام اهتم السنّة به عىل الشيعة، ونيس كّل 



واحد منهام ما عنده من أزمات وثغرات، فهذا اإلشكال ال خيّص املذهب السني 

اهرة إسالمية عامة، ولتأكيد كالمنا نذكر أّن الباحث حسني وال الشيعي، بل هو ظ

الساعدي أعّد مؤّخرًا دراسة يف عّدة جملدات صدرت عن دار احلديث الشيعية يف 

مدينة قم اإليرانية، مجع فيها أسامء الرواة الضعاف ـ بتضعيف شيعي ـ الواردين 

اء بعد اإلحصيف كتب احلديث الشيعية، ومنها الكتب األربعة، وبلغ عددهم 

 ( من الرواة.047والتتبع )

وكام أّلف السنّة يف ضعاف احلديث عندهم كتبًا مثل الضعفاء الصغري 

للبخاري، والضعفاء واملرتوكني للنسائي، والضعفاء الكبري للعقييل، واملجروحني 

البن حبان، والضعفاء واملرتوكني للدارقطني، والكامل البن عدي، واملغني يف 

هبي، والضعفاء واملرتوكني أليب الفرج ابن اجلوزي وغريهم، كانت الضعفاء للذ

للشيعة دراسات أيضًا عّرفت بالضعفاء يف كتبهم احلديثّية، وإن كان االهتامم أقّل 

مما هو عند السنّة، مثل كتاب الضعفاء البن الغضائري، والذي حوى مع مجع ما 

واجلزء الثاين من كتاب  ( راويًا،225نقل عن ابن الغضائري من قبل العلامء )

( من الضعفاء بشكل أو بآخر؛ والقسم 565الرجال البن داوود احليل مجع فيه )

( من الضعفاء، والقسم 543الثاين من خالصة األقوال للعالمة احليل وذكر فيه )

الرابع من كتاب حاوي األقوال، لعبد النبي اجلزائري، مجع فيه الضعفاء مع 

راويًا، والقسم الثالث من إتقان املقال للشيخ حممد طه  (3363املهملني فبلغوا )

( راويًا؛ ومعرفة 503نجف وذكر املجروحني يف املذهب والرواية فبلغوا )

احلديث للباحث املعارص حممد باقر البهبودي، فقد وضع فيه فصاًل كامالً 

 ( راويًا.354للضعفاء بلغوا معه )

لو حسبنا عدد رواياهتم فسوف نرى هذا إذا اقترصنا عىل تضعيف الرواة، أما 



املشهد مذهاًل، فسهل بن زياد الذي ضّعفه السيد اخلوئي له يف الكتب األربعة 

( روايات، وعيل بن أيب محزة البطائني الذي ضّعفه كثريون له فيها 2840فقط )

( 304( رواية، وحممد بن احلسن بن شّمون الضعيف الكذاب له فيها )505)

بن سنان الذي ضّعفه غري واحد منهم اخلوئي، فكانت له فيها  رواية، وأّما حممد

ـ  803: 3( رواية )انظر حول روايات هؤالء: معجم رجال احلديث 737)

(، إىل غري ذلك ممّن ضّعفوا عند 383: 36، و 220: 35، و 227: 33، و 802

 بعض العلامء، هذا فضاًل عن املجاهيل املبثوثني يف كتب الشيعة والسنّة.

هـ( يرى أن من بني كّل ألف حديث 3838إّن املريزا أبا احلسن الشعراين )بل 

هناك مخسون حديثًا كاذبًا، وليس فقط غري ثابت، بل يرتّقى باّدعاء الظن بعدم 

صدور مُخس روايات الشيعة، وليس فقط عدم ثبوت صدورها، مرّكزًا أكثر عىل 

(، وهو ما وصفه 50، 00، 27الروايات غري الفقهّية )املدخل إىل عذب املنهل: 

 الشيخ رضا أستادي باملبالغة، يف تعليقه عىل كتاب الشعراين نفسه.

كام أّن هاشم معروف احلسني يرى الضعيف من روايات الكايف أكثر من 

الصحيح، مذّكرًا بأّن أكثر من ثلثي الكايف ضعيف السند طبقًا ملا ذكره املجليس 

ًا لعدد من الضعاف يف أسانيد رواة (، ومشري00ـ  02)احلسني، املوضوعات: 

(، كام أّن 243ـ  338الكليني يف الكايف )دراسات يف احلديث واملحّدثني: 

( رواية اعتربها هي 0023( رواية يف الكايف )36333البهبودي وضع من أصل )

الصحيحة فقط، مسانداً كتابه بأّن الروايات الصحيحة يف الكايف عند الشيخ حسن 

( رواية فقط )البهبودي، حوار صحيفة 2444 ـ بلغت حوايل )ـ صاحب املعامل

(، وكذلك يرى العالمة الطهراين أّن 88، 84؛ وآخرين كالم: 5كيهان فرهنگي: 

أغلب ما يف كتب احلديث عند الشيعة ضعيف من حيث السند )حممد حسني 



 (.253ـ  254: 3الطهراين، واليت فقيه در حكومت اسالمي )فاريس( 

من  %5لشيخ آصف حمسني حول بحار األنوار فقد جعلت حوايل أما حركة ا

روايات هذا الكتاب صحيحًا والباقي كّله ضعيف.. هذا فضالً عن كتب بأكملها 

شّكك يف صحتها برّمتها كتفسري القمي، وتفسري العسكري، والطب البني 

 بسطام، والفقه الرضوي، وغريها.

 

 الضعاف الرواة مشكلة يف نظرات

كّله يؤكد أنه ليس إشكاالً شيعياً عىل السنّة وال سنيًا عىل الشيعة بل اذن، هذا 

 هو إشكالية عامة، البّد من دراساهتا لرصد حجم تأثريها، ولدينا هنا تعليقات:

 

 قّوة؟ مأ الشريف للحديث ضعف عنصر الضعفاء كتب ظاهرة ـ  ـ 

ذ قديم األيام وإىل إّن هذا احلجم الكبري من الدراسات الرجالّية النقدّية، من

عرصنا، عند السنّة والشيعة، شاهد عىل نضج حركة تقويم احلديث عند املسلمني، 

وعىل العقل النقدي املمتاز يف هذا املجال، وعىل درجة كبرية من املوضوعيّة داخل 

املذاهب اإلسالمّية، ومن ثم فهذه الكتب، متامًا ككتب التوثيقات، نقطة مضيئة 

مي، برصف النظر عن التفاصيل؛ حيث تدّل عىل تنّبه املسلمني يف الرتاث اإلسال

عرب التاريخ إىل حركات الدّس واجلعل والتزوير، وهذا ما يعطي مزيدًا من 

االطمئنان بالروايات الصحيحة السند؛ ألنك عندما خيربك شخص ال ُيعرف عنه 

هبذه  ة ثقتكنقد الرجال واخلربة بالناس، بأّن فالنًا ثقة معتمد نزيه، فإّن درج

الشهادة ستكون أقّل بكثري مما لو شهد له بذلك يف حّقه شخص نّقاد خبري بأمور 

الناس صاحب عالقات واسعة وجتارب كثرية مع احلياة.. إّن درجة الوثوق 



والسكينة يف الثاين أكرب منها يف األّول بشكل طبيعي؛ هلذا قلنا: إّن كتب الضعفاء 

ان ال مصدرًا للقلق كام يراه بعضهم، فالشخص متثل عندنا صاّمم أمان واطمئن

الذي ال يتعّرض من قبل نّقاد الرجال الشيعة والسنّة ـ عىل اختالف انتامءاهتم 

 وتوّجهاهتم ـ ألّي نقد يمكن أن حيظى حديثه مبدئّيًا باملزيد من الوثوق.

 

 قداستها عدمو احلديث كتب تهادّيةاج على وتأثريه التضعيف ـ  ـ 

املشهد الذي استعرضناه سنيًا وشيعيًا، يؤّكد أّن ما فعله أصحاب  إّن هذا

الكتب الستة والكتب األربعة فضاًل عن غريهم كان اجتهادات منهم اختلف 

حول بعضها العلامء أنفسهم؛ وحتى لو نجحت فكرة ابن الصالح والنووي 

(، يف أّن تضعيف شخص ورد اسمه 25: 3)انظر: صحيح مسلم برشح النووي 

الصحيحني يدّل عىل أّن نظر البخاري فيه الوثاقة فيام نظر املضّعف فيه  يف

الضعف.. فهذا الكالم جيد حيافظ عىل تعّهد البخاري بعدم رواية إال الصحيح، 

فيام نقل عنه، لكنه ال يعني تعنّي ترّجح نظر البخاري تعّبدًا عىل نظر غريه من 

رح عىل نظرية التي تقول بتقّدم اجلاملضّعفني، بل العكس هو الصحيح بناًء عىل ال

 التعديل، السيام لو تعّدد العلامء الذين طعنوا يف هذا الراوي.

من هنا، فكّل هذه املالحظة تدعم نظرّيتنا يف عدم تعايل أّي كتاب حديثي عن 

النقد؛ ألّن جهود املحّدثني كانت اجتهادات منهم، واجتهد غريهم بعكسها، حتى 

أّن هناك أحاديث كثرية يف صحيح مسلم اختلف حوهلا  أّن النووي نفسه يذكر

وحول صّحتها، فليس صحيحًا القول إنه وضع يف الكتاب ما أمجع عليه، هلذا 

(، ويؤّكد 36: 3حاول النووي تأويل كالم مسلم )صحيح مسلم برشح النووي 

هذا األمر ما يف هدي الساري من أّن البخاري عرض كتابه عىل ابن حنبل وحييى 



معني وعيل بن املديني وغريهم، فاستحسنوه إال يف أربعة أحاديث قالوا: غري بن 

 (.5صحيحة )هدي الساري: 

وعليه، فال معنى ملا نقل عن الشيخ أيب احلسن املقديس من أّن الرجل الذي 

(، وقد حاول ابن حجر 833خيرج عنه يف الصحيح جاز القنطرة )املصدر نفسه: 

له إىل حّد ما ابن الصالح والنووي ـ بأّن اإلمجاع ختريج املوقف ـ وفعل ذلك قب

وإطباق اجلمهور عىل تصحيح كتايب البخاري ومسلم يف الذي يروونه يف 

األصول، أما ما يذكرونه يف الشواهد والتعاليق واملتابعات، فإّن الرواة هنا ختتلف 

ل درجاهتم مع كوهنم صادقني، وهلذا إذا جرح شخص يف راٍو منهم قّدم التعدي

عىل اجلرح؛ لتعّدد أسباب اجلرح بحيث منها ما يقدح ومنها ما ال يقدح )صحيح 

 (.832ـ  833؛ وهدي الساري: 25: 3مسلم برشح النووي 

لكّن هذا الكالم غري دقيق من حيث عدم ثبوت قاعدة تقّدم التعديل عىل 

 هاجلرح بشكل مطلق كام بحثناه يف علم الرجال؛ ألّن اجلرح وإن اختلفت مناشؤ

بحيث بعضها يقدح يف العدالة وبعضها ال يقدح، إال أّنه قد يلتقي مركز اجلرح 

ومركز التعديل، فلو عّدله فهو يشهد بصدقه، فلو جرحه جارح ونّص عىل أّنه 

كذاب، فكيف يمكن البقاء عىل تعديل املعّدل!! مع أّن األقرب أّن اجلارح قد 

هناك، يضاف إىل ذلك أّننا بنينا يف التفت إىل ما مل يره املعّدل من كذب هنا أو 

أبحاثنا يف حجية قول الرجايل عىل احلجية من باب إفادة الوثوق واالطمئنان 

موافقني يف ذلك بعض كبار العلامء مثل العالمة املامقاين )راجع نظرّيته يف: تنقيح 

ل اجتهد أيضاً يف التوّصل لعد338، 376، 375: 3املقال  لة ا(، وهنا نرى أّن املعدِّ

الراوي ووثاقته، وربام لو ذكر لنا ما أقنعه بالوثاقة ملا اقتنعنا معه، فجرح اجلارح 

حتى لو مل يعلم منشؤه حيتمل احتاد مركزه مع مركز التعديل، وهذا خيّل باالطمئنان 



عادًة، وليست كلامت املعّدل بمثابة البينة التي يؤخذ هبا تعّبدًا، حتى إذا شككنا يف 

سلمت البينة املعّدلة ومل تسقط، فرتجيح تعديل البخاري عىل  مركز الشهادتني

جرح الطاعنني غري صحيح هبذه الطريقة، بل املفرتض ـ عىل األقّل ـ احلكم 

( 836بالتساقط كام هي القاعدة األّولية يف جمال التعارض عمومًا. علاًم أّن هناك )

ممن طعن عليهم عىل ( راويًا يف الشواهد والتعليقات 75راويًا يف األصول و )

مستوى البخاري )راجع: حممد رضا جديدي نجاد، دانش رجال از ديدگاه أهل 

(، فكيف نجعل 245؛ وانظر األرقام حول صحيح مسلم أيضاً ص: 244سنت: 

 القضية وكأهنا خاصة بروايات التعليقات والشواهد!!

ودفاعه  يوحتى لو نجح ابن حجر يف دراسته املطّولة ملن طعن عليه يف البخار

(، فهذا ال يعدو كونه 065ـ  832عن رأي البخاري فيهم )هدي الساري: 

اجتهادًا يف علم الرجال من ابن حجر نفسه، فنحن ال مانع عندنا بعد النقد 

السندي أو املتني أن تثبت كّل روايات صحيح البخاري أو الكايف، إنام الذي 

ندي ومتني هلا، وما ذكرناه نناقشه أن نأخذ هبذه الروايات دون ممارسة نقد س

يسمح بمامرسة هذا النقد كام هو واضح، فليس البخاري وال الكليني بفوق 

الرجال حتى يتعّبد بقوهلم يف الرواة واملتون، وال يؤخذ معهم بل وال يلتفت لقول 

النجايش أو العقييل أو ابن حبان أو النسائي أو ابن اجلوزي أو ابن الغضائري أو 

 الطويس أو..

أما حماولة النووي ـ تبعًا البن الصالح ـ تربير رواية البخاري عن شخص و

طعن فيه بأنه قد يكون روى عنه حال استقامته، وطعنوا فيه بمالحظة ما بعد حال 

(.. 25: 3االستقامة، ذاكرًا عددًا قليالً من األسامء )صحيح مسلم برشح النووي 

ل طيات التارخيية عن حصول حتوّ هذه املحاولة تنفع عندما تكشف الوثائق واملع



يف هذا الرجل، كام يف مثل سعيد بن عروبة ـ سنّيًا ـ وبني فضال ـ شيعيًا ـ لكن هذا 

ال ينفع يف غري هذه الدائرة املحدودة، إذ لو حصل حتّول يف الراوي كان يفرتض 

ا وبالعلامء اإلشارة إىل هذا األمر اهلام، فعدم ذكرهم للمئات من الرواة الذين ورد

 يف البخاري ومسلم وطعن عليهم من قبل غريهم، غري واضح.

من هذا كّله، نعرف أّن ما فعله املحّدثون الكبار كان اجتهادات منهم ينبغي 

عدم التعّبد هبا قبل مراجعة سائر الوثائق ومقارنتها، وهذا املشهد يساعد عىل 

 .ن خمتلف املذاهبحتديد درجة الوثوق بالروايات التي قّدمها هؤالء املحّدثون م

 

 موضوعي باستنتاج للخروج اولةحم غريه، إىل الضعيف نسبة ـ  ـ 

إّن ورود هذا العدد من الضعاف يف كتب احلديث الكربى عند السنّة والشيعة، 

ال يوجب سقوط الكتب احلديثية سقوطًا مطلقًا؛ ألننا لو حسبنا عدد الرواة 

ب احلديث، فإّن العدد لن يتجاوز الضعاف إىل جمموع الرواة الواردين يف كت

للاممقاين  «تنقيح املقال يف أحوال الرجال»اخلمسة يف املائة، فإذا نظرنا إىل كتاب 

معجم رجال احلديث »( رواة مرتمجني فيه، وإذا نظرنا إىل 36847سنجد )

( من الرواة، وإذا نظرنا إىل 35746للخوئي، سنجد )« وتفصيل طبقات الرواة

لعيل النامزي الشاهرودي، لوجدناه يرتجم « رجال احلديثمستدركات علم »

 ( راويًا، وهذه أكرب املوسوعات الرجالية الشيعية عىل اإلطالق.33333)

وأما ما ذكره علامء أهل السنّة يف كتبهم الرجالية فهو أيضًا أرقام كبرية، ففي 

( راويًا، 3353هتذيب التهذيب البن حجر حسب الرتقيم املوجود هناك )

( راويًا، واجلرح والتعديل البن أيب 32835التاريخ الكبري للبخاري جاء فيه )و

( راويًا، وأسد الغابة البن األثري اجلزري حوى 33404حاتم الرازي، جاء فيه )



( ترمجًة، إىل غريها من 32267( ترمجًة، واإلصابة البن حجر حوى )7550)

 الكتب الرجالية.

لشيعة، وحذف التكرار داخل الكتب، حيث وبعد حذف التكرار بني السنّة وا

يتكّرر اسم الراوي عدة مرات بالكنية أو غريها.. سنحصل عىل ما ال يقل عن 

مخسة وعرشين ألف راٍو، فإذا كان بينهم ألف أو ألفي شخص مضّعف عىل أبعد 

تقدير، فإّن هذا يعني أقّل من عرشة باملائة من الرواة، وبعد الكشف عنهم ومعرفة 

، سيسلم لنا من التضعيف أكثر من عرشين ألف راٍو، فهل يعني هذا أسامئهم

احلساب سقوط متام الروايات عند املسلمني!! لو حصل هذا لسقطت كّل كتب 

التاريخ عند البرش بل وغريها؛ فال حدود أربعامئة ضعيف يف احلديث الشيعي 

عيف ئة ضيسقط صالحية االعتامد عىل أكثر من عرشة آالف راٍو، وال ألف وستام

 عىل أبعد تقدير عند السنّة يسقط هذا العدد أيضًا وما يزيد.

علاًم أّن دراسة حركة التضعيف كحركة التوثيق تبنّي أن بعضهم ضّعف 

خللفيات عقائدية أو لقرب بعض الشخصيات من السلطة أو كوهنا معارضة 

 وهكذا..

 ات صحيحة أووال نريد بذلك القول بأّن سائر الرواة ثقات أو سائر الرواي

معتربة، وإّنام نأخذ هنا بعني االعتبار عنرص التضعيف، صارفني النظر عن عنرص 

 املجهولية وعدم ثبوت توثيق أو تضعيف وال تزكية وال جرح وال تعديل.

وهبذا نخرج باستنتاج موضوعي وهو أّن مقارنة الضعفاء مع املوثقني مع 

إال فإّن و التجربة احلديثية وقيمتها،املجموع يعطينا صورة أكثر دّقة يف رصد واقع 

 استخدام التهويل أحادي اجلانب لن يكون مفيدًا وال دقيقًا من الناحية العلمّية.



 يفالتضع موضوع يف لشيعةا النقاد نهج على مالحظات ـ  ـ 

إّن طريقة املظّفر واألميني والساعدي وغريهم يف مجع املضّعفني، كانت تقوم 

ّي عامل سواء كان متقّدمًا أم متأخرًا كابن حجر والعالمة عىل نّص مضّعف أل

احليل؛ ونحن نعرف أّن توثيقات هؤالء وتضعيفاهتم ليست بذات أمهيّة قصوى، 

كام هي احلال يف العلامء املتقّدمني، فليؤخذ هذا األمر بعني االعتبار، وقد فّصلنا 

ر ـ جالً نعم ينفع هذا األمالكالم فيه يف أبحاثنا يف علم الرجال واجلرح والتعديل، 

ـ بناًء عىل من يأخذ باعتبار املواقف الرجالية للعلامء املتأخرين مثل ابن حجر عند 

 كثري من أهل السنّة اليوم.

كام إّن احلساب الذي قام به الشيخ األميني لعدد روايات بعض الضعفاء فبلغ 

الرقم يشّكل حديثًا هو جمّرد حساب افرتايض غري واقعي؛ ألّن هذا  33638

غالبية األحاديث املوجودة يف كتب احلديث اليوم عند املسلمني، فالذي فعله 

األميني أنه نقل كلامت تارخيية عن أّن هذا الوّضاع قال: وضعُت أربعة آالف 

حديث، وذاك قال: وضعت كذا وكذا حديثًا وهكذا.. ثم مجع هذه املنقوالت 

هذا الرقم موجود يف كتب احلديث اليوم،  فبلغت هذا الرقم، مما يوهم القارئ بأنّ 

ويشعرك أّن قرابة مائة ألف حديث قد سقط عند أهل السنة، وهذا فيه إهيام قد ال 

يكون مقصوداً لألميني؛ هلذا نحن مل نّتبع هذه الطريقة عندما عددنا روايات الرواة 

عة من بالضعاف عند الشيعة، بل ذكرنا الراوي وعددنا كم له اآلن يف الكتب األر

 روايات، وهذا هو األصّح لتقويم واقع الكتب احلديثية اليوم.

يضاف إىل ذلك أّنه لو كان العالمة األميني قد اعتمد عىل اإلقرارات التي 

نقلت عن الوضاعني والكذابني وكانت هذه هي عمدة معلوماته، فقد ذكرنا يف 

فسه قد يكون بنبعض دراساتنا حول احلديث النبوي أّن إقرار الواضع بالوضع 



إقراراً كاذباً هيدف من خالله إىل تشويش األمور عىل الناس، فكيف يمكن تصديق 

شخص بأّنه وضع احلديث، إذ لو صّدق لكان رجالً كذابًا، ومع كونه كذلك كيف 

ال نحتمل أنه كذاب يف نوعية األحاديث التي زعم وضعها أو يف عددها أو يف 

عية يؤخذ بإقراّر املقّر ويعاقب رشعًا؛ عماًل موضوعها!!. نعم، من الناحية الرش

بموجب حجية اإلقرار يف باب القضاء. مع ذلك يفيد اإلقرار الظّن القوّي 

 بحصول الوضع ويشّكل أمارة عىل ذلك قد تضاف إىل غريها يف هذا املجال.

وليس من البعيد أن نفّصل يف هذا األمر؛ وذلك أّن العاقل ال جيلب الرضر إىل 

فلامذا يقف شخص ليقّر بأنه كذاب ويفضح نفسه أمام الناس إذا مل يكن نفسه، 

كذابًا واقعًا!! من هنا جيب أن ندرس ـ إذا توفرت املعطيات السياقية التارخيية ـ 

مالبسات صدور هذا اإلقرار من صاحبه؛ فقد يلقى القبض عليه وحيال لإلعدام 

ذا ّر وهو عىل املقصلة بوضع كبتهمة الزندقة مثاًل ـ كام حصل مع بعضهم ـ ثم يق

وكذا، إّن هذا النوع من اإلقرار ضعيف اإلضاءة؛ ألّن الرجل يعرف بأنه مّيت، 

وأّن صورته عند الناس مشّوهة، فلعّله أراد االنتقام منهم يف حتويله إىل املوت، 

السيام إذا أكثَر من األرقام التي وضعها يف احلديث، كأن يتحّدث عن آالف 

 عن الدّس يف الكتب بشكل كبري دون وجود اسمه يف األسانيد. األحاديث أو

أما لو مل يكن األمر كذلك، بل عرفنا من مالبسات اإلقرار أنه رجٌل تاب إىل 

اهلل وصار إنساناً صاحلًا، ثم عرف بالصالح فيام بعد، فإّن هذا اإلقرار تغدو إضاءته 

ح الداعي إلنسان صالح أن يفضقوية جدًا وفقًا للمنطق االحتاميل العقالين، إذ ما 

نفسه وتارخيه إال أن يكون تقيًا خيشى اهلل تعاىل!! إّن رصد مالبسات صدور 

 اإلقرار يظّل هو املعيار يف حجم وثوقنا بمضمون هذا اإلقرار.

يضاف إىل ما تقّدم، أّن اإلقرار البّد أن يثبت بطريق معترب رشعًا وعقالئيًا، فال 



يف كتب احلديث والدراية لرتتيب النتائج عىل ذلك  يكفي تداول إقرار شخص ما

دون إثبات هذا اإلقرار؛ إذ ثمة احتامل يف أن يكون خصوم هذا الراوي قد نسبوا 

إليه هذا اإلقرار ـ ولو بعد وفاته ـ لتشويه صورته أو إسقاط مروياته التي ال 

 ينسجمون فكريًا وعقديًا معها.

 ء عىل إقرارات الوّضاعني املنسوبة إليهم،من هنا، ال يصّح االستعجال يف البنا

 السيام للتوّصل إىل نتائج كالتي ابتغاها العالمة األميني.

ويف هذا السياق نالحظ أّن بعض أهل السنّة يرّكز كثريًا عىل الروايات التي 

يشهد فيها أهل البيت بكثرة الكذابني عليهم، ويرون ذلك دلياًل عىل ضعف 

أهّنم نسوا أّن مثل هذا النصوص مروّي عن رسول اهلل  احلديث الشيعي. والغريب

وعن الصحابة أيضًا، فهل يعني ذلك احلّق يف ترك كّل الروايات النبوّية؛ ألّن النبي 

شهد بأنه ستكثر عليه الكذابة أو أّن هذه النصوص تستدعي النظر والتأمل 

من  ثوالفحص التارخيي والرجايل والنقدي الستجالء احلقيقة ومتييز الغ

 السمني؟

إىل أّننا غري ملزمني ال بنظريات اإلخباريني الشيعة واملحّدثني وأشري أخريًا 

السنّة يف تصحيح الروايات، وال بإنقاصات الشعراين وال البهبودي وال آصف 

حمسني وال حممود أبو رية وال األلباين وال صاحب املعامل وال صاحب املدارك وال 

هم.. فال يفرتض أن يدفعنا موقف األوائل هاشم معروف احلسني وال غري

باحلديث، وال موقف غريهم لسحب الثقة به، بل املهم الرجوع إىل الشواهد للوثوق 

 واألدّلة لكّل طرف للنظر فيها؛ ال التقليد واالتباع، بل التجديد واإلبداع.

 

 اريلبخا التهام نقدّية بعةمتا احلديثّية، الكتب يف واالحنياز التعّصب مشكلة ـ 

وّجه هذه املالحظة النّقاد الشيعة عىل بعض الصحاح السنية، وخاّصة صحيح 



البخاري، ويوّجهها النّقاد السنّة عىل بعض كتب احلديث الشيعّية، وحصيلة هذه 

 املالحظة أّن هذه الكتب مل تكن متعالية عن التعّصب واإلفراط يف االنحياز:

د اعترب ، فقادر السنّية يف هذه النقطةأّما عىل مستوى النقد الشيعّي عىل املص

النّقاد أّن ذلك يف البخاري أكثر منه يف مسلم، وقد ذكروا لذلك جمموعة من 

الشواهد األمر الذي يشّكك يف نزاهة هؤالء املحّدثني الكبار، ومن ثم عدم إمكان 

 االعتامد عىل كتبهم، ونحن نذكر كّل شاهد ونعّلق عليه:

 

 رونظ رصد البيت، أهل لفضائ على مالتعتي سياسة ـ  ـ 

سياسة التعتيم عىل فضائل عيّل وأهل بيته؛ فالبخاري ال يأت  الشاهد األّول:

عىل منقبة لعيل إال ويعّتم عليها كحديث الغدير، وآية التطهري، وحديث أنا مدينة 

ًا بالعلم وغريها الكثري، هلذا قّلام نجد منقبة لعيل وآله يف البخاري، يف حني ذكر با

خاصًا ملعاوية، وملا مل جيد له رواية عن رسول اهلل نقل يف مدحه خربًا البن عباس 

؛ 334ـ  343؛ وأضواء عىل الصحيحني: 83ـ  25وآخر أيضًا )القول الرصاح: 

؛ وحممد حسن زماين، نكاهي به صحيح 830ـ  838: 2واستخراج املرام 

 (.35ـ  38: 20بخاري، جملة علوم حديث، العدد 

ّن كتاب املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري يعّد بنفسه شهادًة بل إ

صارخة عىل مقدار حتيّز البخاري ومسلم يف كتابيهام، وأّنه ملّا كشف احلاكم عن 

املقدار الذي أخفياه، وغالُبه من قضايا اخلالف املذهبي الذي ينترص لعيّل وآل عيل 

ي هجومه عىل النيسابوري واهتموه بن أيب طالب، شّن التيار السنّي التقليد

بالتساهل )راجع: احللو، تاريخ احلديث النبوي بني سلطة النص ونّص السلطة: 

؛ وانظر نامذج من كلامهتم يف احلاكم النيسابوري عند: الذهبي، سري 833ـ  843



: 5؛ وابن حجر، لسان امليزان 643: 8؛ وميزان االعتدال 363: 37أعالم النبالء 

288.) 

الشاهد وارد ملحوظ باملقارنة بني البخاري وغريه، لكن جيب حتديد هذا 

مستواه، فإنه تكمن املشكلة فيه أنه يتعامل مع البخاري عىل أنه معتقد بالتشّيع 

احلّق عند الناقد، وملا مل يرو هذا احلديث أو ذاك اعتربه معانداً يامرس سياسة تعتيم، 

لصورة التي قّدمها الناقدون تكاد تكون ونحن ال نرّبو أحدًا من أّي هتمة؛ لكن ا

غري دقيقة بعض اليشء، فقد خّصص البخاري بحثًا ملناقب عيل وذكر فيه حديث 

املنزلة، وحديث يا عيل أنت مني وأنا منك، وحديث رضا النبي عنه، وحديث 

إعطاء الراية يف خيرب، ورواية لعمر يف مدح عيل، وتسبيحة الزهراء، كام خّصص 

ب جعفر بن أيب طالب، وبابًا لقرابة الرسول، وبابًا ملناقب عامر وحذيفة، بابًا ملناق

ـ  247: 0وبابًا للحسن واحلسني؛ وبابًا ملناقب فاطمة )انظر: صحيح البخاري 

 (.224، 237ـ  235، 234

أكثر بأيب بكر وعمر وعثامن وعائشة، ربام انسجامًا مع ونحن ال ننكر أنه اهتّم  

 يقدر عىل اإلكثار من مناقب عيل لظروف حتيط به كام حصل مع عقيدته، وربام كان ال

 كّل الناس مثل بعضهم، دون أن نعذر أحدًا أو نتهمه.النسائي يف بالد الشام، وليس 

نعم، نحن نوافق عىل أّن أغلب املحّدثني يف كّل طائفة كان متحّيزًا وكان يرتك 

 ر، أليس هذا اإلشكالبعض الروايات التي ال تنسجم معه ويأخذ ببعضها اآلخ

يمكن أن يورده السنّي عىل حمّدثي الشيعة، ويقول: من بني كّل فضائل الصحابة ـ 

وهي روايات باملئات ـ عّتم الشيعة عليها كّلها إال عىل فضائل أهل البيت وعىل 

بعض الصحابة املحسوبني عىل عيل، أليس هذا بغضًا وتعتياًم لو كان ما فعله 

عتياًم!! علاًم أّن أهل السنّة ـ كابن حنبل، والرتمذي، ومسلم، البخاري تعّصبًا وت



والنسائي، واحلاكم، واملوصيل، وابن أيب شيبة، والطربي، والطرباين، واملتقي 

اهلندي و.. ـ رووا باعرتاف الشيعة مئات الروايات يف حّق عيل وأهل بيته، ولطاملا 

لة، غدير، والثقلني، واملنزاستفاد منها الشيعة لصالح نظرياهتم، منها حديث ال

والراية، والدار، واألحاديث الواردة يف تفسري بعض اآليات كالتطهري والوالية 

وغريها، برصف النظر عن حتليلهم الداليل هلا، أما الشيعة اإلمامّية فنادرًا ما 

يروون مدحًا يف حّق أحد من متقّدمي املسلمني إال إذا كان من حزب اإلمام عيل، 

 نصاف والتعّصب لو صّح اإلشكال املتقّدم!!فأين اإل

نعم، نحن من أشّد املؤمنني بحصول تعتيم يف مصادر التاريخ واحلديث، 

وحصول انحيازات، بل نحن نعتقد ـ كام بحثناه مفّصاًل يف دراساتنا يف علم 

الرجال ـ بأّن علامء اجلرح والتعديل حّكموا نظرياهتم يف تقويم الرجال، فأحيانًا ـ 

دائاًم ـ إذا مل يوافقهم الراوي يف نظرياهتم العقائدية تركوا روايته وطعنوا به،  وليس

وقد أوردنا بعض أمثلة ذلك. ولكّن هذا يشء ال خيتّص بالبخاري ومسلم، وإنام 

يشمل عموم حمّدثي اإلسالم إال من شّذ وندر، والبخاري منهم، بل يستوعب 

 املؤّرخني أيضًا.

ـ  أّن البخاري وحتى غريه من أئمة احلديث السني والشيعي علاًم ـ بعد هذا كّله 

مل يقولوا بأّن ما ال يذكرونه هو غري صحيح باعرتاف السنّة والشيعة، من هنا فعدم 

ذكر خرب ال يدّل عىل كذبه فيام أخرب عنه يف كتابه حتى يسقط كتابه أو كتاب غريه 

ه فيام رية ال تبطل صدقعن االعتبار؛ ألّن عدم ذكر املحّدث خلرب له تفسريات كث

أخرب، نعم هي مالحظة تسّجل عليه يف بعض املوارد، فال جتاهل حمّدثي الشيعة ملا 

يراه السنّي فضائل الصحابة يوجب كذهبم فيام أخربوا به من فضائل عيل، وال 



 جتاهل السنّي كذلك يوجب ذلك.

هم الفكري، تامئنعم، هذا كّله جيعلنا ننظر بواقعّية ملنجزات املحدثني وتأثري ان

فال حيّق بعد ذلك أن نشّكك يف حديث الغدير؛ ألّن البخاري مل يروه، كام فعل ابن 

ن ، فعدم الرواية يمكن أن نعتربه انحيازًا وانتامًء، لك«منهاج السنة»تيمية يف كتابه 

ال يعني ذلك أّن الرواية كذب وافرتاء، وما نقله ابن تيمية عن البخاري وابراهيم 

 ن طعنهم يف حديث الغدير دعوى مل ُيقم عليها دلياًل.احلريب م

وأخريًا، من لطيف ما رأيت أّن الدكتور شكيب بن بديرة الطبلبي، وهو من 

علامء الشيعة التونسيني املعارصين، يرفض هتمة جمافاة البخاري ألهل البيت 

)وقلياًل ما حيصل هذا يف الوسط الشيعي(، مستشهدًا بحديث رواه البخاري 

)صحيح البخاري « أنت مني وأنا منك: »تطعاً لرسول اهلل| يف حّق عيلمق

: 8؛ واحلديث بسياقه رواه احلاكم يف املستدرك 35: 5، و247: 0، و363: 8

(، فإّن هذا احلديث مقتطعًا ـ كام أورده البخاري ـ داللته يف حّق عيّل أقوى 324

يرة طبلبي )شكيب بن بدمنها ضمن السياق األصل الذي كان فيه من وجهة نظر ال

 (.307ـ  306: 8الطبلبي، أطوار االجتهاد ومناهجه 

 

 تأّمل وقفة الصادق، اإلمام من السليب البخاري موقف ـ  ـ 

املوقف الذي اختذه البخاري من اإلمام جعفر الصادق حيث مل  الشاهد الثاين:

ل املعادين أله يرو عنه يف صحيحه وال حديثًا واحدًا، فيام روى عن اخلوارج وعن

البيت، ومنهم عمران بن حطان زعيم اخلوارج وعاملهم، ومروان بن احلكم طريد 

(، مع 73الرسول )راجع: جعفر السبحاين، احلديث النبوي بني الرواية والدراية: 

هـ، فيام تويف 303قرب عهد البخاري بالصادق، فاإلمام الصادق تويف عام 



املدينة مركز تدريس له لسنوات هـ، والصادق كانت 256البخاري عام 

والبخاري استوطنها لست سنوات أيضًا يأخذ من علامئها الذين أخذوا عن 

الصادق وغريه، أو أخذوا عّمن أخذ عن اإلمام الصادق وغريه؛ بل إّن البخاري 

مثل عبد الوهاب الثقفي، وحاتم × خّرج أحاديث عن رواة رووا عن الصادق

وهؤالء كانوا مشايخ علم للبخاري، مع ذلك مل بن إسامعيل، ومالك بن أنس، 

 ينقل عنهم البخاري أّي حديث عن اإلمام الصادق.

وقد حاول ابن تيمية تربير عدم رواية البخاري عن اإلمام الصادق بأّن 

ملّا بلغه أّن ليحيى بن سعيد × البخاري اسرتاب يف بعض حديث الصادق

 القّطان فيه كالم.

فالصادق مل يكن رجاًل جمهوالً أو حوله لغط بل كان وهذا الكالم غري مقبول؛ 

عَلاًم مشهورًا بالعلم والدين والتقوى، فكيف يسرتيب فيه البخاري ملجّرد أنه 

سمع كالمًا من شخص واحد يف حّقه، والبخاري خبري يف الرجال خربًة واسعة، 

مسلم مل و إذًا فال معنى ملا فعله البخاري سوى التعّصب والعناد. بل إّن البخاري

خيّرجا وال حديثًا عن اإلمام احلسن، وال اإلمام موسى بن جعفر، وال اإلمام عيل 

بن موسى الرضا، وال اإلمام حممد اجلواد، وال اإلمام عيل اهلادي، وال حتى اإلمام 

العسكري املعارص للبخاري، وال حتى عن أبنائهم، كاإلمام زيد بن عيل واحلسن 

ندما روى البخاري عن اإلمام عيل بن احلسني نقل عنه بن احلسن املثنى، وحتى ع

رواية أّن عليًا وفاطمة ما كانا يستيقظان للصالة، ونسب إليه حديثًا يف رشب محزة 

 بن عبد املطلب للخمر!

والغريب أّن ابن تيمية مل ير نسبًة بني الزهري والصادق يف احلديث، وأّن 

ويرى أّن جمالد بن سعيد أحّب إليه القطان كان يرى يف نفسه شيئًا من الصادق، 



منه، كام أّن الذهبي ينقل هذا دون أن يعّلق رغم توثيقه لإلمام الصادق، مع العلم 

؛ وقاموس 72ـ  83أّن جمالد بن سعيد قد طعنوا فيه )انظر: القول الرصاح: 

: 2؛ واستخراج املرام 330ـ  334؛ وأضواء عىل الصحيحني: 3: 32الرجال 

ـ  367اشم معروف احلسني، دراسات يف احلديث واملحّدثني: ؛ وه047ـ  835

؛ وحممد حسن زماين، نكاهي به صحيح بخاري، جملة علوم حديث، العدد 376

 (.30ـ  38: 20

بل ينّص الذهبي عىل أّن البخاري يتجنّب الرافضة كثريًا ربام لتدّينهم بالتقية، 

 م عىل بدعهم يلتزمون الصدقوال يتجنّب القدرية وال اخلوارج وال اجلهمية، فإهن

 (.364: 8)ميزان االعتدال 

 ودراسة هذا الشاهد تكون بذكر نقاط:

إذا أردنا أن نحّلل حجم هذا اإلشكال فيجب أن تكون لدينا نظرة  أوالً:

شمولية مقارنة؛ مثالً مل يرِو البخاري عن عثامن بن عفان سوى تسعة أحاديث، ومل 

البخاري عن أيب بكر سوى اثنني وعرشين  يرو عنه مسلم سوى مخسة، ومل يرو

حديثًا، ومل يرو عن الزبري سوى تسعة أحاديث، فيام روى عنه مسلم حديثاً واحدًا، 

ومل يرو البخاري عن طلحة سوى أربعة أحاديث، وعن ابن عوف سوى تسعة 

ـ  02؛ ونظرة عابرة: 225ـ  220أحاديث )انظر: أضواء عىل السنّة املحمدية: 

08.) 

عناه أّن عدم التحديث أو قّلة التحديث ليست ناجتة عن عصبية فقط، بل هذا م

 قد تفتح الباب الحتامالت أخرى جيب درسها قبل حرص تفسرينا هبذا التفسري.

وهكذا نجد للبخاري وغريه توثيقات ملن خيتلفون معهم يف املذهب والرأي، 

ن يرى كا»لطائي: وأذكر عىل سبيل املثال فقط ما قاله يف حّق أيوب بن عائذ ا



كان »، وما قاله يف حّق الصلت بن مهران التيمي الكويف: «اإلرجاء، وهو صدوق

 (.62، 22)البخاري، الضعفاء الصغري: « ُيذكر باإلرجاء.. صدوق يف احلديث

إّن ما نقله ابن تيمية والذهبي من تفسري موقف البخاري من اإلمام  ثانيًا:

لك البخاري يف كتبه الرجالية عندما ترجم الصادق ال دليل عليه، فلم يذكر ذ

(، ومل يورده يف كتاب الضعفاء 333: 2اإلمام الصادق )انظر: التاريخ الكبري 

الصغري، ومل يذكر لنا ابن تيمية من أين أتى هبذه املعلومة عن البخاري! وملاذا مل 

 ينقل أحد قبل ابن تيمية والذهبي وابن حجر هذا الكالم عن البخاري! بل إنّ 

املوجود يف تاريخ حييى بن معني أنه سأله حييى بن سعيد: ما لك ال تسأل عن 

حديث جعفر بن حممد، فقلت: ما أصنع هبا! فقال حييى بن سعيد: كان حيفظ هذه 

األحاديث األسانيد )كذا( قال حييى ]بن معني[: كان جعفر بن حممد ثقة مأمونًا 

 (.284: 2)تاريخ ابن معني )الدوري( 

قل القّصة الذهبي نفسه يف ميزان االعتدال، وجاء يف جواب حييى بن بل قد ن

؛ 035: 3)ميزان االعتدال « إن )إنه( كان حيفظ فحديث أبيه املسّدد»سعيد: 

(، بل ينقل ابن 33: 2موجود يف هتذيب التهذيب « إنه»وصدر اجلملة بكلمة 

ًا ان كذوبحجر عن إسحاق بن حكيم عن حييى بن سعيد أّن جعفر بن حممد ما ك

 (.33: 2)هتذيب التهذيب 

وهذا كّله معناه أّن هذا الكالم املنقول عن البخاري، ال دليل يثبته، وأننا 

وجدناه مع ابن تيمية يف القرن الثامن اهلجري، علاًم أّن أئمة اجلرح والتعديل عند 

 أهل السنّة قد وثقوا جعفر بن حممد الصادق ونقلوا مدحًا له، كام جاء يف تاريخ

ابن معني، ومعرفة الثقات للعجيل، وضعفاء العقييل، بل نقل ابن أيب حاتم 

نصوصًا عن حييى بن سعيد األنصاري وأيب زرعة وحييى بن معني والشافعي و.. 



، 333: 3؛ و)الدوري( 30يف توثيق الصادق )انظر: تاريخ ابن معني )الدارمي(: 

؛ واجلرح 254: 2؛ والضعفاء 273ـ  274: 3؛ ومعرفة الثقات 284: 2و 

 (.50؛ وانظر أيضًا: ابن شاهني، تاريخ أسامء الثقات: 037: 2والتعديل 

نعم، كالم حييى بن سعيد وجدناه عند ابن عدي يف الكامل مسندًا، لكن ابن 

 383: 2عدي نقل مواقف اجيابية عديدة من الصادق )الكامل يف ضعفاء الرجال 

اإلدلبي أن يراد بجعفر بن حممد هنا  (، وهلذا احتمل الدكتور صالح الدين380ـ 

شخص آخر، وأّنه حصل التباس عند ابن عدي وغريه يف هذا األمر، وإن كان هذا 

 االحتامل عندي غري واضح.

كام أّن املزي يف هتذيب الكامل وغريه ذكر أن حييى بن سعيد القطان قد روى 

، ونقلوا عنه (256: 6؛ وسري أعالم النبالء 76: 5عن الصادق )هتذيب الكامل 

قوله: إنه ـ أي جعفر بن حممد ـ ما كان كذوبًا )الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ: هتذيب 

(، والنقل األخري يف سنده إسحاق بن حكيم وهو جمهول 77ـ  76: 5الكامل 

 احلال.

هـ( يقّدم لنا نصًا هامًا هو ـ عىل ما يبدو ـ من أقدم 850وامللفت أّن ابن حبان )

روايته حيتّج ب».. جال، حيث يقول لدى ترمجة اإلمام الصادق: النصوص يف هذا امل

ما كان من غري رواية أوالده عنه؛ ألّن يف حديث ولديه عنه مناكري كثرية، وإنام 

مّرض القول فيه من مّرض من أئمتنا ملا رأوا يف حديثه من رواية ولده عنه أشياء 

، ومن املحال أن يلزق ليس من حديثه، وال من حديث أبيه، وال من حديث جّده

 (.383: 6)الثقات « به ما جنت يدا غريه..

هذا النّص هناك العديد من العالمات التي تدعمه يف الثقافة السنية؛ ألّن أهل 

السنّة كانت هلم مواقف سلبية من الشيعة املحيطني باألئمة وكانوا يتهموهنم 



هل البيت يعية يف حّق أبالكذب، والسبب يف ذلك روايتهم الروايات العقائدية الش

من معاجز وكرامات ومقامات وغري ذلك، والروايات الطاعنة يف الشيخني 

وبعض الصحابة؛ فليس من البعيد أن يكون حتّفُظ من حتّفَظ ناجتًا عن عدم قدرة 

السنّة ـ من وجهة نظرهم ـ الوصول إىل سند صحيح يربطهم باإلمام الصادق، أو 

ة هذه الروايات التي هي يف عقيدهتم من حصول شك يف أمره من حيث كثر

املناكري، هلذا وجدنا اهتاممًا بنقل أحاديث عن الصادق يف براءته مما نسب إليه من 

؛ وسري أعالم 38ـ  34: 5سّب أيب بكر )انظر تفصيلها عند: املزي، هتذيب الكامل 

لشيعي ا ؛ وراجع يف أسباب حتفظ املحّدثني السنّة من رواية263ـ  253: 6النبالء 

دون اخلارجي: حممد عيل قاسم العمري، دراسات يف منهج النقد عند املحّدثني: 

، حيث قّدم مرّبرات يمكن املناقشة يف بعضها، لكنّها توضح أّن هذا 833ـ  863

 النهج مل يكن ملوقف عقدي فقط بحسب رأيه(.

صادق وعىل أية حال، فال دليل يدّل عىل أن عدم رواية البخاري عن اإلمام ال

جاءت من حيث تشكيكه به شخصيًا أو اّتباعه فيه ما نقله ابن عدي عن حييى بن 

 هذه من زلقات حييى القطان. بل»سعيد القطان، الذي عّلق عليه الذهبي بالقول: 

 «أمجع أئمة هذا الشأن عىل أّن جعفرًا أوثق من جمالد، ومل يلتفتوا إىل قول حييى..

 (.256: 6)سري أعالم النبالء 

الغريب من السيد عيل امليالين هتّجمه عىل الذهبي يف هذا املوضوع مع أّن و

: 3الذهبي وصف جعفر بن حممد بالصادق عىل الطريقة الشيعّية يف )الكاشف 

(، بـ 030: 3(، ووصفه يف )ميزان االعتدال 366: 3( و)تذكرة احلفاظ 235

ير هبي وابن تيمية ترب، فمحاولة الذ«أحد األئمة األعالم، بّر صادق كبري الشأن»

 عدم رواية البخاري بام قاله القطان جمّرد اجتهاد منهام ال دليل عليه.



لنفرض أّن البخاري ـ حقدًا وعنادًا وتعّصبًا ـ مل يرو عن اإلمام الصادق  ثالثًا:

وأوالده، لكّن هذا ال يعني كذبه فيام روى عمليًا، فهذا الكليني والطويس 

عن أئمة الفقه واحلديث السنّي إال ما شّذ وندر، وإال إذا  والصدوق مل يرووا خرباً 

كانت فيه احتجاجات عليهم يف سياق سجايل، وإذا كان الشيعي يرى 

فوق النقد، فإّن السني ال يراه كذلك، علاًم أّن السني يرى الشافعي × الصادق

 عٌ ومالك وأبا حنيفة وابن حنبل والبخاري ومسلم و.. وجوه اإلسالم وأئمٌة جمم

عىل علمهم وإتقاهنم وإيامهنم، واخلدش فيهم خدش مذهبي كام خيدش سنّي يف 

 شيعي وبالعكس، فكيف نحاسب من طرف واحد!!

وال نقول بأّن هذه الظاهرة عند البخاري غري ملفتة؛ لكنها عامة بدرجة أو 

بأخرى؛ فال داعي جلعلها مسقطة حلجية رواياته، بل هي عىل أقىص تقدير شاهد 

قائية املحّدثني. بل نقل عن البخاري مواقف متشّددة من أيب حنيفة عىل انت

ومذهبه، فليست القضية قضية موقف من الشيعة فقط، بل قيل: إن احلميدي كان 

يقول عن أيب حنيفة )أبو جيفة(، وأن البخاري تأثر به وبإسامعيل بن عرعرة؛ وهلذا 

: 38انظر: تاريخ بغداد  بدأ كتابه بحديث عن مسند احلميدي )ملزيد من االطالع

؛ والشيخ 32؛ وابن النجار البغدادي، الرّد عىل أيب بكر اخلطيب البغدادي: 043

؛ 382ـ  383حسني غيب غالمي اهلرساوي، اإلمام البخاري وفقه أهل العراق: 

(، مركز 8؛ سلسلة الندوات العقائدية )88ـ  28وله أيضًا: البخاري وصحيحه: 

 ان(.األبحاث العقائدية، إير

إذن، فهذا النقد العنيف املتبادل ظاهرة عامة بني كبار علامء السنّة أنفسهم 

الختالف االجتاهات العقدية وغريها آنذاك )انظر نامذج هلا عند: اخلطيب 

)ترمجة أيب حنيفة النعامن(؛ وحسن بن  026ـ  825: 38البغدادي، تاريخ بغداد 



موجودة بني السنّة والشيعة، بل (، و3ـ  5فرحان املالكي، الصحبة والصحابة: 

بني الشيعة أنفسهم )انظر نامذج هلا عند: أمحد أبو زيد، حممد باقر الصدر السرية 

 ، املقدمة(، فهي جّو عام.74ـ  53: 3واملسرية 

ربام  إّن عدم رواية البخاري عن اإلمام الرضا وموسى بن جعفر رابعًا:

عىل ثقافته، ال تعّمدًا للحقد؛ كام  كانت لوجود بعض اجلدل السنّي حوهلام جرياً 

أّن عدم روايته عن اجلواد واهلادي والعسكري ربام ألهنم كانوا قلييل الرواية جدًا، 

 وقّلام يلتقي هبم أحد، السيام العسكري كام نعرف.

ال نفهم مربرًا واضحًا للبخاري يف جتاهله كّل هذا احلشد من  وخالصة القول:

ار ا ال نرى يف ذلك موجباً لسقوط كتابه بأكمله عن االعتبأهل البيت يف كتابه، لكنن

وضعف أحاديثه، ونتيجة ذلك أن ال يكون عدم رواية البخاري يف حّق أهل البيت 

أو عنهم معيارًا لتقويم روايات غريه، بحيث نقول: مل يروه البخاري إذًا فليس 

يام يبدو مل البخارّي فبيشء أو ينبغي النظر إليه بعني الريبة أو ما شابه ذلك، فإّن 

 يرو الكثري ممّا صّح مهام كان مرّبره ومهام وافقناه عليه أو مل نوافقه.

وهيّمنا هنا أن نشري إىل نقطة بالغة األمهّية، وهي أّنه يؤخذ عىل الكثري من أهل 

احلديث السنّة ومن علامء اجلرح والتعديل عندهم أهّنم اختذوا مواقف غري منصفة 

هل البيت والعلويني والشيعة، فيام كانوا أقّل من ذلك يف حّق يف حّق أتباع أ

اخلوارج والنواصب وغريهم، وقد أفاض السيد حممد بن عقيل العلوي احلسيني 

هـ(، يف عتابه عىل أهل احلديث والرجال يف هذا األمر، فأفرد 3854احلرضمي )

نه ، ضمّ «عديلالعتب اجلميل عىل أهل اجلرح والت»هلم كتابًا هاّمًا حتت عنوان 

الكثري من املالحظات واملناقشات والشواهد والتعليقات، وهو كتاب يستحق 

التأّمل واملراجعة، وقد أشار هلذه القضية ولعكسها أمحد أمني يف بعض كتاباته 



 (.237)راجع: فجر اإلسالم: 

ونحن نوافق عىل ذلك، لكن ينبغي حتديد حجم اإلشكالّية بحيث ال نفرط يف 

ملحّدثون السنّة جاء يف كتبهم وصحاحم ما يزيد عن مائة وستني راويًا التهمة، فا

شيعيًا وهلم آالف الروايات، وقد سئل حييى بن معني عن سعيد بن ُخثيم الكويف 

فقال: كويف، ليس به بأس، ثقة، قال: فقيل ليحيى: شيعي، فقال: وشيعي ثقة، 

؛ وهتذيب 388: 2؛ وميزان االعتدال 030: 34وقدري ثقة )هتذيب الكامل 

؛ وقد فّّس بعضهم هذا اجلواب من حييى بأنه استفهام إنكاري، 24: 0التهذيب 

(، 303ولكنّه غري واضح، فانظر: أمحد حسني يعقوب، نظرية عدالة الصحابة: 

وهناك من يعتقد ـ مثل صالح الدين اإلدلبي ـ بأّن ما جاء يف تضعيفات علامء 

رواية، شيعة مل يكن كّله جلانب التضعيف يف الاجلرح والتعديل السنّة بحّق بعض ال

 بل جلانب التضعيف يف العقيدة، وهي مسألة حتتاج ملزيد تأّمل.

وهكذا احلال عىل املقلب الشيعي، حيث ورد الكثري من الرواة السنّة، بآالف 

الروايات دون حتّفظ ما دامت الوثاقة حمرزة عند هذا املحّدث أو ذاك، مثل 

 السكوين وغريه.

عىل أّية حال، فهذا البحث ال نخوض غامره اآلن؛ ألّننا فّصلنا الكالم فيه يف و

دراساتنا حول قواعد علم الرجال واجلرح والتعديل، عند احلديث عن قيمة 

مواقف املحّدثني وعلامء الرجال يف جمال التوثيق والتضعيف واجلرح والتعديل، 

ال ـ: انظر ـ عىل سبيل املثكام أشار لبعض شواهده بعض الباحثني املعارصين )

جعفر نكونام، الرتاث احلديثي عند السنّة والشيعة، املدرجة يف كتاب: سؤال 

 (.223ـ  238التقريب بني املذاهب أوراق جاّدة: 



 التقطيع وظاهرة البخاري ـ  ـ 

ظاهرة التقطيع التي استخدمها البخاري حلذف بعض فضائل  الشاهد الثالث:

سرّت عىل مثالب بعض اخللفاء والصحابة، وهي خيانة وتدليس، أهل البيت أو الت

 ومن نامذج ذلك:

ـ روى البخاري بسنده إىل عبد الرمحن بن أبزي، قال: جاء رجل إىل عمر بن 1

اخلطاب فقال: إين أجنبت فلم أصب املاء، فقال عامر بن يارس لعمر بن اخلطاب: 

، فلم تصّل وأّما أنا فتمّعكت فصّليتأما تذكر أّنا كنا يف سفر أنا وأنت، فأّما أنت 

إنام يكفيك هكذا، فرضب النبي »فذكرت ذلك للنبي|، فقال النبي|: 

 (.37: 3)صحيح البخاري « بكّفيه األرض..

وهذه الرواية وردت عند مسلم وغريه أّن عمر قال للسائل: ال تصّل )انظر: 

 (، فحذف ذلك البخاري صيانًة لعمر.338: 3صحيح مسلم 

ة احلكم الذي أصدره عمر برجم زانية جمنونة، فقد حذف البخاري قّص  ـ2

القّصة، وذكر فقط ما قاله عيلٌّ لعمر، بعيدًا عن السياق الكاشف عن جهل اخلليفة 

 (.883: 2؛ وسنن أيب داوود 23: 3، و 363: 6الثاين )انظر: صحيح البخاري 

بعث  بعده يف قّصةـ حذف البخاري لبقّية نّص الرسول الداّل عىل والية عيل 3

عيل وخالد عىل رسية، واقتصاره عىل هني الرسول عن بغض عيل )انظر: صحيح 

 (.807: 5؛ ومسند ابن حنبل 334: 5البخاري 

ـ جلد عمر شارب اخلمر ثامنني جلدة، مع أّن الرواية تقول: إّن النبي جلد 4

عارضًا مأربعني وفعله أبو بكر، فحذف البخاري جلد عمر ثامنني حتى ال يبدو 

 (.325: 5؛ وصحيح مسلم 30، 38: 3للنبي وأيب بكر )انظر: صحيح البخاري 

ـ اقتصار البخاري عىل ذكر قول عمر بأننا هُنينا عن التكّلف، وحذفه السياق 5



 َوَفاكَِهًة َوَأبًّاالذي جاء فيه نّصه، والذي يدّل عىل عدم علم اخلليفة بمعنى كلمة 

 (.223: 38؛ وفتح الباري 308 :3( )صحيح البخاري 83)عبس: 

إىل غريها من النامذج واألمثلة التي تشّكك يف أمانة البخاري وسالمته يف النقل 

)انظر: جعفر السبحاين، تقديم كتاب القول الرصاح: ب ـ و ؛ وأضواء عىل 

؛ وحممد حسن زماين، نكاهي به صحيح بخاري، جملة 320ـ  336الصحيحني: 

 (.30: 20علوم حديث، العدد 

وهذا الشاهد جّيد، لو أننا درسنا جتربة البخاري ومل نجد سوى هذه الشواهد 

وأمثاهلا هنا، ففي هذه احلال نعرف التحّيز والعصبية؛ لكّن ظاهرة التقطيع عند 

البخاري ظاهرة عامة يف جممل رواياته ال ختتّص هبذه املوضوعات وامللّفات، متامًا 

اميل، كتاب )تفصيل وسائل الشيعة( للحّر العمثل ظاهرة التقطيع التي غلبت عىل 

وهلذا بحث علامء احلديث السنّة يف ظاهرة التقطيع واالختصار عند البخاري 

ودرسوها منذ قديم األيام، فإّن البخاري يورد املقطع املتعّلق بالباب الذي عقده 

تاب ك حتى يكون شاهدًا عىل ما يريد، وأما ما ليس له عالقة ببحثه فال يورده؛ ألنّ 

البخاري كتاب مبّوب له عناوين أبواب بخالف صحيح مسلم، كام ذكر ذلك 

(؛ وهلذا اعتربوا 23: 3كثريون مثل النووي )صحيح مسلم برشح النووي 

 عناوين األبواب أشبه بآرائه.

ونّص ابن حجر عىل أّن من ميزات البخاري يف صحيحه أنه يضع فيه نكاتًا 

هلذا استخرج من متون الروايات معاين، واهتّم  فقهية، وأّنه مرشوع استنباطي؛

بآيات األحكام فيه، بل من هنا ترك بعض األسانيد يف بعض الروايات )هدي 

(، وهذا ما جعل مسلم بن احلجاج يضع الرواية بكّل أشكاهلا يف 6الساري: 

موضع واحد وبتامم طرقها وأسانيدها، عىل خالف البخاري الذي فّرق النصوص 



ها يف العناوين واألبواب كام ُيفهم من النووي، وهلذا كان مسلم أسهل حلاجته إلي

 (.35ـ  30: 3تناوالً من البخاري )صحيح مسلم برشح النووي 

وممّا يشهد عىل أّن البخاري اهتّم بالبعد االستنباطي أّنه امتاز عن صحيح مسلم 

بار متن باعت بكثرة التعليقات، وهناك من دافع عن هذه التعليقات وأهنا ال ترّض 

احلديث، وخّصص هلا ابن حجر فصاًل مستقاًل يف مقّدمة فتح الباري مع املوقوف 

ـ  36: 3؛ وصحيح مسلم برشح النووي 37ـ  30واملرفوع و.. )هدي الساري: 

37.) 

وأما »وقد عّلل ابن حجر بشكل رصيح ظاهرة التقطيع واالختصار بقوله: 

يف  اقي يف موضع آخر، فإنه ال يقع له ذلكاقتصاره عىل بعض املتن ثم ال يذكر الب

الغالب إال حيث يكون املحذوف موقوفاً عىل الصحايب، وفيه يشء قد حيكم برفعه 

فيقترص عىل اجلملة التي حيكم هلا بالرفع وحيذف الباقي؛ ألنه ال تعّلق له بموضوع 

 (.38، ثم ذكر ابن حجر بعض األمثلة )هدي الساري: «كتابه

قطيع واالختصار ظاهرة عامة ال تدّل بالرضورة عىل انحياز إذن، فظاهرة الت

خاص. نعم، نحن نخالف طريقة التقطيع واالختصار واحلذف بألواهنا، سواء 

صدرت من البخاري أم من احلر العاميل؛ ألهنا تغّيب عنارص داللية أساسية يف 

يمة النص حتى لو مل يرها هذا املحّدث أو ذاك مهّمًة، وهي تضعف نسبّيًا ق

 الروايات عمومًا.

يضاف إىل هذا كّله، أّن جمرد العثور عىل بضعة موارد قليلة ـ برصف النظر عن 

املناقشة التفصيلية يف هذه املوارد ـ ال يثبت هتمًة هبذا احلجم، السيام وأننا نعرف 

أّن هناك الكثري من الروايات حتى يف املصادر الشيعية، يأيت مقطع منها يف كتاب 

 ذلك يف كتاب آخر، كّل حسب ما وصله أو حسب طريقته. وأكثر من



وامللفت أّن الناقد املوّقر هنا مل يمتدح مسلم بن احلجاج عىل عدم حذفه هذه 

األمثلة، كام فعل البخاري، مع أنه جعل عنوان بحثه يف إشكاليات عىل 

 الصحيحني، فيام هي إشكالية عىل البخاري ومدح ملسلم عىل موضوعّيته.

يات احلذف والنقل باملعنى والتعتيم ظاهرة عامة، ينّظر هلا العلامء إّن عمل

أنفسهم حتى اليوم عند املذاهب كافة، كام أسلفنا، وما أكثر ما يكون عندما ينقلون 

نصوصًا فيحذفون منها قيودًا أو مقاطع، ويف كثري من األحيان عن غري عمد، 

د يف رجال الكيش الذي وسأذكر أنموذجًا عىل ثقافة من هذا النوع، حيث ور

... »اخترصه الطويس أّن زرارة سأل اإلمام الصادق بضع أسئلة ويف آخرها قال: 

)اختيار  «فلام خرجت رضطت يف حليته )حليتي وحليتهام(. وقلت: ال تفلح أبداً 

 (.873: 3معرفة الرجال 

ال »هـ( يقول معّلقًا: 3038وال هيّم حتديد معنى الرواية، لكّن السيد اخلوئي )

يكاد ينقيض تعجبي كيف يذكر الكيش والشيخ هذه الروايات التافهة الساقطة غري 

: 3)معجم رجال احلديث « املناسبة ملقام زرارة وجاللته واملقطوع فسادها..

(. فالسيد اخلوئي لو كان مكان الطويس والكيش حلذف هذا اخلرب وعّتم عليه 205

ئي كاذب أو خبيث أو معاند والعياذ ومل ينقله للمسلمني، ليس ألّن السيد اخلو

باهلل، بل ألّن هذا النوع من الثقافة هو حالة مهيمنة عىل العلامء املسلمني عرب 

 التاريخ، إال ما شّذ وندر.

وعىل أية حال؛ فهذه املالحظات بأمجعها، إضافة إىل ما تقّدم سابقًا، كّلها تؤّكد 

ختالف مذاهبها ختضع للنقد وتدّل وتشهد عىل أّن هذه الكتب احلديثية عىل ا

واملحاسبة، وال تعلو عىل النقد وال تتنّزه عن اخلطأ وااللتباس واالشتباه، وأّن 

هناك ثغرات فيها متعّددة اجلوانب تسمح بتسجيل مالحظات عىل مناهج 



أصحاهبا ومعايريهم وأساليبهم يف التصحيح، ويف املنهجة والتصنيف إىل ما شاء 

 يعني إصدار حكم عام عىل هذه الكتب أو بعضها بأهنا باطلة اهلل، لكّن هذا كّله ال

من رأس وال متثل أّي مستند تارخيي، وال متنع هذه النتيجة التي توّصلنا إليها من 

احلديث عن مفاضلة بني الكتب احلديثية عمومًا، فنقيم دراسًة تثبت أن منهج 

ائل وستصنيف )جامع أحاديث الشيعة( أفضل من منهج تصنيف )تفصيل 

الشيعة(، أو نثبت أن )كايف الكليني( أدّق من بحار األنوار للمجليس، أو أّن 

صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم أو العكس أو مالك، وهكذا )اختلفوا 

يف أهّيام أصّح: كتاب مسلم أم البخاري أم املوطأ، فذهب أبو عيل النيسابوري إىل 

هب اجلمهور إىل أصحّية أصحّية مسلم ووافقه بعض شيوخ املغرب، وذ

البخاري، وذكرت ميزات لكّل واحد من االثنني، أرشنا لبعضها يف مطاوي هذا 

البحث وهناك بعضها اآلخر. وللتفصيل حول هذه النقطة راجع: صحيح مسلم 

؛ وحممد عجاج اخلطيب، أصول 33ـ  3؛ وهدي الساري: 30: 3برشح النووي 

حي الصالح، علوم احلديث ؛ وصب833ـ  836احلديث علومه ومصطلحه: 

 (.842ـ  843ومصطلحه: 

وهذا كّله يقوم عىل مالحظة ثغرات أو نواقص أو هفوات أو عنارص إضافية 

هنا وهناك يف هذا املصدر أو ذاك، فام أسلفناه أفادنا من ناحية عدم تعايل هذه 

ة، وال مّ الكتب عن النقد، ورّسخ عندنا ما توّصلنا إليه سابقًا من عدم يقينيّتها التا

حتى حجيتها التاّمة أيضًا، لكنّه ال جيعل هذا املصدر أو ذاك مما ال قيمة له ما مل 

 حتشد شواهد خاّصة تكتنفه وتسقط اعتباره.

 

 (استشراقي نقد) الديين زهمواحنيا الرواة إسالم مشكلة ـ 

هذه املالحظة سّجلها النقاد املسيحيون واملسترشقون عىل الرتاث احلديثي 



المي برصف النظر عن السنّة والشيعة، وحاصلها أّن الرواة والناقلني يف اإلس

مصادر احلديث اإلسالمي كّلهم من أقارب النبي| وأصحابه وأزواجه 

وساللته واملحّبني له واملنحازين لدينه؛ من هنا فال جمال لتصديقهم فيام يقولون؛ 

ن ظر: رمحة اهلل بلفرض انحيازهم الواضح، فتسقط أحاديثهم عن االعتبار )ان

 (.343: 2خليل الرمحن اهلندي، إظهار احلق 

وقد حاول رمحة اهلل اهلندي الرّد عىل هذا اإلشكال بأجوبة، ونعتقد أّن اجلواب 

 األفضل مغايٌر ملا ذكره، لكن نذكر جوابًا من أجوبته، ونقول:

يه وناقل إذا تّم هذا اإلشكال ورد عىل الرتاث املسيحي أيضًا؛ ألّن رواته أوالً:

وكّتاب الكتب املقدسة كّلهم من أنصار عيسى وحوارييه، فأّي جواب يقال هناك 

يقال هنا؛ علاًم أّن القرآن الكريم قد نطق بعدم صدور ما يوجب الكفر أو اخلروج 

 (.322ـ  343: 2من اإليامن بالنسبة للصحابة الكبار )املصدر نفسه 

ريه هنا؛ ألنه ُيلزم املسيحي املعتقد ال غوهذا اجلواب نقيض جديل ال ينفعنا دائاًم 

من املسترشقني العلامنيني، علاًم أّن االستدالل بالقرآن عىل نزاهة الصحابة ال معنى 

 له بالنسبة للمسيحي، بل هو يضاعف من شّكه أو ينسجم مع شّكه.

إّن هذا اإلشكال صحيٌح يف اجلملة ال باجلملة، فهو ال هيّدد كّل  ثانيًا:

إذ ليست كّل األحاديث انحيازًا، بل بعضها فقه، وبعضها آداب،  األحاديث؛

وبعضها تواريخ عامة، وبعضها طّب، وبعضها تفاصيل عقيدة.. ال يفرض فيها 

انحياز الرواة، نعم بعض الروايات التي تكون لصالح الدين اإلسالمي أو تنزهيه 

درجة  ف فيهاوتنزيه الرسول والصحابة وأهل البيت والنساء والقرابة.. تضعُ 

الوثوق؛ لفرض أهنا تقع لصالح الناقلني يف انتامئهم الديني؛ لكّن هذا ال يبطلها 

بل حييجنا إىل مزيد من العنارص الكمّية والكيفية لتحصيل الوثوق؛ فإشكال أهل 



الكتاب واملسترشقني عىل كّل مصادر احلديث اإلسالمي إشكال وارد يف اجلملة، 

قصود للطرف اآلخر، كام أنه إشكال ال خيّص كتب لكن ال يبطلها باملعنى امل

 احلديث، بل يشمل أيضًا كتب التاريخ عند خمتلف امللل عمومًا، كام هو واضح.

وغايتي من ذكر هذا اإلشكال االسترشاقي هنا هو أن يتنّبه الباحث السنّي إىل 

أّن طريقته يف نقد احلديث الشيعي تشبه طريقة املسترشق يف نقد احلديث 

سالمي، فإذا كانت مقبولًة هنا فالبد أن تكون مقبولة هناك، وأّي يشء نجيب اإل

به عن إشكالية املسترشق يمكن أن يكون جوابًا للشيعي عن إشكالّية السنّي عىل 

 كتب احلديث اإلمامّية.

وقد سبق أن قلنا: إن بحثنا هنا هو بحث داخيل إسالمي يف احلديث النبوّي، 

 صول املوضوعة.الذين ال يؤمنون باالُ  ارجينياخلال بحثًا مع النقاد 

 

 زمانًا خراملتأ اإلسناد تنامي ظاهرة ـ 

ذكر غري واحد من املسترشقني وبعض الباحثني املسلمني، أّن هناك ما يريب يف 

ظاهرة احلديث عند املسلمني، وهو تنامي احلديث املسند كّلام مّر الزمن، فلو نظرنا 

يف القرن األّول والثاين )نالحظ املوطأ ملالك بن أنس  قلياًل يف احلديث الرشيف

أنموذجًا( فسنرى أّن األحاديث كانت قليلًة من جهة وغري مسندة من جهة ثانية، 

لكنّنا كّلام تأّخرنا زمانّيًا رأينا كيف أّن األسانيد بدأت تكثر للحديث وبدأت تظهر 

 منحوتًة بشكل أفضل وأقّل إشكاالً.

التايل: من أين أتت هذه الكثرة يف األسانيد املتصلة!! وما  وهنا يطرح التساول

الذي حصل يا ترى أّن القرن األّول والثاين اهلجرّيني كانا يشهدان أحاديث قليلة 

بينام اختار العلامء يف قرن تدوين املوسوعات احلديثية السنّية )القرن الثالث( 



اديث حسبام يقولون هم أحاديثهم الكثرية جدًا من بني مئات اآلالف من األح

 بأنفسهم!!

وعىل املنوال عينه مصادر احلديث الشيعّية حيث ال نجد كثرًة يف الكتب 

واألسانيد يف القرون األوىل، لكّن مرور الوقت جيعلنا نواجه كاّمً هائاًل من كتب 

 األحاديث واألسانيد.

د ريخ قوال يمكن القول بأّن السبب يف ذلك هو أّن املحّدثني بعد هذا التا

تفّرغوا للسفر والبحث والتنقيب عّمن سمع احلديث هنا أو هناك، هلذا عثروا 

بجهودهم املضاعفة عىل ما مل يكن قد عثر عليه السابقون الذين ما كانوا جيّدون يف 

 طلب احلديث كام حصل بعد ذلك.

 توإّنام نقول بأّنه ال يمكن ذلك؛ ألّن هناك شّكًا كبريًا يف األحاديث التي ظهر

 خارج احلجاز، كام تفيده نصوص غري واحد من العلامء.

كام أّنه ال يمكن اجلواب عن هذا املعضل بأّنه لو كان السبب هو الكذب 

والدّس لكان يفرتض يف القرن الثالث أن تكثر الروايات عن كبار الصحابة، فيام 

الرواة هم نجد أهّنا كثرت عن صغارهم.. ألّن املتأّخرين أدركوا أّن املكثرين من 

من صغار الصحابة، هلذا كثر اجلعل عىل لساهنم أيضًا )انظر: ابن قرناس، سنّة 

 (.30ـ  37؛ وحييى حمّمد، مشكلة احلديث: 586األّولني: 

، ففي هذا السياق جاءت نظرية وجذور هذه األفكار ترجع إىل املسترشقني

( التي Projecting Backم( املعروفة بنظرّية القذف اخللفي )3363جوزيف شاخت )

 إىل اكتشاف تاريخ اختالق اإلسناد. اعتقد من خالهلا أنه توّصل

لقد بدت هذه النظرية عظيمة األمهية عند املسترشقني، وقد تابع فيها شاخت 

أعامل من سبقه مثل مارجليوث وجولدتسيهر يف تطّور السنة واحلديث، لكنّه 



ريته اسة األسانيد ليطرح نظوقبل تأليف )أصول الرشيعة املحمدية( عكف عىل در

الواسعة فيها، لتؤّسس ملرحلة يف دراسات االسترشاق لإلسالم، وهي تقول: إّن 

هـ( كانت تنسب األحاديث إىل الصحابة 240الطبقتني اللتني سبقتا الشافعي )

والتابعني، وكان من النادر نسبتها إىل الرسول نفسه، وهذا يعني تارخييًا تقّدم 

 إىل الصحابة والتابعني عليه بالنسبة للرسول. اإلسناد والنسبة

معنى هذا الكالم أّن العلوم اإلسالمية األوىل كالفقه مل تولد من رحم احلديث 

ـ كام يقال ـ وإنام من رحم األفكار والعادات واألعراف والتوّجهات التي عرفتها 

يجاً للمجهود تاألجيال بعد النبي، ففي البداية كان الفقه وليد األوضاع اجلديدة ون

البرشي، ثم نسب إىل الصحابة والتابعني، ثم يف القرن الثاين اهلجري بدأ ينسب 

إىل الرسول، وهذا يعني أّن النسبة للنبي وتكّون اإلسناد وتطّوره قد مّرا بمراحل 

تدرجيية، ويرجع شاخت والدة اختالق األحاديث إىل بداية القرن اهلجري الثاين 

 قرن األول.أو عىل أبعد تقدير ال

ويف البداية كان اإلسناد عمليًة بسيطة، لكن رسعان ما تطّور، وهلذا يرى 

شاخت أّنه كّلام كان اإلسناد متصاًل منّظاًم جيدًا عنى ذلك أّن هذا السند هو وليد 

 الفرتة املتأخرة التي تطّور فيها اإلسناد وانتظم.

يل ة اإلسناد دلوتعني نظرية شاخت هبذا التسلسل الذي تقوم عليه أن قوّ 

الوضع املتأّخر بخالف ضعفه، وأّن تعّدد األسانيد لتنتهي عند نقطة مشرتكة ليس 

عنرص قّوة، بل هو بالضبط الذي يكشف لنا أّن منشأ الوضع جاء من القاسم 

املشرتك بني األسانيد، أو عىل األقل جرى استغالل هذا االسم جلعله مصدر 

 احلديث.

ه أن جيعل التقّدم الفقهي يف بداياته بمعزل عن لقد أراد شاخت من هذا كلّ 



تقّدم احلديث، لقد كان يذهب إىل أن املحّدثني جاووا ملواجهة الفقهاء، وهلذا يرى 

شاخت أّن أي حديث يراد اكتشاف وضعه جيب مراجعة كتب الفقهاء فيه، فإن مل 

 .قهاءيعتمدوا عليه دّل ذلك عىل وضع املحّدثني له يف مواجهة اجتهادات الف

ورغم اهتاممه بحديث الفقه، لكنه يعّرج عىل األحاديث العقائدية، فريصد 

رسالة احلسن البرصي يف العقائد وجيدها خاليًة من احلديث، فيستنتج أّن أحاديث 

 العقائد ظهرت متأّخرًة عن زمان احلسن البرصي أيضًا.

وضع يف لويف سياق بيانه ـ عرب املثال والتطبيق ـ لنظرية اكتشاف مركز ا

األسانيد، يقول شاخت بأّن اجلزء العلوي من األسانيد غري صحيح، بينام اجلزء 

السفيل صحيح متامًا، ويتّم اكتشاف حمور هذه النظرية عرب البحث يف السند، إننا 

سنجد أّن هناك شخصاً واحداً وقع يف السند وأّن هذا الشخص هو حمور احلديث، 

العلوي من السند وصوالً حتى الرسول كّلهم ال  وأّن الذين وقعوا قبله يف اجلزء

 وجود هلم يف التحديث، أي مل حيّدثوا بذلك إطالقًا.

وقد استند شاخت يف ذلك إىل أنموذج قّدمه من كتاب )اختالف احلديث: 

( للشافعي، رأى فيه أّن راويًا يدعى عمرو بن أيب عمرو، يمثل الراوي 500

 املشرتك الذي صنع هذا احلديث.

 ديث كالتايل:واحل

 الرسول

 جابر

 املطلب      رجل من بني سلمة

 عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب

 سليامن بن بالل إبراهيم بن حممد عبد العزيز بن حممد



 رجل جمهول

 الشافعي

يقول شاخت: إّن مركز الوضع يف هذا احلديث هو عمرو بن أيب عمرو؛ إذ ال 

 وبني رجل جمهول من بني سلمة. يمكن أن يكون قد ترّدد بني مواله املطلب

وعىل مسري شاخت، حياول كايتاين أن يكتشف منشأ ظهور األسانيد فيقوم 

بمراجعة الكتب األقدم، ويرى أن أقدم مصدر قام بجمع األحاديث يرجع إىل 

هـ(، وعندما ننظر فيام يذكره أمثال الطربي نقاًل عن عروة نجده أنه ال 30عروة )

هـ( نجد 353ر كالمه، وعندما ننظر يف أعامل ابن إسحاق )إسناد له وال ذكر ملصد

أّن السند كان قد ظهر، وهبذا نكتشف أن ظهور األسانيد كان يف القرن الثاين 

هـ(، وأّن اجلزء األعظم من األسانيد املوجودة اليوم قد 353و  30اهلجري )بني 

 تّم اختالقها يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني.

ر يف هذا الطريق، فريى أّن الكتابات التي تركها عروة لعبد امللك ويسري شربنج

هـ( كانت خاليًة من األسانيد، وهذا يعني أّن ما نسب إليه من األسانيد هو 34)

 ظاهرة متأخرة.

لقد حظيت نظرية شاخت هذه برتحيب واسع يف األوساط الغربية وتوّقع هلا 

الً يف األوساط الغربية، ورغم أّن غري واحد ـ مثل مونتغمري وات ـ أن تلقى قبو

روبسون انتقد بعض جوانب هذه النظرية، إال أنه أبدى إعجابه بالروية النقدية 

فقال بأهنا ستصبح أساسًا « جب»التي محلها شاخت يف دراسته هذه. أما 

م( ونورمان كولدر 3333للدراسات الغربية، كام قام كل من جون بورتون )

ه ظرية بشكل تام تقريبًا. بل قد تأثر بعض املسلمني هبذم( بتبنّي هذه الن3338)

النظرية، مثل فضل الرمحن وعبد القادر رشيف وابن قرناس وحييى حمّمد )وإن مل 



يسّمها( وقبلوا بمبادئها العاّمة، مع انتقادهم بعض خيوطها )انظر حول 

طروحات بعض املسترشقني: أجناس جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف 

، 802، 887: 7؛ ودائرة املعارف اإلسالمّية للمسترشقني 07ـ  06م: اإلسال

ماّدة: حديث؛ وقد بحثنا هذا املوضوع أيضًا يف كتابنا: دراسات يف الفقه 

 (.038ـ  833: 3اإلسالمي املعارص 

 

 شاخت نظرية نقد ألسانيد،ا ظهور نظرية يف نقدّية قراءة

هور األسانيد وتنامي احلديث لكن ثّمة مالحظات عىل مقولة نظرية الوضع ون

 املّتصل، نذكرها كام ييل:

 

 عروة وثيقة إىل ستناداال أمام وعوائق صعوبات ـ  ـ 

املشكلة األساسية يف االستناد إىل عروة أّن تأليفاته مل تصلنا بشكل مستقّل، 

وكّل ما توّفر لدينا حول أعامله ليس سوى اقتباسات تناثرت يف كلامت الالحقني، 

يعني أّن املقتبسني يمكن أن يكونوا قد سامهوا يف األمر، فحيث وجدوا أّن  وهذا

الواسطة بني عروة والنبي ستكون واحدًا من الصحابة يف الغالب؛ لقربه من عرص 

النبي، مل يروا رضورة لذكر األسامء ما دام الصحابة يف تصّورهم عدوالً )انظر: 

. ويكفي هذا االحتامل القريب (838: 2األعظمي، دراسات يف احلديث النبوي 

 جّدًا من املناخ العقدي ألهل السنّة كي يرّبر هذا الواقع.

كام وقد جاءت رواية كتاب عروة يف مصادر متعّددة، منهم اإلمام الزهري، 

وعندما نراجع ما ينقله الزهري عنه، نجد ذكرًا لإلسناد من جانب عروة، أحيانًا 

، وهذا يؤّكد أّن عروة استعمل اإلسناد، بإسناد منفرد وأخرى بإسناد مزدوج



 خالفًا ملا يّدعيه شربنجر وكايتاين )املصدر نفسه(.

هذا باإلضافة إىل ما كتبه هوروفتس يف نقده عىل دراسة هذين املسترشقني حول 

ظهور األسانيد، حيث طالب بالتمييز بني حالة الشخص عندما يكتب لشخص 

كتبها لعبد امللك بن مروان، حيث ال رضورة آخر، مثل حالة عروة يف رسالته التي 

لذكر األسانيد، وحالته عندما يكتب يف وسط علمي خياطب فيه العلامء واملثّقفني، 

مقّراً بأّن دراسة مستوعبة ألعامل عروة تدّل عىل أنه استخدم اإلسناد، وهلذا يرّجح 

هلجري ا هوروفتس بأن يكون اإلسناد قد بدأ يف الثلث الثالث من القرن األول

 (.838)املصدر نفسه: 

 

 شاخت على روبنسون حظةمال احلزبّية، النزاعاتب قياسًا احلديث دائرة سعة ـ  ـ 

يسّجل روبسون مالحظًة عىل شاخت، فريى أّن اعتقاده بأّن نظام األسانيد 

جاء نتيجة االختالفات احلزبية بني املسلمني، فأراد كّل واحد أن يقّدم مذهبه 

الفقهية بشكل مسند ومستدّل فاخرتعوا نظام السند.. إّن هذه الصورة وتصّوراته 

يمكن أن تنجح مع املشهد الفقهي الذي كان يمّر عىل الدوام بمتغرّيات، أما سائر 

املشاهد يف الثقافة اإلسالمية فلم تكن عىل هذه احلال، فالتعميم الذي مارسه 

 (.830ه: شاخت يف حّق األسانيد مل يكن دقيقًا )املصدر نفس

وكأّن روبسون يريد أن يقول بأّن النزاعات اإلسالمية ترّكزت يف علمي الفقه 

والكالم ال غريها من العلوم، مع أّن احلديث يستوعب مساحًة أكرب من ذلك 

 بكثري.

 

 اتوالرواي الرواة تصديق يف الفقهاء معيارّية نقد ـ  ـ 

، بداية يف مواجهة الفقهاءسنأخذ بافرتاض شاخت أّن املحّدثني جاووا يف ال



وأّن الفقه بمراحله األوىل مل يكن يعرف حجّية هذه األحاديث، ونسأل: إذا كان 

األمر كذلك، فلامذا نجد يف أعامل الفقهاء القديمة الكثري من موارد االستناد إىل 

النبي حمّمد|!! وحتى لو ترك فقيٌه ما حديثًا ومل يذكره، كيف نعرف أّن هذا 

وع!! فكام يمكن أن يكون هذا الفقيه بحسب وجهة نظره قد جتاهل احلديث موض

(، 003هذا احلديث، كذا يمكن أن يكون املحّدث صادقًا يف نقله )املصدر نفسه: 

 إذن كيف جعل موقف الفقيه معيارًا!! وما هي مرّبرات هذا اجلعل!!

 

 نهجيم خطأ السرية، وبني يثاحلد كتب بني االستشراق ـ  ـ 

حظة تستحّق التأمل والتفكري سجلها الدكتور األعظمي وتقوم عىل ثمة مال

إشكالّية اختيار املواّد املدروسة يف املنهج االسترشاقي، فإّن أغلب هذه املواد التي 

بنى املسترشقون قراءاهتم عليها يرجع إىل كتب السرية ال احلديث، وهناك يف 

بني  لية الدمج والفصلاألصل خالف يف وجهات النظر بني املسترشقني يف عم

السري واحلديث، فالمانس وروبسون يذهبان إىل وحدة السرية واحلديث، أما 

 هوروفتس فيفصل بينهام ويرامها مصدرين متمّيزين.

واحلّق ـ من وجهة نظر األعظمي ـ هو الفصل، ففي كتب احلديث يمكن ذكر 

لثاين، أما يف كر احديثني معًا حيمالن موضوعني خمتلفني، بحيث يذكر األول ثم يذ

كتب السرية فهناك حاجة لتسلسل القصص واألحداث، وهلذا كان كّتاب السرية 

مضطّرين أحيانًا جلمع الروايات املتعّددة ومزج بعضها ببعض إلخراج حادثة 

متكاملة، ولو الحظنا بعض كّتاب السرية ممّن صنف يف احلديث سنجد أنه يف 

تب ملحّدثني يف احلديث ومل يقم بام فعله يف كاحلديث التزم باملنهج الصارم عند ا

السرية، وهكذا نجد أن طريقة كّتاب السرية تقوم عىل حذف السند تارة وذكره 



أخرى، وذكره مبتوراً يف موضع ثالث. وعىل املنوال عينه اعتامد كتب الفقه مصدرًا 

 837لدراسة األحاديث فيام املطلوب أخذ كتب احلديث مصدرًا )املصدر نفسه: 

 (.045ـ  040، 833ـ 

 

 (السندي اخللفي القذف) على اختش شاهد مع نقدّية وقفات ـ  ـ 

إّن الشاهد الذي أتى به شاخت النتشار احلديث، ونظرّيته يف حتديد مركز 

 الوضع، يعاين من مشاكل:

ي، للشافع« اختالف احلديث»ـ مل يأت شاخت سوى بمثال واحد من كتاب أ 

مصدر واحد وحالة واحدة اخلروج باستنتاج عام شامل  فكيف يمكن بناًء عىل

 حول نظريٍة هبذا احلجم تطال عرشات اآلالف من األحاديث عند املسلمني!!

ـ إّن جمرد اشرتاك شخص يف أن يروي عنه مجاعة ال يدّل عىل أّنه مركز  ب

الوضع، فقد يكون الواضع شخصًا فوقه يف السند، وقد يكون صادقًا، كام لو أنه 

ن شيخًا معروفًا يلقي األحاديث عىل اآلخرين فيسمع منه عّدة أشخاص ثم كا

يتفّرقون يف البلدان فينقلون عنه، أو قد يكونوا أخذوا كتابه ثم تداولوه باسمه ال 

 باسم كتابه ـ كام يشري األعظمي ـ فأّي ضري يف ذلك كّله!!

 بن أيب ـ إّن السند الذي أتى به جوزيف شاخت له ثالث طرق إىل عمرو ج

عمرو، إثنان منها ينقالن عنه عن املطلب، والثالث ينقل عنه عن رجل من بني 

سلمة، وهنا كام يمكن أن يكون عمرو بن أيب عمرو قد نيس فخلط السند أو وضع 

احلديث، يمكن أن يكون الراوي عن عمرو يف الطريق الثالث ـ وهو عبد العزيز 

من حيث السند، فال دليل هنا عىل أّن بن حممد ـ قد سها أو نيس أو وضع احلديث 

 مركز الوضع هو عمرو بن أيب عمرو.



ـ إّن ترّدد اسم من روى عنه عمرو بن أيب عمرو ال يدّل عىل وضع عمرو  د

للحديث؛ إذ من املمكن أّن عمروًا قد سمع هذا احلديث من رجل من بني سلمة 

عي، إىل الشافوهو ال يعرفه، فنقله إىل شخص، ثم نقل ذلك الشخص احلديث 

وبعد فرتة سمع عمرو بن أيب عمرو احلديث نفسه من املطلب، فرأى أّنه بدل أن 

ينسب من اآلن فصادعًا هذا احلديث إىل رجل نيس اسمه أو ال يعرفه من األساس 

إال أّنه من بني سلمة، صار ينسبه إىل املطلب، وهذا أمر طبيعي جدًا، فذكر السند 

قال اخلرب بحيث وصل أيضًا إىل الشافعي، فأّي اجلديد إىل شخصني آخرين ون

 داللة يف السند عىل أّن عمروًا هو مركز الوضع!!

 

 احلديثية هضةالن يف األموي عن باسيالع العصر امتياز تأثري ـ  ـ 

جيب أن ندرك جيدًا أّن الفرتة التي دّونت فيها املوسوعات احلديثيّة الكربى 

مًا يف التاريخ اإلسالمي، أي القرن الثالث هي فرتة ازدهار حركة العلم عمو

والرابع اهلجرّيني، ونحن نعرف أّنه مع املأمون العبايس ظهرت هنضة ثقافّية 

إسالمية كربى، وقبل ذلك مل تكن الدولة األموّية بالتي هتتّم للعلم وأمر العلامء، 

اعات رص عىل خالف الدولة العباسيّة، كام أّن الفرتة ما قبل املأمون كانت شهدت

دموية بغية استتباب األمر للعباسيني، وهو ما مل يفسح يف املجال للدولة العباسية 

باستخدام سياسة تنمية ثقافية وتشجيع للعلامء والشعراء عىل العمل ودعمهم 

باملال واألعطيات واألمن واالستقرار ولو النسبي، وهلذا السبب عينه فنحن ال 

هاًل للحديث فحسب، بل نشهدًا نمّوًا مشاهبًا نشهد يف هذين القرنني نمّوًا مذ

لسائر العلوم اإلسالمية، فلامذا مل يؤخذ هذا التشابه بعني االعتبار!! وملاذا مل يقبل 

بأّن املحّدثني يف هذين القرنني كانت أوضاعهم أحسن حاالً من السابق بحيث 



عها من مجأمكنهم ضبط األحاديث تدويناً واالشتغال عليها بشكل أفضل وإمكان 

املدّونات البسيطة والكراريس الصغرية للجيل السابق!! وهلذا قلنا سابقًا بأّن 

جيل املوسوعات احلديثية قىض عىل مدّونات جيل الكراريس الصغرية قضاء 

 تلقائّيًا.

وأّما احلديث عن أّن العلامء كان لدهيم شّك يف الروايات التي كانت خارج 

انحرص الصحابة يف احلجاز حتى نشّكك يف  احلجاز، فهذه وجهة نظرهم، فهل

النصوص املنقولة عن خارج هذه البقاع!! أمل يتفّرقوا يف البلدان!! أمل يسافر 

املسلمون لبالد احلجاز كّل عام للحّج وزيارة رسول اهلل|!! أمل يكن ذلك 

 مرّبرًا منطقّيًا وتارخييًا لتفسري انتقال احلديث إىل خارج بالد احلجاز!!

ان هناك بعض العلامء متشّددًا يف أحاديث أهل العراق ومشّككًا يف وإذا ك

صدق أكثرها، فهذا ال يعني بالرضورة صدقه وصوابه فيام قال، مع أّن البعض 

يتهم هؤالء بأهّنم إنام كانوا يقولون ذلك نظرًا ألّن أكثر األحاديث املعارضة 

ار عراق، فأريد إسقاط اعتبلإلسالم الرسمي املتمّثل بأهل السنّة كانوا من أهل ال

كّل الروايات اآلتية من العراق، متهيدًا حلذف األحاديث النبوّية التي ينقلها 

املعتزلة والشيعة واخلوارج بمذاهبهم، فلامذا استبعدنا هذا االحتامل وانسقنا 

تلقائّيًا خلف فرضّية هؤالء دون متحيص أعمق يف مرّبرات عنرص التعميم الذي 

املرّبر املنطقي اليوم لطرح كّل هذه األحاديث اإلسالمّية بحّجة  فيها!! وما هو

وجود نزعة متشّددة يف احلديث عند بعض العلامء الذين نقلت لنا مواقفهم هم 

أيضًا بطريقة أخبار اآلحاد عينها، ومن ثّم من املمكن أن يكون قد كذب عليهم 

امء ا مواقفهم عرب علفيها، إذ بعض أئمة الرجال مل تصلنا كتبهم وإّنام وصلتن

 آخرين!!



  وصغارهم بةالصحا كبار بني لتحديثا نسبة يف التمييز قضّية ـ  ـ 

ربام مل تالحظ هنا نقطة اإلشكال يف مسألة صغار الصحابة وكبارهم، وذلك 

ألّن القضّية ال حتّل بافرتاض أّن صغار الصحابة كانوا مكثرين، رغم أّن هذا 

به لصاحب اإلشكال هنا؛ إذ كيف عرف أهّنم كانوا االفرتاض ال يصّح اجلزم 

 مكثرين مع أّنه يريد التشكيك يف كّل هذه الروايات املنقولة إلينا!!

لكن برصف النظر عن هذه القضّية، يبدو يل أّن مقصود الذين طرحوا مسألة 

كبار الصحابة وصغارهم كان أمرًا آخر؛ ألّن اإلسناد إىل كبار الصحابة له تأثريه 

فيس الفاعل يف حضور احلديث يف الوسط اإلسالمي، فالواضع للحديث الن

هيدف بوضعه له أن يقوم بتسويقه يف املجتمع، فإذا نسبه إىل كبار الصحابة يكون 

قد نسبه إىل النقطة األكثر تأثريًا واألجدى يف حتقيق الغرض، فالدوافع النفسية 

ضمن ات الوضع بشكل تللواضع جيب مالحظتها هنا، وهي تقيض بأن تتّم عملي

انتشار احلديث، فالبد أن نفرض أّن الواضع يستفيد أكثر من اإلسناد إىل كبار 

 الصحابة، فإذا مل يسند إليهم وذهب إىل صغارهم عنى ذلك أّنه ليس بواضع.

هذا هو ما يريده الذين طرحوا قضية الصغار والكبار يف الصحابة، وإن كان 

ًة اك تفسرياً آخر يمكن أن ينضّم إليها يبدو أكثر منطقيّ يبدو يل أهّنا منقوصة؛ ألّن هن

لتداول اسم صغار الصحابة يف األسانيد أكثر من كبارهم، وهو أن يكون صغار 

الصحابة ـ مثل أيب هريرة ـ أكثر روايًة واقعًا، وأّن هذه الكثرة الواقعيّة هي التي 

هذا  بحيث سمح سمحت بتكوين صورة تارخيية عنهم يف القرن اهلجري األّول،

الوضع للكذابني بأن خيتلقوا األحاديث وينسبوهنا إىل هؤالء أيضًا، نظرًا لوجود 

أرضّية تتقّبل كثرة روايتهم، وهذا كّله يعني أّن التحديث كان كثريًا يف القرن 



اهلجري األّول ولو من صغار الصحابة، ومعه ال يسلم لصاحب اإلشكالّية هنا ما 

 يريد.

قصوده أّن صغار الصحابة هم من أّسس الوضع، وهلذا قّلت نعم، قد يكون م

الرواية عن كبارهم الذين يفرتض كوهنم أعرف بأحاديث النبّي من صغار 

الصحابة، ويف هذه احلال ال يكون الوضع قد نشأ من القرن الثاين اهلجري، بل 

ث ييكون الوضع قد بدأ من صغار الصحابة يف القرن األّول اهلجري، وإسناد احلد

للنبي كان منهم، وهذا يرّض بعض اليشء ببعض نظريات املسترشقني يف اإلسناد، 

لكنّه يثري مشكلة حقيقّية يف احلديث النبوي املروّي بطرق أهل السنّة، ألّن حديث 

الشيعة النبوّي غالبًا ما كان يرجع إىل عيل بن أيب طالب وهو من كبار الصحابة، 

كان يرجع إىل أيب هريرة وعبد اهلل بن عمر وابن  فيام حديث أهل السنّة غالبًا ما

عباس ومالك بن أنس وأمثاهلم وهم من صغار الصحابة، وإن كانت الرواية عن 

كبار الصحابة يف كتب أهل السنّة ليست بالقليلة خالفًا ملا تصّوره هذه اإلشكالّية، 

 فعبد اهلل بن مسعود 

 

 لنياألّو قرننيال يف سانيداأل وجود فرضّيات حتليل ـ  ـ 

 لو طرحنا عىل أنفسنا هنا سؤاالً: ماذا يريد صاحب اإلشكالّية هنا!

إذا كان يريد القول بأّن الكذب كثر يف القرن الثاين والثالث اهلجري فهذا  أ ـ

ممّا ال شك فيه، وال أظّن أّن أحدًا من العلامء املسلمني يشّكك يف ذلك. إّنام السؤال 

التايل: يف ظّل مناخ من األكاذيب هل يمكن الوثوق جيب أن يطرح عىل الشكل 

 بحديث من األحاديث أم ال!

أن يريد ـ وهذا هو املقصود الرئيس لشاخت واملسترشقني ـ أّنه ال أسانيد  ب ـ



يف القرن األّول والثاين اهلجري، وأّن زيد بن عيل مثالً عندما كان يتكّلم كان يقول: 

لك الفرتة وجود سند، وعليه فاألسانيد قال رسول اهلل|، وال يتعارف يف ت

التي ظهرت يف القرن الثالث يمكن أن تكون صحيحة إىل الشخصيات املنقول 

عنها يف القرن الثاين، أّما بعد ذلك فاألسامء الواردة يف السند قد تّم اختالقها من 

 قبل الرواة يف القرن الثالث، حيث مل ينطق هبا رواة القرن الثاين، وإنام ذكروا

 األحاديث مرسلًة أو مقطوعة.

 ولتحديد املشهد التارخيي نقف أمام فرضّيتني:

إّن ظاهرة السند كانت موجودة، وأّن الدليل عليها هو  الفرضّية األوىل:

عرشات اآلالف من األسانيد املوجودة بني أيدينا اليوم، فإّن هذه األسانيد تدّل ـ 

 ـ عىل أّن أبناء القرن الثاين واألّول كانإذا صّدقنا رواهتا يف القرن الثالث اهلجري 

يتداولون موضوعة السند، ويدعم هذه الفرضّية ما ثبت عند اجلميع من أّن ظاهرة 

الوضع يف احلديث عرفت ـ بالقدر املتيّقن ـ بعد أحداث الفتنة بمقتل اخلليفة 

 جالثالث عثامن بن عفان، فإذا تّم تداول الكذب بعد ذلك فمن الطبيعي أن حيتا

املتكّلم وسط مناخ من النقوالت املتضاربة إىل إثبات كالمه، ومن املنطقي يف هذا 

 الوقت ظهور فكرة اإلسناد.

يضاف إىل ذلك ما قد يقال من أّن ثقافة اإلسناد تعرّب عن نمط عريب يف التعامل 

مع األمور يعود إىل ما قبل اإلسالم، فالعرب كانت هتتّم هبذا التسلسل اإلسمي 

ل حفظهم ألنساهبم وأنساب خيوهلم وأيامهم وتوارخيهم )انظر: طه جابر من خال

: 27العلواين، السنّة النبوّية ودراساهتا بني املايض واحلارض، جمّلة الكلمة، العدد 

ـ ولو بدرجة أضعف 38 (، فهذه الثقافة التناقلية املسلسلة لألشياء كانت موجودًة 

 فرصًة احتامليّة أكرب يف أن يكون قد تمّ ـ يف الثقافة العربية األمر الذي يوفر 



 استخدامها بعد مقتل اخلليفة الثالث يف جمال التناقل احلديثي.

إّن ظاهرة السند مل يكن هلا وجود أساسًا، أو هلا وجود نادر،  الفرضّية الثانية:

ويشهد لذلك كّل من موطأ مالك وبعض الرسائل القليلة جّدًا الواصلة إلينا من 

 ل والثاين مثل رسالة عروة واحلسن البرصي ونحو ذلك.القرن األوّ 

وهنا، سأفرتض نفيس أمام خيارين أستهدف الرتجيح بينهام، ومن الواضح أّن 

الرتجيح يكون لصالح الفرضّية األوىل؛ ألّن جمرد وجود أربعة أو مخسة كتب ال 

تلفون ّتاب خميدّل عىل عدم تداول ظاهرة السند يف القرنني األّول والثاين؛ ألّن الك

يف مناهج التعامل مع األسانيد، فقد يكون اإلمام مالك وغريه ممّن مل جيدوا حاجًة 

لألسانيد كبعض العلامء املتأخرين يف القرون الالحقة الذين تركوا كتبًا حديثية 

فاقدة لإلسناد؛ ألّن هذه مناهجهم، وقد يكون تركيزهم عىل عنرص املتن أكثر، 

دينة كام هو مذهب اإلمام مالك، فكيف أقوم باإلطاحة وكذلك عىل عمل أهل امل

بعرشات اآلالف من األسانيد التي تشّكل تراكاًم احتاملّيًا يف الصدق، لصالح 

 بعض الشواهد القليلة، حيث ال أملك معلومات أكثر عن تلك الفرتة!!

بل إّن بعض هذه الكتب التي جعلوها مستندًا قد وصلنا هو نفسه بطريق 

 أبناء القرن الثالث والرابع! آحادي من

 

 شاخت؟ ّيةنظر يف السند اختالق ةأزم اإلمامّية تواجه هل ـ  ـ 

إّن الشيعة اإلماميّة ال يواجهون هذه املشاكل التي يثريها النقاد هنا؛ وذلك أّن 

هـ(، ومن 303هـ( والصادق )330أغلب رواياهتم ترجع إىل اإلمامني: الباقر )

هـ(، وهذا يعني أّن أغلب ما بأيدهيم من 264لعسكري )بعدمها إىل اإلمام ا



روايات لو أريد تكوين إسناد له من خالل واسطة واحدة فالبد وأن يكون السند 

قد ظهر يف هنايات القرن الثاين اهلجري وما بعد ذلك؛ ألّن الراوي عن اإلمام 

هلجري، االباقر بواسطة واحدة يفرتض أن يكون قد عاش يف هنايات القرن الثاين 

والراوي عن اإلمام الصادق بواسطة واحدة يفرتض أن يكون قد عاش يف بدايات 

هـ( كذلك فالبد أن 242القرن الثالث اهلجري، أّما الراوي عن اإلمام الرضا )

يكون قد عاش يف أواسط القرن الثالث اهلجري، واملفروض أّن هذه الفرتة قد 

ش والناقد هنا، فوالدة اإلسناد ظهر فيها االهتامم بالسند حسب رأي املناق

والتدوين احلديثي عند الشيعة اإلمامّية كانت يف نفس الفرتة التي ظهرت فيها 

الكتب احلديثية املسندة عند السنّة تقريبًا، األمر الذي يعني أّنه مل تكن توجد فرتة 

ات بال اهتامم باألسانيد فيها أو أن رواياهتا قليلة، عىل العكس من ذلك، ويصبح إث

 هذا األمر عىل الناقد عسريًا جّدًا.

نعم، تبقى مشكلة الرفع بني األئّمة والعرص النبوي، وقد تكّلمنا عنها سابقًا 

 فال نعيد.

 

 الشريف باحلديث لمشتغلنيل السلبية املتقّدمني نظرة ـ 

ذكر بعض الباحثني املعارصين أّن أبناء القرن الثاين اهلجري كانوا يسيؤون 

يشتغل باحلديث، وكانوا ينتقدون االشتغال به، أو كان لدهيم ترّدد فيه،  الظّن بمن

عىل اجلواب، وأّن املحّدثني ال يفقهون، وأهّنم مل « ال أدري»وأهّنم كانوا يفّضلون 

يثقوا باحلديث إذا خالف عمل أهل املدينة، وهذا كان عىل خالف القرن الثالث 

ار به واالشتغال عليه وغري ذلك، ممّا وما بعده، حيث االعتزاز باحلديث واالفتخ

صرّي كتب احلديث الالحقة أضخم حجاًم من السابقة، كام يظهر باملقارنة بني موطأ 



؛ 343ـ  30اإلمام مالك ومسند اإلمام أمحد )انظر: حييى حمّمد، مشكلة احلديث: 

 (.500ـ  508وابن قرناس، سنّة األّولني: 

ناقد عىل الكتب احلديثية الشيعّية؛ فإّن واملالحظة عينها يمكن أن يطرحها ال

القدماء كانت كتبهم أصغر حجاًم وحمدودة مثل األصول األربعامئة املعروفة عند 

اإلمامّية، حيث كانت خمترصات روائيّة، فيام نجد يف الفرتة الالحقة كتبًا ضخمة 

 وموسوعيّة، حتى أّن العرص اإلخباري والصفوي شهد تضّخاًم غري عادي يف هذا

هـ( واملرتىض 038املجال، مضافًا إىل نقد غري واحد من علامء اإلماميّة ـ كاملفيد )

 هـ( ـ للمحّدثني.086)

وهذه املالحظة تواجه مشكلة مجع نصوص النقد فقط وجتاهل املواقف 

العكسّية، فلامذا مل تؤخذ جهود اإلمام مالك بن أنس وموقعها من الرتاث 

تّفت هبا!! إّنه هبذه الطريقة يمكن نقد كّل اإلسالمي وعنارص املدح التي اح

العلوم اإلسالمّية! ألّن كثريًا من العلامء انتقدوا علم الكالم مثالً وكذلك الفلسفة 

والتصّوف والتاريخ وكّتاب السري وغري ذلك، علاًم أّن أبناء القرون الالحقة 

 هم، فعىلوجدنا منهم الكثري من نّقاد احلديث واملحّدثني والكالم عن سفاهت

امتداد التاريخ كان املتكّلمون يتعاطون مع املحّدثني هبذه الطريقة )مثال املفيد 

واملرتىض مع املحّدثني(، متامًا كام كان الفالسفة مع املتكّلمني، والعرفاء مع 

 الفالسفة )الحظ نقد العرفاء والزهاد واملتصّوفة للعلوم اإلسمية والرسمّية(.

ـ يف الرواة الضعاف ثم أليس تأليف املوسوعا ـ عند الشيعة والسنّة  ت الضخمة 

ويف األحاديث املوضوعة خري دليل عىل أّن املتأخرين أيضًا كانوا نّقادين ملا 

وصلهم من األحاديث ولرجال التحديث أيضًا!! إّن احلديث كأّي علٍم آخر 

ط وأقّل سيمكن أن خيضع للتطّور والنقد الذايت، وقد كان حمّدثو الفرتات األوىل أب



عمقًا ونقدًا من حمّدثي الطبقات الالحقة وهذا أمر طبيعي، ومن املمكن أهّنم 

انُتقدوا هلذه اجلوانب، ال لعدم اعتبار احلديث عمومًا أو إرادة حذفه من املوروث 

 اإلسالمي، كام يراد تصوير ذلك.

 مل يكن ىضـ أّن املفيد واملرت« نظرية السنّة»وقد الحظنا ـ كام أوضحنا يف كتابنا 

نقدمها للحديث بام هو هو، بل لعدم استخدام بعض املحّدثني أساليب التعقل يف 

نقد املتون، وهذا غري نقد احلديث من أساسه، كيف وقد اعتمد املفيد واملرتىض 

 عىل األحاديث يف كتبهام كام هو واضح.

ىل ع كام أّن الرتكيز الكبري عىل احلجاز ومرشوع اإلمام مالك بن أنس ال يصّح 

إطالقه؛ ألّن الصحابة ـ كام قلنا ـ مل يبقوا يف احلجاز بعد وفاة النبي، كام أّن منهج 

اإلمام مالك يف االجتهاد القائم عىل عمل أهل املدينة ال يعني سقوط اعتبار 

األحاديث، فإّن فكرة عمل أهل املدينة تشبه يف االجتهاد الشيعي املتأّخر ما يسّمى 

وهي أقوى يف الداللة عىل الواقع من احلديث الظنّي، فتقديم  بالسرية املترّشعية،

عمل أهل املدينة الذين أخذوا سريهتم بالتلقي جياًل بعد جيل من النبي عىل 

احلديث الرشيف اآلحادي ال يعني سقوط اعتبار احلديث عندهم، كيف ومالك 

اء الفقه قد أّلف يف احلديث ولو ضمن الفقه، وهو رئيس هذه املدرسة!! كام أنّ 

واألصولّيني يف القرن الثاين مل يعدموا االهتامم باحلديث، مثل اإلمام جعفر 

الصادق واإلمام الشافعي، وهذه النصوص والكتب املأثورة عنهم تشهد عىل 

حضور احلديث بقّوة يف مناهجهم االجتهادّية، حتى استخرجت من كتبهم 

 املسانيد واملروّيات عن الرسول األكرم والصحابة.

 

 الشريف ديثاحل إشكالّيات يف لبحثا نتيجة

وهبذا نخلص إىل أّن اإلشكالّيات التي سّجلت عىل احلديث اإلمامي، وعىل 



احلديث السنّي، وعىل احلديث اإلسالمي عمومًا، مفيدٌة للغاية يف تصويب نظرتنا 

للحديث وقيمته واعتباره، وتزعزع كّل هذا الوثوق الومهي الذي يبالغ به بعض 

ار احلديث، لكنّها مشاكل تعاين منها كّل كتب التاريخ، وهي ال تعني اهنيار أنص

احلديث بالكلّية، بل تعني أّن هذه الكتب جيب الفحص فيها واملبالغة يف التشّدد 

معها، وإال فإّن هناك الكثري من اآلليات التي تسمح ـ رغم كّل هذه املشاكل ـ 

ديث سيام بضّم حن هذه األحاديث، البتحصيل اليقني بالصدور يف مجلة جّيدة م

وبقاء ولو عرشة يف املائة من هذه األحاديث املبثوثة يف خمتلف  .املذاهب إىل بعضه

 كتب املسلمني ليس نتيجة سهلًة باملّرة.

وإذا أرّص شخص عىل االهنيار التاّم، فال أجده ـ ننًّا وختمينًا منّي ـ إال فاقدًا 

ء، ت؛ ألّن البرش خمتلفون اختالفًا عظياًم يف كّل يشللوثوق بكّل أو بأغلب اليقينيا

بام يف ذلك الدين برّمته، فليذهب إىل نفسه لريى أّن مشاكل وأزمات احلديث 

 يمكن أن جيدها يف خمتلف العلوم الدينّية واإلنسانّية والفلسفّية عىل األقّل.

  



 
 

 

 

 

 

 

 االجتاه الثالث

 ماميحلديث اإلاالجتاه الوسطي يف التعامل مع ا

من خالل جممل ما تقّدم ـ من نقد االجتاه األّول الذي كان يرى يقينية كتب 

احلديث اإلمامّية أو السنّية األساسّية أو حجيّتها كّلها، ونقد االجتاه الثاين الذي 

كان يرى بطالن هذه الكتب مجلًة وتفصياًل وحذفها من تاريخ احلديث عند 

ية أّنه األصّح يف التعامل مع هذه الكتب احلديثاملسلمني ـ نتوّصل إىل ما يبدو لنا 

ّلم آله وسعىل التي حتوي عرشات آالف األحاديث عن النبي صىل اهلل عليه و

 وأهل بيته وصحابته الكرام عليهم السالم.

، اإلسالمي والتارخيي وهو أن نعترب هذه الكتب جزءًا من الرتاث احلديثي

ل آخر، فنقوم بتحليأو تارخيي ديثي ونتعامل معها كام نتعامل مع أّي كتاب ح

مضموهنا ونقد متوهنا وأسانيدها، وحتقيق نسخها وصيغها احلديثية، متهيدًا لقبول 

بعضها ورفض بعضها اآلخر، وهكذا احلال يف كتب احلديث السنّية واإلباضّية 

 والزيدية وغريها من مصادر احلديث اإلسالمي.

ا املذهب أو ذاك يعني إدخال هذه الكتب إّن االعتبار اإلمجايل لكتب احلديث هلذ

يف منظومة احلديث اإلسالمي، وهذا األمر ال يعني تصحيح كّل رواياهتا، بل يعني 

أن تؤخذ بعني االعتبار وتضّم إىل سائر كتب املسلمني ويصّحح الصحيح منها، 



وينقد غريه، وحتّدد درجتها يف الصّحة واالعتبار، فهذا هو السبيل املوضوعي 

عايل عن التحّيزات املذهبية للتعاطي مع تراث هائل هلذا املذهب أو ذاك. أّما املت

القول بكلمة واحدة بأنني ال أصّدق أهل السنّة كّلهم، فهم كذابون، وال أصّدق 

الشيعة فهم دجالون مزّورون، وشطب جهود مئات اآلالف من العلامء من هذا 

كذب والتحايل واجلريمة.. فهذا أمر املذهب أو ذاك، واهتامهم مجيعًا بالتزوير وال

 أعتقد بأّنه ال يتسم باملوضوعية إطالقاً.

لقد اختلفت كتب حديث املذاهب يف موضوع أسايّس، وهو تاريخ العقود 

األوىل من الزمن اإلسالمي، فاخلالف هناك هو اخلالف الرئيس، ومنه خالف 

ت ث اإلسالمّية ليساإلمامة واملوقف من الصحابة وأهل البيت، ولكّن كتب احلدي

كّلها تدور حول هذا املوضوع، بل هناك عند الشيعة مثاًل روايات كثرية للغاية 

تدور حول األخالق والرشيعة واإليامن والعالقة مع اهلل وتفسري القرآن الكريم، بام 

يوجد الكثري من مثله أيضًا يف كتب احلديث غري الشيعّية، ومقدار تفاوت احلديث 

نّي مثاًل يف غري قضية اإلمامة، ال يزيد ـ فيام أتصّور ـ عن مقدار الشيعي عن الس

 تفاوت كتب احلديث السنّية نفسها فيام بينها.

وكام أّن اخلالف الفقهي بني الشيعة والسنّة موجود، فهو أيضًا موجود بنفس 

الدرجة تقريبًا بني املذاهب األربعة، فكيف لو أخذنا سائر املذاهب الفقهية السنيّة 

التي زالت وانقرضت كمذهب اإلمام سفيان الثوري ومذهب اإلمام األوزاعي 

 ومذهب اإلمام الطربي وغريهم من األئمة.

  



 

 

 
 

 

 

 كلمة أخرية
إّنني أهيب بعلامء املسلمني أن يعيدوا النظر يف حجم اخلالف، وال  وختامًا،

ح باب بفتينساقوا خلف النفخ اإلعالمي املتطّرف هنا وهناك، ويعلنوا القبول 

االجتهاد يف علم الكالم والتاريخ، واحرتام النتائج االجتهادية لبعضنا بعضًا حتى 

يف هذا املجال، والتمييز بني النقد والتجريح، والتخيّل عن ثقافة التجريح 

والسباب واللعن والتكفري املتبادل، وأن ال يقع كبار العلامء حتت تأثري غوغائية 

محاة هذا الدين ومحاة املسلمني، كام أراد اهلل تعاىل  صغار الناس، بل يكونوا هم

 هلم، فبذلك يكونون شهداء ومستحفظني عىل دين اهلل سبحانه.

لقد آن األوان لتتخذ كربى املرجعّيات الشيعّية مواقف تارخيّية يف كيفية 

التعاطي مع مقّدسات اآلخرين، ونمط التعامل معهم، لنطوي صفحة استمّرت 

. وآن األوان لكبار العلامء وكربى املجامع الفقهّية السنّية يف العامل قرونًا وقروناً 

ليكون هلا موقف اعرتايف حقيقّي باملذاهب األخرى وبإسالمها ودينها وإيامهنا 

وتارخيها، لينفتح طالب علوم الدين والرشيعة عىل خمتلف املذاهب دون انتامء 

حلة جها أينام ساقتنا، فاملرمتطّرف مسبق، بل بموضوعية نعمل هلا ونأخذ بنتائ

العصيبة اليوم صار البد هلا من مصلحني مضّحني يعملون هلل بصدق وإخالص 

دون مواربات أو جمامالت أو ألوان نفاق أو مصالح سياسية آنية عابرة، تطلب 



التقريب تارًة، وتنادي بالبعد والفرقة بني املسلمني أخرى حسب وضعها 

 وأغراضها.

ن يوفقنا لكّل خري، ويزيل من قلوبنا كّل حقد أو ضغينة عىل نسأل اهلل تعاىل أ

بيننا ـ كاآلخرة، ينزع ما يف قلوبنا من غّل  اممسلم، وجيعل دنيانا ـ كمسلمني في

 إخوانًا عىل رسر متقابلني، إنه ويّل قدير، وما ذلك عىل اهلل بعزيز.

يل النجاة، وأخريًا، هذا ما بلغه مقدار جهدنا وعلمنا، ونحن نتعّلم عىل سب

ونتمنّى من كّل العلامء والباحثني أن يرفدونا بمالحظاهتم القّيمة والنبيلة واملفيدة 

والنافعة، كي يكون املؤمن مرآًة بحّق ألخيه املؤمن، فليس املؤمنون إال إخوة، كام 

 . واهلل من وراء القصد وهو ويل التوفيق.(11)احلجرات:  نطق به الكتاب العزيز
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 .تقوية احلديث الضعيف بني الفقهاء واملحّدثنيحممد بن عمر بن سامل،  بازمول، ـ27



منشورات مكتبة الصادق،  الفوائد الرجالّية،حممد مهدي، هـ(، 1212بحر العلوم ) ـ28

 م.3330طهران، إيران، الطبعة األوىل، 

مدينة معاجز األئمة االثني عرش هاشم بن سليامن،  هـ(،1119أو  1117البحراين ) ـ29

ملعارف احتقيق: عزة اهلل املوالئي اهلمداين، نرش: مؤّسسة ودالئل احلجج عىل البرش، 

 .ه3038االسالمّية، إيران، الطبعة األوىل، 

نرش حتقيق و الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفّية،يوسف، هـ(، 1186البحراين ) ـ31

 هـ.3028إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل،  رشكة دار املصطفى 

مؤسسة  احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة،يوسف، هـ(، 1186البحراين ) ـ31

 .]بدون تاريخ[رش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران الن

 اجلامع الصحيح،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي،  هـ(،256البخاري ) ـ32

تصحيح وحتقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري والياممة، دمشق وبريوت، الطبعة 

 م.3334الرابعة، 

ملكتبة ا التاريخ الكبري،إسامعيل اجلعفي،  أبو عبداهلل حممد بن هـ(،256البخاري ) ـ33

 اإلسالمية، دياربكر، تركيا.

قيق: حت التاريخ الصغري،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي،  هـ(،256البخاري ) ـ34

 هـ.3046حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 ،كتاب الضعفاء الصغرييل اجلعفي، أبو عبداهلل حممد بن إسامع هـ(،256البخاري ) ـ35

 م.3336حتقيق: حمّمد إبراهيم زايد، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

د حتقيق: السيّ  املحاسن،أبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد،  هـ(،281أو  274الربقي ) ـ36

، ، قم، إيران^مهدي الرجائي، املعاونّية الثقافية للمجمع العاملي ألهل البيت

 هـ.3038الطبعة األوىل، 

حتقيق: جواد  رجال الربقي،أمحد بن حممد بن خالد،  هـ(،281أو  274الربقي ) ـ37

 هـ.3033، 3القيومي، مؤّسسة النرش اإلسالمي، الطبعة 



املؤّسسة العربية للدراسات والنرش، مرص، الطبعة  سرية حيايت،عبد الرمحن،  بدوي، ـ38

 م.2444العربيّة األوىل، 

ق حتقي فائق املقال يف احلديث والرجال،أمحد بن عبدالرضا، هـ(، 1185البرصي ) ـ39

 هـ.3022غالم حسني قيرصّيه ها، دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

ة هديإسامعيل باشا بن حممد أمني بن مري سليم الباباين،  هـ(،1339البغدادي ) ـ41

بنان، عن ث العريب، بريوت، لدار إحياء الرتا العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني،

 م، استانبول.3353طبعة 

حمب الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممود بن احلسن بن هبة اهلل بن  هـ(،643البغدادي ) ـ41

قيق: دراسة وحت الرّد عىل أيب بكر اخلطيب البغدادي،حماسن املعروف بابن النّجار، 

 نان، الطبعة األوىل.مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بريوت، لب

د حتقيق وتعليق: سعي السنن،أبو داوود سليامن بن األشعث،  هـ(،275السجستاين ) ـ42

حممد اللحام، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 م.3334

مؤسسة األعلمي  أضواء عىل السنّة املحمدية أو دفاع عن احلديث،حممود، أبو رّية،  ـ43

 طبوعات، بريوت، لبنان، الطبعة اخلامسة ]بدون تاريخ[.للم

دار الفكر العريب، القاهرة ]بدون  أصول الفقه،حممد،  م(،1974أبو زهرة ) ـ44

 مشّخصات[.

ؤسسة م حممد باقر الصدر السرية واملسرية يف حقائق ووثائق،أمحد عبداهلل،  أبو زيد، ـ45

 هـ.3023، 3العارف، الطبعة 

تتاّمت التعليقات عىل كتاب األجوبة الفاضلة الفتاح، عبد  هـ(،1417أبو غّدة ) ـ46

 للهندي.

عز الدين أبو حامد بن هبة اهلل بن حممد بن حممد هـ(، 656ابن أيب احلديد املعتزيل ) ـ47

حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  رشح هنج البالغة،بن احلسني، 



 م وما بعد.3353العربيّة، الطبعة األوىل، 

عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد  هـ(،631األثري )ابن  ـ48

باعة دار صادر ودار بريوت للط الكامل يف التاريخ،الكريم بن عبد الواحد الشيباين، 

 م.3365والنرش، بريوت، لبنان، 

الرسائر احلاوي لتحرير حممد بن منصور بن أمحد، هـ(، 598ابن إدريس احليّل ) ـ49

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الثانية،  ي،الفتاو

 هـ.3033

ر ختريج: عام جمموع فتاوى ابن تيمية،تقي الدين أمحد،  هـ(،728ابن تيمية احلراين ) ـ51

 م.3337اجلزار وأنور الباز، دار اجليل، الطبعة األوىل، 

املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ د، تقي الدين أمح هـ(،728ابن تيمية احلراين ) ـ51

مجعه ورتبه وطبعه: حممد بن عبد الرمحن بن حمّمد بن قاسم، الطبعة األوىل،  اإلسالم،

 هـ.3033

منهاج السنّة النبوّية يف الرّد عىل الشيعة تقي الدين أمحد،  هـ(،728ابن تيمية احلراين ) ـ52

 القدرّية.

ألمم املنتظم يف تاريخ ان عيل بن حممد، أبو الفرج عبدالرمحن ب هـ(،597ابن اجلوزي ) ـ53

حتقيق حممد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، راجعه وصّححه  وامللوك،

 م.3332نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

كتاب  حممد بن حبان بن أمحد أيب حاتم التميمي، هـ(،354ابن حّبان البستي ) ـ54

سة الكتب الثقافية بمطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد مؤّس الثقات، 

 م.3378الدكن، اهلند، الطبعة األوىل، 

كتاب حممد بن حبان بن أمحد أيب حاتم التميمي،  هـ(،354ابن حّبان البستي ) ـ55

 حتقيق: حممود إبراهيم زايد.املجروحني من املحّدثني والضعفاء واملرتوكني، 

 دار صادر، بريوت، لبنان. املسند،أمحد،  ـ(،ه241ابن حنبل ) ـ56



أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري،  هـ(،311ابن خزيمة ) ـ57

حتقيق وتعليق وختريج: حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي،  الصحيح،

 م.3332بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

ر الفكـــر، بريوت، لبنان، الطبعة دا املقّدمة،عبدالرمحن،  هـ(،818ابن خلدون ) ـ58

 م.2448األوىل، 

 وفياتأبو العباس شمس الدين أمحد بن حمّمد بن أيب بكر،  هـ(،681ابن خلكان ) ـ59

 حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، لبنان.األعيان وأنباء أبناء الزمان، 

سعيد، حتقيق مهام عبد الرحيم  هـ(، رشح علل الرتمذي،795ابن رجب احلنبيل ) ـ61

 م.2443مكتبة الرشيد، السعودية، الطبعة الثانية، 

تقي الدين حممد بن عيل بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة  هـ(،712ابن دقيق العيد ) ـ61

 االقرتاح يف بيان )علوم( االصطالح.القشريي القوي، 

منشورات  كتاب الرجال،تقي الدين احلسن بن عيل، هـ(، 717ابن داوود احليّل ) ـ62

قم، إيران، حّققه وقّدم لـه: السيد حممد صادق آل بحر العلوم، ُاوفست عن الريض، 

 م.3372املطبعة احليدرّية، النجف، العراق، 

تاريخ أبو حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن أمحد،  هـ(،385ابن شاهني البغدادي ) ـ63

 حتقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، الطبعة األوىل، أسامء الثقات،

 م.3330

معامل العلامء يف فهرست كتب حممد بن عيل،  هـ(،588ابن شهرآشوب املازندراين ) ـ64

املطبعة احليدرّية، النجف، العراق،  الشيعة وأسامء املصنّفني منهم قدياًم وحديثًا،

 م.3363

، دار مناقب آل أيب طالبحممد بن عيل، هـ(، 588ابن شهرآشوب املازندراين ) ـ65

 م.3333ن، الطبعة الثانية، األضواء، بريوت، لبنا

األمان من ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد،  هـ(،664ابن طاووس ) ـ66



قم،  لتحقيق الرتاث، ^حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البيت أخطار األسفار واألزمان،

 هـ.3043إيران، الطبعة األوىل، 

 املهجة،كشف املحّجة لثمرة ريض الدين عيل بن موسى،  هـ(،664ابن طاووس ) ـ67

حتقيق: الشيخ حممد احلّسون، مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، 

 هـ.3032إيران، الطبعة األوىل، 

فتح األبواب بني ذوي األلباب ريض الدين عيل بن موسى،  هـ(،664ابن طاووس ) ـ68

حتقيق: حامد اخلفاف، مؤّسسة آل البيت عليهم  وبني رّب األرباب يف االستخارات،

 م.3333لسالم إلحياء الرتاث، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ا

فرج املهموم يف تاريخ علامء ريض الدين عيل بن موسى،  هـ(،664ابن طاووس ) ـ69

 نرش الكييش. النجوم،

 الكامل يف ضعفاء الرجال،أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين،  هـ(،365ابن عدي ) ـ71

(، دار الفكر، بريوت، لبنان، 8غزاوي )ط (، وحييى خمتار3حتقيق: سهيل زكار )ط

 م.3333الطبعة الثالثة، 

أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الدمشقي  هـ(،571ابن عساكر ) ـ71

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حّلها من األماثل أو اجتاز الشافعي، 

ع، ر الفكر للطباعة والنرش والتوزيحتقيق: عيل شريي، دابنواحيها من واردهيا وأهلها، 

 م.3335بريوت، لبنان، 

الواضح يف أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد،  هـ(،513ابن عقيل البغدادي احلنبيل ) ـ72

حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت،  الفقه، أصول

 م.3333لبنان، الطبعة األوىل، 

د بن احلســـني بن عبيداهلل بن إبراهيم الواسطي، أمح هـ(،5ابن الغضائري )ق  ـ73

حتقيق السّيد حممد رضا اجلاليل، نرش دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  الرجال،

 هـ.3022



 تأويل خمتلف احلديث،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم،  هـ(،276ابن قتيبة الدينوري ) ـ74

 دار الكتب العلميّة، بريوت، لبنان.

ار منشورات دسنّة األّولني وحتليل مواقف الناس من الدين وتعليلها،  ابن قرناس، ـ75

 م.2446اجلمل، أملانيا، الطبعة األوىل، 

 م.2443منشورات اجلمل، أملانيا، الطبعة األوىل،  ابن قرناس، احلديث والقرآن، ـ76

حتقيق: جواد  كامل الزيارات،جعفر بن حممد، هـ(، 369ابن قولويه القّمي ) ـ77

ّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة القّيومي، مؤ

 هـ.3037األوىل، 

مؤّسسة التاريخ  البداية والنهاية،أبو الفداء إسامعيل، هـ(، 774ابن كثري الدمشقي ) ـ78

 م.3338العريب ودار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 

 واملطبوع اختصار علوم احلديث،ل، أبو الفداء إسامعيهـ(، 774ابن كثري الدمشقي ) ـ79

 حمّققًا ضمن كتاب الباعث احلثيث، بغداد، الطبعة الثانية.

تاريخ أيب الفداء، املخترص يف أبو الفداء إسامعيل، هـ(، 774ابن كثري الدمشقي ) ـ81

 دار املعرفة، لبنان. أخبار البرش،

ّدم ق قرآن العظيم،تفسري الأبو الفداء إسامعيل القريش،  هـ(،774ابن كثري الدمشقي ) ـ81

 م.3332له: يوسف عبد الرمحن املرعشيل، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 

حتقيق وتعليق:  السنن،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد،  هـ(،275ابن ماجة القزويني ) ـ82

 حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

ك عيل بن هبة اهلل بن عيل بن جعفر بن علكان بن سعد املل هـ(،475ابن ماكوال ) ـ83

 اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب،حممد، 

 دار الكتاب االسالمي، مرص.

التاريخ حييى بن معني بن عون املري الغطفاين البغدادي،  هـ(،233ابن معني ) ـ84

هـ، ومعه: ما 273حاتم الدوري البغدادي  )برواية: أبو الفضل العباس بن حممد بن



حّق بكالم حييى بن معني، برواية يزيد بن اهليثم(، حتقيق وتعليق: عبد اهلل أمحد حسن، 

 دار القلم، بريوت، لبنان.

حمّمد بن مكرم بن عيل أبو الفضل مجال الدين األنصاري  هـ(،711ابن منظور ) ـ85

 خمترص تاريخ دمشق.الرويفعي اإلفريقي، 

 .]بدون مشّخصات[ الفهرست،حممد بن إسحاق، هـ(، 381لنديم )ابن ا ـ86

حتقيق السّيد أمحد  رياض العلامء وحياض الفضالء،عبداهلل، هـ(، 12أفندي )ق  ـ87

احلسيني، باهتامم السيد حممود املرعيش، سلسلة من خمطوطات مكتبة آية اهلل العظمى 

 هـ.3043النجفي، مطبعة اخليام، قم، إيران، 

رمجة: ت ابن إدريس احليّل رائد مدرسة النقد يف الفقه اإلسالمي،ت، عيل مهّ بناري،  ـ88

 م.2440حيدر حب اهلل، دار الغدير، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 املكتبـــة الـــوجيزة يف الــدراية،حمّمد هباء الدين العاملــي، هـ(، 1131البهائي ) ـ89

 ديث.هـ، وط دار احل3836اإلسالمية الكربى، قم، إيران، 

رييت، منشورات مكتبة بص احلبل املتني،حممد بن احلسني بن عبدالصمد،  البهائي، ـ91

 إيران.

 مرشق الشمسني وإكسري السعادتني،حممد هباء الدين العاميل، هـ(، 1131البهائي ) ـ91

حتقيق السيد مهدي الرجائي، جممع البحوث اإلسالمية، مشهد، إيران، الطبعة 

 هـ.3030األوىل، 

الرسائل حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيد، هـ(، 1215البهبهاين ) ـ92

 هـ.3036مؤّسسة العالمة البهبهاين، إيران، الطبعة األوىل،  األصولّية،

 الفوائد احلائرّية،حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيد، هـ(، 1215البهبهاين ) ـ93

 هـ.3035جممع الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

معرفة احلديث تاريخ نرشه وتدوينه وثقافته عند الشيعة حممد باقر، هبودي، الب ـ94

 مركز انتشارات علمي وفرهنكي، إيران، ]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[. اإلمامية،



حسن  حتقيق: سيد معرفة السنن واآلثار،أمحد بن احلسني بن عيل،  هـ(،458البيهقي ) ـ95

 ان.كّسوي، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبن

تنـزيه الشيعة االثني عرشية عن الشبهات أبو طالب جتليل،  م(،2118التربيزي ) ـ96

)رّد شبهات القفاري عىل الشيعة يف كتابه املوسوم بأصول مذهب الشيعة  الواهية

 اإلمامية االثني عرشية( ]بدون مشّخصات[.

حجري، مطبعة  أوثق الوسائل يف رشح الرسائل،موسى، هـ(، 1341التربيزي ) ـ97

 .]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[ر، أوفست، انتشارات كني نجفي، قم، إيران، مه

 السنن )اجلامع الصحيح(،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة،  هـ(،279الرتمذي ) ـ98

حتقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

 م.3338بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة  قاموس الرجال،حممد تقي،  هـ(،1415) التسرتي ـ99

 وما بعد. 3034جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

 .]بدون مشخصات[ إحقاق احلقنور اهلل الشهيد،  هـ(،1119التسرتي ) ـ111

: ، حتقيق ونرشنقد الرجال مصطفى بن احلسني احلسيني، هـ(،11التفريش )ق  ـ111

 هـ.3033إلحياء الرتاث، إيران، الطبعة األوىل،  ة آل البيتمؤّسس

 مفتاح الوصول إىل بناءأبو عبد اهلل حممد بن أمحد احلسني،  هـ(،771التلمساين ) ـ112

حتقيق: حممد عيل فركوس، مؤسسة الريان واملكتبة املكية، لبنان  الفروع عىل األصول،

 م.3333واململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 رشح املواقف،أبو احلســن عيل بن حممد بن عيل، هـ(، 816اجلرجاين ) ـ113

 .]بدون رقم وال تاريخ[منشورات الريض، قم، إيران، عن مطبعة السعادة، مرص، 

 توجيه النظر إىل أصول األثر.طاهر بن صالح،  هـ(،1338اجلزائري الدمشقي ) ـ114

ه حقق رح االستبصار،كشــف األرسار يف شــنعمة اهلل، هـ(، 1112اجلزائري ) ـ115

وعّلق وأرشف عليه: املفتي السيد طيّب املوسوي اجلزائري، مؤسسة دار الكتاب، 



 هـ.3038قم، إيران، الطبعة األوىل، 

مطبوع عىل هامش كتاب الشهاب  منبع احلياة،نعمة اهلل، هـ(، 1112اجلزائري ) ـ116

لثانية، عة االثاقب للكاشاين، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، الطب

 هـ.3043

جممع الذخائر اإلسالمية، قم، إيران،  بحوث يف الفقه املعارص، اجلواهري، حسن، ـ117

 الطبعة األوىل.

، دار الرائد العقيدة والرشيعة يف اإلسالمأجناس، م(، 1921جولدتسيهر ) ـ118

 م.3306العريب، بريوت، لبنان، مصّور عن طبعة دار الكتاب املرصي، عام 

 القوانني املحكمة،املريزا أبو القاســم بن احلسن، هـ(، 1231)اجليالين القّمي  ـ119

 حجري.

منتهى املقال يف أبو عيل حممد بن إسامعيل املازندراين، هـ(، 1216احلائري ) ـ111

إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  ^مؤّسسة آل البيت أحوال الرجال،

 هـ وما بعد.3036

كشف الظنون عن أسامي داهلل، مصطفى بن عب هـ(،1167حاجي خليفة ) ـ111

 .]بدون تاريخ ورقم الطبعة[دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  الكتب والفنون،

 رشوط األئّمة اخلمسة،أبو بكر حممد بن موسى احلازمي،  هـ(،584احلازمي ) ـ112

حتقيق عبد الفتاح أبو غّدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمّية، ضمن ثالث رسائل يف علم 

 م.2445ت، لبنان، الطبعة الثانية، احلديث، بريو

االعتبار يف الناسخ أبو بكر حممد بن موسى احلازمي،  هـ(،584احلازمي ) ـ113

 واملنسوخ من اآلثار.

ار دحّب اهلل، حيدر، نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكّون والصريورة،  ـ114

 م.2446االنتشار العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

دار الفقه اإلسالمي  دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص،حيدر،  ،حّب اهلل ـ115



 م.2433املعارص، الطبعة األوىل 

مؤسّسة  حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم،حيدر،  حّب اهلل، ـ116

 م.2433االنتشار العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

تقريرًا  الرجال عند اإلمامّية، دروس متهيدّية يف تاريخ علمحيدر، حّب اهلل،  ـ117

ملحارضات الشيخ حيدر حب اهلل، بقلم: أمحد بن عبد اجلبار السمنّي، دار املحجة 

 م.2432البيضاء، الطبعة األوىل، 

مؤّسسة  مسألة املنهج يف الفكر الديني وقفات ومالحظات،حيدر،  حب اهلل، ـ118

 م.2447االنتشار العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 املطبعة العلمية، قم، الفوائد الطوسّية،حمّمد بن احلسن،  هـ(،1114احلّر العاميل ) ـ119

 هـ.3028إيران، الطبعة الثانية، 

 ،^هداية األّمة إىل أحكام األئمةحمّمد بن احلسن، هـ(، 1114احلّر العاميل ) ـ121

حتقيق: قسم احلديث يف جممع البحوث اإلسالمية، نرش: جممع البحوث اإلسالمية، 

 هـ.3030إىل  3032هد، إيران، الطبعة األوىل، مش

 الفصول املهّمة يف أصول األئمة،حممد بن احلسن،  هـ(،1114احلر العاميل ) ـ121

حتقيق وإرشاف: حممد بن حممد احلسني القائيني، مؤّسسة معارف إسالمي إمام رضا 

 ،هـ.3033، إيران، الطبعة األوىل 

حتقيق: السّيد أمحد  أمل اآلمل، حممد بن احلسن، هـ(،1114احلّر العاميل ) ـ122

 م.3338احلسيني، دار الكتاب اإلسالمي، 

تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل حممد بن احلسن،  هـ(،1114احلر العاميل ) ـ123

إلحياء الرتاث، إيران، الطبعة األوىل،  مؤّسسة آل البيت  مسائل الرشيعة،

 هـ.3032

ل عن حُتف العقواحلسني بن شعبة، أبو حمّمد احلسن بن عيل بن  هـ(،4احلّراين )ق ـ124

 هـ.3020منشورات ذوي القربى، قم، إيران، الطبعة األوىل، ، ^آل الرسول



حتقيق: فاضل  التحرير الطاوويس، هـ(،1111الشيخ حسن بن الشهيد الثاين ) ـ125

 هـ.3033اجلواهري، نرش مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح  هـ(،1111الشهيد الثاين )الشيخ حسن بن  ـ126

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة  واحلسان،

 م.3338األوىل، 

دار دراسات يف احلديث واملحّدثني، هاشم معروف، هـ(، 1413احلسني ) ـ127

  رقم الطبعة[.التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، ]بدون تاريخ، وال

املوضوعات يف اآلثار واألخبار، عرض هاشم معروف، هـ(، 1413احلسني ) ـ128

 م.3337دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان،  ودراسة،

ؤّسسة م تاريخ احلديث النبوي بني سلطة النّص ونّص السلطة،حممد عيل،  احللو، ـ129

 م.2442البالغ، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 املعترب يف رشح املخترص،نجم الدين جعفر بن احلسن،  (،هـ676يّل )املحقق احل ـ131

 م.3335مؤّسسة سيّد الشهداء، إيران، 

قيق: حت املحترض،عز الدين أبو حممد احلسن بن سليامن بن حممد،  هـ(،8احليل )ق  ـ131

 هـ.3020سيد عيل أرشف، انتشارات املكتبة احليدرية، إيران، الطبعة األوىل، 

إيضاح مجال الدين احلســن بن يوســف بن املطّهر، هـ(، 726) العالمة احليّل  ـ132

حتقيق: الشيخ حممد احلّسون، مؤّسسة النرش اإلسالمي  االشتباه يف أسامء الرواة،

 هـ.3033التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

أجوبة  مجال الدين احلســن بن يوســف بن املطّهر،هـ(، 726العالمة احليّل ) ـ133

 مطبعة اخليام، قم، إيران. املسائل املهنّائّية،

خمتلف مجال الدين احلســن بن يوسف بن املطّهر، هـ(، 726العالمة احليّل ) ـ134

حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  الشيعة يف أحكام الرشيعة،

ىل آلخر الطبعة األوبدون تاريخ يف بعض األجزاء ويف بعضها ا[املدّرسني، قم، إيران، 



 .]هـ وما بعد3032من تاريخ 

 منتهى املطلبمجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر، هـ(، 726العالمة احليّل ) ـ135

حتقيق: قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية، مشهد، إيران، يف حتقيق املذهب، 

 هـ وما بعد.3032الطبعة األوىل، 

تذكرة ن احلســن بن يوســف بن املطّهر، مجال الديهـ(، 726العالمة احليّل ) ـ136

هـ 3030إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  مؤسسة آل البيت  الفقهاء،

 وما بعد.

خالصة مجال الدين احلســن بن يوسف بن املطّهر، هـ(، 726العالمة احليّل ) ـ137

ة، إيران، هحتقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نرش الفقا األقوال يف معرفة الرجال،

 هـ.3037الطبعة األوىل، 

منهاج مجال الدين احلســن بن يوسف بن املطّهر، هـ(، 726العالمة احليّل ) ـ138

حتقيق: عبدالرحيم مبارك، مؤّسسة عاشوراء، مشهد،  الكرامة يف معرفة اإلمامة،

 إيران، الطبعة األوىل.

بن املطّهر، أبو طالب حممد بن احلسن بن يوسف  هـ(،771فخر املحققني احليل ) ـ139

املطبعة العلمية، قم، إيران، الطبعة  إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد،

 هـ.3837األوىل، 

 مؤّسسة سيد الشهداء  اجلامع للرشائع،حييى بن سعيد، هـ(، 691احليّل ) ـ141

 هـ.3045العلمية، قم، إيران، 

رشح هـ(، شمس الدين حمّمد املعروف بمال حنفي، 34احلنفي التربيزي )ق ـ141

 نرش: مصطفى البايب الديباج املذّهب يف مصطلح احلديث عىل الديباج املذّهب،

 هـ.3854احللبي، 

ترمجة: ماجد الغرباوي، مركز  األصول األربعة يف علم الرجال،عيل،  اخلامنئي، ـ142

 م(.2447هـ.ش )3836اطالعات ومدارك اسالمي، 



املغني يف أصول عمر،  جالل الدين أبو حممد عمر بن حممد بن هـ(،691اخلّبازي ) ـ143

حتقيق: حممد مظهر بقا، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، الطبعة  الفقه،

 م.2443الثانية، 

 درر الفوائد يف احلاشــية عىل الفــرائد،حممد كاظــم،  (،هـ1329اخلراساين ) ـ144

رشاد إلحتقيق: مهدي شمس الدين، مؤّسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة وا

 هـ.3034اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

مؤّسســة النرش  كفاية األصــول،حممد كاظم، هـ(، 1329اخلراساين ) ـ145

 هـ.3035اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 

 كفاية األثر يفأبو القاسم عيل بن حممد بن عيل الرازي،  هـ(،4اخلزاز القمي )ق  ـ146

حتقيق: عبد اللطيف احلسيني الكوه كمري اخلوئي،  نص عىل األئمة االثني عرش،ال

 هـ.3043نرش بيدار، قم، إيران، 

دار احلديث، مرص ]بدون أّي  أصول الفقه،حممد،  هـ(،1345اخلرضي بك ) ـ147

 مشخصات[.

قيق حت الكفاية يف علم الرواية،أبو بكر أمحد بن عيل،  هـ(،463اخلطيب البغدادي ) ـ148

 م.3335مر هاشم، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، أمحد ع

 تاريخ بغداد أو مدينة السالم،أبو بكر أمحد بن عيل،  هـ(،463اخلطيب البغدادي ) ـ149

دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بريوت، لبنان، الطبعة 

 م.3337األوىل، 

دار الفكر، بريوت،  احلديث علومه ومصطلحه،أصول حممد عّجاج، اخلطيب،  ـ151

 م.3333لبنان، 

 روح اهلل املوسوي، األبعون حديثًا. هـ(،1411اخلميني ) ـ151

مؤسسة تنظيم حتريرات يف األصول، مصطفى، هـ(، 1398الشهيد اخلميني ) ـ152

 هـ.3033ونرش آثار اإلمام اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 



امعيل بــن احلســني املــازندراين، حممــد إســهـ(، 1173اخلواجوئي ) ـ153

حتقيق السيد مهدي الرجائي، جممع البحوث اإلسالمية، مشهد،  الفــوائد الرجالّية،

 هـ.3038إيران، الطبعة األوىل، 

حممــد إســامعيل بــن احلســني املــازندراين، هـ(، 1173اخلواجوئي ) ـ154

 اإلسالمي، قم، إيران، الطبعةحتقيق: مهدي الرجائي، دار الكتب  الرسائل الفقهّية،

 هـ.3033األوىل، 

روضات اجلنّات يف أحوال العلامء حممد باقر املوسوي، هـ(، 1313اخلوانساري ) ـ155

 هـ.3833إسامعيليان، قم، إيران،  والسادات،

من موسوعة  54مج البيان يف تفسري القرآن،أبو القاســم، هـ(، 1413اخلوئي ) ـ156

بدون رقم الطبعة وال مكان وال [ار اإلمام اخلوئي، اإلمام اخلوئي، مؤّسسة إحياء آث

 .]تاريخ

 معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة،أبو القاسم، هـ(، 1413اخلوئي ) ـ157

 ،(نرش مدينة العلم آية اهلل العظمى اخلوئي، قم، إيران، الطبعة الثالثة )عن بريوت

 هـ.3048

حممد بن إدريس بن املنذر  أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم هـ(،327الرازي ) ـ158

عة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطب اجلرح والتعديل،التميمي احلنظيل، 

 م.3352األوىل، 

املحصول يف علم أصول حممد بن عمر بن احلسني،  هـ(،616الفخر الرازي ) ـ159

 ،دراسة وحتقيق: طه جابر فياض العلواين، مؤّسسة الرسالة، بريوت، لبنان الفقه،

 م.3332الطبعة الثانية، 

 فهرست أســامء علامء الشــيعة ومصنّفيهم،منتجب الدين،  (،هـ6الرازي )ق  ـ161

 هـ.3040حتقيق عبدالعزيز الطباطبائي، جممع الذخائر اإلسالمية، إيران، 

: حتقيق قصص األنبياء،قطب الدين سعيد بن هبة اهلل،  هـ(،573الراوندي ) ـ161



 هـ.3033راساين، دار اهلادي، إيران، الطبعة األوىل، غالم رضا عرفانيان اليزدي اخل

نرش مكتبة  فقه القرآن،قطب الدين سعيد بن هبة اهلل،  هـ(،573الراوندي ) ـ162

 هـ.3045املرعيش النجفي، قم، إيران، الطبعة الثانية، 

ترمجة: قاسم املعّدل،  خرب الواحد مستنده وحجّيته،حممد رضا، رضوان طلب،  ـ163

 م.3335بنان، الطبعة األوىل، دار احلق، بريوت، ل

أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد،  هـ(،416الرشيف الريض ) ـ164

حتقيق وتعليق: حممد هادي األميني، جممع البحوث اإلسالمية يف  خصائص األئمة،

 هـ.3046اآلستانة الرضوّية املقّدسة، مشهد، إيران، 

نرش جامعة دمشق، سوريا،  ي،الوسيط يف أصول الفقه اإلسالموهبة،  الزحييل، ـ165

 هـ.3037الطبعة السادسة، 

أبو غالب أمحد بن حمّمد بن حممد بن سليامن بن احلسن بن  هـ(،368الزراري ) ـ166

حتقيق:  رسالة أيب غالب الزراري،اجلهم بن بكري بن أعني الشيباين الكويف البغدادي، 

 هـ.3033وىل، حممد رضا اجلاليل، مكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، الطبعة األ

السنّة النبوّية وعلومها بني أهل السنّة والشيعة اإلمامّية، عدنان حمّمد،  زرزور، ـ167

 م.2443دار اإلعالم، األردن، الطبعة األوىل،  مدخل ومقارنات،

الربهان يف علوم بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل،  هـ(،794الزركّش ) ـ168

ي ر إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبحتقيق: أبو الفضل إبراهيم، دا القرآن،

 م.3357ورشكاه، الطبعة األوىل، 

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب  األعالم،خري الدين، الزركيل،  ـ169

 .]بدون مشّخصات[واملستعربني واملسترشقني، الطبعة الثالثة، 

رش مؤّسسة الن بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه،أبو الفضل مري حممدي،  زرندي، ـ171

 هـ.3024اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل املحّققة، 

 ، موسوعة الفقهدائرة معارف الفقه اإلسالمي طبقًا ملذهب أهل البيت  ـ171



نرش املؤّسسة، قم، إيران، الطبعة األوىل،  ،^اإلسالمي طبقًا ملذهب أهل البيت

 هـ.3028

يل بقلم حممد عيل ععلم الرجال بني النظرية والتطبيق، أصول مسلم، الداوري،  ـ172

 هـ.3036صالح املعّلم، نرش املؤّلف، مطبعة نمونة، إيران، الطبعة األوىل، 

 م.2443الطبعة األوىل،  هذا هو الكايف للكليني،طه حامد،  الدليمي، ـ173

 توضيحشمس الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد القييس،  هـ(،842الدمشقي ) ـ174

د نعيم حّققه وعّلق عليه: حمم ه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم،املشتب

 م.3338العرقسويس، مؤّسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الثانية، 

ميزان االعتدال يف نقد شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن، هـ(، 748الذهبي ) ـ175

ن، وال تاريخ، وال رقم حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار الفكر ]بدون مكا الرجال،

 الطبعة[.

املوقظة يف علم مصطلح شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن،  هـ(،748الذهبي ) ـ176

اعتنى به عبد الفتاح أبو غّدة، نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب،  احلديث،

 هـ.3045الطبعة األوىل، 

 م النبالء،ِسرَي أعالشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن، هـ(، 748الذهبي ) ـ177

 م.3334مؤّسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة السابعة، 

كتاب تذكــرة شــمس الدين حممــد بن أمحــد بن عثمــان، هـ(، 748الذهبي ) ـ178

 .]بدون مكان وال تاريخ وال رقم الطبعة[دار الفكر العريب،  احلّفاظ،

 معرفة من الكاشف يفشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن،  هـ(،748الذهبي ) ـ179

يق: تقديم وختريج وتعلله رواية يف الكتب السّتة )مع حاشية سبط ابن العجمي(، 

حممد عوامة وأمحد حممد نمر اخلطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤّسسة علوم 

 م.3332القرآن، جّدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

ق: حتقي تاريخ اإلسالم،أمحد بن عثامن، شمس الدين حممد بن  هـ(،748الذهبي ) ـ181



عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 م.3337

، 3دار احلديث، الطبعة  الضعفاء من رجال احلديث،حسني،  الّساعدي، ـ181

 هـ.3026

مركز مديريت حوزه علمية قم، إيران،  كّليات يف علم الرجال،جعفر، السبحاين،  ـ182

 هـ.3034الطبعة الثانية، 

ق، مؤّسسة اإلمام الصاد احلديث النبوي بني الرواية والدراية،جعفر،  السبحاين، ـ183

 هـ.3033إيران، الطبعة األوىل، 

مؤّسسة اإلمام الصادق، قم،  البدعة مفهومها حّدها وآثارها،جعفر،  السبحاين، ـ184

 هـ.3036إيران، 

دار إحياء  لشافعية الكربى،طبقات اعبدالوهاب بن عيل،  هـ(،771السبكي ) ـ185

 هـ.3863الكتب العربية، القاهرة، 

ق: حتقي أصول الفقه،أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل،  هـ(،491الرسخيس ) ـ186

 م.3338أبو الوفاء األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 تاريخ الرتاث العريب.فؤاد،  سزكني، ـ187

دراسة الطرق املستخدمة ىف كشف تزوير احلليم حممود، حمّمد عبد  السعدين، ـ188

 املخطوطات والوثائق الورقية طبقًا لطرق تزويرها تطبيقًا عىل أحد النامذج املختارة،

إرشاف كّل من: أ.د. حسام الدين عبد احلميد حممود، د.مصطفى عطية عبد اجلواد؛ 

 م.2443د.عبد اللطيف عبداللطيف حسن، نرش عام 

 أدبأبو سعيد عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي،  هـ(،562السمعاين ) ـ189

رشح ومراجعة: سعيد حممد اللحام، إرشاف: مكتب  اإلمالء واالستمالء،

الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية، نرش دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، 

 م.3333الطبعة األوىل، 



حممد بن منصور التميمي،  أبو سعيد عبد الكريم بن هـ(،562السمعاين ) ـ191

تقديم وتعليق: عبد اهلل عمر البارودي، دار اجلنان، لبنان، الطبعة األوىل،  األنساب،

 م.3333

 بقلم حممد صالح التربيزي، مؤسسة بحوث يف مباين علم الرجال،حممد،  السند، ـ191

 م.2444انتشارات عرص ظهور، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

 دار املؤّرخ ائل اإلنجاب الصناعية دراسة فقهية،وسحممد رضا،  السيستاين، ـ192

 هـ.3025، 3العريب، الطبعة 

تدريب عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين، هـ(، 911السيوطي ) ـ193

حتقيق: أمحد عمر هاشم، دار الكتاب العريب،  الراوي يف رشح تقريب النواوي،

 م.3333بريوت، لبنان، 

 إلتقان يفن أيب بكر بن حممد جالل الدين، اعبدالرمحن ب هـ(،911السيوطي ) ـ194

حتقيق: سعيد مندوب، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، علوم القرآن، 

 م.3336

أمحد حمّمد، الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث، مكتبة تعز،  شاكر، ـ195

 بغداد، الطبعة الثانية.

 .]بدون مشخصات[ نظرة عابرة إىل الصحاح السّتةعبد الصمد،  شاكر، ـ196

يف  مناهج املحّدثنيعبد الرزاق بن خليفة والسيد حممد،  الشاجيي والسيد نوح، ـ197

 م.3333دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل،  رواية احلديث باملعنى،

رشح وتعليق: الدكتور الرسالة، حممد بن إدريس، هـ(، 214الشافعي ) ـ198

 م.3333، الطبعة األوىل، عبدالفّتاح كبّارة، دار النفائس، بريوت، لبنان

 .]بدون مشخصات[ اختالف احلديثحممد بن إدريس،  هـ(،214الشافعي ) ـ199

إعداد: رضا  املدخل إىل عذب املنهل،أبو احلسن، هـ(، 1393الشعراين، ) ـ211

أستادي، األمانة العامة للمؤمتر العاملي بمناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالد الشيخ 



 م.3330األوىل،  األنصاري، إيران، الطبعة

أبو عمرو عثامن بن عبدالرمحن املعروف بابن الصالح، هـ(، 643الشهرزوري ) ـ211

حتقيق ورشح: نور الدين عرت، دار الفكر ودار الفكر املعارص، بريوت  علوم احلديث،

 م.3333ودمشق، الطبعة الثالثة املعادة، 

ال البداية يف علم الرعاية حلزين الدين اجلبعي العاميل،  (،هـ965الشهيد الثاين ) ـ212

مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، قسم إحياء الرتاث اإلسالمي،  الدراية،

 هـ.3028بوستان كتاب، إيران، الطبعة األوىل، 

 كتابفروشــي جمالــس املؤمنني،القاضـــي نور الدين، هـ(، 1119الشوشرتي ) ـ213

 م.3336إسالمي، طهران، إيران، 

نيل األوطار من أحاديث سيّد ن عيل بن حممد، حممد ب هـ(،1251الشوكاين ) ـ214

 م.3378دار اجليل، لبنان،  األخيار رشح منتقى األخبار،

اللمع يف أصول أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف، هـ(، 476الشريازي ) ـ215

حتقيق: حميي الدين ديب مستو ويوسف عيل بديوي، دار ابن كثري، دمشق الفقه، 

 م.2442وبريوت، الطبعة الثالثة، 

حتقيق: حممد كاظم  الفوائد الرجالّية،مهدي الكجوري، هـ(، 1293الشريازي ) ـ216

 هـ.3020رمحان ستايش، دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

تشارات ان الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن والسنّة،حممد، الصادقي الطهراين،  ـ217

ة بريوت، لبنان، الطبع فرهنكي اسالمي، أوفست عن طبعة دار الرتاث اإلسالمي،

 هـ.3046الثانية، 

تبرصة الفقهاء بني الكتاب والسنّة، عىل تبرصة حممد،  الصادقي الطهراين، ـ218

 هـ.3032انتشارات فرهنكي إسالمي، إيران، الطبعة األوىل،  املتعّلمني،

ات انتشار أصول االستنباط بني الكتاب والسنّة،حممد،  الصادقي الطهراين، ـ219

 هـ.3032إيران، الطبعة األوىل، فرهنكي إسالمي، 



 علوم احلديث ومصطلحه عرض ودراسة،صبحي، م(، 1986الصالح ) ـ211

م، 3353منشورات الرشيف الريض، قم، إيران، أوفست عن طبعة دمشق عام 

 م.3330الطبعة اخلامسة، 

تعريب: جلنة اهلدى، دار الروضة، لبنان، الطبعة  الوالية،يوسف،  الصانعي، ـ211

 هـ.3030األوىل، 

احلديث الصحيح ومنهج علامء املسلمني يف عبد الكريم إسامعيل،  باح،ص ـ212

مكتبة الرشد للنرش والتوزيع ورشكة الرياض للنرش والتوزيع، اململكة  التصحيح،

 م.3333العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 هناية الدراية رشح الوجيزة للشيخ البهائي،حسن، هـ(، 1354الصدر الكانمي ) ـ213

 .]بدون رقم الطبعة وال التاريخ[خ ماجد الغرباوي، نرش مشعر، إيران، حتقيق الشي

مطبوعات  الشيعة وفنون اإلسالم،حسن، هـ(، 1354الصدر الكانمي ) ـ214

 م.3376النجاح، القاهرة، مرص، الطبعة الرابعة، 

بقلم حممود اهلاشمي،  بحوث يف علم األصول،حممد باقر، هـ(، 1411الصدر ) ـ215

 هـ.3037لفقه اإلسالمي، إيران، الطبعة الثالثة، مؤّسسة دائرة معارف ا

 تاريخ الغيبة الصغرى.حممد حمّمد صادق،  الصدر، ـ216

مامة اإلأبو احلسن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي،  (،هـ329الصدوق األّول ) ـ217

، قم، إيران، الطبعة حتقيق ونرش: مدرسة اإلمام املهدي والتبرصة من احلرية، 

 هـ.3040األوىل، 

 يد،التوححممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه القّمــي، هـ(، 381دوق )الص ـ218

تصحيح وتعليق: هاشم احلسيني الطهراين، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

 املدرسني، قم، إيران ]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[.

ل امثواب األعحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي، هـ(، 381الصدوق ) ـ219

 م.3333منشورات الريض، قم، إيران، الطبعة الثانية،  وعقاب األعامل،



 ،األمــايلحممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه القّمي، هـ(، 381الصدوق ) ـ221

حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمية يف مؤّسسة البعثة، نرش مؤّسسة البعثة، طهران، 

 هـ.3037إيران، الطبعة األوىل، 

 ال،كتاب اخلصحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي، (، هـ381الصدوق ) ـ221

حتقيق: عيل أكرب الغفاري، منشورات مجاعة املدّرسني يف احلوزة العلمية، قم، إيران، 

 هـ.3048

 ،علل الرشائعحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي، هـ(، 381الصدوق ) ـ222

 م.3366املكتبة احليدرية، النجف، العراق، 

ر عيون أخباحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(، 381وق )الصد ـ223

حتقيق: الشيخ حسني األعلمي، مؤّسسة األعلمي، بريوت، لبنان،  ،×الرضا

 هـ.3040الطبعة األوىل، 

 ار،معاين األخبحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي، هـ(، 381الصدوق ) ـ224

نرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، تصحيح: عيل أكرب غفاري، مؤّسسة ال

 م.3332إيران، 

 كامل الدينحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(، 381الصدوق ) ـ225

حتقيق عيل أكرب غّفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  ومتام النعمة،

 هـ.3022املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الرابعة، 

 كتاب من الحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(، 381الصدوق ) ـ226

صّححه وعّلق عليه: عيل أكرب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي  حيرضه الفقيه،

 هـ.3040التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الثانية، 

، صدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي هـ(،1151صدر املتأهّلني الشريازي ) ـ227

تصحيح وحتقيق: حممد خواجوئي وعيل عابدي الشاهرودي،  رشح أصول الكايف،

 م.3337مؤّسسة مطالعات وحتقيقات فرهنكي، طهران، إيران، الطبعة األوىل، 



بصائر الدرجات أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ القّمي، هـ(، 291الصّفار ) ـ228

 مكتبة تربيزي، نرشتصحيح وتعليق: حمسن كوچه باغي ال، ^يف فضائل آل حممد

 هـ.3040آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم، إيران، 

 كتاب الوايف بالوفيات،صالح الدين خليل بن أيبك، هـ(، 764الصفدي ) ـ229

باعتناء حممد املحجري، دار النرش فرانـز رشتايز شتوتغارت، مطابع دار صادر، 

 .]بدون تاريخ[بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 

حجري،  مفاتيح األصول،حممد، هـ(، 1242) ]السيد املجاهد[ي الطباطبائ ـ231

 .]بدون مشخصات أخرى[للطباعة والنرش،  مؤّسسة آل البيت 

دار احلرمني،  املعجم األوسط،أبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،361الطرباين ) ـ231

 م.3335

مؤّسسة  مسند الشاميني،أبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،361الطرباين ) ـ232

 م.3336الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

يج: حتقيق وختر املعجم الكبري،أبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،361الطرباين ) ـ233

 محدي عبد املجيد السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية.

 االحتجــاج،ب، أبو منصــور أمحــد بن عيل بن أبــي طالــ (،هـ6الطربيس )ق  ـ234

 هـ.3038انتشارات أسوة، إيران، الطبعة األوىل، 

 إعالم الورى بأعالم اهلـدى،أبو عيل الفضل بن احلســن، هـ(، 6الطربيس )ق ـ235

إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  ^حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البيت

 هـ.3037

جممع البيان يف سن، أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احل (،هـ6الطربيس )ق  ـ236

 م.3333دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  تفسري القرآن،

ل دالئأبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي الصغري،  هـ(،5الطربي )ق  ـ237

 .ه3038حتقيق ونرش: مؤّسسة البعثة، إيران، الطبعة األوىل،  اإلمامة،



 .]بدون مشخصات[ ومناهجهأطوار االجتهاد شكيب بن بديرة،  الطبلبي، ـ238

مصفى املقال يف مصنّفي علم حممد حمسن آغا بزرك، هـ(، 1389الطهراين ) ـ239

تصحيح ونرش: أمحد منـزوي، چابخانه دولتي إيران، الطبعة األوىل،  الرجال،

 م.3353

 طبقات أعالم الشيعة،حممد حمسن الرازي آغا بزرك،  هـ(،1389الطهراين ) ـ241

 .2مؤسسة إسامعيليان، الطبعة 

 نرش الذريعة إىل تصانيف الشيعة،حممد حمسن آغا بزرك، هـ(، 1389الطهراين ) ـ241

هـ، ودار األضواء، بريوت، 3833مطبعة بنك ميّل إيران، إيران، الطبعة األوىل، 

 م.3338الطبعة الثالثة، 

حتقيق حممد رضا  العّدة يف أصول الفقه،حممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ242

 هـ.3037ة ستارة، قم، إيران، الطبعة األوىل، األنصاري القمي، مطبع

نرش  االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد،حممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ243

 هـ.3044مكتبة جامع چهلستون، طهران، إيران، 

مؤّسسة النرش  املبسوط يف فقه اإلماميّة،حممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ244

 هـ.3022، قم، إيران، الطبعة األوىل، اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني

فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء حممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ245

حتقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مكتبة املحّقق املصنّفني وأصحاب األصول، 

 هـ.3024الطباطبائي، إيران، الطبعة األوىل، 

 ة الرجال أليب عمرو الكّّش،اختيار معرفحممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ246

حتقيق وتصحيح: حممد تقي فاضل امليبدي والسّيد أبو الفضل موسويان، مؤسسة 

 م.2448الطباعة والنرش، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

مؤسسة النرش اإلسالمي  كتاب اخلالف،حممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ247

 هـ.3033دّرسني، قم، إيران، الطبعة اخلامسة، التابعة جلامعة امل



قيق حت التبيان يف تفســـري القـــرآن،حممد بن احلســــن، هـ(، 461الطويس ) ـ248

بدون [وتصحيح: أمحد حبيب قصري العاميل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان 

 .]تاريخ ورقم الطبعة

ر دا  اختلف من األخبار،االستبصار فيامحممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ249

 هـ.3834الكتب اإلسالمية، طهران، إيران، الطبعة الثالثة، 

دار الكتب اإلسالمية،  هتذيب األحكام،حممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ251

 هـ.3834طهران، إيران، الطبعة الثالثة، 

حتقيق الشيخ عباد اهلل  كتاب الغيبة،حممد بن احلسن، هـ(، 461الطويس ) ـ251

ين والشيخ عيل أمحد ناصح، مؤسسة املعارف اإلسالمّية، قم، إيران، الطبعة الطهرا

 هـ.3033األوىل، 

حتقيق: قسم الدراسات والنرش يف  األمايل،حممد بن احلسن،  هـ(،461الطويس ) ـ252

 هـ.3030مؤّسسة البعثة، نرش: دار الثقافة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

حتقيق: جواد القيّومي اإلصفهاين،  جال،الرحممد بن احلسن،  هـ(،461الطويس ) ـ253

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

 هـ.3035

 بني الشيعة وأهل السنّة.إحسان إهلي ظهري،  نهري، ـ254

 كليّة أصول الدين، قم، إيران. كّراس احلديث الرشيف،أمحد،  عابدي، ـ255

 وصول األخيار إىل أصول األخبار،عبدالصمد، احلسني بن  هـ(،984العاميل ) ـ256

، إعداد أبو الفضل حافظيان البابيل، دار 3ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث، مج

 هـ.3020احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

مدارك األحكام يف السيد السند حممد بن عيل املوسوي، هـ(، 1119العاميل ) ـ257

إلحياء الرتاث، قم،  مؤّسسة آل البيت  حتقيق ونرش: رشح رشائع اإلسالم،

 هـ.3034إيران، الطبعة األوىل، 



كتبة م ضوابط اجلرح والتعديل،عبد العزيز بن حمّمد بن إبراهيم،  العبد اللطيف، ـ258

 العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية.

 دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، منهج النقد يف علوم احلديث،نور الدين،  عرت، ـ259

 م.3334

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن  هـ(،261العجيل الكويف ) ـ261

برتتيب اإلمامني: اهليثمي والسبكي، مع  الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم،

زيادات: ابن حجر العسقالين، دراسة وحتقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، نرش 

 م.3335، مكتبة الدار باملدينة املنّورة، الطبعة األوىل

التقييد واإليضاح ملا زين الدين عبد الرحيم بن احلسني،  هـ(،816العراقي ) ـ261

حتقيق : عبد الرمحن حممد عثامن، نرش: دار  أطلق وأغلق من مقّدمة ابن الصالح،

 م.3374الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ن أيب ى، ابمشايخ الثقات: ابن أيب عمري، صفوان بن حييغالم رضا،  عرفانيان، ـ262

 هـ.3033، 8مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة  نرص البزنطي،

، املجمع العلمي اإلسالمي عبداهلل بن سبأ وأساطري أخرى،مرتىض،  العسكري،  ـ263

 هـ.3037، 3الطبعة 

 هـ.3024 القرآن الكريم وروايات املدرستني،مرتىض،  العسكري، ـ264

 م عيل يف الكتاب والسنّة.والية اإلماالعسكري، مرتىض،  ـ265

املجمع العلمي اإلسالمي، توزيع مؤسسة  معامل املدرستني،مرتىض، العسكري،  ـ266

 م.3332البعثة، إيران، الطبعة الرابعة، 

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، هـ(، 852العسقالين ) ـ267

 م.3337، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل لسان امليزان،

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، هـ(، 852العسقالين ) ـ268

 الصواعق املحرقة يف الرّد عىل أهل البدع والزندقة.



أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، هـ(، 852العسقالين ) ـ269

 رشح النخبة.

عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، أمحد بن عيل بن حممد بن هـ(، 852العسقالين ) ـ271

 قّوة احلجاج يف عموم املغفرة للحّجاج.

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، هـ(، 852العسقالين ) ـ271

حتقيق: سعيد عبد الرمحن موسى القزيف، املكتب اإلسالمي ودار  تغليق التعليق،

 هـ.3045عامن، لبنان واألردن، الطبعة األوىل، 

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر،  هـ(،852لعسقالين )ا ـ272

دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة،  تقريب التهذيب،

 م.3335بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، هـ(،852العسقالين ) ـ273

)مدرج يف كتاب سبل السالم للصنعاين(، دار  الفكر يف مصطلح أهل األثر،نخبة 

 م.3364العلوم، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر،  هـ(،852العسقالين ) ـ274

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة  هدى الساري )مقّدمة فتح الباري(،

 م.3333األوىل، 

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر،  هـ(،852العسقالين ) ـ275

 حتقيق وتعليق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد عوض، اإلصابة يف متييز الصحابة،

 م.3335دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

د بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، أمحد بن عيل بن حمم هـ(،852العسقالين ) ـ276

 دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية. فتح الباري رشح صحيح البخاري،

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر،  هـ(،852العسقالين ) ـ277

 ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل هتذيب التهذيب،



 م.3330

عون املعبود رشح سنن أبو الطّيب حممد شمس احلّق،  هـ(،1329العظيم آبادي ) ـ278

 م.3335دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  أيب داوود،

الضعفاء أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد املكي،  هـ(،322العقييل ) ـ279

طبعة ار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الحتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، د الكبري،

 م.3333الثانية، 

مصادر التلّقي وأصول االستدالل العقدية عند اإلماميّة إيامن صالح،  العلواين، ـ281

عرض ونقد، دار التدمرّية، اململكة العربّية السعودية، الطبعة األوىل، اإلثني عرشّية، 

 م.2443

مناهج األخبار يف رشح العابدين، أمحد بن زين هـ(، 11العلوي العاميل )ق  ـ281

 .]بدون حتديد مكان وال زمان[حجري،  االستبصار،

حمّمد بن عقيل بن عبد اهلل بن حييى،  هـ(،1351العلوي احلسيني احلرضمي ) ـ282

 حتقيق وتعليق: حسن بن عيل السقاف، دار العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل،

 م.2440اإلمام النووي، األردن، الطبعة األوىل، 

اد بني هبجة اآلمال يف رشح زبدة املقال،املال عيل، هـ(، 1327العلياري التربيزي ) ـ283

 .]بدون مشّخصات[فرهنك إسالمي، إيران 

 دار النفائس، دراسات يف منهج النقد عند املحّدثني،حممد عيل قاسم،  العمري، ـ284

 م.2444األردن، الطبعة األوىل، 

 مكتبة العلوم واحلكم، لسنّة املرّشفة،بحوث يف تاريخ اأكرم ضياء،  العمري، ـ285

 هـ.3035

 املخطوط العريب بني الوصف والتحليل.انتصار،  العمري، ـ286

قيق: حتكتاب التفسري، حممد بن مسعود بن عّياش السّلمي،  هـ(،321العّيايش ) ـ287

 هاشم الرسويل املحاليت، املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران، إيران.



عة مكتبة املفيد، قم، إيران، الطب قواعد احلديث،وي، حميي الدين املوسالغريفي،  ـ288

 .]بدون تاريخ[األوىل، 

دار  املستصفى من علم األصول،أبو حامد حممد بن حممد، هـ(، 515الغزايل ) ـ289

 .]بدون تاريخ[األرقم بن أيب األرقم، بريوت، لبنان، 

امعة جل مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة الكليني والكايف،عبدالرسول، الغّفار،  ـ291

 هـ.3036املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

السياق بذيل تاريخ عبد الغافر بن إسامعيل النيسابوري،  هـ(،529الفاريس ) ـ291

 نيسابور.

أصول الرواية عند الشيعة اإلمامّية، عرض عمر حمّمد عبداملنعم،  الفرماوي، ـ292

 م.2444مكتبة اإليامن، مرص، الطبعة األوىل،  ونقد،

مؤسة أم القرى للتحقيق  دروس يف أصول فقه اإلمامية،عبداهلادي،  الفضيل، ـ293

 هـ.3024والنرش، الطبعة األوىل، 

مؤّسسة أم القرى للتحقيق والنرش،  أصول علم الرجال،عبداهلادي،  الفضيل، ـ294

 هـ.3024، 8الطبعة 

 الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط، احلديث النبوي وعلومه، ـ295

ات احلديث الرشيف وعلومه يف مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة فهرس خمطوط

 املنّورة.

دار إحياء اإلحياء،  األصول األصيلة،حممد حمسن،  (،هـ1191الفيض الكاشاين ) ـ296

 هـ.3032قم، إيران، الطبعة الثالثة، 

احلّق املبني يف حتقيق كيفّية التفّقه يف حممد حمسن،  (،هـ1191الفيض الكاشاين ) ـ297

، مطبوع ملحق لكتاب األصول األصيلة، دار إحياء اإلحياء، قم، إيران، الطبعة الدين

 هـ.3032الثالثة، 

 نرش مكتبة أمري املؤمنني  الوايف،حممد حمسن،  (،هـ1191الفيض الكاشاين ) ـ298



 هـ.3046العاّمة، إصفهان، إيران، الطبعة األوىل، 

ر الكتب العلميّة، دا رشح مسند أيب حنيفة،املال عيل،  هـ(،1114القاري ) ـ299

 بريوت، لبنان.

قواعد التحديث من فنون مصطلح حممد مجال الدين، هـ(، 1332القاسمي ) ـ311

 .]بدون رقم الطبعة وال التاريخ[دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  احلديث،

دار  الشايف يف رشح الكايف،املوىل خليل بن غازي،  هـ(،1189القزويني ) ـ311

 هـ، تقديم وحتقيق: درايتي.3023وىل، احلديث، إيران، الطبعة األ

إرشاد الساري شهاب الدين أمحد بن حممد اخلطيب،  هـ(،923القسطالين ) ـ312

 هـ.3828نرش املطبعة األمريّية، بوالق،  لرشح صحيح البخاري،

 اجلامعأبو احلسني مسلم بن احلّجاج بن مسلم،  هـ(،261القشريي النيسابوري ) ـ313

 دار الفكر، بريوت. الصحيح،

 أصول مذهب الشيعة اإلمامّية االثني عرشّية. قفاري،ال ـ314

 هدية األحباب.عباس،  القّمي، ـ315

عليق تصحيح وت تفسري القّمي،أبو احلسن عيل بن إبراهيم،  (،هـ4ـ  3القّمي )ق  ـ316

وتقديم: السيد طيّب املوسوي اجلزائري، مؤسسة دار الكتاب، قم، إيران، الطبعة 

 م.3333الرابعة، 

تصحيح: ضياء الدين اإلصفهاين، نرش:  جممع الرجال،هلل، عناية ا القهبائي، ـ317

 إسامعيليان، إيران.

 كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغّراء،جعفر،  (،هـ1228كاشف الغطاء ) ـ318

حتقيق مكتب اإلعالم اإلسالمي، فرع خراسان، قسم إحياء الرتاث، نرش مركز النرش 

 هـ.3022بعة األوىل، التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، إيران، الط

احلق املبني يف تصويب رأي املجتهدين جعفر،  (،هـ1228كاشف الغطاء ) ـ319

حتقيق: السيد حممد كاظم الروحاين، ضمن سلسلة َكنجينه  وختطئة األخباريني،



 م.2442وزارة الثقافة اإلسالمية، إيران، الطبعة األوىل،  (،هبارستان )فقه وأصول

حتقيق: عالء  أصل الشيعة وأصوهلا،حسني، حممد  هـ(،1373كاشف الغطاء ) ـ311

 آل جعفر، نرش مؤّسسة اإلمام عيل.

حتقيق وتقديم: السيّد حممد  تكملة الرجال،عبدالنبي، هـ(، 1256الكانمي ) ـ311

بدون تاريخ وال رقم [صادق بحر العلوم، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، العراق 

 .]الطبعة

 شف القناع عن وجوه حجيّة اإلمجاع،كأسد اهلل التسرتي، هـ(، 1237الكانمي ) ـ312

إلحياء الرتاث، حجري، ]بدون مكان، وال تاريخ، وال رقم  ^مؤّسسة آل البيت

 الطبعة[.

حتقيق: الشيخ  كنـز الفوائد،حممد بن عيل بن عثامن، هـ(، 449الكراجكي ) ـ313

 هـ.3034عبداهلل نعمة، دار الذخائر، إيران، الطبعة األوىل، 

االستنصار يف النّص عىل األئّمة د بن عيل بن عثامن، حممهـ(، 449الكراجكي ) ـ314

 دار االضواء، لبنان. األطهار،

دار األوائل للنرش  نحو تفعيل قواعد نقد متن احلديث،إسامعيل،  كردي، ـ315

 م.2442والتوزيع واخلدمات الطباعية، سوريا، الطبعة األوىل، 

يغمور بمّكة، طبع مصطفى حممد  تاريخ القرآن الكريم،حممد طاهر،  الكردي، ـ316

 م.3306بمطبعة الفتح، جّدة، 

هداية األبرار إىل طريق األئمة احلسني بن شهاب الدين، هـ(، 1176الكركي ) ـ317

بدون [أرشف عىل مقابلته وتصحيحه وقّدم لـه: رووف مجال الدين،  األطهار،

 .]مشّخصات

 فيض الباري عىل صحيح البخاري.أبو عيل،  الكشمريي، ـ318

 حتقيق: السيد حممد سامء املقال يف علم الرجال،و اهلدى، أبهـ(، 1356الكلبايس ) ـ319

احلسيني القزويني، مؤّسسة ويل العرص للدراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل، 



 هـ.3033

حتقيق: حممد حسني  الرسائل الرجالية،حممد بن حممد إبراهيم،  الكلبايس، ـ321

 هـ.3023، 2الدرايتي، دار احلديث، الطبعة 

 بقلم: عيل نتائج األفكار يف نجاسة الكفار،حممد رضا،  هـ(،1414الكلپايكاين ) ـ321

 هـ.3038الكريمي اجلهرمي، دار القرآن الكريم، إيران، الطبعة األوىل، 

تصحيح: عيل أكرب غّفاري،  الكايف،حمّمد بن يعقوب،  (،هـ329الكليني الرازي ) ـ322

طبعة دار احلديث م. وأيضًا 3333دار الكتب اإلسالمية، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 

 يف إيران.

حتقيق: حممد حسني  توضيح املقال يف علم الرجال،مال عيل، هـ(، 1316كني ) ـ323

 هـ.3023مولوي، دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

دار اهلدى للطباعة والنرش، الطبعة األوىل،  ألف سؤال وإشكال،عيل،  الكوراين، ـ324

 هـ.3020

جلوهر ان بن عيل بن عثامن املشتهر بابن الرتكامين، عالء الدي هـ(،745املارديني ) ـ325

 دار الفكر، بريوت، لبنان. النقي،

ضبط  رشح أصول الكايف،املوىل حممد صالح، هـ(، 1181املازندراين ) ـ326

وتصحيح: السيد عيل عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة 

 م.2444األوىل، 

ة والصحابة بني اإلطالق اللغوي والتخصيص الصحبحسن بن فرحان،  املالكي، ـ327

 .]بدون مشّخصات[ الرشعي،

نحو إنقاذ التاريخ اإلسالمي، قراءة نقدية لنامذج من حسن بن فرحان،  املالكي، ـ328

، مؤّسسة الياممة الصحفّية، اململكة العربية السعودية، األعامل والدراسات اجلامعيّة

 هـ.3033

بدون [حجري،  يح املقال يف علم الرجال،تنقعبداهلل، هـ(، 1351املامقاين ) ـ329



 .]مشّخصات

مد حتقيق: الشيخ حم مقباس اهلداية يف علم الدراية،عبداهلل، هـ(، 1351املامقاين ) ـ331

إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة املحّققة  رضا املامقاين، مؤّسسة آل البيت 

 هـ.3033األوىل، 

عة العريب، بريوت، لبنان، الطب مؤّسسة االنتشار مشكلة احلديث،حييى،  حممد، ـ331

 م.2447األوىل، 

دار  مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول،حممد باقر، هـ(، 1111املجليس ) ـ332

 م.3330الكتب اإلسالمية، طهران، إيران، الطبعة الثانية، 

 بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار،حممد باقر، هـ(، 1111املجليس ) ـ333

 هـ.3048وت، لبنان، الطبعة الثالثة، مؤّسسة الوفاء، بري

مؤّسسة مطبوعايت  لوامع صاحبقراين،حممد تقي، هـ(، 1171املجليس األّول ) ـ334

 هـ.3030اسامعيليان، قم، إيران، الطبعة الثانية، 

روضة املتّقني يف رشح من ال حيرضه حممد تقي،  هـ(،1171املجليس األّول ) ـ335

 هـ.3833سني، بنياد فرهنك إسالمي حاج حممد ح الفقيه،

 جمموعة من الباحثني، دائرة املعارف اإلسالمّية )للمسترشقني(. ـ336

سلسلة كتاب سؤال التقريب بني املذاهب أوراق جاّدة،  جمموعة من الباحثني، ـ337

نصوص معارصة، إعداد وتقديم: حيدر حب اهلل، دار االنتشار العريب، بريوت، 

ونام، الرتاث احلديثي عند السنّة م )مقال: جعفر نك2434لبنان، الطبعة األوىل، عام 

 والشيعة(.

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  املوسوعة الفقهية، جمموعة من الباحثني، ـ338

 م.3338الكويت، الطبعة الثانية، 

قم، إيران، الطبعة  بحوث يف علم الرجال،، حممد آصف، حمسني القندهاري ـ339

 هـ.3023الرابعة، 



 بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن أبو القاسم عيلهـ(، 436املرتىض ) ـ341

، إعداد السيد مهدي الرجائي رسائل الرشيف املرتىض،إبراهيم املوسوي البغدادي، 

 هـ.3045تقديم وإرشاف: السيد أمحد احلسيني، دار القرآن الكريم، إيران، 

أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن هـ(، 436املرتىض ) ـ341

حّققه وعّلق عليه: عبد الزهراء  الشايف يف اإلمامة،م املوسوي البغدادي، إبراهي

احلسيني اخلطيب، راجعه: فاضل امليالين، نرش مؤّسسة الصادق، طهران، إيران، 

 .ه3034

هتذيب الكامل يف أسامء مجال الدين أبو احلجاج يوسف،  هـ(،742املّزي ) ـ342

ة، سالة، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعحتقيق: بشار عواد معروف، مؤّسسة الر الرجال،

 م.3335

ة للتشيّع تطّور املباين الفكريّ حسني، )مكتب در فرايند تكامل( مدّريس طباطبائي،  ـ343

ترمجة الدكتور فخري مشكور، نرش نور وحي، إيران، الطبعة  يف القرون الثالثة األوىل،

 هـ.3028األوىل، 

 ّدثني بمؤتلف حديث املسلمني،تذكرة املحوجيه بن حمّمد، املسّبح اهلجري،  ـ344

 م.2433مؤّسسة أم القرى للتحقيق والنرش، لبنان، الطبعة األوىل، 

 نرضة األّيام يف مؤتلف روايات فرق اإلسالم،وجيه بن حمّمد، املسّبح اهلجري،  ـ345

 م.2433مؤّسسة أم القرى للتحقيق والنرش ودار الصفوة، لبنان، الطبعة األوىل، 

 اف.التنبيه واإلرشاحلسن عيل بن عبد اهلل بن احلسني،  أبو هـ(،345املسعودي ) ـ346

حتقيق: زهري  وجيزة يف علم الرجال،املريزا أبو احلسن،  هـ(،1358املشكيني ) ـ347

 م.3333األعرجي، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 أكاديمية نرش التزوير واالنتحال يف املخطوطات العربية،عابد سليامن،  املشوخي، ـ348

 م.2443نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودّية، 

لس النرش جم تاريخ تدوين السنّة وشبهات املسترشقني،حاكم عبيسان،  املطريي، ـ349



العلمي وجلنة التأليف والتعريب والنرش، جامعة الكويت، الكويت، الطبعة األوىل، 

 م.2442

حتقيق ونرش: مؤسسة  دالئل الصدق لنهج احلق،مد حسن، حمهـ(، 1375املظفر ) ـ351

 هـ.3022إلحياء الرتاث، إيران، الطبعة األوىل،  ^آل البيت

حتقيق  اإلفصاح عن أحوال رواة الصحاح،حممد حسن،  هـ(،1375املظفر ) ـ351

 هـ.3026ونرش: مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل، 

لطاي بن قليج بن عبد اهلل البكچري احلنفي، عالء الدين مغ هـ(،762مغلطاي ) ـ352

حتقيق: عادل بن حممد وأسام بن إبراهيم، نرش  إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال،

 الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، مرص.

دار العلم للماليني، بريوت،  التفسري الكاشف،حممد جواد،  م(،1979مغنية ) ـ353

 م.3334لبنان، الطبعة الرابعة، 

ت سلسلة املصنّفا املسائل الرسوية،حممد بن حممد بن النعامن، هـ(، 413ملفيد )ا ـ354

 م.3338، دار املفيد، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 7

حتقيق: عيل أكرب  خالصة اإلجياز،حممد بن حممد بن النعامن، هـ(، 413املفيد ) ـ355

 م.3338زماين نجاد، دار املفيد، الطبعة الثانية، 

حتقيق: مهدي  ذبائح أهل الكتاب،حممد بن حممد بن النعامن، ـ(، ه413املفيد ) ـ356

 م.3338نجف، دار املفيد، الطبعة الثانية، 

دار املفيد، الطبعة  مسألة يف اإلرادة،حممد بن حممد بن النعامن، هـ(، 413املفيد ) ـ357

 م.3338الثانية، 

مد باقر حتقيق: حم كتاب املزار،حممد بن حممد بن النعامن، هـ(، 413املفيد ) ـ358

 األبطحي.

 5مج  تصحيح اعتقادات اإلمامية،حممد بن حممد بن النعامن، هـ(، 413املفيد ) ـ359

 م.3338من سلسلة املصنّفات، دار املفيد، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 



اإلرشاد يف حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي، هـ(، 413املفيد ) ـ361

اث، قم، إلحياء الرت̂ قيق ونرش: مؤّسسة آل البيتحت معرفة حجج اهلل عىل العباد،

 هـ.3038إيران، الطبعة األوىل، 

قيق: حتاألمايل، حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي،  هـ(،413املفيد ) ـ361

احلسني استاد ويل وعيل أكرب غفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

 هـ.3030نية، املدرسني، قم، إيران، الطبعة الثا

النكت حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي،  هـ(،413املفيد ) ـ362

 م.3330حتقيق: رضا خمتاري، دار املفيد، الطبعة الثانية،  االعتقادّية،

يق: حتقجوابات أهل املوصل والعدد والرؤية، حممد بن حممد بن النعامن،  املفيد، ـ363

 هـ.3030، 2مهدي نجف، دار املفيد، الطبعة 

د حتقيق عب رشوط األئّمة الستة،حممد بن طاهر أبو الفضل،  هـ(،517املقديس ) ـ364

الفتاح أبو غّدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمّية، ضمن ثالث رسائل يف علم احلديث، 

 م.2445بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

فيض القدير رشح اجلامع الصغري من حممد عبد الرووف،  هـ(،1131املناوي ) ـ365

تصحيح وضبط: أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية،  اديث البشري النذير،أح

 م.3330بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

مطبوع يف ذيل الفوائد الشواهد املكّية، نور الدين،  (،هـ1168املوسوي العاميل ) ـ366

، ناملدنية لإلسرتآبادي، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيرا

 هـ.3020الطبعة األوىل، 

حتقيق: نعمة اهلل اجللييل  الرواشح الساموّية،حمّمد باقر، هـ(، 1141املريداماد ) ـ367

 هـ.3022وغالم حسني قيرصّيه ها، دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

ران، مهر، إي نفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوار،عيل احلسيني،  امليالين، ـ368

 هـ.3030ىل، الطبعة األو



ران، مركز احلقائق االسالمّية، إي الصحيحان يف امليزان،عيل احلسيني،  امليالين، ـ369

 هـ.3027الطبعة األوىل، 

وىل، الطبعة األ استخراج املرام من استقصاء اإلفحام،عيل احلسيني،  امليالين، ـ371

 هـ.3025

 كايف،احلاشية عىل أصول الرفيع الدين حمّمد بن حيدر،  هـ(،1182النائيني ) ـ371

 هـ.3020حتقيق: حممد حسني الدرايتي، دار احلديث، إيران، الطبعة األوىل، 

أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس األسدي هـ(، 451النجايش ) ـ372

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة  الرجال،الكويف، 

 هـ.3036اخلامسة، 

ترمجة: حييى كاميل البحراين،  أضواء عىل الصحيحني،، حممد صادق النجمي، ـ373

 هـ.3033نرش: مؤّسسة املعارف اإلسالمية، إيران، الطبعة األوىل، 

ديوان  شعب املقال يف أحوال الرجال،أبو القاسم بن حممد، هـ(، 1319النراقي ) ـ374

 هـ.3867االنتشارات الدينية، يزد، إيران، 

اجلوهرة العزيزة يف رشح نقوي اهلندي، عيل حممد ال هـ(،1312النصريآبادي ) ـ375

، حتقيق: حممد الربكة ونعمة اهلل 2سلسلة رسائل يف دراية احلديث، مج الوجيزة،

 هـ.3025اجللييل، دار احلديث، إيران، الطبعة األوىل، 

أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب املعروف بابن  هـ(،361النعامين ) ـ376

يق: فارس حسون كريم، نرش أنوار اهلدى، إيران، الطبعة أيب زينب، الغيبة، حتق

 هـ.3022األوىل، 

األعالم اهلادية الرفيعة يف اعتبار الكتب عيل، هـ(، 1415النامزي الشاهرودي ) ـ377

 .]بدون مشخصات[چابخانه خراسان، مشهد، إيران  األربعة،

نرش: مستدركات علم رجال احلديث، عيل،  هـ(،1415النامزي الشاهرودي ) ـ378

 هـ.3032ابن املؤّلف، مطبعة شفق، طهران، الطبعة األوىل، 



كتبة م املهذب يف علم أصول الفقه املقارن،عبد الكريم بن عيل بن حممد،  النملة، ـ379

 م.3333الرشيد، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
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 887 ........ النقد جمهر حتت تارخيية وثائق احلديثية، الكتب أصحاب شهادات ـ 



 802 ................................ احلديثّية الكتب شهادات عىل نقدّية مالحظات

 802 ........ الدليل مساحة أو اجلزئّية، وصدق الكليّة صدق إثبات بني ـ  ـ 

 808 ................. املهدي اإلمام عىل( الكايف) كتاب عرض فكرة نقد ـ  ـ 

 805 .. !للمتأّخرين! منطقي ملزمٌ  كتبهم بروايات املحّدثني يقني يف هل ـ  ـ 

 803 ....... كاشفة إطاللةٌ  بعضًا، بعضهم روايات من املتقّدمني مواقف ـ  ـ 

 864 ................ !احلديثّية الكتب ومتون أسانيد يف االضطراب أزمة 

 868 .............. والفتوى احلديث نيب املحّدث موقف اختالف ظاهرة 

 865 ..... كتابه مصادر شهرةَ  الصدوق لدعوى الصدر حسن السيد نقد 

 866 ........ احلديثي اليقني نظرية يف تأثريها ومديات التصنيف، غايات 

 867 ............ وتفكيك نقد األوىل، احلديثية املصادر إىل الرجوع عىل اإلمجاع ـ 

 872 ............ اإلسالمي اإلمجاع رافعةب( الصحيحني) مرجعّية مع نقدّية وقفات

 873 .......... ورعايته وتدوينه احلديث بحفظ األمر أو الديني التوجيه ظاهرة ـ 

 873 ........................................ تأّخرامل العرص يف اليقني عنارص توّفر ـ 

 382 ......................... احلجيّة نظرّية إىل اليقينّية من اإلسالمي التحّول ناهرة

 383 .................................... احلديثّية املصادر يقينية اجتاه يف البحث نتيجة

 

 الثاين االجتاه

 مطلقاً  اإلمامي احلديث بقيمة التشكيك اجتاه

 وتقويم ونقد قراءة

 385 ............................................................................ متهيد

 386 ................................ احلديثّية الكتب مشاكل يف للدخول مقّدمات

 836 ..................... املذاهب وتصحيح احلديثي االعرتاف بني التمييز مبدأ ـ أ



 833 ....... احلياد مبدأ احلديثي، املوضوع ملعاجلة الكالمي التجّرد رضورات ـ ب

 833 ................................ النمطّية والصور املسبقات من التحّرر مبدأ ـ ج

 833 .................... العلمي والسبق احلديثي االعرتاف بني التمييز رضورة ـ د

 830 ............... املعرفّية القيمة وسلب الضعف بنقاط اإلقرار بني احلديث ـ هـ

 836 ............................. املذهبّية الداخلّية املشاهد ووعي احلديث، فهم ـ و

 043 ............... البيت أهل طريق بغري النبوي احلديث من واملوقف الشيعة، ـ ز

 047 ..................... املذهبي احلديثي الرتاث لتنقية الشيعيّة حاوالتامل مع ـ ح

 043 ............................................ عملنا ومساحة وغاياتنا منهجنا ـ ط

 411 ............................... ثّيةاحلدي الكتب عىل الشكلّية املالحظات: أوالً 

 411 ......................... ومضمونه احلديثي الباب عنوان بني املناسبة انعدام ـ 

 411 ...................................................... األحاديث تكّرر ناهرة ـ 

 412 ................................................ احلديثّية األبواب بعض عبثيّة ـ 

 413 .................................... اجلامعة احلديث وكتب السرية كتب بني ـ 

 415 ............................................... وتنسيقها واباألب ترتيب عدم ـ 

 416 ...................... احلديثّية الكتب عىل اجلوهرّية النقدّية املالحظات: ثانياً 

 416 .......... ...و الشيعيّة ةاحلديثي الكتب يف واجلعل والتغيري والتزوير الدس ـ 

 418 .................................. ..و والتزوير الدّس  إشكالّيات يف نقدّية قراءة

 033 ............ عليقوت نقد نفسها، باإلشكالّية السنّية الكتب ابتالء هتمة

 026 القفاري. د أداء يف مفارقة املحدودة، والوثائق الكبرية الدعاوى بني

 027 ... النصوص رصد طويس،لل التهذيب كتاب روايات عدد مع وقفة

 084 ..... احلديثي الدّس  هتمة ورفع للكليني، الروضة كتاب نسبة إثبات

 085 .............. التحريف من متهسال وإثبات الكايف، كتب عدد حتديد



 083 ...... الصفوي؟ العرص أو السابعة املائة قبل موجوداً ( وغريه) الكايف كان هل

 441 ........... الصفوي العرص يف الشيعي احلديث كتب َجْعلِ  فرضيّة مع وقفات

 004 ..... السابع القرن قبل الكايف شهرة عىل التارخيّية الشواهد: األوىل الوقفة

 000 .... .و. الفقهّية اإلمامّية مصادر يف القديم وحضوره الكايف: الثانية الوقفة

 003 ............................... (الكايف) وكتاب احليّل  العالمة: الثالثة الوقفة

 054 ......................... والكليني الطويس بني ملقارنةا خطأ: الرابعة الوقفة

 053 . السنّةو.. احلديث أئّمة أعامل عن( الكايف) غياب تفسري: اخلامسة الوقفة

 058 .................. !طبيعّية! أم شائكة قضّيةٌ  الكايف، ُخ ُنَس : السادسة الوقفة

 057 ........ بدوي. د موقف! املخطوطة النسخ وطبخ الشيعة: السابعة الوقفة

 053 ... الصفوي العرص يف احلديث كتب بعض ظهور إشكاليّة: الثامنة الوقفة

 462 ...اإلمامّية عند والرجايل احلديثي املوروث وخواء التصحيح، منهج أزمة ـ 

 062 ............... والتضعيف التصحيح يف والسندي احلديثي املنهج فقدان 

 065 .............. والتعديل اجلرح يف الرجايل واملوروث املنجزات ضعف 

 063 ..................... احلديثية والصناعة رايةالد علم أصول إىل االفتقاد 

 475 ......... النقدّية القراءات يف وقفات اإلمامي، والرجايل احلديثي املوروث

 075 ........ العلمي البحث ومنطق املذهبي لسجالا بني البحث منهجيّة

 076 ......................... الرجايل الوعي عىل وتأثريها التوثيقات أنواع 

 033 ................ احلديث مع لتعاملا يف.. و الطويس اضطراب تفسري

 038 ................ االشتباك فّض  واملتأخرين، املتقّدمني بني( الصحيح) 

 037 ........................... ثياحلدي غري واملنهج الالمنهج، بني الشيعة 

 033 ........................... للسنّة املوافق احلديث ترك وظاهرة الشيعة 

 033 ............. والسنّي الشيعي احلديثي املنهج تطابق إثبات يف حماولة 

 034 ....................... والسنّة الشيعة عند احلديث مدار نظرّية 



 035 ... الفريقني عند واملتابعات بالشواهد الضعيف تقوية ظاهرة

 036 ... اً شيعيّ  السندي اجلرب قانون أو سنّياً  بالعمل الضعيف تقوية 

 033 ...... نيالفريق مناهج وتقارب لغريه، واحلسن لغريه الصحيح 

 033 احلديث علم بسعة اعرتاٌف  احلاّفة، بالعنارص الصحيحني تصحيح

 544 ..... والفقهي احلديثي يالسنّ  املوروث يف باملرسل االحتجاج 

 548 ... (احلجّية وقواعد احلديثّية الصنعة) الدرايةو الرواية يعلم بني احلديث 

 546 ............ اإلمامي الرجايل النشاط بدايات حول األفكار تصحيح 

 533 .............. والرجال احلديث يف والشيعة السنّة بني املقارنة خطأ 

 532 ............... الشخصّية ومعلوماهتم الرواة أسامء وضبط ةاإلماميّ  

 535 ............................ الوفيات تاريخ ومشكلة اإلمامّية رجال 

 536 ............ اإلمامي والتعديل اجلرح يف واالختالفات التناقضات 

 533 .............................. وعالج حتليل الكيش، أغالط معضلة 

 522 .............................. النجايش كتاب يف التزوير مشكلة حّل  

 520 ................ وحمسني اخلوئي وإشكالّيات اإلمامي الرجال قيمة 

 526 .................. الرباعي والتقسيم املصطلح علوم وتأّخر الشيعة 

 527 ........................ النوري وكالم اإلمامي، الرجايل النقد بداية 

 523 !اإلمامّي! احلديث يف دور تيمية البن كان هل واملحاكاة، الشيعة 

 582 ...... !حّقًا! الشيعي احلديث هيدم املصطلح لعلوم االنضباط هل 

 588 ..................... !اإلمامي احلديثي الرتاث يف املنحرفون الرواة 

 583 ................. اإلمامي احلديث يف واملجروحون الضعفاء الرواة 

 583 .................................. اإلمامّية عند األسانيد فوض هتمة 

 541 ......................................... اإلمامي احلديث يف العنعنة إشكالّية ـ 

 542 ...................................................... العنعنة إشكالّية مع وقفات

 502 ................ اخلربي النقل جمال ويف ة،اللغ يف( عن) معنى حتليل ـ  ـ 



 500 ........................ العرفّية والداللة اللغوية الداللة بني العنعنة ـ  ـ 

 505 ..................... املعنعن احلديث من اإلسالمّية املدارس موقف ـ  ـ 

 558 ................ املعنعن دائرة من اإلمامي احلديث إخراج يف حماولة ـ  ـ 

 553 ......................... اإلمامي احلديث يف واالختالف التعارض إشكالّية ـ 

 555 .............................. احلديثي واالختالف التعارض معضلة يف تأّمالت

 556 ............................. احلديثي االختالف ظاهرة تأثري مديات ـ  ـ 

 553 ............................ احلديث اختالف أسباب يف موجز تأّمل ـ  ـ 

 553 ................................... السنّي املشهد يف احلديث اختالف ـ  ـ 

 564 ................ النبوي البيت أهل روايات يف واالجتهاد اإلرسال تاإشكاليّ  ـ 

 564 ............................ واإلرسال االجتهاد: إشكالّيتي يف ونظرات وقفات

 565 ..................... األئّمة قبل من النبي نع مسندة روايات وجود ـ  ـ 

 565 .... الصحايب سنّة نظرّية يف البيت أهل من الصحابة مروّيات تأثري ـ  ـ 

 565 ..... اإلمامّية املصادر يف مطلقاً  الصحابة عن و.. موقوفة مروّيات وجود ـ  ـ 

 566 اإلمجاع وقضّية اإلسالمي الرتاث معرفة يف البيت أهل فتاوى دور ـ  ـ 

 566 ............ عنها واإلعالن أسانيدهم رشح يف البيت أهل صوصن ـ  ـ 

 571 ... عنه املرويّ  باسم والتالعب باملعنى النقل وأزمة اإلمامي احلديث كتب ـ 

 573 ................ عنه املرويّ  اسم وتغيري باملعنى النقل إشكالّية يف لنظرا مواضع

 578 ........................... املفرتضة األزمة يف والشيعة السنّة اشرتاك ـ  ـ 

 575 ........ العقالين والفهم اإلسالمي الرتاث يف باملعنى نقلال رشعّية ـ  ـ 

 573 .... ةالسنّي من أكثر الشيعية الرواية يف اللفظي النقل إمكانات توّفر ـ  ـ 

 573 .. و.. وقفات عنه، املنقول اإلمام اسم تغيري يف الرتخيص نصوص ـ  ـ 

 581 ......... وتأمالت وقفات املحّدثني، بعض عند العقائدي االنحراف أزمة ـ 

 538 ............. الرشيف احلديث قيمة يف العقدي االنتامء تأثري مديات ـ  ـ 



 530 ....................... بعقائده البخاري حديث إلدانة نقدّية مناقشة ـ  ـ 

 533 ....................... بعقائدهم الشيعة حديث إلدانة نقدّية مناقشة ـ  ـ 

 589 ..................................... متناً  الضعيف عىل احلديث كتب اشتامل ـ 

 591 ........... احلديثّية النصوص يف تنيامل الضعف مع التعامل يف الصحيح املنهج

 594 ..................................... احلديث تناقل يف الشفوّية احلقبة مشكلة ـ 

 596 ..................................... احلديث كتب يف الضعاف الرواة كثرة ـ 

 611 ............................................... الضعاف الرواة مشكلة يف نظرات

 643 .. قّوة! أم الرشيف للحديث ضعف عنرص الضعفاء كتب ظاهرة ـ  ـ 

 642 .... قداستها وعدم احلديث كتب اجتهادّية عىل وتأثريه التضعيف ـ  ـ 

 645 .... موضوعي باستنتاج للخروج حماولة غريه، إىل الضعيف نسبة ـ  ـ 

 647 .......... التضعيف موضوع يف الشيعة النقاد هنج عىل مالحظات ـ  ـ 

 619 ... اريالبخ الهتام نقدّية متابعة احلديثّية، الكتب يف واالنحياز التعّصب مشكلة ـ 

 634 ............... ونظر رصد البيت، أهل فضائل عىل التعتيم سياسة ـ  ـ 

 638 .......... تأّمل وقفة الصادق، اإلمام من السلبي البخاري موقف ـ  ـ 

 622 .......................................... التقطيع وظاهرة البخاري ـ  ـ 

 626 ................ (استرشاقي نقد) الديني وانحيازهم الرواة إسالم مشكلة ـ 

 628 .......................................... زماناً  املتأخر اإلسناد تنامي ناهرة ـ 

 633 ...................... شاخت نظرية نقد األسانيد، نهور نظرية يف نقدّية قراءة

 688 ................... عروة وثيقة إىل ستناداال أمام وعوائق صعوبات ـ  ـ 

 ىلع روبنسون مالحظة احلزبّية، بالنزاعات قياساً  احلديث دائرة سعة ـ ـ

 680 ....................................................................... شاخت

 680 ................. والروايات الرواة تصديق يف الفقهاء معيارّية نقد ـ  ـ 

 685 .........منهجي خطأ السرية، وبني احلديث كتب بني االسترشاق ـ  ـ 



 686 .. (السندي اخللفي القذف) عىل شاخت شاهد مع نقدّية وقفات ـ  ـ 

 687 .......احلديثية النهضة يف األموي عن العبايس العرص امتياز تأثري ـ  ـ 

 683 .... رهموصغا الصحابة كبار بني التحديث نسبة يف التمييز قضّية ـ  ـ 

 604 ............... األّولني القرنني يف األسانيد وجود فرضيّات حتليل ـ  ـ 

 602 ....... شاخت! نظرّية يف السند اختالق أزمة امّيةاإلم تواجه هل ـ  ـ 

 643 ..................... الرشيف باحلديث للمشتغلني السلبية املتقّدمني نظرة ـ 

 645 ...................................الرشيف حلديثا إشكالّيات يف البحث نتيجة

 

 الثالث االجتاه

 اإلمامي احلديث مع التعامل يف الوسطي االجتاه
 

 ...........................................................  

 ..................................................  

 653 ....................................................... العربّية واملراجع املصادر

 692 ..................................................... الفارسية واملراجع املصادر

 693 ........................................................ :والنرشيات الدوريات

 ...................................................  
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