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   مقدمة
 

الرصاع املذهبي الدائر بني كربيي املذاهب اإلسالمّية السنّة والشيعة، 

ه بامتداد اإلسالم نفسه من خالل رحلته الطويلة رصاع طويل يمتّد عمر

يتفاقم حّتى ل -يف حمّطات–بمحّطات شّتى وألوان عّدة، فرّبام احتّد وتشنّج 

به األمر إىل القتال الدموّي واستباحة األرواح واألموال واألعراض، أو هدأ 

 وانحرص يف الرواق الفكري والعلمي ومقارعة احلجج  والرباهني.

صانعوه ومتبنّوه عن  إذ ال يعدو فيه وال باطل حّق  ل الواللون األوّ 

بغية الفتن واإلحن، ينفخون يف الرصاع  آرب ومصالحكوهنم أصحاب م

ما تبنّاه ثّلة من علامء األّمة بغرض التقريب بني املسلمني ودرء ّما الثاين فهو أو

فتنة والفرقة بينهم من خالل التعّرف عىل أفكار وعقائد ومستندات ال

مثال وخري  ،لفتنةن بغية اعّصبورف اآلخر، وعدم االعتناء بام ينقله املتالط

ام األزهر إمد احلسني رشف الدين وراجعات بني السيد عبعىل ذلك كتاب امل

يد تي كانت بني السال يم البرشي، وكذا املراسالتيف حينه الشيخ سل

  لتوت.الربوجردي والشيخ حممد ش

 ةأجوبة املسائل األزهريّ "قة إذا ما قلنا أّن كتاب حلقياجانب نولن 

هو واحد من تلك النامذج، وقد   "حول مصادر الترشيع عند الشيعة اإلمامّية

سئلة أ عىل  دللرّ  الباحث اإلسالمي املعروف الشيخ أمحد سلامنخّطه يراع 

رشيعة لاو املقارن هقفلاأمحد حممود كريمة أستاذ   وإشكاالت الشيخ

أسامها و لعتبة احلسينّيةل والتي قام بتوجيهها بجامعة األزهر اإلسالمّية
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  التفريب بني املذاهب.يفذهبي( ضمن مرشوعه م )مرشوع حوار

 ة البحوث والدراسات التابعة لقسم الشؤون الدينّية يفبتأمل شعهلذا 

حدة قت خطوة جديدة يف طريق الوقد حقّ  املقّدسة أن تكون سينّيةالعتبة احل

ه ضمون النافع واملساهم يف   إصالح ما تعيشاإلسالمّية ونرش الثقافة ذات امل

 األّمة.

 ...ويّل التوفيقواهلل 

ة البحوث والدراسات بشع                                     

لقسم الشؤون الدينّية  التابعة                                                                   

ةقّدسامل سينّية العتبة احليف                                            



 

 
 توطئة  

 

وأفضل الصالة وأزكى التسليم عىل خاتم  ،احلمد هلل رب العاملني

لغّر ا وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين ݕاألنبياء وسيد املرسلني حممد 

وريض اهلل عىل ، امليامني الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهريا

 :عليه وما بّدلوا تبديال أصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل

الشيخ أمحد كريمة بإرسال جمموعة من سامحة فقد تفّضل أّما بعد، 

فع قاصدا بذلك ر ݜمذهب أهل البيت  مصادر الترشيع يفاملسائل حول 

الغشاوة وإزالة الغاممة حول ما أثري سابقا ويثار اليوم عن الطائفة اإلمامية 

 .أعىل اهلل برهاهنا

 قواعدلني يديك هو إجابة عىل هذه املسائل طبقا وهذا الكتاب الذي ب

االستدالل واالستنباط والتعاطي مع النصوص يف  ݜمذهب أهل البيت 

 إىل وّجهتالقرآنّية والروائّية والتارخيّية بحيث ندفع بذلك كّل هتمة يمكن أن 

هذه الفرقة التي الزالت مرمى سهام احلاقدين واملعاندين، الذين ال يريدون 

 .اإلسالم وأهلهخريا ب

 يرزقناو أن يرينا احلّق حّق ووّفقنا ملا حيّبه ويرضاه يأن نسأل اهلل تعاىل 
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ىل وجيعلنا ممّن يظهر احلّق ع زقنا اجتنابهيروويرينا الباطل باطال  باعهتّ ا

، ه أكرم األكرمني، إنّ مع شتات املسلمني عىل كلمة التوحيدوجي ،أيدهيم

  اهلل عىل حممد وآله الطيببني الطاهرين.العاملني، وصىّل  واحلمد هلل رّب 

 

 أمحد سلامن                   هـ     1440 حمّرم احلرام 25يف 



 

 كلمة يف التقريب
 

جاء به الدين وندب إليه الشارع املقّدس هو توحيد  إّن من أهّم ما

 لالكلمة ومجع شتات الناس، ففي كتاب اهلل املجيد الذي نتلوه آناء اللي

 ُُّّٱنعمه تعاىل علينا تأليف القلوب: وطريف النهار نجد أّن من أعظم 

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

 اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 جي  يه ىه جهمه ين ىن ُّٱوقال عّز من قائل:  ،َّ  يك ىك مك لك
، َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱٱكام هنانا عن بّث الفرقة بني املسلمني بقوله:

 مب زب رب يئُّٱ وقوله تعاىل ، َّ مت خت حت جت  مبهب خب حب جب

  .َّ  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب

هار وأهل بيته األط ݕولو نظرنا يف ما صّح عندنا من سنّة املصطفى 

لوجدنا عرشات األحاديث التي حتّثنا عىل االجتامع وتنهانا عن الفرقة  ݜ

د إىل التعاون والتعاض وتؤّسس إىل مبدأ األخّوة بني املسلمني ودعوهتم

 ݠ لصادقبرسالة جعفر بن حممد اكمثال عىل هذا والتكافل، وسأكتفي 

 هاقرأ عىل من ترى أنّ م: الشيعته يف الكوفة حيث قال حلاملها زيد الشحّ 

والورع  وجل وأوصيكم بتقوى اهلل عزّ  ،يطيعني منهم ويأخذ بقويل السالم
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األمانة وطول السجود  يف دينكم واالجتهاد هلل وصدق احلديث وأداء

 امنكم عليها برّ ائت وا األمانة إىل من، أدّ ݕوحسن اجلوار فبهذا جاء حممد 

ائركم لوا عشص  ، ن يأمر بأداء اخليط واملخيطكا ݕرسول اهلل  نّ إف أو فاجرا

منكم إذا  الرجل وا حقوقهم فإنّ واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّ 

 :األمانة وحسن خلقه مع الناس قيل ىورع يف دينه وصدق احلديث وأدّ 

: هذا أدب ور وقيلمنه الس ين ذلك ويدخل علّ فيّس  "جعفرّي "هذا 

   .(1)جعفر

ولعّل السبب يف ترّدي أحوال املسلمني وختّلفهم عن ركب احلضارة 

البرشّية هو تضييعهم هلذا األصل األصيل وهو تأليف قلوب املسلمني ومجع 

كلمتهم، بل جتاوزنا مرحلة التضييع واإلمهال ودخلنا مرحلة التأجيج 

ني ئيات تشعل نار الفتنة بوالتهييج، فكم من املنابر والصحف والفضا

املسلمني وتسعى ليال هنارا لتأليب املسلمني بعضهم عىل بعض بل سمعناهم 

ورأيناهم وهم يشّجعون عىل سفك الدماء املحّرمة التي ورد يف األثر أهّنا 

 !أشّد حرمة عند اهلل من الكعبة

إّن أّول طريق إصالح هذه احلالة السيئة فتح قنوات تواصل وحوار 

لامء األّمة، وحتريك املياه الراكدة التي أسنت من أصوات الطائفيني بني ع

  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱوالتكفرييني، والعودة إىل النهج القرآين األصيل:

 .َّجت هب مب خب جبحب هئ

ومن هنا فإّننا نعترب الرسالة التي وّجهها العالمة أمحد كريمة األزهري 

                                                           
 .2/636الكايف  (1)



 13 ...........................................................................  كلمة يف التقريب

 
 

ناة حوار ية طّيبة لفتح قللشيعة اإلمامّية خطوة  يف االجتاه الصحيح، وهي بدا

بني الطائفتني الكريمتني نطوي من خالهلا صفحة املايض املظلم ونرشع يف 

تأسيس مستقبل مرشق يضمن بيئة صحّية ألبنائنا بعيدا عن كدورات 

.(1)التطّرف ونتانة الطائفّية املقيتة

                                                           
ن كثريا من إحالته يف أكثر مرغم شّدة فرحي بام خّطه يمني العالمة أمحد كريمة إاّل أّنني استأت  (1)

مورد من رسالته إىل كتاب )مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة( والذي اعترب مؤّلفه فيه أّن 

 التقريب جمّرد خدعة لنرش الباطل وهاجم كّل من دعا إليه!





 

 ضرورّية منهجّيةقواعد 
 

 من عرض قواعدقبل الدخول يف أجوبة مسائل الشيخ كريمة، البّد 

عاّمة متّثل خارطة طريق يف احلوار أمام كّل من يريد التعّرف عىل عقيدة 

 واتالسنحصل عىل مّر  اخللل الرئييس يف كّل ماالشيعة اإلمامّية، ولعّل 

املنرصمة هو عدم مراعاة هذه القواعد عند حماولة التعّرف عىل أصول 

 !مذهب الشيعة اإلمامّية

ذا البحث لكي تكون الصورة واضحة عند ومن هنا فإيّن قّدمت ه

القارىء الكريم، بل سيّتضح اجلواب عىل كثري من األسئلة املرسلة من 

 :خالل هذه القواعد التي سنذكرها اآلن

 جتّنب الوسائط يف النقل: القاعدة األوىل
أهّم القواعد التي حيتاجها الباحث يف العقائد هو االّطالع مبارشة من 

ريا لتي يريد تقييم أصوهلا وجتنّب النقل بالوسائط، إذ إّن كثعىل كتب الفرقة ا

يف  سواء "النقل بالواسطة"ممّن كتب حول الشيعة وقع يف هذا الفّخ وهو 

جانب األحاديث والروايات أو يف جانب اآلراء واملقوالت الكالمّية 

 والعقدّية.

ي املرصاالديب واملفّكر واملؤّرخ ومن أبرز الذين وقعوا يف هذا الفّخ 

يف كتابه فجر اإلسالم، الذي ضّمنه لألسف الشديد مجلة  الكبري أمحد أمني

من االهتامات الشنيعة ملذهب الشيعة اإلمامّية بحيث تقشعّر اجللود 
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وترجتف القلوب لفظاعتها، وحيسن بنا يف هذا املوضع نقل ما كتبه املرجع 

حيث الديني حممد حسني كاشف الغطاء رائد التقريب يف زمانه 

( تلك اآلونة كتاب الكاتب الشهري )أمحد أمني ى وقع يف يدي يفحتّ قال:...

 (سالم( فسربته حتى بلغت منه إىل ذكر )الشيعةاإل فجرالذي أسامه )

 رجال يف أقايص ، ولو أنّ أو حاطب ليل كخابط عشواء فوجدته يكتب عنهم

 م ترتفع و  تلك الكتابة  م ينفسخ له العذر،يف هذا العرص الصني كتب عنهم

ة ما كتبه ذلك الشاب، ولكن وقفت عىل قدم ثابتة من صحّ  ،عنه الالئمة

لواحدة ة امثل هذا الرجل وهو يكتب كتابا يريد نرشه يف األمّ  : إذا كانوقلت

قوف ، والوفرقانه املجيد، واستطالع أحواهلم إخوانا بنّص  التي جعلها اهلل

 ، ومع ذلك يسرتسل ذلكعليه ءعىل كثب منه أيس يش عىل حقيقة أمرهم

عىل تلك الطائفة تلك األقاويل ، إذن فام حال السواد  ل، ويتقوّ االسرتسال

 !(1)املسلمني  ةوالرعاع من عامّ 

 اق أنّ ومن غريب االتفثم نقل الشيخ قّصة لقائه بـ)أمحد أمني( فقال: 

، ووقوف هجري( بعد انتشار كتابه 1349)أمحد أمني( يف العام املايض )

اب ب ( وحظي بالترشف بأعتابالعلم مدينةن علامء النجف عليه زار )ة معدّ 

وتلميذ،  سمن زهاء ثالثني بني مدرّ  فاملؤلّ  يف الوفد املرصي تلك املدينة

 هر رمضان يف نادينا يفمن ليلة من ليايل ش وزارنا بجامعته، ومكثوا هزيعا

ه صفحا ناهلفوات عتابا خفيفا، وصفحنا ع ، فعاتبناه عىل تلكحمفل حاشد

وكان أقىص ما عنده من ، ونقول له سالما عليه كراما ، وأردنا أن نمرّ مجيال

 فإنّ  ،فقلنا : وهذا أيضا غري سديد !؟"ة املصادرالع وقلّ عدم االطّ "تذار االع

                                                           
 .19أصل الشيعة وأصوهلا  (1)



 17 .....................................................................  ة رضورّيةقواعد منهجيّ 

 
 

فية، ة الكاال أن يستحرض العدّ أوّ  من يريد أن يكتب عن موضوع يلزم عليه

، له ضله اخلوض فيه والتعرّ  ز فال جيو، وإاّل ويستقيص االستقصاء التام

هز مخسة املشتملة عىل ما ينا وكيف أصبحت مكتبات الشيعة ومنها مكتبتنا

وهي يف بلدة كالنجف فقرية من  ،د أكثرها من كتب علامء السنةجملّ  آالف

ومكتبات القاهرة ذات العظمة  ، من العلم والصالح إن شاء اهللإاّل  ءكل يش

 .(1)يذكر شيئا الإاّل والشأن خالية من كتب الشيعة 

فمقتىض األمانة العلمّية أن يسمع الباحث من الطرف اآلخر مبارشة 

وأن يقرأ من كتبهم ال أن يعتمد عىل الوسائط التي قد تكون فاقدة 

ألبجديات البحث العلمي أو األمانة العلمّية، فكم من الكتب التي كتبت 

ختالق نصوص أو با ضّد الشيعة تالعبت باحلقائق ببرت النصوص وحتريفها

 .(2)ال وجود هلا البّتة يف كتب الشيعة ونسبتها إليهم

 القاعدة الثانية: مدلول النّص القرآين
يعترب القرآن الكريم أهّم قاعدة مشرتكة بني املسلمني ملزمة لكّل 

األطراف، وذلك لكونه قطعّي الصدور مسّلم احلجّية فال جمال للتشكيك 

اّل ملن قد خرج عن ربقة املسلمني وتدّين بمّلة فيه بأّي حال من األحوال إ

 الكافرين.

                                                           
 .20أصل الشيعة وأصوهلا  (1)

لكّل خري قد وقع يف هذا الفّخ فأكثر من النقل واالقتباس عن كتاب  والظاهر أّن الشيخ وّفقه اهلل (2)

للقفاري، وزاد الطني بّلة عندما أحال القارىء عىل  "مسألة التقريب بني أهل السنّة والشيعة"

للقفاري، إذ أّن مؤّلف هذه الكتب يعترب من أكثر املعارصين  "أصول مذهب الشيعة"كتاب 

لمية وتفنّنوا يف التالعب بالنصوص وبرتها عن سياقاهتا وتدليس الذين حادوا عن األمانة الع

 عىل القارىء وال حول وال قّوة إاّل باهلل العّل العظيم.
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لكن تبقى القضّية املختلف فيها هي داللة اآليات القرآنية وفهمها، 

فال شّك أّن قسام كبريا من اآليات القرآنية قد وقع اخلالف يف مدلوالهتا 

وقبل ذلك يف أسباب نزوهلا، وبالتايل فعند االستدالل عىل الشيعة بآيات 

 كتاب فإّن ذلك ال يكون إاّل بأمرين:ال

 إّما باآليات الرصحية التي  م يقع خالف يف مدلوهلا  -

 بإلزام الشيعة بتفاسريهم التي التزموا هبا وإّما -

من هذا املنطلق ال يصّح إلزام الشيعة بتفسريات أهل السنّة لآليات و

نزوهلا التي  بالقرآنية التي وقع فيها اخلالف سواء يف فهم ألفاظها أو يف أسبا

 رووها عن بعض الصحابة والتابعني.

 الرواية أعّم من الرأي :لثةالقاعدة الثا
ال شّك أّن إيراد أحد املصنّفني لرواية يف كتابه ال يعني تبنّيها واالعتقاد 

فق أهل العلم كاّفة بمضموهنا، فالرواية أعّم من الرأي واالعتقاد، وقد اتّ 

دون املوضوع املقطوع الكذب، وال أعلم يف عىل جواز رواية اخلرب الضعيف 

 .(1)ذلك خالفا بينهم

وقد يتبادر لذهنك هذا السؤال: ملاذا يورد العلامء بعض األحاديث 

الضعيفة يف مصنّفاهتم مع وضوح ضعفها وظهور وهنها؟ واجلواب عىل 

ذلك هو: أّن هؤالء األعالم رأوا أّن يف نقل هذا احلديث عىل ضعفه فوائد 

 أخرى:

                                                           
 م التساهل يف األسانيد ورواية ماجيوز عند أهل احلديث وغريه: 83قال ابن الصالح يف مقّدمته  (1)

 .ببيان ضعفها املوضوع من أنواع األحاديث الضعيفة من غري اهتاممى سو
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أن يكون مروّيا بطرق أخرى فيكون إيراده هبذا الطريق معّضدا  هامن

لطرقه األخرى فيدخل ضمن الشواهد واملتابعات بل قد يكون عنرصا مهاّم 

يف تشّكل التواتر، إذ أّن اللبنة األساسّية لتحّقق التواتر هي كثرة رواة اخلرب 

املحّققني  منيف كّل طبقاته بغّض النظر عن صفات الرواة، فلم يشرتط أحد 

 .(1)وثاقة رواة اخلرب املتواتر

أن يكون اخلرب ضعيفا سندا ومتنا إاّل أّن فيه جزءا من متنه  ومنها

بل قد يرتقي ليكون  حديث آخرمضمون يصلح أن يكون شاهدا لصّحة 

عنرصا من عنارص التواتر املعنوي، فقد تنقل لنا الرواية قّصة مفّصلة  م تثبت 

مضمونا مروّيا يف مصادر أخرى أو موافق ألصول صّحتها لكنّها حتوي 

املذهب التي قامت الرباهني عىل صّحتها، فيكون خصوص هذا املقطع من 

 الرواية هو شاهدا عىل األمر ال كّل اخلرب.

أن يكون غرض صاحب الكتاب من تأليفه هو مجع الروايات  ومنها

 الضياع وحفظها دون التنقيح والتعليق عليها، وذلك خوفا عليها من

واالندثار مع مرور األعصار، وقد عرف هذا النحو من التأليف عند السنّة 

 والشيعة: أّما عند اإلمامّية فأفضل مثال عىل ذلك هو كتاب )بحار

                                                           
ه ال يشرتط يف رواته إسالم وال عدالة وال أنّ  واألصّح : 15قال الكتاين يف نظم املتناثر  (1)

نا اقا أو صبياارا أو فّس فيجوز أن يكونوا كفّ  ،بلدة واحدة عليهم بلوغ وال عدم احتواء

إىل  وغلنة بل البوكذا ال يشرتط فيهم عدد حمصور وال صفة معيّ  ،بلدة واحدة وأن حتوهيم

 .الطبقات وحالة حتيل العادة معهام تواطئهم عىل الكذب يف مجيع حدّ 
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(، وأّما عند (3)( و)مستدرك وسائل الشيعة(2)( و)وسائل الشيعة(1)األنوار

ت آالف التي حو السنة فأفضل مثال عىل ذلك املعاجم التي أّلفها الطرباين

 األحاديث.

ومن هنا فإّن االستدالل بكّل رواية نقلها صاحب كتاب واعتبارها 

رأيا واعتقادا لصاحب الكتاب أمر غري صائب فمختار املؤّلف أصوال 

 وفروعا تؤخذ من الكتب التي ينّص فيها رصاحة عىل ذلك. 

 شروط االستدالل بالرواية: الرابعةالقاعدة 
مناه يف القاعدة الثانية فإّن االستدالل بالرواية له زيادة عىل ما قدّ 

رشوطه اخلاصة املقّررة يف علم األصول وعلم احلديث والرجال، إذ ليس 

من املنهج العلمي أن ينتقي الشخص أّي رواية موجودة يف كتاب من كتب 

 الشيعة اإلمامّية ويلزمهم بمضموهنا!

 واجلهات التي يبحث فيها اخلرب ثالث:

حتقيق صدور اخلرب بمعنى إقامة الدليل عىل صّحة انتسابه  :األوىل

نسبة فإّن صّحة هذه ال ݕحديث منسوب للنبي  يدّي ني لقائله، فلو وقع ب

 تتوّقف عىل التحقيق يف سند هذا اخلرب، وقد قّرر اإلمامّية أّن احلديث الذي

                                                           
 .ݞتأليف العالمة حممد باقر املجليس األصفهاين  (1)

 .ݞتأليف حممد بن احلسن احلّر العامل  (2)

 .ݞتأليف املحّدث حسني النوري الطربيس  (3)
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( دون (3)، واملوّثق(2)، احلسن(1)من شأنه أن يكون حّجة هو )الصحيح

 التي تقّررت يف علم مصطلح احلديث. (5)بأقسامه املختلفة (4)ضعيفال

وهذه احلجّية خاّصة بمسائل الفروع والتي يكتفى فيها بالظّن إذ أّن 

 ستدّل به إاّل يف املسائل العملّية، أّما أصولاخلرب الواحد ال يفيد علام فال ي  

، ولذلك منع واليقنياالعتقاد فال خالف بني املحّققني أّنه يشرتط فيها العلم 

علامؤنا األعالم من االستدالل باخلرب الواحد يف مثل هذه املسائل التي ال 

 يكتفى فيها بالظّن.

وعليه فاالستدالل بالروايات الشيعّية إذا كان يف مسائل الفروع فإّنه 

يكتفى فيه باخلرب الواحد الذي تتوّفر فيه رشائط احلجّية وأّما يف مسائل 

 .(6)ملتواترااخلرب مثل ام يورث العلم واليقني يكون ب ستداللاالعتقاد فاال

 : حتقيق داللة اخلرب، إذ األحاديث عىل ثالثة أقسام:الثانية

                                                           
نده إىل املعصوم، بنقل العدل ما اتصل س: 77يف كتاب الرعاية  ݞعّرفه الشهيد الثاين  (1)

 .الطبقات ، يف مجيععن مثله االمامي

 -أي : إىل املعصوم  - ما اتصل سنده كذلك: 81عّرفه الشهيد الثاين يف كتاب الرعاية  (2)

 .عىل عدالته نّص  ، من غريبإمامي ممدوح

من نّص : وهو ما اتصل سنده إىل املعصوم ب1/138عّرفه املامقاين يف مقباس اهلداية  (3)

األصحاب عىل توثيقه مع فساد عقيدته بأن كان من أحد الفرق املخالفة لإلمامّية وإن 

 كان من الشيعة.

الضعيف هو الذي ال يقع حتت األقسام الثالثة املتقّدمة بأن كان فاقدا ألحد الرشائط أو  (4)

 كّلها.

واز وع، ويف جيندرج حتت الضعيف عّدة أقسام كاملرسل واملنقطع واملعضل واملوض (5)

 االستدالل بالضعيف تفصيل ال يسع املقام بيانه.

 هو الذي يرويه مجاعة عن مجاعة حتيل العادة تواطؤهم عن الكذب. (6)
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  .منها ماهو نّص يف املعنى بحيث ال حيتمل معنى آخر -

ومنها ما هو ظاهر يف معنى يكون هو الراجح إاّل أّنه حيتمل معان  -

 .أخرى مرجوحة

ة معان متساوية النسبة ال يمكن الرتجيح بينها حيتمل عدّ  ومنها ما -

 وهو املجمل.

واالستدالل بالروايات الشيعّية يكون بالدرجة األوىل بـ)النّص( 

لقطعّية داللته وعدم إمكانّية االختالف فيه، ويف املقابل ال جمال لالستدالل 

تغل شا عنى املراد كام ال خيفى عىل منباملجمل مع غياب القرينة التي حتّدد امل

 بعلم أصول الفقه.

يبقى الكالم يف القسم الثاين وهو )الظاهر( فإّن اخلالف والتنازع عادة 

 ولذلك أفردناه بالبحث: ما يقع يف هذا القسم حتديدا

أّما يف مسائل األصول فال يسوغ االستدالل به لكون داللته ظنّية 

واليقني  لقطعوليست قطعّية، وقد قّدمنا بأّن مسائل األصول يشرتط فيها ا

 بخالف مسائل الفروع.

وأّما مسائل الفروع فإّن االستدالل به يتوّقف عىل بيان وجه الظهور 

للمعنى املختار، فإّنه قد يّدعي مّدع ظهور املعنى اآلخر املرجوح بالنسبة 

للطرف األّول وقد يأيت طرف ثالث فيّدعي ظهور معنى آخر..، فالعمدة 

  هذا املعنى بل املدار عىل بيان وجه اختيارليست يف دعوى ظهور احلديث يف

 هذا املعنى وسبب ترجيحه.

د ق ݜ: هو حتقيق جهة الصدور حيث أّن أئّمة أهل البيت الثالثة
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، وهذه (1)عاشوا يف ظروف عصيبة ال ختفى عىل من قرأ تاريخ املسلمني

الظروف جعلتهم يّتقون يف كثري من أقواهلم وأفعاهلم بحيث يظهرون خالف 

 يعتقدون حفظا لدمائهم ودماء شيعتهم. ما

البّد أن ينظر فيه: هل صدر يف  ݜومن هنا فإّن ما ينقل األئّمة 

ظروف اعتيادّية بحيث يؤخذ بظاهر الكالم وحيمل عىل حممل اجلّد، أم 

توجد قرائن تبنّي أّنه هذا اخلرب خرج يف إطار خاص بحيث نعلم أّن الكالم 

وقد نّقحت هذه املسألة ّجة بخالف الثاين، واألّول حال يراد منه ظاهره، 

 وبحثت مفّصال يف علم أصول الفقه.

وعليه فإّن اخلرب الذي يستدّل به البّد أن يكون مستوفيا رشوط احلجّية 

فيكون صحيحا من جهة صدوره ورصحيا من جهة يف جهاهتا الثالث، 

 داللته وجدّيا ال عىل وجه التقّية.

 بكلمات العلماء : االستداللاخلامسةالقاعدة 
تدّل سستدّل له وال ي  ي  "ممّا ال خيفى عىل أهل التحصيل أّن قول العا م 

ا هبا ة خرجووذلك ألّن آراء العلامء ليست إاّل جمّرد استنباطات شخصيّ  "به

من األدّلة الرشعّية وليست حّجة إاّل عىل من يقلّدهم يف خصوص املسائل 

                                                           
وغري خاف ما صدر عن بني أمية : 6/459ونعم ما نقله املناوي يف فيض القدير  (1)

لعراق وغريمها ناس باحلجاز واوإهالك ال اجهم من سفك الدماء وإتالف األموالوحجّ 

خالفة والعقوق وأمته بامل يف أهل بيته ݕ: وباجلملة فبنو أمية قابلوا وصية املصطفى قال

رشفهم  بوا ديارهم وجحدوافسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأرسوا صغارهم وخرّ 

ه وقابلوه تيف وصيّ  ݕوفضلهم واستباحوا نسلهم وسبيهم وسبهم فخالفوا رسول اهلل 

 .عرضون عليههم يوم يفيا خجلهم إذا التقوا بني يديه ويا فضيحت ،هقصده وأمنيت بنقيض



  أجوبة املسائل األزهرّية  ....................................................................  24

 التي يسوغ فيها التقليد.

نريد أن نحاكم طائفة كاملة فإّنه ال يسوغ أن يستدّل بأقوال أّما عندما 

الرجال عليها ملا تقّدم، بل االستدالل يكون بخصوص ما قام الدليل عىل 

حجّيته عندهم كالكتاب والسنّة، أّما أقوال العلامء فلم يقل أحد من 

 املسلمني أهّنا حّجة بنفسها.

فرقة أو مشهور املذهب نعم، إذا كانت أقوال العلامء حتكي إمجاع ال

فالبأس عند ذلك بإيرادها من باب احلكاية، أّما أن يستدّل بكّل عا م وجيعل 

كالمه مستمسكا عىل الطائفة فهذا جمانب للصواب وخمالف للمنهج السليم 

يف البحث العلمي إذ ال ختلو فرقة من آراء خمالفة ملعتمدها وكام يقال: الشاذ 

 ال يقاس عليه.

 زبدة املقال
هذه الرشوط اخلمسة هي األرضّية املناسبة النطالق أّي حوار يراد 

منه تقييم املذهب اإلمامي أصوال وفروعا، وقد حاد الشيخ حفظه اهلل عن 

هذه األصول يف كثري من موارد الكتاب نشري إىل بعضها ونطوي كشحا عن 

 كثري منها بعد أن أصبح األمر واضحا عند القارىء الكريم.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 الشيعة 
 والقرآن الكرمي

                                                                                                 
     

 

 

         
 





 

 دعوى التحريفالشيعة و 
 
 

هلم ومن أشنع التهم التي وّجهت للشيعة اإلمامّية أعىل اهلل برهاهنم ق

بتحريف القرآن الكريم كتاب العّل العظيم، وقد أخذت هذه التهمة صدى 

كبريا بني العاّمة واخلاّصة بحيث أصبحت عّكازة كّل من يريد إثبات كفر 

 الشيعة وخروجهم عن جاّدة الرشيعة.

 وقد مجع الشيخ حفظه اهلل ورعاه ما يمكن أن يستدّل به عىل صّحة

 ة وهي:هذه النسبة ملعارش اإلماميّ 

 بعض الروايات الواردة يف املصادر احلديثّية -

 بعض أقوال علامء الشيعة املبثوثة يف الكتب -

 :وبإلثبات املطل ساقها الشيخالشواهد التي ة سنأيت عىل مناقشو

 رواية أم رأي؟ :الشاهد األّول
وتوجد " هذا الشاهد والذي يليه حتت عنوانذكر الشيخ كريمة 

 إاّل أّن هناك بونا شاسعا بني العنوان واملعنون: ،"(1)روايات موّثقة عندهم

 ݠوملّا جلس أمري املؤمنني "جاء به شيخنا الفاضل هو: الذي نّص إذ أّن ال

 م يتمّكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا ملا فيه من إظهار الشنعة عىل 

 .  (2)"من سبقه

                                                           
 . 7مرشوع حوار مذهبي  (1)

 . 7مرشوع حوار مذهبي  (2)
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ول هو ق واجلواب عليه أّن ما نقله الشيخ كريمة ليس رواية أصال بل

وقد قّدمنا أّن قول العا م  ݥعا م من العلامء وهو السيد نعمة اهلل اجلزائري 

ال أن  هو الذي حيتاج إىل الدليل ݥي ستدّل له وال ي ستدّل به، فام ذكره السيد 

 عل كالم السيد حّجة عىل اإلمامّية كام قّدمنا يف القاعدة املنهجّية اخلامسةجي  

 .من القواعد التي ذكرناها

 ݥالشاهد الثاين: كالم السيد اجلزائري 
شاهدا آخرا عىل اعتقاد الشيعة بالتحريف  ذكر الشيخ كريمة

إّن القول بصيانة القرآن وحفظه يفيض إىل طرح األخبار املستفيضة "وهو:

 .(1)"بل املتواترة الداّلة برصحيها عىل وقوع التحريف يف القرآن

رناه عند مناقشة الشاهد هذا الشاهد أيضا جيري عليه ما ذك: أقول

وهو أّنه قول لعا م وليس رواية موّثقة كام ذكر الشيخ كريمة حفظه  ،األّول

اهلل، بل هو قول لنفس العا م الذي قّدمنا ذكره وهو السيد نعمة اهلل اجلزائري 

 ومن نفس املصدر وهو األنوار النعامنّية. ݥ

خبار عن وجود وقد جياب علينا بأّن ذكر هذا الكالم هو من باب اإل

روايات صحيحة بل مستفيضة بل متواترة تثبت وقوع التحريف بشهادة هذا 

العا م وهو ما يكفينا تعداد الشواهد الكثرية مع وجود هذا الترصيح املهّم 

 جّدا، ونجيب:

إّن احلكم بصّحة األحاديث أو تواترها هو أمر اجتهادّي كام ال : أّوال

يث صّححه متقّدمون قد حكم بضعفه خيفى عىل أهل الصنعة، فكم من حد
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رون والعكس، ولذلك نجد أّن الذهبي قد خلّص مستدرك احلاكم  و م متأّخ 

يقبل مجلة من تصحيحاته، وقد تتّبع الدارقطني البخاري ومسلم وناقشهم 

 يف بعض ما أثبتوه يف صحيحيهام.

عىل  ݥوكذلك احلال هنا، فإّن حكم السيد نعمة اهلل اجلزائري 

لتحريف بالصّحة والتواتر هو أمر اجتهادي وصل إليه باستنباطه أحاديث ا

فضال  عىل أّن احلكم بالصّحة أو التواتر هي  وهو غري ملزم للشيعة اإلمامّية،

 دعوى حتتاج إىل الدليل.

ومن جهة أخرى فإّن التواتر املّدعى يف املقام هو التواتر املعنوي : ثانيا

يتوّقف عىل اشرتاك مجلة من الروايات  ال اللفظي، وهذا النوع من التواتر

بات إثهو عىل مضمون واحد ال عىل ألفاظ واحدة، وبالتايل فإّن العمدة فيه 

صّحة داللة هذه األخبار بمجموعها عىل هذا املضمون، وهذا أمر اجتهادّي 

يتوّقف عىل فهم العا م هلذه الروايات، والشّك أّن فهمه حّجة عليه فقط ال 

 علينا.

ش زعيم احلوزة العلمية هذا الزعم وشّكك يف صّحة ما وقد ناق

هذه  نّ أبامء الذهب:  استفاده البعض من هذه الروايات، فسّطر كالما يكتب

 الروايات ال داللة فيها عىل وقوع التحريف يف القرآن باملعنى املتنازع

، وإيضاح أهنا ليست أن نبحث عن مداليل هذه الروايات علينا...، ،فيه

لنا من رشح ذلك والكالم عىل  بدّ فال ، ا عىل طوائف، وأهّن املفاد متحدة يف

 .(1)...بخصوصها كل طائفة

                                                           
الروايات التي تضّمنت ذكر  ݞ، وقد استعرض السيد اخلوئي 226البيان يف تفسري القرآن  (1)

ة أّن الرويات الرصحية يف املقام هي روايات قليلة ضعيف التحريف وقّسمها إىل أربع طوائف وبنّي 
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من األمور املهّمة التي حيسن ذكرها يف هذا املقام هو أّن حتقيق : ثالثا

التواتر شأن األصوليني، ألّن استفادة العلم من الكثرة يف كّل الطبقات 

سائل علم احلديث وإن كان مسألة أصولّية بحتة فليست مسألة من م

تعّرض له يف هذا العلم.  مصطلح التواتر ي 

ني ثاملحدب  من عىل جاللة قدره ورفعة شأنه كان ݥوالسيد اجلزائري 

نه ، وبالتايل فإّننا نتوّقف يف حكمه عىل أّي خرب بالتواتر لكونيال من األصوليّ 

 .ليس من أهل هذه الصنعة

وهو: هل كان السيد نعمة اهلل يبقى عندنا أمر مهّم جّدا : رابعا

من القائلني بالتحريف أم ال؟ ألّن ما ذكرناه يف األجوبة  ݥاجلزائري 

السابقة يمنع من االستدالل بكالمه وجعله وثيقة إدانة للشيعة يف هذا 

 املوضوع، لكنّه ال يربؤه من هذه الفرية.

ن اتصنيفا هو تفسريه املعنون بـ)عقود املرج ݥتب السيد إّن آخر ك  

يف تفسري القرآن( والذي قال يف مقّدمته: ملّا وفقه اهلل سبحانه ملا أردنا تأليفه 

من رشحي التهذيب واالستبصار ورشح التوحيد للصدوق وكتاب األنوار 

، عطفت بنا العناية اإلهلّية إىل إرادة استكشاف ما يف كتاب اهلل (1)النعامنّية

م أهل الذكر أو من كالم العلامء تعاىل من التفسري والتأويل املأخوذ من كال

 .(2)املفّسين

                                                           
شاّذة ال تفيد علام وال عمال، وهي معارضة بأخرى صحيحة متواترة تنّزه الكتاب املجيد عن 

  هذا اخلطل.

 . هذا الكتاب هو الذي نقل عنه الشيخ العبارات املتقّدمة (1)

 .1/29عقود املرجان  (2)
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ويف هذا التفسري ذكر كالما مهاّم حول هذه القضّية عند تعّرضه لقوله 

 "حلافظون"أي القرآن  "الذكر" :َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱتعاىل 

والنقصان والتغيري والتحريف، وقيل معناه: إّنا نتكّفل بحفظه إىل  من الزيادة

و عليه، فتنقله األّمة وحتفظه عرصا بعد عرص إىل يوم آخر الدهر عىل ما ه

 .(1)القيامة ألّنه حّجة عىل الكّل 

وكالمه هنا رصيح جّدا يف نفي الزيادة والنقيصة والتغيري عن كتاب 

تواتره عند األّمة عرصا اهلل، واألهّم من هذا حفظه إىل آخر الدهر عن طريق 

ه جمع بني كالمه يف تفسري: كيف نبعد عرص، وهنا قد يتساءل كّل قارىء

الذي هو نّص يف نفي التحريف، وبني الذي نقله الشيخ عن كتاب األنوار 

 النعامنّية؟

واجلواب هو: أّن الشيخ كريمة حفظه اهلل  م يكن دقيقا يف نقله عن 

، فبالرجوع إىل الكتاب املزبور نجد فرقا جوهرّيا بني ݥالسيد اجلزائري 

يف الكتاب هو هبذه الصورة: الثالث أّن تسليم  األصل والنقل، إذ إّن النّص 

قد نزل به الروح األمني  عن الوحي اإلهلي وكون الكّل  -القراءات–تواترها 

ي فيض إىل طرح األخبار املستفيضة بل املتواترة الداّلة برصحيها عىل وقوع 

 .(2)التحريف يف القرآن كالما وماّدة وإعرابا

ّرفت حتريفا قبيحا ب سليم تواترها ت"حيث استبدلت كلمة فالعبارة ح 

غرّي ، بحيث ت"القول بصيانة القرآن من التحريف"، بـ"عن الوحي اإلهلي

راءات ينفي أّن هذه الق ݥسياق الكالم فتغرّي املعنى، إذ أّن السيد اجلزائري 

                                                           
 .2/625عقود املرجان  (1)

  .2/264 األنوار النعامنّية (2)
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الكثرية املتداولة هي وحي يوحى، واعتربها من اجتهادات القّراء وأخطاء 

ّن الشيخ كريمة ينازع يف هذا إذ إّن الشيعة والسنّة الكّتاب، وال أظّن أ

يسّلمون بوجود قراءات شاّذة، وال يشّكون أهّنا ليست حّجة بناء عىل أهّنا 

الة ولذلك ال جيّوزون الص ݕليست وحيا إهلّيا قد تواتر عن خاتم األنبياء 

 هبا واالحتجاج هبا حّتى يف مسائل اللغة فضال عن أصول وفروع الدين.

ي فهم من كالمي املتقّدم اهتامي للشيخ بالتحريف والتغيري يف كالم  وال

، معاذ اهلل، فالشيخ كريمة أنزه وأطهر من أن ݥصاحب األنوار النعامنّية 

يقوم بمثل هذا الفعل، لكن يظهر يل أّن الشيخ  م يرجع إىل املصدر األصل، 

اّل منها النّص إواعتمد يف نقله عىل الواسطة، وال أخال الواسطة التي نقل 

، الذي خربنا (1)للقفاري "مسألة التقريب بني أهل السنّة والشيعة"كتاب 

ّية مؤّلفاته أو يف بق "أصول مذهب الشيعة"أساليبه امللتوية سواء يف كتابه 

التي مارس فيها فنون التدليس والتلبيس بحيث فاق أخاه إبليس يف هذا 

 اجلانب!

ث عن القواعد املنهجّية الرضورّية يف وهبذا يتبنّي ملاذا قّدمت احلدي

احلوار السنّي الشيعي أو يف مطلق احلوارات املذهبّية، وجعلت القاعدة 

األوىل جتنّب الوسائط يف النقل، إذ ليس كّل من ينقل عن الشيعة أمني يف نقله 

 موثوق يف خربه.

                                                           
، والعجيب أّنه نقل النّص 190نقل كالم السيد اجلزائري حمّرفا يف هذا الكتاب صفحة  (1)

وكام قالوا إذا كنت كذوبا كن ، 1/272 "أصول مذهب الشيعة"الصحيح يف كتابه 

 ذكورا!
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 روايات تدّل على التحريف الشاهد الثالث:
 نامذج"من الروايات التي اعتربها رسد الشيخ حفظه اهلل جمموعة 

 ."(1)وآيات من القرآن الكريم لدى الشيعة وأمثلة العتقاد حذف كلامت

 ء بأربع روايات تدّل عىل املّدعى، نجيب عليها بعّدة أجوبة:وقد جا

: إّن االستدالل هبذه الروايات عىل اعتقاد الشيعة حتريف القرآن أّوال

 :رها يف القواعد املنهجّيةيتوّقف عىل الرشوط التي تقّدم ذك

 فهل هي روايات معتربة اجتمعت فيها رشائط احلّجة أم ال؟  -

 وهل هذه الدرجة من االعتبار تكفي لالستدالل هبا؟ -

 وهل يدّل مضموهنا فعال عىل املّدعى؟  -

ىل ع مستمسكاكّل هذه األمور البّد أن حتّقق قبل اعتبار هذه الروايات 

يل عىل عدمها، والبّينة عىل من احلجّية دلالشيعة ألّن عدم الدليل عىل 

 اّدعاها.

: لو سّلمنا بصّحة الروايات سندا، ومتامّية داللتها عىل املطلوب، ثانيا

تبقى أمام من يستّدل معضلة كبرية جّدا وهي أّن هذه األحاديث هي أخبار 

آحاد، والغرض من إيرادها إثبات وقوع التغيري والتبديل يف آيات القرآن 

 يسّلم اجلميع بتواترها، فيصبح عندنا تعارض بني اآليات املتواترة التيالتي 

يقطع بصدورها وبني روايات آحاد يظّن صدورها، والشّك أّنه يف حال 

هبذا ، ووقوع مثل هذا التعارض يقّدم اليقني والقطع عىل الظّن واالحتامل

 .هالتة دالحّتى مع صّحة سندها ومتاميّ هبذه الروايات  يسقط االستدالل
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تدّل عىل التحريف بمعنى  (1): نحن ال نسّلم بأّن الروايات الثالثثالثا

ات من القرآن الكريم، بل هي من باب الزيادات حذف كلامت وآي

التوضيحّية التي تبنّي معنى اآلية وسبب نزوهلا وليست من أصل التنزيل 

 القرآين أي الكالم اإلهلي املعجز الذي حتّدى به اخللق.

أّن الرعيل األّول من املسلمني السيام الصحابة الكرام  :ا تقّدموبيان م

قد دأبوا عىل إضافة كلامت ومجل ضمن اآليات القرآنّية ال لكوهنا من القرآن 

بل هي جمّرد زيادة يراد منها توضيح معنى اآلية الكريمة أو بيان سبب 

: م حيث قالولعّل أقدم من أشار إىل هذا األمر القاسم بن عبد السال نزوهلا،

 باإلسناد والروايات ا ما جاء من هذه احلروف التي  م يؤخذ علمها إاّل فأمّ 

ام أراد أهل العلم منها ة من العلامء دون عوام الناس، فإنّ التي يعرفها اخلاّص 

عانيه وحني، وتكون دالئل عىل معرفة مأن يستشهدوا هبا عىل تأويل ما بني اللّ 

فظوا عىل الصلوات وعائشة: )حا وعلم وجوهه، وذلك كقراءة حفصة

رقون صالة العرص( وكقراءة ابن مسعود: )والسا والصالة الوسطى

، ومثل قراءة أيب بن كعب )للذين يؤلون من والسارقات فاقطعوا أيامهنم(

 ، وكقراءة سعد )فإن كان له(...أربعة أشهر، فإن فاءوا فيهن نسائهم تربص

                                                           
 ذكرها الشيخ حفظه اهلل هبذا الرتتيب: (1)

ّمد هبذه اآلية عىل حم ݠقال: نزل جربيل  ݠالكليني بالسند عن أيب جعفر روى  -

 هكذا: وإن كنتم يف ريب ممّا نّزلنا عىل عبدنا )عل( فأتوا بسورة من مثله.

: هكذا نزلت هذه اآلية: ولو أهّنم فعلون ما ݠعن جابر اجلعفي عن أيب جعفر   -

 يوعظون به يف عل لكان خريا هلم.

أيب عبد اهلل يف قول اهلل عز وجل: ومن يطع اهلل ورسوله يف والية  عن أيب بصري عن  -

 عل ووالية األئّمة من بعده فقد فاز فوزا عظيام



 35 ...................................................................  الشيعة ودعوى التحريف

 
 

 غوا فضال)ال جناح عليكم أن تبت أخ أو أخت من أمه( وكام قرأ ابن عباس:

اهلل من بعد إكراههن  ، وكذلك قراءة جابر )فإنّ كم يف مواسم احلج(من ربّ 

لقرآن، ة لفهذه احلروف وأشباه هلا كثرية قد صارت مفّس  ،غفور رحيم( هلنّ 

ن ذلك، ري فيستحسى مثل هذا عن بعض التابعني يف التفسووقد كان ير

، ثم صار يف نفس القراءة؟ ݕحممد لباب أصحاب  فكيف إذا روي عن

فهو اآلن أكثر من التفسري وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه احلروف 

ام نّ إ ،ا من العلم الذي ال تعرف العامة فضلعىل أهّن  ،ة التأويلمعرفة صحّ 

 جت ُّٱوكذلك يعترب هبا وجه القراءة، كقراءة من قرأ  ،يعرف ذلك العلامء
ام هي نّ إعبد اهلل )يقيض باحلق( علمت أنت ءة  وجدهتا يف قرافلاّم   َّحت

ا بتلك تهيقيض احلق، فقرأهتا أنت عىل ما يف املصحف، واعتربت صحّ 

ملا  َّ يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱوكذلك قراءة من قرأ  ،القراءة

ياء من يف أش ،وجه القراءة تكلمهم وجدهتا يف قراءة أيب )تنبئهم( علمت أنّ 

 .(1) اسع ملن فهمههذه كثرية لو تدبرت وجد فيها علم و

 روايات من هذا النوع مشاهبةألت كتب التفسري السنّية بذكر وقد م  

متاما للروايات التي ساقها الشيخ واعتربها مستمسكا عىل الشيعة ودليال 

 عىل عقيدهتم يف التحريف:

عنه  عن ابن مسعود ريض اهللفقد أخرج ابن أيب حاتم يف تفسريه:  -

بن  بعلّ   َّىت نت مت زت ُّٱه كان يقرأ هذا احلرف أنّ 

 .(2)أيب طالب

                                                           
 .1/325فضائل القرآن  (1)

 .9/3126تفسري ابن أيب حاتم  (2)
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وأخرج ابن مردويه عن ابن وأخرج السيوطي يف الدّر املنثور:  -

 زب رب ُّٱ :ا نقرأ عىل عهد رسول اهلل ݕكنّ  :قال ،مسعود
 يت ىت نتُّعليا موىل املؤمنني  نّ أ َّزت رت  يب ىب نب مب
 .(1)َّيف ىف  يث ىث مثنث زث رث

نا قد أوضح انّ عىل هذه الروايات بقوله: إ ݞوقد عّلق السيد اخلوئي 

س من القرآن ولي بعض التنزيل كان من قبيل التفسري للقرآن م أنّ فيام تقدّ 

نزيل ݜ يف الت ذكر أسامء األئمة من محل هذه الروايات عىل أنّ  بدّ نفسه، فال

ح هذه الروايات طر من بدّ من هذا القبيل، وإذا  م يتم هذا احلمل فال

ت وقد دلّ  ،التحريف ة عىل نفية املتقدمواألدلّ  ةوالسنّ  ملخالفتها للكتاب

ما  أنّ ة ووالسنّ  األخبار املتواترة عىل وجوب عرض الروايات عىل الكتاب

 .(2)، ورضبه عىل اجلدارخالف الكتاب منها جيب طرحه

 ݥرأي الفيض الكاشاين الشاهد الرابع: 
نقل الشيخ كريمة ترصحيا للفيض الكاشاين من تفسريه الصايف حيث 

نا القرآن الذي بني أظهر أنّ البيت  لروايات من طريق أهلمن ا املستفادقال: 

منه ما هو خالف ما أنزل اهلل ومنه ما هو ، بل نزل عىل حممدأليس بتاممه كام 

 نيف كثري م" عل"ذف عنه أشياء كثرية منها اسم ه قد حنّ أو ،حمرف مغرّي 

 عها،واض، ومنها لفظة آل حممد غري مّرة، ومنها أسامء املنافقني يف ماملواضع

 .(3)سولهر ومنها غري ذلك وأنه ليس أيضا عىل الرتتيب املريض عند اهلل وعند

                                                           
 .2/298الدّر املنثور  (1)

 . 231البيان يف تفسري القرآن  (2)

شيخ حفظه اهلل خيتلف عن ما هو موجود يف الكتاب اختالفا ؛ ما نقله ال8مرشوع حوار مذهبي  (3)
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إضافة إىل ما قّدمنا ذكره حول رشوط االستدالل بأقوال : أقول

غرّي كالمه تغيريا كامال  ݥالعلامء، فإّن اقتطاع كالم الفيض الكاشاين 

ذا اقش هبحيث قلب معناه رأسا عىل عقب، حيث أّن الفيض الكاشاين ن

ه عىل هذا ه إشكال وهو أنّ : ويرد عىل هذا كلّ أقولالكالم ورّد عليه بقوله: 

ية منه أن آ من القرآن إذ عىل هذا حيتمل كّل  ءاعتامد عىل يش التقدير  م يبق لنا

آن فلم يبق لنا يف القر ،ا ويكون عىل خالف ما أنزل اهللومغرّي  فايكون حمرّ 

غري  مسك به إىلة بالتاألمر باتباعه والوصيّ  فائدته وفائدة ة أصال فتنتفيحجّ 

 ، َّرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ: وجل ، وأيضا قال اهلل عزّ ذلك
فكيف يتطرق إليه التحريف   َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱوقال 

رض ع حديث ݜة واألئمّ  ݕاستفاض عن النبي  وأيضا قد ؟والتغيري

فإذا ، مخالفتهفساده بته بموافقته له وعىل كتاب اهلل ليعلم صحّ  اخلرب املروّي 

 خرب التحريف مع أنّ  ؟فا فام فائدة العرضكان القرآن الذي بأيدينا حمرّ 

 .(1)ه واحلكم بفساده أو تأويلهخمالف لكتاب اهلل مكذب له فيجب ردّ 

 من زن رن مم ام يل ُّٱيف تفسري قوله تعاىل  هقالوأرصح منه ما 
ده من ذلك أكّ إلنكارهم واستهزائهم ول لنا الذكر ردّ إنا نحن نزّ : َّ نن

 .(2)له حلافظون من التحريف والزيادة والنقصان اوجوه وإنّ 

يف  إنّ فكام وّجه األخبار التي يستدّل به عىل وقوع التحريف بقوله: 

ام نّ إبالتحريف والتغيري واحلذف  ݜمرادهم  هذين احلديثني داللة عىل أنّ 

                                                           
قريب بني أهل مسألة الت"طفيفا وكأّن الشيخ قد نقل العبارة باملعنى أو اعتمد يف نقله عىل كتاب 

 للقفاري الذي سبق أن أرشنا له.  "السنّة والشيعة

 .1/51تفسري الصايف (1)
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يعني  وتأويلهوه يف تفسريه فوه وغرّي أي حرّ  ،هو من جهة املعنى دون اللفظ

د به املرا كذا نزلت أنّ  ݜفمعنى قوهلم  ،تعاىل محلوه عىل خالف مراد اهلل

ا نزلت كذلك يف وليس مرادهم أهّن  ،ذلك ال ما يفهمه الناس من ظاهره

فإن  تكذلك خيطر ببايل يف تأويل تلك األخبار إن صحّ  ،اللفظ فحذف ذلك

 غفور يس واهللاحلمد وإن أخطأت فمن نفتعاىل وله  أصبت فمن اهلل

 .(1)رحيم

هم بالقول بتحريف القرآن ليس إاّل سوء ف ݥفاهتام الفيض الكاشاين 

لعبارته يف أحسن األحوال، وإاّل فالظاهر أّن الشيخ حفظه اهلل قد أحسن 

الظّن ببعض الكتب التي تناقش عقيدة الشيعة فنقل عنها دون الرجوع 

 .(2)للمصادر األصلّية

 ات الكتابالشاهد اخلامس: عدد آي
من الشواهد التي نقلها الشيخ كريمة حفظه اهلل عن اعتقاد الشيعة 

تتحّدث عن عدد آيات القرآن حيث قال: إّن القرآن الذي  ةبالتحريف، رواي

ات أخرى سبعة عرش ألف آية، ومرويّ  ݕإىل حممد  ݠجاء به جربائيل 

نية ة، ثامذات صلة بأعداد اآليات: ستة آالف ومخسامئة آية، عرشة آالف آي

 .(3)عرش ألف آية

                                                           
 .9/1780الوايف  (1)

مسألة التقريب بني أهل "ذكرنا يف أّول حديثنا عن هذا الشاهد أّن هذا النّص منقول عن كتاب  (2)

، والظاهر أّن الشيخ كريمة حفظه اهلل أحسن الظّن بالقفاري فنقل عنه دون "السنّة والشيعة

 الرجوع إىل مصادر الشيعة األصلّية.

 .8مرشوع حوار مذهبي (3)
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 واجلواب عىل هذا الشاهد:

: ال توجد إاّل رواية واحدة تتحّدث عن عدد آيات القرآن هي أّوال

يف الكايف عن اإلمام الصادق  ݤحمّل اإلشكال وهي ما وراه الشيخ الكليني 

 سبعة عرش ألف ݕإىل حممد  ݠالقرآن الذي جاء به جربئيل  إنّ  :ݠ قال

القرآن  نّ إيف كتابه الوايف بلفظ آخر:  ݥلها الفيض الكاشاين ، وقد نق(1)آية

 .(2)سبعة آالف آية ݕعىل حممد  ݠالذي جاء به جربئيل 

فالتعبري عنها بمروّيات وحماولة جعلها كثرية باختالف أرقامها أمر 

غري صحيح، بل األرقام األخرى التي ذكرها الشيخ حفظه اهلل ال وجود هلا 

 فال أدري أين وجد الشيخ هذه الروايات؟! يف مروّيات الشيعة،

: إّن هذه الرواية قد تعّرض هلا أساطني التشّيع وبّينوا الوجه فيها ثانيا

 يف كتاب ݤقبل أكثر من ألف سنة، ودونك ما سّطره الشيخ الصدوق 

 ، ما لو مجع إىله قد نزل الوحي الذي ليس بقرآنإنّ االعتقادات حيث قال: 

بي وذلك مثل قول جربئيل للن، دار سبعة عرش ألف آيةمبلغه مق القرآن لكان

شحناء  قاتّ ومثل قوله: )، خلقي( ، داراهلل تعاىل يقول لك : يا حممد إنّ ݕ: )

 ، وأحبب ما شئتتك ميّ عش ما شئت فإنّ ه: )ومثل قول، الناس وعداوهتم(

 ورشف املؤمن صالته بالليل،، ك مالقيهواعمل ما شئت فإنّ  ،ك مفارقهفإنّ 

ما زال جربئيل ݕ: )ومثل قول النبي ، (الناس األذى عن كّف  هوعزّ 

ى ، وما زال يوصيني باجلار حتأدرد وأحفر يوصيني بالسواك حتى خفت أن

، ي طالقهاه ال ينبغباملرأة حتى ظننت أنّ  ، وما زال يوصينيثهه سيورّ ظننت أنّ 
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 .9/1781 الوايف (2)



  أجوبة املسائل األزهرّية  ....................................................................  40

 ومثل ،أنه سيرضب له أجال يعتق به وما زال يوصيني باململوك حتى ظننت

هلل ا حممد إنّ  ياحني فرغ من غزوة اخلندق: ) ݕللنبي  ݠقول جربئيل 

 ريّب  أمرينݕ: )ومثل قوله ،  ببني قريظة( العرص إاّل يأمرك أن ال تصّل 

ا معارش إنّ ݕ: )ومثل قوله ، (ة الناس كام أمرين بأداء الفرائضبمدارا

 نّ إݕ: )وله ومثل ق، (عقوهلم  بمقدارم الناس إاّل األنبياء أمرنا أن ال نكلّ 

لبي، به صدري وق ، وفرحت به عينيجربئيل أتاين من قبل ريب بأمر قرّ 

نزل : )ݕومثل قوله ، لني(املحجّ  ، وقائد الغرّ ا أمري املؤمننيعليّ  : إنّ يقول

ق عرشه، فوا من فاطمة عليّ  جاهلل تعاىل قد زوّ  : يا حممد إنّ جربئيل فقال علّ 

األرض، وأشهد عىل ذلك  ا منه يفجه، فزوّ وأشهد عىل ذلك خيار مالئكته

 .(1)ه وحي ليس بقرآن، كلّ كثري ومثل هذا، خيار أمتك(

مامّية اإل: لو رفض أحدهم هذا التوجيه الذي ذكره أعالم ثالثا

ومتّسك بظاهر اخلرب، فإّن ذلك ال يفيده أيضا لنكتة علمّية مهّمة: وهي أّن 

حف ما بني دّفتي املص رشط ثبوت القرآن هو التواتر، وال شّك وال ريب أنّ 

قد تسا م املسلمون عىل تواتره، أّما ما زاد عنه أو ما ادعيت قرآنّيته فلم يثبت 

 ا من الرشوط املهّمة،تواتره، ولذلك يرضب به عرض اجلدار لفقدانه رشط

فهذه األلوف املؤّلفة من اآليات الزائدة ليس هلا أّي قيمة لعدم تواترها وعدم 

 ثنا عنها.تواتر اخلرب الذي حيدّ 

ات عدد آيأّن هو  يف املقاممن األمور املهّمة التي جيب أن تلحظ : رابعا

القرآن قد ختتلف باختالف طريقة اإلحصاء، وقد أشار ابن اجلوزي إىل هذه 

ختَلف فيها أيضاوأمّ النكتة العلمّية حيث قال:  ىل ع ا عدد آي القرآن فم 
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ين حسب اختالف ة واملدينة ة بلدان: مكّ والعدد منسوب إىل مخس ،العادب

 ي منسوب إىل جماهد بن جرب وعبد اهللفالعدد املكّ  ،والشام والكوفة والبرصة

 األول فاملدين، عىل رضبني: مدين أول ومدين أخري والعدد املدين، كثريبن 

 ،مرسال،  م يسموا فيه أحدا اه عن أهل املدينةمنسوب إىل نقل أهل الكوفة إيّ 

بة بن شي إىل أيب جعفر يزيد بن القعقاع وصهرهواملدين األخري منسوب 

عبد  ب إىل أيبا الكويف فمنسووأمّ ...نصاح، وبينهام خالف يف ست آيات

لمي عن بن أيب طالب، وقد نسبه قوم إىل ابن مسعود،  علّ  الرمحن الس 

، نسوب إىل عاصم بن ميمون اجلحدريفم ا البرصّي وأمّ ، ل أصّح واألوّ 

ع م حروف القرآن احلجاج إىل عدّ  ظ الذين ندهبماوهو أحد التابعني احلفّ 

د وأيب حممد راش ك بن دينار وأيب العالية الرياحياحلسن البرصي ومال

سبه بعضهم وقد ن ،وحسبوه وه بالشعريفعدّ  ،ونرص بن عاصم الليثي احلامين

 بن ب إىل عبد اهللا الشامي: فمنسووأمّ ، وب بن املتوكل، واألول أظهر أيّ إىل

 ه عدد عثامن بن عفان.وروى قوم أن أيوب بن متيم زعم أنّ ، صبيعامر اليح

خالف ملا روي عن أهل الشام وقد روي عن أهل محص ، واألول أصّح 

  .(1)مطلقا

فبناء عىل هذا يمكن محل الرواية عىل اختالف طريقة العّد لآليات 

القرآنية، خصوصا أّنه  م يقم دليل قاطع عىل أّن فواصل اآليات املوجودة 

كان هلم نمط خاّص يف حساب آيات  ݜاآلن توقيفّية، فلعّل أهل البيت 

 الكتاب بحيث تنتج هذا العدد.

العجيب أّن أمثال هذه الروايات موجودة يف الرتاث السنّي : خامسا
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 ذكرت يف الرواية الشيعّية، ومن باب املثال نذكر اخلربممّا بكثري بأرقام أضخم 

القرآن ألف  ݕقال رسول اهلل اخلّطاب: الذي رواه الطرباين عن عمر بن 

 ألف حرف فمن قرأه صابرا حمتسبا كان له بكّل  وعرشونوسبعة  ألف حرف

 .(1)احلور العني من هجحرف زوّ 

وقد تنّبه السيوطي إىل أّن هذا العدد أكرب بكثري ممّا هو موجود بني دّفتي 

ول ال مقباملصحف املتداول اآلن، فعمد إىل توجيه اخلرب ومحله عىل وجه 

 وقد محل ذلك عىل ما نسخينايف سالمة القرآن من الزيادة والنقيصة، قال: 

 .(2)رسمه من القرآن أيضا إذ املوجود اآلن ال يبلغ هذا العدد

 ݜالشاهد السادس: مل جيمعه إّلا األئّمة 
حفظه اهلل رواية عن كتاب الكايف لثقة اإلسالم  نقل الشيخ كريمة

 أنزل إاّل  عى أحد من الناس أّنه مجع القرآن كّله كامفيها: وما ادّ  ݤالكليني 

ّمة ئكّذاب، وما مجعه وحفظه كام أنزله اهلل عّز وجل إاّل عّل بن أيب طالب واأل

 .(3)من بعده

بعد اإلغامض عن مناقشة صدور الرواية وهل تصلح : أقول

تدّل اسلالستدالل أو ال، فإّن مفاد هذه الرواية بعيد كّل البعد عن مّدعى من 

 هبا إلثبات اعتقاد الشيعة حتريف القرآن، ويمكن التنبيه عىل ذلك بأمور:

: إّن أهّم قرينة تساعد عىل فهم الرواية الباب الذي أوردت فيه، األّول

إذ أّن إدراج العا م للرواية حتت باب من األبواب يدّل عىل املعنى الذي فهمه 
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اخلرب لكون املحّدثني  منها، وتكون بالنسبة لنا عنرصا مساعدا لفهم

 وأصحاب املصنّفات الروائّية أقرب لعرص النّص منّا.

ه  م جيمع القرآن نّ أ"حتت عنوان:  ݤوهذه الرواية أدرجها الكليني 

، وهذه التسمية تشري أّن "(1)هيعلمون علمه كلّ  مهّن أو ݜة األئمّ  إاّل ه كلّ 

امت حلروف والكلالواردة يف اخلرب ليست خصوص ا "القرآن كّله"املراد من 

اد أّنه  م ، فيكون املعنى املر"يعلمون علمه"واآليات بل تشمل املعاين بقرينة 

 .ݜجيمع القرآن بتفسريه احلقيقّي أحد غري أهل البيت 

من األمور التي تفيد يف املقام الروايات األخرى الواردة يف  :الثاين

واحتادها  لداللةنفس الباب، فمقتىض جعلها يف باب واحد هو اشرتاكها يف ا

أيب جعفر  نويكفينا أن نذكر الرواية التي تليها مبارشة وهي: ع يف املضمون،

أن عنده مجيع القرآن كله ظاهره  : ما يستطيع أحد أن يدعيه قالأنّ  ݠ

 .(2)وباطنه غري األوصياء

حيث أتبعها بقوله  "عنده مجيع القرآن كّله"وموضع الشاهد هو 

اإلعراب بدل أو عطف بيان وعىل كال  ، وهي بحسب"ظاهره وباطنه"

 املعاين بالظاهر والباطن ناظر إىلالتقديرين هي مفّسة ملا قبلها، إذ أّن التعبري 

فسريه هو ت "مجيع القرآن"واملضامني ال اآليات والسور، فاملراد إذن من قوله 

  وتأويله ال حروفه وكلامته.

يان احلديث الشيعة يف بالبّد لنا من إطاللة عىل كلامت رّشاح  :الثالث

 ݥاملراد من هذا اخلرب، ويكفينا من باب املثال ذكر ما قاله املوىل املازندراين 
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مجعه  ( املراد بجمعهه مجع القرآن كّلهقوله )إنّ يف تعليقته عىل هذا احلديث: 

 .(1)عاين األّولية والثانوّية فصاعدااملباين وامل

ذه األحاديث، فالواقع يشهد ه : ال أدري ملاذا يستغرب من مثلالرابع

بصّحتها، حيث  م يكن هناك من هو أعلم بكّل كتاب اهلل من أمري املؤمنني 

 شهدت: ݠمن بعده ولذلك، وقد نقل أبو الطفيل عنه  ݜواألئّمة  ݠ

يوم  ن إىليكو ءا وهو خيطب وهو يقول سلوين فواهلل ال تسألوين عن يشعليّ 

أعلم  أنا وكتاب اهلل فواهلل ما من آية إاّل وسلوين عن  ،ثتكم به حدّ القيامة إاّل 

 .(2)بليل نزلت أم بنهار أم يف سهل أم يف جبل

ويف املقابل  م يكن للصحابة مثل هذا العلم الذي كان عند أمري 

، بل كانوا دونه بكثري بحيث ختفى عليهم أمور هي من بدهييات ݠاملؤمنني 

 القرآن، وهذه بعض األمثلة:

أبو بكر بن أيب قحافة فقد كان جيهل حكم الكاللة:  أّما اخلليفة األّول

سئل أبو بكر عن الكاللة  :عن الشعبي قالحيث روى الدارمي يف مسنده 

 يفإن كان صوابا فمن اهلل وإن كان خطأ فمنّ  ،برأيي  سأقول فيهاإيّن  :فقال

؛ رغم أّنه قد ورد فيه نّص رصيح يف كتاب اهلل، قال (3) ...ومن الشيطان أراه

 . َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱمن قائل:  عزّ 

: حيث موأّما اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب فقد كان جيهل حكم التيمّ 

 ،فلم أجد ماء  أجنبتإيّن  :عمر فقال أتىرجال  نّ روى مسلم يف صحيحه: أ

                                                           
 .5/312رشح أصول الكايف  (1)

 .3/241تفسري عبد الرزاق الصنعاين  (2)

 .2/366سنن الدارمي  (3)
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؛ رغم أّن التيّمم قد نطق به حمكم الكتاب يف قوله تعاىل: (1) ...ال تصّل  :فقال

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ
 .َّ جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ  حط

أّما اخلليفة الثالث عثامن بن عّفان فقد كان جيهل أدنى احلمل عند 

مرأة إب يتعثامن بن عفان أ   أنّ  النساء: حيث روى مالك بن أنس يف موّطئه 

ليس  :بن أيب طالب فقال له علّ  ،فأمر هبا أن ترجم ة أشهرقد ولدت يف ستّ 

 ، َّىن من خن حن ُّٱ :يف كتابه اهلل تبارك وتعاىل يقول إنّ  ،ذلك عليها
فاحلمل ، َّمت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ ُّٱ وقال:

وجدها ف يف أثرها فبعث عثامن بن عفان، فال رجم عليها ،ة أشهريكون ستّ 

   .(2)مجتقد ر  

فإن كان اخللفاء الثالث الذي يعّدون بحسب التصّور السنّي أفضل 

ألف باء األحكام الرشعّية التي نطق هبا الكتاب، الناس وأعلمهم جيهلون ب

فكيف هو احلال بالنسبة ملن هم دوهنم يف العلم واملعرفة؟ أضف إىل هذا أّن 

كّل ما ذكرناه من أمثلة هو خاّص بمحكامت الكتاب فكيف لو كان احلديث 

عن املتشابه بدال عن املحكم؟ وكيف لو خضنا يف التأويل بدال عن التفسري؟ 

 ݜلو كان الكالم عن الناسخ واملنسوخ؟ فهل يوجد غري أهل البيت وماذا 

 من اجتمع عندهم هذا العلم؟

أرسار وبيان إحاطته ب ݠونعم ما قاله املناوي يف وصف أمري املؤمنني 

 ،خللفاءزين ا ،د احلنفاءسيّ  ،ان سفينة الفهمربّ  ،باب مدينة العلمالكتاب: 

                                                           
 .1/193صحيح مسلم  (1)

 .2/825املوّطأ  (2)
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بن  لع أمري املؤمنني ،دة الرسولالعقول واللسان والسؤال بشها ذي القلب

 :ائل هووالق "كنت مواله فعل مواله من"أيب طالب القائل فيه املصطفى: 

 .(1)لو شئت ألوقرت لكم من تفسري سورة الفاحتة سبعني وقرا

 ݠالشاهد السابع: مصحف علّي 
 ݤقال الشيخ كريمة حفظه اهلل: مروّية منسوبة إىل أيب ذر الغفاري 

القرآن الذي عنده وعرضه عىل أيب بكر فرفضه  ݤأيب طالب جميىء عل بن 

 .(2)وكذلك عمر بن اخلطاب

الظاهر أّن املقصود من هذه الرواية هو ما رواه الطربيس يف : أقول

 مجع ݕ رسول ه قال : ملا تويّف أنّ  ويف رواية أيب ذر الغفارياالحتجاج، قال: 

رضه عليهم ملا قد القرآن وجاء به إىل املهاجرين واألنصار وع ݠعل 

فتحها  ل صفحة فتحه أبو بكر خرج يف أوّ ، فلاّم ݕبذلك رسول اهلل  أوصاه

 ݠذه ، فأخاردده فال حاجة لنا فيه : يا علّ عمر وقال ، فوثبالقوم فضائح

أن يدفع إليهم القرآن  ݠ  استخلف عمر سأل عليافلاّم ،...، وانرصف

قد جئت  ئت بالقرآن الذي كنت: يا أبا احلسن إن جبينهم، فقال فوه فيامفيحرّ 

، بيليس إىل ذلك س: هيهات لݠ، فقال ى نجتمع عليهحتّ  به إىل أيب بكر

ا ا كنّ نّ ، وال تقولوا يوم القيامة إة عليكملتقوم احلجّ  ام جئت به إىل أيب بكرإنّ 

 .(3)عن هذا غافلني

 لتحريف ألمرين: داللة فيها عىل اعتقاد الشيعة باوهذه الرواية ال
                                                           

 .1/69فيض القدير  (1)

 .8مرشوع حوار مذهبي (2)

 .1/225االحتجاج  (3)
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أّن الرواية تتحّدث عن وجود مصحف خاص ألمري املؤمنني  :األّول

، وهذا األمر ال خالف فيه بني الشيعة والسنّة حيث ݠعل بن أيب طالب 

أّن املصادر األوىل قد أثبتت وجود هذا املصحف كام أثبتت لغريه من 

الصحابة، ويكفينا إثباتا هلذه احلادثة ما نقله ابن جزي الكلبي يف تسهيله: 

قا يف الصحف ويف صدور الرجال، القرآن عىل عهد رسول ݕ متفرّ كان و

معه عىل يف بيته، فج قعد عّل بن أيب طالب ݠ ݕ  تويف رسول اهللفلاّم 

 .(1)، ولكنه  م يوجد ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبري

زة للقرآن، بل ويبنّي لنا مي ݠوهذا النّص يثبت أصل مجع اإلمام عل 

كتاب وهو أّن ترتيبه خمالف لرتتيب املصحف املعهود، حيث أّنه رّتب هذا ال

ا ممّ وعىل التنزيل، وقد ذكر السيوطي يف إتقانه وصفا جزئّيا هلذا املصحف: 

م من فمنه ،به لذلك اختالف مصاحف السلف يف ترتيب السور استدّل 

ملزمل ا له اقرأ ثم املدثر ثم ن ثمكان أوّ  بها عىل النزول وهو مصحف علّ رتّ 

 .(2)ت ثم التكوير وهكذا إىل آخر املكي واملدينثم تبّ 

قد أضاف إىل هذا املصحف حاشية مهّمة  ݠ: أّن أمري املؤمنني الثاين

من تفسري القرآن وتأويله وأسباب نزوله،  ݕجعل فيها ما تلّقاه عن النبي 

ول آية عىل رس ما نزلتحيث يقول:  ݠوقد ذكرت هذه احلقيقة عىل لسانه 

 مني تأويلهاوعلّ  ،يكتبها بخطّ أ، فمالها علأأنيها و أقراّل إ ݕ اهلل

ني م، ودعا اهلل يل أن يعلّ سخها ومنسوخها وحمكمها ومتشاهبهاوتفسريها ونا

ته منذ فكتب ،ه علّ مالأ، فام نسيت آية من كتاب اهلل وال علم وحفظها فهمها

                                                           
 .1/12التسهيل يف علوم التنزيل  (1)

 .1/171اإلتقان يف علوم القرآن  (2)
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 .(1)دعا دعا يل بام

وضيح شيخ الرواية املتقّدمة تبل يف نفس الكتاب الذي اقتبس منه ال

، ةيا طلح طلحة قائال: ݠحقيقة هذا املصحف، حيث خياطب اإلمام عل 

 ݕعندي بإمالء رسول اهلل  ݕآية أنزهلا اهلل يف كتابه عىل حممد  كّل  إنّ 

حالل أو حرام  وكّل  ݕآية أنزهلا اهلل عىل حممد  ، وتأويل كّل ي بيديوخطّ 

 مكتوب ة إىل يوم القيامة عنديإليه األمّ  حتتاج ءيش أو حكم أو أّي  أو حدّ 

 .(2)يدي حتى أرش اخلدش رسول اهلل وخطّ بإمالء 

 م يكن جمّرد  ݠفمن خالل األمرين نعلم أّن مصحف أمري املؤمنني 

قرآن عادّي بل هو كتاب احتوى ترتيب القرآن عىل تنزيله وذكر كّل آية متى 

ن سريين يطلب هذا ولذلك كان اب أنزلت وأين أنزلت ويف من أنزلت،

 .(3)الكتاب ويقول: لو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثري

عن هذه الروايات  ݞوقد أجاب زعيم احلوزة العلمّية السيد اخلوئي 

رتيب ت وجود مصحف ألمري املؤمنني ݠ يغاير القرآن املوجود يف أنّ بقوله: 

عن  ناىل وجوده أغنافيه، وتسا م العلامء األعالم ع ا ال ينبغي الشّك السور ممّ 

لقرآن ا عىل زيادات ليست يف اشتامل قرآنه ݠ ثباته، كام أنّ ف إلالتكلّ 

 هذه الزيادات ه ال داللة يف ذلك عىل أنّ  أنّ وإن كان صحيحا إاّل  وجودامل

تلك  وقد أسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أنّ  كانت من القرآن

ان إليه الكالم، أو بعنووما يؤول  كانت تفسريا بعنوان التأويل الزيادات

                                                           
 .1/14تفسري العّيايش  (1)

 .211كتاب سليم بن قيس  (2)

 .3/974االستيعاب  (3)
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 .(1)اهلل رشحا للمراد التنزيل من

 الشاهد الثامن: سقوط سور من القرآن!
قال الشيخ: معتقد الشيعة بنقصان سور من القرآن الكريم مثل سورة 

 .(2)احلفد، اخللع، الوالية

هذا النقل غري دقيق عن املصدر الذي أحال إليه الشيخ وهو أقول: 

، حيث أّنه كان بصدد ذكر ݞحّدث النوري كتاب فصل اخلطاب للم

والتغيري  بيان أقسام االختالف"املقّدمات التي يبنى عليها كتابه، والتي منها 

، والقسم الثالث من هذه "(3)املمكن حصوله يف القرآن واملمتنع دخوله فيه

نقصان السورة وهو جائز كسورة احلفد واخللع وسورة "األقسام هو: 

ه هلذه السور الثالثة كان من باب التمثيل، لكن هل يعتقد ، وذكر"(4)الوالية

 فعال بأّن هذه السور ثابتة وأنقصت من القرآن حتريفا؟

فقد تعّرض هلا صاحب فصل أّما هذه السورة  :(5)سورة الوالية

سورة أخرى أسامها سورة النورين نقلها من ل هذكر اخلطاب عرضا بعد

 قلت ظاهر كالمه أّنهعّلق بقوله:  أّنهإاّل  "دبستان املذاهب" بعنوانكتاب 

                                                           
 .223 تفسري القرآن البيان يف (1)

 .8مرشوع حوار مذهبي (2)

 .23فصل اخلطاب  (3)

 .23فصل اخلطاب  (4)

 .Stأّما بالنسبة إىل السورة الثانية أي سورة الوالية فقد نرشها ألّول مّرة سانت كلري تيسدال ) (5)

Clair Tisdall( سنة )امدا عت، ا"اإلضافات الشيعّية إىل القرآن"م( يف فصل له بعنوان: 1913

م( وهذا املخطوط يعود إىل القرن السابع 1912عىل خمطوط قرآيّن وجده عند مروره باهلند سنة )

 .1/103عرش أو الثامن عرش املصحف وقراءاته 
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 .(1)ب الشيعة و م أجد هلا أثرا فيهاأخذها من كت

وكالمه رصيح يف أّن هذه السورة غري موجودة يف مصادر الشيعة 

وهلذا وجب علينا  "دبستان املذاهب"اإلمامّية، وانفرد بذكرها كتاب 

 ىل نقوالته أمالبحث عن هذا الكتاب ومؤّلفه لنعلم: هل يمكن االعتامد ع

 ال؟

ف اسمه فيه، ه  م يذكر املؤلّ وبام أنّ : ݞقال اآلغا بزرك الطهراين 

هنك ل فرسالم يف أوّ داعي اإل فه كام ذكره السيد حممد علاختلف يف مؤلّ 

املؤلف حمسن  اسم نّ أفحكى عن رسجان ملكم يف تأريخ إيران  ،نظام

أّن  مراءآثر األف معن مؤلّ  يوحك ،ص يف شعره بفاينالكشمريي املتخلّ 

ه ( أنّ 1260عن هامش نسخة كتابتها ) يوحك ،املؤلف اسمه ذو الفقار عل

اح عض السيّ لب أّنهص هبوشيار، واختار هو احلسيني املتخلّ  عل مري ذو الفقار

احلادي عرش أدرك كثريا من الدراويش باهلند وحكى عنهم  يف أواسط القرن

يف  نّ أكى عن بعض املسترشقني )أقول( وحي، الغث والسمني يف كتابه هذا

ورد  أّنهفيه  وذكر ،تأليف حممد فاين مكتبة بريوكسل نسخة دبستان املذاهب

املعتقد لنبوة مسيلمة  خان ( ورأى هناك حممد قل 1056خراسان )

مذهبه لئال  خفاءإف اسمه كذلك تعمد يف خفى املؤلّ أه الكذاب، وكام أنّ 

 بعض أنّ "آخر الكتاب ما معناه  فقد قال يف ،بحيمل كالمه عىل التعّص 

د ائيان العق( يف بف )تبرصة العوامالسيد املرتىض الرازي ألّ  أنّ قال يل  ةاألعزّ 

 همد ذلك اجلانب وبذلك يتّ ه أخذ بجانب وأيّ لكن يظهر منه أنّ  واملذاهب

ن م ه قد أحدث بعض عقائد أخر بعده والبدّ مع أنّ  القائل وخيفى احلقائق،

                                                           
 .157فصل اخلطاب  (1)
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رق يف كتبهم  ما أثبته أهل الففيه إاّل  أتيت ه هبذا التأليف ومابياهنا، فلذا أجبت

واحد منهم بعني عباراهتم  كّل  ثوه يل بأقواهلم مع مراعاة التعبري عنأو حدّ 

مل عىل احلقائق وال حي لكي ال خيفى ،وعني ما يذكرون به أنفسهم يف كتبهم

 .(1)خذ بجانبالتعصب واأل

فيا للعجب من صاحب ل: حني قا ݞولقد أحسن الشيخ البالغي 

 ّي ويف أ ؟ين جاء بنسبة هذه الدعوى إىل الشيعةأمن  "دبستان املذاهب"

شنة شن- ولكن ال عجب ؟أفهكذا يكون النقل يف الكتب ؟كتاب هلم وجدها

فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل الكاذب كام يف  -أعرفها من أخزم

عض ب ذلك مما كتبه مة ابن خلدون وغريكتاب امللل للشهرستاين ومقدّ 

 .(2)املستعان الناس يف هذه السنني واهلل

إلصاق هذه السورة بالشيعة عرب  فقد حاول حمّب الدين اخلطيب أّما

الثقة  لعوقد اطّ أسلوب الكذب والتدليس حيث قال يف خطوطه العريضة: 

الذي كان كبري خرباء وزارة العدل  -املأمون األستاذ حممد عل سعودي 

ه هذه فنقل من ،مصحف إيراين خمطوط عند املسترشق براين بمرص، عىل

 .(3)السورة بالتلغراف، وفوق سطورها العربية ترمجتها باللغة اإليرانية

وال ندري كيف خفي هذا املصحف الذي حيوي هذه السورة عن 

علامء الشيعة وعاّمتهم يف مشارق األرض ومغارهبا و م يّطلع عليه إاّل هذا 

 عند مسترشق مسيحي! "الثقة املأمون"

                                                           
 .8/48الذريعة  (1)

 .1/25آالء الرمحن  (2)

 .13اخلطوط العريضة  (3)
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ان السورتان فال عالقة هلام بالشيعة وال بكتب أّما هت :احلفد واخللع

ن وروى واحد ميف تذكرته:  ݤالشيعة، وقد نّص عىل ذلك العاّلمة احلّل 

 ،ونستغفرك ونستهديك ا نستعينكإنّ  اللهمّ ورتني إحدامها: )سالصحابة 

وال  شكركه، ناخلري كلّ  عليك ، ونثنيل عليكونتوكّ  ونؤمن بك ونستنرصك

 نصّل  ، ولكاك نعبدإيّ  اللهمّ والثانية: )، نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك(

 ونحفد، ونرجو رمحتك، ونخشى عذابك، وإنّ  ، وإليك نسعىونسجد

هام يف ، و م يثبتفقال عثامن: اجعلومها يف القنوت عذابك بالكفار ملحق(

 نقل ذلك من طريق، و م ي  كواحد، وكان عمر يقنت بذلال املصحف النفراد

 .(1)نت بذلك جاز الشتامله عىل الدعاء، فلو قݜ أهل البيت

ولعّل الشيخ كريمة حفظه اهلل قد غفل عىل أّن سوريت احلفد واخللع 

من السور التي يعتقد أهل السنّة أهّنام من القرآن الكريم الذي نسخت 

ابعني الصحابة والت تالوته، واملفاجأة التي ستصدم الكثري هو أّن هناك من

 من يعتقد أهّنا من القرآن الكريم و م تنسخ!

فقد ذكر السيوطي يف إتقانه أّن هناك من الصحابة من يثبتها يف 

ه كتب يف آخره سوريت احلفد عرشة ألنّ  سّت  ويف مصحف أيبّ : مصحفه

صحفه بن كعب يف م كتب أيبّ  :أخرج أبو عبيد عن ابن سريين قال، واخللع

ابن  وتركهنّ  ،اك نعبدا نستعينك واللهم إيّ ذتني واللهم إنّ ب واملعوّ فاحتة الكتا

 .(2)ذتنيمسعود وكتب عثامن منهن فاحتة الكتاب واملعوّ 

 عن أيبأّن هناك من يصّل هبا: أخرج الطرباين بسند صحيح بل 
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ة بن عبد اهلل بن خالد بن أسيد بخراسان فقرأ هباتني نا أميّ إسحاق قال أمّ 

 .(1)نستعينك ونستغفرك االسورتني إنّ 

فاملشكلة اآلن ليست مع الشيعة وال يف كتب الشيعة بل يف الرتاث 

السنّي الذي يثبت بام ال يدع جماال للشّك أّن من السلف من كان يعتقد 

ام كّل أهل بسقوط سوريت احلفد واخللع من القرآن الكريم، فهل يسوغ يل اهّت 

 السنّة بالقول بالتحريف؟!

 : ضياع قسم من القرآنالشاهد التاسع
حفظه اهلل: روايات تزعم سقوط أكثر من ثلث  الشيخ كريمة قال

 .(2)القرآن، وبعضها ثلثي القرآن الكريم

التي تزعم سقوط أكثر من ثلثي القرآن فال وجود  : أّما الرواياتأقول

سنّة مسألة التقريب بني أهل ال"هلا البّتة، إّنام هي فرية أطلقها صاحب كتاب 

ي واية اليتيمة التي ناقشناها سابقا والتللرّ ، بناء عىل فهمه املعوّج (3)"عةالشي

 تذكر أّن عدد آي القرآن سبعة عرش ألف آية حيث طرح منها العدد احلايل

 لآليات املوجودة وحكم عىل الباقي الذي يعادل الثلثني بالسقوط!

اّل إالتي تزعم سقوط أكثر من ثلث القرآن، فليست وأّما الروايات  

ول وبني القرواية واحدة ال ثاين هلا، وهي ما رواه الطربيس يف االحتجاج: 

                                                           
 .1/179اإلتقان يف علوم القرآن  (1)

 .8مرشوع حوار مذهبي (2)

والرواية السالفة تزعم سقوط أكثر من ثلث القرآن، وما تقدم من روايتهم : 202قال يف صفحة  (3)

 .يف أن القرآن نزل سبعة عرش ألف آية يقتيض سقوط حوايل الثلثني
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 .(1)اليتامى وبني نكاح النساء من اخلطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن يف

وهذه الرواية إذا غضضنا الطرف عن حتقيق صدورها وتوّفر الرشوط 

نى لتحريف باملعالتي ذكرناها يف املقّدمات املنهجّية، فإّن داللتها عىل ا

املتنازع فيه وهو الزيادة والنقيصة غري رصحية، بل هي أقرب ما يكون داّلة 

 عىل حتريف التأليف أي ترتيب السور واآليات.

ا ظهورك عىل تناكر أمّ "ويدّل عىل هذا سياق هذه الرواية والتي فيها: 

وليس يشبه  ، َّ يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: قوله

ره من ذك ا قدمت: ممّ أيتام، فهو النساء وال كّل  نكاح النساء القسط يف اليتامى

 اء مناليتامى وبني نكاح النس ، وبني القول يفإسقاط املنافقني من القرآن

، فالكالم يدور حول إشكال "(2)اخلطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن

حول آية النكاح مفاده عدم وجود عالقة  ݠطرحه زنديق عىل اإلمام عل 

شطري اآلية، إذ أّن أّوهلا يتحّدث عن اليتامى وثانيها حول التعّدد يف بني 

أي  آيات ساقطة العبارتنيأّن بني  ݠالنكاح فكان جواب أمري املؤمنني 

واحد بحيث تكون وحدة موضوعّية بل كّل شطر هو   م تنزال يف مورد امأهّن 

 آية مستقّلة ال عالقة هلا باألخرى.

يف علوم القرآن بعنوان  لامء اإلمامّيةعوهذا هو الذي ب حث عند 

، هل ترتيب اآليات والسور هو ترتيب توقيفّي أو ليس "تأليف القرآن"

كذلك إّنام كان باجتهاد الصحابة عند مجعهم للقرآن، وقد مال املشهور إىل 

ّتى حالقول بتوقيفّية الرتتيب لكن توجد عّدة نصوص تدّل عىل عدمه روهتا 
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 الشيعة:السنّة قبل أهل كتب 

 تىأ :اد بن عبد اهلل بن الزبري قالعبّ عن فقد روى أمحد يف مسنده: 

 مب خب حب جب ُّٱاحلرث بن خزمة هباتني اآليتني من آخر براءة 
واهلل  يال أدر :قال ؟معك عىل هذا من :فقال ،إىل عمر بن اخلطاب  َّ هب

نا أو :فقال عمر، ووعيتها وحفظتها ݕأشهد لسمعتها من رسول اهلل  إيّن 

لو كانت ثالث آيات جلعلتها  :ثم قال، ݕهد لسمعتها من رسول اهلل شأ

فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعتها يف آخر  ،حدة سورة عىل

 .(1)براءة

ما  :قلت لعثامن بن عفان ݤقال لنا ابن عباس ويف رواية أخرى: 

ملائني ا ىل براءة وهي منإاملثاين و محلكم عىل أن عمدتم إىل األنفال وهي من

 َّ يل ىل مل خل ُّٱفقرنتم بينهام و م تكتبوا قال ابن جعفر بينهام سطرا 

ول رس نّ : إقال عثامن ؟ما محلكم عىل ذلك ،ووضعتموها يف السبع الطوال

وكان إذا  ،كان مما يأيت عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد ݕ

ورة يف الس يقول ضعوا هذا ،يكتب عنده يدعو بعض من ءأنزل عليه اليش

ت يف اآليا فيقول ضعوا هذه ،التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه اآليات

وينزل عليه اآلية فيقول ضعوا هذه اآلية  ،السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

وكانت األنفال من أوائل ما أنزل  ،يذكر فيها كذا وكذا يف السورة التي

ض رسول تها فقببقّص  ا شبيهاتهباملدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قّص 

أكتب   مقرنت بينهام و فمن ثمّ  ،منها أهّناا منها وظننت هّن أ لنا و م يبنّي  ݕاهلل 
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  أجوبة املسائل األزهرّية  ....................................................................  56

 .(1) َّ يل ىل مل خل ُّٱبينهام سطرا 

 أّما نقضا فقد وردت عّدة روايات يف كتب أهل السنّة واجلامعة 

ثال ملتتحّدث عن سقوط أجزاء كبرية من القرآن الكريم نذكر منها من باب ا

 ما رووه يف حّق سورة األحزاب:

تقرأ  نأيّ ك :قال يل أيب بن كعب :عن زر قالفقد روى أمحد يف مسنده: 

 :الفق ،له ثالثا وسبعني آية :قلت :قال ؟هاتعدّ  نأيّ أو ك ؟سورة األحزاب

الشيخة و ولقد قرأنا فيها الشيخ ،ا لتعادل سورة البقرةهّن إلقد رأيتها و ،قط

 .(2)ا البتة نكاال من اهلل واهلل عليم حكيمإذا زنيا فارمجومه

كانت سورة  :عن عائشة قالتوأرصح منه ما نقله السيوطي: 

 م   كتب عثامن املصاحففلاّم  ،مائتي آية األحزاب تقرأ يف زمن النبي ݕ

 .(3)عىل ما هو اآلن اّل يقدر منها إ

ولو تتّبعنا هذه املرويات لطال بنا املقام والحتجنا إىل جمّلدات 

الستيفائها، وإّنام اقترصنا عىل هذا الشاهد فقط لكي نبنّي أّن األمر سيان، إاّل 

أّن الفرق هو أّن معارش اإلمامّية ال يّتهمون خصومهم ملجّرد وجود روايات 

هنا أو هناك، بل ال نسعى لنرشها وإشاعتها عىل املأل لكوهنا ستكون صيدا 

 سهال للعدّو الذي يرتّبص باإلسالم وأهله.

 لشاهد العاشر: الدعوة إىل عدم حفظ الكتابا
ختم الشيخ كريمة حفظه اهلل الشواهد التي جاء هبا بقوله: الدعوة إىل 
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عدم حفظ القرآن ألّنه حمّرف ومن حفظه عىل حتريفه جيب عليه حفظه إذا 

 .(1)جاء به املهدي املنتظر

مسألة ": هذه الدعوة ال وجود هلا إىل يف خمّيلة صاحب كتاب أقول

تدعو والذي قال يف كتابه املذكور:  "التقريب بني أهل السنّة والشيعة

إىل إمهال حفظ القرآن ألنه حمرف يف زعمهم، ومن حفظه عىل  "أساطريهم"

 غري حمرف،...، الرواية "منتظرهم"حتريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به 

سونه تدعو إىل ترك القرآن وإمهال حفظه، وهي ملفيدهم الذي يقدّ 

ى زعموا أنه فوق مستوى البرش ألن إمامهم املنتظر خاطبه مونه، حتّ عظّ وي

 .(2)باألخ السديد واملوىل الرشيد

اّطلع و ݤوليت شيخنا العزيز كريمة رجع إىل كالم الشيخ املفيد 

عليه بنفسه ليقف عىل حقيقة مراده، هل كان يدعو لعدم حفظ القرآن 

 الكريم كام زعم القفاري أم ال؟

نقل روايات تتحّدث عن زمن ظهور املهدي  ݤاملفيد  إّن الشيخ

وروى وما يصاحبه من أحداث جسام، منها هذه الرواية:  ݗاملنتظر 

رضب  ݠحممد  إذا قام قائم آل"ه قال: أنّ  ݠ، عن أيب جعفر جابر

ا فأصعب م ،جالله اهلل جّل  م الناس القرآن عىل ما أنزلفساطيط ملن يعلّ 

 .(3)التأليف ه خيالف فيهنّ ، أليكون عىل من حفظه اليوم

 وال أدري أين الدعوة لعدم حفظ القرآن يف هذه الرواية؟ 

                                                           
 .9مرشوع حوار مذهبي (1)

 .202مسألة التقريب بني أهل السنّة والشيعة  (2)
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 ومن أين جاء القّفاري هبذا الزعم؟

علام أّن هذا النّص هو رواية واحد مرسلة، والكالم فيها ليس عىل 

ألّنه "التحريف بمعنى الزيادة والنقصية بل هو حول تغيري الرتتيب احلايل 

وليس حول تغيري اآليات والسور كام حياور القفاري "أليفخيالف فيه الت

 إهيام القّراء.

قد رّصح برأيه يف صيانة القرآن  ݤواألهّم من هذا أّن الشيخ املفيد 

قد قال مجاعة من أهل اإلمامة : ومن التحريف يف كتبه األخرى حيث قال

 ثبتا يفوال من سورة ولكن حذف ما كان م ه  م ينقص من كلمة وال من آيةإنّ 

 ،وتفسري معانيه عىل حقيقة تنزيله من تأويله مصحف أمري املؤمنني ݠ

مجلة كالم اهلل تعاىل الذي هو القرآن  وذلك كان ثابتا منزال وإن  م يكن من

 ىم مم خم حم ُّٱقال اهلل تعاىل  املعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا
ذا ى تأويل القرآن قرآنا، وهفسمّ  ، َّ ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم

ل هذا القول أشبه من مقا وعندي أنّ  ما ليس فيه بني أهل التفسري اختالف

القرآن عىل احلقيقة دون التأويل، وإليه أميل  عى نقصان كلم من نفسمن ادّ 

 .(1)واهلل أسأل توفيقه للصواب

 عقيدة الشيعة يف حفظ الكتاب:
كام  نإّن الشيعة اإلمامية أعىل اهلل برهاهنم ال يقولون بتحريف القرآ

 ، بل يعتقدون أّن هذا القرآن املوجود واملثبت بنيحياول البعض إلصاقها هبم

 فتني هو عني ما أنزل عىل رسول اهلل بال زيادة وال نقيصة.الدّ 
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 وكلامهتم بذلك متضافرة:

 يف كتاب ݤفقد قال شيخ املحّدثني امللّقب عندنا بالصدوق 

عتقادنا ا :ة التي وصلت إليناديّ االعتقادات الذي يعترب من أقدم املتون العقائ

وهو ما  هو ما بني الدفتني، ه حممد ݕنبيّ  القرآن الذي أنزله اهلل تعاىل عىل أنّ 

ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع  يف أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك،

الضحى وأ م نرشح سورة واحدة، واليالف وأ م تر  وعندنا أنّ ، عرشة سورة

ن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو وم، كيف سورة واحدة

 .(1)كاذب

والصحيح من مذهب : ݤاملرتىض الرشيف قل عن علم اهلدى ون  

خالفه، وهو الذي نرصه املرتىض ، قدس اهلل روحه، واستوىف  أصحابنا

االستيفاء يف جواب املسائل الطرابلسيات، وذكر يف مواضع  الكالم فيه غاية

قرآن، كالعلم بالبلدان واحلوادث الكبار، والوقائع ال ة نقلالعلم بصحّ  أنّ 

ت، العناية اشتد شعار العرب املسطورة ، فإنّ أو العظام، والكتب املشهورة،

كرناه،  م يبلغه فيام ذ وحراسته، وبلغت إىل حدّ  رت عىل نقلهوالدواعي توفّ 

ء امواألحكام الدينية، وعل ةالعلوم الرشعيّ  القرآن معجزة النبوة، ومأخذ ألنّ 

اختلف فيه  ءالغاية، حتى عرفوا كل يش املسلمني قد بلغوا يف حفظه ومحايته

فكيف جيوز أن يكون مغريا أو  من إعرابه، وقراءته، وحروفه، وآياته،

أيضا قدس اهلل  وقال ،منقوصا، مع العناية الصادقة، والضبط الشديد

جملته، ب العلم بتفسري القرآن وأبعاضه يف صحة نقله، كالعلم روحه: إنّ 

 وجرى ذلك جمرى ما علم رضورة من الكتب املصنفة ككتاب سيبويه
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واملزين، فإن أهل العناية هبذا الشأن يعلمون من تفصيلهام ما يعلمونه من 

مدخال أدخل يف كتاب سيبويه بابا يف النحو ليس من  ى لو أنّ حتّ  مجلتهام،

وكذلك ز وعلم أنه ملحق، وليس من أصل الكتاب، وميّ  الكتاب، لعرف

ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه، أصدق من ، القول يف كتاب املزين

 .(1)ودواوين الشعراء العناية بضبط كتاب سيبويه

 ماّم زيادته ونقصانه ف ا الكالم يفوأمّ : ݤ وقال شيخ الطائفة الطويس

ه، فالظاهر من الزيادة فيه جممع عىل بطالهنا والنقصان نّ ال يليق به أيضا، أل

و وه يضا من مذهب املسلمني خالفه، وهو األليق بالصحيح من مذهبناأ

ات روايت ه رويغري أنّ  ،ݤ، وهو الظاهر يف الروايات الذي نرصه املرتىض

ء يش ، من جهة اخلاصة والعامة، بنقصان كثري من آي القرآن، ونقلةكثري

 منه من موضع إىل موضع، طريقها اآلحاد التي ال توجب علام وال عمال،

ت ولو صحّ  ،ه يمكن تأويلهاوترك التشاغل هبا ألنّ  عراض عنهاواألوىل اإل

 ذلك معلوم صحته، نّ إذلك طعنا عىل ما هو موجود بني الدفتني، ف ملا كان

ورواياتنا متنارصة باحلث عىل قراءته  أحد من األمة وال يدفعه ال يعرتضه

قد روي و ،وع إليهاختالف االخبار يف الفر ك بام فيه، ورد ما يرد منوالتمّس 

ا ف فيكم الثقلني، م خملّ يّن إ" ه قال:أحد، أنّ  رواية ال يدفعها عن النبي ݕ

ام لن يفرتقا هّن إاهلل، وعرتيت أهل بيتي، و كتم هبام لن تضلوا: كتابن متّس إ

ه ال موجود يف كل عرص، ألنّ  أّنه عىل وهذا يدّل ، "حتى يردا عل احلوض

ت، ومن أهل البي كام أنّ  ،التمسك به در عىلن يأمر بالتمسك بام ال نقأجيوز 

كان املوجود بيننا جممعا عىل  وإذا ،جيب اتباع قوله حاصل يف كل وقت

                                                           
 .1/43جممع البيان  (1)



 61 ...................................................................  الشيعة ودعوى التحريف

 
 

 .(1)واهونرتك ما س صحته، فينبغي ان نتشاغل بتفسريه، وبيان معانيه

هذه نامذج من كلامت أقطاب الطائفة وأساطينها ترّصح بعقيدة الشيعة 

من التحريف والتبديل والتغيري والزيادة يف الكتاب العزيز وسالمته 

نا إىل تجحولو أردنا استقصاء كلامت علامء الطائفة وأعالمها ال والنقصان،

املجّلدات الضخام، لكّن الغرض يتحّقق هبؤالء الثالثة الذين يعتربون من 

 الطبقة األوىل من علامء الطائفة.

ح فيه يرّص  جلامعةوا علامء أهل السنةولتتميم الفائدة ننقل كالم أحد  

ببطالن نسبة القول بالتحريف للشيعة اإلمامّية وزيف هذا االفرتاء بعد أن 

 :قّلب كتبهم ونّقب فيها

: وأّما اجلواب ()إظهار احلق قال )رمحة اهلل اهلندي( صاحب كتاب

ني ة اإلثجيد عند مجهور علامء الشيعة اإلماميّ ملعنه حتقيقا فألّن القرآن ا

لتغيري والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه عرشية حمفوظ عن ا

 .(2)فقوله مردود غري مقبول عندهم

ثّم نقل أقوال كبار علامء الطائفة يف نفي التحريف عن الكتاب العزيز 

وختم بقوله: فظهر أّن املذهب املحّقق عند علامء الفرقة اإلمامية االثنا 

دي هو ما بني الدفتني وهو ما يف أي عرشية أّن القرآن الذي أنزله اهلل عىل نبّيه

 ݕالناس ليس بأكثر من ذلك، وأّنه كان جمموعا مؤّلفا يف عهد رسول اهلل 

وحفظه، ونقله ألوف من الصحابة، ومجاعة من الصحابة كعبد اهلل بن 

مسعود وأيب بن كعب وغريمها ختموا القرآن عىل النبي عّدة ختامت، ويظهر 
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ند ظهور اإلمام الثاين عرش ريض اهلل عنه، القرآن ويشهر هبذا الرتتيب ع

والرشذمة القليلة التي قالت بوقوع التغيري فقوهلم مردود وال اعتداد هبم فيام 

بينهم، وبعض األخبار الضعيفة التي رويت يف مذهبهم ال يرجع بمثلها عن 

املعلوم املقطوع عىل صّحته وهو حق، ألّن خرب الواحد إذا اقتىض علام و م 

األدلة القاطعة ما يدّل عليه وجب رّده عىل ما رّصح ابن املطّهر  يوجد يف

 .(1)احلّل يف كتابه املسّمى بمبادى الوصول إىل علم األصول

والظاهر أّن كالم صاحب )إظهار احلق( كان ثقيال عىل كثري من الذين 

وال يطمحون إىل رأب  إلصاق هذه التهمة بالشيعة اإلمامية، يسعون إىل

بعضهم إىل حتريف كتاب )إظهار احلق(  يف القلوب، فعمدالصدع وتأل

وحذف كّل الفقرة التي دافع فيها )رمحت اهلل اهلندي( عىل الشيعة ونفى 

 .(2)عنهم فرية التحريف

نعم، نحن ال ننكر وجود من قال بالتحريف من الشيعة اإلمامّية 

ذهب بسبب شبهة طرأت عليه، لكّن مثل هذه األقوال ال حتسب عىل كّل امل

بل ال متّثل إاّل أصحاهبا، واألهّم من هذا أّن علامء الشيعة هم أّول من رّد 

هذه اآلراء الشاّذة وحكموا عليها بالبطالن، وقد أشار الشيخ حفظه اهلل يف 

واعتربه  "فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رّب األرباب"إىل كتاب  (3)رسالته

 حقيقة مهّمة وهي أّن الشيعة من أدّلة قول الشيعة بالتحريف، لكنّه غفل عن

 هم أّول من رّد عىل هذا املؤلَّف واملؤلبف:
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املقصود هو )الدكتور حممد أمحد ملكاوي( أستاذ مساعد بجامعة امللك سعود يف حتقيقه للكتاب  (2)
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 بعضهم بكتب مستقّلة منهم:فقد رّد عليه 

معارصه الشيخ حممود بن أيب القاسم املعروف باملعّرب الطهراين يف 

، وعرض الكتاب "(1)كشف االرتياب يف عدم حتريف الكتاب"كتاب أسامه 

عىل إثره رسالة استدرك فيها عىل ما كتبه يف  عىل املحّدث النوري وكتب

 ."فصل اخلطاب"

دة يف رسالة مفر ݞورّد عليه معارصه السيد هبة اهلل الشهرستاين 

، جتدر "(2)حفظ الكتاب الرشيف عن شبهة القول بالتحريف"أسامها 

قد وّثق لنا احلالة العاّمة يف احلوزة العلمّية  ݞاإلشارة أّن هذا السيد اجلليل 

ك أوال كم أنت شاكر موالك إذيعّية حني صدور هذا الكتاب حيث قال: الش

 ،املصحف الرشيف عن وصمة التحريف ، لعصمةبنعمة هذا التأليف املنيف

ء، نذ الصغر أّيام مكوثي يف سامّراتلك العقيدة الصحيحة التي آنست  هبا م

، ريبحتت لواء اإلمام الشريازي الك، حيث متركز العلم والدين مسقط رأيس

نزيلها املحّدث النوري، بشأن تأليفه كتاب  فكنت أراها متوج ثائرة عىل

يف احلوزة العلمية إالّ ونسمع الضّجة  فال ندخل جملسا« فصل اخلطاب»

 .(3)، يسلقونه بألسنة حدادلعّجة ضّد الكتاب ومؤّلفه ونارشهوا

 من العلامء ضمن كتب عاّمة نذكر منهم: كام رّد عليه مجع

يث حيف تفسري القرآن يف تفسريه آالء الرمحن  ݞالغي الشيخ الب

ع يف مج "فصل اخلطاب"ث املعارص جهد يف كتاب املحدّ  نّ إهذا ويقول: 
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داد عأر أعداد مسانيدها بوكثّ  ،هبا عىل النقيصة الروايات التي استدّل 

مع  ،يف الكتب كمراسيل العيايش وفرات وغريها ݜة املراسيل عن األئمّ 

ويف مجلة  ،هذه املراسيل مأخوذة من تلك املسانيد ق جيزم بأنّ ملحقّ ع ااملتتبّ  أنّ 

ومنها ما هو خمتلف  ، احتامل صدقهاما أورده من الروايات ما ال يتيّس 

 وهذا املخترص ال يسع بيان ،ل به إىل التنايف والتعارضؤوباختالف ي

ه إىل دالقسم الوافر من الروايات ترجع أساني أنّ هذا مع  ،النحوين األخريين

ه ضعيف احلديث بأنّ  إّما : منهمنفار وقد وصف علامء الرجال كاّل أبضعة 

ه مضطرب احلديث واملذهب يعرف بأنّ  وإّما ،الرواية فاسد املذهب جمفوّ 

 أن هم ال أستحّل اب متّ ه كذّ بأنّ  وإّما ،حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء

الناس عداوة  ه معروف بالوقف وأشدّ نّ أمن تفسريه حديثا واحدا و أروي

ليه وال إا بأنه ضعيف ال يلتفت إمّ و ،اباه كان غاليا كذّ ا بأنّ إمّ و، ݠللرضا 

ومن  ،ا بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلوّ إمّ و ،ابنييعّول عليه ومن الكذّ 

ولو تساحمنا باالعتناء  ،ن أمثال هؤالء ال جتدي كثرهتم شيئاأالواضح 

ن أجب من داللة الروايات املتعددة برواياهتم يف مثل هذا املقام الكبري لو

ينا شمول و بيان ملا يعلم يقأمضامينها تفسري لآليات أو تأويل  نّ أهلا عىل ننزّ 

 .(1)ها بحكم العامفراد وأحقّ ه أظهر األعموماهتا له ألنّ 

 يحاأزيدك توضيف كتابه أنوار اهلداية حيث قال:  ݞالسيد اخلميني 

كان كتبه ال يفيد  الذي فصل اخلطابم صاحب ه لو كان األمر كام توهّ أنّ 

 عنها األصحاب ام هو إيراد روايات ضعاف أعرض، وإنّ علام وال عمال

 نيالثالثة املتقدم ه عنها أولو األلباب من قدماء أصحابنا كاملحمدينوتنزّ 
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به ، وال تسأل عن سائر كتحال كتب روايته غالبا كاملستدرك هذا، رمحهم اهلل

، يات الغريبة التي غالبها باهلزل أشبه منه باجلدّ بالقصص واحلكا املشحونة

ن اشتياقه جلمع الضعاف والغرائب  أّ ، إاّل عشخص صالح متتبّ  ݥوهو 

كالم ، أكثر من الها العقل السليم والرأي املستقيموما ال يقبل والعجائب

كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع  من معارصيه من أهل اليقظة ، والعجبالنافع

 .(1)، وكادت تتدكدك عىل األرضعليه الساموات تا بكما وقع ممّ 

والعجيب أّنه يف األوساط السنّية قد كتبت عّدة كتب ال ختتلف عن 

، لكّن العجب هو إغامض اجلميع أعينهم "فصل اخلطاب"مضمون كتاب 

عنها والرتكيز عىل هذا الكتاب الذي أشبع رّدا ونقدا ونقضا، فمن الكتب 

 السنّية يف هذا الشأن:

البن أيب داود السجستاين الذي طار به املسترشقون  ب املصاحفكتا

واعتربوه أفضل وثيقة تارخيّية يمكن االستدالل هبا لرضب القرآن املوجود 

 لتحريف يفبني الدفتني، وسنذكر لك شاهدين رصحيني عىل وقوع ا

 خصوص املصحف العثامين:

ّسك به مت ، حيث(السجستاينابن أيب داود كتاب املصاحف لـ): األّول

من  ةاملسترشقون للطعن يف كتاب اهلل املجيد وذلك الحتوائه عىل مجل

املروّيات التي تثبت اختالف مصاحف الصحابة والتابعني من بعدهم، بل 

 روايات رصحية يف حتريف مصحف عثامن نذكر منها:

ما غرّي احلّجاج يف مصحف باب "أسامه  هذا الكتابيف  ابابجعل  
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العنوان لوحده يكفي للّداللة عىل أّن املصنّف يعتقد بوجود ، وهذا "(1)عثامن

رواية يف هذا الباب تذكر ما تغرّي يف ذكر تغيري يف مصحف عثامن، و قد 

 يف مصحف عثامن أحد عرش حرفا احلجاج بن يوسف، غرّي  أنّ : املصحف

باهلاء، وكانت يف   َّحط مض ُّٱها وانظر( فغرّي  قال: كانت يف البقرة ) م يتسنّ 

، وكانت يف يونس )هو  َّىن نن ُّٱه ائدة )رشيعة ومنهاجا( فغرّي امل

ها ، وكانت يف يوسف أنا آتيكم بتأويله فغرّي  َّ ٰر ُّٱالذي ينرشكم( فغريه 

، وكانت يف املؤمنني )سيقولون هلل هلل هلل( ثالثتهن، فجعل  َّ  يه ىه مه ُّٱ

ويف  (،ة نوح )من املخرجنياآلخرين )اهلل اهلل( ، وكان يف الشعراء يف قّص 

ة لوط ، وقّص  َّّٰ ِّ ُّٱ  قصة نوح، فغرّي ة لوط )من املرجومني(قّص 

ها ، وكانت يف الزخرف )نحن قسمنا بينهم معائشهم( فغرّي  َّ يف ىف ُّٱ

 اك يق ىق ُّٱها ، وكانت يف الذين كفروا )من ماء غري يسن( فغرّي  َّ مس ُّٱ
ا ه، وكانت يف احلديد )فالذين آمنوا منكم واتقوا هلم أجر كبري( فغرّي َّ لك

لغيب بظنني( ، وكانت يف إذا الشمس كورت )وما هو عىل ا َّ نن من ُّٱ

 .(2)َّ حس ُّٱهافغرّي 

واألعظم من هذا ما رواه عن مالك بن أنس فقيه املدينة الذي ينّص 

عىل ذهاب مصحف عثامن واندثاره: عن ابن وهب قال: سألت مالكا عن 

 .(3)مصحف عثامن فقال يل: ذهب

د بن حممد عبد اللطيف ابن اخلطيب( كتاب الفرقان لـ)حمم: الثاين
                                                           

أحّس بعض املحّققني بثقل هذا العنوان وداللته الرصحية عىل وقوع التحريف فعمدوا إىل  (1)

 ."آثري جفري"إسقاطه رغم إثباته يف الطبعة األصلّية التي حّققها املسترشق 
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الذي رّصح أكثر من مّرة بوقوع التغيري والتبديل يف كتاب اهلل جّل جالله، 

وذكر فيه مجلة  ،"(1)اب يف املصحفتّ حلن الك  "أوضحها الباب الذي أسامه 

 وليس ما قّدمناه من حلن من الروايات التي تدّل عىل مراده، ثم عّلق بقوله:

ّتاب بضائره أو بمشّكك يف حفظ اهلل تعاىل له، بل إّن ما قاله ابن عّباس  الك 

وعائشة وغريمها من فضالء الصحابة وأجاّلء التابعني أدعى حلفظه وعدم 

ّتاب املصاحف من البرش، جيوز عليهم  تغيريه وتبديله، وممّا ال شّك فيه أّن ك 

،..، هما جيوز عىل سائرهم من السهو والغفلة والنسيان والعصمة هلل وحد

ّتاب كلحن املطابع، فلو أّن إحدى املطابع طبعت مصحفا به  ومثل حلن الك 

وسايرها عىل ذلك بعض قّراء هذا  -وكثريا ما يقع هذا–بعض اخلطأ 

 .(2)املصحف،  م يكن ذلك متعارضا مع حفظ اهلل تعاىل له وإعالئه لشأنه

ويف مورد آخر نقل نفس النّص املتقّدم الذي نقلناه عن كتاب 

حول تغيري احلّجاج لبعض حروف املصحف، ثم عّلق بقوله:  "املصاحف"

و م يصنع احلّجاج ما صنع إاّل بعد اجتهاده وبحثه مع القّراء والفقهاء 

املعارصين له، وبعد إمجاعهم عىل أّن مجيع ذلك قد حدث من حتريف 

ّتاب والناسخني الذين  م يريدوا تغيريا وال تبديال، وإّنام حدث بعض  ا مالك 

حدث جلهلهم بأصول الكتابة وقواعد اإلمالء، والبعض اآلخر خلطإ 

الكاتب يف سامع ما ي مىل عليه والتباسه فيام يتىل عليه
(3). 

 أن أسّجل استغرابا: ملاذا هذا اإلرصار عىل يلوبعد هذا العرض حيّق 
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اهتام الشيعة بتحريف القرآن رغم ترصيح كبار علامئهم بسالمة القرآن من 

؟ واألهّم من هذا حكم حمّققيهم عىل ضعف أدّلة من قال فالتحري

بالتحريف وعدم داللة الروايات عليه؟ والسؤال األخطر هو: يف صالح من 

  ؟!رّوج هذه التهمة وتذاع عىل املألت

 وما خفي أعظم:
كثريا ما امتنعت عن اخلوض يف هذا املوضوع، لكن يف بعض األحيان 

شيعة فسكوت ال وي دفع إىل ما ال يستسيغه،يكره اإلنسان عىل ما ال يريده 

اإلمامّية عن اهّتام غريهم يف قضّية التحريف ليس لعدم وجود ما يدين 

قرآن الكريم وسّد لباب الطعن الطرف اآلخر بل سكوهتم هو حفظ كرامة ال

، وإاّل فالرتاث السنّي فيه الكثري من األمور التي يمكن أن ي تمّسك هبا فيه

 سأستعرضهنا ووقد تقّدم ذكر بعض النامذج املهّمة  إلثبات التحريف،

تمنّى من ونثالثة نامذج من كبار الصحابة الذين ثبت اعتقادها للتحريف، 

 شيخنا العزيز كريمة حفظه اهلل اإلجابة عليها:

: دّلت الروايات عىل اعتقادها وجود خطإ يف عائشة بنت أيب بكر

 نع عائشة سأل أّنه أبيه، عن عروة، بن هشام عنالقرآن الكريم، فقد روي 

 جخ مح جح مج حج ُّٱ :قوله وعن ،َّحم جم ُّٱ :قوله
 عمل هذا أختي ابن يا: فقالت،  َّ حف جف مغ ُّٱ :قوله وعن ، َّمخ

 .(1)الكتاب يف أخطئوا ابتّ الك  

ذا وهوقد اعرتف اآللويس يف تفسريه بخطورة هذا النص فقال: 

                                                           
، واخلرب صحيح السند عىل رشط الشيخني فال جمال للمناقشة يف 6/34تفسري الطربي  (1)

 صّحته.
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عن  اليف الكالم فضم يلحنون أهّن  بالصحابة أوال ظنّ إذ كيف ي   امشكل جدّ 

ي الغلط يف القرآن الذ هبم ثانيا ظنّ ، ثم كيف ي  القرآن وهم الفصحاء اللد

كام أنزل و م يألوا جهدا يف حفظه وضبطه وإتقانه، ثم  ݕوه من النبي تلقّ 

هبم  ظنّ ، ثم كيف ي  كلهم عىل اخلطأ وكتابتهاجتامعهم  هبم ثالثا نّ ظكيف ي  

االستمرار عىل  خامسا ظنّ ثم كيف ي  ، ههم ورجوعهم عنهعدم تنبّ  رابعا

ولو ساغ مثل ذلك الرتفع  ،عن سلف بالتواتر خلفا ّي اخلطأ وهو مرو

 .(1)الوثوق بالقرآن

نقلت املصادر احلديثّية عنه عّدة أقوال ي فهم فيها  :عبد اهلل بن عباس

 وجود أخطاء يف كتاب اهلل جّل جالله نذكر منها:

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف  ما رواه احلاكم يف مستدركه بسنده

أخطأ الكاتب حتى : قال ، َّ  لك خك حك جك مق حق مف ُّٱقوله تعاىل 

 .(2)تستأذنوا

عن ابن   َّ  يق ىق يف ىف ُّٱوروى الطربي يف قوله تعاىل: 

رى قال: كتب الكاتب األخ ، الذين آمنوا: أفلم يتبنّي يقرؤها ه كان، أنّ عباس

 .(3)هو ناعس

آية أخرى يرى ابن عّباس وقوع التحريف كام نقل السيوطي يف إتقانه 

 ام هي ووّص إنّ   َّ ام يل ُّٱه كان يقول يف قوله تعاىل اس أنّ عبّ  ابنفيها: عن 

 مدادا الكاتب وأخرجه ابن أشته بلفظ استمدّ ، ك التزقت الواو بالصادربّ 

                                                           
 .16/221روح املعاين  (1)

 ، واخلرب صحيح عىل رشط الشيخني.2/396املستدرك عىل الصحيحني  (2)

 ، والسند صحيح وكّل رواته من رجال البخاري.13/202تفسري الطربي  (3)
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ه أنّ  اك عن ابن عباسوأخرجه من طريق الضحّ ، كثريا فالتزقت الواو بالصاد

ام واوان التصقت إحدامها أمر ربك إهّن  : ربك ويقولكان يقرأ ووّص 

كيف تقرأ هذا  :ه قالاك أنّ وأخرجه من طريق أخرى عن الضحّ ، بالصاد

ليس كذلك نقرؤها نحن وال ابن عباس  :قال،  َّ ام يل ُّٱ :احلرف قال

مل كاتبكم فاحت بك وكذلك كانت تقرأ وتكتب فاستمدّ  رّ ام هو ووّص إنّ 

 .(1)تصقت الواو بالصادالقلم مدادا كثريا فال

من أشهر من نسب إليه القول بالتحريف، حيث  :عبد اهلل بن مسعود

كان يقول بالزيادة يف كتاب اهلل إذ أّنه  م يكن يعتقد بأّن املعّوذتني من القرآن 

 أيب تلقي :قال حبيش بن زر عنالكريم، فقد روى ابن حّبان يف صحيحه: 

 يقولو املصاحف من ذتنياملعوّ  حيّك  كان مسعود بنا إنّ  :له فقلت كعب بن

 .(2)منه ليس ما فيه جتعلوا فال القرآن من ليستا امإهّن 

اب للسيوطي أو كت "اإلتقان يف علوم القرآن"ومن يّطلع عىل كتاب 

البن أيب داود سيقف عىل الكثري من النصوص الصحيحة  "املصاحف"

ضّية نسخ حث يف قالرصحية يف إثبات التحريف، كّل هذا بغّض النظر عن الب

ي تومعضلة روايات مجع القرآن ال القراءات القرآنّيةاالختالف يف التالوة و

 تنفجر بمجّرد االقرتاب منها.يمكن تشبيهها باأللغام التي س

                                                           
 ، وأسانيد اخلرب يف عداد اجلياد.1/541اإلتقان يف علوم القرآن  (1)

 .10/274صحيح ابن حّبان  (2)



 

 

 وتفسري القرآنالشيعة 
 

املبحث الثاين الذي تعّرض له العاّلمة أمحد كريمة هو: منهج الشيعة 

كيفّية تعاملهم مع نصوص الكتاب، وقد عنون التفسريّي أو بعبارة أخرى 

، وقد حشد عددا (1)هذا البحث بقوله: تأويالت شيعّية آلي القرآن الكريم

كبريا من الشواهد التي تدّل عىل عدم التزام الشيعة بظواهر الكتاب 

وعدوهلم عنه، ومن هنا فسنبدأ جوابنا عىل هذا اإلشكال بعرض وجيز ملنهج 

برهاهنم يف تفسري القرآن ثم نعّقب عىل ما جاء به شيخنا  اإلمامّية أعىل اهلل

 العزيز.

 :حجّية ظواهر الكتاب
بنى عليه كّل علوم التفسري هو ما يعرّب عنه  األصل األصيل الذي ت 

ب يف تقرير هذا املطل ݞبحجّية ظواهر الكتاب، وقد أبدع السيد اخلوئي 

فهام ة إلاّص لنفسه طريقة خ  م خيرتع ݕالنبي  أنّ  ال شّك وتشييد أدّلته فقال: 

ى ه أتم وأنّ م قومه بام ألفوه من طرائق التفهيم والتكلّ كلّ  ه، وأنّ مقاصده

، رهروا آياته فيأمتروا بأوامره، ويزدجروا بزواجوليتدبّ  بالقرآن ليفهموا معانيه

 لك اك ُّٱ :عىل ذلك، كقوله تعاىل الكريمة ما يدّل  ر يف اآلياتوقد تكرّ 
 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ :تعاىل وقوله، َّ ىل مل يك ىك  مك
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  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱٱ:وقوله تعاىل، َّ مس خس حس

 ني ُّٱ :وقوله تعاىل، َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
  حط مض خض ُّٱ :وقوله تعاىل  ،َّ خئ حئ جئ يي ىي

، َّ  ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ :وقوله تعاىل، َّ جع مظ

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ وقوله تعاىل :
آليات الدالة عىل وجوب العمل بام يف القرآن إىل غري ذلك من ا، َّ مث

 .(1)بام يفهم من ظواهره خذولزوم األ

ثّم ساق السّيد اخلوئي األدّلة االخرى عىل حجّية ظواهر الكتاب، 

 والتي اعتمدها حمّققوا اإلمامّية:

 ىقد حتدّ  ݕالنبي  ، وأنّ ة عىل الرسالةالقرآن نزل حجّ  أنّ : األّول

 همالعرب كانت تف : أنّ بسورة من مثله، ومعنى هذا عىل أن يأتوا ولو البرش

 لبتهممطا ، ولو كان القرآن من قبيل األلغاز  م تصّح معاين القرآن من ظواهره

وهذا  ،ن يستطيعون فهمهم ليسوا ممّ ، ألهّن بمعارضته، و م يثبت هلم إعجازه

 .(2)الغرض من إنزال القرآن ودعوة البرش إىل االيامن به ينايف

ن تركهام النبي الذي ك بالثقلنيمرة بالتمّس لروايات املتظافرة اآلا: الثاين

ه، والعمل خذ بك بالكتاب هو األن معنى التمّس  أّ من البنّي  فإنّ  ،يف املسلمني

 .(3)وال معنى له سوى ذلك ،بام يشتمل عليه

، ابخبار عىل الكتالروايات املتواترة التي أمرت بعرض األ: الثالث
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 ،ه زخرف، أو أنّ ه باطل، أو أنّ منها يرضب عىل اجلدار الف الكتابخ ما وأنّ 

 ة، وهذه الروايات رصحية يف حجيّ ة  م تقلهاألئمّ  ، أو أنّ عن قبوله ه منهّي أنّ  أو

 ا تفهمه عامة أهل اللسان العارفني بالفصيح من لغةه ممّ ، وأنّ ظواهر الكتاب

اب كتومن هذا القبيل الروايات التي أمرت بعرض الرشوط عىل  ،العرب

 .(1)ما خالفه منها وردّ  اهلل

عىل مجلة من األحكام الرشعية  ݜة استدالالت األئمّ : الرابع

حينام سأله زرارة من أين  ݠقول الصادق  منها :القرآنية وغريها باآليات

 ييف هن ݠقوله  ومنها، "ملكان الباء"الرأس  املسح ببعض علمت أنّ 

 ين ىن ُّٱ  :وقد قال اهلل تعاىل، ه فاسق: إنّ الدوانيقي عن قبول خرب النامم
ملن أطال اجللوس يف بيت  ݠقوله  ومنها، َّ  حي جي يه ىه مه جه

بأنه  م يكن شيئا أتاه برجله، أما سمعت قول  اخلالء الستامع الغناء اعتذارا

 ومنها،  َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك ُّٱ :اهلل عز وجل

قول ب مستداّل  فإذا شهد عندك املؤمنون فصدقهم البنه إسامعيل ݠقوله 

حتليل  يف ݠقوله  ومنها، َّ مظ حط مض خض ُّٱ: اهلل عز وجل

، َّخن حن  جن مم ُّٱ اهلل عز وجل قال "ه زوجإنّ " نكاح العبد للمطلقة ثالثا
 :تعاىل قال اهلل إنّ " قة ثالثا ال حتل بالعقد املنقطعيف أن املطلّ  ݠقوله  ومنها

 ݠقوله  ومنها، وال طالق يف املتعة َّ خي حي جي ٰه مه جه هن ُّٱ

هذا وشبهه يعرف من  إنّ " فوقع ظفره فجعل عىل إصبعه مرارة ثرفيمن ع

، "امسح عليه"ثم قال ، َّجت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ : تعاىلكتاب اهلل

 جه ين ىن من ُّٱ: ة بعض النساء بقوله تعاىلعىل حليّ  ݠاستدالله  ومنها
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  ُّ  ٱُّ: دم جواز نكاح العبد بقوله تعاىلعىل ع ݠاستدالله  ومنها، َّ مه

ة بعض احليوانات عىل حليّ  ݠاستدالله  منهاو، َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

وغري ذلك من ، َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ: بقوله تعاىل

فقه يف أبواب ال ، وهي متفرقةبالقرآن يف موارد كثرية ݠاستدالالهتم 

 .(1)وغريها

ومن يقرأ تفاسري الشيعة عىل مّر العصور جيد أهّنم تعاملوا مع آيات 

تعامل مع أ ّي نّص عريّب، وفّسوه طبقا ملا تقتضيه السليقة الكتاب كام ي 

 العربّية السليمة.

 مىت يسوغ اخلروج عن الظاهر؟
األمر اآلخر الذي حيسن بنا التعّرض له هو أّن ما قّدمنا ذكره من 

من العدول عنه واخلروج عن مقتضاه، إذ ال  حجّية الظاهر الكتاب ال يمنع

ه وي صار لغريه لوجود قرينة صارفة خالف أّن هذا الظاهر قد ت رفع اليد عن

 عنه.

 والقرينة عىل أنواع:

، إذ َّ خم حم جم هل مل ُّٱ: كإسناد املجيء هلل يف قوله تعاىل عقلّية

أّن الدليل العقل قام عىل إستحالة نسبة هذه األمور للذات املقّدسة لتجّردها 

اهر ن ظعن املاّدة ولوازمها، وهذا الدليل يعترب قرينة صارفة هلذا اإلسناد ع

 يؤّول الرتكيب بموجبه بتقدير كلمة ثواب أو رمحة.

ال شّك أّن آيات القرآن ت فّس بعضها بعضا، وقد قال العلامء : قرآنّية
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منه يف  فام أمجل ،ال من القرآنمن أراد تفسري الكتاب العزيز طلبه أوّ يف هذا: 

آخر  عسط يف موض يف موضع آخر وما اخترص يف مكان فقد ب  ّس مكان فقد ف  

اآلية الواحدة قد تكون قرينة صارفة لظاهر آية أخرى  ، ومن هنا فإنّ (1)منه

  حن جن يم ىم ُّٱأو معّينة ملعناها، ولذلك نفى بعضهم داللة قوله تعاىل: 

 جي ٱُّعىل رؤية اهلل يف يوم القيامة بناء عىل إطالق قوله تعاىل:  َّ ىن من خن
 .َّيي ىي مي خي  حي

 ىن من خن  حن جن ُّٱنّص الكتاب املبني وحي ب إّن السنّة النبوّية :روائّية
، وبناء عىل هذا فإّنه جيري عليها ما جيري عىل آيات َّ يه ىه مه جه ين

، بل قال أهل العلم أّن السنة الكتاب يف كوهنا طريقا صحيحا لفهم القرآن

قاضية عىل القرآن، وحاكمة عليه، وحاجة القرآن للسنّة أكثر من حاجة 

عىل جواز ختصيص السنّة لعموم القرآن ، ولذلك أمجعوا (2)السنّة للقرآن

 قرآن بالسنة النبوّية.وتقييد مطلقاته، بل قال بعضهم بنسخ ال

األمر األخري الذي البّد أن يلتفت إليه هو دخالة األحداث  :تارخيّية

أسباب "التارخيّية يف فهم آيات الكتاب، وهو ما تعارف عليها املسلمون بـ

ألمور مدخلّية يف فهم النّص بحيث ال ، إذ ال خالف أّن هلذه ا"النزول

 يستغني املفّس عن بحث أسباب النزول.

يصار عنه و وبناء عىل ما تقّدم هو أّن ظاهر النّص القرآين قد ترفع اليد

عّد تفسريا باطنّيا  إىل معنى آخر مرجوح، ومثل هذا العدول عن الظاهر ال ي 

 للقرآن أوتأويال سمجا بل هو من صميم علم التفسري.
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 تأويالت غريبة أم تطبيق؟
إّن كّل ما تقّدم هو بحث يف مفاهيم اآليات القرآنّية أي يف دائرة 

األلفاظ واحلروف، إاّل أّن الشيعة قد ذكروا يف كتب تفسريهم قاعدة تفسريّية 

ري اجل"اصطلحوا عليها بقاعدة بمفهومها ومتعّلقة بتطبيق اآليات ال 

 ه:املراد منها يف مقّدمة تفسري ݞاطبائي العالمة الطب ، وقد قّرر"واالنطباق

ن مأخوذ م ( اصطالح)كثريا ما نستعمله يف هذا الكتاباجلري و واعلم أنّ 

: ال العيايش عن الفضيل بن يسار قففي تفسري، ݜة أهل البيت قول أئمّ 

 وهلا ظهر وبطن ، ما يف القرآن آية إاّل الرواية عن هذه ݠسألت أبا جعفر 

ما يعنى بقوله ظهر وبطن؟  ،لعمطّ  حدّ  ، ولكّل له حدّ  ووما فيها حرف إاّل 

 ما مىض ومنه ما  م يكن بعد، جيري كام ، منهقال؟ ظهره تنزيله وبطنه تأويله

؛ ويف هذا املعنى وقع احلديثء جيري الشمس والقمر، كلام جاء منه يش

قون اآلية من يطبّ  ݠم أهل البيت فإهّن  ّمةوهذه سليقة أئروايات أخر 

مورد  ن كان خارجا عنإن ينطبق عليه من املوارد وأ ما يقبل القرآن عىل

 القرآن نزل هدى للعاملني هيدهيم إىل واجب نّ إالنزول، واالعتبار يساعده، ف

ة ، وما بينه من املعارف النظريّ العتقاد وواجب اخللق وواجب العملا

، وما ذكره من فضيلة بحال دون حال وال زمان دون زمان حقائق ال ختتّص 

وال عرص دون  د بفرد دون فردال يتقيّ  حكم عملّ  أو رذيلة أو رشعه من

مر أو احلادثة التي وهو األوما ورد من شأن النزول )، عرص لعموم الترشيع

( ال يوجب قرص احلكم عىل شخص أو واقعة تعقب نزول آية أو آيات يف

تعليل لالبيان عام وا نّ بموهتا أل الواقعة لينقيض احلكم بانقضائها ويموت

 النازل يف حّق  الذمّ  فراد من املؤمنني أوأ املدح النازل يف حّق  إنّ مطلق، ف
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مورد  ، ال يمكن قرصمها عىل شخصال بوجود صفات فيهمآخرين معلّ 

، والقرآن ك الصفات يف قوم آخر بعدهم وهكذاالنزول مع وجود عني تل

 ُّٱ: وقال،  َّ  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ: عليه، قال تعاىل يدّل  أيضا

 ام يل ُّٱ: تعاىل وقال ،َّرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
والروايات يف تطبيق اآليات القرآنية عليهم ، َّ نن من زن رن مم

وربام  ،روايات اجلري، كثرية يف األبواب املختلفة أو عىل أعدائهم أعني ݠ

بحاث يراد أكثرها يف األإالعام نرتك  ني، ونحن بعد هذا التنبيهتتبلغ املئ

 تعلق هبا غرض يف البحث ، إال ماعن الغرض يف الكتاب ائية خلروجهاالرو

 .(1)رفليتذكّ 

 ݜأّن كثريا من الروايات الواردة عن أهل البيت  ݞومفاد كالمه 

ليست يف تأويل الكتاب وتفسري بالباطن، بل هي من باب ذكر مصاديق 

ملفهوم اآليات القرآنّية، ال أهّنا تنّص عىل مفهوم آخر خارج عن مداليل 

اظ، بل غاية ما يف األمر أهّنا تنّص عىل أّن هذا املذكور يف اخلرب هو األلف

 مصداق من مصاديق اآلية.

 عىل بعض ݜروايات أهل البيت  تنّص قد يطرح هذا السؤال: ملاذا 

 املصاديق دون البعض؟ وما هي الفائدة من ذلك.

 واجلواب عىل ذلك أّن الغرض من ذكر هذه املصاديق أمران:

أجىل املصاديق تنبيها لعظمته، فقد يظّن اإلنسان تساوي ذكر  :األّول

املصاديق وعدم وجود تفاوت بينها، فيأيت النّص تنبيها عىل أّن هذا املصداق 

املنصوص هو األعظم درجة وقدرا، ولعّل أفضل مثال عىل هذا الوجه هو 
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 "كوثرال"ّية آنما ذكره املفّسون يف تفسري سورة الكوثر، إذ أّن لفظ اآلية القر

ام ألّن صيغة فوعل تفيد التكثري واملبالغة ك هو كّل خري يقتيض أّن املعطى

يف  هنر"قيل، إاّل أّن اخلرب ورد بأّن املراد من الكوثر يف اآلية القرآنّية هو 

، ورغم هذا نجد كثريا من املفّسين ذكروا وجوها أخرى ملعنى "اجلنّة

ليس إاّل مصداقا من املصاديق، وقد الكوثر علام منهم بأّن هذا النّص املروّي 

 ه هنر يفيزعمون أنّ  ناساأ : إنّ له واقالروي عن سعيد بن جبري أّن بعضهم 

: النهر الذي يف اجلنة من اخلري الكثري الذي أعطاه اهلل ة، فقال سعيداجلنّ 

 .(1)إياه

ها اخلفّية التي ال يمكن االلتفات إلي ذكر مصداق من املصاديق :الثاين

 بعد التنبيه عليها، فتأيت الرواية كمنّبه عىل أّن اآلية تنطبق عىل هذا عادة إاّل 

اليشء، والغالب عىل روايات اجلري أهّنا تنّص عىل املصاديق اخلفّية فيشتبه 

األمر عند البعض ويظنّون أّنه تفسري باطني لآلية ال ختدمه األلفاظ 

 سيأتيك. والرتاكيب كام

ل البيت املفّسة للقرآن شيئا اصطلح وزبدة املقال أّن يف روايات أه

وهذا األمر ليس من قبيل ذكر سبب النزول  "اجلري واالنطباق"عليه باسم 

وال من قبيل التفسري االصطالحي وال من قبيل التأويل الباطني بل هو 

 تطبيق للمفهوم القرآين عىل املصداق اخلارجي.

 ماذا عن الشواهد املذكورة؟
يف  التي ساقها الشيخ كريمة وّفقه اهلل "التأويلّية"النامذج نأيت اآلن إىل 

هبا  ليّتضح لنا جلّيا أّنه قد ذهب" تأويالت شيعّية"رسالته والتي اعتربها 
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 عريضة، وأّنه قد محل الروايات عىل غري حمملها الصحيح:

مفادها تفسري  (1)واية يتيمةذكر الشيخ حفظه اهلل ر: األّول النموذج

وله وهي ق ،ݜتي تتحّدث عن القرآن بأهل البيت ال إحدى آيات الكتاب

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل: 
،  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

 واجلواب عنها بوجوه:

: الشّك أّن الرجوع ملفّسي الشيعة أفضل سبيل ملعرفة كيفّية األّول

 فظه اهلل:تعاطي الشيعة مع هذه الروايات التي استشكلها الشيخ ح

 ݤفمن أقدم التفاسري الشيعّية هو تفسري التبيان للشيخ الطويس 

إذا قرأ  هخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية أنّ حيث قال عند تفسريه لآلية املباركة: أ

وهي  ،( نصب عىل احلالناتو)بيّ  ، وكالمه عىل الكفار آيات اهلل ݕالنبي 

 ىم مم خم حم ُّٱأشياء  وهناهم عن مر فيها عباده بأشياءأاآليات التي 
 جن ُّٱن أطاعوه إثوابه  ي لقاء عذاب اهلل أو ما وعدهم به منأ  َّ  يم
خالف ما تقرأه  فاجعله عىل  َّين ىن ُّٱالذي تتلوه علينا   َّ من خن حن

تيان بغريه اإلّن أل،  َّين ىن من خن حن جن ُّٱام فرق بني قوله ، وإنّ علينا

 يرجوا  م وإناّم  ،غريهتيان ب، واإل برفعه، وتبديله ال يكون إاّل قد يكون معه

وال  ݕه نبيّ  ةين باهلل وال معرتفني بنبوّ م كانوا غري مقرّ ثواب اهلل وعذابه ألهّن 
                                                           

ذكر الشيخ روايات أخرى إاّل أيّن أعرضت عنها لكوهنا أجنبّية عن الدعوى، منها قوله  (1)

، وليس فيها تفسري للقرآن بأهل البيت َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱتعاىل: 

بل هي نّص عىل أّن أعظم ما هيدي إليه القرآن هو اإلمام املعصوم، أّما قوله تعاىل:  ݜ

،  َّمن زن رن مم  ام ُّٱوقوله:  ،َّحط مض خض حض  جض مصُّٱ
 فحكم الروايات الواردة يف تفسريها يتبنّي يف جوابنا عىل الرواية التي سنتعّرض هلا.
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 قونه فيام خيربهم به عن اهلل ويذكرهم به من البعث والنشور واحلسابيصدّ 

نت والتسبب إىل الكفر به وكان قوهلم هذا له عىل وجه التع ،واجلزاء

هذا  نّ أ هلم كان قد بنّي  ݕه ة ألنّ  ليس بحجّ واحتجاجا عليه بام ،وتكذيبه

 نّ أ، فأرادوا أن يومهوا ه ليس له تغيريه وتبديلهإنّ من كالمه و القرآن ليس

 .(1)، وليس يرضون هبذا فرييدون غريهعىل رضاهم به مر موقوفاأل

هؤالء املذكورون يف اآلية كانوا قوما : ݞوقال العالمة الطباطبائي 

ثام آل وال يف املظا م، ومن سننهم التوغّ صنام ويعبدوهنااأل سونني يقدّ وثنيّ 

عاىل  توحيد اهلل ت، ويدعو إىلهينهى عن ذلك كلّ  ، والقرآنواقرتاف املعايص

 ،عن الظلم والفسق واتباع الشهوات هالتنزّ  ، وعبادة اهلل معورفض الرشكاء

 يكن  م ليت آياته عىل قوم ذلك شأهنمكتابا هذا شأنه إذا ت   ومن املعلوم أنّ 

 جنُّٱ: الوافلو ق ،ليوافق ما هتواه أنفسهم بام يشتمل عليه من الدعوة املخالفة
م يقرتحون قرآنا ال يشتمل عىل ما يشتمل عليه عىل أهّن  دّل   َّ من خن حن

قاء الفحشاء واملنكر، وإن الدعوة إىل رفض الرشكاء واتّ  هذا القرآن من

آراءهم من آياته إىل ما مرادهم تبديل ما خيالف  ل القرآن كان: بدّ قالوا

وذلك كالشاعر ينشد من شعره أو  ،وافقها حتى يقع منهم موقع القبولي

بغريه أو  فيقولون: ائت ة فال تستحسنه طباع السامعنيالقّص  يقّص  القاّص 

ام هلو احلديث الذي إنّ  ، ويف ذلك تنزيل القرآن أنزل مراتب الكالم وهوبدله

لسامع فيقول: ا عواطفه ثم ال يستطيبه يلقى لتلهو به نفس سامعه وتنشط به

 .(2)لهائت بغري هذا أو بدّ 
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ية لوا مع اآلمفمن خالل ما تقّدم يتبنّي لكّل منصف أّن الشيعة تعا

 طبقا للفهم العريب السليم الذي يقبله كّل سليم السليقة،

قّدمنا مرارا وتكرارا أّن االستدالل بالروايات املوجودة يف : الثاين

هلا رشوط وضوابط مقّررة يف علم الدراية وعلم أصول  مصادر الشيعة

الفقه، وليست القضّية اقتناص رواية من هنا وهناك وجعلها التفسري 

 الرسمي عند الشيعة ثّم ترتيب األثر عليها.

ولو كان األمر كذلك فكتب التفسري السنّية مليئة بتفسريات غريبة بل 

يقف ل مثالنياكيب، وسنورد ال عالقة هلا بمداليل األلفاظ والرتسخيفة 

 القارىء عىل ذلك:

 جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱيف تفسري قوله تعاىل:  ما ذكروه
، عن ابن عّباس: َّ جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب

، أسبالطهارة: مخس يف الر : ابتاله اهلله بكلامت قالوإذ ابتىل إبراهيم ربّ 

، ستنشاقواال ،الشارب، واملضمضة يف الرأس: قّص  ،ومخس يف اجلسد

اخلتان، و ،ويف اجلسد: تقليم األظفار، وحلق العانة ،، وفرق الرأسوالسواك

 .(1)، وغسل أثر الغائط والبول باملاءونتف اإلبط

 ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱما ذكروه يف تفسري قوله تعاىل: 
عن ابن ،  َّ جه  ين ىن من خن حن جن  يم ىم

أة ن أهل امرناس مسبب أ : كان الذي أصاب سليامن بن داود يفعباس، قال

سليامن أن  : فكان هوىيقال هلا جرادة، وكانت من أكرم نسائه عليه، قال

 ،عوقب حني  م يكن هواه فيهم واحد، فألهل اجلرادة فيقيض هلم يكون احلّق 
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: وكان سليامن بن داود إذا أراد أن يدخل اخلالء أو يأيت شيئا من نسائه قال

، أعطى هيبتل سليامن بالذي ابتاله بأن   أراد اهللفلاّم  ،خامته أعطى اجلرادة

ايت : هالشيطان يف صورة سليامن فقال هلافجاء  ،اجلرادة ذات يوم خامته

قال:  ،نسالشياطني واجلن واإل ، فلام لبسه دانت لهخامتي فأخذه فلبسه

: قال ،بسليامن : كذبت لستفقالت ،: هايت خامتيفقال ،فجاءها سليامن

  تلك: فانطلقت الشياطني فكتبت يفقال ،بهفعرف سليامن أنه بالء ابتل 

رجوها ، ثم أخوكفر ثم دفنوها حتت كريس سليامن ام كتبا فيها سحراأليّ 

: قال ،ام كان سليامن يغلب الناس هبذه الكتب: إنّ وقالوا ،الناس فقرأوها عىل

 .(1)وأكفروه فربئ الناس من سليامن

ظه أوردها الشيخ حفإّن التفسري الوارد يف هذه الرواية التي : الثالث

اهلل ليس بعيدا عن ظاهر اآلية املباركة، إذ أّن الرواية بصدد ذكر حكم املامثل 

يف اآلية هو الكتاب املوجود بني  ال التفسري، إذ ال شّك أّن القرآن املذكور

 هم ݠوعىل رأسهم اإلمام عل  ݜأيدينا ال غري، وحيث أّن أهل البيت 

الثقلني، فإّن ما جرى عىل القرآن جيري عدل القرآن وقرينه بنّص حديث 

 استبدال القرآن واإلتيان ݕعليهم، فكام طلب مرشكو قريش من النبي 

 أن جيعل هلم ݕبآخر موافق ألهوائهم، كذلك طلب املنافقون من النبي 

 إماما عليهم. ݠغري عل 

مصداقا من مصاديق القرآن الذي  ݠفكأّن اآلية اعتربت اإلمام عل 

والتاريخ يشهد بذلك ودونك هذه لفون وطلبوا استبداله، رفضه املخا

 من– لكملا قال ذ ݕالنبي  أنّ احلادثة التي نقلها املناوي يف فيض القدير: 
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طار يف اآلفاق فبلغ احلارث بن النعامن فأتى رسول  -كنت مواله فعّل مواله

الزكاة الة ووبالص ،: يا حممد أمرتنا عن اهلل بالشهادتني فقبلنافقال ݕاهلل 

له ّض فى رفعت بضبعي ابن عمك ت  ترض حتّ  ثم  م ،والصيام واحلج فقبلنا

 "ه من اهللإنّ  والذي ال إله إال هو"منك أم من اهلل فقال:  ءفهذا يش ،علينا

ا فأمطر علينا حجارة حقّ  ݕإن كان ما يقوله حممد  : اللهمّ  وهو يقولفوىّل 

سقط ته حتى رماه اهلل بحجر ففام وصل لراحل ،بعذاب أليم من السامء أو اتتنا

  .(1)عىل هامته فخرج من دبره فقتله

ذكر الشيخ حفظه اهلل جمموعة من الروايات التي  :الثاين النموذج

فّست بعض آيات النور يف القرآن الكريم باألئّمة واإلمامة وأهل البيت 

 مض خض حض  جض مص ُّٱ، منها قوله تعاىل: مجيعا أو بتسمية بعضهم ݜ

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱاىل:وقوله تع ،َّحط
 .َّجب  هئ مئ خئ ُّٱ، وقوله تعاىل: َّىق

: ما ذكرته الروايات ليس من باب التفسري أو التأويل الباطن بل أقول

 مرتكز جمّردا عن أّي "وليس هذا التطبيق هو تفسري بذكر بعض املصاديق، 

 ممن املرتكزات التي تقوم عليها الداللة، تلك املرتكزات املعروفة يف )عل

 ، وبيانه:"(2)الداللة( عند علامء اللغة

، وهو املعنى العريف (3)ذكر علامء اللغة أّن النور بمعنى اإلضاءة

عمل واملتداول إىل اآلن، ومن هنا وقع البحث عن وجه إطالق صفة ستامل
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النور عىل اهلل، وانتهوا إىل أّن النور بمعنى اليشء الظاهر بنفسه واملظهر 

طالق إ إذا علمت هذا فاعلم أنّ اآللويس يف تفسريه:  لغريه، ويف هذا يقول

 ،النور عىل اهلل سبحانه وتعاىل باملعنى اللغوي واحلكمي السابق غري صحيح

، وإطالقه عليه ة ولوازمهامة والكيفيّ وعال عن اجلسميّ  هه جّل لكامل تنزّ 

 .(1)سبحانه باملعنى املذكور وهو الظاهر بذاته واملظهر لغريه قد جوزه مجاعة

وذهب بعضهم إىل أّن املراد من إطالق النور عىل اهلل هو إشارة إىل 

إذ أّن الزم النور هو اهلداية فيكون استعامله من باب االستعارة  معنى اهلداية

أو التشبيه البليغ، وبناء عىل هذا املعنى أطلق النور عىل غري اهلل كالقرآن 

أطلق عىل ، وَّحط مض خض حض  جض مص ُّٱالكريم كام يف قوله تعاىل: 

 زت رت يب ىب نبُّٱكام يف قوله تعاىل:  ݕأيضا عىل النبي املصطفى 
 ىت ُّٱ، وأطلق أيضا عىل اإلسالم كام يف قوله تعاىل: َّنت  مت
، وكّل هذه اإلطالقات هي  َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 مصاديق ملعنى اهلداية ال أهّنا معان حرفّية للفظة النور.

محلت اآليات التي تتحّدث عن ومن هنا فإّن الروايات الكثرية التي 

هي بصدد اإلشارة إىل أّن  ݜأو مطلق أهل البيت  ݠالنور عىل اإلمام 

هو أجىل بل ، ݠاإلمام املعصوم هو من مصاديق النور الذي هيدي 

احلديث الصحيح الرصيح املروّي عن الرسول مصاديق اهلداية بناء عىل 

أحدمها  ،وا بعديتضلّ كتم به لن  تارك فيكم ما إن متّس يّن إ: ݕالفصيح 

كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض وعرتيت أهل  ،اآلخر أعظم من
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 .(1)احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام ى يردا علّ قا حتّ ولن يتفرّ  بيتي

فّس تروايات كثرية عاّلمتنا كريمة حفظه اهلل  ساق :ثالثال النموذج

ني وسنكتفي بالتعّرض إىل آيت ،ݜآيات الرشك والكفر بإمامة أهل البيت 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱقوله تعاىل:  من باب املثال وهي
 مظ حط مض خض جضحض  مص خص حص ُّٱ، وقوله تعاىل: َّىب نب  مب
 .َّ مع جع

: فيجري عليها ما ذكرناه يف النامذج السابقة وهي أهّنا أّما اآلية األوىل

ّن طاعة أالطاغوت، إذ ال شّك  بصدد بيان مصداق خفّي لعبادة اهلل واجتناب

من الذي افرتض اهلل طاعته عىل اخللف عبادة له تبارك وتعاىل، وال ريب أّن 

اجتناب طاعة من نّصب نفسه إماما وأجرب الناس عىل طاعته وتالعب بدين 

اهلل هو من مصاديق اجتناب الطاغوت، فالرواية تنّبه عىل أّن عبادة اهلل ليست 

ذكرهنا وكذلك اجتناب حمصورة يف احلركات العبادّية بل تشمل ما 

 الطاغوت.

و فهي متاما مثل سابقتها، إذ أّن التطبيق املتبادر لآلية ه :أّما اآلية الثانية

أن يعبد اإلنسان إهلا آخر مع اهلل عّز وجّل كام كان دأب مرشكي قريش، لكّن 

 وهو طاعة شخص اذ إله مع اهللالرواية جاءت لتنّبه عىل مصداق خفّي الخّت 

  طاعته، إذ أّن القرآن عرّب عن الطاعة املطلقة بالتأليه كام يف قوله م يفرتض اهلل

، وذلك ألّن جعل شخص يف منصب َّ مف خف حف جف  مغ  ُّٱتعاىل: 

 هو عبادة لغري اهلل ݕاإلمامة يف مقابل من نّصبه اهلل ونّص عليه رسوله 

 وتأليه له.
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هلل اولو نظرنا إىل بقّية اآليات والروايات التي ساقها الشيخ حفظه 

نجدها من نفس هذا الباب، فهي تنّبه عىل بعض مصاديق اآليات وليست 

 تأويال هلا وخروجا عن مدلوالت ألفاظها.

ذكر الشيخ عّدة روايات مفادها تفسري آيات الصالة :  الرابع النموذج

 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ، مثل قوله تعاىل:ݜبأهل البيت 
ها ، وغريَّ ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ، وقوله تعاىل: َّ مم  خم حم

 من اآليات.

 واجلواب عىل ذلك:

جيد أهّنم قد خّطؤوا من أّول  ݜ:من يتتّبع روايات أهل البيت أّوال

وهنوا عن مثل هذا التفسري: فقد روى  ،ݠالصالة يف القرآن باإلمام 

اب بلغني اخلط إىل أيب ݠكتب أبو عبد اهلل الصفار يف بصائر الدرجات: 

الصوم  وأنّ الصالة رجل  وأنّ رجل  الزنا وأنّ اخلمس رجل  تزعم أنّ  أّنك

 .(1)تقول رجل وليس كام

غك وبلبعث به للمفّضل بن عمر:  ݠويف كتاب لإلمام الصادق 

بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل   هو معرفة الرجال ثمامالدين إنّ  يزعمون أنّ  أهّنم

 قك اهللالرجال فوفّ  أصل الدين معرفة أنّ قد عرفت  أّنكوذكرت  ،ما شئت

الصالة والزكاة وصوم شهر رمضان  م يزعمون أنّ هّن أه بلغك نّ أوذكرت 

احلرام والشهر  واحلج والعمرة واملسجد احلرام والبيت احلرام واملشعر

فريضة  الطهر واالغتسال من اجلنابة هو رجل وكّل  نّ أو ،احلرام هو رجل

عرف  من نّ أم ذكروا ذلك بزعمهم هّن أو ،افرتضها اهلل عىل عباده هو رجل
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 امتى الزكاة وصأ ورجل فقد اكتفى بعمله به من غري عمل وقد صىّل ذلك ال

م حرمات اهلل والشهر احلرام ر وعظّ واعتمر واغتسل من اجلنابة وتطهّ  وحّج 

عينه وجتده وثبت يف قلبه جاز م ذكروا من عرف هذا بهّن أو ،املسجد احلرام و

هبذه  كان يدينه من أنّ أخربك ،...، ن جيتهد يف العملأيتهاون فليس له  نأله 

 بنّي  فهو عندي مرشك باهلل تبارك وتعاىل الصفة التي كتبت تسئلني عنها

القول كان من قوم سمعوا ما  م يعقلوه  هذا أنّ وأخربك  ،فيه الرشك ال شّك 

ما سمعوا فوضعوا حدود تلك  عن أهله و م يعطوا فهم ذلك و م يعرفوا حدّ 

عىل حدود ما أمروا  يضعوهاو م  ،األشياء مقايسة برأهيم ومنتهى عقوهلم

 كذبا وافرتاء عىل اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وجرأة عىل املعايص فكفى

 .(1)هبذا هلم جهال

دأب الغالة الذين  هو ݠفحمل آيات الصالة وغريها عىل اإلمام 

ونّص عىل كفرهم ورشكهم باهلل عظيم  ݠالصادق  كّذهبم اإلمام

 وتالعبهم بآيات الكتاب الكريم!

يفّس بعضها بعضا،  ݜإّن الروايات الواردة عن أهل البيت  :ثانيا

وليس من دأب أهل التحصيل أن ينظر إىل رواية ويغمض عينيه عن 

للمفّضل بن عمر إشارة إىل معنى  ݠاألخرى، ففي كتاب اإلمام الصادق 

الصالة والزكاة وصوم  لو قلت إنّ  أيّن وأخربك هذه الروايات حيث قال: 

واحلج والعمرة واملسجد احلرام والبيت احلرام واملشعر احلرام  شهر رمضان

اء الذي ج فريضة كان ذلك هو النبّي  والطهور واالغتسال من اجلنابة وكّل 

 لنبّي ا ولوال معرفة ذلك ام يعرف بالنبّي ه إنّ ذلك كلّ  نّ إ ،ه لصدقتبه عند ربّ 
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 نّ مىل من ي  من اهلل ع فذلك منّ  ،يامن به والتسليم له ما عرف ذلكواإل ݕ

و صله وهأو ه ذلك النبّي فهذا كلّ  ،ولوال ذلك  م يعرف شيئا من هذه ،عليه

لطاعة له ا لّ فنيه وأمرين به وأوجب عني عليه وعرّ دعاين إليه ودلّ  فرعه وهو

ال يسعني جهله وكيف يسعني جهله ومن هو فيام بيني وبني ، مرين بهأفيام 

 النبّي  تاين به ذلكأديني هو الذي  أنّ أصف  أيّن لوال  اهلل وكيف تستقيم يل

 .(1)غريه وكيف ال يكون ذلك معرفة الرجل الدين نّ أن أصف أ ݕ

وهذا اخلرب يبنّي لنا معنى هذه الطائفة من الروايات، إذ أّن ما ورد 

 ناظر إىل أهّنم من ݜأو باقي األئّمة  ݠعنهم من أّن الصالة أمري املؤمنني 

رفت حقيقة الصالة التي حاو ݜت مصادر الترشيع، فلوال أهل البي ل ملا ع 

تغيريها وحتريفها، ويكفيك دليال عىل ذلك ما روي عن الصحايب  أئّمة اجلور

 ،الصالة :قيل، ݕا كان عىل عهد النبي عرف شيئا ممّ أما أنس بن مالك: 

 .(2)اعتم فيهعتم ما ضيّ أليس ضيّ  :قال

يعرّب عنه  كام يمكننا محل الروايات عىل محل آخر وهو ما :ثالثا

كر اإلمام   ݠبـ)التنزيل( أو بـ)التشبيه البليغ( كام يف علم البالغة، فعندما ذ 

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكتفسري لقوله تعاىل:
فإّن املراد من ذلك تنزيل اإلمام منزلة الصالة يف وجوب املحافظة  ،َّمم

إلمامة اعليه، إذ أّن هناك شبه كبري بني األمرين فكام أّن الصالة عمود الدين ف

بحسب املعتقد الشيعي أصل من أصول الدين، وكام أّن الصالة إذا قبلت 

قبل ما سواها فكذلك اإلمامة رشط يف قبول األعامل، وغريها من وجوه 
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 الشبه.

عرض الشيخ طائفة أخرى من الروايات التفسريّية : اخلامس النموذج

مر، منني، ووالة األقّدم إليها بقوله: تأويلهم ملا ورد يف كتاب اهلل عن املؤ

وأهل الذكر، وآيات اهلل الكونّية، وخملوقاته، وآالئه، ونعمه، وغريها، 

 .(1)تأويلهم لذلك باألئّمة اإلثني عرش

 من ما ورد يف املؤمنني"فقد اشتبه الشيخ يف قوله:  القسم األّول:أّما 

لذي ضح بعد البيان ا، إذ أّن األمر قد اتّ "(2)أوصاف يقرصوهنا عىل األئّمة

 ال بصدد احلرص ققّدمناه أّن الروايات بصدد اإلشارة إىل بعض املصادي

والقرص، وهذا االشتباه هو الذي جعل الشيخ حفظه اهلل يتوّهم أّن هذه 

 الروايات هي من باب التأويل الباطني.

عىل أّن بعض هذه اآليات التي ذكرها ال يمكن تعميمها عىل كّل 

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ املؤمنني، السيام قوله تعاىل:

ما قاله الفخر الرازي يف تفسريه حيث انتهى إىل  ، ويكفينا ذكرَّ يئ

 ّح ام يتناول من يص، وهذا األمر إنّ أمر هلم بالتقوى: داللة اآلية عىل العصمة

ة ، فكانت اآليام يكون كذلك لو كان جائز اخلطأ، وإنّ قيامنه أن ال يكون متّ 

وجب كونه مقتديا بمن كان واجب  كان جائز اخلطأ من ة عىل أنّ دالّ 

ه عىل أنّ  ، فهذا يدّل ين حكم اهلل تعاىل بكوهنم صادقني، وهم الذالعصمة

حتى يكون املعصوم عن واجب عىل جائز اخلطأ كونه مع املعصوم عن اخلطأ 
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 .(1)، وهذا املعنى قائم يف مجيع األزماناخلطأ مانعا جلائز اخلطأ عن اخلطأ

 ݜذكر الشيخ الروايات التي تعرّب عن األئّمة فقد  :القسم الثاينأّما 

، وقد تقّدم "(2)والذين أوتوا العلم أهل الذكر، والراسخون يف العلم،"بـ

مرارا وتكرارا عىل أّن الروايات بصدد ذكر مصاديق هذه املفاهيم القرآنّية ال 

 بصدد تفسريها.

 بأهل"الراسخون يف العلم"علام أّننا ال نمنع من اختصاص عنوان 

 :بناء عىل القراءة الشيعّية لآلية القرآنية ݜبيت النبّوة 

أهل السنّة قد ذهبوا إىل أّن هناك وقفا الزما بعد فالقراءة السائدة عند   

لفظ اجلاللة يف اآلية املباركة فتكون اآلية ذات شّقني: األّول إخبار بأّن اهلل 

 بأنّ  ، والثاين إخبارَّحج مث هت مت خت ُّٱاختّص بعلم تأويل الكتاب 

 مخ جخ مح جح ُّٱذلك وال ينكرونه الراسخني يف العلم يؤمنون ب
 .َّخص حص مس خس حس جس

أّما القراءة الشيعّية فهي ال ت سّلم هبذا الوقف املوجود بعد لفظ اجلاللة 

، وبناء عىل هذا فإّن علم التأويل ليس (3)لعّدة اعتبارات ق ّررت يف حمّلها

رّب ع وال  "الراسخون يف العلم"نهم بـخمتّصا باهلل جّل جالله بل يشمل من ع 

يّدعيه كّل أحد، ومن هنا فإّن األحاديث أن شّك أّن هذا األمر ال يمكن 
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 .(1)الشيعّية فّسته بأهل بيت النبّوة

وعىل هذا يمكنك قياس األقسام من اآليات األخرى التي جاء هبا 

الشيخ حفظه اهلل يف هذا النموذج، واملؤسف تّسعه يف احلكم عىل هذه 

الروايات بقوله: وهكذا متيض تأويالهتم عىل هذا النحو الغريب 

ذا ضح له احلال، كّل ه، مع أّنه لو رجع إىل املصادر التفسريّية التّ (2)العجيب

 مع اإلغامض عن البحث السندي يف كّل رواية.

قال الشيخ كريمة حفظه اهلل: تأويلهم لآليات :  السادس النموذج

 عليه صلوات اهلل-فقني بخيار صحابة رسول اهلل الواردة يف الكفار واملنا

وعىل رأسهم خليفتاه ووزيراه وصهراه وحبيباه أبو بكر  -وآلهعىل سالمه و

وعمر، ويثّلثون أحيانا بصاحب اجلود واحلياء ومن وضع ماله يف سبيل اهلل 

وجّهز جيش العسة وغريه صهر رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه وآله يف 

 .(3)وغريهم من صحابة رسول اهلل األخيار ومن تبعهم بإحسانابنتيه عثامن، 

: ال أدري ملاذا أقحم الشيخ كريمة هذا البحث يف هذا املوضع، أقول

ّدعاء نزول آيات من القرآن يف شخص من الصحابة ليس من التأويل اإذ أّن 

قّل، أ الغريب العجيب، بل هو جمّرد اختالف يف سبب النزول ال أكثر وال

 أهّنا تعّج باالختالف يف أسباب النزول كام هو رأ كتب التفسري جيدومن يق

                                                           
من أوضح الوجوه التي تدفع هبا القراءة السنّية لآلية املباركة أّنه ال يوجد مفّس من  (1)

من املتشابه الذي ال المفّسين توّقف عند آيات من الكتاب وقال: علمها عند اهلل، أو 

يعلمه إاّل اهلل، بل نجدهم قد خاضوا يف تفسري كّل اآليات بال استثناء حّتى التي رّصحوا 

 أهّنا من املتشاهبات.
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معروف مشهور، بل لعّلك ال جتد آية يف كتاب اهلل إاّل واختلف يف سبب 

 نزوهلا!

كّل هذا يف حال اعتربنا هذه الروايات من باب أسباب النزول، لكّن 

ه ، فهذلو طّبقنا قاعدة اجلري واالنطباق املتقّدمة يكون اجلواب أوضح

الروايات تذكر بعض مصاديق أهل الكفر والنفاق واإلضالل، وال أظّن 

  أو حتريفا آليات الكتاب.أحدا يعترب مثل هذا التنزيل تأويال

نعم، نحن نختلف يف الشخصّيات التي ذكرها الشيخ حفظه اهلل هل 

هي فعال مصاديق للمفاهيم املذكورة يف اآليات املزبورة أم ال، وهنا يتحّول 

ا  هو خارج عن البحث يف هذاملوضوع إىل بحث تارخيّي ال قرآيّن وبالتايل

الفصل، مع اإلشارة إىل أّن أهل السنّة يعتقدون بنزول آيات يف شخصّيات 

 ىك مك لك اك يق ُّٱيقّدسها الشيعة اإلمامّية كاعتقادهم نزول قوله تعاىل 
  مي خي حي جي يه ىه ُّٱوقوله تعاىل  َّام يل ىل مل  يك
 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 !ݕيف أيب طالب عّم رسول اهلل  َّ مئ زئ

قال الشيخ حفظه اهلل: وعىل ضوء عقيدهتم يف : السابع النموذج

املهدي يتعّسفون يف تأويل اآليات...، واألمثلة عىل تعّسفهم يف تفسري آيات 

هلل من ما نزل ا "م كثرية حتى أّلفوا كتبا مستقّلة مثل من الكتاب بمهدهّي 

 املحّجة فيام نزل يف"لعبد العزيز اجللودي، و "لزمانالقرآن يف صاحب ا

 .(1)للسيد هاشم البحراين "القائم احلّجة

: سنعرض اآليات التي ذكر الشيخ حفظه اهلل ونرى هل هناك أقول
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 تعّسف يف تأويالت الشيعة للقرآن الكريم أم ال:

 جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱأّما اآلية األوىل فهي قوله تعاىل: 
وقد ورد يف بعض الروايات تفسري الغيب باملهدي  َّ ىن من خن حن

، وال أظّن أحدا ينكر أّن قضّية املهدي سواء باملنظور الشيعي أو السنّي ݗ

هي من قضايا الغيب التي جيب اإليامن هبا والتصديق بام جاء عن رسول اهلل 

 ّل فيها، فالروايات الشيعّية بصدد التنبيه عىل هذه العقيدة ال أكثر وال أق ݕ

 فأين التعّسف يف ذلك؟!

، فال أدري ملاذا  م يرجع الشيخ لنفس املصدر الذي األخرىأّما اآلية 

يها التي سار عل "التعّسفات"نقل منه الرواية التي اعتمدها واعتربها من 

ّن صاحب التفسري قد أورد روايات كثرية موافقة للفهم الشيعة، إذ أ

 لآلية القرآنّية: "السليم"

 قال: يوم احلّج  ݠعن عبد الرمحن عن أيب عبد اهلل اه ما رو منها -

 .(1)واحلج األصغر العمرة األكرب يوم النحر،

األكرب يوم عرفة  قال: احلّج  ݠرواية ابن رسحان عنه  ومنها -

 .(2)ورمى اجلامر واحلج األصغر العمرة ومجع 

األكرب الوقوف  رواية ابن أذينة عن زرارة عنه قال: احلّج  ومنها -

 .(3)األصغر العمرة وبجمع، وبرمي اجلامر بمنى، واحلّج بعرفة، 

 ،األكرب يوم النحر رواية عبد الرمحن عنه قال : يوم احلّج  ومنها -
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 .(1)األصغر يوم العمرة احلّج  ويوم

 : سألته عن احلّج قال ݠفضيل بن عياض عنه رواية ال ومنها -

: ݠ: عرفة قال أمري املؤمنني عباس كان يقول : ابناألكرب قال

 .(2)حلج األكرب يوم النحرا

فلامذا ي غّض الطرف عىل كّل هذه الروايات املوجودة يف نفس املصدر 

بل يف نفس الصفحة التي نقل منها الشيخ حفظه اهلل وقبله صاحب كتاب 

تمّسك برواية واحدة مفّس  "مسألة التقريب بني أهل السنّة والشيعة" ة وي 

 هلذه اآلية؟!

 يه ىه  مه جه ُّٱتفسري قوله تعاىل احتجاجه بام ورد يف أّما 
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

، فإّنه يف غري َّ لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱوقوله عّز من قائل 

حمّله إذ ال خالف بني املسلمني كاّفة يف أّن خروج املهدي يف آخر الزمان 

ا : يمأل األرض قسطݕسيكون فيه انتصار للدين وكام قال املصطفى 

، وال خالف بني أهل احلّق يف أّن ظهور (3)ام وجوراوعدال كام ملئت ظل

املهدي يف آخر الزمان سيكون عامل قّوة ونرصة للمؤمنني، فاآليتني بصدد 

 والبشارة بام سيكون فيه من متكني للمسلمني ݗالتمثيل لعرص املهدي 

 وعدل يف أهل األرض، فأين التعّسف يف ذلك؟

ويميض  :مفتتح هذا البحث قال الشيخ حفظه اهلل يف: النموذج الثامن

                                                           
  .2/77تفسري العيايش  (1)

  .2/77تفسري العيايش  (2)

 .4/465املستدرك  (3)



 95 .......................................................................  الشيعة وتفسري القرآن

 
 

القوم يف تأويلهم آليات اهلل عىل ضوء عقائدهم وأصول دينهم ويتعّسفون 

ها عىل ضوئ لون البحث عن آيات يفّسونوام تعّسف، فيحايف ذلك أيّ 

 .(1)ةمعتقدهم يف التقيّ 

نارص القفاري يف املدعو  : ال أدري ملاذا يتابع الشيخ كريمةأقول

اره هذه األحكام املسبقة يف حّق تفسرياتنا، ولو هجومه عىل الشيعة وإصد

هّنا لعلم أ -مع اإلغامض عن بحث أسانيدها–تدّبر قليال يف هذه الروايات 

قها ، وسنذكر مثالني من األمثلة التي ساليست تعّسفات كام صّورها القفاري

 :الشيخ

ليس ّية بالتق َّ حن جن  مم خم ُّٱتفسري قوله تعاىل ف :املثال األّولأّما 

 ،اّل جمّرد تشبيه هلا بالردم الذي جعله ذو القرنني بني املؤمنني وبني املفسدينإ

 علها اهللجالتقّية فكام أّن هذا الردم حيمي املؤمنني من القوم املفسدين كذلك 

رخصة للمؤمن حيمي هبا دمه وماله وعرضه من الكافر الذي يستهدفه، 

لمة الكفر صونا ولذلك رّخصت الرشيعة بموجبها للمؤمن أن يقول ك

، ولذلك ورد يف آخر الرواية َّ مث زث رث  يت ىت نت ُّٱلنفسه 

، وهو ة  م يقدروا يف ذلك عىل حيلةإذا عمل بالتقيّ التي استشهد هبا الشيخ: 

 .(2)باا ال يستطيعون له نق، وصار بينك وبني أعداء اهلل سدّ احلصن احلصني

بن  د بن علفقد قال الشيخ: وعن احلسني عن زي :أّما املثال الثاين

يقول: ال إيامن ملن ال  ݕقال: كان رسول اهلل  ݠجعفر بن حممد عن أبيه 
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 .(1)َّخف  حف جف مغ جغ ُّٱتقّية له، ويقول قال اهلل: 

يف التقّية فهذا  َّخف  حف جف مغ جغ ُّٱ: أّما نزول قوله تعاىل أقول

يشء ذكره املفّسون السنّة قبل الشيعة، ومن باب املثال نذكر ما ذكره 

طمئن م بلسانه وقلبه مقال ابن عباس: هو أن يتكلّ  تفسريه: القرطبي يف

نسان إىل يوم ة جائزة لإلاحلسن: التقيّ  وقال ،يامن، وال يقتل وال يأيت مأثامباإل

 أن إاّل "والضحاك:  وقرأ جابر بن زيد وجماهد ،ة يف القتلالقيامة، وال تقيّ 

 دارهيمي الكفار فله أن املؤمن إذا كان قائام بني وقيل: إنّ  "ةتتقوا منهم تقيّ 

 مع إاّل  ال حتّل  ةيامن والتقيّ باإل باللسان إذا كان خائفا عىل نفسه وقلبه مطمئنّ 

 .(2)يذاء العظيمالقتل أو القطع أو اإل خوف

ة هذا اخلرب يف املصادر السنيّ  فقد روي "ال إيامن ملن ال تقّية له "وأّما 

ن احلنفّية فه مسندا عن حممد بفقد أخرج ابن أيب شيبة يف مصنّ قبل الشيعّية، 

، وابن احلنفّية تابعّي من كبار التابعني وقد (3)أّنه قال: ال إيامن ملن ال تقّية له

فهل يتجّرأ  ،ݠتتلمذ عىل يد أبيه أمري املؤمنني وباب علم سيد املرسلني 

 أحد بوصفه باخلروج عن ربقة املسلمني بتأويل معا م الدين؟!

ثلة التي جاء هبا الشيخ كريمة حفظه اهلل ولو أكملنا مناقشة األم

لوجدناها عىل نفس هذا املنوال، ولعّل السبب يف ذلك أّن الشيخ أحسن 

نقل عنه ف "مسألة التقريب بني أهل السنّة والشيعة"الظّن يف مؤّلف كتاب 

 و م يراجع املصادر األصلّية.
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شيخ حفظه اهلل: ولتأييد معتقدهم يف القال : النموذج التاسع

 جت ٱُّاآليات ويرصفوهنا عن معانيها، فقوله سبحانه:  يؤّولون "الرجعة"
 .(1)قالوا: الرجعة َّ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت

أقول: إّن الشيخ حفظه اهلل غّض طرفه عن عّدة طوائف من الروايات 

 يف تفسري هذه اآلية املباركة، نذكر منها:

سألت  :صري، قالعن أيب ب: منها ما روي الروايات التي تفّّسها باحلّج 

 مج حج مث هت  مت خت حت جت ُّٱ :عن قول اهلل عز وجل ݠأبا عبد اهلل 
يعني حجة - ف نفسه احلّج ذلك الذي يسوّ  ، قال: َّ جخ مح جح

 .(2)حتى يأتيه املوت -اإلسالم

الداّلة عىل اهلل: منها ما روي  الروايات التي تفّّسها باآليات الكونّية

  مت خت حت جت ُّٱ: ه تعاىليف قول ݠ، عن أيب جعفر عن حممد بن مسلم

ه خلق الساموات من  م يدلّ  قال:، َّ جخ مح جح مج حج مث هت

، والشمس والقمر ، ودوران الفلكواألرض، واختالف الليل والنهار

 جح مج حج مث ُّٱواآليات العجيبات عىل أن وراء ذلك أمرا أعظم منه 
 .(3)َّ جخ مح

فلامذا ت غفل هذه الروايات رغم كثرهتا وقّوة أسانيدها واعتامد 

ملفّسين عليها يف فهم اآلية املباركة يف حني أّن تفسري اآلية يف الرجعة  م يرد ا

إاّل يف رواية واحد ال سند هلا أصال و م يعتمد عليها كبار املفّسين؟ وهل 
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 هذا من دأب أهل العلم والتحصيل؟

علام أّن الرواية املزبورة يمكن توجيهها بام يتناسب مع ظواهر الكتاب 

رجعة حقيقة قرآنّية دّلت عليها حمكامت ألخرى، حيث أّن الوالروايات ا

، ومن هنا فإّن إنكار هذه احلقيقة (1)الكتاب وصحاح السنن كام تقّرر يف حمّله

  مت خت حت جت ُّٱهو مصداق للعمى يف هذه اآلية والضالل األخروي 

 .َّ جخ مح جح مج حج مث هت

 موضع اخللل:
كننا يمة حفظه اهلل يمبعد هذا العرض املطّول ملا استشهد به الشيخ كر

وضع اليد عىل اخللل احلقيقي الذي وقع فيه و سّبب له جمموعة االشتباهات 

 التي مّرت بنا:

كّل الشواهد التي ذكرها الشيخ كريمة حفظه اهلل  :اخللل األّول

اقتبسها من التفاسري الروائّية للشيعة، وإطالق اسم التفسري عىل هذه الكتب 

جتّوزا ال حقيقة، إذ أّن غاية ما حتويه هذه الكتب هو من باب املساحمة أي 

ال أهّنا  ماّدة للتفسري الكتب ت قّدم، فهذه اآليات روايات وأخبار متعّلقة هبذه

متاما مثل الكتب التي اعتنت بجمع األحاديث الفقهّية ككتاب  هي التفسري

فقه ة للالبن حجر العسقالين فإّنه يقّدم مادّ  "بلوغ املرام من أدّلة األحكام"

 ال نفس الفقه فتأّمل.

إّن االستدالل هبذه الروايات الواردة يف كتب التفسري  :اخللل الثاين

                                                           
للشيعة عّدة أدّلة عىل اعتقادهم يف الرجعة فيها اآليات والروايات وقد مجعت  (1)

استدالالهتم يف كتب مستقّلة منها كتاب: اإليقاظ من اهلجعة يف الربهان عىل الرجعة 

 .ݤللحّر العامل 
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ها يف األبواب األوىل من الروائي يتوّقف عىل إعامل القواعد التي قّدمنا

البحث يف أسانيدها وحتقيق مداليلها، أّما أن ت قتنص رواية من الكتاب وهي 

وتفعيل أدواته: كعلم  ىل طاولة البحث العلميهنا أو هناك دون وضعها ع

الرجال والدراية وعلوم اللغة العربّية واألصول وغريها من أدوات فهم 

، فليس هذا من دأب الباحثني الذين يرومون الوصول النص القرآين

 .للحقيقة

من الواضح أّن الشيخ كريمة حفظه اهلل اعتمد اعتامدا  :اخللل الثالث

القفاري،  لنارص "سألة التقريب بني أهل السنّة والشيعةم"كلّيا عىل كتاب 

و م يرجع بنفسه للتفاسري الشيعّية، ولعّله لو اّطلع عىل التفاسري االجتهادّية 

مواهب "وتفسري  ݞللعاّلمة الطباطبائي  "امليزان"لإلمامّية كتفسري 

ل للشيخ جوادي آم "تسنيم"وتفسري  ݞ للسيد السبزواري "الرمحن

يات الشيعّية التي أبدعت يف استنطاق اآلنظرته متاما للتفاسري لتغرّيت 

 القرآنّية واستخراج دررها.

 ماذا عن هذه التفاسري؟!
عىل –إّن مشكلة التأويالت الغريبة ليست حمصورة بالشيعة اإلمامّية 

بل هي موجودة يف قلب املذهب السنّي ويف عمق  -فرض وجودها أصال

ه نّصوا كثريا من الذين كتبوا يف تفسري القرآن وعلوم أدبّياته التفسريّية، إذ أنّ 

وأّن هناك نحوا من التفسري للوصول  عىل وجود بطن للقرآن كام أّن له ظهر

ن ألف ووقال بعض العلامء لكل آية ستّ : هلذا البطن، قال السيوطي يف إتقانه

 وأنّ  اسعا بالغيف فهم معاين القرآن جماال رحبا ومتّ  عىل أنّ  فهذا يدّل  ،فهم

نه م املنقول من ظاهر التفسري وليس ينتهي اإلدراك فيه بالنقل والسامع ال بدّ 
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فهم سع القي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتّ يف ظاهر التفسري ليتّ 

طمع منه أوال إذ ال ي واالستنباط وال جيوز التهاون يف حفظ الظاهر بل ال بدّ 

عى فهم أرسار القرآن و م دّ يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ا

 عى البلوغ إىل صدر البيت قبل أن جياوزحيكم التفسري الظاهر فهو كمن ادّ 

املنن  :وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء اهلل يف كتابه لطائف، انتهى الباب

ليس  ةتفسري هذه الطائفة لكالم اهلل وكالم رسوله باملعاين العربيّ  اعلم أنّ 

ولكن ظاهر اآلية مفهوم منه ما جلبت اآلية له  إحالة للظاهر عن ظاهره

ت عليه يف عرف اللسان وثم أفهام باطنة تفهم عند اآلية واحلديث ملن ودلّ 

ك عن ن( فال يصدّ آية ظهر وبطن لكّل ح اهلل قلبه وقد جاء يف احلديث )فت

ي هذه املعاين منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة وهذا إحالة لكالم تلقّ 

 ام يكون إحالة لو قالوا ال معنى لآليةسوله فليس ذلك بإحالة وإنّ اهلل وكالم ر

 هذا وهم  م يقولوا ذلك بل يقرؤون الظواهر عىل ظواهرها مرادا هبا إاّل 

 .  (1)موضوعاهتا ويفهمون عن اهلل تعاىل ما أفهمهم

مسلك خمتلف يف التعامل مع عند أهل السنّة واجلامعة  ومن هنا ظهر

ه الزرقاين الذي عّرف بـ)التفسري اإلشاري(   عليه بينهم آيات القرآين اصطلح

هو تأويل القرآن بغري ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوك بقوله: 

 .(2)والتصوف ويمكن اجلمع بينها وبني الظاهر واملراد أيضا

 ومن التفاسري التي اعتمدت هذا النحو:

 تفسري القرآن العظيم للتسرتي -

 ميحقائق التفسري للسل -

                                                           
 . 2/487اإلتقان يف علوم القرآن  (1)

 .2/78مناهل العرفان  (2)
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 لطائف اإلشارات للقشريي -

 التأويالت النجمّية للبكري -

 البحر املديد البن عجيبة -

فلو سّلط أحدهم الضوء عىل هذه التفاسري وأغفل بقّية التفاسري 

األخرى الهّتم أهل السنّة بنفس االهتام الذي اهتم به الشيخ كريمة الشيعة 

بعد عن بة بعيدة كّل الاإلمامّية، إذ إهّنا حتوي تأويالت عجيبة وتعّسفات غري

مداليل األلفاظ، فلامذا باء جتّر وباء ال جتّر؟!





  

 

 وتزنّل كتب إهلّيةالشيعة 
 

ألصقت يف هذه الرسالة بالشيعة اإلمامّية أعىل  من التهم الكبرية التي

وذلك خلطورة  "(1)دعوى تنّزل كتب مقّدسة عىل األئّمة"اهلل برهاهنم 

امّي إذا اطلع عىل مثل هذا الكالم سيفهم أّن لوازمها، حيث أّن القارىء الع

الشيعة يعتقدون نبّوة أئّمتهم وبالتايل احلكم بخروجهم عن ربقة الدين 

 خض ٱُّٱإلنكارهم ما علم بالرضورة وهو خامتّية النبّوة كام نّص حمكم الكتاب:
، وقد ذكر الشيخ َّمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 لدعوى:كريمة حفظه اهلل بعض األمثلة عىل هذه ا

 :ݝ مصحف فاطمة
هي  م تقل بذلك مطلقا إّنام نسبه  ݣقال الشيخ: مصحف فاطمة 

إليها بعض علامء الشيعة مثل: أبو بصري، والرواية يف كتب الشيعة، وما يف 

هذا املصحف حسب معتقداهتم خرب ما كان وما يكون إىل يوم القيامة 

 .(2)وعلوم كّل يشء

نها الشيخ هي التي نقلها ثقة اإلسالم : إّن الرواية التي يتحّدث عأقول

عندنا ملصحف  وإنّ : ݠعن أيب بصري عن اإلمام الصادق  ݤالكليني 

                                                           
 . 25مرشوع حوار مذهبي  (1)

 . 25مرشوع حوار مذهبي  (2)
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: وما مصحف ݝ؟ قال: قلتفاطمة  وما يدرهيم ما مصحف ݝفاطمة 

، واهلل ما فيه هذا ثالث مرات : مصحف فيه مثل قرآنكمݝ؟ قالفاطمة 

  . (1)من قرآنكم حرف واحد

: وليق ݠ: سمعت أبا عبد اهلل عثامن قال محاد بنعن ويف رواية أخرى: 

  نظرت يف مصحف فاطمةوذلك أيّن  تظهر الزنادقة يف سنة ثامن وعرشين ومائة

دخل  ݕه اهلل تعاىل ملا قبض نبيّ  إنّ  :ݝ، قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال

ا هوجل فأرسل اهلل إلي زّ  اهلل عيعلمه إاّل  من وفاته من احلزن ما ال ݝعىل فاطمة 

سست : إذا أحفقال ݠإىل أمري املؤمنني  ثها، فشكت ذلكها وحيدّ  غمّ ملكا يسّل 

يكتب  ݠفجعل أمري املؤمنني  بذلك وسمعت الصوت قويل يل فأعلمته بذلك

من  ءه ليس فيه يشأما إنّ  : سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال: ثم قالامكلّ 

 .(2)احلالل واحلرام ولكن فيه علم ما يكون

 الروايات عّدة أمور جديرة بالتوّقف عندها:ويف هذه 

ه قرآن بدليل قول ه: مصحف فاطمة ليس بالقرآن، وال يوجد فيأّوال

وإناّم سّمي مصحفا بالنظر إىل  "واهلل ما فيه من قرآنكم حرفا واحدا" ݠ

أصل استعامل الكلمة يف كّل ما له صحف بخالف التبادر املوجود اآلن 

ر إىل املستمع القرآن الكريم، فالرواية يتباد "مصحف"يث إذا قيل بح

 .كونه قرآنارصحية يف نفي 

 : إّن قّصة هذا املصحف موجودة يف الرواية الثانية وهي قولهثانيا

زن من وفاته من احل ݝدخل عىل فاطمة  ݕه اهلل تعاىل ملا قبض نبيّ  إنّ " :ݠ

كت ثها، فشا وحيدّ ه غمّ وجل فأرسل اهلل إليها ملكا يسّل  زّ  اهلل عيعلمه إاّل  ما ال
                                                           

 . 1/239الكايف  (1)

 . 1/240الكايف  (2)
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: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قويل يل فقال ݠإىل أمري املؤمنني  ذلك

ك  سمع حتى أثبت من ذلاميكتب كلّ  ݠفجعل أمري املؤمنني  فأعلمته بذلك

فليس هذا الكتاب كتابا إهلّيا حيوي ترشيعا جديدا بل غاية ما فيه  ،"مصحفا

نائها صل يف املستقبل السيام ألبإخبارات غيبّية حول أهّم األحداث التي حت

 ."ولكن فيه علم ما يكون " ݝ

 واململ هلذا ملك ݠ: إّن كاتب هذا املصحف هو أمري املؤمنني ثالثا

، ويظهر من الروايات أّن هذا املصحف ݝأرسله اهلل بغرض تسلية فاطمة 

 ال لغريهم من النّاس. ݜهو من خمتّصات آل البيت 

 ورة قد يستشكل عليها البعض بإشكالني:إاّل أّن هذه النقاط املذك

 هل يمكن أن ينزل ملك ويكّلم غري األنبياء؟ -

 الع عىل الغيب؟هل يمكن لغري األنبياء االطّ  -

 واجلواب:

أّما األمر األّول فال يوجد دليل عقّل أو رشعّي يمنع من نزول املالئكة 

 غري م عىلعىل غري األنبياء والتكّلم معهم، وقد نطق القرآن الكريم بنزوهل

 مت ُّٱ، ومريم بن عمران َّ  جه ين ىن من ُّٱاألنبياء كام يف أّم موسى 
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
، ولعّل مورد اإلشكال هو توّهم َّ زن رن مم ام يل  ىل مل يك

بني نزول املالئكة وبني النبّوة بحيث افرتضوا أّن  -عند أهل السنّة-املالزمة 

أحد  عو م يدّ قال ابن حزم: ، نبّي من األنبياء كّل من نزلت عليه املالئكة هو

طلب  فوجب ،ة دون الرسالةام الكالم يف النبوّ وإنّ  ،اهلل تعاىل أرسل امرأة أنّ 

 نا اهلل هبا عزّ غة التي خاطبة يف اللّ احلق يف ذلك بأن ينظر يف معنى لفظة النبوّ 
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لمه اهلل فمن أع ،نباء وهو اإلعالمفوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من اإل ،وجل

ال ئا له بأمر ما فهو نبي بوجل بام يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبّ  عزّ 

 .(1)شك

ض رؤية بع نجد أّن كتب الرتاجم والسري مشحونة بذكر قصصبل 

 :ݠللمالئكة السيام الروح األمني جربيل الصحابة والتابعني 

بن ا: روى الطرباين يف املعجم الكبري بسنده عن عبد اهلل بن عباس

كان ف رجل يناجيه ݕمع النبي و ݕكنت مع أيب عند النبي  :قالعّباس 

عرض ك كامل  عمّ  أ م تر إىل ابن :فخرجنا من عنده فقال أيب ،عرض عن أيبكامل  

 :قلت ؟فكان عنده أحد: فقال ،كان عنده رجل يناجيه هيا أب :فقلت ؟يعنّ 

كذا  وكذا فقال يل لعبد اهلل كذا  قلتيا رسول اهلل إيّن  :فرجعنا فقال ،نعم

ك ذا :قال ،نعم :قلت ؟رأيته يا عبد اهلل، نعم :قال ؟وكذا هل كان عندك أحد

 .(2)شغلني عنك هو الذي ݠجربيل 

ا أهّن  ئشةعن عاروى احلاكم يف املستدرك بسنده : عائشة بنت أيب بكر

ة ىل دابّ ع ق عىل صورة دحية بن خليفة الكلبيقالت: رأيت رجال يوم اخلند

 فسألت رسول اهلل ،وعىل رأسه عاممة قد أسدهلا عليه ݕول اهلل يناجي رس

ذلك جربيل عليه الصالة والسالم أمرين أن أخرج إىل بني  فإنّ  قال: ݕ

 .(3)قريظة

ن عن حارثة ب: روى عبد الرزاق يف مصنّفه بسنده حارثة بن النعامن
                                                           

 . 5/17الفصل يف امللل والنحل  (1)

رواه أمحد والطرباين بأسانيد  :9/276، قال اهليثمي يف جممع الزوائد 10/236املعجم الكبري  (2)

 .لصحيحورجاهلام رجال ا

 وعّقب بقوله: هذا حديث صحيح اإلسناد و م خيّرجاه. 4/194املستدرك  (3)
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 ،ومعه جربيل جالس يف املقاعد ݕعىل رسول اهلل  النعامن قال : مررت

أيت : هل رقال يل ݕ  رجعت وانرصف النبي، فلاّم أجزت فسلمت عليه ثم

 .(1)عليك السالم ، وقد ردّ ه جربيل: فإنّ كان معي؟ قلت: نعم، قال الذي

بل ورد ما يثبت رؤية وسامع عدد كبري من الصحابة مللك الوحي 

عن أيب هريرة قال كان النبي ، فقد روى البخاري يف صحيحه ݠجربيل 

يامن أن تؤمن اإل :قال ؟يامنما اإل :فقال تاه رجلأما للناس فبارزا يو ݕ

 :قال ؟سالمما اإل :قال ،بالبعث باهلل ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن

ضة وتؤدى الزكاة املفرو ن تعبد اهلل وال ترشك به وتقيم الصالةأسالم اإل

كن ت ك تراه فإن  مكأنّ  ن تعبد اهللأ :قال ؟حسانما اإل :قال ،وتصوم رمضان

السائل  ما املسؤول بأعلم من :قال ؟متى الساعة :قال ،ه يراكتراه فإنّ 

البهم  ا وإذ تطاول رعاة اإلبلإذا ولدت األمة رهّب  ،وسأخربك عن أرشاطها

 جف مغ جغ مع ُّٱ ݕاهلل ثم تال النبي  إاّل  يف البنيان يف مخس ال يعلمهنّ 
 لميل جاء يعهذا جرب :فقال ،وه فلم يروا شيئاردّ  :ثم أدبر فقال  َّ حف

 .(2)الناس دينهم

 ݠفإن كان كّل هؤالء الصحابة قد عاينوا ملك الوحي جربيل 

 ݝوسمعوا كالمه، فلامذا ي ستشكل عىل الشيعة عندما يقولون أّن فاطمة 

 كالمه يف كتاب؟  ݠسمعت ملك الوحي ودّون اإلمام عل 

ان ك لوحي يف كّل املواضع السابقةنعم قد يقول قائل أّن نزول ملك ا

ومشاهدة الصحابة له واستامعهم إليه كان أمرا عرضّيا،  ݕعىل رسول اهلل 

                                                           
 : إسناده صحيح.1/707، قال ابن حجر يف اإلصابة 11/282املصنّف  (1)

 .1/18صحيح البخاري  (2)
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ال أهّنم اختّصوا بنزول ملك الوحي عليهم دون غريهم مثل ما ورد يف 

 .ݝالروايات املتقّدمة التي تتحّدث عن الزهراء 

واجلواب عىل ذلك أّن كتب أهل السنّة واجلامعة نقلت كثريا من 

امللك فيها عىل شخص خمصوص دون توّسط النبي القضايا التي ينزل 

 ، وسنذكر شاهدين عىل هذا:ݕاملصطفى 

 :عن ابن عباس قال: ما رواه الطرباين يف معجمه األوسط بسند األّول

 م يفمنزله سمعه يتكلّ  رجال من األنصار فلام دنا من ݕعاد رسول اهلل 

 :ݕول اهلل رس فقال له ، استأذن عليه دخل فلم ير أحدافلاّم  ،الداخل

م اغتامما بكال يا رسول اهلل لقد دخلت الداخل :قال ،م غريكسمعتك تكلّ 

سا قط أكرم جمل نظر ما رأيت رجال بعدكأ ى فدخل علّ ا يب من احلمّ الناس ممّ 

أحدهم  لو أنّ  لرجاال منكم وإنّ ، ذاك جربيل :قال ،وال أحسن حديثا منه

 .(1)هوجل ألبرّ  يقسم عىل اهلل عزّ 

 :الاحلسن بن حّي قا رواه ابن اجلوزي يف تاريخ بسنده عن  م :الثاين

 ، فلاّم صلاسقني ماء، وكنت قائام أ :خي عل يف الليلة التي تويف فيهاقال يل أ

ماء، فقال:  يك، فقلت: هذا: لبّ يا أخي، فقال :قضيت الصالة أتيته بامء فقلت

: قال ؟سقاك وليس يف الغرفة غريي وغريك : منقد رشبت الساعة، فقلت

يني أنت وأخوك وأبوك مع النبّ ": ربيل الساعة بامء فسقاين وقال يلأتاين ج

 .(2)وخرجت روحه رمحة اهلل عليه ،"الشهداء والصاحلنييقني ووالصدّ 

                                                           
 يف الكبري رواه البزاز والطرباين: 10/41، قال اهليثمي يف جممع الزوائد 3/136املعجم األوسط  (1)

 .وسط وأسانيدهم حسنةواأل

 .8/18املنتظم  (2)
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ومن هنا فإّن ابن حجر العسقالين اعرتف هبذا األمر وقّرر هذه احلقيقة 

بحرضته وهو  مويتكلّ  هفريا ݕل لغري النبي يتمثّ  أنامللك جيوز  أنّ فيه فقال: 

 كان يسمع كالم املالئكة واهلل أّنهوقد ثبت عن عمران بن حصني  ،يسمع

 .(1)أعلم

ر وجود املانع وتضافلعدم  أّما األمر الثاين فال خالف يف إمكانه أيضا

األدّلة عليه، حيث دّلت الروايات والنصوص الصحيحة عىل علم بعض 

 غري األنبياء بالغيب:

 قال: أخربين أنه حذيفة مسلم يف صحيحه بسنده عن: ما رواه منها

 إاّل  ألته،س قد إاّل  يشء منه الساعة، فام تقوم أن إىل كائن هو بام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 .(2)املدينة من املدينة أهل رجخي   ما أسأله  م أيّن 

النبي كان يعلم ما سيكون إىل يوم القيامة، بل  وهذا احلديث يثبت أنّ 

ر رب حذيفة بن اليامنأخ  . ݕه صاحب رّس رسول اهلل ف بأنّ بذلك حتى ع 

 قال: هريرة، أيب ما رواه البخاري يف صحيحه بسنده عن ومنها:

 بثثته وفل اآلخر اوأمّ  فبثثته، أحدمها افأمّ  وعاءين، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن حفظت

 .(3)البلعوم هذا ق ط عَ 

تن فوقد ذكر رّشاح احلديث بأّن الوعاء الثاين احتوى عىل املالحم وال

ّكام اجلور، حيث الت قال ابن حجر يف فتح ي ستحصل، وباخلصوص ح 

 تبيني فيها التي األحاديث عىل هيبثّ   م الذي الوعاء العلامء الباري: ومحل
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 بعضه عن يكنّي هريرة أبو كان وقد وزمنهم، السوء وأحواهلم أمراء أسامي

 نيتّ الس رأس من باهلل أعوذ» منهم، كقوله: نفسه عىل خوفا   به حيرّص  وال

 من نيستّ  سنة ا كانتألهّن  معاوية؛ بن يزيد خالفة إىل يشري« الصبيان وإمارة

 .(1)اهلجرة

 :قال أخطب، بن عمرو يعني زيد ما رواه مسلم بسنده عن أيب ومنها:

 الظهر، تحرض حتى فخطبنا املنرب وصعد الفجر، ݕاهلل  رسول بنا صىّل 

 ثمّ  ،فصىّل  زلن ثمّ  العرص، حرضت حتى فخطبنا املنرب صعد ، ثمّ فصىّل  فنزل

 كائن، وه وبام كان بام فأخربنا الشمس، غربت فخطبنا حتى املنرب صعد

نا نا فأعلم   .(2)أحفظ 

 قد أطلعه اهلل عىل يشء من الغيب ݕفهذه النصوص تثبت أّن النبي 

فأطلع هو بعض الصحابة عليه، وهلذا نقلوا عن كثري منهم إخبارهم بقضايا 

  تارخيه:يف ابن كثري ذكرها يناسب املقام ما وممّ وها من كرامتهم، غيبّية واعترب

 عىل ينطق اخلطاب بن عمر أن نتحّدث كنا": قال شهاب، بن طارقعن 

 منو كثرية، أشياءݤ  اخلطاب بن عمر سرية يف ذكرنا وقد ،"َمَلك لسان

 ها،شاكل ماو زنيم، بن سارية كقصة املغيَّبات، من به خيرب كان وما مكاشفاته

 .(3)واملنة احلمد وهلل

وهبذا ثبت أّن األمرين ممكنان بل واقعان يف بعض الصحابة، إذ ال 

 اّطالعهم عىل بعضمانع من نزول امللك جربيل عىل الصحابة، وال مانع من 
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أو بتوّسط املالئكة الكرام، وهذا عني  ݕالغيب سواء بتوّسط رسول اهلل 

 ، فال أدري ملاذاݝحف فاطمة ما ذكر يف الروايات التي تتحّدث عن مص

ي ستشكل عىل ما روته الشيعة يف حّقها وي غفل عاّم رووه يف حّق الصحابة 

 والتابعني؟!

 فاطمة: لوح
أهداه إليها  ݕيعتقدون أّن رسول اهلل  ݣ: لوح فاطمة قال الشيخ

 .(1)وفيه أسامء األوصياء واألئّمة...إلخ

ديث وسط الشيعّية بحيشري الشيخ إىل اخلرب املعروف يف األ :أقول

اللوح، والذي روي بعّدة طرق وألفاظ نكتفي منها بام رواه الكليني يف 

: قال أيب جلابر بن عبد قال ݠ، عن أيب عبد اهلل عن أيب بصريالكايف بسنده: 

عليك أن أخلو بك فأسألك  حاجة فمتى خيّف  يل إليك اهلل األنصاري إنّ 

: فقال له ،فخال به يف بعض األيام، تهاألوقات أحبب : أّي عنها، فقال له جابر

ول اهلل بنت رس ݝي فاطمة يا جابر أخربين عن اللوح الذي رأيته يف يد أمّ 

اهلل ب : أشهده يف ذلك اللوح مكتوب؟ فقال جابري أنّ وما أخربتك به أمّ  ݕ

فهنيتها بوالدة  ݕيف حياة رسول اهلل  ݝمك فاطمة  دخلت عىل أّ أيّن 

كتابا  يهد ورأيت فه من زمرّ ، ظننت أنّ لوحا أخرضورأيت يف يدهيا  احلسني

ما  ݕي يا بنت رسول اهلل : بأيب وأمّ لون الشمس، فقلت هلا ، شبهأبيض

م فيه اسم أيب واس ݕرسول اهلل  هذا لوح أهداه اهلل إيلّ  :هذا اللوح؟ فقالت

من ولدي وأعطانيه أيب ليبرشين بذلك ،  بعل واسم ابني واسم األوصياء

 : فهل ، فقال له أيب فقرأته واستنسخته ݝأعطتنيه أمك فاطمة قال جابر ف
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رج إىل منزل جابر فأخأيب  ، فمشى معهقال: نعم : أن تعرضه علّ لك يا جابر

ابر يف ، فنظر جعليك ، فقال: يا جابر انظر يف كتابك ألقرأصحيفة من رّق 

كذا ين هأ باهلل : فأشهدخته فقرأه أيب فام خالف حرف حرفا، فقال جابرنس

 .(1)رأيته يف اللوح مكتوبا

العجب كّل العجب من هذا الشيخ اجلليل كيف  م يطابق بني و

دعوى تنّزل كتب مقّدسة عىل "العنوان واملعنون، فعنوان هذا الفصل هو: 

، يف حني أّن قضّية هذا اللوح كام نقل الشيخ كريمة هو هدّية من "(2)األئّمة

اللوح قد تنّزل عليه ال عليها فام هو أي أّن  ݝالبنته فاطمة  ݕرسول اهلل 

 املانع من ذلك؟

والزلت أكّرر عتبي عىل الشيخ كريمة يف كّل فصل من فصول الكتاب 

 "عةمسألة التقريب بني أهل السنّة والشي"ثقته العمياء يف القفاري صاحب 

بل والنقل عنه دون مراجعة، إذ إّنه هو صاحب هذه الدعوى اجلوفاء التي 

ا كفريه الشيعة ترصحيا وتلميحا يف كتابه الذي عنونه زورا وهبتاناستغّلها لت

مراجعها و نت كتب الشيعة األصيلةتضمّ بـ)مسألة التقريب( حيث قال فيه: 

املعتربة عندهم دعاوى عريضة، ومزاعم خطرية ليس هلا وجود يف عا م 

 ،ة شاهد وال خربالواقع وال يرى هلا عني وال أثر، وليس هلا يف كتب األمّ 

ي سة نزلت من السامء بوحمقدّ  هناك كتبا ن أنّ تلك املزاعم والدعاوى تتضمّ 

، وأحيانا تورد كتب الشيعة األصيلة "ةاألئمّ "عاله إىل  ة جّل العزّ  من رّب 

ا مأخوذة من تلك الكتب، وعىل هذه وروايات يزعمون أهّن  نصوصا
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بكل  -ليك وإ، بنى عقائد ومبادئعى أخذها من تلك الكتب ت  الروايات املدّ 

بعض ما وجدناه يف كتبهم املعتمدة عندهم من هذه الدعاوى  -أمانة 

 .(1)واملزاعم

واألدهى واألمّر من كّل هذا أّنكم ترفضون نزول اللوح األخرض 

، ويف املقابل تقبلون نزول خرقة ݜالذي فيه أسامء األئّمة من ولد فاطمة 

 خرضاء رسمت عليها صورة عائشة بنت أيب بكر!

ئيل جرب أنّ  ن ابن أيب مليكة عن عائشةّ وى الرتمذي بسنده: عفقد ر

 : هذه زوجتك يففقال ݕجاء بصورهتا يف خرقة حرير خرضاء إىل النبي 

  .(2)الدنيا واآلخرة

و حيث وصفها أب "املقّدسة"وورد يف خرب آخر تفاصيل هذه اخلرقة 

 رب فيهاض شة طوهلا ذراعان يف عرفأتاه جربيل بخرقة من اجلنّ هريرة بقوله: 

هلل ا ، إنّ صورة  م ير الراؤون أحسن منها، فنرشها جربيل وقال له: يا حممد

ل أنا من أين يل مث ݕ:فقال له النبي  ،ج عىل هذه الصورةأن تزوّ  يقول لك

أيب بكر  ج بنتاهلل يقول لك تزوّ  : إنّ يا جربيل؟ فقال له جربيل هذه الصورة

 .(3)الصديق

 :صحف األئّمة
عواهم نزول اثني عرشة صحيفة من السامء ألوصاف : دقال الشيخ
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 .(1)األئّمة

الكالم يف هذه الشبهة هو الكالم يف سابقتها، فالشيخ كريمة حفظه 

اهلل ورعاه  م يكّلف نفسه عناء الرجوع للمصادر األساسّية، معتمدا عىل ما 

دعواهم نزول اثني عرش صحيفة من سّطره القفاري يف كتابه حيث قال: 

يف حديث طويل من أحاديثهم يرويه  ة:تتضمن صفات األئمّ السامء 

اهلل  إنّ : -كام يفرتون-قال  ݕرسول اهلل  ي أنّ صدوقهم ابن بابويه القمّ 

مام إ ، واثني عرش صحيفة، اسم كلعرش خامتاتبارك وتعاىل أنزل عّل اثني 

 .(2)عىل خامته وصفته يف صحيفته

 ه اهللحفظ الشيخ كريمة ولو رجعنا إىل نفس املصدر الذي أشار إليه

من قبله القفاري لوجدنا ما يدفع اإلشكال من أساسه، فقد روى الشيخ و

عن حممد بن عل بن موسى، عن أبيه عل خربا طويال مسندا  ݤالصدوق 

عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن عل، عن أبيه  ،بن موسى بن جعفر

هلل : دخلت عىل رسول اقال ݜاحلسني بن عل  ، عن أبيهعل بن احلسني

 يا عبد اهلل: مرحبا بك يا أبا ݕرسول اهلل  فقال ،وعنده أيب بن كعب ݕ

 زين وكيف يكون يا رسول اهلل: زين الساموات واألرض، فقال له أيب

 ا إنّ بيّ ن بعثني باحلّق  والذي ،؟ فقال له : يا أيبالساموات واألرض أحد غريك

 ني العرشعن يم ه مكتوبيف األرض فإنّ  احلسني بن عل يف السامء أكرب منه

علم وذخر فلم  وفخر وبحر وعزّ  ح هاد وسفينة نجاة وإمام غري وهنمصبا

ة كيّ ز بة مباركةب يف صلبه نطفة طيّ وجل ركّ  اهلل عزّ  وإنّ ؟! ال يكون كذلك
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خلقت من قبل أن يكون خملوق يف األرحام أو جيري ماء يف األصالب أو 

 ة عن اهللهؤالء األئمّ  كيف حال : يا رسول اهللأيب قال،...، ليل وهنار يكون

رشة اثني عرش خامتا واثنتي ع علّ  اهلل تبارك وتعاىل أنزل : إنّ وجل ؟ قال عزّ 

 .(1)إمام عىل خامته وصفته يف صحيفتهصحيفة اسم كل 

وكام يمكن مالحظته بسهولة، أّن الرواية ال تشري من قريب وال من 

، بل غاية ما فيه هو وجود ݜّمة أهل البيت بعيد إىل نزول يشء عىل أئ

 موصفاهت ݜحتوي ذكر أسامء األئّمة  ݕعند رسول اهلل وخواتم  صحف

 ال أكثر من ذلك، وال ندري ماهي مشكلة املستشكل مع هذه الروايات؟!

علام أّن قضّية اإلثني عرش قد طفحت هبا كتب أهل السنّة واجلامعة بل 

ا جّدا بحيث تعّمد القوم التشويش عليه نّصت عىل أّن املوضوع كان خطري

فلو رجعنا إىل رواية مسلم حلديث اإلثني عرش لوجدنا منذ كان يف مهده: 

من سامع بقّية  "جابر بن سمرة"فيه جزئّية مهّمة وهي عدم متّكن الراوي 

 ،سالم عزيزا إىل اثنى عرش خليفةال يزال اإلحيث قال:  ݕحديث النبي 

 .(2)هم من قريشكلّ  :فقال ؟ما قال :فقلت أليب ،كلمة  م أفهمها ثم قال

والسبب يف عدم فهمه ملا ذكره النبي قد رّصح به يف بعض طرق 

نيها ثم قال كلمة أصمّ احلديث األخرى، فقد ذكر كام يف مسند أمحد: 

، أي منعني الناس من سامعها بحيث رصت كاألصّم، أّما كيف (3)الناس

                                                           
  .263كامل الدين ومتام النعمة  (1)

 .6/3صحيح مسلم  (2)

 .5/98 مسند أمحد (3)



  أجوبة املسائل األزهرّية  ................................................................... 116

، (1)وا الناس وضجّ فكرّب آخر فقال:  أصّمه الناس فقد رّصح به يف مورد

، ومن الواضح أّن هذا التشويش (2)فجعل الناس يقومون ويقعدونوقال: 

 حول مستقبل اخلالفة ݕكان متعّمدا لكي ال يسمع أحد ما يقوله النبي 

 بعده.

ل قد سجّ وهو ابن كثري الدمشقي بل نجد أن أحد أكابر املفسين 

يف التوراة ويف تفسريه: حيث قال  االثني عرش حول قضّية األئّمةاعرتافا مهاّم 

وأن يقيم من صلبه اثني عرش عظيام وهم هؤالء  ݠالبشارة بإسامعيل 

 .(3)عرش املذكورون يف حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة اخللفاء االثنا

وكالمه رصيح يف أّن االثني عشى قد ذكروا يف الكتب الساموية 

كتب إهلّية منّزلة بال خالف، فام املانع أن  السابقة كالتوراة واإلنجيل، وهي

 !خاتم األنبياء وسّيد املرسلني؟ ݕتنزل صحيفة بأسامئهم لرسول اهلل 

 :زبدة املقال
ّرد هي جم "تنّزل كتب إهلّية عىل األئّمة"تبنّي لك ممّا تقّدم أّن دعوى 

كذبة رّوجها بعض أعداء التشّيع ولّبسوا بمجموعة من الروايات التي 

وا يف مدلوهلا ولّبسوا عىل من يبحث يف هذه املسألة، ولألسف فقد اغرّت حّرف

 هبذه التلبيسات بعض العلامء واملحّققني.
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 الشيعة ومروّيات الصحابة
 

بدأ الشيخ كريمة حفظه اهلل كالمه حول تعامل الشيعة مع السنة 

باحلديث عن رّد الشيعة اإلمامّية ملرويات الصحابة حيث قال: رّدهم 

ملروّيات الصحابة مبعثه احلكم عىل عقيدة معظم الصحابة بالرّدة ملوقفهم 

 .(1)فة من عّل إىل أيب بكرمن موضوع اخلال

 هل حكم الشيعة على الصحابة  بالرّدة؟
إّن الكالم املتقّدم مبنّي عىل مقّدمة مهّمة وهي أّن الشيعة حكموا عىل 

حب ، ولعّل صاݠمعظم الصحابة بالرّدة بسبب قضّية خالفة اإلمام عل 

تب ك اشتبه عليه األمر بسبب بعض الروايات املوجودة يفهذا اإلشكال قد 

 :الشيعة التي  م حتمل عىل وجهها الصحيح

قال: جاء  : عن أيب بصري، عن أيب جعفر ݠفقد روى الكيّش 

فقالوا له: أنت واهلل  املهاجرون واألنصار وغريهم بعد ذلك إىل عل ݠ

يدك نبايعك  هلمّ  أمري املؤمنني وأنت واهلل أحق الناس وأوالهم بالنبي ݠ

 ن كنتم صادقني فاغدوا غدا علّ إ: ݠل ع امك! فقالفواهلل لنموتن قدّ 

وحلق سلامن وحلق مقداد وحلق أبو ذر و م حيلق  ݠقني فحلق عل حملّ 

ة أخرى بعد ذلك، فقالوا له أنت واهلل أمري غريهم؛ ثم انرصفوا فجاؤوا مرّ 

فوا فحليدك نبايعك  هلمّ  ݠالناس وأوالهم بالنبي  املؤمنني وأنت أحّق 
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لت:  هؤالء الثالثة ققني فام حلق إاّل حملّ  غدوا علّ إن كنتم صادقني فا : فقا

 دق عامرا إنّ  ر من أهل الردة؟ فقال:فام كان فيهم عامر؟ فقال: ال؛ قلت: فعاّم 

  .(1)ذلك بعد ݠ عل مع قاتل

فالرواية رصحية أن الرّدة املذكورة ليست خروجا عن الدين واملّلة بل 

الذي أمرهم بأن حيرضوا  ݠهي رجوع عن بيعة خمصوصة ألمري املؤمنني 

 .دة حالقي الرؤوس حامل السيوفليه يف ساعة حمدّ إ

وقد وردت رواية أخرى ذكرت احتوت تفاصيل أخرى هلذه احلادثة 

 الناس : ارتدّ ݠوهي ما روي: عن أيب بكر احلرضمي قال : قال أبو جعفر 

د كان ق ر؟ فقال:قال: فقلت: فعاّم  د،ة نفر: سلامن وأبو ذر، و املقدا ثالثإاّل 

 ءو م يدخله يش إن أردت الذي  م يشّك : جاض جيضة، ثم رجع ثم قال

ؤمنني عند ذا يعني أمري امل ه عرض يف قلبه عارض، أنّ ا سلامن فإنّ فاملقداد، فأمّ 

ب فلبّ  م به ألخذهتم األرض وهو هكذا،اسم اهلل األعظم لو تكلّ  ݠ

قال: يا ف ݠني به أمري املؤمن و مرّ  ،ووجئت يف عنقه حتى تركت كالسلعة

 ݠا أبو ذر فأمره أمري املؤمنني أبا عبد اهلل هذا من ذاك بايع، فبايع، وأمّ 

به عثامن  مرّ م ف أن يتكلّ بالسكوت و م يكن تأخذه يف اهلل لومة الئم، فأبى إاّل 

ل من أناب أبو ساسان األنصاري وأبو ، ثم أناب الناس بعد فكان أوّ فأمر به

 اّل ، إݠ م يكن يعرف حق أمري املؤمنني عمرة وفالن حتى عقد سبعة، و

 .(2)ةالسبع هؤالء

 أي ىل العايلإفالرواية بينّت أّن الرّدة املقصودة هي النزول من األعىل 
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ىل مرتبة إ ݠيتبّوءها املؤمن نتيجة معرفته بأمري املؤمنني  منزلةمن أعظم 

 مأخذارب ما يعرض عىل القلب من شكوك ه اعتولذلك نجد أنّ  ،أدنى منها

 عىل العبد.

فباجلمع بني الروايات نفهم أّن املراد من الرّدة يف هذه األخبار ليست 

الرّدة الرشعية التي يراد هبا اخلروج عن االسالم وااللتحاق بزمرة الكفر بل 

، نت تفاصيله بعض الرواياتمراد به املعنى اللغوي وهو الرجوع عن أمر بيّ 

ن نبوّية هبذا املعنى، وهلذا قال ابوقد استعملت الرّدة يف بعض األحاديث ال

ين وا مرتدّ م  م يزالفيقال إهّن وىف حديث القيامة واحلوض )األثري يف النهاية: 

، وهلذا ة الكفرد ردّ ت، و م يرفني عن بعض الواجباتمتخلّ  عىل أعقاهبم ( أي

جفاة  قوم من ام ارتدّ ، وإنّ الصحابة بعده أحد من ه  م يرتدّ ، ألنّ ده بأعقاهبمقيّ 

 .(1)عرابألا

ن عبسند صحيح:  ݤ والذي يؤّكد هذا التوجيه ما رواه الشيخ الصدوق

من  عرش ألفا ثامنية آالفاثني  ݕ: كان أصحاب رسول اهلل قال ݠ أيب عبد اهلل

ال و وال مرجّي  ، و م ير فيهم قدرّي ة، وألفان من الطلقاءألفان من مكّ ، واملدينة

 :نوا يبكون الليل والنهار ويقولون، كاصحاب رأيأ، وال معتزيلّ  وال حرورّي 

 .(2)من قبل أن نأكل خبز اخلمري اقبض أرواحنا

ومن هنا يتبنّي لك أّن ما ينسب للشيعة من تكفري كّل الصحابة أو معظمهم 

ليست إاّل جمّرد فرية يف سلسلة االفرتاءات التي اهّتم هبا الشيعة عرب التاريخ، ومن 

 هّنم جيّلون عددا كبريا من الصحابةيقرأ كتبه ويسرب مروّياهتم سيجد أ

وحيرتموهنم، بل ويروون عنهم ال كام قال الشيخ أهّنم يرّدون كّل مروّياهتم، غاية 
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ما يف األمر أّن الشيعة عاملوا الصحابة مثل بقّية رواة احلديث فمن ثبتت وثاقته 

 .قبلوا خربه ومن  م تثبت وثاقته رّدوا خربه

 ّنة:رّدة الصحابة يف كتب أهل الس
من يقرأ صحاح أهل السنّة واجلامعة جيد يف أحاديث رصحية يف نسبة 

الرّدة إىل جّل الصحابة بل ترّصح بدخوهلم النار يف يوم القيامة، ولعّل أشهر 

هذه األحاديث هو حديث احلوض الذي ال خيلو منه مصدر من املصادر 

 :قال ݕبي أيب هريرة عن الن نالروائّية، ونّصه كام يف صحيح البخاري: ع

 :فقال ،عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ى إذانا قائم فإذا زمرة حتّ أبينا 

وا م ارتدّ إهّن  :قال ؟وما شأهنم: قلت ،إىل النار واهلل :قال ؟أين :فقلت ،هلمّ 

عرفتهم خرج رجل من  ى إذاثم إذا زمرة حتّ  ،دبارهم القهقريأبعدك عىل 

 ؟شأهنم ما: قلت ،إىل النار واهلل :لقا ؟أين :قلت ،هلمّ  :فقال ،بيني وبينهم

ثل مإاّل فال أراه خيلص منهم  ،دبارهم القهقريأوا بعدك عىل م ارتدّ إهّن  :قال

 .(1)مهل النعم

 وهذا اخلرب فيه عّدة أمور مهّمة حتتاج إىل وقفة جاّدة عندها:

: إّن الرّدة املذكورة يف حديث احلوض هي رّدة حقيقّية بمعنى األّول

 "املرتّدين"لدين واملّلة يدّل عىل ذلك احلكم عىل هؤالء اخلروج عن ا

ل يقول ب هلم يف عرصات القيامة ݕبالدخول إىل النار وعدم شفاعة النبي 

فأقول كام قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إىل "فيهم: 

 ."(2)قوله احلكيم
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 فاظتتّبع أل : إّن هؤالء املرتّدين هم من الصحابة، يشهد بذلكالثاين

أناسا من أصحايب يؤخذ هبم ذات  إنّ "احلديث األخرى حيث ورد فيها 

ويف خرب آخر ورد بلفظ التصغري  ،"(1)فأقول أصحايب أصحايب الشامل

والتصغري إلفادة القرب ممّا يؤّكد أهّنم من  ،"(2)فأقول يا رب أصيحايب"

 األصحاب املقّربني.

لة من الصحابة إال القلة القلي يبقىال إن مفاد هذا احلديث أنه : الثالث

ض ابن وقد تعرّ   ،"(3)مثل مهل النعمإاّل فال أراه خيلص منهم  "بدليل قوله 

ث احلوض حدييف  هذا احلديث حيث قال: يفاألثري ملعنى هذا التعبري الوارد 

 ،: هاملاإلبل، واحدها : ضواّل اهلمل " مثل مهل النعمفال خيلص منهم إاّل "

 .(4)ةة النعم الضالّ منهم قليل يف قلّ  الناجي أي إنّ 

فبمجموع النقاط الثالث نفهم أّن العدد األكرب من الصحابة قد 

ارتّدوا وأّن مصريهم يف يوم القيامة هو النار، وأّن الناجي منهم قليل جّدا يف 

قّلة النعم الضاّلة، وهبذا يكون هذا احلديث الصحيح أرصح من األحاديث 

 رّدة معظم الصحابة يف كتب الشيعة.التي استدّل هبا عىل 

 لفتة مهّمة حول روايات الصحابة:
ال خيفى عىل أّي مّطلع أّن البحث ال يشمل كّل الصحابة بل هو خاّص 

 كانوا يعّدون بعرشات ݕبجزء صغري منهم، وبيانه أّن عدد صحابة النبي 
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ىل أهّنم وذهب أبو زرعة إ، (1)األلوف: فقد ذهب الشافعي إىل أهّنم سّتون ألفا

 .ݕمائة وأربعة عرش ألف صحايب مات عنهم رسول اهلل 

من هؤالء قليل جّدا حيث أّن ابن حزم  ݕإاّل أّن عدد من روى عنه 

الظاهري قد عمد إىل مجع أسامئهم مع ذكر عدد روايات كّل واحد منهم فلم 

، وكذلك عمد أمحد ابن حنبل إمام املحّدثني إىل استقصاء (2)يبلغوا األلف

صحابّيا كام أحصاهم ابن  830فكانوا  ݕحابة الذين رووا عن النبي الص

 .(3)عساكر

وهذا العدد ليس هنائّيا، إذ أّن هناك عددا ليس بالقليل من هؤالء قد 

اختلف يف صحبته ألّنه ليس كّل من أدرك فهو صحايب، وبعضهم ثبتت 

بّية لصحبته لكن  م تثبت روايته لعدم صّحة السند إليه خصوصا أّن الغا

يدور حوهلم هذا  نالعظمى من هؤالء  م يرووا إاّل حديثا واحدا فقط، والذي

الذين مألت أحاديثهم اآلفاق وهو  البحث هم املكثرون من الصحابة

: أنس، ةقال أمحد بن حنبل: وأكثرهم رواية ستّ  بحسب ما نقله ابن كثري:

ن بد اهلل بقلت: وع، س، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشةوجابر، وابن عبا

 .(4) قديامه تويّف د، وابن مسعود، ولكنّ عمرو، وأبو سعي

 إشكاالت الشيعة حول روايات الصحابة:
إّن للشيعة اإلمامّية إشكاالت حقيقّية قضّية روايات الصحابة، وال 
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يمكن الوصول إىل موقف موّحد بني املسلمني ما  م تقّدم أجوبة واضحة من 

املعضالت، والتي سنستعرض بعضا ببيان ال أهل السنّة واجلامعة حول هذه 

 باإلجياز املخّل وال اإلطناب املمّل:

ر نحتاج أن نقف عنده طويال هو بحث أّول أم :ضابطة الصحبة

ضابطة الصحبة، حيث أّن أهل السنّة فّرقوا بني املعنى اللغوي واملعنى 

األصل )ص ح ب( موضوع ملقارنة االصطالحي للصحبة، إذ ال شّك أّن 

يف ويشء ومقاربته أو بتعبري آخر، يدّل عىل نحو من املالزمة بني شيئني، ال

ء يش مقارنة عىل يدّل  واحد أصل والباء واحلاء ل ابن فارس: الصادهذا يقو

وركب،  راكب يقال كام الصحب واجلمع الصاحب ذلك: ومقاربته، من

 ءيش ابنه، وكل بلغ إذا الرجل انقاد، وأصحب إذا فالن أصحب الباب ومن

 ، ويقالمصحب شعره عليه ترك إذا لألديم استصحبه، ويقال فقد شيئا الءم

 .(1)الطحلب عاله إذا املاء أصحب

أّما اصطالحا فقد اختلف أهل السنّة يف تعريف الصحبة عىل وجوه 

يث بحتعريف كثرية جّدا، وكّلام تقّدم الزمن أضافوا قيودا جديدة هلذا ال

 تضّيق دائرة الصحابة:

بعضهم إىل أّن لفظ الصحبة يقع عىل كّل من رأى النبي فقد ذهب 

 ݕومن صحب النبي : إىل هذا املعنى البخاري يف صحيحه، وقد أشار ݕ

، وسار عىل هذا أهل احلديث فاكتفوا (2)أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه

ى ون حتّ عويتوّس مقّدمته: يف  نقل عنهمبمجّرد الرؤية حّتى أّن ابن الصالح 
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 .(1)من رآه رؤية من الصحابة ونيعدّ 

ويف املقابل تشّدد األصوليون يف مفهوم الصحبة وجعلوا قيودا كثرية 

حايب اسم الص نّ أذكر ثر عن بعض التابعني، قال ابن الصالح: بناء عىل ما أ  

 وكثرت ݕمن طالت صحبته للنبي  اللغة والظاهر يقع عىل من حيث

 ،قال وهذا طريق األصوليني ،هخذ عنالتبع له واأل طريق جمالسته له عىل

ن أقام  ماّل إالصحايب  كان ال يعدّ  أّنهوقد روينا عن سعيد بن املسيب  :قلت

سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني وكان املراد هبذا  ݕرسول اهلل  مع

 .(2)عن األصوليني املحكّي  راجع إىل عنه ن صّح إ

اعتامد مسلك  وهلذا االختالف أثر كبري يف هذا البحث حيث أنّ 

األصوليني خيرج كثري ممّن ثبتت صحبتهم عند املحّدثني، وقد التفت ابن 

 من  يعدّ اّل أيف عبارته ضيق يوجب  لكنّ و"الصالح هلذا األمر فعّقب بقوله: 

الصحابة جرير بن عبد اهلل البجل ومن شاركه يف فقد ظاهر ما اشرتطه فيهم 

 ى لو ألقينا نظرة عىلبل حتّ ، "(3)ه من الصحابةنعرف خالفا يف عدّ  ن الممّ 

ط بينهم، فمثال يوجد منهم من اشرت اكبري ااختالف لوجدنا ثنيمسلك املحدّ 

كأيب حاتم الرازي وبالتايل أخرج مجلة من الصحابة  البلوغ لتحّقق الصحبة

حيث نقل عنه ابنه:  ݠعن هذا العنوان ومن أبرزهم اإلمام احلسني 

ه بن أيب طالب رضوان اهلل عليهام ليست لسمعت أيب يقول حسني بن عل "
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 ."(1)صحبة

ومن هنا نفهم أّن مشكلتنا األوىل هي االضطراب الكبري املوجود يف 

ّن أهل ولو قال قائل أ األوساط السنّية يف حتديد مفهوم الصحايب وضبطه،

السنّة واجلامعة قد استقّروا عىل التعريف الذي ساقه ابن حجر العسقالين 

مؤمنا به ومات عىل اإلسالم ولو ختّللت رّدة يف  ݕي النبي من لق"وهو: 

، قلنا: ماهو الدليل عىل هذا التعريف؟ فالعدول عن املعنى "(2)األصّح 

اللغوي آلخر رشعي حيتاج إىل دليل خاص يدّل عليه، واحلال أّنه ال دليل 

عىل هذه القيود التي ذكروها سوى حماولة مطابقة هذا التعريف عىل الواقع 

 لذي افرتضوه مسبقا!ا

: بعد الفراغ من بيان اضطراب مفهوم الصحبة عند معرفة الصحايب

ا نطباق هذاأهل السنّة واجلامعة تبقى عندنا معضلة أخرى أهّم وهي إثبات 

، إذ أّن إطالق الصحبة بحسب هذا املفهوم عىل املصاديق اخلارجّية

يف رة يف التعراالصطالح اخلاص متوّقف عىل انطباق هذه الرشوط املذكو

 وهي:

 االلتقاء بالنبي -

 اإليامن به -

 املوت عىل اإليامن -

فعدم ثبوت إيامن الشخص أو ثباته عىل اإليامن إىل آخر حياته ينفي 

عنه عنوان الصحبة وبالتايل فإّننا نحتاج إىل دراسة كّل شخصّية عىل حدة 
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 يثح فيه، وهذا ما  م يفعله أهل السنّةتوّفر هذه الرشوط للتحّقق من 

علوا والتحقيق يف حاهلم، بل ج حجروا عىل الباحث التطّرق لسرية الصحابة 

قاعدة كاملة هتدف لكتامن كّل اجلوانب السلبّية يف حياة املعارصين للنبي 

بابا " عةالرشي"والتشديد عىل التعّرض هلا، وقد جعل اآلجري يف كتابه  ݕ

ا رسمناه من ر مملن تدبّ ينبغي : يقول فيه بسط فيه الكالم حول القاعدة كامال

هم أمجعني أن حيبّ  ݢوفضائل أهل بيته  ݕفضائل أصحاب رسول اهلل 

كر اهلل ويش ،ل إىل اهلل الكريم هبمويتوّس  ،هلمم عليهم ويستغفر ويرتّح 

فإن  ،ر بينهم وال ينقر عنه وال يبحثوال يذكر ما شج ،العظيم إذ وفقه هلذا

لرشاد فقال:  م قاتل فالن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق ا

قيل له: ما بنا وبك إىل ذكر هذا حاجة  فالن و م قتل فالن لفالن وفالن؟ل

ها ا فتن شاهدفإن قال: و م؟ قيل له: ألهّن  ،تنفعنا وال اضطررنا إىل علمها

فكانوا فيها عىل حسب ما أراهم العلم هبا وكانوا أعلم  ݢالصحابة

 ،ن جاء بعدهم ألهنم أهل اجلنةيال ممّ وكانوا أهدى سب، بتأويلها من غريهم

وجاهدوا معه وشهد هلم اهلل عز  ݕعليهم نزل القرآن وشاهدوا الرسول 

 م خريأهّن  ݕوشهد هلم الرسول  ،وجل بالرضوان واملغفرة واألجر العظيم

منهم و ،وبالقرآن وبالسنة ݕفكانوا باهلل عز وجل أعرف وبرسوله  ن،قر

ع نتبّ  ب وهلمبأحكامهم نحكم وبأدهبم نتأدّ و ،يؤخذ العلم ويف قوهلم نعيش

 نا من معرفتنا ملا جرى بينهم والبحثفإن قال: وإيش الذي يرّض ، وهبذا أمرنا

 ،عقول القوم كانت أكرب من عقولنا فيه وذلك أنّ  قيل له: ما ال شّك  عنه؟

 شجر بينهم فنزل عن طريق وعقولنا أنقص بكثري وال نأمن أن نبحث عاّم 

قيل: أمرنا  فإن قال: وبم أمرنا فيهم؟ ، أمرنا فيهمعاّم لف احلق ونتخّ 
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لك عىل ذ دّل ، باع هلمة هلم واالتّ م عليهم واملحبّ باالستغفار هلم والرتّح 

 ،وما بنا حاجة إىل ذكر ما جرى بينهم، ة املسلمنيالكتاب والسنة وقول أئمّ 

فبالصحبة يغفر اهلل الكريم ، وصاهرهم وصاهروه ݕقد صحبوا الرسول 

ا وقد ذكر لن ،وقد ضمن اهلل عز وجل يف كتابه أن ال خيزي منهم واحدا ،مهل

مجل الوصف فوصفهم بأ ،وصفهم يف التوراة واإلنجيل اهلل تعاىل يف كتابه أنّ 

ا تاب وإذ ،ه قد تاب عليهموأخربنا موالنا الكريم أنّ  ،ونعتهم بأحسن النعت

ا عنه أولئك حزب ب واحدا منهم أبدا ريض اهلل عنهم ورضوعليهم  م يعذّ 

ام مرادي من ذلك ألن فإن قال قائل: إنّ  ،اهلل أال إن حزب اهلل هم املفلحون

 ما كانوا فيه ألين أحب ذلك بام جرى بينهم فأكون  م يذهب عىل أكون عاملا

 ،ك وال ينفعك يرّض ك تبحث عاّم قيل له: أنت طالب فتنة ألنّ  ،وال أجهله

ضه ك به من أداء فرائيك فيام تعبدّ ولو اشتغلت بإصالح ما هلل عز وجل عل

وقيل: وال سيام يف زماننا هذا مع قبح ما قد  ،واجتناب حمارمه كان أوىل بك

وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين  ،ةظهر فيه من األهواء الضالّ 

وقيل:  ،بك لدرمهك من أين هو؟ وفيام تنفقه؟ أوىل بكوتكّس ، هو؟ أوىل بك

ريك وبحثك عام شجر بني القوم إىل أن يميل قلبك ال يأمن أن يكون بتنق

غض من وتب فتهوى ما ال يصلح لك أن هتواه ويلعب بك الشيطان فتسّب 

لك عن طريق احلق وتس ته واالستغفار له وباتباعه فتزّل أمرك اهلل بمحبّ 

 .(1)طريق الباطل

وبناء عىل هذه القاعدة حّث الذهبي عىل كتامن هذه األحاديث بل  

 ا شجر بني الصحابةعن كثري ممّ  ر عن الكّف كام تقرّ حيث يقول: إعدامها 
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كتب وال بنا ذلك يف الدواوين ، وما زال يمرّ وقتاهلم ريض اهلل عنهم أمجعني

فيام  ، وهذاجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذبواأل

، لقلوبا ، بل إعدامه لتصفوه وإخفاؤه، فينبغي طيّ بأيدينا وبني علامئنا

ن العامة  عمتعنّي  ، وكتامن ذلك عنهم، والرتيّض الصحابة ر عىل حّب وفّ وتت

 .(1)وآحاد العلامء

والسؤال املرشوع هنا: كيف يمكننا البحث يف سرية املعارصين للنبي 

نطباق الرشوط املذكورة يف حّد الصحبة عىل هؤالء مع اوالتأّكد من  ݕ

إىل إعدام وكتامن كّل  وجود هذه القاعدة التي متنع من هذا البحث بل تدعو

 ؟!عدالتهمورد يف سريهتم وخيدش أمر 

يستدّل أهل السنّة عىل عدالة الصحابة بوجود جمموعة  :العدالةثبوت 

التي متدحهم وتذكر فضلهم، إاّل أّن النبوّية من اآليات القرآنّية والروايات 

 االستدالل هبا مشكل لعّدة أمور:

مثال ف ه أّن احلكم ال يثبت موضوعهلقد تقّرر يف علم أصول الفق: أّوال

عندما نطقت آيات الكتاب بحرمة اخلمر فإّن غاية ما تفيده هو إعطاء احلكم 

ر السائل مخهذا هل أّن هو: هلذا املوضوع لكّن حتقيق املوضوع يف اخلارج و

فإّن املدح فيها أو ماء خارج عن البحث القرآين، وكذلك آيات الصحابة 

الذين اتبعوهم من العناوين كاملهاجرين واألنصار و جمموعة انصّب عىل

غريهم، لكّن االستفادة من هذا املدح يتوّقف عىل حتقيق انطباق بإحسان و

هذه العناوين عىل الشخصيات اخلارجّية وبالتايل البحث يف سريهتا والتأّكد 

من حقيقة حاهلا وهذا عني ما يرفضه أهل السنّة بناء عىل احلصانة التي 
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 ا هلم.منحوه

: إّن عمومات الكتاب املادحة ملجموعات من املعارصين للنبي ثانيا

ال تأبى التخصيص بل حاهلا كحال كّل آيات الكتاب التي هلا قابلّية  ݕ

التخصيص باألدّلة الرشعّية األخرى كام هو مقّرر يف علم التفسري وأصول 

 هذا املدح، فعندما مدح القرآن املهاجرين وأثنى عليهم فهل يسي الفقه

قدح فيه؟ اجلواب ال طبعا ألّن  لكّل مهاجر بحيث ال يمكن أن نقبل أّي 

ام يكون من باب التخصيص للحكم العحّقه بدليل معترب  القدح يف ثبوت

الوارد يف اآليات املباركة مثل قولنا أكرم العلامء ثم استثنيت الفاسق أو 

 استثنيت زيدا.

ها آيات أخر وأحاديث ال وآيات الكتاب املادحة للصحابة خّصصت

، ولذلك اضطّر بأكملها يمكن جتاوزها تستثني أفراد أو حّتى مجاعات

بعضهم إىل ختصيص هذه القاعدة، ودونك ما ذكره األلباين يف ترمجة أيب 

 صحايب كام أثبت وأبو الغادية هو اجلهني وهوالغادية اجلهني حيث قال: 

 ساق بعد أن "اإلصابة" د قال احلافظ يف آخر ترمجته منذلك مجع، وق

بالصحابة يف تلك  والظنّ "ه قاتل عامر: احلديث، وجزم ابن معني بأنّ 

لني، وللمجتهد املخطىء أجر، وإذا ثبت هذا كانوا فيها متأوّ  مأهّن  احلروب

، ا حّق وأقول: هذ؛ "، فثبوته للصحابة بالطريق األوىلالناس يف حق آحاد

دة القاع ه يلزم تناقضل ألنّ لكن تطبيقه عىل كل فرد من أفرادهم مشك

عامر ل أبا غادية القاتل املذكورة بمثل حديث الرتمجة، إذ ال يمكن القول بأنّ 

! "عامر يف النار قاتل"يقول:  ݕه قتله جمتهدا، ورسول اهلل مأجور ألنّ 

عىل  الدليل القاطع القاعدة صحيحة إىل ما دّل  فالصواب أن يقال: إنّ 
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 ام هو الشأن هنا وهذا خري من رضب احلديثخالفها، فيستثنى ذلك منها ك

 .(1)واهلل أعلم الصحيح هبا

وكالمه تاّم جّدا إذ كيف يعقل رسيان املدح الوارد يف آيات القرآن إىل 

وهو الذي قتل عاّمر بن يارس الصحايب اجلليل بال  (2)أيب الغادية اجلهني

ّتى يف خالف، وقد قال من ال ينطق عن هوى: قاتل عاّمر يف النار؟ وح

املهاجرين فإّنه ال يمكننا تسية املدح لكّل من هاجر حيث يوجد من 

عبيد اهلل بن جحش الذي املهاجرين األوائل من ارتّد عن دين اإلسالم مثل 

، فهل يعقل أن يقول قائل أّنه (3)تنرّص يف أرض احلبشة ومات عىل نرصانّيته

 مشمول بآيات مدح املهاجرين؟!

أكثر نقول: لو سّلمنا بداللة اآليات القرآنّية  كالولو أردنا تعميق اإلش

عموم الصحابة فإّن ذلك لن ينفع أهل السنّة بيشء، حيث ورد  "عدالة"عىل 

ىل عالنّص الصحيح الرصيح بوجود منافقني جمهويل العني بني الصحابة 

، وهذا علم إمجايل (4)اثنا عرش منافقا: يف أصحايب ݕ لسان النبي املصطفى

                                                           
 .5/19سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

الغادية اجلهني من الذين شهدوا بيعة الرضوان وبالتل يكون  نقل أهل السري أّن أبا (2)

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّٱمشموال بقوله تعاىل: 
، وهذا ما دعى ابن حزم إىل تربير َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

قتله أبو العادية يسار ابن سبع السلمي شهد بيعة الرضوان فهو  ݤر وعاّم فعله بقوله: 

ادية ريض غل السكينة عليه وريض عنه فأبو اللم ما يف قلبه وأنزه عمن شهداء اهلل له بأنّ 

 (4/161. )الفصل ل جمتهد خمطئ فيه باغ عليه مأجور أجرا واحدااهلل عنه متأوّ 

 .4/20املستدرك عىل الصحيحني  (3)

 .8/122صحيح مسلم  (4)
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املّية انطباق عنوان املنافق عىل كّل فرد من الصحابة، وال يندفع يقتيض احت

هذا االحتامل إاّل بوجود دليل خاّص عىل إيامن ذلك الصحايب وعدم نفاقه، 

وهذا الدليل اخلاص ال بّد أن يكون نّصا نبوّيا يرويه صحايّب قام دليل خاّص 

ند إذا وقفنا ععىل إيامنه وهكذا يتسلسل األمر، وال تنكس السلسلة إاّل 

صائص إاّل ّفر هذه اخلوصحايّب قد ثبت بالقطع واليقني واإلمجاع إيامنه وال تت

ميزان اإليامن والنفاق فقال:  ݕالذي جعله رسول اهلل  ݠيف اإلمام عل 

 .(1)ال حيّبك إاّل مؤمن وال يبغضك إاّل منافق

، : إّن رشط قبول الرواية كام هو معروف هو صدق اللهجةثالثا

الصحابة ال تدّل من قريب وال من  "عدالة"نصوص التي استدّل هبا عىل وال

بعيد عىل صدق هلجتهم، إذ إّن املدح أعّم مطلقا من التوثيق والتعديل فكّل 

مدح اإلنسان بالشجاعة توثيق هو مدح وليس كّل مدح هو توثيق إذ قد ي  

بوت كّل هذا ث واإلقدام أو بالكرم واجلود أو بالتضحية واإليثار وال يلزم من

 وثاقته.

وأغلب اآليات املادحة للصحابة هي غري ناظرة إىل صدق اللهجة، 

التعبري  "لتوثيقا"واستفادة التوثيق منها أمر دونه خرط القتاد، واألعظم من 

واحلال أّن هذه اللفظة  م ترد ال يف آية  مفاد هذه النصوص، عن "العدالة"بـ

نقل عن الصدر األّول من املسلمني، فال بل  م ترد أصال فيام  وال يف رواية

 ندري من أين جاؤوا هبا؟!

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: نعم قد يّدعي أحدهم أّن قوله تعاىل
يدّل عىل  َّ يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم
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صدقهم لكون عدم الكذب عىل رسول اهلل من مصاديق ما عاهدوا اهلل عليه، 

أّول اآلية هي للتبعيض فال يف  "من"وهذا استدالل باطل عاطل يدفعه أّن 

 خاّصة بمن ثبتت فيهم هذه الصفات.تكون اآلية عاّمة بل 

ومن هنا فإّن قبول روايات الصحابة متوّقف عىل بحث علمّي دقيق 

م وعّدم حيث إيامهنيف انطباق عنوان الصحبة عىل األفراد وحتقيق حاهلم من 

 ط السنّي بسببرّدهتم وثبوت صدقهم، وكّل هذه األمور ممنوعة يف الوس

القداسة املجعولة عليهم، فلو طلبنا من الشيخ كريمة حفظه اهلل أن نضع 

شخصية )أ( من الصحابة أو )ب( عىل طاولة البحث العلمي فهل سيقبل 

 أن يكون النقاش دون أي حواجز مذهبّية؟! 

أمجع أهل السنّة واجلامعة عىل اشرتاط الضبط يف  :الضبطرشطّية 

 أ يف النقلواخلطتقبل رواية من هو كثري النسيان والغفلة راوي احلديث، فال 

كام هو مقّرر يف علم احلديث، واملهّم بالنسبة إلينا أّن أهل السنّة قد اعتمدوا 

عىل األدّلة الرشعّية التي استفادوا منها عدالة الصحابة لقبول رواياهتم 

ية ليست كاف -مع التسليم جدال هبا–والعمل هبا، واحلال أّن جمّرد العدالة 

لقبول الرواية إذ البّد من إحراز ضبط الصحايب لكي تقبل روايته، وحيث 

أّنه ال يوجد دليل عام عىل ضبط كّل الصحابة فإّن روايتهم تكون ساقطة عن 

االعتبار لفقدان هذا الرشط املهّم إاّل أن يقيموا الدليل اخلاص عىل ضبط 

 كّل صحايب ودون ذلك خرط القتاد.

العرض تبنّي لكم أّن للشيعة إشكاالت علمّية دقيقة حول  وبعد هذا

قبول روايات الصحابة وليست املسألة متعّلقة بخصوص قضّية اخلالفة 

بل هناك مشاكل جذرّية حتتاج إىل  ݠوعدم بيعتهم ألمري املؤمنني 
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معاجلات حقيقّية من املتصّدين هلذا الشأن، ومن يريد من الشيعة قبول 

 فعليه أن جييب عىل هذه األسئلة ويوّضح لنا احلال. مروّيات الصحابة،

 :بعض الصحابة روايات 
رضب الشيخ مثاال لبعض الصحابة الذين اجتمعت كلمة الشيعة عىل 

وملرجعّيات الشيعة أقوال بعدم االعتداد بمروّيات  رواياهتم فقال:مرفض 

 .(1)كأيب هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص وغريهم ݤالصحابة 

وقد أشار الشيخ يف احلاشية إىل كتاب أصل الشيعة وأصوهلا وال بأس 

ا ما أمّ قال: يف هذا املطلب، حيث  ݞبذكر كالمة الشيخ كاشف الغطاء 

 وعمران بن ،يرويه مثل: أيب هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن احلكم

ة اإلماميّ  ، فليس هلم عندحطان اخلارجي، وعمرو بن العاص، ونظائرهم

ح رّص  ، كيف وقدالعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكرمن ا

 .(2)عىل جائفة جروحهم ، ودّل كثري من علامء السنة بمطاعنهم

رصيح يف أّن عدم قبول روايات هؤالء سببه ما اشهر  ݞوكالمه 

عنهم من عدم استقامتهم عىل اجلاّدة وظهور الطعن عليهم من السنّة قبل 

نا سنذكر األسامء الثالثة التي ذكرها الشيخ كريمة ليعلم الشيعة، ومن هنا فإنّ 

 أّن يف جعبتنا الكثري:

 ݕال شّك أّن أكثر صحايّب روى عن رسول اهلل  :أبو هريرة الدويس

 5472هو أبو هريرة حيث أحىص ابن حزم بعضهم أحاديثه فأوصلها إىل 

                                                           
 . 25مرشوع حوار مذهبي  (1)

 . 236أصل الشيعة وأصوهلا  (2)
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نّة النبوّية ومن هنا فقد اعترب راوية اإلسالم ورمزا من رموز الس، (1)حديثا

 إاّل أّن ذلك  م يمنعنا من بيان إشكاالتنا حول هذا الصحايب:

سّجل أبو هريرة عىل نفسه اعرتافا بأّنه يترّصف يف ما سمعه : لقد أّوال

النبي  قالبالزيادة، فقد أخرج عنه البخاري يف صحيحه:  ݕمن رسول اهلل 

وابدأ  ،لسفىلالعليا خري من اليد ا واليد ،أفضل الصدقة ما ترك غنى ݕ

ويقول العبد أطعمني  ،قنيتطلّ  نأن تطعمني وإما أاملرأة إما  ،بمن تعول

 رةيا أبا هري :فقالوا، ويقول االبن أطعمني إىل من تدعني ،واستعملني

 .(2)من كيس أيب هريرة قال ال هذا ݕسمعت هذا من رسول اهلل 

ّص عنده لن دليل عىل أّنه زاد زيادة من "هذا من كيس أيب هريرة"فقوله 

احلديث، واألهّم من هذا السؤال الذي وّجه له من قبل عاّمة الناس 

الكاشف عن وجود حالة ارتياب وتوّجس ممّا يرويه أبو هريرة إذ لو كانت 

روايته مستقيمة عندهم ملا واجهوه هبذا السؤال، فالظاهر أّن دأب الرجل 

 .ݕالترّصف يف األحاديث التي يسمعها عن رسول اهلل 

: إّن أهّم شهادة يمكن االعتامد عليها لتقييم الرجل هي شهادة نياثا

من عارصه وخالطه، فإهّنا شهادة عن حّس ال حدس تكشف حقيقة 

الشخص وتعطينا صورة واضحة عن تارخيه، وأبو هريرة قد طعن فيه مجلة 

 من معارصيه واهتموه بالكذب، نذكر منهم:

يرويه من أحاديث عن  فيامالتي شّككت  ݕعائشة زوجة رسول اهلل 

عت ا دهّن أعن عائشة ، فقد روى احلاكم يف مستدركه بسنده ݕرسول اهلل 

                                                           
 .275جوامع السرية  (1)

 .6/190صحيح البخاري  (2)
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ث هبا دّ حت أّنكالتي تبلغنا  يا أبا هريرة ما هذه األحاديث :أبا هريرة فقالت له

يا  قال ؟ما رأينا إاّل ما سمعنا وهل رأيت  إاّل هل سمعت ؟ ݕعن النبي 

 اهلل ع لرسولاملرآة واملكحلة والتصنّ  ݕ كان يشغلك عن رسول اهلل إّنهاه أمّ 

 .(1)ءواهلل ما كان يشغلني عنه يش وإيّن  ݕ

يت اخليانة ورسقة باخلليفة الثاين الذي وّجه له هتمة  عمر بن اخلطاب

قال  "الق عن أيب هريرةفقد روى احلاكم يف مستدركه بسنده مال املسلني، 

 .(2)يل عمر يا عدو اهلل وعدو االسالم خنت مال اهلل

ن عبل كان تكذيبه أمرا فاشيا بني املسلمني حّتى روى أمحد بسنده: 

 يرضب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق -أبو هريرة– قال رأيتهالرزين أيب 

شهد أ ،ثماإل وعلّ  أليكن لكم املهن ݕعىل رسول اهلل  أكذب أيّن تزعمون 

خرى يف األ يقول إذا انقطع شسع أحدكم فال يميش ݕلسمعت رسول اهلل 

لها سبع ى يغسحتّ  ناء أحدكم فال يتوضأإوإذا ولغ الكلب يف  ،حتى يصلحها

 .(3)اتمرّ 

قد طعن فيه كبار الصحابة وكثري ممّن عارصه  فإن كان الرجل

عدم أخذهم  يف وشّككوا يف أحاديثه وتوّقفوا يف مروّياته فلامذا يالم الشيعة

ب األحياء عىل رسول اهلل أكذأّنه قال:  ݠعنه وقد ثبت عن إمامهم عّل 

                                                           
و م  صحيح اإلسناد هذا حديث، وعّلق عليه بقوله: 3/509املستدرك عىل الصحيحني  (1)

 .خيرجاه

سناد صحيح عىل إب هذا حديث، وعّلق عليه بقوله: 2/347املستدرك عىل الصحيحني  (2)

 .رشط الشيخني و م خيرجاه

 السند صحيح.، و2/424مسند أمحد  (3)
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 .(1)أبو هريرة الدويس ݕ

: لو سّلمنا بعدالة أيب هريرة وقبلنا بصدقه فإّننا نبقى أمام معضلة ثالثا

وهي تدليس هذا الرجل، حيث اهّتمه كبار علامء اجلرح والتعديل، كبرية 

 !(2)كان أبو هريرة يدلسحيث نقل الذهبي يف سريه عن شعبة قوله: 

 تدليسي كعادته ختفيف وطأة هذه التهمة فقال: وقد حاول الذهب

 ،أكرب منهم تدليسهم عن صاحب فإنّ  الصحابة كثري، وال عيب فيه

 .(3)هم عدولوالصحابة كلّ 

 ݕهريرة  م يكتفي بالرواية عن رسول اهلل  وقد فات الذهبي أّن أبا

وعن كبار الصحابة بل كان يروي عن كعب األحبار رأس اإلرسائيلّيات، 

 عن بس بن سعيد، قال: اتقواسريه يف  ب أّن الذهبي نقل عنه ذلكوالعجي

ث عن حدّ في  اهلل لقد رأيتنا نجالس أبا هريرةفو، احلديث ظوا من، وحتفّ اهلل

فأسمع بعض من كان معنا جيعل ، ثم يقوم ثنا عن كعبوحيدّ  ݕرسول اهلل 

 .(4)ݕ، وجيعل حديث كعب عن رسول اهلل رسول اهلل عن كعب حديث

ثبوت حتديثه عن كعب ومع ثبوت تدليسه، كيف يمكن الوثوق فمع 

برواياته وأخباره التي مألت الكتب والدواوين؟ وهل يكفي جمّرد ثبوت 

 صحبته لدفع تدليسه وتصحيح مروّياته؟

أعرض الشيعة عن مروّيات هذا الرجل لعّدة أمور  :سمرة بن جندب

                                                           
 .60اإليضاح  (1)

 .2/607سري أعالم النبالء  (2)

 .2/607سري أعالم النبالء  (3)

 .2/606سري أعالم النبالء  (4)
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ا ما نقله مسلم يف قد ثبتت باألدّلة الرصحية الصحيحة عنه، ومن أمّهه

 :سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال صحيحه عن 

 .(1)سمرة باع مخرا فقال قاتل اهلل سمرةأّن بلغ عمر 

 ؟ݕفهل ت قبل رواية بائع اخلمر وقد ل عن عىل لسان رسول اهلل 

واألعظم من بيعه للخمر هو سفكه للدماء املحرتمة املعصومة، وقد 

  تارخيه شيئا من جمازره:نقل الطربي يف

ل كان ه: سألت أنس بن سريين :قالفروى مسندا عن حممد بن سليم 

 ياداستخلفه ز ؟وهل حيىص من قتل سمرة بن جندب :قال ؟سمرة قتل أحدا

 هل :قال لهف ،عىل البرصة وأتى الكوفة فجاء وقد قتل ثامنية آالف من الناس

ت قتلت إليهم مثلهم ما خشي لو :قال ؟ختاف أن تكون قد قتلت أحدا بريئا

 .(2)قال أو كام

 قتل سمرة من قومي يف غداة سبعة :عن أيب سوار العدوي قالوروى 

 .(3)وأربعني رجال قد مجع القرآن

 مررت :يقول سمعت أيب :سليامن بن مسلم العجل قالوروى عن 

 يف ى زكاة ماله ثم دخل فجعل يصىلملسجد فجاء رجل إىل سمرة فأدّ 

أبو  فمرّ  ،اء رجل فرضب عنقه فإذا رأسه يف املسجد وبدنه ناحيةفج ،املسجد

 :قال أيب ،َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱيقول اهلل سبحانه  :فقال بكرة

 :قال ،ميتة ذاك فام مات سمرة حتى أخذه الزمهرير فامت رّش  فشهدت

                                                           
 .5/41صحيح مسلم  (1)

 .4/176تاريخ الطربي  (2)

 .4/176تاريخ الطربي  (3)
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 :فيقول ؟كما دين :لفيقول املرّج  ،وأناس بني يديه بناس كثري يتوشهدته وأ  

 ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله وإيّن  أن ال إله إال اهلل وحدهأشهد 

 .(1)بضعة وعرشون ى مرّ حتّ  م فيرضب عنقهفيقدّ  ،ةمن احلروريّ  يءبر

له بالنار، فقد روى  ݕبل إّن هذا الرجل قد ثبتت بشارة النبي 

 يبكنت إذا قدمت عىل أ :عن أوس بن خالد قالالطرباين يف الكبري بسنده 

، وإذا قدمت عىل الرجل سألني عن أيب حمذورة ،سألني عن رجلحمذورة 

 وإذا قدمت عليه ،إذا قدمت عليك سألتني عن فالن :فقلت أليب حمذورة

: ݕ فقال النبي ،كنت أنا وأبو هريرة وفالن يف بيت :فقال ،سألني عنك

 .(2)لالرج فامت أبو هريرة ثم مات أبو حمذورة ثم مات ،آخركم موتا يف النار

رجل الذي حاول الطرباين أو أحد الرواة إخفاء اسمه هو سمرة وال

بن جندب، حيث روى يف معجمه األوسط نفس اخلرب مع حذف آخره عن 

كنت تاجرا باملدينة قلت أقدم فإذا قدمت البرصة نفس الراوي حيث قال: 

لينا ا سبعة يف بيت فدخل عكنّ  :فقال أبو هريرة، أيب هريرة سألني سمرة عن

 .(3) أنا وسمرةفلم يبق إاّل  ،آخركم موتا يف النار فقال ݕ رسول اهلل

سمرة بن "وباجلمع بني اخلربين نعلم أّن الذي هو من أهل النار 

والعجيب من بعض املؤّرخني الذي حاولوا تأويل اخلرب فاّدعوا  ،"جندب

ري وال أد أّن املقصود من النار هنا ليست نار جهنّم بل املقصود املاء احلار

 كان املاء احلاّر نارا!متى 

                                                           
 .4/217تاريخ الطربي  (1)

 .7/177املعجم الكبري  (2)

 .6/208املعجم األوسط  (3)
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ّفاظ املكثرين عن رسول اهلل وكان سمرة من احلقال ابن عبد الرّب:  

سقط يف  ،سنة ثامين ومخسني يف خالفة معاوية ݕ، وكانت وفاته بالبرصة

سقط ، فء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابهقدر مملوءة ما

 يبله وأل ݕقا لقول رسول اهلل ، فكان ذلك تصدية فامتيف القدر احلارّ 

 .(1): آخركم موتا يف النارهريرة ولثالث معهام

ليس العجب من عدم رواية الشيعة عن عمرو بن  :عمرو بن العاص

العاص، بل العجب كّل العجب ممّن يستنكر عىل الشيعة ذلك وحال عمرو 

لب ابن العاص أشهر من أن يعّرف، ويكفيك أّن أمري املؤمنني عل بن أيب ط

 كان يدعو عليه يف صالته، فقد روى ابن أيب شيبة يف مصنّفه بسنده عن ݠ

عل صالة الغداة قال فقنت فقال يف  صليت مع :مغفل قال نعبد الرمحن ب

وأشياعه وأبا  قنوته اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وعمرو بن العاص

 .(2)وعبد اهلل بن قيس وأشياعه وأشياعه السلمي

كان  أّن الرجل ݠوقف املتشّدد من أمري املؤمنني والسبب يف هذا امل

 بعدها التحكيم، وال خيفى عىل الشيخ العقل املدّبر لكّل أحداث صّفني ومن

حيث  ݕيف صّفني هم البغاة بشهادة النبي األمني  ݠأّن الذين قاتلوا علّيا 

 .(3)لنارار يدعوهم إىل اهلل ويدعونه إىل ر تقتله الفئة الباغية عاّم ويح عاّم يقول: 

فإذا كان الرجل هو رأس البغاة والدعاة إىل النار فكيف تريد من 

دعاؤه عليه و ݠالشيعة األخذ برواياته؟ واألهّم من هذا ترّبؤ اإلمام عل 

                                                           
 .2/654االستيعاب  (1)

 .2/216املصنّف  (2)

 .3/207صحيح البخاري  (3)
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ميزان اإليامن والنفاق، إذ ال حيّبه  ݕهو الذي جعله رسول اهلل يف صالته و

 .(1)إاّل مؤمن وال يبغضه إاّل منافق

 بة يف كتب الشيعة:روايات الصحا
إّن النزاع بن الشيعة والسنّة يف قضّية روايات الصحابة هي أّن أهل 

السنّة رفضوا إخضاع الصحابة للتحقيق العلمي وإعامل أدوات اجلرح 

 ، وحيث أّن الشيعة  م"عدالة الصحابة"والتعديل فيهم بسبب ما عرف بـ

لة رواة احلديث، تثبت عندهم هذه القاعدة فإهّنم عاملوا الصحابة معام

ووضعوهم عىل طاولة البحث العلمي وأخضعوهم ملوازين التحقيق 

الرجايل، ولذلك نجد أّن الصحابة عندهم موّزعني عىل األقسام املعروفة يف 

 علم الرجال والرتاجم:

 فمنهم من هو جليل القدر عظيم الشأن -

 ومنهم من هو ثقة ثبت لكن  م يبلغ درجة الفئة السابقة -

 هو معلوم العني لكن جمهول احلالومنهم من  -

 ومنهم من هو جمهول العني واحلال -

 ومنهم من ثبت ضعفه لقّلة ضبطه أو سوء حفظه -

 ومنهم من علم كذبه ووضعه لألحاديث -

 دأبه الكيد لإلسالم وأهله ومنهم من كان منافقا خالصا -

من يقرأ كتب الشيعة الرجالّية جيد أهّنم قد نّصوا عىل وثاقة عدد كبري و

، ومن يراجع (2)صحايبّ  500ن الصحابة بلغ عددهم عند بعضهم أكثر من م

                                                           
 .1/61صحيح مسلم  (1)

 .ݞتنقيح املقال للشيخ عبد اهلل املامقاين  (2)
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الكتب الروائّية جيد أهّنا حوت روايات الصحابة الكرام واستدّلوا هبا يف 

الفقه والعقائد والتاريخ وغريها، غاية ما يف األمر أّن من يستشكل عىل 

 الشيعة هذا األمر  م يرجع إىل كتبهم ويستقرىء أحاديثهم.

  

    





 

 

 الشيعة و املصادر احلديثّية السنّية
 

من األمور التي تعّرض هلا شيخنا أمحد كريمة حفظه اهلل ورعاه هي 

قضّية اعتامد الشيعة عىل مصادر روائّية خاّصة ورفضهم للمصادر احلديثّية 

استقالهلم بمرجعّيات حديثّية وهم أقوال األئّمة االثني السنّية، حيث يقول: 

 .(1)عرش

 ادر الروائّية الشيعّية:املص
 الذين أذهب اهلل ݜال شّك أّن الشيعة يعتقدون بعصمة أهل البيت 

عنهم الرجس وطّهرهم تطهريا، وبناء عىل هذا فإهّنم اعتربوا أّن روايتهم 

أوثق وأصّح ممّا رواه الصحابة، السيام مع امتداد عرص  ݕلسنّة النبي 

نة، فمن الطبيعي جّدا أن س 200ألكثر من  ݕحضور األئّمة بعد النبي 

ي فزع هلم يف التفقه يف الدين وأخذ روايات سّيد املرسلني دون غريهم مهام 

بلغت جاللتهم، إذ ليس من املعقول التتلمذ عىل يدي املفضول مع وجود 

 األفضل.

وهلذا فإّن الشيعة طيلة قرنني من الزمان كانوا يدّونون ما يقوله أئّمتهم 

من هنا اجتمع عندهم كّم هائل عّلم معا م دينهم وويرجعون إليهم يف ت ݜ

ال ق ،"األصول األربعامئة"من الروايات دّونوها يف كتب عرفت عندهم بـ

                                                           
 . 25مرشوع حوار مذهبي  (1)
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 عهد إىل ݠة من عهد أمري املؤمنني عل ماميّ ف اإلصنّ : ݤشيخنا املفيد 

 ىة كتاب تسمّ ئأيب حممد احلسن العسكري صلوات اهلل عليه أربع ما

 .(1)أصل: هلموهذا معنى قو األصول

ثم مجعت هذه األصول وأعيد ترتيبها وتبويبها لتصبح ما ي عرف عند  

، ݤلثقة اإلسالم الكليني  "الكايف"الشيعة اليوم بالكتب األربعة وهي: 

 "التهذيب"، وكتايب ݤللشيخ الصدوق  "من ال حيرضه الفقيه"و

كتب لفاعتامد الشيعة عىل هذه ا، ݤلشيخ الطائفة الطويس  "االستبصار"و

وحفظته من الضياع، وليست  ݜلكوهنا هي من حوت تراث أهل البيت 

مصادر أهل السنّة كصحيحي البخاري ومسلم والسنن األربعة وغريها من 

الصحاح والسنن واملسانيد التي يعتمدها أهل السنّة واجلامعة، وهذا ما 

 سيأيت بيانه.

 مشكلة الشيعة مع املصادر السنّية:
ن مصادر األحاديث السنّية متوّقفا عىل السبب ليس إعراض الشيعة ع

أخرى هي بمثابة اإلشكاالت  ها سابقا، بل توجد عندنا أسباباالذي ذكرن

اجلوهرّية عىل هذه الكتب التي تعترب هي ركيزة املذهب السنّي واألرضّية 

 التي بني عليها:

انوا ك من البدهيّيات التارخيّية أّن املحّدثني :باخللفاءارتباط مؤّلفيها 

عىل ارتباط وثيق باخللفاء، وكان البالط هو من يتحّكم فيام يرويه ويدّونه 

املحّدثون، وقد حفظ لنا التاريخ نّصا مهاّم يعطينا صورة كاملة عن الوضع 

، وزجر ةأظهر املتوكل السنّ  234ويف سنة يف تلك األزمان، قال الذهبي: 
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ىل واستقدم املحدثني إ ،القرآن، وكتب بذلك إىل األمصار عن القول بخلق

 .(1)، ورووا أحاديث الرؤية والصفاتوأجزل صالهتم ،سامراء

ني سنة أربع وثالثوأوضح منه ما رواه اخلطيب البغدادي يف تارخيه: 

 ومائتني فيها أشخص املتوكل الفقهاء واملحدثني فكان فيهم مصعب

عبد اهلل و ،ئيل وإبراهيم بن عبد اهلل اهلروي، وإسحاق بن أيب إرساالزبريي

اظ نا من حفّ وكا-ابنا حممد بن أيب شيبة الكوفيان، ومها من بنى عبس  وعثامن

 ، وأمرهم املتوكلهم اجلوائز وأجريت عليهم األرزاقمت بينّس فق   -الناس

زلة عىل املعت ثوا باألحاديث التي فيها الردّ وأن حيدّ  أن جيلسوا للناس

 ، فجلس عثامن بن حممد بن أيبالرؤية ثوا باألحاديث يفة وأن حيدّ واجلهميّ 

نحو من  ليهمنرب واجتمع ع ضع له، وو  شيبة يف مدينة أيب جعفر املنصور

ن بن أيب عن عثام فأخربين حامد بن العباس أنه كتب ،ثالثني ألفا من الناس

ما من تقدّ  دّ ، وكان أشبكر بن أيب شيبة يف مسجد الرصافةوجلس أبو  ،شيبة

 .(2)و من ثالثني ألفا، واجتمع عليه نحأخيه عثامن

 وما هي سريته:وال أّظن أحدا جيهل من هو املتوّكل العّبايس 

وى ، وقد رݜفهو الذي عرف بنصبه وبغضه ألهل البيت النبوي 

غض ل شديد البوكان املتوكّ ابن األثري من أفاعيله ما تقشّعر منه األبدان: 

ا  عليّ يتوىّل  هأنّ وكان يقصد من يبلغه عنه  ،وألهل بيته ݠلعل بن أيب طالب 

ىل ع وكان يشدّ  ،ثوكان من مجلة ندمائه عبادة املخنّ  ،وأهله بأخذ املال والدم

 لبطنه حتت ثيابه خمدة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص بني يدي املتوكّ 
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 اون قد أقبل األصلع البدين خليفة املسلمني حيكي بذلك عليّ ون يغنّ واملغنّ 

 .(1)ل يرشب ويضحكواملتوكّ  ݠ

ومنع الناس من زيارته، قال  ݠلذي هدم قرب اإلمام احلسني وهو ا

قال البسامي ف ،ݤوثالثني هدم املتوكل قرب احلسني  ويف سنة سّت الذهبي: 

 :أبياتا منها

 امعوه رمييف قتله فتتبّ        شاركوا أسفوا عىل أن ال يكونوا     

 ، فهدم هذا املكان وما حوله منل فيه نصب وانحرافوكان املتوكّ 

 .(2)، ومنع الناس من انتيابهالدور، وأمر أن يزرع

قال الذهبي: ، ݜوهو الذي قتل ابن السكيت حلّبه آلل البيت 

 : من أحّب يتالسكّ  ، فقال البنل نظر إىل ابنيه املعتز واملؤيداملتوكّ  ويروى أنّ 

، ا بطنهراك، فداسو، فأمر األتقنرب : بلإليك: مها، أو احلسن واحلسني؟ فقال

، نسأل اهلل ل نصبوكان يف املتوكّ  ،يف بساط تا: محل ميّ وقيل ،عد يومفامت ب

 .(3)العفو

وهو الذي جلد أحد علامء أهل السنّة ال لذنب سوى حتديثه بخرب يف 

مللك عبد ا أخربنا، قال اخلطيب البغدادي يف تارخيه: ݜفضائل أهل البيت 

 بن احلسن دثنا أبو عل حممد بن أمح، حدّ بن حممد بن عبد اهلل الواعظ

عل بن  : أخربينثني نرص بن عل قال، حدّ ثنا عبد اهلل بن أمحد، حدّ الصواف

عن  ثني أخي موسى بن جعفر، حدّ ر بن حممد بن عل بن حسني بن علجعف
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 سولر ه أنّ أبيه جعفر بن حممد عن أبيه عن عل بن احلسني عن أبيه عن جدّ 

هذين وأبامها  أحّب ني ومن أحبّ "أخذ بيد حسن وحسني فقال:  ݕاهلل 

ملا  :قال أبو عبد الرمحن عبد اهلل، "معي يف درجتي يوم القيامة هام كانوأمّ 

مه لّ ، وكبرضبه ألف سوط ث هبذا احلديث نرص بن عل أمر املتوكلحدّ 

ة، و م يزل السنّ  : هذا الرجل من أهلجعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له

ل ام أمر املتوك: إنّ قلت؛  ه موسىرها عليوكان له أرزاق فوفّ ، به حتى تركه

 .(1)ة تركهه من أهل السنّ  علم أنّ ، فلاّم اه رافضيّ ه ظنّ برضبه ألنّ 

أليفها يف تمع األخذ بعني االعتبار أّن أهّم املصادر احلديثّية السنّية تّم 

زمن املتوّكل العبايس الذي حكم بالد املسلمني يف الفرتة الزمنّية الفاصلة 

 هـ: 247هـ إىل  232بني 

 هـ241أمحد بن حنبل الشيباين تويف  -

 هـ256البخاري تويف حممد بن إسامعيل  -

 هـ261مسلم بن احلجاج النيسابوري تويف  -

 هـ273حممد بن بن يزيد بن ماجة القزويني تويف  -

 هـ275أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين تويف  -

 هـ279أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي تويف  -

 هـ303النسائي تويف  أمحد بن شعيب -

ولو رجعنا إىل تراجم كّل واحد من هؤالء لوجدنا عّدة شواهد تارخيّية 

تثبت ارتباطه بالبالط العبايس ووالءه التاّم هلم والتزامه بمنهجهم يف 

 التحديث والرواية، فكيف نقبل ما يدّونه هؤالء مع كّل ما تقّدم ذكره؟!
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ّك أّن قيمة كّل كتاب حديثّي : ال شفقدان مؤّلفيها األمانة العلمّية

، فثبوت "األمانة العلمّية"تكمن يف الصفات التي يتحىّل هبا مؤّلفه السيام 

التالعب باألحاديث وحتريفها من املؤّلف ي سقط أمانته العلمّية وبالتايل 

سقوط كّل الكتاب الحتامل تطّرق التالعب والتزوير لكّل حديث أورده 

 املؤّلف يف كتابه!

قنا إىل كّل كتاب من كتب احلديث السنّية وبحثنا عن األمانة ولو تطرّ 

العلمّية ملؤّلفيها لطال بنا املقام، إاّل أّننا سنكتفي بذكر ما يتعّلق باألمانة 

صاحب كتاب الصحيح لكونه إذ  "حممد بن إسامعيل البخاري"العلمّية لـ

 يثبت يف أوىلثبت يف حّقه يشء وهو هبذه الرتبة العظيمة عند قومه فمن باب 

 غريه.

وما نريد بيانه يف املقام أّن البخاري فاقد لرشط األمانة العلمّية التي 

هي رأس مال كّل مؤّلف وباحث والشواهد عىل ذلك كثرية جّدا نذكر 

ال نكون من أصحاب الدعاوى العريضة التي تساق دون دليل  يبعضها لك

 أو برهان:

ا قاله املحّققون يف حّق : من يتتّبع متالعب البخاري باألسانيد

أهّنم أطبقوا عىل نسبته للتدليس: فقد ذكره ابن حجر يف البخاري، جيد 

حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري طبقات املدّلسني بقوله: 

االمام وصفه بذلك أبو عبد اهلل بن مندة يف كالم له فقال فيه اخرج البخاري 

؛ وكذلك ذكر تدليسه الذهبي يف (1)تدليسقال فالن وقال لنا فالن وهو 

 سه كثريا، ال يقول:، ويدلّ البخاري وحممد بن إسامعيلسريه حيث قال: 
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 اهلل ، أو حممد بن عبدفقط، أو حممد بن خالد : حممدحممد بن حييى، بل يقول

 .(1)، غفر اهلل هلاماسمه ملكان الواقع بينهام ي، ويعمّ ينسبه إىل اجلدّ 

مثل هذا التدليس  م يعتربه أهل احلديث مسقطا  وقد يقول قائل أنّ 

للعدالة ألّنه ليس إخفاء عيب يف السند بل هو تعمية السم شخص ال يريد 

البخاري ذكره ليشء يف نفسه ال لضعف يف نفس الراوي، إاّل أّن هذا الكالم 

ترجم ألحد أكرب رؤوس الكذب والوضع وهو  ال ينفع إذ أّن الذهبي قد

اهتم  ،شامي من أهل دمشق، هالكفقال: " ملصلوبحممد بن سعيد ا"

وروى عن ، بالزندقة، فصلب واهلل أعلم، وكان من أصحاب مكحول

ومروان  ،وعنه ابن عجالن، والثوري، ، ومجاعةالزهري، وعبادة بن نيس

وا اسمه عىل وجوه وقد غرّي ، معاوية، واملحاريب، وآخرون، وأبو الفزاري

بوا اسمه قل :قال عبد اهلل بن أمحد بن سوادة ،...، سرتا له وتدليسا لضعفه

: وقد أخرجه البخاري يف قلت، مجعتها يف كتاب ، قدعىل مائة اسم وزيادة

 .(2)ه مجاعةمواضع وظنّ 

 ونحن نلزم الذهبي وغريه بأحد أمرين:

إّما أن نحسن الظّن بالبخاري كام أحسن الذهبي الظّن به ونقبل أّنه 

كتبه، فيسقط البخاري عن إمامته يف هذا  اشتباها يف "املصلوب"روى عن 

دع بروايات زنديق كّذاب وّضاع؟  العلم إذ كيف يمكن أن خي 

وإّما أن ال نحسن الظّن به بقرينة وجود سوابق له يف التدليس فنعترب 

ما قام به رضبا من رضوب التدليس القبيح الذي يسقط العدالة وال يبقي 
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وثاقته لكون التدليس أخو  أمانة، فتسقط مروّيات البخاري لسقوط

 الكذب.

ه : الطاّمة الكربى يف منهجّية البخاري يف كتابتالعب البخاري باملتون

الصحيح وغريه هي تالعبه بمتون األحاديث بل حتريفه الرصيح هلا، 

ويعرف هذا األمر بتتّبع األحاديث التي أخرجها يف صحيحه والنظر إىل 

 مصادرها األوىل:

روى البخاري يف صحيحه، قال: بـ)فالن(:  استبداله )سمرة( -1

 ّنهأحدثنا عمرو بن دينار قال أخربين طاوس  سفيانحّدثنا احلميدي حّدثنا 

قاتل  :فالنا باع مخرا فقال أنّ بلغ عمر : سمع ابن عباس ريض اهلل عنهام يقول

 .(1)اهلل فالنا

نا ثجعنا إىل مسند احلميدي لوجدنا نفس الرواية بنفس السند: ولو ر

بلغ  :سمع بن عباس يقول أخربين طاوس :قال ،سفيان ثنا عمرو بن دينار

سول ر سمرة أ م يعلم أنّ  قاتل اهلل :فقال ،سمرة باع مخرا عمر بن اخلطاب أنّ 

 .(2)حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها لعن اهلل اليهود :قال، ݕاهلل 

ديث ا احلوباملقارنة بني املصدرين يتبنّي أّن البخاري قد حّرف هذ

 ."فالن"ـبحذف اسم سمرة بن جندب واستبداله ب

استبداله النّص األصل بـ)كذا وكذا(: روى البخاري يف -2

ن أخربنا ابن عون ع حدثنا إسحاق أخربنا النرض بن شميلصحيحه، قال: 

فرغ ى يم حتّ يتكلّ  كان ابن عمر ريض اهلل عنهام إذا قرأ القرآن  م :نافع قال
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درى قال ت ،مكان ى انتهى إىلوما فقرأ سورة البقرة حتّ فأخذت عليه ي ،منه

 .(1)أنزلت يف كذا وكذا ثم مىض :قال ،ال :قلت ؟فيام أنزلت

واسحاق املذكور يف أّول السند هو ابن راهويه اإلمام املعروف، 

بحسب نقل ابن حجر  وبالرجوع إىل مسنده نجد الرواية هبذه الصورة

 سحاقاوهي رواية ابن عون فقد أخرجها  ا الرواية األوىلفأمّ : العسقالين

ى حتّ "وله بدل ق: وقال ،سناد املذكوربن راهويه يف مسنده ويف تفسريه باإل

 جض مص خص حص مس خس ُّٱى انتهى إىل قوله حتّ "، "انتهى إىل مكان
يان نزلت يف إت :قال ،ال :قلت ؟أتدرون فيام أنزلت هذه اآلية :فقال، َّحض

 .(2)النساء يف أدبارهن

أهبم الرواية لكوهنا ختالف ما يذهب إليه من حرمة إتيان والبخاري 

 املرأة يف دبرها.

 ،ثنا علحدّ روى البخاري يف صحيحه: إهبامه السم )عثامن(:  -3

نا تيت فالألو  :قيل ألسامة :سفيان عن األعمش عن أيب وائل قال ثناحدّ 

ون د مه يف الّس أكلّ  أيّن  أسمعكم إاّل مه ال أكلّ  أيّن لرتون  كمإنّ  :قال ،متهفكلّ 

 ّنهأأمريا  وال أقول لرجل إن كان علّ  ،ل من فتحهأوّ  بابا ال أكون أفتح أن

 . (3)ݕمن رسول اهلل  سمعتهء خري الناس بعد يش

بقوله  "فالنا"لكنّه استبدل  (4)وروى نفس هذا اخلرب يف موضع آخر
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ولو رجعنا إىل صحيح مسلم لعرفنا اسم من حاول البخاري  ،"هذا"

 :فقال ،مهتدخل عىل عثامن فتكلّ  أال :قيل له :بن زيد قال عن أسامةه: إخفاء

 نأمته فيام بيني وبينه ما دون واهلل لقد كلّ  ؟أسمعكمإاّل مه ال أكلّ  أيّن أترون 

يكون عىل أمريا  ألحدل من فتحه وال أقول أكون أوّ أن  ال أحّب  أمرا أفتتح

 .(1)ݕما سمعت رسول اهلل  خري الناس بعد أّنه

هبذا يتبنّي أّن الذي أخفى البخاري اسمه هو عثامن بن عّفان لكون و

مور  عىل سريته وطريقة إدارته ألنياخلرب دااّل عىل أّن الصحابة كانوا معرتض

 املسلمني.

 علّ  ثناحدّ روى البخاري يف صحيحه:  :خفاء صنيع ابن مسعودإ -4

 ،بيشن زر بن حثنا عبدة بن أيب لبابة عحدّ  ،سفيان ثناحدّ  ،بن عبد اهلل

ابن  أخاك إنّ أبا املنذر  :أيب بن كعب قلت سألت :ثنا عاصم عن زر قالوحدّ 

يل يل ق :فقال يل ݕسألت رسول اهلل : فقال أيب ،كذا وكذا :مسعود يقول

 !(2)ݕقال رسول اهلل  فقلت قال فنحن نقول كام

، ةوكام يرى القارىء اللبيب أّن الرواية هبذه الصورة ال معنى هلا البتّ 

إذا رجعنا إىل نفس هذا اخلرب عند احلميدي الذي أخرجه بنفس السند: لكن 

ا سمعا زر وعاصم بن هبدلة أهّن  ثنا عبدة بن أيب لبابة :قال ،ثنا سفيان :قال

 ا املنذر إنّ يا أب :فقلت ذتنيسألت أيب بن كعب عن املعوّ  :بن حبيش يقول

 :الق ݕرسول اهلل  ت سألإيّن  :قال ،هام من املصحفأخاك بن مسعود حيكّ 
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 .(1)ݕرسول اهلل  فنحن نقول كام قال "قيل يل قل فقلت"

ه: حذف البخاري لصدر الرواية: روى البخاري يف صحيح-5

ن ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم عحدّ  :قال ،قتيبة بن سعيد ثناحدّ 

، لبيتا يف ابيت فاطمة فلم جيد عليّ  ݕجاء رسول اهلل  :سعد قال سهل بن

لم يقل فغاضبني فخرج ف ءكان بيني وبينه يش :قالت ؟كأين ابن عمّ  :فقال

هلل يا رسول ا :فجاء فقال ،انظر أين هو :إلنسان ݕرسول اهلل  فقال ،عندي

ن ع وهو مضطجع قد سقط رداؤه ݕفجاء رسول اهلل  ،يف املسجد راقد هو

 ،رابت قم أبا: يمسحه عنه ويقول ݕفجعل رسول اهلل  ،صابه ترابأه وشقّ 

 .(2)قم أبا تراب

ولو رجعنا لصحيح مسلم لوجدنا نفس احلديث بنفس السند إاّل أّن 

 ثناحدّ  ،قتيبة بن سعيد ثناحدّ البخاري قد عند إىل حذف مقّدمته، قال مسلم: 

 تعملاس :عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال يعنى ابن أيب حازم عبد العزيز

يشتم  أن عا سهل بن سعد فأمره فد :قال ،عىل املدينة رجل من آل مروان

فقال  ،لعن اهلل أبا الرتاب :إذ أبيت فقل أّما :فقال له ،فأبى سهل :قال، اعليّ 

الرتاب وإن كان ليفرح إذا دعى  إليه من أيب اسم أحّب  لعلّ  ما كان :سهل

بيت  ݕجاء رسول  :قال ؟أبا تراب يته  م سمّ عن قّص  أخربنا :فقال له ،هبا

 .(3) ...يا يف البيتفلم جيد عل فاطمة

ريفه ة، وحتفهذه مخسة نامذج من تالعبات البخاري باألحاديث النبويّ 
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إّياها إخفاء للحقائق، وهي دليل إدانة تسقط األمانة العلمّية ملحمد بن 

إسامعيل البخاري، ولو شئنا رسد املزيد من النامذج لطال بنا املقام فكيف لو 

ات احلديثّية لرأيت العجب تعّرضنا لكّل رجل من أصحاب املصنّف

 العجاب.

عندما نرجع هلذه الكتب نجد  :ݜإعراضها عن روايات أهل البيت 

 :ݜأهّنا أعرضت إعراضا كامال عن روايات أهل البيت 

كتب  يف ݠفمثال نجد ابن حزم يرّصح بعدد روايات أمري املؤمنني 

ا ن حديثت وثامنو مخس مائة وّس إاّل  و م يرو عن علّ أهل السنّة فيقول: 

أزيد من  ݕوقد عاش بعد رسول اهلل  ،منها نحو مخسني يصّح  ،مسندة

اه وحاجتهم إىل ما عنده لذهاب مجهور ثالثني سنة وكثر لقاء الناس إيّ 

ة ني وأعواما بالكوفة ومرّ ة بصفّ وكثر سامع أهل األفاق منه مرّ  ݢالصحابة 

 .(1)بالبرصة واملدينة

ومروّيات  ،(2)( حديثا18بـ) ݝونجده حرص مروّيات الزهراء 

، كّل هذا (4)ݠ، واإلمام احلسني بن عل (3)ݠاإلمام احلسن بن عل 

وإاّل فمجموع ما صّح عن ثالثتهم  بغّض النظر عن صّحة هذه األحاديث

 .(5)ال يبلغ العرشة أحاديث كام حّققها بعض املعارصين

، ݜ ءفرواياهتم أقّل بكثري من أصحاب الكسا أّما األئّمة املتأّخرين
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 ݠولو نظرنا إىل أشهر أئّمة أهل البيت وهو اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

لوجدنا أّن جّل ما روي عنه يف كّل كتب  الذي نسبت إليه الشيعة اإلمامّية

  .(1)أغلبها ضعيفة اإلسناد( حديثا 118احلديث السنّية هي )

د ولو مجعنا ما صّح من مروّيات كّل العرتة الطاهرة طبقا للقواع

احلديثّية التي قّررها أهل السنّة ملا بلغت أحاديثهم املائة حديث! وسؤايل 

من أهل السنّة واجلامعة: هل من املعقول أن  ݜلكّل حمّب ألهل البيت 

بالتمّسك بالعرتة الطاهرة كام يف حديث الثقلني وجيعلها  ݕيأمرنا النبي 

ة أثرا سوى بضع عدل القرآن والعاصمة من الضالل، ثم ال نجد هلذه العرت

أحاديث؟ ويف املقابل نجد لغريهم مئات بل آالف األحاديث؟ فام صّح عن 

أيب هريرة لوحده أكثر من كّل ما روي عن عل وفاطمة واحلسن واحلسني 

 !ݜوالسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا 

إّن إعراض هذه الكتب عن أحاديث أهل  :ملؤها بروايات النواصب

بلها أمر آخر وهو ملؤها بمروّيات أعدائهم، وأقصد بذلك قد قا ݜالبيت 

 ݜالنواصب الذين ثبت بالدليل بغضهم وعدائهم ألهل البيت النبوي 

 كام شهدت بذلك كتب الرتاجم!

-ولو أخذنا كتاب اجلامع الصحيح ملحمد بن إسامعيل البخاري 

عتمد ه اكمثال، لوجدنا -عند أهل السنّة واجلامعة أصّح كتاب بعد كتاب اهلل

 كثريا عىل رويات مثل هؤالء:

من ال خيتلف اثنان أّن هذا الرجل كان  :ان اخلارجيعمران بن حطّ -1

عمران بن حطان ، قال الذهبي: كبريهم ومفتيهماخلوارج بل كان  رؤوس

                                                           
 تنبيه احلاذق يف سرية ومرويات جعفر الصادق. (1)
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 السدويس، عن عمر، وأيب موسى، ومجع ، وعنه قتادة ، وحمارب بن دثار،

 !(1)ملجما، مدح ابن ق وكان خارجيّ وعدة، وثّ 

أمر معروف مشهور  ݠالبن ملجم قاتل أمري املؤمنني  ومدحه

 فالرجل هو صاحب األبيات املشهورة التي سارت هبا الركبان:

ما أراد هبا تقّي  من رضبة يا  

فأحسبه يوما أذكره إيّن   
. 

اهلل رضوانا عند ليبلغ إاّل    

ميزانا اهلل عند الربية أوىف  
. 

و أشهر من روي بالنصب من رواة وهحريز بن عثامن الرحبي:  -2

من أهل محص كنيته أبو عثامن ، يروى احلديث، ترجم له ابن حبان بقوله: 

ة ، ولد سنة ثامنني ومات سنة ابن سعد وأهل الشام، روى عنه بقيّ  عن راشد

بن طالب رضوان اهلل عليه بالغداة  وكان يلعن عل ثالث وستني ومائة،

 فقيل له يف ذلك: فقال: هو القاطع رؤوس سبعني مرة وبالعيش سبعني مرة،

 يبن عياش حيك مذهبه، وكان علّ  آبائي وأجدادي بالقوس، وكان داعية إىل

 إبراهيم بن حممد بن يعقوب ثنيرجوعه عنه، وليس ذلك بمحفوظ عنه، حدّ 

بن  البغدادي: ثنا أبو نافع هبمدان ثنا حممد بن أيب هارون ثنا حممد بن سهل

عل فقلت: ما ف، قال: رأيت يزيد بن هارون يف املنام ،بنت يزيد بن هارون

فيم ف فقلت له: أما قد غفر لك ،عني وعاتبنيقال: غفر يل وشفّ  ؟بك ربك

: الق ،قال: قال يل: يزيد بن هارون: كتبت عن حريز بن عثامن عاتبك؟

 بن أيب طالب : إنه كان يشتم علّ قال ، خريا: يا رب ما رأيت منه إاّل قلت

حممد بن إبراهيم الشافعي ثنا ربيعة بن احلارث اجلبالين حدثنا ؛ ݠ

قال:  ،عبد اجلبار اخلبايري ثنا إسامعيل بن عياش بحمص ثنا عبد اهلل
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ت: مهال فقل ،زميله فسمعته يقع يف عل خرجت مع حريز بن عثامن وكنت

ر فقال: اسكت يا رأس احلام، وزوج ابنته يا أبا عثامن ابن عم رسول اهلل ݕ

 !(1)درك فألقيك من احلملألرضب ص

 العدوي إسحاق بن سويد بن هبرية اسحاق بن سويد العدوي: -3

روى عن ابن عمر وابن الزبري وعبد الرمحن بن أيب بكر ، البرصي التميمي

وعنه شعبة  ،صاحبة عائشة وغريهم والعالء بن زياد العدوي ومعاذة

م ابن عاص وعىل واحلامدان وابن علية ومعتمر بن سليامن وعروة األعرايب

 :سعد وقال ابن ،ثقة :شيخ ثقة وقال ابن معني والنسائي :قال أمحد ،ومجاعة

 صالح احلديث وتويف يف الطاعون يف :وقال أبو حاتم ،ن شاء اهللإثقة  كان

هو  :قلت، ( روى له البخاري مقرونا131العباس سنة ) أول خالفة أيب

 :ر وذكره العجل فقالوكان إسحاق فاضال له شع، حديث واحد يف الصوم

 وقال أبو العرب ،يف الثقات وذكره ابن حبان ،ثقة وكان حيمل عىل عل

 ّب أح كان حيمل عىل عل حتامال شديدا وقال ال :الصقل يف الضعفاء

 .(2)اعليّ 

كان من والة بني أمية، وقد قارب خالد بن عبد اهلل القّسي:  -4

قال وي نصبه يف ترمجته له فقال: احلّجاج يف إجرامه وسفكه الدماء، ذكر املزّ 

بد اهلل خالد بن ع :ن حنبل: سمعت حييى بن معني ، قالعبد اهلل بن أمحد اب

يب بن أ علّ  القسي كان واليا لبني أمية وكان رجل سوء، وكان يقع يف

 وقال أبو نعيم ، عن الفضل بن الزبري: سمعت خالدا القسي وذكر، طالب
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 .(1)ذكره ا فذكر كالما ال حيّل عليّ 

والظاهر أّن الرجل  م يكن مسلام أصال، وقد أشار ابن خّلكان لذلك 

 .(2)د فيهاكنيسة تتعبّ  ههم يف دينه وبنى ألمّ وكان خالد يتّ فقال: 

ت نقل العقيل يف ضعفائه نّصا رصحيا يثب خالد بن سلمة الفأفأ: -5

 :الق ،حدثنا حممد بن محيد :قال ،بارحدثنا أمحد بن عل اآلنصبه، قال: 

ض رأسا يف املرجئني وكان يبغ أكان خالد بن سلمة الفأف :قال ،جرير حدثنا

 .(3)اعليّ 

واألعجب من هذا ما نقله ابن حجر العسقالين من أّن نصب هذا 

، قال: ݕليصل هلجاء النبي املصطفى  ݠالرجل تعّدى أمري املؤمنني علّيا 

طفى هبا املص يجلتي ه  شعار اكان ينشد بني مروان األ أّنهوذكر ابن عائشة 

 .(4)ݕ

نقل ابن حجر عن ابن أيب خيثمة حصني بن نمري الواسطي:  -6

إذا هو حيمل تيته فأ :قال ؟ال تكتب عن أيب حمصن  م :يبقلت ألنصبه، قال: 

 .(5)فلم أعد إليه عىل علّ 

 منذكر نصبه الدارقطني فقال:  :عبد اهلل بن سامل األشعري -7

، ݤء املذهب، له قول يف عل بن أيب طالب يّس األثبات يف احلديث، وهو 
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 .(1)نعم :؟ قاليسّب  :قيل

بو حاتم قال أنقل ابن حجر ما يثبت نصبه، قال:  نعيم بن أيب هند: -8

 كان :الق ؟مالك  م تسمع من نعيم بن أيب هند :الرازي قيل لسفيان الثوري

 .(2)ݤيتناول عليا 

 من أهل محصرمجته: قال ابن سعد يف تثور بن يزيد الكالعي:  -9

يت مات بب ،اكان قدريّ  هويقال إنّ  ،وكان ثقة يف احلديث ،ى أبا خالدويكنّ 

ع وستني بن بضاوهو  املقدس سنة ثالث ومخسني ومائة يف خالفة أيب جعفر

 فكان ،ثور بن يزيد قد شهد صفني مع معاوية وقتل يومئذ وكان جدّ ، سنة

 .(3)يدّ تل جرجال ق ال أحّب  :قال ݠا ثور إذا ذكر عليّ 

يث قال: يف ثقاته حالعجل أثبت نصبه عبد اهلل بن زيد اجلرمي:  -10

و م  ىل علّ وكان حيمل ع ،ثقة تابعّي  برصّي عبد اهلل بن زيد أبو قالبة اجلرمي 

 .(4)يرو عنه شيئا

فهؤالء عرشة من الرواة الذين روى عنهم البخاري يف كتبه السيام 

ريم جمموعة من النواصب الذين صحيحه، وهم كام يرى القارىء الك

 بل كانوا يسّبونه ويلعنونه ورغم هذا ݠاشتهروا ببغضهم ألمري املؤمنني 

نقل عنهم البخاري، وهلذا السبب اضطّر بعض املعارصين إىل تأليف كتب 

 . (5)كاملة دفاعا عن البخاري لكثرة من روى عنهم من النواصب
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فكيف هو حال بقّية  ب بعد كتاب اهللافإذا كان هذا حال أصّح كت

نا لو تتّبعكتب احلديث األخرى التي هي دونه يف الصّحة؟ والظاهر أّنه 

مروّيات النواصب يف بقّية كتب أهل السنّة واجلامعة الحتجنا إىل جمّلدات 

حاديثهم هذه الكتاب، فكيف تريدون جلمع الرواة النواصب الذين مألت أ

 ا حاهلا؟!من الشيعة اعتامدها والعمل بام فيها وهذ

املالحظة األخرى املهّمة التي  :التالعب بالقواعد التي قّرروها

ا بقواعد علم احلديث هي عدم التزام أصحاهب ها عىل هذه الكتبلنسجّ 

والرجال التي قد قّرروها بل أسقطوا بموجبها مئات األحاديث يف غريها، 

عجيبة يف  ةولو أخذنا عىل سبيل املثال صحيح البخاري لوقفنا عىل ازدواجيّ 

 تطبيق هذه القواهد:

: ال شّك أّن أهّم رشط يف قبول حديث الراوي قبول روايات الضعفاء

هو ثبوت وثاقته، وقد اشتهر أّن ما روى عنه البخاري يف صحيحه جاز 

، ورّب مشهور ال أصل له إذ يكفي أّي باحث أن يتتّبع رواة (1)القنطرة

د حكم عليه أئّمة الفّن صحيح البخاري فسيقف عىل عدد كبري منهم ق

البخاري بجامعة سبق من غريه  ولذلك احتّج بالضعف، قال ابن الصالح: 

وكإسامعيل بن أيب  ،بن عباس ريض اهلل عنهاماهلم كعكرمة مويل  اجلرح

مسلم بسويد  وغريهم واحتّج  ،وعمرو بن مرزوق ،عل وعاصم بن ،أويس

 .(2)الطعن فيهم بن سعيد ومجاعة اشتهر

ابن القّطان الفايس احلدود وأعلنها مدّوية حيث قال: إّن يف بل ختّطى 

                                                           
 .1/381فتح الباري  (1)

 .86مقدمة ابن الصالح  (2)
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رجال الصحيحني من ال ي علم إسالمه فضال عن عدالته
(1) ! 

ولعّل قائال يقول: أّن البخاري قد بحث يف تراجم هؤالء ووصل إىل 

أّن اجلرح ال يثبت عنهم أو أّنه غري مفّس، فقّدم التعديل عىل اجلرح كام تقّرر 

، وجوابنا عليه أّن هذا الكالم صحيح نظرّيا لكنّه خاطىء ال درايةيف علم ال

ينفع يف هذا املورد لسبب بسيط وهو أّن البخاري قد احتّج برواة يف صحيحه 

 قد طعن فيهم بنفسه!

 وسنسوق للقارىء الكريم بعض النامذج التي تنفع يف املقام:

ملرجئة ن اوكان م ل الذهبي يف ترمجته:الكويف: قا صالحأيوب بن -1

البخاري يغمزه  والعجب من ،رجائهقاله البخاري، وأورده يف الضعفاء إل

 .(2)به وقد احتّج 

 لسناد مرسهذا إأيب بن عباس: قال األلباين يف سلسلته الضعيفة:  -2

 ضعيف كام يف وأخوه أيب بن عباس، ق بن عباس  م أعرفهضعيف؛ مصدّ 

ه، يت، وقد اتفقوا عىل تضعيفه من رجال البخاري كام يأ، مع أنّ "التقريب"

ه ! فالعجب منه كيف أخرج ل"ليس بالقوي" فقد قال: البخاري نفسهمنهم 

 (3)هذا احلديث؟!

هذا حديث منكر مع ثابت بن حممد الزاهد: قال الذهبي يف سريه:  -3

ثابت بن حممد الزاهد يف  ث عن، والعجب من البخاري حدّ ة إسنادهقوّ 

                                                           
 .1/122 ثمرات النظر (1)

 .1/289ميزان االعتدال  (2)

 .9/236سلسلة األحاديث الضعيفة  (3)
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 .(1) "عفاءالض"وذكره يف كتاب  "صحيحه"

رباب به أ احتّج حصني بن عبد الرمحن: قال الذهبي يف ترمجته:  -4

ك بن حر ، وما هو ساّم  ، ومنالصحاح، وهو أقوى من عبد امللك بن عمري

البخاري، ومن العقيل، وابن  ، والعجب من أيب عبد اهللبدون أيب إسحاق

 .(2)اجلرح ، كيف تسعوا إىل ذكر حصني يف كتبعدي

 ابن سعد يف وقد ذكرهبن أبان: قال الذهبي يف ترمجته: محران  -5

لكن  ،وقد أورده البخاري يف الضعفاء ،ون به:  م أرهم حيتجّ الطبقات، فقال

 .(3)ته قطما قال ما بليّ 

يف حني أّنه روى يف الصحيح يف أكثر من موضع، قال أبو الوليد 

خرج أ البرصة،نزل  املدينّ  عّفانبن  عثامنبن أبان موىل  محرانالباجي: 

تياح ال وأيب يزيدبن  عطاء عن موضع وغري والصالة الوضوء يف البخاري

 .(4)ومعاوية عثامن عن عنه

فهذه بعض النامذج من الرواة الذين ضّعفهم البخاري بنفسه وأخرج 

هلم يف صحيحه، و م يكن غريض من ذكر هذه اإلسامء االستقصاء بل جمّرد 

 وإاّل البلّية يف غريه أعظم!التمثيل من خصوص صحيح البخاري 

: من العلل التي تقدح يف صّحة اخلرب اشتامله قبول روايات املدلسني

عىل عنعنة راو عرف بالتدليس، إذ أّن املدّلس ال يقبل حديثه إاّل إذا رّصح 
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بالسامع أو عرف سامعه من خالل شواهد أخرى، لكنّنا نجد هذه الكتب 

 :املدّلسني السيام الصحيحني قد شحنت بمروّيات

( راويا منهم 68فعدد الرواة املدّلسني يف صحيح البخاري يبلغ )

( ال تقبل رواياهتم إاّل بترصحيهم بالسامع، وقد أخرج هلم البخاري 29)

 (1) ( حديثا عنعنوا فيه و م يرّصحوا بالسامع!822)

( 34( راويا منهم )86وعدد الرواة املدّلسني يف صحيح مسلم يبلغ )

( حديثا 931اياهتم إاّل بترصحيهم بالسامع، وقد أخرج هلم مسلم )ال تقبل رو

 (2) عنعنوا فيه و م يرّصحوا بالسامع!

وهذه الروايات بحسب قواعد علم احلديث ضعيفة ما  م توجد هلا 

طرق أخرى يستفاد منها سامع املدّلس من شيخه، إاّل أهّنم عّطلوا هذه 

ارتباكا كبريا عند أهل احلديث، وقد ممّا سّبب  القواعد وقبلوا هذه األحاديث

به  اأورد املصنف هذا حمتجّ نقل لنا ابن حجر العسقالين هذا االرتباك فقال: 

الذي يف الصحيحني  أنّ  وهو يوهم ،حعىل قبول رواية املدلس إذا رّص 

ليس و ،ح يف مجيعهسني مرّص وغريمها من الكتب املعتمدة من حديث املدلّ 

 ،بالعنعنة سنيمها مجلة كثرية من أحاديث املدلّ كذلك بل يف الصحيحني وغري

ما كان يف  وقد جزم املصنف يف موضع آخر وتبعه النووي وغريه بأنّ 

سني فهو حممول عىل الصحيحني وغريمها من الكتب الصحيحة عن املدلّ 

رين اإلمام صدر ف يف ذلك من املتأّخ وتوقّ  ،ثبوت سامعه من جهة أخرى

ناء يف النفس من هذا االستث إنّ  :نصافتاب اإلالدين ابن املرحل وقال يف ك

                                                           
 .594روايات املدّلسني يف صحيح البخاري  (1)

 .473 روايات املدّلسني يف صحيح مسلم (2)



  أجوبة املسائل األزهرّية  ................................................................... 166

ظ انا قد وجدنا كثريا من احلفّ ا دعوى ال دليل عليها وال سيام أّ ة ألهّن غّص 

كذلك و، لون أحاديث وقعت يف الصحيحني أو أحدمها بتدليس رواهتايعلّ 

ىل طريقة من الثبات ع ال بدّ : مة ابن دقيق العيد فقالاستشكل ذلك قبله العاّل 

ا أمّ و، مطلقا يف كل كتاب كتاب أو الردّ  ا القبول مطلقا يف كّل إمّ  ،واحدة

حد ه به أالتفرقة بني ما يف الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوّج 

ة تلك األحاديث عرف صاحب الصحيح صحّ  أنّ  ىعدّ ا أن ي  إمّ : أمرين

ا مّ وإ ،السامع فيها قال وهذا إحالة عىل جهالة وإثبات أمر بمجرد االحتامل

ة ما يف الكتابني دليل عىل وقوع السامع يف هذه اإلمجاع عىل صحّ  أنّ  ىعدّ أن ي  

 لكن :قال، وهو ممتنع إ لكان أهل اإلمجاع جممعني عىل اخلطاألحاديث وإاّل 

هذا حيتاج إىل إثبات اإلمجاع الذي يمتنع أن يقع يف نفس األمر خالف 

من  بام جاء أن ال يستدّل  ويلزم عىل هذا :قال ،وهذا فيه عس :قال، مقتضاه

 ألنّ  ،رواية املدلس خارج الصحيح وال يقال هذا عىل رشط مسلم مثال

ويف أسئلة ، صااإلمجاع الذي يدعى ليس موجودا يف اخلارج انتهى ملخّ 

قع يف وسألته عن ما و :اإلمام تقي الدين السبكي للحافظ أيب احلجاج املزي

 ؟لعا عىل اتصاهلاام اطّ ول إهّن س معنعنا هل نقالصحيحني من حديث املدلّ 

 .(1) هبام  حتسني الظنّ كذا يقولون وما فيه إاّل  :فقال

إّن من رشوط قبول الرواية ضبط الراوي  قبول روايات املختلطني:

عدم اختالطه، وقد نّصوا عىل أّن من حّدث بعد ثبوت اختالطه فإّنه بمعنى 

ن أخذ قبل حديث مه ي  أنّ واحلكم فيهم ال يقبل منه حديثه، قال ابن الصالح: 

حديث من أخذ عنه بعد االختالط أو أشكل  قبلعنهم قبل االختالط وال ي  

                                                           
 .255النكت عىل مقّدمة ابن الصالح  (1)
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 . (1)أو بعده أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل االختالط

ن م واعلم أنّ ولكنّه ملّا وصل إىل مروّيات هؤالء يف الصحيحني قال: 

رف عىل نع افإنّ  ا بروايته يف الصحيحني أو أحدمهاكان من هذا القبيل حمتجّ 

 .(2)ز وكان مأخوذا عنه قبل االختالط واهلل أعلما متيّ اجلملة أن ذلك ممّ 

 (3) وال يوجد دليل عىل هذا االستثناء سوى حسن الظّن هبم!

مع العلم أّن عدد الرواة الذين نسبوا إىل االختالط يف الصحيحني قد 

بعد االختالط ( ثبت اختالطهم بل وحتديثهم 9( راويا، منهم )33بلغوا )

 .(4)وهلم عرشات األحاديث يف الصحيحني

 ولو أردنا استقصاء خمالفاتهذه أمور ثالثة ذكرناها من باب التمثيل، 

القوم لعلم احلديث وتعطيلهم لقواعده يف كتبهم لطال بنا املقام، ويكفينا 

ق هلم فأهل احلديث اتّ تدعيام ملا ذكرناه شهادة األمري الصنعاين الذي يقول: 

ه ال يقبل ا أنّ لوأّص  :فق ألهل سائر الفنون خمالفة فروعهم ألصوهلم مثلام اتّ يف

ه ال يقبل غالة الروافض وسمعت لوا أنّ وأّص  ،الداعية وسمعت قبوهلم له

 ،ه ال يقبل غالة أهل اإلرجاء ونراهم يقبلوهنملوا أنّ وأّص  ،قبوهلم هلم

 هوهذا كلّ  ،صف بهه ال يقبل أهل القدر ونراهم يقبلون من اتلوا أنّ وأّص 

ه مدار ن الصدق وأنّ  ظّ ه ال يالحظ إاّل رناه من أنّ ة ما قرّ يرشدك إىل صحّ 

 .(5)الرواية

                                                           
 .220مقّدمة ابن الصالح  (1)
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ولذك نقوهلا برضس قاطع أّن هذه الكتب ال يوجد دليل جيعلنا نثق 

بصّحة ما فيها، وال شاهد جيعلنا نصّدق ما دّون فيها، وقد أمرنا اهلل بالتثّبت 

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱل: يف األمور الدنيوّية فقا
، فكيف بأمور الدين التي يطلب فيها َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن حن جن ُّٱالعلم واليقني: 

 مشكلة الشيعة مع علم احلديث السين:
ذكرنا يف ما تقّدم كشملة الشيعة مع املصادر احلديثّية السنّية، وبينّا وجه 

عليها يف أخذ احلديث النبوّي الرشيف، لكن يف هذا عدم اعتامد الشيعة 

الباب نريد أن نرتّقى يف اإلشكال ونتحّدث عن علم احلديث السنّي برّمته، 

إذ أّن هذه الكتب احلديثّية املتداولة ليست إاّل وليدة املنظومة املتداولة التي 

 عرفت بـ)علم احلديث(.

م فالبحث فيه يطول ال يسعنا املقام إىل اخلوض يف غامر هذا العل

متشّعب ذو شجون، لكن سأكتفي باإلشارة إىل خطوط عاّمة  هواحلديث في

تكشف عن خطورة هذه القواعد التي سنّها القوم وجعلوها هي احلاكمة 

 :ݕعىل سنّة رسول اهلل 

: إّن أخطر النتائج التي أفرزها علم احلديث النواصب والشيعة تقييم

إلطار اإلسالمي وجعلهم مصدرا من السنّي هو إدخال النواصب يف ا

مصادر الرواية بتزكيتهم وتوثيقهم وتربئتهم من الكذب ويف املقابل 

تضعيف الشيعة وإخراجهم من هذه الدائرة، وقد اعرتف ابن حجر 

 كنت أستشكل توثيقهم وقدالعسقالين هبذه املشكلة العاّمة حيث قال: 

ه بّ ه ال حيقّ ح ا ورد يفعليّ  أنّ  ا وتوهينهم الشيعة مطلقا وال سيامبالناصبي غال
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 . (1) مؤمن وال يبغضه إال منافقإاّل 

–ودّقق أخي القارىء يف كلمة )غالبا( و)مطلقا( لتعلم أّن النصب 

ال يعّد عيبا يف املنظومة احلديثّية السنّية، أّما  -ݠالذي هو بغض اإلمام عل 

 ه!صاحبفهو عيب يقتيض جرح  -ݠالذي هو حّب اإلمام عّل –التشّيع 

بل جتاوز األمر طعنهم يف الشيعة إىل طعنهم يف أهل بيت املصطفى 

الذين عرفوا  ݜحيث نجد أهّنم قد ضّعفوا مجلة من أئّمة أهل البيت  ݕ

 بالعلم والفقه والفضل:

اإلمام جعفر بن حممد الصادق  يسأل عنفهذا إمامهم أمحد بن حنبل 

ويقول يف  ،(2)ربإمام املذهب الشيعي فيجيب: ضعيف احلديث مضط ݠ

 .(3)مورد آخر: قد روى عنه حييى ولّينه

 ݠوهذا ابن القيساين املقديس ال يتوانى عن نسبة اإلمام الرضا 

للكذب، فيقول يف موضوعاته: رواه عّل بن موسى الرضا عن آبائه، كان 

 .(4)يأيت عنهم بالعجائب

لرضا ء اوهذا ابن حّبان قد سار عىل هنج سابقيه فامتّد طعنه يف أبنا

 بجيالذي تعتربه الشيعة إماما هلا حيث يقول:  ݠوالسيام ابنه اجلواد  ݠ

 فإنّ  ،ةخاّص  الصلت وأيب وشيعته أوالده غري عنه روى إذا حديثه يعترب أن

 لتالص أليب فيها الذنب امإنّ  بواطيل وتبنّي  عنه ويتر   التي خباراأل

                                                           
 .8/411هتذيب التهذيب  (1)
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 .(1)وألوالده

لكذب والوضع لإلمام وهذا ابن اجلوزي ال يتوّرع عن نسبة ا

هذا حديث موضوع واحلسن حيث يقول يف موضوعاته:  ݠالعسكري 

و بن حممد بن موسى بن جعفر أب بن عل صاحب العسكر هو احلسن بن عل

روى هذا احلديث عن  ،اإلمامة حممد العسكري آخر من تعتقد فيه الشيعة

 .(2)ءآبائه وليس بيش

ثاقة ي يضّعف أئّمته وحيكم بوفهل تريد من الشيعي أن يقبل العلم الذ

 النواصب؟!

: من أهّم القواعد التي ت سّقط هبا قواعد إلسقاط فضائل العرتة

ة ومفادها أّن رواي ،"رواية املبتدع"األحاديث وحيكم عليها بالضعف قاعدة 

 ت رّد إذا كانت تقّوي مذهبه وتعترب ضعيفة، وبتتّبع كلامت -مذهبّيا–املخالف 

 ىل حقائق مهّمة:أئّمة الفّن نقف ع

لقيد عىل هذا ا ه قد نّص إنّ  :قال شيخناقال السخاوي يف فتح املغيث: 

 ،ق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين شيخ النسائيايف املسألة احلافظ أبو إسح

دوق ص غ عن احلّق ئومنهم زا :فقال يف مقدمة كتابه يف اجلرح والتعديل

 ،وايتهمأمون يف ر ، بدعتهه خمذول يفلكنّ  ،قد جرى يف الناس حديثه ،اللهجة

 ،وليس بمنكر ،عرف أن يؤخذ من حديثهم ما ي  فهؤالء ليس فيهم حيلة إاّل 

 .(3)همونه بذلكبه بدعتهم فيتّ  إذا  م تقوّ 
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هو واضع هذه القاعدة، أّما سبب  "اجلوزجاين"من كالمه أّن م ويفه

ارصين املع ة احلديثأحد أئمّ  ذكرهقد إضافته هلذا القيد وسنّه هلذه القاعدة ف

 فيه واجلوزجاين، فقال: مي اليامينطلق عليه )ذهبي العرص( وهو املعلّ أ  الذي 

بكالمه  ام يرميه إنّ ، ويظهر أنّ عني كام مرّ ب، وهو مولع بالطعن يف املتشيب ص  نَ 

ة ة السنّ تفق أئمّ ة اع مجاعة أجلّ نسوبني إىل التشيّ يف الكوفيني امل فإنّ هذا إليهم، 

 كثري وتفضيلهم عىل ،وقبول روايتهم ،الثناء عليهم وحسن م،عىل توثيقه

نا عن ثقات ثحتى قيل لشعبة: حدّ  ،عنسبوا إىل التشيّ من الثقات الذين  م ي  

سري ثكم عن نفر يام أحدّ ثتكم عن ثقات أصحايب فإنّ أصحاب، فقال: إن حدّ 

 ،ابتوحبيب بن أيب ث ،وسلمة بن كهيل ،من هذه الشيعة، احلكم بن عتيبة

علم  ااجلوزجاين ملّ  فكأنّ  ،راجع تراجم هؤالء يف هتذيب التهذيب .ومنصور

ا يكرهه ص ممه ال سبيل إىل الطعن يف هؤالء وأمثاهلم مطلقا  حاول أن يتخلّ أنّ 

 .(1)ق بفضائل أهل البيتوهو ما يتعلّ  ،اهتممن مرويّ 

وهبذا يكون قد حصحص احلّق، فإّن وضعهم هلذه القاعدة ليس إاّل 

التي يروهيا الكوفّيون، ولو ضممت  ݜئل أهل البيت لغرض إسقاط فضا

 تعترب تشّيعا عندهم ݜإليها أّن مطلق الرواية يف فضائل أهل البيت 

لعلمت  أّن كّل رواية من هذا النوع ستكون دليال عىل تشّيع راوهيا، وتشّيعه 

سيكون مقتض لتطبيق قاعدة رّد رواية املبتدع وبالتايل ال يبقى حجر عىل 

 حجر!

أّسس هذا األساس  الذي "اجلوزجاين"ام أّن واضع هذه القاعدة عل

، وقد نقلنا شهادة املعلمي ݠعن عل  وانحرافه نصبهعىل الكّل شهد  قد
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كلامت  اتفاق اليامين بذلك، ونضيف عليه ما نقله ابن حجر العسقالين من

 الثقات: يف حبان ابن قال يف هتذيب التهذيب: وقالالرجاليني عىل نصبه، 

 حافظا   السنة، صلبا  يف وكان بداعية، يكن و م املذهب، حرورّي  انك

ان ك عدي: ابن وقال، طوره يتعّدى كان امربّ  صالبته من هأنّ  إاّل  للحديث،

 نع السلمي وقال ،علّ  عىل امليل يف دمشق أهل مذهب إىل امليل شديد

 بابه عىل اجتمع ،علّ  عن انحراف فيه لكن توثيقه: أن ذكر بعد الدارقطني

 من جتد فلم لتذبحها، وجةفرّ  جارية له فأخرجت احلديث، أصحاب

 يف يذبح وعلّ  يذبحها، من يوجد ال وجةفرّ  اهلل، سبحان فقال: يذبحها،

 مقالته، يوضح الضعفاء يف وكتابه قلت: ،مسلم ألف وعرشين نيبفا ضحوة

ي   حبان: ابن كتاب من نسخة ورأيت يف ز  ي   اءحلا بفتح وهو املذهب، َحر 

 وفاملعر عثامن بن حريز إىل نسبة زاي، وبعد الياء الراء، وكس املهملة،

 .(1)هذا يؤيبد عدي ابن وكالم بالنصب،

ح : اعلم أّنه قد علم بتتّبع تراجم أئّمة اجلراتباع األهواء يف التوثيقات

والتعديل واستقراء كلامهتم أّن توثيقاهتم قد دخلت فيها األهواء واملآرب 

ة بحيث قد يطعنون يف حديث رجل ملجّرد اختالف شخيّص معه، الشخصيّ 

 والتعديل العصمة من الغلطة اجلرح عي يف أئمّ لسنا ندّ ولذلك قال الذهبي: 

قد علم ، وفيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة وال من الكالم بنفس حادّ  ،النادر

 .(2)قران بعضهم يف بعض مهدر ال عربة بهكثريا من كالم األ أنّ 

ال  ،عبأ بهقران بعضهم يف بعض ال ي  كالم األيف موضع آخر:  وقال
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 من عصم ، ما ينجو منه إاّل و ملذهب أو حلسدلعداوة أ هسيام إذا الح لك أنّ 

، سوى األنبياء من االعصار سلم أهله من ذلك ، وما علمت أن عرصااهلل

 .(1)ذلك كراريس ، ولو شئت لسدت منيقنيوالصدّ 

أئّمة اجلرح والتعديل قد طعنوا يف بعضهم  ومن هذا املنطلق نجد أنّ 

ا الباب  فلو فتحنا هذوإاّل البعض وضّعف بعضهم بعضا حّتى قال السبكي: 

ة إذ ما من إمام أو أخذنا تقديم اجلرح عىل إطالقه ملا سلم لنا أحد من األئمّ 

 .(2) وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكونإاّل 

 ام خيارين:وهنا يكون أهل السنّة واجلامعة أم

 إّما قبول هذه الطعون وبالتايل سقوط وثاقة هؤالء األئّمة -

 وإّما عدم قبوهلا ومحلها عىل طعن األقران -

وقد اختار أهل السنّة األمر الثاين ظنّا منهم أّنه سينجي أئّمة اجلرح 

والتعديل من الطعون لكنّهم وقعوا يف أمر أخطر وهو إثبات أّن تقييامهتم 

وأمزجتهم ممّا جيعلنا نشّك يف كّل جرح أو تعديل يرد خاضعة ألهوائهم 

 عنهم!

 ومن يقرأ كتب الرتاجم جيد العجب العجاب:

حممد بن  قال احلاكم وقد كانفمنهم من يضّعف آخر ألّنه  م يقم له: 

دامة أبا ق فإنّ ال خيرج منه  ،حييى روى عن أيب قدامة ثم رضب عىل حديثه

لك سبب ذ ثم ذكر أنّ  ،تقانهإه وحفظه وفق عىل إمامتأئمة احلديث متّ  أحد
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 .(1)دخل عىل أيب قدامة فلم يقم له أن حممد بن حييى

 وآخر يضّعف من ينصحه ويعظه: قال ابن حجر يف ترمجة الساجي:

الكا فوجد عليه فلم يرو مسعدا وعظ  أنّ ة ويقال حجّ  أّنه فاقهمباتّ  وصّح 

 :يل لهفق ،سعد ثقة أمحد بن حنبل يقول ثني أمحد بن حممد سمعتحدّ  ،عنه

 .(2)سعد ثقة رجل صالح؟ ث عنه فقال من يلتفت إىل هذامالكا ال حيدّ  إنّ 

بل من يضّعف ألجل طول اللحية: سئل أبو داود عن أيب إرسائيل 

 .(3)املالئي فقال: ذكر عند حسني اجلعفي فقال: كان طويل اللحية أمحق

 روى اخلطيبوالعجيب أّن منهم أيضا من يوّثق ألجل اللحية، فقد 

د بن ألمح يقول سمعت أنسا :يعقوب بن سفيان قالالبغدادي بسنده عن 

ولو  ائهمبغض آلب فه رافيّض ام يضعّ إنّ  :قال ،يونس عبد اهلل العمرى ضعيف

 .(4)ثقة أّنهرأيت حليته وخضابه وهيأته لعرفت 

  تقييامت مثل هؤالء يف أمر خطري مثل الدين؟فهل يمكن قبول 

 :زبدة املقال
رفض الشيعة للمجاميع احلديثّية السنّية واستقالهلم بأخرى خاّصة  إنّ 

هبم أمر مرّبر، وله أسبابه العلمّية التي قد أرشنا لبعضها، وأّما تفصيل األمر 

 فاملجال ال يسع لبسط الكالم فيه.
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 ݜ الشيعة وأقوال األئّمة
 

ذكر الشيخ يف ضمن كالمه جمموعة من اإلشكاالت حول روايات 

، وهذا ما سنتعّرض له تباعا يف ݜيعة اإلمامّية عن األئّمة الطاهرين الش

 هذا الباب.

 األئّمة ومشكلة اإلرسال يف أحاديثهم:
: استقالهلم بمرجعّيات حديثّية الشيخ كريمة حفظه اهلل ورعاهقال 

ولو فقد السند  ݕوهو أقوال األئّمة االثني عرش ولو  م يعارص النبي 

 .(1)بينهام

 واجلواب:

عن اخلطأ،  ݜ: إّن الشيعة اإلمامّية يعتقدون عصمة أئّمتهم أّوال

 ݕومقتىض هذه العصمة أن ي صّدقوا يف كّل ما أخربوا به متاما كإخبار النبي 

عن أنبياء بني إرسائيل، فإّن بينه وبينهم فاصلة زمانّية كبرية ورغم هذا فال 

ّن من من هنا فإيف إخباره، و ݕسناد لكي ي صّدق النبي ط مسلم اإليشرت

لكوهنم  ݕوبني النبي  ݜسفه القول مطالبة الشيعة بالسند بني أئّمتهم 

ال يروهنم جمّرد رواة للحديث بل هم أئّمة للدين افرتض اهلل طاعتهم 
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وأوجب اّتباهم، وأّدلة إمامتهم وعصمتهم مقّررة ومفّصلة يف كتب علم 

 الكالم.

 ن مورد بسندهم املّتصل إىلقد رّصحوا يف أكثر م ݜ: إّن األئّمة ثانيا

 :ݕالنبي 

 ،ابريا ج: ݠفقد روى الصّفار بسنده عن جابر اجلعفي عن الباقر 

 اولكنّ  ،من اهلالكني اثناهم برأينا لكنّ ث الناس أو حدّ ا نحدّ واهلل لو كنّ 

ام ك يتوارثها كابر عن كابر نكنزها ݕثار عندنا من رسول اهلل آثهم بنحدّ 

 .(1)يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم

عن نده: يف الكايف بس ݤويف حديث آخر مفّصل نقله الشيخ الكليني 

: قولي ݠ: سمعنا أبا عبد اهلل سا م ومحاد بن عثامن وغريه قالواهشام بن 

حديث أيب، وحديث أيب حديث جدي، وحديث جدي حديث  حديثي

، وحديث احلسن حديث أمري احلسني حديث احلسن ، وحديثاحلسني

وحديث ، ݕأمري املؤمنني حديث رسول اهلل  وحديث، ݠاملؤمنني 

 .(2)رسول اهلل قول اهلل عز وجل

، فأجابوا عنه يف حياهتم ݜعن األئّمة  اإلشكالوقد طرح هذا 

جعفر  : قلت أليبعن جابر قالحيث روى الشيخ املفيد يف أماليه بسنده: 

، ثني أيبدّ : حفأسنده يل، فقال ثتني بحديث: إذا حدّ ݠحممد بن عل الباقر 

 ، وكّل ݠ، عن اهلل عز وجل ، عن جربئيلݕ، عن رسول اهلل عن جدي
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 .(1)ثك هبذا اإلسنادما أحدّ 

 :له ه قيلعن أيب بكر بن عياش أنّ وروى ابن عدي يف الكامل بسنده 

 ثسألناه عن ما يتحدّ  :فقال ؟أدركته مالك  م تسمع من جعفر بن حممد وقد

 .(2)رويناها عن آبائنا ها روايةولكنّ ، قال ال ؟به من األحاديث أشيئا سمعته

حيث  "رواية رويناها عن آبائنا" ݠواملهّم يف هذا النّص هو قوله 

أثبت عني ما أثبتته الروايات املوجودة يف كتب الشيعة والتي أّكدت أهّنم 

 .ݕ كانوا يروون عن آبائهم الطاهرين عن رسول اهلل ݜ

 نّي إذ أهّنم أمجعوا عىل: إّن هلذا األمر نظائر يف علم احلديث السثالثا

ل ا  م نعد يف أنواع املرسثم إنّ قبول مراسيل الصحابة، قال ابن الصالح: 

اس مثل ما يرويه بن عب" مرسل الصحايب"ونحوه ما يسمى يف أصول الفقه 

ذلك  ألنّ  ،و م يسمعوه منه ݕوغريه من أحداث الصحابة عن رسول اهلل 

ري غ الصحابة واجلهالة بالصحايب روايتهم عن ألنّ يف حكم املوصول املسند 

 .(3)قادحة الن الصحابة كلهم عدول واهلل أعلم

ونفس هذه النكتة تنطبق عىل أحاديث العرتة، ألّن حاهلم عند الشيعة 

ليس دون حال الصحابة عند السنّة، ونحن نعلم يقينا أهّنم ال يأخذون إاّل 

 لة وإن  معن بعضهم البعض كام رصحوا بذلك، فتكون أحاديثهم مقبو

 .ݕي رّصحوا بالواسطة بينهم وبني النبي 

رف بالتحّرز يف لبل جتاوز األمر الصحابة فقبلوا بمراسي  كّل من ع 
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 الرواية واالحتياط يف التحديث فقبلوا مراسيله وساووا بينها وبني مسانيده

ذ رف باألخمن ع   رسال فكّل ا اإلوأمّ وقد حّرر ابن عبد الرب هذا األمر بقوله: 

 وكّل  ،دونه ا كان أو منبام أرسله تابعيّ  الضعفاء واملساحمة يف ذلك  م حيتّج عن 

عيد فمراسيل س ،عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول إاّل ه ال يأخذ رف أنّ من ع  

 .(1)بن املسيب وحممد بن سريين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح

فهل حممد بن عل الباقر وجعفر بن حممد الصادق وموسى بن جعفر 

دون هؤالء يف العلم والفضل والتحّرز  ݜلكاظم وعل بن موسى الرضا ا

 يف الرواية عن الضعفاء؟

 :ݠعلم اإلمام علي 

 ݕ: يعتقد الشيعة أّن رسول اهلل الشيخ كريمة حفظه اهلل ورعاهقال 

وحده بابا من العلم يفتح له منه ألف باب وأماله صحيفة  ݤعّلم علّيا 

 .(2)فيها كّل يشء ݕول اهلل ذراعا بذراع رس نطوهلا سبعو

ال شّك أّن الشيعة يعتقدون مرتبة عالية من العلم ألئّمتهم األطهار 

حيث خّصهم اهلل بعلم لديّن وحباهم بام  م حيب به غريهم ومن هنا  ݜ

أصبحوا سفينة النجاة وعصمة من الضالل السيام اإلمام عل بن أيب طالب 

 غرب.الذي مألت فضائله ما بني املرشق وامل ݠ

ف قد عّلمه رسول اهلل أل ݠوما ذكره الشيخ من أّن أمري املؤمنني 

باب من العلم يفتح له منه ألف باب ليس خمتّصا بالشيعة، بل هو حديث 

                                                           
 .1/30التمهيد  (1)

 . 25مرشوع حوار مذهبي  (2)



 179................................................................. ݜالشيعة وأقوال األئّمة 

 
 

فيام  ݕنبوّي رواه اخلاّصة والعاّمة، إاّل أّن الفرق هو تصديق الشيعة للنبي 

له  هل السنّةأخرب به وعملهم بموجب هذا احلديث، ويف املقابل تكذيب أ

 !ݕعىل رسول اهلل  ورّدهم

قد يظّن القارىء أيّن أطلق األحكام عىل عواهنها وأصدر االهتامات 

جزافا، لكّن هذا الظّن سيتالشى بمجّرد قراءة كيفّية تعامل كبار علامء أهل 

 السنّة مع هذا اخلرب:

ثنا كامل بن حدّ  ثنا أبو يعىل،حدّ شمس الدين الذهبي يف ميزانه: قال 

د ، عن أيب عبيثني حييى بن عبد اهلل املعافرحدّ  ثنا ابن هليعة،لحة، حدّ ط

قال يف مرضه: ادعوا  ݕرسول اهلل  أنّ   رمحن احلبىل، عن عبد اهلل بن عمرال

عنه، ثم قال: ادعوا يل أخي، فدعى له  أبو بكر فأعرض ييل أخي، فدع

فلام خرج من عليه،  وأكّب  عثامن، فأعرض عنه، ثم دعى له عل فسرته بثوبه

 .(1)باب كل باب يفتح ألف باب مني ألفعلّ  :عنده قيل له: ما قال لك؟ قال

البالء  ّل لع :وقال ابن عدي، كامل صدوق :قلتوعّلق عليه بقوله:  

 .(2)عه مفرط يف التشيّ فيه من ابن هليعة، فإنّ 

 وانتقد من -يف كتابه اآلخر-إاّل أّن الذهبي قد دافع عن ابن هليعة 

ه ومناكريالتشّيع ومّحل وزر هذا احلديث عىل رجل آخر حيث قال: يرميه ب

حيي بن عبد اهلل أخربه عن  ة ومن أردئها كامل بن طلحة عن ابن هليعة أنّ مجّ 

يف  قال ݕرسول اهلل  أنّ  :أيب عبد الرمحن اجلبل عن عبد اهلل بن عمرو

  ،يا يل أخادعو :ثم  قال ،ادعوا يل أخي فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه مرضه:

                                                           
 .2/483ميزان االعتدال  (1)

 .2/483ميزان االعتدال  (2)
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ا فدعو ،ادعوا يل  أخي :ثم قال ،فدعوا له عمر فأعرض عنه ثم عثامن كذلك

ال  خرج قيل له: يا أبا احلسن ماذا قعليه فلاّم  فسرته بثوبه وانكّب  ،له علّ 

 رواه أبو أمحد بن عدي، مني ألف باب يفتح كل باب ألف بابلك؟ قال:علّ 

قال ابن عدي  كذا ،عمفرط يف التشيّ  هفإنّ البالء فيه من ابن هليعة  ثم قال: لعّل 

ن كان قد قال أبو إع وكامل اجلحدري ووما رأيت أحدا قبله رماه بالتشيّ 

 فقد قال ،وقال ابن حنبل: ما علمت أحدا يدفعه بحجة ،حاتم: البأس به

بالء من كامل ال فلعّل  ،وقال ابن معني ليس بيشء ،داود:رميت بكتبه أبوفيه 

 .(1)واهلل أعلم

يس املّتهم باحلديث ابن هليعة بل هو كامل اجلحدري بحسب إذن ل

هذا الكالم، لكّن املفاجأة أّن الذهبي قد رجع عن هذا القول ودافع عن 

كامل، لكن هل سّلم بصّحة احلديث: اجلواب ال بل بقي عىل تكذيبه اخلرب 

 وسّجل قضّية الوضع ضّد جمهول!

مني لّ  احلديث املايض: عا قول أيب أمحد بن عدي يففأمّ  قال يف السري: 

مفرط  هالبالء فيه من ابن هليعة فإنّ  فلعّل "ألف باب يفتح كل باب ألف باب 

رط يف غري مف أّنهبل وال علمت  ،فام سمعنا هبذا عن ابن هليعة "يف التشيع

 هخ حملّ ه شيه أدخل عىل كامل فإنّ بل لعلّ  ،هم بالوضعوال الرجل متّ  ،التشيع

 .(2)لمن هو فاهلل أعة أدخله يف كتابه و م يتفطّ بعض الرافض لعّل  ،الصدق

ومن خالل هذا الرتّدد نعلم أّن مشكلة الذهبي ليست مع سند 

كلة ، إّنام املشاحلديث فلو كان حيوي عّلة قادحة واضحة ملا ترّدد يف إظهارها

                                                           
 .2/483تاريخ اإلسالم  (1)

 .8/26سري أعالم النبالء  (2)
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ريه من بعلم جهله غ ݠاحلقيقّية مع متن احلديث فكيف خيتّص اإلمام عل 

 الصحابة؟

 :ݠلي صحيفة ع

: وأماله صحيفة طوهلا سبعون الشيخ كريمة حفظه اهلل ورعاهقال 

 .(1)فيها كّل يشء ݕبذراع رسول اهلل  ذراعا

 ݠ: إّن الصحيفة التي يذكرها الشيخ هي ما دّونه أمري املؤمنني أقول

 ݤيف أمور احلالل واحلرام، وقد ذكر الكليني  ݕمن حديث رسول اهلل 

ا عندن وإنّ قال:  ݠ عن اإلمام الصادق خربها يف رواية عن أيب بصري

 :قلت: جعلت فداك وما اجلامعة؟ قال :اجلامعة وما يدرهيم ما اجلامعة؟ قال

من فلق فيه  وإمالئه ݕ صحيفة طوهلا سبعون ذراعا بذراع رسول اهلل

 ىحيتاج الناس إليه حتّ  يشء حالل وحرام وكل ، فيها كّل بيمينه وخط علّ 

: تيا أبا حممد؟ قال: قل يده إيل فقال: تأذن يلورضب ب ،األرش يف اخلدش

ى : حتّ بيده وقال : فغمزينام أنا لك فاصنع ما شئت، قالجعلت فداك إنّ 

 .(2): هذا واهلل العلمقال: قلت -ه مغضبكأنّ -أرش هذا 

ة بتدوينها يف صحيف ݕقد حفظ سنّة رسول اهلل  ݠفاإلمام عل 

هل السنّة واجلامعة، حيث روى خاّصة، وهذا أمر مشهور عنه حّتى يف كتب أ

 مش عنعن األعكان مهتاّم بالتدوين:  ݠالبخاري يف صحيحه ما يثبت أّنه 

هذه و  كتاب اهللإاّل  يشءما عندنا  :قال ݤإبراهيم التيمي عن أبيه عن عل 

ا حدثا من أحدث فيه املدينة حرم ما بني عائر إىل كذا ݕالصحيفة عن النبي 
                                                           

 . 26مرشوع حوار مذهبي  (1)

  .1/239الكايف  (2)



  أجوبة املسائل األزهرّية  ................................................................... 182

ف وال ال يقبل منه رص اهلل واملالئكة والناس أمجعني أو آوى حمدثا فعليه لعنة

ئكة اهلل واملال ة املسلمني واحدة فمن أخفر مسلام فعليه لعنةوقال ذمّ  ،عدل

اليه بغري إذن مو  قوماومن توىّل  ،والناس أمجعني ال يقبل منه رصف وال عدل

 .(1)وال عدل فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه رصف

وهذه اجلزئّية مهّمة جّدا يف التفريق بني الرتاث السنّي والشيعي، حيث 

أّن الطبقة األوىل من الشيعة كانوا هيتّمون بحفظ األحاديث وتدوينها بل 

 ذلك: الذين كانوا حيّثوهنم عىل ݜتبعا ألئّمتهم  وتصنيف الكتب يف ذلك

 م؟بدره علام   يشرتي : منقوله ݠأمري املؤمنني فقد روي عن 

 .(2)هبا صحفا ، فجاء فاشرتى األعور احلارث فذهب

 تكونوا أن قوم، ويوشك صغار كم: إنّ ݠاإلمام احلسن  عن وروي

 تبه،حيفظه فليك أن منكم يستطع فمن العلم، فتعّلموا آخرين، قوم كبار

 .(3)بيته يف وليضعه

 بنا صنع قد الطاغية هذا فإنّ  بعد ا: أمّ ݠاإلمام احلسني  وروي عن

 عن مأسألك أن أريد وإيّن  وبلغكم، ورأيتم، وشهدتم، علمتم، ما تناوبشيع

 تي،مقال واسمعوا فأكذبوين، كذبت وإن صدقت فأصدقوين، فإن يشء،

 الناس نم ائتمنتموه ومن وقبائلكم أمصاركم إىل ثم ارجعوا قويل، واكتبوا

 .(4)حّقنا من تعلمون ما فادعوه إىل به، ووثقتم

                                                           
 .2/221صحيح البخاري  (1)

 .370احلد الفاصل:  (2)

 .2/152بحار األنوار  (3)

 .17/291وسائل مستدرك ال (4)
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 إىل الكتابة والتدوين والتصنيف: ݠئّمة ومن هنا بادر أصحاب األ

فإنه صنَّف كتابا  مجع فيه خطب أمري  اهلمدايناحلارث األعور منهم: 

 سحاقإ أيب كام يظهر مما رواه الكليني يف الكايف بسنده عن ݠاملؤمنني 

 دبع خطبةݠ  املؤمنني أمري خطب: قال األعور، احلارث السبيعي عن

 الله.ج جلَّ  اهلل تعظيم من ذكره وما ه،صفت حسن الناس من فعجب العرص،

 مالهافأ كتبتها. قد: قال حفظتها؟ ما أو :للحارث فقلت: إسحاق أبو قال

 .(1)كتابه من علينا

ه صنَّف كتابا  مجع فيه خطب أمري املؤمنني زيد بن وهب فإنّ ومنهم: 

يف املواسم واألعياد وغريها، وقد ترجم له الشيخ الطويس يف  ݠ

 اجلمع يف املنابر عىلݠ  املؤمنني أمري خطب كتاب ه: لهالفهرست بقول

 .(2)واألعياد وغريها

نّف ، صݠمن أصحاب أمري املؤمنني  سليم بن قيس اهلاليلومنهم: 

كتابه املعروف بكتاب سليم، ذكر فيه مجلة من أخبار وروايات أهل البيت ، 

 .ݕواحلوادث التارخيية املهمة التي وقعت بعد وفاة رسول اهلل 

بخالف الرتاث السنّي الذي كان يف ذلك الوقت يعيش حتت وطأة 

س عملّية بل وصل املنع إىل نف قرار سيايس يعنى بمنع تدوين السنّة النبوّية

الرواية حيث نقلت املصادر املعتربة منع اخللفاء عاّمة الناس من تداول السنّة 

 النبوّية!

وفاة  دبع الناس مجع الصّديق أنّ  :مليكة أيب عن ابن فقد روى الذهبي

                                                           
 .1/141الكايف  (1)

 .130الفهرست:  (2)
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ثون كمإنّ  فقال: نبّيهم،  يها،ف أحاديث  ختتلفون ݕ اهلل رسول عن حتدب

ثوا فال اختالفا ، أشدّ  بعدكم والناس  ألكمس شيئا ، فمن اهلل رسول عن حتدب

موا حرامه حالله، فاستحّلوا اهلل، كتاب وبينكم بيننا فقولوا: وحرب
(1). 

خليفة للمسلمني قد هنى عن أّول وهذا األثر واضح رصيح يف أن 

ثوا عن ف»ال يقبل التأويل والتبديل، حيث قال:  التحديث هنيا رصحيا ال حتدب

قوله: وحرص الترشيع فيه بىل كتاب اهلل وأمرهم بالرجوع إ، «رسول اهلل شيئا  

 .«فقولوا: بيننا وبينكم كتاب اهلل، فاستحّلوا حالله، وحّرموا حرامه»

ن ته مونبَّه أمَّ  يف حياته، ݕر منه النبي وما فعله أبو بكر قد حذَّ 

وأمحد  (5)داودو واب (4)وابن ماجة (3)والدارمي (2)فقد روى احلاكم حدوثه:

 أوتيت الكتاب، إيّن  أال ه قال:أنّ  ݕ اهلل رسول ة طرق عنواللفظ له بعدّ 

 بعانا  ش ينثني رجل يوشك أال معه، ومثله القرآن، أوتيت إيّن  أال معه، ومثله

 وما ه،فأحّلو حالل من فيه وجدتم فام عليكم بالقرآن، يقول: ريكته،أ عىل

موه حرام من فيه وجدتم فحرب
(6). 

 من الوقوف عندها: بدّ ة الويف هذا احلديث عدة أمور مهمّ 

أو  «سيكون»، و م يقل: «يوشك»بلفظ:  ݕعربَّ النبي  األمر األول:

 فعل فإنّ  ا األمر،ا داللة عىل قرب ووقوع هذويف هذ، «سيحصل كذا وكذا»

                                                           
 ؛ وقد استدّل الذهبي هبذا األثر وبنى عليه.1/3تذكرة احلفاظ  (1)

  .1/108املستدرك عىل الصحيحني  (2)

  .1/153سنن الدارمي  (3)

  .1/106سنن ابن ماجة  (4)

 .2/392سنن أيب داود  (5)

 ط: إسناده صحيح؛ قال شعيب األرنؤو4/131مسند أمحد  (6)
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عىل ذلك أهل اللغة،  عىل اإلرساع املفيض إىل القرب كام نصَّ  أوشك يدّل 

 !وال يوجد أقرب من هذه احلادثة كمصداق هلذا التحذير

التعبري  ة يف هذا احلديث،األلفاظ املهمّ  من أهمّ  األمر الثاين:

 وال ،سرت دونه من احلجلة يف ، وهي كام قال ابن أثري: السير(األريكةـ)ب

 أو فراش أو رسير من عليه ات كئ ما هو كل وقيل: ،أريكة منفردا   يسّمى

فالشخص الذي ا اخلرب كناية عن السلطة واحلكم، وهي يف هذ..(1)ةمنّص 

يمنع من احلديث ليس إنسانا  من عوام الناس، بل هو رجل مبسوط اليد 

 وهو ما يتالءم مع فعل أيب بكر املذكور. نفوذ، وصاحب

تطابق لفظ احلديث النبوي مع قول أيب بكر مطابقة  ر الثالث:األم

في ف يف كون الثاين هو مصداق لألّول، ة، بحيث ال تدع جماال  للشّك تامّ 

 اللح من فيه وجدتم فام عليكم بالقرآن،» بقوله: احلديث النبوي عرّب 

موه حرام من فيه وجدتم وما فأحّلوه،  :ا يف كالم أيب بكر فقوله، وأمّ «فحرب

موا حرامه حالله، وافاستحلّ  اهلل، كتاب وبينكم بيننا» ، وهذا من «وحرب

 دالئل النبوة ومن معجزات الرسالة.

وقد واصل اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب عىل هذا النهج: فقد روى 

 شىفم العراق، نريد خرجنا قال: كعب، بن قرظة عناحلاكم يف املستدرك 

 عكم؟م مشيت امل أتدرون قال: فتوضأ، ثم رصار، إىل اخلطاب بن عمر معنا

 تأتون كمإنّ  قال: معنا؟ مشيت ݕ اهلل رسول أصحاب نحن نعم، قالوا:

 باألحاديث، تبدوهنم فال النحل، كدوّي  بالقرآن دوّي  هلم أهل قرية

دوا فيشغلونكم،  ، وامضواݕاهلل  رسول عن الرواية واوأقلّ  القرآن، جرب

                                                           
 .1/40النهاية يف غريب احلديث واألثر  (1)
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نا. لوا:قا قرظة قدم فلام رشيككم. وأنا ث   .(1)اخلطاب ابن هنانا قال: حدب

د هذه احلقيقة، حيث قال: ابن سعد يف طبقاته حادثة مهمّ  روىو ة تؤكب

بيًّا، أرسل  حديث عىل همنيأتتّ  عمر يا فقال: عمر، عىل أيبّ  وأقبل قال: عمر أ 

 يعليه، ولكنّ  متكاهّت  ما واهلل، ال املنذر أبا يا عمر: فقال؟ ݕ رسول اهلل

 .(2)ظاهرا   ݕ اهلل رسول عن احلديث يكون نأ كرهت

 قال العراق إىل موسى أبا بعث املّ  : وهلذاتأييدا ملا تقّدمقال ابن كثري و

 فدعهم النحل، كدوّي  بالقرآن دوّي  مساجدهم يف هلم قوما تأيت كإنّ : له

 ذلك. هذا يف رشيكك وأنا باألحاديث، تشغلهم وال عليه، هم ما عىل

 .(3)عمر معروف عن

 اهلل عن رسول احلديث واأقلّ : يقول عمر كان هو قال الذهبي: هكذاو

 لعمر وهذا مذهب احلديث، بّث  عن الصحابة من واحد غري وزجر، ݕ

 .(4)ولغريه

ومن هنا عاقب عمر بن اخلطاب كل من خالف سياسته يف منع 

 التحديث بأشد العقوبات كائنا  من كان، واختذ عّدة إجراءات:

بار الصحابة: كام روى الطرباين بسنده عن سعد حبسه لبعض ك منها:

 مسعود وأيب ابن مسعود إىل طاباخل بن عمر بعث بن إبراهيم عن أبيه، قال:

                                                           
؛ قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد وله طرق. 1/102املستدرك عىل الصحيحني ( 1)

حه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة   .100ووافقه الذهبي يف التلخيص، وصحَّ

 .4/22الطبقات الكربى ( 2)

 .8/115البداية والنهاية ( 3)

 .2/601سري أعالم النبالء  (4)
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 هللا رسول عن تكثرون الذي احلديث هذا ما فقال: الدرداء، األنصاري وأيب

 .(1)استشهد حتى ؟! فحبسهم باملدينةݕ

 بن عمر مات ما هللعبد الرمحن بن عوف، قال: واإبراهيم وروي عن 

 بدع اآلفاق: من فجمعهم، ݕ اهلل رسول أصحاب إىل بعث اخلطاب حتى

 األحاديث هذه ما: فقال عامر، بن وعقبة ذر وأبا الدرداء وأبا حذافة اهلل بن

 أقيموا ال، :قال أتنهانا؟: قالوا اآلفاق؟ يف ݕ اهلل رسول عن أفشيتم قد التي

 امف عليكم. ونردّ  نأخذ أعلم، فنحن ،عشت ما تفارقوين ال واهلل ال عندي،

 .(2)مات حتى فارقوه

و ولذلك قال أب ته الشهرية،: رضبه ملن جياهر بالتحديث بدرّ ومنها

 هللا رسول قال: »نقول أن نستطيع اكنّ  : مااملحّدثني وأشهرهمهريرة أكرب 

 .(3)السياط نخاف اكنّ  عمر، ق بض حتى «ݕ

 ؟حّي  وعمر هبذه األحاديث ثكمحمدب  كنت قوله: أفإنه أيضا وروي عن

 .(4)ظهري ستبارش املخفقة أللفيت إذا   واهلل أما

إيّن : يقول كان هريرة أبا أنّ  عجالن: ابن وروى الذهبي بسنده عن

ث  .(5)رأيس لَشجَّ  عمر، زمن يف هبا تكلَّمت لو أحاديث، ألحدب

 وهذا الترصيح من أيب هريرة فيه إقرار بأن العقوبة التي كانت تطال

                                                           
 .3/378املعجم األوسط ( 1)

 .10/293كنز العامل ( 2)

 8/115البداية والنهاية ( 3)

  .11/262مصنَّف عبد الرزاق جامع معمر بن راشد امللحق ب (4)

 .2/601سري أعالم النبالء ( 5)



  أجوبة املسائل األزهرّية  ................................................................... 188

هي الرضب بالدّرة والسياط عىل الظهر  ݕمن ينرش أحاديث النبي 

 والرأس وكأّن حديث رسول اهلل جريمة تستوجب إقامة احلّد!

النفي واإلبعاد عن مركز اخلالفة اإلسالمية وهي املدينة: فقد  ومنها:

 روي عن عمر بن اخلطاب بإسناد صحيح أّنه قال أليب هريرة: لترتكنَّ 

 .(1)دوس بأرض أو ألحلقنَّك ݕ اهلل رسول عن احلديث

 ألحلقنَّك أو األول عن احلديث لكعب األحبار: لترتكنَّ  وقال أيضا

 .(2)القردة بأرض

والذين جاؤوا من احلّكام واخللفاء بعدمها  م جيدوا صعوبة يف السري 

 قانون منع التحديث والتدوين: واعىل هذا املنوال وواصل

ح اخلليفة الثالث عث بن  امن بن عفان باّتباعه لسياسة عمرفمثال رصَّ

  م ثاحدي يروي ألحد حيّل  : البقولهاخلطاب يف تعامله مع احلديث ورواته 

 .(3)عمر عهد وال بكر أيب عهد يف به ي سمع

وجاء بعده معاوية بن أيب سفيان مرتّسام خلطى أسالفه، فقال للناس 

 فإنّ  ،عمر عهد يف انك حديثا   إاّل  وأحاديث كام نقل مسلم يف صحيحه: إّياكم

 .(4)وجل عزَّ  اهلل الناس يف خييف كان عمر

 أن يطرح هذه األسئلة:  وهنا حيّق لكّل منصف

                                                           
 .2/601عالم النبالء نؤوط يف حتقيقه لسري أر؛ صّحح اخلرب شعيب األ8/115البداية والنهاية ( 1)

 .2/601نؤوط يف حتقيقه لسري أعالم النبالء ر؛ صّحح اخلرب شعيب األ8/115البداية والنهاية ( 2)

، ومن املعلوم أّن الرواية كانت ممنوعة يف عهد الشيخني، 39/180تاريخ مدينة دمشق ( 3)

 فكيف ال يسمح إاّل بام روي يف عهدمها؟

 .3/95صحيح مسلم  (4)
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 أليست السنّة مصدرا من مصادر الترشيع الرئيسّية؟

 من التداول بني الناس؟ ݕملاذا منعت سنّة رسول اهلل 

هذا املنع  عوتواصل هذا املنع سنني طويلة تكاد تبلغ املائة سنة، و م يرف

إاّل يف زمن بني أمّية وحتديدا حقبة حكم عمر بن عبد العزيز، وقد أشار 

 وكتب عمر بن عبد العزيزالبخاري يف صحيحه إىل صدور اإلذن منه، قال: 

 فإيّن  ،فاكتبه ݕانظر ما كان من حديث رسول اهلل " إىل أيب بكر بن حزم

، ݕيث النبي حد إاّل وال يقبل  ،دروس العلم وذهاب العلامء خفت

ى تّ العلم ال هيلك ح فإنّ  ،وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من ال يعلم

 .(1)"ايكون رّس 

نه يستفاد موقد عّلق ابن حجر العسقالين عىل هذه احلادثة بقوله: 

 فلاّم  ،عىل احلفظ ابتداء تدوين احلديث النبوي وكانوا قبل ذلك يعتمدون

من ذهاب العلم  -أس املائة األوىلوكان عىل ر-خاف عمر بن عبد العزيز 

 وقد روى أبو نعيم يف ،يف تدوينه ضبطا له وابقاء رأى أنّ  ،العلامء بموت

ا كتب عمر بن عبد العزيز إىل اآلفاق انظرو: تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ

 .(2)فامجعوه ݕحديث رسول اهلل 

 هـ،100نة وسريته كان يف س ݕفالبداية الفعلّية لكتابة حديث النبي 

هي ما مجعه الزهري يف كتبه، ويف ذلك يقول ابن حجر: وكانت النواة األوىل 

الزهري عىل رأس املائة بأمر عمر بن عبد  ل من دون احلديث ابن شهابوأوّ 

                                                           
 .1/33البخاري صحيح  (1)

 .1/174فتح الباري  (2)
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 .(1)احلمد لّلهف كثري العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خري

 حقيقة التوقيعات:
: ويعتقدون بام يعرف )التوقيعات( هالشيخ كريمة حفظه اهلل ورعاقال 

 .(2)من املهدي املنتظر يف غيبته

: ال أدري ملاذا خّص الشيخ هذا األمر بالذكر واعتربه )عقيدة( أقول

عند الشيعة فقضّية التوقيعات ليست بدعا من األمور بل هي األحاديث 

يف غيبته الصغرى، وسّميت هبذا اإلسم  ݗالصادرة عن اإلمام املهدي 

 ا كانت خترج إىل الناس مدّونة عىل رقع ال مشافهة.لكوهن

 د أنّ حممد بن أمحبن  وذكر أبو نرص هبة اهلل: ݤقال الشيخ الطويس 

مر هذا األ ه كان يتوىّل ، وأنّ مات يف سنة أربع وثالثامئة ݥأبا جعفر العمري 

، وخيرج إليهم التوقيعات الناس إليه أمواهلم حيمل نحوا من مخسني سنة

دين أمر الت يف إليهم باملهاّم  ݠحياة احلسن  ذي كان خيرج يفباخلط ال

 .(3)املسائل باألجوبة العجيبة ريض اهلل عنه وأرضاه من والدنيا وفيام يسألونه

 هل يهتم الشيعة بأسانيد األخبار؟
الثاين الذي تعّرض هلم الشيخ هو عدم اهتامم الشيعة اإلشكال 

 ݢ املروّيات احلديثّية عن آل البيتباألسانيد حيث قال: يعتقد الشيعة أّن 

 .(4)دون االعتداد باتصال األسانيد

                                                           
 .1/185فتح الباري  (1)

 . 26مرشوع حوار مذهبي  (2)

  .366الغيبة  (3)

 . 26مرشوع حوار مذهبي  (4)
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وقد أحال الشيخ كريمة عىل كتاب خمترص التحفة االثني عرشّية حيث 

أكثر علامء الشيعة كانوا يعملون سابقا بروايات  ثم اعلم أنّ قال صاحبها: 

اد وال نز رجال اإلسأصحاهبم بدون حتقيق وتفتيش، و م يكن فيهم من يميّ 

تقريبا   سنة أربعامئةف الكيّش ى صنّ والتعديل، حتّ  حرف كتابا يف اجلمن ألّ 

يه ا  م يزد الناظر فكتابا يف أسامء الرجال وأحوال الرواة، وكان خمترصا جدّ 

ه والتعديل و م يمكن اجلرحه أورد فيه أخبارا متعارضة يف ا، ألنّ  حترّي إاّل 

 .(1)ترجيح أحدها عىل اآلخر

أّول من طعن يف علم الشيعة باألسانيد ورّسخ فكرة أهّنم ال : إّن أقول

هيتّمون بطرق األحاديث واتصاهلا هو ابن تيمّية احلّراين، فمن يطالع كتابه 

 القومفجيد أّنه كثريا ما يكّرر هذا االهتام، حّتى قال:  "منهاج السنّة النبوّية"

قوم ة، والا عقليّ وإمّ  ةيّ ا نقلة إمّ األدلّ  الناس عن سواء السبيل، فإنّ  من أضّل 

 والتقرير، وهم من أشبه واملعقول يف املذاهب الناس يف املنقول من أضّل 

 ، والقوم َّ جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱقال اهلل فيهم:  الناس بمن

ون من قات، يصدّ الناس يف العقليّ  كذب الناس يف النقليات ومن أجهلمن أ

علوم من بون باملل، ويكذّ األباطي ه منأنّ   نقول بام يعلم العلامء باالضطرارامل

ن يف نقلة زوة جيال بعد جيل، وال يميّ املتواتر أعظم تواتر يف األمّ  االضطرار

 الغلط أو اجلهل أو بني املعروف بالكذب، األحاديث واألخبارالعلم ورواة 

 .(2)وبني العدل احلافظ الضابط املعروف بالعلم باآلثار بام ينقل

                                                           
 .49خمترص التحفة  (1)

، والعجب من الشيخ كريمة كيف يقبل بكالم ابن تيمّية مع كثرة انتقاده 1/8منهاج السنّة  (2)

 التلفيزيونّية.له يف كتاباته وبراجمه 
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د كّل البعد عن الصّحة، وقائله إّما جاهل غري مّطلع وهذا الكالم بعي

عىل كتب الشيعة أو ماكر تعّمد الكذب للطعن باملسلمني، وإاّل لو قرأنا ما 

هـ ملا بقي هلذا اإلشكال عني  460سّطره شيخ الطائفة الطويس املتوىّف سنة 

نا دا وج، أنّ ا ذهبنا إليهة مأيضا عىل صحّ  ومما يدّل : ݤوال أثر، حيث قال 

فت عّ ، وضقت الثقات منهم، ووثّ زت الّرجال الناقلة هلذه األخبارالطائفة ميّ 

د عىل عتم، ومن ال ي  عتمد عىل حديثه وروايتهبني من ي   قوا، وفرّ الضعفاء

هم يف حديثه، وا املذموم، وقالوا فالن متّ ، ومدحوا املمدوح منهم وذمّ خربه

ذهب واالعتقاد، وفالن وفالن خمالف يف املط، ، وفالن خملّ ابوفالن كذّ 

 فوا يف، وصنّ وغري ذلك من الطعون التي ذكروها ،، وفالن فطحّي واقفّي 

 ،ما رووه من التصانيف يف فهارسهم الّرجال من مجلة ذلك الكتب، واستثنوا

 هذه، فه برواتهواحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر يف إسناده وضعّ  ى إنّ حتّ 

 .(1)خرمعادهتم عىل قديم الوقت وحديثه ال تن

وكالمه رصيح يف أّن الطائفة من قديم عهدها كانت هتتّم بقضّية 

األسانيد وبتوثيق الرجال، بل نحن نّدعي دعوى أكرب من هذه وهي أّن 

، فقد روى الشيعة عنه ݠاملؤّسس األّول لعلم احلديث هو أمري املؤمنني 

صدقا و ا وباطال،حقّ  يف أيدي الناس إنّ تقسيمه لألحاديث بلحاظ الراوي: 

وحفظا  ،ا، وحمكام ومتشاهباا وعامّ وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وخاّص 

 :ىل عهده حتى قام فيهم خطيبا فقالع ݕوقد كذب عىل رسول اهلل  ،وومها

مقعده  أدا فليتبوّ متعمّ  فمن كذب علّ ، ابةالكذّ  ، قد كثرت علّ أهيا الناس"

، ݕعىل نبي الرمحة  رمحة اهلل عليه من بعده حني تويّف  ذبثم ك  ، "النار من

                                                           
 .1/141العّدة يف أصول الفقه  (1)
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امن رجل منافق مظهر لإلي :باحلديث أربعة نفر ليس هلم خامس ام يأتيكوإنّ 

 دامتعمّ  ݕرسول اهلل  ج أن يكذب عىلم وال يتحرّ ، ال يتأثّ ع باإلسالممتصنّ 

 هم قالوا:نّ ولك ،قوهاب  م يقبلوا منه و م يصدّ ه منافق كذّ فلو علم املسلمون أنّ 

 آه وسمع منه وهو ال يكذب وال يستحّل ر ݕهذا صاحب رسول اهلل "

وقد أخرب اهلل عن املنافقني بام أخرب ووصفهم ، "ݕالكذب عىل رسول اهلل 

 حض جض مص  حصخص مس خس حس ُّٱ: وصفهم فقال اهلل عز وجل بام
ة الضالل والدعاة إىل النار بالزور بوا إىل أئمّ ثم بقوا بعده وتقرّ   َّخض

ل ومحلوهم عىل رقاب الناس وهم األعام، فولّ والبهتان والكذب والنفاق

فهذا  ، من عصم اهللالناس مع امللوك يف الدنيا إاّل  اموإنّ  ،وأكلوا هبم من الدنيا

شيئا فلم حيفظه عىل وجهه  ݕورجل سمع من رسول اهلل ؛ ل األربعةأوّ 

معته أنا س" وهو يف يده يرويه ويعمل به ويقول:كذبا  دووهم فيه و م يتعمّ 

هم ه وا، ولو علم هو أنّ ه وهم  م يقبلواملسلمون أنّ  فلو علم" من رسول اهلل

نه ا أمر به ثم هنى عشيئ ݕورجل ثالث سمع من رسول اهلل ؛ فيه لرفضه

، حفظ املنسوخ أمر به وهو ال يعلم ثمّ ء هنى عن يش ، أو سمعهوهو ال يعلم

 ه، ولو علم املسلمون أنّ منسوخ لرفضه هفلو علم أنّ  ،و م حيفظ الناسخ

ورجل رابع  م يكذب عىل اهلل وال عىل رسوله ؛ وهعوه لرفضمنسوخ إذ سم

ظ ما ، بل حفو م يوهم ݕوتعظيام لرسوله  فا من اهللبغضا للكذب وختوّ 

خ ، وحفظ الناسو م يزد فيه و م ينقص سمع عىل وجهه فجاء به كام سمعه

هنيه و ݕأمر رسول اهلل  وإنّ ، نسوخ فعمل بالناسخ ورفض املنسوخمن امل

وقد كان  ،ومتشابه ، وحمكم، ناسخ ومنسوخ، وعام وخاصمثل القرآن

مثل  ،الكالم له وجهان: كالم خاص وكالم عام ݕيكون من رسول اهلل 
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 ،ݕ، يسمعه من ال يعرف ما عنى اهلل به ومن عنى به رسول اهلل القرآن

 ، وكان منهم من يسألهكان يسأله فيفهم ݕأصحاب رسول اهلل  وليس كّل 

سول الطارئ واألعرايب فيسأل ر ءون أن جييكانوا ليحبّ ى أن وال يستفهم حتّ 

 .(1)حتى يسمعوا منه ݕاهلل 

عىل إسناد األحاديث وذكر رواهتا حيث يقول: حّث  ݠبل ورد عنه 

ن ا فلكم وإن كاثكم فإن كان حقّ بحديث فأسندوه إىل الذي حدّ  ثتمإذا حدّ 

 .(2)كذبا فعليه

ييم الرجال فأّلفوا ومن هنا اهتّم الشيعة بتمحيص األسانيد وتق

الكتب وصنّفوا املوسوعات، ومن يراجع كتب الفهارس سيجد مئات 

الكتب يف هذا الفّن، بل أّلفت كتب جلمع أسامء الكتب التي صنّفت يف علم 

خ للشي "مصّفى املقال يف مصنّفي علم الرجال"الرجال، ودونك كتاب 

علم، فني يف هذا المجع فيه مئات املصنّ الذي  ݞاملحقق أغا بزرك الطهراين 

دفعا لتهمة وّجهها  قد أّلف هذا الكتاب ݞمع األخذ بعني االعتبار أّنه 

وحلرمان عاّمة الناس عن االّطالع عىل كتب  السيوطي للشيعة حيث قال:

رجال الشيعة نسب السيوطي يف البغية علامء الشيعة إىل التقصري 

 .(3)والتفريط

 :منهجّية البحث الروائي عند الشيعة
ّن حتقيق صدور أّي رواية يتّوقف عىل عّدة مراحل تدخل فيها عّدة إ

                                                           
 .181كتاب سليم  (1)

 .1/52الكايف  (2)

 مصّفى املقال ج. (3)
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 علوم سنذكرها إمجاال:

: هي حتقيق صّحة السند بني صاحب الكتاب وبني املرحلة األوىل

، وهذا األمر ݜأو أحد األئّمة االثني عرش  ݕاملعصوم سواء كان النبي 

ح وقدح يكون بالرجوع إىل تراجم الرواة وبحث ما قيل فيهم من مد

علم "واخلروج بحكم عام عىل كّل راو من الرواة، وهذا األمر يتوّقف عىل 

، ثّم البّد من التأّكد من اتصال السند وعدم وجود انقطاع أو "الرجال

 الرواة والذي إرسال يف حلقاته وال يكون هذا إاّل بالرجوع إىل طبقات

 ."علم الطبقات"اصطلح عليه بـ

رجع إىل ي ق نسبة الكتاب للمؤّلف بحيثهي حتقي :املرحلة الثانية

كتب الفهارس ويتؤّكد من صّحة انتساب هذا الكتاب هلذا املؤّلف، إذ أّنه 

قد علم بالتجربة أّن كثريا من الكتب نسبت لغري أصحاهبا، فقد يكون 

الوّراق قد اشتبه فنسب كتابا لغري مؤّلفه، أو يكون للمؤّلف كتاب فعال لكن 

 آخر لكثرة تشابه أسامء املؤّلفني واملؤّلفات.حصل خلط بينه وبني 

 هي حتقيق اعتبار نسخة الكتاب وبتعبري آخر متحيص :املرحلة الثالثة

الطريق الذي وصل به الكتاب إلينا، فهل الكتاب متواتر يف كّل طبقاته؟ أو 

هل وصل لنا بسند صحيح؟ ألّنه قد يكون أصل الكتاب صحيح لكّن 

من  بطريق معترب فال حيصل االطمئنان بسالمتهاالنسخة الواصلة  م تثبت 

حصول التالعب هبا، ولذلك جعل بعض الفقهاء العلم باملخطوطات من 

 .(1)مقّدمات االجتهاد
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 هل ُيطّبق أهل السّنة هذه املنهجّية؟
نحاكم أهل السنّة واجلامعة هبذه الضوابط التي نقّيم هبا  لو أردنا أن

د ب احلديث التي انتقد الشيخ عدم اعتامرواياتنا فلن يبق هلم يشء من كت

الشيعة عليها واستقالهلم بمصادر أخرى، حيث أهّنم اهتّموا ببحث السند 

، وأمهلوا البحوث األخرى التي ال تقّل ݕبني صاحب الكتاب والنبي 

وسنرضب مثال بصحيح البخاري ملكانة هذا الكتاب أمهّية عن بحث السند

 :همعند

لشّك أّن حممد بن إسامعيل البخاري قد مات ال يدع جماال ل بامثبت 

يد  م تبّيض يشهد عىل ذلك ما ذكره أبو الول قبل إهناء كتابه، بل تركه مسوّدة

وقد أخربنا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي احلافظ رمحه اهلل ثنا أبو الباجي: 

ه انتسخت كتاب البخاري من أصل" :إسحاق املستمل إبراهيم بن أمحد قال

ه مواضع بعد وقد بقيت علي حممد بن يوسف الفربري فرأيته  م يتمّ كان عند 

جم عليها ومنها أحاديث  م يرت ،منها تراجم  م يثبت بعدها شيئا ،ضة كثريةمبيّ 

ة أيب رواي ة هذا القول أنّ عىل صحّ  ا يدّل وممّ  ،"فأضفنا بعض ذلك إىل بعض

كشميهني ثم الإسحاق املستمل ورواية أيب حممد السخيس ورواية أيب اهلي

 ،ورواية أيب زيد املروزي وقد نسخوا من أصل واحد فيها التقديم والتأخري

ة أو رقعة مضافة ام ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم يف ما كان يف طرّ وإنّ 

 نك جتد ترمجتني وأكثر من ذلك ذلك أّ ه من موضع ما فأضافه إليه ويبنّي أنّ 

 .(1)صلة ليس بينهام أحاديثمتّ 

ابن حجر العسقالين إىل هذه احلقيقة يف فتحه حيث يقول: وقد أشار 
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رك ت أّنهم مرارا البخاري كام تقدّ  ف الناقلني لكتابذلك من ترّص  وأظنّ 

 .(1)ةالكتاب مسودّ 

ب كان مسوّدة وأّن الناقلني له قد ترّصفوا فيه افمن هنا نعلم أّن الكت

 بالتبييض والرتتيب، لكّن السؤال هنا: 

 اقلني؟ من هم هؤالء الن

 ؟ وهل يمكن الوثوق بعملهم

 وماهو مقدار ترّصفهم يف أصل الكتاب؟

مد بن حم"واجلواب أّن النسخة املتداولة لصحيح البخاري هي برواية 

يه أي  م يرد ف كر مرارا يف متن الكتاب، وهذا الرجلوقد ذ   "يوسف الفربري

ل من أوّ و ،عنه رينمني واملعارصين أو املتأّخ من علامء الرجال املتقدّ توثيق 

هـ( حيث 764 الصفدي )املتوىّف  هو هـ( 320ذكر توثيقا للفربري )املتوىّف 

ترجم للفربري يف كتابه الوايف بالوفيات: حممد بن يوسف بن مطر بن صالح 

مع دة بني رائني، سأبو عبد اهلل الفربري بفتح الفاء وكسها وباء موّح 

 ث عنه بالصحيح أبو علالصحيح من البخاري بفربر، كان ثقةورعا، حدّ 

عن  ثل من حدّ سعيد بن السكن احلافظ بمرص سنة ثالث وأربعني وهو أوّ 

 .(2) الفربري سنة عرشين وثالث مائةالفربري، تويّف 

من جاء  كّل ووليس للصفدي سلف يف توثيقه للفربري فال قيمة له، 

ري فربلل، وعليه يكون أّول توثيق الصفدي اكتفى بنقل عبارته كام هيبعد 

علام ، سنة من وفاة الفربري 400بعد اكثر من الراوي احلرصي للبخاري 
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األب )املتوىّف  إىل السمعاين (1)نسبها بعضهمأّن هذه العبارة )كان ثقة ورعا( 

 سنة عن الفربري! 300هـ( الذي تفصله 510سنة 

واألهّم من هذا أّننا  م نعثر عىل هذه العبارة يف كّل كتب السمعاين 

األب أو اإلبن، خصوصا أّن االبن ترجم للفربري يف كتاب  سواء كان

و م يذكر توثيق أبيه، بل  م يذكر أّي يشء يدّل عىل عدالة أو وثاقة  (2)األنساب

أو حّتى مدح للفربري سوى أّنه قد حّدث بصحيح البخاري، وهذا ما جيعلنا 

 نشّك يف أصل ثبوت التوثيق عن الفربري األب.

شخص الذي روى النسخة املتداولة من صحيح ومن هنا نعلم أّن ال

البخاري جمهول احلال  م يرد يف حّقه توثيق معترب، واألخطر من هذا أّن دوره 

 م يكن جمّرد رواية للكتاب بل قام بعملّية تبييض للكتاب وترّصف فيه، 

ولذلك وجدنا بعض كبار حمّققي أهل السنّة من يرّصح بوجود تالعب هبذا 

 الكتاب!

ه ل حكى أبو مسعود أنّ تعليقا عىل رواية يف البخاري:  ميدياحلقال 

يف الصحيح حكاية من رواية حصني عنه قال: رأيت يف اجلاهلية قردة اجتمع 

كذا حكاه أبو مسعود، و م  ،عليها قردة، قد زنت فرمجوها فرمجتها معهم

موضع أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عن ذلك فوجدناه يف  يذكر يف أّي 

يمي وليس يف رواية النع ،لها، قد ذكر يف أيام اجلاهليةالنسخ ال يف كّ  بعض

ي ها من املقحامت التعن الفربري أصال يشء من هذا اخلرب يف القردة، ولعلّ 
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 .(1) أقحمت يف كتاب البخاري

وملّخص القول أّن الكتاب كان مسوّدة قام بتبييضها شخص جمهول 

فإّن املتداول من كتاب البخاري  بل وترّصف يف روايات الكتاب، ومن هنا

ليست إاّل مسوّدة تالعب هبا الفربري وأضاف وأنقص منها، وعليه فلو قبلنا 

كّل ما قاله أهل السنّة يف حّق البخاري وكتابه فإّننا ال نقبل االعتامد عىل 

 املتداول منه ملا تقّدم.

 لناللبخاري، ولو فّص  "اجلامع الصحيح"هذا بعض ما يتعّلق بكتاب 

القول فيه ويف غريه من الصحاح واملسانيد املعتمدة عند أهل السنّة واجلامعة 

ألظهرنا املخفّي من اإلشكاالت حول هذه الكتب التي عّدت صحيحة 

 معتربة وهي أبعد ما يكون عن ذلك.
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 اإلمجاعحجّية 
 

بعد أن تطّرق الشيخ إىل الكتاب والسنّة عند الشيعة، ختم بذكر 

، وقّرر رأي "اإلمجاع"املصدر الثالث من مصادر الترشيع اإلسالمي وهو 

صوم، باإلمجاع بدون وجود املع الشيعة يف املسألة بقوله: ال يعرتف الشيعة

لة مسأ"ث بقوله: ملزيد التوّسعثم أحال القراىء عىل مصدر آخر للبح

 .(1)د/نارص بن عبد اهلل القفاري "والشيعة التقريب بني أهل السنّة

 حجّية اإلمجاع عند الشيعة:
حيث يبحث املحّققون دليل  "اإلمجاع"من أهّم مباحث أصول الفقه 

ّققها، وقد قّرروا أّن اإلمجاع بنفسه ال قيمة له لعدم قيام حجّيته وكيفّية حت

الدليل عىل ذلك، فقد دّل الدليل عىل حجّية القرآن والسنّة والعقل لكنّه ال 

يوجد دليل يمكن االّتكاء عليه يف احلكم بحجّية اإلمجاع، إاّل أهّنم أطبقوا 

فهو بمثابة  عىل أّن اإلمجاع إذا كان كاشفا عن حكم املعصوم اعترب حّجة

 السند يف احلديث.

أّما اعتبار اإلمجاع حّجة ملجّرد توافق السواد األعظم من الناس عىل 

ورفض الشيعة هلذا النوع من  مسألة من املسائل فهذا ما  م يقم عليه دليل،

 اإلمجاع مبنّي عىل عدم الدليل ال ملجّرد خمالفة بقّية املسلمني.
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 الرشد يف خالفهم!
بط رفض الشيعة لإلمجاع بسعيهم ملخالفة املسلمني حاول القفاري ر

عىل رضورة خمالفة إمجاع أهل السنّة،  "نصوص الشيعة"د وتؤكّ  حيث يقول:

جدنا : )إذا وتهم يقولففي الكايف سؤال ألحد أئمّ  ،خالفهم فيه الرشاد وإنّ 

 هلم بأّي  واآلخر خمالفا -يعني أهل السنّة- ةللعامّ  أحد اخلربين موافقا

 .(1)فأجاب إمامهم: ما خالف العامة ففيه الرشاد ن يؤخذ؟اخلربي

 واجلواب:

: إّن القفاري قد دّلس تدليسا قبيحا يف هذا املورد، فأوهم أّوال

القارىء بأّن هذه األحاديث تدعو إىل خمالفة أهل السنّة واجلامعة ابتداء، 

 واحلال أهّنا وردت يف سياق بحث التعارض، وبيانه:

قد ذكرت طرق معاجلة  ݜاردة عن أهل البيت أّن األحاديث الو

 األحاديث املتعارضة الواردة عنهم:

 منها الرتجيح بصفات الرواة   -

 ومنها الرتجيح بالشهرة بني األصحاب  -

 ومنها الرتجيح بموافقة الكتاب -

ومن هذه املرّجحات املطروحة خمالفة ما عليه العاّمة يف ذلك الزمان  

ويرّد املوافق وذلك لكون هذه املوافقة  خالف هلمبمعنى أّنه يقّدم احلديث امل

تقّية، ال أّن ينظر الشيعة ملا عند  ݜكاشفة عن صدور احلديث عن األئّمة 

 العاّمة ويفتوا بخالفه.
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لشيخ روى ااألمر قد بّينته الروايات، فقد : إّن السبب يف هذا الثاين

د أبو عب: قال اإلرجاين رفعه قال عن أيب إسحاقبسنده عن  ݤالصدوق 

دري، : ال نة؟ فقلتتقول العامّ  أتدري  م أمرتم باألخذ بخالف ما :ݠاهلل 

ه إرادة ة إىل غريخالف عليه األمّ إاّل  م يكن يدين اهلل بدين  ݠا عليّ  إنّ : فقال

نه الذي ال يعلمو ءعن اليش ݠوكانوا يسألون أمري املؤمنني  ،بطال أمرهإل

 .(1)سوا عىل الناسلبّ لي  ا من عندهم فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّ 

نّن شيخنا أمحد كريمة أّن هذه الروايات حتوي جتنّيا عىل أهل ظ  يوال 

السنّة واجلامعة، فهذه احلقيقة قد أثبتتها كتب السنّة قبل الشيعة ولو رجعنا 

إىل احلاكم يف مستدركه لبان لنا األمر كالشمس يف رابعة النهار، حيث روى 

ا سعيد ي :ا مع ابن عباس بعرفة فقال يلكنّ  :عن سعيد بن جبري قالمسندا 

ن فخرج اب :قال ،خيافون من معاوية :فقلت ؟ونالناس يلبّ  أسمعمايل ال 

غض م قد تركوا السنة من بيك فإهّن يك اللهم لبّ لبّ  :عباس من فسطاطه فقال

 !(2)ݤعل 

فهذا ابن عّباس حرب األّمة وترمجان القرآن يشهد أّن املسلمني يف زمانه 

، وأّن الذين قادوا محلة حتريف الدين ݠتركوا السنّة بغضا لإلمام عل قد 

 نقل حيث "الصالة"هم بنو أمّية، قد امتّدت أيدهيم حّتى لعمود الدين 

 ،ݕا كان عىل عهد النبي عرف شيئا ممّ أما البخاري يف صحيحه عن أنس: 

 !(3)عتم فيهاعتم ما ضيّ أليس ضيّ  :قال ،الصالة :قيل
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نقل أمحد يف مسندا ما يثبت أّن صالة رسول اهلل قد نسيها ويف املقابل 

 ه:قول موسى أيبحيث روى عن  ݠالصحابة و م حيفظها إاّل اإلمام عل 

نسيناها  إّما ݕيها مع رسول اهلل ا نصلّ بن أيب طالب صالة كنّ  رنا علّ لقد ذكّ 

 .(1)تركناها عمدا وإّما

رص يته من الزجاج، فنا: العجيب ممّن يرمي الناس باحلجارة وبالثالث

القفاري غفل عىل أّن هناك ماهو أعظم من هذا عندهم: فقد قّرر بعض 

ا إذا حيسن تركها وهجراهن ݕفقهائهم أّن السنّة الثابتة بال خالف عن النبي 

 أصبحت شعارا للمبتدعة السيام الرافضة!

ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض قال ابن تيمّية: ومن هنا 

ه  م يرتك واجبا بذلك، لكن قال: يف ات إذا صارت شعارا هلم، فإنّ املستحبّ 

 زي من الرافيض، ومصلحة التميّ السنّ ز إظهار ذلك مشاهبة هلم، فال يتميّ 

 .(2)عنهم ألجل هجراهنم وخمالفتهم، أعظم من مصلحة هذا املستحّب 

 وهذه نامذج من تطبيقات هذه القاعدة:

لف يف السالم عىل غري خت  ا: فتح الباريكتابه ابن حجر يف  -1

ع مطلقا، رش، فقيل: ي  ة احلّي حتيّ  ته يففاق عىل مرشوعيّ ، بعد االتّ األنبياء

ه النووي ونقل، فرد لواحد، لكونه صار شعارا للرافضةوقيل: بل تبعا، وال ي  

 .(3)عن الشيخ أيب حممد اجلويني

 حممد بن عبد الرمحن الدمشقي يف كتابه رمحة األمة يف اختالف -2
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 ة يف القرب التسطيح، وهو أوىل من التسنيم عىل الراجح من: السنّ ةاألئمّ 

 ألنّ  ،: التسنيم أوىلأبو حنيفة ومالك وأمحد مذهب الشافعي، وقال الثالثة

 .(1)شعائر الشيعة التسطيح صار من

هل : فف العاممةوقال احلافظ العراقي يف بيان كيفية إسدال طر-3

 أر ما ؟  مكام هو املعتاد، أو األيمن لرشفه يساملرشوع إرخاؤه من اجلانب األ

يدل عىل تعيني األيمن إال يف حديث ضعيف عند الطرباين، وبتقدير ثبوته 

 ، ثم يردها إىل اجلانب األيس كام يفعلهعله كان يرخيها من اجلانب األيمنفل

 .(2)، فينبغي جتنبه لرتك التشبه هبماإلمامية بعضهم، إال أنه صار شعار

 :حجّية اإلمجاع ةمعضل
اجلامعة هي إقامة وإّن من أعظم املشكالت التي يواجهها أهل السنّة 

الدليل عىل حجّية اإلمجاع باملعنى الذي يتبنّونه، حيث حشدوا جمموعة من 

اآليات والروايات التي أرادوا جعلها دليال عىل ما ذهبوا إليه، ولعّل أّول 

سالته حيث عقد بابا أسامه حماولة جاّدة كانت عىل يد الشافعي يف ر

ذكر فيه أحاديث احلث عىل لزوم اجلامعة واعتربها مستنده يف  "اإلمجاع"

حجّية اإلمجاع، ثم تتابعت املحاوالت وأ قحمت جمموعة من اآليات القرآنّية 

 :يف هذا املبحث

أّن اإلمجاع نفسه  م يقع عليه إمجاع فقد خالف الشيعة األوىل: املشكلة

وارج وناقشوا يف داللة ما ذكره األصولّيون من آيات واملعتزلة واخل

وأحاديث وفهموها بغري ما فهمها القوم، إاّل أّن العجيب أهّنم طّبقوا لوازم 

                                                           
 .69رمحة األّمة  (1)

 .8/428إرشاد الساري  (2)
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بل طعنوا  اإلمجاع عىل هؤالء فقالوا أّن خالف هذه الفرق ال خيرم اإلمجاع

 فيهم إلنكارهم اإلمجاع الذي ال يوجد دليل قطعّي عليه.

ية أهّنم اختلفوا هل ينعقد اإلمجاع بقول األكثر أو ال، واملشكلة الثان

 ن من أهل العرصوال ينعقد اإلمجاع بقول األكثريويف هذا يقول ابن قدامة: 

مأ وقد أو، : ينعقديوأبو بكر الراز وقال حممد بن جرير، يف قول اجلمهور

اع عاّمة مج؛ والسبب يف ذلك أّن األدّلة التي متّسكوا هبا إلثبات اإل(1)إليه أمحد

وال تثبت تفاصيل األمر ولذلك القدر املتيّقن منه هو إمجاع كّل أّمة حممد 

وهذا العنوان يشمل حّتى من أنكر اإلمجاع كالشيعة وبعض  عىل أمر ݕ

 املعتزلة واخلوارج.

 أهل البيت! مجاعإ
إّن من حماسن التطّرق إىل قضّية اإلمجاع هو حسم اخلالف الطويل بني 

ا ؟ حيث كثريا ما سمعنݜلشيعة حول: من يتّبع أهل البيت أهل السنّة وا

علامء وفقهاء ودعاة أهل السنّة يرّصحون بأهّنم قد شايعوا وتابعوا العرتة 

 ، فال يوجد ما يمّيز الشيعة عنهم!ݜالنبوّية 

وهذه الدعوى تسقط عند احلديث عن قضّية اإلمجاع، حيث أّن 

ىل عدم حجّية إمجاع العرتة الطاهرة قد نّصوا ع أصوليي أهل السنّة واجلامعة

ت، فاق أهل البيال يكفي يف انعقاد اإلمجاع اتّ ، قال اآلمدي يف إحكامه: ݜ

 .(2)مع خمالفة غريهم هلم خالفا للشيعة للدليل السابق يف املسائل املتقدمة

واألعظم من هذا ما ذكره أبو إسحاق الشريازي حيث نفى احلجّية 

                                                           
 .1/402روضة الناظر  (1)

 .1/245اإلحكام  (2)
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الت وق ،ةليس بحجّ  ݕفاق أهل بيت رسول اهلل اتّ عن قوهلم مطلقا، قال: 

 .(1)ةالرافضة هو حجّ 

فإذا كان إمجاع واتفاق العرتة الطاهرة ليس بمقبول وليس بحّجة، فأّي 

هو و ݕاتباع للعرتة الطاهرة يمكن اّدعاؤه؟ وكيف سيلقون رسول اهلل 

وا تضلّ به لن  كتم تارك فيكم ما إن متّس يّن إالذي أمر باتباع عرتته حيث يقول: 

كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض  ،اآلخر أحدمها أعظم من ،بعدي

لفوين احلوض فانظروا كيف خت ى يردا علّ قا حتّ ولن يتفرّ  وعرتيت أهل بيتي

 .(2)فيهام

 :الصحيحني مّرة أخرى
لو نظرنا إىل تطبيقات أهل السنّة لقضّية اإلمجاع لرأينا التخّبط الكبري 

وا املسألة، وعىل سبيل املثال نأخذ قضّية الصحيحني حيث نّص يف تطبيق هذه 

، حيث قال ابن عىل أّن دليل صّحتهام هو اإلمجاع الذي انعقد بني األّمة

اقع به و ته والعلم اليقيني النظرّي وهذا القسم مجيعه مقطوع بصحّ الصالح: 

ته ام تلقّ وإنّ  ه ال يفيد يف أصله إال الظنّ ا بأنّ من نفى ذلك حمتجّ  خالفا لقول

نت وقد ك ،عليهم العمل بالظن والظن قد خيطئ ه جيباألمة بالقبول ألنّ 

ال هو املذهب الذي اخرتناه أوّ  أنّ  ا ثم بان يلأميل إىل هذا وأحسبه قويّ 

ة يف إمجاعها خيطئ واألمّ  من هو معصوم من اخلطأ ال ظنّ  نّ الصحيح أل

 .(3)معصومة من اخلطأ

                                                           
 .368التبرصة يف أصول الفقه  (1)

 .5/329سنن الرتمذي  (2)

 .30مقدمة ابن الصالح  (3)
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ق فا الصحيحان فقد اتّ أمّ اع فقال: بل بالغ الدهلوي يف هذا اإلمج

ام صل املرفوع صحيح بالقطع، وأهّن مجيع ما فيهام من املتّ  ثون عىل أنّ املحدّ 

ري سبيل بع غن أمرمها فهو مبتدع متّ من هيوّ  ه كّل فيهام، وأنّ متواتران إىل مصنّ 

 .(1)املؤمنني

والسؤال هنا: كيف ينعقد هذا اإلمجاع مع وجود فرق كاملة من 

ني خالفت يف صّحة الكتابني و م تقبلهام، بل مع وجود علامء جمتهدين املسلم

 امن نفس الوسط السنّي قد انتقدوا الكتابني وطعنوا فيهام وضّعفو

 :أحاديثهام

تتّبع فيه أحاديث  كتاباهـ( 385)تويّف فقد أّلف الدارقطني  

قال انتقد فيه أحاديث الصحيحني و "اإللزامات والتتّبع" الصحيحني أسامه

لة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو  أّوله: ابتداء ذكر أحاديث معلويف

 .(2)أحدمها بّينت عللها والصواب منها

كتابا انتقد فيه هـ( 317)تويّف وأّلف احلافظ ابن عاّمر الشهيد اهلروي 

 "علل األحاديث يف كتاب صحيح مسلم"أسامه  صحيح مسلم أحاديث

 منه. عرشات األحاديث انتقد فيه

هـ( يف مقّدمة كتابه 474والعجيب ما نقله أبو الوليد الباجي )تويّف 

ا تها تركها مسلم ملّ وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحّ حيث يقول: 

 تها تركها البخاريوأخرج مسلم أحاديث اعتقد صحّ  ،اعتقد فيها غري ذلك

ان الجتهاد ملن كاألمر طريقه ا عىل أنّ  وهو يدّل  ،ا اعتقد فيها غري معتقدهملّ 

                                                           
 .1/232حجة اهلل البالغة  (1)

 .120اإللزامات والتتّبع  (2)
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 .(1)من أهل العلم هبذا الشأن وقليل ما هم

فإذن مسلم بن احلّجاج صاحب الصحيح  م يكن يعتقد صّحة كّل ما 

يف البخاري والعكس صحيح، فكيف يكون إمجاع عىل الصحيحني واحلال 

حاديث يف أ من انتقدكّل ولو مجعنا أسامء أّن صاحبيهام  م يّتفقوا يف ذلك؟ بل 

الحتجنا إىل جمّلد كامل يف ذلك ولطال بنا املقام، فأين هذا  الصحيحني

 اإلمجاع الذي جعلتموه أصال للدين؟

 زبدة املقال:
مجاع مصدرا من مصادر الترشيع أمر  م يقم عليه دليل اعتبار اإلإّن 

أنكر  ولذلك قطعّي، وما متّسكوا به من آيات وروايات قد اختلف يف داللتها

 اولذلك من غري املقبول حماولة إلزام الشيعة هبذ لمنيحجّيته مجاعة من املس

 تالف الشاسع يف التعامل مع النّص الفهم لآليات والروايات مع االخ

 القرآين والروائي.

                                                           
 .1/310عديل والتجريح الت (1)





 

 

 خامتة
 

هذه اجلولة املطّولة يف تفاصيل القضايا اخلالفّية بني الشيعة وأهل بعد 

ة التي  كتبناها رجاء السنّة، البّد من كلمة حاسمة نختم هبا هذه األجوب

 توضيح ما التبس عند كّل باحث عن احلقيقة:

 تقريب ال ذوبان:
البّد من بيان مفهوم التقريب قبل الدعوة إليه، ألّن كثريا من الذين 

رفعوا هذه الراية تومّهوا أّن معنى التقريب هو تقريب وجهات النظر وحّل 

عملّيا  أّن هذا األمر مستحيل املسائل اخلالفّية العالقة بني الفريقني، واحلال

إذ أّن عمر هذه املسائل يزيد عن ألف سنة ولن حتسم بني ليلة وضحاها فام 

 الداعي لطرحها وجعلها هي عقبة التقريب؟!

علام أّن املراد من التقريب هو تقريب القلوب والنفوس التي لّوثتها 

، وجعلها جتمعنا التي الطائفّية النتنة، وحّثها عىل النظر إىل املشرتكات الكثرية

هي األصل الذي يبتنى عليه تعامل الناس، مع حتذيرهم  من اخلوض يف 

اخلالفيات وترك القول الفصل فيها للعلامء املحّققني، أّما أن يكون املراد من 

التقريب هو تذويب الطرف اآلخر وحّثه عىل التنازل عن معتقداته هلذا 

يريد التقارب عليه أن يقبل اآلخر الغرض فغري مقبول عند العقالء،  فمن 

 كام هو ال يريده  املقّرب.
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 ماذا عن الشيعة؟
إّن األمر الذي خيفى عىل الكثري من فرسان التقريب أّن الشيعة أيضا 

هلم إشكاالت كثرية عىل التصّور السنّي لبعض املفردات العقدّية والفقهّية 

 واألخالقّية:

مل الشيعة مع القرآن فكام طرح الشيخ إشكاالته يف جانب تعا -

الكريم، كذلك للشيعة إشكاالت أكثر يف هذا الباب مثل قضّية 

نسخ التالوة، والقراءات الشاّذة، وروايات مجع القرآن 

 وتدوينه...

وكام طرح الشيخ إشكاالته حول موضوع تكفري الصحابة،  -

فكذلك الشيعة عندهم حساسّية من هذا املوضوع إذ أّن مصادر 

امعة حتوي تكفريا ملن هم أقدس من الصحابة عند أهل السنّة واجل

، ݠ، وعبد اهلل والد النبي ݠالسنّة مثل أيب طالب عّم النبي 

 .ݜ، وغريهم من بني هاشم ݠوآمنة والدة النبي 

وكام طرح الشيخ إشكاالته حول السنّة النبوّية، فكذلك الشيعة  -

 م يتّم  اهلم إشكاالت كثرية يف هذا الباب قد تقّدم ذكر بعضها، وم

 ذكره أكثر بكثري.

ولو بقينا يف حالة الرتاشق ملا تقّدمنا خطوة واحدة لألمام، واحلّل هو 

أن ي عرتف بأّن هذه املواضيع هي حمّل اختالف وحترتم وجهة نظر كّل فريق، 

إىل العمل الفعّل عىل  رأب الصدع ورتق الرشخ  ثم تتجاوز هذه املواضيع

 التعّصب والتطّرف.وتوحيد الصفوف التي مّزقها 
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 ختامها مسك
أجّدد شكري لسامحة الشيخ العاّلمة أمحد كريمة عىل هذه املبادرة 

الطّيبة التي نتمنّى أن تتبعها مبادرات أخرى السيام من األزهر الرشيف 

الذي الزال قلعة من قالع اإلسالم ورائدا من رّواد التقريب والتوحيد 

 ورّص الصفوف.

ا يوّفقنا ملا حيّبه ويرضاه، وجيري احلّق عىل ألسنتن نسأل اهلل عّز وجّل أن

 وأيدينا إّنه سميع جميب.
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 مؤّسسة األعلمي، الفضل بن شاذان األزدي النيسابوري :اإليضاح -25

 .م1982للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 

 (ب)

العالمة حممد باقر  بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار: -26

 املجليس، دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان.

أسامة حممد زهي الشنطي،مركز الثقافة  البخاري وآل البيت: -27

 .2013، الطبعة األوىل اإلسالمّية مرشوع النفائس
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اء قي، دار إحيأبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمش البداية والنهاية: -28

 .1408الرتاث العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

مؤّسسة  ،السيد هاشم البحراين التوبالين :الربهان يف تفسري القرآن -29

 .البعثة قم إيران، الطبعة األوىل

دار  ،السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي :البيان يف تفسري القرآن -30

 .م1975الرابعة  الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة

 

 (ت)

أبو بكر أمحد بن عل اخلطيب البغدادي، دار الكتب تاريخ بغداد:  -31

 هـ.1417العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

حممد بن جرير الطربي، مؤسسة األعلمي  تاريخ األمم وامللوك: -32

 م.1989بريوت لبنان، الطبعة اخلامسة 

دار ، ويسبن احلسن الط شيخ الطائفة حممد :التبيان يف تفسري القرآن -33

 .إحياء الرتاث العريب، حتقيق: أمحد حبيب قصري العامل

دار  ،أبو إسحاق إبراهيم بن عل الشريازي: التبرصة يف أصول الفقه -34

 .هـ، حتقيق: حممد حسن هيتو1403الفكر دمشق، الطبعة األوىل 

حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي، دار األرقم التسهيل لعلوم التنزيل:  -35

 بن أيب األرقم للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان.

 ،احلسن بن يوسف بن املطهر املعروف بالعالمة احلّل  :تذكرة الفقهاء -36

 .هـ1414، الطبعة األوىل ݜمؤسسةآل البيت إلحياء الرتاث 

شمس الدين حممد بن عثامن الذهبي، دار إحياء  تذكرة احلفاظ: -37

 الرتاث العريب بريوت لبنان.
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حممد بن طاهر بن أمحد القيساين املقديس،  ة املوضوعات:تذكر -38

 أمني اخلانجي الكتبي.مطبعة السعادة، حتقيق: حممد 

أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، دار  تفسري القرآن العظيم: -39

 .1992املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

، اينمرتىض املعروف بالفيض الكاشحممد حمسن بن  : الصايفتفسري  -40

منشورات مكتبة الصدر بطهران، الطبعة ، اهلادي قم املقّدسةمؤسسة 

 .األوىل

حممد بن مسعود العيايش، مؤسسة األعلمي  :تفسري العيايش -41

 هـ.1431للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة الثانية 

عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم  القرآن العظيم مسندا:تفسري  -42

 .دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع -الرازي

أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان األندليس،  تفسري البحر املحيط: -43

م، حتقيق: 1993دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 عادل أمحد/ عل معوض.

عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، مكتبة الرشد للنرش  تفسري عبد الرزاق: -44

 .1989، الطبعة األوىل والتوزيع

 :تيب أسامء الصحابة الذين أخرج حديثهم أمحد بن حنبل يف املسندتر -45

أبو القاسم عل بن عساكر الدمشقي، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة 

 .م1989األوىل 

يد أبو الول :التعديل والتجريح ملن خّرج له البخاري يف الصحيح -46

رش والتوزيع بالرياض، دار اللواء للن، سليامن بن خلف الباجي

 .حتقيق: أبو لبابة حسني
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شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، دار  تلخيص املستدرك: -47

 املعرفة للنرش والتوزيع  بريوت لبنان .

د الرب أبو عمر يوسف بن عب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: -48

باملغرب،  القرطبي، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

 الطبعة األوىل.

يى عبد الرمحن بن حي التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل: -49

 املعّلمي اليامين، مكتبة املعارف الرياض السعودية.

ة العالمة الشيخ عبد اهلل املامقاين،  مؤسس تنقيح املقال يف علم الرجال: -50

امقاين/ إلحياء الرتاث، حتقيق: الشيخ حمي الدين امل ݜأهل البيت 

 الشيخ حممد رضا املامقاين.

ناجي بن تركي  تنبيه احلاذق يف سرية ومروّيات جعفر الصادق: -51

اهلجاري الرشيف، مؤّسسة الضحى للطباعة والنرش والتوزيع، 

 .2013الطبعة األوىل 

أمحد بن عل بن حجر العسقالين، دار الفكر هتذيب التهذيب:  -52

 م.1983ىل للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األو

مجال الدين أبو احلجاج يوسف  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: -53

هـ، حتقيق: بشار عواد 1406املزي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 

 معروف. 

 حممد بن إسامعيل الكحالينتوضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار:  -54

 ىلالصنعاين، دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان، الطبعة االو

 م.1998
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 )ث(

 -ناندار الفكر بريوت لب-أبو حاتم حممد بن حبان البستي :الثقات -55

 .1975الطبعة األوىل -حتقيق رشف الدين أمحد

حممد بن إسامعيل الكحالين الصنعاين،  ثمرات النظر يف علم األثر: -56

م، 1996دار العاصمة للنرش والتوزيع بالرياض، الطبعة األوىل 

 أيب علفة. حتقيق: رائد بن صربي بن

 

 (ج)

حممد بن إسامعيل البخاري، دار الفكر للطباعة  اجلامع الصحيح: -57

 .1981والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الفكر للطباعة  اجلامع الصحيح: -58

 .1981والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

طبي، دار احياء حممد بن أمحد األنصاري القر: اجلامع ألحكام القرآن -59

 .1985الرتاث العريب بريوت لبنان، الطبعة االوىل 

أبو جعفر بن حممد بن جرير  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن -60

 .1995الطربي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،  الطبعة األوىل 

 أبو سعيد بن خليل العالئي، عا م جامع التحصيل يف أحكام املراسيل: -61

 هـ.1408ت لبنان، الطبعة الثانية الكتب بريو

حممد بن فتوح بن عبد اهلل األزدي احلميدي،  :اجلمع بني الصحيحني -62

م، حتقيق: د عل 2002دار ابن حزم بريوت لبنان، الطبعة الثانية 

 .حسني البواب

أبو حممد عل بن أمحد  :جوامع السرية ومخس رسائل أخرى البن حزم -63
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 .رص، حتقيق: إحسان عّباسبن حزم األندليس، دار املعارف م

 

 (ح)

أمحد بن عبد الرحيم املعروف بالشاه ويل اهلل دهلوي،  :حّجة اهلل البالغة -64

 .م2005دار اجليل بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 

 (خ)

الشيخ حممد بن عل بن احلسني بن بابويه الصدوق، مؤسسة  اخلصال: -65

 األعلمي للمطبوعات، حتقيق: عل أكرب غفاري.

 

 (د)

وطي، جالل الدين عبد الرمحن السي در املنثور يف التفسري باملأثور:ال -66

 دار الفكر بريوت لبنان.

العالمة يوسف بن أمحد  :الدرر النجفّية من امللتقطات اليوسفّية -67

 .م2002البحراين، دار املصطفى إلحياء الرتاث، الطبعة االوىل 

 

 (ذ)

وت ار األضواء بريآغا بزرك الطهراين، دالذريعة إىل تصانيف الشيعة:  -68

 .1403لبنان، الطبعة الثالثة 

 

 (ر)

حممد بن عبد الرمحن الدمشقي  رمحة األّمة يف اختالف األئّمة: -69
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 . م1987الشافعي، دار الكتب العلمّية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

مكتبة  ،زين الدين عل بن أمحد اجلبعي العامل :الرعاية يف علم الدراية -70

 .بقال عبد احلسني حممد عل، حتقيق: ملرعيش النجفيآية اهلل العظمى ا

الدين  : شهابروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -71

 حممود بن عبداهلل اآللويس، دار احياء الرتاث العريب بريوت.

دار ، عّواد حسني اخللف: روايات املدّلسني يف صحيح البخاري -72

 .م2002والتوزيع، الطبعة األوىل  البشائل اإلسالمّية للطباعة والنرش

شائل دار الب، عواد حسني اخللفروايات املدّلسني يف صحيح مسلم:  -73

 .م2000اإلسالمّية للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة  :روضة الناظر وجنّة املناظر -74

ثانية الطبعة ال مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع،، املقديس

 .م2002

 

 (س)

 سؤاالت اآلجري أليب داود يف معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم: -75

أبو عبيد اآلجري، مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة 

 م.1997األوىل 

سليم بن قيس اهلاليل العامري، مطبعة اهلادي  كتاب سليم بن قيس: -76

 هـ.1420قم إيران، الطبعة األوىل 

حممد نارص الدين األلباين، مكتبة  لة األحاديث الضعيفة:سلس -77

 م.1995املعارف الرياض، الطبعة األوىل 

حممد نارص الدين األلباين، مكتبة  سلسلة األحاديث الصحيحة: -78
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 م.1995املعارف، الرياض، الطبعة األوىل 

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  سري أعالم النبالء: -79

 .1993بريوت لبنان، الطبعة التاسعة  مؤسسة الرسالة

وت دار الفكر بريسليامن بن األشعث السجستاين،  سنن أيب داود: -80

 حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، تعليق: كامل احلوت.، لبنان

أمحد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية بريوت  السنن الكربى: -81

 .1991لبنان، الطبعة األوىل 

مد بن عيسى بن سورة الرتمذي، دار الفكر بريوت حم سنن الرتمذي: -82

 لبنان،  حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

ب ، دار الكتاالرمحن أبو حممد الدارمي عبداهلل بن عبد سنن الدارمي: -83

 هـ.1407العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة، دار الفكر للطباعة  سنن ابن ماجة: -84

 رش والتوزيع.والن

 

 (ش)

يخ مؤسسة التار، املوىل حممد صالح املازندراين :رشح أصول الكايف -85

 .2008الطبعة الثانية ، العريب

-أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري، دار الوطن الرياض الرشيعة: -86

 م.1990السعودّية، حتقيق: عبد اهلل بن عمر الدميجي، الطبعة الثانية، 
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 (ص)

 أبو حاتم حممد بن حبان يب ابن بلبان:صحيح ابن حبان برتت -87

 هـ.1414البستي، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، الطبعة الثانية 

 

 (ض)

حممد بن عمرو العقيل، دار الكتب العلمية بريوت  :الضعفاء الكبري -88

 .1998لبنان، الطبعة الثانية 

 

 (ط)

حممد بن سعد بن منيع البغدادي، دار صادر  الطبقات الكربى: -89

 .1968بنان، الطبعة األوىل بريوت ل

عبد الوهاب بن عل بن عبد الكايف  :طبقات الشافعّية الكربى -90

السبكي، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق: حممود حممد الطناحي، 

 عبد الفتاح حممد احللو.

ملنار ، مكتبة اأمحد بن عل بن حجر العسقالين طبقات املدلسني: -91

، حتقيق: عاصم بن عبد اهلل 1983عاّمن األردن، الطبعة األوىل 

 القريويت.

 

 

 )ع(

شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس، دار  العدة يف أصول الفقه: -92

 ستاره قم املقدسة، حتقيق: حممد رضا األنصاري.
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، السيد نعمة اهلل املوسوي اجلزائري عقود املرجان يف تفسري القرآن: -93

 افّية.الثقإحياء الكتب اإلسالمّية، حتقيق مؤّسسة شمس الضحى 

أبو الفضل حفيد اهلروي علل األحاديث يف كتاب صحيح مسلم:  -94

ابن عامر الشهيد، دار الصميدعي للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

 .م2009

حممد بن عل بن بابويه الصدوق، مؤسسة األعلمي  علل الرشائع: -95

 للمطبوعات بريوت لبنان.

 

 (ف)

عل بن حجر  : أمحد بنفتح الباري يف رشح صحيح البخاري -96

 العسقالين، دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت لبنان، الطبعة الثانية.

وي، حممد بن عبد الرمحن السخا فتح املغيث يف رشح ألفية احلديث: -97

 هـ.1403دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

حممد حممد عبد اللطيف ابن اخلطيب، دار الكتب العلمّية  :الفرقان -98

 .وت لبنان، الطبعة األوىلبري

: أبو حممد عل بن أمحد بن سعيد الفصل يف امللل واألهواء والنحل -99

 ابن حزم االندليس، مكتبة اخلانجي القاهرة.

القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي، دار  فضائل القرآن: -100

م، حتقيق: مروان عطّية، 1995ابن كثري بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 ن خرابة.حمس

 أبو الفرج عبد الرمحن بن عل فنون األفنان يف عيون علوم القرآن: -101

 م.1987ابن اجلوزي، دار البشائر بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
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رش ، مؤسسة النشيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس الفهرست: -102

 األوىل. قم إيران، الطبعة، سالمياإل

 :اديث البشري النذيرفيض القدير يف رشح اجلامع الصغري من أح -103

حممد عبد الرؤوف املناوي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، 

 م.1994الطبعة األوىل 

 

 (ك)

عبد اهلل بن عدي اجلرجاين، دار الفكر  الكامل يف ضعفاء الرجال: -104

 للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل.

رش نحممد بن يعقوب الكليني، دار األضواء للطباعة وال الكايف: -105

 .2010والتوزيع، الطبعة الثانية

اخلطيب أبو أمحد بن عل البغدادي، دار  الكفاية يف علم الرواية: -106

 .1985الكتاب العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

عز الدين عل بن حممد ابن األثري، دار صادر  الكامل يف التاريخ: -107

 .1965للطباعة والنرش بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

مد شمس الدين حم ف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة:الكاش -108

بن أمحد الذهبي، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، الطبعة األوىل 

 م.1992

حممد بن عل بن احلسني ابن بابويه القّمي  كامل الدين ومتام النعمة: -109

املعروف بالشيخ الصدوق، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

 هـ.1405بقم املقّدسة، الطبعة األوىل املدّرسني 

 بركات الكواكب النرّيات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات: -110
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بن أمحد بن حممد املعروف بابن كّيال، دار املأمون بريوت، الطبعة 

 م.1981األوىل 

 

 )ل(

أمحد بن عل بن حجر العسقالين، مؤسسة األعلمي  لسان امليزان: -111

 م.1971الطبعة الثانية  للمطبوعات بريوت لبنان،

 

 (م)

، ارينارص بن عبد اهلل القف: مسألة التقريب بني أهل السنّة والشيعة -112

 .هـ1428دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثالثة 

أبو بكر عبد اهلل بن أيب داود السجستاين، املطبعة : املصاحف -113

 .م، حتقيق: آثر جفري1936الرمحانّية بمرص، الطبعة األوىل 

جمموعة من الباحثني بإرشاف عبد املجليد  حف وقراءاته:املص -114

مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، الطبعة األوىل  الرشيف،

 م.2016

عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، املجلس العلمي جنوب  املصنّف: -115

 أفريقيا، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي.

آشوب بن شهرحممد بن عل  معامل العلامء يف فهرست كتب الشيعة: -116

املازندراين، داء األضواء بريوت لبنان، حتقيق: السيد حممد صادق 

 آل بحر العلوم.

فخر الدين حممد بن عمر الرازي، دار إحياء الرتاث  مفاتيح الغيب: -117

 م2008العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
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أبو عمرو عثامن بن عبد  مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث: -118

ف بابن الصالح، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الرمحن املعرو

 .حتقيق صالح بن حممد بن عويضة

أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، دار  املستدرك عىل الصحيحني: -119

 املعرفة للنرش والتوزيع  بريوت لبنان .

ل مؤسسة آ ،املريزا حسني النوري الطربيس مستدرك الوسائل: -120

 حياء الرتاث.إل ݜالبيت 

حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، دار  العتدال يف نقد الرجال:ميزان ا -121

 املعرفة للطباعة والنرش بريوت لبنان.

ة أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، مكتبة ابن تيمي املعجم الكبري: -122

 القاهرة الطبعة الثانية.

أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، دار احلرمني  املعجم األوسط: -123

 .1995النرش والتوزيع، الطبعة األوىلللطباعة و

ن حممد بن حبان ب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني: -124

هـ، حتقيق: 1396أمحد البستي، دار الوعي بحلب، الطبعة األوىل 

 حممد ابراهيم زايد.

حممود شكري اآللويس، املطبعة  :خمترص التحفة االثني عرشية -125

 .الدين اخلطيب السلفّية بالقاهرة، حتقيق: حمّب 

 أبو :موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله -126

املعاطي النوري/أمحد عبد الرزاق عيد/حممود حممد خليل، علم 

 .م1997الكتب، الطبعة األوىل 

أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجل، مكتبة الدار : معرفة الثقات -127
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  .العظيم البستوي باملدينة املنّورة، حتقيق عبد العليم عبد

يس، أيب عل الفضل بن احلسن الطرب :جممع البيان يف تفسري القرآن -128

 .م1995مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان، طبعة 

 نور الدين عل بن أيب بكر اهليثمي، دار جممع الزوائد ومنبع الفوائد: -129

 .1988الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

: جاسم حممد راشد العيساوي، ني يف الصحيحنيمروّيات املختلط -130

 م.2006مكتبة الصحابة، الطبعة األوىل 

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار احلديث  مقاييس اللغة: -131

 .2008القاهرة، الطبعة األوىل 

شورات من، الشيخ عبد اهلل املامقاين :مقباس اهلداية يف علم الدراية -132

الشيخ حممد رضا ، حتقيق: هـ1428، الطبعة األوىل دليل ما

 .املامقاين

 أبو الفرح عبد الرمحن بن عل بن املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: -133

 .1992اجلوزي،  دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة االوىل

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار احلديث  منهاج السنة النبوية: -134

 .2004القاهرة مرص، الطبعة األوىل 

، دار بّشار عّواد معروف/حممد بّشار عّواد :د أصحاب الكساءمسن -135

 .م2013 األوىل، الطبعة الغرب اإلسالمي تونس

أبو بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي، دار الكتب مسند احلميدي:  -136

م، حتقيق: حبيب الرمحن 1988العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 األعظمي.

رة حنبل الشيباين، مؤسسة قرطبة القاه أبو عبد اهلل أمحد بناملسند:  -137
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 مرص، حتقيق: شعيب األرنؤوط.

أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، دار احلديث بالقاهرة،  املسند: -138

 م، حتقيق: أمحد حممد شاكر.1995الطبعة األوىل 

العالمة الشيخ آغا بزرك  :مصّفى املقال يف مصنّفي علم الرجال -139

يق والطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة العلوم للتحق، دار الطهراين

 .م1988الثانية 

ر عبد اهلل حممد بن أيب شيبة، دار الفك املصنف يف األحاديث واآلثار: -140

 للنرش والتوزيع بريوت لبنان.

حممد عبد العظيم الزرقاين، مطبعة  :مناهل العرفان يف علوم القرآن -141

 .الثالثة، الطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاؤه

مجال الدين عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي، املكتبة عات: املوضو -142

السلفية باملدينة املنورة، حتقيق: عبد الرمحن حممد عثامن، الطبعة 

 األوىل.

ألمرية االسيد حممد حسني الطباطبائي،  امليزان يف تفسري القرآن: -143

 م.2010الطبعة األوىل  ،للطباعة والنرش والتوزيع

 

 (ن)

لكتب دار ا، حممد جعفر الكتاين :يث املتواترنظم املتناثر من احلد -144

 .السلفية للطباعة والنرش بمرص، الطبعة الثانية

أمحد بن عل بن حجر  :نخبة الفكر يف مصطلح أهل النظر -145

م، حتقيق: 1997العسقالين، دار احلديث القاهرة، الطبعة اخلامسة 

 .عصام الصبابطي
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 بارك بن حممد بنجمد الدين  امل النهاية يف غريب احلديث واألثر: -146

 .1979األثري، املكتبة العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل

 ،العسقالينأمحد بن عل بن حجر  النكت عىل مقدمة ابن الصالح: -147

امعة اإلسالمية املدينة املنورة، الطبعة عامدة البحث العلمي باجل

 حتقيق: ربيع املدخل. م،1984األوىل 

 

 

 )و(

أبو العباس أمحد بن حممد بن بناء الزمان: وفيات األعيان وأنباء أ -148

 خلكان، طبعة دار صادر بريوت لبنان.

العالمة حممد حمسن املعروف بالفيض الكاشاين، دار إحياء  الوايف: -149

م، حتقيق: السيد 2011الرتاث العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 عل بحر العلوم.

إحياء  فدي، دارصالح الدين خليل بن أيبك الص الوايف بالوفيات: -150

 م.2000الرتاث العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
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