عبد اهلل بن سبأ بين تاريخ الطبري ورجال الكشي
المقدمة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
والحمد هلل رب العالميف وأفضؿ الصالة وأتـ السالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيد الكائنات
وخاتـ النبييف محمد وعمى أىؿ بيتو اليداة المياميف ،والمعف عمى أعدائيـ ومبغضييـ مف األوليف

واآلخريف
قبؿ أربع سنوات تقريبا كاف لي حديث وعبر عدة خطب مف خطب الجمعة – وىي منشورة عمى
موقع المشكاة – حوؿ االستفتاء الذي وجو إلى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى المير از
جواد التبريزي (قدس سره) بخصوص الخطاب الذي ألقاه السيد مرتضى العسكري (ره) في إحدى

الم دارس الدينية في قـ المقدسة عف المعف الموجود في زيارة عاشوراء ،وقد تحولت تمؾ الخطب

إلى المادة األصمية لبحث سعيت إلى التوسع فيو حوؿ موقؼ مدرسة أىؿ البيت (ع) مف المعف
والسب ،ومف جممة ما عرضتو مف األدلة بعض الروايات المعتبرة في كتاب رجاؿ الكشي والدالة

عمى لعف األئمة (ع) لعبد اهلل بف سبأ ،وقد قادني الفضوؿ آنذاؾ أف أق أر كيفية معالجة السيد
العسكري لمسألة وجود ابف سبأ حيث أف المصدر والرواية المثبتيف لمعف والوجود معتبراف ،وأساس
تأليؼ كتاب "عبد اهلل بف سبأ وأساطير أخرى" مبني عمى اختالؽ تمؾ الشخصية ومف ثـ إلغاء

كؿ ما يترتب عمى االختالؽ مف لعف وغيره ،ولكف تمؾ القراء جرت الحسرة إلى نفسي ،إذ تـ
التعريض والتشكيؾ والتنقيص في الكشي وكتابو الرجاؿ

فعزمت عمى التوسع في ىذا األمر ضمف مبحث المعف والسب ثـ آثرت أف أفرده في دراسة

مستقمة ثـ أعقبو بالمبحث السابؽ ،ولكف االرتباطات واالنشغاالت التي تترتب عمى التقيد بإمامة
المسجد – بالرغـ مف اعترافي بالقصور والتقصير في أداء حقيا  -منعت ىذه الدراسة عف

الظيور رغـ اختصارىا ،وكـ تقودني األمنيات لمتفرغ لمبحث العممي الذي أجد فيو أنسي وسموتي،

ولكف ليس كؿ ما يتمناه المرء يدركو

ولـ يكف ىدفي مف ىذه الدراسة المختصرة تسميط الضوء عمى مسألة وجود ابف سبأ مف عدميا،

واف كانت ىذه الدراسة ال تخمو مف بعض اإلشارات المتواضعة ،بؿ كاف ىمي الدفاع عف أحد
أعالـ التشيع الرجالي الكبير أبي عمرو محمد بف عمر بف عبدالعزيز الكشي وكتابو الذي لخصو

الشيخ الطوسي باسـ "اختيار معرفة الرجاؿ" ،حيث أف إثبات وىمية ابف سبأ جاء عمى حساب

الطعف في ىذا الرجؿ العظيـ وكتابو الذي يعد مف أىـ المصادر في عمـ الرجاؿ عند الشيعة

اإلمامية

وأممي مف األخوة القراء واألخوات الفاضالت تنبييي إلى ما في ىذه الدراسة مف وىـ وزلؿ،

فالعصمة ألىميا ،وما أردت منيا سوى نصرة المذىب ودفع ما قد يعمؽ في األذىاف مف شبيات
قد تشوه الحقيقة وتصد عف الحؽ ،وحسبي اهلل ونعـ الوكيؿ
في الخامس عشر مف ربيع األوؿ 9241ىػ
ىاشـ الياشمي
التمييد

تعد مسألة وجود عبد اهلل بف سبأ واألدوار التي نسبت إليو مف أكثر المواضػيع سػخونة ونقاشػا فػي

العقػػود األخي ػرة ،ونجػػـ عػػف االخػػتالؼ الحاصػػؿ فييػػا ظيػػور ف ػريقيف متنافسػػيف أساسػػييف ،الفريػػؽ
المثبػػت لوجػػود عبػػد اهلل بػػف سػػبأ ،وىػػـ مػػف متعصػػبي أىػػؿ السػػنة ،ويسػػعى ىػػذا الفريػػؽ إلػػى إلصػػاؽ
أنواع الػتيـ بالتشػيع تبعػا لمروايػات الػواردة فػي كتػب التػاريخ حػوؿ دور ابػف سػبأ فػي التشػيع وتػأثيره

عمى الشيعة عبر إظيار نفسو متشيعا ألمير المؤمنيف (ع) ومػف ثػـ سػوقيـ نحػو االنحػراؼ ونشػر

المعتقدات الفاسدة المنسجمة مع معتقدات الييود ،مضافا إلى تأليب الناس عمى عثمػاف بػف عفػاف
فػػي مختمػػؼ البمػػداف وتمكنػػو مػػف جمػػع األعػواف وزرع الفتنػػة التػػي انجػػرت إلػػى قتػػؿ عثمػػاف مسػػتفيدا

مف العنػواف السػابؽ ،بينمػا يسػعى الفريػؽ الشػيعي الػرافض لنسػبة تمػؾ األدوار إليػو أف ينفػي وجػوده

مف األساس فتبطؿ بالتالي تمؾ األدوار المزعومة إذ ال معنى لنسبة فعؿ إلػى شػخص ال وجػود لػو
في الحياة!!

وكػػاف عمػػى رأس الفري ػػؽ ال ػرافض والمتوس ػػع فػػي البح ػػث فيػػو ف ػػي الوسػػط الش ػػيعي السػػيد مرتض ػػى

العسكري الذي بذؿ جيدا كبي ار في إثبات ىػذا الػرأي بعػد أف كػاف الػرأي السػائد لػدى عممػاء الشػيعة
ىػػو وجػػود مثػػؿ ىػػذا الشػػخص ،ويعػػد كتابػػو "عبػػد اهلل بػػف سػػبأ وأسػػاطير أخػػرى" والػػذي أتبعػػو بكتػػاب

"مائة وخمسوف صحابي مختمؽ" مف أىـ إنجازاتو عمى صعيد التأليؼ لما فييما مػف اكتشػاؼ رأي

جديد مخالؼ لمرأي السائد

ويبدو أف النقطة األساسية التي جعمت كؿ طػرؼ (المتعصػبيف مػف السػنة والرافضػيف مػف الشػيعة)
يتمسػػؾ ب أريػػو ،ىػػي أف إثبػػات الوجػػود يعنػػي وجػػود عناصػػر دخيمػػة مػػؤثرة فػػي التشػػيع ،ونفػػي أصػػؿ

الوجػػود يعنػػي نفػػي تمػػؾ العناصػػر وتأثيرىػػا ،وفػػي تقػػديري فػإف عػػدـ القػػدرة عمػػى التفكيػػؾ بػػيف أصػػؿ

الوجود وبيف التأثير عمى التشيع ىو منشأ بروز ىذيف القوليف دوف القوؿ الثالث الذي يثبت أصػؿ
الوجود وينفي التأثير

المستشرقوف وابف سبأ
ويرى مجموعة مف الباحثيف والكتاب أف ىناؾ عدة شخصيات مف المسمميف وغيرىـ سبقت السيد
العسكري في القوؿ إف ابف سبأ شخصية مختمقة ،فقد ذكر الدكتور محمد جابر عبد العاؿ أف

بعض الباحثيف المستشرقيف مثؿ :األلمانييف يوليوس فمياوزف المتوفى سنة 9191ـ ،وفرييد لندر،

قالوا أف ابف سبأ مف اختالؽ المتأخريف (حركات الشيعة المتطرفيف وأثرىـ في الحياة االجتماعية
ص)91

وذكر السيد محمد الرضوي عف بعض معادي التشيع اعترافيـ أف مف جممة المستشرقيف الذيف

أنكروا وجوده :فريد لندر واإليطالي كايتاني المتوفى سنة  9141وبرنارد لويس وفميازوف (كذبوا

عمى الشيعة ص ،891وراجع أيضا ىوية التشيع ص 981نقال عف نظرية اإلمامة ألحمد محمود

صبحي ص ،83ولست في وارد البحث ىنا في مدى دقة ما ينقؿ عف آرائيـ ىؿ كانوا يقولوف
باختالؽ شخصيتو أو بعدـ إسناد بعض األدوار إليو ،فراجع ما كتبو الدكتور عبدالعزيز صالح
الياللي مف قسـ التاريخ في جامعة الممؾ سعود في الرسالة رقـ  24مف الحولية الثامنة مف

حوليات كمية اآلداب في جامعة الكويت الصادرة سنة 9241/9243ىػ ص)14 – 41
أوؿ مف تبنى االختالؽ مف المسمميف
ويشػػير السػػيد مرتضػػى الرضػػوي إلػػى أف أوؿ مػػف تنبػػو لفك ػرة اخػػتالؽ ابػػف سػػبأ مػػف المسػػمميف ىػػو
الكاتػػب المصػػري طػػو حسػػيف نظػ ار إللمامػػو وتعمقػػو بالتػػاريخ ،واف السػػيد العسػػكري تمقػػى ىػػذا الػرأي
بتكثيػػؼ البحػػث حولػػو واخ ػراج نصوصػػو ،وكػػاف حاصػػؿ بحثػػو كتابػػو "عبػػد اهلل بػػف سػػبأ وأسػػاطير

أخرى" (مع رجاؿ الفكر ج 9ص)431

وقد أشار طو حسيف إلى ذلؾ في القسـ الثاني مف كتابو "الفتنة الكبرى" الذي سماه بػ "عمي

وبنوه" ،قاؿ:

"وأقؿ ما يدؿ عميو إعراض المؤرخيف عف السبئية وعف ابف السوداء في حرب صفيف أف أمر

السبئية وصاحبيـ ابف السوداء إنما كاف متكمفا منحوال ،قد اخترع بآخرة حيف كاف الجداؿ بيف

الشيعة وغيرىـ مف الفرؽ اإلسالمية ،أراد خصوـ الشيعة أف يدخموا في أصوؿ ىذا المذىب
عنص ار ييوديا إمعانا في الكيد ليـ والنيؿ منيـ

ولو قد كاف أمر ابف السوداء مستندا إلى أساس مف الحؽ والتاريخ الصحيح لكاف مف الطبيعي أف
يظير أثره وكيده في ىذه الحرب المعقدة المعضمة التي كانت بصفيف ،ولكاف مف الطبيعي أف

يظير أثره حيف اختمؼ أصحاب عمي في أمر الحكومة ،ولكاف مف الطبيعي بنوع خاص أف

يظير أثره في تكويف ىذا الحزب الجديد الذي كاف يكره الصمح وينفر منو ويكفر مف ماؿ إليو أو
شارؾ فيو

ولكنا ال نرى البف السوداء ذك ار في أمر الخوارج ،فكيؼ يمكف تعميؿ ىذا اإلىماؿ أو كيؼ يمكف

أف نعمؿ غياب ابف سبأ عف وقعة صفيف وعف نشأة حزب المحكمة

أما أنا فال أعمؿ األمريف إال بعمة واحدة ،وىي أف ابف السوداء لـ يكف إال وىما ،واف وجد بالفعؿ
فمـ يكف ذا خطر كالذي صوره المؤرخوف وصوروا نشاطو أياـ عثماف وفي العاـ األوؿ مف خالفة

عمي

وانما ىو شخص ادخره خصوـ الشيعة لمشيعة وحدىـ ولـ يدخروه لمخوارج ألف الخوارج لـ يكونوا

مف الجماعة ولـ يكف ليـ مطمع في الخالفة وال الممؾ ،وانما كانوا قوما يثوروف بكؿ خالفة

وينتقضوف عمى كؿ ممؾ ،ويحاربوف الخمفاء والمموؾ ما وجدوا إلى حربيـ سبيال ،ثـ ىـ لـ يكونوا

حزبا باقيا متصال عظيـ الخطر ،والسيما بعد أف انقضى عصر بني أمية ،وانما ضعؼ أمرىـ
وفؿ حدىـ بعد أف تقدـ الزماف بدولة بني العباس ،وبقي مذىبيـ معروفا بيف المتكمميف،

فمـ يكونوا إذا حزبا تحتاج خصومتو إلى الجداؿ الشديد المتكمؼ الذي يبغضيـ إلى الناس ويزىد

فييـ أصحاب التقى والورع ،كما كاف أمر الشيعة الذيف ظموا ينازعوف المموؾ والخمفاء سياسة

المسمميف إلى اآلف" (إسالميات طو حسيف الفتنة الكبرى " 4عمي وبنوه" ص)142
مف ىو أوؿ مف تبنى االختالؽ مف الشيعة؟

واإلنصػػاؼ القػػوؿ أف السػػيد العسػػكري لػػـ يكػػف أوؿ مػػف تبنػػى اخػػتالؽ ابػػف سػػبأ مػػف بػػيف الشػػيعة
اإلمامي ػػة فق ػػد تبن ػػاه م ػػف قبم ػػو الش ػػيخ محم ػػد حس ػػيف آؿ كاش ػػؼ الغط ػػاء (رحم ػػو اهلل) المت ػػوفى س ػػنة

9838ىػ ،فقد قاؿ:

"وأما عبد اهلل بف سبأ الذي يمصقونو بالشػيعة أو يمصػقوف الشػيعة بػو ،فيػذه كتػب الشػيعة بأجمعيػا
تعمف بمعنو والبرتءة منو ،وأخؼ كممة تقوليا كتب رجاؿ الشيعة في حقو ويكتفوف بيا عف ترجمة

حالو عند ذكره في حرؼ العيف ىكذا" :عبد اهلل بف سبأ ،ألعف مف أف يذكر"
انظر رجاؿ أبي عمي وغيره

عمى أنو ليس مف البعيػد رأي القائػؿ :أف عبػد اهلل بػف سػبأ ومجنػوف بنػي عػامر وأبػي ىػالؿ وأمثػاؿ
ى ػؤالء الرجػػاؿ أو األبطػػاؿ كميػػا أحاديػػث خ ارفػػة ،وضػػعيا القصاصػػوف وأربػػاب السػػمر والمجػػوف"

(أصؿ الشيعة وأصوليا ص)931

وق ػػد ح ػػرر الش ػػيخ كاش ػػؼ الغط ػػاء مقدم ػػة الطبع ػػة الثاني ػػة ع ػػاـ 9844ى ػ ػ م ػػع أف أوؿ بح ػػث لمس ػػيد

العسػ ػػكري حػ ػػوؿ ابػ ػػف سػ ػػبأ بعن ػ ػواف "المػ ػػدخؿ" رأى النػ ػػور عػ ػػاـ 9843ىػ ػ ػ (عبػ ػػد اهلل بػ ػػف سػ ػػبأ ج4
ص ،)894أمػػا أوؿ طبعػػة مػػف كتػػاب "عبػػد اهلل بػػف سػػبأ وأسػػاطير أخػػرى فقػػد طبػػع عػػاـ 9834ىػ ػ
(المصدر السػابؽ ص ،)1ولكػف اإلنصػاؼ أيضػا يقتضػي القػوؿ أف السػيد العسػكري أوؿ مػف ثبػت
الرأي القائؿ باالختالؽ ببحث مفصؿ حوؿ ابف سبأ وسيؼ بف عمر

ىذا كمو في اختالؽ شخصػية ابػف سػبأ ،أمػا اإلشػارة إلػى اخػتالؽ بعػض أخبػار ابػف سػبأ فقػد أشػير

إلييا قبؿ ذلؾ بكثير ،وعمى سبيؿ المثاؿ أشار الشييد السيد نػور اهلل الحسػيني التسػتري المستشػيد
سػنة 9491ى ػ أف الروايػة الػواردة أف أميػر المػؤمنيف (ع) سػػير ابػف سػبأ ألجػؿ سػػبو أبػا بكػر وعمػػر
متناقضػة مػػع الروايػػة التػػي تقػػوؿ أنػػو سػػيره ألجػػؿ دعػػوى األلوىيػػة وىػػذا مػػف أجػػؿ آيػػات الوضػػع فػػي

الخبر (الصوارـ الميرقة ص)412
الموقؼ الشيعي مف أطروحة السيد العسكري
ولقد أحسف جمع مف عمماء الشيعة وباحثييـ الظف بأبحاث السيد العسكري لما أخذه مف الصيت
واالكتشاؼ الجديد ،ووافقوه فيما توصؿ إليو مف نتيجة كالعالمة السيد محمد حسيف الطباطبائي
وتمميذه الشيخ مرتضى المطيري (الميزاف في تفسير القرآف ج 1ص ،414وياداشتياي استاد

مطيري (بالفارسية) ج 1ص ،248-244واإلماـ الصادؽ والمذاىب األربعة ج 8ص)219

ومف الممكف أف تكوف الحالة التي كانت فييا الساحة االسالمية مف تشديد مف قبؿ خصوـ
الشيعة في التعيير بيـ والطعف في معتقداتيـ تأثي ار نفسيا مساعدا لسرعة القبوؿ باالكتشاؼ الذي

قمب الطاولة عمى الطاعنيف في الشيعة

غير أف جممة مف العمماء والمحققيف عارضوا فكرة االختالؽ وبينوا عدـ صحتيا إما بالتصريح

واما باإلصرار عمى وجوده مع كونيـ مف الباحثيف الذيف ال تخفى عمييـ اإلصدارات واآلراء
الصادرة قبميـ والتي تصرح باختالؽ ابف سبأ (راجع مستدركات عمـ رجاؿ الحديث ج 4ص49
لمشيخ عمي النمازي الشاىرودي ،وقد طبعت الطبعة األولى مف كتابو عاـ 9294ىػ ،وأضواء
عمى عقائد الشيعة اإلمامية لمشيخ جعفر السبحاني ص 31وقد طبعت الطبعة األولى منو عاـ

9249ىػ ،مما يعني أف الشيخ النمازي كاف قد صرح برأيو قبؿ الشيخ السبحاني

كما أف العالمة االميني كاف مسبوقا برأي الشيخ كاشؼ الغطاء مف الشيعة أو غيره مف أىؿ

السنة ومع ذلؾ صرح بوجود ابف سبأ وتبرؤ الشيعة منو في موسوعتو الغدير ج 8ص ،12ثـ
تبنى في الجزء التاسع مف غديره ص 444الرأي األوؿ لطو حسيف والذي طرحو في القسـ األوؿ

مف كتابو "الفتنة الكبرى" المخصص لعثماف بف عفاف ،واف كاف طو حسيف قد أيد في القسـ

الثاني مف "الفتنة الكبرى" المعروؼ باسـ "عمي وبنوه" اختالؽ ابف سبأ)
موقؼ السيد الخوئي (قد)

واف كاف ال ينبغي في البحث العممي التوقؼ عند آراء العمماء ميما كاف شأنيـ العممي كبيرا ،إذ

أف ما عدا المعصوـ (ع) معرض لمخطأ ،ولكف بعض المتحمسيف لرأي السيد العسكري استعاف

برأي بعض عمماء الشيعة ومنيـ السيد الخوئي (قدس سره) بما لو مف مقاـ عممي رفيع إلثبات

صحة النتيجة التي خرج بيا السيد العسكري مف وىمية شخصية ابف سبأ

غير أف عبارة السيد الخوئي (قد) والمذكورة في معجـ رجاؿ الحديث ال تساعد عمى ذلؾ ،فإنو

أثبت أف "أسطورة عبد اهلل بف سبأ وقصص مشاغباتو اليائمة موضوعة مختمقة اختمقيا سيؼ بف
عمر الوضاع الكذاب" ثـ استشيد بكتابي السيد العسكري "عبداهلل بف سبأ" و"مائة وخمسوف

صحابي مختمؽ" في دراستو عف قصص سيؼ الخرافية (معجـ رجاؿ الحديث ج 94ص912

الطبعة الثالثة)

فما نفاه السيد الخوئي ىو القصص التي أوردىا سيؼ بف عمر عف عبداهلل بف سبأ وليس وجوده
أو عدـ وجوده ،وكال الفريقيف المثبت والرافض لوجود ابف سبأ اليقبؿ بقصص سيؼ الخرافية

كما أف الطبعة الخامسة المصححة المطبوعة بعد وفاتو فييا بعض اإلضافات التي جرت تحت
نظره الشريؼ (معجـ رجاؿ الحديث ج 9ص 48الطبعة الخامسة) ،ومف جممة اإلضافات ما جاء

حوؿ ابف سبأ ،وتمؾ اإلضافة تؤكد عمى أف ما نفاه السيد الخوئي (قد) حوؿ ابف سبأ ليس أصؿ

وجوده بؿ القصص التي اختمقيا سيؼ عنو

قاؿ السيد الخوئي (قد) تعميقا عمى كالـ الكشي فيما نقمو عف قوؿ البعض:

"بطالف قوؿ مف خالؼ الشيعة واضح ناشئ عف العصبية العمياء فإف أصؿ التشيع والرفض
مأخوذ مف اهلل عز وجؿ حيث قاؿ سبحانو{ :إنما وليكـ اهلل ورسولو والذيف آمنوا

} والرسوؿ

األعظـ صموات اهلل عميو وآلو حيث قاؿ في الغدير" :مف كنت مواله فيذا عمي مواله ،الميـ واؿ
مف وااله،

" ،وأما عبد اهلل بف سبأ فعمى فرض وجوده فيذه الروايات تدؿ عمى أنو كفر وادعى

األلوىية في عمي عميو السالـ ال أنو قائؿ بفرض إمامتو عميو السالـ ،مضافا إلى أف أسطورة
عبد اهلل بف سبأ وقصص مشاغباتو اليائمة موضوعة مختمقة اختمقيا سيؼ بف عمر الوضاع

الكذاب" (معجـ رجاؿ الحديث ج 99ص 443الطبعة الخامسة)

فالسػػيد الخػػوئي ىنػػا لػػـ ينػػؼ وجػػود ابػػف سػػبأ بػػؿ قػػاؿ أنػػو عمػػى فػػرض وجػػوده فػػإف روايػػات الكشػػي
التدؿ عمى داللة فاسدة في تأثير ابف سبأ عمى التشيع ألف مػف يقػوؿ بألوىيػة أميػر المػؤمنيف (ع)

اليقػػوؿ بإمامتػػو ،والتشػػيع قػػائـ عمػػى القػػوؿ باإلمامػػة وأف األئمػػة ىػػـ عبيػػد مربوبػػوف هلل عػػز وجػػؿ

اصطفاىـ مف بيف خمقو

ابف سبأ في روايات أىؿ السنة
واذا ما أراد الباحث المنصػؼ أف يصػؿ إلػى نتيجػة صػائبة أو أقػرب إلػى الصػواب مػف غيرىػا فيمػا

يرتبط بابف سبأ فإف عميو الرجوع بشكؿ مباشر إلى الروايات الواردة مف الفريقيف

أما الروايات الواردة عف طريؽ أىػؿ السػنة حػوؿ ابػف سػبأ ففييػا الكثيػر مػف االضػطراب والتشػويش
والتناقض ،سواء في اسمو ،أو قبيمتو ،أو البمػدة التػي ينتمػي إلييػا ،أو دينػو السػابؽ ،أو اتحػاده مػع

ابف السوداء ،ناىيؾ عف نشاطو وممارساتو ،وتزداد تمؾ األمور لو أضيؼ إلييا أقواؿ عممػاء أىػؿ

السنة ومؤرخييـ

ولست اآلف في وارد البحث عف ىذه المسألة ألنو قد تـ بحثيا بشكؿ جيد في عدة كتب ومقاالت،
لكف ما يجب التأكيد عميو ىنا أف الروايات التي وردت في كتب أىؿ السنة حوؿ دور عبد اهلل بػف

سبأ ونشاطاتو خاصة فيما يرتبط بدوره وتأثيره عمى التشػيع وبعػض الشػيعة كعمػار بػف ياسػر وأبػي
ذر الغفػػاري لػػـ يصػح منيػػا حػػديث واحػػد وفػػؽ مبػػاني أىػػؿ السػػنة ،فيػػي إمػػا مرسػمة ،أو مسػػندة عػػف
ضعاؼ أو مجيوليف ،وعمدة ما روي مسندا عف دور ابػف سػبأ رواه الطبػري فػي تاريخػو ومػف أخػذ
منو مف بعده عف طريؽ سيؼ بف عمر ،وىو رجؿ أطبقت كممة عممػاء أىػؿ السػنة عمػى تضػعيفو
وعدـ االحتجاج بروايتو (راجع تيذيب الكماؿ ج 1ص)444

وأمػػا مػػا روي عػػف غيػػر طريػػؽ سػػيؼ مػػف روايػػات محػػدودة فػػي مصػػادر أخػػرى غيػػر تػػاريخ الطبػػري
فعمػػدتيا مػػا جمعػػو ابػػف عسػػاكر فػػي تاريخ ػو ،غيػػر أف أسػػانيدىا اليػػركف إلييػػا ،إمػػا لضػػعؼ بعػػض

الػػرواة أو جيػػالتيـ أو عػػدـ ورود أي عبػػارة تفيػػد تػػوثيقيـ أو مػػدحيـ ،مثػػؿ أبػػي الزع ػراء حجي ػة بػػف
عدي الكندي وأبي الحسف عمػي بػف محمػد بػف خزفػة الصػيدالني الواسػطي وسػباط والغطػافي وأبػي

الجالس (راجع تاريخ مدينة دمشؽ ج 41ص)94 – 3

ومف ثـ فمػا يتبػادر مػف كػالـ السػيد العسػكري مػف انتيػاء جميػع روايػات أىػؿ السػنة حػوؿ ابػف سػبأ

إلػػى سػػيؼ بػػف عمػػر فمػػيس مػػف الكػػالـ الػػدقيؽ ،إذ توجػػد أكثػػر مػػف روايػػة مسػػندة ولػػيس فييػػا سػػيؼ

(راجع عبد اهلل بف سبأ ج 9ص)11 – 14

ما يمكف تصحيحو حوؿ ابف سبأ عند أىؿ السنة

وأفضػؿ مػا يمكػف أف يصػح إسػػناده ممػا رواه ابػف عسػاكر فػي تػػاريخ دمشػؽ تبعػا الخػتالؼ كممػػات

أىؿ الجرح والتعديؿ مف أىؿ السنة في بعض الرجاؿ يتمثؿ في الروايتيف التاليتيف:
 – 9الرواية األولى:

أخبرنا أبو البركات األنماطي ،أخبرنا أبو طػاىر أحمػد بػف الحسػف وأبػو الفضػؿ أحمػد بػف الحسػف،
قاال:أخبرنا عبدالممؾ بف محمد بف عبداهلل ،أخبرنا أبو عمي بف الصواؼ ،حدثنا محمػد بػف عثمػاف

بف أبي شيبة ،حدثنا محمد بف العالء ،حدثنا أبو بكر بف عياش ،عػف مجالػد ،عػف الشػعبي ،قػاؿ:

أوؿ مف كذب عبداهلل بف سبأ (تاريخ مدينة دمشؽ ج 41ص)3

وفي السند محمد بف عثماف بف أبي شيبة شيخ الطبراني ،قاؿ صالح جزرة :ثقة ،وقػاؿ عبػداف :ال

بػػأس بػػو ،وقػػاؿ عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف حنبػػؿ :كػػذاب ،وقػػاؿ عبػػد الػػرحمف بػػف خ ػراش :كػػاف يضػػع
الح ػديث ،وقػػاؿ أبػػو بكػػر البرقػػاني :لػػـ أزؿ أسػػمع الشػػيوخ يػػذكروف أنػػو مقػػدوح فيػػو (سػػير أعػػالـ

النبالء ج 92ص)44

وقاؿ األلباني عف سند حديث أورده في سمسمتو:

"وىذ إسناد حسف ،رجالو كميـ ثقات رجاؿ الشيخيف غير محمد بف أبػي شػيبة ،وفيػو كػالـ ال ينػزؿ
حديثو عػف رتبػة الحسػف إف شػاء اهلل ،كمػا بينتػو فػي مقدمػة "مسػائؿ ابػف أبػي شػيبة شػيوخو" تػأليؼ

محمد بف عثماف ىذا" (سمسمة األحاديث الصحيحة ج 2ص)941
وفي السند أيضا مجالد بف سعيد

نقؿ ابف حجر عف البخػاري أنػو قػاؿ فيػو :صػدوؽ ،وقػاؿ يعقػوب بػف سػفياف :تكمػـ النػاس فيػو وىػو
ص ػػدوؽ ،وق ػػاؿ الس ػػاجي :ق ػػاؿ محم ػػد ب ػػف المثنػ ػى :يحتم ػػؿ حديث ػػو لص ػػدقو ،وق ػػاؿ العجم ػػي :ج ػػائز

الحديث

بينما قاؿ البخاري :كاف يحيى بف سعيد يضعفو ،وكاف عبد الرحمف بف ميدي ال يروي عنو شيئا،

وكاف ابف حنبؿ اليراه شيئا ويقوؿ :ليس بشيء

وقاؿ أبػو طالػب :سػألت أحمػد بػف حنبػؿ عػف مجالػد ،فقػاؿ :لػيس بشػيء يرفػع حػديثا كثيػ ار اليرفعػو

الناس ،وقد احتممو الناس

وقاؿ أبو بكر بف أبي خيثمة عف يحيى بف معيف :ضعيؼ واىي الحديث
وقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :سئؿ أبي عف مجالد بف سعيد :يحتج بحديثو ،قاؿ :ال

ونقؿ ابف حجر عف الدراقطني قولو :اليعتبر بو

وقاؿ ابف حباف :ال يجوز االحتجاج بو (تيذيب الكماؿ ج 93ص)281
وحيث أنو لـ يعمـ أف الشعبي أدرؾ ابف سػبأ واألحػداث المتصػمة بػو ،وحيػث أنػو لػـ يعمػـ أنػو تمقػى
مضموف ما قالو عف صحابي حتى تكوف الرواية مقبولػة عمػى مبنػى أىػؿ السػنة أـ تػابعي فيحتػاج

إلى توثيؽ ،فإف السند يشوبو وجو ضعؼ آخر

ولػػو افترضػػنا جػػدال أف الشػػعبي أخػػذ مض ػموف كالمػػو عػػف ثقػػة أو كػػاف أمػػر مػػا حػػدث بػػو مشػػيو ار

فغاية ما يثبتو النقؿ أف ابف سبأ كاف مف الكذابيف ،وال يثبت أي دور لو في التشيع

وىناؾ خدشة بارزة في داللة كالـ الشػعبي ،وىػو أف الكػذب كػاف منتشػ ار قبػؿ عبػد اهلل بػف سػبأ فػال
يصح وصفو بأنو أوؿ مػف كػذب إال أف يػراد بػذلؾ أنػو أوؿ مػف كػذب فػي دعػوى األلوىيػة فػي أحػد

مػػف البشػػر بعػػد النبػػي (ص) ،وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف نسػػبة أي واحػػد مػػف خمػػؽ اهلل إلػػى الربوبيػػة مػػف
أعظـ الكذب ،وىذا األمػر أكدتػو الروايػات الشػيعية الػواردة فػي حػؽ ابػف سػبأ كمػا سػيأتي ،غيػر أف
ىذا األمر ال يثبت أي تأثير البف سبأ عمى التشيع أو الشيعة

 – 4الرواية الثانية:

أخبرنػػا أبػػو القاسػػـ يحيػػى بػػف بطريػػؽ بػػف بشػػرى وأبػػو محمػػد عبػػدالكريـ بػػف حمػزة ،قػػاؿ :أخبرنػػا أبػػو
الحسف بف مكي ،أخبرنا أبو القاسـ المؤمػؿ بػف أحمػد بػف محمػد الشػيباني ،حػدثنا يحيػى بػف محمػد
بف صاعد ،حدثنا بندار ،حدثنا محمد بف جعفر ،حدثنا شعبة ،عف سممة ،عف زيد بف وىػب ،عػف

عمي (ع) قاؿ :مالي وماؿ ىػذا الحميػت األسػود (تػاريخ مدينػة دمشػؽ ج 41ص ،3والحميػت ىػو
وعاء السمف)

ولكف ىذه الرواية ال تبيف أف مف أبدى أمير المؤمنيف (ع) انزعاجو منو ىو عبد اهلل بف سبأ ،نعػـ
ج ػػاء ذل ػػؾ ف ػػي رواي ػػات أخ ػػرى رواى ػػا اب ػػف عس ػػاكر ف ػػي تاريخ ػػو ( ارج ػػع ت ػػاريخ مدين ػػة دمش ػػؽ ج41

ص،)3غير أنيا مخدوشة السند ،فإف قبمنػا بصػالحيتيا كقرينػة عمػى أف المقصػود فػي ىػذه الروايػة
ىػػو ابػػف سػػبأ فإنيػػا ال تػػدؿ عمػػى أكثػػر مػػف تضػػايؽ أميػػر المػػؤمنيف (ع) منػػو ،وىػػذا المقػػدار أكدتػػو

الروايات الشيعية أيضا – كما سيأتي

وخالصة األمر أنو لـ يثبت مف طريؽ أىؿ السنة أي رواية معتبرة تدؿ عمػى تػأثير ابػف سػبأ عمػى

الشػػيعة والتشػػيع  -وىػػو محػػط النظػػر فػػي بحثنػػا معيػػـ  -حتػػى يحتجػوا بيػػا عمػػى رأييػػـ ،فضػػال أف
يحتجوا بيا عمينا ،لما ىو معموـ مف أف كوف الرواية معتبرة عنػد السػنة عمػى سػبيؿ الفػرض اليمػزـ

منو اعتبارىا عند الشيعة ألف لمشيعة رأييـ الخاص في توثيؽ وتضعيؼ الرجاؿ
ابف سبأ في رجاؿ الكشي

الروايات الموجودة في مصادرنا الشيعية والتي جاء فييا اسـ عبداهلل بف سبأ صريحا محدودة جدا،
وعمدتيا ما رواه الكشي في رجالو ،وىي عبارة عف خمسة روايات وىي:

 – 9مػػا رواه بسػػند صػػحيح عػػف محمػػد بػػف قولويػػو ،قػػاؿ :حػػدثني سػػعد بػػف عبػػد اهلل ،قػػاؿ :حػػدثنا
يعقوب بف يزيد ومحمد بف عيسى ،عف ابف أبي عمير ،عف ىشاـ بف سالـ ،قاؿ :سمعت أبا عبػد

اهلل (ع) يقػػوؿ وىػػو يحػػدث أصػػحابو بحػػديث عبػػد اهلل بػػف سػػبأ ومػػا ادعػػى مػػف الربوبيػػة فػػي أميػػر

المؤمنيف عمي بف أبي طالب (ع) ،فقاؿ (ع):

"إنو لما ادعى ذلؾ استتابو أمير المؤمنيف (ع) فأبى أف يتوب فأحرقو بالنار"

 – 4مػػا رواه بسػػند صػػحيح عػػف محمػػد بػػف قولويػػو ،قػػاؿ :حػػدثني سػػعد بػػف عبػػد اهلل ،قػػاؿ :حػػدثنا
يعقوب بف يزيد ومحمد بف عيسى ،عف عمي بف ميزيار ،عف فضالة بف أيوب األزدي ،عف أبػاف

بف عثماف ،قاؿ سمعت أبا عبد اهلل (ع) يقوؿ" :لعػف اهلل عبػد اهلل بػف سػبأ ،إنػو ادعػى الربوبيػة فػي

أميػػر المػػؤمنيف (ع) ،وكػػاف واهلل أميػػر المػػؤمنيف (ع) عبػػدا هلل طائعػػا ،الويػػؿ لمػػف كػػذب عمينػػا ،واف
قوما يقولوف فينا ما ال نقولو في أنفسنا ،نب أر إلى اهلل منيـ ،نب أر إلى اهلل منيـ"

 – 8مػػا رواه بسػػنديف صػػحيحيف إل ػى محمػػد بػػف أبػػي عميػػر ،ومنػػو بسػػند صػػحيح إلػػى اإلمػػاـ زيػػف
العابديف (ع) ،عف محمد بف قولويو ،عف سعد بػف عبػد اهلل ،عػف يعقػوب بػف يزيػد ،عػف ابػف أبػي
عمير ،وأحمد بف محمد بف عيسى ،عف أبيو والحسيف بف سعيد ،عػف ابػف أبػي عميػر ،عػف ىشػاـ

بف سالـ ،عف أبي حمزة الثمالي ،قاؿ :قاؿ عمػي بػف الحسػيف (ع) :لعػف اهلل مػف كػذب عمينػا ،إنػي
ذكرت عبد اهلل بف سبأ فقامت كؿ شعرة في جسدي ،لقد ادعػى أمػ ار عظيمػا ،مػا لػو لعنػو اهلل ،كػاف
عمي (ع) واهلل عبدا هلل صػالحا ،أخػو رسػوؿ اهلل ،مػا نػاؿ الك ارمػة مػف اهلل إال بطاعتػو هلل ولرسػولو،

ومػػا نػػاؿ رسػػوؿ اهلل (ص) الك ارمػػة مػػف اهلل إال بطاعتػػو" (اختيػػار معرفػػة الرجػػاؿ ص 943ح939

و 934و)938

 – 2مػػا رواه عػػف محمػػد بػػف قولويػػو ،عػػف سػػعد بػػف عبػػد اهلل ،عػػف محمػػد بػػف خالػػد الطيالسػػي ،عػػف
ابف أبي نجراف ،عف عبد اهلل بف سناف ،قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل (ع):

"إنا أىؿ بيت صػديقوف ال نخمػو مػف كػذاب يكػذب عمينػا ،ويسػقط صػدقنا بكذبػو عمينػا عنػد النػاس،
كاف رسوؿ اهلل (ص) أصدؽ الناس ليجة وأصدؽ البرية كميا ،وكاف مسػيممة يكػذب عميػو ،وكػاف

أميػػر المػػؤمنيف أصػػدؽ مػػف ب ػ أر اهلل بعػػد رسػػوؿ اهلل ،وكػػاف الػػذي يكػػذب عميػػو ويعمػػؿ فػػي تكػػذيب
صدقو ،ويفتري عمى اهلل الكذب عبد اهلل بف سبأ" (اختيار معرفة الرجاؿ ص 941ح)932

وىذه الرواية ضعيفة عند أغمب عممائنا بمحمد بف خالد الطيمسي ،حيث أنو لـ يرد في حقو توثيؽ

ػر قمػيال مػف عممائنػا اعتبػر روايتػو وذىػب إلػى حسػنو كالشػيخ المامقػاني (نتػائج
خػاص ،غيػر أف نف ا
تنقػيح المقػػاؿ ص ،)981والوحيػػد البيبيػػاني الػذي قػػاؿ إف روايػػة األجمػػة عنػو دليػػؿ االعتمػػاد عميػػو

(منتيى المقاؿ ج 1ص)29

بؿ قد يقاؿ بإمكانية تصحيح حالو بناء عمى مبنى المعاريؼ ،حيػث أف الشػخص إذا كػاف مشػيو ار

بأنو الطريؽ لنقؿ كتب األصوؿ الروائية ولـ يرد في حقو قدح فإف ىذا عالمة االعتبار كمػا ذىػب

إليو أستاذي المير از التبريزي (قدس سره)

وقد روى حميد بف زياد الواقفي الثقة عف الطيالسي أصػوال كثيػرة ،وكمػا ذكػر ذلػؾ الشػيخ الطوسػي

في رجالو (معجـ رجاؿ الحديث ج 91ص)11

 – 4مػػا رواه عػػف محمػػد بػػف قولويػػو القمػػي ،قػػاؿ :حػدثني سػػعد بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي خمػػؼ القمػػي،
قاؿ :حدثني محمد بف عثماف العبدي ،عف يونس بف عبػد الػرحمف ،عػف عبػد اهلل بػف سػناف ،قػاؿ:

حدثني أبي ،عف أبي جعفر ،قاؿ" :إف عبد اهلل بف سبأ كاف يدعي النبوة ويزعـ أف أمير المػؤمنيف
(ع) ىو اهلل (تعالى عف ذلؾ) ،فبمغ ذلؾ أمير المؤمنيف (ع) فدعاه وسألو؟ فأقر بذلؾ ،وقاؿ :نعػـ

أنت ىو ،وقد كاف ألقي في روعي أنؾ أنت اهلل وأني نبي ،فقػاؿ لػو أميػر المػؤمنيف (ع) :ويمػؾ قػد
سخر منؾ الشػيطاف فػارجع عػف ىػذا ثكمتػؾ أمػؾ وتػب ،فػأبى فحبسػو ثالثػة أيػاـ واسػتتابو فمػـ يتػب

فأحرقػػو بالنػػار ،وقػػاؿ :إف الشػػيطاف اسػػتيواه فكػػاف يأتيػػو ويمقػػي فػػي روعػػو ذلػػؾ" (اختيػػار معرفػػة
الرجاؿ ص 941ح)934

والرواية ضعيفة السند ،إذ فييا محمد بف عثماف العبدي ،وىو مجيوؿ ،وفييا سػناف والػد عبػد اهلل،

وىو ميمؿ

ومجموع روايات الكشي السابقة وفييا روايات صحيحة معتبرة تثبت أف عبػد اهلل بػف سػبأ شخصػية
حقيقية كانت موجودة في عيد أمير المؤمنيف (ع)

والغريػػب أف السػػيد العسػػكري عنػػدما عػػرض روايػػات الكشػػي المسػػندة بتػػر إسػػنادىا ولػـ يتطػػرؽ إلػػى

صحة سندىا!! (عبد اهلل بف سبأ ج 4ص )939بينما نجده يتعرض ألسانيد الطبري بتدقيؽ بالغ!!
بؿ نجده يدقؽ في بعض الروايات الشيعية األخرى التي وردت مف غير طريؽ الكشي والمتضػمنة

لثغرات في قصة عبد اهلل ابف سبأ (راجع عبد اهلل بف سبأ ج 4ص )914
تعميؽ عمى تعميؽ الكشي
وبعد إيراد الكشي لمروايات الخمس السابقة قاؿ:
"وذكػػر بعػػض أىػػؿ العمػػـ أف عبػػداهلل بػػف سػػبأ كػػاف ييوديػػا فأسػػمـ ووالػػى عميػػا (ع) وكػػاف يقػػوؿ وىػػو
عمى ييوديتو في يوشع بف نوف وصي موسى بالغمو ،فقاؿ في إسػالمو بعػد وفػاة رسػوؿ اهلل (ص)

فػػي عمػػي مثػػؿ ذلػػؾ ،وكػػاف أوؿ مػػف شػػير بػػالقوؿ بفػػرض إمامػػة عمػػي وأظيػػر الب ػراءة مػػف أعدائػػو

وكاشػػؼ مخالفيػػو وأكفػػرىـ ،فمػػف ىاىنػػا قػػاؿ مػػف خػػالؼ الشػػيعة أصػػؿ التشػػيع وال ػرفض مػػأخوذ مػػف

الييودية" (اختيار معرفة الرجاؿ ص)941

ولػػو تأممنػػا فػػي مضػػموف مػػا ذك ػره الكشػػي عػػف بعػػض أىػػؿ العمػػـ فإنػػو اليمػػزـ مػػف كػػؿ مضػػمونو

المحاذير ،فالمحذور في الغمػو وكمػا سنوضػح ذلػؾ الحقػا ،بػؿ والمحػذور فػي كػوف ديانػة ابػف سػبأ
السػػابقة ىػػي الييوديػػة ،إذ أف ذلػػؾ كمػػو العالقػػة لػػو بالتشػػيع الػػذي ي ػرفض تأليػػو أحػػد غيػػر اهلل عػػز

وجػؿ ،كمػػا الينظػر التشػػيع لمحالػة السػػابقة التػي كػػاف عمييػا مػػف اعتنػؽ اإلسػػالـ والتشػيع ،واف كػػاف

يرفض أف تترؾ تمؾ الحالة تأثيرىا عمى أفكار الشخص بعد معرفتو لمحؽ كالغمو في وصي النبػي
(ص) بعد الغمو في وصي موسى (ع)

ولكف اإلنصاؼ مع ذلؾ أف ىذا القوؿ مف الكشي اليفيد أي تبف وتأييػد منػو لمحتػواه ،إذ لػيس فػي
كالمو ما يدؿ عمى ذلؾ ،فيو قد نسبو إلى قوؿ بعػض أىػؿ العمػـ مػف غيػر أف يحػدد مػذىب قائمػو

ومػػف غيػػر أف يظيػػر تأييػػده لػػو ،بػػؿ الق ػرائف تشػػيد عمػػى أنػػو أورده مػػع رفضػػو لػػبعض مضػػمونو -
عمػػى أقػػؿ تقػػدير  -ككػػوف ابػػف سػػبأ أوؿ مػػف شػػير بػػالقوؿ بفػػرض إمامػػة عمػػي (ع) أو كػػوف أصػػؿ

التشػػيع مػػأخوذا مػػف الييوديػػة ،فػػال يعقػػؿ أف يقػػوؿ أي شػػيعي فضػػال عػػف عػػالـ جميػػؿ كالكشػػي بػػأف

التشػيع مػأخوذ مػف الييوديػة!! وعبارتػو األخيػرة تصػرح بػذلؾ حيػث نسػب القػوؿ بػأف التشػيع مػأخوذ
مف الييودية إلى مف خالؼ الشيعة

ىذا مضافا إلى أف الكشي نسب الكالـ السابؽ إلى قوؿ بعض أىؿ العمـ مف غير تحديد ليػـ ىػؿ

ىػػـ مػػف الثقػػاة أـ ال ،ناىيػػؾ عػػف ذكػػر مسػػتند قػػوليـ ،ىػػؿ ىػػي الروايػػات المسػػندة أـ ال؟ وىػػؿ ىػػي
معتبرة أـ ال؟ ويتأكد ىذا المعنى مع مالحظة أخرى وىي أف بعض نسخ رجاؿ الكشػي جػاء فييػا:

"ذكػػر بعػػض" بػػدال مػػف" :ذكػػر بعػػض أىػػؿ العمػػـ" (اختيػػار معرفػػة الرجػػاؿ ص 941اليػػامش )8ممػػا
يشكؾ في أف قائؿ العبارة السابقة ىـ المنسوبوف إلى العمـ

تجدر اإلشارة إلى أف عبارة الكشي عػف حكايػة بعػض أىػؿ العمػـ نقميػا سػعد بػف عبػد اهلل األشػعري

المتػػوفى سػػنة 849ىػ ػ (المقػػاالت والفػػرؽ ص ،)44وىػػو قػػد نقمػػو ممػػا بمغػػو ممػػف قبمػػو ،ولػػـ يمتػػزـ
األشعري بأف يقتصر عما نقمو الشيعة اإلمامية حوؿ ما نسب إلى ابػف سػبأ أو غيػره مػف أصػحاب

الفرؽ حتى يكوف قائؿ تمؾ العبارة مف الشيعة أو ممف ينسبوف تمؾ العبارة إلى الشيعة

ولكف أبا محمد الحسف بف موسى النوبختي المتوفة سنة 894ىػ تقريبا ينقؿ العبارة بشكؿ مختمؼ،

فقد قاؿ:

"وحكى جماعة مف أىؿ العمـ مف أصحاب عمي (ع) أف عبد اهلل بف سبأ كاف ييوديا فأسمـ ووالػى

عميا (ع) وكاف يقوؿ وىو عمى ييوديتو في يوشع بف نػوف بعػد موسػى (ع) بيػذه المقالػة فقػاؿ فػي
إسػػالمو بعػػد وفػػاة النبػػي (ص) فػػي عمػػي (ع) بمثػػؿ ذلػػؾ ،وىػػو أوؿ مػػف شػػير القػػوؿ بفػػرض إمامػػة
عمي (ع) وأظير البراءة مف أعدائو وكاشؼ مخالفيو ،فمف ىناؾ قاؿ مف خػالؼ الشػيعة أف أصػؿ

الرفض مأخوذ مف الييودية

ولما بمغ عبد اهلل بف سبأ نعي عمي بالمدائف قاؿ لمذي نعػاه :كػذبت ،لػو جئتنػا بدماغػو فػي سػبعيف

صرة وأقمت عمى قتمو سبعيف عدال لعممنػا أنػو لػـ يمػت ولػـ يقتػؿ ،وال يمػوت حتػى يممػؾ األرض"

(فرؽ الشيعة ص)44

وىذا النص يتضمف أف أىؿ العمـ ىـ مػف أصػحاب أميػر المػؤمنيف (ع) ،ولكنػو نػص مرسػؿ إذ لػـ

نعمـ عمى أي شيء استند النوبختي فيما ذكػره عػف ىػذه الجماعػة ،ولعمػو لػو وقػع بأيػدينا لرفضػناه،
وخاصة مع مالحظة أف بعض ما نقمو عف ابف سبأ مف بقائو بعد أمير المؤمنيف (ع) حيا يتنػافى

مػػع الروايػػات المعتبػرة لمكشػػي حػػوؿ قتػػؿ ابػػف سػػبأ ،فاليصػػح معػػو تقػػديـ القػػوؿ المرسػػؿ عمػػى السػػند
المعتبر

ودعوى وجود رجمػيف باسػـ ابػف سػبأ أحػدىما المغػالي المقتػوؿ واآلخػر غيػره واف كػاف واردا فػي حػد

ذاتػػو ،ولكػػف مػػف الواضػػح أف النػػوبختي يريػػد بػػو المعػػروؼ الػػذي يػػذكره أصػػحاب الفػػرؽ ،وىػػو نفسػػو
الذي أشار إليو الكشي فيما حكاه عف بعض أىؿ العمـ

ىذا مع غض النظر عف عالقة كتاب النوبختي بكتاب األشعري ىؿ ىما كتاباف لمؤلؼ واحد؟ أـ

أف أحدىما اختصار لمكتاب اآلخر (راجع الذريعة ج 91ص ،931وج 49ص ،812ومجمة تراثنا

العدد األوؿ ص)49-41

كم ػػا أف األش ػػعري يص ػػرح ب ػػأف المقص ػػود م ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف س ػػبأ ى ػػو عب ػػد اهلل ب ػػف وى ػػب ال ارس ػػبي

اليمػداني (المقػػاالت والفػػرؽ ص ،)44وىػو شػػخص تشػػيد كػؿ القػرائف والشػواىد عمػى مغايرتػػو لعبػػد
اهلل بف سبأ المغالي

وبنػاء عمػى مػا مػر فػػإف مػا يمكػف االسػتناد عميػػو فػي شػأف عبػداهلل بػػف سػبأ ىػو خصػوص الروايػػات

المسندة المعتبرة لمكشي ،أما الروايات غير المعتبرة أو التػي ذكػرت منسػوبة لػبعض أىػؿ العمػـ مػف

دوف إسناد فاليمكف التعويؿ عمييا ،ألنيا الترقى إلى الحد الذي يمكف الركوف إليو
ىؿ روايات الكشي تاريخية؟

ىػػذا وقػػد يقػػاؿ بػػأف روايػػات ابػػف سػػبأ مػػف الروايػػات التاريخيػػة ،واليشػػترط فييػػا االعتبػػار السػػندي إذ

ليست بروايات فقيية حتى يتـ التدقيؽ في أسانيدىا؟
أقوؿ:

ومػػع أف ىػػذا خػػالؼ مػػنيج السػػيد العسػػكري إذ أنػػو انتقػػد عممػػاء الشػػيعة الكبػػار كالشػػيخ الطوسػػي
وغيرىـ بعدـ العناية والتدقيؽ في أسانيد الروايات التاريخية بقدر اىتماميـ بروايات األحكاـ (راجع

عبػػداهلل بػػف سػػبأ ج 4ص  ،)444-448فػػإف روايػػات الكشػػي المعتب ػرة تتضػػمف أحكامػػا فقييػػة مػػف

قبيؿ جواز المعف ورجحانو في حؽ المغالي الكافر ،وجواز إحراقو بالنار عقوبة لو

كم ػػا أف إس ػػقاط االعتب ػػار الس ػػندي ف ػػي الرواي ػػات التاريخي ػػة – كم ػػا ى ػػو الح ػػؽ  -اليجع ػػؿ الرواي ػػة
التاريخيػػة الضػػعيفة بمسػػتوى المعتب ػرة ،إذ أف االعتبػػار السػػندي يضػػفي قػػوة عمػػى صػػحة المضػػموف

أكثػػر ممػػا يتركػػو السػػند الضػػعيؼ ،بػػؿ إنػػو لػػو كانػػت روايػػات الكشػػي كميػػا ضػػعيفة فػػإف الروايػػات

المثبتة لوجوده في مصػادرنا ومػف جيػة القػرائف ككثرتيػا وانسػجاميا مقدمػة عمػى النافيػة ،بػؿ يمكػف

القػوؿ بضػػرس قػاطع بأنػػو اليوجػد فػػي روايػات الكشػػي وغيػره مػف عممائنػػا مػا ينفػػي وجػود ابػػف سػػبأ،
ومػػف ثػػـ فػػإف إسػػقاط االعتبػػار السػػندي فػػي روايػػات ابػػف سػػبأ الػواردة فػػي كتبنػػا  -عمػػى اعتبػػار أنيػػا

روايات تاريخيػة  -لػف تغيػر مػف النتيجػة شػيئا ،إذ ال يوجػد أي معػارض ليػا ينفػي وجػود ابػف سػبأ،
ومجموع الروايات كميا تؤكد عمى أنو شخصية حقيقية

نعـ ،رواياتو في غير كتبنا فييا الكثير مػف الثغػرات واألباطيػؿ التػي اليمكػف قبوليػا ،ولكػف ذلػؾ ال
يؤثر عمى ما ورد مف طرقنا

رواية الشيخ الصدوؽ
وىناؾ رواية سادسػة حػوؿ ابػف سػبأ فػي المصػادر الشػيعية جػاءت عػف غيػر طريػؽ الكشػي ،رواىػا

الشيخ الصدوؽ في كتابيو العمؿ والفقيو
قاؿ الشيخ الصدوؽ:

حػػدثنا محمػػد بػػف الحسػػف ،قػػاؿ :حػػدثنا محمػػد بػػف الحسػػف الصػػفار ،عػػف محمػػد بػػف عيسػػى ،عػػف
القاسـ بف يحيى ،عف الحسف بف راشد ،عف أبي بصير ،عف أبي عبد اهلل (ع) قاؿ :حػدثني أبػي،

عف أبيو ،عف آبائو (ع) ،قاؿ أمير المؤمنيف (ع):

"إذا فرغ أحدكـ مف الصالة فميرفع يديو إلى السماء ،ولينصب في الدعاء ،فقاؿ ابػف سػبأ :يػا أميػر

المػػؤمنيف ألػػيس اهلل فػػي كػػؿ مكػػاف؟ قػػاؿ :بمػػى ،قػػاؿ :فمػػـ يرفػػع يديػػو إلػػى السػػماء؟ فقػػاؿ :أو مػػا تقػ أر
{وفي السماء رزقكـ وما توعدوف}؟ فمف أيف يطمب الرزؽ إال مف موضع الرزؽ ،وموضػع الػرزؽ

وما وعد اهلل السماء؟" (الخصاؿ ص 141ضػمف حػديث األربعمائػة ،وعمػؿ الشػرائع ج 4بػاب 44

ص ،822وك ػػذا م ػػف اليحضػ ػره الفقي ػػو ج 9ص 498باختص ػػار السػ ػند ،عن ػػو وس ػػائؿ الش ػػيعة ج1
ص 213ح ،2ورواه الشػػيخ الطوسػػي فػػي تيػػذيب األحكػػاـ ج 4ص 844بالسػػند التػػالي :أحمػػد بػػف
أبي عبد اهلل ،عف القاسـ بف يحيى ،عف جده الحسف بف راشد ،عف أبي بصير ،عف أبػي عبػد اهلل

(ع) ،وطريؽ الشيخ الطوسي إلى أحمد بف أبي عبد اهلل صحيح ،فراجع معجـ رجػاؿ الحػديث ج4
ص)411

ومف يبحث عنو في السند شخصاف:

الشخص األوؿ :القاسـ بف يحيى:

وقد صرح السيد الخوئي بوثاقتو (معجـ رجاؿ الحديث ج 2ص 842عند البحث في طريػؽ الشػيخ

الصدوؽ إلى الحسف بف راشد) ،ولكف منشأ التوثيؽ عنده أمريف:

األوؿ :وروده في أسانيد كامؿ الزيارة ،ولكف بعد رجوعو عف ىذا التوثيؽ العاـ فال يمكف االعتماد

عميو عمى رأيو

الثاني :اعتبار الشيخ الصدوؽ رواية جػاءت فػي زيػارة أبػي عبػد اهلل (ع) ىػي مػف أصػح الزيػارات،
وال يمكف أف تعد مف أصح الزيارات ،واليكوف رجاليا مف الثقات

وقد كاف السيد الخوئي يذىب في البداية إلى عدـ توثيؽ القاسـ بػف يحيػى والحسػف بػف ارشػد ،يجػد

ذلػػؾ مػػف يتتبػػع كالمػػو فػػي كتػػاب الطيػػارة ،ولكنػػو عػػدؿ عػػف أريػػو بعػػد ذلػػؾ مشػػي ار إلػػى أف صػػاحب
الحدائؽ ذىب إلى اعتبار رواية وقع في طريقيا القاسـ بف يحيى والحسف بف راشد مع أنو لـ يكف
مػف القػػائميف باعتبػار أسػػانيد كامػؿ الزيػػارة ،لمتنويػػو بػػأف منشػػأ االعتبػػار عنػػده (قػػد) ىػػو كػػالـ الشػػيخ

الصدوؽ (مستند العروة الوثقى كتاب الصالة ج 2ص)911
الشخص الثاني :الحسف بف راشد:

فإنو لـ يوثؽ عميػو بالتنصػيص ،بػؿ إف ابػف الغضػائري ضػعفو ،ولكػف نسػبة كتػاب ابػف الغضػائري

إليو غير معمومة كما ىو المحقؽ

وذىب جمع مػف األعػالـ إلػى وثاقػة الحسػف اسػتنادا إلػى مبػانييـ ،فقػد وثقػو السػيد الخػوئي اعتمػادا
عمى توثيؽ الشيخ الصدوؽ إياه كما مر قبؿ قميؿ عنػد الكػالـ عػف القاسػـ بػف يحيػى ،وعػده الشػيخ

المامقاني في أعمى درجات الحسف مف جية اإلمارات (تنقيح المقاؿ ج 9ص) 433
واستند الوحيد البيبياني عمى اإلمارات في توثيقو (منتيى المقاؿ ج 4ص)831

رواية الشيخ الطوسي
أمػػا الروايػػة السػػابعة الػواردة فػػي مصػػادرنا فيػػي مػػا رواه الشػػيخ الطوسػػي فػػي كتابػػو "األمػػالي" قػػاؿ:

أخبرنا محمد بف محمد (المفيد) ،قاؿ :أخبرني أبو حفص عمر بف محمد الزيات ،قاؿ :حدثنا عبد

الػػر ازؽ ،قػػاؿ :حػػدثنا ابػػف عيينػػة ،قػػاؿ :حػػدثنا عمػػار الػػدىني ،قػػاؿ :سػػمعت أبػػا الطفيػػؿ يقػػوؿ :جػػاء
المسيب بف نجبة (نجية) إلى أمير المؤمنيف (ع) متمببا بعبد اهلل بػف سػبأ ،فقػاؿ لػو أميػر المػؤمنيف

(ع) :ما شأنؾ؟ فقػاؿ :يكػذب عمػى اهلل وعمػى رسػولو ،فقػاؿ :مػا يقػوؿ :قػاؿ (أي أبػو الطفيػؿ) :فمػـ
أسػػمع مقالػػة المسػػيب ،وسػػمعت أميػػر المػػؤمنيف (ع) يقػػوؿ :ىييػػات ىييػػات الغضػػب! ولكػػف يػػأتيكـ
راكب الذعمبة (بكسر الذاؿ وسكوف العيف وكسر الالـ) يشد حقوىا بوضينيا لـ يقض تفثا مف حج

وال عمػرة فيقتمونػػو ،يريػػد بػػذلؾ الحسػػيف بػػف عمػػي (ع)" (أمػػالي الشػػيخ الطوسػػي ص 484المجمػػس
الثامف الحديث  ،43وعنو المجمسي في البحار ج 24ص 921ح)2

ق ػػاؿ العالم ػػة المجمس ػػي تعميق ػػا عم ػػى خب ػػر مختص ػػر آخ ػػر في ػػو بع ػػض مف ػػردات الرواي ػػة ونقم ػػو اب ػػف
شيرآشوب في كتابو "المناقب":

"الدغيمة :الدغؿ والمكر والفساد ،أي يركب مكر القوـ ويأتي لما وعدوه خديعػة ،ويحتمػؿ أف يكػوف

تصحيؼ الرعيمة وىي القطيعة مف الخيؿ القميمة ،والوضيف :بطاف منسوج بعضو عمى بعض يشد
بو الرحؿ عمى البعير كالحزاـ لمسرج ،وشد حقوىػا بػو كنايػة عػف االىتمػاـ بالسػير واالسػتعجاؿ فيػو

وعدـ قضاء التفث إشارة إلى أنو (ع) لـ يتيسر لػو الحػج بػؿ أحػؿ وخػرج يػوـ الترويػة كمػا سػيأتي،
وسػػيأتي ىػػذا الخبػػر عمػػى وجػػو آخػػر فػػي بػػاب عالمػػات ظيػػور القػػائـ (ع) ،وفيػػو" :و اركػػب الذعمبػػة
مخػػتمط جوفيػػا بوضػػينيا ،يخبػػرىـ بخبػػر يقتمونػػو ،ثػػـ الغضػػب عنػػد ذلػػؾ ،والذعمبػػة بالكسػػر :الناقػػة

الس ػ ػريعة" (بحػ ػػار األن ػ ػوار ج 29ص ،892و ارجػ ػػع مناقػ ػػب آؿ أبػ ػػي طالػ ػػب ج 4ص 434طبعػ ػػة
انتشارات عالمة ،وج 4ص 844طبعة ذوي القربى)

وىذه الرواية ضعيفة السند ،ففييا :أبػو حفػص عمػر بػف محمػد الزيػات وىػو مجيػوؿ ،وعبػد الػرزاؽ
بػػف ىمػػاـ الصػػنعاني وىومختمػػؼ فيػػو فيػػو حسػػف عنػػد المامقػػاني وميمػػؿ عنػػد كثيػريف ،وسػػفياف بػػف

عيينة وىو إما ميمؿ أو ضعيؼ
رواية النعماني

أما الرواية الثامنة فيي ما رواه محمد بف إبراىيـ النعماني بسنده عف محمد بف ىماـ ،قػاؿ :حػدثنا
حميد بف زياد الكوفي ،قاؿ :حدثنا محمد بف عمي بف غالب ،عف يحيى بف عميـ ،عف أبي جميمػة

المفضؿ بف صالح ،عف جابر ،قػاؿ حػدثني مػف رأى المسػيب بػف نجيػة ،قػاؿ :وقػد جػاء رجػؿ إلػى
أميػػر المػػؤمنيف (ع) ومعػػو رجػػؿ يقػػاؿ لػػو ابػػف السػػوداء فقػػاؿ لػػو :يػػا أميػػر المػػؤمنيف إف ىػػذا يكػػذب
عمػػى اهلل وعمػػى رسػػولو ويستشػػيدؾ ،فقػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف (ع) :لقػػد أعػػرض وأطػػوؿ ،يقػػوؿ مػػاذا،

فقاؿ :يذكر جيش الغضب ،فقاؿ (ع) :خؿ سبيؿ الرجػؿ ،أولئػؾ قػوـ يػأتوف فػي آخػر الزمػاف ،قػزع

كقػػزع الخريػػؼ ،والرجػػؿ والػػرجالف والثالثػػة مػػف كػػؿ قبيمػػة حتػػى يبمػػغ تسػػعة ،أمػػا واهلل ،أمػػا واهلل إنػػي
ألعرؼ أميرىـ واسمو ومناخ ركابيـ ،قاؿ :ثـ نيض وىو يقوؿ (ع) :باق ار باق ار باقرا ،ثـ قاؿ :ذلؾ

رجػػؿ مػػف ذريتػػي يبقػػر الحػػديث بقػرا" (الغيبػػة ص 494بػػاب مػػا جػػاء فػػي ذكػػر جػػيش الغضػػب وىػػـ
أصحاب القائـ عميو السالـ الحديث األوؿ)

والحديث ضعيؼ السند ،ففيو :محمد بف عمػي بػف غالػب وىػو مجيػوؿ ،والمفضػؿ بػف صػالح وىػو

ضعيؼ ،ومف رأى المسيب وىو مجيوؿ
رواية شاذاف بف جبرئيؿ

الروايػػة التاسػػعة ىػػي مػػا رواه أبػػو الفضػػؿ شػػمذاف بػػف جبرئيػػؿ القمػػي (مػػف أعػػالـ القػػرف السػػادس
اليجري) حوؿ خبر الجمجمة ،فقد روى عف أبي األحوص ،عف أبيو ،عف عمار الساباطي ،قاؿ:
قدـ أمير المؤمنيف (ع) المدائف فنػزؿ بػإيواف كسػرى ،وكػاف معػو دلػؼ بػف مجيػر ،فممػا صػمى قػاـ،

وقاؿ لدلؼ :قػـ معػي! وكػاف معيػـ جماعػة مػف أىػؿ سػاباط ،فمػا زاؿ يطػوؼ منػازؿ كسػرى ويقػوؿ
لػػدلؼ :كػػاف لكسػػرى فػػي ىػػذا المكػػاف كػػذا وكػػذا ،ويقػػوؿ دلػػؼ :ىػػو واهلل كػػذلؾ! فمػازاؿ كػػذلؾ حتػػى
طاؼ المواضع وأخبر عف جميع ما كاف فييا ،ودلؼ يقوؿ :يا سيدي وموالي ،كأنؾ وضعت ىذه

األشياء في ىذه المساكف

ثـ نظػر (ع) إلػى جمجمػة نخػرة ،فقػاؿ لػبعض أصػحابو :خػذ ىػذه الجمجمػة ،وكانػت مطروحػة ،ثػـ

جاء إلى اإليواف وجمس فيو ودعا بطست فيو ماء ،فقاؿ لمرجؿ :دع ىذه الجمجمة في الطست
ثـ قاؿ (ع) :أقسمت عميؾ يا جمجمة! لتخبريني مف أنا ومف أنت؟

فقالػػت الجمجمػػة بمسػػاف فصػػيح :أمػػا أنػػت فػػأمير المػػؤمنيف وسػػيد الوصػػييف وامػػاـ المتقػػيف ،وأمػػا أنػػا

فعبدؾ وابف عبدؾ وابف أمتؾ كسرى أنوشيرواف
فقاؿ لو أمير المؤمنيف (ع) :كيؼ حالؾ؟

فقاؿ :يا أمير المػؤمنيف ،إنػي كنػت ممكػا عػادال شػفيقا عمػى الرعايػا ،رحيمػا ال أرضػى بظمػـ ،ولكػف
كنت عمى ديػف المجػوس ،وقػد ولػد محمػد (ص) فػي زمػاف ممكػي فسػقط مػف شػرفات قصػري ثالثػة

وعشػػروف ش ػرفة ليمػػة ولػػد ،فيممػػت أف أؤمػػف بػػو مػػف كث ػرة مػػا سػػمعت مػػف الزيػػادة مػػف أن ػواع ش ػرفو

وفضػػمو ومرتبتػػو وع ػزه فػػي الس ػماوات واألرض ،ومػػف شػػرؼ أىػػؿ بيتػػو ،ولكنػػي تغافمػػت عػػف ذلػػؾ،
وتشاغمت عنو في الممؾ ،فياليا مف نعمة ومنزلة ذىبت منػي حيػث لػـ أؤمػف بػو ،فأنػا محػروـ مػف

الجنػػة لعػػدـ إيمػػاني بػػو ،ولكنػػي مػػع ىػػذا الكفػػر خمصػػني اهلل تعػػالى مػػف عػػذاب النػػار ببركػػة عػػدلي
وانصافي بيف الرعية ،فأنا في النار ،والنار محرمػة عمػي ،فواحسػرتاه لػو آمنػت بػو لكنػت معػؾ ،يػا
سيد بيت محمد ويا أمير المؤمنيف

قاؿ :فبكى الناس ،وانصرؼ القوـ الذيف كانوا معو مف أىؿ ساباط إلى أىمػييـ وأخبػروىـ بمػا كػاف

وبمػػا جػػرى مػػف الجمجمػػة ،فاضػػطربوا واختمف ػوا فػػي معنػػى أميػػر المػػؤمنيف (ع) ،فقػػاؿ المخمصػػوف

مػػنيـ :إف أميػػر المػػؤمنيف (ع) عبػػد اهلل ووليػػو ووصػػي رسػػوؿ اهلل (ص) ،وقػػاؿ بعضػػيـ :بػػؿ ىػػو
النبػي (ص) ،وقػاؿ بعضػيـ :بػؿ ىػو الػرب ،وىػـ مثػػؿ عبػد اهلل بػف سػبأ وأصػحابو ،وقػالوا :لػوال أنػػو

الرب واال كيؼ يحيي الموتى!

ق ػػاؿ :فس ػػمع ب ػػذلؾ أمي ػػر الم ػػؤمنيف (ع) وض ػػاؽ ص ػػدره وأحض ػػرىـ ،وق ػػاؿ :ي ػػا ق ػػوـ ،غم ػػب عم ػػيكـ
الشػيطاف ،إف أنػا إال عبػد اهلل ،أنعػـ عمػي بإمامتػو وواليتػػو ووصػية رسػولو فػارجعوا عػف الكفػر ،فأنػػا
عبػػد اهلل وابػػف عبػػده ،ومحمػػد (ص) خيػػر منػػي ،وىػػو أيضػػا عبػػد اهلل و{إف نحػػف إال بشػػر مػػثمكـ}

(سورة إبراىيـ)99/

فخرج بعضيـ مف الكفر ،وبقي قوـ عمى الكفر ما رجعوا ،فألح عمييـ أمير المؤمنيف (ع) بالرجوع

فما رجعػوا فػأحرقيـ بالنػار ،وتفػرؽ مػنيـ قػوـ فػي الػبالد ،وقػالوا :لػوال أف فيػو الربوبيػة واال فمػا كػاف
أحرقنػػا فػػي النػػار (الفضػػائؿ ص ،914وسػػاباط مدينػػة قػػرب المػػدائف بناىػػا بػػالش بػػف فيػػروز بػػف

يزدجػػرد وتسػػمى سػػاباط كسػػرى ،ف ارجػػع الكامػػؿ فػػي التػػاريخ ج 9ص ،299وم ارصػػد االطػػالع ج4

ص)114

والروايػػة ضػػعيفة السػػند باإلرسػػاؿ ،وفييػػا أبػػو األحػػوص وأبػػوه وعمػػار السػػاباطي وىػػـ مجيولػػوف،

والظػػاىر أف عمػػا ار ىن ػػا غيػػر عمػػار ب ػػف موسػػى السػػاباطي الثق ػػة الػػذي ىػػو م ػػف أصػػحاب اإلم ػػاـ
الصادؽ (ع)
رواية الثقفي
والرواية العاشرة  -واألخيػرة بحسػب تتبعػي فػي مصػادرنا  -مػا رواه أبػو إسػحاؽ إبػراىيـ بػف محمػد
بف سعيد بف ىالؿ الثقفي (مف أعالـ القرف الثالث اليجري) عف عبد الرحمف بف جنػدب عػف أبيػو

جندب ،قاؿ:

"دخػػؿ عمػػرو بػػف الحمػػؽ وحجػػر بػػف عػػدي وحبػػة العرنػػي والحػػارث األعػػور وعبػػد اهلل بػػف سػػبأ عمػػى

أمير المؤمنيف (ع) بعدما افتتحت مصػر وىػو مغمػوـ حػزيف ،فقػالوا لػو :بػيف لنػا مػا قولػؾ فػي أبػي
بكر وعمر؟ فقاؿ ليـ عمي (ع) :وىؿ فرغتـ ليذا؟! وىذه مصر قد افتتحت وشيعتي بيا قػد قتمػت،
أنا مخرج إليكـ كتابا أخبركـ فيو عما سألتـ ،وأسألكـ أف تحفظوا مف حقي ما ضيعتـ ،فاقرأوه عمى

شيعتي،

الخ" (الغارات ص 911طبعة دار الكتاب اإلسالمي ،وج 9ص 844طبعة بيمف)

والرواية ضعيفة باإلرساؿ ،وفييا عبدالرحمف بف جندب وىو ميمؿ ،وأبوه مجيوؿ
ىؿ يوجد أي محذور في داللة الروايات الشيعية؟
واذا نظرنا إلى سند الروايات العشر السابقة لمكشي والصػدوؽ والشػيخ الطوسػي والنعمػاني وشػاذاف
القم ػػي والثقف ػػي وج ػػدنا أف بعض ػػيا ص ػػحيح كم ػػا ف ػػي الرواي ػػة األول ػػى والثاني ػػة والثالث ػػة م ػػف رواي ػػات

الكشػػي ،وبعضػػيا مختمػػؼ فػػي صػػحتو كمػػا فػػي الروايػػة الرابعػػة لمكشػػي وروايػػة الشػػيخ الصػػدوؽ،
وبعضيا ضعيؼ كما فػي الروايػة الخامسػة لمكشػي وروايػة الشػيخ الطوسػي وروايػة الشػيخ النعمػاني
ورواية شاذاف القمي ورواية ابف ىالؿ الثقفي ،و فػي مجمػوع الروايػات الصػحيحة أو المختمػؼ فػي

صػ ػػحتيا بػ ػػؿ وحتػ ػػى الضػ ػػعيفة ال نجػ ػػد أي محػ ػػذور عقائ ػ ػدي أو تػ ػػاريخي يمػ ػػس التشػ ػػيع ،بػ ػػؿ فػ ػػي

مضمونيما تكػريس لمبػادئ التشػيع وأصػولو ،حيػث تثبػت أنػو كػاف ألىػؿ البيػت (ع) موقػؼ صػارـ

فػػػي مسػػػألة الغمػ ػػو المنجػػػر إلػ ػػى الكفػ ػػر ،وأف مس ػ ػألة ربوبيػ ػػة اهلل عػ ػػز وج ػػؿ أمػ ػػر اليقبػ ػػؿ التسػ ػػاىؿ
والمسػاومة عنػدىـ ،وأف كػؿ مػػف يػدعي فػي النبػي (ص) أو أوصػػيائو (ع) ذلػؾ فػإنيـ (ع) يتبػرأوف

منو وييدروف دمو

وليس ىذا األمر غريبػا عمػى مػنيج أىػؿ البيػت (ع) حتػى نتكفػؿ بإنكػاره فػي حػؽ عبػداهلل بػف سػبأ،

فإف الغمو في األئمة (ع) وموقؼ األئمة مف ذلؾ لػـ يقتصػر عمػى ابػف سػبأ بػؿ ورد فػي حػؽ غيػره
مػف الػػذيف رمػوا بػػالغمو مثػػؿ محمػػد بػػف أبػػي زينػب ومحمػػد بػػف بشػػير ومحمػػد بػػف نصػػير ومحمػػد بػػف
عمػي الشػػممغاني وعػػروة النخػاس الػػدىقاف وفػػارس بػف حػػاتـ القزوينػػي ،وال أظػف أف أي باحػػث ينكػػر

ذلؾ ،ألف نفي وجود الغالة يعني نفي أصؿ ظاىرة الغمو عمميا ،ومسألة الغمو والغالة مف المسائؿ
التاريخيػػة المشػػيورة التػػي ىػػي موضػػع اتفػػاؽ ،وقػػد أقػػر بيػػا أقطػػاب الطائفػػة (ف ارجػػع عمػػى سػػبيؿ

المثػاؿ :رجػػاؿ الطوسػػي ص 411بػرقـ  ،821وص 822بػرقـ  ،81وص 244بػرقـ ،44وص221
برقـ  ،992وص 811برقـ ،84وص  814برقـ ) 8

والمالحظ أف الكذب الذي نسبتو روايات الكشي إلى ابف سبأ ولعنتو بموجب ذلؾ ،حددتو الروايات
فػي قولػو بربوبيػػة أميػر المػػؤمنيف (ع) ،وال دليػؿ عمػػى أف دائػرة الكػػذب تعػدت ذلػػؾ ،وخصوصػا مػػع

مالحظة بعض الروايػات التػي تقػارف بػيف كػذب ابػف سػبأ وكػذب مسػيممة ،إذ مػف المعمػوـ أف كػذب
مسيممة عمى النبي (ص) كاف في دعواه النبوة

ومع تصريح النبي (ص)  -وبما ىو معموـ بالضػرورة مػف الػديف  -أنػو خػاتـ النبيػيف ،فػإف ادعػاء

النبوة مف قبؿ مسيممة بعد وفاة النبي (ص) يعد تكذيبا لمنبي (ص) مف ىذه الجية ،ولـ يثبت أف
كػذب مسػػيممة كػاف فػػي إدعائػو أحاديػػث مختمقػة ينسػػبيا إلػى النبػػي (ص) فػي العقائػػد واألحكػػاـ وأف
الناس قد خدعوا في دينيـ واختمط عمييـ أمر اإلسالـ بسبب ذلؾ الكذب

واذا ما أردنا مقايسة األمر عمى ابف سػبأ فعػيف الكػالـ ينطبػؽ فيػو ،فإنػو نسػب إلػى أميػر المػؤمنيف

(ع) الربوبية وأنو رسوؿ مف قبمو ،وىذا تكذيب ألميػر المػؤمنيف (ع) ألنػو لػـ يػدع األلوىيػة وأف لػو
رسوال مف قبمو ،بؿ ىو يصرح بنفييػا وتكػذيبيا بالتأكيػد عمػى أنػو عبػد اهلل عػز وجػؿ ،وال يوجػد فػي

رواياتنػػا مػػا يثبػػت أف ابػػف سػػبأ نسػػب إلػػى أميػػر المػػؤمنيف (ع) مفػػاىيـ باطمػػة فػػي العقائػػد واألحكػػاـ،
وأنو تمكف مف تضميؿ الناس بسبب ذلؾ االدعاء الكاذب

اعتراض حوؿ عدـ صدؽ التكذيب
وقػػد س ػػجؿ الس ػػيد العس ػػكري اعت ارضػػا عم ػػى رواي ػػات تك ػػذيب اب ػػف سػػبأ للم ػػاـ عم ػػي (ع) ب ػػأف ى ػػذا

التكذيب غير ممكف مف جية أنو لػـ يػرو أحػد عػف ابػف سػبأ قولػو" :إف أميػر المػؤمنيف (ع) أمرنػي
بأف أعبده" حتى يكوف كذبا منو عمى أمير المؤمنيف (ع) (عبداهلل بف سبأ ج 4ص)914

وىػػذا االعتػراض لػػيس فػػي محمػػو ألف نسػػبة ابػػف سػػبأ أميػػر المػػؤمنيف (ع) إلػػى الربوبيػػة تعػػد افتػراءا
وكػػذبا عميػػو بالداللػػة االلتزاميػػة لتص ػريح أميػػر المػػؤمنيف (ع) المتكػػرر بأنػػو عبػػد هلل عػػز وجػػؿ ،وال
يشترط إلثبات التكػذيب أف ينقػؿ ابػف سػبأ عػف أميػر المػؤمنيف (ع) إخبػا ار مباشػ ار بػأمر لػـ يكػف قػد

صدر منو ،ويشيد لذلؾ ما رواه الكشي في صحيحة أباف بف عثماف عف اإلماـ الصادؽ (ع) إنػو
قاؿ:

"إنو ادعى الربوبية في أمير المؤمنيف (ع) ،وكػاف واهلل أميػر المػؤمنيف (ع) عبػدا هلل طائعػا ،الويػؿ
لمػف كػذب عمينػا ،واف قومػا يقولػػوف فينػا مػا ال نقولػو فػػي أنفسػنا" ،فػنالحظ أف اإلمػاـ الصػػادؽ (ع)
عطؼ الكذب عمييـ بالقوؿ فييـ ما لـ يقولوه في أنفسيـ
التناقض بيف روايات الكشي وروايتي الصدوؽ والطوسي

كمػػا سػػجؿ السػػيد العسػػكري اعت ارضػػا آخػػر عمػػى روايػػات الكشػػي وىػػو أنيػػا تنػػاقض روايتػػي الشػػيخ
الصدوؽ والشيخ الطوسي ،مف جية أف روايات الكشي تثبت غمو ابف سبأ في أمير المؤمنيف (ع)
إلى حد التأليو والربوبية بينما رواية الشيخ الصدوؽ تثبت أنو كاف ينزه اهلل عز وجؿ مػف أف يكػوف
في مكاف دوف مكاف كسائر األجساـ ،فكيؼ يصح أف يؤلو أمير المؤمنيف (ع)  -الذي ىػو جسػـ

وفي مكاف  -مف ينفي ىاتيف الصفتيف عمف يكوف إليا؟!!!

أما رواية الشيخ الطوسي فتثبت أف ابػف سػبأ تنبػأ بالغيػب فصػحح أميػر المػؤمنيف (ع) تنبػؤه ،ومػف
يكوف كذلؾ اليؤلو بش ار (وفي الحقيقة لـ أجد تالزما قويا إلثبات التناقض بيف داللة روايػة الشػيخ

الطوسي وروايات الكشي ولكنني أوردتو كما جاء في كتابو عبداهلل بف سبأ ج 4ص)911 ،918

ولكػػف يػػرد عم ػى اعت ارضػػو عمػػى روايػػة الشػػيخ الصػػدوؽ أف التعػػارض السػػندي فػػرع القبػػوؿ بصػػحة

روايػػة الشػػيخ الصػػدوؽ لمػػا ىػػو معمػػوـ مػػف أف الضػػعيؼ ال يعػارض الصػػحيح ،وىػػي ضػػعيفة سػػندا
عند أغمب عممائنا

ولػػو افترضػػنا أنيػػا معتبػرة سػػندا فإنػػو مػػف الجػػائز أف تكػػوف لمرجػػؿ م ارحػػؿ مختمفػػة فػػي حياتػػو ،وأنػػو

صاحب شخصية مضطربة ،وليس لدفع ىذا االحتماؿ سبيؿ ،والبػد لممعتػرض أف يثبػت أف الرجػؿ
لـ يمر بأي انقالب في حياتو حتى يحكـ اعتراضو ،وما أكثر الغالة الذيف كانوا مػف المقػربيف مػف

أئمة أىػؿ البيػت (ع) ومػف أصػحاب العقيػدة السػميمة ثػـ انقمبػوا عمػى أمػرىـ ،أجارنػا اهلل جميعػا مػف

سوء العاقبة

كما أف مف الجائز أيضا أف يكوف المقصود مف ابف سبأ في الرواية غير عبداهلل بف سبأ المغالي،

إذ أف ىناؾ أكثر مف شخص كاف يسمى بابف سبأ منيـ عبػداهلل بػف وىػب ال ارسػبي -وكمػا يعتػرؼ
بػػذلؾ السػػيد العسػػكري أيضػػا( -عبػػداهلل بػػف سػػبأ ج 4ص ،)892-899ومػػف ثػػـ فػػإف س ػؤالو أميػػر

المػػؤمنيف (ع) عػػف رفػػع اليػػد إلػػى السػػماء مػػع عػػدـ كػػوف اهلل مػػؤط ار فيػػو أمػػر اعتيػػادي ،فيػػو سػؤاؿ
يخطر في أذىاف الكثير مف عامة الناس بغض النظر عف توجياتيـ ومذاىبيـ الفكرية ،واليمزـ أف

يكوف صاحبو ذا معرفة عالية في أمر التوحيد

والغري ػػب ىن ػػا أف الس ػػيد العس ػػكري احتم ػػؿ أف يك ػػوف المػ ػراد م ػػف اب ػػف س ػػبأ ف ػػي روايت ػػي الص ػػدوؽ
والطوسي غير عبداهلل بف سبأ المغالي (عبداهلل بف سبأ ج 4ص ،)894ومف الواضح أف التناقض
بيف روايات الكشي مف جية ورواية الصدوؽ مف جية أخػرى حتػى لػو قمنػا باعتبارىػا السػندي فػرع

وحدة الرجميف فييما ومع احتماؿ التعدد فال يصح التشبث بالتناقض

أمػػا روايتػػا الشػػيخ الطوسػػي والنعمػػاني ( وأنػػا جعمتيمػػا فػػي حكػػـ الروايػػة الواحػػدة وكمػػا فعػػؿ السػػيد

العسػػكري أيضػػا ألف مضػػمونيما واحػػد)  -فبعػػد الغػػض عػػف ضػػعفيما سػػندا – فإنيمػػا واف نسػػبتا
تكػػذيب بعػػض أصػػحاب أميػػر المػػؤمنيف (ع) كالمسػػيب بػػف نجيػػة البػػف سػػبأ ،غيػػر أف موقػػؼ أميػػر

المػػؤمنيف (ع) بػػإخالء سػػبيمو وعػػدـ تكذيبػػو (ع) لمػػا نقمػػو يكشػػؼ عمػػى أف مػػا قالػػو بخصػػوص ذلػػؾ
األمر الذي استعظمو المسيب أو غيره لـ يكف كذبا ،واف كاف قد غمب عمى ظنو أنو مف الكذب

قاؿ العالمة المجمسي تعميقا عمى خبر النعماني:

"بياف" :لقد أعرض وأطوؿ" أي قد قاؿ لؾ قوال عريضا طػويال تنسػبو إلػى الكػذب فيػو ،ويحتمػؿ أف

يكوف المعنى أف السائؿ أعرض وأطوؿ في السؤاؿ" (بحار األنوار ج 44ص)421

وليس في روايتي الشيخ الطوسي والنعماني أي داللة عمى أف الوجو في استعظاـ المسػيب لكػالـ

ابف سبأ يعود إلى نقمو الغيبيات ،واليسػاعد عمػى ذلػؾ أي فقػرة مػف الػروايتيف  ،والموجػود فييمػا أف
المسيب نسبو إلى الكذب في إخباره ال أكثر ،ومػف الجػائز أنػو ظػف أف عبػد اهلل بػف سػبأ كػذب فػي
نسبة أمور لـ يسمعيا عف النبي (ص) وأمير المؤمنيف (ع)

ومما ينبغي مالحظتو في طريقة بحث السيد العسػكري أنػو ألغػى المصػادر الشػيعية المثبتػة لوجػود

ابػػف سػػبأ وال ػواردة عػػف غيػػر طريػػؽ الكشػػي كروايػػة الصػػدوؽ والطوسػػي والنعمػػاني عبػػر القػػوؿ بأنػػو
اليوجػػد فػػي مصػػادرنا الشػػيعية مػػا يثبػػت مسػػألة تأليػػو ابػػف سػػبأ للمػػاـ عمػػي (ع) غيػػر مػػا ورد فػػي

روايػػات رجػػاؿ الكشػػي ومنػػو انتقمػػت إلػػى الكتػػب الرجاليػػة ،أمػػا الروايػػات األخػػرى فيػػي ال تػػدؿ عمػػى
التأليػػو ،ومػػف ثػػـ فيػػي تنػػاقض روايػػات الكشػػي (عبػػد اهلل بػػف سػػبأ ج 4ص ،)933-934وبالتػػالي
يجب إلغاؤىا واسقاطيا

وىػػذه الطريقػػة فػػي البحػػث غيػػر عمميػػة ،فػػإف روايػػات التأليػػو واف كانػػت محصػػورة فػػي رجػػاؿ الكشػػي

ولكنيا تثبت أصؿ الوجود ،وكذلؾ روايات الشيخ الطوسي والصدوؽ والنعماني تثبت أصؿ الوجود

أيضػػا واف لػػـ تثبػػت التأليػػو ،ووجػػود االخػػتالؼ بينيػػا فػػي التأليػػو وعدمػػو الينفػػي اشػػتراكيما معػػا فػػي
أصؿ الوجود ،فال وجو إلسقاط بعضيا إذ أنيا كالتي تقابميا تتفؽ معيا فيمػا يػراد نفيػو  -مػف قبػؿ

السػػيد العسػػكري  -أي أصػػؿ الوجػػود ،وال مػػانع كمػػا أسػػمفنا أف تكػػوف لمرجػػؿ م ارحػػؿ مختمفػػة انتيػػت

في آخر حياتو بالتأليو ومف ثـ قتمو عمى يد أمير المؤمنيف (ع) ،وبناء عميو فاليصح إلغاء بعض
تمؾ الروايات وتوجيو سياـ النقد لرجاؿ الكشي فقط

وأخي ار فمف العجيب دعوى السيد العسكري بأف روايات ابف سبأ قد انتشرت في الكتب الشيعية مف

جيػػة كتػػاب الكشػػي  ،وبػػالرغـ مػػف عػػدـ وجػػود الػػدليؿ الػػذي يسػػند ىػػذه الػػدعوى ،فػػإف المالحػػظ فػػي
أس ػػانيد الش ػػيخ الص ػػدوؽ والطوس ػػي والنعم ػػاني يج ػػدىا مغ ػػايرة ألس ػػانيد الكش ػػي ،كم ػػا أف محتواى ػػا

متفاوت معيا ،ومع تغاير السند والمتف بينيما فعمى أي وجو يستند زعـ التأثر واالنتشار؟!!
عبد اهلل بف سبأ وابف السوداء

ىذا وقد يقاؿ بأف دائرة روايػات ابػف سػبأ فػي مصػادرنا الشػيعية لػف تقتصػر عمػى الروايػات الثمانيػة
التي مرت بدليؿ أف روايتي الشيخ الطوسي والنعماني متقاربتاف مضمونا ،وقد عبر في واحدة عف
عبػػد اهلل بػػف سػػبأ باسػػمو وفػػي األخػػرى ب ػ "ابػػف السػػوداء" ممػػا يكشػػؼ أنيمػػا شػػخص واحػػد ،ومػػف ثػػـ

فالبد أف نحمؿ الروايات التي فييا "ابف السوداء" عمى عبد اهلل بف سبأ المغالي

ولكف ىذه الدعوى موضع تأمؿ بػؿ ورفػض وذلػؾ ألف الباحػث فػي مصػادرنا ومصػادر أىػؿ السػنة

يجد روايات أخػرى فييػا ذكػر البػف السػوداء ولكػف أريػد منيػا  -وبالتصػريح الػذي اليقبػؿ الترديػد -

شخصػػيات أخػػرى غيػػر عبػػد اهلل بػػف سبػػأ ،وكانػػت تمػػؾ الشخصػػيات معاصػرة ألميػػر المػػؤمنيف (ع)

أيضا ،فممف وصؼ بػ "ابف السوداء":

 – 9عبد اهلل بف خازـ السممي (شرح نيج البالغة ج 2ص ،81والغارات ج 4ص)819

 - 4عب ػػد اهلل ب ػػف وى ػػب ال ارس ػػبي (الكافئ ػػة لمش ػػيخ المفي ػػد ص ،84عن ػػو البح ػػار ج 84ص،842
ومستدرؾ الوسائؿ ج 99ص)41

 - 8أس ػػامة ب ػػف زي ػػد ب ػػف حارث ػػة (أم ػػالي الش ػػيخ الطوس ػػي ص 498المجم ػػس 1الح ػػديث ،44عن ػػو

البحار ج 22ص 943ح)91

 – 2رجؿ باسـ حنيد اعترض عمى أمير المؤمنيف بعد وقعة الجمؿ (الفتف ص)23

 – 4رجؿ باسػـ ابػف حػرب (البيػاف والتبيػيف ج 8ص 18طبعػة الشػيخ حسػف بمصػر ،عنػو إحقػاؽ
الحؽ ج 1ص 884بتعميؽ السيد المرعشي)

واذا كاف جميع ىؤالء الخمسة المعاصريف ألميػر المػؤمنيف (ع) ممػف تسػمى ب ػ "ابػف السػوداء" فػإف
مف الجػائز أف يكػوف "ابػف السػوداء" فػي الروايػات التػي جػاء فييػا اسػمو أحػد ىػؤالء ولػيس ابػف سػبأ

المغالي ،ومع تعدد األشخاص ووجود االحتماؿ فإف الشػؾ اليقطػع إال بػاليقيف ،وىػو مفقػود ىنػا إذ
الدليؿ قاطع يثبت إرادة المغالي

كما يرد عمى الدعوى السابقة أف روايتي الطوسي والنعماني ضعيفتاف فاليصح الركوف إلييما في
إثبات أف عبد اهلل بف سبأ كاف معروفا بػ "ابف السوداء" ،ولو افترضنا صحتيما فإنو البد أف تكوف

الروايات التي جاء فييا ذكػر البػف السػوداء معتبػرة سػندا ولػـ نجػد أي روايػة معتبػرة جػاء فييػا ذكػر

"ابف السوداء"

ىذا بناء عمى طريقة بحث السيد العسكري في االعتماد عمى الروايات المعتبرة ،بالرغـ مف أننا لػـ

نجػػده يمتػػزـ بيػػا فػػي م ػواطف عديػػدة مػػف كتابػػو "عبػػداهلل بػػف سػػبأ" بػػؿ وكتبػػو األخػػرى ،ولػػو قمنػػا ب ػأف
المعتمد في الرواية التاريخية ىو ما جاء معتضػدا بقرينػة أو غيػر مخػالؼ بػدليؿ ينقضػو ،فػإف ىػذا
غير متحقػؽ فػي أغمػب الروايػات التػي جػاء فييػا ذكػر "ابػف السػوداء" إذ أنيػا مرويػة عػف الكػذابيف،
وأقؿ ما يمكف قولو أف مػا يحتمػؿ أف يكػوف المػراد بيػا ابػف سػبأ المغػالي اليمكػف الوثػوؽ بيػا بوجػو

مف الوجوه
إقرار بإرادة غير ابف سبأ مف "ابف السوداء"
ىذا وقد أقر بعض أعالـ أىؿ السنة كابف طاىر البغدادي المتوفى سنة 241ىػ وأبي المظفر
االسفرائيني المتوفى سنة 239ىػ في كتابييما المختصيف بأحواؿ الفرؽ بأف "ابف السوداء" شخص

آخر وليس عبداهلل بف سبأ ،بؿ ويظير مف كالـ ابف طاىر البغدادي أف ىذا ىو رأي المحققيف

مف أىؿ السنة (الفرؽ بيف الفرؽ ص 914الفصؿ األوؿ مف الباب الرابع ،والتبصير في الديف
ص 34الباب الرابع عشر)

بؿ قد يستظير مف كالـ بعض المحققيف مف عممائنا وجود مغاؿ آخر غير ابف سبأ وكػاف يسػمى

أيضا بػ "ابف السوداء"

قاؿ الشيخ محمد تقي التستري (قدس سره):

"ومػا فػػي الطبػػري فيػػو مػػف روايػػات سػػيؼ مفتعمػة ،فافتعػػؿ أف "عبػػد اهلل بػػف سػػبأ" كانػػت أمػػو سػػوداء،
وأسػمـ زمػػاف عثمػػاف وطػػاؼ بػػالد اإلسػالـ وذكػػر معايػػب لعثمػػاف حتػػى جػر إلػػى قتمػػو ،ولػػـ يكػػف فػػي

عثمػاف عيػب وال كػاف فيػو طػاعف قبحػو اهلل! فػي إنكػاره الضػروريات ،وكػؿ مػف ذكػر ابػف سػبأ ذكػر
إسالمو في زمف أمير المؤمنيف (ع) ولـ يكػف منػو فػي عصػر عثمػاف أثػر ،ولػـ يػذكر أحػد أف أمػو

كانػػت سػػوداء أو بيضػػاء ،وال أنػػو كػػاف يقػػاؿ لػػو" :ابػػف السػػوداء" ،بػػؿ المفيػػوـ مػػف خبػػر الجػػاحظ أف

ابػػف السػػوداء غػػاؿ آخػػر مثػػؿ ابػػف سػػبأ وىػػو ابػػف حػػرب" (قػاموس الرجػػاؿ ج 99ص ،194ويقصػػد
التسػػتري مػػف خبػػر الجػػاحظ مػػا رواه الجػػاحظ فػػي كتابػػو البيػػاف والتبيػػيف ج 8ص 18طبعػػة الشػػيخ

حسف بمصر ،عنو شرح إحقاؽ الحؽ لممرعشي ج 1ص)884

وىنػاؾ آخػػروف وصػفوا ب ػ "ابػف السػػوداء" لػـ أوردىػػـ ألف ذكػرىـ عػػديـ الفائػدة فػػي مػورد البحػػث ،إمػػا

ألف بعضيـ لـ يكف معاص ار ألمير المؤمنيف (ع) ،أو ألف جاللة شأف بعضيـ ممػف عاصػره (ع)
كعمار بف ياسر والذي وصفو عثماف بف عفاف بػ "ابف السوداء" ال تتناسػب مػع مػا جػاء فػي روايػة

النعمػػاني أف المسػػيب بػػف نجيػػة أحض ػره ممببػػا إلػػى أميػػر المػػؤمنيف (ع) متيمػػا إيػػاه بالكػػذب!! وأف
أمير المؤمنيف (ع) اكتفى بإخالء سبيمو والقوؿ :لقد أعرض وأطػوؿ (ف ارجػع كتػاب الزىػد لمحسػيف
بف سعيد األىوازي ص 14عنو البحار ج 44ص ،423وتاريخ اليعقوبي ج 4ص) 939

الكيؿ بمكياليف
إننا نممس مشكمة بارزة في طريقة بحث السيد العسكري حػوؿ ابػف سػبأ فػي المصػادر الشػيعية ،أال

وىي عدـ وجود منيج عممي واضح بحيث يمكف لمشخص أف يقيـ أفكاره وفقيا ،فإذا كاف المقياس

ىو صحة السند وعدمو مف جيػة ضػعؼ الػرواة ووثػاقتيـ فػإف ىػذا المػنيج يػدعو إلػى القػوؿ بقبػوؿ
روايات الكشي ألنو ثقة يروي بإسناد متصؿ كميـ مف الثقات ،واحتماؿ الخطأ في النقؿ اليعتػد بػو

ألنو خالؼ األصؿ إال أف يدؿ عميو دليؿ وىو غير موجود ،فمماذا الكيؿ بمكياليف؟!

والنجػػد مبػػر ار لػػرد روايػػة الثقػػات إال فيمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ إع ػراض مػػف عممائنػػا لػػروايتيـ أو تضػػمف
الرواية لمطالب فاسدة ،وال نعمـ أف ىناؾ إعراضا عػف تمػؾ الروايػات قبػؿ السػيد العسػكري ،كمػا ال

نجد في داللة الروايات أي مطالب فاسدة
ما فيو المحذور غير معتبر

وبعد الذي قدمناه فإننا ال نقبؿ روايػات الطبػري وغيػره والتػي حاولػت إعطػاء دور خيػالي البػف سػبأ
في التأثير في الثورة عمى عثماف أو عمى مسيرة التشيع بأفكاره ،فإنيػا كميػا روايػات ضػعيفة السػند

وفييا الكذابوف والضعاؼ أمثاؿ سيؼ بف عمر

فما فيو المحذور (أي نسبة تأثير ابف سبأ عمى التشيع) مما جاء حوؿ عبداهلل بف سبأ في كتب
السنة والشيعة لـ يرد بسند معتبر ،وأما ما ورد بسند معتبر مف غمو ابف سبأ في أمير المؤمنيف

(ع) واحراقو إياه فميس فيو أي محذور ،وتمؾ الروايات المعتبرة تثبت وجوده وأنو شخصية
حقيقية ،ويدعميا بعض الروايات األخرى المثبتة لوجود عقب لعبد اهلل بف سبأ يحمؿ بعض

األفكار التي ردىا األئمة (ع) مثؿ ما رواه الشيخ الصدوؽ عف ز اررة أنو قاؿ للماـ الصادؽ
(ع) :إف رجال مف ولد عبد اهلل بف سبأ يقوؿ بالتفويض

ص)944

الخ (االعتقادات في ديف اإلمامية

ولعؿ ىذا ىو الذي دعا الشيخ الطوسي إلى االعتراؼ بوجود الفرقة السبائية القائمة بأف أمير

المؤمنيف (ع) لـ يمت (الغيبة ص)914
دس المغيرة واختالؽ ابف سبأ

وألنو ال سبيؿ لمسيد العسكري في الطعف في بعض أسانيد الكشػي السػابقة المثبتػة لوجػود ابػف سػبأ

أعرض عف البحث فييا ،وحاوؿ إثبات وىمية شخصية ابف سبأ بعدة أساليب:

األسموب األوؿ :إثبات وجود تناقضات ونقاط خمؿ في الروايات الشيعية بيف ما رواه الكشي وبيف
ما رواه غيره مف المشايخ كالصدوؽ والطوسي والنعماني ،وقد أجبنا عنيا ضمف تعميقاتنا السابقة

األسػموب الثػػاني :احتمػاؿ كػػوف روايػات ابػػف سػػبأ مدسوسػة فػػي كتػاب الكشػػي ،بػدليؿ وجػػود روايػػات
في كتاب الكشي تصرح بأف المغيرة بف سعيد  -وىو أحد أصحاب األئمػة (ع) المػذموميف  -قػد

دس بعض األحاديث المختمقة في كتب أصحاب األئمة

والمتتبع في الروايات المأثورة عف أىؿ البيت (ع) وكذا ما نقمو أصحابيـ يجد العديد مف الروايات
المثبتة لوجود الكذابيف عمى األئمة (ع) ،ومف بينيـ المغيرة بف سعيد الذي وردت عدة روايات في

ذمػػو ولعنػػو باسػػمو بسػػبب كذبػػو عمػػى األئمػػة (ع) ،فقػػد روى الكشػػي بسػػند صػػحيح عػػف محمػػد بػػف
قولويو والحسيف بف الحسف بف بندار القمي ،قاال :حدثنا سعد بف عبد اهلل ،قاؿ :حدثني محمػد بػف
عيسى بف عبيد ،عف يونس بف عبد الرحمف ،عف اإلماـ الرضا (ع) قاؿ:

"إف أبػػا الخطػػاب كػػذب عمػػى أبػػي عبػػد اهلل (ع) ،لعػػف اهلل أبػػا الخطػػاب" (اختيػػار معرفػػة الرجػػاؿ

ص 442ح ،249عنو معجـ رجاؿ الحديث ج 91ص)431

وروى الصفار بسند صحيح عف أحمد بف محمد ،عػف عمػي بػف الحكػـ ،عػف زيػاد بػف أبػي الحػالؿ

قاؿ :اختمؼ الناس في جابر بف يزيد وأحاديثو وأعاجيبو ،قاؿ :فدخمت عمى أبي عبد اهلل (ع) وأنا
أريػػد أف أسػػألو عنػػو فابتػػدأني مػػف غيػػر أف أسػػألو :رحػػـ اهلل جػػابر بػػف يزيػػد الجعفػػي ،كػػاف يصػػدؽ

عمينػػا ،ولعػػف اهلل المغي ػرة بػػف سػػعيد كػػاف يكػػذب عمينػػا" (بصػػائر الػػدرجات ج 9ص 212البػػاب94

ح)94

ورواه الصفار أيضا بنص مقارب وبسند آخر معتبر (عند مف يوثؽ محمد بف سناف) عف زياد بف

أبي الحالؿ (بصائر الدرجات ج 4ص 839الباب  93ح)2

كما رواه الكشي بسند صحيح عف حمدويو وابراىيـ ابني نصير ،عف محمد بف عيسى ،عػف عمػي
بف الحكـ ،عف زياد بػف أبػي الحػالؿ (اختيػار معرفػة الرجػاؿ ص 919ح ،881عنػو معجػـ رجػاؿ

الحديث ج 2ص)44

غير أف ىناؾ القميؿ جدا مف الروايات المتطرقة لوجود الدس في كتب الحديث الموجودة في عيػد

األئم ػػة (ع) ،وم ػػف الطبيع ػػي أف تك ػػوف مش ػػكمة ال ػػدس أص ػػعب م ػػف وج ػػود الك ػػذابيف ،ألف الك ػػذاب
مع ػػروؼ بشخص ػػو بن ػػاء عم ػػى م ػػا ج ػػاء ف ػػي ترجمت ػػو ف ػػي كت ػػب الرج ػػاؿ فتجتن ػػب روايت ػػو المش ػػكوؾ
صدورىا عف المعصوـ (ع) إذا لـ تكف ىنػاؾ قرينػة تسػتوجب األخػذ بيػا كعمػؿ المشػيور بيػا عنػد

القائػػؿ بحجيتػػو أو وجػػود روايػػات أخػػرى تعضػػد مفيوميػػا بحيػػث تبمػػغ حػػد االستفاضػػة أو غيػػر ذلػػؾ

مػف قػرائف أشػير إلييػػا فػي الكتػب الفقييػػة االسػتداللية وكتػب الحػديث والد اريػػة ،أمػا الػدس فصػػعوبتو
تأتي مف أنو قد يضيؼ الوضاع فقرات موضوعة ومدسوسة إلى رواية أو يضيؼ رواية كاممة في

كتػػاب أحػػد الثقػػات ،فيمتػػبس األمػػر عمػػى مػػف يتمقػػى األصػػؿ والكتػػاب الػذي كتبػػو الثقػػة أو رواه عػػف
الثقات ألنو يظف أنيا رواية الثقة

الشيخ األنصاري يرد الشبية
وقد عالج عمماء األصوؿ مسألة احتماؿ الدس في الكتػب الروائيػة الموجػب إلسػقاطيا أو التشػكيؾ
بصحة ما فييا ضمف تعرضيـ لمبحث حجية الخبر الواحد ،وممف تطرؽ إلى ذلؾ الشيخ األعظػـ

مرتضى األنصاري (رضواف اهلل عميو) المتوفى سنة9419ى ػ فػي كتابػو "ف ارئػد األصػوؿ" المعػروؼ
بػ "الرسائؿ" وىو مف الكتب التي يدرسيا طالب العمـ في الحوزة العممية في أوائؿ السطوح ،وقد رد

في كتابو عمى ىذا االحتماؿ وأثبت ضعفو ووىنو باألدلة ،ثـ قاؿ (رض):

"وظير مما ذكرنا أف ما عمـ إجمػاال مػف األخبػار الكثيػرة مػف وجػود الكػذابيف ووضػع الحػديث فيػو

إنما كاف قبؿ زماف مقابمة الحديث وتدويف عممػي الحػديث والرجػاؿ بػيف أصػحاب األئمػة (ع) ،مػع
أف العمػػـ بوجػػود األخبػػار المكذوبػػة إنمػػا ينػػافي دعػػوى القطػػع بصػػدور الكػػؿ التػػي تنسػػب إلػػى بعػػض
اإلخبػػارييف أو دعػػوى الظػػف بصػػدور جميعيػػا ،وال ينػػافي ذلػػؾ مػػا نحػػف بصػػدده مػػف دعػػوى العمػػـ

اإلجمالي بصدور أكثرىا أو كثير منيا ،بؿ ىذه دعوى بدييية ،والمقصػود ممػا ذكرنػا دفػع مػا ربمػا
يكػػابره المتعسػػؼ الخػػالي عػػف التتبػػع مػػف منػػع ىػػذا العمػػـ اإلجمػػالي" (ف ارئػػد األصػػوؿ ج 9ص841

طبعة مجمع الفكر اإلسالمي ،وج 9ص 911طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي)

وقد خمص الشيخ األنصػاري (رض) إلػى ىػذه االنتيجػة بعػد أف ذكػر مجموعػة مػف األدلػة والشػواىد

عمى مسألة تنقيح األحاديث مف الروايات المدسوسة والمكذوبة ،فقاؿ:

"مػػا اعتمدتػػو سػػابقا ،وىػػو أنػػو ال شػػؾ لممتتبػػع فػػي أح ػواؿ الػػرواة المػػذكورة فػػي ت ػراجميـ كػػوف أكثػػر
األخبار بؿ جميا إال ما شذ وندر صادرة عف األئمة (ع)

وىػػذا يظيػػر بعػد التأمػػؿ فػػي كيفيػػة ورودىػػا إلينػػا وكيفيػػة اىتمػػاـ أربػػاب الكتػػب مػػف المشػػايخ الثالثػػة

ومػف تقػػدميـ فػػي تنقػػيح مػػا أودعػػوه فػػي كتػػبيـ وعػدـ االكتفػػاء بأخػػذ الروايػػة مػػف كتػػاب وايػػداعيا فػػي
تصانيفيـ حذ ار مف كوف ذلؾ الكتاب مدسوسا فيو مف بعض الكذابيف

فقد حكي عف أحمد بف محمد بف عيسى أنو قاؿ:

جئػػت إلػػى الحسػػف بػػف عمػػي الوشػػاء وسػػألتو اف يخػػرج إلػػي كتابػػا لعػػالء بػػف رزيػػف وكتابػػا ألبػػاف بػػف

عثمػػاف األحمػػر فأخرجيمػػا ،فقمػػت :أحػػب أف أسػػمعيما ،فقػػاؿ لػػي :رحمػػؾ اهلل ،مػػا أعجمػػؾ! اذىػػب
فاكتبيمػػا واسػػمع مػػف بعػػد ،فقمػػت :ال آمػػف الحػػدثاف ،فقػػاؿ :لػػو عممػػت أف الحػػديث يكػػوف لػػو ىػػذا

الطمب الستكثرت منو ،فإني قد أدركػت فػي ىػذا المسػجد مائػة شػيخ ،كػؿ يقػوؿ :حػدثني جعفػر بػف
محمد عمييما السالـ

وعف حمدويو ،عف أيوب بف نوح :أنو دفع إلي دفت ار فيو أحاديث محمد بػف سػناف ،فقػاؿ :إف شػئتـ

أف تكتبوا ذلؾ فػافعموا ،فػإني كتبػت عػف محمػد بػف سػناف ،ولكػف ال أروي لكػـ عنػو شػيئا ،فإنػو قػاؿ

قبؿ موتو :كؿ ما حدثتكـ بو فميس بسماع وال برواية وانما وجدتو

فانظر كيؼ احتاطوا في الرواية عمف لـ يسمع مف الثقات وانما وجد في الكتب ،وكفاؾ شاىدا أف
عمػػي بػػف الحسػػف بػػف فضػػاؿ لػػـ يػػرو كتػػب أبيػػو الحسػػف عنػػو مػػع مقابمتيػػا عميػػو ،وانمػػا يروييػػا عػػف

أخويػػو أحمػػد ومحمػػد عػػف أبيػػو ،واعتػػذر عػػف ذلػػؾ بأنػػو يػػوـ مقابمتػػو الحػػديث مػػع أبيػػو كػػاف صػػغير
السف ليس لو كثير معرفة بالروايات ،فقرأىا عمى أخويو ثانيا

والحاصؿ :أف الظاىر انحصار مدارىـ عمى إيداع ما سمعوه مػف صػاحب الكتػاب أو ممػف سػمعو

منو ،فمـ يكونوا يودعوف إال مػا سػمعوا ولػو بوسػائط مػف صػاحب الكتػاب ،ولػو كػاف معمػوـ الكتػاب
مػػع اطمئنػػانيـ بالوسػػائط وشػػدة وثػػوقيـ بيػػـ ،حتػػى أنيػػـ ربمػػا كػػانوا يتبعػػونيـ فػػي تصػػحيح الحػػديث

ورده ،كما اتفؽ لمصدوؽ بالنسبة إلى شيخو ابف الوليد قدس سرىما

وربما كانوا ال يثقوف بمف يوجد فيو قدح بعيد المدخمية في الصدؽ ،ولذا حكي عف جماعة منيـ
التحرز عف الرواية عمف يروي مف الضعفاء ويعتمد المراسيؿ ،واف كاف ثقة في نفسو كما إتفؽ

بالنسبة إلى البرقي

بؿ يتحرزوف عف الرواية عمف يعمؿ بالقياس ،مع أف عممو ال دخؿ لو بروايتو ،كما اتفؽ بالنسبة

إلى اإلسكافي ،حيث ذكر في ترجمتو أنو كاف يرى القياس ،فترؾ رواياتو ألجؿ ذلؾ

وكانوا يتوقفوف في روايات مف كاف عمى الحؽ فعدؿ عنو ،واف كانت كتبو ورواياتو حاؿ

االستقامة ،حتى أذف ليـ االماـ ،عميو السالـ ،أو نائبو ،كما سألوا العسكري ،عميو السالـ ،عف
كتب بني فضاؿ ،وقالوا :إف بيوتنا منيا مالء ،فأذف عميو السالـ ليـ

وسألواالشيخ أبا القاسـ بف روح عف كتب إبف عزاقر التي صنفيا قبؿ االرتداد عف مذىب الشيعة،

حتى أذف ليـ الشيخ في العمؿ بيا

والحاصؿ :أف االمارات الكاشفة عف إىتماـ أصحابنا في تنقيح االخبار في االزمنة المتأخرة عف
زماف الرضا ،عميو السالـ ،أكثر مف أف تحصى ويظير لممتتبع

والداعي إلى شدة االىتماـ  -مضافا إلى كوف تمؾ الروايات أساس الديف وبيا قواـ شريعة سيد
المرسميف ،صمى اهلل عميو وآلو ،وليذا قاؿ االماـ ،عميو السالـ ،في شأف جماعة مف الرواة" :لوال

ىؤالء الندرست آثار النبوة" ،وأف الناس ال يرضوف بنقؿ ما ال يوثؽ بو في كتبيـ المؤلفة في
التواريخ التي ال يترتب عمى وقوع الكذب فييا أثر ديني بؿ وال دنيوي ،فكيؼ في كتبيـ المؤلفة،

لرجوع مف يأتي إلييا في أمور الديف ،عمى ما أخبرىـ االماـ ،عميو السالـ ،بأنو يأتي عمى الناس
زماف ىرج ال يأنسوف إال بكتبيـ ،وعمى ما ذكره الكميني ،قدس سره ،في ديباجة الكافي مف كوف

كتابو مرجعا لجميع مف يأتي بعد ذلؾ  -ما تنبيوا لو ونبييـ عميو االئمة  -عمييـ السالـ  -مف
أف الكذابة كانوا يدسوف األخبار المكذوبة في كتب أصحاب االئمة ،عمييـ السالـ ،كما يظير مف
الروايات الكثيرة:

منيا :أنو عرض يونس بف عبدالرحمف عمى سيدنا أبي الحسف الرضا ،عميو السالـ ،كتب جماعة
مف أصحاب الباقر والصادؽ ،عمييما السالـ ،فأنكر منيا أحاديث كثيرة أف تكوف مف أحاديث

أبي عبداهلل عميو السالـ

وقاؿ" :إف أبا الخطاب كذب عمى أبي عبداهلل ،عميو السالـ ،وكذلؾ أصحاب أبي الخطاب
يدسوف االحاديث إلى يومنا ىذا في كتب أصحاب أبي عبداهلل عميو السالـ"

ومنيا :ما عف ىشاـ بف الحكـ أنو سمع أبا عبداهلل عميو السالـ يقوؿ" :كاف المغيرة بف سعد،
لعنو اهلل ،يتعمد الكذب عمى أبي ويأخذ كتب أصحابو ،وكاف أصحابو المستتروف بأصحاب أبي
يأخذوف الكتب مف أصحاب أبي فيدفعونيا إلى المغيرة ،لعنو اهلل ،فكاف يدس فييا الكفر والزندقة

ويسندىا إلى أبي ،عميو السالـ" ،الحديث

وروايػػة الفػػيض بػػف المختػػار المتقدمػػة فػػي ذيػػؿ كػػالـ الشػػيخ ،إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف الروايػػات" (ف ارئػػد

األص ػ ػػوؿ ج 9ص 849طبع ػ ػػة مجم ػ ػػع الفك ػ ػػر اإلس ػ ػػالمي ،وج 9ص 913طبع ػ ػػة مؤسس ػ ػػة النش ػ ػػر
اإلسالمي)

وىذه اإلجابة التفصيمية مف الشيخ األنصاري (قد) تعد مف مقدمات أحد األدلة المستندة إلى العقؿ

فػػي إثبػػات حجيػػة الخبػػر الواحػػد ،والشػػيخ األنصػػاري واف كانػػت لػػو ردود ومالحظػػات عمػػى مجمػػوع

مقػػدمات ىػػذا الػػدليؿ ،ولكنػػو لػػـ يعتػػرض بتاتػػا عمػػى ىػػذه المقدمػػة بالػػذات ،بػػؿ وص ػريح كالمػػو يػػدؿ
عمى االعتماد عمييا ،حيث قاؿ:

"مػػا اعتمدتػػو سػػابقا ،وىػػو أنػػو ال شػػؾ لممتتبػػع فػػي أح ػواؿ الػػرواة المػػذكورة فػػي ت ػراجميـ كػػوف أكثػػر
األخبار بؿ جميا إال ما شذ وندر صادرة عف األئمة (ع)"

تأكيد العمماء لكالـ الشيخ األنصاري (قد)
وقد جاء مف بعد الشيخ األنصاري مجموعة مف شراح الرسائؿ أو الذيف ساروا عمػى طريقػة الشػيخ

األنصاري فػي اإلشػارة إلػى ىػذه الشػبية والتأكيػد عمػى صػحة جوابػو عنيػا ،وممػف عمػؽ عمػى كػالـ
الشػػيخ األنصػػاري (قػػدس سػره) فػػي حاشػػيتو عمػػى الف ارئػػد المحقػػؽ البػػارع آيػػة اهلل الشػػيخ غػػالـ رضػػا

القمي المتوفى سنة9884ىػ حيث قاؿ:

"قولو( :أوليا ما اعتمدتو سابقا وىو) انتيى

أقوؿ :تقرير ىذا الدليؿ مبني عمى مقدمات ثالث ترؾ المصنؼ بعضا منيا ثقة بوضوحو

(المقدمة) األولى:

العمـ اإلجمالي بصدور أكثر األخبار التي تػدور بأيػدي األصػحاب فػي كػؿ بػاب عػف األئمػة (ع)،

واثبػات ىػػذه المقدمػػة إنمػا يحصػػؿ بػػالتتبع فػي أحػواؿ الػػرواة وشػدة اىتمػػاميـ فػػي كيفيػة أخػػذ الخبػػر،
وتفصيؿ ىػذا المقػاؿ مرقػوـ فػي المػتف عمػى التطويػؿ واليحتػاج إلػى الشػرح ولػو بأقػؿ قميػؿ" (قالئػد

الفرائد ص)34

وقاؿ الفقيو الورع الشيخ محمد اإلمامي النجفي الخونساري المتوفى سنة 9814ىػ:

"قولو( :أوليا ما اعتمدتو سابقا وىو أنو الشؾ لممتتبع

يتركب ىذا الدليؿ مف أمور ثالثة:

الخ)

األوؿ :أنو الشؾ لممتتبع في أحواؿ الرواة وكيفية تعػاطييـ األخبػار أف أكثػر األخبػار بػؿ جميػا إال
ما شذ صادرة عف األئمة (ع)

الثاني :إف بعد العمـ بصدور أكثرىا أو كثير منيا يكوف مف الشبية المحصػورة إف لػـ نشػترط فييػا
قمػػة أطػراؼ الشػػبية وفػػي حكميػػا إف اشػػترطنا فييػػا ذلػػؾ بػػؿ االىتمػػاـ بيػػذه الشػػبية أكثػػر مػػف سػػائر
الشػػبيات المحصػػورة ألنيػػا مػػف االشػػتباه فػػي الموضػػوعات ،وفػػي المقػػاـ تكػػوف فػػي األحكػػاـ وفػػي

طريقيػػا ولػػـ يخػػالؼ فػػي وجػػوب مثػػؿ ىػػذا االحتيػػاط أحػػد مػػف األصػػحاب حتػػى الفاضػػؿ القمػػي (ره)
حيث لـ يوجب االحتياط في المحصورات

فيج ػػب بحك ػػـ العق ػػؿ االحتي ػػاط الت ػػاـ بالعم ػػؿ بمجم ػػوع تم ػػؾ األخب ػػار توص ػػال إل ػػى تحص ػػيؿ العم ػػـ
التفصيمي بامتثاؿ التكاليؼ المعمومة إجماال المندرجة في تمؾ األخبار

الثالث :إف االحتياط التػاـ توصػال إلػى العمػـ التفصػيمي باالمتثػاؿ غيػر واجػب قطعػا ،إمػا للجمػاع

عمى عدـ وجوب العمػؿ بػالجميع حتػى المتعارضػات ،وغمػا لعػدـ إمكانػو السػتمزامو العسػر والحػرج
الشػديديف المنفيػيف فػال منػػاص مػف االحتيػاط الجزئػي ويجػػب حينئػذ األخػذ بمػا ىػػو أقػرب إلػى العمػػـ

وىو الظف ،وينتج حجية كؿ خبر مظنوف الصدور أو مظنوف المطابقة لمواقع مف المتعارضيف

فػػإف قمػػت :كمػػا نعمػػـ إجمػػاال بصػػدور أكثػػر األخبػػار عػػنيـ (ع) كػػذلؾ نقطػػع بوجػػود أخبػػار كثي ػرة
مدسوسػػة فييػػا مػػف الكذابػػة عمػػييـ المعنػػة ،وكمػػا أف األوؿ يقتضػػي وجػػوب العمػػؿ بػػالجميع فكػػذلؾ
الثاني موجب لحرمتو فيدور األمر بيف الوجوب والحرمة والترجيح في تقديـ الثاني

قمت :قد ظير أف ما عمـ إجماال مف األخبار الكثيرة مف الكذابيف ووضع األحاديث فيو إنمػا كػاف
قبػػؿ زمػػاف مقابمػػة الحػػديث وتػػدويف عممػػي الحػػديث والرجػػاؿ بػػيف أصػػحاب األئمػػة (ع) ،وأمػػا بعػػد
تدويف العمميف كما ىو الحاؿ في الكتػب األربعػة ومػا شػابييا مػف الكتػب المعتبػرة فػال عمػـ لنػا ولػو

إجماال بوجود األخبار المدسوسة فييا ،ولو احتممنا كاف شكا بدويا

مع أف العمـ اإلجمالي بوجود األخبار المكذوبة ينافي دعوى القطع بصػدور الكػؿ التػي ينسػب إلػى

بعػػض اإلخبػػارييف ،مضػػافا إلػػى أف األخبػػار المدسوسػػة عمػػى فػػرض وجودىػػا مسػػتيمكة فػػي جنػػب
غيرىا واليعتني بيػا واليترتػب عمػى القطػع بػدخوليا حكػـ الشػبية المحصػورة لنيايػة قمتيػا ،وىػؿ ىػو

إال نظيػػر العمػػـ بوجػػود جػػبف غيػػر طػػاىر فػػي مصػػر حيػػث اليحكػػـ حينئػػذ بوجػػوب االجتنػػاب عػػف
جميع الجبنات الموجودة في البمد

والجواب:

مػػا أفػػاده أوال :مػػف أف وجػػوب العمػػؿ باألخبػػار الصػػادرة إنمػػا ىػػو ألجػػؿ وجػػوب امتثػػاؿ أحكػػاـ اهلل

الواقعية والعمـ اإلجمالي ليس مختصا بيذه األخبار

وثانيا :مف أف ىذا الدليؿ أخص مف المدعى ألف المدعى ىو إثبات حجية الخبر المظنػوف مطمقػا
سواء أفاد حكما تكميفيا أو وضعيا ،وسواء كاف التكميفي إلزاميا أو غيره ،وسواء كاف الوضػعي مػف

قبيػػؿ المػػانع والشػػرط والجػػزء أو غيرىػػا ،وسػواء كػػاف موافقػػا لاصػػوؿ المفظيػػة أو العمميػػة أو مخالفػا
ليما ،وسواء كاف موافقا لمكتاب أو مخالفا بحيث يكوف مقيدا لمكتاب أو مخصصا لو ،وسػواء كػاف

موافقػػا لالحتيػػاط أو مخالفػػا ،مػػع أف الػػدليؿ لمػػا كػػاف مبنيػػا عمػػى االحتيػػاط اليثبػػت إال حجيػػة خبػػر

اقتضػػى االشػػتغاؿ ،فػػإذا كػػاف الخبػػر متضػػمنا لحكػػـ غيػػر إل ازمػػي واحتممنػػا مػػف الخػػارج كػػوف الحك ػـ
إلزاميا أو كاف داال عمى عدـ شرطية شيء أو جزئيتو أو مانعيتو واحتممنا خالفو أو اقتضى تقييدا

في الكتاب فمقتضى االحتيػاط طػرح ذلػؾ الخبػر وتػرؾ العمػؿ بػو ،مػع أف المقصػود إثبػات الحجيػة

مطمقا" (تسديد القواعد في حاشية الفرائد ص)413

وقاؿ المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيـ (حفظو اهلل):

"عمى أنو ال مجاؿ لمتعويػؿ عمييػا (األخبػار المانعػة مػف قبػوؿ خبػر الواحػد ومنيػا خبػر الكشػي فػي

دس المغيرة بف سعيد األحاديث في الكتب) في ذلؾ بعد التأمؿ فػي سػيرة األصػحاب قػديما وحػديثا
وتس ػػمميـ عم ػػى الرج ػػوع لمرواي ػػات والعم ػػؿ عميي ػػا ،ف ػػإف الرواي ػػات الم ػػذكورة نصػ ػب أعي ػػنيـ مش ػػيورة
عندىـ معروفة لدييـ ،فعدـ امتناعيـ ألجميا مف العمؿ باألخبار المرويػة عنػدىـ شػاىد بػاطالعيـ

عمػى مػػا يمنػػع مػػف العمػػؿ بيػػا فييػػا ،إمػػا النصػرافيا إلػػى مػػا ذكرنػػا ونحػػوه ،أو لتيػػذيب األخبػػار عػػف

األخبػػار المكذوبػػة بعػػد عرضػػيا عمػػى األئمػػة (ع) أو بق ػرائف أخػػر ،بنحػػو يعمػػـ ارتفػػاع مػػا يقتضػػي

التوقؼ عنيا ويمزـ بطمب الشاىد عمييا ونحو ذلؾ

والمظنوف اختصاص األخبار المذكورة بأوقات خاصة كثر فييا الكذب والتخميط والدس المانع مف
االعتماد عمى كتب الثقات ،وقد زاؿ ذلؾ بعرض الكتب عمى األئمػة (ع) وبتنبيػو األصػحاب لػذلؾ

بنحػػو أوجػػب شػػدة احتيػػاطيـ فػػي تحمػػؿ الروايػػات وفػػي روايتيػػا وعػػدـ اكتفػػائيـ بإثباتيػػا فػػي الكتػػب

وغير ذلؾ مما يشيد بو سيرتيـ عمى قبوؿ أخبار الثقات،

ىذا مضافا إلى النصوص الكثيرة

التػػي يػػأتي التعػػرض ليػػا ىنػػاؾ الظػػاىرة فػػي المفروغيػػة عػػف قبػػوؿ أخبػػار الثقػػات عػػف أىػػؿ البيػػت

(ع)

" (المحكـ في أصوؿ الفقو ج 8ص491

وممف أمضى كالـ الشيخ األنصاري بتنقيح األخبار مف الروايات المدسوسة وأنو لػـ يبػؽ منيػا إال

الشػػاذ النػػادر ،اآلغػػا ضػػياء الػػديف الع ارقػػي فػػي نيايػػة األفكػػار ج 8ص ،981والش ػيخ النػػائيني فػػي

أجود التقريرات ج 8ص ، 448والسيد محمد صادؽ الروحاني في زبدة األصوؿ ج 8ص914

ويجب التنويو إلى أف كالميـ فيما يرتبط بتنقيح األخبار واف كاف واردا في مقدمات دليؿ االنسداد
الذي اليقوؿ بػو أغمػب عممائنػا ،ولكػنيـ لػـ يرفضػوا مػا دؿ عمػى تنقػيح األخبػار ،وأنػو قػد تػـ حػذؼ

المدسوس والموضوع في األخبار)

ومف ىنا قاؿ السيد محمد باقر بف الحجة المير از أبي القاسـ بف العالمػة السػيد حسػف بػف المجاىػد
الكبيػػر الميػػر السػػيد محمػػد بػػف الػػزعيـ األكبػػر الميػػر السػػيد عمػػي "صػػاحب الريػػاض" الطباطبػػائي

الحائري والمتوفى سنة 9889ىػ في منظومتو "الشياب الثاقب":
"والدس في أخبار أىؿ العصمة

فالدس غيػر قػادح ال سيػما

لحذؼ مردود وذكر المعتمػد

كالدس فيما عف نبي الرحمة

بعد تصدي العممػاء القدمػا

منو وتنقيػح مراتب السػند" (مجمة تراثنا العدد  24ص)831

المتقدموف عمى الشيخ األنصاري وحؿ الشبية
ومما ينبغي االلتفات إليو أف ما أوردتو مف جواب الشيخ األنصاري (قد) عف ىذه الشبية ال يعنػي
أف مف سبقو مف العمماء كانوا مف المؤيديف لوجود المدسوس في رواياتنا ،ولكف مػف جيػة تفصػيؿ

الشػػيخ األنصػػاري لمج ػواب عنيػػا أوردت كالمػػو ومػػف أيػػده مػػف األصػػولييف مػػف عممائنػػا ،واال فػػإف
المسألة كانت مطروحة قبمو ،وقد صرح كبار عمماء اإلمامية بتنقية الروايات مف المدسوس

قاؿ الشيخ يوسؼ البحراني المتوفى سنة 9911ى ػ (أي قبػؿ الشػيخ األنصػاري بمػا يقػرب مػف مائػة
عاـ):

"ونحف نقوؿ :لنا عمى بطالف ىذا االصطالح (المعنى الجديد لمصحيح) وصحة أخبارنا وجوه

األوؿ :مػػا قػػد عرفػػت فػػي المقدمػػة األولػػى مػػف أف منشػػأ االخػػتالؼ فػػي أخبارنػػا إنمػػا ىػػو مػػف ذوي

الخػػالؼ ال مػػف دس األخبػػار المكذوبػػة حتػػى يحتػػاج إلػػى ىػػذا االصػػطالح عمػػى أنػػو متػػى كػػاف
السػػبب الػػداعي إنمػػا ىػػو دس األحاديػػث المكذوبػػة كمػػا توىمػػوه (رض ػواف اهلل عمػػييـ) ففيػػو أنػػو ال

ضػػرورة تمجػػئ إلػػى اصػػطالحيـ ،ألنيػػـ عمػػييـ السػػالـ قػػد أمرونػػا بعػػرض مػػا شػػؾ فيػػو مػػف األخبػػار
عمى الكتاب والسنة فيؤخذ بما وافقيما ويطرح ما خالفيما ،فالواجب في تمييػز الخبػر الصػادؽ مػف
الكاذب مراعاة ذلؾ ،وفيو غنية عما تكمفوه ،وال ريب أف اتباع أىؿ البيت (ع) أولى مف اتبػاعيـ"

(الحدائؽ الناضرة ج 9ص)94

ولسػػت اآلف فػػي وارد البحػػث فيمػػا أورد عمػػى كػػالـ صػػاحب الحػػدائؽ (وىػػو مػػف المحسػػوبيف عمػػى

اإلخبػػارييف) مػػف قبػػؿ بعػػض العممػػاء األصػػولييف الميتمػػيف بعمػػـ الرجػػاؿ ،وعػػرض رأي الط ػرفيف،
ولكنني بصدد التأكيد عمى أف الشيخ األنصاري (وىػو مػف المحسػوبيف عمػى األصػولييف) لػـ يكػف
أوؿ مف التفت إلى أصؿ المسألة ولكنو توسع فييا بذكر أدلتيا
بعض الروايات المدسوسة التزاؿ موجودة
وقد يقاؿ :إذا كاف األمر كذلؾ فكيؼ نفسر وجػود روايػة األئمػة الثالثػة عشػر أو روايػات التحريػؼ
أو غيرىا مف الروايات التي نعمـ قطعا ببطالف مضمونيا في كتب الحديث؟

والجواب:

أوال :أنيا مف القميؿ النادر الذي يعد كالمعدوـ فال يؤثر في إمكانية األخذ بالباقي وىو األغمب

ثانيػػا :إف أغمػػب ىػػذه الروايػػات إمػػا مػػف المػػؤوؿ بمػػا يصػػمح لقبولػػو ،وامػػا ممػػا وقػػع فيػػو التصػػحيؼ،
وفػػرؽ كبيػػر بػػيف الحػػديث المصػػحؼ وبػػيف الحػػديث الموضػػوع الػػذي يكػػوف مكػػذوبا ومدسوسػػا ،إذ

المصحؼ يكوف مف اشتباه الرواة وغمطيـ والموضوع يكوف مف الكذب والدس

وثالثػػا :إف قسػػما كبي ػ ار مػػف تمػػؾ الروايػػات صػػادر تقيػػة إمػػا عمػػى نحػػو القطػػع أو االحتمػػاؿ ،ومػػف
الواضح أف ما صدر كذلؾ ال يعد مف الموضوع والمدسوس بحاؿ مف األحواؿ

رابعا :إف أىؿ البيت (ع) قػد وضػعوا لنػا ضػوابط لمتعامػؿ معيػا مػف قبيػؿ عرضػيا عمػى كتػاب اهلل

عز وجؿ وسنة النبي (ص) وأحاديثيـ ،وتمؾ الضوابط كافية في معرفة موطف الخمؿ فييا
مستند الدس رواية الكشي
وبغ ػػض النظػ ػػر عػػػف جػ ػواب الشػػػيخ األنصػػػاري (رض) ف ػػإف ىنػ ػػاؾ معضػ ػػمة أخ ػػرى تواجػػػو السػػػيد

العسػػكري ،وىػػي أف احتمػػاؿ الػػدس غيػػر مخػػتص برجػػاؿ الكشػػي بػػؿ ىػػو وارد بالنسػػبة لمثػػؿ الكتػػب

األربعػة أيضػا كالكػافي والتيػذيب والفقيػو وبقيػة الكتػب الروائيػة كعمػؿ الشػرائع وعيػوف أخبػار الرضػا
وكماؿ الديف وتماـ النعمة وكامؿ الزيارة وعشرات الكتػب غيرىػا ،مػع أف المسػمـ بػو إلػى يومنػا ىػذا

أف عمماء الطائفة لـ يسقطوا الروايات المعتبرة فييا بحجة احتماؿ دس المغيرة في أصوليا ،فمماذا

ركز السيد العسكري مف بػيف كػؿ تمػؾ الكتػب ومػف بػيف كػؿ تمػؾ الروايػات عمػى خصػوص روايػات
الكشي المعتبرة الواردة في عبد اهلل بف سبأ؟!

ومم ػػا تج ػػدر اإلش ػػارة إلي ػػو إن ػػو اليوج ػػد م ػػدرؾ لتص ػػحيح رواي ػػات دس المغيػ ػرة ب ػػف س ػػعيد وأتباع ػػو
األحادي ػػث المكذوب ػػة ف ػػي كت ػػب أص ػػحاب األئم ػػة س ػػوى م ػػا أورده الكش ػػي نفس ػػو ،وق ػػد عم ػػؽ الس ػػيد

العسػػكري لمػػتخمص م ػف ىػػذه المعضػػمة أي معضػػمة الطعػػف فػػي الكشػػي وكتابػػو مػػف جيػػة ومحاولػػة
االستناد إلى روايات كتابو مف جية أخرى بالقوؿ:

"أمثاؿ ىذه الروايات سواء أصحت وثبت أف الزنادقة دسػوىا فػي أمثػاؿ كتػب الكشػي أو أف الكشػي
وىـ في إيراد أمثاؿ ىذه الروايات الكاذبة في كتابو – عمػى كػال التقػديريف – تثبػت انتشػار روايػات

غير صحيحة في أمثاؿ كتاب رجاؿ الكشي" (عبد اهلل بف سبأ ج 4ص)444

وفي الحقيقة فإف ىنا مغالطة واضحة ،فإف الخروج بيذا االستنتاج فرع إثبات اعتبار حاؿ المؤلؼ

عمى أقؿ تقدير ال الطعف فيو ،كما أنو مالزـ العتبار الكتاب أيضا

والقوؿ إف حديث دس المغيرة إما مكذوب واما أنو صادر ،وفي كال الحاليف يثبت صدور أحاديث
مكذوبة عف األئمة (ع) ،ىذا القوؿ واف كاف صحيحا ولكنو اليثبت كوف المكذوب ىو أخبار عبػد
اهلل بف سبأ عمى نحو الخصوص ،وال يثبت أيضػا كػوف الكتػاب الػذي تػـ الػدس فيػو أو وصػؿ إليػو

الدس ىو كتاب الكشي

ولعمػػو ليػػذه الجيػػة قػػاؿ السػػيد العسػػكري أف المدسػػوس وقػػع فػػي "أمثػػاؿ" رجػػاؿ الكشػػي ولػػـ يقػػؿ فػػي

"نفػػس" رجػػاؿ الكشػػي ،ويػػرد عميػػو أف كػػوف الػػدس واقعػػا فػػي األمثػػاؿ واألشػػباه اليمػػزـ منػػو بالضػػرورة
إثبات الدس في كتاب معيف منيا ككتاب الكشي ،بؿ يبقى في دائرة االحتماؿ ،ويحتػاج المػرء إلػى

دليؿ خاص إلثبات الدس في كتاب ما بعينو

عمما بأف األئمة (ع) حينما حذروا مف الدس وضعوا لنا أسسا لرد المدسوس وىو المخالفة لمكتاب

ولقوؿ النبي (ص) ،ونفس روايات لعف المغيرة بف سعيد تثبت ذلؾ ،فقد روى الكشي بسند صحيح
عف يونس بف عبدالرحمف عف ىشاـ بف الحكـ أنو سمع أبا عبداهلل (ع) يقوؿ:

"

فػإف المغيػرة بػف سػػعيد لعنػو اهلل دس فػي كتػػب أصػحاب أبػي أحاديػث لػػـ يحػدث بيػا أبػػي،

فػػاتقوا اهلل وال تقبم ػوا عمينػػا مػػا خػػالؼ قػػوؿ ربنػػا وسػػنة نبينػػا" (اختيػػار معرفػػة الرجػػاؿ ج 4ص211
ح)249

فيػػؿ فػػي الكتػػاب أو السػػنة مػػا ينفػػي وجػػود ابػػف سػػبأ أو يػػدؿ عمػػى عػػدـ إمكانيػػة الغمػػو فػػي أميػػر
المؤمنيف (ع) إلى حد األلوىية حتى تكوف روايات الكشي في ابف سبأ مخالفة لمكتاب وسنة النبػي

(ص)؟!!
تضعيؼ رجاؿ الكشي إلثبات وىمية ابف سبأ!!
األسػػموب الثالػػث :وىػػو األسػػموب الػػذي صػػب السػػيد العسػػكري جػػؿ اىتمامػػو فيػػو ،حيػػث عػػرض –
وبشػػكؿ أساسػػي  -بالكشػػي الػػذي ىػػو مػػف أجمػػة عممػػاء اإلماميػػة وبكتابػػو الػػذي يعػػد مػػف األصػػوؿ

الرجالية المعتمدة عنػد أعػالـ الطائفػة طػواؿ قػروف متماديػة ،وكػذلؾ قػاـ بػالتعريض بػبعض رواياتػو
المتعمقة بعبد اهلل بف سبأ وبشكؿ جانبي

وممػػا يؤسػػؼ لػػو أف كثيػ ار مػػف الػػذيف استحسػػنوا النتيجػػة التػػي خػػرج بيػػا السػػيد العسػكري فػػي وىميػػة

شخصية ابف سػبأ بعػد تضػعيؼ روايػات سػيؼ بػف عمػر غفمػوا عػف طعػف السػيد العسػكري بالكشػي
وبكتابػػو الرجػػاؿ ،وأظػػف أف منشػػأ غفمػػتيـ اشػػتيار الجػػزء األوؿ منػػو المتضػػمف لمبحػػث فػػي روايػػات

ػأخر ،وقػد ذكػر السػيد مرتضػى الرضػوي
سيؼ دوف الجزء الثاني الذي انتيى مػف كتابتػو وتأليفػو مت ا

أف البحػػث األولػػي لمسػػيد العسػػكري طبػػع ضػػمف مبحػػث باسػػـ "المػػدخؿ" فػػي النجػػؼ األشػػرؼ عػػاـ
9834ىػػ9144/ـ ونش ػرتو مكتبػػة النجػػاح فػػي القػػاىرة عػػاـ  ،9114والػػذي تطػػور الحقػػا إلػػى الجػػزء

األوؿ مػػف كتػػاب "عبػػد اهلل بػػف سػػبأ وأسػػاطير أخػػرى" ،ثػػـ أكمػػؿ السػػيد العسػػكري الجػػزء الثػػاني منػػو
وطبعو في طيراف عاـ 9134ـ (مع رجاؿ الفكر ج 9ص)431

وحيث أنني لست في مجاؿ التطرؽ بالتفصػيؿ لابحػاث المرتبطػة برجػاؿ الكشػي وتاريخػو ،إذ أف

ذلؾ خارج نطاؽ البحث إال بما يرتبط بحدود اإلشكاالت التي تطػرؽ إلييػا السػيد العسػكري ،فػإنني

أرى مػػف المناسػػب اإلشػػارة فقػػط – لمقػػارئ الك ػريـ -إلػػى أف الكتػػاب األصػػمي لرجػػاؿ الكشػػي مفقػػود
حاليا ،وذىب بعض العمماء إلى أف الواصؿ إلينا ىػو أصػمو ،بينمػا ذىػب آخػروف إلػى أف الواصػؿ
إلينا ىو ما اختاره الشيخ الطوسي مف األصؿ ،حيث قاـ بحذؼ مقاطع منو واختػار البػاقي وسػماه

بػ "اختيار معرفة الرجاؿ" ،ومف ىنا ينسب الكتاب تارة إلى الشيخ الطوسػي باسػـ االختيػار وينسػب
ثانية إلى المؤلؼ األصمي لمكتاب باسـ رجاؿ الكشي
إشكاالت عمى الكشي ورجالو
اعترؼ السيد العسكري بأف الروايات عف ابف سبأ قد انتشرت في الكتب الشيعية مف رجاؿ الكشي
(عبد اهلل بف سبأ ج 4ص ،)932ورغـ أف ىذه الدعوى ال دليؿ عمييا كمػا أسػمفنا إال أنيػا  -عمػى

افتػراض قبوليػا  -توجػب التوقػػؼ لمنظػر فػي اإلشػػكاالت التػي رتػب السػػيد العسػكري عمييػا ،وعمػػدة
تمؾ اإلشكاالت – بحدود تتبعي  -أربعة ،وىي:

اإلشكاؿ األوؿ:

عػػدـ نقػػؿ المشػػايخ الثالثػػة الكمينػػي والطوسػػي والصػػدوؽ رضػواف اهلل عمػػييـ روايػػات ابػػف سػػبأ الدالػػة

عمػػى غمػػوه فػػي أميػػر المػػؤمنيف (ع) وتألييػػو لػػو فػػي كتػػبيـ األربعػػة الكػػافي والتيػػذيب واالستبصػػار

والفقيو دليؿ عمى عدـ اعتمادىـ عمييا (عبد اهلل بف سبأ ج 4ص)933

الجواب:

إف ى ػػذا ال يك ػػوف دل ػػيال عم ػػى ع ػػدـ وج ػػود الرواي ػػات أص ػػال ،إذ ل ػػـ يق ػػؿ أح ػػد م ػػف المتق ػػدميف أو

المتػػأخريف مػػف عممػػاء اإلماميػػة أف أحاديػػث اإلماميػػة مقتص ػرة عمػػى مػػا جػػاء فػػي الكتػػب األربعػػة
لممشايخ الثالثة الكميني والصدوؽ والطوسي ،فيناؾ الكثير مف األحاديث المعتبرة لمشػيخ الصػدوؽ
والطوسي استند عمييا الفقياء في كتػبيـ الفقييػة ولػـ تػرد فػي الكتػب األربعػة ،بػؿ وردت فػي كتػبيـ

األخرى كاألمالي وعمؿ الشرائع والخصاؿ وغيرىا ،وىي كتػب قػد تسػالـ الفقيػاء عمػى نسػبتيا إلػييـ
وقبوؿ ما جاء فييا معتبرا ،وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر استند بعض الفقياء إلػى مػا رواه الشػيخ

الطوسي بسند صحيح في أماليو عف اإلمػاـ الصػادؽ (ع)" :كػؿ الجػزع والبكػاء مكػروه خػال البكػاء
والجزع عمػى الحسػيف (ع)" (أمػالي الطوسػي ص 914المجمػس 91الحػديث ،44ارجػع التنقػيح فػي

شرح العروة الوثقى  -كتاب الطيارة ج 1ص ،443وجػواىر الكػالـ ج 2ص ،839وصػراط النجػاة

ج 8ص)282

كمػػا أف أحػػدا لػػـ يقػػؿ باالقتصػػار عمػػى خصػػوص مػػا نقمػػو المشػػايخ الثالثػػة ولػػو فػػي غيػػر الكتػػب
األربع ػػة ،حت ػػى يك ػػوف ع ػػدـ نقمي ػػـ لي ػػا مس ػػوغا لطرحي ػػا واىمالي ػػا ،إذ أف ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف أع ػػالـ

الطائفػػة كػػالبرقي مؤلػػؼ "المحاسػػف" والحميػػري مؤل ػػؼ "قػػرب اإلسػػناد" وابػػف قولويػػو مؤلػػؼ "كام ػػؿ

الزيػػارات" ممػػف أخػػذ عممػػاء اإلماميػػة بروايػػاتيـ فػػي الفقػػو ( ارجػػع عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مسػػتند الشػػيعة

ج 98ص ،894ومػػدارؾ األحكػػاـ ج 8ص 911وج 1ص ،94وذخي ػرة المعػػاد ج 9ؽ 9ص،942
وؽ 4ص 483مػػف الطبعػػة القديمػػة ،وكفايػػة األحكػػاـ ج 9ص 241و 218طبعػػة مؤسسػػة النشػػر

اإلسػػالمي ،وص 14و 19مػػف الطبعػػة الحجريػػة ،وكشػػؼ المثػػاـ ج 8ص ،811والحػػدائؽ الناض ػرة
ج 3ص ،28ومصابيح الظالـ ج 3ص ،848ومناىج األحكاـ ص 324و ،342ورياض المسائؿ

ج 4ص 991و 991وج 2ص 811وج 1ص 944طبعػػة آؿ البيػػت ،وج 4ص 811و 811وج2

ص 282وج 1ص 41طبعة النشر اإلسالمي)

مضافا إلى أف عدـ اعتماد المشايخ الثالثة عمى رواية أو كتػاب مػا ال يػدؿ عمػى عػدـ صػحة تمػؾ

الرواية أو ذلؾ الكتاب عند غيرىـ مف عمماء اإلمامية إذا ما ثبت النقؿ إلى الروايػة والكتػاب بسػند

صحيح

اإلشكاؿ الثاني:
تضػػعيؼ عممػػاء اإلماميػػة لرجػػاؿ الكشػػي ،إذ كتػػب عنوانػػا فرعيػػا باسػػـ" :عػػدـ اعتمػػاد العممػػاء عمػػى
رجاؿ الكشي وتضعيفيـ ليذا الكتاب" (عبداهلل بف سبأ ج 4ص)931

الجواب:

لػػـ نعػػرؼ منشػػأ ىػػذا التعمػػيـ مػػف السػػيد العسػػكري ،فػػال غبػػار فػػي اتفػػاؽ كممػػات أسػػاطيف عممػػاء

اإلمامية عمى األخذ بكتاب الكشي ،ولـ يستطع السيد العسكري إال أف يذكر أسماء ثالثة أو أربعة
مف عممائنا زاعما أف كمماتيـ تدؿ عمى عدـ االعتماد عمى الكتاب وتضعيفو ،فمػف ذكػرىـ ال تػدؿ

كممػػاتيـ – كمػػا سػػيتبيف  -عمػػى عػػدـ االعتمػػاد عمػػى الكتػػاب باسػػتثناء الشػػيخ محمػػد تقػػي التسػػتري
الػذي استشػكؿ عمػػى الكتػاب لزعمػػو عػدـ وصػػوؿ نسػخة صػحيحة منػو إلػى الشػػيخ الطوسػي ووجػػود

التصحيؼ فيو ،وىػي دعػوى سنناقشػيا الحقػا إف شػاء اهلل ،ولػو ثبتػت فػإف أقصػى مػا تػدؿ عميػو -
وكما سنشير  -ليس عدـ وصوؿ رجاؿ الكشي إلييما ،بؿ عدـ وصوؿ نسخ خالية مػف األخطػاء،
وىػػذا اليخػػدش فػػي أف الكتػػاب الواصػػؿ ىػػو نفػػس كتػػاب الكشػػي المحتػػوي عمػػى ترجمػػة عبػػد اهلل بػػف

سبأ ،وقمما تصؿ نسخة مف أي كتاب خالية مف األخطاء تماما

فميعدد السيد العسكري أسماء مف لـ يعتمػدوا عمػى الكتػاب غيػر مػف أتػى ىػو بػذكرىـ لػيعمـ ىػؿ أف
صفة التغميب التي أراد إيياـ القارئ بيا مف أف عمماء اإلمامية ال يعتمدوف عمى رجاؿ الكشي ليا
نصيب مف المصداقية؟!

ومف سبر في الكتب الرجالية الجامعة التي استندت إلى األصوؿ الرجالية كرجػاؿ الشػيخ أو رجػاؿ

النجاشػػي أو الفيرسػػت لمشػػيخ الطوسػػي يجػػدىا تػػورد رأي الكشػػي مػػف بػػاب االعتمػػاد عميػػو وعمػػى
كتابػػو ،بػػؿ وحتػػى بعػػض المتشػػدديف فػػي الرجػػاؿ مػػف أمثػػاؿ الشػػيخ عبػػدالنبي الج ازئػػري اعتمػػد عمػػى
رجاؿ الكشي بينما نجده يصرح بعػدـ االعتمػاد عمػى رجػاؿ ابػف داود لكثػرة األغػالط فيػو ممػا ينبػئ

عػػف قمػػة الضػػبط ( ارجػػع عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ حػػاوي األقػواؿ فػػي معرفػػة الرجػػاؿ ج 9ص 13و981

و 949و 939و 499و 494و)444
موقؼ النجاشي مف رجاؿ الكشي
وقد اسػتند السػيد العسػكري فػي دعػواه بعػدـ اعتمػاد عممػاء اإلماميػة عمػى الكشػي وكتابػو عمػى عػدة
كممات ،وىي التالي:

 – 9قػػوؿ النجاش ػػي عػػف الكش ػػي ورجالػػو" :ك ػػاف ثق ػػة عينػػا ،وروى ع ػػف الضػػعفاء كثيػػرا ،وص ػػحب

العياشػػي وأخػػذ عنػػو وتخػػرج عميػػو ،لػػو كتػػاب الرجػػاؿ كثيػػر العمػػـ وفيػػو أغػػالط كثي ػرة" ،وقولػػو عػػف

أستاذه العياشي" :كاف يروي عف الضعفاء كثيرا ،وكاف في أوؿ أمره عامي المذىب ،وسمع حديث

العامة فأكثر منو" (عبد اهلل بف سبأ ج 4ص)931
والجواب:

أوال :إف مػػا نقػػؿ ال يفيػػد تضػػعيؼ الكتػػاب واسػػقاطو مػػف االعتبػػار بػػؿ يفيػػد كث ػرة األخطػػاء وكث ػرة
الرواية عف الضعفاء ،وىما أمراف ال يستوجباف إلغاء قيمة الكتػاب ،بػؿ الػالزـ أف تيمػؿ خصػوص

الروايػػة التػػي تكػػوف عػػف الضػػعفاذا لػػـ توجػػد ق ػرائف تقوييػػا ،وخصػػوص المقطػػع الػػذي نجػػزـ بوقػػوع

الخطأ فييا مػف الروايػة ،أمػا مػا دوف ذلػؾ فمػيس مػف الجػائز رد الروايػة التػي يكػوف النقػؿ فييػا عػف
الثقػات مػف اإلماميػة لمجػرد استحسػػاف أو ميػؿ قمبػي إلثبػات أمػر مػػا (كوىميػة شخصػية ابػف سػػبأ)،

كمػػا ىػػو الحاصػػؿ فػػي روايػػات عبػػد اهلل ابػػف سػػبأ التػػي صػػح إسػػنادىا ،فػػإف ىػػذا المػػنيج الخطيػػر

يسػتوجب رد الكثيػر مػف الروايػات الصػػحيحة حتػى الفقييػة منيػا ،وىػذا مػػا لػـ يفعمػو فقيػاء اإلماميػة

لمنافاتو مع المنيج العممي

ففي مجاؿ الرواية عف الضعفاء لـ يكف األمر مقتص ار عمى الكشي أو العياشي ،فقد نقؿ النجاشي
عف عدة مف الثقات أنيـ كانوا يرووف عف الضعفاء إما جزمػا أو نسػبة كمػا فػي الحسػف بػف محمػد

بف جميور العمي ،وأحمد بف محمد بف خالد البرقي ،وأحمد بػف محمػد بػف جعفػر الصػولي ،وعمػي
ب ػػف أب ػػي س ػػيؿ القزوين ػػي ،ومحم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف يحي ػػى األش ػػعري ،ومحم ػػد ب ػػف جعف ػػر ب ػػف محم ػػد

األس ػػدي ،ونص ػػر ب ػػف مػ ػزاحـ المنق ػػري (رج ػػاؿ النجاش ػػي ص،838 ،821 ،418 ،12 ،31 ،14

)241

ومع ذلؾ فمـ يتوقؼ أحد مف عممائنا في رواية البرقي أو األشعري أو األسدي حينما كػانوا ينقمػوف

عف الثقات

كمػا أف العممػػاء اختمفػوا فػػي التضػػعيؼ والتوثيػػؽ ،فمػف الجػػائز أف مػػف رآه النجاشػػي ضػػعيفا قػػد يػراه
غي ػره ثقػػة ،كمػػا أف الجػػائز أف أغمػػب مػػف نقػػؿ عػػنيـ الكشػػي مػػف الضػػعفاء كػػاف فػػي ت ػراجـ رجػػاؿ
العامة ،وىذا ىو مقتضى الحاؿ إذ يكثر الضعاؼ والمجيولوف عند البحػث فػي رجػاؿ العامػة دوف

رجاؿ الخاصة الذيف اقتصر عمييـ الشيخ الطوسي في عممية تمخيص رجاؿ الكشي

مضافا إلى أف وجود األغالط لـ يقتصر عمى رجاؿ الكشي ،فحتى النجاشي الذي قيؿ أنو أضػبط

عمماء الرجػاؿ وأثبػتيـ قػد ذكػروا وجػود أغػالط عديػدة فػي كتابػو ( ارجػع سػماء المقػاؿ لمكمباسػي ج9

ص ،)444ومع ذلؾ لـ يتوقؼ أحد عف األخذ مف كتابو

وثانيا :أراد السيد العسكري بنقمو عف النجاشي أف العياشي أستاذ الكشي "كاف في أوؿ أمره عػامي

الم ػػذىب وس ػػمع ح ػػديث العام ػػة ف ػػأكثر من ػػو" أراد اإليح ػػاء ب ػػأف فكػ ػرة اب ػػف س ػػبأ أخ ػػذىا الكش ػػي ع ػػف
العياشي الذي كاف في أصمو عاميا والذي كاف يروي عف العامة ،ومف ثػـ ليعػزز فكػرة أف مصػدر

روايات ابف سبأ عامي ،وأف الكشي نقميا تأث ار بالترسبات العامية ألستاذه

وىذا كالـ فيو الكثير مف التجني ،فالكشي لـ ينقػؿ أي روايػة مػف روايػات ابػف سػبأ الصػحيحة عػف

العياشي ،كما يالحظيا القارئ

والسػػيد العسػػكري عنػػدما نقػػؿ عبػػارة النجاشػػي فػػي حػػؽ الكشػػي نقميػػا بالشػػكؿ التػػالي" :الكشػػي أبػػو
عمػػرو كػػاف ثقػػة عينػػا ،وروى عػػف الضػػعفاء كثيػرا ،وصػػحب العياشػػي وأخػػذ عنػػو وتخػػرج عميػػو ،لػػو

كتاب الرجاؿ كثير العمـ وفيو أغالط كثيرة" (عبد اهلل بف سبأ ج 4ص)931

وحػػذؼ منيػػا مقطعػػا ميمػػا وىػػو قولػػو" :وفػػي داره (أي العياشػػي) التػػي كانػػت مرتعػػا لمشػػيعة وأىػػؿ

العمـ"( ،رجػاؿ النجاشػي ص )834وىػو مقطػع يسػمط الضػوء عمػى ترسػخ مػوطف قػدـ العياشػي فػي
التشيع وبيف أىمو ،وأف الكشي حالو حاؿ بقية الشيعة الذيف كانوا يأخذوف عف العياشي التي كانت

داره "كالمس ػػجد بػػػيف ناس ػػخ أو مقابػػػؿ أو ق ػػارئ أو معمػػػؽ ممم ػػوءة م ػػف الن ػػاس" عمػػػى ح ػػد وصػػػؼ
النجاشي (رجاؿ النجاشي ص)849

ثالث ػػا :ق ػػوؿ النجاش ػػي أف كت ػػاب الكشػ ػػي "في ػػو أغ ػػالط كثيػ ػرة" ق ػػد اختم ػػؼ ف ػػي تفس ػػيرىا ،فػػػالبعض

كالقيبػػائي أنكرىػػا ونسػػب الخطػػأ إلػػى مػػف انتخػػب الكتػػاب أي الشػػيخ الطوسػػي (مجمػػع الرجػػاؿ ج1
ص 99الي ػ ػػامش  ،)9وال ػ ػػبعض اآلخ ػ ػػر كالش ػ ػػيخ محم ػ ػػد تق ػ ػػي المجمس ػ ػػي حممي ػ ػػا عم ػ ػػى الرواي ػ ػػات
المتعارضة الواردة في الكتاب (روضة المتقيف ج 92ص ،)224والبعض اآلخر كالكمباسي أخذىا
عمػػى ظاىرىػػا وذكػػر جممػػة مػػف األخطػػاء المرتبطػػة بالكتػػاب ( ارجػػع سػػماء المقػػاؿ ج 9ص– 14

)13

وقػػاؿ الشػػيخ التسػػتري أف النجاشػػي يقصػػد مػػف الغمػػط وجػػود االشػػتباه مػػف مصػػنؼ الكتػػاب ال مػػف

تصػػحيفات النسػػخة ،ولكنػػو اسػػتدرؾ بعػػد ذلػػؾ بػػالقوؿ أف منشػػأ ىػػذا التصػػور مػػف النجاشػػي ىػػو فػػي
عدـ تمييزه بيف تصحيفات النساخ واشتباه المصػنؼ فنسػب مػا فػي الكتػاب مػف تصػحيفات النسػاخ

إلػػى المصػػنؼ الكشػػي وعػػدىا مػػف أخطائػػو (قػػاموس الرجػػاؿ ج 1ص ،211واحتمػػؿ المػػال عمػػي
الكني ىذا المعنى في توضيح المقاؿ ص)411

ىذا مع أف ىذا ال يعدو كونو رأي النجاشػي أمػا الشػيخ الطوسػي الػذي قػاـ بتمخػيص كتػاب الكشػي

فقػػد اختمفػػت كممتػػو وتقييمػػو لمكشػػي وكتابػػو فقػػد قػػاؿ عنػػو فػػي رجالػػو" :صػػاحب كتػػاب الرجػػاؿ ،مػػف
غممػػاف العياشػػي ،ثقػػة بصػػير بالرجػػاؿ واألخبػػار ،مسػػتقيـ المػػذىب" ،وقػػاؿ عنػػو فػػي الفيرسػػت" :ثقػػة

بصير باألخبار وبالرجاؿ ،حسف االعتقاد ،لو كتاب الرجاؿ" (منتيى المقاؿ ج 1ص ،922معجـ

رجاؿ الحديث ج 93ص)12

موقؼ الحائري مف رجاؿ الكشي
 – 4قوؿ أبي عمي الحائري في منتيى المقاؿ:

"ذكػػر جممػػة مػػف مشػػايخنا أف كتػػاب رجالػػو المػػذكور كػػاف جامعػػا لػػرواة العامػػة والخاصػػة ،خالطػػا
بعضيـ ببعض ،فعمد إليو شيخ الطائفػة طػاب مضػجعو فمخصػو وأسػقط الفضػالت" (عبػد اهلل بػف

سبأ ص)931

وكأف السيد العسكري أراد تضعيؼ الكتاب مف خالؿ عبارة "وأسقط الفضالت" إذ الفضػالت تشػير

إلى الزوائد التي ال ينبغي ذكرىا
والجواب:

إف تمخيص الشيخ الطوسي لكتاب الكشي واسقاط الفضالت منو ال يخمو مف أحد احتماليف:
االحتماؿ األوؿ :إف المحذوؼ غير مقبوؿ عند الشيخ الطوسي لكونو باطال في حد ذاتو

االحتمػػاؿ الثػػاني :إنػػو ازئػػد مػػف وجيػػة نظػػر الشػػيخ الطوس ػي الرتباطػػو برجػػاؿ العامػػة والمفػػروض
االىتماـ بتراجـ الشيعة فقط

واالحتماؿ األوؿ ىو الذي ينفع السيد العسكري إلثبات ثغرة وعيب في كتاب الكشي ،ولـ أجػد فػي
حدود بحثي مف أشار إليػو ،أمػا االحتمػاؿ الثػاني فقػد ذكػره جممػة مػف الرجػالييف والعممػاء مػنيـ أبػو

عمػػي الحػػائري عػػف جممػػة مػػف مشػػايخو ،ومػػنيـ اآلغػػا بػػزرؾ الطي ارنػػي ( ارجػػع منتيػػى المقػػاؿ ج1

ص ،922ومصفى المقاؿ ص)834

وقػػد رفػػض التسػػتري ىػػذا االحتمػػاؿ قػػائال :إف أصػػؿ ىػػذا الكػػالـ ىػػو قػػوؿ القيبػػائي وىػػو تػػوىـ ،وأف

رجػػاؿ الكشػػي كػػاف كبقيػػة الكتػػب المختصػػة باإلماميػػة ،وأف أوؿ كتػػاب رجػػاؿ شػػمؿ رجػػاؿ العامػػة

أيضا ىو رجاؿ الشيخ الطوسي (قاموس الرجاؿ ج 1ص)213

ولكف لنا أف نقوؿ :أف االحتماؿ األوؿ ال يفيد سوى كوف المحػذوؼ بػاطال مػف وجيػة نظػر الشػيخ

الطوسي ،ومف ثـ اليوجب بطالف الشيء مف وجية نظر الشيخ الطوسي بطالنو مف وجية نظر
الكش ػػي واخ ػػتالؼ الرج ػػالييف ل ػػيس ب ػػالعزيز ،فم ػػا يػ ػراه الطوس ػػي ص ػػحيحا ق ػػد يػ ػراه النجاش ػػي غي ػػر
صحيح ،والعكس صحيح

نعػػـ لػػو كػػاف معمومػػا لػػدينا مػػا حذفػػو الشػػيخ عمػػى نحػػو التحديػػد لسػػاعد عمماءنػػا عمػػى النظػػر فػػي

المحذوؼ وىؿ الحػؽ فيػو مػع الشػيخ الطوسػي أو الكشػي ،أمػا مػع عػدـ عممنػا بػو فػال سػبيؿ لمجػزـ

بتخطئة الكشي

كمػػا أف بطػػالف بعػػض الروايػػات فػي كتػػاب ال يوجػػب بطػػالف الكتػػاب كمػػو ،واال لػػـ يسػػمـ كتػػاب مػػف
الكتب مف القوؿ ببطالنو والغاء كؿ رواياتو لمجرد وجود بعض الروايات الباطمة فيو

مضػػافا إلػػى أنػػو مػػع تػػردد األمػػر بػػيف االحتمػػاليف األوؿ – وحتػػى لػػو قمنػػا بػػأف القػػوؿ بػػو يسػػتمزـ

تضػػعيؼ كتػػاب الكشػػي  -والثػػاني فػػال يمكػػف الطعػػف فػػي الكتػػاب إذ ال دليػػؿ عمػػى إرادة االحتمػػاؿ

األوؿ

ولو افترضنا جدال أف السيد العسكري استطاع إثبات إرادة االحتماؿ األوؿ مػف كػالـ الحػائري فيػو
يعني أف المذكور في الكتاب حاليا والذي لخصو الشيخ الطوسي لـ يكف مورد اعتراض منو وليذا

لـ يعتبر فضػمة عنػده ،وىػذه نقطػة لصػالح كتػاب الكشػي وليسػت ضػده ،وبالتػالي فيػو يعػزز القػوؿ
بوجػػود ابػػف سػػبأ لػػوروده فػػي الكتػػاب مػػع عػػدـ اعتبػػار الشػػيخ الطوسػػي لاخبػػار المتعرضػػة لػػو مػػف

الفضالت
رأي المحدث النوري في رجاؿ الكشي
 - 8قوؿ المحدث النوري في الفائدة الثالثة مف خاتمة المستدرؾ عف اختيار الشيخ الطوسي:
"قد ظير لنا مف بعض القرائف أنو قد وقع فػي اختيػار الشػيخ أيضػا تصػرؼ مػف بعػض العممػاء أو

النسػ ػػاخ" (عبػ ػػد اهلل بػػػف سػ ػػبأ ج 4ص ،931ثػ ػػـ كتػػػب السػ ػػيد العسػ ػػكري فػ ػػي اليػ ػػامش :وأورد (أي

المحػػدث النػػوري) بعػػد ىػػذا أدلتػػو عمػػى مػػا قػػاؿ ،و ارجػػع خاتمػػة المسػػتدرؾ ج 8ص 411 – 413ط
مؤسسة آؿ البيت)

والجواب:

بعػػد الرجػػوع إلػػى خاتمػػة المسػػتدرؾ رأينػػا أف مجمػػوع الق ػرائف التػػي أوردىػػا المحػػدث النػػوري لوجػػود
تصرؼ في تمخيص الشيخ الطوسي لكتػاب الكشػي لػـ تتعػد أربعػة مػوارد فقػط ،وكميػا تحكػي وجػود
روايتػػيف كانتػػا موجػػودتيف فػػي اختيػػار الشػػيخ وغيػػر موجػػودتيف حاليػػا فػػي الكتػػاب ،ووجػػود مقطعػػيف

محذوفيف أحدىما مف خطبة الكتاب ،واآلخر يتضمف اسما ألحد الرواة وىو حمداف بف أحمد كػاف
الكشي قد ذكره ضمف أصحاب اإلجماع

المورد األوؿ :أف السيد عمي بف موسى بف طاووس قاؿ:

" فأمػػا مػػا ذكرنػػا عنػػو فػػي خطبػػة اختيػػاره لكتػػاب الكشػػي فيػػذا لفػػظ مػػا وجػػدناه" :أممػػى عمينػػا الشػػيخ

الجميؿ الموفؽ أبػو جعفػر محمػد بػف الحسػف بػف عمػي الطوسػي أداـ اهلل عمػوه ،وكػاف ابتػداء إمالئػو
ي ػػوـ الثالث ػػاء الس ػػادس والعشػ ػريف م ػػف ص ػػفر س ػػنة س ػػت وخمس ػػيف وأربعمائ ػػة ف ػػي المش ػػيد الشػ ػريؼ

المقدس الغروي عمى ساكنو السالـ ،قاؿ :ىػذه األخبػار اختصػرتيا مػف كتػاب الرجػاؿ ألبػي عمػرو
محمد بف عمر بف عبد العزيز واخترت ما فييا" (فرج الميموـ ص)984

وىػػذا المقطػػع غيػػر موجػػود فػػي بدايػػة رجػػاؿ الكشػػي الػػذي لخصػػو الشػػيخ الطوسػػي (اختيػػار معرفػػة

الرجاؿ ص)8

وواضح بعد معمومية نسبة االختيار إلى الشيخ الطوسي إف وجود ىذه الجممة في بداية الكتػاب ال

عالقة لو بمتف الكتاب األصمي الذي وضعو الكشي بؿ ىو مرتبط بتػاريخ إمػالء الكتػاب ،ومػف ثػـ

ال يمكف أف يوجب ضعفا فيما ىو موجود بيف أيدينا مف تمخيص رجاؿ الكشػي المعػروؼ باختيػار

معرفة الرجاؿ

وقػػد اعتػػاد كثيػػر مػػف كتػػاب الكتػػب المشػػيورة أف يشػػيروا فػػي بدايػػة الكتػػاب أو خاتمتػػو إلػػى تػػاريخ

إمالئو مف جية التوثيؽ التاريخي ال أكثر

المورد الثاني :ما نقمو ابف شيراشوب المازندراني في كتابو المناقب عف اختيار معرفة الرجاؿ عف

الصػػادؽ (ع) ،عػػف سػػمماف الفارسػػي مػػف قصػػة خػػروج فاطمػػة (ع) إلػػى قبػػر رسػػوؿ اهلل إلنقػػاذ أميػػر

الم ػػؤمنيف (ع) حينم ػػا اس ػػتخرج م ػػف بيت ػػو (المناق ػػب ج 8ص 881طبع ػػة عالم ػػة ،وج 8ص811
طبعة ذوي القربى)

وىذه الرواية غير موجودة في اختيار الشيخ الطوسي

المػػورد الثالػػث :مػػا رواه المي ػػر از محمػػد االسػػترابادي ف ػػي مػػنيج المقػػاؿ ف ػػي تحقيػػؽ أح ػواؿ الرج ػػاؿ

ص 34فيمػػا وجػػده منسػػوبا إلػػى الشػػييد الثػػاني عػػف اختيػػار معرفػػة الرجػػاؿ عػػف الصػػادؽ (ع) وعػػف
عبػػد اهلل بػػف الحسػػف مػػف إب ػاء بػػالؿ الحبشػػي مػػف بيعػػة أبػػي بكػػر ألنػػو لػػـ يسػػتخمفو الرسػػوؿ (ص)
وارتحالو إلى الشاـ ووفاتو بدمشؽ

وىذه الرواية كسابقتيا غير موجودة في اختيار الشيخ
وفػػي خصػػوص ىػػذيف المػػورديف يمكػػف القػػوؿ أف احتمػػاؿ الخطػػأ مػػف ابػػف شيرآشػػوب واالسػػترابادي

وارد جػػدا ،بػػأف اشػػتبو عمييمػػا المصػػدر األصػػمي ،واالشػػتباه فػػي النقػػؿ ونسػػبة مػػا فػػي مصػػدر إلػػى
مصدر آخػر يتفػؽ كثيػ ار مػف المػؤلفيف وخصوصػا فػي العصػور السػابقة ،فػنحف اليػوـ وحيػث تتػوفر

الكتػب والوسػػائؿ التػػي تسػيؿ معرفػػة المصػػدر نجػد مػػف بعػػض الكتػاب المعاصػريف والمتمرسػػيف فػػي
عالـ الكتابة يقعوف في مثؿ ىذا االشتباه ،فكيؼ الحاؿ بالنسبة لمسابقيف؟!

كما أنو في المورد الثالث تـ النقؿ عما وجد منسػوبا لمشػييد الثػاني ،وىػذا النػوع مػف التعبيػر يشػعر

بعدـ معمومية النسبة فال يعتد بيا

ولو سممنا جدال ورودىما في االختيار وحصوؿ التصػرؼ فػي كتػاب الشػيخ الطوسػي فإنػو يفيػد أف

حجـ الكتػاب أكبػر مػف الموجػود وال يفيػد أف الروايػات الموجػودة فيػو موضػوعة ومجعولػة ،فنقصػاف
الكتاب ال يضر في الباقي الموجود بينما الزيادة فيو ىي التي توجب الريب في روايات الكتاب

والسػػيد العسػػكري لػػـ يػػورد نػػص كػػالـ المحػػدث النػػوري كػػامال!! مػػع أنػػو لػػو تػػـ نقػػؿ كالمػػو لتبػػيف
بوضوح أنو ال اعتراض لديو عمى الكتاب الفعمي ،فقد قاؿ قدس سره:

"واعمـ أنو قد ظير لنا مف بعػض القػرائف أنػو قػد وقػع فػي اختيػار الشػيخ أيضػا تصػرؼ مػف بعػض

العممػػاء أو النسػػاخ بإسػػقاط بعػػض مػػا فيػػو ،وأف الػػدائر فػػي ىػػذه اإلعصػػار غيػػر حػػاو لتمػػاـ مػػا فػػي

االختيار ،ولـ أر مف تنبو لذلؾ" (خاتمة مستدرؾ الوسائؿ ج 2ص 413ط مؤسسة آؿ البيت)

وكالمػو واضػح فػػي أف التصػرؼ الػػذي يتحػدث عنػػو يػرتبط بالنقصػاف فػػي أصػؿ الكتػػاب ولػيس فػػي

التالعب فيما ىو موجود فعال والزيادة فيو

المػػورد ال اربػػع :أف ابػػف داود الحمػػي نقػػؿ فػػي ترجمػػة حمػػداف بػػف أحمػػد نقػػال عػػف الكشػػي "أنػػو مػػف
خاصػػة الخاصػػة ،أجمعػػت العصػػابة عمػػى تصػػحيح مػػا يصػػح عنػػو واإلقػرار لػػو بالفقػػو فػػي آخػريف"

(رجاؿ ابف داود ص  12برقـ  442طبعة الحيدرية ،وص 988برقـ  492طبعة جامعة طيراف)
وىو غير مذكور في رجاؿ الكشي أيضا

ويجاب عنو بما ورد في الجواب عف الموارد الثالثة السابقة
ويضاؼ إلييا أف المقصود مف حمداف بف أحمد ىو القالنسػي النيػدي ،ويقػاؿ لػو أيضػا محمػد بػف

أحمػػد النيػػدي ،وىػػذا الػراوي قػػد نقػػؿ الكشػػي فػػي حقػػو نفػػس مػػا أورده ابػػف داود مػػف أنػػو مػػف خاصػػة
الخاص ػػة (اختي ػػار معرف ػػة الرج ػػاؿ ص 418بػ ػرقـ  )9412ولك ػػف الفقػػرة " :أجمع ػػت العص ػػابة عم ػػى
تصحيح ما يصح عنو واإلقرار لو بالفقو في آخريف" غير مذكورة في كتاب الكشي

والسيد الخوئي (قػد) عنػدما تعػرض لمػا قالػو ابػف داود لػـ يتعػرض لمسػألة وجػود الحػذؼ فػي كتػاب

الكشي ،بؿ ظاىر عبارتو تفيد وجود الخطأ في كتاب ابف داود حيث قاؿ:

"إف نسبة عده مف أصحاب اإلجماع إلػى الكشػي غريػب ،فػإف الكشػي لػـ يػذكر أحػدا مػف أصػحاب

اإلجماع ممف تأخر عف الرضا سالـ اهلل عميو" (معجـ رجاؿ الحديث ج 1ص)423

غيػػر أف األرجػػح فػػي بيػػاف منشػػأ خطػػأ ابػػف داود ىػػو مػػا ذكػػروه مػػف أف ترجمػػة حمػػداف بػػف أحمػػد

جاءت في كتاب ابف داود بعد ترجمة حماد بف عيسى مباشرة( ،راجع رجاؿ ابف داود ص 12برقـ
 448و 442طبعػػة الحيدريػػة ،وص 988-984بػرقـ  498و 492طبعػػة جممعػػة طيػراف) وبمػػا أف
حماد بف عيسى ممف "أجمعت العصابة عمى تصحيح ما يصح عنو واإلقرار لو بالفقو في آخريف"
فقد زاغ بصر المؤلؼ أو النساخ فكتبوا ما خص حماد بف عيسى في ترجمة تاليو النيدي ،ويرشػد

إلى ذلػؾ أف ابػف داود نفسػو عنػد تعرضػو ألصػحاب اإلجمػاع لػـ يتعػرض السػـ حمػداف بػف أحمػد

(راجع رجاؿ ابف داود ص 441طبعة الحيدرية ،وص 812طبعة جامعة طيراف)

ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف كثي ار مف الرجػالييف نسػبوا ابػف داود إلػى كثػرة األخطػاء ،فيػو ينسػب مػا

في النجاشي لمكشي وبالعكس ،وينسػب مػا فػي الفيرسػت لرجػاؿ الشػيخ وبػالعكس ،ويرمػز لمػف ىػو
(رجػػع عمػػى
مػػف أصػػحاب الرسػػوؿ (ص) لمػػف ىػػو مػػف أصػػحاب أميػػر المػػؤمنيف (ع) وبػػالعكس ا

سػػبيؿ المثػػاؿ :قػػاموس الرجػػاؿ لمتسػػتري ج 9ص ،14مػػالذ األخيػػار لمعالمػػة المجمسػػي ج 9ص83
فيما حكاه عف الفاضؿ التستري ،حاوي األقواؿ لمجزائري ج 9ص)11-13

ومػػف مجمػػوع ىػػذه الم ػوارد األربعػػة يعمػػـ أف اسػػتنتاج حصػػوؿ تصػػرؼ بالحػػذؼ فػػي كتػػاب اختيػػار
الشيخ إف لـ يكف األرجح بطالنو فيو غير ثابت ومشػكوؾ فيػو عمػى أقػؿ تقػدير ،ولػو ثبػت حدوثػو

فػػال عالقػػة لػػو بروايػػات عبػػد اهلل بػػف سػػبأ ،ألف حػػذؼ بعػػض الروايػػات مػػف كتػػاب ال يعنػػي وضػػع
وجعؿ الروايات فيو

رأي الشيخ التستري في رجاؿ الكشي
 – 2قوؿ الشيخ محمد تقي التستري في رجالو:

"وأما رجاؿ الكشي فمـ تصؿ نسختو صحيحة إلى أحد ،حتى الشيخ والنجاشي ،حتى قاؿ النجاشي

فيػػو" :لػػو كتػػاب الرجػػاؿ كثيػػر العمػػـ ،وفيػػو أغػػالط كثي ػرة" وتصػػحيفاتو أكثػػر مػػف أف تحصػػى ،وانمػػا
السالـ منو معدود :أحمد بف عائذ ،وأحمد بف الفضؿ ،وأسػامة بػف فحػص ،واسػماعيؿ بػف الفضػؿ،

واألشػػاعثة ،والحسػػيف بػػف منػػذر ،ودرسػػت بػػف أبػػي منصػػور ،وأبػػي جريػػر القمػػي ،وعبػػد الواحػػد بػػف
المختار ،وعمي بف حديد ،وعمي بف وىباف ،وعمر بف عبد العزيز زحؿ ،وعنبسة بف بجاد ،ومنذر

بف قابوس فمـ أقؼ أنا فييا عمى تحريؼ واف كاف محتمال ،وقد تصدينا في ما سوى ذلػؾ فػي كػؿ
ترجمػة عمػػى تحريفاتػو ،بػػؿ قػؿ مػػا تسػػمـ روايػة مػػف رواياتػو عػػف التصػػحيؼ ،بػؿ وقػػع فػي كثيػػر مػػف

عناوينػػو ،بػػؿ وقػػع فيػػو خمػػط أخبػػار ترجمػػة بأخبػػار ترجمػػة أخػػرى وخمػػط طبقػػة بػػأخرى ،فخمػػط فيػػو
أخبػػار أبػػي بصػػير ليػػث الم ػرادي بأخبػػار أبػػي بصػػير األسػػدي ،وحػػرؼ عن ػواف أبػػي بصػػير – أي

يحيػى – مػػع عمبػػاء األسػػدي ب ػ  :أبػػي بصػػير عبػػد اهلل بػػف محمػػد األسػػدي ،وخمػػط الخبػػر األوؿ مػػف
عنواف عبد اهلل بف عباس بعنواف خزيمة قبمو

وخمط في عمي بف يقطيف بيف خبريف بإسقاط ذيؿ أحدىما وصدر اآلخر ونقؿ في محمد بف أبي

زينب – وىو أبو الخطاب – ثالثة وعشريف خبػ ار غيػر مربوطػة ،ولػذا نقميػا القيبػائي فػي ترتيبػو –
في ترجمتو – كما وجدىا إال أنو ضرب عمييا الخط

ونقؿ في عنواف الفطحية خبريف غير مربوطيف بيـ :أحدىما عف داود بػف فرقػد ،واآلخػر عػف أبػي

الصباح "إف أصحاب جعفر (ع) مف كاف صاحب تقوى" فأي ربط لذا بالفطحية؟

وعنوف محمد بف أحمد بف حماد المروزي قبؿ أبيو بخمسة عشػر ورقػا – فػي المطبوعػة القديمػة –
ولذا اقتصر الشيخ في رجالو في االبف عمى عده في أصحاب اإلماـ العسكري عميو السالـ

وقد عنوف إبراىيـ بف عبدة تارة مع عبد اهلل بف حمدويو ،وذكر ىذا الخبر بال ربػط بػيف محمػد بػف

سناف وعمي بف الحسيف بف عبد اهلل

ونقؿ الحميري الذي مف أصحاب العسكري عميو السالـ في أصحاب الرضا عميو السالـ
وعد لوط بف يحيى في أصحاب عمػي عميػو السػالـ مػع أنػو مػف أصػحاب البػاقر والصػادؽ عمييمػا

السػػالـ ،وانمػػا وجػػد أبيػػو مخنػػؼ بػػف سػػميـ مػػف أصػػحاب عمػػي عميػػو السػػالـ ال أبػػوه يحيػػى كمػػا قػػاؿ

الشيخ

وتغميطو لو في ذلؾ كقوؿ النجاشي في ما تقدـ" :إف لػو أغالطػا" خطػأ ،فإنيػا كانػت تحريفػات مػف

النساخ ال غمطا مف المصنؼ

ثـ إف الشيخ اختار مقدا ار منو مع ما وقع فيو مف الخمط والتصحيؼ ،وأسقط منػو أبوابػو واف أبقػى
ترتيبػػو ألف غرضػػو كػػاف مجػػرد معرفػػة حػػاليـ المػػذكورة فيػػو ،دوف مػػف كػػانوا مػػف أصػػحابيـ عم ػييـ

السالـ

والقيبائي الذي رتػب االختيػار أراد إصػالح بعػض مػا فيػو فػزاد فػي إفسػاده وتحكػـ بتحكمػات باطمػة

وبعد ما قمنا مف وقوع التحريفات في أصؿ الكشي بتمؾ المرتبػة ال يمكػف االعتمػاد عمػى مػا فيػو إذ

لػػـ تقػػـ قرينػػة عمػػى صػػحة مػػا فيػػو ،فاتفػػاؽ المتػػأخريف عمػػى كػػوف أبػػاف بػػف عثمػػاف ناوسػػيا لمػػا فػػي
نسختو " :وكاف مف الناوسية" في غير محمو فيحتمؿ أف يكوف محرؼ " :كاف مف القادسية"

ثـ إنو حدث في االختيار مف الكشي أيضا تحريفات غير ما كػاف فػي أصػمو فإنػو شػأف كػؿ كتػاب

إال أنيا لـ تكف بقدر األصؿ ،ولذا ترى نسخ االختيار أيضا مختمفة ،ال سيما نسخة القيبائي فإنيا
تختمػػؼ مػػع النسػػخة المطبوعػػة فػػي عن ػواف الحسػػف بػػف سػػعيد األى ػوازي وعن ػواف محمػػد بػػف إسػػحاؽ

صاحب المغازي

والظاىر :أف نسختو كانت مخمطة الحواشي بالمتف

ث ػػـ إف الخالص ػػة واف ك ػػاف وق ػػع في ػػو أيض ػػا تحريف ػػات – كم ػػا نبين ػػا عمي ػػو قب ػػؿ ف ػػي عنوان ػػو

لمحسيف بف أشكيب وعنوانو لموط بف يحيى – إال أنيا قميمة ،مع أنو يمكف أف يقاؿ :ليس ما فييما
مف تصحيؼ النساخ ،بؿ مف أوىاـ المصنؼ

وأما كتاب ابف داود فتحريفاتو أكثر مػف أف تحصػى ،وىػو فػي كتػب المتػأخريف ككتػاب الكشػي فػي

كتب المتقدميف

كمػػا أف السػػبب فػػي كث ػرة تحريفػػات نسػػخة الكشػػي أيضػػا رداءة خطػػو وعػػدـ إقبػػاؿ معاص ػريو عمػػى

كتاب ػػو" (ق ػػاموس الرج ػػاؿ ج 9ص ،41وق ػػد نقمن ػػا ك ػػالـ التس ػػتري م ػػف الطبع ػػة الجدي ػػدة إذ أف فيي ػػا
إضافات غير موجودة فيما نقمو السيد العسكري )
مناقشة التستري في رأيو
إف بعض ما قالو الشػيخ التسػتري عػف األخطػاء صػحيح ولكنيػا لقمتيػا التوجػب سػقوط الكتػاب مػف
االعتبػػار ،ومػػف جيػػة أخػػرى فػػإف غيػػر الكشػػي قػػد وقػػع فػػي مثميػػا أيضػػا ومػػع ذلػػؾ لػػـ يشػػكؾ حتػػى
الشيخ التسػتري فػي اعتبػار كتػبيـ ،فمػثال نقػؿ الشػيخ الطوسػي أف الكشػي ذكػر لػوط بػف يحيػى مػف

أصػحاب أميػػر المػػؤمنيف (ع) ،ثػـ قػػاؿ :أف ىػػذا غمػػط مػف الكشػػي حيػػث أف لػػوط بػف يحيػػى لػػـ يمػػؽ

أمير المؤمنيف (ع) ،ولكف الشػيخ الطوسػي ذكػر مػع ذلػؾ أف لوطػا مػف أصػحاب الحسػف والحسػيف
عمييمػػا السػػالـ ،وىػػذا األمػػر ل ػػـ يقبمػػو النجاشػػي الػػذي أدرج ػػو فػػي أصػػحاب اإلمػػاـ الص ػػادؽ (ع)
وشكؾ في إدراؾ لوط بف يحيى للماـ الباقر (ع) ،وقد أيد الشػيخ التسػتري كػالـ النجاشػي ورفػض

كالـ الشيخ الطوسي مف إدراؾ لوط بف يحيى لمسبطيف (ع) (قاموس الرجاؿ ج 1ص)191

وتخطئػػة التسػػتري لمشػػيخ النجاشػػي والطوسػػي بػػؿ ودعػػوى التحريػػؼ فيمػػا قػػااله يجػػده القػػارئ لكتػػاب

القاموس في موارد مختمفة وعديدة

والػػبعض اآلخػػر مػػف األخطػػاء التػػي أدرجيػػا الشػػيخ التسػػتري لمتشػػكيؾ فػػي اعتبػػار الكتػػاب موضػػع

تأمػػؿ ونق ػض ،واي ػراد جميػػع نقػػاط التأمػػؿ والػػنقض ممػػا ال يسػػع وقتػػي الحػػالي تدوينػػو ولعمػػو يكػػوف
أنسب بالكتب ال التعميقات واليوامش والمالحؽ ،ولكف سأورد جممة منيا مف باب اإلشارة فقط:

أوال :إف صاحب القاموس لـ يذكر دليال عمى أف المقصود مف قػوؿ النجاشػي" :فيػو أغػالط كثيػرة"

ىػو وجػود تصػحيفات وتحريفػػات كثيػرة ،فمعػؿ النجاشػػي كػاف معتقػدا أف أصػػؿ كتػاب الكشػي (الػػذي
لػػيس بػػيف أيػػدينا اليػػوـ وكػػاف فػػي متنػػاوؿ النجاشػػي) كانػػت فيػػو أغػػالط فػػي المضػػموف ،وتخطئػػة
الرجػػالييف لبعضػػيـ لػػيس بػػاألمر المسػػتيجف وكػػذلؾ وقػػوع الرجػػالي فػػي الخطػػأ ،وىػػذا ال يتنػػافى مػػع

كونػػو رجاليػػا وذا بػػاع فػػي عممػػو ،فالمامقػػاني والتسػػتري كالىمػػا مػػف أعػػالـ عمػػـ الرجػػاؿ واف أكثػػر
التستري مف نقد صاحب التنقيح (وبغض النظر عػف كػوف كػؿ مػا أورده مػف نقػد صػحيحا أو غيػر

صحيح) ،ولف تضر كثرة النقد في مقاـ الشيخ المامقاني

كما أف التستري لـ يذكر دليال عمى كوف منشأ األغالط فيما رآه النجاشي ىو عػدـ وصػوؿ نسػخة

صحيحة مف الكتاب إليو والى الشيخ الطوسػي ،فتبقػى المسػألة مجػرد دعػوى ،ولعػؿ األخطػاء التػي
يراىا الشيخ التستري في اختيار معرفة الرجاؿ ناجـ عف أخطػاء النسػاخ الػذيف استنسػخوا االختيػار

وليس بسبب نقؿ النساخ نسخة االختيار كما كانت ووقوع مف استنسخ رجاؿ الكشي في الخطأ

ويكفػػي فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف الشػػيخ التسػػتري ذكػػر أف القيبػػائي الػػذي قػػاـ بترتيػػب رجػػاؿ الكشػػي (أي
كتاب اختيار معرفة الرجاؿ) قد وقع في ترتيبو تصحيفات أكثر ممػا ىػو موجػود فػي رجػاؿ الكشػي

مػػف تصػػحيفات (قػػاموس الرجػػاؿ ج 1ص )414مػػع أف القيبػػائي كػػاف مجػػرد ناقػػؿ عػػف االختيػػار!!
فمماذا ال يكوف الخطأ الموجود في اختيار معرفة الرجاؿ لمشيخ الطوسي بسبب ما وقع مف أخطاء
في ػػو م ػػف قب ػػؿ النس ػػاخ عن ػػو وم ػػف دوف أف يك ػػوف منش ػػأ تم ػػؾ األخط ػػاء وص ػػوؿ نس ػػخ غي ػػر س ػػالمة

وصحيحة إلى الشيخ الطوسي مف رجاؿ الكشي؟!

وتجدر اإلشػارة إلػى أف تعبيػر الغمػط قػد اسػتعممو النجاشػي فػي رجالػو فػي الترجمػة الالحقػة لترجمػة
الكشػػي مباشػرة ،أي فػػي ترجمػػة محمػػد بػػف جعفػػر بػػف بطػػة حيػػث قػػاؿ" :وفػػي فيرسػػت مػػا رواه غمػػط

كثيػػر" (رجػػاؿ النجاشػػي ص ،)838وظػػاىر العبػػارة يفيػػد وجػػود الغمػػط فػػي نفػػس المػػتف والمحتػػوى
وليس في النسخ التي وصمت إلى النجاشي

ثانيػا :دعػػوى وجػود كثػرة التصػحيفات فػػي كتػاب الكشػػي بحيػث قػػؿ أف تخمػو منيػػا ترجمػة ال يشػػكؿ
بحد ذاتو دليال عمى رد الكتاب ،فإف الموجود مف أسماء الرواة في رجاؿ الكشي – كمػا قيػؿ  -مػا

يقػػرب مػػف خمسػػمائة وخمسػػة عشػػر راويػػا ،وعػػدد مػػف أحصػػاىـ الشػػيخ التسػػتري ممػػف لػػـ تػػرد فػػي

تراجميـ تصحيفات يبمغ خمسة عشر راويا فيكوف مجموع الػرواة الػذي فػي تػراجميـ تصػحيفات مػا
يقرب مف الخمسمائة راو ،فيظف المتمقي والقارئ أف الكتاب مصحؼ مف أولػو إلػى آخػره ،ومػف ثػـ

تتييػػأ نفسػػو لمقبػػوؿ بػػأف رجػػاؿ الكشػػي ال يمكػػف الركػػوف إليػػو ،مػػع أف الصػػحيح مالحظػػة حجػػـ تمػػؾ

التصحيفات إلى مجموع الكتاب وليس إلى مجموع الرواة

فقد يرد في ترجمة راو واحد تصحيفاف أو ثالثة (عمى فرض صحة كونو تصحيفا) مع أف مجموع
ترجمتو تبمغ عدة صفحات ،كما في ترجمة عمػار بػف ياسػر مػثال فقػد نقػؿ الكشػي عنػو سػتة عشػر

حػػديثا ونقػػؿ أف فػػي مجمػػوع األخبػػار ورد التصػػحيؼ فػػي أربعػػة مػوارد فقػػط مرتبطػػة بأسػػماء بعػػض

الرواة (قاموس الرجاؿ ج 1ص ،21اختيار معرفة الرجاؿ ص)81 - 41

والتصحيؼ في األسانيد وأسماء الرواة كثير لـ تخؿ منو أكثر الكتب اعتبارا ،ومف ىنػا عقػد السػيد

الخػػوئي ف ػػي معجم ػػو وفػػي مػ ػوارد كثيػ ػرة جػػدا عنوان ػػا باس ػػـ اخػػتالؼ النس ػػخ أورد في ػػو مػػا ج ػػاء م ػػف

اختالؼ في أسانيد الرواة بيف نسخ الكافي ومرآة العقوؿ والوافي

وفي ترجمة يونس بف عبد الرحمف أورد الكشي  24روايػة فػي  98صػفحة بينمػا مجمػوع مػا سػجمو

التستري عمييا مف تصحيفات لـ يتجاوز ستة موارد فقط (قاموس الرجاؿ ج 99ص)918

وفي ترجمة محمد بف مسمـ أورد الكشي  98رواية في  1صفحات ومجموع ما أورده التسػتري مػف

تصحيفات لـ يبمغ إال مورديف (المصدر السابؽ ج 1ص)414

وفي ترجمة حمزة بف الطيار وأبيو أورد الكشي  1روايات ،ولـ يذكر الشيخ التستري سػوى مػورديف

مف التحريؼ حيث قاؿ أف كممة "ابف" قد أضيفت مرتيف (المصدر السابؽ ج 2ص)82

وفػػي ترجمػػة المختػػار بػػف أبػػي عبيػػد الثقفػػي أورد الكشػػي  1روايػػات ولػػـ يػػذكر التسػػتري سػػوى مػػوردا

واحدا لمتحريؼ (المصدر السابؽ ج 94ص ،91وىو واف أشار إلى تعدد التحريفات لكنو لـ يػأت
إال بمورد واحد!!)

ونظائر ىذا يتكرر في كثير مف التراجـ يالحظيا المتتبع

كمػػا أف بعػػض التصػػحيفات والتحريفػػات المػػدعاة مػػف بػػاب التكثيػػر فيػػي ممػػا ال يمتفػػت إلييػػا أو ال
تػػؤثر بمعنػػى أف العبػػارة تسػػتقيـ حتػػى مػػع عػػدـ مالحظتيػػا ،كمػػا ذك ػره فػػي ترجمػػة زكريػػا الموصػػمي
الممقب كوكب الدـ أف الحسف بف عمي بف يقطيف "كاف يعرفو أيػاـ أبيػو" فاسػتظير التسػتري حػذؼ

الحرؼ "مف" وأف الصحيح" :كاف يعرفو مف أياـ أبيو" (المصدر السابؽ ج 2ص ،)218فمثؿ ىػذا

مما ال يمتفت إليو وتجده في أكثر الكتب متانة ودقة

وأورد فػػي ترجمػػة سػػميماف بػػف خالػػد مػػا يمػػي" :وقولػػو فػػي أوؿ الثػػاني" :قػػاؿ حػػدثني" محػػرؼ ولعػػؿ

األصػػؿ" :وقػػاؿ :حػػدثني" (المصػػدر السػػابؽ ج 4ص )419أي أف التصػػحيؼ كػػاف بعػػدـ إضػػافة
حرؼ العطؼ الػواو!! مػع أف مثػؿ ىػذا ال يعػد تصػحيفا ويكثػر عنػد تكػرار األسػانيد بقرينػة اإلسػناد

السابؽ

وفػي ترجمػة زيػاد القنػدي أورد تحػريفيف ،وقػاؿ" :ثػـ الظػاىر أف قولػػو فػي خبػر الكشػي األوؿ" :زيػػاد
وىو أحد أركاف الوقؼ" محرؼ "زياد أحد أركاف الوقؼ" أي أف التحريؼ كاف فػي إضػافة الضػمير

"ىو"!! (المصدر السابؽ ج 2ص)491

وفي بعض األحياف لـ يذكر الشيخ التستري موارد التحريؼ ولـ يعددىا كما وعد بذكرىا فػي بدايػة

كتابو حيث قاؿ" :وقد تصدينا في ما سوى ذلؾ في كػؿ ترجمػة عمػى تحريفاتػو" (المصػدر السػابؽ
ج 9ص )41لكي نتمكف مف المقارنة بيف عدد التحريفات وبيف حجـ الكتاب

ففػػي ترجمػػة أب ػي جعفػػر األحػػوؿ اكتفػػى التسػػتري بػػالقوؿ" :ثػػـ تحريفػػات أخبػػار الكشػػي ال تخفػػى"
(المصػػدر السػػابؽ ج 1ص )239مػػف دوف تحديػػد ليػػا ،وكػػذا قػػاؿ فػػي ترجمػػة المعمػػى بػػف خنػػيس
(المصػ ػػدر السػ ػػابؽ ج 94ص ،)914وفػ ػػي ترجمػ ػػة يػ ػػونس بػ ػػف يعقػ ػػوب (المصػ ػػدر السػ ػػابؽ ج99

ص ،)918وقاؿ شبيو ىذا في ترجمة المفضؿ بف عمر (المصدر السابؽ ج 94ص)494

والشيخ التستري كاف مكث ار مف ذكر التصحيفات حتى فيما ىو مشكوؾ فيو ومحتمؿ ،ويظير ذلؾ

فػػي كتابيػػو قػػاموس الرجػػاؿ ومسػػتدرؾ األخبػػار الدخيمػػة ،وسنشػػير مجػػرد إشػػارة إلػػى أمثمػػة قميمػػة جػػدا
مف تمؾ الموارد مف باب اإلشارة ونترؾ أمر التحقيؽ والتثبت فييا لممتابع كي ال نطيؿ الكالـ فيما

يبعث عمى الممؿ:

فمنيػا :مػا جػاء فػي ترجمػة زيػاد القنػدي فيمػػا يخػص التحريػؼ الػوارد فػي الخبػر األخيػر (المصػػدر

السابؽ ج 2ص)491

ومنيا :ما في ترجمة محمد بف مسمـ في التحريؼ األوؿ (المصدر السابؽ ج 1ص)414

ومنيا :ما في ترجمة عمي بف أبي حمزة البطائني فيما يخػص التحريػؼ الثػاني (المصػدر السػابؽ
ج 3ص)433

ومما ينبغي االلتفات إليو أف الشػيخ التسػتري لػـ يشػكؾ فػي أف مػا وصػؿ إلػى الشػيخ الطوسػي ىػؿ

ىو كتاب الكشػي أـ كتػاب غيػره ،حتػى يكػوف البحػث فػي وجػود طريػؽ صػحيح لػو إلػى الكتػاب بػؿ

كػػاف تشػػكيكو فػػي وصػػوؿ نسػػخة خاليػػة مػػف األخطػػاء إلػػى الشػػيخ الطوسػػي ،وفػػرؽ بػػيف أف يكػػوف
الموجود ىو أصؿ الكتاب مع وجود أخطاء في النسخة ،وبيف أف ال يعمـ كوف الموجود ىػو أصػؿ

الكتاب

ثالثا :لـ يورد الشيخ التستري دليمو عمى أف الشػيخ الطوسػي أبقػى األخطػاء الكثيػرة التػي بمغتػو مػف

كتاب الكشي مف غير إصالح وأنو أبقاىا كما ىي ،وأف كؿ ما قاـ بو ىو مجرد إسقاط األبواب!!

فميس ىذا موجودا في كالـ الشيخ الطوسي وال عبارتو صريحة أو ظاىرة في ذلؾ ،وال يتناسب مع
التعبير عف الجيد المبذوؿ في الكتاب باالختيار ،فيؿ اختار المتف كامال وكؿ ما فعمو ىو إسقاط

عناويف األبواب التي قد ال تتعدى الصفحتيف أو الثالث!!

رابعا :ما أورده الشيخ التستري مف عدـ ارتباط روايتيف فييما مدح ألصػحاب اإلمػاـ الصػادؽ (ع)

بذكر الفطحية (اختيػار معرفػة الرجػاؿ ص 444ح 238و )232وبالتػالي حكمػو بػأف ىنػاؾ تحريفػا
قد وقع يمكف الجواب عنو بأف وجو المناسبة إما إشارة الكشي إلى أف التقوى التي كاف يتحمى بيػا
الفطحية مف أصحاب أبي عبد اهلل (ع) ىي التي جعمت أغمبيـ يعودوف إلػى الحػؽ والقػوؿ بإمامػة

اإلماـ الكاظـ (ع) بعػد أف دخمػت عمػييـ الشػبية ،وامػا تأكيػد اإلمػاـ الصػادؽ (ع) عمػى أف شػروط
االنتساب إلى المذىب الحؽ ليست باألمر السيؿ فيي تقوـ عمى الورع والتقوى وأف المرء بػدونيما

عرضة لالنحراؼ وإلنكار إمامتيـ

ومف ىذا القبيؿ أيضا األخبػار التػي أوردىػا الكشػي فػي ترجمػة أبػي الخطػاب محمػد بػف أبػي زينػب

فإف األخبػار التػي ظػف المحقػؽ التسػتري عػدـ ربطيػا بالترجمػة فييػا تناسػب واضػح معيػا حيػث أف
فييػػا ذمػػا لعمػػوـ الغػػالة وذك ػ ار ألق ػواليـ التػػي تبناىػػا أبوالخطػػاب (مثػػؿ األحاديػػث رقػػـ ،492-498
 483 -441م ػػف رج ػػاؿ الكش ػػي) ،وخاص ػػة إذا تأم ػػؿ الق ػػارئ األخب ػػار الت ػػي قبمي ػػا وبع ػػدىا ،فإني ػػا
توسطت األخبار التي فييا ذكر صريح السـ أبي الخطاب ومتبنياتو

خامسا :إف وجود تصحيفات في كتاب الكشي ال يضر في نقؿ الكشي فيما نحف بصدده ،فمو نقؿ

شػػخص عػػف الثقػػاة مػػف غيػػر أف يكػػوف فيمػػا نقمػػو أي خطػػأ أو تصػػحيؼ مخػػؿ فػػإف روايتػػو ال تػػرد
لوجود أخطاء في موارد أخرى مف كتابو ،والتستري لػـ ينقػؿ عػف وجػود التصػحيؼ فػي ترجمػة ابػف

س ػػبأ إال ف ػػي م ػػورديف فق ػػط :أح ػػدىما تحري ػػؼ "محم ػػد ب ػػف عيس ػػى العبي ػػدي :ب ػ ػ "محم ػػد ب ػػف عثمػ ػاف
العبدي" ،والثاني :تحريؼ عبارة "يفتري عمى اهلل الكذب" بػ "بما يفتػري عميػو مػف الكػذب" (قػاموس

الرجاؿ ج 1ص)834

ومع أف الجزـ بكونيما تحريفا موضع تأمؿ ،غير أف ىذا المقدار القميؿ مف التصحيؼ في ترجمة

ابف سبأ ال يضر ،فيو غير شامؿ لروايات الكشي الثالثة الصحيحة التي ذكرناىا مػف قبػؿ ال فػي

سندىا وال في متنيا

والعجيػػب أف مػػف استشػػيد بػػو السػػيد العسػػكري إلثبػػات التصػػحيؼ كػػاف مػػف المعت ػرفيف بوجػػود ابػػف

سبأ ،فقد قاؿ التستري:

"فػإف عبػػد اهلل بػػف سػػبأ إنمػػا كػػاف إسػػالمو فػػي زمػػاف أميػػر المػػؤمنيف (ع) وكػػاف قػػائال بإلييتػػو ،وكػػاف

جميػػع فػػرؽ المسػػمميف قػػائميف بكفػره واسػػتحقاقو القتػػؿ واإلحػراؽ ،ولػػـ يكػػف إسػػالمو فػػي زمػػف عثمػػاف
حتى يكوف ىو سبب الثورة عمػى عثمػاف ،ولػـ يػذكر أحػد اسػما منػو فػي حػرب الجمػؿ ،ولعمػر اهلل!

إف ما قالو سيؼ وينقمو شيخ تاريخيـ الطبري – ولعا مف كوف عبد اهلل بػف سػبأ سػببا لقتػؿ عثمػاف

وقتاؿ الجمؿ – ليس بأنكر مف أقواؿ السفسطائية مف إنكار كػؿ شػيء حتػى أف الميػؿ ليػؿ والنيػار

نيار

" (المصدر السابؽ ج1ص)832

والعجيب أف السيد العسكري عندما نقؿ كالـ التستري فيما نقمو عف النجاشي لـ ينقمو كمػا ىػو بػؿ

نقمو ىكذا:

"وقػػاؿ في ػػو النجاش ػػي:

وفيػػو أغ ػػالط كثيػ ػرة" (عبػػداهلل ب ػػف س ػػبأ ج 4ص ،)911-931بينم ػػا

الموجػػود فػػي قػػاموس التسػػتري موضػػع الػػنقط ىكػػذا" :لػػو كتػػاب الرجػػاؿ ،كثيػػر العمػػـ ،وفيػػو أغػػالط

كثيػرة"( ،قػػاموس الرجػػاؿ ج 9ص )41فػػأراد السػػيد العسػػكري بوضػػع نقػػط أمػػاـ مػػا نقمػػو التسػػتري أف
يفقد كتاب الكشي أحد عناصر قوتو ،إذ أف اعتبار النجاشي رجاؿ الكشي مف الكتب الكثيػرة العمػـ
يعد نقطة لصالح كتاب الكشي ،ويفيد االعتماد عميو ،ولقػد بػرر السػيد العسػكري فػي ىػامش كتابػو

ليذا الحذؼ بقصد االختصار ،وىو أمر مرفوض ألف حػذؼ كممتػيف فقػط وىمػا" :كثيػر العمػـ" مػف

دوف حذؼ ما يقرب مف  94سط ار بعدىما يسقط مثؿ ىذا التبرير اليش

والغريػػب أف السػػيد العسػػكري بعػػد أف أورد الكممػػات التػػي انتقاىػػا إلثبػات عػػدـ االعتمػػاد عمػػى رجػػاؿ

الكشػي جػاء وبعػد صػفحات كثيػرة تخممتيػا إشػػكاالت واعت ارضػات أخػرى عمػى روايػات ابػف سػبأ فػػي
رجاؿ الكشي لينقؿ بعض روايات الكشي حوؿ دس المغيرة لاحاديث ،ثـ عمؽ في اليامش:

"والنقصد مف ىذا القوؿ ترؾ روايات كتب أمثاؿ كتاب رجاؿ الكشي ،بؿ نقوؿ بمزوـ الفحص عػف
ىذه الروايات والبحث فييا ونقدىا ومقارنتيا بغيرىا" (عبداهلل بف سبأ ج 4ص)444

ولكػػف ىػػذا اليشػػفع لػػو فيػػو قػػد أسػػقط روايػػات الكشػػي بشػػكؿ عػػاـ ،وطريقػػة عرضػػو تقتضػػي إسػػقاط
الكتاب بالكامؿ إال ما دؿ الدليؿ ومف خالؿ روايات أخرى مف غير كتاب الكشي عمى قبولو

كما أف مقتضى البحث والنقد والمقارنة األخذ بروايػات الكشػي المعتبػرة الدالػة عمػى وجػود ابػف سػبأ
وليس إسقاطيا بحجة أف بعض الروايات غير المعتبرة تتضمف مطالب فاسدة!!

اإلشكاؿ الثالث:
إنػػو لػػو صػػح إحػراؽ أميػػر المػػؤمنيف (ع) البػف سػػبأ فممػػاذا لػػـ تػػدرج العديػػد مػػف األحاديػػث بمػػا فييػػا

الػواردة فػػي رجػػاؿ الكشػػي والعديػػد مػػف كتػػب الحػػديث والرجػػاؿ األخػػرى اسػػـ عبػػد اهلل بػػف سػػبأ ضػػمف
أسػػماء الغػػالة الػػذيف أح ػرقيـ أميػػر المػػؤمنيف (ع) لقػػوليـ بألوىيتػػو ،ولمػػاذا لػػـ تشػػر إليػػو مػػع ذكرىػػا

ألسماء آخريف القوا نفس العقوبة ،وأمر مثؿ ىذا مف المستبعد الغفمة عنػو (عبػد اهلل بػف سػبأ ج4

ص)912
الجواب:

إف تمؾ الروايات  -ولـ نجد فييا روايػة صػحيحة  -تػتكمـ عػف حػوادث أخػرى منفصػمة عػف حادثػة
إحراؽ عبد اهلل بف سبأ ،ومف الطبيعي أف ال يذكر فييا اسـ عبد اهلل بف سبأ إذ ال مناسبة تقتضي

ذلؾ ،والسيد العسكري أورد عدة روايات عف أولئؾ الغالة منيا روايػة الكشػي بػإحراؽ سػبعيف رجػال
مف الزط ادعوا الربوبية في أمير المؤمنيف (ع) ،وىي رواية أوردىا الكشي بعد أف فرغ مف ترجمػة

ابػػف سػػبأ لمتػػدليؿ عمػػى أنيػػا واقعػػة أخػػرى (اختيػػار معرفػػة الرجػػاؿ ص 941ح ،)934فممػػاذا يقحػػـ

الكشػي فييػػا اسػػـ ابػف سػبأ؟ بػػؿ الصػػحيح أف يعتػػرض عمػى الكشػػي فيمػػا لػػو كػاف قػػد أدرج اسػػـ ابػػف
سبأ ضمف عرضو لوقائع أخرى مرتبطة بمغاليف آخريف ال عالقة ليـ بابف سبأ؟!

ىذا مع أف روايات الكشي تفيد أف أمير المؤمنيف (ع) أحرؽ ابف سبأ لوحده ولـ يظير منيا مكاف
وزمػػاف إحػراؽ أميػػر المػػؤمنيف (ع) لػػو ،بينمػػا روايػػة السػػبعيف رجػػال مػػف الػػزط فييػػا داللػػة عمػػى أنيػػـ
جماعة مف الزط وىـ قوـ مف بالد السند ،وكاف ذلؾ بعد الفراغ مػف قتػاؿ أىػؿ البصػرة حينمػا كػاف

فػػي الع ػراؽ ،كمػػا أف طريقػػة مػػوتيـ كانػػت بإلقػػائيـ فػػي آبػػار محفػػورة متصػػمة بػػبعض عبػػر فج ػوات
وخروؽ ،وأنو (ع) أشعؿ النار في واحدة مف الحفر مما ليس فييا أحد منيـ ثـ طـ رؤوسيا فدخؿ
الدخاف عمييـ فماتوا ،أي أف موتيـ لـ يكف باإلحراؽ بػؿ بػالخنؽ عبػر الػدخاف ،فكيػؼ يػدرج السػيد

العسػكري ىػؤالء الػزط ضػػمف مػف أحػرقيـ أميػر المػػؤمنيف (ع)!!! عمػى أنػػو لػو كػػاف مػوتيـ بػػالحرؽ
فإف خصوصية اإلحراؽ فييـ بحفر اآلبار غير مذكورة في ترجمة ابف سبأ

وكػػذلؾ الروايػػات األخػػرى التػػي أوردىػػا السػػيد العسػػكري عػػف إحػراؽ أميػػر المػػؤمنيف (ع) ألشػػخاص
غمػوا فيػو تتحػػدث عػف وقػػائع خاصػة ال عالقػػة ليػا بقصػة ابػػف سػبأ حتػػى تشػير إلييػػا ،مثػؿ روايػػات
عشرة مف الرجاؿ أو قوـ أو رجميف مف المسمميف كانا يصمياف لصػنـ (وال أدري مػا عالقػة الصػالة

والسػػجود لصػػنـ بتأليػػو أميػػر المػػؤمنيف عميػػو السػػالـ؟!!) أو أنػػاس قػػالوا ألميػػر المػػؤمنيف (ع) :أنػػت
ربنا ،أو أناس ارتدوا عف اإلسالـ ،أو أناس مف أىؿ ساباط

ولكػػف دعػػوى عػػدـ إشػػارة بعػػض روايػػات اإلح ػراؽ األخػػرى لقصػػة إح ػراؽ ابػػف سػػبا غيػػر تامػػة ،ففػػي

الرواية األخيرة المتعمقة بأناس مف أىؿ ساباط قاـ أمير المؤمنيف (ع) بتيديدىـ باإلحراؽ كما فعؿ
بػػابف سػػبأ مػػف قبػػؿ (عبػػد اهلل بػػف سػػبأ ج 4ص ،)913والمجػػيء باسػػـ ابػػف سػػبأ فػػي الروايػػة يثبػػت

خالؼ ما أراد السيد العسكري التوصؿ إليو ،وىو صريح في تعدد الوقائع

ىػػذا مضػػافا إلػػى نقطػػة أساسػػية وىػػي أف المالحػػظ عمػػى كتػػب الحػػديث والتػػاريخ أنيػػا تحتػػوي عمػػى
خصوص ػػيات غي ػػر موج ػػودة ف ػػي الكت ػػب األخ ػػرى ،فالح ػػديث الفالن ػػي م ػػثال ال تج ػػده إال ف ػػي كت ػػاب

الخصػػاؿ لمصػػدوؽ ،وذاؾ الحػػديث واف كػػاف لػػو نػػص مشػػابو فػػي كتػػاب الكػػافي إال أف فيػػو بعػػض
الخصوصيات في النقؿ غير موجودة في الكافي ،وال يجد الباحث كتابيف متشابييف في كػؿ شػيء

واال لمػػا ص ػا ار كتػػابيف بػػؿ صػػا ار كتابػػا واحػػدا ،فيػػؿ يمتػػزـ السػػيد العسػػكري بأنػػو ال يػػورد فػػي كتبػػو
كمعالـ المدرستيف أي حديث إال إذا كاف مذكو ار بخصوصياتو في المصادر األخرى؟!!!
اإلشكاؿ الرابع:

إف أح ػػدا م ػػف فقي ػػاء المس ػػمميف ل ػػـ يعتم ػػد عم ػػى الرواي ػػات الدال ػػة عم ػػى ح ػػرؽ أمي ػػر الم ػػؤمنيف (ع)
لممرتديف كابف سبأ  ،فمـ يفػت أحػد مػنيـ بػأف عقوبػة المرتػد ىػي الحػرؽ بػؿ أفتػوا جميعػا أف عقوبػة

المرت ػػد ى ػػي القت ػػؿ اس ػػتنادا لرواي ػػات معارض ػػة لرواي ػػات اإلحػ ػراؽ ،والقت ػػؿ عب ػػارة ع ػػف اإلمات ػػة بآل ػػة

كالسػػيؼ أو الػػرمح أو الصػػخر أو الخشػػب أو بالسػػـ فػػي مقابػػؿ اإلح ػراؽ الػػذي ىػػو إماتػػة بالنػػار
(عبد اهلل بف سبأ ج 4ص)914 – 919

وجواب ىذا اإلشكاؿ يتـ عبر النقاط التالية:

النقطة األولى :إف كوف القتؿ عبارة عف اإلماتة بآلة كالسيؼ أو الصخر في مقابؿ اإلحراؽ الػذي

ىو إماتة بالنار لـ يقـ عميو دليؿ في المغة ،وكػذلؾ لػـ يػدؿ عميػو دليػؿ فػي االصػطالح الفقيػي إال

مع وجود القرينة

فف ػػي كت ػػب المغ ػػة ل ػػـ يف ػػرؽ أح ػػد م ػػف المغ ػػوييف ب ػػيف القت ػػؿ باآلل ػػة وغيرى ػػا ،يق ػػوؿ الخمي ػػؿ ب ػػف أحم ػػد

الفراىيدي المتوفى سنة 934ىػ:

"والقتػ ػػؿ معػ ػػروؼ ،يقػ ػػاؿ :قتمػ ػػو إذا أماتػ ػػو بضػ ػػرب أو جػ ػػرح أو عمػ ػػة" (ترتيػ ػػب كتػ ػػاب العػ ػػيف ج8

ص)9224

فكممة العمة تشمؿ جميع أنواع اإلماتة بما فييا اإلحراؽ فإنو عمة لمموت
وقاؿ الفيومي المتوفى سنة 334ىػ:

"قتمتو قتال :أزىقت روحو" (المصباح المنير ص)214
وقاؿ ابف منظور المتوفى سنة 399ىػ:

"التيذيب :قتمو إذا أماتو بضرب أو حجر أو سـ أو عمة" (لساف العرب ج 99ص)88

ولـ نجد في كتب فقو المغة تفريقا بيف القتؿ واإلحراؽ في صدؽ عنواف القتؿ ،حتػى أف ابػف ىػالؿ

العسكري لـ يورد مثؿ ىذا الفرؽ في كتابو الفروؽ المغوية مع حرصو عمى إيراد أدنى فرؽ محتمؿ

بيف الكممات!!

وكذلؾ في بعض الروايات نجد أف ىناؾ مقابمة بػيف الضػرب بالسػيؼ وبػيف اإلحػراؽ بالنػار ولػيس

بيف القتؿ وبيف اإلحراؽ بالنار ،كما في صحيحة مالؾ بف عطية التي رواىا الكمينػي (الكػافي ج3

ص 449ح )9مما يفيـ منيا أف اإلحراؽ كالضرب بالسيؼ مف أشكاؿ وأنواع القتؿ

أما في استعماالت الفقياء فقد جعؿ القتؿ بمعناه المغوي أي األعـ مف اإلحراؽ والضرب بالسيؼ،

وتـ التصريح في استعماالتيـ أف اإلحراؽ في مقابؿ الضرب بالسيؼ ،وسػنكتفي بػذكر مثػاؿ واحػد
فق ػػط ح ػػوؿ عقوب ػػة المػ ػواط ج ػػاءت ف ػػي واح ػػدة م ػػف أق ػػدـ كت ػػب الفت ػػاوى الفقيي ػػة ،وذل ػػؾ م ػػف جي ػػة

االختصار

قاؿ الشيخ المفيد (رض):

"واإلماـ مخير في القتؿ بيف أف يستعمؿ فيو السػيؼ فيضػرب عنػؽ المحػدود ،وبػيف أف يمقػي عميػو

جػػدا ار يتمػػؼ نفسػػو تحتػػو ،أو يمقيػػو مػػف فػػوؽ جػػدار يكػػوف ىالكػػو بػػذلؾ اإللقػػاء ،أو يرميػػو باألحجػػار
حتى يموت" (المقنعة ص)311

وىن ػػاؾ عب ػػارات مماثم ػػة لي ػػا ف ػػي بي ػػاف أعمي ػػة القت ػػؿ وأف الض ػػرب بالس ػػيؼ قس ػػيـ للحػ ػراؽ ،وى ػػي

مسطورة في كتب كبار فقياء اإلمامية القدماء (فراجع ما قالو كؿ مف الشيخ الصدوؽ في اليداية

ص  ،412والش ػػيخ الطوس ػػي ف ػػي المبس ػػوط ج 1ص ،3ويحي ػػى ب ػػف أحم ػػد ب ػػف س ػػعيد الي ػػذلي ف ػػي
الجامع لمشرائع كما نقمو عنو في سمسمة الينابيع الفقيية ج 48ص ،81وابف البػراج الطرابمسػي فػي

الميػػذب ج 4ص ،484والسػػيد ابػػف زى ػرة الحمبػػي فػػي الغنيػػة ج 9ص ،241والبييقػػي الكيػػدري فػػي
إصػػباح الشػػيعة ص ،491والمحقػػؽ الحمػػي فػػي شػرائع اإلسػػالـ ج 2ص ،923والعالمػػة الحمػػي فػػي
تمخيص المراـ ص ،849وفػي إرشػاد األذىػاف ج 4ص ، 934والشػييد األوؿ فػي الممعػة الدمشػقية

ص ،911ومحمد بف القطاف الحمي في معالـ الديف ج 4ص)218
أما في كممات المتأخريف فالمجاؿ ال يتسع لنقميا

نعـ جعؿ القتؿ في بعض العبارات الفقيية في مقابؿ اإلحراؽ (كما جاء مثال في المختصر النػافع

لممحقؽ الحمي ص ،491ولـ يعمؽ عميو بما يخالفو كؿ مف الفاضؿ اآلبػي فػي كشػؼ الرمػوز ج4
ص ،441وابػػف فيػػد الحمػػي فػػي الميػػذب البػػارع ج 4ص ، )48وبػػالرغـ مػػف قمػػة اسػػتعماؿ الفقيػػاء

لذلؾ االستعماؿ إذ الغالػب ىػو جعػؿ اإلحػراؽ مػف أقسػاـ القتػؿ ال قسػيما لػو غيػر أف نفػس المقابمػة
بيف القتؿ واإلحراؽ ىػي التػي صػارت قرينػة عمػى أف المػراد مػف القتػؿ ىػو الضػرب بالسػيؼ ولػيس

بسبب مدلوؿ كممة القتؿ

ومف ىنا نجد السيد الطباطبائي يضيؼ كممة (بالسيؼ) بعد كممة (قتمو) لمتأكيد عمػى مػا جػاء فػي
الرواي ػػة م ػػف أف الالئ ػػط يعاق ػػب ف ػػي جمم ػػة م ػػا يعاق ػػب بالض ػػرب بالس ػػيؼ (ري ػػاض المس ػػائؿ ج91

ص 94ط مؤسسة آؿ البيت ،وج 98ص 444ط مؤسسة النشر اإلسالمي)
وكذلؾ نجد أبا الصالح الحمبي يقوؿ:

"فإف كاف الواجب منو قتال فيو مخير بيف قتمو صب ار بضرب العنؽ وبيف الرجـ وبيف الدىدىة مف

العمو حتى ييمؾ أو طرح الحائط عميو حتى ييمؾ تحتو" (الكافي في الفقو ص)241

النقطػػة الثانيػػة :مػػا ذكػره السػػيد العسػػكري مػػف أف أحػػدا مػػف الفقيػػاء لػػـ يفػػت بػػأف عقوبػػة المرتػػد ىػػي
اإلحراؽ واف عدـ إفتائيـ بموجب روايات ابف سبأ يجعميا موضع إعراضيـ وعػدـ قبػوليـ ليػا فإنػو
غيػػر تػػاـ وذلػػؾ لاسػػباب التػػي سػػتأتي ،مػػع التنبيػػو عمػػى أف السػػيد العسػػكري أطمػػؽ الكػػالـ فػػي ىػػذه
النقطة مف غير تفريؽ بيف فقياء اإلمامية وغيرىـ ،وما ييمنا ىو خصوص رأي اإلمامية وال شأف

لنا بفقو غيرىـ فإنو الحجية لو عندنا لعدـ استناده إلى أحاديث أىؿ البيت (ع)

أما أىـ األسباب الموجبة إلسقاط كالـ السيد العسكري فيي التالي:

أوال :إنػػو مبنػػي عمػػى أف مػػا أعػػرض عنػػو المشػػيور ولػػـ يفػػت بػػو – وفػػي فقػػو اإلماميػػة عمػػى أقػػؿ

تقدير -ساقط مػف االعتبػار ،وىػذه المسػألة موضػع خػالؼ بػيف الفقيػاء ،وقػد ذىػب المشػيور إلػى
أف إعراض قدماء األصحاب موجب لوىف الرواية بينما ذىب السػيد الخػوئي واآلقػا رضػا اليمػداني

إل ػػى أف إع ارض ػػيـ ع ػػف روايػػػة اليوج ػػب س ػػقوطيا ع ػػف االعتب ػػار ( ارج ػػع مص ػػباح األصػػػوؿ ج4

ص ،448ومص ػػباح الفقيػ ػػو ج 94ص ،411وذى ػػب بعضػ ػػيـ كالن ػػائيني إلػػػى أف إعػ ػراض الشػ ػػيرة

معتبر بشرط كوف الرواية بمرأى مف القدماء بخػالؼ الروايػة الصػحيحة التػي لػـ تكػف كػذلؾ ف ارجػع

أجود التقريرات ج 8ص)431

ثانيا :إف أغمب الفقياء الذيف تعرضوا لحكـ المرتد وقالوا بأنو القتؿ ،لـ ينفوا صراحة إمكانية القتؿ

بغير السيؼ ،بؿ أطمقوا الحكـ بالقتؿ ،وىذا العنواف ينطبؽ عمى الضرب بالسيؼ وغيره

ولػػو افترضػػنا أف القتػػؿ منحصػػر بالقتػػؿ بالسػػيؼ مػػف جيػػة أف بعػػض الروايػػات تقػػوؿ بضػػرب عنقػػو
(وىذه ىي القرينة التي تجعمنا نحمؿ كممة القتؿ عمى الضرب بالسيؼ ال نفس كممة القتؿ) أو مف
جيػػة كػػوف الضػػرب بالسػػيؼ ىػػو القػػدر المتػػيقف إرادتػػو مػػف أف ػراد القتػػؿ وال يصػػار لغي ػره إال بػػدليؿ
خاص فإنيـ لـ يتعرضوا ألصناؼ المرتد ،بؿ جرت عادتيـ عمى ذكر عنواف المرتد فقط وىػو فػي
الغالػػب ممػػف يتػػرؾ اإلسػػالـ ويعتنػػؽ دينػػا غيػره ،ولػػيس فػػي كممػػاتيـ نفػػي لوجػػود عقوبػػة أخػػرى غيػػر
الضرب لبعض أنواع المرتد ،وذلؾ ألف المرتديف عمػى أنػواع :فمػنيـ مػف يكػوف ارتػداده لتبنيػو دينػا

آخر غير اإلسالـ كالنصرانية أو الييودية ،ومنيـ مف يرتد إلنكػار ضػروري مػف ضػروريات الػديف
مع عدـ رجوعو لديف آخر ،ومنيـ مف يرتد ألنو قد ألػو أحػد عبػاد اهلل عػز وجػؿ وغػال فيػو ،ومػنيـ

مف يرتػد ألنػو صػمى لصػنـ ،والحكػـ بالنسػبة لػبعض األنػواع يختمػؼ عػف اآلخػر كمػا سػنبيف وعمػى

األقؿ مف وجية نظر بعض فقياء اإلمامية

ومػػف المناسػػب ىنػػا أف نشػػير إلػػى أف الروايػػات  -وبغػػض النظػػر عػػف فتػػوى الفقيػػاء بيػػا  -ذكػػرت
أربع عقوبات لالرتداد بحسب حاالتو وليس عقوبة واحدة أو عقوبتاف فقط ،وىي:

 – 9الضرب بالسيؼ

كما رواه الكميني في الضعيؼ عف أبي عبد اهلل (ع) أنو قاؿ:

"إف أمي ػػر الم ػػؤمنيف (ع) أت ػػي بزنػ ػديؽ فض ػػرب عالوت ػػو (أي عنق ػػو)" (الك ػػافي ج 3ص 443ح،1
وص 441ح ،94وضػػعؼ السػػند يعػػود إلػػى محمػػد بػػف الحسػػف بػػف شػػموف وعبػػد اهلل األصػػـ فيمػػا
ضعيفاف ،وسيؿ بف زياد مختمؼ فيو )

ولػػـ أعثػػر – ضػػمف سػػعيي القاصػػر  -فػػي جميػػع الروايػػات الصػػحيحة ال ػواردة فػػي عقوبػػة المرتػػد
والدالة عمى قتمو ما يدؿ صراحة عمى تفسير القتػؿ بالضػرب بالسػيؼ ،بػؿ أطمقػت كممػة القتػؿ مػف
غير تحديد بنوع خاص منو ،وقد صرح نفر يسير مف الفقياء كالشيخ الطوسي بأف المرتد تضرب

رقبتو (راجع النياية ص ،)389ولعمو مػف جيػة ورود بعػض الروايػات الضػعيفة بػذلؾ أو مػف جيػة

أف الضرب بالسيؼ أحػد أفػراد القتػؿ المقطوعػة ،بينمػا أطمػؽ أغمػب الفقيػاء الحكػـ بالقتػؿ مػف غيػر
تحديد لو

 – 4الخنؽ بالدخاف

فقد روى الكميني بسنديف صحيحيف ،األوؿ :عف محمد بف يحيػى ،عػف أحمػد بػف محمػد ،عػف ابػف

أبي عمير ،عف ىشاـ بف سالـ ،عف أبي عبد اهلل (ع)

والسند الثاني عف عمي بف إبراىيـ ،عف أبيو ،عف محمد بف أبي عمير ،عف ىشاـ بػف سػالـ ،عػف

أبي عبد اهلل (ع) قاؿ:

"أتى قوـ أمير المؤمنيف (ع) فقالوا :السالـ عميؾ يػا ربنػا! فاسػتتابيـ ،فمػـ يتوبػوا ،فحفػر ليػـ حفيػرة

وأوقػػد فييػػا نػػا ار وحفػػر حفيػرة إلػػى جانبيػػا أخػػرى وأفضػػى بينيمػػا ،فممػػا لػػـ يتوب ػوا ألقػػاىـ فػػي الحفي ػرة
وأوق ػػد ف ػػي الحفيػ ػرة األخ ػػرى حت ػػى م ػػاتوا" (الك ػػافي ج 3ص 443ح ،1عن ػػو وس ػػائؿ الش ػػيعة ج41

ص 882ط آؿ البيت)
 – 8الوطء باألقداـ

فقد روى الكميني عف محمد بف يحيى ،عف أحمد بف محمد ،عف عمي بػف الحكػـ ،عػف موسػى بػف

بكر ،عف الفضيؿ بف يسار ،عػف أبػي عبػد اهلل (ع) أف رجػال مػف المسػمميف تنصػر فػأتي بػو أميػر
المػػؤمنيف (ع) فاسػػتتابو فػػأبى عميػػو ،فقػػبض عمػػى شػػعره ثػػـ قػػاؿ :طئ ػوا يػػا عبػػاد اهلل ،فػػوطئ حتػػى

مات (الكافي ج 3ص 441ح ،4عنو وسائؿ الشيعة ج 41ص 842ح 2ط آؿ البيت)

وىذه الرواية واف صرح بعض عمماء اإلمامية بضعفيا السندي كالعالمة المجمسي حيث قاؿ:

"ضعيؼ عمى المشيور" (مرآة العقوؿ ج 48ص)813

وكذلؾ المحقؽ األردبيمي حيث أشػار إلػى وجػو الضػعؼ فييػا فقػاؿ" :وفػي السػند موسػى بػف بكػر"

(مجمع الفائدة والبرىاف ج 98ص)848

وموسػػى بػػف بكػػر الواسػػطي واف لػػـ يػػرد فػػي حقػػو توثيػػؽ خػػاص فػػي الكتػػب الرجاليػػة األربعػػة ،لكػػف

السيد الخوئي ذىب إلى أنو ثقة مف جية أف صفواف بف يحيى شيد أف كتاب موسى بف بكػر ممػا
ال يختمؼ فيو أصحابنا (معجـ رجاؿ الحديث ج 91ص)84

ولعمو مف ىذه الجية قاؿ العالمة المجمسي في تعميقو عمى سند الرواية في شرح التيذيب:

"ضعيؼ كالموثؽ" ،مع أنو ذىب في وجيزتو إلػى ضػعفو (مػالذ األخيػار ج 91ص ،434الػوجيزة

ص 914رقـ )9114

وكػػذلؾ ذىػػب إلػػى وثاقػػة أو حسػػف موسػػى بػػف بكػػر الواسػػطي جمػػع مػػف عممػػاء اإلماميػػة كالعالمػػة

المامقػػاني فػػي تنقيحػػو ،والوحيػػد البيبيػػاني فػػي تعميقتػػو ،والقيبػػائي فػػي مجمعػػو ،وكػػذلؾ يظيػػر مػػف

العالمػ ػػة الحمػ ػػي فػ ػػي مختمف ػ ػػو (تنقػ ػػيح المقػ ػػاؿ  -نت ػ ػػائج التنقػ ػػيح ص ،944ومنتيػ ػػى المق ػ ػػاؿ ج1

ص ،822ومجمع الرجاؿ ج 1ص ،944-949ومختمػؼ الشػيعة ج 1ص 11حيػث وصػؼ روايػة
ز اررة المروية في الكافي والتيذيب بالصحيحة مع أف فييا موسى بف بكر الواسطي )

 –2اإلحراؽ بالنار

ورواية الكشي األولى حوؿ ابف سبأ صحيحة وصريحة في إحراؽ ابف سبأ حينما قاؿ بألوىية أمير

المؤمنيف (ع) ،فقد روى بسند صحيح عف اإلماـ الصادؽ (ع) قاؿ:

"إنػػو لمػػا ادعػػى ذلػػؾ اسػػتتابو أميػػر المػػؤمنيف (ع) فػػأبى أف يتػػوب فأحرقػػو بالنػػار" (اختيػػار معرفػػة

الرجاؿ ص 943ح)939

ولعؿ ىذا التفاوت في إجراء عقوبة القتػؿ مػف جيػة أف االرتػداد بادعػاء األلوىيػة فػي المخمػوؽ أشػد

مف االرتداد باعتناؽ النصرانية مثال فاقتضى األمر عقوبة أشد وأغمظ

وك ػػذلؾ أورد المح ػػدث الن ػػوري نظ ػػائر العقوب ػػات األربع ػػة الس ػػابقة ض ػػمف رواي ػػات أخ ػػرى (ف ارج ػػع

مسػػتدرؾ الوسػػائؿ ج 91ص 918ح ،2ص 914ح ،9ص 913ح ،2ص 911بػػاب  4األحاديػػث
)4 – 9

وىذه أربع عقوبات لممرتد جاءت في الروايات ،وبغض النظر عما ورد حوؿ حكـ الناصػب العػداء
ألىؿ البيت (ع) ،فإنػو قبػؿ إظيػار النصػب مسػمـ بحسػب الظػاىر وتجػري عميػو أحكػاـ المسػمميف،

ومع إظيار النصب – بسبيـ مثال  -صار كاف ار مرتػدا ،والروايػات الصػحيحة التػي أفتػى بموجبيػا
الفقياء أباحت قتمو مع األمف مف الضرر ،وذكر الفقياء أف قتمو ال يحتاج إلى إذف اإلماـ (ع) أو
نائبػػو ،ونفػػس الروايػػات المبيحػػة لقتمػػو لػػـ تحػػدد طريقػػة معينػػة لقتمػػو بػػؿ أجػػازت ذلػػؾ بػػأي طريقػػة

ممكنػػة ،ومنيػػا مػػا رواه الشػػيخ الصػػدوؽ بسػػند صػػحيح عػػف أبيػػو ،عػػف سػػعد ،عػػف أحمػػد بػػف محمػػد،
عف عمي بف الحكـ ،عف سػيؼ بػف عميػرة ،عػف داود بػف فرقػد ،قػاؿ :قمػت ألبػي عبػد اهلل (ع) :مػا

تقوؿ في قتؿ الناصب؟

فقػػاؿ :حػػالؿ الػػدـ ،ولكنػػي أتقػػي عميػػؾ ،فػػإف قػػدرت أف تقمػػب عميػػو حائطػػا أو تغرقػػو فػػي مػػاء لكػػيال

يشيد بو عميؾ فافعؿ" (عمؿ الشرائع ص 149ح ،41عنو وسائؿ الشيعة ج 41ص 491ح)4

ثالثػػا :إنػػو ناشػػئ عػػف قمػػة تتبػػع ،فػػإف أحػػد كبػػار فقيػػاء اإلماميػػة  -وىػػو يحيػػى ب ػف سػػعيد الحمػػي

المتوفى سنة 114ىػ  -قد صػرح بوجػود أنػواع أخػرى غيػر الضػرب بالسػيؼ لػبعض أنػواع المرتػد،
فقاؿ:

"فػإف كػاف أسػمـ عػف كفػر ثػـ ارتػد اسػتتيب ،فػإف لػـ يتػب قتػؿ بالسػيؼ أو يمقػى فيوطػأ باألرجػؿ ولػػـ

تؤكؿ ذبيحتو

وقػػاؿ قػػوـ ألميػػر المػػؤمنيف (ع) :السػػالـ عميػػؾ يػػا ربنػػا ،فاسػػتتابيـ فمػػـ يتوبػوا فأوقػػد فػػي حفي ػرة نػػا ار

وحفر أخرى إلى جانبيا وأفضى ما بينيما وألقاىـ فماتوا

ومف شيد عميو شاىداف أنو صمى لصنـ ولـ يتب قتؿ بالسيؼ أو خد لو أخدود وأضػرـ فيػو

نار وطرح فييا" (الجامع لمشرائع ص  ،413عنو سمسمة الينابيع الفقيية ج 48ص)819

وكذلؾ يظير ىذا التنوع في عقوبة المرتد مما نقمو الشػيخ الصػدوؽ لػثالث روايػات فػي كتابػو "مػف

ال يحضره الفقيو" تفيد بأف أمير المؤمنيف (ع) قد عاقب بعض الغالة فيو بالخنؽ بالدخاف وبعض
المصميف لمصنـ باإلحراؽ وبعض مف تنصػر مػف المسػمميف بػالوطئ باألقػداـ أنػو يػرى أنيػا جميعػا

عقوبة شرعية لممرتد ،حيث قػد التػزـ الشػيخ الصػدوؽ فػي بدايػة كتابػو أنػو ال يػورد فيػو إال مػا يفتػي

بو ويحكـ بصحتو (راجع مف ال يحضره الفقيو ج 8ص 14ح 4وص 19ح 1وح ،1وج 9ص)8
وكذلؾ يظير ىذا األمر مف الشيخ المفيد فقد قاؿ في كتابو تصحيح االعتقاد:

"الغمػػو ىػػو التجػػاوز عػػف الحػػد والخػػروج عػػف القصػػد ،قػػاؿ اهلل تعػػالى{ :يػػا أىػػؿ الكتػػاب ال تغمػوا فػػي
ديػػنكـ وال تقولػوا عمػػى اهلل إال الحػػؽ} (النسػػاء  ،)939 /فنيػػى عػػف تجػػاوز الحػػد فػػي المسػػيح وحػػذر
مف الخروج عف القصد في القوؿ وجعؿ مػا ادعتػو النصػارى فيػو غمػوا لتعديػو الحػد عمػى مػا بينػاه،

والغالة مف المتظاىريف باإلسػالـ ىػـ الػذيف نسػبوا أميػر المػؤمنيف واألئمػة مػف ذريتػو عمػييـ السػالـ
إلى األلوىية والنبوة ووصفوىـ مف الفضؿ في الديف والدنيا إلػى مػا تجػاوزوا فيػو الحػد وخرجػوا عػف

القصػػد ،وىػػـ ضػػالؿ كفػػار حكػػـ فػػييـ أميػػر المػػؤمنيف (ع) بالقتػػؿ والتحريػػؽ بالنػػار ،وقضػػت األئمػػة
(ع) عمييـ بالكفر والخروج عف اإلسالـ" (تصحيح االعتقاد الممحؽ بػ "أوائؿ المقاالت" ص)481
وكػػذلؾ يظيػػر مػػف صػػاحب الوسػػائؿ التفريػػؽ بػػيف المغػػالي وغي ػره ،فإنػػو فػػي كتػػاب الحػػدود وضػػمف
أبواب حدود المرتد جعؿ الباب األوؿ لممرتد عف فطرة وذكر في عنواف البػاب أف قتمػو مبػاح وأورد

فيو جممة مف الروايات الدالة عمى قتمو ،ولكنو جعؿ الباب السادس لحكـ الغالة والقدرية وأورد فيو

روايػػات عديػػدة وصػػحيحة السػػند  -وقػػد مػػر ذكرىػػا آنفػػا  -تػػدؿ عمػػى أف أميػػر المػػؤمنيف (ع) قتػػؿ
جمعػػا مػػف الغػػالة الػػذيف ادع ػوا ألوىيتػػو عبػػر اإلح ػراؽ بالنػػار أو الخنػػؽ بالػػدخاف ومػػف جممػػة تمػػؾ

الروايػػات روايػػات ابػػف سػػبأ التػػي رواىػػا الكشػػي ،وىػػو يعنػػي أف الحػػر العػػاممي اعتمػػد عمػػى روايػػات
الكشي في أف المغالي كابف سبأ يستحؽ عقوبة اإلحراؽ

وكذلؾ جعؿ الباب التاسع لحكـ مػف صػمى لمصػنـ وذكػر فيػو حػديثا داال عمػى جػواز قتػؿ المصػمي

لمصنـ باإلحراؽ بالنار (راجع وسائؿ الشيعة ج 41ص 848و 882و)881
وقاؿ المجمسي األوؿ:

"وغرضنا مف اإلطالة في ذكر األخبار أف يعمـ أنو اليجوز شرعا إسكات المرتد بالدليؿ ،بؿ يجب

مق ػػابمتيـ ومعارض ػػتيـ بالس ػػيؼ ،أال ت ػػرى أن ػػو (ع) ى ػػؿ عارض ػػيـ باألدل ػػة أنن ػػي لس ػػت بإل ػػو ،ب ػػؿ
استتابيـ ،فمما لـ يتوبوا أحرقيـ بالدخاف

ويمكف أف يكوف الوجو في عدـ إحراقيـ بالنار مع جوازه أف ال يتشبث الغالة بذلؾ ،عمى أنػو (ع)

أحرؽ كثي ار بالنار ،وسيجيء في الحدود" (روضة المتقيف ج 1ص)811

وقاؿ المجمسي الثاني تعميقا عمى الرواية الدالة عمى قتؿ المصمي لمصنـ بالحرؽ بالنار:

"ويدؿ عمى جواز القتؿ بالنار إف رأى اإلماـ فيو المصمحة" (مالذ األخيار ج 91ص)431
وىناؾ عبارة لمعالمة الحمي فييا إشعار بتنوع عقوبة المرتد حيث يقوؿ:

"السػ ػػابع عشػ ػػر :يقتػ ػػؿ المرتػ ػػد بالسػ ػػيؼ واليجػ ػػب إح ارقػ ػػو بالنػ ػػار" (تحريػ ػػر األحكػ ػػاـ الشػ ػػرعية ج4
ص)812

فيو (قدس سره) لـ ينؼ أصؿ عقوبة اإلحراؽ ولكنو نفى وجوبيا

كما أف كالـ الشيخ يوسؼ البحراني (رض) يفيد عدـ اعتراضو عمى الروايػة التػي ذكػرت أف أميػر

المؤمنيف (ع) قد أحرؽ ابف سبأ ،فقد قاؿ:

"وابف سبأ ىذا ىو الذي كػاف يػزعـ أف أميػر المػؤمنيف (ع) إلػو فاسػتتابو أميػر المػؤمنيف (ع) ثالثػة

أياـ فمـ يتب فأحرقو" (الحدائؽ الناضرة ج 1ص)994

ىذا بغض النظر عف فتوى األصحاب بجػواز قتػؿ الناصػب الػذي ارتػد عػف اإلسػالـ بنصػبو وسػبو
أىؿ البيت (ع) بأي طريقة كانت ،وذلؾ مف خالؿ استنادىـ عمى صػحيحة داود بػف فرقػد السػابقة

الناصػػة عمػػى ج ػواز القتػػؿ بػػاإلغراؽ أو قمػػب الحػػائط كواحػػدة مػػف األدلػػة الدالػػة عمػػى ج ػواز القتػػؿ

(ف ارجػػع مبػػاني تكممػػة المنيػػاج لمسػػيد الخػػوئي ج 9ص ،844وفقػػو الصػػادؽ لمسػػيد الروحػػاني ج44
ص ،231وتقريػ ػرات الح ػػدود لمس ػػيد الكمبايك ػػاني ج 9ص 414و ،414وأس ػػس الح ػػدود والتعزيػ ػرات
ص)419

رابعا :بعد التتبع في كممات مف ذىب إلى وجوب القتؿ بشكؿ مطمؽ مػف دوف تحديػد لكيفيػة القتػؿ
بػػؿ ومػػف حػػدده بالضػػرب بالسػػيؼ لػػـ نجػػد مػػف قػػاؿ مػػنيـ بوجػػود تعػػارض بػػيف روايػػات اإلح ػراؽ
والضرب بالسيؼ ،حتى تكوف فتواىـ بالضرب بالسيؼ إعراضا واسقاطا لروايات اإلحراؽ بالنار

وما لـ نعمػـ تبنػييـ لمتعػارض فػإف الروايػات الدالػة عمػى إحػراؽ مػدعي األلوىيػة فػي أميػر المػؤمنيف

(ع) تقبػػؿ الحمػػؿ عمػػى صػػنؼ خػػاص مػػف المرتػػديف ،أو عمػػى أنيػػا عقوبػػات أخػػرى قابمػػة لمتنفيػػذ
حسبما يراه اإلماـ (ع)

كما أنني لـ أعثر فيما عندي مف كتب الفقياء االستداللية منيا والفتوائية مػع كثرتيػا مػف اعتػرض
عمى الروايات الدالة عمى إجراء عقوبات أخرى عمى المرتد غير الضرب بالسػيؼ أنيػا ضػعيفة أو

معػػرض عنيػػا لتمػػؾ الجيػػة التػػي أشػػار إلييػػا السػػيد العسػػكري (أي تطبيػػؽ عقوبػػة مغػػايرة لمضػػرب
بالسػػيؼ عمػػى المرتػػد) ،فمػػع دقػػتيـ فػػي مناقشػػة بعػػض حيثيػػات الرواي ػة إال أنيػػـ لػػـ يشػػيروا لتمػػؾ

الجية (فراجع عمى سبيؿ المثاؿ تعميؽ كؿ مػف الشػيخ الطوسػي فػي التيػذيب ج 94ص 981بعػد
الحديث رقـ  ،1واألردبيمي في مجمع الفائدة والبرىاف ج 98ص) 844 – 842

خامسػػا :ولػػو تنزلنػػا عػػف المالحظ ػػات السػػابقة وقمنػػا بػػأف عقوبػػة المرت ػػد فػػي اإلسػػالـ واحػػدة وى ػػي

الضرب بالسيؼ فإنو مع ذلؾ اليمكف اتياـ الروايات الدالة عمى إجراء أمير المػؤمنيف (ع) عقوبػة

أخػػرى فػػي حػػؽ بعػػض المرتػػديف بالكػػذب أو االخػػتالؽ ألف مػػف الممكػػف أف تكػوف مػػف قبيػػؿ "قضػػية
في واقعة" ،أي أف ىناؾ خصوصية في تمؾ الرواية مجيولة بالنسبة لنا استوجبت ذلؾ الحكـ وىو

أمػػر خػػاص بالمعصػػوـ (ع) لػػو فعمػػو ،ومػػف ثػػـ اليمكػػف اسػػتنتاج حكػػـ عػػاـ منيػػا كمػػا ال يمكػػف فػػي
نفس الوقت تكذيبيا ،وقد ذكر كبار فقياء اإلمامية ىذا األمر أي "القضػية فػي واقعػة" أو العبػارات

المؤديػػة ليػػا مضػػمونا فػػي عشػرات المواضػػع مػػف كتػػبيـ خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ ببػػاب القضػػاء (ف ارجػػع
عمػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا قالػػو كػػؿ مػف :الشػػيخ الطوسػػي فػػي تيػػذيب األحكػػاـ ج 1ص ،484والمحقػػؽ

الحم ػػي ف ػػي شػ ػرائع اإلس ػػالـ ج 9ص ،414والمختص ػػر الن ػػافع ص 433و ،413والرس ػػائؿ التس ػػع
ص ،923والفاضػػؿ اآلبػػي فػػي كشػػؼ الرمػػوز ج 4ص 441و 499و ،124والعالمػػة الحمػػي فػػي
تحريػر األحكػػاـ الشػػرعية ج 4ص 442المسػألة  ،3441والسػػيد محمػػد بحػػر العمػوـ فػػي بمغػػة الفقيػػو

ج 2ص ،944والشػػييد األوؿ فػػي الممعػػة الدمشػػقية ص ،919والشػػييد الثػػاني فػػي مسػػالؾ اإلفيػػاـ
ج 1ص ،448واب ػ ػػف في ػ ػػد الحم ػ ػػي ف ػ ػػي المي ػ ػػذب الب ػ ػػارع ج 2ص ،211وج 4ص ،444والمحق ػ ػػؽ

األردبيمػػي فػػي رسػػالتاف فػػي الخ ػراج ص ،42وفػػي مجمػػع الفائػػدة والبرىػػاف ج 94ص ،221وج92

ص 931و ،443والشػػيخ جعفػػر كاشػػؼ الغطػػاء فػػي كشػػؼ الغطػػاء ج 4ص 419و ،والسػػيد عمػػي

الطباطبػ ػػائي فػ ػػي ريػ ػػاض المسػ ػػائؿ طبعػ ػػة مؤسسػػػة النشػ ػػر اإلسػ ػػالمي ج 4ص ،444وج 1ص44

و 943و 912و ،421وج 3ص ،424وج 1ص ،434وج 99ص ،844والمحق ػ ػ ػػؽ الن ارق ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي

مسػػتند الشػػيعة ج 4ص ،931وج 1ص 41و 24و ،918وج 1ص ،882وج 99ص ،428وج94

ص 81و 481و ،814والشػػيخ محمػػد حسػػف النجفػػي فػػي جػواىر الكػػالـ ج 2ص 3و ،411وج94
ص ،41وج 91ص ،39وج 49ص 424و ،421وج 82ص ،812وج 29ص ،214وغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرىـ
كثير )

وختاما أود التنويو إلى أف السيد العسكري لـ ينكر أف يكوف أمير المػؤمنيف (ع) أحػرؽ بعػض مػف

أجػػرى عمػػييـ الحػػد ولكنػػو أنكػػر أف تكػػوف عقػػوبتيـ ىػػي اإلح ػراؽ ،ومػػاؿ إلػػى أن ػو (ع) قتػػؿ بعػػض
الزنادقػػة وحينمػػا طمػػب أىمػػو جثتػػو رفػػض طمػػبيـ وقػػاؿ" :ال أكػػوف عونػػا لمشػػيطاف عمػػييـ" ث ػـ أحػػرؽ

الجثة وذلؾ ألنو خشي أف يتخذ قبره وثنا (عبد اهلل بف سبأ ج 4ص)441

والغريػػب فػػي رأي السػػيد العسػػكري ىنػػا أف اإلح ػراؽ بعػػد القتػػؿ لػػـ يػػورده أحػػد مػػف الفقيػػاء كعقوبػػة

لشخص واف كاف مغاليا سواء لخشية أف يتخذ قبره وثنا أـ ألمر آخر ،فكيػؼ قبػؿ السػيد العسػكري
باإلحراؽ ىنا ولـ يقبؿ باإلحراؽ كنوع مف الحد؟!
وقفة مع الشيخ الشعراني (ره)

وقد اعترض الشيخ أبو الحسف الشعراني (ره) عمى رواية إحراؽ ابف سبأ مف جية أخرى ،فقاؿ

في تعميقتو عمى شرح الكافي لممازندراني:

"ويقاؿ أف أمير المؤمنيف (ع) ىـ بإحراقو مع أتباعو أو أحرقيـ ،وىو بعيد ،وقد روي عف النبي
(ص)" :ال يعذب بالنار إال رب النار" ،وفي كتاب الممؿ والنحؿ لمشيرستاني" :أنو أظير الدعوى

بعد انتقاؿ (أي موت) أمير المؤمنيف (ع) ،فميس دعوى اإلحراؽ صحيحة ،واهلل العالـ" (شرح

أصوؿ الكافي لممازندراني ج 2ص 918اليامش) 9
ويرد عميو:

أوال :إف حديث "اليعذب بالنار إال رب النار" ضعيؼ وغير معتبر في كتب اإلمامية ،نعـ ىو ىو

حديث مروي بسند معتبر عمى مباني أىؿ السنة (راجع مسند أحمد ج 8ص ،212وصحيح سنف
أبي داود لالباني ج 4ص ،924صحيح البخاري ج 2ص 3و ،49صحيح سنف الترمذي

لالباني ج 4ص)913

كما أف ىذا الحديث مورد خالؼ بيف أىؿ السنة أنفسيـ في داللتو ،يقوؿ ابف حجر العسقالني:
"واختمؼ السمؼ في التحريؽ ،فكره ذلؾ عمر وابف عباس وغيرىما مطمقا ،سواء كاف ذلؾ بسبب

كفر أو في حاؿ مقاتمة أو كاف قصاصا ،وأجازه عمي وخالد بف الوليد وغيرىما ،وسيأتي ما يتعمؽ

بالقصاص قريبا

وقاؿ الميمب :ليس ىذا النيي عمى التحريـ بؿ عمى سبيؿ التواضع ،ويدؿ عمى جواز التحريؽ
فعؿ الصحابة ،وقد سمؿ النبي (ص) أعيف العرنييف بالحديد المحمي ،وقد حرؽ أبو بكر البغاة

بالنار بحضرة الصحابة ،وحرؽ خالد بف الوليد أناسا مف أىؿ الردة ،وأكثر عمماء المدينة يجيزوف

تحريؽ الحصوف والمراكب عمى أىميا ،قالو الثوري واألوزاعي

وقاؿ ابف نمير وغيره :ال حجة فيما ذكر لمجواز ألف قصة العرنييف كانت قصاصا أو منسوخة

كما تقدـ ،وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر ،وقصة الحصوف والمراكب مقيدة
بالضرورة إلى ذلؾ إذا تعيف طريقا لمظفر بالعدو ،ومنيـ مف قيده بأف ال يكوف معيـ نساء وال

صبياف كما تقدـ" (فتح الباري ج 1ص ،441ولممزيد راجع المغني البف قدامة ج 1ص،819

وبداية المجتيد ج 9ص ،841ونيؿ األوطار ج 1ص)1

ثانيا :مف المسمـ بو بيف فقياء اإلمامية أف أصؿ اإلحراؽ بالنار مف العقوبات الثابتة في الجممة

كما في عقوبة المواط ،بؿ ورد في بعض الروايات ومنيا صحيحة عبدالرحمف العزرمي عف اإلماـ
الصادؽ (ع) ،عف أبيو الباقر (ع) أف المنكوح في دبره تقاـ عميو عقوبة اإلحراؽ بعد عقوبة
الضرب بالسيؼ (وسائؿ الشيعة ج 41ص 941الباب الثالث مف أبواب المواط ح)82243 / 8
بؿ إنو ورد في خصوص عقوبة الكفار عند محاربتيـ وفتح بالدىـ ،قاؿ العالمة الحمي:

"يجوز قتؿ المشركيف كيؼ اتفؽ كإلقاء النار إلييـ وقذفيـ بيا ورمييـ بالنفط مع الحاجة عند أكثر

العمماء ،خالفا لبعضيـ،

ومف طريؽ الخاصة :قوؿ الصادؽ (ع)" :يفعؿ ذلؾ" لما سئؿ

عف إحراقيـ بالنار

وىؿ يجوز مع عدـ الحاجة؟ ظاىر كالـ الشيخ (رحمو اهلل) يقتضيو ألنو سبب في ىالكيـ،
كالقتؿ بالسيؼ

ومنع بعض العامة منو ،لما رواه حمزة األسممي أف رسوؿ اهلل (ص) أمره عمى سرية ،قاؿ:

فخرجت فييا فقاؿ :إف أخذتـ فالنا فأحرقوه بالنار ،فوليت فناداني فرجعت ،فقاؿ :إف أخذتـ فالنا
فاقتموه وال تحرقوه ،فإنو ال يعذب بالنار إال رب النار

وىو غير محؿ النزاع ألنو اليجوز قتؿ األسير بغير السيؼ" (تذكرة الفقياء ج 1ص)34

ثالثا :إف رواية الكشي المعتبرة أولى مف كالـ الشيرستاني ،فالرواية األولى مف رواياتو صحيحة
السند ،وىي مدعومة بالرواية الخامسة ،وكالىما تدالف عمى أف القتؿ كاف باإلحراؽ ،فكيؼ يتـ
اإلعراض عف الرواية المسندة عف الشيعة الثقات واألخذ بالرواية المرسمة عند العامة؟!

رابعػػا :إف فقيػػاء اإلماميػػة أثبتػوا جػواز اإلحػراؽ بالنػػار لػػبعض المرتػػديف ،وقػػد مػػرت بعػػض كممػػاتيـ
الدالة عمى ذلؾ

ومف ثـ فال حاجػة لػدفع اإلشػكاؿ بػالقوؿ أف مػا وقػع مػف أميػر المػؤمنيف (ع) فػي حػؽ ابػف سػبأ لػـ
يكف اإلحراؽ بؿ الموت خنقا بالدخاف وكما فعؿ ذلؾ العالمة األميني (رض) وتبعو عميو آخروف

(راجع الغدير ج 3ص ،941وتوضيح المراد )349

أما اعتراض بعض عممائنا عمى أبي بكر إحراقو لمفجأة السػممي كمػا ىػو وارد فػي الكتػب الكالميػة

وكتػػب المطػػاعف ( ارجػػع كشػػؼ الم ػراد فػػي شػػرح تجريػػد االعتقػػاد ص ،831حديقػػة الشػػيعة ،413

الموامع اإلليية ص )818فيو مف باب إلزاـ الخصـ بما كاف يرى وبمػا روي مػف طرقػو عػف النبػي
(ص) أنو ال يعذب بالنار إال رب النار ،وليس مف جية عدـ جواز قتؿ المرتد باإلحراؽ
وقد صرح العالمة المجمسي بيذا المعنى فقاؿ:

"واعمػػـ أف الروايػػة ال ػواردة عمػػى عػػدـ التعػػذيب بالنػػار مػػف الروايػػات الصػػحيحة عنػػد العامػػة ،ورواه

البخػػاري فػػي بػػاب ال يعػػذب بعػػذاب اهلل مػػف كتػػاب الجيػػاد عػػف أبػػي ىريػرة وعػػف ابػػف عبػػاس ،ورواه
ابف أبي الحديد أيضا

والػػذي رواه أصػػحابنا مػػا روي فػػي الفقيػػو وغي ػره عػػف النبػػي (ص) أنػػو نيػػى أف يحػػرؽ شػػيء مػػف
الحيواف بالنار ،لكف في بعض أخبارنا ما ينافي ىذا العموـ ،وسيأتي الكالـ فيو في كتاب المناىي
إف شاء اهلل تعالى ،وال يضر ذلػؾ فػي الطعػف ،ألف بنػاءه عمػى اإللػزاـ العتػراؼ العامػة بصػحتيا"

(بحار األنوار ج 84ص ،494ورواية النيي عف حرؽ الحيواف رواىا الشيخ الصدوؽ في الحديث

األوؿ مف المجمس  81مف كتابو األمالي ص 494ح ،9/343وحديث النيي عف التعذيب بعػذاب
اهلل رواه البخاري في صحيحو ج 4ص)444

وأقؿ مػا يقػاؿ فػي خصػوص االعتػراض عمػى أبػي بكػر فػي قصػة اإلحػراؽ أنػو لػـ يعمػـ أف كالميػـ

كػاف مػف جيػة التبنػػي أو مجػػرد اإللػزاـ ،بػػالرغـ مػف أنػػو يمكػػف أف يوجػو كالميػػـ بػأنيـ كػػانوا بصػػدد
استنكار كوف حد المحارب اإلحراؽ وليس االستنكار عمى مطمؽ اإلحراؽ واف كاف حدا لممرتد
التمسؾ بالضعيؼ لرد الصحيح!!
اإلشكاالت األربعة التي أجيب عنيا ىي اإلشػكاالت األصػمية لمسػيد العسػكري ،أمػا بػاقي مػا أورده
مػػف اعت ارضػػات وتناقضػػات فػػي تمػػؾ الروايػػات ومحاولػػة ربطيػػا بروايػػات ابػػف سػػبأ فيػػو مبنػػي عمػػى
االستشياد بروايات ضعيفة السند ،ومف ثػـ ال يمكػف أف تشػكؿ تمػؾ االعت ارضػات أي تػأثير فػي رد

الروايػات الصػػحيحة لمكشػػي والتػػي ىػي موضػػع البحػػث ،فمػػف غيػر الصػػحيح عمميػػا أف نسػػتند عمػػى
مضاميف روايات ضعيفة لمطعػف أو التشػكيؾ فػي مضػاميف الروايػات الصػحيحة ،ألف مػف المعمػوـ
عند الفقياء واألصولييف أف الضعيؼ اليعارض الصحيح ،وأف الالحجة ال تعارض الحجة

والسيد العسكري لـ يستطع أف يورد تناقضا واحدا بيف نفس الروايات الصحيحة المثبتة لوجود ابف

سبأ وتألييو ألمير المؤمنيف (ع) واحراؽ أمير المؤمنيف (ع) إياه ،فحاوؿ أف يعوض ذلػؾ بالبحػث
فػػي التنػػاقض الموجػػود بػػيف نفػػس الروايػػات الضػػعيفة وأحيانػػا بػػيف الروايػػات الصػػحيحة والروايػػات

الضعيفة!!!! (راجع عبداهلل بف سبأ ج 4ص ،444 -914ومع أف بعض التناقضات التي طرحيا
يمكػػف اإلجابػػة عنيػػا ولكػػف ضػػعؼ جميػػع روايػػات ابػػف سػػبأ غيػػر روايػػات الكشػػي الصػػحيحة كفانػػا

مؤونة ذلؾ )

وخالصػػة القػػوؿ مػػف ىػػذا البحػػث المختصػػر إننػػا لػػـ نجػػد أي دليػػؿ يعتػػد بػػو يثبػػت اخػػتالؽ شخصػػية

ابف سبأ ،بؿ الدليؿ قائـ عمى وجوده ،كما لـ نجد أي دليؿ يعتمد عميو يثبت أي تأثير سمبي البػف

سبأ عمى الفكر الشيعي ،كما أف كؿ مػا قيػؿ مػف إيػرادات عمػى رجػاؿ الكشػي اليصػمد أمػاـ الػدليؿ

العممي
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بداية المجتيد ونياية المقتصد – أبو الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد

98

القرطبي الشيير بػ "ابف رشد الحفيد" المتوفى سنة 414ىػ  -تصحيح :خالد العطار –
دار الفكر – بيروت – طبعة عاـ 9294ىػ

بصائر الدرجات الكبرى في فضائؿ آؿ محمد – أبو جعفر محمد بف الحسف بف

92

فروخ الصفار المتوفى سنة 414ىػ  -تحقيؽ :السيد محمد السيد حسيف المعمـ – المكتبة

الحيدرية – قـ – الطبعة األولى – 9241ىػ

بمغة الفقيو – السيد محمد بحر العموـ المتوفى سنة 9841ىػ  -تحقيؽ :السيد

94

حسيف بف السيد محمد تقي آؿ بحر العموـ – منشورات مكتبة الصادؽ – طيراف –

الطبعة الرابعة – 9248ىػ

تاريخ مدينة دمشؽ – أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبداهلل الشافعي

91

"ابف عساكر" المتوفى سنة 439ىػ  -تحقيؽ :عمي شيري – دار الفكر – بيروت –

9294ىػ
93

تاريخ اليعقوبي – أحمد بف أبي يعقوب بف جعفر بف واضح الكاتب اليعقوبي

91

التبصير في الديف وتمييز الفرقة الناجية عف اليالكيف – أبو المظفر االسفرائيني

المتوفى سنة  – 412دار صادر – بيروت – لبناف

المتوفى سنة 239ىػ – تخريج وتعميؽ :محمد زاىد بف الحسف الكوثري – مطبعة األنوار
– الطبعة األولى – 9841ىػ 9124 /ـ

تحرير األحكاـ الشرعية – العالمة الحسف بف يوسؼ بف المطير الحمي المتوفى

91

سنة 341ىػ  -تحقيؽ :إبراىيـ البيادري  -مؤسسة اإلماـ الصادؽ – قـ  -الطبعة
األولى 9244 -ىػ

تذكرة الفقياء – العالمة الحسف بف يوسؼ بف المطير الحمي المتوفى سنة

44

341ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة آؿ البيت (ع) إلحياء التراث – قـ – الطبعة األولى –
9291ىػ
49

ترتيب كتاب العيف – الخميؿ بف أحمد الفراىيدي المتوفى سنة 934ىػ  -تحقيؽ:

إبراىيـ السامرائي وميدي المخزومي – تصحيح :أسعد الطيب  -انتشارات أسوة – قـ -

الطبعة األولى 9292 -ىػ
44

تسديد القواعد في حاشية الفرائد – الشيخ محمد بف محمد عمي بف نصير الديف

اإلمامي النجفي الخونساري – اىتـ بنشره الشيخ محمد القوانيني
48

تصحيح االعتقاد "شرح عقائد الصدوؽ" الممحؽ بكتاب "أوائؿ المقاالت" – الشيخ

أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف المفيد المتوفى سنة 298ىػ  -مقدمة :السيد ىبة

الديف الشيرستاني – تصحيح وتعميؽ :عباسقمي وجدي واعظ جرندابي – الطبعة الثانية
– مكتبة الداوري – قـ

42

تقريرات الحدود – السيد محمد رضا الموسوي الكمبايكاني المتوفى سنة 9292ىػ

44

تمخيص المراـ في معرفة األحكاـ – العالمة الحسف بف يوسؼ بف المطير

 -نسخة المعجـ الفقيي

الحمي المتوفى سنة 341ىػ  -مركز النشر التابع لمكتب اإلعالـ اإلسالمي – قـ –

الطبعة األولى – 9249ىػ
41

تنقيح المقاؿ – الشيخ عبد اهلل بف محمد حسف بف عبد اهلل المامقاني المتوفى

43

التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطيارة) – تقرير أبحاث :السيد أبو القاسـ

سنة 9849ىػ  -المكتبة المرتضوية – النجؼ األشرؼ – 9844ىػ

الموسوي الخوئي المتوفى سنة 9298ىػ – المير از عمي الغروي التبريزي المقتوؿ سنة
9291ىػ – لطفي – قـ – طبعة عاـ 9292ىػ

41

تيذيب األحكاـ – الشيخ أبو جعفر محمد بف الحسف الطوسي المتوفى سنة

214ىػ  -تحقيؽ وتعميؽ :السيد حسف الخرساف  -دار الكتب اإلسالمية – طيراف –
الطبعة الثالثة – 9114ـ
41

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ – الحافظ أبو الحجاج يوسؼ المزي المتوفى

سنة 324ىػ – تقديـ سييؿ الزكار – تحقيؽ :أحمد عمي عبيد وحسف أحمد آغا – دار
الفكر – بيروت – طبعة عاـ 9292ىػ
84

توضيح المراد (تعميقة عمى شرح تجريد االعتقاد) – السيد ىاشـ الحسيني

الطيراني – انتشارات مفيد – ناصر خسرو (طيراف) – الطبعة الثالثة – 9111ـ
89

توضيح المقاؿ في عمـ الرجاؿ – المال عمي بف قرباف عمي بف قاسـ اآلممي

الكني المتوفى سنة 9841ىػ  -تحقيؽ :محمد حسيف مولوي – مراجعة :محمد الباقري –
دار الحديث – قـ – الطبعة األولى – 9249ىػ
84

الجامع لمشرائع – يحيى بف سعيد الحمي المتوفى سنة 114ىػ  -تحقيؽ وتخريج:

عمي الطيراني والسيد محمد الكاىاني والسيد عمي أصغر الموسوي ومحمد الرضائي

االصفياني – مؤسسة سيد الشيداء العممية – قـ – طبعة عاـ 9244ىػ
88

جواىر الكالـ – محمد حسف النجفي المتوفى سنة 9411ىػ  -تحقيؽ وتعميؽ:

عباس القوجاني – دار الكتب اإلسالمية – طيراف – الطبعة الثانية – 9111ـ

حاوي األقواؿ في معرفة الرجاؿ – عبد النبي بف سعد الديف الجزائري المتوفى

82

سنة 9449ىػ  -تحقيؽ :مؤسسة اليداية إلحياء التراث – قـ – الناشر :رياض الناصري
– الطبعة األولى – 9291ىػ

الحدائؽ الناضرة في أحكاـ العترة الطاىرة – الشيخ يوسؼ البحراني المتوفى سنة

84

9911ىػ  -مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ
81

حديقة الشيعة – أحمد بف محمد المعروؼ بػ "المقدس األردبيمي" المتوفى سنة

83

خاتمة مستدرؾ الوسائؿ – المير از الشيخ حسيف النوري الطبرسي المتوفى سنة

118ىػ – انتشارات كمي – إيراف – الطبعة الثالثة – 9812ىػ

9844ىػ – تحقيؽ ونشر :مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث – قـ – الطبعة األولى –
9291ىػ
81

الخصاؿ – الشيخ أبو جعفر محمد بف عمي بف بابويو الصدوؽ المتوفى سنة

819ىػ  -تصحيح وتعميؽ :عمي أكبر الغفاري – مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ – طبعة
عاـ 9248ىػ
81

ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد – المال محمد باقر السبزواري المتوفى سنة

9414ىػ  -طبعة مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث – قـ – عف الطبعة الحجرية
24

الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة – الشيخ اآلغا بزرؾ الطيراني المتوفى سنة

29

الرجاؿ – تقي الديف الحسف بف عمي بف داود الحمي المتوفى يعد سنة 343ىػ -

9811ىػ  -مؤسسة إسماعيمياف – قـ – طبعة عاـ 9241ىػ

تحقيؽ وتقديـ :السيد محمد صادؽ آؿ بحر العموـ – طبعة الشريؼ الرضي – قـ
المقدسة ،عف طبعة المطبعة الحيدرية – النجؼ األشرؼ – 9814ىػ 9134 /ـ ،وطبعة
أخرى بتصحيح :السيد كاظـ الموسوي المياموي ،وتقديـ :سيد جالؿ الديف الحسيني

األرموي المحدث ،نشر :مؤسسة نشر وطباعة جامعة طيراف – طيراف – الطبعة الثانية
– 9818ىػ 4442 /ـ
24

رجاؿ الطوسي – الشيخ أبو جعفر محمد بف الحسف الطوسي المتوفى سنة

124ىػ  -تحقيؽ :جواد القيومي االصفياني – مؤسسة النشر االسالمي – قـ – الطبعة

األولى – 9294ىػ
28

رجاؿ النجاشي – الشيخ أبو العباس أحمد بف عمي النجاشي المتوفى سنة

244ىػ – تحقيؽ :السيد موسى الشبيري الزنجاني – مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ –

الطبعة الخامسة – 9291ىػ

22

الرسائؿ التسع – المحقؽ أبو القاسـ نجـ الديف جعفر بف الحسف الحمي المتوفى

سنة 131ىػ  -تحقيؽ :رضا األستاذي – مكتبة السيد المرعشي – قـ – الطبعة األولى
– 9298ىػ
24

رسالتاف في الخراج – المحقؽ المولى أحمد المقدس األردبيمي المتوفى سنة

118ىػ  -مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9298ىػ
21

روضة المتقيف في شرح مف ال يحضره الفقيو – المولى محمد تقي المجمسي

المتوفى سنة 9434ىػ  -تعميؽ :السيد حسيف الموسوي الكرماني والشيخ عمي بناه
االشتياردي – بنياد فرىنؾ اسالمي حاج محمد حسيف كوشانبور – المطبعة العممية –

قـ – 9811ىػ
23

رياض المسائؿ في تحقيؽ األحكاـ بالدالئؿ – السيد عمي السيد محمد عمي

الطباطبائي المتوفى سنة 9489ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث –

قـ – الطبعة األولى – 9291ىػ ،وطبعة أخرى مف تحقيؽ ونشر :مؤسسة النشر
اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9244ىػ
21

زبدة األصوؿ – لسيد محمد صادؽ الحسيني الروحاني – مدرسة اإلماـ الصادؽ

(ع) – قـ -الطبعة األولى – 9294ىػ
21

الزىد – الحسيف بف سعيد األىوازي (المتوفى في القرف الثالث)  -تحقيؽ :غالـ

44

سمسمة األحاديث الصحيحة – محمد ناصر الديف األلباني المتوفى سنة 9244ىػ

49

سمسمة الينابيع الفقيية – عمي أصغر مرواريد – دار التراث والدار اإلسالمية –

44

سماء المقاؿ في عمـ الرجاؿ – أبو اليدى ابف المير از أبو المعالي محمد بف

رضا عرفانياف – المطبعة العممية – قـ – طبعة عاـ 9811ىػ

 مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع – الرياض – طبعة عاـ 9294ىػبيروت – الطبعة األولى – 9294ىػ

قطب الشريعة الكمباسي المتوفى سنة 9841ىػ  -تحقيؽ :السيد محمد الحسيني القزويني

– مؤسسة ولي العصر لمدراسات اإلسالمية – قـ – الطبعة األولى – 9291ىػ
48

سير أعالـ النبالء – محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي المتوفى سنة 321ىػ -

42

شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ – المحقؽ أبو القاسـ نجـ الديف جعفر

مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة التاسعة – 9298ىػ

بف الحسف الحمي المتوفى سنة 131ىػ  -تحقيؽ وتعميؽ :عبد الحسيف محمد عمي بقاؿ

– مؤسسة إسماعيمياف – قـ – الطبعة الثانية – 9241ىػ

44

شرح أصوؿ الكافي – المولى محمد صالح المازندراني المتوفى سنة 9419ىػ -

مع تعاليؽ :المير از أبو الحسف الشعراني المتوفى سنة 9818ىػ – تصحيح :عمي عاشور
– دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة األولى – 9249ىػ
41

شرح نيج البالغة – ابف أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة 141ىػ  -تحقيؽ:

محمد أبو الفضؿ إبراىيـ – مكتبة المرعشي النجفي – قـ – طبعة عاـ 9242ىػ  -عف

طبعة دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحمبي وشركاه
43

صحيح البخاري – أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف بردزبو

البخاري المتوفى سنة 441ىػ  -إشراؼ ونشر :مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر

لمطباعة والنشر – بيروت – الطبعة األولى – 9291ىػ
41

صحيح سنف أبي داود لمحافظ سميماف بف األشعث السجستاني المتوفى سنة

434ىػ  -محمد ناصر الديف األلباني المتوفى سنة 9244ىػ  -مكتبة المعارؼ لمنشر
والتوزيع – الرياض – الطبعة األولى – 9291ىػ

41

صحيح سنف الترمذي لمحافظ محمد بف عيسى بف سورة الترمذي المتوفى سنة

431ىػ  -محمد ناصر الديف األلباني المتوفى سنة 9244ىػ  -مكتبة المعارؼ لمنشر
والتوزيع – الرياض – الطبعة األولى – 9244ىػ
14

صراط النجاة في أجوبة االستفتاءات – السيد أبو القاسـ الموسوي الخوئي

المتوفى سنة 9298ىػ ،وتعميؽ :المير از جواد التبريزي المتوفى سنة 9243ىػ – دار
المحجة البيضاء ودار الرسوؿ األكرـ – بيروت – الطبعة األولى – 9291ىػ
19

الصوارـ الميرقة في جواب الصواعؽ المحرقة – الشييد السيد نور اهلل التستري

المتوفى سنة 9491ىػ – تصحيح :السيد جالؿ الديف المحدث – مطبعة نيضت –

طيراف – 9111ـ
14

عبد اهلل بف سبأ وأساطير أخرى – السيد مرتضى العسكري المتوفى سنة

9241ىػ – المجمع العممي االسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9293ىػ
18

عمؿ الشرائع – الشيخ أبو جعفر محمد بف عمي بف بابويو الصدوؽ المتوفى سنة

819ىػ  -تقديـ :السيد محمد صادؽ بحر العموـ – مكتبة الداوري – قـ ،عف طبعة

المكتبة الحيدرية – 9814ىػ
12

الغارات – إبراىيـ بف محمد الثقفي المتوفى سنة 418ىػ  -تحقيؽ وتعميؽ :السيد

عبد الزىراء الحسيني – دار الكتاب اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9294ـ ـ

9114ـ ،وطبعة أخرى بتحقيؽ :السيد مير جالؿ الديف الحسيني األرموي المحدث ،مف
انتشارات أنجمف آثار ممي ،إيراف ،الطبعة الثانية المطبوعة في مطابع بيمف

14

الغدير في الكتاب والسنة – عبد الحسيف بف أحمد بف نجفقمي األميني المتوفى

11

غنية النزوع إلى عممي األصوؿ والفروع – السيد حمزة بف عمي بف زىرة الحمبي

سنة 9814ىػ – دار الكتب االسالمية – طيراف – الطبعة الثانية – 9113ـ

المتوفى سنة 414ىػ  -تحقيؽ :إبراىيـ البيادري  -مؤسسة اإلماـ الصادؽ (ع) – قـ -
الطبعة األولى 9293 -ىػ

الغيبة – الشيخ أبو جعفر محمد بف الحسف الطوسي المتوفى سنة 214ىػ -

13

تحقيؽ :عبد اهلل الطيراني وعمي أحمد ناصح – مؤسسة المعارؼ اإلسالمية – قـ –
الطبعة األولى – 9229ىػ

الغيبة – الشيخ محمد بف إبراىيـ بف جعفر النعماني المعروؼ بػ "ابف أبي زينب"

11

المتوفى بعد سنة 844ىػ – مؤسسة األعممي – بيروت – الطبعة األولى – 9248ىػ /
9118ـ

11

الفتنة الكبرى "عمي وبنوه" (مجموعة إسالميات طو حسيف) – طو حسيف

المتوفى سنة 9138ـ – دار العمـ لممالييف – بيروت

فتح الباري بشرح صحيح البخاري – أحمد بف عمي بف حجر العسقالني المتوفى

34

سنة 144ىػ  -تحقيؽ :عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز – دار الفكر – بيروت – طبعة
عاـ 9292ىػ

الفتف – نعيـ بف حماد المروزي المتوفى سنة 411ىػ  -تحقيؽ :الدكتور سييؿ

39

الزكار – دار الفكر لمطباعة والنشر – بيروت – 9292ىػ 9118 -ـ

فرائد األصوؿ – الشيخ مرتضى األنصاري المتوفى سنة 9419ىػ  -تحقيؽ:

34

لجنة تحقيؽ تراث الشيخ األنصاري – مجمع الفكر اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى –

9291ىػ ،وطبعة أخرى بتحقيؽ :عبد اهلل النوراني – مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ

فرج الميموـ في تأريخ عمماء النجوـ – أبو القاسـ عمي بف موسى بف جعفر بف

38

طاووس المتوفى سنة 112ىػ  -الرضي – قـ – طبعة عاـ 9818ىػ ش9112 /ـ

الفرؽ بيف الفرؽ – عبد القاىر بف طاىر بف محمد البغدادي االسفرائيني

32

التميمي المتوفى سنة 241ىػ – تحقيؽ :مجدي فتحي السيد – المكتبة التوفيقية –

القاىرة
34

فرؽ الشيعة – أبو محمد الحسف بف موسى النوبختي المتوفى سنة  894ىػ

تقريبا  -طبعة دار الذخائر لممطبوعات – قـ المقدسة ،عف طبعة المكتبة المرتضوية في

النجؼ األشرؼ ،تصحيح وتعميؽ :السيد محمد صادؽ آؿ بحر العموـ – طبعة عاـ

9844ىػ

31

الفضائؿ – شاذاف بف جبرائيؿ أبي طالب القمي – تحقيؽ :السيد محمد الموسوي

والشيخ عبداهلل الصالحي – إشراؼ :السيد محمد الحسيني القزويني – مؤسسة ولي
العصر لمدراسات االسالمية – قـ – الطبعة األولى 9244ىػ
33

فقو الصادؽ (ع) – السيد محمد صادؽ الحسيني الروحاني – مؤسسة دار

الكتاب – قـ – الطبعة الثالثة – 9294ىػ
31

قاموس الرجاؿ – محمد تقي التستري المتوفى سنة 9294ىػ  -تحقيؽ ونشر:

31

قالئد الفرائد  -غالـ رضا القمي – تقديـ :جعفر السبحاني  -مؤسسة اإلماـ

14

الكافئة في إبطاؿ توبة الخاطئة – الشيخ أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف

مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9244ىػ
الصادؽ (ع) – قـ – طبعة عاـ 9292ىػ

النعماف العكبري المفيد المتوفى سنة 298ىػ  -تحقيؽ :عمي أكبر زماني نزاد – دار

المفيد – بيروت – الطبعة الثانية – 9292ىػ 9118 /ـ
19

الكافي – أبو جعفر محمد بف يعقوب بف إسحاؽ الكميني الرازي المتوفى سنة

841ىػ  -تصحيح وتعميؽ :عمي أكبر الغفاري – دار الكتب اإلسالمية – طيراف –
الطبعة الثالثة – 9811ىػ
14

الكافي في الفقو – تقي الديف أبو الصالح بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف محمد

الحمبي المتوفى سنة223ىػ  -تحقيؽ :رضا أستادي – مكتبة اإلماـ أمير المؤمنيف (ع)
العامة – اصفياف – طبعة عاـ 9248ىػ
18

الكامؿ في التاريخ – أبو الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد الشيباني

المعروؼ بػ "ابف األثير" المتوفى سنة 184ىػ  -دار صادر – بيروت – طبعة عاـ

9814ىػ 9114 /ـ
12

كذبوا عمى الشيعة – السيد محمد الرضي الرضوي – التوجد معمومات عف

الناشر وسنة الطبع
14

كشؼ الرموز في شرح المختصر النافع – زيف الديف أبو عمي الحسف بف أبي

طالب بف أبي المجد اليوسفي المعروؼ بػ "الفاضؿ اآلبي" المتوفى بعد سنة 134ىػ –

تحقيؽ :عمي بناه االشتياردي وحسيف اليزدي – مؤسسة النشر اإلسالمي – الطبعة

األولى – 9294ىػ
11

كشؼ الغطاء عف مبيمات الشريعة الغراء – الشيخ جعفر بف خضر كاشؼ

الغطاء المتوفى سنة 9441ىػ  -تحقيؽ :مكتب اإلعالـ اإلسالمي – فرع خراساف

(عباس التبريزياف ومحمد رضا الذاكري وعبد الحميـ الحمي) – مركز النشر التابع لمكتب

اإلعالـ اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9244ىػ
13

كشؼ المثاـ عف قواعد األحكاـ – بياء الديف محمد بف الحسف االصفياني

المعروؼ بػ "الفاضؿ اليندي" المتوفى سنة 9983ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة النشر
االسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9291ىػ
11

كشؼ المراد في شرح تجريد االعتقاد – العالمة الحسف بف يوسؼ بف المطير

الحمي المتوفى سنة 341ىػ – تصحيح وتعميؽ :حسف حسف زاده اآلممي – مؤسسة
النشر االسالمي – قـ – طبعة عاـ 9243ىػ
11

كفاية الفقو المشتير بػ "كفاية األحكاـ" – المولى محمد باقر بف محمد مؤمف

السبزواري المتوفى سنة  – 9414تحقيؽ :مرتضى الواعظي األراكي – مؤسسة النشر

اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 99248ىػ ،وطبعة أخرى حجرية مف نشر ميدوي –
سوؽ مدرسة الصدر – اصفياف

14

لساف العرب – محمد بف مكرـ بف عمي األنصاري المشتير بػ "ابف منظور"

المتوفى سنة399ىػ  -تصحيح :أميف محمد عبد الوىاب ومحمد الصادؽ العبيدي  -دار
إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي – بيروت  -الطبعة الثالثة -

9291ىػ9111/ـ
19

الممعة الدمشقية في فقو اإلمامية – الشييد الشيخ أبو عبد اهلل شمس الديف محمد

بف جماؿ الديف مكي العاممي النباطي الجزيني المقتوؿ سنة 311ىػ  -تقديـ :عمي

أصغر مرواريد – انتشارات دار الفكر – قـ – الطبعة الثانية – 9111ـ
14

الموامع اإلليية – مقداد بف عبد اهلل السيوري الحمي المتوفى 141ىػ  -تعميؽ:

محمد تقي مصباح اليزدي  -تحقيؽ ونشر :مجمع الفكر االسالمي – قـ – الطبعة

األولى 9242ىػ
18

مباني تكممة المنياج – السيد أبو القاسـ الموسوي الخوئي المتوفى سنة 9298ىػ

12

المبسوط في فقو اإلمامية – الشيخ أبو جعفر محمد بف الحسف بف عمي

 -مؤسسة إحياء آثار اإلماـ الخوئي – قـ – طبعة عاـ 9244ىػ

الطوسي المتوفى سنة 214ىػ  -تصحيح وتعميؽ :السيد محمد تقي الكشفي – المكتبة
المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية – طيراف – طبعة عاـ 9813ىػ

14

مجمع الرجاؿ – زكي الديف المولى عناية اهلل بف عمي القيبائي (مف أعالـ القرف

الحادي عشر ،وكاف حيا سنة 9449ىػ) – تصحيح وتعميؽ :السيد ضياء الديف الشيير

بالعالمة االصفياني – مؤسسة إسماعيمياف – قـ – الطبعة الثانية – 9812ىػ ش /

9114ـ

مجمع الفائدة والبرىاف في شرح إرشاد األذىاف  -المولى أحمد المقدس األردبيمي

11

المتوفى سنة 118ىػ – تحقيؽ :عمي بناه االشتياردي ومجتبى العراقي وحسيف اليزدي-
مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9291ىػ
13

المحكـ في أصوؿ الفقو – السيد محمد سعيد الحكيـ – مؤسسة المنار – قـ -

11

المختصر النافع في فقو اإلمامية – المحقؽ أبو القاسـ نجـ الديف جعفر بف

الطبعة األولى – 9292ىػ

الحسف الحمي المتوفى سنة 131ىػ  -تقديـ :محمد تقي القمي  -قسـ اإلعالـ الخارجي
في مؤسسة البعثة – طيراف – الطبعة الثانية – 9244ىػ

مختمؼ الشيعة في أحكاـ الشريعة – العالمة الحسف بف يوسؼ بف مطير الحمي

11

المتوفى سنة 341ىػ  -تحقيؽ :مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية – مركز النشر
التابع لمكتب اإلعالـ اإلسالمي – قـ – الطبعة االولى – 9291ىػ
944

مدارؾ األحكاـ في شرح شرائع اإلسالـ – السيد محمد بف عمي الموسوي

العاممي المتوفى سنة 9441ىػ  -تحقيؽ :مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث – مشيد –

طبع في :مطبعة مير – قـ – الطبعة األولى – 9294ىػ
949

مرآة العقوؿ في شرح أخبار آؿ الرسوؿ – العالمة المولى محمد باقر المجمسي

المتوفى سنة 9999ىػ  -إخراج وتصحيح :عمي اآلخوندي – دار الكتب اإلسالمية –

طيراف – الطبعة األولى – 9241ىػ
944

مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع – صفي الديف عبد المؤمف عبد

الحؽ البغدادي المتوفى سنة 381ىػ  -تحقيؽ :عمي محمد البجاوي – دار المعرفة –

بيروت – طبعة عاـ 9838ىػ
948

مستدرؾ الوسائؿ – المير از حسيف النوري الطبرسي المتوفى سنة 9844ىػ -

تحقيؽ ونشر :مؤسسة آؿ البيت (ع) إلحياء التراث – بيروت  -الطبعة الثانية –
9241ىػ 9111 /ـ
942

مستدركات عمـ رجاؿ الحديث – الشيخ عمي النمازي الشاىرودي المتوفى سنة

9244ىػ  -الطبعة األولى – 9294ىػ  -الناشر :ابف المؤلؼ – مطبعة حيدري –
طيراف

944

مستند العروة الوثقى (كتاب الصالة) – الشيخ مرتضى البروجردي المتوفى

(تقري ار لمحاضرات السيد أبو القاسـ الخوئي المتوفى سنة 9298ىػ) – الناشر :لطفي –
الطبعة األولى – المطبعة العممية – قـ – 9111ـ
941

مستند الشيعة في أحكاـ الشريعة – المولى أحمد بف محمد ميدي النراقي

المتوفى سنة 9424ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة آؿ البيت (ع) إلحياء التراث – قـ –

الطبعة األولى – 9293ىػ
943

مسند اإلماـ أحمد – أحمد بف حنبؿ الشيباني المتوفى سنة  – 429دار صادر

– بيروت
941

مصابيح الظالـ في شرح مفاتيح الشرائع – المولى محمد باقر الوحيد البيبياني

المتوفى سنة 9444ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة العالمة المجدد الوحيد البيبياني – قـ –

الطبعة األولى – 9242ىػ
941

مصباح األصوؿ (تقرير دروس السيد أبو القاسـ الخوئي المتوفى سنة 9298ىػ)

– السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البيسودي – مكتبة الداوري – قـ – الطبعة الثانية
– 9294ىػ
994

مصباح الفقيو – اآلغا رضا بف محمد ىادي اليمداني المتوفى سنة 9844ىػ -

تحقيؽ :المؤسسة الجعفرية إلحياء التراث (محمد الباقري ونور عمي النوري ومحمد

الميرزائي) – دار الفكر – قـ  -الطبعة األولى – 9248ىػ
999

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي – أحمد بف محمد بف عمي

994

مصفى المقاؿ في مصنفي عمـ الرجاؿ – الشيخ محمد محسف الرازي المعروؼ

المقري الفيومي المتوفى سنة 334ىػ  -دار اليجرة – قـ – الطبعة األولى – 9244ىػ

بػ "اآلغا بزرؾ الطيراني المتوفى سنة 9811ىػ ت تصحيح ونشر :ابف المؤلؼ – دار

العموـ لمتحقيؽ والطباعة – بيروت – الطبعة الثانية – 9241ىػ
998

معالـ الديف في فقو آؿ ياسيف – شمس الديف محمد بف شجاع القطاف الحمي

المتوفى بعد سنة 184ىػ  -تحقيؽ :إبراىيـ البيادري – مؤسسة اإلماـ الصادؽ (ع) –
قـ – الطبعة األولى – 9242ىػ
992

معجـ رجاؿ الحديث – السيد أبو القاسـ الخوئي المتوفى سنة 9298ىػ – دار

994

مع رجاؿ الفكر في القاىرة – السيد مرتضى الرضوي – اإلرشاد لمطباعة والنشر

الزىراء – بيروت – الطبعة الثالثة – 9248ىػ ،والطبعة الخامسة – 9298ىػ
– بيروت ولندف – 9291ىػ

991

المغني – أبو محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمود بف قدامة المتوفى سنة 184ىػ

993

المقاالت والفرؽ – سعد بف عبد اهلل بف أبي خمؼ األشعري القمي المتوفى سنة

 -دار الكتب العممية – بيروت

849ىػ  -تصحيح وتعميؽ :محمد جواد مشكور – مركز انتشارات عممي وفرىنكي التابع
لوزارة الثقافة والتعميـ العالي – طيراف – الطبعة الثانية 9814ىػ ش 9114 /ـ
991

المقنعة – أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف العكبري البغدادي الممقب

بالشيخ المفيد المتوفى سنة 298ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ –
الطبعة الثانية – 9294ىػ
991

مالذ األخيار في فيـ تيذيب األخبار – محمد باقر المجمسي المتوفى سنة

9999ىػ  -تحقيؽ :السيد ميدي الرجائي – مكتبة السيد المرعشي – قـ – طبعة عاـ
9241ىػ
944

مناقب آؿ أبي طالب – محمد بف عمي بف شيرآشوب السروي المازندراني

المتوفى سنة411ىػ  -مؤسسة انتشارات عالمة – قـ ،وطبعة أخرى :بتحقيؽ :الدكتور
يوسؼ البقاعي – انتشارات ذوي القربى – قـ – الطبعة األولى – 9249ىػ

949

مناىج األحكاـ (كتاب الصالة) – المير از أبو القاسـ القمي المتوفى سنة

944

منتيى المقاؿ – الشيخ أبو عمي محمد بف إسماعيؿ المازندراني الحائري المتوفى

9489ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ – الطبعة األولى – 9244ىػ

سنة 9491ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة آؿ البيت (ع) إلحياء التراث – قـ – الطبعة

األولى – 9291ىػ
948

مف اليحضره الفقيو – الشيخ أبو جعفر محمد بف عمي الصدوؽ المتوفى سنة

819ىػ  -تحقيؽ وتعميؽ :السيد حسف الخرساف – دار الكتب اإلسالمية – طي ارف –

طبعة عاـ 9294ىػ
942

الميذب – عبد العزيز بف البراج الطرابمسي المتوفى سنة 219ىػ  -إعداد

مؤسسة سيد الشيداء (ع) – تقديـ :جعفر السبحاني – مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ –
طبعة عاـ9241ىػ
944

الميذب البارع في شرح المختصر النافع – جماؿ الديف أبو العباس أحمد بف

محمد بف فيد الحمي المتوفى سنة 129ىػ  -تحقيؽ :مجتبى العراقي – مؤسسة النشر
اإلسالمي – قـ – طبعة عاـ 9298ىػ
941

الميزاف في تفسير القرآف – السيد محمد حسيف الطباطبائي المتوفى سنة

9294ىػ  -منشورات جماعة المدرسيف – قـ

943

النياية في مجرد الفقو والفتاوى – شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بف الحسف بف

عمي الطوسي المتوفى سنة  – 214تقديـ :اآلغا بزرؾ الطيراني – انتشارات قدس
محمدي – قـ
941

نياية األفكار (تقرير أبحاث آغا ضياء الديف العراقي المتوفى سنة 9819ىػ

والمصححة بيده) – محمد تقي البروجردي النجفي – تصحيح وتقديـ :محمد المؤمف

ومحمد ميدي اآلصفي – مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ – طبعة عاـ 9244ىػ
941

نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار – محمد بف عمي بف محمد الشوكاني

المتوفى سنة 9444ىػ  -دار الجيؿ – بيروت – طبعة عاـ 9138ـ
984

اليداية – الشيخ أبو جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابويو القمي المتوفى

سنة 819ىػ  -تحقيؽ ونشر :مؤسسة اإلماـ اليادي (ع) – قـ – الطبعة األولى –
9291ىػ

989

اليداية الكبرى – أبو عبد اهلل الحسيف بف حمداف الخصيبي المتوفى سنة 882ىػ

 مؤسسة البالغ لمطباعة والنشر – بيروت – طبعة عاـ 9291ىػ984

ىوية التشيع – أحمد بف حسوف الميثي الوائمي المتوفى سنة 9242ىػ – دار

الصفوة – بيروت – الطبعة الثالثة – 9292ىػ
988

الوجيزة – العالمة محمد باقر المجمسي المتوفى سنة 9999ىػ  -تحقيؽ :محمد

كاظـ ستايش  -و ازرة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي – طيراف  -الطبعة األولى – 9244
ىػ
982

وسائؿ الشيعة – الشيخ محمد بف الحسف الحر العاممي المتوفى سنة 9942ىػ -

تحقيؽ ونشر :مؤسسة آؿ البيت (ع) إلحياء التراث – قـ – الطبعة األولى – 9294ىػ
984

يادداشتياي استاد مطيري (بالفارسية) – الشييد مرتضى المطيري المتوفى سنة

9244ىػ – انتشارات صد ار – طيراف – الطبعة الثانية – 4448ـ

