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  عشرية يالسنة النبوية عند الشيعة اإلثن:الجزء األول

  

  :تعريف الشيعة 

ـــي اللغـــة الشـــني واليـــاء والعـــني أصـــالن،يدل أحـــدمها علـــى معاضـــدة :شـــيع:"ابـــن فـــارسقـــال : ف
: وقــــال صــــاحب املصــــباح املنــــري".األعـــوان واألنصــــار:والشــــيعة...ومســـاعفة،واألخر علــــى بــــّث وإشــــادة

نبــــزا جلماعــــة " الشــــيعة"األتبــــاع واألنصــــار،وكل قــــوم اجتمعــــوا علــــى أمــــر،فهم شــــيعة،مث صــــار :الشــــيعة"
  ".شيعة الرجل هم اجلماعة املائلة إليه من حمبتهم له:"بو هالل العسكريقال أ".خمصوصة،واجلمع شيع

 ذكرـا املعـاجم اللغويـة،ومن ذلـك على أحد املعاين اليت" الشيعة"وقد ورد يف القرآن الكرمي لفظ 
  :قوله تعاىل

  .1  ﴾ثُم لَنَـْنزَِعن ِمْن ُكل ِشيَعٍة أَيـُهْم َأَشد َعَلى الرْحَمِن ِعِتيا﴿

ْبِلَك ِفي ِشَيِع اْألَولِينَ  ﴿    .2 ﴾َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ

  .3  ﴾َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فـََهْل ِمْن ُمدِكرٍ ﴿

ــِتَالِن َهــَذا ِمــْن ِشــيَعِتِه ﴿ ــْيِن يـَْقَت ــٍة ِمــْن َأْهِلَهــا فـََوَجــَد ِفيَهــا رَُجَل ــَة َعَلــى ِحــيِن َغْفَل َوَدَخــَل اْلَمِديَن
ـوََكَزُه ُموَسـى فـََقَضـى َعَلْيـِه  ِه فـَ ِذي ِمـْن َعـُدوِذي ِمْن ِشـيَعِتِه َعلَـى الـِه فَاْستَـَغاثَُه ال قَـاَل َوَهَذا ِمْن َعُدو

  .4﴾َهَذا ِمْن َعَمِل الشْيطَاِن ِإنُه َعُدو ُمِضل ُمِبينٌ 

َراِهيمَ ﴿ بـْ   .5﴾َوِإن ِمْن ِشيَعِتِه َإلِ
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ورد يف تعريف الشيعة  كالما قريبا من بعضه سواء ما صدر عن :االصطالحتعريف الشيعة في 
  :الشيعة أو عن غريهم،ومن ذلك

  .، ومنهم افرتقت صنوف الشيعة كّلها�هم شيعة علي بن أيب طالب: الشيعة

ومـن وافـق الشـيعة :"قال ابـن حـزم رمحـه اهللا .التشيع هو صحبة علّي وتقدميه على الصحابة:وقيل
،وأحقهــم باإلمامــة وولــده مــن بعــده،فهو شــيعي،وإن �أفضــل النــاس بعــد رســول  اهللا �يف أن عليــا 

  ".خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه املسلمون،فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا

على اخلصوص،و قالوا بإمامته وصّية،ونّصـا،إّما جليّـا �هم الذين شايعوا علّيا:"قال الشهرستاين
أّن اإلمام ال يكون إالّ من أوالده،و إن خرجت فبظلم يكون من غريه،أو بتقّية مـن أو خفّيا، واعتقدوا 

عنده،و ليست اإلمامة قضّية مصلحّية تناط باختيـار العاّمـة و ينتصـب اإلمـام بنصـبهم، بـل هـي قضـّية 
  ".ُأصولّية

،ومنــه ألخيــه احلســني �،ومنــه البنــه احلســن �لعلــي  �فثبــوت اإلمامــة كــان نصــا مــن النــيب 
أما ثبوت اإلمامة لكل واحد منهم،فإنّه حصـل :" يقول األربلي عن ذلك. وهكذا إىل آخر األئمة،�

ذلـــك بـــالنص مـــن علـــّي البنـــه احلســـن،ومنه ألخيـــه احلســـني، ومنـــه البنـــه علـــي وهلـــم جـــرا إىل اخللـــف 
  ".احلجة

ل علـى سـبي �علـى التخصـيص ال حمالـة ألتبـاع أمـري املـؤمنني -اسـم الشـيعة–فهـو : "قال املفيـد
  ".�الوالء واالعتقاد إلمامته بعد الرسول 

يف زماننا ينصرف إىل الشيعة اإلمامّية اإلثين عشرية،أو ما " الشيعة" وال خيفى أنّه كّلما أُطلق اسم 
الشيعة الزيدية،والشيعة :يعرف بالشيعة اجلعفرية،و أّما غريهم من الشيعة فيحتاج إىل قرينة،فيقال

  .اإلمساعيلية

  :نشأة التشيع

،وبــني مــن �تضــاربت اآلراء حــول ظهــور التشــيع ونشــأته مــا بــني مــن جيعلــه كــان يف عهــد النــيب 
،وهنــاك مــن جعــل الظهــور مــرتبط بــاحلوداث الــيت كانــت قبــل ذلــك  �أّخــر ظهــوره إىل مقتــل احلســني 

،أو موقعة اجلمـل،أو موقعـة صـفني،وإليك �،أو اجتماع السقيفة،أو فتنة مقتل عثمان �كوفاة النيب 
  :راء حول ذلكأهم اآل
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،ويقولـون بـأن �ذهب مجع من اإلمامية املتقدمني واملتأخرين إىل أن التشيع بدء زمـن النـيب -1 
َوأَْنــِذْر  ﴿:بــين هاشــم ملــاّ نــزل قولــه تعــاىل �الــدعوة إىل التشــيع ابتــدأت مــن اليــوم الــذي مجــع فيــه النــيب 

ــــَربِينَ  ــــيَرَتَك اْألَقـْ أيكــــم يــــؤازرين ليكــــون أخــــي ووارثــــي ووصــــي وخليفــــيت فــــيكم «:،حيــــث قــــال1﴾َعِش
هـــذا أخـــي ووارثـــي ووزيـــري ووصـــي «:�،قـــال هلـــم �،فلمـــا مل جيبـــه إىل مـــا أراد غـــري علـــي »بعـــدي؟

  .»وخليفيت فيكم بعدي فامسعوا له وأطيعوا

ذي قــال حمّمــد حســني الــزين العــاملي بــأن التشــيع ظهــر أيــام نــيب اإلســالم األقــدس الــذي كــان يغــ
بأقواله عقيدة التشيع لعلي وأهل بيته وميكنها يف أذهان املسلمني ويأمر ا يف مواطن كثـرية آخرهـا يـوم 

  "...غدير خم"

ويف أواخــر ...و يقــول حمّمــد مهــدي مشــس الــدين بــأن فكــرة التشــيع كانــت موجــودة قبــل الســقيفة
  ...ب الشيعيالدولة األموية،وأوائل الدولة العباسية تكامل النظام الفكري للمذه

  .�التشيع ظهر يف مؤمتر السقيفة بعد وفاة النيب -2

فــإن  الــروافض ليســوا مــن :"...قــال ابــن حــزم. �التشــيع ظهــر أيــام مقتــل عثمــان بــن عفــان -3
  . ..."خبمس وعشرين سنة �املسلمني،إمنا هي فرق حدث أوهلا بعد موت النيب 

 يكن أحد ُيسمى شـيعة،وال تضـاف ففي خالفة أيب بكر وعمر وعثمان مل:"وقال شيخ اإلسالم
الشـــيعة إىل أحـــد ال عثمـــان وال علـــي وال غريمها،فلّمـــا قتـــل عثمـــان مـــال قـــوم إىل عثمان،ومـــال قـــوم إىل 

  ".علي

،وأبيـا � ملا خالف طلحة والزبري على علي :" ظهر التشيع يوم وقعة اجلمل قال ابن الندمي -4
ليقاتلهمـا حـىت يفيئـا إىل أمـر اهللا جـل امسـه تسـمى مـن إال الطلب بدم عثمان بن عفان،وقصدمها علـي 

  ".شيعيت: اتبعه على ذلك الشيعة فكان يقول

فــذهب صــاحب خمتصــر التحفــة اإلثــين عشــرية إىل أن .ظهــور التشــيع كــان يــوم وقعــة صــفني -5
  .اسم الشيعة ظهر عام سبع وثالثني من اهلجرة

  .�التشيع ظهر بعد مقتل احلسني -6
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  :تطور التشيع

علــــى اآلراء الــــواردة يف نشــــأة التشــــيع يتضــــح أنــــه مــــر مبراحــــل ،وحــــىت اإلماميــــة يصــــرحون  بنــــاء
،مث تطورت فكرة التشيع إىل أن أصبح القائلون �بذلك،حيث كان التشيع عند األوائل مشايعة علي 

  .التوحيد،والعدل،والنبوة،واإلمامة،واملعاد:ا، هلم أصول مخسة هي

مل يتشــكلوا  -باالصــطالح العقائـدي النهــائي –الشـيعة  أن" ويـذهب الباحــث غالـب حســن إىل 
ككيان بشري واضح حبدود مـا،إالّ عصـر األئمـة األواسـط،وذلك علـى شـكل عوائـل وأسـر بعـدما كـان 

  ".إن الشيعة ككيان بشري تبلور يف ظرف احللقة الوسطى من سلسة األئمة"قوام هذا الكيان أفرادا ،

ئمــــــــــة كــــــــــان التطور،فــــــــــاألواخر مــــــــــن األئمــــــــــة وكأنــــــــــه يشــــــــــري إىل تقســــــــــيم ثالثــــــــــي حبســــــــــب األ
أمـــــــا .فعلي،واحلسن،واحلســـــــني،وزين العابــــــدين:أمـــــــا األوائــــــل.اجلواد،واهلادي،والعســــــكري،واملهدي:هــــــم

  .الباقر،والصادق،والكاظم،والرضا:األواسط فهم

  :وقال بعض الشيعة أن التشيع مر مبرحلتني

  .�ومتثل عهد النيب :املرحلة الروحية-1

  .�وتبدأ بعد مقتل اإلمام علي :ةاملرحلة السياسي -2

  :وقال آخرون أن التشيع مر بثالثة أدوار

  .،وينتهي  بانتهاء العصر األموي �يبدأ بوفاة النيب :الدور األول

ويبــــدأ مــــن عهــــد جعفــــر الصــــادق أي أول العهــــد العباســــي ولغايــــة عصــــر الشــــيخ :الــــدور الثــــاين
  .املفيد،وهو دور احلضارة واحلركة الفكرية للطائفة

  ).هـ 726ت(،وينتهي بالعالمة احللي )هـ413ت(ويبدأ بالشيخ املفيد :الدور الثالث

والقــول بأولويتــه باخلالفــة يف زمانــه،ومل يكــن  �فالتشــيع مل يكــن يف البــدء ســوى مشــايعة علــّي 
فرقــا اختلــف أصــحاا حــول  مــن هــو أحــق  �للقــول بــالنص،وغريه أثــر،مث ظهــر بعــد مقتــل احلســني 

ذا اخلــالف ســببا يف ظهــور فرقــا شــيعية أخــرى، وبعــد وفــاة العســكري ظهــرت النظريــة باإلمامــة ،وبقــي هــ
  .اإلثين عشرية،وبدا أصحاا يبحثون هلا ويضعون هلا مميزات يف اجلانب العقدي واجلانب الفقهي
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وإذا كـــان أمحـــد الكاتـــب يـــرى أن االحنـــراف بـــدأ بـــاختالق ولـــد مســـتور للعســـكري،فإن الـــدكتور 
إىل أن بدايــة االحنــراف يف الفكــر الشــيعي كــان مــن بعــد اإلعــالن الرمســي عــن موســى املوســوي يــذهب 

  .هـ329غيبة اإلمام املهدي يف عام 

  أصول الشيعة اإلمامية

اإلميـــان باهللا،وبتوحيـــده، وبعدلـــه،وبالنبوة، :والشـــيعة يقولـــون:"قـــال اخلواجـــة نصـــري الـــدين الطوســـي
  ".وباإلمامة

أمـــا أصـــول .التوحيـــد، والنبـــوة، واملعـــاد:اإلســـالم ثالثـــةأن أصـــول : وقـــال بعـــض الشـــيعة املعاصـــرين
  .التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة،واملعاد:اإلميان فخمسة

  :ومن مسائل التوحيد املهمة لدى اإلمامية :التوحيد

  .قالوا بأن معرفة اهللا جتب بالعقل ال بالشرع -

لكايف كتاب التوحيـد بـاب يف إبطـال قالوا بعدم رؤية اهللا موافقني للمعتزلة يف ذلك،ويف أصول ا-
  ...".اعلم أنه ال فرق يف الرؤية بني الدنيا واآلخرة:"قال الفيض الكاشاين.الرؤية

  .كما قالوا بأن اإلميان ال يزيد وال ينقص-

رغـم أنـه .أي أنه مل يكن مث كان كمـا تقـول املعتزلـة واخلـوارج.قالوا  أن كالم اهللا حادث وخملوق-
  .رمحهم اهللا تعاىل خالف ذلكقد ورد عن األئمة 

  .وقالوا أن أفعالنا مستندة إلينا بالضرورة: العدل

واألنبيــاء معصـومون مــن الـذنوب صــغريها .وقــالوا هـي واجبــة؛ألا لطـف واللطــف واجـب: النبـوة
  .وكبريها،قبل النبوة وبعدها،وال يصدر عنهم ما يشني ال عمدا وال سهوا

قـال نصـري الـدين . وسـيأيت تفصـيل القـول فيهـا.واللطـف واجـبوهي واجبة ؛ألا لطف :اإلمامة
ونصـــب اإلمـــام لطـــف عنـــد اإلمامية؛ألنـــه مقـــّرب مـــن الطاعـــة ومبّعـــد عـــن املعصـــية،واللطف :"الطوســـي

  ".واجب على اهللا تعاىل

  .وهو واجب؛لوجوب إيفاء الوعد والوعيد واحلكمة:المعاد
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  .من اهللا والشر من العبد وقال اإلمامية بأن اإلنسان خمري ال مسري،وأن اخلري

  :اإلمامة

واألوىل .ونقـض هـذا التعريـف بـالنبوة.رئاسة عامـة يف أمـور الـدين والـدنيا:اإلمامة:"قال يف املواقف
  ".هي خالفة الرسول يف إقامة الدين:أن يقال

رئاسـة عامـة دينيـة مشـتملة علـى ترغيـب عمـوم النـاس يف :"وقال اخلواجة الطوسي يف تعريفها أا
  ".احلهم الدينية والدنيوية،وزجرهم عما يضرهم حبسبهاحفظ مص

اإلمامــة منصــب يســاوي النبــوة يف مجيــع خصائصــها باســتثناء :"وقــال حمّمــد مهــدي مشــس الــدين
  ".خصوصية الوحي فقط

اإلمـام هـو اإلنسـان الـذي لـه : مـا حـد اإلمـام ؟ فـاجلواب: فإن قيل:" قال املفيد: وتعريف اإلمام
  ".ين والدنيا نيابة عن النيب عليه السالمرئاسة عامة يف أمور الد

هــو اإلنســان الــذي لــه الرئاســة العامــة يف الــدين والــدينا :" وقــال نصــري الــدين الطوســي عــن اإلمــام
  ".باألصالة يف دار التكليف

وقال الشيعة اإلثين عشرية بأن اإلمامة ركن من أركان اإلميان ال يـتم اإلميـان إالّ باإلميـان ا،وأـا 
 ،فهــذه رســالة شــريفة:أمــا بعــد":"رامــةمنهــاج الك"قــال ابــن مطهــر احللــي يف  مقدمــة.إالّ بــالنص ال تثبــت

ومقالـــة لطيفـــة اشـــتملت علـــى أهـــم املطالـــب يف أحكـــام الـــدين وأشـــرف مســـائل املســـلمني،وهي مســـألة 
اإلمامة اليت حيصـل بسـبب إدراكهـا نيـل درجـة الكرامـة،وهي أحـد أركـان اإلميان،املسـتحق بسـببه اخللـود 

  ".يف اجلنان

مـــا دام لإلمامـــة هـــذه املكانـــة عنـــد اإلماميـــة،واعتبارها عنـــدهم أصـــال مـــن أصـــول الـــدين،فإن مـــن 
  .أنكرها عندهم كافر ضال يستحق اخللود يف النار

القـول يف تسـمية جاحـدي اإلمامـة ومنكـري مـا أوجـب اهللا تعـاىل لألئمـة مـن فـرض :" قال املفيـد
كــر إمامــة أحــد األئمــة وجحــد مــا أوجبــه اهللا تعــاىل مــن فــرض الطاعــة واتفقــت اإلماميــة علــى أن مــن أن

  ".الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود يف النار

وليت شعري  أي فرق بني مـن كفـر بـاهللا سـبحانه ورسـوله،وبني مـن كفـر :"وقال يوسف البحراين
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  ".باألئمة مع ثبوت كون اإلمامة من أصول الدين

  :واحد منهم ،ومدة إمامة كل اإلماميةاألئمة عند 

و استشـــهد يف .رجـــب بعـــد عـــام الفيـــل بثالثـــني ســـنة  13ولـــد يف :�أمـــري املـــؤمنني علـــي -1
حـوايل مخـس :رمضـان سـنة أربعني،ومـدة إمامتـه 21مسجد الكوفـة علـى يـد عبـد الـرمحن بـن ملجـم،يف 

  .سنوات

 15ولـــد يف :�أشـــبه النّـــاس جبـــده النـــيب  �أبـــو حمّمـــد احلســـن بـــن علـــي بـــن أيب طالـــب  -2
صـفر يف  7على يد جعدة بنت األشعث وقيل غري ذلـك يف: واستشهد بالسم قيل.هـ 3ن  سنة رمضا

وقـــد بويـــع .آخـــره ســـنة تســـع وأربعني،وقيـــل ســـنة مخســـني،ودفن بـــالبقيع مـــع أمـــه فاطمـــة رضـــي اهللا عنهـــا
ســنة  �،فوليهــا ســبعة أشــهر، مث ســلم األمــر ملعاويــة بــن أيب ســفيان �احلســن بعــدما استشــهد علــي 

  . مته عشر سنوات حسب قول اإلماميةوإما.هـ 41

واستشـهد يف  . هـ 4شعبان سنة 3ولد يف : �أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب  -3
  .ومدة إمامته عشر سنوات. حمرم من سنة إحدى وستني ودفن ا 10كربالء يف

ه اهللا أبــو حمّمــد أو أبــو احلســن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أيب طالــب زيــن العابــدين رمحــ -4
هــ دفـن باملدينـة ،وال بقيـة  94حمـرم سـنة 25وتـويف يف .هـ 38شعبان سنة  5ولد يف: ويعرف بالسّجاد

  .سنة 34إالّ من قبله ،ومدة إمامته  �للحسني 

الزهـري عــن علـي بــن احلســني :أصـح األســانيد كلهــا:وثقـه أهــل العلم،وقـال أبــو بكــر بـن أيب شــيبة
  .عن أبيه عن علي

رجــــــب  1ولــــــد يف: علــــــي بــــــن احلســــــني بــــــن علــــــي البــــــاقر رمحــــــه اهللا أبــــــو جعفــــــر حمّمــــــد بــــــن-5
وعــرف .ســنة 18ومــدة إمامتــه .ذو احلجــة ســنة أربــع عشــرة ومائــة،ودفن باملدينــة  7وتــويف يف.هـــ56ســنة

  .اتفق احلفاظ على االحتجاج بأيب جعفر.بالباقر من بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه

ــــــد يف : ق رمحــــــه اهللاجعفــــــر بــــــن حمّمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن احلســــــني الصــــــاد-6 ربيــــــع األول  17ول
  .سنة 31ومدة إمامته .شوال سنة مثان وأربعني ومائة،ودفن باملدينة 25وتويف يف.هـ83سنة
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ـــــــــال اإلمـــــــــام الـــــــــذهيب ـــــــــن مالك،وســـــــــهل بـــــــــن : ق رأى بعـــــــــض الصحابة،أحســـــــــبه رأى أنـــــــــس ب
كر،وكـــــان وكـــــان رمحـــــه اهللا يـــــبغض الرافضـــــة،وميقتهم إذا علـــــم أـــــم يتعرضـــــون جلـــــده أيب ب:"قـــــال.ســـــعد
فأمـه هــي فـروة بنـت القاســم بـن حمّمـد بــن أيب بكـر التيمي،وأمهــا :ولـدين أبــو بكـر الصـديق مــرتني:يقـول

" بــرئ اهللا ممـن تـربأ مـن أيب بكـر وعمــر:"قـال جعفـر الصـادق".هـي أمسـاء بنـت عبـد الـرمحن بــن أيب بكـر
ولــه غــري منــافق ألحــد وهــذا القــول متــواتر عــن جعفــر الصادق،وأشــهد بــاهللا إنــه لبــاّر يف ق:"قــال الــذهيب

  ".فقبح اهللا الرافضة

رجــب  25وتــويف يف.هـــ128صــفر ســنة  7ولــد يف : أبــو احلســن موســى بــن جعفــر الكــاظم -7
  .سنة 35مدة إمامته .سنة ثالث ومثانني ومائة،و دفن بالكاظمية

هــ،وهو العــام 148ذو القعـدة سـنة 11رمحـه اهللا ولـد يف : أبـو احلسـن علـي بـن موسـى الرضـا-8
وقـد . صـفر سـنة ثـالث ومـائتني،و دفـن خبراسـان 17يف فيه جـده الصـادق رمحـه اهللا،و تـويف يفالذي تو 

  .سنة 20ومدة إمامته .هـ200جعل اخلليفة املأمون الرضا وليا للعهد سنة 

هـــــ،وتويف يف آخــــر ذي القعــــدة ســــنة  195رجــــب ســــنة 10ولــــد يف: حمّمــــد اجلــــواد رمحــــه اهللا-9
  .سنة 17ومدة إمامته .دادعشرين ومائتني،و دفن بالكاظمية ببغ

اجلواد،وابن الرضا،والقانع، واملرتضى،وأبو جعفـر الثـاين،متييز :وقد عرف حمّمد اجلواد بألقاب منها
  . له عن الباقر،ألنه يلقب بأيب جعفر

رجـب  3وتـويف يف.هــ212ذو احلجة باملدينة املنـورة سـنة 15ولد يف: علي اهلادي رمحه اهللا-10
  .سنة 34ومدة إمامته .،ودفن بسامراءسنة أربع ومخسني ومائتني

 8هـ،وتويف يف  232ربيع الثاين باملدينة املنورة سنة  8ولد يف : احلسن العسكري رمحه اهللا-11
  .سنة 16ومدة إمامته .ربيع األول سنة ستني ومائتني بسامراء ودفن ا

حــــي يف  وهــــو: شــــعبان ســــنة مخــــس ومخســــني ومائتني،قــــالوا 15ولــــد يف : املهــــدي املنتظــــر-12
عجــــــــــــــل اهللا تعــــــــــــــاىل فرجــــــــــــــه " :ســــــــــــــرداب بســــــــــــــامراء، ولــــــــــــــذلك يقــــــــــــــول اإلماميــــــــــــــة عنــــــــــــــد ذكــــــــــــــره

  . هـ 329هـ،وكربى سنة 260صغرى سنة :وله غيبتان:قالوا.عج:وخيتصر".الشريف

احلجة،الصـــــاحب، :وقــــد ورد عنــــدهم النهــــي عــــن ذكــــر امســــه كمــــا يف الكايف،ولــــذلك يقــــال لــــه
  .الزمان،والقائم،وبقية اهللا، واملهدي،واملنتظروصاحب الدار،وصاحب األمر،وصاحب 
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وقــد قــال مجــع مــن أهــل العلــم بــأن احلســن العســكري رمحــه اهللا مل يعقــب،وممن قــال بــذلك حمّمــد 
  .ومن الشيعة ذهب إىل ذلك أمحد الكاتب.ابن جرير الطربي،وحيىي بن صاعد،وابن حزم وغريهم

  :غيبة المهدي أسبابها وآثارها

بة اإلمام الثاين عشر واستتاره بسـبب تقصـريهم،فكل مـا يفـوت مـن املصـاحل ويرى اإلمامية أن غي
  .واملنافع املتوقعة من حضوره قد فات من قبل أنفسهم

وســبب الغيبــة حســب علمــاء اإلماميــة هــو اخلــوف علــى نفســه مــن القتــل لــذلك دخــل الســرداب 
  .وهو ابن مخس سنني

  :سفراء المهدي األربعة

عثمــان بـــن ســعيد العمـــري : قــال الطوســـي: األســدي الســـمانعثمــان بـــن ســعيد العمـــري  - 1 
: وقـال ابـن املطهـر احللـي.السمان، يكىن أبا عمرو، جليل القدر ثقة، وكيـل املهـدي: الزيات، ويقال له

من أصحاب أيب جعفر حممد بن علي الثاين ، خدمه ولـه إحـدى عشـرة سـنة، ولـه إليـه عهـد معـروف، 
  .هـ 262وتويف بعد وفاة العسكري بسنتني،أي سنة .وهو ثقة جليل القدر، وكيل أيب حممد

األســدي،  -بفـتح العــني  -حممــد بـن عثمــان بـن ســعيد العمــري : قـال احللــي: مثّ ابنـه حمّمــد -2
يكــىن أبــا جعفــر، وأبــوه يكــىن أبــا عمــرو، مجيعــا وكــيالن يف خدمــة صــاحب الزمــان ، وهلمــا منزلــة جليلــة 

  .هـ305 مخسني سنة،حيث تويف سنةواستمر يف منصبه حوايل....عند هذه الطائفة

  .هـ 326وقال الذهيب سنة .هـ325وتويف سنة.مثّ أبو القاسم احلسني بن روح-3

وقبـل وفاتـه بأيـام خـرج توقيـع :وهـو آخـر السـفراء،قالوا.مثّ أبو احلسن علي بن حممد السمري -4
  . بالظهورإىل الناس ينذر بانقطاع السفارة اخلاصة ووقوع الغيبة الكربى حىت يأذن اهللا

وهؤالء األربعة هم الوكالء أو النواب أو السفراء املمدوحني،وإىل جانب هؤالء فقد ادعى النيابـة 
ومـا كـان كثـرة املـدعني للنيابـة .ما يقارب أربعة وعشرين رجال من أصحاب اإلمامني اهلادي والعسـكري

  .إالّ بسبب ما جتره من منافع مادية ومكانة اجتماعية وسياسية

  :ئمةعصمة األ
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رغــم أن بعضــهم .واألئمــة �الــذي ذهــب إليــه اإلماميــة أن العصــمة تعــين عــدم جــواز ســهو النــيب 
  .خاصة القميني القدماء قد اعتربوا أن أول مراتب الغلو نفي السهو

ــــاع  ــــو ال العصــــمة للــــزم أمــــره تعــــاىل عبــــاده بإتب واســــتدلوا اإلماميــــة علــــى وجــــوب العصــــمة بأنــــه ل
  . قبيحاخلطأ،وذلك األمر حمال؛ألنه 

،وفاطمـــة �النـــيب :األئمـــة اإلثـــين عشـــر باإلضـــافة إىل: واملعصـــومون عنـــد اجلعفريـــة أربعـــة عشـــر 
  .الزهراء رضي اهللا عنها

بَـاٌب  :عناوين أبواب كتاب الحجة من أصول الكـافي ممـا يفيـد اإلفـراط والغلـو فـي األئمـة
َخْلِقـِه،بَاُب َأن األئمــة ُهــُم اْهلُـَداُة،بَاُب َأن األئمــة ُوالُة أَْمــِر اهللا ِيف َأن األئمـة ُشــَهَداُء اهللا َعـز َوَجــل َعلَــى 

َهـا يـُْؤَتى،بَـاُب  َأن األئمـة نُـوُر َوَخَزنَُة ِعْلِمِه،بَاُب َأن األئمة ُخَلَفـاُء اهللا َعـز َوَجـل ِيف أَْرِضـِه َوأَبـَْوابُـُه الـِيت ِمنـْ
 بَاُب َأن،َوَجل َوَرُسولُُه  األئمة ُهْم أَرَْكاُن األرض، اهللا َعز َوَجل ِمَن اْلَكْوِن َمـَع  ����بَاُب َما فـََرَض اهللا َعز

 تـََعـاَىل ِيف  األئمة ، بَاُب َأن أَْهَل الذْكِر الِذيَن أََمَر اهللا اْخلَْلَق ِبُسَؤاهلِِْم ُهُم األئمة، بَاُب َأن َمْن َوَصَفُه اهللا
ِعْلِم ُهــُم األئمــة ، بَــاُب َأن الراِســِخَني ِيف اْلِعْلــِم ُهــُم األئمــة ، بَــاٌب ِيف َأن َمــِن اْصــطََفاُه اهللا ِمــْن ِكَتابِــِه بِــالْ 

 َهــا اهللا َعــز ِعبَــاِدِه َوَأْوَرثـَُهــْم ِكَتابَــُه ُهــُم األئمــة ، بَــاُب َأن اْلُقــْرآَن يـَْهــِدي لإلمــام، بَــاُب َأن النـْعَمــَة الــِيت ذََكرَ 
َني الِذيَن ذََكَرُهُم اهللا تـََعاَىل ِيف ِكَتابِـِه ُهـُم األئمـة  وَ  ِاْلُمتَـَومس ِيف ِكَتاِبِه األئمة ، بَاُب َأن ـِبيُل فِـيِهْم َوَجل الس

 ـِيبَعلَـى االْسـتِ ����ُمِقيٌم، بَاُب َعْرِض األعمال َعلَـى الن ِيت ُحـثرِيَقـَة الـالط َهـا واألئمـة ، بَـاُب َأن َقاَمِة َعَليـْ
مـة َورِثُـوا ِعْلـَم َواليَُة َعِلي ، بَاُب َأن األئمة َمْعـِدُن اْلِعْلـِم َوَشـَجَرُة النبـُـوِة َوُخمْتَـلَـُف اْلَمالِئَكـِة، بَـاُب َأن األئ

يِع األنبيـاء واألوصـياء الـِذيَن ِمـْن قـَـْبِلِهْم، بَـاُب َأن األئمـة ِعْنـَدهُ  يـُع اْلُكتُـِب الـِيت نـَزَلَـْت ِمـْن النِيب َومجَِ ْم مجَِ
لــُه ِإال األئمــة  ِعْنــِد اهللا َعــز َوَجــل َوأَنـُهــْم يـَْعرُِفونـََهــا َعلَــى اْخــِتالِف أَْلِســَنِتَها، بَــاُب أَنــُه ملَْ َجيَْمــِع اْلُقــْرآَن كُ 

ِمِن اْسِم اهللا األعظم، بَاُب َما ِعْنـَد األئمـة ِمـْن آيَـاِت بَاُب َما أُْعِطَي األئمة   َوأَنـُهْم يـَْعَلُموَن ِعْلَمُه ُكلُه،
يـــَع اْلُعلُـــوِم الـــِيت َخَرَجـــْت ِإَىل اْلَمالِئَكـــِة واألنبيـــاء َوالرُســـِل َعَلـــْيهم  األنبيـــاء ، بَـــاُب َأن األئمـــة  يـَْعَلُمـــوَن مجَِ

وا، بَــاُب َأن األئمــة  يـَْعَلُمــوَن َمــَىت َميُوتُــوَن َوأَنـُهــْم ال الســالم، بَــاُب َأن األئمــة  ِإَذا َشــاُءوا َأْن يـَْعَلُمــوا ُعلُمــ
ُهْم، بَاُب َأن األئمة  يـَْعَلُموَن ِعْلَم َما َكاَن َوَما َيُكوُن َوأَنُه ال َخيَْفى عَ  ُء  َلْيِهُم الشـيْ َميُوُتوَن ِإال بِاْخِتَياٍر ِمنـْ

ُد اهللا َِـا األئمـة، بَـاُب َأن األئمـة تَـْدُخُل بَاٌب ِفيِه ذِْكُر األرواح الِيت ِيف ا ، ِيت ُيَسـدوِح الـألئمة ، بَاُب الر
 َمَعـاملِِ ِديـِنِهْم اْلَمالِئَكُة بـُُيوتـَُهْم َوَتطَأُ ُبُسَطُهْم َوتَْأتِيِهْم باألخبار ، بَـاُب َأن اْجلِـن يَـْأتِيِهْم فـََيْسـأَُلونـَُهْم َعـنْ 

أُُمورِِهْم، بَاٌب ِيف األئمة أَنـُهْم ِإَذا َظَهـَر أَْمـرُُهْم َحَكُمـوا ِحبُْكـِم َداُوَد َوآِل َداُوَد َوال َيْسـأَُلوَن َويـَتَـَوجُهوَن ِيف 
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ِإال َمـا  ٌء ِمـَن اْحلَـق ِيف يَـِد النـاسِ  اْلبَـيـَنَة ، بَاُب َأن ُمْستَـَقى اْلِعْلِم ِمْن بـَْيِت آِل ُحمَمٍد ، بَاُب أَنُه لَْيَس َشيْ 
  .ٍء ملَْ َخيْرُْج ِمْن ِعْنِدِهْم فـَُهَو بَاِطلٌ  َخرََج ِمْن ِعْنِد األئمة  َوَأن ُكل َشيْ 

  :موقف أهل السنة والجماعة من األئمة

ـــابعني ومـــن جـــاء بعـــدهم علـــى حـــب أهـــل  لقـــد درج الســـلف مـــن الصـــحابة والتـــابعني وأتبـــاع الت
أذكـــــركم اهللا أهـــــل «:هلـــــم فـــــيهم �م وصـــــية النـــــيب البيـــــت،وتعظيمهم وتوقريهم،واضـــــعني نصـــــب أعيـــــنه

ــًدا َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم ِيف أَْهــِل بـَْيتِــهِ «: يقــول �وهــذا الصــديق .»بيــيت ويقــول .1»اْرقـُبُــوا ُحمَم،� :
» َم َأَحبُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَقرَابَُة َرُسوِل اللَأْن َأِصَل ِمْن قـَرَاَبِيت َوال 2»ِإَيل.  

ونــورد يف بيــان حمبــة أهــل الســنة واجلماعــة ألهــل البيــت كالمــا لإلمــام الــذهيب يعــرب عــن ذلك،قــال 
حنبـــه أشـــد احلـــب، وال  �فموالنـــا اإلمـــام علـــي مـــن اخللفـــاء الراشـــدين املشـــهود هلـــم باجلنـــة :" رمحـــه اهللا

وســـيدا  �ه احلســـن واحلســـني فســـبطا رســـول اهللا وابنـــا.نـــدعي عصـــمته، وال عصـــمة أيب بكـــر الصـــديق
وزين العابدين كبري القدر مـن سـادة العلمـاء العـاملني، .شباب أهل اجلنة،لو استخلفا لكانا أهال لذلك

وكــذلك ابنــه أبــو جعفــر البــاقر ســيد إمــام .يصــلح لإلمامــة ولــه نظــراء،وغريه أكثــر فتــوى منــه،وأكثر روايــة
الصــادق كبـري الشــأن،من أئمــة العلــم، كــان أوىل بــاألمر مــن أيب  وكــذا ولــده جعفــر.فقيـه يصــلح للخالفــة

وكان ولده موسى كبري القدر جيد العلم أوىل باخلالفة من هارون، وله نظراء يف الشرف .جعفر املنصور
وابنــه علــي بــن موســى الرضــا كبــري الشــأن لــه علــم وبيــان، ووقــع يف النفــوس صــّريه املــأمون وّيل .والفضــل

وابنـه حممــد اجلـواد مــن سـادة قومــه مل يبلـغ رتبــة آبائـه يف العلــم . ســنة ثـالث ومــائتنيعهـده جلاللتـه،فتويف
وكـذلك ابنـه احلسـن بـن علـي العسـكري رمحهـم اهللا .وكذلك ولده امللقـب باهلـادي شـريف جليـل.والفقه
  .  3"تعاىل

  :التقية عند اإلمامية

ملخـــالفني وتـــرك مظـــاهرم مبـــا كتمـــان احلــق وســـرت االعتقـــاد فيـــه ومكامتــة ا: التقيـــة:" يقــول املفيـــد
يعقــب ضـــررا يف الـــدين أو  الـــدنيا ، وفــرض ذلـــك إذا علـــم بالضـــرورة أو قــوي يف الظـــن، فمـــىت مل يعلـــم 

  ".ضررا بإظهار احلق وال قوي يف الظن ذلك مل جيب فرض التقية
                                                 

  .3436:أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب املناقب،باب مناقب قرابة رسول اهللا،رقم -  1
  .3435:أخرجه البخاري،كتاب املناقب،باب مناقب قرابة رسول اهللا،رقم -  2
  .121-13/120:سري أعالم النبالء -  3
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ون جماملـة النـاس مبـا يعرفـون،وترك مـا ينكـر :التقيـة بكلمـة جامعـة هـي:"ويقول حمّمد رضا املامقـاين
  ".والتقية أمر فطري قبل أن يكون شرعيا،عقلي قبل أن يكون نقليا.حذرا من غوائلهم

وقد ذهب الدكتور موسـى املوسـوي إىل أن التقيـة كمصـطلح عنـد الشـيعة ظهـر منـذ عصـر الغيبـة 
وذلــك خالفــا ملــا يقولــه علمــاء اإلماميــة مــن أن مجيــع األئمــة مــن أمــري املــؤمنني إىل آخــرهم قــد .الكــربى
  .بالتقية،وأا من أصول املذهبعملوا 

  :وحيتج اإلمامية على مشروعية التقية بنصوص كثرية تنسب إىل األئمة،ومن ذلك

ال دين ملن ال ورع له، وال إميان ملن :" نقل الصدوق بسنده إىل علي بن موسى الرضا قوله      
إىل يـوم : يـا ابـن رسـول اهللا إىل مـىت ؟ قـال: فقيـل لـه. ال تقية له، إن أكرمكم عنـد اهللا أعملكـم بالتقيـة

  . "منا فليس مناالوقت املعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت، فمن ترك التقية قبل خروج قائ

ــاَل ِيل أَبُــو َعْبــِد اللــهِ :َعــْن َأِيب ُعَمــَر اْألَْعَجِمــي قَــاَل  يِن ِيف :"  َق ِتْســَعَة أَْعَشــاِر الــد َــا ُعَمــَر ِإن يَــا أَب
  ".َو اْلَمْسِح َعَلى اْخلُفْنيِ ٍء ِإال ِيف النِبيِذ  التِقيِة، َو َال ِديَن ِلَمْن َال َتِقيَة َلُه ،َو التِقيُة ِيف ُكل َشيْ 

ٍد قَالَ  ِر ْبِن َخالُة ِمْن :" قَاَل أَبُو َجْعَفرٍ : َسأَْلُت أَبَا احلََْسِن َعِن اْلِقَياِم لِْلُوَالِة ؟فـََقالَ : َعْن ُمَعمِقيالت
  " .ِديِين َو ِديِن آبَاِئي َو َال ِإميَاَن ِلَمْن َال َتِقيَة َلهُ 

م بوضع مثل هذه الروايات السخيفة على األئمة،بل ادعوا أن األئمة كانوا يعملون ومل يكتف القو 
  .بالتقية،ويفتون الناس بالتقية

  :البداء

  :فالبداء يف اللغة له معنيان

  الظهور واالنكشاف-1

  نشأة الرأي اجلديد-2

املـذكورين يسـتلزم العلـم بعـد فالبـداء بـاملعنيني .والبداء ـذين املعنيـني ال جيـوز نسـبته إىل اهللا تعـاىل
ومـن هـذا يظهـر خطـأ مـن زعـم أن البـداء عنـد . اجلهل أو حـدوث العلـم وهـذا حمـال يف حقـه عـز وجـل

  .اإلمامية  ليس سوى نسخا
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أن اهللا سبحانه وتعاىل يبدو له غري الذي كان أراده،فريجع عن إرادته إىل : فهم يقصدون بالبداء
  .الذي بدا له من بعد

قول اإلمامية يف البداء طريقه السمع دون العقل، وقد  جاءت األخبار به عن أئمة : "قال املفيد
  ...".اهلدى

يف وصف اهللا تعاىل وأن ذلـك  مـن جهـة السـمع دون " البداء"واتفقوا على إطالق لفظ  :"وقال
  ".القياس

عـن  والبداء أمر خيتص بالشيعة االمامية، وقد عـده علمـاؤهم مـن ضـروريات مـذهبهم، والروايـات
األئمة الطاهرين يف لزوم االعتقاد به، و التوبيخ يف إنكاره متواترة، وقل من العلماء من مل يكتـب كتابـا 

  .مستقال فيه

ويف أصول الكايف يف كتاب التوحيد،باب البداء سـت عشـرة روايـة جـاء يف بعضـها أن اإلميـان ال 
ادات،فعن زرارة بــــــن أعــــــني عــــــن يــــــتم إالّ بــــــاإلقرار بالبــــــداء،ويف بعــــــض رواياتــــــه أنــــــه مــــــن أفضــــــل العبــــــ

  ".ٍء ِمْثِل اْلَبَداءِ  َما ُعِبَد اهللا ِبَشيْ  :"قال1أحدمها

ْعــُت أَبَــا َعْبــِد اهللا يـَُقــولُ : وَعــْن َمالِــٍك اجلَُْهــِين قَــالَ  لَــْو َعلِــَم النــاُس َمــا ِيف اْلَقــْوِل بِاْلبَــَداِء ِمــَن :" مسَِ
  ".األجر َما فـَتَـُروا َعِن اْلَكالِم ِفيهِ 

قـــد أكـــد الفـــيض الكاشـــاين علـــى أن مـــن لـــوازم مـــذهب اإلماميـــة إســـناد الـــرتدد والبـــداء إىل اهللا و 
  .تعاىل

  :الرجعة

  :واملقصود ا رجعة كثري من األموات إىل الدنيا قبل يوم القيامة،والراجعون إىل الدنيا نوعان

  .من بلغ إميانه الذروة:أحدمها

  .من بلغ فساده الذروة:ثانيهما

عنــد قيــام املهــدي املنتظر،والغــرض مــن الرجعــة هــو انتقــام املهــدي ومــن معــه مــن  والرجــوع يكــون
  .أعدائهم

                                                 

  .إلمام الصادقاإلمام الباقر أو ا:يعين - 1
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واتفقت اإلمامية على وجوب رجعة كثري من األموات إىل الدنيا قبل يوم القيامة وإن كان :" قال املفيد
  ".الرجعة اختالف كيفية  بينهم يف

  :زواج المتعة

  .النكاح إىل أجل معلوم:املنقطع،وهوزواج املتعة أو الزواج املؤقت،أو الزواج 

قال أهل السنة عن مشروعية نكاح املتعـة أنـه قـد انعقـد اإلمجـاع علـى أن الرخصـة الـيت كانـت يف 
  .زواج املتعة قد نسخت وصار هذا النكاح حمرما إىل يوم القيامة

ــى عــن متعــة النســاء يــوم خيــرب،وعن أكــل حلــوم  �أن رســول اهللا  �عــن علــي بــن أيب طالــب 
  .1حلمر اإلنسيةا

  .وهذا احلديث يف مصنفات اإلمامية،لكنهم محلوه على التقية: قلت          
وورد .�ويف الكايف وغريه من كتبهم إشارة إىل أن النهي كان من أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

  .عندهم الكثري من األخبار املنسوبة إىل األئمة يف املتعة ومشروعيتها،بل وفضلها

  :الخمس

أمجـــع فقهـــاء اإلماميـــة علـــى أن نصـــف اخلمـــس وهـــو حـــق اهللا ورســـوله واإلمـــام الغائـــب جيـــب أن 
يعطـــى للمجتهـــد الـــذي يقلـــده الشـــيعي والنصـــف اآلخـــر يقســـمه علـــى الفقـــراء اهلـــامشيني واليتـــامى وابـــن 

  .السبيل منهم

عض ومــن فقهــاء اإلماميــة مــن قــال بــدفع اخلمــس إىل اتهــد،وقال بعضــهم،بدفنه يف األرض والــب
اآلخر قال بوجوب اإليصـاء مـن جيـل إىل جيـل حـىت يسـلم املـال إىل احلجـة يعـين عـدم جـواز التصـرف 

  .فيه يف عصر الغيبة الكربى

واســتنادا إىل بعــض اآلثــار الــواردة عــن القــائم وغــريه قــال بعــض الفقهــاء بســقوط اخلمــس يف غيبــة 
  .اإلمام،وأن وجوبه يكون يف احلضور

                                                 

، وكتــاب النكاح،بــاب ــي رســول اهللا عــن نكــاح 3894:أخرجــه البخــاري يف صــحيحه،كتاب املغازي،بــاب غــزوة خيــرب،رقم - 1
،وأخرجه مسلم،كتاب النكاح،باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسـخ مث أبـيح مث نسـخ واسـتقر حترميـه إىل 4723:املتعة آخرا،رقم
  .2513، 2512، 2511، 2510:يوم القيامة،رقم
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خاصـــة يف املـــدن الرئيســـية حيـــث يوجـــد املراجـــع الدينية،يؤكـــد وجـــود الواقـــع اإلمـــامي اليـــوم :قلـــت
  .صراع كبري بني هؤالء حول اخلمس

  

  االتجاه اإلخباري واالتجاه األصولي عند اإلمامية

  

انقســم اإلماميــة إىل أصــوليني وإخباريني،نســبة إىل أصــول الفقــه واألخبار،ويقــال أيضــا جمتهــد يف 
اإلخباري بشـكل بـارز يف أوائـل القـرن احلـادي عشـر علـى يـد املـريزا مقابل اإلخباري، وقد ظهر االجتاه 

،وإن كــان أصــحاب هــذا االجتــاه يقولــون بــأم ميثلــون االجتــاه ) هـــ1033ت(حمّمــد أمــني االســرتآبادي 
األصيل لعلماء اإلمامية،وأم ميثلون التيار السائد إىل عصر الكليـين والصـدوق،قبل أن ينحـرف مجاعـة 

  .ذا االجتاهمن العلماء عن ه

فبداية افرتاقهم إىل أصوليني وإخباريني راجع إىل حمّمد أمني األسـرتآبادي،وقيل هـو أول مـن فـتح 
  .باب الطعن على اتهدين،وتقسيم الفرقة إىل إخباري وجمتهد

ويقــــول .والواقــــع أن جــــذور الفكــــر اإلخبــــاري قدميــــة وعلــــى األقــــل موجــــودة منــــذ عصــــر الطوســــي
  .املدرسة بوجوب االقتصار على القرآن والسنة يف األحكام الشرعيةاملنتسبون إىل هذه 

فاإلخباريون هم الذين ال يرون األدلة الشرعية إالّ الكتاب واحلديث،وكل ما نقل عن األئمة هـو 
حديث عندهم وهو حجة باعتبار أنه صادر عن معصوم،وكل ما ورد عن املعصـومني فهـو صـحيح،وال 

سـيما يف -إطـالق اإلخبـاري:"لم أنه من األصـول األربعمائـة،قال املامقـاينينظر إىل درجته خاصة إذا ع
  ".على من يتعاطى أخبار أهل البيت ويعمل ا ال غري -العصر املتأخر

ذهبـت اإلخباريـة :" قـال السـبحاين.ولذلك يقولون حبجية الكتب األربعة بناء علـى هـذا االعتبـار
  ".ن أحاديثها مقطوعة الصدور عن املعصومني بقطعية روايات الكتب األربعة، وأ إىل القول

فيــذهب أصــحاب االجتــاه اإلخبــاري إىل وجــوب العمــل جبميــع أخبــار الكتــب األربعــة،بل جبميــع 
  .عندهمالكتب املوثوق ا 
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فاالجتــاه اإلخبــاري يتمســك باملــأثور وال يــؤمن باالجتهاد،واالعتمــاد علــى اإلدراكــات العقليــة يف 
  .إثبات األحكام الشرعية

  :من أهم معامل املدرسة اإلخباريةو 

القــول بصــحة مجيــع األخبــار ،فقــد ذهــب مجــع مــن احملــدثني إىل أن الروايــات الــواردة يف الكتــب -
بــل ذهــب بعضــهم إىل صــحة األخبــار الــواردة يف غــري هــذه الكتــب ككتــب .األربعــة صــحيحة وقطعيــة

  .الصدوق وأمثاله

اإلخباريني،حيــــث ذهــــب مجــــع مــــن  وإن كــــان القــــول بصــــحة الكتــــب األربعــــة ال يقتصــــر علــــى
  .األصوليني إىل القول بذلك

ولـذلك . القول بعدم احلاجة إىل علم أصول الفقه وأدواته لالعتماد علـى األخبـار دون سـواها -
اهتم أصحاب هذا االجتاه جبمع األخبار وتأليف املوسوعات الضخمة ،خاصة يف القرن احلـادي عشـر 

وار للمجلسي،ووســـائل الشـــيعة للحـــر العـــاملي، والـــوايف للفـــيض حبـــار األنـــ:والثـــاين عشـــر،فكان ظهـــور 
احلـــــدائق "وهـــــذا األخـــــري قـــــد محـــــل يف كتابـــــه .الكاشـــــاين،ومؤلفات هاشـــــم البحراين،ويوســـــف البحـــــراين

حيـث قـال .على أهل االصطالح اجلديد،ويبـدو مـن كالمـه أنـه مـن متشـددي االجتـاه اإلخبـاري"الناظرة
وأن التعــارض احلاصــل يف األخبــار لــيس بســبب .تقســيم الربــاعيبعــدم وجــود ضــرورة لتقســيم األخبــار ال

  .باعتبار هذا التقسيم جاء لدرء التعارض ومعاجلته.الكذب فيها بل للتقية
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ومثـــل ذلـــك فعـــل احلـــر العـــاملي يف خامتـــة تفصـــيل وســـائل الشـــيعة،حيث شـــنع علـــى أصـــحاب 
وغـري ذلـك  1الصـطالح العامـة االصطالح اجلديد،وقال بأنـه يـؤدي إىل ختطـأ مجيـع الطائفـة وأنـه موافـق

فالعتبــــارهم ســــائر األخبــــار صــــحيحة،قالوا بــــرّد مــــا اســــتحدث مــــن تقســــيم جديــــد . ممــــا ســــيأيت ذكــــره
قــال .لألخبـار،أو مـا يعـرف باالصــطالح اجلديـد الـذي أحدثــه العالمـة احللـي وشـيخه أمحــد بـن طـاووس

يف الفائـدة التاسـعة املتعلقـة " ةخامتة تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصـيل مسـائل الشـريع"احلر العاملي يف 
ويظهر مـن ذلـك ضـعف االصـطالح اجلديـد علـى :" أحاديث الكتب املعتمدة بذكر األدلة على صحة

تقســيم احلــديث إىل صــحيح، وحســن، وموثــق، وضــعيف، الــذي جتــدد يف زمــن العالمــة، وشــيخه أمحــد 
  ". ابن طاووس

والفائــدة يف ذكــره جمــرد التــربك :"رجــالوقــال احلــر العــاملي عــن ذكــر رواة احلــديث والســند وعلــم ال
باتصال سلسلة املخاطبة اللسانية ودفع تعيري العامة الشيعة بـأن أحـاديثهم غـري معنعنـة، بـل منقولـة مـن 

  ".أصول قدمائهم

: أمــــا األصــــوليون فهــــم الــــذين يســــلكون طريــــق اســــتنباط األحكــــام الشــــرعية  مــــن األدلــــة األربعــــة
  .الكتاب،السنة،اإلمجاع،والعقل

  .جتاه األصويل يؤمن باالجتهاد ويفتح باب االستنباطفاال

وهـــذا ال يعـــين أن أصـــحاب االجتـــاه األصـــويل قـــاموا بدراســـة ونقـــد املرويـــات خالفـــا لغريهم،ففـــي 
الكثــري مــن األحيــان جتــد الواحــد مــنهم يضــعف الرجــل مث بعــد ذلــك يصــحح مروياتــه خاصــة إذا كانــت 

يف الفهرســـت أو الرجـــال،وال يـــرتدد يف االحتجـــاج  احلاجـــة ماســـة إليها،فالطوســـي مـــثال يضـــعف الرجـــل
  .برواياته يف كتبه

لـــــــذلك فقـــــــوهلم أن األصـــــــوليني هـــــــم الـــــــذين ينظـــــــرون فيمـــــــا يصـــــــلهم مـــــــن أخبـــــــار منســـــــوبة إىل 
وأن اإلخبـاريني هـم مـن يتلقـون بـالقبول كـل .األئمة،فيعملون مبا يرونه صحيحا،ويرتكون ما يرونـه بـاطال

  .إىل األئمة غري صحيح يف الواقعما وصل إليهم من أخبار منسوبة 

وجتــد كــل مــن تكلــم عــن اإلخبــاريني يقــول هــم الــذين مل يســتخدموا علــم األصــول أو بــاألحرى 
األدلـــة العقليـــة يف اســـتنباط األحكـــام الشـــرعية وكـــأن األصـــوليني قـــد فعلـــوا ذلك،فإنـــه بنظـــرة بســـيطة إىل 

                                                 

 .أهل السنة:يقصد بالعامة عندهم - 1
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كبري،وأبرز مثـال علـى ذلـك شـيخ الطائفـة تصنيف أعالمهم إىل إخباري و أصويل جتد عندهم تضارب  
قــال .الطوســي حيــث قــالوا أنــه اتبــع االجتــاه اإلخبــاري يف بعــض كتبــه واالجتــاه األصــويل يف كتبــه األخــرى

قــــال بعــــض مشــــاخينا :بعــــد تفصــــيل يف أحــــوال الشــــيخ الطوســــي،وتأليفاته" لؤلــــؤة البحــــرين"البحــــراين يف
و شـــيخ الطائفـــة ورئـــيس املـــذهب،إمام يف الفقـــه أمـــا الشـــيخ الطوســـي فهـــ:املعاصـــرين يف بعـــض إجازاتـــه

واحلــديث،إالّ أنــه كثــري االخــتالف يف األقــوال ،وقــد وقــع لــه خــبط عظــيم يف كتــاب األخبــار يف متحلــه 
االحتمــاالت البعيــدة والتوجيهــات الغــري ســديدة،وكانت لــه خيــاالت خمتلفــة يف األصــول،ففي املبســوط 

ك مسلك العمل بالقياس من مسـائلها كمـا ال خيفـى واخلالف جمتهد صرف وأصويل حبت،بل رمبا يسل
ويف كتاب النهاية سلك مسلك اإلخبـاري الصـرف حبيـث إنـه مل .على من أرخى عنان النظر يف حماهلما

  اهـ.يتجاوز فيها مضامني األخبار،ومل يتعد مناطيق اآلثار،وهذه هي الطريقة احملمودة والغاية املقصودة

ض علمائنـــا بأنـــه إمنـــا ســـلك يف الكتـــابني املـــذكورين املبســـوط وقـــد اعتـــذر بعـــ:قـــال الغـــروي معقبـــا
واخلالف مسلك العامة تقية واستصالحا ومماشاة هلم،حيث طعنوا على فضالء الشيعة بأم ليسوا من 

  ".أهل االجتهاد واالستنباط،وليس هلم قدرة على التفريع واالستدالل 

ديــد اجتاهــه بــالنظر إىل مصــنفاته،فقد و جنــد حمّمــد بــاقر الســي مثــل الطوســي ،ال تســتطيع حت 
الــذي ضــّعف فيــه الكثــري مــن " مــرآة العقــول"عــّده بعضــهم مــن األصوليني،خاصــة بعــد تأليفــه لكتــاب 

الـوجيزة "للصـدوق يف خامتـة"مـن ال حيضـره الفقيـه"روايات الكايف،كما ضعف أيضا الكثري مـن روايـات 
ســلك اإلخبــاريني حيــث ســاق فيــه كتبــا قــال م" حبــار األنــوار"،ورغــم ذلــك جنــده يســلك يف "يف الرجــال

بعض علمائهم بوضعها،وأورد روايات كثرية يف حتريـف القـرآن ،وغـري ذلـك ممـا يشـهد بتمسـكه باالجتـاه 
  . اإلخباري

وقــد ذهــب حمّمــد تقــي احلكــيم إىل أن اخلــالف بــني املدرســة اإلخباريــة واألصــولية شــكلي،حيث 
 إخــوام مــن األصــوليني وغــريهم مــن علمــاء اإلســالم وبــني -يعــين اإلخبــاريني-فــاخلالف بيــنهم:" قــال

  ".خالف شكلي

واحلقيقـــة أن كـــل مـــن تعـــرض هلـــذه املســـألة قـــال ذلك،فالظـــاهر علـــى ســـبيل املثـــال تبـــاين موقـــف 
االجتــاهني مـــن روايـــات الكتـــب األربعـــة،لكن الواقـــع يفيـــد اعتمـــاد الكـــل عليهـــا،فموقف األصـــوليني مـــن 

يني،فإن الكل يعتمد علـى مـا فيـه،فرغم تضـعيف بعـض األصـوليني الكايف ال خيتلف عن موقف اإلخبار 
  .ألسانيد بعض الروايات يف الكايف يقولون أن املتون معتربة ومعتمدة
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وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــروا فـــــــــــــــــيمن ينتســـــــــــــــــب إىل االجتـــــــــــــــــاه اإلخبـــــــــــــــــاري مجلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن األعـــــــــــــــــالم  
ي الطربسـي كالكليين،والصدوق،واملفيد،واحلر العاملي صاحب وسائل الشيعة،والفيض الكاشاين،والنور 

  ...صاحب مستدرك الوسائل،وحمّمد حسني آل كاشف الغطاء

  ...  الطوسي شيخ الطائفة،واملرتضى،حمسن احلكيم،واخلوئي،واخلميين:وذكروا يف االجتاه األصويل

قــد وجــدت بعضــهم ميثــل للمــذهب اإلخبــاري عنــد الشــيعة باملدرســة الســلفية عنــد أهــل : قلــت
  .أي وجه شبه بينهماوهذا الكالم باطل،وال يوجد .السنة

  .األخبار عند اإلمامية

  

ما : مجهور احملدثني من أهل السنة مرادفة للحديث،وتعريفها عندهم هو تعريفه،فهي السنة عند
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو سرية قبل البعثة أو  �أضيف إىل النيب

ويكون .ضهم ما أضيف إىل الصحايب والتابعيومل يذكر بع.بعدها،أو أضيف إىل الصحايب أو التابعي
  .ذلك تصرحيا أو حكما

أو اإلمـام  �هي طريقـة النـيب :" قال احلسني بن عبد الصمد العاملي:اإلماميةتعريف السنة عن 
ويتبــع تلــك البحــث عــن . قــول، وفعــل، وتقريــر :وهــي. احملكيــة عنــه، فــالنيب باألصــالة واإلمــام بالنيابــة

ــــار، وهــــي أقــــوال  ــــابعني وأفعــــاهلماآلث ــــر أهــــل احلــــديث يطلقــــون علــــى الكــــل اســــم . الصــــحابة والت وأكث
  ".مرفوع وموقوف ، وهلذا يقسمونه إىل"احلديث"

أو هـو الكـالم الـذي حيكـي قـول املعصـوم أو .كالم املعصـوم وفعلـه وتقريـره:وهو:تعريف احلديث 
أو تقريره،وإطالقـه عنـدنا علـى واحلديث كالم حيكي قـول املعصـوم أو فعلـه :"قال البهائي.فعل أو تقريره

  ".ما ورد عن غري املعصوم جتّوز

  ...".ما ال ينتهي إىل املعصوم ليس حديثا عندنا إمجاعا:"...وقال حسن الصدر

فاالختالف بني أهل السـنة واجلعفريـة ال يتعلـق حبجيـة السـنة،وإمنا يف حتديـد معـىن السـنة،فاألئمة 
  .�ية يقولون أن قول اإلمام مثل قول النيب عندنا ليسوا سوى رواة،يف حني جند اإلمام
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،أو �فالســنة باعتبارهــا صــادرة عــن املعصــوم فهــي عنــد اإلماميــة إمــا نبويــة أي صــادرة عــن النــيب 
  .إمامية أي صادرة عن أحد األئمة

،فإنه ميتـد عنـد اإلماميـة إىل ايـة  �وعصر النص إذا كان عند أهل السنة قد انتهى بوفاة النيب 
ولذلك كانت األخبار عندهم كثـرية حسـب قـوهلم،ألن احلقيقـة أن األئمـة .هـ329رى سنة الغيبة الصغ

  .مل يصدر عنهم شيء مما نقل عنهم

، ومـــن بعـــده مـــن الصـــحابة والتـــابعني �وجيـــدر التنبيـــه هنـــا إىل أن األئمـــة ليســـوا رواة عـــن النـــيب 
  .�وغريهم؛ألن قول اإلمام مثل قول النيب 

، وأمـــا احلســـن واحلســـني رضـــي اهللا �وهـــو مميـــز إالّ علـــي  �ولـــيس يف األئمـــة مـــن أدرك النـــيب 
وأمــا ســائر اإلثــين .قليلــة �ومهــا ال زاال صــغريان يف الســن،وروايتهما عــن النــيب  �عنهما،فمــات النــيب 

  .�عشر فلم يدركوا النيب 

عـدد قليـل جـدا مقارنـة  �واملطالع لكتب األخبار عندهم يالحظ بوضوح أن ما يرفع إىل النـيب 
  .مع ما ينسب إىل األئمة،خاصة جعفر الصادق، وهذا واضح يف الكايف للكليين

فإنك ملا تقرأ الكايف أو غريه من األصول األربعة التكاد جتد حديثا تعرفه،وبعض مـا عرفتـه جتـده 
  .  بين اإلسالم على مخس:مغّري ومبدل بالزيادة كحديث

وأكثــر أحاديثنــا الصــحيحة وغريهــا يف :"الصــمد العــاملي يقــولرغــم ذلــك جنــد احلســني بــن عبــد 
يتصل منهم بالنيب  وعن األئمة اإلثين عشر املذكورين ، وكثري منها� أصولنا اخلمسة وغريها عن النيب 

وهــذا هــو الســبب يف كــون . طــريقهم ،وقـل أن يتفــق لنــا حــديث صــحيح عــن النــيب ويكــون مــن غــري�
أئمتنـا امتـد زمانـا  طـويال واشـتهر اإلسـالم وكثـر يف  حيـث أن زمـانأحاديثنا أضعاف أحاديـث العامـة، 

خـوف وتقيـة وإال  العلماء والنقلـة عـنهم مـن املخـالفني واملـؤالفني، مـع أن زمـام يف األكثـر زمـن زمام
الصـادق ملـا كـان اخلـوف فيـه أقـل  وزمـن جعفـر بـن حممـد. لظهر عنهم أضعاف ذلك أضعافا  مضاعفة

ظهـر عنـه مـن العلـوم مـا مل يظهـر عـن أحـد  -دولـة بـين العبـاس  بين أمية وأول حيث كان آخر دولة -
أحاديثنـا وأصـول ديننـا  متسكنا ذه األئمـة اإلثـين عشـر مـن أهـل بيـت النـيب ونقلنـا وإمنا. قبله وال بعده

معصـوما  ليـؤمن وقـوع اخلطـأ منـه ويسـتقم  عـنهم ملـا ثبـت عنـدنا مـن عصـمتهم، لـو جـوب كـون اإلمـام
  ".الكالم، وغريهم ليس مبعصوم إمجاعا  وتتم الفائدة بنصبه كما تقرر يفالنظام 
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يف أحـاديثهم ليسـت الزمـة يف صـحة  �ومما تطالعنا به كتبهم أن اتصال السـند إىل رسـول اهللا  
، بــل يكفــي أن يــروي إمــامهم املعصــوم احلــديث، فــُيعلم بــذلك صــحته ونســبته �النقــل عــن رســول اهللا 

؛ بــل عنــدهم أن اإلمــام املعصــوم إذا حــدث حبــديث جيــوز لــك أن تقــول قــال رســول  �إىل رســول اهللا 
  .�اهللا 

ورغــــــم هــــــذا القــــــول قــــــالوا بــــــأن اإلماميــــــة كــــــانوا ميارســــــون االجتهــــــاد حــــــىت يف عصــــــر حضــــــور 
  .املعصومني،وأن جمرد وجود املعصوم مل يكن مانعا من ممارسة االجتهاد لفقهاء تلك املرحلة

  :أقسام األخبار 

  .األخبار حسب ما ورد يف كتب األصول،وكتب الدراية عند اجلعفرية،إىل متواترة وآحادتنقسم 
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هــو احلــديث الــذي بلغــت رواتــه يف الكثــرة مبلغــا أحالــت العــادة تواطــؤهم علــى الكــذب، و  :المتــواتر
  . استمّر ذلك الوصف يف مجيع الطبقات حيث يتعّدد بأن يرويه قوم عن قوم و هكذا إىل األّول

". من السنة متواتر وهو ما بلغ رواته إىل حيـث حيصـل العلـم بقـوهلم كخـرب الغـدير:" هيد األولقال الش
  .وينقسم إىل لفظي ومعنوي

  :المتواتر اللفظي

واملثــال .هـو احلــديث الـذي كثــر رواتـه، حبيــث يفيـد العلــم بصــدق اخلـرب مــع اّحتـاد اللفــظ يف مجيـع الطــرق
  .»فليتبّوأ مقعده من النارمن كذب علّي ُمتعّمدا «حديث : لذلك

حـــــديث الغـــــدير،قالوا رواه أكثـــــر مـــــن مائـــــة وعشـــــرة مـــــن :ومـــــن األخبـــــار الـــــيت قـــــال اإلماميـــــة بتواترهـــــا
  .الصحابة،وحديث املنزلة،وحديث الطري،وباب مدينة العلم وغريها

  :المتواتر المعنوي

مشـرتك بينهـا بالتضـّمن هو ما تعّددت ألفاظ املخربين يف خربهم، و لكن اشـتمل كـّل منهـا علـى معـىن 
  .أو االلتزام، و حصل العلم بذلك القدر املشرتك بسبب كثرة األخبار

فتعريــف احلــديث املتــواتر عنــدهم ال خيتلــف عــن تعريفــه عنــد أهــل الســنة،كما أن أقســامه هــي األقســام 
  .نفسها عند أهل السنة

  :خبر الواحد

أو هـو مـا ال يكـون متـواترا و لـو . واحـدا أم أكثـر هو ما مل ينته إىل التواتر من اخلرب، سـواٌء كـان الـراوي
  .يف بعض الطبقات

إذا مل ينتــه احلــديث إىل التــواتر أو التضــافر و التســامع فخــرب آحــاد، ســواء كــان الــراوي واحــدا أو : وقيــل
  .إّال ظّنا -مع قطع النظر عن القرائن-أكثر، و ال يفيد بنفسه 

  :حجية خبر الواحد
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تفاق،فقــــــد اختلــــــف علمــــــاء االماميــــــة يف مســــــألة االحتجــــــاج خبــــــرب إذا كــــــان املتــــــواتر حجــــــة باال
الواحـــد،مثلهم مثـــل بـــاقي علمـــاء املسلمني،فنســـب بعضـــهم إىل املتقـــدمني مـــنهم القـــول باحلجيـــة،وأنكر 
البعض ذلك وقال بأم ال يرون خرب الواحد حجة إلفادته الظن،وإتباع الظن منهـي عنـه، ولـذلك جتـد 

  .أقواال حول ذلك متعارضة
ول حيــدر حــب اهللا أن اإلماميــة ال ميلكــون مصــنفات يف تلــك الفــرتة توضــح لنــا املوقــف مــن يقــ

  .السنة ومن أخبار اآلحاد
ولكــــــــن املطلــــــــع علــــــــى كتــــــــب األصــــــــول ســــــــيجد أن القــــــــوم إنقســــــــموا إىل فريقني،فريــــــــق يقــــــــول 

  .هباحلجية،واآلخر يقول بعدمها،وكل واحد يزعم أن رأيه هو املشتهر بني اإلمامية،وامع علي
  ".املشتهر بني األصحاب حجية خرب الواحد يف اجلملة:"وقال آقا الربوجردي

  

  خصائص رواية الحديث عند اإلمامية
  

  :األئمة ورواية الحديث
،فمـا يصـدر عـنهم حكمـه �ينظر اإلمامية إىل األئمة على أـم معصـومون مـثلهم مثـل الرسـول 

  ".ما صدر عن املعصوم :"،ولذلك يعرّفون احلديث بأنه�حكم ما صدر عن النيب 

، وأوردوا تـرامجهم �لكن أهل السنة يعتربون كل واحد من األئمة ليس سـوى راو حلـديث النـيب 
علي،واحلسن،واحلســني رضــي : يف كتــب الرجال،فــذكروا درجــة كــل واحــد مــنهم مــن غــري الصــحابة،وهم

  .�اهللا عنهم؛ ألم عدول شأم يف ذلك شأن باقي صحابة النيب 

ونسبة الكالم إىل مصدره ليست مهمة عند اإلمامية لذلك ورد عنهم القول بأن كل ما ورد عن 
، ومن قول باقي األئمـة ،فلـك أن تـروي احلـديث الـذي رواه الصـادق �أحد األئمة هو من قول النيب 

أليب َعْبـِد  قـُْلـتُ :فَعـْن َأِيب َبِصـٍري قَـالَ .،أو عـن علـي أو عـن احلسـني أو مـن بعـده مـن األئمـة�عن النيب 
َسـَواٌء ِإال أَنـَك تـَْرِويـِه :"احلَِْديُث َأْمسَُعُه ِمْنَك أَْرِويِه َعْن أَبِيـَك َأْو َأْمسَُعـُه ِمـْن أَبِيـَك أَْرِويـِه َعْنـَك ؟ قَـالَ :"اهللا

 ِإَيل فَاْروِِه عَ :"َوقَاَل أَبُو َعْبِد اهللا  جلَِِميلٍ ".َعْن َأِيب َأَحب ْن َأِيب َما مسَِْعَت ِمين."  

 فهذه األحاديث تدل علـى:" قال احلسني بن عبد الصمد العاملي بعد أن ساق مثل هذا اخلرب
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  ".�وإىل النيب  جواز أن ينسب احلديث املروي عن أحد األئمة إىل كل واحد منهم

كـذا،  قـال النـيب: عن الصادق قال: وليس من املرسل عندنا ما يقال فيه:"و قال يف موضع آخر
  ".صلبل هو مت
  

  :رواية إمام عن إمام
أما رواية أحد األئمة عن اآلخر فموجودة يف األصول األربعة وغريها،كما أا موجـودة يف كتـب 

  .عن أبيه،ورواية جعفر الصادق عن أبيه �أهل السنة،كرواية احلسني 
  :ويف الكايف للكليين،جند مثل ذلك،لكن بعضه فيه انقطاع،ففيه

  .فهو مرسل.هو اإلمام الباقر:وأبو جعفر أو أبو جعفر األّول. املؤمننيرواية أيب جعفر عن أمري 
  .وهو مرسل.هو اإلمام اجلواد:أبو جعفر الثاين.ورواية أيب جعفر الثاين عن أيب عبد اهللا

، فاحلـديث �وروايـة أيب عبـد اهللا عـن أمـري املـؤمنني فالظـاهر أنـه جعفـر الصـادق ولـيس احلسـني 
  .أطلقت يف األخبار فاملقصود ا الصادقألن هذه الكنية إذا .مرسل

أمــا الروايــات املتصــلة فهــي روايــة األبنــاء عــن اآلبــاء يف الغالــب كروايــة أيب عبــد اهللا عــن أبيــه،وأيب 
  .احلسن الرضا عن أيب جعفر،وأيب احلسن موسى عن أيب عبد اهللا يعين عن أبيه الصادق

  :����رواية األئمة عن النبي 
مرســـلة،ومن  -فيمـــا رأيـــت يف الكـــايف–،وكلهـــا �ات قليلـــة عـــن النـــيب ورد يف الكـــايف وغـــريه روايـــ

  : ذلك
  .�رواية جعفر الصادق عن النيب 

  .�وأبو جعفر عن النيب 
  .�وأبو احلسن موسى عن النيب 

عــن رجــل عــن أيب : وننبــه هنــا إىل كثــرة املبهمــات يف أســانيد اإلماميــة ومثــال ذلــك مــا يف الكــايف
  .وعن رجل،وغري ذلك.وعن رجل من أهل فارس.ن أيب عبد اهللاعبد اهللا،و عن بعض أصحابنا ع

: عـن احللـيب يرفعـه قـال: كما أن كتبهم تنضح باملنقطع واملعضـل واملرسـل،ومثال ذلـك يف الكـايف
  .وغري ذلك كثري.�جاء رجل إىل النيب : وعن قيس أيب إمساعيل رفعه قال.�قال رسول اهللا

  :الرواية عن العامة
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رغم املوقف من العامة الذي سبق ذكـره ؛جنـد يف كتـب اإلماميـة بعـض الروايـات عـن مـا يسـمونه 
عــامي كحفــص بــن غياث،وســفيان بــن عيينــة،وغريمها لكــن ذلــك يُعــد قليال،بــالنظر إىل كثــرة الروايــة عــن 

  . الرواة املخالفني من الشيعة اآلخرين كالواقفة والفطحية والزيدية
  رواياتالتقية والتعارض بين ال

  
التعارض املقصود هنا هو الذي يكون بني الروايات يف كتب اإلمامية،وليس املقصود تعـارض مـا 

  .ورد عندهم مع ما ورد عند غريهم
وقــــد ســـــبق عنـــــد الكــــالم عـــــن التقيـــــة أن اإلماميــــة يقولـــــون بـــــأن اإلمــــام قـــــد يســـــتعمل التقيـــــة يف 

أشــار املفيــد يف كتبــه إىل أن الروايــات وقــد .فتواه،والفتـوى الصــادرة عنــه هــي دون شــك روايــة أو حـديث
  .وكذا الفتوى تصدر تقية من الراوي و حىت اإلمام

وفتـــــــاوى أهـــــــل البيـــــــت مشـــــــحونة بالتقيـــــــة قـــــــوال وفعال،وأمـــــــروا :"وقـــــــال حمّمـــــــد رضـــــــا املامقـــــــاين
-أصحام،ومواليهم بذلك خوفا من سلطات اجلور آنـذاك،بل وقـد نـدر مـنهم بيـان األحكـام الواقعيـة

  ".عند األمن منهم إالّ  -كما هي
ال يقــر علــى منكــر وكــذلك  �فــإن النــيب : وأمــا الســنة التقريريــة :"وقــال احلســني بــن عبــد الصــمد

األئمة املعصومون بعده إالّ لتقية، فما فعل حبضرم أو غريها مما علموا به ومل ينكروه من غري تقية فإنه 
  ".يدل على جوازه

عــارض كثري،ولكـنهم قــالوا أن هـذا التعــارض ال يعــين وقـد أمجــع علمـاؤهم علــى أن روايـام فيهــا ت
التشكيك يف الصـدور مـا دام أهـل البيـت أنفسـهم قـد ذكـروا الروايـات املتعارضـة عمـدا ملعـىن مـن معـاين 

  .وهذا رغم اعرتافهم باإلشكال الكبري يف صدور الرواية تقية،حيث يصعب حتديد ذلك ومعرفته.التقية
إليه حال األئمة من اجللـوس يف زاويـة التقيـة، واإلغضـاء علـى   وما بلغ:"...قال يوسف البحراين 

وحـث الشـيعة علـى استشـعار شـعار التقيـة، والتـدين مبـا عليـه تلـك الفرقـة الغويـة، حـىت  . كل حمنـة وبليـة
كـــورت مشـــس الـــدين النـــرية، وخســـفت كواكبـــه املقمـــرة، فلـــم يعلـــم مـــن أحكـــام الـــدين علـــى اليقـــني إال 

أخبــار التقيــة، كمــا قــد اعــرتف بــذلك ثقــة اإلســالم وعلــم األعــالم حمّمــد بــن القليــل، المتــزاج أخبــاره ب
يعقــوب الكليــين يف جامعــه الكــايف، حــىت أنــه خطّــأ العمــل بالرتجيحــات املرويــة عنــد تعــارض األخبــار، 

خيـالفون بـني  -حمافظة على أنفسـهم وشـيعتهم  -فصاروا . والتجأ إىل جمرد الرد والتسليم لألئمة األبرار
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وإن مل حيضــرهم أحــد مــن أولئــك األنــام، فــرتاهم جييبــون يف املســألة الواحــدة بأجوبــة متعــددة  األحكــام
وإن مل يكـــن ـــا قائـــل مـــن املخـــالفني، كمـــا هـــو ظـــاهر ملـــن تتبـــع قصصـــهم وأخبـــارهم وحتـــدى  ســـريهم 

  ".وحيث أن أصحابنا خصوا احلمل على التقية بوجود قائل من العامة. وآثارهم
ف الواقــع يف أخبارنــا بــل كلــه عنــد التأمــل والتحقيــق إمنــا نشــأ مــن التقيــة  فــإن جــل االخــتال:"وقــال

ومن هنا دخلـت الشـبهة علـى مجهـور متـأخري أصـحابنا ، فظنـوا أن هـذا االخـتالف إمنـا نشـأ مـن دس 
أخبـــار الكـــذب يف أخبارنـــا، فوضـــعوا هـــذا االصـــطالح ليميـــزوا بـــه صـــحيحها عـــن ســـقيمها وغثهـــا مـــن 

  ...".مسينها
مث ينضــاف إىل ذلــك مــن أســباب االخــتالف عنــدنا مــا كــان  .:"بــن عبــد الصــمدوقــال احلســني 

السـائل علـى  خيرج عن أئمتنا على وجه التقية، كما اشتهر بل تواتر النقل عنهم بأم كانوا رمبـا جييبـون
  ".احلديث من أعدائهم املناوئني وفق معتقده أو معتقد بعض احلاضرين أو بعض من عساه يصل إليه

  .التقية السبب الرئيسي لوجود التعارض بني الروايات عن األئمةفجعلت 

  هل ميكن متييز ما هو تقية مما ليس هو بتقية؟:ولكن هذا يطرح تساؤال

رّد القوم أن ما وافق العامة من املؤكد أنه صدر عن تقية؛فالنصوص توجب خمالفة العامة،والرشـد 
  .فيما خالف العامة

أرشدك اهللا أنه ال يسع أحدا متييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن فاعلم يا أخي :"يقول الكليين
اعرضــوها علــى كتــاب اهللا فمــا واىف كتــاب اهللا عــز وجــل :"برأيــه،إالّ علــى مــا أطلقــه العلــم بقولــه1العلمــاء

خـذوا :"،وقولـه"دعـوا مـا وافـق القـوم فـإن الرشـد يف خالفهـم:"وقولـه"فخذوه،وما خالف كتاب اهللا فـرّدوه
،وحنن ال نعرف من مجيع ذلـك إالّ أقلـه وال جنـد شـيئا أحـوط "يه،فإن امع عليه ال ريب فيهبامع عل

بأّميــا أخـذمت مــن بــاب :"وال أوسـع مــن رّد علـم ذلــك كلـه إىل العــامل وقبـول مــا وسـع مــن األمـر فيــه بقولـه
  ".التسليم وسعكم

رض بــني الروايات،وقــال مبحاولــة إلزالــة التعــا" االستبصــار"وقــد قــام أبــو جعفــر الطوســي يف كتابــه
واســتعمل يف ذلــك .بــأن مــا يقــرب مــن مخســة آالف روايــة احتواهــا االستبصــار ال يوجــد بينهــا تعــارض

                                                 

 .وما ورد هنا من قوله عامل فإنه يقصد اإلمام.يقصد األئمة - 1
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منــاهج متعــددة إلزالــة التعارض،هــذه املنــاهج هــي حمــل نظــر بــني الكثــري مــن العلماء،بــل مل تقنــع الكثــري 
  .منهم

ك مسـلكا غريبـا يف توجيـه اخـتالف وذكروا أن حمّمد بن أمحد بن اجلنيد أحد أعيـان الطائفـة سـل
األخبار فقد ذهب على ما نقلـه الشـيخ املفيـد إىل أن السـبب يف ذلـك هـو اجتهـاد األئمـة مـع اعتقـاده 
بـــأم ميثلـــون املرتبـــة العليـــا يف وجـــوب اإلطاعـــة واعرتافـــه بإمامتهم،فنســـب ذلـــك إىل قـــول األئمـــة فيهـــا 

  .بالرأي

  .عن األئمة ليس تشريعا ما دام اجتهادا منهم وهذا املسلك يؤدي إىل القول بأن ما يصدر

أمــــا عــــن طــــرق الرتجــــيح بــــني الروايــــات أو مــــا يســــمى يف كتــــبهم بــــالطرق العالجيــــة،أو مســــالك 
العالج،فإن أمهها كما سبق ذكره عرضـها علـى مـا ورد عنـد العامـة فمـا وافـق يكـون قـد صـدر تقيـة ومـا 

رآن واألخبـار املتواترة،واملشـتهر واملعمـول ،وذكر بعضهم العرض أيضـا علـى القـخالف كان هو الصحيح
  .به عند الطائفة 

ومـــن التقيـــة يف الروايـــة مـــا ورد مـــن عـــدم ذكـــر األئمـــة بأمسائهم،بـــل باأللقـــاب أو بالكىن،فأغلـــب 
املواضع اليت يذكرون ا ليس فيها تصرحيا بأمسائهم مما أدى إىل االلتباس فيهم،وقد اهتم املتأخرون من 

حديـــد املقصـــود بتلـــك الكـــىن واأللقـــاب الـــوارد ذكرهـــا يف األســـانيد،وإليك املهـــم مـــن علمـــاء اجلعفريـــة بت
  :ذلك

  .اإلمام الكاظم:أبو إبراهيم*
  .اإلمام الباقر:أبو جعفر أو أبو جعفر األّول*
  .اإلمام اجلواد:أبو جعفر الثاين*
  .اإلمام الكاظم: أبو احلسن أو أبو احلسن األّول*
  .اإلمام اهلادي:احلسن األخريأبو احلسن الثالث أو أبو *
  .اإلمام الرضا:أبو احلسن الثاين*
  .أُريد به الثاين سّيد الشهداء و اإلمام الصادق إّال أنّه إذا أُطلق يف األخبار:أبو عبد الّله*
إّن أبــا : و احلّجــة، إالّ أنّــه يــراد غالبــا عنــد اإلطــالق الثــاين ، و قيــل  �كنيــة النــيب:أبــو القاســم*

  .القاسم لقب الرضا أيضا
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كنية اإلمام اتىب، و اإلمام العسكري واإلمام السجاد مجيعـا، إّال أنّـه عنـد اإلطـالق :أبو حمّمد*
  .يف األخبار يراد به العسكري

  .اإلمام الباقر أو اإلمام الصادق:أحدمها*
عنـد انتهـاء اإلسـناد يـراد بـه املعصـوم، و أكثـر مـا يكـون ذلـك يف أيب احلسـن موسـى بـن :يخالش*

  .جعفر للتقّية
  .احلّجة، اإلمام املهدي:الصاحب أو صاحب الدار*
عند انتهاء اإلسناد يراد به املعصوم، و أكثر ما يكون ذلك يف أيب احلسن موسـى :العبد الصاحل*

  .بن جعفر للتقّية
تهــاء اإلســناد يــراد بــه املعصــوم، و أكثــر مــا يكــون ذلــك يف أيب احلســن موســى بــن عنــد ان:الفقيــه*

  .إّن من ألقاب اهلادي الفقيه: و قيل.جعفر للتقّية
  .اإلمام الكاظم غالبا، و قد يراد به سائر األئّمة:املاضي*
ن عنــد انتهــاء اإلســناد يــراد بــه املعصــوم، و أكثــر مــا يكــون ذلــك يف أيب احلســن موســى بــ:العــامل*

  .إّن من ألقاب اهلادي العامل: جعفر للتقّية، و قيل
  .وكلما ورد عن الرجل فالظاهر أنه العسكري*
  .وكلما ورد عن صاحب الناحية،فالظاهر أنه القائم*

 وهو مـا يقـول فيـه الصـحايب أو أحـد أصـحاب: قالوا:املضمر:ومن التقية يف الرواية عند اإلمامية
مـا يـدل  ذلـك، ومل يسـم املعصـوم وال ذكـر أمـرين بكـذا أو مـا أشـبه األئمة سـألته عـن كـذا فقـال كـذا أو

  .كان يفعله أصحابنا للتقية وهذا القسم غري معروف بني العامة، وكثريا  ما. على أنه هو املراد

 :ومن أمثلة ما قالوا أنه صدر من اإلمام تقية
ب بـن وهـب عـن أيب فأما ما رواه أمحد بن حممد عن الربقي عن وهـ:"قال شيخ الطائفة الطوسي

،وكــان يف يســاره يســتنجي ــا، وكــان نقــش خــامت "العــزة هللا مجيعــا"كــان نقــش خــامت أيب : عبــد اهللا قــال
فهذا اخلرب حممول على التقية؛ ألن راويه . ، وكان يف يده اليسرى يستنجي ا"امللك هللا:" أمري املؤمنني

  ".وهب بن وهب وهو عامي مرتوك العمل مبا خيتص بروايته
مث سـئل عـن الصـالة علـى : مخس، فقال: وى أبو بصري عن الصادق،وسئل عن التكبري، فقالور 

ومما هو ظاهر يف التقية خرب زرارة .إا مخس تكبريات بينهن أربع صلوات: أربع، مث قال: اجلنازة، فقال
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أن يقولــوا ال  إمنــا صــليت عليـه مــن أجــل أهـل املدينــة كراهيــة: البـاقر كــّرب علــى ابـن ابنــه أربعــا؛ لقولـه: أن
  .يصلون على أطفاهلم

  :بداية تدوين الحديث عند الشيعة 
أول كتـــاب ظهـــر للشـــيعة هـــو كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس اهلـــاليل، وقـــد صـــرح ـــذا ابـــن النـــدمي يف  

أول كتــاب ظهــر للشــيعة،كتاب ســليم بــن قــيس اهلــاليل،رواه أبــان بــن أيب عيــاش ،ومل :"الفهرســت،فقال
  ".يوره غريه

والشيعة تعظـم أمـر سـليم بـن قـيس، وكثـري مـن كتـبهم تعتمـد علـى األصـول الـيت وردت يف كتـاب 
رغــم أن الكثــري ممـــا ورد فيــه قـــد . ولكــن بعــض علمـــائهم ينفــي نســـبة هــذا الكتــاب لـــه.ســليم بــن قـــيس
  . تضمنته أصوهلم

رغــم أن أكثــر أحاديــث الكتــاب . وينســب بعــض اإلماميــة وضــع كتــاب ســليم بــن قــيس إىل أبــان
ولعل السبب يف ذلك ما احتواه من روايات ختالف أصول الطائفـة  .وجودة يف الكايف وغريه من كتبهمم

كمـا نـص .وذهـب ابـن املطهـر احللـي إىل التوقـف يف الفاسـد مـن كتابـه.كالقول بـأن األئمـة ثالثـة عشـر
  .عليه يف ترمجة سليم

  :أنواع التصنيف عند اإلمامية
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املسانيد،والسـنن،واملوطآت، واملصـنفات، واملسـتخرجات،واألجزاء إذا كان أهـل السـنة قـد صـنفوا 
  ...األصل، والنسخة، والنوادر، واملسائل :وغري ذلك،فإن اإلمامية عندهم

  :اختلفوا يف معناه على أقوال :األصل-1

و . هـــو الكتـــاب الـــذي مجـــع فيـــه مصـــّنفه األحاديـــث الـــيت رواهـــا عـــن املعصـــوم أو عـــن الـــراوي-
هــذا القــول .لــو كــان فيهمــا حــديث معتمــد معتــرب لكــان مــأخوذا مــن األصــل غالبــا الكتــاب و املصــّنف

  . أقرب األقوال

إّن األصــل مــا كــان جمــّرد كــالم املعصــوم دون مــا اشــتمل علــى مباحــث للمصــّنف،قال : وقيــل -
  ". هذا ال خيلو عن ُقرب و ظهور:" الوحيد البهبهاين

  .ويبإّن األصل جممع أخبار و آثار من دون تب: وقيل -

صــّنف اإلمامّيــة مــن عهــد أمــري املــؤمنني علــي إىل عهــد أيب حممــد احلســن : وقــال الشــيخ املفيــد -
  ".له أصل: "و هذا معىن قوهلم" اُألصول"العسكري أربعمائة كتاب تسّمى 

يســتفاد مــن كــالم املفيــد أّن اُألصــول هــي خصــوص األربعمائــة و مــا عــداها فهــي كتــب، و هــي 
ألصـل و الكتــاب عمـوم و خصــوص مطلـق، و بقيّــة املعـاين املــذكورة يف معــىن أيضـا تســّمى كتبـا، فبــني ا

  .األصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له

مرجـع هـذه األقـوال مجيعـا إىل أمـر واحـد، و املتحّصـل أّن األصـل جممـع :" قال يف توضيح املقـال
امع و غــريه يف أخبــار و آثــار مجعــت ألجــل الضــبط و الــتحّفظ عــن الضــياع لنســيان و حنــوه؛ لريجــع اجلــ

مقــام احلاجــة إليــه، و حيــث إّن الغــرض منــه ذلــك مل ينقــل فيــه يف الغالــب مــا كتــب يف أصــل أو كتــاب 
  .آخر حلّفظه هناك، و مل يكن فيه من كالم اجلامع أو غريه إّال قليل ممّا يتعّلق باملقصود

  .النسيانوذكروا أن األمايل نظري األصول يف قوة االعتبار وقلة تطرق السهو والغلط و 
  :الكتاب-2
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وهــو مــا كـــان غــري األصــول األربعمائـــة الــيت أُلفــت يف عهـــود األئمــة أيضــاً، إالّ أنـــه مل يلتــزم فيهـــا 
أصــحاا مــا التزمــه مؤلفــو األصــول األربعمائــة مــن التقيــد بروايــة احلــديث عــن اإلمــام مباشــرة، أو بروايتــه 

  .عمن يرويه عن اإلمام مباشرة

اشــرة، وعــن صــاحب األصــل مباشــرة وعنهمــا بالواســطة الواحــدة، فهــم قــد يــروون عــن اإلمــام مب
  .والواسطة املتعددة

أمحد بن حممد بن نوح من أّن اُألصـول رتّبـت :يستفاد عن ظاهر كالم الشيخ الطوسي يف ترمجة 
  . ترتيبا خاّصا دون الكتاب

 ترمجة ويف كتب الفهارس كفهرس الطوسي والنجاشي ومنتجب الدين،جندهم كثريا ما يقولون يف
  .الراوي له كتاب،أو له أصل

  :وقد ذكر الطهراين يف الذريعةكتبا كثرية لرواة هلم رواية يف املصنفات احلديثية،ومن ذلك
  .كتاب احلديث أليب حيىي إبراهيم بن أيب البالد  -
  .كتاب احلديث إلبراهيم بن أيب الكرام اجلعفري  -
  .كتاب احلديث إلبراهيم بن خالد العطار العبدي  -

  :الرسالة-3

هــي املراســالت الــيت جــرت بــني األصــحاب و األئّمــة، و حفظــت و دّونــت حــول مســألة واحــدة 
  .وقالوا أن الرسالة من قبلهم تقضي بعدالة الرجل و وثاقته.غالبا، أو موضوع معّني 

  :المسائل-4

  .هي جمموعة خمتّصة مبا سأهلا صاحب الكتاب من أحد األئّمة يف مسائل متفرّقة

  :المكاَتب أو المكاتبة-5

هـو احلــديث احلـاكي لكتابــة املعصــوم احلكـم ســواء كتبـه ابتــداء لبيــان حكـم أو غــريه، أو يف مقــام 
وظـــاهر مجـــع اعتبـــار كـــون الكتابـــة خبطّـــه ،وعممـــه بعضـــهم،ملا إذا كـــان بغـــري خطـــه مـــن كـــون . اجلـــواب
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واملكاتبــة .ة فيهــا أزيـد مــن غريهــااإلمـالء منــه،واحلق إن املكاتبــة حجة،غايـة مــا هنــاك كــون احتمـال التقيــ
  . من طرق التحمل

هي أن يروي آخر طبقات اإلسناد احلديث عن توقيع املعصوم، مكتوبا خبطّه املعلوم عنـده :وقيل
جزمــا، و رمبــا تكــون املكاتبــة يف بعــض أوســاط اإلســناد بــني الطبقــات بعــض عــن بعــض، دون الطبقــة 

  .األخرية عن املعصوم

كتبــت إىل رجــل أســأله أن يســأل أبــا : رواه حممــد بــن إمساعيــل بــن بزيــع قــالمــا : و املثــال لــذلك
احلســن الرضــا عــن البئــر تكــون يف املنــزل للوضــوء، فيقطــر فيهــا قطــرات مــن بــول أو دم، أو يســقط فيهــا 

ء مــن عــذرة كــالبعرة و حنوهــا، مــا الــذي يطّهرهــا حــّىت حيــّل الوضــوء منهــا للصــالة ؟ فوّقــع املعصــوم  شــي
  ".ينزح دالء منها: "يبخبطّه يف كتا

سـألت حمّمـد بـن عثمـان العمـري أن يوصـل يل كتابـا قـد سـألت : وعن إسحاق بن يعقوب  قـال
أمــا مــا ســألت عنــه : فيــه عــن مســائل أشــكلت علــي فــوردت يف  التوقيــع خبــط موالنــا صــاحب الزمــان

 اهللا عز وجل وبـني أرشدك اهللا وثبتك من أمر املنكرين يل من أهل بيتنا وبين عمنا، فاعلم أنه ليس بني
أمـا سـبيل عمـي جعفـر وولـده . أحد قرابة، ومن أنكرين فليس مـين وسـبيله سـبيل ابـن نـوح عليـه السـالم

أمــا الفقــاع فشــربه حــرام، وال بــأس بالشــلماب ، وأمــا أمــوالكم فــال . فســبيل إخــوة يوســف عليــه الســالم
وأما ظهور الفـرج .  خري مما آتاكمنقبلها إال لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاين اهللا

وأمـــا قـــول مـــن زعـــم أن احلســـني مل يقتـــل فكفـــر وتكـــذيب . فإنـــه إىل اهللا تعـــاىل ذكـــره، وكـــذب الوقـــاتون
وأمـــا احلـــوادث الواقعـــة فـــارجعوا فيهـــا إىل رواة حـــديثنا  فـــإم حجـــيت علـــيكم وأنـــا حجـــة اهللا . وضـــالل
. فإنـه ثقـيت و كتابـه كتـايب -نـه وعـن أبيـه مـن قبـل رضي اهللا ع -وأما حمّمد بن عثمان العمري . عليهم

وأمـا مـا وصـلتنا بـه فـال . وأما حمّمد بن علي بن مهزيار األهوازي فسيصلح اهللا له قلبه ويزيـل عنـه شـكه
وأما حممد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شـيعتنا . قبول عندنا إال ملا طاب وطهر، ومثن املغنية حرام

طاب حممد بن أيب زينب األجدع فملعـون وأصـحابه ملعونـون فـال جتـالس أهـل وأما أبو اخل. أهل البيت
وأمـا املتلبسـون بأموالنـا فمـن اسـتحل منهـا شـيئا فأكلـه فأمنـا . مقالتهم فإين منهم برئ وآبائي منهم بـراء

وأما اخلمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه يف حل إىل وقت ظهـور أمرنـا لتطيـب والدـم . يأكل النريان
وأما ندامـة قـوم قـد شـكوا يف ديـن اهللا عـز وجـل علـى مـا وصـلونا بـه فقـد أقلنـا مـن اسـتقال، . ختبث وال
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  ۓ  ے  ےژ : وأمــا علــة مــا وقــع مــن الغيبــة فــإن اهللا عــز وجــل يقــول. وال حاجــة يف صــلة الشــاكني
ة إنه مل يكن ألحد من آبائي إال وقد وقعت يف عنقـه بيعـة لطاغيـژ    ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ

وأما وجه االنتفـاع يب يف غيبـيت . زمانه، وإين أخرج حني أخرج، وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي
فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبتها عن األبصار السحاب، وإين ألمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان 

م، وأكثــروا الــدعاء وال تتكلفــوا علــم مــا قــد كفيــت ألهــل الســماء، فــأغلقوا بــاب الســؤال عمــا ال يعنــيكم،
  ".بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم والسالم عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى بن اتبع اهلدى

  :النسخة-6

، حتتـوي علـى مسـائل و أحكـام  هي عنوان عام لـبعض رسـائل صـغرية مـن مؤلّفـات القـرون اُألوىل
يهـا الـراوي هلـا عـن مصـّنفه مـع عملّية دينّية، فهي من مصادر التشريع، و هي كاُألصول األربعمائة، يرو 

فلعّل النسخة اسـم لكتـاب ُمجـع فيـه أحكـام .الواسطة أو بال واسطة فيعّرب عنها بـنسخة فالن عن فالن
تأسيســـّية وضـــعها اإلمـــام و أمـــاله علـــى الـــراوي، يف قبـــال األصـــل الـــذي هـــو كتـــاب ُمجـــع فيـــه أحكـــام 

مثّ عرضــها علــى اإلمــام، و أخــذ ) عــن آبائــهو هــو املصــّنف لألصــل أو الــراوي (إمضــائّية، نقلهــا الــراوي 
  .تأييده هلا

  .أّن النسخة قريبة من األصل يف كوا مرويّة:وقيل

  :النوادر أو كتاب نوادر-7

الظــاهر أنّـــه مــا اجتمــع فيـــه أحاديــث ال تضــبط يف بــاب لقّلتـــه، بــأن يكــون واحـــدا أو :قيــل فيهــا
  .متعّددا لكن يكون قليال جّدا

مـن أبـواب شــّىت كمـا يـرى يف نــوادر كـّل كتـاب مــن كتـب اجلوامـع كنــوادر إنّـه جممـع أخبــار : وقيـل
الصــالة و نــوادر الزكــاة، و يكــون ذلــك يف ملحقــات األبــواب كمــا هــو احلــال يف الكــايف، وهنــاك أّلــف 

  .النوادر على االستقالل كنوادر حممد بن أمحد بن حيىي

  .املراد بالنوادر ما قّلت روايته و ندر العمل به: وقيل

  :رق بين النوادر واألصول والكتبالف
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األصـل ،ورمبـا  وأمـا النسـبة بـني األصـل والنـوادر فاألصـل أن النـوادر غـري:" قـال الوحيـد البهبهـاين
بقـى . وحريـز بـن عبـد اهللا يعد من األصول كما يظهر يف أمحـد بـن احلسـن بـن سـعيد، وأمحـد بـن سـلمة

أن اإلماميــة صــنفوا مــن :" معاملــه عــن املفيــد الكــالم يف معرفــة األصــل والنــوادر نقــل ابــن شهرآشــوب يف
ال خيفـى أن مصـنفام : أقـول". عهد أمري املؤمنني إىل زمان العسكري أربعمائـة كتـاب تسـمى األصـول

أن األصـل مـا كـان جمـرد  : دون البـواقي، فقيـل أزيد من األصـول فـال بـد مـن وجـه تسـمية بعضـها أصـوال
 يضــا، وأيّــد ذلــك مبــا ذكــره الشــيخ يف زكريــا بــن حيــيمــا فيــه كــالم مصــنفه أ كــالم املعصــوم والكتــاب

قـرب، وظهـور،  له كتاب الفضـائل ولـه أصـل ،وىف التأييـد نظـر، إال أن مـا ذكـره ال خيلـو عـن: الواسطي
الكتــاب الــذي لــيس  واعــرتض بــأن الكتــاب أعــم وهــذا االعــرتاض ســخيف إذ الغــرض بيــان الفــرق بــني

قصـــر تســـميتهم األصـــل يف  و أصـــل وبيـــان ســـبببأصـــل ومـــذكور يف مقابلـــه وبـــني الكتـــاب الـــذي هـــ
مصـنفه وكثـريا مـن الكتـب لـيس فيـه ككتـاب  األربعمائة ،واعرتض أيضا بأن كثريا من األصول فيـه كـالم

ســليم بـــن قـــيس ،وهــذا االعـــرتاض كمـــا تــراه لـــيس إال جمـــرد دعــوى مـــع أنـــه ال خيفــى بعـــده علـــى املطلـــع 
يضـر  كالم املصـنف فيهـا فلـيس ببعيـد وميكـن أن ال  نعم لو ادعى ندرة وجود. املعروفة بأحوال األصول

كثـري مـن الـرتاجم  القائل أيضـا ،وكـون كتـاب سـليم بـن قـيس لـيس مـن األصـول مـن أيـن ؟ إذ مبالحظـة
مـن كـالم الشـيخ يف أمحـد بـن  يظهر أن األصول ما كانت جبميعها مشخصـة عنـد القـدماء هـذا ويظهـر

أن الكتــاب مــا كــان مبوبــا ومفصــال : الفــرق وجــه حممــد بــن نــوح أن لألصــول ترتيبــا خاصــا ،وقيــل يف
ويقـرب يف نظـري أن األصـل هـو : أقـول. كثـريا مـن األصـول مبوبـة واألصل جممـع أخبـار وآثـار ورد بـأن

واملصـنف لـو   فيه مصنفه األحاديث اليت رواها عن املعصوم أو عن الراوي والكتـاب الكتاب الذي مجع
قيـدنا بالغالـب؛ ألنـه رمبـا كـان  مـن األصـل غالبـا وإمنـا كـان فيهمـا حـديث معتمـد معتـرب لكـان مـأخوذا

أصـل وبوجــود مثـل هــذا فيــه ال يصـري أصــال فتــدبر  بعـض الروايــات وقليلهـا يصــل معنعنــا وال يؤخـذ مــن
اجتمـع فيـه أحاديـث ال تضـبط يف بـاب لقلتـه بـأن يكـون واحـدا أو متعـددا  وأما النوادر فالظاهر أنه مـا

نـوادر الصـالة، نـوادر الزكاة،وأمثـال ذلـك : قـوهلم يف الكتـب املتداولـةقلـيال جـدا ،ومـن هـذا  لكن يكون
الــرد علــى الصــدوق يف أن شــهر  ،ورمبــا يطلــق النــادر علــى الشــاذ ،ومــن هــذا قــول املفيــد يف رســالته يف

هــي الــيت ال عمــل عليهــا مشــريا إىل روايــة  أن النــوادر: رمضــان يصــيبه مــا يصــيب الشــهور مــن الــنقص
العمـل حبـديث حذيفـة؛ ألن متنهـا ال يوجـد يف شـيء مـن  ال يصـح: هـذيب قـالحذيفـة والشـيخ يف الت

الشــواذ مــن األخبــار ،واملــراد مــن الشــاذ عنــد أهــل الدرايــة مــا رواه  األصــول املصــنفة، بــل هــو موجــود يف
ونقل عن بعض أن النادر ما قل روايته وندر … خمالفا ملا رواه األكثر وهو مقابل املشهور الراوي الثقة
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 مث اعلــم أنــه عنــد خــايل بــل. وادعــى أنــه الظــاهر مــن كــالم األصــحاب وال خيلــو مــن تأمــل بــه،العمــل 
تأمل؛ ألن كثريا  وجّدي أيضا على ما هو ببايل أن كون الرجل ذا أصل من أسباب احلسن وعندي فيه

كانـت كتـبهم معتمـدة علـى  من مصـنفي أصـحابنا وأصـحاب األصـول ينتحلـون املـذاهب الفاسـدة وإن
  "...".الفهرست"ه يف أولما صرح ب

كتابــا يف   60وتوجـد الكثــري مـن كتــب الطائفـة باسـم النوادر،فقــد ذكـر النجاشــي يف رجالـه :قلـت
  .النوادر

  أهم مصنفات الحديث عند اإلمامية
  

 �أمــاله رســول اهللا �يقــول الشــيعة أن أول كتــاب يف احلــديث ألّــف يف اإلســالم كتــاب علــي 
علــى صــحيفة فيهــا حــالل وحرام،ولــه كــذلك صــحيفة يف الــديات كــان يعلقهــا بقــراب  �وخطــه علــي 

  .سيفه
هـــل عنـــدكم كتـــاب؟ : قلـــت لعلـــي بـــن أيب طالـــب: قـــد صـــح عنـــدنا عـــن أيب جحيفـــة قـــال:قلـــت

فمـا يف هـذه : قلـت: قـال. ال إالّ كتاب اهللا، أو فهم أعطيه رجـل مسـلم، أو مـا يف هـذه الصـحيفة:قال
  ".وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكافر العقل،:" الصحيفة؟ قال

مــا خصــنا رســول اهللا : بشــيء؟ فقــال �ســئل علــي أخصــكم رســول اهللا : وعــن أيب الطفيــل قــال
: فـأخرج صـحيفة مكتـوب فيهـا: بشيء مل يعم به الناس كافة إال ما كان يف قـراب سـيفي هـذا قـال �

ن اهللا مــن لعــن والــده ،ولعــن اهللا مــن لعــن اهللا مــن ذبــح لغــري اهللا،ولعــن اهللا مــن ســرق منــار األرض، ولعــ
  ".آوى حمدثا

لكن يف الروايات اليت يتداوهلا اإلمامية،كالما على أن هلم كتبا فيها خالفا ملـا ورد يف كـالم علـي 
  .اجلفر األمحر، واجلفر البيض ،واجلامعة، ومصحف فاطمة:السابق،فذكروا من ذلك �

،و فيـــه أســـرارهم و علـــومهم، و قـــد ذكـــره كتـــاب اجلفـــر مشـــهور : قلـــت:قـــال أبـــو الفـــتح األربلـــي
و اجلفــر و : مصــرحا  اإلمــام علــي بــن موســى الرضــا حــني عهــد إليــه عبــد اهللا املــأمون رمحــه اهللا، فقــال

  ... اجلامعة يدالن على خالف ذلك
  .وقد سبق ذكر رواية عن اجلفر ومصحف فاطمة يف مبحث القرآن

  .قيسومن مصنفام ما ذكرنا سابقا عن كتاب سليم بن 
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و يالحظ علـى  تـدوين احلـديث عنـد الشـيعة أنـه انتقـل مـن مرحلـة مجـع األحاديـث القليلـة وغـري 
املرتبــة عــن األئمــة ،كمــا هــو احلــال يف األصــول إىل وضــع كتــب كبــرية جتمــع آالف األحاديــث كمــا هــو 

مرحلــــة مرحلـــة اموعـــات الصـــغرية و : احلـــال يف الكتـــب األربعة،فالتـــدوين عنـــدهم  مـــّر مبــــرحلتني، مهـــا
  .اموعات الكبرية

  :مرحلة اموعات الصغرية – 1
عرفت بني احملدثني باألصول، وتقـوم يف مـنهج تأليفهـا علـى روايـة املؤلـف عـن اإلمـام مباشـرة، أو 

  .بتوسط راٍو واحد فقط بينه وبني اإلمام، أي أن املؤلف يروي احلديث عمن رواه عن اإلمام مباشرة
ث العــدد كثــرية بلغــت األربعمائــة ويرجــع علمــاء اإلماميــة ســبب  وكانــت هــذه اموعــات مــن حيــ

  :كثرا إىل
  .كثرة الرواة من الشيعة عن األئمة  – 1
  .�كثرة احلديث الذي يرويه األئمة عن رسول الّله   – 2

أن يف هــذه اموعــات أو األصــول مــن مل يلتـــزم شــرط الروايــة املباشــرة، إالّ أن مــا فيــه مـــن :قــالوا
  . تارخيها إىل عهود األئمة، ومن هنا تعد من الروايات املبكرةأحاديث ترجع يف

فكانت هذه األصول األربعمائة، تستمد مادا احلديثية من اإلمام، وكل إمام تُروى عنه، يرويها 
  .عن أبيه أو آبائه عن كتاب علي الذي مرت اإلشارة إليه –بدوره  –هو 

  :األصول األربعمائة 
مبعـىن مرجـع لرجـوع العلمـاء " األصـول"ربعمائة كتاب، أطلـق عليهـا اسـماألصول األربعمائة هي أ

  .إليها واعتمادهم عليه
وكـــان قـــد اســـتقر أمـــر املتقـــدمني علـــى أربعمائـــة مصـــنف ألربعمائـــة مصـــنف :"قـــال الشـــهيد الثـــاين

مسوهـــا األصـــول،فكان عليهـــا اعتمـــادهم،مث تـــداعت احلـــال إىل ذهـــاب معظـــم تلك،وخلصـــها مجاعـــة يف  
  ".كتب خاصة

واألصـــــول األربعمائـــــة كلهـــــا صـــــحيحة،بل جممـــــع علـــــى صـــــحتها؛ولذلك قـــــالوا بصـــــحة الكتـــــب 
  .األربعة؛ألا مأخوذة من هذه األصول

أنـــه لـــو مل تكـــن أحاديـــث كتبنـــا مـــأخوذة مـــن :" وقـــال احلـــر العـــاملي معـــربا عـــن صـــحة األصـــول
ن يكــون أكثــر أحاديثنــا األصــول ، امــع علــى صــحتها ، والكتــب الــيت أمــر األئمــة بالعمــل ــا ، لــزم أ
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والعـــــادة قاضـــــية ببطالنـــــه ، وأن األئمـــــة ، وعلمـــــاء الفرقـــــة الناجيــــــة مل . غـــــري صـــــاحل لالعتمـــــاد عليهـــــا
  ".يتساحموا،ومل يتساهلوا يف الدين إىل هذه الغاية،  ومل يرضوا بضالل الشيعة إىل يوم القيامة

  :وقد ذكروا أن هذه األصول  انفردت هذه األصول مبزايا، منها
  .انفرادها بكوا برواية املؤلف عن اإلمام مباشرة أو بروايته عمن يرويه عن اإلمام مباشرة – 1
وكثـريا مـا :قلـت. الثناء على مؤلفيها، مبا أوجب أن يقال بصحة ما فيهـا، مـن قبـل القـدماء – 2

يشــري أصــحاب الفهــارس إىل أن الرجــل صــاحب أصــل وقــد ســبق وأن أوردنــا بعــض كالمهــم بــأن ذلــك 
  :من املدح ورمبا التوثيق له،وإليك بعض األمثلة يف ذلكيعد 

  .ثقة من أصحاب الصادق وكان فطحيا له أصل إسحاق  بن عمار،-
لــه كتــاب النــوادر ويعــد مــن : عثمــان القرشــي أبــو عبــد اهللا أمحــد  بــن احلســني بــن ســعد بــن-
  .األصول
  .يزيد اجلعفي، له أصلمجيل  بن رباح  دراج ، له أصل، مجيل  بن صاحل، له أصل،جابر  بن -
  .احلسن  العطار، له أصل  .له أصل: احلسن  بن موسى-

  :منها" الذريعة"أصالً يف كتابه  130وقد ذكر آقا بزرك الطهراين ما يقرب من 
  .أصل آدم بن احلسني النخاس الكويف -
  .أصل آدم بن املتوكل بياع اللؤلؤ الكويف -
  .أصل أبان بن تغلب الكويف -
  .بن عثمان األمحر البجليأصل أبان  -
  .أصل أمحد بن احلسني الصيقل الكويف -
  .أصل اسحاق بن عمار الساباطي -

  :األصول الستة عشر
مث تداعت احلـال إىل ذهـاب معظـم : "...واألصول األربعمائة كما قال الشهيد الثاين قد اندثرت

مشــتملة عليها،أمــا مــا بقــي ،لكــنهم يقولــون أن الكتــب األربعــة " تلك،وخلصــها مجاعــة يف كتــب خاصــة
  :منها خارج الكتب األربعة فال يوجد سوى ستة عشر أصال وقد طبعت،وتتضمن

أصــل  –أصــل أيب ســعيد عبــاد بــن يعقــوب العصــفري الــرواجين   –أصــل زيــد الــزراد الكــويف   –
 –أصـل جعفـر بـن حمّمـد بـن شـريح احلضـرمي  –أصـل زيـد النرسـي الكـويف  –عاصم بـن محيـد احلنـاط 
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 –أصـل عبــد امللـك بـن حكـيم اخلثعمـي الكــويف  –ّمـد بـن املثـىن بــن القاسـم احلضـرمي الكـويف أصـل حم
أصل حسني بن عثمان بن شريك  –أصل خالد السدي البزاز الكويف  –أصل مثىن بن الوليد احلناط 

 –أصـل سـالم بـن أيب عمـرة اخلراسـاين الكـويف –أصـل عبـد اهللا بـن حيـىي الكـاهلي –العامري الوحيـدي 
مـا  –أصـل عـالء بـن رزيـن القـالء الثقفـي  –ديـات ظريـف بـن ناصـح  –در علـي بـن أسـباط الكـويفنوا

  . وجد من كتاب درست بن أيب منصور الواسطي
  :مالحظات حول هذه األصول

موضـــوع األحاديـــث يف الغالـــب حـــول اإلمامـــة ومـــا يتعلـــق ـــا،إالّ كتـــاب الـــديات لظريـــف بـــن -
  .ناصح

  .�،وعن النيب �ق،وأيب جعفر الباقر،والقليل عن علي أغلب الروايات عن جعفر الصاد-
  .�مرسلة،كرواية الصادق مباشرة عن النيب  �الروايات الواردة عن النيب -
  .كثري من الروايات يف أسانيدها مبهم  -
  .الغلو الواضح يف الكثري من الروايات خاصة يف أصل عباد بن يعقوب الرواجين -
  .األسانيدعدم االهتمام باتصال -

  :األصول الثمانية

صحاح اإلماميـة مثانيـة للمحمـدين السـبعة،أربعة منهـا للمحمـدين الثالثـة األوائـل وهـي األصـول  
  .األربعة،وثالثة بعدها للمحمدين األواخر،وثامنها حملّمد احلسني النوري

  :األصول األربعة
ه للصــــدوق،والتهذيب كتــــاب الكــــايف للكليــــين،ومن ال حيضــــره الفقيــــ:ويقصــــد باألصــــول األربعــــة

واألصــــول األربعــــة األول هــــي الــــيت عليهــــا املــــدار يف هــــذه :" قــــال يف الــــوجيزة. واالستبصــــار للطوســــي
  ".األعصار

ونشـــــري إىل أن بعضـــــهم ذكـــــر أن األصـــــول مخسة،فأضـــــاف خامســـــا وهـــــو كتـــــاب مدينـــــة العلـــــم 
ن ال حيضـــره مـــ: التهـــذيب واالستبصار،وللصـــدوق كتـــابني مهـــا:للصدوق،فيصـــبح للطوســـي كتـــابني مهـــا

  .وللكليين كتاب واحد هو الكايف.الفقيه،ومدينة العلم
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وأكثــر أحاديثنـــا الصــحيحة وغريهــا يف أصــولنا اخلمســـة  :" قــال حســني بــن عبـــد الصــمد العــاملي
  ...". وعن األئمة اإلثين عشر املذكورين� وغريها عن النيب

الفقيــــه، و التهــــذيب، الكــــايف،و مدينــــة العلم،وكتــــاب مــــن ال حيضــــره :وأصــــولنا اخلمســــة:" قــــال
واألئمـة املعصـومني عنـدنا و أمههـا  � واالستبصار، قد احتوت على أكثر األحاديث املروية عن النـيب 

ومجعــت مــن األحاديــث الصــحيحة و غريهــا ممــا قــد اشــتمل علــى . حبيــث ال يشــذ عنهــا إال النــزر القليــل
 ،والتفســري، ومكــارم األخالق،مــا الاألحكــام العلمية،والعمليــة، والســنن، واآلداب، واملواعظ،واألدعية

  ".يكاد حيصى وال يوجد يف سواها
وقد أمجعت الطائفـة علـى أن هـذه الكتـب األربعـة أهـم مـا صـنف يف األخبـار عنـدهم،وأن مـدار 
الروايـة عليهــا،وأن أكثــر األحاديــث عنــدهم موجــودة فيها،وقــال بعضــهم بصــحتها،وذهب اإلخباريــة إىل 

  .،وإليك بعض ما قيل عن منزلتها عند الشيعةقطعيتها كما سبق ذكره من قبل
وأحســن مــا مجــع منهــا الكتــب :" قــال عبــد احلســني شــرف الــدين املوســوي  صــاحب املراجعــات

الكــايف، :األربعــة الــيت هــي مرجــع اإلماميــة يف أصــوهلم وفــروعهم مــن الصــدر األول إىل هــذا الزمــان،وهي
ترة ، ومضــامينها مقطــوع بصــحتها،والكايف وهــي متــوا,والتهــذيب، واالستبصــار، ومــن ال حيضــره الفقيــه

  ".أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها
أنا قد علمنا بوجود أصول ، صحيحة ، ثابتة ، كانت مرجع الطائفة احملقـة ، :وقال احلر العاملي

وأن أصحاب الكتـب األربعـة ، وأمثاهلـا، كـانوا متمكنـني مـن متييـز الصـحيح .يعملون ا ، بأمر األئّمة 
أنـه مـع الـتمكن : وأـم كـانوا يعلمـون . وأـا كانـت متميـزة ، غـري مشـتبهة . ه ، غايـة الـتمكن من غـري 

روا يف أــم مل يقصــ: مــن حتصــيل األحكــام الشــرعية بــالقطع واليقــني ال جيــوز العمــل بغــريه وقــد علمنــا 
: والتواريخ ولو قصروا مل يشهدوا بصحة تلك األحاديث ، بل املعلوم ، من حال أرباب السري ، ،ذلك

أــم ال ينقلــون مــن كتــاب غــري معتمـــد مــع متكــنهم مــن النقــل مـــن كتــاب معتمــد ، فمــا الظــن بـــرئيس 
–احملدثني ، وثقة اإلسالم ، ورئيس الطائفة احملقة ، مث لو نقلوا من غـري الكتـب املعتمـدة ،كيـف جيـوز 

 ، ومــع ذلــك يكــون إــا حجــة بيــنهم وبــني اهللا: أن يشــهدوا بصــحة تلــك األحاديــث،ويقولوا  -عــادة
  ".هذا عجيب ممن يظنه م.شهادام باطلة ، وال ينايف ذلك ثقتهم وجاللتهم 

ومـا . األحاديُث ، الكثـرية ، الدالـة علـى صـحة تلـك الكتـب ، واألمـر بالعمـل ـا :" وقال أيضا
. وقـد تقـدم بعضـها . تضمن من أـا عرضـت علـى األئمـة ، وسـألوا عـن حاهلـا ، عمومـا ، وخصوصـا 

أن كتاب يـونس بـن عبـد الـرمحن ، وكتـاب الفضـل بـن شـاذان ؛ كانـا  –فيما تقدم  –وقد صرح احملّقق 
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  . عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ، ونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األحاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 
فمـا الظـن باألئمـة الثالثـة ، . أما عرضا على األئمة ، كما مر : وقد ذكر احملّدثون ، وعلماء الرجال 

أن كتــاب حممــد بــن احلســن الصــفار : -واضــع يف م –أصــحاب الكتــب األربعــة ، وقــد صــرح الصــدوق 
وكذلك كتـاب عبيـد اهللا بـن علـي .ماملشتمل على مسائله،وجوابات العسكري كان عنده ، خبط املعصو 

  احللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيب ، املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق 
مث إنــك تــراهم ، كثــريا مــا يرجحــون حــديثا مرويــا يف غــري الكتــاب املعــروض علــى احلــديث . وغــري ذلــك

لـــــذلك وجـــــه ، غـــــري جـــــزمهم بثبـــــوت أحاديـــــث الكتـــــابني وأمـــــا مـــــن األصـــــول املـــــروي فيـــــه ، وهـــــل 
األحاديُث املتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب  املعتمدة ، ووجوب : واحلاصل .املعتمدة

  .العمل بأحاديث الثقات
وهذا الكالم صادر عن أحد أقطاب االجتاه اإلخبـاري ،الـذي سـبق  وأن ذكرنـا موقفـه مـن :قلت

خبار الواردة يف الكتب األربعة،لكن بعض اإلمامية ممن ينسب إىل االجتاه األصويل ذهب إىل أن يف األ
الكتب األربعة أحاديث ضعيف،بل ومكذوبة،وحاول بعضهم كما سيأيت ذكـره الحقـا نقـد األحاديـث 

ديـــث ال فــرق بــني الصــدوق والطوســـي والكليــين يف نقلهــم األحا:"الــواردة يف هــذه الكتب،قــال الغـــروي
الضـــــعيفة واهولـــــة واملكذوبـــــة،فإن الصـــــدوق روى يف الفقيـــــه واآلمـــــايل والعيـــــون والعلـــــل أخبـــــارا باطلـــــة 
متعارضـــــة مـــــن الـــــرواة فاســـــدي العقيـــــدة،ومنهم كعـــــب األحبـــــار اليهـــــودي املعانـــــد لإلســـــالم واملعـــــادي 

  ...".لعلي
  :الكافي للكليني-1

الــــرازي البغــــدادي املعــــروف  هــــو أبــــو جعفــــر حمّمــــد بــــن يعقــــوب بــــن إســــحاق الكليــــين:الكلينــــي
كلـــم   38والكليـــين نســـبة إيل كلـــني يف إيـــران مـــن قـــرى الري،وهـــي علـــى .بالسلســـلي،أبو جعفـــر األعـــور

والكليــــين بضــــم .جنــــوب غــــريب بليــــدة الــــري احلاليــــة شــــرقي طريــــق قــــم بينهــــا وبــــني الطريــــق مخســــة كلــــم
لســــلة ببــــاب الكوفــــة يف نســــبة إىل درب الس: والسلســــلي.الكــــاف،والالم املخففــــة،وقيل بتشــــديد الــــالم

  .بغداد
كان شيخ اإلمامية يف الري مث انتقل إىل بغداد وسـكن درب السلسـلة ببـاب الكوفة،وحـّدث ـا 

وانتهـــت إليـــه رئاســـة اإلماميـــة يف خالفـــة املقتدر،وقـــد عـــدوه مـــن جمـــدديهم يف رأس املائـــة .هــــ327ســـنة 
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وقـــد أدرك الكليـــين زمـــان ".اإلســالم ثقـــة:"ولقبـــوه .وعـــدوه مـــن أوثــق النـــاس يف احلـــديث وأثبــتهم.الثالثــة
  .سفراء املهدي فكان هذا مستوجبا عند اإلمامية لعلو قدره،وقدر كتبه خاصة الكايف

  :أقوال العلماء في الكليني
  ".شيخ أصحابنا يف وقته بالري،ووجههم،وكان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم:"قال النجاشي

هــــ،ورجح 328ســـنة : ابـــن األثــري وابـــن حجـــر،وقــال الطوســـي وكـــذا 329قيـــل تـــويف ســـنة :وفاتــه
  .ودفن بباب الكوفة مبقربا يف اجلانب الغريب.هـ329بعضهم أن وفاته يف شعبان سنة 

كتـــاب تفســـري الرؤيا،وكتـــاب الرجال،وكتـــاب الـــرّد علـــى القرامطـــة،وكتاب الرســـائل :مـــن مصـــنفاته
  .،وكتاب الكايف،وكتاب ما قيل يف األئمة من الشعر)رسائل األئمة(

  :كتاب الكافي
والكـــايف كتــــاب كبـــري يف األصــــول والفروع،مبـــوب علــــى املوضــــوعات .ويعـــرف بالكليين،وبالكــــايف

ويـَُعــّد الشــيعة كــل مــا ورد فيــه مــن أخبــار صــحيحا . حيــث قســم الكتــاب إىل كتــب والكتــب إىل أبــواب
  .ويقولون أنه مبثابة صحيح البخاري عند أهل السنة.وهو أجل الكتب عندهم وأصحها

  :صنيفهسبب ت
سأله بعض الشيعة أن يصنف له كتابا كاف جيمع مجيع مواضيع الـدين فوضـعه،قال الكليـين يف  

وإنك حتب أن يكون عندك كتاب كـاف جيمـع فيـه مـن مجيـع فنـون :"...خطبة كتاب الكايف عن ذلك
ه باآلثار علم الدين،ما يكتفي به املتعلم،ويرجع إليه املسرتشد،ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل ب

والسنن القائمة اليت عليها العمل، وا يـؤدي فـرض اهللا عـز وجـل وسـنة نبيـه  1الصحيحة عن الصادقني
  ...".تأليف ما سألت –وله احلمد  -وقد يسر اهللا...�

فأقـل مـا يقـال .فكتاب الكايف خاص باآلثار الصحيحة والسنن اليت عليها العمـل كمـا صـرح هنـا
  .أي أنه اشرتط الصحة فيما يرده من روايات يف كتابه.كليينعنه أن ما فيه صحيح عند ال

ويعتقـــد بعـــض علمـــاء الشـــيعة أن الكليـــين عـــرض كتابـــه الكـــايف علـــى القـــائم أي املهـــدي املنتظـــر 
  . فاستحسنه،فقد عاش الكليين زمن الغيبة الصغرى وعصر السفراء

  .سنة وقد ذكروا أن الكليين  قد صّنف الكايف يف مدة طويلة  تقدر بعشرين
  :قيمة الكتاب

                                                 

 .يقصد األئمة - 1
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  ".الكايف وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة:"قال املفيد
أشــرفها وأوثقهــا وأمتهــا وأمجعهــا الشــتماله علــى األصــول مــن ...الكــايف:"وقــال الفــيض الكاشــاين

  ".بينها،وخلوه من الفضول وشينها
مشـتمل  ة، وهـوصنف الكايف وهذبه وبوبه يف عشرين سن:" قال حسني بن عبد الصمد العاملي

العلوم، حىت أن فيه ما يزيد على ما  على ثالثني كتابا ، حتتوي على ما حيتوي عليه غريه مما ذكرناه من
  ".فيه وفيها يف الصحاح الست للعامة متونا  وأسانيد، وهذا ال خيفى على من نظر

هـــذا وقـــد اتفـــق أهـــل اإلمامـــة ومجهـــور الشـــيعة علـــى تفضـــيل :"قـــال الـــدكتور حســـني علـــي حمفـــوظ
الكتاب واألخذ به والثقة خبربه،واالكتفاء بأحكامه،وهم جممعون على اإلقرار بارتفاع درجته وعلو قدره 

القطب الذي عليه مدار روايات الثقات املعروفني بالضبط واإلتقان إىل اليوم،وهـو عنـدهم  -على أنه–
  ".أمجل وأفضل من سائر أصول احلديث

عة للكايف أن مؤلفه كان حيا يف زمن سفراء املهدي قال ابن من امليزات اليت ذكرها علماء الشيو
فتصــانيف هــذا الشــيخ حمّمــد بــن يعقــوب ورواياتــه يف زمــن الــوكالء املــذكورين جيــد طريقــا إىل :"طــاووس

كـان علـى اتصـال بسـفراء  ورجـح مجاعـة مـن املـؤلفني األعـالم أنـه:"قال هاشم معروف" حتقيق منقوالته
" علـى ذلـك احملـدث النيسـابوري يف كتابـه كمـا نـص. ن كـانوا يتصـلون بـهاإلمـام حممـد بـن احلسـن الـذي

وغريمهـا، وانطلـق هـؤالء مـن هـذه املرحلـة إىل أن الكـايف قـد عرضـه  والسيد علـي بـن طـاووس" منية املراد
وأضـافوا إىل  ،"الكـايف كـاف لشـيعتنا: "عليه واقر العمل به، ومتسكوا مبا جاء عنه أنه قـال سفراء اإلمام

يف احلـــديث جيمـــع خمتلـــف  بعـــض الشـــيعة مـــن البلـــدان النائيـــة كلـــف الكليـــين بتـــأليف كتـــاب ذلـــك أن
يتصــلون باإلمــام، ويــروون عنــه، فألفــه إجابــة  املواضــيع، لكونــه علــى اتصــال دائــم بالســفراء الــذين كــانوا

   .يكون قد راجعهم فيما اشتبه عليه أمره لطلبهم يف عشرين عاما، وال بد وان
يضــــع األحاديــــث املخرجــــة املوضــــوعة علــــى األبــــواب علــــى الرتتيــــب حبســــب  وذكــــروا أن الكليــــين

  .الصحة والوضوح،ولذلك أحاديث أواخر األبواب يف األغلب ال ختلو من إمجال وخفاء
ومــن ذكــر ذلــك مل يــأت بــدليل علــى هــذا األمــر ،واملطــالع للكتــب الــيت تعرضــت لــه بالنقــد :قلــت

يف أول الباب،كمــا يكــون الصــحيح يف آخــر البــاب   جيــد أن الضــعيف واهــول واحلســن والقــوي تكــون
وكالم الصدر قد يؤدي إىل معىن آخر متعلق بوجود مـا هـو .كما هو واضح يف مرآة العقول للمجلسي

  .غري صحيح يف روايات الكايف،خالفا ملا يعتقده هو وغريه
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لنــوري كمــا قــالوا أن الكتــاب هــو خالصــة األصــول األربعمائــة،وكانت تلــك األصــول كمــا يقــول ا
  . يف مستدركه على الوسائل موجودة يف عصر الكليين

  :كتب الكافي
كتابــا   59أو  34أو  32:يشــتمل الكــايف علــى عشــرات الكتــب ومئــات األبواب،فقــال بعضــهم

عـرب  43من أصحاب العدة،و 11،و 102رواها عن  16199:بابا،وعدد األخبار فيه 326حتوي 
  .عنهم ببعض أصحابنا

  .ن الكايف ثالثون كتاباوذكر ابن شهر آشوب أ
كتابــا وهــي يف األصــول والفــروع   35الــذي يف املطبــوع واملشــهور بــني النــاس أن الكــايف فيــه :قلــت

  :وكتاب الروضة
ـــــــاب العقـــــــل واجلهـــــــل،-1:اجلـــــــزء األول:يف األصـــــــول ـــــــاب -3كتـــــــاب فضـــــــل العلـــــــم،-2كت كت

  .كتاب احلجة-4التوحيد،
كتـــاب -8كتـــاب فضــل القـــرآن،-7الـــدعاء،كتــاب -6كتــاب اإلميـــان والكفـــر،-5:اجلــزء الثـــاين

  .العشرة
-12كتـــاب اجلنـــائز،-11كتـــاب احلـــيض،-10كتـــاب الطهـــارة،-9:اجلـــزء الثالـــث:يف الفـــروع
  .كتاب الزكاة-13كتاب الصالة،

  .كتاب احلج-15كتاب الصيام،-14:اجلزء الرابع
  .كتاب النكاح-18كتاب املعيشة،-17كتاب اجلهاد،-16:اجلزء اخلامس

كتـــــــاب العتـــــــق والتـــــــدبري -21كتـــــــاب الطـــــــالق،-20كتـــــــاب العقيقـــــــة،-19:الســـــــادساجلـــــــزء 
-26كتــاب األشــربة،-25كتــاب األطعمــة،-24كتــاب الــذبائح،-23كتــاب الصــيد،-22والكتابــة،

  .كتاب الدواجن-27كتاب الزي والتجمل واملروءة،
كتــــاب -31كتــــاب احلــــدود،-30كتــــاب املواريــــث،-29كتــــاب الوصــــايا،-28:اجلــــزء الســــابع

كتــــــاب األميــــــان والنــــــذور -34كتــــــاب القضــــــاء واألحكــــــام،-33كتــــــاب الشــــــهادات،-32الــــــديات،
  .والكفارات

  .كتاب الروضة-35:اجلزء الثامن
 15176:والــذي يف الطبعــة الــيت حققهــا الغفــاري.حــديثا 16199:أمــا عــدة أحاديــث الكــايف

  .حديثا،فلعل الفارق خاص باملكرر
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 �جعفــر الصــادق،وليس فيــه عــن النــيب  وأغلــب مــا يف الكــايف مــن الروايــات عــن األئمة،وخاصــة
  .إالّ القليل

  :رجال الكافي
،وعــــن عــــدة ســــهل بــــن 3894:،وحمّمــــد بــــن حيــــىي العطــــار4461:روى عــــن علــــي بــــن إبــــراهيم

،وعـن 745:،وعـن أمحـد بـن إدريـس األشـعري901:،وعن عدة أمحد بـن حمّمـد بـن خالـد1109:زياد
،وعــــــن علــــــي بـــــــن 604:الــــــد،وعـــــــن أمحــــــد بــــــن حمّمــــــد بـــــــن خ724:احلســــــني بــــــن حمّمــــــد األشــــــعري

،وعــن ســهل بــن 267:،وعــن أمحــد بــن أيب عبــد اهللا الربقــي3092:،وعــن محيــد بــن زيــاد428:حمّمــد
،وعـــن ابـــن 141:،وعـــن عـــدة أمحـــد بـــن حمّمـــد بـــن عيســـى182:،وعـــن حمّمـــد بـــن إمساعيـــل190:زيـــاد

  .خربا 84،والبقية بني خرب واحد و100:، وعن أمحد بن أيب عبد اهللا118:حمبوب
  . من مشاهري العلماء 37هم مشيخة الكليين يف الكايف وقد عّد بعض

  :الكالم حول رجال الكايف من جهة اجلرح والتعديل 
من الرواية عـن  -وكذا الفقيه-ذكر بعض علماء اإلمامية أن إكثار الكايف، :تعديل رجال الكايف

ُأخـذ :ّمـد بـن إمساعيـلالرجل إكثار اجلليل املتحرّج يف روايته، عـن الروايـة عنـه، كصـاحب الكـايف عـن حم
ال يفيـد إّال قـّوة يف الروايـة، وأّمـا إدخاهلـا يف الصـحيح :وقيـل.مـن أمـارات الوثاقـة:وقيل.دليال على الوثاقة

ولعـل كالمهـم يف تعـديل الرجـال الـوارد :قلـت.ُأخذ دليال على قّوته بـل وثاقتـه:وقيل.ففي غاية اإلشكال
ها بعض احملدثني من أهل السنة وهي توثيق رجال من ذكرهم يف أسانيد الكايف حيمل القاعدة اليت ذكر 

ورغم هذا فقـد أخـرج الكليـين يف الكـايف جلماعـة مـن الضـعفاء .التزم الصحة يف كتابه كالبخاري ومسلم
  .الذين طعن فيهم النقاد الشيعة

عـن ملا يقرأ الكايف جيد يف أسانيده الكثري من املبهمني،وعرب الكليـين :املبهمات يف أسانيد الكايف
ذلــك بصــيغ خمتلفــة،وإليك بعــض اإلحصــاء الــيت قمــت ــا علــى اجلــزء األول فقــط مــن أصــول الكــايف 

يف أول األســـــانيد إالّ  194:بلـــــغ": عـــــن عـــــّدة مـــــن أصـــــحابنا"بلفـــــظ:مـــــا أورده-:حـــــول هـــــذه املســـــألة
: عـن بعــض أصــحابنا-. نادرا،وأغلبهـا عــن أمحــد بـن حمّمــد بــن خالـد الرقي،وأمحــد بــن حمّمـد بــن عيســى

عمـــن -.30:بلــغ: عــن بعــض،أو بعــض أصــحابه،أو بعــض رجالـــه،أو عــن بعــض مــن رفعــه-.56:بلــغ
  .05:بلغ:عن غري واحد-.33:بلغ: ذكره
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عّدة من :بعض أصحابنا عمن ذكره،ومثال ذلك:وقد جيتمع يف اإلسناد الواحد أكثر من مبهم كقوله  
فلـيس فيـه ....�اهللا  قـال رسـول: أصحابنا عن أمحد بن حمّمد بن خالد عن بعـض أصـحابه رفعـه قـال

  !.إال راو واحد 

  ....قال أبو عبد اهللا:حمّمد بن أيب عبد اهللا رفعه قال:وكقوله

وقد حاول علماء الشيعة بيان املبهمات الواردة يف أسانيد الكايف خاصـة مـا ورد بلفـظ عـّدة مـن 
معرفــة :اهكتابــا يف ذلــك مســ) هـــ1260ت(أصــحابنا لكثرته،وقــد صــنف حمّمــد بــاقر الشــفيت األصــفهاين 

  .أحوال العّدة الذين يروي عنهم الكليين

  :نقد اإلمامية ألحاديث الكافي

حـــاول بعـــض علمـــاء اإلماميـــة تطبيـــق مـــا يعـــرف باالصـــطالح اجلديـــد علـــى الروايـــات الـــواردة يف 
أحاديث،وكلهـا صـحيحة علـى اصـطالح  9،وأضـاف بعضـهم 16190:الكايف،فعدة أحاديث الكايف
ة،وأمــا علــى اصــطالح املتــأخرين،أو باعتبــار التقســيم اجلديــد الــذي أحدثــه القــدماء أي أــا حجــة معترب 

ابـــــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــــــاووس وتلميـــــــــــــــــــــــــــــذه احللـــــــــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــــــــــــــالوا أن الصـــــــــــــــــــــــــــــحيح اإلصـــــــــــــــــــــــــــــطالحي 
  . 9485:،واملعترب أي الصحيح عند القدماء302:،والقوي1118:،واملوثق5072:مقداره

إن املعترب :نقول لكن.حديثا 213باعتبار هذا التقسيم مل يبقى للضعيف سوى :قد يقال :قلت
املــذكور هنـــا لـــيس يف حقيـــق األمـــر إالّ الضـــعيف حســب االصـــطالح اجلديـــد،ولكن أطلقـــوا عليـــه لفـــظ 

فمـــا بقـــي مـــن األحاديـــث ليســـت مـــن . املعتـــرب لوجـــود يف الكـــايف كمـــا ســـيأيت بيانـــه يف تعريـــف املعتـــرب
  .الضعيف بل من املتوقف فيه واهللا أعلم

لمــاء اإلمامية،وعــّدوه جمــرد وجهــة نظــر، قــال حمّمــد رضــا لكــن هــذا النقــد مل يلــق أي قبــول مــن ع
وهــذه احملاولــة تُعــّد صــرف وجهــة نظــر خاصــة،مل يعــن ــا،ومل :"املامقــاين بعــد أن أورد هــذه اإلحصــاءات

  ".تلق القبول
  :شروح الكافي

  ).هـ1100ت(جامع األحاديث واألقوال لقاسم بن حمّمد بن جواد الوندي -
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املعصوم لعلي بن حمّمد بن احلسن بن زيـن الـدين الشـهيد الثـاين العـاملي الدر املنظوم من كالم -
  ).هـ1104ت(اجلبعي 
  ).هـ1110ت(مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول حملّمد باقر بن حمّمد تقي السي -

  . وقد ذكروا عند تعداد شروح الكايف كتاب الوايف للفيض الكاشاين
  :من ال يحضره الفقيه للصدوق-2

هــــــو أبــــــو جعفــــــر حمّمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن احلســــــني بــــــن موســــــى،ابن بابويــــــه املعــــــروف :صــــــدوقال
هـــ، وبــدأ دراســته  306ولــد ســنة .بالصــدوق،نزيل الــري وبغــداد والكوفــة،من بيــت علــم وروايــة وتــأليف

وكـان يف قـم قـد . عند أبيه الـذي كـان فقيهـاً كبـرياً يف قـم ليعـيش مـدة عشـرين سـنة يف كنـف هـذا الوالـد
ورحـل إىل مشـهد .ساتذة كبـار كمحمـد بـن احلسـن بـن أمحـد بـن الوليـد ومحـزة بـن حممـددرس على يد أ

روى عــن املئــات،مسع مــن مشــاهري ...ونيســابور،ومرو الروذ،ومهذان،والكوفة،وبغــداد،وماوراء النهــر،وبلخ
  .رجال 252الشيوخ،ذكر بعضهم أن كتبه تشمل على 

  :أقوال العلماء فيه

  ". ه الطائفة خبراسانشيخنا وفقيهنا ووج:"قال النجاشي

كتاب التوحيد، كتاب النبـوة،  : جملد يف األصول والفروع واحلديث، منها 300صّنف الصدوق 
كتاب إثبات الوصية لعلي ، كتاب إثبات خالفته، كتاب إثبات النص عليه، كتاب إثبات النص على 

تاب ثـواب األعمـال، كتـاب األئمة،  كتاب مدينة العلم، كتاب املقنع يف الفقه، كتاب علل الشرائع، ك
عقـــــاب األعمـــــال، كتـــــاب األوائـــــل، كتـــــاب زيـــــارات قبـــــور األئمـــــة ، كتـــــاب صـــــفات الشـــــيعة، كتـــــاب 

  ...الرجعة،ومن ال حيضره الفقيه
  .هـ يف مدينة ري 381تويف سنة 
  ":من ال يحضره الفقيه:"الكتاب

م والشــرائع واألحكــام،وأورد صــنفه بــبلخ للشــريف أيب عبــد اهللا املعــروف بنعمــة يف الفقــه واحلــالل واحلــرا 
مـن ال :"واختار عنوانه على غرار كتـاب الـرازي يف الطـب.فيه ما يفيت به وحيكم بصحته،ويعتقده حجة

  ".حيضره الطبيب
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وقـد قسـم الكتـاب إىل كتــب .كمـا هـو واضـح مـن عنوانــه.والكتـاب خـاص مبسـائل الفقـه عنــدهم
  .5998:بابا،عدة األخبار فيه 666:ويشتمل الكتاب على.وأبواب

وجنــد الصــدوق .5920:الــذي يف الطبعــة الــيت حققهــا علــي أكــرب الغفــاري وحســب ترقيمــه:قلــت
  .يعلق يف كثري من األحيان على األخبار اليت يسوقها

ألنــه حــذف األســانيد عنــد كــل حــديث . رجــال 380ويف آخــر الكتــاب ذكــر أســانيده فيــه عــن 
  .لذلك ذكر مشيخته يف آخره

على الكايف للكليين،وقد ساق يف مشيخته أسـانيده إليه،فـذكر أنـه وقد اعتمد الصدوق يف كتابه 
روى الكايف عن حمّمد بن حمّمد بن عصام الكليين،وعلي بن أمحـد بـن موسـى،وحمّمد بـن أمحـد السـناين  

  .كلهم عن حمّمد بن يعقوب الكليين
إالّ مـا يعتمـد ومن كالم الصدوق يتبّني أنه هو أيضا قد اشرتط مثل الكليين أن ال يورد يف كتابـه 

  .عليه

وقـــد اعتمـــد الشـــيخ الصـــدوق يف تصـــحيح األخبـــار علـــى شـــيخه حممـــد بـــن احلســـن بـــن الوليـــد، 
  .بأن ما صححه شيخه املذكور هو الصحيح، ومامل يصححه فمرتوك، وغري صحيح: وصرح

:" وقـد شـذ الصـدوق عــن اإلماميـة يف بعـض مســائلهم ممـا جعلـه يُنتقـد علــى ذلـك، قـال البحــراين
  ".رئيس اإلخباريني الصدوق إىل مذاهب غريبة مل يوافقه عليها جمتهد وال إخباريوقد ذهب 

قولـه بطهـارة اخلمر،وقولـه بـأن الشـهادة الثالثـة مـن وضـع الغالة،والقـول :ومن بني ما خـالف فيـه 
  .جبواز سهو األنبياء واألئمة،وغريها كثري

  :المجلسي و نقد روايات الصدوق في الفقيه

يف دراسة مرويات الكايف،خص طرق الصدوق يف "مرآة العقول"الثاين كتاب كما وضع السي 
  ".الوجيزة يف الرجال"الفقيه بالدراسة،ولكن ليس يف مصنف خاص،بل جعل ذلك يف خامتة 

ولنخـتم الرســالة بـذكر أســانيد الصـدوق يف الفقيــه إىل :"قـال السـي يف خامتــة الـوجيزة يف الرجــال
نها كما أورده مشريا إىل املشهور،وإىل ما أختاره مقدما للمشهور ،وأبتدئ األصول اليت أخذ األخبار م

  ".حبال السند،وأذكر بعده حال صاحب الكتاب
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ـــــان حـــــال الســـــند دون صـــــاحب :وقـــــال أيضـــــا مث اعلـــــم أن مـــــا نقلنـــــاه مـــــن صـــــحة هـــــذا هـــــو بي
ا أخــذ الكتاب،وإمنــا حكمنــا حبســن صــاحب الكتــاب إذا كــان املشــهور جمهــوال حبكــم الصــدوق بأنــه إمنــ

أخبـــار الفقيـــه مـــن األصـــول املعتـــربة الـــيت عليهـــا املعـــول وإليهـــا املرجع،وهـــذا إن مل يكـــن موجبـــا لصـــحة 
  ".احلديث كما ذهب إليه احملدثون فهو ال حمالة مدح لصاحب الكتاب

حســـن ورمبـــا صـــحيح،أو :وقـــد وجـــدنا الســـي يـــرتدد يف احلكـــم علـــى الكثـــري مـــن الطرق،فيقـــول
جمهـول ورمبـا ثقـة،أو :ذلك،كما تردد يف احلكم على أصـحاب الكتـب،فيقول جمهول ورمبا ضعيف،وحنو

  .387:وعدد الطرق اليت حكم عليها الس. ضعيف ورمبا ثقة وحنو ذلك

  :تهذيب األحكام للطوسي-3
أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن بــن علــي بــن احلســن الطوســي وســتأيت ترمجتــه يف البــاب :المصــنف

  .األخري
يف "املقنعــة"مجــع فيــه األخبــار املتعلقــة بــاحلالل واحلرام،وهــو شــرح رســالة وهــو كتــاب كبــري:الكتــاب

الفتــــاوى للشــــيخ املفيد،فيــــذكر الطوســــي املســــألة ويســــتدل عليهــــا مــــن القــــرآن أو الســــنة أو اإلمجــــاع أو 
مث يذكر األحاديث الواردة وينظـر فيمـا ورد ممـا ينافيهـا أو يضادها،واقتصـر يف إيـراد اخلـرب .اجتماع الفرقة

االبتــداء بــذكر املصــنف الــذي أخــذ اخلــرب مــن كتابــه أو صــاحب األصــل الــذي أخــذ احلــديث مــن  علــى
أصله،وذكر يف آخر الكتاب مجال من الطرق الـيت يتوصـل ـا إىل روايـة هـذه األصـول واملصـنفات علـى 

  .78سبيل االختصار،وعّدة مشيخته 
  .حديثا 13590:بابا،وعدة أحاديثه 393:وحيتوي كتاب التهذيب على

مــــا يزيــــد علــــى مخســــة آالف "ــــذيب األحكــــام"ويف كتــــاب :" رغــــم أن الطوســــي قــــال يف العــــدة
  .فمن أين جاء الباقي وهو أكثر من مثانية أالف".حديث

يـرتك مـا يتعلـق بالتوحيـد والعـدل "والكتاب مرتب على أبواب الفقه،وقد أشار الطوسي على أنـه 
  ". املقصد ذا الكتاب بيان ما يتعلق باألصولوالنبوة واإلمامة ؛ألن شرح ذلك يطول، وليس أيضا 

ومــا وقــع فيهــا مــن االخــتالف والتبــاين واملنافــاة "وذكــر أن الســبب يف تــأليف الكتــاب أحــاديثهم
والتضــاد، حــىت ال يكــاد يتفــق خــرب إال وبإزائــه مــا يضــاده وال يســلم حــديث إال ويف مقابلتــه مــا ينافيــه، 

فاختـار ".لـى مـذهبنا، وتطرقـوا بـذلك إىل إبطـال معتقـدناحىت جعل خمالفونا ذلـك مـن أعظـم الطعـون ع
  .للرد على ذلك شرح املقنعة لشيخه املفيد
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  .ولكن الطوسي جلأ إىل التقية إلزالة التعارض والتضاد بني الروايات يف كثري من األحيان
  :االستبصار للطوسي-4

  .الطوسي أيضا :المصنف
بهـا علـى ترتيـب الفقه،أولـه كتـاب الطهـارة،وآخره كتاب يف جتريد األخبار املختلفـة وترتي:الكتاب

ــــل فيهــــا واجلمــــع  ــــان أوجــــه التأوي ــــار املختلفــــة وبي ــــع األخب ــــاب علــــى مجي كتــــاب الديات،ويشــــتمل الكت
  .ألفه للمتوسط يف العلم.بينها

  .وهو خمتصر لكتاب التهذيب كما أشار الطوسي يف مقدمته
والثـــاين مـــا يتعلـــق بالعبـــادات، والثالـــث جـــزّأ الطوســـي الكتـــاب ثالثـــة أجزاء،حيـــث يشـــمل األول 

  .باملعامالت وغريها من أبواب الفقه
  .حديثا 5511:بابا،وعدة أحاديثه 925:وأبوابه

وقــد وجــه الطوســي كمــا ســبق ذكــره يف التهــذيب االخــتالف بــني الروايــات والتعــارض بينهــا إىل 
ل الــذي واجهــه اإلماميــة ولكــن اإلشــكا.التقيــة،وجعلها الســبب الرئيســي يف ذلــك يف االستبصــار أيضــا

وكبار علمـائهم هـو أن االخـتالف ـذا التوجيـه باقي،بـاختالفهم يف حتديـد الروايـات الصـادرة عـن تقيـة 
  .والروايات الصادرة من دوا

مســـألة جناســـة اخلمر،فيمـــا يفـــيت الكثـــريون بالنجاســـة،ومنهم الطوســـي؛ألم محلـــوا :ومثـــال ذلـــك
يفــيت بالطهــارة كاملقــدس األردبيلــي وغــريه؛ألم محلــوا روايــات  روايــات الطهــارة علــى التقيــة،فهناك مــن

  .النجاسة على التقية

  :التعليق في التهذيب واالستبصار والفقيه

ذكـــــــــر بعـــــــــض علمـــــــــاء اإلماميـــــــــة أن مـــــــــا ورد معلقـــــــــا  مـــــــــن روايـــــــــات مـــــــــن ال حيضـــــــــره الفقيـــــــــه 
ال :" ارقــال صــاحب وصــول األخيــ. للصــدوق،والتهذيب واالستبصــار للطوســي حكمــه حكــم املتصــل

تظّنن ما رواه الشيخ يف التهذيب و االستبصار عن احلسني بن سعيد وحنوه ممّن مل يلحقهم، و كذا ما 
رواه يف الفقيــه عــن أصــحاب األئمــة و غــريهم معّلقــا، بــل هــو متصــل ــذه احليثيــة؛ ألّن الرجــال الــذين 

حبيـث مل يصـر فـرق بـني ذكـرهم بينهم و بني من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم هلـا يف ضـوابط بّينوهـا، 



 

51 

 

بـــأن  –ء مــن ذلــك غــري معــروف الواســطة  نعــم إن كــان شــي. هلــم و عدمــه، و إّمنــا قصــدوا االختصــار
  .فهو معّلق –يكون غري مذكور يف ضوابطهم 

رجعت إىل املشيخة  وملا: "قوله" جامع الرواة"ونقل أبو اهلدى الكلباسي عن األردبيلي صاحب 
املشهور بضعف، أو جهالة، أو إرسال،  ن الطرق املوردة فيهما، معلوال علىوالفهرست، ألفيت كثريا م

روى عنـه، وبـذلك أسـقط املتـأخرون مـن فقهائنـا، كثـريا  بل رمبا ال يكون للحديث فيهما طريـق إىل مـن
 هذه األخبار، وكنت أتفكر برهة من الزمان يف حتصيل طريق، العتبار. االعتبار من األخبار عن درجة

واالستبصـار، لعـل اهللا  إىل أن ألقى يف روعي، أن أنظر أسانيد التهـذيب –سبحانه  –إىل اهللا متضرعا 
أبواــا، فوجــدت لكــل مــن األصــول والكتــب،  يفــتح إيل ذلــك بابــا، فلمــا رجعــت إليهمــا، فــتح اهللا يل

  ".موصوفة بالصحة واالعتبار طرقا كثرية غري مذكورة فيهما، أكثرها
ه وجــد طرقــا أخــرى موصــولة ملــا ورد معلقــا يف التهــذيب واالستبصــار فهــو يقصــد ــذا الكــالم أنــ

  .واهللا أعلم
  :الجوامع الثالثة

  :الوافي للكاشاني-1
هــــو حمّمــــد بــــن حمســــن بــــن املرتضــــى بــــن حمّمــــد الشــــهري بــــالفيض الكاشــــاين،تويف ســــنة :المؤلــــف

قــــرآن الصــــايف يف تفســــري ال:كتابــــا ورســــالة،منها  200سنة،صــــنف مــــا يقــــارب  84هـــــ وعمــــره 1091
  ...الكرمي،وانتخبه يف األصفى،والوايف،واملعتصم يف أحكام الشريعة،والنخبة،وخالصة الفقه

وقــد نســب بعــض العلمــاء اإلماميــة إىل الكاشــاين أقاويــل فاســدة وآراء باطلــة تفــوح منهــا رائحــة 
  .الكفر واملضارة بضروريات هذا الدين املبني،واملضادة ملا هو من قطعيات هذا الشرع املتني

الكــايف ، ومــن ال حيضــره :كتــاب كبــري جــامع حيتــوي علــى مــا تضــمنته األصــول األربعــة:الكتــاب
وأورد أحاديـث مـن غريهـا مـن الكتـب واألصـول،وحاول التوفيـق بـني مـا .الفقيه، والتهذيب،واالستبصـار

  .ظاهره التبياين،وأّول بعضه إىل بعض
ــــوايف يف  ــــه ال ــــ 15وضــــع الفــــيض كتاب ب األربعة،والرجال،وأكملــــه جملــــدا،آخرها يف مشــــيخة الكت

جـــزء للعقائـــد :هــــ وجعلـــه جـــزأين1082مـــن الـــوايف يف ســـنة " الشـــارق"وانتخـــب كتـــاب.هــــ 1068ســـنة
 335واألخالق،وجزء للشرائع واألحكام،ورتب كال اجلزأين على إثـين عشـر كتابـا يشـتمالن معـا علـى 

  .وذكر أنه حيتوي على حنو مخسني ألف حديث.بابا
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  .الّ جمرد اجلمع والرتتيب ملا ورد يف األصول األربعةوهذا الكتاب ليس فيه إ
  :الوسائل للحر العاملي-2

هــو حمّمــد بــن احلســن بــن علــي احلــر العــاملي املشــغري،ولد يف قريــة مشــغري مــن ناحيــة :المؤلــف
ــــه عــــدة مؤلفــــات منهــــا.هـــــ1104هـــــ،وتويف ســــنة1033البقــــاع ســــنة اجلــــواهر الســــنية يف األحاديــــث :ل

صــــيل مســــائل الشــــريعة،الفوائد الطوســــية،اإليقاظ مــــن اهلجعــــة بالربهــــان علــــى القدسية،والوســــائل إىل حت
   ...الرجعة

كتاب كبري يف الفقه واحلديث واألصول والرجال مرتب على ترتيب كتب الفقه يشتمل :الكتاب
علــى مجيــع أحاديــث املســائل الشــرعية ونصــوص األحكــام املرويــة يف الكتــب املعتمــدة الصــحيحة،وهي 

  94كتابــا غــري مــا نقــل منــه بواســطة وهــي   87األصول،وســائر الكتــب املعتمــدة،وهي الكتــب األربعــة 
هــ،وأمته سـنة 1066وضع احلر العاملي كتابه يف مدة تقارب عشرين سنة حيث ابتدأه قبـل سـنة .كتابا

  .هـ1088
  :البحار للمجلسي-3

صفهان هــ،بأ1037هـو حمّمـد بـاقر بـن حمّمـد تقـي بـن مقصـود علـي السـي،ولد سـنة :المؤلف
حبـار األنـوار اجلامعـة لـدرر أخبـار :هـ،له مؤلفات كثرية منها1110وتويف سنة . عاصمة الدولة الصفوية

جملــدا ضــخما كبريا،وهــو البحــار،مرآة العقــول يف شــرح أخبــار آل الرسول،شــرح  26األئمــة األطهــار،يف 
  ...يف الرجالجملدا،شرح األربعني،الفوائد اللطيف يف شرح الصحيفة،الوجيزة  12الكايف يف 

كتــاب كبــري واســع يف األخبــار ،صــّدر كــل بــاب فيــه باآليــات املتعلقــة بــالعنوان، مث أورد   :الكتــاب
بعــدها شــيئا ممــا ذكــره أهــل التفســري،أخذ املؤلــف كتابــه مــن أمهــات الكتــب واألصــول الــيت فــاق عــددها 

قـال آقـا بــزرك  .جملـدا 110طبـع الكتـاب يف .بابـا 2489جملـدا حتـوي 26،جـزأ السـي كتابـه  416
حبــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار ، هــو اجلــامع الــذي مل يكتــب قبلــه وال : " الطهــراين

بعده جامع مثله ؛الشتماله مع مجـع األخبـار علـى حتقيقـات دقيقـة وبيانـات وشـروح هلـا غالبـا ال توجـد 
  ".يف غريه

يـراده يف كتابـه بعـض الكتـب املشـكوك يف ورغم كالم الطهراين السـابق فقـد انتقـد السـي علـى إ
  .صحتها،واليت قال بعض أهل العلم أا منحولة،كتفسري العسكري
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وتفسـري علـي بـن  -يعـين تفسـري العسـكري–والسي هو الذي جعل هذا الكتاب :"قال الغروي
وفاسـد يف  إبراهيم القمي،وكتاب اخلرائج احلرائج،وفقه الرضا،وسـائر الكتـب الـيت أكثـر منـدرجاا باطـل

  ".أصول البحار
  .حملّمد احلسني النوري :مستدرك الوسائل -4

هــــ وهـــي مــدة تزيـــد علـــى 1110هــــ،وشغل بــه حـــىت مـــات ســنة 1077وابتــدأ بتأليفـــه قبــل ســـنة 
  .ثالثني سنة

ألفتـه جلنـة مـن العلمـاء :جامع أحاديث الشـيعة :ومن الكتب املعاصرة اليت مجعت أخبار اإلمامية
  .الربوجرديحتت إشراف 

  موقف اإلمامية من دواوين أهل السنة الحديثية
  

قـد سـبق القـول أن العقائــد املسـتحدثة عنـد اإلماميــة سـّرعت االنفصـال العلمــي بيـنهم وبـني أهــل 
السنة،خاصة وأن الروايات عندهم تدعوهم إىل جتنب ما يرد عن العامة،وأن الرشـاد يف خمالفتهم،فمـاذا 

  كتب أهل السنة احلديثية وما ورد فيها؟سيكون موقفهم بعد هذا من  

  ".صحاح العامة كلها ومجيع ما يروونه غري صحيح:" يقول احلسني بن عبد الصمد العاملي

وذا يندفع ما يتوهم من عـدم الفـرق بـني روايـة مـن خالفنـاه ممـن ذكـر مـن كتـب :"وقال املامقاين
وه يف كتــــبهم ملحــــق بالضــــعيف عنــــدنا أحادثنــــا ومــــا رووه يف كتبهم،فــــإن الفــــرق بينهمــــا واضــــح،وما رو 

  ".لصدق تعريف الضعيف

ولـــذلك جنـــد الطعـــن يف كتـــب احلـــديث الســـنية واضـــحا يف كتـــبهم واهتمـــوا خاصـــة بالصـــحيحني  
كــتم البخــاري ومســلم ):  " هـــ877ت ( يقــول زيــن الــدين علــي بــن يــونس العــاملي النبــاطي البياضــي 
فســبب ســخطه علــى البخــاري ومســلم ".ماأخبــارا مجــة يف فضــائل أهــل البيــت، صــحيحة علــى شــرطه

عدم إيرادمها للموضوعات اليت يراه هو وطائفتـه صـحيحة،وال شـك أن املوضـوع لـيس علـى شـرطهما ، 
ومـا .فصحيح البخاري وصحيح مسلم  فيهما الكثري مـن األحاديـث الصـحيحة يف فضـائل أهـل البيـت

ولـــذلك جتـــده . يـــع مـــا صــحصــح ومل يـــذكراه فعــذرهم يف ذلـــك معلوم،وهـــو عــدم قصـــدهم اســتيعاب مج
ما رأينا عند العامة أكثر صيتا، وال أكثر درجة منه، فكأنه جيفة علـت، أو  :" يقول يف اإلمام البخاري

  ".كلفة غشت بدرا، كتم احلق وأقصاه، وأظهر الباطل وأدناه
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ويقــول بعــد أن ذكــر مجلــة مــن األحاديــث املوضــوعة والضــعيفة الــيت يــزعم أن الشــيخني أســقطاها 
فهـــذه األحاديـــث إن كانـــت مل تصـــل إىل الشـــيخني مـــع شـــهرا، فهـــو دليـــل قصـــورمها :" ابيهمـــامـــن كت

فكيــف يرجحــون كتابيهمــا، ويلهجــون بــذكرمها علــى غريمهــا، وإن وصــلت إليهمــا فرتكــا روايتهــا ونقلهــا،  
  ".كان ذلك من أكرب أبواب التهمة واالحنراف، والرجوع عن السبيل الواضح إىل االعتساف 

ملعاصرين من اإلمامية قد بذلوا جهودا كبرية يف الطعن يف الصحيحني،مع أم يدعون كما جند ا
مثّ إّن املشـكلة تكمـن يف أّن احملـّدثني والبــاحثني :" يف ذلـك الدراسـة املوضـوعية، يقـول جعفــر السـبحاين

وصفوا جامع البخاري ومسلم بالصحيحني، وحكموا بصّحة كّل ما جاء فيهما من األحاديث، فعـاق 
ذلــك كثــرياً مــن احملّققــني عــن الفحــص والتنقيــب مبــا جــاء فيهمــا مــن الروايــات املخالفــة للكتــاب والســّنة 
والعقــل، وألجــل ذلــك بقــي الكتابــان يف منــأى عــن التحقيــق خبــالف الســنن األربــع الباقيــة مــن األصــول 

  ".الستة، فقد تطرق إليها التحقيق منذ زمن بعيد
يـــــات يف البخـــــاري ومســـــلم تعـــــارض الكتـــــاب والســـــنة فهـــــو يـــــدعي أن هنـــــاك الكثـــــري مـــــن الروا

والعقل،واحلقيقة أن مـن تتبـع يف نقـد هـذا السـبحاين إىل املرويـات الـواردة يف البخـاري ومسـلم ال جيـدها 
تعـــارض إالّ معتقداتـــه الفاســـدة الـــيت جعلـــه تعصـــبه هلـــا حيقـــد علـــى اإلمـــام البخـــاري رمحـــه اهللا،ويف آخـــر 

  .ذج كثري تظهر هذه احلقيقةالكالم عن موقفهم من الصحابة منا
وكما تالحظ فتلبيسه واضح،فكل من له أدىن دراية يعلـم أن أهـل السـنة قـد انتقـدوا الصـحيحني 
يف جوانــب متعــددة وصــنفوا يف ذلــك تصــانيف كبرية،فتعرضــوا لرجــال الصــحيحني،وإىل مســألة االتصــال 

ا صـنفه اإلمـام الـدارقطين رمحـه اهللا واالنقطاع، وإىل العلل الـواردة يف بعـض الروايـات كمـا هـو احلـال فيمـ
يف اإللزامـــات والتتبـــع،و يف هـــدي الســـاري للحـــافظ ابــــن حجـــر رمحـــه اهللا أدلـــة كثـــرية  علـــى انتقــــادهم 

  .لصحيح البخاري
والســبحاين يف انتقــاده للصــحيح البخــاري ال ينظــر فيمــا خــالف معتقداتــه مــن الروايات،بــل ينظــر 

ب أن اإلمـــام البخـــاري، احـــتّج مبثـــل مـــروان بـــن احلكـــم، والعجـــ: فـــيمن خالفهـــا مـــن الرواة،حيـــث يقـــول
  .وعمران بن حطّان، وحريز بن عثمان الرحيب وغريهم ومل يرو عن اإلمام الصادق

أّما األول فهو الوزغ ابن الوزغ،اللعني ابن اللعني على لسان رسـول رب العـاملني، وأّمـا الثـاين فهـو 
ه ال بشـعوره، وأّمـا الثالـث فكـان ينـتقص عليّـاً وينـال اخلارجي املعروف الذي أثىن على ابن ملجـم بشـعر 

  ".منه، و مع ذلك مل جند يف صحيح البخاري رواية عن اإلمام الصادق
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أن يســـب ويشـــتم،وما ذلـــك إالّ !!فهـــذا هـــو مقصـــد الســـبحاين مـــن دراســـته املوضـــوعية املنهجيـــة 
 ذلــك هــو عبــد احلســني لغيضــه مــن البخــاري ؛ألنــه مل يــرو عــن الصادق،وللســبحاين قــدوة تأســى ــا يف

  .الذي قال مثل هذا القول وزيادة يف مراجعاته) هـ1377ـ 1290(املوسوي 
حبـث فيـه عـن سـريته ورواياتـه يف الصـحيحني وغريمهـا " أبـو هريـرة"وقد ألف املوسـوي كتابـاً باسـم 

  .السابقوقد اعتمد عليه السبحاين كثريا يف الكتاب الذي سقنا منه قوله .خلص فيه إىل أسوء النتائج
وقد ذكر الطهراين يف ترمجة عبد احلسني شرف الدين املوسـوي صـاحب املراجعـات أن لـه كتـاب 

  .مساه حتفة العلماء فيمن أخرج عنه يف الصحيحني من الضعفاء
،الــذي "املراجعــات"وهــذا الرجــل يظهــر افــرتاؤه وكذبــه وتلبيســه علــى مرويــات أهــل الســنة يف كتابــه

ن أهم الكتب يف الرد علـى أهـل السـنة؛ألنه انتصـر فيـه علـى شـيخ األزهـر يفتخر به اإلمامية،ويعدونه م
، وقـــالوا أن البشـــري قـــد ســـلم لـــه بصـــحة املـــذهب -حســـب رأيهـــم–ســـليم البشـــري ممثـــل أهـــل الســـنة 

  .اجلعفري
أن : وقــد قــال اإلماميــة مــا قــالوا مــن أن روايــات أهــل الســنة ال تصــح،العتبارات شــىت مــن أمههــا

ة بدء بعد فرتة طويلة جدا من تـاريخ صـدور احلـديث تقـارب القـرن، ومل يكـن تدوين احلديث عند السنّ 
وكـــان جـــل اعتمـــاد املـــؤلفني علـــى الـــذاكرة . هنـــاك أثـــر لتـــدوين احلـــديث قبـــل الصـــحاح أو بقليـــل قبلهـــا

ويف الفـــرتة الـــيت حظـــر فيهـــا تـــدوين احلـــديث كثـــرت الـــدواعي إىل وضـــع .البشـــرية، ومـــا تتناقلـــه األلســـن
،خاصة يف العصر األموي ابتداء من معاوية بن أيب سـفيان �ّضاعون على رسول اهللا احلديث وكثر الو 

  .رضي اهللا عنهما،حيث شجعوا على وضع روايات،وإخفاء روايات أخرى
واعــرتاض اإلماميــة علــى قــول مجهــور املســلمني بــأن  صــحيحي البخــاري ومســلم، أصــح الكتــب 

مل يــرِو فيــه عــن اإلمــام الصــادق ، وإمنــا روى  بعــد القــرآن الكــرمي ،ألن أصــحهما وهــو صــحيح البخــاري
عــن كثــري ممــن اشــتهر بالفســق والكــذب، مثــل عمــران بــن حطــان اخلــارجي، وحريــز بــن عثمــان الــرحيب، 

  .ومسرة بن جندب سفاك الدماء، وعكرمة اخلارجي على حد قوهلم
ن وعمـــران وأمثـــال هـــؤالء الـــرواة كثـــريون ولكـــن هـــؤالء الثالثـــة مـــروا:"... يقـــول حمّمـــد بـــن عقيـــل 

  ".وحريز عنوان ومثال ألم من رواة صحيح البخاري الذي قالوا عنه أنه أصح كتب احلديث



 

56 

 

احتج الستة يف صـحاحهم جبعفـر الصـادق إال البخـاري فكأنـه اغـرت مبـا : "مث قال يف موضع آخر
 بلغــه عــن ابــن ســعد وابــن عيــاش وابــن القطــان يف حقــه علــى أنــه احــتج مبــن قــدمنا ذكــرهم وهنــا يتحــري

  ".العاقل وال يدري مباذا يعتذر عن البخاري
وقد ألف جمموعة من اإلمامية املعاصرين كتبا يف نقـد صـحيح البخـاري أو الصـحيحني معـا،ومن 

  :ذلك
البخــاري وصحيحه،حلســني جنيــب غالمي،وقــد شــكك يف صــحيح البخــاري مــن جانــب تعــدد -

  .نسخه،ووجود تعليقات فيه،ووجود اإلسرائيليات فيه
وتكلـــم فيـــه عـــن أدلـــة ضـــعف الصـــحيحني .حملّمـــد صـــادق النجمـــي:علـــى الصـــحيحنيأضـــواء  -

تكلـــم عـــن مضـــامني :هـــو الضـــعف يف الســـند،والدليل الثـــاين: ،فالـــدليل األول -كمـــا يقـــول-وســـقمهما
البخاري ومسلم والطائفية اإلفراطية،والصـحيحان وفضـائل اإلمـام علـي،وافرتاء مسـلم :األحاديث،فعنون

فهـو الفـرتة الزمنيـة بـني صـدور احلـديث : أما الـدليل الثالـث.ري واإلمام الصادقعلى الشيعة،وبني البخا
البخــــاري ونقــــل احلــــديث باملعىن،والــــدليل : تقطيــــع احلديث،والــــدليل اخلــــامس: والــــدليل الرابــــع.وتدوينــــه
  .اآلخرون يتممون الصحيح: السادس

رؤيـة : موضـوعة،ومن ذلـكمث تعرض إىل بعض الروايات الواردة يف الصحيحني مما يراهـا اإلماميـة 
اهللا تعـــاىل وتكلـــم عـــن منشـــأ هـــذه العقيـــد الفاســـدة حســـب رأيـــه هـــذا ضـــمن كالمـــه عـــن التوحيـــد يف 

يف الصــالة،فاإلمامية ينكــرون ذلــك ويرونــه خمالفــا  �الصــحيحني،أما يف النبــوة فــتكلم عــن ســهو النــيب 
الغنـــاء يف :،،ويعنـــون�يتــه ،والغنـــاء يف ب�للعصــمة الواجبـــة يف النيب،كمــا تكلـــم أيضـــا يف ســحر النـــيب 

  .بيت النيب،والنيب يدعو عائشة ملشاهدة الرقص
كمــــا تعــــرض إىل الروايــــات الــــواردة يف فضــــائل الصــــحابة،فقال بتضــــخيم دور عائشــــة رضــــي اهللا 

  .�عنها،واختالق الفضائل للخلفاء،ومن ذلك ما ورد يف موافقات عمر 
قــــام بدراســــات يف الكــــايف للكليــــين :احلســــييندراســــات يف احلــــديث واحملــــدثني هلاشــــم معــــروف -

وصـــــــحيح البخاري،حيـــــــث قـــــــام بدراســـــــة روايـــــــات يف مواضـــــــيع معينـــــــة يف الكتـــــــابني  مثـــــــل الواجـــــــب 
فيهما،والقدر،والبداء،وزعم أن هناك روايات يف البخاري تفيد القول البداء كما سبق اإلشارة إىل ذلك 

  .الكتابني ممن ضعفوا يف الفصل األول من الباب األول،وذكر جمموع من رواة
وقـــد شـــكك هـــو أيضـــا يف البخـــاري بـــاختالف نســـخه،وأنه مل يكملـــه وأكملـــه غـــريه،وأن عيـــوب 

من رواية للحديث باملعىن،وتكرار لألحاديـث،وتعليق يف األسـانيد وغريهـا يـدل علـى :الرواية الواردة فيه 
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وحماكمـة متونـه  سـانيدهأ ومل ميهلـه األجـل لتمحـيص: "يقـول عـن ذلـك.أن الصحيح مل يكمله البخـاري
علـم الدرايـة، فقـام تالميـذه مـن  وحذف ما جيب حذفه بعـد دراسـة متونـه وعـرض أسـانيده علـى أصـول

  ".وعالته بعده بنقله من مسوداته وتدوينه على عيوبه
وجنــده يعــّرض بالبخــاري مــن خــالل تعــداده لرواياتــه عــن الصــحابة،فيقول أنــه مل يــرو عــن فاطمــة 

احدا رغم أن كتبهم األربعة ال نكاد جنـد هلـا روايـة واحـدة، ويشـري باملقابـل إىل روايـة إالّ حديثا و الزهراء 
 �،ويقول أنه استحق حد الزنا،وأنه مل يـرو عـن املقـداد بـن األسـود  �البخاري عن املغرية بن شبعة 

 وروى عــن" :وحنـو ذلـك مـن األقاويـل ،مث يــذكر روايـة البخـاري عـن ابـن عبــاس رضـي اهللا عنهمـا فيقـول
مــائتني وســبعة عشــر حــديثا وقــد صــحت عنــده أحاديــث عبــد اهللا ألن  عبــد اهللا بــن العبــاس حنــوا مــن

  ".عكرمة املتهم باعتناق فكرة اخلوارج أكثرها جاء عن طريق
وقــد تعــرض لرجــال البخــاري املــتكلم فيهم،وجعــل ذلــك ســببا رئيســيا يف ضــعف الروايــات الــواردة 

واحملدثني من  لة اليت للبخاري وجامعه يف نفوس آالف العلماءبالرغم من تلك اهلا: "فيه،يقول يف ذلك
بـالرغم مــن ذلــك فقــد تعــرض للنقــد  والتقــديس لكــل مروياتــه،. السـنة، الــيت بلغــت حــدود الغلــو املفـرط

واملــنت، وعــرض بعــض النقــاد عيــوب مجاعــة مــن  والطعــن كغــريه مــن كتــب احلــديث، مــن ناحيــة اإلســناد
املطلوبـة فـيهم، ولكـن أكثـر املـؤلفني يف الرجـال قـد تطوعـوا للـدفاع  رواته ونص على عـدم تـوفر الشـروط

 تغطية عيوم مبختلف األساليب، وأسـرف بعضـهم يف دفاعـه بعـدما عجـز عـن إثبـات عنهم، وحاولوا
  ...".برأم مما ألصق م

الــذين أخــرج هلــم البخــاري،وأبرزهم الصــحايب اجلليــل أبــو  �وكغــريه تنــاول بــالطعن صــحابة النــيب 
كمـــا طعـــن يف عكرمـــة مـــوىل ابـــن .،باعتبـــار البخـــاري اعتمـــد عليـــه أكثـــر مـــن بـــاقي الصـــحابة�هريـــرة 

الـزبري، أحـد احلاقـدين علـى  ومـنهم عـروة ابـن: "عباس؛ ألنه يرى رأي اخلوارج،ويقـول يف عـروة بـن الـزبري
وقـد أكثـر البخـاري ... لسـيدهم معاويـة بـن أيب سـفيان اذيـب إرضـاءعلـي الـذين كـانوا يـروون فيـه األك

مــن الروايــة عنــه،وعن ولــده هشــام بــن عــروة، الــذي روى عــن أبيــه وورث عنــه النصــب والعــداء الشــديد 
  ".وأهل بيته  لعلي

وأهــــل بيته،ويتهمــــه بالنصــــب،واختالق  �وجنــــد أغلــــب مــــن طعــــن فــــيهم ينعتــــه بــــبغض علــــي 
فـــاألمر عنـــدهم يتعلـــق دائمـــا بـــاملوقف مـــن األئمة،ســـواء يف .عـــروة بـــن الـــزبرياألكاذيــب حنـــو مـــا قالـــه يف 
  .عكرمة أو هشام أو غريمها
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وهــو بعــد ذلــك يــرّد علــى دفــاع ابــن حجــر يف هــدي الســاري عــن رجــال الصــحيح بأنــه مل يــذكر 
 ومن الغريب أن ابن حجر يف مقدمته عّد أكثر من:" الرواة النواصب الذين أخرج هلم البخاري،فيقول

وعدم الوثـوق ـم،  ممن طعن فيهم مجاعة من احملدثني مبا يوجب ضعفهم. أربعمائة من رجال البخاري
يذكر أحدا من النواصب الذين ذكرناهم، مـع  وعّد منهم ستة من النواصب املعروفني بعدائهم لعلي ومل

  ".فاع عنهمغريهم، ولعله من حيث أنه ال جيد سبيال للد أم قد اشتهروا ذه الصفة أكثر من
ـــــت وشـــــيعتهم،وروى عـــــن  ـــــرك الروايـــــة عـــــن أئمـــــة أهـــــل البي ـــــد أن يقـــــول أن البخـــــاري ت وهـــــو يري

الـذي جـاء لتصـفية احلـديث، ومجـع صـحيحه  فهل يرفع ذلـك عـن البخـاري: أعدائهم،ويقول عن ذلك
 الـرواة واحملـدثني مـن الشـيعة الـذين شـاركوه يف رحالـم من ستمائة ألف حديث مسؤولية إمهاله آلالف

 وإمهالــه لثالثـة مــن األئمــة الــذين عاصـروه  وجتاهلــه لإلمــام الصـادق وولــده الطويلـة لدراســة احلــديث،
أيب هريـرة املـدلس ،  الكاظم وحفيده اإلمام علـي بـن موسـى وللحسـن السـبط، مـع إكثـاره مـن مرويـات

ه مـــن وروايتـــه عـــن عمـــران بـــن حطـــان ورفاقـــ وابـــن هنـــد وأتباعـــه، وعكرمـــة اخلـــارجي، وعـــروة الناصـــيب،
  ".اخلوارج

ويف دراسته ملرويات الصحيح يركز على ما يفيد عنـده التشبيه،والتجسـيم،كرؤية اهللا تعاىل،وجنـده 
البــداء يف :" ينقــل روايــات مــن صــحيح البخــاري ويــزعم أــا حتمــل يف طياتــه القــول البــداء،حيث يقــول

ظ يف مرويــات الســنة ويف اللفــ علــى أن البــداء الــوارد يف مرويــات الشــيعة وارد ــذا: صــحيح البخــاري
  ".صحاحهم

  أقسام الحديث عند اإلمامية

صـــحيح وحســـن وضـــعيف،فإن االصـــطالح عنـــد :إذا كـــان احلـــديث عنـــد أهـــل الســـنة ينقســـم إىل
ــــة اجلعفريــــة القــــدماء كــــان الصــــحيح والضعيف،واســــتقر عنــــد املتــــأخرين علــــى تقســــيم األخبــــار  اإلمامي

  .د قسما خامسا هو القويصحيح،وحسن، وموثق، وضعيف، ولعل بعضهم يزي:إىل

قــد اصــطلح املتــأخرون مــن أصــحابنا بتنويــع خــرب الواحــد باعتبــار اخــتالف أحــوال :"قــال املامقــاين
رواتــه يف االتصــاف باإلميــان والعدالــة والضــبط وعــدمها بــأنواع أربعــة،وهي أصــول األقســام،وإليها يرجــع 

غريه،وقــــد يــــزاد علــــى األدىن أنــــه  البــــاقي مــــن األقســــام،وقد يــــزاد يف التقســــيم بتقســــيم كــــل إىل أعلــــى و 
  ".كاألعلى،فيقال احلسن كالصحيح،أو كاملوثق،والقوي كاحلسن
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، واألئمــــة إىل األصــــناف األربعــــة �فقــــد صــــنف علمــــاء اإلماميــــة املرويــــات الــــواردة عــــن النــــيب 
وأســـتاذه أمحـــد بـــن ) هــــ 726ت ســـنة (املـــذكورة، وشـــاع هـــذا التصـــنيف يف عصـــر ابـــن املطهـــر  احللـــي 

جعفــر املعــروف بــابن طــاووس، ونســب أكثــرهم هــذا التصــنيف إىل العالمــة وأســتاذه؛وألجل موســى بــن 
احملمـدون الثالثـة يف   ذلـك فقـد تعرضـا هلجـوم عنيـف مـن اإلخبـاريني الـذين قطعـوا بصـحة مجيـع مـا رواه

  .كتبهم األربعة

تمـد علـى املتـون يف فهذا التقسيم مل يكن موجودا عند املتقدمني،الذين اعتمـدوا تقسـيما ثنائيـا يع      
احلكــم علــى األحاديــث إمــا بــالقبول أو الــرّد، وقــد اختلفــوا مــن أول مــن قــال بالتقســيم الرباعي،والــذي 

تلميـذه ابـن املطهـر احللي،واألكثـر علـى أن :ابن الطاووس،وقيـل:أصبح يعرف باالصطالح اجلديد،فقيل
وجــود هــذا االصــطالح قبــل زمــن وال يكــاد يعلــم :" الثــاين هــذا األخــري هــو مــن وضــعه،قال ابــن الشــهيد

أن أول مـن قـرر االصـطالح اجلديـد :"وقـال احلـر العـاملي" . العالمة، إال من مجـال الـدين بـن طـاووس 
 ".العالمة وأنه كثريا ما يسلك مسلك املتقدمني هو وغريه من املتأخرين

  .ولد احلليإحدامها يوم السقيفة،وثانيهما يوم :ُهدم الدين مرتني:ولذلك قيل يف حق احللي 

فقــد ادعــى بعــض املتــأخرين اخــتالط األصــول "أمــا عــن ســبب اســتحداث هــذا التقســيم اجلديــد ،
بغريهــــا وعــــدم إمكــــان التمييــــز، وانــــدراس األصــــول وخفــــاء القــــرائن، وأــــم لــــذلك وضــــعوا االصــــطالح 

  ".اجلديد
كـل   ذكروا أن أقدم نص صريح يف االصطالح اجلديد أو التقسيم الرباعي،والـذي تضـمن تعريـف

وقـــد يـــأيت يف بعـــض األخبـــار، أنـــه يف ":" منتهـــى املطلـــب"تقســـيم مـــا ورد عـــن احللي،حيـــث قـــال  يف 
مـا كـان بعـض رواتـه : ما كان رواته ثقاة عدوال، ويف بعضها، يف احلسن، ونريـد بـه: الصحيح، ونعين به

مــا كــان : بــه ويف بعضــها يف املوثــق، ونعــين: قــد أثــىن عليــه األصــحاب وإن مل يصــرحوا بلفــظ التوثيــق لــه
  ".بعض رواته من غري اإلمامية كالفطحية ، والواقفية ، وغريهم، إال أن األصحاب شهدوا بالتوثيق له

  .ونالحظ أنه مل يذكر احلديث الضعيف،فلعله لوضوحه
والصـحيح :  "... حيـث قـال"الـذكرى"وورد بعد ذلك ذكر هذا التقسـيم عنـد الشـهيد األول يف 

املعصـوم بعـدل إمـامي ويسـمى املتصـل واملعـنعن، وإن كـان كـل منهمـا أعــم مـا اتصـلت روايتـه إىل : وهـو
مـا رواه : واحلسـن وهـو.منه،وقد يطلق الصحيح على سليم الطريـق مـن الطعـن،وإن اعـرتاه إرسـال وقطـع

املمدوح من غري نص على توثيقه مع فساد عقيدتـه، ويسـمى القـوي، وقـد يـراد بـالقوي مـروي اإلمـامي 
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يقابلـــه ،ورمبـــا قابـــل : والضـــعيف. مـــدوح، أو مـــروي املشـــهور يف التقـــدم غـــري املوثـــقغـــري املـــذموم وال امل
  ".الضعيف الصحيح واحلسن واملوثق ويطلق الضعيف بالنسبة إىل زيادة القدح ونقصانه

ـــذا التقســـيم ومـــا حيملـــه يف طياتـــه مـــن اعتبـــار حلـــال الراوي،أصـــبح الرتكيـــز علـــى اإلســـناد :قلـــت
ــــأن احلكــــم علــــى األخبــــار متوقــــف علــــى حــــال والنظــــر فيــــه حمــــل اهتمــــام نقــــا د الروايات،كمــــا قــــالوا ب

العدالة،واإلســالم، :الراوي،ولــذلك بــدأ تفصــيل القــول يف الشــروط الــيت جيــب أن تتــوفر يف الــراوي وهــي
   .والبلوغ، والعقل،والضبط،واإلميان

خــتالف املتــأخرون مــن أصــحابنا علــى تقســيم اخلــرب باعتبــار ا اصــطلح:" قــال ابــن الشــهيد الثــاين
 ، واضـطرب"الصـحيح، واحلسـن، واملوثـق، والضـعيف: األقسـام األربعـة املشـهورة وهـي أحوال رواته إىل

  ".كالم من وصل إلينا كالمه منهم يف تعريف هذه األقسام، وبيان املراد منها
هـــو مـــا اتصـــل ســـنده إىل املعصـــوم بنقـــل العـــدل اإلمـــامي عـــن مثلـــه يف مجيـــع الطبقـــات :الصـــحيح

،ومـا ورد عـن �وهنا نالحظ مشول التعريـف مـا ورد عـن النـيب .دة و إن اعرتاه شذوذحيث تكون متعدّ 
األئمـــة، واشـــرتط العدالـــة حـــىت مييـــز عـــن احلـــديث احلســـن الـــذي ال تشـــرتط فيه،والعـــدل هـــو مـــا صـــرحوا 

  .بتعديله،واإلمامي حىت مييز عن املوثق
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قـــال . خالفـــا ألهـــل الســـنةومل يشـــرتطوا أن يكـــون احلـــديث الصـــحيح خاليـــا مـــن الشـــذوذ والعلـــة 
أن ال يعرتيـه شــذوذ اعتـربه مجهـور العامــة،وأنكره أصـحابنا،نظرا إىل أن الصـحة بــالنظر إىل :"...املامقـاين

  ".حال الرواة

فالصحة عنـدهم متعلقـة بـالراوي فقط،بـل بعقيـدة الراوي،أمـا اتصـال اإلسـناد،واخللو مـن الشـذوذ 
  .والعلة،فال أمهية هلا يف احلكم

واعلـــم أن العلـــة ...-يعــين العلـــة-أمــا أصـــحابنا فلـــم يشــرتطوا الســـالمة منهـــا:"الثـــاين قــال الشـــهيد
  ".متنا وإسنادا بكثرة"التهذيب"توجد يف كتاب

منتقــى "وشــذ مــن اخلاصــة يف تعريــف الصــحيح ولــد الشــهيد الثــاين يف :"قــال حمّمــد رضــا املامقــاين
  ".،حيث شرط سالمة اخلرب من العلة كاشرتاطه للضبط"اجلمان

ّرف احلسني بن عبد الصمد احلارثي الصحيح بشرطي اخللو من الشذوذ والعلـة،مث تراجـع عـن وع
سنده بالعدل اإلمامي الضابط عـن مثلـه حـىت يصـل إىل املعصـوم  الصحيح وهو ما اتصل:" ذلك،فقال

ومــن رأينــا كالمــه مــن أصــحابنا مل يعتــرب هــذين القيــدين، وقــد اعتربمهــا أكثــر  .مــن غــري شــذوذ وال علــة
وأمـا املعلـل فغـري . وعدم اعتبار الشذوذ أوجد، إذ ال مانع أن يقال صـحيح، وهـو منكـر. دثي العامةحم

كانت يف املنت فكذلك؛ألن املنت حينئذ يكون  أما إذا كانت العلة يف السند فظاهر، وأما إذا: صحيح
لــيس مــن  بالعلــة، فــيعلم أو يغلــب علــى الظــن أنــه علــى مــا هــو عليــه  غــري صــحيح ملــا فيــه مــن اخللــل

فالصحيح على هذا ما صح سنده من الضـعف والقطـع ومتنـه . فيه صحيح السند نعم يقال. كالمهم
  ."وكيف كان هو اختالف يف االصطالح .من العلة

وكمــا ســبق فــال يشــرتط عنــدهم يف الصــحيح اتصــال اإلســناد،فيدخل يف الصــحيح مــا كــان مــن 
وقـــد يطلـــق الصـــحيح علـــى ســـليم الطريـــق مـــن ":قـــال الشـــهيد األول.املنقطـــع واملعضـــل واملعلـــق واملرســـل
فقـــد يطلـــق الصـــحيح علـــى ســـليم الطريـــق مـــن الطعـــن مبـــا ينـــايف كـــون ".الطعـــن وان اعـــرتاه إرســـال وقطـــع

: الراوي عدال إمامّيا، و إن اعرتاه مع ذلك الطريق السامل إرسال أو قطع، و ذا االعتبار يقولون كثـريا
  .روايته املنقولة كذلك مرسلة روى ابن أيب عمري يف الصحيح كذا، مع كون
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فاإلمامية يطلقون الصحيح علـى مـا كـان رجـال طريقـه املـذكورين فيـه عـدوال إماميّـة، وإن اشـتمل 
  .كالعلة،والشذوذ وعدم اتصال اإلسناد.على أمر آخر بعد ذلك

  :أقسام الصحيح

تفاوت ال شبهة يف تفاوت طبقات صحة الصحيح كما ت:" قال احلسني بن عبد الصمد احلارثي
وقـد قسـم الصـحيح باعتبـار الشـرط املـذكور إىل أعلـى وأدىن ".احلسـن طبقات ضـعف الضـعيف وحسـن

  : وأوسط

ما كـان كـّل واحـد مـن الـرواة يف كـّل مرتبـة معلـوم اإلماميّـة و العدالـة والضـبط، :الصحيح األعلى
  .أو كان معّدال بتعديل عدلني، أو معّدلني بعدلني و هكذا

يف اعتمــادهم علــى تعــديل الواحــد كمــا ســيأيت، فالتقييــد بعــدلني لــيس هــذا يطــرح إشــكاال :قلــت
  .  حمل اتفاق

مع كون الباقي مـن القسـم  -احلديث الصحيح الذي كان رواته كالّ أو بعضا :الصحيح األدنى
  .ممّن حكم بعدالته بالظّن االجتهادي -األعلى أو األوسط 

يل املتـــأخرين كـــاحللي أو التفرشـــي تعـــديل غـــري املعاصـــر،كتعد:يقصـــد بـــالظن االجتهـــادي :قلـــت
  .أوغريمها

مــع كــون البــاقي مــن القســم األعلــى  -مــا كــان رواة سلســلته كــالّ أو بعضــا :الصــحيح األوســط
  .معّدال بعدل يفيد قوله الظّن املعتمد، أو مبعّدل كذلك 

أحسبه يقصد ما كان التعديل صادرا من معاصر،لكن تعديله ال يكفي،كتعديل ابن عقدة،وابن 
  .منري،وابن فضال وغريهم ممن مل يتحقق انتماؤه للطائفة

  :الصحيح عند القدماء

ذلـك ألن الصـحة : الصحيح يف عرف املتقدمني خيتلف أشد االختالف عن عـرف املتـأخرين إن
ال تتوقــف علــى عدالــة الــراوي، بــل يصــح وصــف احلــديث بالصــحة ــرد الوثــوق بصــدوره،من  عنــدهم

اإلمـام ككتـاب عبيـد اهللا  أو يف أحـد الكتـب املعروضـة علـى. األربعمائةحيث وجوده يف أحد األصول 
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احلليب الذي عرضه على اإلمام الصـادق  وأثـىن عليـه،وكتايب يـونس بـن عبـد الـرمحن والفضـل بـن شـاذان 
املعروضـــني علـــى اإلمـــام العســـكري، أو لكونـــه مطابقـــا لـــدليل آخـــر مقطـــوع بـــه وحنـــو ذلـــك مـــن القـــرائن 

  .ولو مل يكن الرواة كلهم من حيث ذام ممن يصح االعتماد عليهم. بالصدور املفيدة لالطمئنان

وإذا أطلقـــت الصـــحة يف كـــالم مـــن تقـــدم فمـــرادهم منهـــا الثبـــوت أو :" قـــال ابـــن الشـــهيد الثـــاين
 ".الصدق

فهــو مــا وثقــوا بكونــه صــدر عــن املعصــوم،فهو أعــّم مــن أن يكــون منشــأ وثــوقهم كــون الــراوي مــن 
  .أو يظّنون-يعين املعصوم-خر، و يكونوا قطعوا بصدوره عنهالثقات أو أمارات أُ 

مبضـمونه، فـيعّم املوثّـق و الضـعيف   واملتقّدمون كانوا يريدون بالصحيح غالبا املعمول به و املفـىت 
  .إذا جربته الشهرة، أو احتّف بالقرائن و غري ذلك ممّا يوجب العمل

  :ومن القرائن اليت ذكروا أا تفيد صحة األخبار

  .موافقتها ألدلة العقل ومقتضاها -1

  .مطابقة اخلرب لنص الكتاب -2

  .كون اخلرب موافقا للسنة املقطوع ا من جهة التواتر  -3

  .موافقة اخلرب ملا اجتمعت الفرقة احملقة عليه-4

  :الحسن

هـــو مـــا اتصـــل ســـنده إىل املعصـــوم بإمـــامي ممـــدوح بـــال معارضـــة ذّم مقبـــول، مـــن غـــري نـــّص علـــى 
  .مجيع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح عدالته يف

وهو ما رواه املمدوح من غري نص على توثيقه مع فساد عقيدته ويسـمى :" وقال الشهيد األول 
  ".القوي

يقصــــد أن املمــــدوح  إذا كــــان فاســــد العقيــــدة يســــمى حديثــــه قويا،وأمــــا إذا كــــان صــــحيح :قلــــت
  .العقيدة فحديثه حسن
 :املدح يف نفسه جيـامع صـحة العقيـدة وفسـادها، واألول يسـمى حديثـه:" بهاينقال الوحيد البه

نـراهم مبجـرد ورود  قويا ،وإذا مل يظهر صحتها وال فسادها فهو أيضا من القـوي، لكـن: حسنا، والثاين
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وقــد يطلــق احلســن أيضــا علــى مــا لــو كانــت رواتــه مّتصــفني بوصــف احلســن إىل ".املــدح يعدونــه حســنا
  .يصري بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسال كما مّر يف الصحيح واحد معّني مثّ 



 

65 

 

علـــى " احلســـن"قـــد مـــر مـــن قبـــل يف حكـــم الســـي علـــى طـــرق الصـــدوق أنـــه يطلـــق لفـــظ :قلـــت
  .الراوي،كما يطلقها على الطريق،فهذا هو املقصود من ذلك

احلسـن  عن علـي بـن إبـراهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـري عـن علـي بـن:يف الكايف :مثال الحسن
  .فهو حسن لوجود حريز بن عبد اهللا السجستاين.بن رباط عن حريز عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا

مـا كـان  :ويقصـدون بـه،"الحسن كالصـحيح" :وقد أطلق القوم يف أحكامهم على األخبار عبارة
و البـاقي ثقـة، كّل واحد من رواته إمامّيا، و كان البعض ممدوحا مبدح معتمد غري بالغ إىل حّد الوثاقة 

و كان مدح ذلك البعض تاليـا ملرتبـة الوثاقـة ككونـه شـيخ اإلجـازة علـى املشـهور، و كـذا لـو كـان الكـّل  
إنّه ممّن أمجعت العصابة على تصحيح ما : كذلك أو كان البعض املمدوح واقعا بعد من يقال يف حّقه

  .يصّح عنه كابن أيب عمري

  :مثال الحسن كالصحيح

أصــحابنا عــن ســهل بــن زيــاد وعلــي بــن إبــراهيم عــن أبيــه مجيعــا عــن ابــن أيب عــدة مــن :يف الكــايف
ولكـن يف اإلسـناد .جنران عن عاصم بن محيد عن أيب بصري،فيه سهل بـن زيـاد وهـو مـن املختلـف فـيهم

فلـــذلك قـــالوا هـــو حســـن  .واحـــد ممـــن أمجعـــت العصـــابة علـــى تصـــحيح مـــا يصـــح عنهم،وهـــو أبـــو بصـــري
  .كالصحيح

مـــا كـــان مجيـــع رواتـــه إمـــامّيني  :ويقصـــدون بـــه،"حســـن محتمـــل الصـــّحةال":كمـــا أطلقـــوا عبـــارة
ممـدوحني،و كـان بعضــهم ممّـن اختلــف يف وثاقتـه و قصــوره عـن حــّدها، و حصـل للنــاظر بعـد املالحظــة 

  .الكاملة امليل إىل الوثاقة من دون اطمئنان و كان الباقي ثقة أو كذلك

  :الموّثق

األصــحاب علــى توثيقــه مــع فســاد عقيدتــه،   وحتّقــق هــو مــا اتصــل ســنده إىل املعصــوم مبــن نــّص 
  .ذلك يف مجيع رواة طريقه، أو بعضهم مع كون الباقني من رجال الصحيح

فـــاملوثق عنـــدهم هـــو حـــديث املخـــالف الثقـــة عنـــدهم ال عنـــد غـــريهم،أي أن التوثيـــق صـــادر عـــن 
  . نقادهم،ال عن غريهم
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ا كـان مـن قبـل علمـاء اإلماميـة،فتوثيق أهـل فال ينفع  توثيق غري اإلمامي ،فالتوثيق املعتمـد هـو مـ
مـن نـص األصـحاب علـى توثيقـه :واحـرتزوا بقـوهلم:"قال املامقـاين.السنة للرجل ال يعتد به يف هذا املقام

عمــا رواه املخــالفون يف صــحاحهم الــيت وثقــوا رواا،فإــا ال تــدخل يف املوثــق عنــدنا؛ألن العــربة بتوثيــق 
نا؛ألنا ال نقبل أخبارهم بذلك،وذا يندفع ما يتـوهم مـن عـدم الفـرق أصحابنا للمخالف ال بتوثيق غري 

بني رواية من خالفناه ممن ذكر يف كتب أحاديثنا،وما رووه يف كتبهم،فإن الفرق بينهما واضح،وما رووه 
يف كتــبهم ملحـــق بالضـــعيف عنـــدنا لصــدق تعريـــف الضـــعيف اآليت عليـــه،فيعمل منــه مبـــا يعمـــل بـــه مـــن 

  ".الضعيف

املامقــــــاين إىل أن قبــــــول التوثيــــــق مــــــن املخــــــالف يــــــؤدي إىل قبــــــول روايــــــات ليســــــت  هنــــــا يشــــــري
عندهم،حيث يسمى كل خرب رواه موثقا؛لذلك قال أن العربة بتوثيق علمـائهم ال غريهم،فحـديث غـري 

  .اإلمامية ملحق عندهم بقسم الضعيف

ني مـن دون فـرق جيعـل يوثقون املخطئ يف االعتقاد توثيق املصيب مشاخينا:" قال الوحيد البهبهاين
قــوهلم  والثــاين ثقــة كمــا جتــدد عليــه االصــطالح ويعتمــدون علــى ثقــات الفــريقني ويقبلــون األول موثقــا

  ".فالعدالة املعتربة عندهم هي املعىن األعم فظهر

فاإلمــــامي املوثــــق هــــو ثقــــة،واملخالف املوثــــق هــــو موثق،فحــــديث األول صــــحيح،وحديث الثــــاين 
عبــــارة عــــن تعــــديل لــــه،ألن التعــــديل أخــــص مــــن التوثيق،فكــــل عــــدل  موثق،والتوثيــــق للمخــــالف لــــيس

  .موثق،وليس كل موثق عدل

بـــأّن : و قـــال صـــاحب املقبـــاس.ويقـــال للموثّـــق القـــوّي أيضـــا؛ لقـــّوة الظـــّن جبانبـــه، بســـبب توثيقـــه
  .تسمية املوّثق قويّا و إن كان صحيحا لغًة إّال أنّه خالف االصطالح

األول أن القــوي هــو حــديث املمــدوح فاســد العقيــدة،فهو قــد ســبق قــول الوحيد،والشــهيد :قلــت
  .بذلك غري املوثق

وغـري .أن اإلمـامي الثقـة حديثـه صـحيح،واملمدوح حديثـه حسـن:وبعبارة أخرى عن هذه األقسـام
  .اإلمامي الثقة حديث موثق،واملمدوح حديث قوي
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حاديـــــث  ،غـــــري  مســــتعمل عنــــد أهـــــل الســــنة، يف احلكـــــم علــــى األ"املوثــــق"وهــــذا اللفــــظ أقصـــــد 
كالصحيح،واحلســن رغــم  اخــتالف تعريفهمــا،فهو ممــا تفــرد بــه اإلماميــة،قال احلســني بــن عبــد الصــمد 

  ".املوثق وهو من خواصنا:" العاملي

حمّمــد بــن حيــىي عــن أمحــد بــن حممــد عــن ابــن :مــا يف الكــايف والتهــذيب واالستبصــار:مثــال املوثــق
  . فطحي ثقةفضال عن ابن بكري عن زرارة،فكل من ابن فضال وابن بكري

عـدة مـن أصـحابنا عـن أمحـد بـن حممـد عـن الوشـاء عـن عبـد الكـرمي بـن عمـرو عـن :ما يف الكـايف
  .فالوشاء وهو احلسن بن علي بن زياد الوشاء وكان ثقة من الواقفة.ابن أيب يعفور

أبان بن عثمان،أو احلسن بـن علـي بـن فضـال،أو عبـد :األسانيد اليت فيها:ومن أمثلة املوثق أيضا
  .بن بكري،أويونس بن يعقوب،أو إبراهيم بن عبد احلميد وحنوهم اهللا

: ،ويقصـدون بـه"الموثّـق كالصـحيح"وقد أطلقوا أيضا كما هو احلـال يف احلسـن كالصـحيح،لفظ
: مــا يكــون كــّل واحــد مــن رواتــه ثقــة، و مل يكــن الكــّل إماميّــا، و كــان غــري اإلمــامي ممّــن يقــال يف حّقــه

يصـــّح عنـــه، كأبـــان بـــن عثمـــان، أو واقعـــا بعـــد مـــن يقـــال يف حّقـــه أمجعـــت العصـــابة علـــى تصـــحيح مـــا 
  .األسانيد اليت فيها احلسن بن فضال،ولو اعترب رجوعه فهو صحيح:ومثال املوثق كالصحيح.ذلك
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وممــا ســبق يتضــح أن الفــرق بــني هــذه األقســام يرجــع يف األســاس إىل عقيــدة الراوي،حيــث يقــدم 
،أي احلســن علــى املوثــق،رغم أن الــبعض قــال بتقــدمي املوثــق املمــدوح اإلمــامي علــى الثقــة غــري اإلمــامي

إالّ أن بعضـــهم رجـــح املوثـــق علـــى :"قـــال حمّمـــد رضـــا املامقـــاين.علـــى احلســـن وهـــو خـــالف امـــع عليـــه
احلسن،وذكره تاليا للصحيح مستدال على ذلك بأن الثقة يف احلديث أهم يف الغرض  وأحـق باالعتبـار 

  ".االستقامة يف االعتقاد يف قبول الرواية والوثوق ا من

مـــدارك "صـــاحب كتـــاب ) هــــ1009ت(وذهـــب مشـــس الـــدين حمّمـــد بـــن علـــي العـــاملي اجلبعـــي 
إىل عدم حجية اخلرب املوثق أي الـذي يـروى مـن طريـق غـري اإلمـامي " اإلحكام يف شرح شرائع اإلسالم

  ...اإلثين عشري،فرّد املرويات اليت يف سندها واقفي أو فطحي أو سين أو زيدي

صاحب املدارك وقال باضطراب منهجه،حيث أنـه تـارة يقبـل ) هـ1186ت(وقد انتقد البحراين 
  .رواية غري اإلماميني،وتارة أخرى يرّد روايتهم

  : القويّ 

ســبق القــول أن بعضــهم مســى املوثــق قويــا،يف حــني جعــل بعضــهم القــوي قســيما للموثــق، أي أنــه 
وعـــّد :القـــوي:      " قـــال حمّمـــد رضـــا املامقـــاين .قســـم آخـــر برأســـه مبـــاين للصـــحيح و احلســـن واملوثّـــق

ما كانت سلسلة السند إماميني مسكوت عن :بعضهم هذا النوع قسما برأسه،وهو احلق،وعّرف بكونه
  ".مدحهم وذمهم كال أو بعضا،ولو واحدا مع تعديل البقية

تعــاريف فكمــا تــرى هــذا التعريــف خيــالف مــا نقلنــاه آنفــا عــن بعضــهم،و قــد ورد يف املقصــود منــه 
أخرى،فقـــد يـــراد بـــالقوي مـــروي اإلمـــامي غـــري املـــذموم وال املمـــدوح أو مـــروي املشـــهور يف التقـــدم غـــري 

هو باملعىن العاّم ما يظّن بصدق صدوره ظّنا مستندا إىل غري جهة الصّحة     واحلسن و :وقالوا .املوثق
ان مجيع رواته إمـامّيني مـع كـون منها ما ك:أن القوي  على أقسام: والختالف تعاريفهم له قالوا.التوثيق

مـا اّتصـف بعـض رجـال سـنده مبـا يف املوثّـق : و منهـا.البعض أو الكّل مسكوتا عن املدح       والقدح
مـا كـان مجيـع سـنده مـن غـري اإلمـامي، : و منهـا.مع كونه مـن غـري اإلماميّـة، و مـن عـداه مبـا يف احلسـن

مـا ترّكـب سـنده مـن إمـامي موثّـق، و غـري إمـامي : هـاو من.لكن مع مدح اجلميع مبا مل يبلغ حـّد الوثاقـة
مــا كــان اجلميــع غــري : و منهــا.مــا ترّكــب منهمــا لكــن مــع مــدح اجلميــع مبــا دون الوثاقــة: و منهــا.ممــدوح

. ما ترّكب سنده من إمامي ممدوح و غري إمـامي موثّـق: و منها.إمامي، مع توثيق بعض و مدح آخرين
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يكون مجيـع رواة سلسـلته إمـامّيني إّال أّن الـبعض أو الكـّل يكـون ما : و منها.وهذا عكس القسم الرابع
أي أن املــدح مراتب،منــه مــا يكــون يف مرتبــة احلســن،ومنه مــا .ممــدوحا مبــدح غــري بــالغ إىل مرتبــة احلســن

  .يكون يف مرتبة القوي،فهو دون األول

  .أعلى و أوسط و أدىن على حنو ما مّر يف الصحيح: والقوي له أقسام ثالثة

مــا يكـون كــّل : ويقصـدون بـذلك،"القـوّي كالحســن" :أطلقـوا علــى بعـض األحاديـث عبــارة وقـد
واحد من رواته إمامّيا، و كان الكّل أو البعض مع وثاقة الباقي أو حنوها ممدوحا مبدح يكون تاليا ملرتبة 

  .احلسن، أو ما اّدِعَي العلم العادي بكونه من املعصوم

مــا يكــون كــّل واحــد مــن رواتــه إمــامّيني، و : ويقصــد ــا،"كالصــحيحالقــوّى  ":كمـا أطلقــوا عبــارة
يكون البعض مسكوتا عن املـدح و الـذّم، أو ممـدوحا مبـدح غـري بـالغ إىل حـّد احلسـن، و كـان واقعـا يف 

ومثـال ". أمجعـت العصـابة علـى تصـحيح مـا يصـّح عنـه: "الذكر بعد الثقات، و بعد مـن يقـال يف حّقـه
وميكـــن القـــول بصـــحتها؛ألنه مـــن مشـــايخ : الســـعدآبادي،قالوا: الـــيت فيهـــا األســـانيد:القـــوي كالصـــحيح

  .اإلجازة

ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه و ذّمه، : ،واليت يقصد ا"القوّي كالموّثق"وأطلقوا عبارة
و كـان البـاقي ثقـة، و  » أمجعت العصـابة علـى تصـحيح مـا يصـح عنـه«: و واقعا بعد من يقال يف حّقه

قــات غــري إمــامّي، و كــان بعــٌض مــن اإلمــامي ممــدوحا مبــدح يكــون تاليــا للوثاقــة، و كــان كــان بعــض الث
  .الباقي ثقة

  :الضعيف
  .الفاقد للشروط املعتربة يف األصناف الثالثة  وهو ما قابل الصحيح واحلسن واملوثق ،وهو 

  ".قالضعيف وهو ما مل جيمع صفة الصحيح أو احلسن أو املوث: "قال احلسني بن عبد الصمد

األسـباب املوجبـة لتضـعيفه، فالـذي يرويـه املعـروف  وختتلـف مراتـب احلـديث الضـعيف بـاختالف
أسوأ حاال من الـذي يرويـه جمهـول احلـال، والـذي يرويـه جمهـول احلـال  بالفسق، أو الكذب من اإلمامية

 المن غريهم أسوأ حاال ممـا يرويـه اهـول مـنهم، وهكـذا كلمـا كانـت أسـباب للضـعف واضـحة جليـة 
بالنســبة إىل األصــناف  تقبــل املراجعــة، كــان اخلــرب أبعــد عــن االعتبــار وأشــد ضــعفا، واحلــال ذلــك أيضــا

 اإلمامي الفقيه الورع الضابط، أصح مما يرويه العدل اإلمـامي الفاقـد لبقيـة الثالثة، فالذي يرويه العدل



 

70 

 

واحد وهكذا بالنسـبة  ريقهذه الصفات، واحلديث احلسن املروي بطريقني أو ثالثة أقوى من املروي بط
روي بطـــريقني أو أكثـــر، واقـــرتن بـــبعض  إىل املوثـــق، ورمبـــا يكـــون احلســـن يف مرتبـــة الصـــحيح، كمـــا لـــو

 .املرجحات، ومرّد ذلك إىل قوة االطمئنان بصحة احلديث والوثوق بصدوره عن املعصوم

  :العمل بالحديث الضعيف

طروحــــة عنــــدهم ،لكــــن يف فضــــائل وقــــد تكلــــم أهــــل الســــنة أيضــــا علــــى هــــذه املســــألة ؛ألــــا م
  .األعمال،ال يف احلالل واحلرام،فرّدها البعض مطلقا،وقبلها البعض،وقال البعض بشروط

أما عند اإلماميـة فلـم يقيّـدوا ذلـك بفضـائل األعمـال أو غريهـا،وذكر غـري واحـد مـنهم أن العمـل 
عفها ومل ينجـــــرب وقـــــد شـــــاع العمـــــل بالضـــــعاف يف الســـــنن وان اشـــــتهر ضـــــ:" ـــــا شـــــائع،فقال البهـــــائي

والعامـــة مضـــطربون يف التقصـــي عـــن ذلـــك، وأمـــا حنـــن معاشـــر اخلاصـــة فالعمـــل عنـــدنا لـــيس ـــا يف ...
  ".وهي ما تفردنا بروايته" من مسع شيئا من الثواب:" احلقيقة بل حبسنة

بقطعي كفحـوى  وذكر احلسني بن عبد الصمد العاملي أم قد يقبلون غري الصحيح إذا اعتضد
  .بني األصحاب حوى املتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبوالالكتاب أو ف

  :وقد  ذكر بعضهم طريقني جلواز العمل مبثل هذا احلديث
كــون الــراوي لــه مــن أصــحاب اإلمجــاع إذا صــح الســند إليــه، وإن ضــعف مــن بعــده مــن : أحــدمها

  .الرواة
  .اشتهار العمل به لدى قدماء الفقهاء: الثاين 
  :علماء الشيعة من التقسيم الجديدموقف       

كمـــــا ســـــبق اإلشـــــارة إليـــــه فـــــإن التقســـــيم اجلديـــــد مل يعـــــرف إال يف عهـــــد احللـــــي أو شـــــيخه ابـــــن 
ـــة للمصـــطلح اجلديـــد،واإلعالن الرمســـي لتقســـيم :"طـــاووس،يقول حيـــدر حـــب اهللا كانـــت الـــوالدة الرمسي

قبــل  –الكتــاب الــذي يعــىن للعالمــة احللي،ذلــك " منتهــى املطلــب يف حتقيــق املــذهب"احلــديث يف كتــاب
  ".برصد االجتاهات واآلراء الفقهية يف الداخل الشيعي،نقاط االتفاق فيها،ونقاط اخلالف -كل شيء

وقـــــد تعـــــرض التقســـــيم اجلديـــــد لألحاديـــــث أو مـــــا يعـــــرف باالصـــــطالح اجلديـــــد إىل انتقـــــادات 
واعرتاضات شديدة من علمـاء اإلماميـة،واعتربوا أن ذلـك يهـدف إىل ضـرب أصـول الطائفـة،من خـالل 

وكــان أصــحاب االجتــاه اإلخبــاري أشــد النــاس طعنــا يف هــذا التقســيم، فقــد شــجب .الطعــن يف روايــتهم



 

71 

 

يــع احلــديث، وعــّدوه مــن البــدع الــيت حيــرم العمــل ــا وبســطوا البحــث يف إبطالــه، وإثبــات األخبــاريون تنو 
صــحة مجيــع أخبــار األصــول األربعــة، بــل مجيــع األخبــار الــيت نقلوهــا عــن الكتــب املعتــربة، ألــا حمفوفــة 

  .بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن املعصوم

... لــة علــى صـحة أحاديــث الكتــب املعتمــدةيف ذكــر األد: الفائــدة التاسـعة:"وقـال احلــر العــاملي 
ويظهر مـن ذلـك ضـعف االصـطالح اجلديـد علـى تقسـيم احلـديث إىل صـحيح، ... ووجوب العمل ا

  ".وحسن، وموثق، وضعيف، الذي جتدد يف زمن العالمة، وشيخه أمحد ابن طاووس

طعـــا؛ علـــم هلـــم ـــذا االصـــطالح ق فـــإن القـــدماء ال"فهـــذا التقســـيم مل يكـــن معـــروف قبلهمـــا،
علـى صـدق اخلـرب وإن اشـتمل طريقـه علـى ضـعف كمـا  الستغنائهم عنه يف الغالب بكثرة القرائن الدالة

كثـري مزيـة توجـب لـه التمييـز باصـطالح أو غـريه، فلمـا اندرسـت  أشرنا إليه سالفا، فلـم يكـن للصـحيح
البعيـد عـن  يـب وتعيـنياألسانيد باألخبار اضطر املتأخرون إىل متييز اخلايل مـن الر  تلك اآلثار واستقلت

االصـطالح قبـل زمـن العالمـة، إال  الشك، فاصـطلحوا علـى مـا قـدمنا بيانـه، وال يكـاد يعلـم وجـود هـذا
  .من مجال الدين بن طاووس

وقـــد لقـــي هـــذا التقســـيم ردود فعـــل قويـــة مـــن التيـــار اإلخباري،ايـــة القـــرن العاشـــر،ومطلع القـــرن 
  .يوسف البحرايناحلادي عشر اهلجري،خاصة من احلر العاملي،و 

  :أسباب رّدهم لالصطالح الجديد
أن الشــــروط الــــيت يصــــح ــــا احلــــديث فيــــه جتعــــل الكثــــري مــــن الروايــــات املعمــــول ــــا عنــــدهم -1

وأصــحاب االصــطالح اجلديــد قــد اشــرتطوا  يف الــراوي  العدالــة فيلــزم مــن :"ضــعيف، قــال احلــر العــاملي
  ".منهم إال نادراذلك ضعف مجيع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد 

أن االصطالح اجلديد موافق يف بعض جوانبه ملصطلح العامة،وجيب خمالفتهم يف ذلـك، قـال -2
أن طريقـــة املتقـــدمني مباينـــة لطريقـــة العامـــة، واالصـــطالح اجلديـــد موافـــق العتقـــاد العامـــة :"احلـــر العـــاملي

كــالم الشــيخ حســن   واصــطالحهم، بــل هــو مــأخوذ مــن كتــبهم كمــا هــو ظــاهر بــالتتبع، وكمــا يفهــم مــن
  ".وقد أمرنا األئمة باجتناب طريقة العامة. وغريه
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أن االصـــطالح اجلديـــد يســـتلزم ختطئـــة الطائفـــة فيمـــا عملـــوا ـــا مـــن قبـــل،فهو مـــن املؤكـــد قـــد -3
أن االصــطالح اجلديــد يســتلزم ختطئــة مجيــع الطائفــة :"قــال احلــر العــاملي. يضــعف أحاديــث معمــول ــا

  ".زمن الغيبة كما ذكره احملقق يف أصوله احملققة يف زمن األئمة، ويف

قــــال احلــــر .أن طريقــــة القــــدماء يف التصــــحيح أســــلم،ألا مــــأخوذة عــــن األئمــــة املعصــــومني -4
أن طريقــة القــدماء موجبــة للعلــم، مــأخوذة عــن أهــل العصــمة؛ ألــم قــد أمــروا بإتباعهــا وقــرروا :"العــاملي

تقـارب سـبعمائة سـنة منهـا يف زمـان ظهـور األئمـة  العمل ا، فلـم ينكـروه، وعمـل ـا اإلماميـة يف مـدة
  ". واالصطالح اجلديد ليس كذلك قطعا، فتعني العمل بطريقة القدماء. قريب من ثالمثائة سنة

ويقــول احلــر العــاملي أن أصــحاب هــذا االصــطالح أنفســهم يقــرون بــذلك،حيث أــم يأخــذون 
  -أيضـا  -خ حسن، وغريمها بأن املتـأخرين وقد اعرتف الشيخ اء الدين، والشي:"بطريقة القدماء،قال

  ...."كثريا ما يسلكون مسلك املتقدمني ويعملون باصطالحهم
فقــــد ادعــــى بعــــض املتــــأخرين :"مــــربرات ظهــــور هــــذا االصــــطالح غــــري صــــحيح،قال احلــــر العــــاملي -5

ا اخــتالط األصــول بغريهــا وعــدم إمكــان التمييــز، وانــدراس األصــول وخفــاء القــرائن، وأــم لــذلك وضــعو 
  ".االصطالح اجلديد

  
  
  
  
  
 
 


